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 ?מםאן ■דעדדענט איז דסן און

 ®ון ס״י צוױיגמו צום אינצתצגסמצן
o n פארשאאג o n  po .אין ב., ע.. ג 

o נאשאוס רעס אױט װצאכצן, n  po 
y j. ,,דער אז,^אלס זיך עד נאט נ 

no lytm yiyo באארד# דדצאיגט 
o טיט ינער n ,׳ער זואס אז, תנאי 
 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,

 דזשאינט םוג׳ס זעאבע אס1 ער װארט
 וזיג־ אגדערע אלע אין אזױ און באאחי,
 אגפאנ״ זיןי מוז לעבען גיתס זיכטען,

קערסערעטפט. דער אין גען
o נאןי n נע• דאבען ודעזידענט 

 דעלעגאטעז, אנדערע 1פא א גאןי ךעדט
 איעמען פאר געװען שױן איז עס 1אבע
 דעיענאטען סעהרסטע די אז ,1לאא

 אױט האנדאען צו באשאאסען האבען
 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

ס אז סל*ר, ט ס vn ו טו מ )bin ג  ני
n n ר 7ט ן פאא v דגײיני ו t ט ר ד  »ו

ר » ^ ר טי ר ר מו ת טו י ס װצמצס ס ו
Jio» טון קינןן איז g n ir  i n  v-

 דט חאט איחם גצנצן נעויאדצר סקצר
n טיט טאן צו jroonj’o דאס  p^r־ 

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 
o ם n װײס- אז אוגוױאען, גרעסטען 

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

o םון נגם n באארד. דדפאינט
 געצויגען זיך תאט נרײם און אטגג

מיעטער װעאען םיר

 ingnong ניס קײנמאא וײ וחוט און
 קײגמאא װעט ער אז באקעמםען; צו

 מדאד דאדגצ די אז תראאזען, דט
 סינדעסטע רי קריגצן זאאען ברעכער
 ואןי די גאר ױניין. די אױוי שאיטח

v די :our• גאנץ איז rrn v, ועהר 
 ער-חאט װאס טונײט, אנגעיצטרעגגטע

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,
nrm ,אוממעגאיך jm ̂נען זאא ער  ש

 טענע״ 6אא ארבײט, זײן טאז װײטער
 וױ וױרשזאם, אזױ און גוט אזױ דז׳עער

 דעם חוץ א געװאודעען. װאאט ער
 םון אװעקגעחן זיין מיט אז ער׳ זוײם
 ביענ־ ער װעט מענעדז^זער, אאס אמט

 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
 רעזיגנ״^ן די אז גצפאדערט, אאץ
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 :na 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
וױײ האט — דעסטװעגען, םיז יאז.
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ס כני ציי או־ ש ם ל הןו ווינ
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 

תז. מי i וי n געװען איז נרוגד 
 סקעב־ קאםוגיסטימע די וואס ך,

 ער^יערען דאס זיכער װעאען ננםען
 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 
o סיט ױגיאן י n, אזיגע י1 זואס! 

עס צ באאפעז איגגע! אסצסיאנעאע
טתיעמג קאיף1מי

32 גוםער גערעכטעקײט״

ע אלע ד לי טג ח מי ען לאקאלס די * ײנ ט8אוי ז ער אד » ע ד ג ען צו זי ײליג ט א הלען די אין ב  װא
הלען די ען 22 לאקאל אין װא על מען װ קו ט ®אר אך א מי ר. װ ע ט ע שי
 אױ- טעןoyi 11 !ינסטאג, עז1קומענ

 אין װאחאען ?ומעז1םא װעאמן גוסט,
iy i ,ס1ײטא1אוע 1יםע1 און סוט קלאוק 

 פי־ קאאוק m אין און ,2 יאקאג ױניאן
 זיײ װאחיען די .9 אאקאא ױניאן ני״שערס

 ,1ע1םיטגאי 11באא עפזעסוטױו 1םא נען
 םון ■יאץ ojn םאמעהמען זאאען װאס

 -Jח קאמוגיסטי״שע אויסגעשלאסענע די
o 1םא ארן דעא־םיהרער irr iir iro 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
pw םאז1חע o. (געדינס)״ װאגען ײןם ,
י י♦ • .ivow>iyo מ׳ —

̂יער דער יום109P 9 דער .10 !ײט  אאל אידי
׳ קזמ קוסםאן. י. דר• — דוסעניען »ין
ג. כ. י. — 1י9• »יז

ײ* תאיט• — מײמיקע יי *11 זײט  ד9ם9י
ו אז ע מלי מז( i — ני n •תבעוײמנד

צ*•9נןױןנפר9ק באל׳מװיסםיאע די .12 זײט
 m• ב*כעי: דעם ■ון — נס־יעגערען9

רוס• יין סאציאליסטזגז געגען ר9*ער
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

או ען צו וו ט טי  ױ ®אר ש
ע ט ט # ע  לאקאלס די ®רן ב

3 און 2

 דינסנמג נ;ן9? מעז װע« ^םיםען
 ביז ■ריח דער אין 0 «דן ׳םא; ג«ען9ג 9
B^r9 ס i.

:•פימען ײעלען מעםנעדס 2 ל9?9ל
ײ9ב *נ»99דז אין * 130 :dto«C9 א 0M געשטאנעז 

א 1נא זאא ױ ווען ױניאן, אונזע! ס
o סיס צנצןon i*f יל• n, די װאס 
 .pnn«^' העצע-םאכע! םמ

 נ• גאנצער in דאמם איז or און ,
3• iroipw צו on ,אז כא״שאוס 
 וחד ס?עב־אגענטעז םאדערנע די וס
in? ן g  tm 1םא איז זאגען, ניט

 צװענױ. צװײםע 33 א§יס. מאון יז9ד
 עװע. סאג^ןז 105 אויס, ברו?לי|

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,

ען די ארבײטען איהם םיט צוזאםען ם הןנ עזי ^ר ײ  חנינםקי, ברעםלאו, װ
ען ײמך קוםענדע — חאי«ערין. און נינפא  דיםטריקט ווערען גערוטען װעי

 עקזע־ דזשאינט דער — שא«־םיטינגען. און םיםינגען שאפ־טשערםאן
אװענט. םאנטאנ םיםינג באארד קוםױו

ר ע טינג ד ץ מי װ די פ טי קו ע  ענןז
ם באארד

 אפגעהאאטען איז אװענט סאנסאג
 11באא iroipripr ז״שאינט1 א געײאחגן

ipoipripr n סיטיננ  pt פח ס11כאא 
n צונויןי •טעאען װאס אא?אאס o n 

i אח 11באא !דסאינם n ארן
o rn 1יא ניג םוז יע1אינדוסם.? i n 

 אין נעווארעז אצנצהאלםעז איז כדםימ
 אינטעתע״שאנעא אונזע! םון יום1יטא1או

יגג.1ביא
 נעװען איז זיגמאן ■!עזיחןנט

i און םאן1כדשע r אן געהאאטען האם 
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

i איז מאנטאנ n חד האט םריה  י
 מע־ י1 איבערגענוםען זיגמאן זידענט

o פון נעתישמענט n 11באא מ׳שאינט 
 ױניאן, 1עכיזאכע11 אח קלאו? י1 םוז
 ען1געווא נעהײסען נוט איז אס1 װי

o םון סיטיננ יגעז11יהע1פ א אויף n 
 )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

עז1װײס־ם י1 ט ^  ^סאאו( דדס. עזי
ד ניגפא, ם. ײװי  .m און תבינס?י !

 געטאן מ1װע בײט1א י1 ין.1האאפע
 ״איבערגעבענ?ײם p9 סוט םיא םיט
:0 װאם 90m אין בײט1א די אן i n 

i ױניאן 1?אאו?מאכע  po♦ אםאאיגע 
 זיר חאט ױגיאן רי נאר• װען צײטעז,
im א אח געםונען o 'ip ,ײ צומםאנד  זי

 ־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 
i n צײט o n  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 i in 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־
 די אאזעז1ךצ זאאעז זײ ױניאן 1ז״ע

ע  אגגעחן וױיםע! אגצנמען האםוניסם̂י
 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

 גצ־ באײבען וחנאען ^סםאכצ! איז
^ir ײ1ט t זײגעז זײ װי ױניאן pr 

 װניאן 1זײצ ודנאעז וײ געווען, 1אימצ
 דאס אסיאו ווען אוםב^גאן אאזצן ניט

 *פאםוניזם״ no נאסען אין גצםאז יחנזיט
קאטיסאייאעו־. די םון דיקםסטו!

ן (שלום ו )1 זײם ן
 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

טע די איז איצט ס ט בע הרען צו צײ אץ פא
^א ?אםוניסםישע דאס  ♦1 םון געזי
 [V2*n yאכyװ ^2 און 9 ,2 אאקאיס

 יױ 11אונזז צוגעבען1איבע פארנוםמז זיר
ly י1 פון 1הענ י1 אין ני^ן i'o o y in 

i n  po זײ- און טי'״,1פא ס1װא^קע״ 
i נען r o 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 vm v. יי? # 

 ןײ- ױי וואו כםאא1ת א ^האט האב^
 סײ אין סיא^אםיא, איז געקומעז, נעז

M . באסטאן. אין pn ?אגא
 •kp דאם ײהיגט״״,1פ״ י1 איך,1נאטי
 אונ• דאם באעםעא, !ינשםא? מוניסםי•

yoD3^Di9iiow9o באyטyסיז וואס א 
iri’n 1אי oy וחנן y וחןצי• ^נד1אי אין

own 15 זײם אױא•( *

J ען מ  איז אאײז אסoyi, 1 1ם« ד
 געמײן װי א.nװינcp מיאוס׳^ א י
m צו איז ו vi א ipwgip ײ  ס
 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 o קײן ויר y iy^ ia iy ניט

p« .?yj חוץ א ono on, װי
 *!ײגנזאאתז •ױן יף1 האב^ ךײ ד

yT9 iroyioMig'iio bwî די a-> 
,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 
jp?♦ םח וז j3 ip  n n כמז n n 

 ,yoiMyuu* רי גאויבען םאמן
 וואם •ואדיג, ימיאן די איז דאס

im p ם, זיחט• דם ^ מנ ד סיי
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 

y די i’»9i די אפ״טר איז סססיתננ

ט אץ ס ארע m פ b*

ער ער ד ײנ אץ ש ל  פ
̂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

אל אנ ש ע ערנ  און ט
ע ער ײ ס ז ע טילי א ® 

ן ו . א ד נ ײ ר ם

ײ ט ד א ט פ ם י ל ש א ו ב ש צ פ  א ח

ק ײ ד ט ן ש ו ק פ ו א ל ר י ק ע כ א ״ מ

שעדי- צו קאנספיראציעס אן סיהרען אםעריקא פון קאםוני&םען פראפעםיאגעלע די װי װײזען װאס דאקוםעגםען
.ױגיאן. אמטערנעשאנעל אונזער גען

iy i באמאום «p  1כע9סאאו?ם י1 זyBאעn^ײנצK שוועמננ
 נאך ypHo און ,p'nDO^Kiyjyrn א אין

on סיזאז, הײנטיגען  m o, י־ די וואם! 
איז lyמאכpקלאו יpo 1 מאיאויי^ט זיגע

»o :n 'r n אעצטענס זיך האט זינמאן 
n ro ’t po oo iK inn ,י1 אס1 קווצאען 

i נאציאנאאצ n  po ivoipyrpy סצמונים־ 
־1סא א גצםאבם האם פארטיי טישזר

 ײק1סט אזא גצגצן
 .פאםוניסםײ י1 םון ingnyi געסאסט

ד גים ^י?אגא, אין פאאיטישצנס שע  מ
ru yo m 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 ײטען1ג n ײצצן1אוים ,1סצא o n 
 פאואפכסד י1 באווצגען ײצן1ט צואם\און

iyo, ײ אז  וױן ארויסגעהן זאאען ז
 .• פאאימי• פאמוניסטישצ י1 װצן ײק1סט

o* י1 !וםען. זײ ווצאצן •צנס iy n וואס 
ס^ן די םי  זיחך צו געגעבען האבען סא
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 !מױי ?אמוניסםישצ א  י

i און n  po אין אי^ ם1צ01װא יאנג mo• 
iy אײטצאום. חצטצן tn * םיםיגג im

).2 !י»ס 1אוי לוס9(

ן ^ ו ,  « tit רוגמי* •pip מעו ײ«ו ים1« יעח■ ײםעניע ױני•• ײ ײי

 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 i n 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
tn אויגוםט םאנאט אין n i ט1רא 
 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
o אאננ, גיט אכט1ט ײגט;1ס o 'rn n־ 
i םיז אםים איז זיר ירט1 n אינטצמצ־ 
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 םאס־ וױליאם פון געו^ןרען וודחנסירם
ר ט וחנאכער #«נ א ען ה עב מענ בע  דעם אי

ס לו i םון מדפ n !ע אי אנ צי א  עקזעשױ ג
 ארײגגע• ניען האט כייטיננ צום נאוו*.
מן א  אםי*ו ■ארטיײמעכיבערס. בלויז צ

ר ע ד סגיי אי דער פון םי אנ ש היי ױ  יליג עד
ען ע י ט ו  אין געװארען ארײנגעילאזען ני
חאל.

 כייטינג געוזײטען דאזינען דעם אױף
 די דאס באקייאגט, זיך םאסטער האט

 אין פארטיי װאירקערס דעד םון *םשפיזא״
 די װי צוםרידען, גאר ניט איז אמעריקא

 טײםעישע ױיער אן פיהרען קאסוניסטען
 אינטערנעשאנאל. אונזער :עגען •רננײם

 — גע׳טענה׳ט ער האט — געשיכטע די
 דער און יאנגזאם, אביסעל צו «הם

 אז באשלאסען, דאריבער האט ״םשעסא״
 גענע־ ״א רופען צו זײן װעט כעסטע דאס

 אפ־ און קלואקסאכער פון ראל־סמרײק
 אינדוסטריע׳/ די מםעילען

 כדטימ געהײמען דאזיגען דעם אױןי *
 אײגינע געװען אנװעזעגד אױך

 זין, הערט עס װי לױט אח מילאוקםאבער,
 דעם םיט צוםרירעז געװען ניט ?ײ *וייגען

 און *טשעקא״. דער םון באשלוס דאויגען
וױ געפרעגט, אפילו האט קלאוקסאכמר •

• ״ ט ר א ט ® ם י ל ש א ב

 װען גערעראי״סטרײס א מםען \vp טען
 דעם אוץי און ניטא. געיט קײן ph עס
 ראס געעגטפערט, ו?אב*ן םאםטער זאי

 םון אופען וועט עס דין, וועט געיט
 עס, חייסט חױן־, דער םון אפ׳/ ״האיער
טאסקװע. אין רעדרונג די םון מסתטא
 ארבײט זעהט, איחר וױ ׳אוױ אט

 םאר־ זוכט און מאשין קאטוניסטישע די
 דעם םאמרעסערען צו וױ מיטלען ידענעש

 H צוכחנכען כיעגיױ, אויכ און טוסעל,
 א רוםען װעבען רײד די אז און ױגיאן,
 װע־ די כאטש קראוקכיאכע!, םון סטרײק

in ניט גאר ?יאוקמאכער די דעם װעגען 
" צי אנםרעגען  ניט זײנען עס, וױאען ו

 ־in זעהן אױך מען קען געבעכעם גיאט
 םון סקעב־מיטינג דעם אדןי װאס סון,

מאנטאנ דרקסמאכער און געוױסע
 קאםוניםטײ די האכען קויער״ױניאן, אין
 אנצױ געגעבען שױן ױניאן־ברעכער שע

,̂  אומ״עטעגדען די אונטער א? הערעני
 א רוםען צו בעסטע דאס נעװען װאאט

קאאוקםאכער. פון גענעראל־סטרײק
 װעט ײאס און !העילםען נאט וײ זאל

 ארוגטער־ באשייסען װעיען זײ אז זײן,
 אז אדער, ? בריק כרוסאין דעם צוגעהסעז

 מים םאר^טאפען צו באיטאיסען װעאען זײ
 ״האדסאן די באאםס קאםוניסטיעע

פרובירען. זײ זאיען טױבס^י״

 ה»נען מםוניפםמו וי וױ ווײזען ומס רןןוםעפען
ידניאן די אומערמתגען נעזוכפ צוױה ל«נ שדן

—יי

 גאנצע א באהומעז האט ױניאן אוגזער
 און בריױ אפיציעלע דאקומענםען, ,,ויײזזע

 ארויםגעשיקמ זײנען װאס םםײםםענםס,
 פארםײ, האםוניסטישע די םון מוז^רעז־
,so$jm ,םאנאטען םיט נאך אז וױיזען 

pmt, נעװא• גמםאכט זײנען עס אײדער 
 די געמן תיצאטגם װעצבע _אידגענד4--מ

*גענטעז קאמוניםטישע ווױסמנשאאסענע

 אין באודער. אוירי סעקרעטער, עקטיגג
 נאציא- רי אז ערקיערט, װערט כריף דעם

 אויפ־ באשילאסען האם ע?זעסוטיװ נאלע
 האםוניסטישע רי גענען האמוי א צוהויבען

 אינםעמעשאגאל, רער םיז מיטגיוידער
 םאיגען און גענוג ליגרן ניט זײנען װע<כע

 ?אמוביםטישער דער פון באפעצען די גימ
אינטערנע־ די צו באצוג איז פארטײ

ר ע ער ד ט ע ען האט װאס ל ם ח ע מען צום ג הײ טינג גע ען מי עג װ
שען טי ס מוני א אל ק ער ענ ש ק דז טרײ ס
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אםערייקא סה פארטײ רואירקערס
* יארק. נױ סטריט, טע14 איסט X 108 נומער דיסםריקט

̂ולמי .192(־ ,24דז

m יאגע ד« ■י«ם ■יז װײסמ דו p a ײן  *בס*־ איז עס קו״יהי^ע. g *עחר אינדוססרזע ד
סיג, ײן זאר ליע; װאירקערס יא:ג די •ון און אר»ײ1 דער ■וז עעםבער יעדער rg נוי  ז

p ענםוויקמגגעז םים נםgpgב “ a ז ער כדי לאגל, דערgו װי װיסען ל*
pym געריןצז װערם g דז■ול שען27 דזןם םאנםאג, מיכינג, װיכאיגערg,8 י g זײגער 

4 ao«a 06 ,oiayo^^ lya^rjgo paסטרימ. סע 
n* op די rלינכ pe מעםבער יעדעז p t דער *ong״ pa ערס די^  ליעג װא

^o מענען £ישגען װיבםיגע םיפיגג. דיזען .צו at* װעיען. דיסקוכירם װעלען
סײערער״ בדידערליר <

שאדאס ״grtg דיסםייקם סראמבײן, מ :nyt.
ןאיג#גײזער. ריעלrסgיגדa ,1בז<& בערם

מרײג״ זועם מעז זיך, םים בינעל ליעג װאירקערם יאנג ««ang» דייז גרעגג
םזנםבערס. ליעג #דער •ארוױי יויו

'oo די האט װגיאן, דער imd»p ̂
 צו איקאזען ארויסנעשיתס שױן ײ

 אעםערנעשאגאי. אונזער וירמן
ל מאנאט רי o *י n  po pm נא־ 
•אר־ װאר?ערס רn פון אפים

שיקאגא, אין זיך געםינט נר
תן ױקם או ײ ע  »לא צו בריו• א ג

piTc שעד דאר םי ס םוני א  פאד־ ?
m?* .ס ר ^ די o גי n  ^ 'im כוײא pm 

o םון נאםזנז דער עשריבען: n

םראגען. שאנאל
 נא־ די האט «1ברי םיט׳ז צוזאטען

 װארקערס דער םון עתזע?וטיװ ציאסולע
 א ברענטשעס די צו צוגעשיסם מרםײ
 *י\ ילאגע דער װענען דאסוטענט יאנגעז

in .ו^נםמדנעשאנאי
 אײגענטיליר pm דאקוםענט וײזער

m גע־ האםתיםםען רי םון פיתס־פלאן 
 באשםיםם ער ^נטעתעשאגאיל. in מנז

in ק^םתיסםישע די וואס '^ o ii זא־

V•׳? • i, i׳ jiffija

V סיחמח ד«ר »ין i«u יען i )1 |»iw'( 
רי׳ fm ,trJV »1 דער n« »םט8רער׳  ן

 ■•ו׳ וזן חאגדײנמן נעװיסע טישירש
 ‘W ײ»|1 |<מ11 מיטניירער, ניסטיעע

מי<ד. *ו װען
 נאיי^נאיער חןר אין

 ׳*VN 1 ואדטי• ש^טוניסט״עער דער םון
 *דעד ליאוחטוגער *״נצינער ?יין טא

גו אידגעגד הןט װאס אימי^ר װןי
1<י

m m  *m *w  i«n §mw
i« ;<i \n «ד T f mrn 
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/*רץןרק. l4ti Hutu איד נארזױ דער ריט נעחאט ׳שיימת
ו ו ױ ס און נ ע מ א עגר על ען װאס ט ײג חנג נ מ ע ס אר ן •  *ו
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l  L

Ju?y 10th. 1935.
3 aar C o an d af״

fa  ca l lad you to  d Tory I f  portrait m aeting for 

lo o t  ttond#7 ffwly cth# find our r o l l  o # ll oho«o th a t you f a n  ad 

to  dttmid -  tb id ,d t tha pro am t t l» a #05iijnot ba to ler a te d  by

our Party.
la  ora g iv in g  you another and tha lo o t  ohanoi 

to  a h o w that ynu ar« a \w art with our *crnBent -  You aniat 

coao 1• •ur M a ^ u a rto i• 1 W  I d  I  t 1 4 ״ ih . e tro a t, 
th la  Itnday July lJHh. ••? 0  P.M. ahrxp

fa  a re  f t l n g  to  tab• a t r l l  o r l l  and thoaa th a t  

f a i l  to  anowcr th io  t lo o  •u ro ly  oar no״ t a  oor״f lla ra d  a  ro b a l 

and o a r ta ln ly  n e t a o׳>*iuplat• Wa a*p*«t y«y\ on t i r a #
Wratar;iall7 ▼cur »(

,j^ ^ tn 1. Org.

בריו?, וױכממער און דוײנגענדער
.192«־. ,10 דזשו^וי

— : חנר כײעיער
 נזעו6 דעם :,ge:gs לע«טען םיםינג וױכטיגען g זעהר צז געײ«עז דיר p^gn כוזר
p קען דאס קופען. גו arnytngc cogn דו tg באוזײזט ראל־רסל אונזער און דזשו^סי, a 1דע 

ון װעיען געדולדעם ניט צײה איצםיגער •סרטיי. אונזער ו
ע י י ו ו «ו פשענם יע«טען אײן ig3 דיר גיבען בזיר  אין אויטריכםיג ביסש ד• rg ן ז

ji אונזער iijm g i סם״ים םע14 איספ 108 חעדקװאדערס, אוגזערע אין קוםען םוזצ דו ty tn 
g,* 8:30 טעז18 דעם כאנםאג, ^ irn ססר». אװענד

ײ  זיכעך ?לנען מאל דעם ענפפערעז גיפ ײעלען Dgu די און לgײקgר g נעהםען װעלען ם
 ערװסרפען מיל מאסוניספ. g נים זיכער און (?עמער) ״רעבזדס׳' ולס װערען o:gv=gz נימ

ײנג א־ין קומעז ro?gT דר ג
ברידערליד,
PPtrn ,ארגסנײוער. אינדושפײעל יאמפאאסלןי
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מעלעגראמע. די
ױ סון 5:42 רק,gי נ .192ס ,24 דז

ן קופ י ר 6 סםריפ^ םע4 איספ 00 י ע ג נויםין^ דרינגענד ®י־יח, דער אין מארגען ^י
עקשאז. אװ האכױםע

 עקזעסוטיװ נאציאנאילע די דוסטריע.
 פאליטישע םים אפ זיך ניבעז ס1מעמבע

 אפ האלטען ליימ י1 אט און טעםיגקײט,
 איז עס װאס באשליסען איז מיטיננעז

ip אין יף1ט איז עם װאס און 1כש i 
 י1 וױ באשייסעז זײ אינטעמעשאנאי.

 װאס עז,1םיה זיך אחי1 :עשאנאל1אינטע
 •1םא אין טאז פען1!א קיאוקםאכע! י1

 בע־ ״יועלכע אנעז;1־פ1ײ1ט מיט בינתנג
יוי.1ם וחגלכע און 1כש 4זײנע עס אסטע

 י1 ניט יןאבעז װאס סענשען, זײ אט
poonro יון קלאוקס װעגעז אהנוננ 

 סײנמאל האבען װעלמ שעפעה סלואס
 ?יאװד קײז ווארשײניליו לעבען אין

 צו?א- זיר סל^מגז אננעזעהן, ניט שאפ
 שיקאנא, אין אםיס אן איז מומעת מעז

 און ניױיארק םון וױיט מײל םויזענטע!
 די אזוי װי זײ באשםימען זיך צוױשען

 זיך זאא ס1ניריא איז ייניאז הלאוקמאכע!
זײן, זאיעז באאמטע י1 1װע םיהחנז,

in כעווא• צונעשיתם איז !אקוסענט
 קלאופכמד האמוניסםישע י1 צו נים רען

in סאםוניסטישמ n צו 1נא כער, a••
o אז הײסם, אס1 טשעס. n באמאחל 

o צו n  inn^o באקומעז האבען קאמזי 
 «י אױםנאח̂נ אז אחז קאםוניסימנז, אלע
in קלאוקמוכע! זײנאן ױי k דחנסםיד 

m, נים. צי
 :•ונהט וױכטיגעזי א נאר

in iM  in םיז i n •תאםוניםםישעו 
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i 1יימנ1גאםע אאץ n  mo .!ארסונימוצי
m אנו־ליך האם םען ביז  priinhw i 
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iw tttn iw n  ivr'ao'jioNP on א־ן

: Dgiw irD j'ip
םע די ס טיג ױכ ען ו ל ע ט ת ש * 

עד ער ד ש סנד מוני א  קױגס• ק
פ׳ א אנר סר

 *NP די םווען ״ד״ױני*נס1ט י1 אין
piH. o רוניםסען, n  11I19״ <w * r,ינ 

 *Nice װיכםינסטע די שארנעםען טרײען
n .dp’v סעני־שע in e|18 ׳NP on די פון 

yoevNi nviN ײ \vm יעקע ’VPNn, 
rig העכער n» *י׳ע^יי םיר מווען  no 

 נס״ •*איסימע די וינען I'N ה»רטען
 IN ה״סט, (ד*ס •O’NC Dn םיז דײםוננ

r ■*איםיק האמוניסטי׳טע די  n n*♦■ 
IVonW די װי *אע1 נרעםערע א לען J’N 
i* ױניאו 1«ד םון n 81 די.  סון 00.8

ױני.!). דער
iv י םאיכאסען  iraeN .סיייעאע ו

i נוט, inpi אין ױניסנם די איז . on 
nvtfiN •inm ניט נ.ר איו ד*ס nu 'n 

י קאנר־דאטען iimo D. די 1י i*rpn 
 לינמר 1נסשטי«ת » 1אוי לויפעז

מ 1חויו*לו*י*ג. װי וראנראם.  די
סארעסמחט וחום, זײן, נים ואא סראנרסם

i *ו in:jm זיו ייה n גס־ 1ס*ליט״מ*
p םון װיקלוננ in  i n און W  |’N Vno 
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NveamnoNP א n» ליינעז׳ ייר וועם
ײ וואו ט1ד* ■ראנראם ^ן ז ת  מ״ ני• י

 םים 81.30« די בײ אויסנעחמן נען
י ײ.1םר»ועז־עינמ  ו*ס אי« *נראם1• י

ר וױכםינ איו .ם װיכטינ,  סאתיד w נ.
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A p ril 24, 1929•

To • 1 1  B r a n o h . a  i n  V ,Y .

T ta . C e n t r a l  E z e a a t l v e  C o n m i t t e .  h a .  f o u n d  i t  D M i u t n r  
t o  o p « s l T  t a k a  l a a u a  w i t h ,  a n d  f i g h t  • g a i n s t ,  a  g r o w i n g  r i g h t  * 
w in g  t e n d e n o y  i n  e a r  w o r k  i n  t h e  V . e d l e  T r a d • ■  o r a t w l n g  t o
Sow  Y o r k .

I n  o r d e r  t h a t  o r e r y  • e a t e r  o f  t h e  P a r t y  M y  b a  t h o r i  
f a m i l i a r  w i t h  t h a  i a a u e a  i n v o l r e d ,  w e a r e  s e n d i n g  y o u  h « n  
a  o o p y  o f  t h o  "STATEUXHT OS THE VEESUE TRADES SIT IIA T 1 0 H׳*nm 
s s n t e a  t o  t h o  m o n b a r a h i p  ■ M e t i n g  A p r i l  t 2 .  h r  t h o  c , i . o  ^
־ » - h i ־ h C . . . 0 .  . . ״  c i .  S t i i r S r l ; ׳ ♦ . X ? . e t a 1 y X « .

״  r M ,d  • n t i r o  d o o u a o n t  t o  t h o  b r a n c h  m at t in *

S S t T i l c S . ! " * “ *• * *  w li‘ l r  ,“ 0* ״  *•

F r a t e r n a l l y  y e a r •  f

A o t i n g  S o o r e t • *

ERB ;A L 
OEA 
1 2 7 5 5

ברץ•). דעם טון (איבעי־זעצוגג
אםעריקא פון פא!טײ ?ערס1װאי

O’rg גפציפנפלער
m שינגטאז 3 ר!, װא א װ אילא• שיהאגא. בוי

ל י ײ .1925 ,24 י
ז בדעגפשעס •לזן צו י ױ י ק: ג פי — י

עפ קאסיםע עקועק״פיװ סענפדפל ד♦ פי עס כעו ג ן פי  ןןרויסצוםרעםען ען1א נוי
ly סענדלגץ u m p g ױ אין חויצםזעבליך םרײדס, גפדזןל די אין אדנייט ^ יפיק. נ
די p סעסבזןד יעדעד נ t מיר שיקזה פרויסברענגען, װילען מיר װ#ס װיסען גזןנוי יפל רפײ0• דעד T»g םים  דא• טון y’sgp g היעי

p לאגע דער זיצגען *פפײפסצג■ a ספײששענם דיזען םרײדס״. נפדעל די egn זגקזעקוםױו סעגטרפל דער eyniogp דעם *ו צזגעשפעלפ 
פינג טעסנערשי• •ון םי ) iy i סעג די און אוריל, ן7ם12 דעס עקועקופײוע) גאגצערcרgצע די בעפ עקזעקוםױוע ל^ ען צו nn-'gi ג p אײנינ t• 

^ וי p דעס י a מן שפי צי פ ogn^p■ רי *זנ
אי לצז■ /1פליא ly ױן מעםבערם y^g נםgpgב כםgם םעגליד וױים װי אין :יםיגג, בדז^םש ״?!•g אויןי t:yo!pg7 גאגיצז דלס • i

::זען־«ליגעל7ר װאקסעגדען g געגען קעמספען און

ד«קום?גפ. דעם ײז פינחאיפ חןס סי• ואדפ״

pim dt ,גערואלם, חאכעז \ײ מקחמאט tm 
 in פח סעסבערס קאסוניססישע די

v ivuvo}* tv9*t n |8ימי *n * j i*n 
i r jv  m  in n  8 » »  no t**»v8

 •תיס־ חאם טפן װאס אזי,1שם דאד פאד
קאמוניסםעז). ipiMp'r די ̂^im נעל״נט

 <ד1 דער זאגט — זיכעד פיחלצן 1סױ״
נירײארקע! yiytnM װען •? — תוסעגט

A A  A A B  ^ B ^ B B  B B B  A A  g B B g  B B B B B ^ L b ^ B B  A B A Mדער מיט באנוצם זיך ודאלםעז חבוײם
pתזע^M tm •ארערעז, צן מלענעגחײט

A d • ■  • b a & a b b  M u m a B B A ^ B  a a A L ^ B U b ^ b b a  A A■ • • Diysoyo •ito pstsd îm זאלעז î M̂ i 
 ים1חב דיזע ווא^טען לואחנן, ססײםפט

iyojiM ױגיאז in צו צודײקגמחז גצתעגס
A  A A B B A N M  b  B  B  B^A B B A I^ ^ a a c  • O M A g g M g g d ■  g | B t e  דענקען זױM כ^ננתנען. געסאחנ פיק

dpnb i n  .b9n bjp9b  ,t o בלייכט 
rv ,m y וײאיגסםייםכמזנט, די ♦ii opna 

,DB1»n■ 1NJ1N no |N**P N *1V3*N 
תן זייגצן א א בוכשטאב. 1םױטע m ג

B t e  B B  B B  %  M a B a A B A A C N  C B B  b A B B B b ^ L u B B b B B  B ^ Bרעל8נ ,די iib ) ro'ovp T “ o די 
P iir v j pa iroB'Jia.*( װיים אײי איו 

«no nm נריוי83 אמוער ,io vp d'jib 
n  rv ם״וויז חיי סדיי , 20 n nמען 

n o n . w  nunnivN l» N  ru iro־♦ 
m את n חאנד־ יײוינן גזמען ײסתןן 

b 8 אין אונמן .  .b u iw v  i nיז in n 
9 w n rn o »ן א»ג  מרםיײ נזער1א «

n v» זװ נעוװואוננעז איז tjrvp’onp 
ovn ^n>u«n v תו־ממפיחס ותו־ם 

no תױי אונמחן b« ן* iw o.״
 קאםיםע עקזעקוסױו tmidipt ךי
 וױינמ םײ)1«« איסתיסםישע! חנר (•ון
 ןפיסנױיקכו, וױכםלנפ •אמענדפ n ײז

oen מן  חנד פון גיװאז־־צז מגיהנען די
T no^rup 3 סימאפא paיייראיד : 

ir יי7- ru M f D r̂ryoiMb |y3PT 
̂ס » a «ו •י  gynaoTMn

קאםפײז).
 נא־ עמ1 םון קאמימע נאציאנאלע י1״

 יוקײשא-1ע oyi פיז סעסשאן 1ײ1עא״ט1
ליםאעם, א אוװיסגעילאוען האם לינ

 האכ- גום־נעהײסעז, םאסטיש האט וואס
i פון יד»ט1קאנ djh כמנ׳ען, n זיגמאך 
̂ומוניסטישע י1( ׳מאשין.  בא־ ע?זעקוטיװ ק

 בחנ־1םא נעוויאטינען א 1םא עס אכם1ט
 קאםוניסטישע די •ז !ענקען, כען.*'זײ

 ־1תטע1א םט1א1גע האבעז דחןסמאכע!
 הא־ וײ װען אםילו האכמאנ׳ען םעז1ווא
 פעהינען א פאר באטראכט איהם בען

םיחחנ!).
 און מיסטײסס י.אנדעמנ1 צוױמעז ■

םאל־ די דערסאנם וועמון ״מוממנכענס״
:n iw

גרוס, ברודעדליבעז םים
IgU♦ 7 .1 א M llפעקרעפאר. ?פיגנ
 -1M® האבען װאס י,1 אםעז1באשמ און

איפאעםס. עלעסשאז שםוײים
iy״ i םיז חברים וײ װאס וואום Din 

 מד האבען באח־ עקזעקוטיװ 2 אאסאא
פעמןאשטײנ׳עז. פאר געבען

וזאנדצונ• איז באשאוסעז אילע י1
 •** in גענעז פארברעכעז א זײנען נעז

 יוקײשאנאא1ע ױניאן 1ײ1ט nn םיז איסי
iy פון און אינ i םארטײ װארהערס pM 
m םענמ1גא יס1לײ אינטעתעשאנאל 
in זײ ױניאן. ם1קע1װא yo r אונז p i 

 םלימל לינקען ישעז1יגע1? א אױםבויען
̂ע 1םי ױניאן. in אין m אויא, !nפא
רר קאמפיח « אנםאנגעז נאײך זאל םעז  דו

^ םי  פאאיכױפ יזע1 קליכעז1פאתוי און צו
i םון n פארטײ״

 מוםוניםפיעה ױ כ«שפעפינפ וזזס נױ* * «ד
יוניזן אונזעד מנען פארשװערוננ

. 3  }

 װאם אםעש1טעלענ און יף1ב די םון
מז 1מי םיי  די װי זעהן, מעז לןאן פ*מ»מנ

oiypi'Mii i פון ס1םעםבע ••מדי n 
 צו Tt ט,1אויםגעפ^ tnm םײ1מ

o אין באםי^ינפן n קאםוניסםישעז 
 דחןס־ »ון האאיס די אױי םאח־־אנפאצ

 מען קעז בזײוי זײ אט םון יתיאן. 1םאכע
 די אז ט1פי עס וחנוי איא!, גוונץ זפחן
 דאם צי ;מניאז m נמגען אםאמע ד טאז

bow 9. נלױז <ח*r o אין סיימר׳ i n 
i* |,8ײני n דאט po ooip אויםעחןר אן 

nmrw סון in אוממדמז unr. ס.
B*־* ־  U  B  • g  B  ( B B N  Nb A L a B  BNHBdB B b A  b  M a  M M  M  ■ ■ C l• ■  ■ 1■ jl■  rקלאד וזעדם# tm נענעז םלחםח נאנצזנ די

in ױניאז T'M געװאחמ אױםנעשטיסטעט 
 וױצ װאס םארטײ, קאםוניסטישע די םון

 אין ױניאן. די באהערשען און םאלכאפעז
 %ױ דינעז ניט, עם לאזט1ע1 םעז רדען

אומצוברײנגען. ױניאן די ייט1ג
 —םאז 1זעה געשדיבען זײנען בדיף די

 צי mt שײנען אױבערםיעכייך דכטינ.
p'T אן1קאמיסא י1 יגע.1אונשול גאנץ 

 חא״• ױי אז םאתיכםינ, ptm געווען ױינען
iv םון נאמען תם lאג•T בען ^t ^ט!•• 
v<2 יוי.1ב םאנכע אױוי אנגעגממנן נים i 

*ir נעגעמז ךײ האבעז קאנװערם אױפ׳ן t 
ואנזײ די םםד-יט, טע14 איםם 108 אזיחנס,

I W t e l i A M i M  M M A h l h  a r o d k R B C f e  • b ^ b  b b ^ b  ^ ^ ^ ^ b b b b  ^ bפאםוניסטישער m  pa ם1קװאדא
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*§ n r. סיר l» v n דא »H* 
 די און נריוי די םון קאפיצס

 שטאטען ױי אז צײנען, צו ן
חעדקװא- קאמוניסטישע די םון

 ל״כט מען װעט אלײן בריוי איין םרן
 נידערטרעכטיג וױ באגרײםען פעגען ניט
 םארשװע• רי אן םיהרען קאםוניסטען די

 דירעקט אינטערנעשאנאל דער אױוי רונג
 אױן• איז עס העדקװאדערם. ?ייערע ®ון

 די ארדערט װאס טעלעגראכיע, א םאראז
 געוױסען א אין קוםען צו האםוגיסטען

6 n p i דיזען םון םריה. דער אין אזײגער 
 ארױסנע־ דערנאך זײ טען האט מ0•

שעפער, געװיסע באלאנערען צו *יקס
געפרואװט האבען קאמוניסטען

*t r r אונ• וייאחנ ארחנרט דנ*? און«ײ 
 חנם סאכען זאלען ״t »זוי וױ טערטאגען

 גא• עם ױגיאן. חנר אױ«י אנפאל טארד
 אינער״ קײז גיט איז עס אז קיאחר, וױיזט
 אלטנמײגע אן נאר םייט, ױדאן ליכער

 חגד אױסער קאסיסארען די פון אטאקע
 אר־ די םארכאפען וױלען װעיכע יודאן,

 קילאוקטא״ טױוענדער די םון גאגיזאציע
 אייגעגעם זײער םאר דרעסמאכער און כער

צװעחען. אײגענע זײערע און :וצען
 א ענטהאילט בריוי די םון אײנער

 די האבען שײנט, עס וױ סטראשונאל.
 ניט קריגען זיי אז געםיהיט, קאטיסארען

 װעל״ קאטוניסטען, די םון סופארט נענוג
 ױניאן געטרײע זײן געװאיט האבען כע

בא־ געװאלט ניט זיך האבען און לײט

10• Eatt Nth Strict

V *if row n r.

r a r  DTPORTACTspecial io tic i

July 14th.1925,t
!tear Comradei-

Tou art a m ilitant Cloak or Draaaaakax• 1, סי ן  
 ׳#•*f-oqumlnted with the pretext situation• Tom a יײ11

o art aim  y la  touch dally  with tha davslop־i«nte. iell*W il3, 
you be able to ■1•• tha most Import apt ■eating o a ll ad by 
tha Left flag? Ho ,  we know that you w ill' not ■law th la  
■aatlag no ■attar what are tha 

6o -  hr•• i t  la s -
ixoumstanoea•

M A V B A T T A V  L T OS UM
n  i  i  1 1  T t s ;  « ; r

f  B 0 B 8 D A T  -  J U t  T 1 6  th.1926 
6 P • U. ■ h a r p •

. Thle w ill be a jo in t Mating of Cloak end 
tax• and wary Important question■ w ill be 

op for notion -  and you ■uat not fa ll  to be preeent• 
Remember,comrade, i t  la  ih la  Thuxaday 

aa a rebel wo expect you to be on time.

Ora

fraternally youra, 
IxeoutlTe Committee

 !נאטיס
.1925 .14 דז*ול*י

בריןש. דעם פון איבערזעצונג
!װיכטיג זעוזר

ט גוט ביזט דו דרעסםאבער. אדער קל*וק קריגערי*ער » איצטי־ דער סי
 קע־ װעסםו װעל, עגםװיקלונגען. די טיט כפריחרונג טעגליכער אין זיכער ביזט
ען? חאבען לינקע די וו*ם םיםיגג ווינםיגסםעז דעם ײן. גערון  װײסען םיר נ

 אומעמענדעז. די זיין גיט זאלען עס װ*ם םי^יגג, דעם ^רפעחלען נים
:עס איו »ט

ט 66 לײסעאום, מאנתעטעז ס ט טע4 אי םטרי
אג ט חןז ע אנ ד 8 4925 ,16 דדסואײ ד ײענ שארפ א

ײן םינג דזאואינ■ » ז  לפגען8 װינטיגע זעחר *ון דרעכמפבער און קלאוק פון מי
קומען. *ו §אר«עחלען גי■ טפרס■ דו װערען. ןנוםען

ײן װעם עס חבר, דיר םיר ערװפרטען דע:על » אלס און דאנער^םאג, דיזען ז

ברידערליו*,
האםיטע. עסזעהומעו די

ײ) (װאירקערם ט פי י
.V י

m םעם־ ױנואן די געגען םטרייסש

 זײגען טעלעגראםע די און ברי^ די
 קאםוניסטײ טעםיגע «ו געווארעז

 קאמוגיססען דיזע םעםבערס. ימײ
 חאבען זײ און לייט װגיאן אױך

dn אר״ זייער װײט װי גמוואוסט•
 ױנײ דקר אויןי םארםעסטעז זיך

 ווען איחר. צוברעכען •רואוחנן
 אז דצרזעחז, אבער האבען ?ײ «ח

 ■ארםיי זײער םון טענױנקײט
הער־ די צױמטערעז צו װוענדעם
 ײנײ דרעסםאכער און וכער

 סא״ זײ אז דמרזעחן, חאבען ןיי
 אנדער 1קײ האבען .םיחרער

 צוברעכען צו נאר װי ?m אין :יט
ו זײ חאבען ױאה י  אפמד ***ל םים ז

גע• אוךהאבען סאםיסאחנז די ®ח
 אין דאסוםמגטען און ברין• די «91

ױגיאן. דער םון
 באמטעטײ דאסוםענטען און בריוי

 װאם קאמוי חנר או :דמ
 וחנרט יוניאן דער אויוי מנסימ-ם

 סאםודסטישע די םון דירעסם
 קאםוגיסםימע די םון און

תױ ױ חעטער tjmypr זײ
:m

 רער אויןי םארד־אנפאל דעם איז םײיינען
 די iv נעקוםעז ניט זיינען זיי ױני*ן.

 םארמווערונג די וואו סיםיננעז, נעהײםע
pm אס»7 די ײאו און נעײארען נעניאנט 

 נעווא־ נ«ענען זײנען ארדערכ ניםםי׳מ
 *דער קלאק^איער האכונייסם״פע רען.

 ״ip געװאיט ניט האבען װאם ררעםםאכער
 נעסםרא־ זיינעז םיטיננעז ריזע *ו גמן

o w ארויס־ זײ וועט מען אז נעוטורען 
עי nb ווארפיז  וועלעז זײ אויב *אר׳םיי, י

קוםען. ניט *םאל נאר

ד אויגוסט ווטען דעםי
 יעצטע די געװען אי? <א?אל אונזעף

 צײטוױיליגער א אונטער װאכען עטיליכע
 פון חיי(י דער מיט און םארװאיטונג.

 ?ײנע; מעמבערס יאיאיע און אקטיװע
 און אובייט דער מיט אנגעגאגגען מיר

 נארמאלען א אויף ביזנעס די אטענדעט
 דערנעהג־ אבער סיזאן דער ׳עטײגעד.

 צו גרײט זײן דארםען מיר און זץ־ טערט
 פרא• און קאמפלײנטס אלע די כאגעגענען

 און זיך, מיט כרענגט ער װאס בלעפען,
 פיגי־ די םאר ממ^ות׳דיגעס עטװאס טאן

שעדס.
 פער• * ערװעהלען דעריבער מוזען מיר

 מענע• און באארד עקזע?וטױו מאנענטע
 אנגעהן אומגע׳שטערט כדי אום דז׳שער

 דעריבער עטעהן מיר ארבײט. דער מיט
 װעט זואס עלעקשאן, ספע׳שעל א בעפאר

 -11 דעם דינסטאג, קומעגדען םארקוםען
 לא־ םיז מעמבערס די װאו אויגוסם, טען
 אויס- מעגליכקײט א האבען ײעלעז קאי

 מענע־ און עקזעסוטיװע אן ערװעהלען
 די םארװאיטען װעלען װעלכע דזשער,
יאהר. קומעגדען פאר׳ן ױגיאן

זײ־ װאס צאיל, גרויסער גאנץ דער םון
 מעכד דעם בײ געװארעז נאמינירט נען

 זײנעז דז׳פולי;, טען20 דעם םיטינג בער
 און אבדזשעסשאז דער בעםאר ערשינען

 םום״ און עטליכע ארום האמיטע עיעסשאן
 קװאליםײ קאםיטע די האט זײ פון ציג.

 װעלכע םון דרײסיג, און אכט געגױע צירט
 עקזעקױ אן װ;גרען געװעהיןט דארף עס

 באמערקט גלײך דא זאל .25 םון טױו
 האנדידאטען צאל גרעסטע די אז װערען,

 באארד עקזעהוטיװ דער םאר לױםעז װאס
 עק־ קײז איז בעפאר סײנםאל נאך זײנען

 הלײנער דער מיט געװען, ניט זעקוטיװ
 אלע דאם זײנען #פאר א םיז אויסנאהמע

 אין נײע יןײן ניט *בער1 מענשען. נײע
 און ניט קאז קײנער ײצסען ױניאז, דער

 קאנדיראטען די םרן אײגער יעדער
 האט און מעמבער. אקטיװער אן איז

 איז באםײלינם זיך זוײם לאנגע א פאר
 םאר״ אױו* ױניאז דער פון ארבײט דער

 זײ ׳אז אמת, ^יז עס אופגים. שידענע
 רא-א איז ניט װעילכע אונטער ניט לױפען

 אפהענגיג גיט זײנעד און םירםע״ דיהאלע
 אבעד האמבינאציעס. פאליטישע קײן אן

 װעלען זײ אז מיר, גלויבען דערםאר טאהע
 םארין באארד עקזעקוטיװ גוטע א מאכען

 אין װײלע םינישערס, רי םיז װאוילזײז
 װעלען םראנען ױניאן און פראמגן טרײר

 פאליטישע א לויט האנדלען מוזען ניט זײ
 שכל אײגענער זײער װי נאר פראגראם,

 אומ־ די לויט און דילטירעז זײ װעט
 נאך און ערלויבען. טרײד אין שטענרעז

 זײ אז װײסען, כיענשען אלע די מעהר,
 אין דורכצומאכען צײט שװערע א האבען

 אלע זײ נאר צוקונםט, נאהענטער דער
 אײן און געדאנס אײן םון בהערשט זײנעז

 הויפט* זיך אפנעבען צו װילען שטארקען
 אינטע־ טרײד און שאפ ר* מיט זעמיד
 אויםבויען צו פיגישערם, די פוז רעסען

 און לענען באמת זאל װאס לאהאל, א
 אלע םון רעכטע די פאר קעמפעז װעלען

 מעגיליה מאכען זאל װאס ;מיטגלידער
 דער בלײבען ניט זאל םינישער דער אז

 אין םלאכה בעל באצאהלטער ערנסטער
 האבען זאל װאס לאלאל, א פאר ;טרייד

 םון אונטערשטיצונג די און צוטרױען דעם
 ײאס לאקאל, א פאר ;םיטגלידער אלע
 פא־ קײנע םון װערען באהערשט ניט זאל

 װאס נאר סלײןעס, איז גרוםען ליטישע
 מעמ־ אלע םון באשיצער דער זײז זאל

 אלע םון און ריכטוננעז אלע םון בערס
 די אז םיר, נלויבען דערםאר מײנונגען.

 9 לאקאל םון םיטגליד יעדען םיז םליכט
 וראהלען די איז זיר באטײליגעז צו איז
 מא־ װעיעז ײאס רענשעז די ערװעלען און
 דעםאראלי־ און כאאש דעם צו סוף א כען

 גע־ אלזא, ױניאן. *ונזער איז זאציע
 אויגוסט. טען11 דעם דיגסטאג, דענקט
 פלע• פולינג די םון אנאנסמענט די זעהט
 ציײ דער אין ארט צװײטען א אויף צער

טונג.

 םעמ־ ױניאן אקטמוע מעהר די םאר
 סא־ דער םיז דאקוםעגטעז די זיינען. בערס

 םאר־ זײנען װאס פארטײ, מוגיסטישער
ן געװארעז עפענטליכט י  פרעס דער י

 אינםטרואירט װערצז האסוניסטעז די װאו
 ױניאז, דער איז פאגראם דעם טאכעז צו

 שויז האבעז זײ א־יבערראשונג. סײז ניט
 באוועגונג למקע די אז געװאוסט, לאנג

םיז אמעםיהרם און איגטצענירט וחנרט
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 איו דא אז און יארטײ װארקעדס דער
 רעפאר־ םאר יזאמוי שײן ניט אײגענטליך

 דער םון חאםןי א נאר ױניאן דער אין מען
 און נאחערשען זיך לאזען צו ניט ױגיאן

 פאר- פאליטישער א םון װער^ דישטירט
 זײ־י װאס קלאוסמאכער, סך א אבער טײ.
 גע- האבען און נאאױו אזוי געװען נען

 סאמוגיסטען די קעמםען דא או גלױבט,
 א איז דאם אז און ױניאן דער לטובת
 דער געגען םײל״ און ״רעגק םון קאםוי

 #אקומענט1 דער האט ״כױראהראטיע״,
 ״םאר- אין געװארען אפגעדרוקט איו װאס

 גע- אויגוסט, טען1 רלם שכת, װערטס״
 זײ אײנדרוס. שװערען א מאכען מוזט

 זײ אז איבערצײגען, זיך איצע קאנען
 קאמוניסטען די םון אױסגענוצט װערען

 אז פאליטיק. קאמוניסטישער זײער םאר
 געםיהלען ?ײערע אויןי רײצט מען
 דער װאס דעם, מיט באנוצט^«יד מען און

 איז עס און פארשפעטיגטער א איז סיזאן
 האלט מען און ארכײט, קײן ניטא גאך

 םאר״ אויםגערעגטען, אן אין מעםבערס רי
 מען און שטימונג פאגראם שיכור׳ענדען

 מען אז װעלט, די איינרעדען גאך םרובט
 דער אבער מעמבערס. די םאר סעמםט

 מיט־ די אײנגעבען, ניט זיך װעט שפיל
 זײער צוברעכען לאזען ניט װעלען גלירער
 ארגאניזאציע דער אין םעהלערען ױניאן.
 װערען. אויסגעבעסערט װעלען און קענען

 נויטיגע אױב ױניאן, דער אין רעםארכיען
 אײנגעםיהרט דארםען מעמבערס, די םאר

 װערען געטאז דארןי דאס אבער װערעז,
 ,רײהען די איז זעלבסט, מעמבערס די םון
 ױניאךמעסיגען א אויף און װניאז דער םון

 אין האבען מעםכערס די דאס זאלען װעג.
שפעט. צו איז עס בעםאר זינען

סארקץ, איזידאר
םארװאלטער. צײטװײליגעד

 אירישע פארודי;ינפע
געווערהשאפטען

 םאר• די םון מיטינג לעצטער דער
 איז געװערקשאםטען אידישע אײניגטע

 דעם םאנטאג, געװארען, אפגעהאלטען
 םון םארזיץ דעם אונטער ױלי, טען20
 גאל־ מ. און טשערמאן, אבראםסאן, מ.

װײס־טשערמאו־. דאפסקי,
 זײינען ?אמיטע אוטסײד דער אין

 ל. דעלעגאטען די געװארען ערװעהלט
גרינװאלד. א. און װאלפערט מ. פוקס,

רעגע״ לעצטען פון פראטאקאל דער
 גוט״ און םארגעלעזען איז מיטינג לען

 פראטאקאל דער געװארען. געהײסען
 םאר־ װערט באארד עקזעקוטיװ דער םצן

 םארהאנדעלט 'װערט עס און נעלעזען,
 באזונדער פונקט יעדער דיסקוטירט איז
אנגענוםען. דאן און

לענ־ א דיסלוטירט װערט ספעציעל
 עק־ דער םון אויפרוף דער צײט גערע

 בא־ זײ װעלכען איז באארד, זעקוטיװ
 די איז ױניאן מאכער קלאוק די גריסען

 קאמױ די ברענגען פאר אינטערנעשאנאל
 םאראנט־ צו ברעכער ױניאן !יסטישע

 דעלעגאטען אלע כמעט װארטליכסײט.
 דער געגען ענטריסטונג מיט רײדעז

 ״לינ־ די םון ארבײט םאררעמערישער
vp,גוטצו־ באשלאסען װערט עס אין ״ 

 עקזעקױ די און אויםרוח דעם הײסען
 צו אינסטרואירט װערט באארד טױו
 מעגליך נאר איז עס ײאס אלעם, מאז

 לײ״ אינטערנעשאנאל דער העלםען צו
 באענגען צו װאר?ערס גארמענט דיס

 אין אחדות און גאנצקײט קלארקײט,
מאכער. ?לאוק די םון רײהען די

 באריכטעט אבראמסאז דעלעגאט
 םון קאנםערענץ צום קאםיטע דער םאר

 געװען זײנעז װעלכע ארגאניזאציעס,
 רעליוי. פיםעלס דער איז אנגעשלאסען

 בארא- דער אויזי דאס דערצעהלט, ער
 װענען געװארעז םארהאנדעלט איז טונג
 דזשאינם די םון דריױו געפלאנטען דער

 זאמלען צו קאםיטע, דיםטריבױשאן
 װע- םארװענדעם זאלען װעלכע םאנדס,

צוועקען: םאלגענדע די םאר רען
 אין אידען םין האלאניואציע )1

 ארבײט קאנסםרוקטױוע )2 רוסלאנד;
 טעדײ סאניטאר )3 לענדער; אלע איז

 לענדער; אילע איז ארבײט צינישע
 אוז םליכטליננע יתוםים, באזארגעז )4

 חיצפס גויממ^ איצט אויד נאר אנדערע
 םארשײ די אויםהאלטע[ )5 ארבײט;

 װעלמנ מואען, אידישע טייעז דענע
 םרײ םח ווערעז אונטערשטיצט םלעגעז

 םונ׳ס קאטיטעט 4 סילטור הערדיגען
דזשאינט.

 אוי«י דאס װײטעד, באריכטעט ער
 *,טוװא באשלאסען אי? קאנםערענץ דעם
• םאר יזמאעם ויי באנריסען צו רען  וי
 טעמינקײם, די באנײמן צו באשלוט עי
ד חאבזגו ארגאניזאץיעס אלע איז  מר- *

 • אלצ סים דרימו דעם ומנלםמן צו סלערט
y חאט קאנםצרענץ די כחות. m ד  מ

b אוינוסמ זוזיוי רופען צו שלאסען n

Aa :•“,Afc 1

! ל א י מ מ
 אתומר אין פאסירונג װיכטיגסטע די
 פאר- איו וואס ראס, imm איו ױגיאן

 ספעשצל נײם דיגסםאג לעצטמן געקומען
 כדײ n וומן #נאארד ד^איגם םון סיטינג

 תא• •עדימסײן ס. און פײננמרג י, דער
 חנדגנײמאגס. זײעחנ אריינגעשיסט בען
 גרױסע א אדויסגמרופען חאט פאסירוגג די

 אױסגעמלאסמנצ די בײ דיס?וסיע.
 בארינ- אונו מעז (חאט עק?ע?וטיװעס

 םאר טענצעל א געגאנגמן מען איז טעט)
 ױדאן די »ז זץ/ פארשטעחט עם שםחח.

ט דך חאנדיונגען איהרע אין שען  דע- ד
 npytpy אויטגעשלאסענע די מיט כענען

 דיער ניט איגטערצסירם אונז טיװעס.
 טרויער. ?ײעד ניט ארט אונז און שמחח

 בלױז זיכען ניט אדער יא טוט ױניאן די
 סון אינטערעסען די םאדערעז עס װי

 מאמעגט. יענעם אדער דעם אין קאמוי
״ װען באארד, עסז• גענ. די  אױס- האבען ז

 גע- פריחער האכען פלאן, דיזען געארבײט
 ױגיאן דער םון שונאים די אז װאוסט,
 האבען זײ םרעחעז. דערמיט זיך װעלען
 דעם טראץ עס, טאן צו מוט געהאט אבער
 עס װעלען שונאים ױניאלס דער װאס

שװאכקײט. א לס8 אויסטײטשעז
 רעזול״ דער זײנען רעזיגגײשאנס די

 האנדלונג. םון פלאן נײעם א םון מאט
 אג- איז פײנבערג כר. םון רעזיגנאציע די

 זעלבסט ער װי נאכדעם געװארעז גענומעז
 רעדע שטאר?ע א אין געםאד^רט עם האט
 איז םײנבעמ בר. באארר. דזשאינט צום
 ביים געװען גיט צייט לעגגערע א זײט שױן

 װאלט צייטען רוהיגע אין געזונט. םולען
 װאקיי- לאנגען א איז גענויטמט זיך עד

 ױניאז די זיך האט ערהאלוגג אזא <עאן.
 געבען צו איהם ערלויבען געקענט ניט
 אין איז איצט לאגע. איצטיגער דער אין

 כר. א םון עגערגיע די נויטינ ױניאן דער
 זיך םיהלענדיג םײנבערנ, בר. זיגמאן.
 זעחר געהאנדעלט האט ערשעפט, םיזיש

 בר. צו ■לאץ דעם אפטרעטענדיג בראװ,
 !צד־ זיינע גזןודעז סוחי האם ער זיגמאן.

 װאויל־ דעם פאר אינטערעסען זענליכע
 באארד דזש. דער ױניאן. דער םון ?ײן

 מיט רעזימיישאן זײן אנגענומעז האט
 גע־ האבען דעלעגאטעז די פארדרוס.

 נעגעז עולה אן באגעהעז זײ אז םיהלט,
 םאר- אבער האבען זײ םײנבערג. בר.

זײן. ניט עס קען אנדערש אז שטאנען,
 םײנ- בד. אז מײנונג, מײז איז עס
 באזיצט ערהאלען, זיך װעט ער װען בערנ,

 גצ־ װעט און םעהיגקײטען גענוג נאך
 זײן אינטערנעשאנעל אונזער איז םינעז
 ער וועלכער אין טעטיגסײט םון באיען

 דער נעבענדיג גוצליה זײן ?ענען װעט
םארםאגט. ער װאס בעסטע דאס ױניאן

 מוז פערלשטײן, בר. אנכאלאגנט װאס
 אלס ארבײט זײן אז ײערען, נעזאגט
 אױסנעצײכענט. געװמז איז קלוירל םשין״

בעסטער, דער געײעז ער איז אלע, פון

 םון לאנם^רענץ ברײטערעז א טען23
 ארגאני־ םאלקס אלע פון פארטרעטער

 באטײליגט ?יך האבעז װעלכמ זאציעס,
 רעליעוי, פיפעלם געוועזענער דער איז
 א אױסצוארבײטעז צװעס דעם מיט

 קוםענ־ דעם העלםען צו אזוי װי פלאן,
דרײװ. דעז

 און גוטגעזזײםען, ווערט באריכם דער
 זיף באטײליגען צו באשלאסעז ווערט ־עס
קאנםערעמ. דער איז

 סאמיטע־מאן אלם םע?רעטאר, דער
 אונטערזוכען צו געװערקשאםטען די פון
 געװא־ געמאכט זײנען װאס קאאגעז, די

 רשדא?םאר מארינאוי* דזשײקאב פון רען
 חא״ דער נעגעז סונדם/ ״גרוםיעז םון

 באהױפ־ אלע די אז באריכטעט, יאס,
 םיס־ זײנען געלדער האיאס אז טונגעז,
 הא־ דירע?םארס געײארעז^דאס ברויכט

 א. דאלאר טויתגטער נעקראגען בען
ײ קלאגע! די אםת. ניט זיינען גל״ ד.  זי

 גע״ באגרינדעט ניט םאל קײן םאר גען
ק און װארען  אויף bvtgn געוחנן זײנ
 ער טאקטצן. םוםלערישע און םאלשע

 אײגצעלהײםען רײהע א איבצר דאן גיט
 •אפײ םn לעזט און קעים דער איבער
 אין קאמיטע. חנר םון באריכט ציעאען

 טארםראטען געװען דיגען קאםיםע דער
 און נאציאנאלצ אידישצ םארשידעגע

 האבען זועאםנ ארגאניזאציעם, ארבײטער
 חאבען אח צײט סד א אװעקגעגעבען

 די אונםערזוכוננ. נרינדליכע א געמאכט
 געװארצן שםאכט איז אונטערזוכומ

 האייאט. דער םה םארלאנג דעם אויןי
גוםגעחײסען. ווערט באריכט דער

 םאכצר םמלצער דער םון דעלעגאט
 חאם מניאן ז^ן דאס .באדינטעט, ױניאן

 *ייפ״ באלעבאםים, צוױי מיט .טראבעל
 איג״ ?ײער דאס און בענחנר, און שיץ

 א אינדארסירט חאט סעמצשאגאל
 ®ארלאנגם, צר שעפער. דיזע אין סטרײח

 איג- אױו זא< געװעדשמאמםען די אז
פארלאנג חנר סםרייש. חנם דארסיחנן

v s 04 וײס.

 h נ"ט חאנדיען צו ראן יאסעגדסטצר
שאן, •סאס חוד סון נו/יס  אגמד ♦̂א

pm \rnm א̂י ■*ײשט״ן נה m נױ 
 פאר- h סחױפת^ א fio צײט אץ יארק

 •jy לאמאלס, דד^ n פון אײנמומ
 גמװאחןן נצסאכט ז^גען װאס חנרונגאן

 יאנוא̂ר תצטען נאאדד תשאינס אץ
IFo חאט יצרישטיץ נו» װציכצ אין iiw 

 נע• *'חס חאנען אנטײל, שטארהען »
iv* אײן ניט שאמען iw  ]v v w w. 

 חאט אמעחױנען, ױך חאט םײט דער וחןן
 אױןי נאסנאדידונ; א אגגעםאגגען דך

 אג• אן אימענד אױןי וױ מעחר איחם
 געװארען געטאו דכעד את דאט חנדעז*
 דעד- אז אױסרעכעגומ, דער מיט נכױן,

 יאדק דו אין נעװען איו ער װאס פאד
 שודצער דער פאד זיך חאט און יאנג דט

 איחם םאר װעט געעעד, געשאפען צײט
 װילען כייד אײגשטעלען. דט זיך ?ײנער

 חאט כאטכאדירונ; די אז לײקענען, דט
 געגען םאדאורט״ל געוױסען » געשאפעז

 טעטכעדשיפ. אמעט״נע די ב" איהם
 גע- איז עס אוםגערעכט, צי גערעכט צי

 זײן װאו סיטואציע, א געװארען שאםען
 אנשטאט שטערװג א נעײאיעז איז וערזאז

 אײנזעחענדע, קאטוי. דעם אין הילף א
 מיט ױניאן דעד דיגען כעסער קען ער אז

 ארײנ־ איהר ער האט רעזענאציע, זײן
 האט װעלכע באארד, דזש. צום געגעבען

 רע־ דער כיט צוזאמען אגגעגומען איהר
פיעבעמ. בר. םון זיגגאציע

 אין ■אסירוגג װיכטיגע צװײטע א
 נע- װאס ליפלעט דער איז סאסוי דעם

 17 לא?אל סח מעמבערס געװעזענע װיסע
 האכען מיר װען ארױסגעלאזען. האבען

 :ע־ סיר האבען ליםלעט, דעם דעדזעהן
 נא- שארםעז זעהר א שדײכען צו דענקט

 געברוײ צו וױ געפיהלט האכעז מיר טיץ.
 זיי־ װאס די װאלטען װאס װערטער כען
 םאראגטװארטיױ, ליפלעט םאר׳ז נעז

 גאכדמנסענדיג נאר געטאז. וועה ועהר
 אז בארעכענט, דך מיר האכעז אכיסעל

 געטאכט װערט װאס טומלעניש גאנצע די
 דערפאר, בלױז מענליר צײט, אזא אין

 װאס אפערײטארס צאחל געוױסע א וױיל
 דעגקען, 17 ל*ס*ל צו נאלאנכם האכען

 אן נעװארעז בא;אנגען איז זײ געגעז אז
 אנ־ און זידלען אנשטאט דעריבער, עולח.
 טוםעל דיזעז האבען װאס די געסען רופצן

 פארי א ואנען םיר װעלעז פאראורזאכט,
 זײ־ זײ אז מײנעז, װאש די צו װערטער

געקרױודעט. געװארען נען
םא־ די םון װער אױב נים וױיס איך

 פרינצי־ װעט מעםבערס 17 לא?»ל ריגע
 אז שםאגדוונגט, דעם םארטײדיגעז פעל
 לא- דרײ האעז דארםען אפעדײטארס די

 שטאנד״ Dip פון אײנצם. אנשטאט קאלם
ױניאגיזם, מדײד םאדערנעם׳ םון פונקט

 ױניאן דזןר םיז םיחרער אלע געהאט. ניט
 אונד אז איז דאס אז איינגעזצהז, האבען

 איז ניט ײעז װעט װאם לאגע, נארמאלע
 םאס־ איז עס װערען. נעענדערט דארםעז

 זאגעז, זאל װאס ?יינער געװען ױט טיש
 די אבער מארגעז, איז הײנט, נים אויב אז

 אמאל םארט ײעיעז לאקאלס אפערײמארס
 םראגזן די װערעז• אםאלגאסירט דארםען

 א געקוםען איז נו Ynm :געווען איז
 עהזעקוטױו נענעראל דער וואס םאמענט
 פאסענד ס׳איז אז געדענתט, האט באארד

 הא״ זײ תרכצוםיהרען. םאראײניגונג די
דורכגעםיהרט. און באשלאסעז בען

םארשטע־ פרובירען זיד אםילו לאםיר
 זיי גענען אז נערעכט, זײנעז זיי אז לען,
 עולה אז נעװארעז באגאנגען וױרקליד אי?

 צוגעאײלט. זיך האט מען װאס דערםיט
 דאר־ צי :פראגע די. אויר זיך שטעלט

 דאן לאיאל זײן לײט ױניאן לאיאלע םעז
ײ וחזז  װערעז און װילןן, «ײ װאס תרינען ז

 דענקעז, ױי ײי שגעל אזױ לאיאל אױס
 לא־ א צ קרױודע א זײ טוט ױניאן די אז

 איז װאס דער, איז מאן ױגיאז יאלער
 ײ־ די שטעלט װאס לײדען, צו בערײט

 אינ- פערזענליכע זײנע וױ העכער ניאן
 בײ נעחמט ױגיאז די אז בפרט טערעסמז.

 ?ײ| צו מעגליכקײטען די צו ניט זײ
.2 לאסאל אין אקטיװ
 עססײ א,קלײגער אז דערצעחלט, מען

 4וואשינג אק נעסוםען איז װאם מאס,
 לינ- אברהם פחנזידענט געזעהן און טאן

 םיער סוס זעחס נעװען איז וחנלכער שאלן,
 אנ־ גיט :געזאנט האם חױך, אינטשעס

 ער כמננשען. צװײ זײנצן דאס אז דערש,
 אז םארשטעלעז, ניטײגצסענט דך האם
 װאס םעגש, גרױסמר 7אי זײז סאז עס
 טעהיגער ענערגישער, זשםארסער, אי
 כדטםעגשעז, זײנע םאר נוצליך םעחר און
 פון בריחנר זעלבע, דאס פלײנע. צוױי זױ

 אענט איחר אײך. םיט איז ,17 לאקאל
ד,  םאסט צוט זיד צוגעװאױנען ניט ^י

̂ין ®ון  איע־ נים װילט איחר לאקאל. א
 םעכ- א גרוי*ר, א לאפאל, אײן אז זצחן,

 צװײ וױ מעגליכסייט מעהר האם מיגער,
̂וויםעם, פאר — לאסאלם קליעמ  אסם

 שעח- נרױסעס, עטװאם אױטבויצן םטר
 גניז, םעכטמער ט זײן זאל וואם נעס,
ציחרתג ט און שטאלץ א ױין זאל וואס
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ovnvun, יי11א װי טעחי׳אױסםאן םיל 

 ר4ד אױנ דארינעד, לאקאלס. קיענערע
 איױ אי« אוערײטארם די |ic מאױלז״ן

oi4 ליגט8 אײער איז ען,4ח*ר it סטױ 
 טנפטננען אין קרױודעס אלטע די ;עסען

r דער )it םואנטען a  .BW1P14 1א| 
 יאחר, איינינע לענען 14 נאו דןנקען איחר
 לאסיר |1א ױגיאן, א דטרסען װעיען כיר
 פטמאנלעסעע) אין לדיג18׳ פיחלעו ניט
 נזער1» איז װאס טדנייט די טאן »

 םיר אױנ סןמבערס, אקט־ײע טלס סליכט
 14 נארענטינװ; די אנהאיטען וױיען
נאםען. דיזען

 אעזער כױען *ונז דעיפט ן נרידער
 סונפטי•1* אונזער סעסטוננ, ?ונפטי;ע14
 זאל ער *ז ,2 לאקאל םאדאײנינטעז ג«ן

 אידעא״ און האפמננען די םאמוירקליכען
 1« נע׳טטעיט ■זיר האנען מיר װאס לען

*הטױױםעט. אמזער מרר ׳פאפען

 עהזעסוט׳ווע נײע די םאר וואהיען די
 דינסטאנ, פארהוםען װעלען אפיסעדס און

 װעדעז װאחלען די אױנוסט. טען11 דעם
:■לע*ער לינ;1■ 5 אין געהאיטען

 א. 130 אפים, נטארד דז׳שאינט אין
סטריט. טע25

.1עװעגי צװייטע 33 אפיפ, םאון דאח
עװע. טאנטראוז 105 אםיס, ברוקליז

לייסעאום, ל״באר אפיס, כראנזװיל
סטריט. סעקמאן 219

 םע121 איסט 165 אשים, הארלעם
סטריט.
 נעהאלטען נעזאלט האבען װאהלען די
 כיי מיטיננ, לאפאל דער פריהער. װערעז

 נעמאכט זיינען נאםינײ׳פאנם די מעלכען
_פןןרלאננע|14_ נט׳פל^םען האט נעװארען,
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 לאםוױא ליס», פױלהו, סזװועט־רוסלאנד,
ױרןןפ פון סיילען אנדערע און

ע די ט ס ע ע און ב ט ס דיג ענ ט ש אל ען פ טונג ס ײ ל
. ו

.2

ל ע  C41 סוירװים. שנעאע םערקײירדינע א פאסט, דורך —:שנ
געשי?ט װערם צס װעםען צו דירעהם צוגעשטעלם װערט נעאם
װ םארלױו* אץ ענ. ו8 פ ט

ר ע ל ע  םח לאנדאז, קײן הײבעל אדער ראדיא דורך — :שנ
אויסצאהלען. דארןי םען ײאס ■ערזאן צום «אסט דורך דארטעז

ץ צוגעשטעלט ווערם געלט דאס טעג. 8 פון פארלױןש א
ען א& 3 ט ס ל ע  חנם ביז װעג, גאנצעז דעם קײבעל דורך — :שנ

 «אסט דורך דארטעז םיז געשיקט. ווערט געאט דאם װאוהין לאנד,
ווערם נעצם דאס אױםצאהאעז. דאחי מעז װאס פערזאן צום

טעג. 3 ®ה פארלױןש אץ צונעשטעלט
 נעלט, די ערהאלס יערזאז די ײעז םוםעז געשיקטע אלע אויוי :רעסיםס

 עס האט ער אז באשטעםיגען, צו רעסיט א אונטערשרײבמן ער דארױ
 םיר און רעסיטם ?ריגען צו םעגליכעם אלעם טחןן מיר עדהאלמעז.

 האט איהר וואנעז םון אםיס זעלבען דעם דורך אײך צו צוריק די שיקעז
געצם. די ארױסגעשיקם

זעהר צו װערט נעלם
9 נאך מריבערנעשיקט J  w U V / f tw סרייזען מעםיגע

ם ער װל ע ם טר ק שע ול-141ט ק*ם»אני o4i*op4 יפאז14אם :ט
014 op4ro 43טי*א צו אזוי װי ,34וי ר4רסט4זיכ און בעסםער ר4ד איז] 
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האםת״ ״לםעו
שיקאגא). p* באזוך הײסאג׳ס (װענען

'| נחום בן םון |
 איגטער אונזער םון סעסבעד א אלס

 גײגיריג געװען אץ־ בין ױניאן, געשאנאי
ן £ נ | ; m איױםגעיייל רי. די ־ען 

 מערסאז, ז און הייביאן — חבדה גע9ס
 ויא געסומען שםורם סים ?יינען וױעלבע

 םח פאר א װעיכע פאר און שיקאגא,
 הונדער־ םייע צוטיירט האבען חדר ?ײער
 איו קודען זייער וועגען ליפלעטס פמף

 ער־ צו סאס־סיטינג גרויסען cm וועגען
 י' קיןס־קסאנעל שיקאגער די סלאהרען

•w 'o n t ־׳ װע יארה. נױ אין םיטואציע 
 צוגעהן דארו* סען געסי.ערט, איןי האב

גערעכט. טאקע זײ ?ײנען אםשר הערען.
דדטויײ, טעןcm 25 לןבת, אלז*,

 *צנער זיך איך האב בײםאג, אזײגער 2
 פארבא״ גיןלאפעז און געדאכם $ערמיג

 ה#ב איך װאריס ה$ל, אין פלאץ א *ען
 — כעשה א אױף השיא א — נאסלערט

 מען אז קראור, אזא קוסען נאך קען צס
 צו אבער אהייס. צוריהגעלזן סוזען וזאם
 גצקופען בין איף — ערשטױגוגנ סיין

 איך ערשט — האר c צ 2 נאןי ח*לב
 אוטסייד •טטעהען סענשען אביפעל זאה,
 זייגען מענשען 50 ארום און האל ©רום

 ׳דאס דערדןדענדיג אינסײד. מזזןסצן
דיסאפאינםעד. געװארען גלייך איך ביז
tm זיך דארןי מען אין־, amp נו, r און 

םוו*. ביז׳ן װארטען
 האבעגדיג גיט זיצענדי;*און אזױ און

 איבעד־ דזןרװײל איך האב טאן, צו וואס
 אלזא׳ האל. פון ט״שעייס די מןחןהלם

 אױס־ געוועז איז ה$ל ם־ן סעגטער אין
 די ארום און םשעירם 123 א יט©נשטצ
 צוזאםען — טשעירס זעכציג א וחנגם

 סיטסי אכצי» און מוגדערט
« p* fn ן jw געווען איז ריער דער 

 פערטיג םענ״טען. 50 פאר ומכםטענס
 די איבערצעיזרען סיט׳ן ״מװארעז

i ,נדעקירס p3 בא־ אוטסײד ארױס איף 
 גע־ זיינען װאט. פענעען, די ^סראכטען

 האבען װאס כעהרסטע, די אהער. סען23
 דאס איז אויגען, די אין געװארפעז ^ןי 5

 לעצ־ זײנען װאס הילאוקםאכער, גיםעיצ
ם  ״ליג־ דער פון געװארען געכאפט מג
 בי־ איבריגע דאס און עפידעםיע/ קער
fivo אהן ארום יעצט געהען וועלכע 

 די איז דאס אז דענסען, און ^:ךףפאבם
 זיןי, םארשטעהט יתיאן. דער טון ;^שױלר

 יױ דער םון *פונאים זײגעז א<ע די
 אױך דןי האבען אלע די צװישעז *יאן.

 חעע די פון םאכערס גאנצע די מזעהען ^
 זיײ ניט כאטיפ האמוניסםלאך. פוידימע ■,

 פת־ זײ זײנעז קלאוספאכער, סײז ^ןזדינ
 עחןסירמ״1* פאראי געװען ^מסטװעגעז

g|L| סוקסעס. א זײן זאל פיטיג: דער
 ארדמהאווענדיג געזעהען כױר האבען ^זױ

“'D in חבר און גאיאנט עווארץ־רױמען 
 אײ־ איז געריבטער... ילינקער דער ־&יצק...
ר ״קוריער פרינטער א מ  לינסצר א /,םו̂ן

 בר. ריגג ארבײטער אן םון סעקרפטאר
.“פפריטפרײטער ״יליכט אזעלכע נאך וגון

 נױ די אזײגער, 3 מוין איז עם גו,
 אין דא יטוח זײנען "גדולים״ ^ןרקער

 א״ים׳ז ארויןי זײנען זײ בעםאר
 דורנגמרעדט זיך ךײ חאמגן סטײדזע,

גע־ אדײטאנםעז, הינע די םים ------1
ם  רע־ א פאי װי םארבארײםוגגען, |־*«ב
 דער װערט דערװײל און זױרחום. נעאען

M אצירענדע — מיט אנגמפילט ו&לכעל^ 
 געםינט וועלכער פארס, תאםב^ד

V ife i עפאצירענ־ די ה*ל. םון װײט דם 
r l ,םאר־ אהיז עס, דױיסט וואכעז

בלאנזמפט. י
 רײדען גדולים די — ישא אנער י

! ױן  בעםאר נאף האב איף אויב און #
̂ש א איז דאם אז ^^*וװױיםעלט,  באנט

 יעצמ איןי בין ברעכער, און ??פאפערער
רמן מיטימ דעם  איבערצייגט. .גזןו̂ו

v m d חײסאנ׳ס mm, ״פערל״*, םיט פיי 
גע־ דמם ארויסנאהמ! געסעגם םען זזאט
u —־ זיך בעט ער אי ״ן m ארונ־ 

 אויפ״ן םיך ;אזט און •?ינטאנ׳ען
m ,א ער איז ילץ א װאס־ײאס 

 מטיס ביפונה׳דינפ זײגע סיט ;וימר
 װײל לאמנן, צום גזומאכט ער

נעסענט ניט איהם טען האט

 »רריסגענוםען ער חאט ^•נערעדט.
 פזץ רעזאלדמאז אנגזדפרימנע מערםיג

 צוס נענופעז און םארנעלעזעז
 מד םען הןוט אאנעשטיסם,

 העיפעז ךײ ך*ל כתן •פע^ירעז,
 דער ה*ס גלייך אבער געלם.

 p» כק »יד זײז םיפעז, גענוםען
X, האמז די אױב ip "  iimrwn 

דאלאר. 26
, D ir סומ־־ ס*גײריכ רדע איי^

 פיקפנא פין נפווך היימפ׳ם •ח
p » r י^ די ארױס געהם ע ד ז  ף

2 םים חשוליי) טעז28 חנם

 שי״ פון ^^אוקםפכער קאפ גרױסער
 די פון קאמןי אין זיך שטעיען קאגא

 ״רי־ חום .אשרײבט און יארקער״ נױ
 אזוי מיט שײןאגא אין מיםינג״ •יגען

 עס אז איבערטרײבוגג, און יביאפס פי
 זי װי וואוגדער, א וױרסיץ־ איז

 אײגעגע איחרע פאר ניט זיך שעהטט
 א דאד איז דאס «ז װיסענדיג, #באיעס
 טױזענט עטליכע האט שיקאנא ייגעןי

 זײ״ מיטיננ צום דא און קלאוסםארער
 זײ געהעז ,200 א ארום געװען ?ױם נעז

 איע םיז נואמען אין שרײבען און איצט
 — !גוואמ־ i שיקאגא אין קיאוקםאכער

 ס׳א ליגען, ם׳א — אויםשרײען זיך ײילם
 קען װי און i איהר בלאםט ײ^ס \ ליגען
 צױ האבעז ^כאוױירים״ אזעלכע צו מען

 אמת ווארט אײן קײן זאגען זײ אז טרוי,
 זײנען וײ אז ׳זײ שרײבען נאך איז i •נים
 יע, ! ארבײטער־פארטרעטער ריכטיגע די
 אונ* צו געווען ,ואלט ותה און אך אז

 די װי אזעלכע, ווען־ קאאוקטאכער, זעות
 אנדערע די און דמערטאנס היימאנס,

 אונזערע געווען װאלםען אונטערשםופער,
פיהרער.
 די װעכען אלע, לאטיר דערפאר און
 גע־ אונזערע העלםען טײער, איז ױגיאז
 ברואים, די אױםראטען באאםטע נעראי
 פערזענלאכע זײערע נאר זוכען װעיכע

צװעהעז.

ת אן מ ט א אר טען אן פיז װ  אל
ט ע ױ ער םון פ  קלאוקמא־ ד

אן כער ױני

—:יאגאוזפקי פרײגד
 בדייײמרענער דער וױ שנפל׳ אזױ

 נע-ע:עי:הײט״״ די געבראכט טיר האט
ps עישט ציס איך האב װאף, אעצמזן 

*עדימאדיעל אײער איבערנעלעזען  וראי־ »
ײ די צו גו:; מ מ ה או ת קי  שטײכ״ אזזז י
 א איז דאפ אז זאנען, איד כיוז לונג

 האיץ, װיפיל טים אף, טייהטער־ותרק.
 געשר״בען איז דאס אטת וױפיל כײט

 שסארק אזוי מיף ם׳האט !:עװארען
ד ניט זיף האב איך דאפ געריהדט,  ג

 אץ־ װײי װײנפז, פון אײנתאלםעז קע;ט
 בלוט װיםיל מיט סיה, וױפיק פיט װייס,

 געװארען. געבויט איז ױגיאן דיזע אט
 נע־ געבראכט זײנען עס קרבנות װיםיל
 וױ־ ; ארגאניזאציע אזא בויען צו װארען

 איף זאג װאס — נעכט וױםיל טעג, פיל
 ארביײ די — יאהרעז נעכט, און טעג

 ווע־ םיהרער, די זײ צװישען און מער,
 יעצט פארםאילגען קאמװיסטען די םען
 !אוועהגעגעבען האבען באשםוצען, און

 װעל־ לוביפען, דיזע אט געוחון זיעען ײאו
 און אומוױסענדע די אויח העצעז כע

 גרוי־ רעם טאן צו ארבײטער נאאיװע
 נעהמט װאו ׳אד ! זיד םאר שאדעז סעז
 שוײיען קענעז צו כח דעם יעצט מען
 געהט איהר !האי*ט : אדבײטעױ די צו
 בארײהעז שפעטער וועט איהר \ וױיט צו

I דארױו*
 יואס טיר׳ אין באוטעט האר״ן מײן -

 נױ :פישות נידדיגע די דעמאגאנען, די
 ארבײטעד פארפיהרטע n אױס צען
 ״טאגעװרירען״ זײ צװעקען, זײערע פאר
 ?יאוק- דעם מיט זאגט, אלגיז ״חבר״ וױ

 זיין, אזוי וױרקיליןי עס ?א< טאכער.
 הלאוקטאכעי די םרץ אויערען די דאס

 זוארט קײן דאס פארשמאפט, אזױ זײנען
 —לאגיק יושר, םון װארם סיץ אםתי פיז
vv\ זײ אםהאלטען און די צו אפעלירען 
 װאס 3היי אײגען זײער צוברעכען פון
 קעמפע םיל אזוי מיט האמון אלײן זײ

>' אױםגעבױם

 קלאוקמוכער דעם פון געשיכטע די
 מיס בלוט, פיט דאו איז אטעדיגא אין
 נזןװאחנן! גצשריבען בלוט ווײגען זײן
 זײ ®ון מונכע עס רואיגירען הײגט און

 אןי, העגט. אײגענע זײעחן מיט אלײן
 חאבען קלאוקמאכער^ םאגכע ש;על װי

_ ! םארגעסעז אלעם פלוצלוג: _ _
 אױטגע־ ױן טען חאט יאהרען װיפיל

 אין מריסדיקציע״פראגע דעד אינער ריסצן
 די .17 און 11 ,1 לא?איט די באצוג
 איןךײטש׳פ א:טשטא;זגן ;אך א*ז פדאגע

 טיט ;עױארען פאױטכעזעצט איז צײצען,
 צ״י״ שלעד;:ע.-׳כ אץ רײסעדײען פיל

 איי־י געפאלען איז גודל דער און מען,
 דור:״ ךאס זױלזןן אײזערגעם זיגדאנ׳ס
 די וױרקלינהײט. דער איז צופיהרען

 גע׳מענה׳ט איעטאר האבעז קלאוהסאכעד
 קלאוקדאפער א*ן טדאבעלס אלע דאס

 סון קאנסורענץ דער םון קודען טרײד
 דאבט צוױיטען. דעם געגען לאקאל אײן
 לאפ־י cm םון פלעקען״ ״בלוט די ?יןי,
 יא־ 3 איע פון פא״אײנינונג דער םאר

 גע־ םארטרוקענט גיט נאך זײנעז סאיעז
 דע־ אויוי העצעס נײע שויז און װארעז,

ארגאגיזאציע. קיאוקמאכער
גע־ ^נײעפ״ דעם נעהטען לאטיר

 םארמרעטעד־ ״פראפארציאנעלע שריי
 וױיסעז באארד/ דזשאינט צום שאפט

 דיזע דאס ׳דעםא;אנען דיזע ניט דען
 בײ ײעיעז דורכגעפיהרם נים קען פראגע

 דארף דאס אז ׳ב#ארד דזשאינט דעם
 סאנװענשאן? א ביי װעיעז באשלאסען

 םאר־ דעם םים גערעכט זײנען זײ אזיב
 חןד צו דאס מגליף׳ גאנץ איד לאגג,

 דורכ־ דאס וועט קאנװענישאז קומענדעד
ײעחנן. געפיהרט

 די םרעתז וחזיען װאלם איןי אבער
 פראפארציא־ אפילו ריען קלאוקסאכער,

 דורכגע־ זאל פארטרעםערשאפם נעיע
 םארבעסערען דאס װעט ויערען, פיהרם
 פאדנדזןסערען דאס יחןט ייזי״ ?"ץי־

V שעפער די
אױסצודדי־ מיר ערלױבם אלענפאלס,

אנערקמנמנ און מײן הען
 טום עס !יאנאװסקי םרײנד אײך, צו

 האט שיסזאל חןר װאס לײד, זעהר כײר
 אין ױניאז דער םון אװעקגעריסען -כײך
 מים איף לעב גײסט איז אבער ;יארק גױ

 ליײ אױזרע מיט םיהל איך ױניאן, דער
םרײדען. איהרע מיט זיף םרעה אח דעז

איבערגעגעבענער, אײער
.פילאדעלפיא. ה.« ב•

ער אן איז עס האפלאן. .ב. אנד
—: רעדאקםאר פערר װערטע״

 פאלנענדע די כיאכען צו םיר עדלוינט
 צו ״גערצכטעקייט״ דער דירך ערתלעחנג

 ױ־ סלאוקמאכער רm פון מעמבערס די
 םאר״ לעצטענס איז עס װי אזוי גיאן.

 אונםערגע־ ליסלעםס, געורארען שפרײט
 צװײ נעסעז, מיט האכײםע א פין שריבען

 נאסען דער זיך נעפינט עס װעלכע שען
 סעהר־ די פון װערם װעלכער קאפלאן, ב.

^ סטע טגלי  תר אלס םארשטאנעז מי
 ער־ ,1 יאקאל םיז םשערםאז געװעזענער

 נע־ ניט איך־ האב נאר ניט אז אץ־־, קלער
 ליפ* דאזעע די מיט טאן צו עטװאס האט

 אײנםאר־ ניט אםילו בין איף נאר לעטפ,
 דארט ווערם עס װאס ,cm מיט שטאנען

געיעריבעז.
 כױין דרוקען וועט איהר אז האף, איך

עדקלערוע.
נתס, טרײד־ױניאגיסטישען מיט

 טשעדמאן געוועזענער
.716 נוםער לעדזשער

קמפלאז,
,1 לאקאל םון

םענשען מידאנען
דעס חרך הי־וער זײעדע םון קראנקהײט פארםײדען

םון נעברױך *ייטיגעז

ם ק א ל - ם ן ר ז ן
ער אגעןד ער מ ד לי עגו ר

 יײכט איחר קענם כדליןןגעז, יענע «ון וױינער נים זײם ידהר אױב
ד עקס־י#קס וואס עקם־יאקס, ברויכען וועיכע וײ, *ון אױםגעמינען  ס

חר דיים. ײ דארםט יי ײ קעגם איהר זרכעז, נים לאגג ז  אוים געמיגען ז
D יעדעד n r מעאםער אמ סקיי״ אץ ג*ס, אױפ׳ן םתם. און
 איוור קענם װענדען ארן קעחרמ גאר זיך וועם איתר װאו אז־זץר

 דערצעחי אײך וועדעז וואס געברױכטר, עקס־לאקס נען
איץ thi עקס־לאקס כדםעל וואונדערבארער א םאנען. »

פאר װאס צעחיעןרדע אײו

 עיזס-לאקס פאדקויפען דראגיסםיז יראנו־צסײחנ איע
באקסעבג סענם Tm 60 25 ,10 אין

j חנדיקע^ר פר״נד וחןרט^ר
 כלע״ רינשטאק קאטוניסטישע דאס

m #טמי m חאט ״םרײח״ט*, חײסט 
 »ו טםייוממ איחר אױוי איגאלױשענט

 מאספאד דראס פאראטאונט פון שאן דער
i אונמער *ױ n פון מאנםראל 
 •אמאא/ אז און נאארד חשאעט חןר
 יאקטל §ון סצקחוסער גצוחנזצנצר דער
r דט שטטרקא ״\p דאדט חאט ,22 rw• 

^ג גצשיקט, מנ ױננ n אח צו  jn iv rg n o o 
 ניט \tm ױי אוינ קלא«, נױס ארב^טעד

 טע21 וחנסט 16 אין מיטינג א צו געחן
 דרואט בטרעכטיגין, צו האס אום םטמט.

 מא- ט ®ון סטײטסצנט ט ״פרײחײט״ די
 חום׳כט- םון *רב״טער די פון היטע

 א• לײשצנצן װאס שט•, טרצפענרצן
 איו װאס און פאסירט האט וואס אלעס
̂ן געדמקם געווען ̂נק^סא חור א  ״גצחוכצ
 טטראסטונט די םון שאפ דעם ווענען
דרעס״

 אויבאן״ דעם םון ארבײטער די מיר,
 צנטריסטאט זייענדמ שאפ, דערמאנטען

 חיר־ ערמיערן לעענס, געמײנע דיזע םון
p̂ חאכען מיר דאס מיט, p סא־ ט?א סאי 
 באפאלכמוכטיגט און עדװעחלט ניט מיטע

 בט״ מיר טטײטמענט. אזא מאכען צו
 גע- נעווצן אי? וואס אלעס »ז שםעטיגען

 װעגען ״געחנכטיגקײט״ דער אין דרוקט
 to אםת. רײנער דער איו שא• אונזער

 כיוםרשט״ דער אז אפ, גענצליך לײקענען
 אפאינטעט איז וועלכער טשערמאן, דיגער

 סםדים, טע21 וועסט 16 איז געײאיעז
 רער שא■. אונזער אין טאן צו עפעס האט

 איזי בולדער איז טשערסאן אנערקעגטער
 גע־ ערותזזלט א>ז װעלכער זאבעדמאן,

 אפגעהאיטצן מיטינ; שא■ א ביי װארעז
 דער אונטער אםיס באארד דזשאינט אין

 אײתשענה ביזגעס אונזער סון אױםזיכם
בײלענסא/ כרותר
:אונט{דגעצײכע;טע די פיר

 זאכערמאן איזי
 םײערפאן פאהס
 םארכסאן נאסי

 סאמעט בערםהא
 סאיערשםײן עני

 JiagaflWBtt מאקם
דרעס. פאראםאונם פון ארבײטער די

עו ט ם מוני א ק אח ? ױי ט  ברע״ ס
ער ע און אײנס — כ עלכ סז א ד

״גמרעכםמקייט״. סון רעדאקטאר װערטער
 לאקאל פון באאםטע נעוועזענע די װען

 אםיט־ ?ײערע אויסנעשלאסען האבען 22
 סעכד א אלס מיר dv האם אנגעשםעלטע,

 שטארק ױניאן, דרעםםאכער דער םון בער
 האכ איך געקרענקט• טיןי און םארדראסען

 באאםטע דאזיגע רי אז נענלויבט, אבער
 זײ װאס פעהיער, דעם םארדיכםען װעלען
 פאר״ א צו קוסעז און געמאכט, האבען

 אננעשםקלטע, אםיס די סיט שטענדיגונג
 געענט־ לאק־אוט אױם׳ן האכעז װמלכע
s סטרײק. א מיט פערט
 אבער, האבעז באאםטע דערמאנטע די

 גע־ סעטלען, צו ססרײת דעם אנשטאט
 געװעהנליכע װי געמײנער פיל האנדעלט

 אז ערקלעױנג, זײער םיט באלעבאטים,
 םארלאנג דעם נאכגעבען גיט קאנען זײ
 צװײ רי אװצסצושיסען סטרײסער רי םון

 נאגצער דער װעלכע צוליב לייט ניט־ױניאן
ארויםנעקומען. איז סראבעל
 ־Dcm די בײ האט האנדלונג די אט

 די ארױסנערוםען מעמבערס דענקענדע
 לינקע די געגען פארביטערונג העכסטע

 װי־ זײ אז באװיזן, האם דאס באאמטע.
 ױניאז״לייט סײן באשעםטינעז נים יעז
 אפען־ אן אנצופיהרען אויסעז ?ײנען און

שאפ.
 אין זײ צו איר בין צײם גאנצע די
 נע־ האב איר ;ארײנגעסומען ניט אםיס

 םון װײר איד ײי •וגקט זײ םון וױיכט
 םיד איז וואך לעצטע שא«. סהעב א

 בלאק, יענעם דורכצוגעהן אויםגעסומען
 נע־ די םון אײנעם נעזעהז האב אץ־ איז

 דער אין ארײעעהן אנגעשםעלטע װעזענע
 האב געוזאוםם .22 לאקאל םח בילדיגג

 סםרײ״ צו אנמזאנם זיר האם ער אז איו,
 ער יױיל איברינ^ די םים צוזאםען קען

 כיאצס, V* נעחמ ער אז געזאנט, האם
 איך האב ססעב » װערען זאי ער אז אבער,

 אר1 ט אין פארשםעלען. נעקענם גים זיו
 ביל״ איז אריח איך pa שיעםער מינוט

דאממנן• םום צד וואס אױסצתעסינען דינג
דאר־ איהם איך חאב נעםראפען »ון

 סימד צט, חייסם סקעבען ארבײטעז, טען
 און כדיחנו־ יתיאן אײגצגע די נענעז בען

 אזוי וואס ער וואימ םים שװעסםער
 ודן באיאמט אח גצארבײט צוזאמען לאנג
 מראכסיױ איחם חאב T* יתיאז״ אײו
 אינעפרעשענעם דעם נמוקם. ■נים אין

 «ד, יױן נ*ם׳מ, זײז יייז *יסםיין ם?עב,
 סםדײק־ <ר«««ג«סי6«■י * ײי •ונסט

 איינע גאד מאםיימימ• חאס ברעמר,
 איך תאב ארנימאר »ומזעג« די םח

 #«ר fr״n וויד םיממס, נעטר*»נן ד*רט
 ׳«* #כאו ײײט איך נאמן. איחר גים
D יאויר^ 1« נאמנו דעם  «wi t p 

איז נאסאן וײן & םאר ארכייט
רארטאן. אויך םקעבט קר און נענין

מ םיט אט מי נ*אס̂א fM<׳riK8 א
09וױי׳ח גחאים גידערימ אזעיכ׳נ מיט

I

I '

I

usD ד♦ 'Jvyp כדשכצץ wwi ססדײק
mאגגא אפ^ס ױניאן די i  M r 

 סיסיאמת אתםעגס זיכער איצט חאנען
חאיסוטג נראױאר זײעד פאר

•אר • געמחננט V* חאנ סטריט אץ
m m, מאנען װאס h  © rogiw ד י  נ

n איו ov צי דינג, wפאר ן iw t r w  n 
t אױוי 1ס* איו סקעבמן. צו ארכ״טןנר o 

 וױ# וידיערײען; טיט ארױםגעםאלען
 דעען וײ רופעז, צו אזױ זײ איחר װא;ט

 צו חוכ ז״ער איו עס און קאמוניסטען
 איגטעמעשאגעמ״ n ברעבען העלםען

 גידערע אוױ ?אלען קאמוניסטען די אז
 ניט דעמאלט כיז איו האב געזונקעז זײן

געװאוסט.
גרוט, ױניאן מיט

.22 יאק״ מעטבער קאחען,. ם.
 טון אוועק pa איר אײחנר — ס• פ

 געשפרעכען דורך איך 3הא ילדינג3 דער
 אויסגעפונען, ײשטעהענדע3 אנדערע פיט
 זיד־ אועלכע םיט מיר עז3הא װאם די אז

 פראנע, מײן אױף געענטםערט לערייעז
 גאר ײסער,3אד חײן געװען ניט גאר זײנען

שטארקע... שטיקיאך

ק א אר ראנ ע פ כ לי ר ע ד ױ  ב
הילןש•

״;ערעכטיג• םון רעדאקטאר װערטער
—:קײט״

 טײן אויסצודריחען פיר ערלױבט
 ײ־3מיסאר מײנע צו דאנק הערצליכען

 זײער ארױסגעצײגט האבען װעלכע טער,
 איף װאס צײט, דער אין הארץ װארים

 וױל איך .האספיםצל. אין געלעגען בין
 װעלכער אט,3באלע דעם באדאנקען אויף
 װאס טשעק׳ דעם צו בײגעשטײערט האט
 חאםען, וױל איר :עקראגעז• האב איך
 זיין װידעד איר ײעל קירצעז אין דאם

זײ. כײס צוזאפען
און םריש זײן צו אלעביעז וױנש איך
געזונט.

. צכטונגספאל,
ן ע ט ײ , נ ס א ד א ר ג

.22 לאסאל מעםבער,
פידסע דצר נאסצן־״פון דער ב. נ.

ם. נ. טארנאױ• און ראז;״טאי א־ז

אל אנ ש ע ערנ ט א אינ אלענר ק

םקויםאז. ח. פון

צודי; יאהר 12םים װ»ך הײנטיגע

pc מעםבזנרס די tie מ«>סמישינג # בײ
̂־י«‘ *אלגענמ די ^נגענומען װערם אק>ןל

*ון םיניסום דער װי «זזויא ־עזאלוציע
לאר 18 »ון !יעסזד ז^י»ר 21 V ̂ז

̂רעסערס פ*ר ױאך ̂ס אונםער אויס• איז װ
גע־ גרויסען דעם אין געײ^רען ;עקעםפם

tin אויך איז 1010 «יז סצרײק :עראל
און םןןכען. צו לעבען » גענ״ג געװען :ים
ארעקליך זייגעו םיז#נס סלעק די װי אזדי

*#<•• דורב׳אגיטליבער דער זןז אזוי אנג;
^לאר, 10 בדויז איז ורעסער מ *יז יי-םם

צוליב םצנוועקםשורערס די װי אזוי »ון
מריו חויכען חןם פדן אויסרײד אײן

»נםזןד יןײנצו^חרעז דענקט מען װעיעען
שון חעבעדוגג פדערמע6גע די tie זיך ;ען

אכירוו^ ײזןנןןגמליכע די אויף דאלוןר 4
דיזק מ*ר סםyt ׳יםעחן *ו ם«ר :אשליסען

ייפס tpwnjn•• איבעריגע די פצר ן 1א
ארויסגעאטצלט חאש באאדד דזאאינש די

אוגזערע מלע 1צנװענחנ -זועלען מיר און
• • * בצקוםען״ *ו •פדערונגען דיזע קרעפםעז
 לאקצל ױן בצייכט פינאנס דעם אין

̂ס באריכםעם וו^יט 35  צײגנצמש זײער ד
tie דעם איריל tyatny דעס דזאון ביז 

 tit סזמע די t9*mwa ח*ט צעהנשען
 אי0 אויפגאבען די וזעחרענד 416,004.92

 באטרןאצן חאם *ײט זעלבער דער
 לאקאלאיו •ון §#רסענען דער .$12,788.11
 באריכם דער .$42 280.33 #ון באשםאנען

 בענע- װיקטצר וון אונםזערגעשייבען איז
 מארגא־ םעק. זיגםאן ם. אודיטאו, דיקם
̂װםקי סםאלעגסקי, יאזען, >ין, איז םארג

• • # קצםיסחן. אזידיטינג אלס-די לאנגער, א.
t אײגיגע Dgn דעם ליב1צ j י$רקער 

 אימיגעקלי• זיד ת*בען וירמעם קלײנע
 נױ• אין **עדאלאך םעחיער̂ז אין עז

 I# באארד וזאאינט די אאעלא דאוירזי
 dW •ריזצם• און מיקצן ברידעד די

 דזשזירזי נױ יאר צרגאנײזערס סיעציעלע
 *ו אוין טינאינען א יף1א ייס סםיים

 דיזע «ון םליכות די ןןרגוןניזירען
* ׳יזןיער.

עז דאם עג im איז ל p

ײן  י»ו •ירנ^יגען *סחיך •זן םינו• י
ן וײ ײערט מעחר ן או jn ױן י rw «p 

ין  חויז ױגיפי אינםערנעאאנמל די י
 איז eifer *יך !א$נ » לעבם אדן

 איו ארמי• סןי ®ײז שאיקעני, און חײס
 געלצײ חדי on* «יד באנוצ• — וי«$ ייייא

 אייער ®אר כוחוח •רישא *נױ׳יעאעז געגחיי•
 ױניוױ די אין י$ו» 4איביא חײאןדדיואד

h»t«np n יוא■ יימר I י״יי tfin  pn

*תאי$ו!״ i טעיצמאן חןר
 אײד געקראגען ovp אװזר? זײט ד$ט ח$ל$ו! —

̂ר חעדט, ״וױיער״! אײפ׳ן  מיט געמאכט אײך פאר 3$ה א
— איז עד ריעל. סאפןן אין א»$ינטמענט, אן איינעם

— m •ז״ט ד ה י א װער וױסמן פרײזער אץ ? —
®im ,איך

!״דאנטשעגק*" כיז איר ! שור —
!״דאנטשענהא״ $ח, —

— o r, ,מיעס, נין, פון ס$ז, מר. א אײנער איז צד אלזא
 צױ ה״נס וײט צײטומ. א עיעט װעמז זעחן אײר װיל ער

o ״ריעל׳/ אין נאכט n  iv װארטען, אײך ®אר
ער? ס׳איז װעלכער וױסען, איו װעל וױ —
 מים כי״אסער, א דינעד, אזא איז ער וױסען. איחר׳ט —

ך י א קען ער — און אױגען v ס י ו ר ג  איהר װעט ! י
? קומען

אסרוםען. פאר דאנק א וועל. איך יעס, —
!אי3 נוד װ^ס, פאר גיטא —
!באי נוד —

 זעתד איזיס אז טראכט, און טרײטעל די אױף העננ איך
o פון פײן n /אויסעד באלאנטען, וױיטען א ״דאגטעשנק$׳ן 
 מיך אינטערעסירען צו אזױ זיך ®ראפעסיע, שרײפערישער דער

 פײן זעהר ינכמענט״.$8״א אן סיר ®אר מאכעז אפצורוםען,
איהם. םון

 באזונדער א בײ דך זעצען כױר סאן. מר. קאסע. אין
:רעדט ער און טישעל

 םעגליכע א ארויסגעהן ען$3נהױ װיל טיעס, יז,3 אין —
 דער איז ׳רעט מר. א דארט, אײנער אידישע. א צײםוננ,

 — איך »ון רעדאקטאד עדשטער ׳?אם מר. א ארױסגעבעד,
 סױפען װעגען אהער תקומען איך יז3 צוױי. נוםער רעדאקטאר

 איצט, פ$חרען. צו אהיז װצגען ער3שרײ זעהן און ראםאן י
ל י ם ױ ?ר$טאן א א״עח ®אר װעלען איהר װ$לט ו
 ער-3אי אױף im$ איבערזעצונ;, אן גײעם, א םאר —
? צודרוקען
 דארף קײנער איכערדדוקען. אױוי אז דם מאכם עס —

mוױסען... נים דםון
ז איך, זאג ^װעט, — ע ס י  impװ ראמאנען מײ:ע װ
®ראװינץ... רער אױוי נעלייענם שטארק
 רי מײן איך ? םארגעסען שױן עס זי ה$ט אםשר —

. די פון ע ט ש ר ע
 ערשםע די אםילו םארנעסעז קאנעז זאל ®דאוױנץ ארדי

 ער,3א נלויכען. צו שװער אױך to איז ראמאנעז, םײנע פיז
:זאג איך און ״ביזנעס׳/ זײנע עס איז אזױ וױל ער 3אוי

.אםשר — . . ״ !
 זאנען פריהער אײך מוז איך־ גאר ®רײז. ווענעז אלזא, —

ר צ$הלעז. ניט מיר וועלען סך קײן דאס ן סי ע נ . טע ט י נ
 איז עס און זאגעו צו וױםיל נעװאוסם נים 3$ה איר

 סינד םײנע ראםאנען ®אר א ער זאל ®ריהער ד$ס ען3לי3גע
 און עז3דורכשרײ om ררעגעז זיך עדלײענען.3אי זײ נעהמזוז,

קומען.3דור שױן וועלען םיר

 כ׳האב געהערם. ניט סאז מר. דעם פון צײט א 3הא איך
 נומער רעדאסטאר פון קאם, םר. םון ענדליך און, געװארט אלץ

n* 3 א אײנס a.אקומען
 vnmv: זײ מיט האם טאץ םר. דאס ען3נעשרי האט ער

 די ײטערין.3מיםאר זײער םאר םיך וױלען זײ מיר. װעגען
 וועג אידישער ״דער רופעז זיך ורעט װאס צײםומ, נײע

 איר אז זײ, װילען אפטײלוננ, פרויען א האמז וועם װײזער״
 זײנען וואס איז *®םײלוננ, דער םון רעדאהטאר דער זײן זאל

? ״סאנדישאנס״ םײנע
 דער וועגעז אויסקינפטע םעהר עםען3גע 3חא איד

 נענױ האם tap מר. װאס ראמאנען כױינע ווענצן און צייטונג
jv d און איטײלוננ פרויען די נעהמ וועם יואד א ם*ל װיפיל 

ז געהאלם וױפיל ע נ ע  איז יארה, נװ אין דא, צן.3גע זײ ס
 איז װײחש״ ״מינימום דער •דײז אשטימטער3 א ®אראן

 ארויפ־ זײ אויוי װעלעז נים װאלט איך ויאד• א דאלאר 56
 זאך די איך װאלט ילינ3צו־ צר3א ®רײז צױגרויסעז א צװיננען

 םעוזוי עז3שרײ םיר זײ זאלען םאכען^ ײמיען ניט אויד
 צו װאס וױסעז עסער3 זיי איך װעל אלץ, וועגען אויסםיהרליד

עגטספיעז.
 ארום םעג ®אר א אין םיר איז כדינעם שרײמס דעם אויו•
 Ma ויארם צר3אי איהם נינ איך ענםפער. אן אננמסוםעז

:געשדימז געווען איז ער וױ װארכ^
װעג־וױתער״ אידישער ״דער

^דאקטאר. קאם, םר. * - לישער.3«א חנם, סד.
.9999 םיעס טעלעטא;

מיעס. ין,3 סטריט, יגען3 123
ײז-----------ווערםהע ,זעחד ם נאמעז). (

 אלעס לעטער א איז אויסצורעכצנעז אונםצנליך איז *מס
וױיזער״. ״ווענ כדם׳ז םאן צו נזנדאנקען האמךאין סיר וואט

דיזע אויף לויז3 ענםפעחוז אײך איך קעז דערווײל#
»v®nt

 יעדען זיח וועט •ײדזש ®רויען א *ערשםענס:
אויסער

 רעדאנידען דארמז •יידזש דעם אצט איחר :״צוױיםענס
מז אלײן און שריי  כדם קאלום א גיו קאלום א ®זן עמס, *ג

םאנ• •חאלביימנן

״װעג פאר׳ן גױטװענדיג ס׳איו *דריטענס:
 אוגזצר p1? זאלט איהד :געםיגען א ד ױך זאיט איהר אז

מיטאדכײטערין. שטענדעע
 V: וײ צאהלען צו איגמעגליך איז אונז :״®ערטעגס

 אץ PM װעאען װאס די אלע װ״דזשעס. מידמום יארקער
 1צ כדי לױן קי״עגסטען פאר׳ן ײטען3אר װעיען וױיוער״ ״װעג

 ®אר• ויך װעט זי װען ׳דך ארױפאדכײטען צ״טונג די העלפען
רעיזען. מיר װעלעז גרעסערען

t זי־ינען ערחלעדונג דיזער ״מיט o אד פאמעניגען מיט® 
 אפצחנן מיר און אונז ®ון אײנע ?ײז זאי״ט איהר ד$ס דעם
 ד$ל♦ 26 ®ון סוסע די בלויז ®עריאדע אנפאנגס דער פאר איץ־

ר װאו־. א י ן מ ע נ ע ר ק ה ע ! ט ט י :
 ארוס טעג עטיייכע איז ארױס װעט וױיזער״ װעג ״דעד

 קוסט דאז הארצעז, צום אײך איז םארשלאג אונזער 3אוי און
סריה. דער אין שבת נעהסטען וױ שיעטער ניט

 א ס׳איז ?עהן. ד$ סיר װעלען ראסאנעז אײערע ^וועגען
 4אמר געדרוקט. געװען שוין זײנען זײ װאס ש$ד גרױסער

זעהן. מיר׳ן
חוסט. איהר װען וױסען :לײך אונז ל$?ט ״•ליעז,

נרוס, מיט ־
קאם, ש.

וױיזצד״. ״װע; אידישען טע:ליכען פולם רעדאקטאר
 צז װ$ס — נעטראכט און בריןי דעם איבערגעלייענט

— — שבת 3עו־ געװען ס׳איז : געטראכט ך י ג ענםםע^.
שםאדט, אנדער אן :פאהרעז ̂ועגען געטראכט כ׳האב

yim:g ,אלס שטעלע א — איז צײטונג נײע א סענשען 
 צר3א געװעז... ;יט חיינמאל נאך עס איך בין רעדאקטארין.

.וױידזשעס די . .  וחמיג וױ אויסצוזאגען גאר שעהן ניט !
ס׳איז...

 1אי עיטר דער ! נארנישט . ? נעלט איז ס א װ נאר
 *אאאאן- צײטומ א fm ■Wo װאס האגט ®דײע די ארכײג^ די
 פױר ס'ז$ל אז וױיטער, אוז כרעננעז, ס׳קאז װאס נוצען די

צוריסהוכמז. ראך איר W געפעלעז, ניט ד$רט
 חאאט װאס צייטונג נײע די :צוריקקומען מוזען כ׳װעל

 צן.3$ה דארםען מיך װעט ארױסקוסען בײם יאהר ®$ר א שױן
צוקונפםי;ע. די ײטעריז,3םיטאר איהד דאך בין איך

 אדנ געםרענם ®אבלישער, צוקונםטיגעז cm אינעתםעז
 דא זײן אדער ®דאװינץ im איז שםעלע א אננעהסען ז$ל איך
 נעראםען האט ער ארויס. װעט צײםוננ זײן פיז װארטען אין

 פיר-פינן• א ארבײטען צו אױסקוסען סיר קען טאסער .tmםאה
 דורנד שאד א דאלאר. טױזענט א באטרעםען עס קען חדשיס,

 ני© קײנם$ל איך װעל איהם בײ שטעלע די און צולאזען.
 pm $דעד צז,3$ה זי איך װעל סומען לװעל װען :אנווערעז

 זאל איר אז זעהן ער וועם ארױסגעפען צײטונג די װעט ער
# , סומעז.

 חאב איך אז וױיזער״. *וועג צוס נלײר איך שרײב
 פיז םראגע די התת ישוב סײן פון װאנ־שאל אויפ׳ן געלײגם
 איפער• האם ן ע ר ה $ פ9 ס און פ$הרעז נים $דער פאחרעז

 אשײדענעםDm 3 אויוי דערוױיל איח שטיס איד נאוואויגען.
 ניחס• א םון אױםמיאונג רער םאר געפיהל םײן װײל געהאלט,
‘ ־׳ תריגצן. צו געלם םעהר יױלען ®ונ׳ס שטארהער איז צײםונג

 טעלע• סםײש$ן פרן דארם װעל איך. dip nar אלזא,
.^ פאני

 אין ציסער סײן אױף געתוקט צריף. cm אװע?געשיקט
 כמנגשפן די װעגעז ;עםראכט אײנגעלעבם. זיך פ׳ה$פ וועלכען

 שװצר צוגעװאויגם. שםארק סיך האפ איך וועלכע צו הויז פון
שײחח. צו א^ולפע מים זיך

םרס..'^ ארײז סיר צו caip אזוי, םראכם איו וױ
 םיעא וועגעז וױיס זי שםײכעל. ליכטיגען א כדט לײפםע, אזא

 איד וױ װיסען וױל און װײזער״ װעג״ מיט׳ן םארהאנדלונגען
פיהל...

 גלײממ א האט זי זײערען: בריף cm איהר גיב איך
 וראס רױסען סיר זיך װילם שפל. געזונםעז א זאפען, אויןי ליק3
.cm ווענעז ז^גם זי

̂ולט זי ד*ס זאגט זי ר וו עה  זאלןמ סיר װעלען ניט ז
tm,,n זיד v. אױןי ניט זױן װעט דאס אז גלויפם זי ער,3א 

 ט© איז דצרװײל סיר. פאר װארםעז װעט ציםער מייז לאננ.
 שםאד©, נײע א זעהן כ׳וועל דורכפאהרעז. זיו װעל איך װ$ס
 HP הלואי ״פײפער״. נײעם א איז ארבײטעז םענןזען, נײע
 znt$ אײן אױזי לאנג צו נסאס ס׳װערט פױטפ*הרעז; זי
זײן. צו

 םיאוס ס׳איז — איך זאג — ״וױידזשעס״ די $בער, —
װיםיל... אויסצוז$געז

 װעד זאגען, עס מען דארוי — זי זאגט — וועמעז, —
 אין ניט גאר איז הױפכדזאך די אז וױסען? עס דארןי

פאהדען. אילס נאר /3״דזשא אין ניט װײדזשעס,
ני© דאס לוסם־רײזע. א וחונען וױ cm װענען רעדם ?י

 aim איו זיד לאזעז זאכעז, סײנע פארפאקען צו חשק צו מיר
 אױמ• וײ איהר, וױיזען •ראװינץ, דמר צו איהד, צו ארײז

 װי גרינגשעצע ניט איהר, צו אציהמג3 אין יז3 איך ריכמע
 אפגעשטאנען, vx םראוױנץ די ױ, דאס זאנען, װאס אגדע^

״אויפעסען/.. אלץ קען זי
!נעםען עס װעם זי וױ נ*טעס, נעבעז נאר איהר םען זאל

 גרױם• די װי צײט מעהר צײט, פיל אזוי דאך האט זי
אײנצונעסען. שפײז נײסטיגע שטאױטיג^

 דאם זעחז שױן װעל איר דאם צו םיר איז איהר זאכ איך
 פו| אועלמנ זײן זאל װײזער״ ,װעג פולס שפײז גייסםינע די

גים םאנעז גײסנױגען איהד זאל ■ראװינץ, די ױ, וועלמ
t m.

doip(. (םארזעצומ



*Mf■■M> ׳• '■׳ <>'tfJtA r,

מז זיי ■ז נײסיע, ײ w ז#מי ז T W• 
 חןרט •מר ג*שיוס. ייחר פיט פוידען

 די Iran nr ־•נ׳»מ*ט שטױנט, און
 פי•• דיכטימ וױ ,now «ום *רנייטער

 0« ױאלטע) פיחרער סענ״נאװאוסטע
 און זיי געחען ט*ן, נלײו נעדאיסט

 in םון נפ׳פיוס דעם אינער ג*ר נינען
רעפערןנדוס• » *ו נאװערנאר״האטיסיע

 הארפאריישאד םילע פm נעסינט איווו
im׳ e* ד* אינזער אין  *M איחר טויי

 װאס קראוקדאנער, םילע עועס פינט
*ו זטלפן  ױניאן, די אפנארען װעלען נ

 פרײז, אונטערן ארנײטען «וו לגדעל, װי
 ׳טטיק־ארנייט, ארנייטען חלילח, אדער
ניט>׳ טאר רען ײעז אװעוטיים, אדער
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פיחרער״ ױניאן אונזעוע פון פארנרענענס״
ארברע־DW ביסעל היבשע

ד אינזער װערכע אין ״ פיו ך א • ױגי
שויצדיג, געטאכט. זיך האט חנרעאםט

 םאר־ די ליירען טוזען זײ װאס םאר און
 װע־ אראפגעװארםען און שטרא^ דעםע

®d rv שטעלעז, זײערע םון יטאנדע גױט 
 לעצ־ אין .אגגעװיזען שוין םיר האבען

m p l לאםיר ״גערעכטיגהײט׳/ נוםער 
f'׳ t אוגזערע ו/אבען ט^מער קורצען, אין 

DTPDOjro אםאל נאך םא־געסען, שוין 
תן,;. ױי  פאר־ האבעז זײ זיי. אויוי *ו

 אפערײטאר־לאקאלס דרײ די אייגעס
 םארשאםט דערטיט און לא?אל, אײן אין
 װעיכע די, צוױשען שונאים םיגע ויד

 פון זײלען די יאהרעךלאנג געװען וייגצן
tt i ,ז אדער װניאן-ארםיגיסטראציע« 

 זײ *םאשיך; דער םון װילט, אחזר
 תשאינט צוױי די פאראייגיגט האנצן

דרעס־ און קלאוחמאכער די פון
 און באארד תשאינט אײז איז

בינ־ נײ א געקױםט וױדער זיך יכדט
 באזײטיגט האבען זײ שוגאים; _

 אין עלעמענטען אײנגעזעסענע וײגמע
 אײננע־ זץ־ האבען װעלכע ױניאן, יער

 אייבינע אן שויז האבען זײ אז רעדט,
װי־ דערמיט און ױניאן, דער אויוי ,

 האבען זײ ;שונאים געקויפט דך
 און אץביגע זײערע ״לינקע״, די גן

 די ארײנכא«ען באסעםםער, ניסענע
.rtap ^22 אע 2 לאקאלס די

ניט געהאנט דאס זײ האנען
.....t i# זיר תאט עס װי רער, אין

 נא״ גאנץ און אוםזיסטער יםנעלאזען,
 מעגעז זײ כאטש אז חאםנונג,

 אײ אײגעגע זײערע אאליטי׳ש חאנאז
t\vn ,דער אין זײ װעלען אפשר דאך 
 איבערגע״ געטרײע, װי וזאנדלען, יתיאן

 ניט האבען זײ טוער. ױגיאז גע3:
 לא־ איבער סאנטראל דעם זדנענוםען

ft איג־ זײ האט קאנװעניטאן די װי
סטרא־ דער אז גלויבענדיג, יואירט,

 די אז נענוג, זײז װעט אלײן
 זיד זאלען לאקאל דעם םון

_nnn'L, זײנעז ױניאן־לײט װי 
 זײער יראסטיטואירען ניט און &

צילעץ. אויםסײדיגע אלערלײ םאר
A

םארברע־ אונםארצײליכע מווערע,
 צו זײז ניט קען שטראןי שײז X3ן

*קאגטר־רעװא־ דאזיגע די האר
 און ^םאררעטער״. און :רען״

 צװיײ דער צו איבעיגעהן ^אסיר ו
 באגאנגע־ צעטעל דעם םיז העיפט

םארברעכענס.
a  .‘**m

 ױניאךגעלד דאס גענומעז חאבען ױ
 שװארצע אלדי א\יף [®ארטאכלעוועם

 םיט געטרײט תאבען זײ דוזיגו,
m r*t די ארגאניזיחנז צו כוחות 

m w a םאר־ די׳ אין ארבײטער
 און טרײדם גארמענט ליידים גע

 עטעדגד און ערט6ש םאחשידעגע
אוםגעגענד, און יארש נױ אין וױ

באל־ אין אוםגעגענד, און ון
 אוז שיחאגא אין אומגעגענר, און 4

X װיײ אזוי און קאנאדא, אין 
 םארמװענדעם ?ײנעז דעם אױוי

 אוי«י נעלד. סוםען געװאלדיגע
 זיײ לבושל, ?עםדען, װי נדםעל,

 צעחנדליגער נעײארען ימאכיעװעס
 חײ א ניט דאס איז דאיאר.
 פאר־ צו םארברעמנן ײענדיגער

m ײניאך .אתםאראנטווארםליר 
 צו וױ נארימקײט, אזא אויוי

 ארבײטער וײ ארגאנידרען צו
טרײדם? םאחשידענע

A
אנגצ• זײ האבעז װעניג, גאר
 אלער- אין סםרײסס ידענצ1
T דערמאנט נדט. t אן בלױז 

 כדט מיקאגא, איז יײק
 חאם װער !אינדדפאנקשאגס

ארויסוואר־ וראס פאר ?
 געלד דאס אז סםרײקס, י1אוי
 מחד דער אין בלייבעז :ט
 בעדארפם םעז האט וואס צו

 וחנםעז מעגעדע? אין יײקס
V אין זיך טוט וואס n p w 

ארגאני• גוץיסער דער וואס
pjrrcm די אין קאםיײן tc 

 גצחען יואס יארק? נױ ױן
םא• די העםסםימשערס, וײ

עםבראי• n םאמנר. באטאן
 תײסען אלצ זײ וױ און :ײסמר,

חנט במדירים תאט ותר

יאהרען, א פאר םון סטאיעדדש גרויסען
 די אויסצוראטען כאצװעקט האט װאס

 און ?ראױדטרײד, דעם אין פעסט־לעכער
 קאנטראח־ צאהל די םארקלענערעז צו

װע־ דריטעיל? גאגצען א י1אוי טארס
גע־ דינען עס אז געארט, עס האט כיען
 צװײ אדער אײן כײט קיאוק־^ער װען

 שע- מעהר װאס םאדקערט, > מאיעינען
 סקעב־ מעהר אלץ בעסער, ארץ סער,

 אלץ און װערען, געטאן קען ארבײט
 א מאכען קעגען קלאוהטאכער מעהר

טאלער.
J _ A

 אוגזערע עס האבען דעם אויף אט
 געלד דאס פארטאכלעװעט ױניאךםיהרער

 םאר״ ראס זײ קען ױניאן. דער פון
 ניט אלײן ראס איז ? װערען עװיגען
 ארבײטער םאסע גרויסע די אז גענוג,

 אלס ^טײנער, מיט םארװארפען זײ זאל
 באטראכט V םארברעכער ערגסטע די

 םאר״ צו און געלד ױגיאן געםעז צו נאר,
אופן, שרעקליכען אזא אויף עס שװענדען

 אנםיהרען ארבײטער,• ארגאניזירען וױ
דא־ סטאיערו״צעס^ טאכען סטרײר.*,

םארעװעג״ רי מיט ״זײ מיט גידער רום
 אין זײ םאר סיאץ קײן ניטא ! דער
אהער! קעפ זײערע ױניאן. רער

A  :אך װעניג. :*ר אבעי איז דאס
 דאס מאימײצגדצט האבען זײ װי דעם
 שטײגער, שרעקליכען אזא אויױ געלד

חעכערו:; צ באשליסעז אין זײ געהמען
 וואך. א נט1סז 15 גאגצע אויף דױס פון

 סענט! 15 גאנצע אויוי אייר, ציערקט
נבלה? אזא געהערט ׳צױן איהר האט
 ױניאן־ די פול פיאכעז װידער ראדף מען

 יױ א מ׳טענה׳ט. זײ האבען טרעזשורי,
סעגט, א אהן בלײבען ניט טאר ניאן
 װען אפילו, ארגומעגט. זײער געװען איז
 נויטעע רי םאר סטאיען סענט 35 די

 ניט װײט אבער ראס איז עסספענסעם,
 םארבערײ־ זײן דארוי ױניאן די גענוג.
 האט םעלע. מעגליכע אלערלײ פאר טעט
 ראש לומ*ערײ>' אזא געהערט איהר

 שטרוי, לעצטער דער נעװען ^ויז איז
 רױ קעמעל׳ס דעם צובראכען האט װאס
 האט קלאוקמאכער־געװאלד דער און קען

היכיעל. ביז׳ן דערגרײכט
A  עס האבען די װי אוםן, דער דױינט

 עיעס םון כױמינג א רוםט מען געטאןן
באשליסם, מען און דזשאינט־באארד, »

, די מיר, אז ס ר ע ב עם  זאלען מ
 װאך. א מעהר דױס סענט 15 צאהלען

 אזא געװאיעז געהערט װען דעז איז
 געזעץ א דא איז עס איז, װאס זאך#׳

 דז^. דער אז קאנסטיטוציע, דער אין
 העכערען צו רעכט דאס חאם באארד

 נוײ םאר עס געפינט ער װען דױס די
 גיט סאנסטיטוציע די גאר, הערם טיג.
 איםער עס םיר רעככט!םוזעז דאם זײ
 קאנ־ דער םון םארגװאלטיגען יאזען זיר

 אזעלכע מיט דארום נידער 1 םטיטוציע
 מעכד דער פון פארלאנגען װאס םיהרער,
 זא• אונמעגאיכע גאגץ אזעלכע בערשי■

 קאנ״ אײגענצ זײער םאלנען צו װי כעז,
 וואס םיהרער, די םיט נידער !םיםוציע
 םאר־ און געיד אונזער םיט זיך באנוצען

 סםרייקס אלערלײ אויף עס טאכלעװען
 ארואגיזײשאך און םטאיעדזשעס איז

 םיחרער. אזעלכע םים נידער !קאמיײנס
 זײ װאס כבוד, דצס חת א ײיל« װעיכע
 ווערען גאר םיהרער, ײניאז »לס האבען

 סיהרער, דארפען טיר i באצאהלט אויך
 לעבען צו קראנק ניט זײגען וועיכע

 ־M געהן גױט, און דחמות איז
 אגגע״ געהן גיט איגעעליסען, געריםען,

 nv װען דאס אײי, יריציס, די וױ טאן
 צו באסעס, די מים צוזאמזנן «יך סוםעז
 םון םארבעסערונג דער ײענען רעדעז

נאר זאלען שעיער, די אק לאנע אונזער
 גרוי• דעם זײ פאר האבען באסעס די

ארץ, דדך םען
v

 יער מיט ntrpo די געחםט דאז און
 דער גיט דאס איז גאווערנאר־מאטיםיע,

 ריײ םיר םארברעכעז? עױדערליכסטער
 סיר וימז איו סםרײ^ א איז זיד סען

 אונז באסצס די דאד םחען עז,0סטרײ
ײ װאכדדעז, נאכגעבען. איעס  קעגצז ז

 ױניאך אוגזעחנ אלע ? חצלמצן זיר דען
 דער וױ אייגער דאר זײגצן םעםםנרס
 איבעתעבענ־ נעםמיסטזג די צװײםער,

ט די וואס מניאן^םםעו־,  וח̂נ
pro prg סק*ג קיק גצזעחן.

ו אזא דטא י  הלאוק• אונזערע צוױעען ז
 נ-בא-7<}לאס געטרײע, איע טאכעד,

 ארויס מען געחט קעמםער. װאוסטע
 וױ אלע ארויס די קופען סטרײק, אין

 גאכט אזוי טאג װי און טענ?, אײן
 ׳שע«ער די ■ײיעטן אײן אין מען האלט

 זיײ און זײ געיד. גראשען א אחן און
 םארטיג זײגען קיגדער און פרויען ערע
 און הונגער קיידען זײן, צו טיןריב ויך

 צו קאמוי דעם דערפיחרען אבי — קעיט,
 אויס־ גרײט זײנען זיי סוף. דגדײכען א

ײ םארםאלגוגגעז, אלערלײ צוישטעחן  ז
 צו נם^ מוסר זיך םארטיג אלע זײנען

 םא- איהרע און ױניאן דער ם*ר זײן
 ?עמםער גרויסע אזעלכע איז דערוגגען.

 אזא מיט - דורכגעדרוגגען זייגען װאס
 לאזט ?לאסענ־באװאוסמזײן, געװאלדיגען

 אר־ שע#ער די אין רוחיג זיצען מען
 שפילען אן זיךי הויבט מען און כײטען,

 םארהאנד^ינגען אין סאמיסיעלאך, אין
 דער ניט דאס איז טיש. גריגעם ארום

 אר־ די געגען םארראט געװאלדינסטער
 זאלען םיהרער אזעיכע און בייטער*

 מיר, ווי קלאסענ־סעםםער אזעלכע
 דולדען דרעהמאכער, און היאוקטאכער

 און נײן, בלויס׳ סעחוגדע אײן אויף
 און זײ, מיט נידער !גײן טאל טויזענד

 זײ !זײ מיט האלטען װעלכע די, מיט
 זײנען אגדערער, דער װי אײנער אלע,

 םון םאררעטער םאררעטעי, בינםעל *
 או־־בײ־ דעם םון םארעטער ױניאן, דער

 סא־ דער םון םאררעטער טער־קלאס,
רעדואלוציע. ציאלער

? S . S

םארראט, דער איז גרעסער נאו און
 פאררײדען ארבײטער די װיל םען װען

 לײ״ א װי בלאםס, אזעלכע מיט צײן די
 איג^ורעג^ אגעמילאימעגט אן בעל,
 זײ האט גאװערנארײןאמיסיע די וואס

 עפעס, קלײניגהײט א צוגעװארםען.
 מיר !אױםגעטאז האט לײבעל דער װאס

 אונזערע אז לעבען, ניט גאר חענען
 דעם אהן קלאוקס טראגען װעלען װײבער
 קומען דעם מיט און פאפיר. מטיקעל

 א מיט אלס בױראקראםעז, די ארויס
 װאלט מען װעיכען םאר זיעג, גרויסעז
 אום קעכיםען, ^טארק שטארס, געמוזט

 זײ און מציאה, דאזיגע די אױסצופיהרע
 קריגען צו אויסגעםיהרט דאס האבען

 מען קעז אוםז• םרידליכסטען דעם אויח
 די פון חוצפה אזא םון װערען וױלד ניט

 אײנ־ װילען זײ אײר, מערהט םיהרער?
 ארבײ־ הלאסענ־באװאוסטע אונז, רײדען

 ׳טיער שיער, מײנט לײבעל דער אז מער,
tt דעם מיט אז רעװאלוציע, נאנצע 

 אין ארײן װעט לײבעל דער װעז אילײז״
 םון טײל נרויסער א גאר װעט מארהעט
 בא״ סלאיקסאכער, אלס צרות, אונזערע
 גלויבט טאםער און װערען. זײטיגט

 װאס מענישעז, איהר זײנט ניט, זײ איהר
 געװאל־ די באגרײםען צו אז ניט הויבען

 ים, דער וױ טיפען, דעם םון תורה דיגע
טרײד״ױניאניזם.

 אנעםפלאימענט די נעהמט הײנט
 שרעק־ גאר סױן איז דאס איגישורענס.

 אויגען די םארבלענדען װיל מען ליך.
 ארבײטער קלאסענ־באװאוסטעז דעם םון

̂גע מיט  מען כדשעקלאך; צעהן״דאלארזי
 קלא־ דעם םון ארא«םיהרען איהם װיל
 1PP כאבאר. י^וט׳ן דורך סאםוי סען
 ױניאךםיהרער פון םארראט דער זיין
 טוײ הונדערט זיבען שרצסליכער* נאך
 נע־ אויסגעצאהלט שוין איז דאלאר זענד

 אנעמפלאי־ אין ארבײםער די צו װארצן
 דאך איז דאס אבער אינשורענס. מענט

 חלאסענ־באװאוסט־ דעם םאר הםות סכ
 שװיײ און צוקוקען דאס קעגעךםיר זײן,
 דער• גרעםער נאך איז בלאף דמר ? גען

 סומע דער פון דריט־חלק א װאס םיט,
 ־1א נעםוזט אלײן ארבײטער די האכמן
 די םון װײדזש^ס. זײצרע םון רײסען
 צװיײ בלוז געסראגען מען האט באסצם
 די אונז וױלען דאם איז דרימעל.

 גע״ א אלס אײנסםועסען, ײניאךטיחרער
 םאר זײט זײער םון אויפטו װאלדיגצז

 םון םעםבערם די םאר ארבײםער, די
 געװען װאלט עם בגאםנות, ױניאז• דער
טרױעריג. אזױ געװען ניט װאלט עס ווען לאכעז, צום

 נים נאד איז דערםים אויךי אח
 ערעקליכער גאנצער דער אומגצמציט

 די זיצט / פיחרער. אומערצ םון םארראס
 מײלעכדײ גאמ א גאװעתאר־קאםיטיצ

 אנגדפײתנ^ אז סאכט מען יאהר, גע\
ד די דאס אחיס, זיך װײזס עס און  י

 פאדערונ״ איחרצ םים גערעכם איז ניאן
 איז גאװממאר־שאמיםיע זײ אמנר נמז,
גאך ודצ ױ איבצחױינם, ניט אלץ גאך

$ז א ײן. צז םי^צ ויך יאחר ס ר ז  מ
Vn אנ׳צטצל א) כלוםחןם פיחרצר יד

 ױי, זאלצן ארכײטער; די צו װאוט
 און סטרײקען דארפען װאס
 » ןיין ואל עס צי כא׳עטימען, איײן

 איו #אײן סיר םרעגען גיט. צי סטרײ?,
 דעמאגא- עקעלחאםטסטע די ניט דאס

 דמס די חעכערען מען דארף גיע?
 מעמבצר, •ער װאר א סענט 15 אויף
 דו^אינט דעם איבער מע| לאזט דאס

 אנער מען דארף בא^טימען. צו באארד
 סטרייח, דזשענעראל א אין ארויסגעחן

 צןעמנערס, די צו גאר זיך מען וועגדעט
 גיט דאס איז עגט^ײדען. זאלען זײ אז

 ?לאסענ״באזוא^טצ די jyp שר^ל'\->'
 אײן פאר דולדען ױניאן ?לאו?מאכעד

 גידער i םיחרעחטאםט אזא מאמעגט
םאררעטער! די זײ, מיט

t װאס אלעס, דאס אבער o האבען 
פאררעטע־ ^רע?ליך אויסגערעכענט, דא

 דאס וױ םארכרעכערי^ און ריש
 זײער מיט םארגלײר אין גארגיט נאך איז

 מיר װעלכען םאר ׳געװאלט״א?ט לעצטען
v m\ געפינען. גיט װערטער ?ײן גאר 

 מיט באארדם ע??עקוטיװ דרײ נעהםען
 לא?אלס דר״ פון באאםטע זײערע

 סוסיענ־ אנ?לאגען, אונטער זײ ̂טטעלעז
 ^יייד ט*הע זײ געםינען און זײ, דירען

 בא״ אויס אלס עראלערען זײ און שולדיג,
 עסזע?וטיװ אויס אלס — אםטע,

 נײע ערעז1אר גלײך טא?ע איז באארדס,,
 IPP װאחלען. גײע איז ׳נאםינײעאנס

 נא• אנדער אן מיט אנרדפעז דאס מען
 אזיאט״שסטע די ערגסטע, די װי מען,

 צי זיך הערט דאה און דעספאטיע^
t זײ שפילען טענות, זײערע צו ?v נאר 

 מניאן. דער םון רעטער די אלס אויף
 ע?זע?וטיװ אזיגע1 די ,איז, װאס

 פין ארדעדס jpoupr האבען כאארדם
 חאט םען וױ או{ מענשען, אויטםײדיגע

 געחאנ־ זײ האבען אזוי באםױלען, זײ
ײ האכען פארברעכעז א נאך דעלט!  ז

 מיטינ• גערוםען האבען זײ באגאנגעז,
 די געםאכט האבען זײ װעלכע אין גען,

 אוז אש צו םיהרער איהרע און ױניאן
 1אונ זײ האכען דערמיט און בלאטע, צו

 םון םונדאסענט סאמע דעם טערגראבען
 אויף האבען זײ דאס אדער, ױניאז. דער

 אלס אײנגעלאדע! מאײםיטינגען זײערע
 ניט האבען װעלכע מענשען, רעדנער

 צוװאר• געלעגענהײט ?ײ\ אויסגעלאזען
אדער, ;ױניאן אונזער אויף בלאטע םען
 גע־ נאד זײ האט מען אײדער אז

 אחיסגע?ומען שויז זײ זײנען משפט,
 ניט װעלען זײ J* ׳צעשרײ, דעם מיט

ײן לריגען  אז און טרײעל, עהרליכעז ?
 ברינדע־ מיט םול איז ױניאז גאנצע די

 שײ• פון קארויט איז זי אז און ליזס,
 דעכ איז טא?ע איז פיאטע. כיזן טעל
 ליײ עס מען זאל הלמאי אםת. םיל דא

 סטײט- זײערע ליפלעטס, זײערע ;?ענען
 מי• זײערע צײטונגען, די אין מצנטס
 מיט רעזאלוציעם, זײערע םיט טינגס
 מיט האמיטע, ע?שאן דזשאינט זײער

 מיט שעפער, די איז האנדלונגען זײערע
י צו אםיל זײער  ניט ױניאךמעםבערס י

 לע״ םאגןע זײנען דױס סײ\ צאהלעז צו
 חאט די־מעםבערשי■ אז עדות, בעדיגע

 םים״ שרע?ליכען א נרױטען, א געמאכט
 אזעלכע אויסערװעהלט האבענדיג נזײ<ז,

 ;באארדס ע?זצ^וטיװ די אין םענשען
 אויסער־ זײנען זײ ניט, םארגעסט אבער

 מעםבערשיפ, דער םון געװארען װעחלט
 דאס באארד דזשאינט דער האט דאך און

 אנ- אין גענומען ציט םאמענט א אויף
 זיף ה^נדעלט עס איז, װאס באטראכט,

 יױ םון ױניאז דער םון רעטונג די אום
 װאם םרעבהײט, א םיט ניאךברעכצר.

 האבען זיך, צו גלײכען סײ[ נים האט
 אי״ געשטעלם זיר פיחרער עטליכע די

 די |pp מעםבערשיי. גאנצע די בער
 שוױיגצן? און דולדען דאס מעםבערשי•

 זאל נעחן, צתרונד ױניאן די זאי נײן,
 אין יאחרען צעהנדליגע םון ארבײט די

 ipptpp די א׳בער װערען, חרוב גאנצעז
 זײ םארברעכעריש־ װי באארדם, טיװ

 ניט םען האם האנדלען, געםענם האבען
 זײנען דערםאר און אנריהרען. געטארט

 ipp זײערע םיתח. חײב םיחרער די
האכען! םיר םוזען

A
 שותסטער און ברידער #דאס אט

 חנר איז דרעסםאכער, און ?לאו?םאכצר
 פארבחנכצנס, די pic צעטעל םולער

 בא• חאמנן ױניאדפיחרער אונזערע װאס
 וועל• אין םארברעכען, א גיטא גאנגעז•

jn נימ !ייגען וײ כען ^ ir צװײ נימא 
ײ שעז  tpp םען וועםען <ײגער,־אױוי ז

 דעם פח וכוו^ םיגדעסטצן דצם גצפיגען
 <ביד םיגחנססצן דעם ביז ירעזידעגט

ײ זײנען געס־אײדזשעגם  אײן אלצ ז
ײ פאדברמכער. באנחנ  פאר• pbfn ז

דאס ;מנלײנווים רי סים . חאנחנלם
ײ םײגט# iw ז n נ י ז

*

ryfin t ran run)• tn e f tT r i
ntun oppimtp ,)»«( מיר ווי

 ײניסו, ױניפי ייו פיחחוו זיו זפלען
 אײד די זיין ;עװפלט חאנען ױי ,ףיל
im ,ינע i /n f i אינער טירפנען אין. 
 אונזפרע םאר׳פװענט חאנען וײ אוגו.

 קיאסעד פין 1אינער«ײגוננע חײליגסטע
 *אח־ געמאנט אונז האנען «ײ קאטף,

 פײג• זײ חאנפן מיר כאט׳פ דיוס, לען
 |.1גוט׳ םיט פאררען :עויאלט ניט ראל
 זײ רופען ד*ס דיםפיפרין, ויי ivon דאם

 טרייד• זיי רוםען דאס ;רעטאחראטיע
 דיסוויפלין, תר טיט גידער ױגיאניזם•

 נירער דעטאקראטיע, רער מיט נידער
 זײן ניט פען זי• אוינ ױגיאן׳ דער ר׳ט

 לױט םיחרען, זיו ואל װעלכע ױדאן, א
 •hp to וױ סאסקװע, םון ארדערס די

 סאס?װער חיגע די םון ב?בלח זײ גען
 און אן חיעט פון װעיען to אגענטען.
 ניט ־דױס, f״p צאחלען גיט וױיטער
 יוגיאן, דער םון ארדערס ?ײן נעחסען

 װאס דאס, אויספיחרען װעלען מיר ביז
to ,סיײ זאל דאס װען אםילו וױלען 
 דורד קען ױניאן גאנצע אונזער אז נען,
װערען. פארניכטעט דעם

 הױפט־פארכרעכער די םון צוױי םון
 זיי געװאדען. פטור שוץ מיר ?ײגען
 שטע־ גוטע זײערע פון דעזיגנירט האכען

 װאס ז״, םון פײן גאנץ דאס איז לען.
 ם״ן שטיסע די םארנוטען האבען זײ

 אז פארשטאנען, האבען ־די און םאל?
 װעם צאדן אוגזער אנער געהן, סוזען זײ

 װע״ אלע רי ביז װערפז, געשטילט ניט
 אײנצינע די ניט זיינען זײ געהן. לען

 עקזע״ געגעראל גאנצער דער שולדמע,
 גא;צ;ד דער געהן. כיוז באאדד ?וטײו

 אלע, אלע, געהן. כיוז באארד דזשאינם
 איר״ םאדנוסען איצט ביז האבען װאס
 נעד-ז. טוזען יוגיאן־שטעלע, װעלכע גענד
 פאר״ זיף געלאזט גענוג געליטען, בעגוג

 אט פון םארברעבער, די אט פין םיהרען
 כרדזען טיר האנטר־רעװאלוציאנערען. די

 הונ־ ױניאן רעװאלוציאנערע א האבען
 א האבען כױזען נײר פראצענט. דערט

 \\י פאדהיטע;, ניט ואל װעלכע ױג־יא^
 איז דאס וױ סטרײסס, פון טענליף װײט

 װאס ױגיאן, א נאר געװען, איצט ביו
 ארויסרופען טעחר און טעהר װאס זאל
 דאן און אויםשטאגדען צו ״םטרײ?ס צו
 האבען טוזען מיר רעװאלוציען דער צו
 ניט זאל שטרעבען װעטעגס ױניאן׳ א

 די םון לאגע די םארבעסערען צו זײן
 װאס איהר טאכען צו נאר ארבײטער,

 און מוח ארבײםער׳ם דעם כדי ערגער,
 רעװאלוציא־ גיכער װאס זאלען הארץ
 ױ־ א האבען מוזען טיר ;װערעז נירט
 טײל א זײן אויםהערען זאצ װאס ניאן,

 אװ םעדערײשאז אמערי?א| דער פון
 ־spnpos גאנצער דער םון און לײבאר

 איז װאס באװעגונג, ארבײטער נער
 װע־ מוזען מיר גאר שאנדע, א אײגםאף

 דעם םון טײל אוטצורײסבארער אן רען
 םאס?װע. אין אינטערנאציאנאל רויטען

 םאר?ויםטע אנדער אז אדער גרין א ניט
 פיחרונ־ אונזערע די?טירען זאל נשםה

 הײליגער דער װי אנדערער, <זײ\ גען.
 צום םיהרען אוגז זאל אלײז, זעאוױעװ

זיג. צום און ?אמוי
.%

 אמת׳ע אן סיר. װילען ױניאן אזא
 ?לאסענ?אמף, מיט םול ױגיאן א ױניאז,

 דער םון םייער הײליגען דעם מיט םול
 םאלידא־ םולסטער איז און רעװאלוציע

 אין פארםי װאיר?ער» דער טיט ריטעט
 גאנ־ דער מים איהר דורף איז אמערי?א

 ?אםוניסטײ נרױסער אלװעלטליכער צער
װילען ױניאן אזא נאר פארט״: שער
v מיר אויב און טיר, m\ אױספיח- ניט 
 גלײכער איז ױניאן, אזא האבען צו רען
 םיר אבער האבען. צו ניט ױניאז ?ײן

 ױניאן. אזא האבען װעלען און ?ענען
p:״ipp ip אוג״ קעגען שטעלזן ניט זיןי 
 ?אנטר־ piptjw סיט רpניד מאכט. רpז
ר!pר םיה״ pרישpטpםארר pרpײאלוציאנpר

ran הוה למנספיז
 םעזזו »יז פארנענינען rnou no םינום אײו

 ם«חרם םאגזערנימ. םוו trmu* יױ װערם .
 חױו ימיםי אינםערנעעאגאי דער איו

 קאנם איחר סאנו » <עבם אוז
 יאננ.איתר מי נלײ?פז ד«רם

 מםאדם איו וועלעז. װעם
^יקפנד, אוו חײס איו

 איו ארגײם tn קייז
םעחר־ די

י , ם  ס
ם ױ י ו  ם

 D » * א איז
 mrous — גיאא

v i מיפ״ חנר ®ים
מ tjrsyrwm נעגהײם ״ ר  ו

 וזײםיײינזנר אײער ■אר כחות
t ■אחרם ארבײ^ r i  twt תיפי» 

o •וו נןניסם חויזו n לעבעז I ײי«
vn*> ipn איזור קורץן ייו fHt 

• נו ייינ ײג מ י •יי מ י מי י M ו .irn sp

 דער אין ױדם)ר
קױלעדאינדוםטדיע

rJ

 ?ױיען״ דער אץ o’tnp שארסער דצר
 א אנגעגוטען יעצטענס האט אינדוסטריע
 איגטער• כרענעגדער א פון נאראקטער

 ,ppnpoא אין #דא םראגע. נאציאנאלער
 שױן שטעחט עגגלאנד, אין וױ גוט •זױ

 איגדוסטריעלע דאדגע n װאכעדלאגג
 און טאךארמונג דעם אױןי *ראבלעם
 דעם אין לאגע שפאגעגדע » נאשאפט

 לאנד. םון יענען ע?אגאסישען גאנצען
 נא־ נעלד^ און פױלען דײטשיאנד; אין

 שטי• אױםגערעגסע אן אױך דך מער?ט
 פאל• א אלס סיעערס די צוױשען מוגג

 ארכײטסלאזיג- װא?סענדער דער פון נע
 •ױ• צוױשען רײנונגען n אין ?ײט.

 ?ױיען• רי ש«ילט דייטשלצנד און לען
 וױיל ראלע, גרױסע גאגץ א סראגע

 איצױ אפגעזאגט זיך דײטשלאנד^חאט
 גרוײ געװאלדמ » איצט, כיז וױ ?ויסען,

שט״ן-?ױלען. ױילישע די פון טײל סען
 רpדאזיג רער פון חוייט־אורזאך די

pריטישpדי װעלכער אין לאגע, ר pױלPד 
Kkינדוסטריp םון ip i ׳זיך געםיגט װעלט 

־ די איז ^pd .די ארכײטסלאדג?ײט 
 צו אזוי ארױס, רוסט ארנײטסלאדג?ײט

 םון םאר?ירצונג • אױטאטאטיש זאגען,
 פון רונגpמpארD א און װײדזשעס די
 jnjppip ניט ארבייטס-באדינגונג^ די

 pדאינדוסטריyוילp די װאס ,nvi אויןי
^ דער איז מ א  ״שליס^אינ• די םונד

ipv דעם פון דוסטריע״ jsi ^איגדוסטרי 
 סײ- די םון ארב>יט די און ̂זpלעב לען

pגסpלעכ איז נערס rפpרלT אוטג^ און 
d״o די חענען שווער, הויער ip j דאר 

 וױײ pרpזײ םון בעןpל ?ײן טאכען מיט
 רpד אין זיך שאפט לבינו כינו דזשעס.

 ,pזארגאניזאציpד א 3לזוירען־אינדוסטרי*
 און «ראת?ט םpד פארטײערט װעלכע

Dארpלpגpמ נאר רטpחר,דpא*ז*ץ- ם 
 רpארבײט די םון p^ די און מאר?עט

 אונ• רזר צוליכ תריטישער. אלץ ויעיט
 םון ארבײטער־רײח^, די אין אײגע?ײט

 נ•pשט ציה^ ןpא■יטאליסטp• די רpלכpװ
 זיך זpםיי ̂זpנוצ ipodpt dpt דיג

 ןpצװאונגpג ניס tpopjtpdjih די אפילו
^’ipt’dipj די Do,,nTPD,r poDi'D’u״ 

ip ô'o צו יאחר םון מײנס. די אין 
 א•pריpאמ TPDTpriin ןpרלירgD יאחר

'tp נער 't dtp: ''o לpבpדי ביי ז Dpp“ 
 ?אטאסטראם^ ptptib און פלאזשיאנס

 םאר״ אנטppג לײכט װאלט ipo pלכpװ
ipu ,ip t 'o װאלט^ נטערנעמעראו די 

iptpt. װיאעז dpt Dgnpi גאר
^ Dpj״optf* אן  pjitf tpt םון בי

 רpנגלישp און Tpjgpnpog tpt אין
pnDonrg-^ip רי ניבען Dאלגp̂נp 

^iptpd : 700 םון Tpoyioig טויז^-ט 
*ipâ T dtpj" o Tpigpnpo ורכשניט״^ 

̂ נטp■ראצ TpT 28א סױזענס, 200 ליר
 ddptob3 ץגנל*נר אין ארבײטסלאז;
^רטאג  pא^בײטסלאז צאל 'T הײנ

o״dtpj ט 16 בלויז ^ א  אל־ tpt פון פר
ײ tpt אין רשאםטpארבײט נעסײנער  ?ו

 ?וי• Tpigp'Tpog די .pז־אינדוסטריpל
IPDPiivD’ng ynvt ip?^ ןpרובrןpל j 
'pry ױלען, טאז םיליאן 15 אתפ װאך? 

^tp אין tpt װיר?ליכ?ײט dtpii .פון 
 מי• 10 וױ ttpo נים iPi'wpiD'ng זײ

 ניט thpo ipp מאר?עט tpt וױיל ליאן,
jpopiDng. װ ^ורכשניט איןTpט Tspi.־ 

 ניט םײגס Tpjgpnpog n אין בײט
ttpo וױ tp 'O וואך, א טאג םמן• ביז 

 thpo ניט iPO"3Tg ipnni םיל tpt און
 Iidtpt וואך. די טעג צוױי״חיײ וױ

iptto זיך D Tipo''Tg3ארגרpסpרpרי ז 
 פמיז tpt און זpאסטpציאנס־p•רא^ו

 ארבײטס־ pאםט די צוליב .ptfnp םון
 ־גע רי אויך שטײנט *ונמערבחןכתנען

Tgo או פוןoגליpס־פאלpםײנס, רי אין ן 
p^pri ^שטײג TP3'g אין ״דא Tpog,״

פראנק. חערמאן דר• »ון

nv, אין tpt פון צאל h ביד אלע ?רבנות 
 גאגצער tpt אין רעקא^ס איצטיגע

װעלט.
 אויס־ TPTTr dtptjits3 דט איז עס

 האבען װעלכע אורזאכען, די צוגעפינען
DT’DPl 1צ TPl^V'g TPT שאTg TPDT- 

 :״,?ױלען־א tpt אין בייטסלאזע^ט
תסטריע.

 אומאך וױכטיגסטע און ערשטע די
 נאכפרא־ tpt פון רונגpנpלp£אר די איז
 שטײ־ tpt צוליכ שטײךסוילען אויף גע

 ?ראםט״ ptpt«: םון אױסנוצונג גענדער
רא־ ,T און אויל וױ ?וועל^,  ־ppלpה̂י

jrnpט^יש ip  v מײנט, ^אס t, באנױ 
 װאסעו- אומזיסטער tpt מיט צוגג

odstp. צװײטpרי צו נאר ?ומט נס 
 װעלט־ oyT אויוי ?אנ?ורענץ PDשאר

opptso, ״3 חגםpr זיינען אורזאכען 
iPTJinTgD i:v צוליב און זיה צװישען 

dtph dpt אלץ T, װײטע װאס לאגעT 
?ריטישער.

 זיך האט יאהר p 10צטpל די פאר
n װpלט־îו  שטײךהוילען םון ציעp̂א
Dארpלpנpאױף רט s dpodראצp.נט 

 P£gTDg3| 1216 זי האט 1913 יאהר אין
 1183 בלויז 1924 אין און טאן מיליאן
 טTPDלי pלכpװ ,gp'Tpog טאן. מיליאז

 נאנצער tpt פון נטp•ראצ 40 ארום
 צײט tpt אין האט װ^דפראת?צי^

DארpלpנTpאון צװײ אויוי טײל איוזר ט 
 אײראםא אין בעת יראצענט, האלב א

ט ?^ א  TPTg אויף םאר?י^נג א זיר כ
9 ■Tאצp.אב איז צװלײך נטpםעסט־ ר 

^ip לטpגעשט u pi, אין אז gp'TDg, 
iP'Tg פאל זיך האט אױסטראליען און 

 פאדגדע־ ־upo־״m« יאהר 10 לעצטע ̂י
dtpd אל אין ?ויל^־אויסנראבונג. ריp 

pאלאניאלp לp^נlבאנוצט ר ipo זיך 
 p:pi"g די פױט מעהר אלץ tpd^ti װאס

^ vw' איז DTgBDpp tpt אין מייילעז  ל
tpt םון p^און מלאנ prprjg געביטpן 

dtptt אלץ pלpנp.ר
 אנטװי?לונג pטעכניש pסטpנײ דײ

 זpצװיש חויפט־יחסן dpt ארויס שטופט
T, ^םאר־ און — הוילען — בר^״שטאם 

 prip'DDgTp ptpdpd* מיט איהם בײט
^u אויף לען. tp dpt ומט סלאץ? 

rpDgu ’T״DDgrp׳ h  Tprg אזוי nipi 
ip^'ip pjpd.איז ״׳ n לpצטp 

iprr^ האבpאל זp אײראplאישp לpנ־ 
D,i3PiD'ig tpt מpכטיגp pלppטרישp 

dp^ jedo-ddetp סיסטעמאטײ א לוים 
 pptiv dpt האט רpלכpװ ■לאן, ןpש

̂יגpשט און PDD'Toig רי ןpאויסצונוצ  pנ
Tp*אםט TPDgT1 tpt pc־PlgTD .P’nPJP־ 

 ipipir^j ̂זpיTשװײצא jp^gD'g דײן,
p̂שװ און pהאב זpלעצט זpג נסp̂יג  װאל

̂רא tp״t לטppאנטװי  pטרישppלrהי
'3tpt און אינתסטרי^  נאטירליך איז '

 אין TTgTg3 tpt iPTgupi רטpנpלpםאר
pױלpפל װאס ̂זpיאיצט גיז אהין געז 

 בא־ אויסלאנה םון fpryii איםיארטירט
dtptjit פון t^ hp יטשלאנ^ און^
 נאמ ניט בא?אנט, װי איז, אויל

 זpלאז זײ און tpdsu מיט בשוה שוח
 אײן איז אױםמיש^ ניט אופן בשום זיך

'pi tp זpשלאג צו אום TP3g כלי. 't• 
Dipripigp iPogti''o — שטײך?ױלען 

iPngn — געמאכט ^אר זײ 'T־nng. אין 
dpt אויף טראנםפארם dpt און ים tpt 

 ־מיט ttpo אלץ זיך ipo באנוצט יבשח
v און אױל w בײ־פרא^וpטp,װי ז mw i 
|pi זין, ^  םיהרט גגלאנ^p .prpTjg און ?

ך א^ין לי ^  טאן םיליא; םינז« ארום י
טאז מיליאן 20 צו גלײו איז װאס אױל,

 גאנ• tpt אין װערט עס שטייךלױלען.
 פון םארקעט tpt tpdpt; װעלט צער

 פאר״ א װידער מײגט דאס און אויל,
pלענעTאון ?ױלען־אפזאץ דעם פון ונג 

מייגס. די אין א^ײטסי*אזיג?ײט אן
 ipoip מוז באדיגגוגגען p^pig בײ

 צװישען קאנקורענץ־קאםף שארםען א צו
T, שטײךסוײ פון הויפט־פראתצענטען 

 איצט קומט בײשפיל, צום אזוי, ילען.
 די צװיש^ קאנפליהט Tשארםע א T׳פא
 IPDptpdj'k pענגליש און pיקאגישTpאס

 ט.ppז־םארpוילp אמענטינ^ ayT אויןי
 tpt געוחח gp'Tpog איז לאנג ניט ביז

pp tpodptiספארטעT שפײדירא• םון 
jpd ph, זײ װאס םלײש, איז תבואה װי 
d p̂u צוליב געזעהן; װען האט tpt 

tpi’t'ttdd רי פוז אינתסט^אליזיתנג 
 לאגע h זיך האט סטײטס יונײט^

 בא• לעצטענס און געביטעז, אינגאנצען
 ארגענ־ םון ™ײנםיר אן שוין זיך מער?ט
 •npog ?ײן םלײש און תבואה pטיגיש

t .gp',װאס שיםען Tpng ipajpTa די 
g* םון Dכטĝפ j^ y r i, לאתנ־י זרכען 

 םײנט ̂אס אהין, װעג tp?'' אויף געז
 TprTpr האב^ און ,gp’TporT'T ?ײן
 אוי!י םראכט־רײטם 'T נערטpלpפאר

pוילp.צוליב ן dpt 9אױן געליט^ האט 
^d מאס Tppשטאר גאנץ א dpp tpt 

א. קײן קרי«לען pנגלישp h םון ^נ ארג
p tptלאגp̂יגpר.^אוס־םלgשפילט ן 

 tpt אין pראל pלײנp ?ײן ניט אוץ־
3:itp;tptsd םון tpt אויוי לאגע dpt 

dp .dpptbd^ pu אן שוין זיך הויבען 
«ud'1t״ipt די pרשטp םון פאלגען dpt 
 זאלטpג האט װאס פלאן; ז״pני»לpג״

 פאױ רי ןpלײז מאלpאל םאר אײנמאל
ש• .pײשאן־םראגTפאpר pפלאנטערט ם  ^י

 ״PTitsd צו זpמיטל p»ל םיט זוכט לאנד
iptpd איהר ppען5שטײך?ױ םון סםארט 

 צןהאב װאס סאדק^םס, זײ זװ dop: אדץ
tpt'td צו באלאנגט pאון גגלא̂נ PDg ̂

gp. דײטש ריp הוי״ אויוי באךרײטס 
 דפpפארכדשט די צו םײנס ר' םון ל&

ip j'm פראצ 30 םיטpנט tpi'tpt' i וח 
t, ̂יש  tpddpt: tpt רײטם. pאינלענ

pp שטײן״?ויל^ טײל iie  otpi אויס״ איז 
̂ארiרpהײםיש tpt און לאנה  dtpii יlבא

dpptpi ײרך jpJnp w m י1טאר און# 
 jrtn לרוב♦ האט' ̂נ8^ײטשל pלכpװ

ארוכד ניט בכלל זpDנשטאpבר
 djpddtpd Tgi לאנה ן̂רpאיב םטpשלpג

Dfr ארט, אויפ׳׳ן אוים זײ ipo נוצט

m
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װןגעז ייין
םעדעלםוטער ם. מון

ץ װיל איך  פשום״ זי
ײן וױל איך  נום, ז
ט: קען און  ני
 רום פייערדיגער « טיט כײטשען םיינע םעשים די

 װאגען, םיץ פון לאםם־פערד נױדען דעם
 יאגען יאנען. יאגען, און

 נעץ דער אין םיפער •ל׳ן אים
pe ,וועגעז״. לאםע קחםע ■»

4

4022 יאנואר,

pp̂ זPגאשאם צו מײנס, רי בײ מײנט p• 
 DTפיpצונ dtpIi pלכpװ ?ראםט, pישTמ

 <רוײ, די מײילע^צו רpםTpהו̂נ אויף ׳אםט
pd אונ^וסטTיp־שטp׳ לאנת םון ^ט DfT 

 אס ?ראםט רי Tipo''Tg3 פארביליגט
ppאנאםיזירט dpt .בר^־שטאױ

ppr t וױ 'd, שטpאוײ ו* אלזא, ̂.̂ט 
^ tpt אימגר pריDן״אינ^וסpל נ א  ג
 Unpw א םון זpצײכ dpt tpd:w לטpװ

 יואלט JPDלpה .d't>tp □pjprwTgD און
 חד pכנישpט pגרינ^ליכ א ענטppג נאר

 כדי אינתסטײ^ tpt םון ארגאנזזירוננ
 ׳v'ri ?וי^נן, םון ןpאסטp די זpביליגTםא צו

 dpt םון ר^לירוננ pסיגpנמgםל א איז
pptbo-d^pu^ נאר האט פלאן אזא 

^בײפ צורי? יאהר pטליכp מיט סג  אוי
 ^•tptpd סײגערס שאנאלpרנpאינטw די

 כמעם זיר איז פאראײניגט p^pii שאד,
"tpt .dtpiאישpאײראפ pאל d p פלאן 

Tpng ipp כל• ירערעז םארװירקליכט ניט 
 Ti•' א איז pךאינ^וסטריpוילp יר זמן

owpr'g-Dgu קאפיטאליס^ די םון 
 זײע• צוליב זpנpכpר ניט זיר ןpװיל װאס

iPDPTpoi'g pr מיט tp' ' i tpt נך^  וו
 4זײנע • סpאמפאניpךpוילp רי לאג^

 D^PTJgn עס ררען ^opd און ?^צזיכטיג
 רומpסpאויסב לערgpיTרא א fpipii זיך
 IPDPTPDi'g רי אין pnDonrg tpt פון
 ארביו• tpt און ^לם ןpברײט dpt םון

DDgJJpPD.
 ניס אויך אבער זpםארשטעה רpלײ^

gלt Tpo''DTg p'י איײ םון װיכטיג?ײט . 
 אין.נא• םײ opongT^D און נימײט

 אינטערנאציאנצל^ אין פוי ציאנאלען,
 הויאעף גר\יסע די *צײ מאסשטאב.

ה^ pצטpל 'T םאר םטרײ?ס א  אין י
ךpאונם איז gpnpog און Tנgענגל ^ 

ipupi צו ̂pרשלאגpן צו זיר ן* p^fDTP 
האבען pנ^ישpלDאוי די װײל

 ־lpipi זיך און ddppdpi אוגװיל^יג
 מיטו^קתג <t אויך תאינירט. זײטיג

 אןן בכא* רpכײטTgאנספארט-TD די םון
 זעחר נ^יגpשט איז בטרט ivitsmvv*' רי

 םארצװײ• dpt זpמאכ צו אום וױכטיג
PDלטpז tohp םון D 'T:״DTy אן פאר 

tfgDTp. ̂אD אײנםאכ אן איזTp ,אםת 
p^go ip^ pu האב ^ןרבײטערpצום ז 

iptp’v w נאך tp אײנסד ניט הױם 
p tpt .|nprרשטpאויסצוכעסמ״ טריט ר 

ipt ל דיgגp פון t, ם'ליאנpז 
t p v je i tpt TP3'g ,בא• די איו וחנלט 

 סאצי• און אײגיג?ײט װאוםטזיניג?ײט,
DPongT איבײטער־רײחען. רי אין

.•׳̂י

. r a g .

■



w i ♦ חנד«מ^ ײ »m מ י
M אעגאגצ*ז *חנד רוםמגיזירם w arm 

ת פון טאסען אידישצ די רינ סי ח בצ  י
ח •ר^םעסטירמ ח»בען נוקטוױנע  י

<r*$ די אבעי גװאלמןװעט, P'ruײ ״  י
tn אלם־דומעדשע n דען, w « s |ו« 

מי op ח*ט אדװאקאטעז• גרױסע תי  גן
o פארמאכט ה*ט םען געטרט. גיט r i 

 אין אאחחנר־םפםינאר אידישען
♦nrpo איעעגע די אױך און — נעװ

 נײ־ דער אין צוז»מעגיעבען ד»ס
 פני גרױס? די מיט מלוכה געשאםעגער

 איו אידעגטום *לט־רומעגישען םוג׳ם
 וױרקוננ א »חן געבליב^ ניט דערוױיל

 באפעי״ אידייפער דער םון פגי די אויף
 די פראוױנצען. נייע <י אין פערונג

 “י¥ אגג^חויבען זיך האבען צױניסטען
 חעב־ פאר הנחה׳לאף קליינינקע נאף גען

 חי<וי זײער אוזן טאקע ניט און ;רעאיש
 םארםעס״ רעגירוגג דער אין זיף האט
 אידי׳פע די אז איבערצײגונג, די טיגט

 באלשעוױסטישע א איז לערצךשפראף
 ארױסגעשטעלט װערט װעלכע םאדערונג,

םאםסװע״• םון ״דיקטאט א צולינ
 חנר צו געקומען אבער ס׳איז װען

 ציױ די זיף האבען שוא־גזרוז, איצטיגער
 חליי־ אלע די אז ארומגעהוקט, גיסטען

 טויגען העברעאיש, םאר האנצעסיעס גע
 ניט וױא רעגירונג די װײל כפרות, אױןי

 אלס שפראןי העברעאי״טע די דער^אזען
 ■ריװאטע די אין אפי;ו אערעז-יטיראך

 דער וועז רעכט. עםענטאיכע אהן שולען
 •אריצא־ אין דערקילערט האט םיניסטמר

יערעך אלס אידיש װעגעז
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 -איגטע קיענסטען םון אאנד א• אין
 ילאנד א אין בכיי, *פול־ביילדוג: פאר רעס
 אוםפאדיפטענדעני״פ פול״פטענדיגער פון

 תויטור־יע־ םרצמד־נאציאנאיען א םאר
 ״נא־ א׳ פון ערד הײייגער דער אױו• בען

 אויס קוםט דא אט — ציאגאא־טאוכה״
 פיהרען צו ארבײטער־גיאסען אידישע די

*פוי. אידישער דער םאר קאמף זײער
 אילע ניט נאף אבער זײנעז דאם
עוחנרעדע. סך א שצרהאז מניעות;

 איחר ניט האט ילאנד איז רעאקציע די
 די ניט און װערט. דער אױוי גאײכען

 סא־ דאס זײנעז געזעצעז רעאקציאנערע
 ■אלײ דער םאר כאראקטעריסטי^ע מע

 װיל־ דעם וועגען לאנד• אין א»גע טיישער
 אמ־ אלע שון און סאליצײ דער םיז קיר
 קײן אויסלאנד אין זיף םען סאז םעז
מאכעץ. ניט שאר״טטעלונג ״טום

 די גרעסערע, א :אך איז אס איז
אינער־ אן קאמוי, שאר׳ז מניעה גרעסםע

שראגצוײ םון

 דאס אט אלט־רוטעניע, און רומעגיע.
 נאציא־ און מלוכה״עיטר זײן מיט יאנד

 אריבער שון זעלבםטיסטעגדיגהײט נאגער
 טאג הײגטינען ביז :אף האט יאוזר, 60
 טא־ בורדשואזע קײן ארויסגעבראכט ניט
 נאציאנארײ אגרעסיװער אן מיט סען

 קולטור־קאמוי םון אידעאיאגיע סטיישער
 שעהיט עס ׳יא ;גאציעם אנדערע קעגען

 ליב־ שון געשיחיצ דער אשילו נאף זײ
 אײגע־ דער פאר שארעהרונג און שאפט

 אם״שר גיטא קולטור. ;עד*:אציא:ארער
 םאראיןייש אזא װעיט נאנצער דער אױןי

 דער װי העררעךקיאס, פאדדארבענער
 רוטעגישע־ דער צװיישעז רופעגי^עד.

 רוםעני^עז דעם און אריסטאקראטיע
 סאציאל, בלױז ניט תהום א איז פאלק
 נאציאנאי־קויטורעיעז אין אפילו נאר
 םראנצוײ איז אריסטאקראטיע די זין.
 נעזעל״שאםםייכען נאנצען איהר איז זי*ש

 יעכם בורדסואזיע שטאדכד״טע די אעבעז.
 יע־ נײסטינען באלאגאני״שעז םיז א אין

 רומענײ עבטע אטת׳דינע דאס אין בען,
 זיך האט ױאס יעבען, נאציאנאיע שע

 רײנקײט גאנצער זײן אין דערהאלטען
 איז באפעלקערוגג, דארשי״טער דער בײ

 װיר־ צױױליזאםאוײיפע פון וױיט נאד
 מלחפה דער שאר יאנג ניט ביז קונגעז.

 ״װי־ גערושענער אזוי דער געווען איז
 אין קולטור*טרע:ער אײנציגץר דעד קיל״
 משרת, העכערער מין א איז דאס ;דארף
 און הויוי פריצייטען פיז פארװאיםער דער

 טאטע־ שיאגען פיענט וועלבער פעלד,
 בע־ זאלצן זײ אז םעיד, אויפ׳ז טאםע

 — ארץ פריץ, פאר׳ן ארבײםעז םער
 איז קינדער זייערע לערנען אײנצײטינ

ישרײבען. און לײעגעז “״ישול
 די אריםטאתראםעז• רוםעני^ע די
״בא- — פינאנץ־טאננאטעז איז פ״זאד־

 די איבערגעלעבט האבען וואס נאר
 מינ־ ^נאיע נאצ די שון ׳שולען •רױואטזג

 ספע־ און סב:ה, גרױסע א דצרהייםעז
5p*t ויעז ;עזעלישאפטליכע אידיישע די^ 

״נס א דורך װי גצװארעז, ניצוי
 רזד די אונטערכאגג. םולמטענדינען 1טו

 אײן כדם פארמאסטעז זיך ד.אט גידומ
 עס װאס איצדעג, פארניבםעז צו טצאס

vm געװארעז אויפגעבויט איצט ביז 
̂ם  אײנצײםינ אין םאטערנ״ש׳ און םיה צ

 שאר סול־בויאונג יעדע עזrאױסצולע
 צוסוגפט. וױיטער דצד

 רזןגירונג די האם דעה א פ?ר וואס •'
 ווערעז װעלכע שויעז, ■רױואםע איבער

 ברד־ םלוכה׳״שעז פונ׳ם געשםיצט ניע
 פרעטדעד, א פרעגעז האז — דפעם^
 וועט ער רוםעניעז. :יט קען ומאבער

 דאזינע די אז םעיע̂ןrפאר אםשר זיך
jn ir עפענם* איז עס ורעימ פארטאנעז 
מ  פארהאן !טעות גרויסער א רעכם. לי

 ?זולעז נעזעליפאםמליכע צאהל נצוױמ ט
 עפענט* םים םיגדערהײם־נטציעס די םזן

מ  פ״שוט סעז לאזט יענע אמנר רעכם, לי
 ״טויז זיף האבען זײ און ^םעמעז, ני©

 זעלבםט״שטענדי- פין גצותז םיא< סנ0ל
 ״שויעז, נעזעליפאםםליכע די ^עבען. נצז
 איצט זיד האט רעגירונג די כעלחצ

 אזעל־ זײנען סרבן, א פאר *ױסנצקליבפז
jo דאס געגעבען האט םען וועלכע 

 מעהר. גיט לעבעז. צו רעכט איינציגע
 אנערהענט גיט װערעז צײננישען ?ײארע

 יעדעס געצװאונגען זייגען ישילער רי איז
 פאר עקזאביעגם האלטע; צו יןןהר

 עהםטער־ ײי אזױ קאמיסיעס, םצובה׳ישע
 דערהײם אין יערנען וועלבע עילצר, נע

 *סאטריאםיטער דער לעהרער. א ,בײ י
 געהיט אויך װערט ישואען די םון .גײסט״ .

hS דער פרן אױגעז סױזענםער די סון

h  per ר ̂וסגעגעסען גצחאס געסט ײ ח  י
PVW iPW M O*] ס חױוי איבער׳ן  סי

)ipoom און .ip iv m
א נ  פארסאכט ױך חעטצר ה^ס ^י

t o  n זיד און חרר׳ל איחר פון )onprp 
 וווור- סענסטצר ^עגעס opv'Pp נ״ס
 p« vא דרױסען ד#פט*ר, אױפ׳ן סען

האסי• אין און פינסטער גאנצצן
p* דען חאט נא im p u\ .עס איכט ofn 

o פאדל.ומעז נעדארפט n קאד א אײנעט 
ממ זיך האט יװעגט רי און חןרס  געק̂י

Pirna.] אחן געזעסען איז ױ }ppunp\ 
 מד חאם הארצען אין ג*ר און איז

 עתאץ דאדוי ױ אז נענ*:ט, און נאגט
 נמן וױינען, און רחמים כעטען יױפען,

 -p חאט זי און סינר, איחר ראטעווען ז^י
 פאר- א ײי ׳ארט םון ריהרען געסאנט דט

יעטײנערטע.
 om ארקעסטזנר רץר װען נ^ר און

 וי om געטאן, קיא• א טאסינא יין
 01» צונענאנגצז איז און אױפגעציטערט

 ויך חאם איננעלע דער נעסעי. טגד׳ס
 רונד זײן און טױט םיט׳ן געראגגעלט

 איכערגעכײ אענאנגען זיר חאט פגיט׳ל
 סאר׳ן געכאפט זיר האט רמגינא טען,
b« p םארמםיק• ארױסלאזען גענומען און 

ypzpiv vo,\ נעהאס ניט וואלט זי וױ 
 ארויה- ד איז חןרנןך שרייען, צו כח ס״ז

 אוועפ גיר אויוי און דרויסצן אין (עלאםען
 »זס געצױגצן זיר האט װאס ׳װעג מיט׳ן
 םענאר פרעהליכע און רײצעגדע רארף.

ip סון מוזיק סון i איתד זײגעז קאפינא 
 איהר ארום נעדדעהם זיר גאכנעיאפען,

נאך וועהסאג רעס געמאכט און אוסעט

p im p o rii 1« IftijfJ f'O o n -קדאנק

1' '*1 •IPOim • n רוןױ איץ און 
o צעחיס n .בסחוב*ס
סס• אוטגיישיױ ♦ךמ omi א»חר •־־־

— אוטמחיג. *ר V* — מן
 n» ו^רט* איץ pp מײנצס

T װןיצן נעסט f ,̂הט צציױפמן  זיך צו ג
ח ט י ^נ iw ני n n און ^נד ט^ט׳ן 

iv o p iw ̂ך װצי  דאקטאר. א רופצן א
סיואן. סמוצן אין י״סען !,י

 ׳שטי- א אױסתחזנרס איחס וזאט ױ
 תמיחיןט, ייסאי מיט ני»סצ,און » ׳יע
mini r» פיס n יד n איחר נײ 

 אונ- אץ פאלען באיד װצט זי און ׳עויייר
 און גע״שטאדקמ חאט ר נאר סאכט-

T •אטציאר f צײ »♦; צודיק טגצסצ.״ט1א 
געיעגען, איו קינד דאס 1ווא טצר,

vom  o n\ טאג «r און נעועסען וי 
 פא•- oMPipyi om איחר און גצוױיגט

 גלײו גצחן דס און טוױיגצן w ױ מאס
»i * יומעז o ?nאיז איגגעיע איחר װצן ׳ 

o^^o חאס ױ <ןרא», in צו ח«ס א 
ס איחר א תנ  אין געסט די צו און ני

 בײ סיט גצ״פאלסען וײ און נארדעג״חו^
n *o אמזר »ז געטראכט, איץ און מײמז

 געסײשעכץ דאס :ליכע
 רוסזד דער םון נײסם זי״ש־באאהאני״טען

 אלם־רומצגיע איז בורזשואזיע :י״שער
 אידישען אין ארײנגעפיעסען זיך האט

 האם באנקיר אידישער דער אױף. לעבען
 הער״שא-פט־ אײגענע די איבעתענוטען

 ײי ;אס״ אידישער דער איבער פאזיציע
 פוי־ דארםיישע זײנע איבער באיאר דער

̂שע די ערים-שקלאפצן.  אין כיאסע אידי
 און א״נעשםאנען, איז אלט־רומעניע

 דער אויןי סריץ אידייעען םונ׳ם מאכט די
 אין און טריבונע םארלאמענםארײשער

 •טטים ^אםיציעלע די איז פרעסע דער
 גע־ װערט װעלכע םאלס/ אידישען פרן

 רומענישען םונ׳ם םאר^טאנען און הערט
 בא־ רומענישע די םיז קלאם, ברודער
 איז ״םאלקס־״שטים׳״ דאזיגע די יארעז%
 זי םלכות. צום הכנעה׳דיג און לאיאל

 אירץ^ נױילביאי* אפילו זיך בײזעדם
 טאר־ זי אבער קעפ, אידישע בראכענע

 אונםער־ מאל אײנציג סייז ניט פעוזלט
 ״גוטע זײן װיל מעז »ז צױשםריימןז,

 אז רחסים, זיף בעם מעז און רומענער/
 זײן םרײ זאלפז אוניװערזיטעטעז די

 רר־ רבינו׳ס משה םון ױגענט דער םאר
 םארניכערען פען װיל דאס מענער.

 נליק, גרויסען דעם פון פראצעס דעם
-*סיטילאציע״... הײסט װאם

 אידי־ די הערשט אידען די איבער
yv אלכדרומעניצ, םיז אריסטאקראטיע 

 הערישט רומעניע גאנץ איבער ײי אזוי
 אלט־רױ םוז אלינארכיע די אלםעכטיג

מעניע.
 די גזװארעז געגרינדעט ס׳איז װעז

 א געײעז איז סלוכה, גרױס־רומענישע
אײ מיט מילוכה־ישולעז םון נעץ נאנצע

אז מענם,
 האט רײדען, צו װאס ניטא איז ישסראןי

 ײעז ;ארעז אנגעהויבען ניט זײ דאס
 העברע־ אז צוגעגעבען, אבער האט ער

 זײ דינען ישפראך, טויטע א איז אייט
 ■ראטעס״ די כלים. די פיז ארויס םמיש
jyo דער אבעד ח״סע, נעװען זײכען 

 ביר״ אויפ׳ז געפיהרט זיף האם ״קאמף״
״שתדלנות. בייט — ♦שטײנער גערליכען

 1אי פארטײעז אידײשע אלע צװי׳שען
 גערוםעז ״בוגד״ דער נאד האט גרופעז

 מאני־ א ■ראטעסט־םאדזאמלונגעז. צו
גע־ פאר״טפרײם איז ״בונד״ םוז פעסט

4 4^ ^1 1 1 t o y ־ ! ) ■ 1 1 0 4 i l | 1  t t S| | woi ipy סויזענסעי סך 1י יוין ן1יי^דז
 אין םארזאמלוננען אפהאלטען לארען.
 אזא געווען. מעגליד נים אבער איז לאנד

 דא וחגרט אלןציע״ ״באל״מײיסטי^;! סיז
 טמערנאײיץ, אין ^אר דערלאזט. ניט
 הא־ ארבײטער־ארגאניזאציעס די װאו
 פרײהײ״ נעװיסע דערהאלםעז נאו בעז
 יעאסציאנערעז רעם מיטען ׳ אין טעז

 איצוהאאטעז געװען םעגליך איז שםורם,
 באגריסט איז װעלמר ריזעךמימינג, א

 ?וטעדט, רייהע נאנצער א םון געװארען
 םעלעגראפיט.אויסנ^דיקם האמגז װאס

 םאמעלײנטער דער צו הסכםה זײער
 איז דעזאלוציע חנר אין רעזאלוציע.

 שארםסםער דער געײארעז סראלףלאםירט
 לערען^מפראו אידײשער דער םאר קאמף
 לערעךשפראף אײנציג־םענאיכע די אאס

)w?r 14 זײם אויזי.(

̂ן  ױך ̂ןר פאעגט גצכם די אין \m םאעס
 מאפגס ער נאר שװייס. מיט באדסען

 גאחן און פריח יויסמסאחן טאג אאע דאך
om בװ »זױ ייח ארנײט״ דאר צו  1P0 

̂ס » נצגו#נם אײנמאא איחם  »ר און חי
מן •אר » אי? א  1*' נאנייב*! וו

 טד **רזר ױ w סײס (-n פאר בעט.
n»' צו נאגגען n אח פרײגד poiopoi און 
in n i וײ ס»ר געוױינט «i| גצמסאן 

in 1 עגדייר י*יז רחםים* mצוז»• ײ 
m סאד א םעננעקליבען n :m ן1א דאאטר 

 די p» אוחמתם״רט סאן איחר האס זי
popm און בצרג קעטסהיא i"io] איחם 

 ח»ב»ן op mu חאסעא, סאײנעם א אין
jftm א^ינינע נאך געסרנען זיר in m o 

מן wm» ד איז אאײן און מראנסע,  זו
סעד. *יזזד מיט ארבײט
 ן1א מאי »נדע געוחנן מױן איז עס

מ״ כמנן חאט בארדינג־חײזער פיאע אין

 גאציאנאלע די ײאס ;ארניט, שםעהעז
 ניט ה׳ויבעז ךײ פאדעיעז. מינדערהײטען

 םיז מעגאיכקײם די פאר׳שטעדיז צו אן
 מאוכה־ דעם נעבען יעבעז א-נאציאנאאען

 פאדערוננ די איז ?ײ םאר אעבעז. ^עז
 אױ ־1אדל רוסישער םאדיארייטער, א םון

 םאר באװײז בואט׳ער א ̂זוא קראיגישער
 רוסלאנד אונגאח, הײז שטרעבונג דער

 םוז מען אויב און אוקראיגא. אדער
 ״אירע־ דאזיגע די קאגצעסיעס מאכעז

 פאר איז טא ׳שםרעבונגעז, דענטיסםי״שעי*
 װאס אוםפאר^זםענדליך, אינגאנצעז זײ

 די לכדשל, נאצתס, אנדערע די ם׳וױאען
 קײן ניט נאד האבעז ײעאכע אידעז,

 זאלעז זײ װעאכער צו םאוכה, אידישע
 אידישע אײנענע מיט דערנעהנטערען זיך

מואען.^

om  T^T הא־ לעהר-*ךפראן, דעם ״שײןי איז 
 סײן שולעז נעזעלישאפטליכע אלע די ב»ן

0W אײז האלטעז זיי ׳ניט פרעמענזיעס 
in  i פון לעהחגן־פלאן דעם אױס םיהרעז 
n  M קלענ־ צום ביז שוילען צםענםאיבע 

פינםעאע. סםען ץ:־
— >' נאך זײ פון טעז װיל װאם טא ,

M לצבען דאס טאקע :איז ענםםער דזור 
 רעני־ די װאס יטול־געזעץ, דאס ?*יארם! ,

 אעצטער דער אין ײנט5םארגע האט רמג ך%5&
M פאדערט: סעסיע״ סטראאמענםאריישער 

pH גמזעא־ איז סרױואטע אידי״שע די 
 א^״ען־ישפראך די םוז *שולען אטופטליכע

n  pn .רוםעני״טע
S . דיס־ ורערט רומעניע איז פאליטיק די 

 די איז ײעלכע אים־רוטעניע, םיז םירט
m* םארגרעסערטער דער איבער וש^פערין

in ױצט קינד io o r. דאן װעט װאס און 
איתד^ נײס וײ:

i n ז ןװצגס י  דער און צוגעסאיצן י
ץ גאו v* יססססי  זי גצקוםען. גיס »י

o חאט n  im iw מפאעבאס —r *  ip 
i »ח חדו. p» גצוחנן דט n םיבער 

r t  om רעגיגא קיגד. כײם גצחױנצז 
*v סלײ[, זײן צו נים אום אונסצז, »דאי 

ײי  תאס שחןס און 1סתי» iw^o » וו
 נע״ איז זי נסטח. איחר אײטגעגומן

 םון .piioױעה m אױױ עטעחן בריכצז
 געטראגעז זיו om 1פצנסטע אפצנע די
מי »  רעדען װאס שמיכיעז, סך א ®ח סו

 איז גזדפפיאט חאט סוזיק און אסאי, םיס
 גאגגע;1םא ויך יון געזונגעז om פדד א

fW ייז no האם מעז סאיאוױי. א וױ 
 און רוםען, זי נענוסען »יז כאסעתןס ד

 איז פנים, \ppn י סים ס»ז » 1ידעצ
ארױס און סיש פח אױפגע׳עסאנען אפייו

 \po om דאחי איז נאר דאקטאה » גאך
 InאניDPטעל םוז זי אז געואגם, 1ויח1

 מען האט דאדםעז פון און ̂שטעדםעא אין
i אז צוגעזאנם, 1.1אי n וועס דאקםאר 

p̂ חײנט גאך f איהר. בײ ’
 צווײא ם1אוםנקקע זיך האט ױ ױען

 p» מפעס געווען מױן איז האםעל אין
 גצ״ »אץ נאך האט םוזיק די גאר אווענס,
 pit געטאנצט האם ױנעגס די און שפיאט

 pH הויז. איז אריין איז זי סאסינא.
 pc ארױס איז סארידארעז די םון איינעם

 tm חגקעא א אהן ױננערמאן א 1טי א
om ר וױיםערקזג שעהנע די קעגמ1דע« 
 געפחננמ, און אפגעשםעלט איהר תאט

נימ. 1איה זעהם מען פארװאס
 מך האם םארנומעז, 1זעה בץ איך —

 n וואם וױסענדינ ניט רעגינא זאנט
ט.1ר»

y האט מאן דער און אזױ. — t  pH אפתלאנג שסארקען » געםונען האמ
 נרעםערע נערים, אלעראײ פון המרצער די

 נעחםעז זיר װעט מען און קלענערע, איז
 אויסצוראםען ניט אויב נײ, דאם אויף גאר

 האלד־ חוצפה׳דיגע די םארברעמגר, די
זײ מאכען צו װעניגסםענם ,איז אפניסעט
 כדי »ז• זעלבסםפארשטענד^יך, שוואכער.

 וחנם נדינדייך, װערעז געטאן זאל זאר די
 סאמע דעם אױסגעםינעז זעהן םוזעז כמנן

 גרונד־אורזסכע די איבעל, םון װארצעא
 אבער, צוױיפעל איר ם»רבמג?עגם. די םון

מ רי אט אױב  דער צו זיך געהםעז װעי
טז וחגיעז ארבײם דאזיגער א  נוײ דעם ו

 װארצעי. טאםע צום געדזן it םום טיגען
 שאום, דעם צו קוםען געמחט ײ»יטעז זײ
«t װעיכע גום**, נעריס די זיינען דאס 

pn« דער זײנען בײשסיא זײער םיט 
 1צ כדי אז און איבעא. דעם םון װארצעא
 n אס נעגעז רפואח ריכםינע » געםיגען

 לענאא, נים זײנען וואס האאד־אי^ אאע
w די it סוזי » וחנחנז געםאכט םוז n r- 

 ■ראקםיוױרט גערי װי האאד־אפס, איכע
.VnvP זאגעז, צו זא זײנעה וײ כאםש ״זײ

 אויסנע־ װערט ארדערען, זײ װאס איז
 זיך הויבט עס אז צו, ניבען זײ םיהרט.

 זײ־ םון רייהען די אין ענםװיקאען צו אן
 םון םענדענץ א נאכםאנונער בלינדע ערע

ם  רוםען זײ וױ אדער, פאלגעז, צז ני
 אט טענדענץ״. ״רעכנדםליגעאתגע א עס,
 װערטער־ זײז איז זאץ עחעטער דער איז

איבערזעצוגג: ליכער
‘קא עחזעקוםיװ צענםראיע ^די

 נױםיג םאר געפונעז האט םיטע
 איז םראנע די אפעז אויפצונעהמען

״־ p א ו ו » גענען ן ע פ ם עי p צו
 טענ־ רעכט־םאיגעאדיגע ע ד נ ע ס

 די אין ארבײט אוגזער אין דענץ
יארמ.״י^ נױ *י\ נאדעא״מרײדס

 pא »ז דעם, פיז זעחן סענט איהר
 א גאר הערשט שונא םיז יאגאר דעם

 *דך װייזען op חאוקי־דעות. שטארקע
 די געגען רעבעאעז שטארקע גאר דארט

ף וחננדען םיאע ארדעדס.  ,ס ט כ ע ר זי
 גאר א אוים, זעהם op זוי בילדען, און

 זעהר איז דאס םאיגעא. רעכטעז היבשעז
 זאאען פעםיםיסטען אונזערע אז וױכםינ,

 ױײ איז עם אוםבארעכםיגם ױ1 אײנזעחן,
 םאר וױדער, שווארץ־זעהערײ. גאנצע ער

 זאץ דעם םון װעם עואם גרויסצן חןם
 איצטיגע גאנצע די אז היאר, וועיעז
 םון נאר שטאםם ױניאז דער אח םהוםה

 קא־ עקזעקוםיװ צענםראא דאזיגער דער
 אעצטע די גאר םערקם שיסאנא. פיז םיטע

ר״ :וחנרטער ע ז נ ו  די אין ארבײט א
 איהד און יארק״ נױ אין גאדעל־םרײדס

 שםינסט העכט ״דער »ז צונעבען, װעס
קא»״• םיו

ד און וײיםצמזעס, זוכם pm נים זעהט iw״p ציזי אז נעזאנט, איחם חאס ♦t .1ח4א צודאנמא ו ארוםגעסוסמ  בײט1געא זי האט טאג גאנצען א
 אױ־ ארוסאױמן וױיאע »אע םלענם אח

מץ2§ סינד׳ס דעם בען.  גע־ האט '
i יח םיאםט n געװא איז אטעםnן 
unnip גע־ איז דעמאך .1»1שװע און 

voip\ ניט ס*ו 02רע:' נאכט. רי aP3

 om איז ײננ נוסמעכויס, געװען איז
 ספז om ^אציעז, און איב אױסגעזעחן

ען1 א אין צוגענומען 1איה |1א »א»ץ "נ
 הייגכ זי האמ ^פא^n יפיז שיעכט, פיהיס

בײט.1נעא ניט
 אחן דא אאמוױיאיג כױר איז עס —

i געואגם חאס יי״ה n אוז מאז דיסער 
pawn שאאנקעז חוגיגא׳ס אױו• גצפוסט

 pm טאאיע איהר ארוםגענומען אםאא םיט
 גיט האם זי זיך. צו ציהען איוזר נענומען
 או| אפצושטױסען, איהם כח קײן נעהאט

 -m$ איהר זאל ער געבעטען זיך האט ױ
}.14 זײט זווין• («לוס i אױוי פירענד n ניט |1א װעים, 1ג»גצצ 

 סייצ, גאך פאר נאר רךר, איץ םאר בלויז
 די סח חכם m דורות. קוםענדע םייע

rm^ גאר װײס ״םײםז״  p »« אר 
 פאיאז שפרמקמת קײן יאזען ניט מאר
i אויוי n נרױסאר חײייגאר, ראזינצר 

 נעחםט אר און מיחםח, — איגסטיטוציע
n אונטקר אידיר r  p i 1011 #ד»ן אסימ 

 ױאס ׳יג»ן1א די אױס איפמען שטעכט עס
 סיט om םרמסח די ,,בדכות״ א 1םא
געבראכם. זיך

in אין סטדײק פוייעדסייגער mnp 
 in«n«a. fnnmtD חד־וו״א איז לאנד
 ■חמדאר״ שנױמער. נייעם » אױף נאר

 ױסענ^ג1 נום נאנץ באידוױז, מיניסטער
 םייגמר״סםרײק » םון מעגייכפײםען די

o אי{ n ססססגס, איצטינען mש ם י  י
 מממדאימאגנדםאר די אונמורמקױסם

 ס*ס, םייי»ז מן ®ח.» מכסידיא » םים
m וײ אבי m אייגוױיpry אתננמר־ נים 

wnrrrm n סיינערס די צונעהםען r n. 
םיײ^ »y»<חײסאן נא  jr נאר איז ד»ש 

m און רםוא̂ד באבסקע » n « זאהד 
 אאן חמיחסג PtrPasp די געספחריימג

 ם»גד איעריײ אמםערמומועז ניט דאר
ססל אק אסי̂דטזגס כדט םעקםאאדאדס

o־m האםוניסטישע די ׳ in זײערע צו 
 יתיאן, קלאוקםאכער in סי\ ןסיאגנער

i n  nfett ט תנ תזי  אינםער־ in םון ו
 םאתןםעגםליכט װאך די האט נניאאנעי

to• דאר איז n, זײ עמענעז אפשר וחניעז 
 אנ איז ײר האמנז וחגלכע ד/ פון אױנאן

m• אײנרעדען, נ*וו»רס «t די a«p* 
100)0 »m o « o  r נ»תיס ת*מן *i 
Mo םים tvvisi o n איצטינען H a n s 
t n .»*| »ײי ר .1י י »נ: י » ז .ib b,״

9**r י נ*ם איז •ײנ«ר« i וױ ביינר, * n 
תי »יר ינד.9ב זיין »י< װ»ס  נארנים ו

v9*o in איבסרינם  ,o r'io iv פון 
 ארויס־ |v9n אמנלוינינ־ט^ומאסעש די

i n  0*0 lio n איטער M jio a 'n i רי 
ivoivoipn i n n זיינען ! vorM ovi 

vm i0 י•1איע» |1נ»נצ »ין זיי וועיען 
m  -On נים »*ז װ»ם אבער, יעחגן 

*m w  r .ביינד i  m m* דאסומענםעז
m* *הן cnnovi »ר90 i ,11• *װײגמי*

סן  װאס אלעס, טועז םקעב^אנענםען רד
Tt מײ םאמז צו אוס נאר, סיגצז ע »י

ovtm טנגצז i n .^ ױנ

 איבעײ ױניאן, זײן 1םא אומשםענחןן, די
D גמבענדיג jn 'fn t קאםוניס־ די זינםאז 

o טישצ ijm t, אז סלאה מאכעז װעיכע 
m ״1קלאסענקעםפע# אזימ1 די םון ציל 
 איז ױניאז די אוײעצוכאסעז איז

i* םאכט, בימער זייעוי n א 1איהp גאנ־ 
^. צצן איני ת

 וױיכ דאס הױבט 1יהע1אם !םאמאביל
o»״ אז n  rn n a מר־ » קױןי :מאן 

T זי נעהסט ̂םnנאכ און \ שי\ f « 
 אד»ד I אנטלױםם איז שאםעה שעהנעם

 םרײ• צו אױס א^ײן זיך זי לעועט ניס ווען
 בו»ד א ארײן נעהםט און םאשין א בעז
ניטאן םײױ.איז א ױט און —

 איצט שטאםען םאמחןכעגס אאע —
 T* אײך! איר זאג אויטאמאביל, סון
pp\ לאנדסגממ, א מײנעם ״מאן ױננען א 
 יתנעד״ 1ענטליכע1א אז געויעז iy איז

 כשד^ םאח-ינט און בײט1נע» ם*ן.
iw ט1ע1אײננע װײב ד»פ איהם האט ip 

 4ואינית1 רv איז איצט און .pr»o א
i אויו• אײעק געהם »יץ n רן םאשין.״» 

 םלכויא odpi סיח ניטא פוסם... איו שםוב
 ם»־י אק קאטאיעט מען און לײב, אויפ׳ן
iro און שין... n איז ip ו»ב בעא א נאך 

 ם»כם און עסט מאשיז י1 װייא אויך...
 מו םען און גים קלצלןט עס און הזמןות
יײעז...

 מד האט מען מיינס. ודיך זאג איך
oo i« i אױםאםאביאצז. די םארבאטען 

 מר־ שםאםען 1איה םײנט וואנצן סח
1 Djpona מ א !נעדוועזיםעט סון  מנ

 אין ער נעהלט משרגע, נעתועז, ווערט
מ^ען... » באגעהם א  Dijm ײאם םון ם

 !״״•אויטאםאביא אן פון — ? גארוועז סס\
 נים• םען קען גאס א געהן 1»ו־יבע »ז

 —לעמן דעם אײנשםעלעז דאחי סען און
 יס̂? םים אזזײם שוין קוםט מעז »ז און
ip p כמדשממט וײ וױיל שלאםען, נים מעז 

IPom< איז Dײםpאוז ז IPnin םרו• און 
iw א וואם, 1איה מיינם װאס בען... po 

V אײז^ םון איז
n זינט :אײך זאנ איר  om  ipo 

i די םח יבעןי1ם1ם» נזאנים ^ p ii דײטין־ 
אױםאטאבילען^ די איז p^i» ױי

אויטאםאבילע
לעבעדיגען פח

i אז ,iPtm וױא איך און n אאוק־? 
 -pia צו צוגעשטעלט האט װאס םאכע^
ט ^ ^IPojpop דאזינע די זיגםאז זי i, 

ipo ii « pn d pii 0 1ם» בײשפיא’>p 
«P3>pn ,n p ij וױ זײנען i r, איצט ביז 

ip iw ^ו און סארפיהמip^n pdPp i, ניט 
ih jp d 'H ג ^לע:רי^ גים ן1אpזיך לאזט 
^יינ בל*רע איס \,7געברךיכ עו  1ם» וו

i n וױא איך ױניאן. זייער םח רואינידתג 
ײ m האפ^,  רpג2Vל םינוט סײ( tP>Pii ז

i 1 מיט ipa''>ai€» ניט nבסנרע אזיגער 
^^ שו םאר אן־ תי  fpoipo'no אויך און י

 זײ דאס וידוי, ם p נ p פ א »ן םים
 -pi האמז זײ דאס נרייזט,1סא האעעז

 דאס און לעסאז, ביטערען זײער אגעז1ק
 די iP^n גיט זײ |p>pii 1םעה ?ײנמאל

 pדאזיג די םיט ומשא pio pכױגרזסס
3PPd«״p d ip i| ג דעם םיזpDPאיכסט1הpז 

ט.1םא
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •

i n םטייטמענט 'כטער9עםעגט1םא 
n r i• גרויםןר סון זיין אויר D” Pi*oa*iv 
i «b ױניאדמעםבערם, ע9י«** יעגע 

va9n אביסעל עוין זיינען w שנעינ *vi 
m m ױ  ניויבען, »ון ■עסיםיםםימ, *ז

0» m o םח ׳סם'ע1ס» שויז זיינען איע 
o n 1אי יםט.1 ?אםװיסטישען o n יע־

iom i n* ניפט־םימער דאזיגע די גענען 
 pn אין pis* »ז.9ט* ם»םענם»ז »יז

r«t iio n v װייזט i n סטייטנמנם 
iii9o'0i*i«D חיבעעז » »רױם  im 

>w תיממ די *iv a n a n i'ii. םוזען זיי 
I *ומבע^ I גיס JB990 ײ ײאס 4«9טי ו

־00» *ך1 מען איז »ס f די »הן קזניען
ivow m* ח  נע־ »וom 1 ם9װע די י

cv iv 1 אױך זיי »חן יענט i m n 
o n  f irm  ,m « r אכטימסיס i

— «iva וואס m*« o«n •ו* i* אױ־ 
איך. »ך9 — |י ט»ט»נ*?*ן

i אין וו»ס — n  B in  —  Vam 
*«u n o r  invi i — 1*י1י11 איז, »ם1י 
<0 m «0  nn* 1»וי »ן i n ײעים < 

101**1 iv irn n  ivw vs אוים «ײ « 
”B01 0*9*1”91 0 ס׳איז > 1,1*» P1 

lin v M a  *n nin**i
— «i n  »** om  iva אויםאנראבייז 
n אין ׳שויז־ינ m t  VM ס מנ ת  > פזו־נ
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לאגערעז קאנצענטראציאנס כאלשעזדסםישע ד
 באל־ די פון נרױזאסק״מן •<ע די

y די רסעס,1ם •ווױסס״פע r t t n r 
 וײגען — פ*ר*יקסע די fie \rv>ל

 םון ערפיגדוגג גײער דער געגען נ#תיס
ױ־ די ױסטיץ, ^םוגיססייטער ד*ר  !ז

קאנמגטראציאנס־לאג^ן.
- H אץ נאו וזאבען כ^רמעוױקעס 

m זעא• (דאס כימער״קריג םיז צ״ם 
 ״וױיסע״ די געטאן אױך ח*נען מ

 די םאר אײנגעארדעגט זײעחן) נמנגער
 *:־ איע םאר און אפיצירען מטאנגענע

ru n קאנטר־רע״ * שאר^דענארטיגע 
 קאצענטראציאנס־יאגע־ . ו^יוציאגערען״*

m, אױסגעצייכעגט זױך האבען װעיצכע 
*on אוםםענזד און הוגגער שסױז, וײער 

געםאגגענע. די פון באדי^מונג {יכער
 גע־ באנײט איז םיסטעם זעלבע די
r pצייט דער אין ניט שױן איצט, ז 
 לןריגס״נעםא;־ םאר ניט און קרמ פולם
 ״םארברעכער״, צױױלע םאר נאר ;מנע,

 סאציאלי־ או^סטירכ»ר די םאר אױך וױ
אנארכיסטען. איז סטעז

 דעם אין לאגערען די םון איינעע
 זיײ ים וױיסעז ביים און צםיז װײטען

 גע־ באריהסט טרױעריג לאננ שױן גזנן
m *tt, אין לאגערעז די הױיטזעכיליד 

 םאלאװ?י און ■עםראםינסק כאלםאגארי,
 גע־ צייט ל$צטע זײ האט מען װאוחין

מן סאציאליסטען. די םאחטיקען גו
 פלע- דאזיגע די םון שילדערונג די

ר  פיין און עילענד סענשליכעז סון מ
 אליץ, נעםאנגענע די איבער םיר לאזען

m>yii באריכט « צוגעיטיקט האבעז 
pH ,םאר- איז װאס ,1923 דעצעמבער 

 םון 5 !ומער איז געװארעז אפ^ליכט
 -cm 8 וועסטניק״, *סאציאליסטישעז

.1924 מארטש, םען
 דאקומענם שו^הליכער דאזיגער דער
 שום סײז אן םארעםענםייכם דא ומרם

געקירצט. אביםעל בלױז ^דערונגעז,
קא־ סאוױעטישער דער םון בריוי א

-------------- -------JT
ים, דער איז *ארום

̂גנד — אעװײנינ ;עי
 װאסער, נאר ארום

ליידעז.״ נאר אינװײנינ
 אױם׳ן ליר קאטארגע א (םון

אינזעי). סאכאילינער

o •ון גענומען p עראר ^דעי בינעל* 
 און רוסלינד *ין סאציפליססען גע;ען

ע״, אין  אי• *•ג׳ם ארויסגעגעבען גרוזי
iy r n אין ®*רבאנד סאציאליסטי׳יען 

 ארבײ״ סאציפליסםיעען דעם רא;8»וי»
איג^רנאציאנאל. םער

m

 װעאט, װײסער דער םון ראגד ,,בײם ,&׳
ם ^י ^  דארטעז, אײז־אקעאז, םיז ברעג -

.tinv העחסט יאהר אין מאנאטעז אכט 
ד  בא־ ילאנג מאנאטעז װאו וױנםער, מ

םאר־ * האט זין, די ניט זיך וױיזס
גע־ מענש אומגליסיליכער ג<אנד»עםער י
 זאסימא־ נעהיטען נאט םון ojn •וגען * 1

 הויבט אזוי—סילויסטער״ מונאםיעװער
y t םון באשרײבונג םארצייטינע א אן 

o n היויסטער, סאאאוועצסען איטען 
 500 מיט געװארעז נעגרינדעט איו וואס
 װעלכען אין איז ),1429( צוריק ^ןחר

fsi צע־ אײננעארדענם לאנג ניט דא 
ir iw בא^זעװיסםישע מאדערנע די 

ע, ת א ס  סאװעטישער מאדערנער א ^
l i .סאכאלין

ס«>אאױ־ *עם^מינםס, כאלםאנ^ר',
 דעם tie ביעםער עענד^יכע רי — «זי

̂׳ןעוױזם דוסײמן . ר וועם בא  קומענ־ דן
 פארנעםען. גים שריינער נמיבםע חנר
o r זיך מדערט k ׳3* און צײם םך 

 5װיםי< םעסםצושטעלעז, כדי #סרעמונג,
 אוםנע־ זײנען עם לעבענם סענע?יכע

ײ נןווארען גר«פט  צםון־דװינא רער נ
 נע־ אזוי די א*ז ים, װײסען נײם און

.“לאגערען ,*םונ׳דינע רופענע
 סראגשםארטער די םון הןלםם א

fV D ip M B די אין איו *אהל די (און 
 דערלעבט ניט עוין חאגעז מיזעגםער)

 פארינען איז איז וועלכע *מעםםיע,
געװא־ נעעענסם זיי גרויםטוסינ *י

 םארשיסטע ■אאיםישע ערעטע די
 געװארען נעבראכט זיינען ־ניםטןן

.1922 סעברואר, איז כאלמאנארי
im ן p םארבלימן, דא «ײ זיינען זױים

 םים זײ םען מאם 1923 יאתר אין *־־
יעט־ קײן »ױעפנ<ז׳*יהם איגרימ

PO םאלןור קײז דארם׳מ םון און 
 דורכ־ אלץ חאם נח«ע דאזינע די ׳;

ט... זאכען, עלעסענטארסטע די :
I ךי םח אפילו ?יימז »*p rn 
פא־ די פאר נעווארעז *גערקענט ־

 נעםוזט חאבעז *רעסטירםע, ר
 אויםנעקעםפם אנשטרעעוננ גרו'ם

 א נעותן איז קאטוי דער *ח “
טארצער, :רביםןנער9ם א י,1

רע־ « חונגער־׳פםרײהעז, *ייןן,
 אזוי אין סאםעיעו די איז מיסערײ

ר  די חאבען אזוי ווײםער. את ו
 דורכנע- כאלמאנארי אין ויסםע

e דרײ• און פינו• ניז דרייםינ פת 
 1א*י inMffi םח ממנער־׳פםרײתעז,

ײנע  אב־ .טרוהענע*, נעווען ו
םער1װ« איו| הונגער־םענ,

 אהין ז״נעז םאל עױעטען (צום פיגסק
 דעצעם־ אין םאר?ןיקםע די אנגעקומען

 ניט לאנג האט )1922 יאהר םיז בער
̂ו־ םון רעזישים דער געדויערט.  באט

 םולם דירעחטאר בעסםיאלישער (א ייס
 איז Pur איז רעדאהציע) — לאגער
 געװארען. געבראכען פעברואר ענדע

 נארעס, הייצערנע תאמערען, סארהאקטע
 געהײצטע ניט װאסער, און ליכט אהן

 זעײ די ליכט, און לוםט אהן אױװענס,
סריכדנעיע, די םאר װי פארציעס, בע
 אונ״ די םענסטער, די אין ♦שיסערײ די

 די סיגנאלעז־םוז אלארם אױפהערליכע
 די םון מײלער דראהענדע די װאכלײט,

 פאלי־ דער אנטסעגען געװעהרען טאיעין
 באט^וריפ העך דער טורמע, טייפער
 אלץ דאס — שװערד בלויזען םיט׳ן

 אי־ אן״ געװעז צײט יעגער צו ישױן איז
̂יכ־ דער םון בראט׳״ בערגעהערטער  גע

 צו־ אױפזעהערס די םון טײל א טע.
̂וליס w מיט׳ן זאמען  זײנען באט

 האבען אלע אבער געװארען. באז״טעט
 א םאר נאך יטטעהט עס אז געװאוסט,
 און קאמף, םארביטערטער יטװערער
 םאר׳ז קאםף דער אלץ פאר פריהער

 לאנער סעטראסינסקער דעם אסישאםען
 כאלמא־ אויך וױ יעטראמינסק גוםא.
 גע־ די און געגענדן זוםסיגע זײנען גארי

 אלע האבען כאלמאגארי איז םאננענע
מארארימ. <£יז געליטעז
 בא־ איז קאםף םיז אנהויב דער
 װײל םריהליננ, אויןי געװארען *סטיםם

 געפאננעגע די סען 1תא צײם יענער צו
 ־ארומינער דער םון איזאיידעז נים

 די האבעז מערץ אנהױב אין װעלט.
 םאדע־ א ארויסגעיפטעלט ,אנארכיסטען

 אין םאריעיקטע די איבערצופיהרען רומ
 איבעריגע אלע די לאנער. אנדער אן

 גע־ גיט אנכדיל הײז האבען םארשי?םע
 װײל ארויםםרעטונג, דער איז נומעז

 םארלא־ א םאר נעהאלםען עס האט מען
 די האבען מערץ םמן7 דעם זאך. רענע

 טעלעג־ א אװע?געשיהט אנארכיסםעז
 ארכאננעלס? און מאססװע קײן ראמע
 גלײך זאל מען אז םאדערונג, דער פדט
 די ארכאננעיס?. קײן איבערםיהרען זײ

 באגרינדעם זײ האיבען דרינגליכ?ײט
 די װען םריהלינג, םון אנקומען מיט׳ן
 קאז מעז און ארםלײצטb װערען וועבען

 דורכגעהן, ניט איז דורכםאהרעז ניט
 שײער די םון לאגע ?ריטישער דער מיט

 מעדיציני^ע ס׳איז װעלכ^ אן ?ראג?ע,
 דער װײטער. אוץ װײטער אזוי און הילוי

 טעלענרא־ בײדע איז איז מערץ טער15
 דער אלס געװארען א;נעגעבעז מעס

 קיץ ענטםער. אן אויף םערמין לעצטער
 אין און אנגעקופען ניט איז ענטםער

 אנאד־ די האבן טאנ אנגעװיזענעם דעם
̂סטעז  סמרײק. הונגער א אנגעהױבען צ
 סטרײק הומער יםון טאג דריםען אױם׳ן
 אנארכיס־ נײע דרײ אנגע?וםעז זײגען
 ?ורצער א םים האבעז ו^לכע טען,
 *טאגײ15 א אױסגעהאלטעז צוריק צײט

 זײ מאסקװע. איז חוגגער־םטרײ? געז
 ו דעם אז אנגע׳פלאסעז גלײך זיך האבען

ײ ארום װאך א אין הוננער״סטרײס.  זי
 רעזולטא־ די געװאחןן קענםיג pw נעז
 סאםןי. פארצװײםעלטען דעם םון נמז

 האבעזזיד אנאיכיסטען די םון אײגיגמ
םונעז  צושםאנד. באוואוסטלאזן א *יז ̂ג

 אין אזײגער 11 מערץ, טעז22 דעם
 דערהערט ילוצלעג זיך האט םריח, דער

 שוי- ארוי׳סגעםאלענע םון קלאפערײ א
 װאכלײט, די םון בעז^אלארם״םיגנאלען

 םא־ דאס שנאבעל זײך הויבט דראהענד
 ■אליטײ דער אנם?עגעז געו^הר שי\

 םול איז ?ארידאר ד^ר טורמע. שער
 זיך האט • עם רויך. * םיט געײארעז

 הוננערענ־ גרו*ע א אז אתיסנעװיזעז,
 זיך האבעז .מענער, אנארכיסמעז, דע

 םארבארא־ ־,iyo*P א אין םארשפארט
 מאטרא־ בענק, םיט טירען די ?אדירט

 און ?עראסיז םיט עס באגאסעז צעז;
 זײנען אויםזעהער די אונטעמעצונדען.

 געװאוסט נים און צתויטנעלאטען זיד
 זיך איז סאםענדאגט דער טאן. צו װאס
 זײן יאגד. אויץי אװע?געםאהרעז רוחיג

 זעלבער (דער מיכעלסאז, םארטרעםער,
 מים צוזאמעז געארבײט םריהער האט

 גע• דײ העגגען סלענט און ̂װײסע״״ די
 םאר־ איז ער ; רויטע-ארםײער םאנגענע

 פלוצ־ אבער מױט, צום געײעז כישפם
 אין געווארעז באגגאדיגט ער איז לוננ

 חוײ דער אט צו געװארען דערדןויבען
 די אויםנעבראכען האט שטעלע!), כער
 האבען םלאםען די ?אמער. ן1ם מיר
 די ארוםנעכאפט און ארויסגעריסעז זיך

אונ־ ז ם איינער יא^ירעז. ײײעי־יײ״

 די נאפױימן חאט סטאראסצועס וערע
 די טורכמ. די פיײא^ז צו םאר׳צי?טצ

 פוי דינען קארידארען און סאםצרען
 וײגע• רױך; ^טי?עגדיגען םיט געװען
 אין און חילצערגע, א געװמן vn ב״דע

 איחר םון װאלט שטונדע חאינער א״ן
 מ׳װאיט װען געכלינען, ניט סיםן ?ײז
םײ־ דצם לע״פען גענוםען ניט גלײך ױך
 •סײ חןם פאר״צטעיעז זיך מ׳קאן ער.

 םארשי?• די םון צו^טאנד כאלאגי׳טען
fvb יע״מעז געחאלםעז האבען װעלכע 
 געיפטערט גלײכצײטיג און פײער דעם

 ?אםןי דעס דערםיהרען ווכרים ז״ערע
̂״ר עגדע, אן צו  מחולליכער א צו אםי

 גע?אנט דט אבער דאו מ׳האט ענדע.
 לע־ װערען אוםגיי?ליכע די װי צוטוטען,

 דאדיבער, און םארברענט בעדיגערהײד
 סטאראסטעס אוגזערע םון אײנער װען
 םײער, ו*עם לע״טען צו באפוילען האט

 אר־ דער צו גענוסען אלע זיך האבען
 גע״&א- זין האט מע א אין און בײט,

 צו ברונים םיז חײט לעבעדיגע א וםען
 אויס־ איז פײער דער איז געבײדע, דער

געװארען. ;עלאיטען
 האט אנארכיסטען םאר׳חליט״טע די

 םון ארויסגעטראנען הע;ט די אויף מען
 דער גע?וםעז איז באלד האמערען. די

 אריבערםיוד באפוילען און קאםענדאנט
האספיטאל. אין אנארכיסםעז די רען

 •א״ דער םון איז האספיטאל דער
 איזאלירם. איגגאנצעז טורמע ליט״עער

 דארטען איז אנארכיסטען די םיט װאס
 מיר גענוי. ניט מען װײס םארגע^מען

J זײ אז דערװאוסט, בלויז זיך חאבען 
 אױםגע־ ניט הונגער־סטרײק דעם האבען
 נעפיגען ?ײ םון א׳ייניגע אז און געבען

 אזוי צו^טאנד. שרע?ליכען א אין זיך
 איז עגדליך טעג. עטליכע pvh* זײנען

 אונ־ אן אנ:ע?ומען ארכאנגעלסק םון
 עס װעלכער אין קאמיסיע, טערזוכונגס

דער םון די ארײן: זיעעז
 נאגםײ לאגער פון פארװאלםוגג הויפט

 דער םון םאריטטעהער אײגיגע און עװ,
עסזעקוטײוע. גובערגיאלער

 גארנײעט אבער האט סאמיסיע די
 פאר־ די םון ^טימונג די אויפגעטאן.

 שטונ• געדרי?טע. א געײעז איז -שיססע
 די בײ געיצטאנעז מען •איז דעז-לא:ג

 עפעס זיר םען װעט טאמער םענסטער,
 הא־ אי) זיר טוט עס װאם דערװיסען,

 דאס מערץ, טען30 דעם טפיטאל.
 דעם םון טאג טען16 אוים׳ן הײסט
 נייע א געקוםעז איז סטרײ?, הונגער

 סאס?װע. םון ̂שוין מאל דאס ?אםיסיע,
 םאר־ םון קאםיסיע די איד באשטאנען

 נאך און ״טיטע^ דער םיז שםעהער
 םארגע־ זיך האט װעלכמר אײנעם,
 דער םון׳ פראקוראר דער אלט שמעלט

p רעפובלי?, סאװעטיישער p rn n w. 
 זײנען םריה, גאנץ מערץ, טען31 רעם

 אויסגעםאטערטע די םון געלעגערס די
 םיט געװארן ארןמגערינגעלט הוננערנדע
 םאר- די אױםזעהער. און סאלדאםעז

 הענט די געבונדען מעץ האט ^י?טע
̂גז נװאלט מיט און םים און  ?אר־ גענוכ

 הונ־ נ־טאגיגער6 דער אבער זיי. פענעז
 אזוי אומגלי?ליכע די האט גער־סםרײק

 אז אפנע״צװאכט, און אױסגמםאטערט
 נע־ צו געהאט ניט נח קײן האבען זײ
 הונגער־ דער /װידעדטםאגד. א בעז

 א פױם םארענדינט זיך האם7 סטרײ?
 א■־ װעגען דורכםאל. םאלמטענדיגען

 ■עטראמינסס איז לאנער דעם עאםען
 מוין איז צוסונסט נאהעגטער דער אין
 האמון עם איז געװעז״ גיט רײד סײן
 לאנגװײלײ נודנע נעצויגעז װידער זיו
 װידער זיר האט ״ל^בעך דאס םעג, גע

 האם צײט יענער צו אײנגעשטעלמ.
 ״בלא־ אויסערליכע די אויםנעהערט אויר

rwp" א־ די און םאחטי?טע, די שון? 
 אהער ביז איז װעלכע רעםיאנדענץ,

 ״נזש^ דער איז געװאחגז םארהאלטען
 אין צו^ייןען געגומען מען האט סא״

לאגער.
 העלםמ צרשמע די און םאי א«ריל,

 איז עס רווזיג. או^מ זײנען ױני׳ םון
 םארקער שיוי דער װאריםער. געװארצן

 אנגע״ זײנעז עס איז באנײמ זיד חאם
w i p םאר־ םיט םראנטפארטעז סר^ע 

 צײט קורצער א אין אז אזוי שיסטע,
 יאליטישע טו^די• צאחל די זית האם

 ^פאמאאעלט. לאגער איז ארעסםירטע
 ענ^/די געװאחון יז1 קאםערעז די אין

 מצז אז געםאלחגז, חאט פארװאלםונג
 קיין אװעקעיקען קריםינעלע אלע װעט

 פאר־ װעט ■עםראמינסס און סאלאװ?י
 אויםמליסלײ אן אין װערען װאנדעלט

 יטען6 אין •אליטיעע. םאר לאגער כעז
 אװע?שײ גענוםעז מא?צ םען האט ײני
ײז די׳קריםינעלע העז  צד סאלאװמי. ?

ײ מיט זאמעז  םאהכאיט .םעז חאט ז
מ גענאסעז, עםליכע חני  אױןי זײנעז ו

 אלס געװאחח םארצייכענט ליסטע דער
 ״ם1ח ו^געז אבער * ״אומיארטײאימע״

אװעקמי־ •אליטישע אלע זאל מעז אז
 צרנסט קיינער חאט סאלאװ?י ?,,p סעז
זיך האט דאך אבער נעםראכט. ניט

• r t w* ״•*י» vr v mm> י* v אא
 ׳צנאכעל דער און געװעחר פון ?לאפצרײ

o פון n דראחענד חאט קױלצךװארפצר 
;opipy םען פענסטעה אוגזער אױוי 

ט חאט ?^  און װאנט אין לאר א אנ
 oy ים״ צום פיהגן װאס פוס־טרים,

 אנאדי צוױי אז זŷוױזyגoארױ זיד חאט
 און ?ראסאװסקי װלאדיסיר כיססזנן,

 אנטיא״ וײ:ע\ *) ראםאנאװא טאטיאגא
y .ivt•זyטyױ זיו מיר חאכ^ ר  ת
 ארלײט לypיoש̂ גאנ^ די אז װאוסט,

 טורמ ח!ר םון fy-ww אפנעטאן איז
o אין y™-o גוםא. םארװאלטוגג n 

 ןyנראכyדורכ; איז װאנט די װאו #ארט
 װאך p’P נאכט vw איז ̂ןyװארyג

 אס1 ן.yװארyג או^?ג^טעלט ניט
o חײסט in, אז yo| צװײ די חאט 

yoo'n«:H| גyחאלםyאנטלוים ןyאון ̂ז 
 גע- זיר זyחאב פאחפוינען צוױי די

ly םון דיגסט צום שסעלס i ״Piftro.״^ 
 ״נא• די האט סאלאװ^ אין ש«עטער,

 •pm אםען דאס אלײן טשאלסטװא״
 jyuya איז ״אגטלויםען״ דאם געכען•
 פון y-my^o־o:inp א װי ניט מעחר

 דאס כדי םארװאלטונג, טוהמע דער
 קייןסא־ פאליטײפ;( די םון ןypןיrpאװע

לייכטער. אגקומען זאל לאװ?י
 פלוצלענ זיו האט ױני טען29 דעם

 האם ער נאגטיעװ. באװיזען רnװי
nרpלyסטא״ די םון ?אלעגױם דעם רט 

סט^  oy^« אין לאגער רyד אז רא
 לויט אז און *■מךפאםט רטyװ םינס?

 yאל זyלyװ מאסקוזע םיז חלyכאם א
aאליטיy6r אװpy6געrיקט vivn\ אין 

^ מען װעט דארםען םאלאװקי; ב  אי
 ?לוײ voDvi די ר׳פות זײער אין גמבען
 ותם רעז^ים דער און געבײדע סטער

 «א- די אויב רער.yםרײ א סך א זײן
yליטי r זוידערמטאנד א שטעלן װעלען 
 ;םיטלןןן גװאלד נדעזyאנװ ער װעט
nyi רורכנע- מוז באםעהל מאסקװער, 

 די םון םראקציעס yאל װערען. םירט
yo p 'trw צונויםגערוםען גלײר האבעז 

 דעמא?רא- סאציאל די םארזאמלונגען.
 רצױyאונט ניט באשלאסעז האמן םעץ

 װימןר^טאגד א ןyלŷטr איז זיה
W אננעװענדעט װעלען ov אויב iw 

 םון םראהציעס די איז גװאלד־םיטל^
 אנאר־ און עסערען לינ?ע רע̂זyסy די

 אורזא• yנnזיrםאר צוליב איז כיסטעז,
 אונטערצוג^ געװארען באשלאסען זyכ

 באשלום pm ורענען איז באלד זיך.
םג^ילט נאגטיעװ׳ן. געװארען םי

 צױ שנעל מיר האכען מארגענס צו
 D"PonK ביסעל אונזער נױםגע?ליבען

 נאך אריץ. װעג אין זיו געלאיזמן און
17 u ^ r־iy ישי\ די אונז האט רײזע 

 םון ovwi2 ״הײליגע׳״ די צו געבראכט
 חוג- ל.yאינז סאלאװעצקען גרינעם דעם

 מיר |y3?" פאליטייפע םוםציג רטyד
 הא״ ברעג םון װײט שיוי. אויפ׳[ געװען

y: די ג^ריגען זיך בען 'n םון װענט 
 א״ון yסערyגר סך א ?לױסםערס. די
 ־yג צושפרײס זייגעז שיםלאך yרyנyקל

 די סיז טײל א בוכטע. דער א>ן ײעז
oiyoo'i^p, די גראז̂י vq o w, ז׳ײנצן 

 ז.nװאyג אפגעברענט צוריק לאנג נים
 ז,nצונyתyאונט זײ האט עם װער
y^ נייט. הײנט ביז נאר םען װײם r r 

 םא־ די געטאן האבעז דאס אז זאגען,
 די אז זאוגען, nm'u yרnאנ נאכען;

pרימינyלy אבעך ;געםאז דאס האבעז 
 דאם אז חושד, מען איז אלץ װי ^הר

 באלש^װײ די םון ארבײט די |yuy3 איז
 איז עסעס װײל גוםא, באאמטע yסטיש
 םון ןyמyנpyאװ בײם גלאמ ניט ג^יעז

 זיל׳• און yjjr^ די ?לויםגמנרם די*
ynyD .חםצים

ט האבען מיר װי ג*ײר ^ל ס  ג
 סא״ די םיז ב*רע\ אוים׳ז םיס yרyאונז

ר זיר םיר ty^n אינזל^ן לאומצ?י  ת
 די דא. ערזוארט אונז װאס װאוםט,

pרימיגyלy האבyד אונז זyוחד רצעהלט 
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yo| די אםילו ניט Dארyo rחyדי פח ר 
̂שיש  אע״ דדינמן בײם ל*גר*ר v̂̂ױ

 וחד #בײשפיל צום אזוי, מתאציאנאל.
fyi סרימייטן^ די toy^w!* נאתעם 
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 ערויליו חןזנען מיר — ר. ס.

 איז DM11 איעס, געט*ן און פארלאנ;,
י itiiM פאר געװ«| רעגיױ גאר  9»ו ו
 חןיוי••* מוױג׳פט׳ו די נרעננען װעט
ט דןוס יוייף, פאר טען  ,inyt in ני״נ
 ני• ;ז׳ור1» »« ,19וױנ׳« א.ון ivs«n ריר

•אוטויסט, זײן ניט יפי ארנייט סעלע
 אז ניט, געדענפען סיי — ט. ה.

 \mttn סיר יטיפן ענטפעי אונזער אין
n אוא אויסנעטראנט אייר אויף  dip, 

 נמיקט ״פפסוניסט״. » ז״נט א׳הר אז
 גענזעךסיסלאר, אין האמודסט א אייך,
 חאל־■ םיר וױיל סוחי, או« זייט יא, אויב
 וואס ערנסטע, דאס איו ראס אז טען,
 דפס װיי< ן ארב״טער אן פאםירען ?ען

 יױטנון״ מאט ארנייטער דער אז מײנט,
 און וױרפייגקײט, רי זעחן iv הערט
 חתחו, עוים אן אין אינגאנווען לעבט
 «װ אונפוןחינ נענווליר איהם ראנט װאס
 טאן ױן טרייד״ױניאניסט, גוטער א זייז

 זיו םאר סיי נויטיג איז װאס ראס,
 ױניאדברי* וײנע פאר םיי און ועלבםט,

 אינער נאנאסאל י״ענט ניין, דער.
 אי• זיר ײעט איחר און ענטםער, אונזער

 װענען יטס חאנען מיר אז נערווײגען,
 געדענקעו סיר אוינ נעזאנט. ניט אייר

 רער װענען גערעדט מיר האכעז ריכטיג,
 פיאגט וואס מיםטרויען פון קראנקהייט

 סאנט װאס און ארבייטער, םילע איצט
 ׳וט• פלייניגשייט יעדער אין זעהן צו זײ

 *ויינ tm ױיכטינעם, שרעסליר װאס
̂- די ט*ן «ו בערייט זיינען זיי װאס  װי

גערערט חאנען םיר זאכען. דעסטע
 ןיד דערניטנען טיר אויב דעם, ױעגען

 זיד יאזמן ארבייטער רי װאס ריכט•:,
 רוםען װאס עטייכע, די סון אויפהעצען

 זיד ח*נען סיר אנער האכ׳ונ־םטען, זיר
 עןנסאראױסס אץ מסאכם יסולדינ ניט
דאט ארכײטער, די אויף נלנ̂ו אזא
איז עס ״קאמוניסטען״. זיינען זיי

 זיי יטוען זיי װען איז, עס װי שלעכט,
 םייד ■טליטישע אלערלײ םון אויפהעוועז

 ׳פרעק״ געווען אנער װאלט עם ; הערס
 נעייען ײירפליר װאלטען זיי ײעו ליד.

וואם משונעת, רער םיז אננעיטטעקט
 — נרונד ײעלכען אירנענד אהן — נעהט

 ײאם האמוניזם. נאמען רעם אונטער
 שרײבען *ו פארלאננ אײער אנבאלאננט

 טיר קענען סאניטארױם, װענעז עטװאס
 זעחר שוין דארט זײנען מיר ײייל ניט,
 װאם ניט וױיסעז איז >1נ«ײ« נ>ט לאננ

 וואלכעו מיר װען פאר. קומם דארט
 אר• זאכלילען א ערהאלטעז איםיווען םיז

 נע־ עס מיר ײאלטעז דעם, ײענען טיקעל
 אלייז פרובירט פארעםענטליכט. װיס

 מיר וועלען אפשר אנשרייבען. עפעס
דערםיט. באנוצען הענען זיך

 בריף אייער םון — דרענטש. י.
 א םאר זיר האלט איהר אז ,to זעוזען

 אז און ארנייטער, קלאםענכאװאוסטען
 אריכערטראנעז ״נים פשוט קענם איהר

 שיםען דאם און היפאקריטסטײא די
 וױ לעזעי, רי פון אוינעו די אין זאםד
 זעהר אונז ט'ט דאם עם״. טוען סיר

 אונפעתי; וױ סימן, א איז דאם לײד.
 יואלטען■ יא, ײעז ײארים, זײנען. מיר
 אםילו אז שרייבען, אזוי נעפאנט סיר

 זאלען אוינען קלאםענבאװאוםטע אייערע
 זעהי סעי«ז ניט און ורזיעז פאר׳שאטען

 אז נלויבען, מיר אמת. ריבטינען דעם
 צופרידען, זיין איהר דארפט דערפאר

 דאך ױאאט וןס כעס. אין זייו ניט און
 ױאל־ טיר ן9װ שרעפליר, נעײעז טאקע

 אפילו אז שרײבען, אזוי ועשענט טען
 ארכייסער, קיאםענבאײאוסטער א איהר,

 זעהן קענען ניט זאי עס, זיינט איהר ײי
 אזוי — ווי אזוי און בלאף. אונזער
 בלויז ניט חאלט איחר ־י- מיר ראםען

 ארביי• הלאםענבאוואוסטעז א פאר זיר
 קלא־ זייגײן קלאופםאכער אצע נאר מער,

 אודאי ראן־ דארפם^איהר םענבאװאוסט,
 וױ ,שרייבען, םיר װאם צוםרידען, זײן
 פלאסעג־ פאר ניט און אידיאטען, פאר

 אן איצט, און ארבייםער״. כאװאוםטע
אודאי שוין איז אונז אויי כעס אײער
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)10 וײ• ױן (׳•ל.*ס
pn הייס ס׳איז און ;*עויען אידישע רי 

 ®ראתםאדיאט צום געװאדען ••מליוט
tm אידײ דעם הערפזןן צו נאציעס איע 

 קע־ קאםוי דיז אין אדב״טעד-קילאס ש*ן
d נען pi רורעגײ דער פון אטענטאט 

W ;;צעב״ןנס־דעבט די אוייי דעגירו 
דאײע. איד״ג-ער דער םון

 דע־ גענדייט דןי האט אייגצײטע
 c:״< קעגען קאדיי •ארצאניעגטארישער

 נ*י;־ גאציאנאלע אנדעדע ארע שוצ״נעועץ.
 נעפיהלט אױך זיך האבען ישרחײטען
 נוױ די ר,;ם רע:ט, זײער אין ®•ריאצט

 פאר־ ניט זײ טען האט נמר״ש»ראף
 אדרעבירט האבען כיאדיארען די וזאו־ט.

 ד״ פעליזער-לעע. דער צו •ראטעסט •
 װעצ־ אזיציע,8א בירגעדליבע דזםענישע

 קאכיף שארפען א זעדןר איצט פיוזדט מ
 וױסען צו האט רעגירונג, דער שננעז

 ;ען1ק* ארויס אױןי װעט זי אז נעםאז,
ר דער ײז שוי״גזרה. נ

 ■אײיד אין ארויסםרעסתג אז צו
עז, ניט אבער עס איז נמנט  וױײנ געק̂ו

 איבערגעשראקען זץי האם ותגירזגג די
 איז װידער״שטאנר נרױסען דעם ®אד

אין יןאט און אױסילאנד p* אח צאגד

TS2525

פרעםערס
ן ס םו ק ו א ל ?

ברעט״ וױיער די דאס וױסען זײט
 בע• און וועילװעם ארעסען צו <אך

 איצט ביז האבעז מיר וואס ציוד*,
 ליײ צונעפעכטע די םים מםאכם

 האלץ אדיו־זי צמעשיצאגען אדער ווענד
 אוג• םין געװארעז ערקצערט ?ימען

 אום״ פאר פעקםארי־דאטםאר זנר
 םון געױך דער דען ױזען, צ.י מזונד

 צופא״ די און טעך צואװאריםםע די
 קאג* צי ברענגען ?אז ♦־זאצ״ו
באםפשאז.

 #עםענט נײעם אונזצר נאר יחם
 ווזנלכע לײוו*;ר, סויערנע די בים
m די פון נעורארצן אנערקענם 

 װאשמד אין עסםאעיםען גדעסטע
 װײי םאגיטןןרישע העכסם אלס טאז

ip .כרעםלאך
םען «ו די בײ מקו  פרמס־ װעלװפם און >om אםעױסאן

סאטפאני באארד
יארק נמ עיוענװ פמפמע 129

 6651-6680 א׳ילאנד ײעלעײין
* v o מן  לײ»עס# די •ײד •ײרקיי

 6סי סאים ■רוקענע סאינמניע «אי*ל
*•ײאגוױןג •

 סא«י:פ •ינקינג אויך מאבען ®יר
םארקע^ «ין נצםםצ יי —
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 גע* דעם צוריקגעצועען טאסענט יעצטען
זע״ױמראיעקם..

 חנרװײל טענעז טוילען איד^ע די
 גזרח, נײער א צו ביז — בעגיצען ;וטל

 פון פארזיכערוגג דער ילויט דועג/ מזנלנע
 יאזען ניט בילרוגכס־טיניפםער, דעם
 איײ ניט אבער זיך. אריף רואדטען רא:נ
 חו״פף איצטיגער דער הערשען װעט בי;
 ווא• ױטעניע אין אויף רוטעגיע. א*ן
 אין אויך ;מאסען אידי״עע די אויף כען

 אנאיפאבע* קראסי״טען פון יא;ד דעמ
 *טויל• צו עטרעבו:: די זואלסט טיזם

 ׳טפראך; אײגענע־ דעד אין בילדונג
 גע־ דער פארװארצערם דועדט דא אױך
 אויף — יצור אידײטער דער פין דא:ק

יטול איד״טע די זיק וועט רוטעניע א*ן
ױני. טען19 טיטערגאוױץ,

י סערקעי
).11 זייט םוז (ישרוס

 זעהר געװען איז פנים איהר ל^זען.
 פון םײכטע די פון און צארט און ביאס

 א ארויסכעלויכטען האט אוינען טרערען
צער. טיפער
 האם — אײך? טיט איז וואס —

 אײנט זײט איהר — מאן. דער געפרעגט
 אײן נאר מיר ערלויבט װאונדער־יטעהן.

...enp אײז סױש׳
 גע־ און צעוױינט יטטיא זיך האם זי
:יעטען
 איז קינד מײן ׳אפ מיך לאזט —
?ראנק.
 הענט זײנע םיז באםרײט זיך האט זי

 נאך נעגאנגען איז ער אווע?. איז און
 איהר פון ארײנגאנג בײם איז יהר׳1י

 אפנע־ בײדע זיך זײ האבען רןדר׳א
׳צםעאט.
קדצ. אײז פריי* יליבע —
 עם םיר. די אויםגעמאכט האט זי

^ זעהר געװען איז ם  שמע״ פאר א נאר ש
 ארום געדרעהט זיך• האבען םערילינגעז

 ילעמפעיל, קעראסיז א פון פײער סאײנעם
 דע□ באאויכטען ?וים תױם, חאט װאס

 רע־ סטעיליע. נידעריגער א מיט צימער
 בע־ צום נעטאן װארף א זיך האט נינא
 אויםגע־ זיך האט אינגעילע איהר טעיל.

 גע־ איז און ילענגער נעװארעז איז צױגען,
 םארילאיצענע אפענע, םיט רוהיג לענען
פנים׳ל. יטפיצינ בלויען * און אויגען

 רעגינא׳ז מען האט שפעםער װײילע א
 װאו ציםער, צוױיטען א אין םארשםארט

 געװײז איהר שילאםען. םלעגט קעכין רי
 גאנ- אייבער׳ן פאנאדערגעםראנעז Tt חאם
 האט קעד םױטע דאס אוץ האםעא. צעז
 א אין אייננעװיקעאם םעפ־װאשער רער

 זעהן, נים זאיל קײנער און טוך שווארצען
שײער. איז אוועקנעטראגעז

װ ם. א ק א מ
ם ע נ ז י ר ב ע ק א ר  ב
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 .U»0 םקײע־, םעדים*; םעלעזאן
 « ביזנעס לעדז׳ייסיט״ט אצערהאנר

פארקויטןו. 1*י .קייפען

ײ־ jr די ב « r m  n m r w
ען. ם מ א ש לן ער װ ע ג

•>. •wt 119 (״•לו•
 סצהחנמאר דעד און כאוױליגס^ ווער׳ט
 ד׳ןר mi))T\ » אינםטרויירט װעדט

ױני*ז.
 *ר־ דז־טורערי דעד «ו קאמיטע די

 יד דית r• נאריבטעם, ױניאן נייטעד
 טת«• t» *ט’» אוגטערנעחמט ניאן

 ױני*ני«ירעז •*ו קאמאיין ניזאציאנס
o טרייד; נאנצען דעם ir טמיטע די? 
 עקזע־ on נייט כײטיננ א נעהאט האם

 און װניאן דיזער םון באארד קוטיװ
 וױ ײענער, אױסארבײטען געהאלפעז

 װעט און אנצוםיהרען האכ׳יײז דעם אזױ
 ראט מיט װניאן דיזער הערפען װײםעד

גוטגע״ װערט באריכט דער טאט. און
,;ײסען.
 ױניאגס בעקער די צו קאמיטע די

 געװען דיגען וײ אז באריכטעט,
 םאר״ פון קאנפערענץ א בײ אנװעזענד
 װאו בעקער־יאהייעה אלע םון שטעהער

 פדא״ די געװארען פארהאנדעלט איז עס
 געגען כחות אילע קאנצענםרירעז םון גע
 באלעבאםים די פיז םארשווערונגעז די

דײ איז or בעקער״יאקאילעז. די געגעז

iw W
mm __ .יזאא די אח

r\ .זיי or איו H* n i h  a umaiHarm n \rm vmop a im i
I m װ»ס טיס, m  m a  m m « 

 רי נ<«ר*ױגימ. די ivsna «ו חעלפ׳נן
aan m די סון פאסיטע o w r m n

 \nrov it Tjrmiwp חןד סארזימדט
 וײ סיט ipetiw און cnma די טיט

tvw  tvosny וו«ינ/ן אידנענד ias* 
la’JV. די מעדיגען «ו זוןי

 •mr די no סטרייק on װעגען
 ta ממיסע, די <רח<עחדט סײיסגי!!

 נ«ר f’K oan »<עס, ח*בען.נעסאן זיי
װןן, סענייןי « on געוױ* 1« סטר״ק 

 *ראגזטי• צי געיוננען זײ איז עס נען.
r v n t iw  » in צװי׳צען i n ני*ן1י 

״ נאמנאטים, די אח i װעכ״נן נ n 
ioo״p איז סאםיטע די אח א;, געחט 

n n« 111 *נוועזענד. געװעןV1?אין ״ 
i n 11א נעסעטעיט, ניט נאןי סטרײש 

in ;»p :n o an  in n נע״ »רף1 מענ׳פ 
w in, אז ioo i n״p ניי i n נ״*• 

 ׳D*ioo דייענסי pe ’;*■o*p mr p<׳
p נױ ir 1* נעהט ױי,1*נז1נ און.

, ס. ן ו א ם ס נ י י ,pro ם

Sir?

לערענפ
הר ט אי ענ ען ק נ די ר ע ז פ » so ז ר סס? בי א ל א ר ד לי ט ענ כ ע װ

כעריחםטער דער אק קורם a נעהםט

סקרהל דעזײנינג מיטשעל
גארמענסם. םאר אײדיס און ק^ײדער טינדער איז מיסעס פרויען, סענ׳ס, פיז
ײניננ פאר סקוחי םינדשעי די  און דרײ«ינג גרײדיגנ, •קםערנם, ם»כעז iv יערנעז דעז

הי״דער. םענ׳ס *ון גארםענםס ®»ר פ«ר דרזןסע^ סוםס, קי«וקס, םיטעז
יאחר. 5C איכעד גענרינדעם

עררײכט ה*ט סיןור די
רעזולמאטען. בעסםע סיסטעםען, נײע אידעעז, נייע

עי דער איז קורס א מ נ ײניננ טי  9ב«רדיג » םײנט סהוי דעז
װײדזמעס. נוםע אוז טםערע

 עס איז םרייעז, איז מענער םאר פראפעםיאז נוטע א
T צײבט ועהר איו i 4*ויטצוצערגע

מענעד אײער אין װערעז נענעכעז װעם יעםטנכ באזונדערע  אי
הי אופ דאך,1מ ט אי *י םןןרמםעוק. אימס ז

עז זיד אויסלערנעז פאר״ז באדינגוננען די ״נ  יײבםע. זעחד ז
או ערטסםע די זיינעו םיר ע םעטי אני  איז אםעריקא איז קאםי
ײדעז אוז םעישיאנס םארקויםעו םיר ײ מנ ײ ע ס. אי מםערנ

קאאסע?. אװענט און טאג
םרײםא^ או? םיטוואזי םאנםאנ, אווענם־ללאסען,

סקוהצ. אונזער איז חןמאנסםרײשאן ע ײ ר ם
ע. ®רײע אר9 ■ערזענייר קומם אזי ם ר מו אינ

נ נ י נ ײ ז ע ד ל ע ש ט י ט
̂ורס. נױ םמריט, טע37 וועםט 15 י

ן ן ל ל ס ה
.1674 םימצראי םעאעםאז

אמערם)ר אוו באנק הארלעם
2 m ע ט ױי ױ צו ענ װ אר. ע ע9 ק ט ט סו רי מ װ ס ס נ ר א י

ר פחגזירענט פערארי, ם. פ. ען םי ע טו ל א
j i םאנקוםא, עקם tKoivro ס ב**רי די *ײ אנ ם ב אנ ש ס ט ם אנ  טר
D־D״ii הובארד, װ. ה. :n ’i» iB .דדיו . TiTni,,ולל;יי
ע מײמחמיחנגם פערארי, ם. ט ענ כ ײ צ ע םנ ױ א
םי װיים־ירעיירענם לאזארום, ח. ם ט סײ אזי פ ע ד

ס ?עמיער. פאאלא, דע אנטאני ט ל או װ
י באנ?. םח צאיער גװארדיא, לא ה. פיארילא

_________________________________________________ )08

באנק ייער

w  rarans נ»נס
ע ט ם נ י װ ם נ ע װ ן ע ע21 או ט ם י ד ט ס

:ן ע ג ע מ ר א פ

$4,000,000.00
ד ז י ן ם א ר י ר מ א ל א ד

ס £ j g ט נ ע ם ט ע צ י ן א ם א נ ו א ק ו א ו ט א נ י ר ס ק £

אינסערקסס פרממס פיער
International Union Bank

F IF T H  A V E N U E  A N D  T W E N T Y - F IR S T  S T R E E T
•tenter F«d*r»l *•א ס p»Uin• •׳

דאלאר1
ט נ ע פ ן ע ט א נ ו א ק א

דאלאר5
ט ה י ט צ ם ע ר ע ט נ י א

 אויןש an ני® לעגט
!שפעטער

 *נ«ר ציים די איז איצט
,?» «  *ן1םי m וױיל «

 םלןא די 1»י 4* מחט
צוניץ מהר ד*ם װעם

-imp

ר ע ד ל ע ־ ג ר ע ב ױ  א
ט ק י ש ע ץ נ ע א ל  א
ם ל ע ו ן ו ע ל י ד ד ט

mm ■ופ^ על ץי .שנ ל ט ק ע •
ן ו ! א ג י ל י ב

I -... ■

t i t .

&

jn *׳*ריס tm, •;ר« ♦jy r» נ»רי^׳, », ן PVfi• רעז׳סורער, אץ# m ,ל i ,11 j,

offhM amnnl l  a.% ikta.

i f f  7  f t •  ^  ' * V  f  ) r f 4 *  « C f־  *־ 9 .  f c  -  y  * t • 4 g S f  ;  a gt i p * * ־

nsots in rwriiP'* twv inחרנמל t חמען פיחרלר רעדער מטונמאץעע
)1 ויי•

n *׳n a n »*11»? ח in aו » n י fl’a
n n a ,סיסיננען, די או ג*נפ*מ׳ןד 

omu די ?nfitoa אין «ן011אײ«« חאט 
oivow vo דרײ די i*om דינען ■n 

iw״ א מ«ן m .'1אי ד*ס «ר**מ 
W » •11 1מעח ;*,־ 1«בע i n ,|«  יי
 .011א1י ג«מײנחײט, v'owr א איו עס
 ייקאג*" *ון סילא^פיע נ*סט*ן, סון

e*ii m נאץוטעטיגט ויערט iro  tio 
n אױו• נעװען זײנען r ,11 םיטיננןן• 
v נג*ן1*ײט n פון אױך m v  n r  no, 

m די m * i געמען זיינען סיטיננען 
בסאי.111 1נרױסע »

jf׳ פון p 'b* א נאקופצו 1»> ח*נ«ן 
mvt יוי,1נ יסטי׳שעז1כאראשמע IPJP11 
on דארטען. טיטינג m י1נ  איז י

 1גזע1א tie ניעדנקר א »ן נע-עריבען
 אױף נ«װ«ן 1אי o*ii אינטעמע־גאנאד

on .סיטינג i n איו נמף opiTiw 
 אמ־ ,1WU חיינטינען po 6 זייט אױף
 אתטאר• חאסת׳ ,ימען סעסעי 1דע טער

 on וױיסעו 1סי ,01נח נן ׳פר־נען
m נ*טעז ריכטינען n a  on  po, 1א| 

 איינער איז 1« ד*ס אוין, װײסען 1רי
 po יר1 חצלטען o*n ס׳נםבעיס י1 סון

o איו װייטענס n ;ואייטימע r־״»o
 מיבען דעס אין |1א ׳וױ*ן. in איז
a נ״עס די איז דן, n  iwwi סיעימ 

r איז in*iiM נײריכטעט אױך  on-
*.ooivin*c. לאנא׳ער
רױ• די ה*פמו כסאי1ײ זעי׳כען רעס

 םי• אין נעחאס אױף חברוז׳ניסעם טע
יארעלפיע.
סילאדעל־ איז םיטיע זייער ווענען

 1אי נעװארןן באריכמעט נענוי איז םיע
in יי־ םענלימ א װעיס״, ״א׳די׳טער* 

 8ססארסײאי׳1א זיך האלט ױ»יס טוננ,
 אי־ ק*ס די כים.1סבס 1בײטע1א ײענען

iv i ipa נײעס o n  po לױ־ ם״טיננ
: ovo

װי• נים וױלען קלאוקםאכער ,הינע
 ניםט״םע1ק»ם *קער

םיהרער״.
י*רל נױ פון פען

 סיילװייז זיר יײעגט נייעס י1 אלן
- : פ*ינט ױי

 סאתאמלםע די po נ׳עחרסטע ,די
 װייל קנטוי׳ט̂נ ׳שםארט נעײען ז״נען

 םיט באסזהעו n זיו זײ ז״נען געקודען
 האכען תאמונ׳סטען רי װ*ס טענות די
 די איז װאלמ אינםזרנע׳טאנאי, in *ו

p נחמטע r 'r i מגיאן טרײד ijmipp- 
i אין עאפט n אבער העיט, גאנמר

 1געחערנ «•• ה*לן אמימנט׳נן *נ׳סט*ט
ii ivo <ינע1א ליויז iv ii •n 't• ד*» , 

 ,man • ס״,1,גע»סס« *ס׳«ס׳«יק«ס״,1
p a w י1י1א דױס די סאלססענדס m■ 

ii , in in  vjo• א״נער po 1• די*«P 
ip ניסטי׳סע r n חאט p ,o ip*p ip״l 

iv i* ip נאנליף *ipa ויאס דעס ווענען 
 אינטןמ די א־ז *• א־צט דך טהוס עס

אי1«*1 po ip״ip *נ i נװ *»p i, *ען3ה 
״ דען.1נאל :״טט ז

 אין o*n לאמיוי, אבטענדינ ,דט
 «*ל נרזיסע א iPVovi דך ה*נען ה*ר
po אינ• די ינען1ט־יי1סא ױעינע די, 

n ,ipoo'iia*p n in** טעמע׳סאנאר״ n 
ip סטישעי?«מונ די זײ נען n n אסילו 
 in *נען.1וגטערנ1 ניט ט1װ* א ריט

 in ײען נע׳סל*סען זיך ח*ט גײסיננ
 **in א סארנעיייענט ח*ט מ׳טקלמאן

j ױ«ױ« u r n w נאאסטצ די אז po 
in ז*לען אי;טעתע׳«*נאי in ’U’in, 
 זיינען װ*ס מטיםען צ*חי m יױס

 עד3אױ in 1סא נע״ארען *סגענעפען
ry ilp iv i ivoipaiyi, יײנט נעװען איז 

*ypiyo»a i) 1;ײטע1אוטבא וױ p’lp 
y*” DO’iw*p n »1אי ׳*אסט1אנח«נ 

jynyi אױף ivm ריטיננ“.
 luoain זןהט, א־חל װי איז, דאס

״.inf 1נוכע
מ*מן .<דס*«' tpaw on אח

 *•a אין .1פ«סט* אין געהאט ^ױן «ײ
 ,סאוד on נ«גומן זיי ה*בען סט*ן
 א ײן1א tvnv: עס 1װא סלאץ א ה*ר־,
 א •ii 1ם«ח ipa* סענ׳ןקן. 1םויזענ

ip ’im r 260 npoFii ניס זײגען n• 
מן  jya*n סײנקלאך יגע1<ײ די ן1א מ

in אלענמז זיך i* im אױנין. •1 א־ן 
*d ביסצל ל*ס אח ii ir irn r איז o i* i 

pniyi, אױך איז an o*i בא׳טטאנען 
po םענ׳טעז, ןייטינע no קאמניס־ די 

^ po 1נ*כס*לנע טי׳טע ג .01יי1ט א
*av די o*ii צ״ט in איז  ■yia i׳

iya אין מיטיננ זײעל נעהאיםען חיאבען 
”io ipo'y tvo| » אין p» באסםאן, ny 

on סנעהאינמ; ,אט ח*< זעלנען* 
m *nyj « מיטיננ *o*3 on  |io 

 pi*lp יpo 1 נאאװ ת׳סאינם ס*ן
 חנלכען1 אויוי מניאן, ipauooni ן1א
n חאנדמגגען n  po ימי• ?*םתיססי׳אע 
in *ן n a סארדאמד זײנ*ן |.n * iiy i 

in יען10 יקט11אױסנע ה*'ט מיטינג 
 איגםערנע׳ס*נאל 1̂ז«1א «װ ״טתיען
oiy |w נמ <iypiy 11*א3 תע*ינם 

p« מען1*נג׳מ ח*ט o*ii y'yf>*tn n
* מיל :i  |ppm

•?F’■11• •1» ו «i S’IS W •־ ד«י  *S *B » ■י •« »i ■MB IUX3 tI i 11 i tSr» ** *•«־«;*
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אפעױיטארס ריפער אןן סוט קלאזק,
אן ני אל יו ק א י• װ- ג. ל. m ,2 ל

מקאל אונזהד כאיםפע״פון ודאחלען«ר
 1926—1926 י#חר דעם ם«ר י

fnm נלחאלטען וועלזןן i
I ,אנ ט ם ען דינ ט ט, ח ס ױגו ה סו פון 1925 א ױ ט 6 ביז פ ענ װ א

yunM ךו אק fo סוליננ >»: im ־ /
 םםרים• טע26 איםט 130 אסים, באאח־ חשאמם אק

עײענױ• »וײסע 33 דאון־טאח
 .ramp סאגסראוז 106 *סיס, בחקלק

x בראנזוױל pb v יט1סט םצקמאז 219 לײסעאזם, לייב*ד
סםריט• םע121 איסם 166 יס,8א הארלעם

״ #
 גטי׳^א,% קוסען צו אויפנצמאדערט וועחנן צאתאצ אוװגזצר ®ח מםבזנרס אצע

 זאלעז וחןלכע םענשעז, מעהיגםטמ וײ אויסמצײבען און וואחצצ! n אין געםיז
.1920.1925 יאחר אר׳ן2< אמרײטארס די מון אינםעחנסען די סארמחנסעז

װניאז־ וױיסע און כלו^ע םעסבערס-םימ נאר
ח שכױםעו קעגען בײכיאך-װקלען וומיעז• די י

̂ גתם, נדס ^
אן *י ש ק ע ש דז ב אן און א ש ק ע ל ע זג ט מי א אל פון ק ק א 2 ל

j i .ל j ,י• װ

ע צי לו א ח חןז ש, פ ד דז ר א א ג
a•< א P la in0'8 ן'o n  p> u

 1M Ol'ipo ,PW1P 11**3 OJ'*(f|)׳1
1 |PlT*flPJ•* ,1**31• 1P3*80P11*‘ 
1«f1 (P830 0P1 ,!*8P1P3>”, ד איי * 

P1*HPi IP81JPJ| יי P1 n iV lW**»
yn׳; p

 opi אננאטיאנט p* rifpopj״
 iptp* p* |* eyp• tifin ײ*ס לארוי

pnp8P**#8׳ *<fימ p in ,n *o  n
'1 |PJP131t |P” 18 0*11 ,(PBiponv 
*”3'01P38P8 n P fJI*  |10 8” PJ אין

ap8p; r i*  p* ,i*3*rpjipoa•* in*
*PlP P35pf ♦1 f* 03*18*33* p* ;• I

n  po 8i*opi m an 0*11 ,ipo jpo 
1P31*03*3 n  P” t |1* IPOO*318*P 

ia i» i” i*  |P” i«״ip s ip i o n  iPH 
8'iprniy ,8 iP8 r n n i*  p* ipm io o
*1P031* 1P131* PO 8C*inPT130*8 י1

ya׳i*a*s.
P0| 1*0*1*׳»OP 3 ”1 011*1״
pe 11**3 o ר׳ר, rp m  •i די i j i i ' p,

1V 1P3M80PH p* OI’IPO,|*״11*0 ־* 
 ipana f**ai• po”. חינחלמנ n טען

v ״זײ  i* (po*fr*a w * n  op טי״ 
pnpor* ip u i* |py׳on  )•* i*a*c 

 iy ,1* o»p• oin*e *f מ*ס קאטוי
אן”13י*נ1א p»*׳; נ r״IP**i *i p* o

i i b  ii*  i*a*rpnpoa*« ip » i*  po* 
po m p o r p* ipalna pi* ipa**io 

«'.ira i* ipiai
טסעיראן. קורדאנד, נענדז׳ס.

* + י
ע צי אלו עז ער מוז ד קאסזןרס ד

אז אל ױני ס א 73 ל
8 |pa*n p*inl*fn P8**ii« *ד*

1« I**P* D1P8MP *1 PO IP81PM3 
זיד otpl 0*11 ,73 1*P*i ג*סס*ז,

n* :ס*מט
o פיסיננ iplpan * ״a״ n  po 

?oipott 78 י*ש*י pa■* ,1*88*3 po* 
ipo26 o n  **Mm ,nar |poi*n, יז* 

 pa ipwapaa* p*»n*fn napa1*o* די
iP iy ii :
I* ,03*10833* p* ;*13P8P 3״

*ovp* oin*o i*a*rpnpoa** iptai *

0*8* 8*0 1* 0*11 *1 |,PU0*318*P *זיי
1 r i*  ii* oa**ai* piptai* p* ipa• 

8i*o*< רס* * Mu paipii ,pya*a 
8*i * o nn** ipaa*ii«o*n»׳**<*•o pk
8*0 *11 1*81 *p 111*0 *יין'IP18

oipo’o* P811P1HP 1 'iypipa piptai* 
aalT p* a*iap8pa** *רp *1״*

10*83 •1 8*1 *pif*1 1* IP3PP1P3 
180*»1* P3*'01*1103*1*081* |1* pa* 

3**npoa** *i iv ipm - oaana o* 
1» p* ,01P38P8 P1P1J1* pe IPO 
*i*e  tio D**3i* napipony * i* 

 ipanapos*;* ivip* pe ipipn ט8ד*
*31.!* ' _

f* IPD*le-8*1*׳DP 1*011 3 ”1״
rpaipoa** ip i po 1*0*1 *  d p i*** 

ip ?*i i  i*a ויס* *i*  ip*neiv iptai 
io iw o  p* m i*o  piptai*׳ipd3 זיר 

o r iy׳pairoj** o n  ipy׳p* 5*3*B 
ipapa *8*p |pa*t»yp* o n די ****Mip'a 

•*!.av iptai* po ia**o pa
1* op «**3 יד*■m m  i» ipo*Mt 
iP8 די *|pa**t o*ii ,jpoapbpip pi 

i*o- •pMn*iioam*o די napipony 
*31**0 *op • o*ii ,i**ai* iptai* p 

i*o •i* ipoiapa o * i »”1 *ון טPDI8 
.tp*i3i»c*i*

pn קורלאנד, כענחש. iyrD

n ;סװ'?זיסvt 9 ח«ם ojr װי אימד, זױיסס
f r< v a מ «רנ"ם*ר אעגו א  f«?njrr5• איו נ

>fjr» י jrerw י m שפגוא ר^ר פיז  אינסערניי
p ל׳ידיע o t t i מגיאז״ m .דד
ס DFii אימר אוז ׳וױן2? לואיס ז9 סי  י

tn נאקאנט jm.

^ k אא י«ס«גס «ריװ»נת R י ^ ך V J מױ|ן איו איױ נײ W  /  J  J  V ̂ד ליין  אמםערשי
r>»»*Fio* זײנפו סיר װווויגמ. אימר ווווו
 3ייײן *ארוימנר!! מנען v® otn לײכ̂נ

 fio איז רעכעגען םיר װ»ס פיעס *רפ*מ.
i ר ׳עיקט ס»;*ט ^ ס אוז נאסעו א י ײ  י

״ ( א ז ו י ר9י מ ׳ ז ד ן ׳ ג ס מ ?. r» וון מ אזו  נ
Private In 0ll«h Taaehara

117 East 47th f t ,  Naw Yarfc

אן׳ ״. װ. ג. ל. m ,9 לױני

•*oin*opao*i* o**t n 3 «ו ז*ר«in  p* ipa*1**o

ן - א ש ק ע ל ע
----םאר---

x םעםנערס נ»דד עקז. און םענעחשעד
1926—1925 *אחר דעש סאר לאקאל אונזער סאר

m an iPolMipao* opii 0*11

1925 אוינוםמ, הטען דעם ד־נםטאג,
ן » e ר ה ™ ױ ת וו הד ך נ ם או ענ װ *

4

: ipyplo napal80 די א*ז
און ט פ־ :א

*p 25* פון *פיס ipai*p ,.up i*oaa*opp1 67 ,9 1*p*1 ip u iיט.1סט טע

אזז ט ־ און :ד
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 מדטיכמע דער אין סאא ערשםע דאס איז עס בריחנד! אח שוועסטעו
 מיר וױכםיגקײם. גחיסער אזא םון איו מאעקשאן אן װאס ימיאן אװזזנר םון

 אנםאנגצן נאײך זאצ וחנאכע מארוראלםו̂נ •ערטאנענטע א ערוועו^ען םוזען
 ארדנונג מאכען העילםעז און פינישערס די סאד ארנייס ססשזת׳דמע םאן «ו

 צו מענשעז •אסענדסטע אח מנסםמ די מרװעהצם ייון קוסם ױניאץ. דער איז
אינסמחנס*!. אײערע מארםרעםצז

גרוס, טרײד־ױניאן מים ־*

אן ש ק ע ש ח ב אן און א ש ק ע ל ע ע ט ד אנ אל ק ק א 9 ל
8. 1. 11 J. .י

£ /

>*
,i־,
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 Wfnr װווס.,איחר בצוס און טיח ךי
n  d m  o t p jp jp p im ת ײ ענ  »ונ• פון• נ

ל ױניאן זער  קאנט יײניען. גענוימ ז,
 מענ־ וױ jjtpipiv און ׳שטעחן יע«ם איהר

pr| 1 חורנח > איחר םון םאמן וױיען 
 !גלייכנילטינפייט אייןר *ו םוף ״א
 כחות, אוגזערע *וזאםענעמעז לאםיר
 םאר־ און מאן, איין װי ׳שטעהן לאםיר

ױניאז• • אונזער טייריגען
 דז׳ןואינט ׳ םון ״up ארדערם ,נעםט

 אנ־ לאמיר .35 לאתאל םון איז נאארר,
 קראפט אונזער און םום אונזער װענדע)

 אעערלי־ דעם נענען שונא, דעם נענען
 ישינא• אױסערליכען דעם נענען און כען

 סאר־ נעהן לאמיר .פאדאײנינט
 עקאנאכױעען צו װענ דעם אויף װערםם

פראנרעס.
,35 לאקאל באארר ״עקזעיװטיװ

 דרעם און םסוירט פלאוס,
י. װ. נ. ל. א. ױניאן פרעסערס

מענעדז׳פער. ברעםלאו, דזש.

ם י מ א ן י  נאארד עקזזמוםױו דז׳מנעראל פון מרסא
 אינעחמנפח־ אר״ן סיר מיט »ה«ן װאס
 נאארד, דזשאינט פון ארנײט די נמז

o םיט ראם טוען n כאנקחר טיםען
 באלדיגע איזוטיגע די לייזען «װ 1נא ניט

 דערחוינ׳ון צו אויך כאר •ראגלעםען,
 ױעל- י1אוי נזדדנח, רער צו ױניאן די־
 װיצ&ן מעםנערם אונזערע אלע כע

 אויפנאכע הײלינע אונזער זעחן. איחר
 סיי ױניאן די אױםציבעסערען זיין װעט

 ארנאניזאציאנס־ איחר איז אינערליך
איחר איז אויסערלױ, יי

r נוודפז/י  *n iiw i 
ח1#יור ״ליי

)4»״), ,11(»•
«״ז

w .p " P* יד« r t.
«ii

»*j  m«׳

 ארדגונג אײנצוםיהרען צוריפ ׳זגטרעבען
אינדוסטרי. אונזער אין

 אונזערע אאע אױןי פאדערען 1״םי
 םארםיה־ זיך אאזעץ צו נישט מעסבערס

 צױטטערערס, און טומאערס די םון רען
 צױ צו איז צװעק איינציגעד װעמעס
ױגיאן. אונזער ברעכען

i אויוי עטעהט *בריד־ער, n ײאך !
 דארף צײט ערנסטער יעצםינער דער איז

 אאיא־ זײן ארויסצײגען מעמבער יעדער
 דער צו איצערגעבענהײט און איטעט
 די טון םאי־פדזדט נייטט װערט ױניאן.
 אײך ק^נזון װעאיע מיפיח׳ס פאאיטע
ניישט םארגעסט רואיגע. צו נאר םיהרען

)1 זײם §ון («לוס
«O fi t אנענ־ ו^םוגיסטי״טע די וואס 

Jtti הא־ ױניאן אוגזער אין איצט טוען 
i m" יױ טרײר דער אין געט*ן אױך 

אענ־ אנדערע סך א פון נאװעגונג ניוון
i י r i, אין — רעגדער םאגכע אץ *ון 

עז, און פראגקרײו ••יסיייען,  איז ױי̂י
ײ  בא״ טדײד-ױגיאז די נעיומען םאקע ז

 האבען זײ צױפייליםערעז. צו ותנמג
 צו באװענונג ארבײטער רי ןןאגעשוואכט

 מאנ־ אין באיעבאטים. די םון וזגסנתן
 בא״ ארבײטער די די חאבעז יענדער מ

 װען אוז געבראכען. אינגאגצעז ותגונג
 װײ־ ויי װאיט מען — ער זאנט —» ו

ר  םיט אנגעהן אוגנע״שטערט ילאזען מ
 װאאט ױניאז, אונזער אין ארבײט דער

o ׳ f דער םון אונטערגאננ צום מבראכט 
U .אתאניזאציע

 פאאיטי־ אוים׳ן דאס #אן װײזט ער
i f r קאמױ די איז אמעריקא אין געביט 

 ?ײז האם זי נול, א כאװענוגנ ניסטיסע
> a w פא־ קײז סײנער, ניט. באדייםונג 

 סיט װיל ריכטוע, אדער •ארםײ <יסיסע
n טאז, צו האכען ניט קאםוגיסטעז 

פארבינדען. זײ םיט ניט זיך וױ< סײגמר
 צו גענוםען דעריבער זיך זײ האנען <,
 עקאנא- די געװאלמ איבער ^אגעיעז ־'־

fr^o הא־ ספעציעא און ארגאניזאציעס 
 אונזער אויױ אנגעזעצט זיד זײ מן

אוי̂ו און םאריערס די |»ינסערנעמאנעא,
 אבער האבען זיי אםאאגאסײטעד. די

 װעאען זײ םינגער, די איכער גאקוםען
װערען. םארטריבעז אוםעטום סון

גע• האבען זינםאן ■רעזידענט נאר
ס  מעמ־ באארד עקזעסוטיװ אײניגע מד
a m אאהאאם. די פון בעאםטע די און

 רעדעס איינדרױןסםוילע באזונדער
 וױים־ םון געװארעז געהאאטען !ימען

fy מע־ דער ברעסאאו, דדש. •רמזידענט 
 אא־ ױניאן, •רעסקרס דער םיז ־ןעדז^ער ,

35 JM U« האכםאז, דזשואױס םון איז 
w ~~חסר n g jg o דימיןשאן דרעס פון 
באארד. דזשאינט אין

ערקאערט, האט כרעסאאו כרודער
 אבזיכטאיך האכעז םעשעז סאגבע ,דאס

i עסזעהױ דער דאס קיאנגעז סארשורײט 
 דער וױ אאקאי, דעם פיז באארד וויװ :

 םואןןר איז ניט זיינעז מםא,
 אוי אינטעתעשאנעא דער סים חארםאני

o סדס ; n דעם איז באארד רדפאינט 
w sw in^i •האםוניסםישע די געגען קאמו 

 אײקענט ער ױניאן. דער איז ^ונסם
o f א איס און אפ. ענטשירען נאנץ 

 אײענט איגעז, א וייז דאס אז י#*\ױמ»
 עתזעהױ דער װאס חנואאוציע א סאר $ר

 האט אאקאא דעם םון כאארד, *סיװ
n D w rm: .אנגענוםעז

ע ! ? ד ת ל א ז ע ן ר ו ל פ א ק א 35 ל
 דעד םון מיטיננ ספעציעאען א אױוי# #

קאאוי, 35 אאקא< םון אהועקוםױוע
׳ימיאן אחנסערס דרעס

o 3 אסגפחאאטען n1925 אױגוסט, טעז, 
vm אײגשמײ רעזאאוציע םאאגענדע די 
נ :געײאיען אגנענוםען ®

J 'גרונדאאזע גאװיסע וױ אוויי ־ 
 געווא־ םארשפרײט אעצטעגם זײנען גען
tr t אײגפאר־ נישם איז 35 אאהאא אז

 דעם םון •אאיסי דער טיס ןאואנעז *
 אינטערנע־ דער און באארד, דזשאינט י

x m i,דעם ניט אונטערשטיצט און .$ל 
§ איצםיגע זײז אין באארד «איגם1|

ס און סארמע,
 כא־ םרייד די םארבעסעחגז צו קאםוי

 א אױסםיחרען און שאי אין דינגונגען
 אר• די םאר אעכען בעסערען שעהנערען,

בײטער.
 אז דערמאנעז, אמאיל נאר וױא איר

׳ציא חויכען דיזען דעמרײכען צו אום
םא־ איך היאיי. אײער האבען פױר םוזען
גערעכ־ א איז עס און אויןי, אײך דער
הא־ װעאכע איהר, אז אויםםאדערוננ, טע
ױניאן, די אויםבויען געהאאםעז בען

 אײער אײעקגעגעבעז האט װעיכע איהר
 דער םאר כוחות איז ענערגיע איז צײט

 ארײנ־ איצט זיך זאאט איהר אז ױניאן,
 צו ארבײט הײאיגער דער איז ווארםעז

 צוגריײ און ױניאן אונזער באםעסטיגעז i מא־
 יעדען און קאמוי יעדעז םאר זי טען מיט
 באגעגענען. איתר קען עס װאס שטורם, אײ
 : אאזא איץ־, רווי איך ניאז
 ארבײט! גרויסער דער צו צוזאמען ‘בא

 ?אםוי! הײליגעז דעם אין צוזאמען עאי־
הא״ מיר װעאעז צוזאםעז און אײניג מא־
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 גע* פון אמט דעם איבערנעהמענדיג
 באארד דזשאינט םון מענעדזשער נעראא

 פדעזידענם האט ׳צײט געװיסע א םאר
 אױםרוו* פאאגענדען דעם נעםאכט זינטאז

:דרעסםאבער און ?ילאוק די צו
! דרעסטאכער און האאוס אלע ״צו

׳א:א:סירט ;עװען שוין איז עס װי
 פון םענעדזשמעגט די איבער איך נעם

צײט. געװיסער א םאר באארד דזשאינט
 תאב איך ברידער! און שװעסטער

 סיפס״ דעם מיט אנגענומען ארבײט דיזע
 אי־ און ליבע אײער אין בלויבען טען

 םיט און ױניאן דער צו בערגעבענהײט
 אז איבערצײגונג םאילשטענדיגער דער
 ;יט שטיצע אײער באקומען איך
 אונזער באפרײעי צו קאמף דעם אין נאר

 םאגרא־ קאמוניסטישע רי פון ױניאן
 צו ארבײט דער איז אויו נאר ׳סען

 אויסנעסערען און איהר, באםעסטיגען
mv? װאס טײאען םעהלערהאפטע אלע

 נעײעז זײנען ^פארװעטרס״ איז און װאר, אעצטע םון ,גערעכטיגיןײט״ די אין
 דורך העדיןװאדערס, שאםוניסטישע די פון קומען װאס דאקומענטען, םארעפענטאיכם

 די םון אנגעםירט ווערט װאס קאנסייראציע די געװארען כאוױזען איז oy װעאכע
יוגי¥!» 1י צוברעכען צו קאכיוניסטעז

״װאיר־ די םון קאמיטעט עחזעקוטיװ דער דאס אנגעװיוען, חאט דאקומענט אײן
 צוריק װאכעז אײגיגע מיט נאך חאם אםעריקא, אין ״טשעקא״ דער פארטי״, קעדס

 ן v:י ו עצ נ נ ײ ר א אוםנאדינגט ואאען יארק נױ םון סאאױןמאכער די אז באשאאסן,
א איןא װערעז א ר ע נ ע , נ ק י י ר ט  אכטענדינ ניט ״סטאפעדזש״ אדער ס
 םױזענטער צענדאיגע די זיף-םאר סיט כרײננעז קאן דאס קאנזעהווענצען װעאכז

 געסענדיג ניט אויר און ; אינדוסטריע קאאופ דער םון םאםיאיעס ?ײערע און ארבײטער
 גאנצען איז אמאא ניט קאז שריט םארצװײפאטער אזא אױב אגכאטראכט, אין

 אײנצופיהרןל װידער האנם םרײע א באאענאטים די גמבען און ױגיאן די דואינירעז
צײטען״ ״נוםע אםאאעע די איז וױ סיסטעם/ ״סװעטינג דעם

 קאאוקמאכער מאנכע חאבען װאך, אעצטע נעםאכט באפאנס עס האבעז םיר ײעז
 באויז דאס איז אםשר אז געםיעט, חאבען זײ ריכםיג. אי? דאס אױב נעצוױ״פעאט,

 פאיקע. פאםוניסםישע דןר פים פאסוי איז ייגיוח, דאד סדן שסאא ״פראפאגאנחד
 כאוואוסט, אאעמז שױן עס איז איצםער ן אםת on זעחן אאע וײ פאנעז אבער, איצט
 די און סטרײפ, קאאוקםאכער א נעארדמרס חאט •אדםײ פאמוניססישע די דאס

̂כםעז גאגץ א םיט האס פאםימע״ ״עסשאן זאמנאנםע  אוקאז on אנגענוםען געםיט אי
i םון *טשעקא״ in םון n קאאוקסאכער די ארױסצדחסעז •ארםײ, סאסוניססישפר 
in ײפ1סט אא1גענע א אין g ,ססאפאדזש״*

iw װאכען צוױי םיט נאך געםאכט נאפאגט אוז נעוואוסט יס האכען 1מי װי r it,
n*vw סון נאםען אין פאסםאז/ וױאיאם האט am i n פון in 1סישע6קאםוני 
b ארױסנעמםנן סײ,1■א n /27 ^אוקאז״ on  m1קאאוקםאכע די זאאען דזשואיי םען 

In ײנגע«ויגען1א ינגט1אומכא fn ײק1סס גענעךאא א ודן *in ,.און. ״סםאפעחש,״ 
̂ם וױ ו*ד אזא .ױמא v* קאסוניססעז רי בײ  ‘1פאססע אויב ״אמאז/ א פאאגען נ

Jח*כ וױא ״סשעקא״ זײז מים f קיינעד זיך וועםל !טנמן \ײ קס מן מוו סםדיײפ, א 
n םיז m זאנע־ ךי ^עסאז ייצם האט דאס »ח נפמ?. שםצאען ניט טאגעז1אונםע 

i וימ ספאנ״אנעגמר ג״אסםע :די״גאי ״עקשאן-קאםיסזד, גאנםע n קאאיק o rn  im 
 גאםיעהײסען כאא סוס און פאהן תיטצ די אוגסער ?יך ©pfonuo וואס אינתססריע,

ר9ז־ח» »וו סאױק די נעגעז מ r, ׳ ־ ‘ י ■ ;־ !{■*ױןמ י
n פ*םוניסםישמ די ffot^i אוחנגס, דינססאנ nא ^in קאץ י1 אמיסגעאאזען 

jn «ו אפען YHJfenivf* ו^נן9נ זײנען זײ וא^ םוז n n n f נ ♦י אזifo f 1א o n

ײ דזשאמם א א ט סון רעקאםעגד^ױע י1 *ן נעםם ב  םען — דגםאן. ס^זידענ
ק כײםעז1ױט־א 1טא (»1ױניו דער פון לױבגיש1ע די אחן אודערמײם ?י
 ודמ• װעריעז םיבדגגען דיסטמקט א,ץ אדנטעחוכט וועהןן 1שעיע —
 22 לאקאל פון םיטיגג 1דע און 35 לאקאל פון םיטיגג 1דע — ופען.1גע
 םיפױנג םאן1טשע 6שא יקם1דיסט 1דע און דאגערשטאג אכםאגען1פא

| חאל• בעםחאװען אין אװענט סאנםאג

 ר$1 1*רבײטע םעהר װאס אז ממגאיר,
 פאאופ די איז ייערעז אמיםנעגימעז אעז

o■ שעפעו. jn n n אנמד חאט ויגםאן 
 1גי*ײמ םון ורינצי■ דער דאס וױזעז,

i םיז םײאונג1םא n חא•* ארבײם
ir עז1װע טnאגגעװענ 1איצטע iio 

i אין שיעטעה וױ 1מעה n ומן צײס 
i n ̂ן אין זײן שױן וועט סיזאן  פד זי
Iזאט,פארגעשאאג1 ?ר _ נאגג. מן f 
n אנ• םעגאימ איע מאכעז זאא װניאן

if 1א1 איז עס וואו דאס שםח^גונגמז, l 
rvrty א אין •אאץ .אי^געו• א 
 ארמל in^V ארױפגעזעצם אחין• זאאאן

ivo 1קאאוססאכע אמײטסאאזצ די פון,
ם געחצן ומאכצ.  W■*;ארב^ס: ..אחן %ו

.tn t .װאכעז- פיאא. : ; .
. i n לזשאיגס ogn . TUMO־

uut jfo מופאאגמ^ חאס .און באשאוס
r i:* א!ד־ס4 י» * e. .'׳ b

ױניאן! איכע1הע גתיסע, א בעז

iy i אין סיזאן 1ע1אגקומעג ,1נײע 
 אזױ ניט דעמוײא איז ,1"1ט קאאוק

 1כײטע1א י1 און ױניאן רי װי ;וט
i איז װעיעז• עס װאאטען n •איג 

 בײטסאאזע,1א סך א א1 זײנעז יע1תסט
 ים1א געהען װאס ױען1פ איז מענער

 װוך צאחי היבשע א שױן בײם1א אהן
 1זעח » אין דך געםיגעז זײ און כען

nאאגע״^או שאעכטע  t את1פ חױ*ס 
ifo דאחי מגיאןי un איז tm ,וױ דין 

 פון in^ab^o יזמ1 .העלפעז צו אזוי
i n נאשצססיטגג, .באקומן צו ױגיאן 
ר סוורנױלרעךץן גאד אווי אזן ח ע ײ איײ ז

.J  . ■Ja,1״ 
•o :n n n פראנע די חאט ןיגסאן

o 1אוי אױפגעמויבז(ן n םח מיםימ׳
ײ תשאעט א א ^ פאויאכטאגא) ב ס ײ ר ם

דאס ממאיען, גא^לאנממ אא עם א<
1נ* א*ד אם אאס םאן זאא יתיאז וײ

)1 זייט פון («לוס
 װעא־ באשטימען, צו 9 אוז 2 לאקאאס רי
 עײ זאיעז עס אטען1י1קאנ רי םון כע

 זיײ זײ װאס אםט ׳ן1פא ען1װע װעהיט
 צו איז עס און עז,1געײא ט1נאמיני נען

 ײטאו־ס1אפע צאל גרויסע די ד*ס האפען,
 אא־ י1 םח 1ע1מיטגאי י1 ט,1םינישע און

 באטײאינען זיך ײעיעז ,9 איז צ קאיס
 שםי־ ײעאעז זײ אס1 און װאהיעז, י1 אין
 םעו״ םעהיגסטע און בעסםע די 1םא מעז

באאאט. אויפ׳ן זיך געסיגעז װאס זאנען,
 א איז באאמטע 1םא װאהל 1ע1יע

 עם^לעבען1 אין פאסימנג װיכטינע 1זעה
i םרץ f i ,מלאוק־ י1 אוז אתאניזאציע 

 םון ניט ױניאז־יײט זײנעז װאס ,1מאכע
 אלײן געװים עס שטעהען1םא :עכטען,

 י1 זײנעז מאי אס1 1אבע גוט. גאנץ
 נאך לאקאלס מאגטע1ע1 י1 אין װאהלעז

i װײל מאל, אלע װי 1װיכטיגע סך א n i 
n ײאהלען י1 u i אײננעשטעלט יס1צי 

 לאסאלם. י1 איז נוננ11א םעסםע א ען1װע
 און װאויל צום םעםיגקײט, ױניאז י1 י1כ

 קאנען זאא ,1ע1מיטנאי י1 םון בעסטען
ען.1ײע ט1אנגעםיה יג1געהע װי

 אס1 ׳ליך1שטענ1זעלבסטםא איז עס
 געמאכט איז וואס אציק1.*סע1דע דורר
 אױסשני^נ־ אאפאלש, י1 אין עז1געװא

 אננע־ איז װאס ־םלײש1װיל אם1 יג1
 קאםוניס־ י1 םאמיםטעטיםון װאקסען,

 געוױסען ביז,א ועמוזט האט םכח, טישע
 געאםעסינעn יtnpii 1 ט1געשטע אד1ג

 און אםיסעס, די איז ױניאךטעטיגסײט
 וועלען עסזעסוםיײעס נײע די װי גיך אזױ

 װעט ,tnim ם1אינסטאלי און עמוצהלט
i איז לעבעז אס1 n אנםאנ־ יק1צי יוגיאן 

^ געז סי  אא־ יזע1 מאא.1נא גאנץ ױל
 גאנץ *טען1ם1םא זײן יק1צי װעלען סאלס

 עס איז ,11באא תשאינט אין םול און
 לעבען גײ א 1גא אנםאננען זיך וחגט
 מיט־ גתיסמ י1 און ־ טעטיגפײם, און
 on אײנזעהן באאד וועט שאםם1nגלי

in 1ענ1וחנ .1שײ1אונטע n o י1 חאבען 
 םון ס1זשע1םענע י1 און עסזעקוטיװעם

 גע־ סאבאםאזשעײעט לאקאלס דאזיגע י1
i אוז באאת־ תשאינט on געז n איג״ 

 שטע־ צו װי 1כסד זוכעגתג טעתעשאנעל,
iv i ?n איז מניאז i f i י1כ בײט,1א 

 האםױ די בײ 1מעוז וואס אויסצתעהםען
 ,1ױניאך^כע און אגענטעז ניסטישע

 עקזעקוטױחנם ני^חועהאםע זײ וועיען
 צו גיש1ענצ נצחמען זיך ם1זשע1םענע און
i n מים הארמאניע 1םואע איז בײט»1א 

 1באא\־ תשאינט איז לאקאלם אנחמש י1
 נײ א 1ג* אנהויבעז ?יר וועם עס און

ציײ אלט?נ אמאאיגע, י1 איז ײי לעבעז,

 י1 םיז 1י1א:נ אן געגען זיך באשיצעז צו
 פאליטישע 1פא ניט און באלעבאטים

 אפ־ זיך ײעלען שטרײטעז, און אגען1פ
lynyp קאסוניסטישע י1 םון עקעל מיט 

 ען1שװא1םא זיך האבעז װאס אגענםען,
 און תאפען מיד נחננז^. צו ױגיאן די
 ־1ע1מיטגלי גתיסע רי אס1 טען,1ײא1ע

 ״װעלען9 און 2 לאחאאס רי םון שאפט
 אויגוסם, טען11 עם1 ינסטאג,1 עז1הומענ

 שםי־ איז װאהלעו י1 איז באטײליגעז זיך
 ״1פצ םעהיגסטע און בעסטע וײ 1םא מעז

באאאט. אוים״ן דא זײנען װאס זאנעז,
o קאנעז מען ײעט שטיכזעז n •גאנ

iy אין 9 םון מאג, צען i 6 ביז יה1ם 
 סא• 2 אאסאא סון ס1מעםבע י1 םאתאכם.

 דזש. םיז אםיסמס אלע אין שםימען נען
םאלנט: װי ,11באא

 א. 130 אםיס, 11באא תשאינט אין
יט.1סם סע25

עוחנניג צװײטע 33 אםיס, טאיז און1
עווע. אוז1מאנט 105 אםיס, בתסליז

לײסעאום, 1לײבא אםיס, אנזװיל1ב
יט.1סם סעסמאז 219

 טע121 איסט 165 אםיס, לעם1הא
. יט.1סט

װעאען 9 אאקאא פוז ם1םעםבע י1

נמםינעץ 1איה אץ זיך נען
 כוחות אײגענע .מײנע מיט אלײן

 ״עז1כפיה1ו1 קענען ניט אס1 איך ױעל
 און געבענהײט1איבע 1אײע מיט 1אבע
 קלײ1װי1םא צו מעגליך זײז װעט הילו*
 אונ־ םון עבומען1שט שעהנסטע י1 כעז
,אמאניזאציע. זער

ענ*1נע 1קלאוקםאכע סטע1מעה די
iy פון 1צושמאג עם1 1זיכע קעז i •ױ 

 װען ,1916 און 1915 אין ניאן
1תשא i געװען איז װישניאק זש1 n 
 מעמ־ י1 צו באציהונג י1 .1זשע1םענע
 און צינישע אזא געװעז אן1 איז בערס

 ױ־ די געםיהו־ט האם עס אז ביאיגע,
 ״>אליזא1עםא1 יגע1םאלשטענ צי ניאן
iy ציע. i צײמ 1יענע צו 1צושטאנ 
iv איז i ײד1ט דעם איז איז ױניאן 
i עגאיכער־.1ט1אונע אן נעוועז איז n 

 אנגעשלאסענע י1 און 11באא תשאינט
1אויםנעםא םיך אז1 האבען לאסאלס nט 

i ווערעז *יז פומעז צו n אל1תשענע 
i פון ממנעתשעל n .האב אץ־ ױניאן 

 תלאוה י1 אוז אנגענומעז אײנלאתנג וײ
N: 1מאכע w ny ױניאן י1 וױיט װי 
 י־1יאג י1 אוז ט1במסע1ם* זיר האט

 אויםנעהויבעז זײנעז 1ײ1ט איז שאנס
^ א עוו i איז ג n בין איך װאס צײט 

- אסט. אין געװעז
 ײניאן %יי האט וננעז1אויסבעסע יזע1

D געקענט אן1 in  in . i 'tn n^ װאכ 
 זײעי מיט 1םי האבען 1קלאוסמאכע רי

 איכעמעבענהײט און עתסטי םואען
i איז אויסגעהאאםצז n ,װי אועײמ 

 םען1א1 אייט ױניאז ײע1געם אוו^1כ
טאז•

vvim 1עסםאכע11 י1 vi\ אז אויך 
חאט איך האב 1921 איז o ̂ג n 1כבו 
i זײז צו n פון 1זשע1מענע דזשענעמול 

o n i o n 1באא תשאינט וױיסם און  ׳1
 איבעמע־ אמט וײזען האב איד ררעז איז

א איז נעוועז אױך ױניאן וײ איז נוםען

*‘•׳־ז •1 ז׳• fc ■•״ • V ־ **•"V » 1 ■׳«■״־״ **״•י" ,י־ V ״
ס ע װ עז. ע( קאג?מ .ם ס סי rH- 9■ ש -n ,ח ײ מו ר ם 7 כיז חנ ענ ןווו ר. ה או

סיםגלידןןד.«ון.דעם ח ויעאז »ון ק*ם*אני און פטםטער פיז .אוקאז״  ?אזומםאכקר די *ריינשאן״מ •רוני
' «oir, סטרײק«<דער נענקראל א איז p c v n b b מן י1#נזוט זײ ח* 2»ו  םימגישע 1

 ײס»אוס,5 טאןהעםע( און ױני*ן קויער איז סאסע, או'םנע<(ופ«» 1א סוז מיסינגעז
. • . ׳... .... ./• 'י — טיוענט. דינםטאנ
או 7 קאאוסםאפער די סיט איז ײ*ס און  י1דאי־ זיי ? אייט מניאג די זיינעך וי

p»: נים *up נמז :n c| ? חאב»ן « ו Dfii נאר דאך ז י  רעפערענדים א נאםײצינטאין ז
tn און *■עםיטוננ *n מן םאיפריטעט נרױםער א ועתר םים  אז באןזלאםען, שטי

ײ אוםזוופריחנן וױ סםריימז, גיס סייפז דעם װיאעז זיי  רער םיט «ײז זפלען־/יט ז
״ טדייד. אין אאנע איזםיגער

 האאוסמאנעד, די פון בא־»צום דעם םיט ניט -רעמנען«יד קטסוניםטימ די אכער
םנצידןר ׳די פון כאשצוס סיט׳ז n פון סי n .מז זיי יוני^ן ױ  םער,1א* טםרייה »׳ ו

trn אצי אמנתי m ra w — ויי ח#מן »זוי
מ אנענטעז סןוםוניםםי׳מ די ײ םאמװײפעצט. זייג  די םארצארען הטנעז ז

ר או זיך, בײ װייםען זיי יוע«•  האט םען ,םארצאחןן. איז ױניאן דער נ«קן קאמױ זיין
ײ געבאיט .ויי יתיאז. די םאצעז אויך זאצ ױיםיט אז וױצ»ז, און«ײ חומד לער נ

D ir 1 ניט װעם \n m i זיי tls ip i סאכט?) o n וושנון o n  IV .באצעבפס
י צן קלאוקסאנער י ת ד -1ו ט זי ^ן ני ײ ו ירטוואזיחח סיצ אוױ אױוי צ  T«ימצעז ז

f אווטגםייחג וױצדע אזא אין ארימטצעפמ צאזען ניט i  Dipi> וײער *ר פיהרעז 
 קייגע ןןמעחטעז ניט ומצעז יתיטדצײם »רסאר»נ» אלס סצאוקםאמר, די ן מאינע

 צעבען ראם נעסאר אין טםעצ׳ח ניט װמצען זיי גיט. צימעם סון כאטצומן םארם-נע
י םון י ״ ט, און טויײס םיצ כױט מווןזחמ אױסתנויט »י« ײ#ס יוניטז, ז כיו

 07 צאקאצ, זײער םון טסים אין שטימען
 םאון ראון א*ן און עװענױ ילעקסיננםאן

עװע. טע2 33 באארר, רזשאינט םון טסיס
ן ע ל ה א ו ץ ו ל א א ק א 2 ל ־ 2 ו  ק

ע ד נ ע ך. מ א װ
̂רשוםען אויך װעצעז ניכען אין  די ם
 ם׳ד א און עקזעקוםיװע t* סאר װאהצען

 װײםטםאכער און דדעס די םאד געמטער
 עיד אין עצעס׳עפו די 22 צאהאצ ױניאן,

 עקזאםי־ מוין ה»ם קאמיטע זאטינ״ט*!
 או| סאנדיראטען, נןוםינירטע די נירט
 סאר געםאכם װערען םארמרײטוננען *<ע

 זואר־ העכםט װעצען װ»ם װאהצען, די
ײטך. קומעגרע די םטרקומען שײנציך
 .נקרעכטינקײם״ נוםער סוטענדען אין
 אײנמצחײגמן אצע נעבען םיר וועצען
.22 צטקאצ אין װאהצען די ווענען

m»18 o דינסטאפ :»וטמגי׳מ n ױ mאו im, טיי ט » •|MWiױנ ײ » » m }W ir* ■.־V 
iw o n p in ;תר״ *וג״ױטגיחמ^און קי  א
ד »1 א 1|1 טנהוימן זיד וו«ט  'לא «

n הארםטניע ■זלער י»ח ם(^ . f i r n u - 
o צ,»אצם־:און n כ«ארר., דושאינם n •־/ י 

lir די ײין• *ײט ir •?51?'■• מ!»י';וחמו טיםיננע
v« .««מס i .<*»•י. •״.<-

̂וסעז דארום עס ,«יי  די אז נאשצ
 כאםאנם 35 צאקאצ פיז ןוטױחני

כוםחײ• פרױמרדינן אױזר «מ*<
״ ס ײ ^ טיג ב ע ר ע ר .ג ע ם .33 ט

■̂.]V •*•'־־.. ' , -
 דזשאינט םון באשליסע די םו|

 גע־ צו !יך םארפציכטעמ און רד,
 אצע און טופארם שםארסםטעז איחר

 סײ אין צאיזאצ אצם םײ י,1חיצ ינ«
 on צו םעםבערם אײנמצנע

מצטינען on איז באארד, זױנם
ט ס ו נ ױ י — א ע ד ט ם ע ט ב י י ו צ  צ

ן זיין ר אי ע י ד ט י נ ז ױ ױ ה
.11 זײס »ו <׳»«ס ̂ י

 ױניטי־ די פראםיםען. םאר געהאצםעז
 אינםטיםוציע געזעצ׳פאםטציכע v איז חויז

tVMtvn

.ק ג*»ײ  s:<«rn 1 פ «זן םיסינג 4 יי  
..m »ז יח׳עסאאנעד ון —  ׳וני « -.

n  step די eif’e r וןו ^- זיים  n ניו M׳»rt*i••;?עם ו w i^ R - ;־ •«*( 
J J *יגגקז ק״«:עי ת׳»   .m m ,
| » *ג ר פ.; — י  m o »  • ן י מ ״ ר ר ג  
f f \ י בערנ■ . '   

ט ״ *ו י*נ»1*י״ד־<ו .4 ז  
«n »׳ , . M...!*•iD«p׳ » « «»ן”גיו  

ך ^ין ב נ»ו^גו ץ «
in  « ’ «ים”י7מעםב רוי«ןר , A  זײם 

ן אויס ײיק• 10 ק*ו ־״ י ו ״ * צי מי  
• רע»אר >1סם< » — >ינ<»ו ׳

ק ױז רײד.•י״מנע »* »י * איז »ןן ^ ■

b ײי ײאױציייו ייעי/אײנמ it אויו• פאסיצי^ זײ»ר *ון וואויצזײן « «in V 
• .׳ ( tvuuBon אח 1»וואנםױריסם» פח וז״
איי זיי) ומצ׳מ קצאוקסאמר די זײער פעסטוננ, זײ»ר גאטימן און ײאר *m ו

•0P א אויף אויםנעהאצטען ן
o פאר יסוד, *•*רווטיזתן n בענעפיט 

in אוויז סוםען ויטס די םון בצויז n o t* 
 םיטגצײ די םאר — ײאתיישצ;, זייער גען

1« *in, אינםער־ אונועו• םון יאפאיס די 
 אזן םרײנם זייערע פטו און נעמאנאי

 פאר* אםת׳ער אן איז op און נאתאגטע,
 ד*רט םארברעננען. צו רארם גענינען
 ברידער* פון גײםם nn םופרים חעחפט
r נעםינמ װטם אצע און צימײט t דארט 
 זוםער א איז .געםט׳ וױ ניט זיד פיחצןן
 גרוים®* 4אײ םון פיגדש־ װי *up ■צאץ,

 חטר הערטט עם װעצכער אין םאמיציע
o םון מצניע n םארט. העכםטען

 1אי *יים די םיצ, נים טראכם אצזט,
 נצױז tnu(זײז װעט ױניםי־חויו די זוורץ,

 • נטו נאנמן איז• *,n צייבאר איבער
nroipi ז,וצם איחד זעווט םו ײ*מן, פיר 

 זײן ניט וטצט איהר םארטפעםינען, ניט
in אײנער, v וועי׳ח װאם די פח אײנע

uw די !ייניאו rn w* אח ivnpuon, נים זאצעז זיי מטסימ ײעצמ אמטקר 
^ די א אי  זײ«ר’ איז :יחװסחננטינקייט »ײז פאר ט■ גיט ז*ו ז»«ט<צ װעצמ י

ח *ו קאםוי וױצײמ סי או ir• נאומרטיװ־די *«ן ו n — »)»1ױי.וז ijm o ר  א•־ זי
ר טר*נ«ז. ײן ד »י*ט J*ur ווײםמ אצנ <ט«יצ?פ«או* »י« הארם צ»«ת ז מ  4ניי י

פאר־ מומוגיםט״מ רי בצטפעז. פאנען גים טייכ׳» םעחר אי«ם ומצןן ייי
 ניאםע נרויםע די ד»ס האםען, סיר

 װעלעו צטסאצם «װיי די םיז םיםניירער
 און םור, וױ נוט אזוי םארטטעהן עם

 *ו פארטראגעז ערנםט גאנץ ייר ײעצען
 זײ ד*ם חטםען, «ו איז עס װאחצען. די

 די םון םארםיחיעז צצזען גיט יך1 װעיען
 קאטונישםישע דאם װאס נעשרײען, װיצדע

 װאהצען. די װעגען מאכעזי װעט נעןינדעצ
 ■וםטער א װי נמנהר גיט זייז װעט ד^ם

ײ ומט װאם און נקשריי  העצ־ ניט ־up ו
 בט־ ניט *ױניצז די טעחר וועצען יי1 םען.

 מרײעו. נים זצלזן זײ וויפיצ ־עיעען,
i אץ נ*ים טײםמצטע זײער n ימיאן 

ר פצטר אשט איז  די און איעםען, «י
m ^ » is פארשטעהעז, און םיחצען ײאם 

iru »י« יוני(•( די *ז p ip i tPCkrPi די נ

ם •»יר*װ<נת ד. זיי ״ « -  סריטמור־. «
um’* טימאו. . rpnpM »ד0ק*יע —

* ײים מ י ^ ס ע ל ע ״ ig און n״«* •tpi i וופרהס — f^ •—
̂ ג• נ• י. ז י י ג ^ פ ײ *T* ־־יל• צײפועעז יניעיע ?

T r 3 P 3?* :אד׳יעװיס^יעצ^ * * * & 

rn ifT u i •י>סוצסצז .l , ; _ • ,״  פדװערניײזםענפס. איוסען.»ון .14 זײם
•דווערפיין״ ײיפען. צו גו• גצזוא .16 ן^יט

tit . .1 ■••?,'tie { * * i f W i r n

2 ז 2 ע נ א ן ק ע מ י מ ^

e m  P *  v. • ! ד • י «  *■ W 4**• מ
. / - . .••ייא■ ׳יגאיע

u A*t« •ptm» ׳«M petit eo. 
pup n. ביוקלין rtU B  106 A»«f 

 יייסעאואי ל״ד*י A»»< נראנזוויל
appe i l l|« •«ס»יי

bbtm איז ,mft יוגיטי אעם?רנ«ד»אנאל די pb ,אר־ באריםם? די *ארש 
מ ומם זומנד־חײ^ נײטצד  (p»»t איז חױ, צײבטר• איב?ר בצויז ipbv וי

W*« ריי . ײטמן«ױי«^ ו
ײן װיצט איחר אזיב  נאצד דד חח*ד»יסםרירט אונט?ר. ייך אייצט דטדט, ז

i פח ט«ױס אין n ,אצ אנ מ ת ^ ירים׳יז אױפ׳ז םטריט, pole וועטט 8 אינ » ר 1סי in זי ’ioo ’m n, וו׳מ op
.BP»r *ו זײן

׳, . . -י -
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