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אפעלירט דגמאן םאריס פרפזידענט
p עװעסמער n ,םעםנערם ברידער •p חןר jim •D jni כער0קם10קל »D30»3i!

 «i 10■ געדיגט אייך ם0ח עלכער11 איינעם, לס0 סיך, קענס יחר0
d מעגליכע לע0 יף10 חר0י 3*930119 סע9לע '3bim, 198001• לס0 סיי 
 *M »31*10 לם0 סיי ■,mb* סץ ארכײהער אן זייענדיג רייחען, די »ין לדאט0ס
0ב טטער.0

 געדכם נים ל0קיינט ם0ח װעלכער ײנעם,0 לס0 םיך, קענם איחר
p — 9 גע״כט, איםער ם0ח םט0 חןר װעםען ר03 *סט, דעם m» אין יע 

ע םיט ניט, צי איינקלאנג,  — ינטערעסען,jim 0 נײמנגען •ערזענליכע זיינ
•ליכם. jib חף חןם געסאלנט איםער ער ם0ח

 ■״0 זיך ל0אײנם ניט ט0ח װעלכער איינעם, לס0 פיך, קענם איחר
 ■אר־ םעהר ניט קען ער אז געפונען, ם0ח ער װען אםם, זיין jib אגם1גע

.J0*3i« לער פאר נוצעז טיטיגען דעם טים אםט עם1 נעהםען
 jib ענט1ײם״ירעזי11 ערשטעז ננען0הרען*ל0י לם0 םיך, קענט איחר

ײ0כ ינט0ז׳סjib 1 םענעחשער לס0 נעל,0»ינטערנעש דער i א  jib» 
שענעמ אלס ,830*31« קדאוקםמנער ש נעװעזענעם עםjib 1 רעת  ינט0ח

110 0 3 jib ייזער,30ת0 לס0 ן,0י3י.* כער0דרעםט און װײסט ים1ליי חןר 
 ט0ה ער33רגע0פ טײן ױען jim קאלם.0ל ע3ע1■ארשי jib נרינדער אלם

 חןד ין3 איך אז ,3313םײ ע3עםײ3אל «i עמען3 עם איז אםט, ז*ין פארלאזען
t פאר ידאם13קא םאםענדםטער j n* ,ן1א אםט iv 3 איך װעלנען*j יף1א i j n 

3אי ן0ענ׳ט1130ק םפעוניעלער .3שטיםי3אײ עװארען3 אױםערװעהלם ר0אלםים1
 עד1 יף1א צוריק יאהר 0 ער3אי ערשם םיט םירט08 ט0ה דאםזעלבע

 גע• עתועהלם 3שםיםי3איי ער1װי ין3 איך ױען ן,0םט03 אין קאנװענשאן
על.30עש3טער3אי ערpa 1 ענם1פרעזי לס0 רען0װ

iv אייך 001 איך דערצעהל װאם ?
 זיין ט3י1גע אייך ט0ה װ»ם ער,1 ?0 רשםעהן,0פ לט0ז איהר כדי

m ע3זיי לע0 טיט לעבען צען30ג m D 1 קעםפע, לע0 א«ן 3 0iiהאט ן0י31י י 
 קט3עשע3 ם0ה זייט, איחר פון ,J0*3i« י1 װעםען ער,1 ז0 ;כט0ורכגעט1
D םים ט3לױ03 איהם ט0ד. און צוטרוי, איהר 330הרען־ל0י 0 i ,העכםטע 

D רעםטע,3 ס0ד כיט 0ii א »J0»3i מ  ערם,3םעם איחרע jib עם3אײ עפען3 ק
 חןר iv ם0רר0פ 0 איחר. iv ררעטער0פ 0 1װערע ל0ם3איי םים נים קעז

ט םייז jib לם0װ ירנימן  *10B 0 זעלפםט, זיך iv ט0ח־0פ 0 ם3עםײ3 זיי
לץ.0שם «110 ץ3 איך װעלכען אוין) רד,0חןק עם3שעה צען303 םיק iv ראם

ך עם3איי קען ?3םע איז ס01 10 שכל, יפ׳ן1א לעגען זי ױ ל
 איז ש3רםיי־טע0■ קײן יט3 איך j«3 ט,30ק03 איז עם װי וױיטער.

b 0 ין3 איך רם.01ו jib זין ען3שםרענ דעם d ^ » v 0 d ברײטעז חןם אק 
 1עלע303 םעחר ערען,3שעה 0 10■ 3שםרע אוץ הא[* איך רט.0װ סון זין
 עח*. חןר אויןז שען3םע לע0 ר0פ ען3לע 1צ וערט1 זיין ל0ו װ»ס ען,3לע

ט, 10B 0 קעםף און שםרעפ 1או ף0ח איך  יט3 װעם ש3םןן איין װען ציי
 רטי«־לייפעל0■ קײן ער30 וװוייטען, חןם חערשןןן03 אץ טירען01עקספל

ם.3 איך 30טר ם1ל ן,1א י ץ י  איד קלייכ ר»13הש ע3םײ לױם ,130פארשם םי
 אין 01 איז װאם םטע,3שעח ם01 פעםטע, דאם 33ריכםו יעחןר פון אױם

איהר.
 iv ס0ה א פיהלען זאל איך, ע1נרא איך, «ז יבען,1גל איהר ט3קע

19 עם3אײ 10 iv ר,0ערפ1 ר03 חן3יזע1ם D 0ii ײ  נעװיםען 0 1אי לויפען3 ז
ײ זאל און איזם i0 3 ז B iy iט ץ זען0ל וועלע! י י ?0י3ױ הןר אין טעםינ ז !

ץ j»k איםער־וױ, ב0ח איך ס,01 ן0עם3 «ים,3ם*אר3ע3לע צער3א3 םי
 ע•3 האב איך ו פריי אח ק3פרא אץ רעכט, פאר עחאלםען3 30ד. איך וואם

 איד ן,0י31י חןר אין 1ע3313עחניי3אי pH עען1אי ער,3•לע ע3םײ פאר קעםפט
שין״ קיין ל0ם3קײ 30ה  םיין jib יאהר ר0• לעצםע די עחאם.3 יט3 ,םא
ײ היים3ם«9ם  1ראכע3ע30n 103 3 איך אז עז־װ/ 1סםטע10שט 1חז 193ז
i 1עחאלטע3 בען0ח בע3םא װאס ס,0ד m b זיך 3קימעח»די *ט3 םאשח, א 

ך קען ם01 ױי דעם, ען3װע 103 ליך,3•ערזע 1םי אויף ן0ם3םע0ם «חפען0 זי
װאוילזײז ט ג1א אק 3די3930ח 1איםע ײן דעם י לז אוי ך, p■ כפוד ד׳עם pM וו שװעםפער איי

J0*31» 1JW303 r. ,
ט 33■למלו ?0 ך איך ב0ח ל0ם0 םי 10B- זי

jib  p m  , ly v ia  p 1JWזע31א 0 3M31 ני  ן0ױ
i ם3קע p *k ,1 נלױטען

איגהאלם־פארצךכגיס
ס -

ם״ ײ ק מ ם כ חן ע 3מםע ! 4 1. □—-----------------------------ס
▼ .2 ?יים  — ערקיעחרונג •ערזענייבע ׳

r n» .נײעם״ ױני#ן ברעםיאו
סעגעדז׳יער. געװעזענעס [ *. בײמ *ר• גומ די *גערקענ■ 82 י«מל ̂ ײם1

ערס שי«וס דער בײ .4 ײם ״ױני«ו •ינ̂י
«גיס

יעגדאיי
•ויעערגזףאןןנאל«י חדי »יז jh ײם

ירטיניזומיאנס
יוגי•♦

 מרים — *ײ«ונג
דער — כירג »ון  •ר^ווינץ « .7 זײט

טוו.  י■ מורייי

לעמדינער.
גן*ימז« עדי*ןריעלע * זײם

£ל**2* ײ •9 וײט ' םראנק. חערםטז ־־־.דר* ^ךסיסטעס

״  m דער .,la•la טי
 Fojpi' דרעס
89!■רע*»ינוי988 0 1 ף .0 ר ו ״ ז ױ ן ״ ו ו — ק

ט <אנג ה — 8ri3׳p 9ני*«י .u ויי
סן די .u זייט  H8*3y»w מי׳יעװיא״

 •308■ עס *יוס. — ייגןרןן «*»ם
*.ijrTpmt — 0. 091108 »1ן*

ייסיעסען. *ן8קי .1« 0«"
ib [ײט  p« u. יייעײ 1»י *יוסעז• 

•ײזמעכטס.
• •*UP {

 דער כעגןן וגכ
*מ״יענגוגג•

 w יסען1א 1אי דואם ן*קליקע,0ט3זי 0 אויפגעכוים ערע,130 םיט רען0שװ
J0*31* *1 JV3JT131V ?

 ען30ה װאס מענשען, 'הייפעלע 0 103 װען יט.3 עם 1איה ם3קע עמיס3
 ,10*31* ער1 פאר עליטען3 אץ ײט310ע3 1טי םיט צחסםען 330חחזן־ל0י

 עצמם3 םען װאלם ען,3לוי3 ם30עק3 ר03 ם3םע0ט 0 אױף ס0ד לטען0װ
אלנעטיין. אין שען3םע דעם אין סנװײפלען0פ קליך1װי

0 jim,001 ען3עכע1אוים עםוזט3 ט0ה 1װעלכע ,1!עלכע0 לם0 ט 
O0i יםעלע,3 i י װייל 103 !עלבםט־כאריהםעריי, צוליב יט3 ן,0נעם ט0ח 1ע 

 .שװעםםעד, pm ברידער אייך, iv איך אג1 איהם, ps עם תןגם0• פליכם די
 זם0ל און װערםער םיינע iv iv ייך הערט ;1עםםאכע1ד p0 1קםאנע10קל
 103 !געפיהלען עםטע1שטו9יפג1א ענע3אײ אייערע פרן ען1פיה1פא יט3 זיך
 -jim אים1ר3 ע10געדויםענל טעל3י3 א פון ׳עז1׳שט1פא זט.זיך0ל 1ע3י3װע
 0* קענען זײ דאם וױיזען, צו איז אמביציע איינצינע װעםעם רעטער,1פ«

איחך אין שטורעםס עהנםטע ״די יינעקומען3 1אי װעלכע ירניאן, י1 צוכרעכען
........_ לעכעז•

 איחר זאלט אזײגער, 3 ג,0שט1ע30ד דעם אז אײך, jib סארלאנגט. םען
ייט.3אר די פען1װא

iy n ןןס דינען c»n ,»i ן0או*פגעם זיי האכען ואס1 אייך? מפען 
 1איח זאלט װאם פאר כלל?3 ארבייטער די ם«ר אדן יאן3יו 1אייע 10ם

i* 01 זיך 103  iv jy iym vןך3אתיפ װי אזוי ויינען װעלכע מענשען, ויגע 
 1אל3 זיך װעלען זיי װעלבען אין און תהום, סםערען3םי דעס pפ גען3שפח

? דען3םארשװי און צוריקקעהױען
ען,301 זיכערהייט מיט קענען זאלט איהר אז זיי, pc 1איה װייםט װאם

ט דינען זיי או  איינציגען דעם םיט כאםעט י1 פון טעתעקויפט3או ני
 mm3 אייגענע זייערע מים אליין זיי װאס ױניאן, די צושםעםערען צו ציל
 ט30געק נים איצט ביז האבען םולקעםעם לײ1«לע פון הילף דער םים 1או

? אױספיהרען
 אויןז דרעשםאנער, און קלאוקםאכער ,1ידע1ב און 1שװעסטע נט,0ז
 נפשות, *i אט איהר קענם נעוױסען, 1אייע אויף עהרען־װארט, 1אייע

iy 01 1הינםע עם שטעהען ױעלכע iהעצען און קאטיטע עקשאן 1גענאנטע 
 און ײר0 םאכען װעלכע לונגען,1האנ בײזע אלע צו אויף אייך jyv**i ן1א
0*»iv  J0*3i» iy א שאנדiv  p 3 1פא שסאט i y iװעלם תגנקענדער 1צע3א ?

קאמיטע, עקשאץ דזשאינט 0 עפעס האלב־גע׳גנב׳עטער, 0 ,1םע03 0
 חןן 1איה וױיםם בייטאנ. דאנערשטאנ ארבייט «i װארפען צו אייך מפם

 לם0 האבען, זיי »ז יט,3 דען איהר װייםט ם״?0םל1,א זײנען זיי 10 ים,3
j0*3i* iy i  pc Diyo*B0, 1םא דליך3שע 1איה  ים,3 דען 1איה װײםם ? אטען1

 פארםיי, א פאר שםיאנען פון אל*ע1 די גןךומילט yאםם03 אלם jy30n זײ 10
D0i i םױט מ10נעשװ ט0ח iy **0 iv ,ניט װעם זי אויב ױניאן jy iyn איחר 

? ̂יןy3yהל*גyBפא 1איה ̂ין,ŷשyאה3
iyo תף חןם יף1א און yn » B  y3*i0i »i jib שפיאנען און oyn איחר 

oy 310 פען10װ «i,ולשםפ א ט3םײ ם0ד ס0װ ייםyנדיגyוך13 ר T0*3i* pc 
jy םוז ם0װ אמ דיםציפלין, s iy is 3101שט הארבע ג«נץ א אייך אויף?

 צוזאםען אייך םיט ין3 איך .jy3^*3 נים אוםן שוםoy 3 קען איך
0 10Bאיך יאהה זויפיל jyp אײך in y i .קען איך גוט **»y iy ת1םעל 

^ אםiy7yowi0B 1 נים םיר קען איך iy30 חםתג־ת און  *03 0 אירג
iyi3yo**i טייל i  jib* און 1קלאוקםאנע y nםמאכyטאכען זיך זאל ר 

 נ.31ל1נ0,11הפק אוא 1אי 3לדי1ש
jw איך iv r,n אײך:

ly o o y iw אiy v i3  p, ױי i* אייך איז יאן3ױ iy**D, אײער ײי 
jy jy< אײך איז iy**o, א'י וױy0רB yםיליyאייך זײנ*<ן ן iy**b, אױג 

oy 010 בעורען איז ^n33׳-p30iy 3 iy 3*i** פאל:;ין צו אייך iy**i 
0 איחם, דערשםי?ם 3 iy in y i .103 איהם jyp iy אוםנלינ^ איי*<ר צו פיהתןן 

J0*3i* iy געגען *nysypo pc 3לונ13חא א ovys איז 331יל3חא אזא i. 
pn איז אײך, ענ1פ איך oy איי*<רע אין ?ליך1װי :^iv  jyoy iyo 

jy v io c i0o y i 1פא oyDgs py**n, דאם »iy iy ד/יםאגאנ J0P אײו 
? ודענ ען3יכטיpc 1 פיחחמ1םע3את

 זען0ל3יי10 ים3 םארגילז אויז אײך װעל̂ן Oyo03 *i וחןן לםשל, וױ,
O0i אץ i ? i  py»*i 31*0 װלנחןן זיך ן?0ם 1איח ומןם* i p  iv] 

0 j y r r 03 iv?ײך iy v  «ליץ איחר רוען ן,0ט אם1 ן0י31י די jyp װי ,0
ע3ױםיi» 3 יט3 האט j0*3i* »i אז ,oyo03 זײ 1פא עםאבם3 10קל האס

33ipi*n אייר אויף ? . *i
ly o o y n r pm  ip * i3, און 1ו?מאכע0?ל y n:סםאy0 איר׳ ! ר*i r 

im אוייסןןתוזןהלט שםיםיג3אײ איז ױאס •חזזיחזנט,  jyinnys אײעחן 
i 1שםעחע10פ y i  iv ,אז  פאך• iv יט3 פעםט-ענםשלאסיען פץ איך קאגדוע̂ג
iy כיז ,j0»3i« 1אייע rm r*o זעז0ל i  jyoip o y ii oy .איר ייעז םאמגנם 

jyiy* im̂שm דין jysy3BM אייך jyjyp װעל b  p יט1ש im b .oyr*n יעדער 
 אינטעײ iyi3iM פון jy33i3nKiKB jik jyvytyj *i לוים ,1ע3םיי 33171301

lyoopys iy ?30 ״5 .10*31* אל30«ש3 i3 i0איך, ;ן0ומןנש i p •פאר 
o 1 1שםעחע p  jibל01ע3ד»ן T1003 ii'o ip y ip y פון i p אינם^ן^א־ 

<D0ii ,0B8oiy ע3צי3אײ די איז װאם על,3 iyp םאת';הםט pח ם ■יי
t̂ פון p i y  ,J0r3yii30p i p א'יר: _______

o פאלגע! זױמליך זאלט 1איח אױפ 10 p מף pb ,די p o y ii אייעי 
ם0 חאם ן0װגי O3yo־j0*3i* 1ליכע1עפעח3חעכסגד 0 לם0 ע[3עש*י3וזי p y, 
ייר איחי ועם1 יים.310 די װאו־פען םאג חעלען םיםןןן אין 6ל01 אק
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T« וענעז רניןן, יײער נעגעז
״ ״ .... _ ״ . ״ ״ . ס . *רגײמער. ״ו

*נ איך ען עס ח מ אי ח ע ר ג א ײן • ש ס ו װארגען *ו •ליג ״ ר « ײי י • ״ני

#ארגרעכען ערגסםען זעחר h אין
עו און ע געי ר ע i* ייי  ly o jn jm r

» סײן *אר געחמיטעז עס ח*נ י, .. נ י מ *ו »י מ׳ א ״ - װ ״ ״ . , ״ ״ -
אונג, יער ן נעחסמ שועמ. *ו איז עס אײדער נײ י ױ אין גוט *

 טיײמעט״עי• אין ®רײני איטער אייער אלס איין, *ו װעדטער
 JJW יי ײ אוגרענען » חענט א״גענע אייערע כיט ימי»־יאונאיס די דמ

1S אונטערגראנט אויפאונױען, יאהרען־יאנג גענוטען האט װ*ס L T I 
יאחרען• געדסען ה*ט װ*ם כויס, שעחנעם דעם פון װאחנלען די אונטער

._______ אױסטואװאקסען. יאנג
 !סקענס קײן ניט ױיט ו ױניאן דער פון טאררעטער ה״ן ניט זײט

פאװױרקליכוגג דער «װ ױניאדפײנד אנדערע און נאפעס די דט חעלפט
._____ װאונש. חארציגסטען ױיער סון

דאנער׳טטאג, נעקפטען זיך טאר שא•, אין ארנייט װ*ס דדאדמאן, מ״ן
ײ נלײנען םו« און ריחרען, ניט *רט פון נ*:םיט*ג אז״נעו 3  אר־ דער נ

 ארנ״ט, סיץ ניט םאםעננמן ח*ט װאם ױדאן־סאן, יעדער גייט.
 םיטיננ, ױדאךפיינדלינען *פעגעם אוםגעזעטליכען דעם אױסװײנען דארןז
 1אי דיעיפען איחר װיל און ױני*ן וײן צו געטרײ בליינען װיל ער אויב

 ארנײטלאזיגקײט, פארפלוכטע ױ װעלכע דורך קעםפע, וױיטערע איהרע
 ײעיען אינלען איגתםטױעלע און איגערליכע אונזערע אנדערע אלע און

 פארמינדערט םעגליך װייט וױ קענען זאל *פגעשאפט, א*נגאנ«ען ניט אוינ
 ארנייטער־ די טייער איז עם װעםען *רכייטער, דענקענדער יעדער ווערען.

 גע• ווערען װאם םיטינגען, די אויםמיידען םגפה, א װי דאר,ז, באװעגוננ,
 *נגעשטאנ׳.•־ דינען װאם ױניאן-שונא״ם, pa ערגםטען דעם פץ •לאנעװעט

ארכייטער־ױניאנס. די פון שטרעבען און לענען דעם אויף
נרום, ױניאן־ םים

פרעזידענט, זיגמאן, מארים
דניאן. װארקערם גארםענט לײדיס אינטעתעשאנעל

 ד פזז עקזעקוטיװעס נײ־ערןןעהלטע ד
אינסטאלירט װערעז 9 אח i לאקאלס

 זײנען אױגוסם, טען11 דעם ׳דנסם»נ
 עתזעקוטױױ פאר װאהרען ®*תעקוםען

 םאר םענעדזשערס און םעסבערם ב#רד
 דיגסטאג דעם און ,9 און 2 ^קאים די

pat אינ־ די געמאכט װערען טיטװאוך 
 “בא ני^ױועהלטע די םון סם^ײעאנס

אםטע.
נאזמזסמ רי סרן אינססאליייזאן די

 9 לאהאיל ױניאז סיניעערס קילאוק די םון
 דעם #אװעגט דיגסטאג ם^רקוםען מ*ט

 די װעט צײט דער א־יז אויגוסט, םען18
 אינססא־ די »װן דרוק, אין זײן «ײטונג
ש*\ ̂אוק די םון י"  איע־ ריפער און ק

ם^רס  פאר־ װעם 2 (*<ן*ל ױני^ן ר̂י
 מיטװאך ^פעטער, ט*ג א םים קוטען

אויגוסט. טען19 דעם ^וועגט,
 ײעט 9 יאוקאיל םון אינסםאלײ^ די

 אונזער פון אוידיטאריום אין פ^רפוםען
 װעסט 3 ביילדינג, אינםעתזד»אנא^

סטריט. םע16
̂וטאל םון אינסטאילײשאן די  װעט 2 יל

 7 ביילדינג, פסוי רענד די אין מארקדמען
ניױיארק. סטריט, טע 15 איסט

וואהלען רי פדן רעזולטאט דער
 דרוק צום געגאגנען זײ;ען םיר װען ■
 לעצטע םון ^גערעכטיגקײט״* די ׳סים“

 דער געװען באקאנט ניט נאך *יז װ*ך,
 צװײ די אין װאהיען די םון רעזולםאש

 םארעםעננד עס קענען םיר און לאסאלס,
D ןליכען tny ,איז דאס כאטמ הײנט 
נײעס. אלטע זאנען, צו אזױ עױן,

 ד^ס באריכטען, צו אונז םרעהם עם
n אנגענעבען איז ײ*ס עטימען, צאל 

 נאנץ א איז װאהיען די אין נעווארען
j w w. געגוג ם^ינעווומען זײנען עס 

 נארמאאזן אח יאקאיס די אין װאחלען
 ?יײ װאם שסימעז צאי די װאם ״«ײסען

 איז געװארעז אאגענעבעז דאמאלסם נען
 איז oy איצם. װ• nyoiru געוחמ ניט
D ניםא נאר f i i אונ־ באפ^אנ^. צו זיר 

 װירקאיד oy איז אוםמםענתןן די טער
f\nvv איז ov ר גאנץ א ^ ny סיםן, נו i־ 

ג די y די אנבאטראכט אין מג :^ ^ r 
 גזד ytr'DD'^ovp דאס װאס אגיטאצי^

5 jrun אננ האטyפTװאה־ די בעגען ט 
 וױדער און רyאב אזיםפאדזנר^־יג <אן,

yםיני די און אמרײםארס ןײ rרס 
 רyײנp דאס וואוזיעז, די .ג^האסיחנז״

D ניט r  \nviיםy;נינ^ן זיד איז ז 
 זו^טאם.yT *וים״ן באקילאגען צו ו^ס
 פדם־ n םון מוזות yf«« אז באוױיזם, דאס

י ןyאנp נלידער  און ז,yארםוםלD נים זי
או nyo די יע£גז באלד ׳באלד ״ rrw D 

^ דער םון ארונ^ר אמגאנמן סמנ
ױ איז חנזויםאט ותר פאלגכס ו
ר אין עריײ רימזןר ײח סיאמ מ  אי

 בא״ זיר האמנז 2 יאקאיל ײניאה טארס
 פאילגענ־ די אזן םיםנ^ידער 994 נױ^יגם

ם דינעז אערזאגען מ ^ װ ר ג^וא־ ע
:u n

 ט. 2 יןימאל פיו מענמדממר טאר
*8. ז י י

j 2 יאמאי פיזי נממדםאז םאר
פ ע ד * ו

 א. כמםבערס: בארד עקזעקוטמו סאר
 ב. #-בלאק4דזא אינגבער, ח. אבראססא?,

 גינד ס. גאנז, ם. ביום, וױלןאם .מהער,
j ד. גארדאז, jo גער^ m  ,w iy a גױ 

 .חאמגדער, נ י. גאלדמסייז, א. 4נאאיסא י
J9 ,ח. וויגאד * &jo rv ײר, ג  א• םי

W ' l  *» »tPOW /Tfi «n i 
j ’S n  cpmd . r m  .d .w»m p  j

 פילי■ און רעזגיק ס. נצוױיג^yראז ל.
(כאםיר). רyעײם

 קיאו?*םײ די םון װאהילזח די אין
 ?יך זyהאב ׳9 לאקאי ױניאן, רסyניש

 םאיל־ די און רyמיטג^יד 867 באטײליגם
jyj^nya jn :y j ז: "y: of»pymy \y״ 

:אר^װ
yד;yJyט פאר rי. ,9 <אקאיל פון ר
סארקין.
^ii פאר ipy ip y מ כאארדyמכy:רס 

y□ סאיאםאן ̂רyנײדrדyבר מא?ס w ̂
cyo בnyב ?ארי ׳מאןyרp/מא?ס אוױצ 

 ריyה גאידעטײן, oyb גאלד^זטײן,
 חארא־ דזמאו רע:י:, yראז ׳רyנארטנ

n װאכטיער, דױיטאן װיץ, w e y p  cyo, 
pמאגדר ײטיyסי״ סאילצב^ע, הײטאן ̂ס 

 אברהם סינעי, איז׳^אר סא^רס, לי
 צו• oyo םרידטאן, דזשײ?אב ס^אבאדא,

yp| jy אברדזס ׳^ .^ p איזידאר Pאהyה 
 ניתאיאס ?אוםטאן, <ואיס ?אהען, אײב

iy טאיר קוירצמאן, : r ip מןוריס און 
שנײרער.
ציי־ ד^־ םון זײט רyצוױיט א אויח

iŷ די ;yf»yii טונג rcy3  iy?y בא* א 
V תגר ז,י32א* ברודער םרן ריכט '" i~\ 

 אין ,2 לאקאי פון רyLrדזy:yמ ותהילםזןר
v:'n ײעיעז רyזy;>י די לכעזyװ v i] צײ די 
 יyדy' װאס שסימען, צאל די םון רyפ

באקוסז*!. האט באזונדער קאנדידאש
 די אױ^ סyדyר אינםםאיײעאן די

 זyװער [v&xnvy זyילyװ ע\2ס"סי: צװײ
 בא־ רyטyרpסע זיגטאן, נטyזידyרB פון

 תנר םון תגדאהםאר יאנאװס?/ ש. ׳ראף
אנחגר^ נאך און ׳^כטעקי'טyרyג״

 פרץ ל. י. פון האנצערט דער
 נעקסמען םאראח, שױיבער

אײלענד קוױ אין אװענט שבת
:lyoopy ,שבת jyo22 cyT ,אויגוסט
 רyשעה: א זײן אײיאנד ?וני אין וועם
 זײן װעט דאס נט.yאװ םו^הילימר און

רץ ל. י• םץ בא< איז ?אנמרט רyד  י
y ײעיעז oy ר־םאראײז.yשרײב ^ c 'w־ 

y די טעז o o r o r f io ״ ™ye שוישפײ 
^ןי.1,ש און רyזינג אער,  jy^jni י־אן י

rרײבyםארא ר*חומאריסמעזyזyז n y ic- 
p אוז זyזאכ ליבע y^ o ־ חי זץן— :y־ 

>oay !
 נאך אאץ. ניט נאןי איז דאס רyאב

 אנהויב^ ערשט זיף וחגט סאנמרם דזגם
" דער !Vv o ib t'' ,זיף וועט װאס כאל 

פארטאג. |yn^ ביז׳ן ציהען
 באטײאײ ?יף \V/ur\ רםyאנצp אין

̂װ, אהיז שוואדץ, םאריס נען:  ילזגבעד
 די םײזוד, לאזאר דזשײקאבסאז, הײםי
y יריםאדאנא יונגע r ’ D & v i,> מארק 

i בריה, ישראל ר׳ חזן שוױיך״ j n פיא־ 
 רוסיש־ yבאר^זםט די א<שאגעצ?י, ניםס

*v tn v און זמנערינם o :n y t:y o װא״ 
 מיכא״• מיכאי וױמסאצאיא, און דאנא

 האיקיג״ םיז נאוױ?אױ מארים ^עסקא,
 רyינסם^pםוד־p תנר און״ םעאסער סאז
יאסעילםאן. ר חח סאגצערכױסט איז

 גאםעספעיד, ח. ,p תשר זעוױן, י. .,י
מי און אמײמ< טוביה  (באנ- באנק ײ

מאריעזען. ײמצזון יאםמלדארו•) פאן קיר
 חנם איז פארתוםעז וחנט איץ דאס

 יזא עזתגױ םיירוי האציצ׳ •רענסאעגד״*
סמי־יט. םע20

n גדסעטס r אלע אין באממזען צו 
ן אין סyצ'pר»yר אידיאת י מה אמיס י

ע כ לי ענ דז ע *’11

^ חש״ •וז ס ע ר 3«לא?אל מענעחשער נ

ס  po נלעטפי פטטו;יסטי׳פע וו
o 14 פר״טט(, nאין אוינוסט, ט«ן • 

 פיטגט* ר«ר אױןי ?עפט׳ןיע טו««י^יער
 :ךןי׳און נזח סיר טש«י«רזש ■יידוש,
 דרעס• און שלןוק די נרשסראו, ,גרײשר
ס תאלטפן אײך װעל׳ןן סטגשר  ניי

טו״  גע־ דארט װערט «ס און װאר
טגט  װאם רעדע, » פון אויסזוג רער נו

״ געחטיטען וו*ג איר  פיז סיט*« א נ
 אױם• דשר נפארדס. ששזעשוטיװ *לע
j«r( ״נ׳נרשנסיג־ דער פון •רויסגענורען 

ױ אי« שייט״,  ״וױים*פרעזי• :פאיגט ו
 נ** • 1אי ערגלשהרט נרשסלטו ושנט

 חױפט־אישו רי »ז )רןדע .נ״סטערנמר
o אין n הט^יגיסטש;, רי ניט איז שטרף 
 אין נאנוצען ויי װאם טטשטיש די ;*ר
 דעם ײענען אױך רעדט ער יוניאן. דער

 ט אױנ אז נאהויפטענדי;, מטאפעדז^
 װעיען מעמנערס די fie סאיאריטעט

 א פ*ר רוףי זייער י1אוי אפרופען זיך
 רי װעט ד*ן פטאועת׳ןן, רועע.עואר

טיגש  נ<ונ* כיוזעז אדריניסטראץיע א̂י
 ער סעסנערם. די םון וױלען רעס קונ׳ען

 דרעס־ און חיאוש די *ז זינעד, אנער איו
 װע־ און ױני#ן, רער ס׳ט דינען מאכער

*jvf רוף דעם אויזי אפרופען ניט זיר 
 בליי• װעלען זיי און דעסאנשגען די פון
. עע»ער". די אין כען

 דעד איז װ״טער עס הייסט דאן
:העסטעיע ס«ע*יעיעו

ע ײאלט נרעסלאו נרורער ,ווען  ; מ״נ
 ׳טוין ער װאלט רעדט, ער ײאס ערנסט

 אד* איצטינע רי אז זעוזן, געדארפט לאננ
 װילען דעם :אכקורען זאל סיגיסטראזויע

 גוט, װייסט נרעםיאו ניעמנע.־ס. די פון
 ניםא זיינען מעמבערס די *ווי׳שען אז

 זא־ ײאם »רט«ענט, ןװואנזינ ק*ין אפילו
״ן ניט לען  ז׳יגםאד דער םון נעננער קיין ז

 אתיםחעלםער. איהרע איע סיט טאשין
ס אױב נאר ^  צו װאיטקן :אר װיל אוי<כ

ױנ מײן, טט א א ״  םעסכעדס די פיז ^
 דז׳טענעראל » םאר *■רוםען זיך וועלען

 זץהן op ססתםא עי װעט םםאפעח׳ט,
jp קוטענדען o rip jip !
 אז ברעסלאו, ברודער געיענקט, ״נאר

 םא־ נים עס i״p םעז טןןר «וננ קיין פון
 װע־ דרעסםאכער און שיאוק די כען.
װארם״. ניים האלםען אײך יען

 װארט איז װארט סאפיע, א א־יז ראם
 אין נפװארעז נעדתהט איז עס װ»ם
״םרײה״ט״. דער

 װיצ איר אז ערקצעהרען, װיל איך
 היינע איז ארייננעהן נים װעיל און ניט

 קאטוניסטייעען דעם נױט דיסחוםיאנען
 פאר־ נ«ר, כײינוננ טייז נאו נעזינתל.

 דדעםסאכער און סי>וק די נים ןם מרעט
 נא־ נאטען. זייער אין ניט יערט זי און

איבמ איז טירייך,  םיט ײאס ניעטא י
 אכער װיל א־ו דיםקוטירען. צו איהר

 סײ מעמבערס, אונזערע צו ערסלפהרעז
 אז דרעסםאכער, ס״ און קלאוסמאכער

 װען װארם. ביים האיטעז כײו האנען זיי
 דורכ־ זאל נעזאנט האנ איך ויאס דאם

 היינ- דער םון יעבעז איז ייערעז נעםירט
 אם איז סאםיםע, עהטאן דזטא־נט טינער

דארף האם'םע עק־טאן רז־טא־נט די װאם

ר כרי ט*ן, י «ן ז*< י פי  וי«ס ד*ס, «ו
ױ u סיין אין oJtftpi ח*נ א p — וי 

״ 1« ארנ״ט׳ור רי tvon דאחי ס ו  װי
חר tnpv ארנײט די  יוגיאו די װי שרי, ױ

 סריחערדיגפ p»( אין «עט*ן ד*ס ה*ט
 סטו וו*?פ *נגרייטען סטאפ«רזשעס,

 פרנײטער, y»? רערזשיפטרירען איעמן,
*ו <«סםאוט האנפן װעינע o נ n ל*־ 

*ו און ג*ך סטי o ג n >«ו ש*  אזױ — נ
 ח*ט װ*ס און װער װסען, *?t מען או

P?*t in און גקסטאפט s| ן ״  אן זינער, ז
ip r n  o n ױני*ן o ip sop o. ערשט 

o p is *j( טענ •אר א »י ,Pim* IPMm 
 נא־ » או זים*ימ«ן,1א זיך װעט עס און

W*Q יאריטעט  |PO*n o ip so vo •ײירק 
ו בין ד»ן נעסטאפט, ליך  » סארטיג אי

tvon* װ*רט. סיין חאיטען  ip s א
m p n n s o, ״וסט איחר װי. ’t» ,o p p 

iv ו*ל מען ih d d נאנסיטאנ, אוהר דריי 
ip 8״8 די װייל o i i8 s i18 לײן ,lPO*m 

 מיט ,1PMU0 גיט סיינער װ?ט אוהר 10
 און םאנאטיקער סאר א פון אױסנאהטע

ip :*npB  p j’ o s p n s c, און m חשכון 
ip 8 «ו איז r t r n s o ?ר8 איז שאפמדי*; 

 ps>pn אױטסייח»־, מיט הוןולס די םייען
 שיאוקמא־ אלס |8װ?ר פאר׳טרתן !Pװער
ני נאך ער׳טם און כער,  IP^jm אוחר םי

יו תראושמזיכ?ר פ*ר א ם־י״כט  *ו־ או
o און — טוכדעז n s * s ו ז,8ם*רנ אויף* 

 ־8ח 1PS80P18?P אלע ז8 סרופייטערען,
 און שװינדעל 8 איז — ם88נעסט כען

8 pd׳p, וושלכשז p״ip s ניט העז iponpi 
ע׳־גםט.

 dp אוינ אז ,‘נאכאמאי באטאן איך
 סטא• אזא װערען ארױסגערוםשן זאר

 ומל ם*רנשא'ינט, ה*כ איך װי פעדז׳ט,
װ*רט. מײן האלטען זיכשר איך

 -ip צײט זעיבער דער אין װ״ל איך
 ־8ל מײן *ננאיאננט װאס אז משהרען,

o דרעס סהוירם, קיאוק, רי קאל, ip D P H 
s איר ipopn ,36 ל*אאל יוני*ן p ip itp i־ 

ip אלם ס«עצישל סיר, trnp ;po, חאב 
oop״p אױיי נשײארם נים איך j א•8ם׳ 

 םון מיטיננ נתיסשן א ביי נ*ר יענדזיט,
p קלאו? די פון טויזשנד *ײײ אינשר i i* 
» ם5ד אוינוםט דאנשר׳טטאנ, םערם, «0, 

p די אױםנ׳מוםשן אלײן איך האב » 1 e 
 םארטחגם איך װעמען onpsopo די נױט
ײ האכ אק  װערםער ?יארםםע די אין ז

״ אויב אז ערקיעהרט, ײ אי ,IPPSP1 ז  ז
d םים א״נפאר׳טטטגשן ניט זיינשן n 
ױ אופן  סיט אויר און זיי פארטרעט איך ו

 אינ־ די אונטערטטיצען םון פאליםי די
ס און טערנע׳שאנעל  |8י באארד, חש. ת

^. צו םארםיג איך ןזב שזינני n איז ר n 
 איו op װאו ״גערעבם־נקייט״ זעיבינעד

 npoenp םיין םארשםענטייכט נעװשן
 !Props אויך איהר ק?נם כט״םטעגט,

np םון באריכט דעם trK .אונ־ נדםימ 
 איינעטי־ כמעט ר,אכ?ן רםpםבpם זערע
po די מיט טינ o pis ח *װאצי?ס  ׳חד י

 רעזאלוצי? די אננענומען רא־נע׳טרײ?ן
 צוריפ־ *ח באארד ?פזעפוטױו רpד פוז

רעזיננאצש. םייז געוױזעז
ברעםלאו, דזש.

5 ל8?8ל מענעדז׳פער 6

אפען ח m הדז ױניםי ױ
ו » ז ױ ל וואכען פ«ר 8 נ

 םאר־ פאנטרי איז 1םעז* זומער דעי
ו ?נדינט י sp־8 די באלד. ז j * r p : ^ j 
 י1אוי «ארק, פארעסט איז הױז, ױניסי

 װ?ט פענסילוױ־ניא, םון ב?רג ,בלױ?" די
ײז נאר  אי־ ײאכען, פ*ר 8 בלויז *םען ז
 וױלט איהר אויב און דעי, לייבאר כער
ן ״ pou d נאר דארם ז p i,איהר דארםט ,־ 
pd דאס אונמ?ראייל?ז. זיר d ps איז 

 |רn םון *סים 1אי *רײנצונעהן לד8ב
 זיד און םטריט, םע16 װעםט 3 ױניאן,

. רצדז־טיםטרירצן, . .jpc l םאר לאזצז 
o נלייה PP8D oy טום יי־אז. א״ד p t 
ײן אױזד  זײן ניט װעט איהר אז זיכ?ר, ז

 די צװישען פאר׳טפעטינט?, די צװי׳פ^
x׳ צו םאל p»< פומעז װאס iP ie זיים 
צייט. אין

i ה*ם הויז ױנימי אין n ולם? P 'P

 D8HP: ניט הנאח אזא םריהער מאל
o װי n םיזאן• הײנםימן e n  PM 

sp ח*ם ■לאץ װאונד?ר־ש?הנ?ם e r |po* 
ip* םארבראכט, נוט דינ s םי• יזיינסמזמ 
p נ*ר נאר, op איז זאן s s n tr ! און 

ocspn באזוכ?ר לע8  tp rn .וםריחמ*
ip s* דא איז װ*ם n rw B * סן w 

i n p i, — אייר, ר׳ודזשיםטרירט BPW 
 אידור *חרטן8 און ם?טש?ל דאס איין

tppsKi ip >.ונז טpװ s 't פאר ipow  m 
j ip p ־ » אוים זיך רױזם און םאהרם  ני
*ו 8 כ?ל• i* ײ p t ױי i אין צו n ױניסי 
ip םימם הויז ip o p s ik o ר8אײ ]JSiHp 
op ,י*חר 9עסל'ב םײנט >j p s n  ip js p 
o? 4ני<י »זוי אײר פאסס דאט און t f 
א א זיך נ?ל?נ?נהײם די דורך ניט סן ני

.)pmihPB*
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mH•0■ mi%♦'•׳ י wnT,*״-

L w*-■ד ׳#v|4,r>1 .״:.d!■#4. hî־jfoxW₪fljLJ&r  rtf iiirinr ו»ורר a,.

ר nppipp|8»ל8י1 די » u נ״ n

8 '|M esnps,נט •pn*v p o ' iip i « f 
u r n  d ip s b p o גאיײגפיוסט |,p i8 iip j 

r m 'n v r n  i p m i p i c i o  i n  no ip n 
i" ס*ר װשר און  |im ,w rm n p  n n s i 

tpe'dw ipo ip w  B'S ip s n g i  i v r ' i, 
*די איז «.psnpr r s i J « sn

SIM |1B 01PSSPB BSPt'IB DUB IPS!* 
«s « d p  Banps |ps*n pb pb p  iy t 

s ip m p ?  n P "»  m ' iB B ' i r t in  ,ip&ip 
t8 ,n אויס׳ן inps און * p n ײ IPO'b׳ ז b 

P31P0S'M i n  B'O1*0 8׳ t 'B  ,?*S*B
,s s i r 'n p  n s n n o i p  eospn 

ys•* ips* װ*ס שםיסוון, צ*חל י1 ' ' i 
o  i n n s  i» o  m * iip s  ipsps> .ש»יו י*( 

i 18| 98 *לס n  817 t'M , ip rn p s p s 
IPSPS■

m s  is o־n .s ip״s^ לס* *ip r o 
80,| " !602 tn*1SPS IP3P3P38* IPS 

■ipsps 8C |1א 1*6 שטיסען
i i m *s  rnsipptpp i n  io b איז i n

ױ ,ttmps װ*וט ס:6 ו מ *
p. 678 — װעט«ר iP O 'e r, ■38 י* 
0681*1 — 661, 563 — IPSSS'M ■I 

r n, 467 ס, ,608 — נלאה — *|n * s, 
 iMBippip — 430, .1 >432 — סילער כ.
opmo מ.  ,417 —  isms ן  ,410 — תני

 584 — לאן8שא נ■ ,387 — םאתין דז׳צ.
in נ. י■ 570 — סאייר פה. s p i* n — 
366, 1PPP3 ,3 562  —  IMOlPdU —
לטוטער1?8 ת, ,341 — ידוס88ל ה. ,346

sna — 527 ס■ 532 — is ’ s .לזם3 װס— 
P — 513 ם. ,326 's ip i .312 — רודין ס, 

50 — נ*לד׳ןוטײן א. ?1 ל■ 6 װ״3*ז 3צ
p א■ ,iptsps — 288 ר■ ,302 — ra s is- 

286 — ips, ■279 — רם8רא«*» ח, 
 — חוירשטריט ם. ,272 — ׳פניידער דז׳ןן■
 ,ipss'O — 266 ס. ,268 ע»׳טטיי| ל, ,260

 ,248 — קאהן י. ,261 — ודמאן3 א.

ip — 240,234 — ם*רמאן ה. p 'B  j,

r ,203 — וין8ר ע. n. 200 — טיאב*טש.
t cp״n * « p s  B lnpm p |ps| .גר 

t'bwm אלם i  .s ; ip n ip s p o8״ csלם 
PBMinsMP 24 p( רי און טשערםאן o n y 

 צ*הל PBOsyn די נעקראנען האבען װאם
״ שטימען !ips די PB>nprip 3 צו m•ײ 
11883 1VdiPP!PP iy.
 ps• ה*נ?ן װ*ם די אז ipd״m מיר
 יט3 ?ן3ה* װאהי?ן, דיזע אין שטימט

3*1 BP'IIPSD'iM ״ !IPSPS dDPBBI■ ip 
i, צו ipaiT סאסוניסםען די װ*ס דעם K B 

ו iptsiM ם*ײיעט?װען״ *i י*!,3י s אז 
p״t םיט ip שטיםעז P3*n| ײ pso ז ' sm* 

in *ז *וםתי, און נלויב?ן ip״i װיסם s 
8 i  in n 'B 3 in  ip ip rט3ר  ל*־ iiB ״

no ip 1םא סאי d p ip d s 'M i די nspa 
m P 3 m * B  in s  .d ip ײ 3 ד 1םי אז ז  װ׳

ip* םון לען ts i ט  אי־ נ,3אלםדי ט*ן ז״
P3"P!P1P3| די D1P3DP0 313 אזP3P3 

isim ״ !ip ״ ה*כ?ן צוטרוי |p ז  םעות ״
נעהאם. יט3

 t'M d*ii |PsnB IPS1P םעםבערס
d iptsi*״o n  ipa'M ssis פוםש-סטא־ 

■rn p, י1 ױ*ס '> ,pps״ t'M |prpsM>i 
i n סל*וק p'TDons'M, יל?ן םיר« 

1*B K lP3*t *n o n  IPSP11 1P3'1K1 
ipoipii :

1* 1P3'M | 'i r  I'M DP11 ױי*|P3 
,D8TISP18WD83 D*,1 IMOS't ■tP18 DS't 

 io| ח*ט *ארםיי, יםםיש?3ס*םו י1 אז
־pp pdhspboid די D1PT1*PS *S«P'B׳

rn p av o o  * ip m 'B itn n  dpii'dippi 
*i n םםרייק *oons'K  pimI p i n  I'M 

i ■P'i״ iP3*n ו* B יו3 נ »r ־ גיט** 
■IPSPP"1 D'S DP IP3PP |1M OSPP"PPS

dp ד*ס איו pdwip ם*ל i n  t'M הים־
0*1'!8 '*!,31' D1P3MOP1MPP '1 no P 
1 IPP'O'M11 *ל VnP88B0 M IPB11'

| Ips't*b די אין יל13לח ib in n * ' ip 80
* 'o in s in  i,i. ם*לט,8י M״i n איו  ם׳

M m'OMB OSPlB ,18'SI' K Ipups! די 
*MOSKBd M I'M O'VIM IPS"! 1PD"31M

idd dps״t ipii |it* p" ״?ips שױן ■ps 
tpspor אין i |ps*n dksדאן ״ oKnps 

8 |PSS1in*B D"31MPSD'1K tIK U'D'O 
י 1צ •DM3P1K3'0 י

phpbboo i p i i שױן איו i*s נים
1PS80SM80 |"P  IP11P3. די |PIS0'S1D*P

ipiipsmpb איחם iPO'ns iik ד  שוין יי
i״iy |Pssnn*B psvp jsbs*d b d די 
" IP380 ניט■ «ײ |P3*n נאםים8אל3 i
11 ,rtipam so o n  ip s*״ ויי י«ל !ips 

lio םיחדער 1י*3ײ די אױוי 0P3 אין p r 
״  .IPSIPJS* 8TTPBMSD M ײרד <«!’!! י

 םסי־ייל׳, .**ליםישער 1םי א איו ד*ם
*|31י די ליצלן. חזמנ*  M ויי בײ איו י
ss די וױ לחבדיל םלוכה, ri'sn  p tro n 

 םםרייק •*ליסישען א ויי inPNnP ני״
s jn 's n . i n  IFips״

m s*p ד י ו י ד ױ T ד*ם I'M אי!, ו ib 
סי י מי jm נ psino די *pm ארבײ־ 

םtpMi 3 םונר ^ס *is י ײ־ ךי סריי  ארנ
1« W י  IPSP18 !318 IPD1B 1PBPW י

ו gnpi ט*ן w ogn «»ת א ip״3 ױ t
j י nr>n» pi89ep»»nM ג

« ל , » ד !8ז ל

חו; p או •: tn r ,ײ סטר״קצן  ויייען ו
iy« סיט • ד^אנס^ קרעצן i, 
inert ,*כוחות *לץ סיט טרײעו נרא 

 yo-; נאר וואו ארנ״טעו אמיפצוזעצצן
ה  א ןyטאכ און קאסוגיסטען n מומען יי

 װײ ניט גאיצבאטים^ ®ילע חונגצר* דיצם
 *ר- זײמרע װאס םאראױס »ין ס*נדע
̂ו, װעיען בײנחוי v ט w\ ״  רyכnדא ו

ט  ןyחאיטpצורי נעגוסען װ^ר ̂ז
T t מנײחון. םון oy אוםן אזא אױוי איו 

ty fiiry i א געװארען yy^oi^p ס?py 
 קיאוקמא- רי םאר וואכ^♦ 3 נאר אױף
 דורכ־ אין םאריוסט א oy מײנט כצר

 מאן. א דאיאר 150 אדום פון שדט
 Vזyאמוניסטp די oy ארט װאס אכצד

 אין ט^-אםיחגן קעגעז װציען זײ אכי
 ארױסצױ געילוגנען איז ױ' אז מאסח̂װ

w* י חמזן v'O 'tn גיױ אין סטרײק 
w*' מניאן די געגעז יארק in...

vo biyyjrwi\ די א? ׳דערצו נאך 
^ן iiy: |y?jm’0 סyכאס סגו  tfvi- די אוי

iny צו «טור גחײטyג ii אר- טײי א םון 
^^iyo אכ זיי װעלכע אויןי^yיאנג סון ן 

ײי זא א און אױג אן שוין  װאס די סיז ט
^ן |y^yn סטאיעז, ײעיען  yזײער םאריי

oy iy וױ און דזשאבס iir הײנטינע איז 
 iyp דזשאב, עם0נ א ?ריגעז צו זyט,צי

Deny |yo זיך ^ ט ש ר א nyt'i װאס פ
שyסטא■  y^רואינ אוםגילי^ םיי ן מײנט ^

 םײ צו oyii דאס צרות און פארװיסטונג
?p Vאו װאס זאגט רyםאכpי

W א׳יז nyr איך וױילט. איחר 'i -סטא 
■7iy״t ראװאטאטאר. א פון ארבײט די■

ן די איז חאםנונג yאײנציג די א ^  ״
o:yoדי םון ״ pאו>pמאכy.מיר ר r:  iy״

תן אין זיך זyיyװ װײנינ אז רyזיכ  די
^r o־tMnyi«DD כאטײילינyאנ־ און ן 

 רyמאכpילאוp די שאחנז ברײנגעז שטאט
oy oyii זײ lyjyoy או? אויבעז די oy 

 די םון חוצ«ה חנר צו סווי א ?ynini טyװ
ד חןם צו און ?אםוניסטזגן א ר  זײ ואס1 ^

jyrvnya ױניאן. מןר געגען
אי;םזגרעסאגסע «אר א אט

jy ײאם םעשה׳לאך r^  |y?yii װאס צו 
r א סאר  y : n mטוםy לינסע מאנכע 

.lypjn iyayp רענחןר״ ״ױגיאז
סט. yn22 uoyii 40 םאסםאני?, בײ

 האט ער ל':?ער. א טש^ןרמאן רyד איז
ר א ^ fy א צו נאטים r»nyiy: ד o n w 

^tron^ מא?ס oy, אױב אז yר oy ii ניט 
py^̂ i פאר דאיאר 10 ןyבyג i nהא־ שאז 

 איהם טש^עןאן, אלס ,ny װעט בױסע׳/
i נס.yאינשור די 1סטאסע1א y i ,ברודער 

ע הרyז א אין ט ק ^י לאג^ ;
 דאס דארף ער אז רט,yנטםyyג איהם האם

:v& איז איב^װזויפט זיך םאר yר 
jyo o בעגעז y i זאל ys^yn| ױניאז די 

B ר.yכyבר lU f i
n n ^טyגעווען משײם האט רמאז 

 םון טאז דער װען איז סטראשונאס זײז
 אין זyהא^םyג האט אםיס אינשור^ש

fy>r^tfb’w אויב רעסyנדyברױ רםאיטעז 
 ^י• ר.צ.ט ׳שאפ אין אינשוחגנס זײן חגר

 דער־ אינשורענט, די נעסמאפט םשערמאד
^ר njn אויף צעחלזגנדינ  ־yאדשידL בר

yi האט :אטירליך סטײטכ^גנטס. ט*לשע 
 אויסנ^פיהרט, נים גאר טש^עןאן רyד

 פאר׳ן האט אםיש ל*?*ל רyאונז וױײל
 דײ אינשוחןנס. די דyםpyא^p ברודער

 חחרנה׳דיג װי רyאב צײנם ophd רyז
 האנד־ |y;yp לינס? םארבחומנריש און

יעז״
nyuw ^ז העיםט אםיס לאקא^ צ  אי

 ניט אינשורענם. yיכPצyזyג הריג^ צו
 רyאד yכטyר זײנעז זײ צו םחננמנדינ

 אויס־ רyר םון מיטנ^יחןר אטילו <ינקע.
ר ע ענ ס א ^  2 לאטאל םון yiiwpytpy ג

 זײ־ |yrnp זyם5האyג אםיס רyאונז האט
yלינקער א וױיל דא און אינשורענם. ר 

 בארערפטײ נויט א צוױננען טשערםאן
 ױניאן די צו םצשר גצבצן צו ברודער גען

 צו רעכט איחם בײ איז ניט אז ברעכער,
 צו ׳נצ<ט דאס םיז םעםבער א בארויבצן

בארצכ^נט. גצזצצ^יך איו צר וחדכע
 בײ םאל דצר איו שםאר?צר נאך

תסט 21 ירא,1שא און דובאװס?י  טצ19 ו
 נעווארען געסעקט איז דארםן סטריט.

 אםם׳ן די און ױניןוז זײ ע?זאםינער. דצר
 אסס׳ן דער און שאפ אין ארױןי זײנצן

 איו עס אז צונענצבעז, האט םארםרעםער
 צו םאז דעם אורזאכע קײן געװצן גים

 וחנ״ ריאיגסטײטצט צר׳זאורוי און סעקען
 *אױס־ אנטזאנט tt חאט םידםע די רצן.

 אז זיך טיחרט צנפדצײתננ. זײ צוםא^גצן
 םטרײג. א ױניאן די רופט םאיל אזא אין

מן ײ  גזך ארבײםצר די שאפ יענעם אין ז
 אונ־ און באלזנבצסילאך די חיילןי צו קוגמנן

 אאריײ אן פון אנאיתחנרשאפם ךי םצר
אי  איינעם צו בדוחןר א איז וו^יכצר #ט

 ערקלעדט tt ױי חאבצז םירםצ, דער םון
 ארבײמצן געבייבען ױ«ע\ און vpm םאר
 חעיסען «ו דך נדיגyאנTצנם שא« אין

 איכײט וואם ברודער, א ריודגמױיטען
 דער וועםען צײט, יאמר א אאין ךײ סים
t האס באס p חאלב א םים ארוםנצזוכט 

 אזנצחר״ אן אוי^ װעיצנזײג צוריא, יאחר
וחנחמ• אםור איחם ®יז אוטן <יכנן

W האט ״םרײח״ם* וײ  irwry> tt 
ט באוײחסם מ •yn מי מי אנ י 1םי ןן אד־ י

a פ ענ ה ער די מ
ס ײ נ ץ *ו ס ו ע ענ עז עװ ר נ ע ש עוז ענ ם

 םאר vn װאס #.א״»«יז י מ. כרודצר
i צײט!עווען יאחר צסייכצ פון סשר א v i 

iv w w v o חור פון o iy i ’ogTpy בא־ און 
 yצטyp איז ,82 ל*ס*ל ױני^ן, גראדצרס

v איס געװארמז צרװצחיט װאך iv o  i y i- 
ײyא■ רyםn און קראו? רזר םון דזשצר  רי
 ארײנ־ חאט iy און ,2 יא?. ײניאנז, טארס

rנ yיp82 יא?אל צו זײן ט.
 npTyn א אױך און y^vy^nyi די איז דא

v W אויסדרי יא?אי, םוןypנדיג ^ נ  א
uyp« ארכײט. זײן פאר

y : די איז אט ’ y i^ T jn
nw pyrpy באארד pyזאמינyױגיאן, רס 

*82 יאקאל
y r p כריחןר:
 בא• אױ םארדרוס םון ג^היל א םיט׳
in y 'n אײך איך שרײב v v i װyרטy.ר
 ־y::in יאשאי איז אײך כײ ביז איך
 cyר רyדזשy;yם אלס זyװארyג שט^ט

 cpyr פיט ח. ד. ,1919 יאנואר, טעז14
 כין געטייכזען צורי?. יאהר האיב א און
 האט מאס יאתא־ל, oy^'^p א אין איך

yרשט ^fy a ^ y זײן >jy3y האט און 
yלינ־שר־קרא:^ זײן דודכג^ןכט רשט 

 אײעױליכעד אז םון yo£^־ רyד אין הײט
רחיוקת.
ivn דיאב אנגעקיטעז, אײך צו כין איך 

 ־y( רyזיכ ניט בין איך ; רטyגyצyג איך
 צוריק זײז אימשטאנד איך <yn צי ײען,

^ צו ־ ^j y r r צ דיyריסyנy נםען^^^ 
 טyװ מיר אויב ;שלום־בית א זyשאם און

:y3r>y; דורכצוםירyאר־ םון ארבײט די ז 
iy אין ׳yנאניז»צי ^ y i i אײyױ ילאהאי ר  י

D זיך האט ניאן ^ o y i שטארק אזוי :y־ 
^ײנ #איהר נויטיגט. ס ױ  פאראנט־ די ו

 אין האט ארבײט, רyד &ו? װארטליכ?ײט
 נאר חסרון, חיין |ny?y: ניט ןyרyנyצ מײז

.n^yn א דוהא
 רyטו איע םון צוזאנ א באסומ^ינ

 אויך דאדונטע• באארד, דזשאינט Dyn םון
 ר»^yנyנ רyד דאז זיגמאן, כי. רyברוד םון
yדזyנyמ rד םון רyר pלאוpםאצyױניאז, ר 

o נומעזyאנג איך האב y i זיך און אפט 
)ly in ^ ^ n  i ^ j y ארבייט. די

 זײ תתדסלז נים נאך נױיייבס אמ צס
 ארבײט, רער פון סך-הכצ א ציהען צו צײט
y רyאײ איס האב איך װאס trny jyo ̂
 ־yj אונ^רשטיצוע, און הילן״ רyאײ םיט
 איך, ג?ויב אײנס, .82 לאקאל אין טאז

 פון האב איד אז ׳?yny3W איצ איהר טyװ
y אין Dy*< טאןyנ זײט סײן j ' 'n כחות 
y איז און : ''o ,אײך דינעז צו פעהיגקייטעז 

T^ iny ײ און ^־  אגיטירט, האב איך ; ג
 נעפיהרט און נעדזשטyמyנ ארנאניזירט,

 זyסyאינמער בץסטט די פאר לאהאצ חגם
 אינגיכען מיר איז עס מכיבערס• די םון

 ארום־ און אײנינקײט שאפען צו
 ארום |ytr:yD yאקטױו ŷ« נ^ײנג^ט

DyT .לאתאל
oy אונ־ נאך האבען םיר אז אמת, איז

y צו ציי, רyז îD ly rnp אנy,רקענוננ 
 ?וים, גלױב איך ny^: רגרײכם.yד נים

fy וױגם nyii אויב tn  jyjyp צו־ אפהאלט 
f y m r װײסט, איהר װי איך, סיר. צו 

 ״V(( ?אלט איהר אז אלסדיננ, טאןyנ האב
ŷ« װי ױניאן, א חגן ijru#  y — םיט 
נוננ*ypרyאנ yפול

̂זyרצושטרײכyאונט jy־p^־w ביז איך
 װא־yג טTקטyBסyר אייר בײ בין איך אז

m איז םיר צו האלטונג רyאײ אז חןן, m 
^ ניט איהר האט דאך סיט ב אי

 ג^שנסט, האט איהר וחגן סאס. די זyטריב
:o דארםט איהר אז yon: א y״ iy האנד־ 

 איהר האט ̂זyירpריטיp פלאן רyאד למג
Dy ג אוירy.איהי־ האט תןרמיט טאז 

D ןyהאלטyאויםנ y i ,װאם גלײכנעװיכט 
 רyדyנםװy נימ זאל רyיסDא אז אז םאכט,
y רyאד םyװpאומבא םיהלעז r ipא ן :y־ 

trװאלyנy6?א ם.
 אונ- מיס ןyגאנגyאנג אזוי םיר

 זשר jyDipy: איז oy ביז ארבייס, רyז
 ניט װארט » װיל איך ?אמןי. רyצםיגyי

 ־א־ װאם אורזאכמן, די w* םארליחגן
o בען y i צםוי? «njn .|yDnyaD'n לy'צ 

 אימזר האט 82 לאקאל סון מיטינג
ט. און לםyהצנדyג y;n«D רyדיז נ רי  ^י
v אין בלױז װיל איך v i\ בא־ אײך בריוי 

 דורך םיר צו האלמונג רyאײ םאר דאנתעז
טינh ביז צײט רyגאנצ דער  מאג. זy'ינ
אױב אז טרײסט, םייז איז דאם
 ־yגyרגyאיב און ^־יליך ארבײם טוט םעז
 אין נט.ypרyאנ דאך דאס רטyװ בען,

ny:^ t איד פיהל צייט רyלבyt רyד t 
 האם איהר ײאס דעם, םראץ װאס שולדיג,

 צטyי אײך איך םוז װאכעז, 8 גצװארט
חנזיגנײשאן. םיין זypארײנשי

 ?ײנםאל האכ איך אז םיר, גלױבט
rםאת ניט ייך yטy,לט tb ן וחגל איר  *ו

i|-׳ny:pjni» אםאל אייך ' iE» אוםן. אזא

טyרקלy אײך םאר האב איך װי רyאכ  י
 m אצינד איר ביז סינדליך, y:y< די

 צױ ,2 לאקאל איז בלײנעז צו זוװאוגגען
 רyד םון גאגצקײט און זyסyרyאינט די ליכ

 - נ y ז ר y b כיר םאר אבװאחי ױניאן.
v: בעסער זיך װאלט ך י ל i 'v v צו נים 
 שטרײט, דיזעז אין ןyצויגyארײ:ג רעזyװ

^ די רyאב איז טינ כ ױ װי ו
yBרזאנy.ז cy די םון סליכם רי איז ^  ל
p איחגאליזם ny״r צײג^ צו םע w y i 

ר בארײט זײן דארסעץ ךײ װאס י ן םי  מ
y זײן צו iy^ r פ^יזענליכע ^fyoyiyD 

y םאר i□ בyנyד פון פיטyבאװ^נג. ר 
 גורל מײן אויוי איז האפף זyאיצטיג אין

 פאזיצי^ רyיעצטיג מײן אין
 nyn םיז םײל װיכטיגעז א דורכצוםיהר^

קאפםס*ארבײם.
 וױיטער אננ^לען דאריבער כיוז איך

 לא?«ל אין פאסטען םײן אויף inyos? צו
y אלס ר^גנירען אוז 2 rn y :y oםין ,־ 

 ^נזיגניײ מיי; אז ווייס, איך ^2 לאקאל
^ דער אין נאטיס, אהן ^אן, ^ny:i 
 געװיסען א טא; לאקאל דעם טyװ ׳צײט

 איך זעהר. דאס באדויער איך איז ׳שאיעז
 ותןל איך אז פארזיכערען, בלויז אײך קען

iyy rn איך מאכען. צו גוט טרײ^ חוב 
 יאהרעז, די פארנעסען ניט ?ײנמאל װעל
 ג^ר־ צוזאםעז אײך מיט האב איך װאס
 באיײט זײן איםער װעל איך און בײט
 םיט צוקונפט, דער אין לפעזyה צו אײך
.iy:yp נאר לyװ איך װאס

 םרײנד א אײנמאל :מאםא תןר םיט
̂ט !םרײנד א םאלyאל  ער־ אײך איך װינ

 און ׳מיר מיט וױ פונקט סיר אהן םאלנ
y:y די אין קאטף וחןר װען :"K רײהiy 

 אין »ז האף, איך — םאריבער זײן װעט
 דער איז איהר׳ זאלט — צײט רyקורצ א

 #םרײר מיט שנײדעז צוהוגפט, רyנםyנאה
 יאהחןך צרזאמעז האבען yאל םיר װאס
רען.yטר םים טyנעזײה לאננ

אײערער ברידערליך םארבלײב איך
אשפיז. י. ם.

רעזאלוציע אנערהעגוגגם
py n בײ y iזעקוטrמיםינג באארד ו 

Dny:'D»rpy n פון y i ,82 לאקאל ױניאז, 
^ny^ t דינטםאג, » r o l l j p j n אוי־ 

 פאל־ די אננענופען װעדם ,1925 גוסט,
ô בר. געזyװ רעזאלי^אן נעג̂ד y 'T 's r 

n סעגןדעטאר אלס רעזינניישאז y rr iy :yo 
יא?אל• אונזער פון

 אשפיז ברודער דאס אנבאטראכם, איז
 •ynpyo אלס לא?אל iyr^K נעדינט האט
 און opyr yצםyל די פאר ny&rny:yo טאר

 אלעס נעםאז האם ער און יאהר האלב א
 צו לא?אל אונזער ברעננען צו טעגליכע

 זאלעץ DiyDDyo אלע דאס צושטאנר, א
 אי; לײט ײניאז וױ פראטעקט^ ררערען

«y די y r^ װyבאשלאם רטyאויסצודרי־ ז 
y רyאונז קען 'r n n^ אש־ ברודער דאס 
y::wvwy3 m איז פיז m| ר צוyזיגנירyן 
^ אלם לא?אל רyאו:ז םון ש ^ מנ  כ

cy װyבאשלאס אויך רטyאויסצױ ז 
iv דריחעז w h פרײנד- אין ברימגרליכעז 

y םאר אשפיז רyברוד צו דאנ? זyליכ r n 
^yo ,םאר געטאן האט ער װאס ארבײט 

 ברו־ פארזיכערען מיר לא?אל. אונזער
 װאס ארבײט, yגוט די אז אשפיז, רער
 Dim לאקאל, רyאונז פאר ^Dy3 האט ער

געהן. ןyפארלאר גיט
 םאר־ אשפייז, רyברוד דאס האם^ מיר

w נדיגyלאז m מ אלס לא?אלyנyדזy r,ר 
 אונו װעט רy און זyסyפארג ניט אונז װעט

טאט. און ראט מיט לםעזyרו
 איכח!ר ײעילעז מיר דאס נדיג,yהאם
fy r^ n ,איהם םיר םרײנד iy~

ײז אין םאלג  םאר ארבײט רyװײטערדינ ז
p ny iלאוpמאכyפאר אויך איז ױניאז ר 

נוננ.yבאװ ארבײטער גאנצער חזר
נרוס, ןyרליכyבריד מיט

עקזאםי״ באארד עקזעקומײװ
בוש״ און באגראדערס נערם,
#ל א. ,82 לאקאל ױניאן, לערם

ױניאן. װ. ג.
נם,yזידyפר גרײפער, ם.
רוש״גםקי, ם.

yט rרמאז pytpy. באארד#
ראזענבלאט, לעאן

Dpy: : ר.yדזשyנyם '

o' סון בײטער y iy און שאפ oy צוטרא״
טעלערלאך. אױף נעז

 םון מיםגלימר די צו איבער לאו איך
 האנד־ yלכytא אויב באשםיםעז צו לאקאל
 אן םיט וחגרען ^ננצחמען קצנצן לוגנצן
ױ נאכמנז אנדער  ױנ׳י«ד »יז םקעמרײ ו

ברעמנרײס
שפיז, י. ם. א

2 לאהאל %נגצדזשעד

 אײזעױ געגען אינדזשאנקשאן
ױניאן ארגײמער

װאיר?ס״ אײרן ןypריyאם ״נארד די
 אײז^־ סטרא?םשוו^ל די ryoyn בײ

 סטרײח א אן םיהרט ױניאן רyארבײט
^ די םאר צ ^ opyr ,]םון האם ^בט 

^ ?אורט םופרים א - ^y ^ p y! א 
^  תנר גענעץ אינדזשאנ?שאן או<רי8ט

 םון איז שאפ םון jyDyp'B דאס ױניאן.
 oy ביז םארבאט^, םארלויםיג ?אורם

iנדלy םyװ y r ^ : y  T װyרyדי אויב ז 
 שםזגגדינ^ א צו באו^כטיגט איז םירםע

איגדזשאנ?שאז.
n אין םםרײה דער y i שאפ *v אין 

 סטרײק־בחנכעד צושםאנד. נוסען א
דא. ותגיג דארמן זיינען



'W*wns *•־ י

װאהלעז ױ ®ון ועזולטאט דער
9 לאיןאל אין

 עח»צ־1א« זײנען װאס װאהיען, די
pro זײנען דינסטאג, יעצטען געווארען 

 גינ־ ניט ס*עציע?ע םער1או ססתעקוםען
 צעטומלעניש די אוםשטענדען. סםיגע

 צוליב ממםבערס טײל גרױסע * צווישען
»ojr ארגאניזאציע, דער אין ברודער־קרע 

 א װעילכען אונטער פסיכאז, םאסען דעו
ו געםינען םיטג/ידער טיי< נדויםע י  ז
 אונםעניציכע אן באשאםען האט חנצט,
לאגע.

האי־ סוספענדירטע די האט דערצו
>jrp גע־ נאר האט זי װאס אלעס געטאן 

 םיט עלעיןשאן. די אין שטערען צו קאנט
 װל׳לכ? אויןי םיטלען, עארלאטאנסקע ךי
ײ  די געשטערט זי האט םעהיג, זײנען ו

ײ װאוטען. געהן צו שינישערס  הןובען ז
 מעםבערם אלע צו בריף ®רױטגעשיקט

 אד־ די םיט זיך באגוצענדיג לאסאל סון
 ארויסנע׳גנב׳עט האבען זיי װאס רעסען,

ײ װאו לאסאל, סון  געבעטען זיך האבען ז
ײ םעםבערם די בײ  בא־ ניט זיך זאלען ז

 פון טאג איז װאהיצען. די אין סיילמען
 זײערע געעםעיט זײ האבען *^נסשאז

 און ־פלעצער, םוליננ די ארום סטזײעער
 פאלעס די םאר געשלעפט פשוט מאבען

 שטי־ ניט זאיען יענע אז ינישערס,6 !יי
pro. 900 ארום זיך האבען דאך און 

 עלעקשאנס די אין באטײלינס מנבערס
 םענע־ און בארד עסזעחוטיװ &*רין

 א*ז אוםשטענדען די אוגטער דוסער.
 װאוטס, צאהל באדײטענדע זעהר א עם
 םון מבו< דעם נאר אז בען, גלו םיר *ון

 פראפא־ פארםירערישע און <יגנערישע
 דער םון געםירט װערט װאס גאגדא

 גאם,_נע־ טער21 דער םון סמב״הרעכיעל,
זענד הארגע האבען ױניאן, דער מן  ט̂ו

 עלעס״ רי אין באטײליגט זיך מסבערס
 יאנע די אז באװײז, א עס איז שאנס.

 מעםבערס די האםנונגםלאז. נים איז
 כע5װע אין גע׳םאר, די זעהן אן חועען

 געװארען ארײנגעשלעפט איז ױניאן די
די פון םעשים םאררמטערישע די

באטיילעג־ עתזעתוטיזוס. _־ידטע____
v r W L םײ די האבען וואחלען די אין 

' d w דעם םאר געשטיטט בלױז גיט 
prflf• םעפבער, בארד עקזעקוטיװ יענעם 
 איז װאוט אפגעגעבענער יעדער גסר

pmnP• לאיא־ םון אױסדרוס אן אלץ םון 
 גלײכזרײםיג און ױניאן דער צו <יםעם

 די געגען םאראכטוננ און אדאטעסט 0
 צו זוכען װאס ױניאן, דער םון

ען . כ חנ ס  איז װאט ארגאניזאציע די #
ט בוי ע םנ  בלוט םיל אזוי מיט געװארען ^ווי

םעםבערס. די סון

 גע• ערוועהלט זײנען פאלגענדע די
p n on דעם לאקאל חגם םארװאלטען צו 

:טערמיז יווסענדען “׳
 סעהרעטאר־טרע־ מענעדזעער, םאר %

סארקין. איזידאר זסורער,
דעלעגזוטען: בארד אקזעקוטיװ

 בער־ ס. בענדער, ס. ברעדענײדער, ם.
 סא־ א. חױפנער, בג סאמאן, פיגע #מאן
 מ*קס סאהען, אברחם קאהען, איזי הען,

. ״ גאלד׳טטײן, סעם גארחעטײן,  קאופ״ י
 נ. רחןניג, ראזי מאנדרעט, ק. םאן,

 גארט־ ח. הארוױטץ, רזש. קוירטצםאן,
 אב. בערהאװיצי, ק. סאלצבערג, ה. נער,

 ה. פרידימאז, דזש. צוקערמאן, סלאבאדא,
 ׳פגײ־ מ. און לעםסאװיטץ ס. װאכטעל,

דער.
װע־ פיגישערס אלע אז גלויבען, מיר

 אדמיניס־ ארײנקוסענדער דער געבען לעז
 ברי־ און מאראױען נויטיגען דעם טראציע

 אונטערנע־ אלע איז סופארט דערליכען
 מעם־ אלע םון װאהל־זײז םאר׳ן גדונגען
 יועט בארד עקזעסוטיװ די אז און בערס,
 א אויםצובויען טאז מעגליצעס אלעס

 אלע םון כענעםיט םאר׳ז לאקאל שעהנעם
ױגיאן־לײט^

 עםענטליכען אן אױס דרוקען םיר
 אבדזשעק־1 און עלעקשאן רער צנ דאגק
 םילדיס, ברידער די צו קאמיטע, שאז

 רא־ און טאאטשינסקי גלאסאף, םאבאל,
 ביים נעװארען ^רײעהלט װאס זענבלום,

 טען20 דעם מעמכער־סיטינג, דזשענעראל
 םון קוידו ברידער די ^ויך דזשולאי.

 ,35 לאקאל םון װייסמאין אוץ 3 *#סאיל
 דעם רעפרעזענטירט האבען װאס

 קאמי־ דער צו אויך װי בארד. דזשאינט
 באזוג״ און אינטערנײשאנעל, די םון טע

 קאמיטע, דער סון טשערמאן צום דערם
 לעםקאװיטש, ברודער װײס־פרעזידענט

 סך א א&געגעבען װירהליך האט װאס
 בר. עיעקשאן. דיזעז אין מיה און צייט

 רעפרעזענ־ האט װעלכער לעםסאװיטץ
 בארד, עסזעסוטיװ גענעראל די טירט
 װי װאהלען די אז אויםגעפאםט, האט
יו  זאלען באלאטס די צעהלעז דער או

 זײן זאל איעס און געזעצליר פארקומען
 שאצען מעמבערס די און ארדנונג אין
ט.זאר^י גוטע זײן אם

סארקץ, איזידאר
מענעדזשער.

rm mmm
,60 יל*והי*< יו;י*ן עםנרױדערערס די

ם ה«וט ענ מ  *היוגי־ in *(ננעםאנגען ^
o ואציאגס n p■,,,! וןורגאניזירען *ו p >n 

גןן װ^ס פאך, דעם םון רבייטער* נ ^י  ב
ױני<«ן• דער צו ניט

 ו«ם1 ז,,ארג«ניזא«יאנם־סו«מ*' דער .
 *ננעםאגנען, צעצםענם האט ױניאן די

 נזען און ענערני׳ש נאנץ נעםירט װערט’
 נא־ רעזולטאטען. נוטע ערװארטען קען

 טיט* די פון עם זיך װענדט םך א טיריוין־,
 ױגיאד רי םון יאסאר; דעם םון ג<ידער

 װ«ום םענער, און םרויען די םון יײט,
 םון מעםנערם יאה^־לאננ ׳פוין זיינען

 זייער װאס נוט, װייםען און ױני!*ון רער
 *רנײ־ די פאר אויםגעטאן האט ױניאן

 אויף חונ א לינט עס םאך. דעם םון טער
 ײגיאן דער העלםען צו טיטנלידער די
 ה<«• *ו איז עם און ארבייט. דער אין

ײ דאם םען,  םארפע־ ניט עם װעלען ז
טאן. צו לען

 ױניאן דער םון מיטנלידער די זאלען
 מיט טרייר, שון ארבייטער די םיט רעדען

״ װעלכע  כאלאנ־ װאס זיך, באנענענען ז
 רערען זיי זאלען יוניאן; דער w ניט נען

ײ מיט ײ און ז ײ אויםסלערען, ז  «ו;װ״־ ז
װען איז, עם םארברעכעריש װי זען,

 ױגי■! חור «װ ניט נ«ל«נ»ן ארנ״טער
ױ, םארי^או |in »»ר, ז״ער סון  in י
ו פון יוגיפן-לײט די  ין1* יי׳דען פי

אױר נפדינגוננען נעסערע אויסהעכזפען
ײ! ם«ר ז

פפרפוי״ זייגפן .ארנייטער אזעינע
 וױמן «ײ איגתסטרין; דער אויוי טען

o הפנען n ױניאן דער פון בענעפיט 
 ױגי*ן ד נײסרייג׳נו נ<ותיט װייען און

 יװיפדלײם די זארען אויס«װחײטאן,
 און ניט־ױניפן-יייט רי עחלערען ד«»ס

^o* זיר באאיינפמםען זיי riv j׳j| פן 
ױניאן. רער

 פנחוח« םפמן נפך איז דעם nn א
 <npn< םין סיטנלידער די פאר ארבייט

״ װי ,66 o אין םיטחעלפען ?ואבען ז n 
חאספײן.

 אין קונמן םיטנלידער די יאלען
 <ipo רןנד אין ױניפן, ז״ער פון <וםיס

 און סטריט, טע15 איםם 7 כילדיננ,
 םון מענער׳פזער דער עםענפעלד, ברודער

 אר• גענונ נעבען זיי װעט װניאן, דער
 זייימר חעיםען און טעםינ זײן » ביים

זיד העלפען ם״ננ^ דאס װאם ױניאן,

ס ען דעם אוי ענ ל פון ל א מ מ
 18 לןוקאל האט אויגוסט טען6 דעם
 טי־ איגטערעסאנטעז אז ,זעדיר געהאט

אונזערע װעלען מיטינג דעם טינג.
 צײט. לאנגע א געךענקען מעםבערס

 האלב־גע־ די האבען םיטינג דעם אויף
 גע^ארםט רררררעװאלוציאנערען באקענע
 געהאנ־ זיך האט עס װײל צײהן, זײערע
 רעסאמעגדײ־ א גוטה^סען זועגען דעלם
מעמ־ דאס באארד, דזשאינט םון שאן

סאפיטאל
$18,000,000.00

 עטאבאירט
1841 אין

ם א דורד דאלאר די א  ר
ל ע ב ײ ן ט אדער י ם א פ

»ו נ

אנו, ל ם רו ט־ ע אװ ען, ס ל ױ א ליטא, פ  לאפזוי
לען אנדערע און פ פון סיי א ױר

לײםטוננען םאלשטענדיגםטע און בעםטע די
̂י־ ינטערנעשאגאל האלענד

 םקולםאן. פון ^■־

צוריק יאחר 12 מימ װאך מימםיגע

ו

 קלאוקםאכער, »לע פון םיםיגג » נײ
גק  אעיער די אין בא«ע»»ינמ ןימען ן̂ן

̂ו»ע?פד»ורערס, סאב די פון  אג־ װערם ם
 :רעזאלוציע •אלגענדע די גאנוםען

יאר־ נױ דער ®ון פעסבערס די .םיר
 ױגיאן, םאבער סקוירם און קלאוק מר

 בעטהא* אין םיםינג א בײ ארזאםעלא
pm ,די אנבאםױ־אכם אין נעסעגדיג חאל 

 און קלאוק גאכיעז דעם פון דואינירוע
 םאנומעק־ סאב די װאס ®רײי, סקויר■

 בא״ זיך, םיס ברײנגמ סיםפזןם ■#וייע
 בא׳סרום דעם אינדארסירען צו שליסען

P) א רופען װעגען באארד, דזשאיגם חנם 
;םאנופעקטאורערס סאב אלע ב״ סארײק

 םיר דאס באשלאםזןן, אויך עס ?ײ#
 אגײענדען און בעסז» אוגזער פאן וזצלען
p אונזער u u דעם םיטפיוחעל£ען ענערגיע 

 אונטעינעמוגג, איזזר אין באארר דזאאינט
 גענעדיל ערפאלגרײכען אן ויורכצואיחרען

 םאנווצקםדיורעדס. סאנ אלע בײ ©•רײק
ן קלאוק די לעבזג ןפ  סאכער סקוירפ יו

בע־ א פאר קאמ״ דער לעבע עס | ױניאן
I לעבעו״• ׳•עחנערע[ אןן י«רןז

t סוירװ־ם. ענעצע מערקװירדינע א יאםט, דורר —:שנעל in 
נעעיקט ווערם עם וועמען *י דירעהט צונעשטעלט ווערם נעלט
טענ. ו8 םון םארלױופ אין

ר .2 ע ל ע » דורף — :שנ  םון לאנראן, הײן רײבעל ארער ר«די
אויםצאהלען. דארף מען װאם פערזאן צום פאםט דורך דארסען

טעג. 8 םון םארלױופ אין אונעמטעאט ײערט געצד ראם
 דעם ביז װענ, נאנצען רעם קײנעל דורך — :שנעלםטען אם ג

 פאםט דורך דארטען םון געשיסם. ווערט געצט דאם װאוהין ׳לאנר,
ווערט נעצט דאם אויםצאהל̂ע רארוי םען װאם פערזאן צום

טענ. 3 םון םארלױוז אין צונעשטעלם
 נעצם, די ערהאצט פערזאן די װען סוםען נעשיהםע »צ« אויוי :רעםיםם

 עם האט ער אז בא׳שםעטיגען, צו רעסיט א אוגטערשרייבען ער דארף
 םיר און חןםיטם הרינען צו םענציכעם אצעם טוען םיר ערהאצטען.

 האט איהר װאנען םון אםים זעצבעז רעם דורף אײך צו צוריפ זײ ׳טיסעז
נעצט. די ארויםנעשיהט

זעהר צו רםײע לטעג
W נאך אריבעתעשיקט  U U V / R S פרײזען םעסינע

 טרעווצ• סאםפאני «סם«ר«ם אמערישאן טשעקם טרעװלערס
 טראנען צו אזוי װי ווע^ זימגרםטער און בעםטער דער איז ט׳צעסס ערם

רײז;ג אײער אויף זיר םיט געלט

‘M
 יא6פילאדעל אין ספזרײק דעם *וליב

1 m ,כאםעס די זוכען גסלויסןך pt 
 m»Khm זײצי קריגעז *ו »עדפ

•p חיגער דער . נמ m. 
jrmm■ דער דית• דאד«מי וין 

 ווון מלל םיפגלידער «לע יו •״6*
 זײ דפס בפר*, ודסערלייטע twr ד»

 סקעב קײן אז געבען »כםוגג נו«
 *ו און װעיען,״ געסינפ גי■ וסל »•

pnjm פוירדעכפיגען יעדען 
 בױדער צחלר ח«ליצייו בדודןר

pt וויי•״ באאמיםט וײנןן ײצלכצ 
 חאנדלצן און חןיפי־םם •ועלנצ

?״.

AMERICAN
6 5  B R O A D W A Y

18 Chatham Square 
BtU 8 P.1

י  f  17 West 23rd Street
(Open Monday until 8 P.M.) I NEW TORKJ (Corner 5th Arenne)
, 118 West 39th Street J  l  2131 . i

1708 Chestnut Street, Philadelphia. <
2048 East Oth Street, Cleveland.

70 Eaat Randolph Street, Chicago.
883 Washington Street, Boston.

182 W. Fayette Street, Baltimore.
evttosv ד ק»נם איחר ד געלי שיקען »וי צני יוי ײ יםעריסאז יוצלנען ײ  
w w פ״ עקסירעס רעילװעי אסעריקיז ג  מו איײעגד דירד ידער ייי & יו  
iNMoyp י י ״ י פי!אם ■! «הי|« ■ל*י י מסירעס ציי > * W ן ן מ י ז י ו

̂י *יי דןס חנסי•״ priya ••רזיגערונג ײיי

 םארוונט• װערען געהאלטען זאצען בערס
 זײערע ^יסען װעלען -ז״ אויב װארטליף

 אוג״ געגען ליםלעטס טײלען קיגדערלאך
אינטערנעשאנאל. זער

 חד אזא דןוס זיף, םארשטעהט עס
 ?#מוניםטען די האבען &*ז”ק#םענדי

 ה^כען זײ און פארטראגען, געקעגט ניט
 באקעמםען צו לענדען זײערע אנגעגורט

רעקאמענדײשאן. די
 האט איהר, דעגקט װאס, איז נו,

? םאסירט
 טיטינגען סיט קעםפײנס אלע נאף

 רררעװאלוציאגער, סוײן געםונען זיןי האם
 דאס נעגען. געשטיטט האט װעלכער

 האבען זײ אײנפלוס אן מאר װאס צײגט
 אגי־ זײער מיט מעםבערס אונזערע אויוי

 18 5לאסא םון פעכבערס די טאציע.
 אז געצייגט, דײטליף און קלאר האבען

 נאגצ־ דער װעגען דף האנדעלט עס װען
 װאס וײ וױיסען ױגיאן, אונזער פח קײט
נעםען. צו שטעלונג א פאר

 איז פאסירונג אינטערעסאנטע טע2 א
 װעלכער מיטינג, דעם בײ פאת^ןומען

 אי־ כאראקטער, אלגעמײנעם is טראנט
צײט• הײגטינער דער בײ בערהויםט

 פרעזענטירמ האט לאקאל אונזער
 םילי■ ברודער עהס־טש£רמ#ן, אוגזער

 א און סילװער סעט א טיט דיױױדס,
 איצטינער דער אין זײגער. נאלדענעם

 ער״ םרעהליכע א זעהר דאס איז צייט
 םארנע״ נים דארוי מען זוײל שײנונג,

 יאהר נאר ^עצטע די םאר דאס סען,
 צו קאמוניסטען די גענומען זיר האבען

 ליס־ דורף ײאלוציע"1ר די ״ברענגען
 עס און באאסטע, אונזערע קרעדיטירען

 א איז דאס צי אױם ניט זײ בײ מאכט
 באצאהלסער קײז נים צי באצאהלטעד

 אונזערער, ניט ביזט דו — באאמטער
 א װען און םארלױמדען. דיך םען דארוי

 היננעריסען ניט װערט לאסאל גאנצער
 םארבלײבם און םראזעדשיסער די םון
 םענשעףםארשטאנד, געזונםען דמם בײ
נוננ.זערשי םרעהיניכע א נעװיס דאס איז

 דאס ווערען, געזאגט דא דארזי עס
 פרע• דעם האט דײװידס םיליפ ברודער

 ו שוואך אבװאוזל כשר^פארדינט. זענט
 גזד נאכט און טאג ער האט נעזונט, אין

 ױניאז. דער םון ואןי דער פאר ארבײט
 רעספעקט גרויס ערװארבען זיך האם ער
 — לאקא? אונזער םון טעםבערס די בײ

 םיט׳ן איהם םארנינ$ סיר װאס זאר, א
• הארצען. גאנצען
 אױד איך װיל געלעגענהײט דער בײ

 ערוומחל• נײע אוניערע דאס דערמאנען,
 מארקום ם. כרודע^ טיט באאטטע, טע
 זײנען טשערםאן, אלס שפיצע, דער אן

 אוױ װי װײסען װאס סארט, דעם׳ פיז
 גצזונטען א אויזי אן f י« s אגצוהאלטען

 אין ערםאלג זײ װינש איך .איז באיעז,
אױםגאבען. זײערע
«18 ל. סעק. a א ם פ א ח ש. ז ד

i אי« לעבען דאם m p

ו •ארגצגיגען אמת׳ן ױן םיגופ אײן י  י
 40צתי1םי וון יאײמו װי װער• מעחר
חויי ױני*י יינמערנעשאנאל די אין «ארם

pn לעבי • t*a lays 
ן חײס ו  איו ארביי• םן• קײז ״א«יקענד י
r ס»« ויד באנוצפ — ניםא ייצפ t a  •tin* 

י ואו mms ורייחג tyayantat גענחײי ײי  י
ן די p» •אדפ ארגײוג ײײפערדי^נו י ני ו  י

דױעלבן זײן װע« איחר 1חויז
י

j »4׳.
[Pirn ; 4  r '4 ^

.m זדם אדכײםמר דיזזםעד חח״
:אל i p  w מו נ ר מ ג נ אי
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י M איסער )1• פאחרפן  י
״ װינגמר, i »י« »t ג n m r  •  n 

t «יד .פזוי ײאש-יאאן, n m v n *פאח 
ן m זופפד ר«ן י די • י

v א״נצימ im  t f n  \tw m אין

in n f i  v tm ױיוי « 
צויו פ נ רי m-נני s n  S r n  rm 
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די וין
פאת־
d P

j r צ״ימן ארא?מ« tm  j*w»*
e•** )ר«ן n  ^*iP*• • »  i n 

ipiipj די e r  ip o m  iw*rw• •פרניי 
f n« ■wo׳**rw .אטיציען•

e• ספן m דנײפ׳ד פן י» אמאי• 
m אין r יןתר׳וו i»p*tr ד♦ ווין m 

w איו דאס הילס׳׳, o n  jjmpi•װ׳נן ־ 
 ןinw «1׳j pimp n*Wtr ׳פױן איו ער

 נאפויצען איחם האס ^?סאר דער
in•• צו n אין nojtpp, ו» l**f ir o n

, ■1יענ«
 nn*• פופצןחן ימצטע די ס»ו

 אויםצד jpjjipfj איז cv זײט ׳•נער
w»*jv jrpnw און נרױספ נוי«ן r, 

n, װצינע * r\ פיי׳ו תדךVi vtow• 
ר וואוג«ן •• n ארניייתר רי ׳ vo n 

נןן  •pi* |1« ,nwpv די אין קאנדיצ̂י
npo jn j ,גינפן ומללפ װײדז׳פפס 

w גפײיספר r צו ®׳ודינפײם » w 
 nnj •1* סך • סאסיייען, •ונייס׳ןר

 ס״דצ«ה •רנײטפד אח לייס סינמל
 װאר • םאר innyoppn• \vw צו

 ■•11« ■ פ»ר ?•ונסרי אין צוױי •דער
p״׳e.1 זײס •!״• in, ײ איז  •רנײ״ נ

n»o i» n• אויר טער n o  • Intm w 
•)״.1ו»פי״)1אויו•, רען

in•• צו n קאסט גסוי1•• אין 
u געיד, סך » אנער r n  |y:*n •ײ« 
 נןנרינ• «ס1»צ1אמ»ני ארנ״טער נינע
 4חײמע ־ מסנל ׳פאאועמטױוע דעט

 מ•• 1צ ציעסעד oi» ,קעמיס׳׳, ארעד
 םאח״ קענען צו ארנייםער •ן פאך כען
רען•

 נרעסטע און ?וןחנססע די םון איינע
 די צוױיסעצ |n• איז זוכ׳עד״הי־םען

 איצט נ»צפננט וועצנן ״,Pin ,ױניטי
 נאר־ ריידים אינטעמעיפ^נעצ דער צו

ױני•), װארקערם םענט
 זומער״היים ריינע און גרויסע דיזע

in•• פאר איז n פצ»ז » נעװןן יאמ 
 מיציאנע־ חאינע און נאנצע סאר נצויז
p קומעז םיענען װעיכע רען, n n| זד 
 נעחן, אויו fit* םארברעננען צייט סער

n ,אויוי עס, מפט םען װי n ,י»נד״ 
 םאר־ װעימד װפצד, » n איי דארם

וױיט. םיידען נעהנ־ם
 אזים״ נים װערט הויז״ ,ױניטי די

 ;•ר ■ראפיטען, קײנע פאר נעהאיטען
 נמיסע די פון װעגען nnio דער םאר

n םעמבער׳צי• n  Jio אינטערנעשאנעצ 
 ױני•! די ניס •צ»ץ, n איז עם ווען און

 אנרצרע פח ױניאן״(יים געצמנענחײט »
 omp .|poip 1צ אוזין אויך םריעס

p חאט יאחר דעם in ינםערנע׳ע«נעצ« 
̂ספענחגט ױניאן  *n םויזענטער סיצ נ

 און נאנייען. צו פצאז דעם אוס צאר
 אין באארד פאר ■רייז דער איו דאר

 אײ• ם»ר חויפםזעכציו ,“הויז .ױניטי
 אוטנא- אן nnpi םישנציחןר, נענע

 יע־ װאס װינאדעס די און דייםקנדמר.
o קרינם דער n n, מטםע. די זיינען

 פל«ץ n איז “חויו ,ױניטי אין
 זיינען רוסם אצן געםט. 600 פאר

 ם«דעתםםע די םיט •אצאמן אםת׳ע
 נע• טוין װי װייצ, איםפרואווםענםם,

o איז זאנם, n האםעצ זומער • נעײען 
̂רם אצץ־איז רייכע. םאר  םאני־ צוים ד

באדיננוננפן. טארישע
o איו אויםעתעוועחנציר n !•סיז

 דײניא די געװארען אויסנעםיפםם רייר
 m 600 פאר פצ*ץ חאם װעצכע רום,

o פון םענםטער די נעסם. n שעחנעם 
r צו »חיס tppip ציםער׳ ,עס u o n** 
י טײך. םען

o איז ארײנסוםענדינ n •דייגיננ. 
 וױיםע די םון בצי»םס m איז רום״

i »ח טישטיכער n ארוםינע די פון ריח 
u נייםער, סאםנאיחנ rp iKer novo 

o n ױניטי אין אצעםען. ביי •■עטיט, 
 אכיצח. קיין נים םען זטאצעוחןם הויז״

 איינענע םון צוטמוײים m »יי עס
 ארט1 איז עסען צום אײגענע. פאר

•ווי יאםראותס, פארטייחמצ םאראן
o n װאס אויסקיײמן ייד 1« יעחני 

ip ^איתו־י׳א זײס נצײננ -noepw m 
iw, ן נים  פסט מו־יכםפן. דימ אײד «
*«in ,ײ כו־אםןן, ם׳פימז םי צ ח׳י  מ

t איעס איחר הרינם בע̂צ i t, !•ױני 
ר אי« tppunpt ןתרם פײק »ת בוזים  ,י

ן חײםי^מ תזיז״, ניםי  נ׳ד PPKDW1 יו
ja m

 •איגדאנא אא• יוייגאאייז ב גענאסע *)
l ” t װןו ארן תזיז ױניאי י1 אין ויאקײאאן 
םןן איו *י קו מ א «ר חא» ײיי ןו  1*ו

 װצל־ *ר«יקעל, an ־**יווצרא•״ I•• *יי•
י י ײ י • י׳ײקיז י ניי י nn — •י ty i•

,••ריןד״ די יי« fiww iw וווי•
rw ופיו׳/ «♦»*■* יין n ייו rim  n 

iw פאו • ••י  m i  rwniin •ר•• 
Pii**na.| **• 1 די ipo*ni (1• uw**iצ» 

Pf*• ipnpotr| 3% ײן* ofip nnס 
tp p ^ F if7 ךוןר rtjuo

*•1”0 PP,צ»ו* lima iM  P57P11 
 *ןין וײ wnriv מויד *r«*» יין

i je w m - r m n  jw m  np**f*• 
in ♦1 ד» ipnpo npo>pיו •fpo*s 

r •  ippnnpoit • n  |*« ipo*jpi*׳•npo 
n r n 1■ די פון» »*« ep ,niw**3nיד 

pio ■ n  ip n n׳»*<t npo'int npnp 
omroppn ,iponppi•? ,npnpa n••

*,ipuippon•• nptwpno pj*3p fit 
ippjw • טאנ pD'int *n onpn ו(אי' 

if  p'onpspp tpsiio iy ipoinw־•o 
vp'oon,( |*« גיטי1«י i*mא־ז ״ n 

IPO fit* ,p*no ,npooppn• npjppw »| 
o n e איין ••*ppi•■ tit* ipoo'onpyi 

n n  prs*n • ,rnn> די פון *f»>KO 
r •  >p*»poo ,ipo*׳*|,pn*wp« p 

n?” f fl**nipo**3n» nn  i*« inipoo 
iponpj tPoinoo m  *n .!•r**ptm 

in* •נטייצ p אין •מגד i* פעסטליכ״ 
on’tio* ornp nn  ittn ,ipo**p •.זיו

inp די ii |p»np>n•• tin omroppn 
jpon«npt סייר, נייס »יד,11 אין 

u ,פיין זיך חפס װאט n t.* װייס גיט 
tie סײר enpor « 1» פלאטפארפע) 

onip i n אויוי אחס זיצט ,p;p3
«pm npoit point pnp’ppio • n

 צעזע און בינריאטעה די זיו מפינס
nn •o*;i*» nn  |i• npo'p.״ mn*

 ני־ טױזענם פאר • פאואן זיינען טען
nps אין ■ip sn ar pn נעסטע די םון 
nr״nps*3 ,np3 קרינם אידי׳ש אין 
nfp» דארטצז t t * 0P93, מז ipp זיי 

•dip iPonp»’in צו אדער יןזען n״*p 
ipj אין npo»rpipn o n ,װאו נופא 
 זיי־ )Pontn (ופםינ. »«, nwr איז עס
m או״ר בען oo • טענ־ צ*ה< חינ׳עע 

r מאנאטייבע *וון צייטוננען ציפפ i־,i“ 
ipnw.

nn װאו טייד, נתיסער npn עוצס 
 אין סייצ עטייכע םפמעהמט זיף, נ»דט

n n ט מי n אוו נ n .זײנען עם לעננ 
ipontn •איי־ ׳שיםעז. צוס צאדהעם ד 

 i|» םימער״נעצ״נ, סיס נרעננעז נינע
 ניים פ־־ט. אביסעי זיר פאר כאוען

ײו ipo ם ip נענד אין םאד• n םייער. 
 צוזאםען זיר פצייבעו עם 1װא ?עספס״

n און נעסט םייםטע די o ארום זיננט 
צו. סען םאנצט אמאצ און פייער,

 דער םארברעננט מ״כטענם »ס
 יע־ » און צוםם, םרייער nn אויי עוצם
nn זיך נעחסס • ,n״p,* ■ ,טיפציר 

 נעהם םײססענם םײצ. עטליכע אױוי
 איז dp און מאספאניעם־װייז םען

 םארשידע־ ד• ויינען ot«n םרזןחציו.
vi ,סיעצשצע א צעםצ«ך, עאן־, גײםס 

 קע־ ׳סייצס ipo ױאו פצאץ, נאוייגנ
 םען קאורט, םענים נרויםער א נעצ;

באצצ. oio און באלצ נייס נאלוי מפידם
poont n ציעען צוםטינקײם 

•n  om ,פינדערלפו ipo ph זייערע 
 אין זיך סיס סיס ברעננען עצםערען
n .ױניסי  .'pin יעמנם םיםשערין 

 ניכגאסםי־ זײ מ־ם םאכט טאנצען, ןײ
pp םאר׳סידענע צוזאמען שפיצען די און 

 צד תענונ np׳no» אן איז dp נײםס«
 1ארנייטע םון סינדערצאר װי צותחן,
 •זעצ־ נעניסעז צו םעגציכפײם • חאנען

 צופט פרישער nn איו פפתענמענס מ
n פון n נאטור. פרײער

הויז׳, ,ױניסי אין ארײנםאחר נײס
o נ«מ»נם סען װאו n אױפ• נרויסען 

ipo onpnn ,'Ofpnpii. o o n r גלייר 
o n צע םון סוירקעצ חנרען גרויסען» 

opmvoop און n םון ימס1ניצ 
ip i יתיסי, pm,' פאמעחםען ווזלנע 

< האצנען • o פון מיטען אין ס n 
 װאתדזו־ זיך געפינען סוירפצצ ט־ױםעך

n w ט״ערע סיט י*נמס נו־ינע 
 העננען עס װעצכע פוז סרונם־בויםער,

Jn אראפ ” tn«o» י1 {חײנס 4פיחו 
n״tn»t די פון בצוםען r קאצירען 

 כשםיס. אםתיע ארוים זיך סון ניבען
 םיטען אין פונהם און נציחם. »צעס
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טיננ דער מר דער פון טי א ם ס סױר ן, ס ןו מי 2 י 3 w
 איז אװעגט דאגערשםאג אראכטאגען

 מיטינג ענטוזיאסטישעי אן פאמעקומען
 .23 לאתאי ױניאן, סקוירטםאכער דער םון

 געװארען אפגעהאלטעז איז סיטינג דער
 טער14 דער אױןי האל, ױגיאן דמם אין

סטויט.
 דער געהערשט חאט םיטיננ דעם אױןי
 צו יאיא<יטעט םוז ױניאן־ױיסס זעלבצר

 קא״ די נעגען און אדםיניסטראצי^ דער
 דעם אױןי װי פארשװערונ:, מוניסטישע

 רארט אױך און ■רעסער. די םון מיטיננ
 שלע-5נא ה^םוניסטישע ■אר די חאכען

 דאס היימיש. ניט גאר געםיהלט זץ־ פער
 די װאס לײטע, עטליכע געװען ?ײנעז

 צו געארדערט האט קאמיטע״ ״עקשאן
 טרא- מאכען און מיטינג דעס אויף זײז

בעי.
 אום געעםעגם זיך האט םיטינג דער

 םאתעלע• זײנען עס ײי נאכדעם .7.30
 איז ■ראטאקאיען רײחע א נעװארען זען

 דזשאינם פון יראםאקאל צום געקוסען
 ררעגען באדיכםעט ווערט עס װאו כאארד,

 עקזעקוטױועס די םון אױסשליסונג דער
ײ וױיל ,22 און 9 ,2 די«לאקאיוס םון  ז

 בא־ די לויט אױםגעםיחרט זיך חאבען
 פארטײ קאםוניםטישער דער םון םעחלען

 דער םון אינםערעסען די אין ניט און
 דײ אויוי יתיאן. דחןםמווכער און סלאוק

 די דערװארט ?וים זץ■ חאכען yam® רyז
ײ לינקע. יאר  אז גערעכענט, האבען ז
 יינסאװסקי, לואים בר. טשערמאז, דער
 װעט לאסאל, דעם םון מגעדזשער דער

 מאכען צו געלענמנחײט א נעבען זײ
 און רוהיגע זײן אבער טוטעיל, א עפעס

 איז מיםינג םון םיחר־וגג טאלעראנסע
ײ םאר  האט ער קלאפ. םויט א $עײעז ז

ײ  לאיאלע די וױ צײמ םעהר נענעבען ז
 מיט אבער ױניאן, דער םון םעםבערס

 שיטפוי־װארט יעדען םיט םראזע, יעדער
 זיי האבען ױניאךםיהרער, אלםע די נענעז
 םעגליכקיים די פארלארעז םעחר אלץ

ײ אז אײנצוחנדען, װעםען  א םיהרען ז
ד דער םון אינםעדעסעז די אין י1סאמ  י
בלױז זײ האבען דעם אנשםאט ניאז.

 סעסכערס זנקויז » אפסאך, דעם
 ווארןךמ מיט אינטערגעשאנעל דער

 צר• זאילען באארד דזשאיזט פון רס
טססיו איז ארכיייטעז צו ווערען ט

 און גארישע זײעד באודוען
 האמוני^מו די גאר דך נאכשילעיען

p אײן האכען װעיכע m: כאהערשען 
ױגיאן. די כרצכען אדער

 ^נדנצר קאטוניסטישע די םון אײנער
 #ברוןיי דער אז כאוױיזען, געװאלט האט
 »סס״ן מאגוםעקטיפורערס דרעס די װאס
 *יחחנ צו ארויסגעשיקט לצצםענס האם

 מר די געגען פארראט א איז מעםבערס
סען.

ס דער פון בריף יזןם וועגען  װו
 גוס מעמבערס די זיר האבען אסס׳ן

 דאס רופען חאמודסטען די װען אמוזירט
 מד װערם צײם יאהר 12 םאר םארראט.
 •nag קאיעקםױוען א אונטער ארבײם

 ותר וואס ■ונקםען די װעלכען אין מענם
 םײל א זײנען ענםהאיטען האט בריף

 מעםכערס זבלויז א אימאו, דעם םון
םיז

קארדס
fow איז ארכיייטעז צו ווערען לויבם l 

שעפער.
חאנד• n גוטצוהײסען באשילוס דער

 אנטד װערם באארד דזשאינם םיז לונג
 ו#מי אז אױסער שטיטען אלע סים נומעז

 טד חאם װאס הײםעיע, באדײטענדע
געגען. שםיסט

 ווערס מאיאריטעט זעלבער דער סיט
 םארגעשיאגען רעזאלוציע, א אנגענוםען

 ערקלעחרם 23 ̂אקאי אז םלאר, םון
 אינטערנעשא־ דמר צו טרײהײט איחר

:vפןןרלויםדונגעז די םארדאםט און ל 
ױניאז־ברעכ^ סאםוניסםישע די פון

 בדודער לאסאל, םון מענעדזשער דער
 חנחן קורצער א אין האט יינפאװססי,

 דעכמגאניע איז םארשקײט די באוױזען
̂שו דער םון  !ײוס, ביליגע די װעגען א

 יויוגיאד די אחיסנערוקט האבען עס װאס
 22 לאקוול אז אן, װײזט ער ברעכער.

 בא)ורך דזשאיגט םרן מיטינג א בײ האס
 עפזיסטי• ניט סענען ױי אז צונענעבעז,

 וחד זײ נאר וײום, רענעיע די אױף רען
 בןן״ םון געלד איבריגע די שאפמן לען

מעמבערס. זyשטראם

ם קרוגע הינ ט ר ױ ו
v כאקס חױז זדץ איםער האל&זעץ 

עקם-לאקם
סאםיליע גאנצער דער פון פאגעגס די רעטלירס דאם  

 Dipompo pn ?ײ ipopn •ו:יללם
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פױױ
 ?י נאװאוסטזידגע אלע נו

דדעסמאבעדו *ון

 נ»ו רזאנ*ן װעיבע אאע, די
 1חאג* חאטודסטען די אז !*ןאוײפעיט,

ר געטאנט op דצ ײ ̂יו ציר » » חי י נ
ijnt ױ און ננרר, ױדאנס די W P 
שור ווון ת ד» בפרט, ױדאן דחןפר״ ד ן  י

 cjn אין א»צט אדפיז^חנן מוזען ומאמן
צװ״פיען. *ו

wtnt, ״ <ןא»ודסטי*ע די זו*ן יוויי
 רעז*״ די פארצפעגםייכט האט רײט*
P'TO וחננען סנארטי״ *װאיױן^ד חנו סון 

ד רזר סטרמין  דער פון ארנײט אינדו
 מװ ♦וגיאגס, די אין •#דטי וואידק^רט

i m r ,ט װ* װעי״נעד ױגיאךדאן  גמ״ ד
י אוגטצי זיך נדגען  קאטתיסטייפעד ת

 אוטא■״ חןר פאר העטפען ומר׳פאפט,
שה״ט און רעגגיגשײט  םון אוטוארטײאי

ױדאן. קיאוקטאנער ךאר
דעזא״ ?אפדניפטייפע די זא;ם וואס

>r * i, אין געדרוהט jn- פרײדױיט״*
>אױגוטט 9־10 סון

:זאגט: זי
ד סוו יארטײ לןאטיגיסטישע ,די  או

 *וױגגען דיסציפרין שותרסטער 'in סער
 און פאדםיײחברים קאסוניסטישע די

 אנצזםיה״ פאראנטװארםיױ די חאאסען
un יןאסודסטעז די ײניאךאדבײט. יי 

ױ זיף פאדפעהי״ען ניט סאחנן ײ ריג  צו ג
 פיזז״ זייער פאלזיכערעז און *רגאגיזירען

״ די איבער ױגיאנס די אין חנרשאםט  מ
 n דורך וחנראן געטאן סוז דאס סען.

סיי  אינ• און דיסטריתט די פראפציעס. ••ד
 געהאל״ װערען ארגאנײזערס דזססריעיע

 דאס פאראנטװארםריר אסרעננ םען
ד ־ ה מיי מ .*If ח

 ענטפערען דעס אױו* א*צט קאן װאס
 ?אמנאנ- דער פון אנדערע די איז ודיטאן

ר  עס װער ד?אט קאנױםז״ץ *עקמאז «
ךו האמוגיסםען, די אױוי אדסגעםדאכט ן
 ױניאגס, די באוזערשען וױיצז די אז

i n* רזד די אזוי? וױרקייף עס איז 
r t ^ * t ניט -״טרײחײס דער אין ov 

V אםען גאגץ *ו ו*ך
דעי ם- דאר־ רעזאלוןױע, זעיכער אי

 אין עיעסענטען״ ״■ר^וגרעסײוע די טען
י ס וועחנז אױסנעגחוט יתיאנס ו  אי

 כחןנגען אױוי כדםיעז די טיז ו^מער
ען ארבײטער די ס ק*• דער אונטער מ

■ארםײ-העחשאסט. םתיסט״פער :
אוג״ אין םימלידער גדױסעד א

י  ■דאגרע־ זװײיפעי אהן ה^וט ױגיאן מ
ױגיאגס. אונזעדע אין אױטנאב־ש סיוחנ

 עקזעקוטײ ^עהםגעיטע״ צאיל גאוױסער א
oprvo ראגחנסײוע א׳יר אפ״טר ה*בען* 

אן. דער אין מםרזנבוגגען  אט 7אב, ױני
 הננתענ־ רעכט און ■ר*נרעסיװע אלע די
n באהערשען קאםוניסטעז די וױאאז 
 װערק״ ביליגדע א זייערס םאר םאבען ווון

«ימ.
0*n די םאר כעירען צײט גיט שויז

פארםנעשײםענ׳ן אח יר*גרעםײוע •צע
^קםאמד  ז*ג?ן *ו דרעסםאמנר און א

ױוי מן א * י קוי חײ  קאמוניםסעז: י
n m עזזר־ :אאײוע אתזער אזיםנעגחוט 

ם! מיי  אויפ־ מגי*ן אונזערע נחטס צי
ז מ r ליינען « t איז קיטוק די ברןננעז 

ר כי מ ס ד  קא״ אײער אונםער ם«מנן וינ
ך וועלען םיר !הערמאפם *ונ^סםממר  זי

מז pmp< גיט סני  *ארםײ םאדןךיערמ אד
9PTfn\ !
n דזזטיחויע ק*פ׳תיסט^»ע זעלבע 

 םעכימרם אארםײ איהדע ממאםענדירס
ת ס ײגיאנס די איז יײמעז *? «ד*ם •  אי

 תאםוניס• סותציעלע םים ק*םוניססען,
!רקרעהרזגגען. סיאמ

̂יד ס חאמענם  די עמנעז דא& װו
עז ̂וק vtw פון וווינ  דרעסםאמר. און קיז

qv םי; ניט עיין װעט  *ר*»צו־ זיין נױ
 וחניכע םים סײנעננאעםער, די רייסען

ד ה«נען ק*ניוניםםען די  טאימלײערם. זי
 •גדערן •ן זוכזנן םחינן <ועם וזײנזאן

# •v v y r“ וזעט .ס«מ' דער ;■ר«הסיק 
ױז  רעק«ומנ־ *ו נמנד הייז ח«»מנז גיט «

 י»ום«»רטייאי׳*זנז »ן דיחנן
י י־  ומס ורסטטטחת איז שיאוס י

ײן «ל«ם  וועט נמן סל«ור. און אפען ז
ײ ט ז tut u ני n * j u w p .פארסיהחנן

n ־“־ ‘־ ׳■“ י ־־ י “י* י“י ־*־־* י־ ׳׳׳י יי•“ — »™iiT '־*“־fc 3 י׳״ _
r %י יל«ט יוניאנס, W ip n ,םי־ טאר ,

 די אין טארנדי־ארבײס די גײגסיו־עז ,%■
 ךי «ז סזמט 10 םים סרײד־ײניאנם״

«־ יייז ארייז הוםט װאס דױם *י'  נ
p אפים נ*<ען t ר c דן iw v y n .ארםי•

ארגאניזאציאנס

J B,האט װאס איוור, איםאארמייאיזמג ני 
מ דורן מוזאפם םי ײ jjr »1 ז n r o בא־ 
 תר איז ברוחנר־אאםא דןם זייםינען

tut אן דראסםײמרם , ; יזני « ■
tu די נענלױבם תאט t p m u rn r

rm w אח c ז י
j H i w S

M( א׳סיטרא^א^ען n y 1 װעסm n 
̂ר vw אפ tyyi n  p ir חןי פון SW 

n*> •טרטײ n)״t• ,tP 
i v i טמי? vn א>ן דט n איגגתר^סמן 
u פון n דיא»ן נ*ד ױד^ן, *iporirtv 
i פון n מונ*#i j r r w 1 •טרסײ o m v 

m v "*  m n a ױ ׳אױנמן  עס לטמ ו
j »ו ניט w איז y i r

ס1 «ו  ק^- טיאוס׳שײטען א פאר ^
^ון ס ד ט (,ntnm וןענען לו  און יעז

טרטי/ n :?טױנט  T רי שרײבמ •
riM?(pf, י קאםוי א ^גפיחחנן וחנט» 

תן ד ד מו ד ס * טע ^ לן אי- ט  איע אין ׳
opneoriM, אין n אי״יזאטיטעס^ 

fw n י זײגעז די דין ג ו ״*י ן
ט י ו ס ז ו , ן ט  יפאוײןא• די ד
 ם#דע- די אדױסמסארען ז*דען טיטעס
 םארטירען און ארבײטעל די םאר רונ^ז

 י1הײבי נעטײגזארען » פאר נאזיס דעם
שאייטאי. טנגען

אייך^׳ דאס געפעי״ט וױ
 די פון ײניאן -א יעלײען װ*ס ד/
 די איבער דבען טאסער יי פאר ראסען
 קאפיטעס. עפעס פון העגט די אין יוניאן

יטאט  זאי־ען פעפבעיישי• נרײטע ד• א̂ג
 • די ארױס״טטעילען ה^ומיטעס דאדגע די

̂ף און פ*חןרו;גמן.  א*פפאר^עפט! וױ נ
 דענעז און פעגען ק^ופיטעפ יצא• די אין
ױגיאךלײט. ?ײן נ*ט פארטר^סאן דין

 ןװזאפענ־ זײן רעזאיוציע אזא קען
ט* טוז ג־דפטעים אדי״  דאס אי? ױני

 ק^םיסאדי׳פע ^וסקייעד יטטימ א :יט
ארבײט

אײסארוביר־ אילטע ׳איך,ר װעם װאס
 איהר, Y זאנען ייצט קעפפער, ױניאז כע

 אידייטען דעס ארױסגעטראנען וזאט װ*ס
 אויסגעהארעװעטע אײערע אויןי ױגיאניזם

m איהר ;דומ;ס t n n» ױ;י*ן־ 
 גורי דעם איבערגעבעז איהר וועם ײט.1

 דער פון הענט די איז מגיאז אימד פון
זו באנדע אודפאראגטװאדטיליכער

 האבען חברה די נאך װאס צו אט
 פאר- האפוגיסטישע די דערטדאכט. דף
 איז אנטײי אקטיױעז א| נעהרען םוז טיי

 איבער אגחנחו׳םכסוכים אין און סטרײקס
 פיט ■ראגראם א האבען םוז ד שכירות.

 כיאסעך אזעיכע אלע םאר פאדערוננען
 קעפ ^זעז קאפוניםטען באװעגוגגען.

 די אט פון פיהרע^אפט דער פאר פען
טאסען.
 האבען איהר ותט זעהט, איהר וױ

 פא• מים פדאגראם » אבער יוניאן, א
 בערײבתיש די צו אײף םאד דערונגען

 ■אדטײ קאפוניסםישע די האבען וועם
i j p o r,: .קא־ די דאנתען ̂סיר גרײם 

 אזםגעבעסענער דער פאר סוניסםעז
ײ טובה.  אפװעגינסםעגס דא־ דארסעז ז

ט, די ביי אנפרענעז ײ די  װע־ וואס ױניי
 פאדעױנ־ די פאר סטדײקען דארסמן לען

:v,\ וחגרען קאמוניסטעז די וחנלכע 
ײ אוז .-גרײט האבען ״שסענדיג  סםרא־ ז

W,] איהר אז היאדקסאכער, ברילער 
 פיהרער־ זײער ^נעהמז טוזעז װעם

 ניס. אדער ײעיעז וועם איהד צי שאםט,
 אופפעהיג. אדער פעהיג זײנעז זיי צי

 פען !ײף 4 צו װעה זײז װעט ניט, אויב
 סיט אויסקעססעז פיהרער״טאפט די װעט

 םיםי^. שםוציגסםע אוץ געםיעסםע די
 םאר־ און סארכחיקען אײןי וועט כמז

 אפ־ נימ זיך וועט איד,ר אױב שיײעז,
 קאמױ די םאר ■לאץ מאכעז און דוקען

 פאחטרמען וחוישז װעט איהר ױסטעז.
 ״םאררעםער״״. איס ״פאדלױפסע/ לס9

 אויס• אן פאר סאמן אײד וועט פעז
 וועם מעז ״׳טאר^אםאך. » םאר װאורוי,

 דע״ באנדיט, גנב, איס םיסויירעז אײד
 צו איז םסױנאותיק, כײיאקראם, םאגאג,

 זידעיד^פראך דיער אױף ענדע, איעם
 ״האנםד־רעווא^וציא־ — ענדע, »ז האט

נער׳*.
 אױף קאםוגיסטען די בויען אזױ אט

 פון אומדויסענהײם אלז מעפפקײט דער
!־ארבײטער־פאסעז די־

־ n אז בלײבען, אבער וױיל איף  יינ
 האםוניס־ דער םון חנזאידציע דוםםמע<א

 אױגען די עפענעז וועם «*דטײ טימער
 אויםריכםיגע באװאוסםזיניגע, אילע פון

 און םראקםיעע איע םיז לײנז, יװיאן
״ םדער. אקנדווע

ע #•י  זײנען װאם םיטגאידער, ^
 איע די ױניאז, אמזער נעםרי♦ באםת
ד ותלזמ עז זי מי  די צו רויןעז פיט׳ז פ

 נרוטי־דען זיף ײזניזנז די קאםוניםטיז.
 םון אויסרײניגען *ח יתיאז דער אדום
o איהר n אגגעזאמעאמעז נים־נױםמעז 

ױ די םיה נאכױיגזאמר םים מכווץ,  י
 אויפנעתמען סענעז צו סיתמםיגען גי*ז
 איץ בעלײבתים אונזערע געגען טאם^ חנם
i n אזעאבער אי# צוקונפם, פאזאנטער 
p. נױםיג װעט n

גרוס, װניאן םרייד םים
א.

ר ן מ ס .35 ל*ק. ®ח מ

m וױמט 9 לוןקאל ®ון מעמכער 
 אץ מעשים ודימאג׳ס אױוו אן

יוניאן דער

רעדאקטאר: ווערטער
 גרױסער אונזער טון טעטנער י אאס

 איהר אץי וױנפ ׳ױדאן סאאוסטאכער
 ״גערעכ* דער דורף עדיױבען םיר זאים

 יזסר דעם כאראקטעדידתן צו טיגמ״ט״
jy ro .צדטטאגד

po טעז 1 דעם ביז פאי טען1 דעם 
 נע״ אנער טעג, 90 באױז איז אױגוסט
 םיר ואס1 ׳דאס כאטראכט אין מענריג
 סורצער רי;<ד אין אינעדגעיעכט האכעז

 איעס אױו> אפצױטטע^ן דןי יױנט צײט
!אפירט. האט װאס

 טעט־ אין פײערונג פאי טע1 די .1
 אמין׳ס און האוז אפערא דאפאליטעז

דאיט. רעדע
 סוספעג־ באאיד דזיעאינט די .2
יא־ ,רי pa עקזזןסוםײוס דדײ די רייט
.22 איז ,9 ,2 ק#-פ
טדײעי. ךער .3
 חד קאטישאז גאווערנארס דעם .4

פארט.
 זאגע־ די בא^אפען ווערט עס .5

 פיט קאדיטע׳' עקיטאך *דזימאינט נאגטע
טישערפאז. אי*ס הײטאן י.

פיטינג. סטאדמם יע;קי .6
 ארויס ׳טיקט אינטערנעישאנאא די .7

 פון רעיארט דעם װענען רעםזןךענדום א
שאסי״טאז. גאװערגארס דעם

 אאזט ?אפיסע״ ״עקישאז די .8
 אז קראוקפאכער, די צו איםאעטס ארויס

 דעש אין באטײאיגען ניט זיף זאאען די
רעםערענדום.

 מגזײמז קפאמוראוחל 10,337 .9
 דעש םוז רעקאפענדאציע די אנצזנעפען

 דער נים איז יעצט אז באארד, דזשאינט
סטרײקען. צו פאפענם

שי״ פיימערג און פערא׳עטײן .10
JPP און רעזיגנײשאנס, זײערע ארייז 

 פיוד די איבער ;עפט זינמאז פרעזידענט
באארד. דזישאינט םון רערשאפט

 דורף מוועבען ביאדער איע די ורען
 די םון קלעדענדינ און אויגעז םײנע םאר
 I* גענופעז האבעז װאס פערזאנעז׳ אלע

 װעא פאסירוננען, אאע די איז אנטײא
 פער־ 2 אױן• באויז אפשטעאעז זיך איך

 זײנען פײנונג, םײן גאד װאס, ז^ען,
 אונז אױף האבען װאס יענינע, די זײ

 צױ יעצטינען .דעש ארױפגעצװאונגען
 ״םריי־ דער םון איגיז איז דאס שטא:ד.

 פע־ געװעזענער דער הײפאן, איז “הײט
.9 אאקאא פון נעדדשער
 אאגין װאס דעש, או̂* הוקעגדיג גיט

 נאוי־ און געגנער, גרעסטער אונזער איז
 און גרעםטער דער איז אאגין אז בענדיג

 ^ינטער־ אונזער םון שו:א ביםערסטער
 ױניאנ׳ס אידישע איע פון און געשאנאא

 געװיסען א םון פיר איז דאך ביאא,
 סיפפאטישער סך א אאגיז שטאנדפונקט

 אמיז :װאס פאר אט און הײפאן, װי
 ; חתונות 2 אויף ניט הפחות אכי טאנצט

 רעפרעזענ־ דעש באאאגגט, ער װעפען צו
 זיק און אעבען זײן איז דאם ער. טירט

עהז-םמענץ.
בע־ קײז פ*ר קענען אאגינ׳עז פון

 זאא פר .װיםיא ערװארטעז. נים סערס
 ױניאן, אונזער צושטעחנז צו זובען :יט
 דארפעז״איײ ניט פ*ריזאיען אזױ װי אין
 אונזעד איז טעאריעס׳ זײנע םיז דעז

 אאג״ז װײא גרויס, אזױ װעהטאג,-<יט
 .דאך האט ער אונזערער, ניט דאד איז

 ױניאן אונזער צו באאאנגט נ*ט קײנםאא
צונעזאנט. גארניט אונז האט ער און

 מענעדזשער :עוועזענער אונזער אבער
 צױ סף א זעהר אונז דאף האט הײפאן
 יעצם איהם זעה איף אז און ;געזאגט

 קא־ ^עקשאן דער פון טשערםאן א אלש
 םארשײדעגע דורך זוכט װאס פיטע/

 ארגא־ אונזער פארניכטען צו פעטארען
 און ייפאעמס פארשײדענע דודך ניזאציע

 סעפבערס די רופען וואס צירהויארעז,
 ױניאן, רער געגען ״פאביאיזאציע״ צו

 דױס <זײ\ צאהאעז צו ניט אגיטירעז װאס
 אנפפיאאי־ דעם צו צאהאעז צו נים *יז

 איז דאס כאמש ׳אינשורענס*פאגד פענמ
 װעז האבעז פיר זז#וס כעסטע דאס דאד

n מען סעז דאז — געוזאט r בליײ ניט 
 וועה־ םאר מוז פעז און גאײכגיאםיג בען

:אױסשרײען טאג
מיז! בױדיר  » באנעהם איהר הײ

 » באגעהם איהר ן םאדברעמנז נתיסעז
 םח םפםבערשיפ די נעגעז פארברעכען

! זײערע און יוניאז אזנזער ס ^ ס  מ
 איהד זוכט תייװדעם יערוענאיכע צואיב

 האבען כדר וואס אאפס, פאתיכמעז פרי
I אױםנעבױס י*החנז פיא אזוי דורך

o נרעסבמ די '*o*r, האבען וואס 
r געזוכט םאא אאע t צו »ון ןװבריכען 

מן ב תי p אונזאר מ r i r, מז ניס תן

m גרזחד׳ w  ,m <n^_____
m n ין« t n • r״ *יי f  f

___tjfi f*n v ;  — סטריי^ן
ו »ון nnraiwa «ןר ״ *r» י v w « n 
r אזן v B « f j n ir  a«n « יױיטע׳* $ 

;1» tint Ban o«n ,vn y;;y *ר•# 
דנטמן.

 דו׳*)ינט הןר ta ש<״מט, חײטאן
 «ו רענט ד«ס נעחאט ניט תאט נאארד

סיײײ׳יןנס, יייעחנ םוס»ענדירען  ײמ^י
מ די זייגען זײ וו״ל  ױישתר• ג«מ*יי

 וױיס $גווי «רס.3מ׳ו« די |ia וועחרט׳ז
t די ta חײנמון, ,ברידער׳ n r, װ*ס 

 נרויז ײטנען איתס, nas נעװאוט האנען
 ד1י a פ־| מענערז׳ןןער a טאר נעװאוט

ױ אויוי can Dan *דיאסאר1  ייגיפד י
 *<m״p npaa אױפנאנעו, און שייכטען

 רעירעזעד oau סענעחאער nat ניט
 רי nna “<ינ (BJaie׳,,Pi־ny״ די טירט

d■ ״װא־רהערס ia’!* ׳׳
 דיט ער יןוסט *ר׳וט<ן נאף און
 איננ^רירם. איחס can פעז ta םענות,

 <at ינד ײעז ײטרים נ״ז. ta ,:at »יף
 D>a באארד דײואינט *ום קופען נעווען

a מיט ראסאי־םענעדמוער ®רײנדיימר 
 ־aPBP דורכפיזזרבאחנ און גױםותנדינע

c ^רנעםעחזן צו םאדעדוננען לע n 
 איחם וואיט יאסאי, דעם םון עסזיסטענץ

איגנארירט. גיט סײנער
 אדפיניםטריײ זײן פון צײט דער אין

 ודאס יאדר, האיב » און דרײ »ון שאז
 שטיצען צו געווען איז אויםגאכע זײן
 פא- צו »ח גאנצע א אאס ױניאן רער
 און שעהנסםעז םאר׳ז אאקאא דעם כען

דען צו און בעסטען םאר׳זי  די באזוא̂ו
 עקזיסםענץ, כעםערער א פיט פינישערס

 V םאן צו נעטריתט אפירו דאס ער האט
 ״זאך אײנצינע די !דק אז זאג׳ א*ף

 צו נעווען איז געטאז, יא האט ער װאס
i םאר יתיאן זער5או דיסהרעדיטיר״!; n 

 כ<$בער־ גדױסער דער םאר און װעאט
 cm צו געסוכיעז איז עד װען און שיפ,

 א אאס שו:א, א איס באארד דזשאינט
 הײנט אנשיקעניש, אן אאס סטראשידאע,

איהם פיט געקענט פען האט אזױ וױ
. *n r u *4פ*גדצ*__

 אזײ וױ װיפען געװאאט װאאט איר . •
 1אי נעהאנדע*ם װאאטעז ״חבוײם״ זײנפ
פאא. אזא

 ;רו®, ברידעראיכעז פים
ס ק א , פ ס י נ פ י ק
.8904 לעדזש. י9 אאק. פעפ.

 פרעכ״ דער פון געמײנהײיט די
״פױװדײםײ. דדיט

*:ערעכטעקײט״ פץו טארpרעדא ווערטער
 «אר א אויסזױדריהען פיר עראױבט

 רינשםאק דער צו פראמעסט םון װערטער
״פדײהײט״. ביעטעא

r בער פח פיטיגג בײם זײענדיג i i 
 אוײ טען6 דעם ,35 יאקאי ױניאן סער

 אנפאנג סון האא, װעבסטער אין גוסט
 פריײ״ זײ אעזעגדינ און ע;דע, צוש ביז

 אױגוסט, םעז7 םון (צופעאיג) הײט״
 צײאען. דיזע שרייבעז צו פיר צװינגט

ױ אך,  םאראױםתנייש נידערםרעכםינ ו
 באע־ דאס ווען האנדיונג, איהר איז עס

 האבען זאל ברעסאאווער אז שרײבט, טעא
 דער פאר אי? ov ״ווער :אויסגערופען
 דער מים צײכען א געבעז זאא רעזאאוציע,

 מנעמנז־א גאייך האט ער און האנם,
 •א״ דעדםיט ״און ;האמער מיט׳ן קאאפ

 איידער נאך ארוים איהם בײ איז םירט.*״
 שטי• די איבערגעצעהלם האט םען אפיאו

פען.
 דאס אז ״אפאא נאך באהויפט איך

 םאר־ שמוציגע און בײזוייאיגע א איז
 פ*תע• איז עס וואס אם ;ױםדונג.

 אויםגערופען: האט ברעסאאװער :קומעז
 זאא רעזאאוציע דער םאר איז עם װער

 (און 4ת*נב הנר כױט צײכען ט געגעז
 1אוי צעהלער גצגוג אנגע״פטעאט האט ער
 דער אבער האם שטיפען^ די צעהאעז צו

p\ אש,האל, עואם גאנצער '3  n ,םאן 
 זעאבםטמר־ הענט. די אױםנעהױבען

 גע־ גים מעהר פען האט שטעגדאיך,
ױ צעהאען, דארםמ  בײ פאסידם דאם ו

 נאכ״ *ח מיטינמן. פארשײדענע םיאע
 אויגערוםז^: ער האט דעם
i 12* 10 קוים געװען איז — n טד 

i ד*ס *ון העגם. הויבענע m n r  H P 
 אג״ געײעז w עס ווער באשטעםיגעז,

“םימיט^ • יענעם י1איי װעזעגד
 חםט באעכמ< ראט ta אםת, אח «ם

ױ  ײײי דנראאר, איז ראט .פרײוזײם*. י
 אר<ױגדp« twa^a 8 *ו .פרײ״ איו וי

 1אי ג<טאן װזרם ײאם אל׳י דעז
יוניטו•

ינרזס םרײגדליכאן םיס
ם ם. ______ * ס5נ י
p לעד. ,pa. 35̂ םעםבער u

*     ז י ----------־—• " *p
ײ '«ײײ81עTV 8 ת*ם 01 װי איהר, ײײסם

 P* 2ב»ווצנונ »רב**מד אידישע
אע# -דפד m> >w׳Wfi די מזם

*m*'JiSi v ..

:W*

צייטונג
I  I  w< i^ r w p ס  סײ  i«

m»»tn(**( ״ .
ו אזוי f ג׳ןיס — י i ו a i  i a i  aan'a ? b b h  n »  i

פארדינט, ניט
— can יז« nat פאדאויה אין !ני׳יט n  Bflimaa•
טען.

o זיד tt»*r וױ נײן — a i?
ר iveeap 1 רייזע די און נו, — nn» ia סarf ו i ■אױט־ 
 אומר א״ו ttityan זײן אױוי *at 1׳a oaד ,cta'Vt דױקיױ

ארינערנרענגע!,
י can ער ta נו, — י ו cta י tft, 3גיוי מיר, <ס ער ודןט 

ױ .tnvptra איײן איך, ,ipcpa fjfpfti ניט ov o^ati י
naj o״u א:«ינע פאר ניט? חײסט ו^ס — m n 

 מי, !גימוס טייערע ?trwtaa רענענוננ אײנענמס אוים׳ן
.nptyar וױ נעים |jtaan ctto איהר

ד ;יע —  ■V( איך np:par) — aan קייז ניט aan יי
לאכט,

— >caa, יa,כט ta י וחנט איחרa זײן tta, יאננ 
׳*םײני*ן, «ו אםייו taopnac nn׳a װעט איך, װי

— ty^ aan ycu ניט ntra י !םיר י אוױ ppaa aד י
? עכט‘״.״

nn'a — װעם tynyti y ; irc  an taP’o 4,nyt !
? oau no —

ypao ?oait no — םון na .an t’a'o oau a rt 
n’ ניו ,pna׳ נױ a! ניי יעב׳וז ’pa tJttnan !pna 

vcan, ם׳װי< װעסען onyt ',חמ־ט ם׳װיא וחןמעז טיט מען 
!ס׳ניס I tyr:y:naD a'o טען.

ra אוינ נוט.״ nta נים nat’o !עט —  oan •ד 
T מיפונע an tPP'o oatt פון רat א״נצינע a  >ytt ,trttnt 

•nasP ז״ן
יאנ^ אױף ניט םארבאײבען, נים an ויעם איהר —

זעהן! איחר cvtt אט םיי. װי טיי
 פאר־ זיך ײעא ריא װ״א ניט ,nvaa ,n't קעז דאס —
 an ויר זאא איו oan ס׳טענאיר .PCt.9 njn נ»ך בענקען

̂ס זױ*סללנ דעד זױ  מארלאנגס דזןס m זװאאסצן. jwjwv נ
”t כ׳װעי, װאם אזעיכעס, t i»p, קענעז ניט tut נים jy ĵm 

”t םיר tynrt זיי אױנ טאן. P an ־״»y נעבעז, ניט חאנט 
t וואס tia װי ׳ערייבען לאוען נים o ,נעםעלט tan —

t* —׳pa p ניו 'an ?pna?
 can nn'a ? ראמאנען םיינע װענ׳ןן oan יע, — עהע —

? נעאעועז ״t יאר
ליטערא־ צו ״.t פאר נום *ו !יינען ךײ ,nyaa יעס, —

— o:atyt וײ כ׳האב אונד. דארפען זײ ריש.
? otatyt ײאס —

r t r 'a  oan — ו דינען דאױאנען ה ז העכםם נוט, ו
! r'nanpo'̂

— . . y:at oan...| בעדארפם ניט .
י  אױסגעםונען אאײן *ײם דער םיט oan ײאאסען זײ -

t im נידטואדינם םיד װאאטעז ”t און a»a  t'a." סיר o>att 
M־o n  nv3 חשאב מיין tma^nao אוז nn'a װאי׳ס twnn 

נעװאונען. נארנ״טם
ra  ny נעװען onjtp'nao נענען tia oao r njn מ־ 

 כ׳האי !נעבענ?ט Mta .pna' נױ t'M קאפע nyn נאך בע:?ם
p נענוס׳ח באאד איהט 't aipo נע״ זיך כיתאב מנקעז. זייז 

T ia  oTrmatt : ווי taױ t»p n n a u r  ata נaד a oan־: 
nta o:ittn nyo'ia oynn כענקעז!

m an  n*o אפנערעדם nptr^aa■ nptra 1» twnao t n 
tnnao. ײ

rta3 נײעם כױין »יז נעטםעו מיר כ׳האב ''a  npo'T-
נעז.

 ta nao ou ,tp'o אאננ׳ח nnpt א םיט צינמר נרויםער א
tia npom א מםול, װי«ג א ם*מן, יאאנפן יא1א אינ^יניער,

a בעט ata jto 'int ata ברייטע — I p jnv b . איז o n  ata 
tyo ta םײאיחנז, ייד זי*ל oSyii'p .tt^aonas tut אין ויד 

.»1 נ«*ינמ tpwp ניט !יכער איהר
o הגתים בעאי די n  p t איגםעצינענסע דינעז *ױםינר 
oan oan e גירגער. w  tie naopan » ,ns םיס u p  o « w* 

n ניעט  tut ,'p is ' nsisn 'us: a  ,tao iv, א ooaa .sp ro 'n 
put• די pin םינהרםםע *יסערעז, םיצע די םיס tie װעצכע t״tsa 

jn פארדוננפן o r®  is ײ» m an קײן נים t'a  ,nru 'p זיי 
tsonsnap sr'Jap זײ נעהן אוטעדינ, 'tio  nr, צײברערי, אין 

is םואוױס tia אמאצ w סנניכ^ אידימע די trv i'B  n ftm 
m חתא '5ooar>rts: a .צזגבען

ײ ,,a oan יערם1באד pnaor oan V'^usat אידײפע די  ז
p k נעמעו ניט a א פאר «יסער m m, װעצנען״ םים ts rn  " t 

̂יןעז oan ויכער, • ita nsaa ם ts rn» מו די ױי jsisnaa an זיי
t חאבעז > oyatsiis " t ווי סײ נעאענעטזײס חגר סים w

ts s im.
pm 'o j n r 'o  ,tsrjyo st'snan זיי i t  J'osout n n a 

ײ םים o:vna:זײז  ־psna דײם *רייע םף א tsaan tao ftp ז
'h װעס ןױיס םיין יײז צינעבעז, ib  tstn tu 'a  n n 't .װ  .״11 ,

p םיר aan איד אײעקנעהז. ir די ברענעז אננעהזיבען eaP
ײי ײי tn י s:a  )sn airn s tstwris o n־״oan tnsu  .m ?

?״״ I tsopu װענ«ז
 tsoippj ,tut פאן jrrtaos נלױז חמען, אױם וונסא^

tsnnae can i םיד סיט t  —  e 'o n ’sa : trw ae i t  f o n  nr 
art can ?אהיו  m  te a  •run nsu■ היינס! — m ניס 

t ימ*מ הײנם׳ o איייר i t  Paoi"P ים אמזס» tsnnae. ױ ז  י
n וױ ניד rt .״ .יו.« .)nsrpm am(״ oan ,ttwao 'm  om 

t tao״tsnnae m nsasa tut ,tsoinae t חײוס tnst tut 
a  nao oan >*׳oj*«n Toa> JMrma *oaa. natna oa 

י tsom ! וײג* tie דיליו soa'eso's: י tuc unta)ae

......» p יי it .nynynr a tstiyi t*a a rt ,no it  m* ו*
o יייײ■ ײ ^יײײיי r  a ,nap a iray; otityt vn  tsaan׳yp> 

a W  ,*PiHlJ גיס?י ®naa,״ as, t« ,Pap a ,nap a n srn,״ 
״יי׳ * ײ • • I ׳opyo a tia 1«י

t t*a'o׳o ױ״ר tta pa'o, ,ײייט:a* ״«a jyn nsn P׳t 
r»  a ,nponynnsj a nnyt ״nyo׳a r״n:ian“, אויף tsaan it 

n's tyoPan ,osPa o'a.tsnnaoyj נפו a m an oenanaa 
n'm»eiP a |ia ,nnyt a 1 ,‘כ״פית

nytnap o:yo mst it  Bioyaia tia ן nan pa נױ 'pna, 
a ! onaor sorjpay: a ypao ,oiai tao ,i!• ׳ נייjyp pna 

a nae tw״tynnat PSP't l (פו o'noo yo242, װאן •onap 
t'a ,' ,pna• n:a, זגפיצװייניא• nsna ,t'ppina ,.ny פון 

vjsny P'o:aPoa, נתתיין png■ opura pa, .״ נ  jnP'ii a ׳
to׳! na

n:y:tt T די t oan y'P'oac o n״o דיט a נרײסען 
ooany;t'ia jntpjo'ia oan Pin ,n .o"tPao, די nynrp 

ra  tta iyrany:»a ױם .taov::a typn'aio
: pa oan .tyjity: onan T t oan »iyoo nyttat nsn 

a tia T a  ,tao .no ,oap .no ,o n  •no3״ .no a nyj.יעק 
naPy'ia, ,n t it 'ia a״ : a ny׳it  oo 'oraa tsnvj oan t 

t״o t׳Pipn״o a .nym yjyo ta r•• םין yaaP a <r«'o a״ 
,nyjn

onynp: oan tvo. די n׳t n: T,״ t onsom at ,ty 
nyp'ii jsu , ty :n  isnv,״ nyn ״ :ns■” ■, ns,װעט װאס ״ 

oPsn nsn tst” u it  ts:” rns nPaa א װי »  ia nnan ny'0-•׳׳
onsns: oan osn .no •tnst סיט nyp'a הנאה csn ty:yn װי 

a : ir  n׳t tsn tvnyu otaPeit tsPsii o״ jnstnsn isPsu 
tia ny ,ny oan נים t” P אנדעnyn, ים; oy .זיי ארױם typyu 

.tstaPa yPa
— !r'jytaP■ tie ro yn 'ty  ta i” t oyr oy

an nn*a oan Q 'g:ir P't 'ita? — נע* איך האנ 
.ojyne

ns oan — ! ’o;yP» — ענעתיש a ■a? t'o'o ׳pppte 
:.taos

nn'a oan oan ? oannat ,nsaa — געטאן ז־י ? 
n'o tSP't " t  ! o r'jna : ? oan — שינאיס ,natnyn 

taP'a oan ,ײ ניס  t'3׳a !Paooan ,tao oan n׳o tsPai ז
 איך! נ'ס .srap pa IS?)■" דך tstaP oan ,,n n■ ניט

sn:aoa? 'n isn 't tsP'ii " t; יי» oyoaa ,n p 't tsP'ii 
n tyaaoiv tyPat snsnja tpP'ii ” t ;onaor tit' ינען,1א 

ױ סיכעז  !ניט apn איו [.pio זי• oan ועהענדינ נים י
t tpn” הענעז — tsbPan ײ  .IPt'iPta n'o ניי tpPyii טיר י

t nao a vn״tyPyu t'nat t ! םייערער. סיר כ׳קאסט 
o r t  T o  ta ,typ'ii " t  P’a'g ניט סען t'nat .םערי1צא נאז!

— pa איך האנ — מעגליר :יס עס — o:aty: yPn-nt
” pa סיס t פריינדאיכע tp::m'taa ,מאכען אר״נןװסיעטזן 

nat " t את פױינס — tsoatit--------yPa —
nat m זיי — ao ?פריינם :nyiiy! — האט .no 

nt nat tsaxo ” t .ts'nryjo'ia o n: ”t OD״ n ,o" נע־ 
oyt” P ,n m די אין t ” t tytaP ,o:yn”| אנטרייבער די !

ita osas' יט ױי: t  a ts:sn״:*any: T t oPan ::io 
ny oan 'ita  ,r is t  |s :n  na: ,oPsn ,ערעדט: pa n'o tia 

ts:snt it  jya'Pas: na: יי:עז1 זײ 3י1א ,Pat pa no a an 
tia '!'o ׳טתאים. די :pPa, o:aty: n n 'ii ogn ns tia 

tyPat ” t P 't 'ii oan tsas»:it ניט ojni ,p't ער t  ” tױ 
t osu ns •tsasnaװייזען, ״ ta איהם מיס o P 'ir סען 

» זיך — oan ns .Dan ns oio ני  osas oio ns ta 
p nae: ”amo t״ p oy .זיי ניס tsoPaii איחס !typ:inonr 

na: ts:sp ' ,t tsn ,nsoau PsosP a pa, ויי oan tsPsu 
nsaa יס: ts:sp ! װעם מאכם די p 't יט: t pa״na: r iy 

osn ns .o:sn s:” t pa ויי call tia t'a ns oan tyt"ii 
! isp ns

nn<a op:sn — יס: — n^ איו :oan —  o:snes 
tsoipito'ina ,nat so:aus: i t  a Pso*aa t’a'o סיסי •p t a 

?o'aaiv Ps'B 'ita  ts:s: ::id
p 't ׳ס3וױי tsaan ts:'ia srm noia :״:opips: :,ns 

:Ps:psua oifn זי איתס. אױוי tsrtso״ s n  o:  onaus: tia ״
onsto:ss: oan ns .nyeo:s p אייוי 't :

irosaPa ,nat so:ans: a oan Pa ,*nr — ! כאם 
ע! איו os:t'3 pa 4>s:pa pa'o .ts: איכ׳ל na װי riis 

Pat iso ra 4sPsor:'*a tse no ניט osu ,ts:au אמיס: 
oan •p't איז *amo p'p " t  nat aan'a .o's: nsn p 

 t ts:aii na: איכ׳צ :!au Tא נים•
spannat po ara!

t'a *nst'unsn, osn oan tnsrs: p ir  aan ■pa ים: 
os .tstosp i t  ts s ra  soun: nat oo 'oraa ע־ םיר איו: 

םר. דעם ■לס ארויס װעט ^■ײוהןד דעד דאס ק׳לאר, וחנן
nPPp a ,osara srPam תם׳ס sa a  s:” t pa'o .nat a 

nsn:st:sP: a ;optyrpin pu  o*o on»a nat nana a nsna 
psut o n  nat osu ns tsosu ,,a ,s p :s ' n  nat Pat ann 

a ns oPgu nsosa .tr'P :a  oPsa ,א :ראסערי -nsroia 
i t  ,naao אפיצו ata Pat otu it  .o:sess: ■ a c n 'r  a 

n s i''• , pa T» tsPsunat apn n sru*3״'os:t יי:*1א 
f)|nsa

ata nae tao is:sp Psu t « oan םין aan ,::io” t 
mn it  t o  T» זױיס Dtps .trPsomae o:aPS: o«ip 

oan זיד t o גסתיס :oa'iPis איו דאם isoips: pna pa 
a pu i t ,סיסארנייסערז ui ~! p aopansn a ,srnuror a 

i זיד t ^האכ 4י« אז אימטשױמ «o” t i n  tie T בײ .no
taos: a n t a tao :

))B  «” » a w  rtPv

ם ח י ת א * ב
)ו gar ײ׳ול

^ nP m לענעמג m a a

נאמ. צוס יס פון קוס איף
 im ים דינען דאכט, מיר וױ און

ץ נאדג י עדן. י
o פחננען ז#א פען װען כאטש n 

f א סיס נפװיס פר װאיס נארג, cרyp n^
 :געזאגט ״גדוי״, איס ?או, נפם

f» כ ע ה איז פר v ר...
*י מן װצז יייז  p' חום פרעגפן ז
 נעםאן שס״ס א הסתס סז מר װאיס

 — ארױסגענדוםם און כוואאיע א סיט
...ר ע c י ט איז פר אז

ײ פרעג איך  איך און #גיט ב״דען ו
ן זא;

ז כײדע ״ עגין,.. י
ײ נעהם איך וױיא  חנר פון בײדעז ו

^ן מעגשען אזױ װי זײט, ײ נו אויס. ז
סעג• נוצען בערנ די וױ ים דעם און

ר — גאײך אויס שען א - פ י נ ע נ ר א  פ
-1 ע ג

. און ן ע ג י א י כ ן ז ר ן ײ ט
 אזױ און פ*א אזוי אײן צאאם םעז

 ברענ א פארכאפט האבען װאס די צו פיא
 כמן איז כארג כײם זױם א און ים נײם

ײ פאדערט ײ נ  און פיא אזױ דערםאר ז
סארגעניגעז. פײ• אזױ

 האםעא-קי- די םארכאפערס, די ארן
ײ באד — ים om באפעהאען ■ערס,  ו
י מאך םאמעניגעדזוכער, סײנע אױס, י  ו

< אזוי און פיא אזוי כאר ראנער דין,  פ
ײ דיקםירען זעאבע דאט «ון  :בעת די ז

 .ניב פארנעניגעךזוכער. מײגע פעט מאך
ײ  םאר פונםעז םיא אזוי איז פיי אזיי ז

■וײיז. אזא און »זא
 איז פאאגעז. בערג די און ים דער און

 פאר אונםערטעגיג איז נעטרײ דינען זײ
האגדעא. און מסחר •רױואטען

 מנרנ די אויןי סײ און יש ביים סײ
 ארדנונג: איץ העדשט

רכיאות. און גיאק
א־/ טױזעגדער כײט ים דער ירוישט  כוו

 - ח^ר איהם? דזערס װער אבמר איע©.
 מעהר האם עסען צדם רופס װאס נאעהא

װירקו^
 קןויעסטעמ^ג בערג די שטעהען

j אויןי בלאזען װירדיס און הויר n m 
j ״שטורעםס. םײסעז װינטען. תעפ r•  ״
 אמנר דתעח, היאכען און באיצען דען
 קאוגג זײז כח. כעהר האט גיעסא דער

כיעהר. מענשען פארנעהמען
 חנדמ — גלאק און נאאה צױישעץ איז

רכילות. מען
ײז זיך רעדט ים דער  װאונדעדאאכא ז
 נעהט און ברעג דעש ^קושט שפראך.

 און רעדם און װידער קוכיט צוריק, אװעק
ברוסם.

 אינ• מפ צום הומעז װאם די אבער .
 זיײ• זיי שפראך. זײן װינציג םערעסירט

 רעם איינער בארעדעז םים םארגומען נעז
ײ צװײמעז.  אין זאטד אױם׳ן איגען ז
 זײער איז זאםד דער װי צאהאאאז
רכיאות.

םענש״ באאיבטע די איז הרע לש\\
 אויף-די סײ ים בײש סײ שפראך. איכע

בערג.
 רעדען אח ישםומע. בערג די שטעהען

וואונק. מיט׳ן דורך זיך
ײ םון  נרױסי־ און הערליכקײט רעדט ז

 םון וױרדיגקײכ^ איז שעהנסײט ?ײם.
ײ  ־ וועאס^ דער םון אנהױב רער רעדם ז

סוד. איהר
 מגדנ די אין הומעז װאס די אבער

 שטוםען דאזימץ דעם ניט פארשםעהען
אשיז•

ײ און ײ און אאײן. רעדען ז fjn ז m 
 באמנדאן און«וײ הױך, אין םיא אזױ אן

ת אוים וואקסען עס ביז םעהר, נאר  מ
 4 םאר* בערנ דאזינע די אח רכיאות םיט

נאםור־בער^ די ^מלעז
 םים נאײך אױך זײנען בערג און ים

 זאמד. מיט׳ן — עפעס נאך
זאםד. זעאבער דער

 דא און ברענען די בײ ער איז דארם
 ער סריכם' דארם וועגען. די אױוי —־

 פאאם דא און םויא, אין און םיס די איז
 4אריי אוינעז די אין צושטויבםער א ער

 דאט איז אײנס בערג. איץ ים
____________________________זעאבע.

 היץ און םײבער םון סרעסער
 העכערונג א באקוםען
ווײחשעס אץ

 באיי דער םיז טשערםאן w*v דעד
 0\זײ\ און פייבער םירכיע קלאוק וואוסםער

 אײנבארד חאט סטריט, מע32 איסט 40
 דער פוז פרעסער די םון םיטיגג א םען

 טד איז כױטינג דעם אויױ און םיתמ^
 ־ די אוי^ רײז א וחנגען געװארען רעדם

ײ דער מיט וױ^שעס. י י  •רזןױ- 1יפ י
 ברעס^ןא וױיס״ירעזידענט זמכמז, דענם

 מ*י* גאאד, אײדז״שחנס ביזנעם דעם און
 הזנמןרזננ א באסומז •מםער די ביז
װאד• א דאיאר 5 םון

i דעם םון Hpsnpro דער r r את 
דאגבגאט. .o ברודער

ז
.5
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muto itM tel of AnfiM 24, 1011

to  atH ln| n  •Mclnl MM «< m U|<  • m IM  to  In <m iIm  IM t  A*• 4  
OtMtor »,1917, nnllwrund on Jamurr tt, 1919.

 דונערען װעלכע יעניגע, די סון כאראקטעריסםיק שטיקעלע m *וערשם
 »ױף לאסע״ ,מײזערנער איחר און די,זיגםמךקליקע״ געגען ק1שםא א«ױ 09
קלאוקםאכעו/ ביתע ךי

 חןם אין לייענען געקאנט איהר האט אױגוםם, מען12 דעם םיטװאן־,
 נאנצער דער פון ברײט דער איבער אױםװאורף־בלעטעל קאםוניסטישען

ע וטער ח געגעראי־ א iao גרייט ״קיאוקםאנער לעגענדע: םין אזא ויי
 געװאוסט ■ען־זשוליקעס דאזיגע די חאנען װאנען פון .“םרײד איל

ײ ביי גיט פרעגט !גרײם ניט אדער יע זײנען קלאוקםאכער די װאם *ז  ז
ײ קשױת. קיץ  םיר געפינען אויגוסט, טען13 דעם דאנערשטאג, וױיסען. ז

ט װעט קאםיטע עקשאן חשאינט ״די בשורח: םץ אזא ;.£ױן1 ײנ  ח
 עקשאן חשאינט די איז װער סטאסעחש/ נענעראל א וועגען כאשליסען

זאך? װיכטיגער אזא װענען באשליסען קאנען עם זאל ױאס קאםיםע, ><
 פארטרעט זי אז און ? n פארטרעם וחןםען ? אויעערװעחלם איהר חאם ווער

 סטאפעדזש דזשענעראל א עס םען כאשליםט וױ דאך, איםיצען, יא שוין י•
 שעפער די פארלאזען עש דארפען װעלכע די, כײ זיך אנפרענענדיג ניט גאר ■ ׳.;

? נרױטלאז כלייכען און
ארוים־ ױניאן־כרעכער חכרה די האט נײעם־קעפעל דאזיגען דעם אין
 קעםפט םען ליגנערישקײט. חוןנפח׳דיגער גאנגער איהר אין זיך נןווױזען

באװאוםטלאז, גאנץ שעה, כײזער א אין און דעםאקראטיע פאר קלוםרשט ^
ײ ודיזען : עקשאן דזשאינט די דעספאםען. ערגסטע די ארױם,,אלם זיך ו

 גענעראל־ א װעגען כאשליסען צו כארעכטיגט. פאר זין־ האלט קאםיםע
!יארק נױ אין דרעםםאכער און קלאוקםאכער אלע פון םםאסעחש

 נאך איז װאט קלאוקםאכער, םאיאריטעם גרויםע די האט נאטירליך,
 אויםנעריבען שטינק־געז קאםוגישטישען פונ׳ם פאלטשאדעם גאנצען אץ גיט ,
 װענען באשליםען װעם קאםיםע עקשאן חשאינט די חײסם, װאם :אױנען די ־

 קיין גאר שזק האנען םיר םיר? זײגען און«או I '־סטאפעזחש
 זיך פארשטעלט װאם לוםפען־געזינדעל, קאטוניםםישע די און נים?

 זי אז דערפיחלם, האם קאמיטע עקשאן דזשאינט פון םאסקע דער אונםער
 אין ארויםגעװיזען זיך שעח כײזער א אין האם זי אז פארראטען, זיך האם
 פאראכ־ פולםטער איהר אץ אץ העסליכקײט, דעםפאטישער גאנזנער איחר
םרײטאג, זי האט רענק־ענד־פייל, דעם פון אורטײלס־קראפט דער *ו סוננ

 גענעראל־ א םץ און דישעל, דעם םארקירעוועם אויגוסט, םען14 דעם %
 קלאוק די װעלען בײטאג .דאגערשטאג :אפדװאס נעווארען איז טטאפעדזש

 גענעראל־ א ווענען כאשליסען און ארבײט די װארפען דרעסםאכער און
ק״.: ^»ריי

 פארשידעוע דרײ די אט איבערצולײענען אםאל נאך לעזער די בעטען םיר
 איבער־ זיך זײ זאלען און צדוײםען, נאנ׳ן אײנער טעג, דרײ די פון ,נייעםעך

ײ םעיקערם א פאר װאם םיט *.ען,“־ טאן. *ו דאם האכען ז
v רינשטאק־ דעם םון פעיק־קעפלאך דאזיקע די אויםשטעלען לאםיר 

אנדערע: די נאך אײנע גלעםעל
J& & IL אין םםאפעחש גענעראל א פאר ם ײ ר ג קלאוקםאכער — םיםײאר

 רועגײן באשליםען הײנם װעט קאטיטע עקשאן דזשאעט — דאנערשםאנ
דרעסםאכער. און קלאוק פון גענעראל־םםאפעדזש א

דרעםטאכער און קלאוק די װעלען בײטאג דאנערשםאג — פרײםאג
גענעראל־סטאפעדזש. א װעגען נאשטיטען און ארבײט די זוארםען

^ ® ̂
 דאס ז«ן, באשלאםענע א נעװען שױן איז טיםװאו װאס דאם, אלזא,

m א אין קלאוקםאכער די םאר באשליםען זװ ערשט געבליכען פרייםאג 
!ארום וואר

m m m
 באשלאסעז ניט גאר דערוױיל נאך־ איז עם כאםש דעםםוועגען, םץ און

 און ״קלאוק• שבת: פון בלעטעל דעטזעלבען אץ םיר לייענען י נעווארען,
ם טיט קאכם כירדטג—*“ שלו םאר• איחר םטאפעחש? װעגען בא

 דער אױה גאר נאר איז װאם באשלוס, א טיט קאכם וועלם די ? _
 שיקט זינםאן־קליהע די .אז :לייענען איחר סעגם דערנאך את נייםא,

םםאפעדזש׳, נעגען אגיטירען » אנענטען באןואהלטע םון םם̂ע א
**ייי*• י

 נאר װאלטען דרעםםאכער אוז קלאוקטאכער די ווען אז זיך. תכם אונז *
 אזוי דאך זײנען װאם בלאפס, דאזיגע די אין זיר אריינגעםראכם גיסעלע

 דאזיגע זײ פוז זיך אפקערען עקעל טים כאדארפם זײ װאלםען
 לײכם אזױ גאטת דאר איז עם םןױקערם. באםת־אידיאםישע און

 רעבןולען אלם עס ריידען וועלבע די, פון שוױנדעל נאנ«ען דעם יתען
 זיכער דערםאר זײנען םיר ױניאן. דער אין זעלבםנדחערשאפם דער ״

 הײגיין צײט איאטיגער דער בײ שױן םוז קלאוקםאכער םאיאריםעט די
 א דא פארם נאו אמ עם — גים זיר נארען כױר - אכער חברח. דאזיגע

 שטארה נאנץ זימען װאם דרעםםאכער, און קלאוקםאכער ביםעל —
ײ פאר »ון בלאפערם למקע די אץ ־ם  איבערנעשריבען םיר חאגען ז

 זײי פאי קאמז דעם אן עם פיחרט וועלכע *ײםוננ״ דער ®ון ,^אר
ײ ױ אומען, אײגמע ײיערע םיט זעחן ז  און אוםגעלוםפערם נאריש. ו

גאך. זיי^לױפןןן וועםען די, זײנען עם ן

 פעימורם די אז דערצו, געקוםען איז עס אזױ ודי פארשטעהען, םיו־
ױ פארראםען. אומנעלוםפערם חאכען.אזױ זיך ,ץ  אוגזער אמ דאם ו

בריאח, יעד־ער פץ לאנע דער י«מ איימ םיר נעחען םאל, אלע פון ינער
ױ — דאזיגע די m גוט, זעחר פארשםעחען טיר און ?יץ. םענ זי ו

 אפםעדנעשאנאל די אז ענדליך, ;ען
ו בלאפם ־ע

f פת רעזולםאםלאזעסײט פולשטענדיגער חןר 
ײר איחרע פארלארען חאכען ו

יוניאן'?אאײעמ חןר *ח די'פיחרער געגען זלזולים און _____
וואם רעפוטאציעם. םארניכטעז ניט הענעז זײ אז :װאנט פון ארמןם
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<«ז
חו איחר סיפ

 «9 אין 6איח וואט »ן
u די עוטשםאגען איז עס

 פו ױ ן איסער װי פוגקאיאדרט ױניאן ױ 1 אי*ט װאס ו פראגע
 עײת יײגען נאאטטע דיע ארױסגעװארפען, זײגען ױניאן־ברעכער די

חןר » אינעתענען לענען א.ץ לײנ פיט זיינען װעלגע כאאסטע, און
ערוועחלט,

 א־ן אוט*ופרידענע אלערלײ *ו ויך חג׳דלען אע״ ויך חכר׳ן דאם ױדאן,
 ארייגגע• דט גאר אויר חאט ימיאן וער אין עלעםענטען ארויסגעשטױסענע

קאטױ די או דערזעחן, חאנען קלאוקסאכער די װאס דאס, אויסער כראכט,
 אוכרעכען *ו אבי ערגסטע, די פיט זיך פאראײדגע( *ו בארײט זײגען גיסטען

ײ ױניאן. דער פון םאכט די  חאכען זיי און באגקראמ. זיך הןרזעחן חאנען ו
 יייער איז אכער קאלט, לעאטע ױיער קאן אין שטעלען » באשלאסען

 סיט דאט באסערקט, ניט זײ חאכען אײלעגיש ױיער אין און פאושװײפלוגג,
ײ קײלען קארט לעאטער דער  גענעראל• א נאשלאסען חאנען זײ זיך. ז

 פעיק• כיז־איגטיגער יעדער *ואוױדער גאנאען אין איז װאס סטאפעודט,
 אין יוניאן. דער אין ךעםאקראטיע כלוסרשטױגער דער פאר פראפאגאגדע

 גאנאער זײער אין נאס אין ארױסגעלאפען זײ זײנען פאראװײפלונג זײער
ײ חאכען דערפיחלט, עס חאכען זײ נאקעטקײט, חעסליכער  אנגעכאפט «יך ז

 טעחר נאך זײ חאט דאס אכער פעיק״סטאפעדזש, א פון שטרויעלע דער אן
 םיאוס׳ע ״קלײנע, קלאוקםאנער. יעדען פץ אױגען די אין דיםקרעדיטירט
 דענקענדען יעדעז פון װערדיקט דער זײן סרז דאס און איז דאס פעיקערלאך״,
 זײער זיך איכער אויסגעשפראכען אלײן חאבען פעיקערם די קלאוקמאכער.
אויפחױכען. קענען ניט קאפ קײן מעחר װעלען זײ טויט־אורטײל.

* * *
 נאכחער אום פעיק־סטאפעחש א טיט װעלט די אפצונארען חשבון זײער

 כעלי די אױןן אײנפלום זײער םיט םאכט, זײער םיט נאריחםען זיך קענען צו
 װערען צושטערט גרינדליך וועט ער פאלשער. גאנצען אין איז םלאכות

 װעט קלאוקטאנער דענקענחןר קײן שעפער. די אין נעלי־םלאכות די פון
 װעטען קלאוקטאכער, יעחןר צורוף. זײער אויןז טאן ריהר א ניט ארט פון זין־
 פון רוף דעם פון אויסלאכען זיך װעט פרנסח, זײן ױניאן, זײן סײער איז עם
 די אין געפינען ויך וועלען אפשר אפשר, ״סאטאזװאנןנעם״, דאזינע די

 ׳זײ טעגען פעיק־רוף, דאזיגען דעם פאלגען װעלען װאס אײגיגע, שעפער
 שאדען. אײגענעס זײער צו געדענקען, עס זײ זאלען זײן, אבער װעט דאש

 זעחענדיגער װערען ניט אנדערש םענשען געוױשע קענען אױש, זעהט עש וױ
 פאר לײד אונז טוט עש שםיץ. שטארקע קײן נים קריגען זײ כיז כןליגער,

 שכל לאגיק, אויכ העלפען. ניט זײ קענען םיר אכער טענשען. םין דעם
 װעג אנדער קײן ניט כלײכט װירקוננ, נויטיגע די זײ אױף האכען נים קענען

 אננאטרעפט װאש נארישקײט. זייער םון פאלגען די לײדען צו װי זײ, פאר
 האנדלען װעלען זײ אז זיכער, םיר זײנען טאיאריטעט, גרויםע די אבער

ױניאן־לײט. װי
* * •

דאנערשטאג ארגייט פארלאזווךיזײן װירקליך וועם װאש דער, װארים
װעט ער אויב אוים, נים םאכם פעיק־םיטינג, צום געהן צו אום בײמאנ,

אײנדחק, חןם םאבען דערטיט װעם נײגיריגקײם, כלױזער אױס םאן נאר עס
דאס וױלען. זײ װאם אלעם, דאך איז דאט און םעיקערם, די םיט איז ער אז

צײט. שטיקעל א נאך זיך טוםלען קענען זאלען זײ כדי זײ םאר נויטינ איז
די *ת םוםלערײ דער צו ױניאן. דער פאר בעזונט ניט זעהר איז דאש און

סאםענם כעסםער דער איז איצט און םוף. א װערען געםאנט טוז פעיקערש
םעיק־ אײננאתפענע זײערע אױםװײכען קלאוקםאכער די זאלען דערצו.

םארשםוםען. םוזען זיכער װעלען זײ און םעשט, די װי מיטינגען,
♦

 װעלען שעפער די אין ארגײטער די אז זיכער, םיר זײנען נאר ניט
 קאםו־ די םון דרשות די דארט הערען צו אום ארבײט, זײער םארלאזען ניט

 טוײ די םון קײנער או־יו אז ערװארטען, םיר נאר שארלאטאנעש, ניםטישע
 דרויםען, כלײכען װעלען ארבײטםלאז, איצט לײדער, זײנען, װעלכע זענדע

 פארשטעהען, זײ דאם דעםאנשטרירען, נעםטען אש זײ װעלען דערטיט און
 נאר שולדינ, ױניאן די ניט איז ארבײטסלאזינקײט איצטיגער זײער אין אז

 גיט קען און ניט האט ױניאן די ײעלכע אינער אום׳טטענדע, אלערלײ
קאנטראל. טינדעפטען דעם האבען

 װעלכע די, אלע האנדלען װעלען אזוי פונקט אז האפען, אויך װילען טיר
 ױניאן. חזר אין אײניגקײם און פרידען גיכער װאש זעהן צו באטת נשען י

 פול־ דער דורר װענ. איין אויף װערען נעבראכט צושטאנד נאר קען דאם
 ױניאז דער איז ױניאז־ברעכעריי םון נײשט דעם םון ■אויםראטונג שטענדיגער

 רעםארםען אלערלײ אײנםיהרען גװאלד טיט װיל װאם נײםט, דעם פון
 איז װעלכער װענ, אײנציג״םעגליכען ojn אויןז ניט און יוניאן, דער אין

סאר שרײבט ױניאן דער פון קאנשטיטוציע די וועלכען יוניאן־וועג, דער
* * *

 ותוט זלזולים אלערלײ טיט אז אײנרעדען, נים זיך אײניגע נאר זאלען
 וועלען זיי דאם און ױניאן דער םוץ פיהרער איצטיגע די פארטרײבען םען

 פארטינ זיינען זײ ױניאן״כרעכער. םון הןןנד די אין איכערגעבען איהר
 אויט בלכולים נעםײנע אלערלײ םעהר םאל טויזענד נאר אויםצושטעהן

 זײער םמ אבער אוםברעננען, זיר לאיעז » כעריים זײנען זײ יא, זײ.
 ברייט די אױת זײ װעלען געװארען, אנפארטרויט זײ איז וואש פאסטען,

 אויח יוניאו זייער םארלאזען נאר וועלען זײ אפםרעםען. נים חאר א םון
אױה אופו ױניאן־טעםיגעז א אויף ױניאן, די ײען איז, דאם און אופן, איין

 ליב5 אזױ ניט קיינםאל קײנמאל׳ ײעלען יײ פאםטענס• זײערע אויף
עי’ »זי ן5אריינלאז נים יוניאן; דער םין ככוד דעם צוליכ ויי כבוד. יי א  ד

 עלעםענטעז מגיאךברעכערישע די םון קייגע םיט פארהאנדלונגען קיינע
 ^אזײ^^ג דאם נאר גיט את רעכטע. אדער לינקע רופען זיך זײ םעגען

ײווי  וועלזמ נעװארעז אנפארטתיט זײ איז וואס םאכם, די האבען יױןלען י
םמ ױגייאז די אוישצוריינינטז ציל גרױסען דעם פאו־ באנוצען איהי זיי

נ קוחןד)לטאויסער זײנען זײ װען נעפונען. איהר ^ו ןי ״ מז ז ײ או. ט ה«

• פאר גרעםטער, איחר פאר עם חאלט יוניאז דער דיפיהרערשאפטפת
 זאגאר ותורמ איו DV װעלכע פ^ר כם,יפל H פל *״םטןןר ל י *

? ומרם כלאטע״וואם די אפפעדען.־ צו לעבען אײגענע דאם ^נ ח ?י ?  אוי
 »ןחאכ mij מיין אןז נים חאם ווןןרזןן, געווארםען נאך װעט ווארםען^אץ

 r?w נעחו וו?ם ױ פעםט. שטעחם כאשלוש איחר װירקונג. םינדעםםע די
מ און פעסם אזױ וועג דאתדיגען איחר ם א ל ײ ט s כיז ע  ™  .w S

9*0
אר^גײםיםי_ ,£*?!!״״, «ןל מ דער פץ פט״ ני  דערפאר פארשטעחן. יו
מ געזאנ®f דא עם זאל  » לו4א וחןן :ווערםער קלארע ׳יננ« איז וי?ר

מץ  — שעת כייזער א איו זאל קלאוקםאכןןר די פון טייל גרױטער נ
^ דעם שעפער n לאזען י י ן נ א ך* pH ד &ן י - 1פ ז ״ ײ ת נ ן ״
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•ד
m חזריאז דר״ f im t

 פיי וןלספױפפושאופ פון פ»סספפ די
ו אנמשט׳ולא׳ו און ארנײפפר מ  אי| י

ר  אזיופ׳ורסז••* פרויס צײט מצטצר ת
r *וױי *ינסערעס. און טקיי n r u m• 
o אין שטרעפו״ען טע n פ»ד דאזימן 

»ןז  אין Dgfprn טא« *ו תײנט יי
 זיי נאנמרשט זייפ אײן פון אםעריפא,

 וא צ»יחר«ז1אײ נאװענוגנ נרײםע א
מ <*נד אין טלי טפ  פלספױפפנשאוס, ש

o לויט n פון אזן סוסט׳נר, ענגלישען 
י וו׳נרט וײט צוױיטער דער ׳ י w י n i 

 ?אפיטאליס• די צװישען שטושנונג די
תז «ו טען נ י ו  אין פאגדס פױװאטפ נ

ו פאר אונטעתעחסונג יעדער י  אליין. י
 מי יענענפ-פראנע, װיכטיגער אזא אין
 עלטש-פפנשאגס סון •ראנאצפ רי איו עם
 נאװאוסטזיגי• יערען פח םליכט די יזא

פן זיך ארבײטער נען תנ  ino?P » אפצו
מן נײרע די װענען באריכט טן ס  און סי

ט דאזינען דעס אויף אנציינענען  גמני
ר w 1פי צילען בסשטימטע ג»נץ  א

נ״טער־נפװענונג.
 סאו וענשאךסיסטעם שטאטליכע די

 אינדױ דער פון װעטעראנען אלטע רי
 פון «נאט איינפאנער אן איז םטריע

 ניט ארop 8 נערעכטינחייט, ם*«יאלער
 אר• טױזעגטער צעחנרלינער אז נעשעהן,
 מ■ נאנצען זײןר האבען װעלכע בײטער,

 אינדוסטריע, דער אין אפנעשקלאפט כען
 *Mm אחן עלטער חןר י1אוי בליינען זאלען

 דאם עסזיסטענ׳דסיטלזן, איז עם כע
 חיימלא־ אין װערען םארװאנדעלט מײנט

 אין כמעט ■אופערם. א״ בעטלעך זע
 אײ• פון לענדער םארטנעשליטענע »לע

 איז אויסטראליען גאמ אין אןן רא«א
 סיס־ דאזיגן די *וריס יאהרען םיט שויז
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ען אין פדעםער אװ ה ט ע ב

• זיד «־• ת*ס ו י י ו ײ י M נ fw n m
י ו י ו ר י u* ת n n o n f i. בי♦ »ון  חןו
ױ טיס גערןדט ער ח*ט w «ז a rn  V b* 

v; o״ ;r־ocmp, מו דער ד«ס «  ׳וױס »
ev |1N in סיטגעריסען »יו f iu u ה*ס 

p טסורס » *חיסנערוסעז s §«»0’יוי- 
w o rn און a fn  o t .p m n r r rm n 

 נ»גײס«נתננ! «*לנמ» » נןחערטם
 תיטזמע » נעוו*רען נעזו*םען איז עם

שםיטונג.
 — אױסגצרופין ער האם — ״שלום*

 םאחנרמ n סיט װצמי?, סים שלום
ם! "t וױלצן איצטצר סולקעסעס?  שלו

 par חאגאן די וױ _ נאכדצם איצטער,
מ- און געס״גצ אלע אױסנצפחבירט ח  ני

ע סינ כ « ! כחנכען צו מיטלען נ !* ױגי  די
״ וױ נאכדעם ו ח*בען ז  צו צרלױבט זי

 קיין װ*ס ױניאן, דעו געגען זאכעז טאן
 נ*ד עס זיך האם סקעכ-אגענטור אנדער

ױנס?* ניט פריחער מאל שיין צרי
 a אױסגערעבענט ער האט דא און
 װאס נעכױינחײטען די םון צעטעל נאנצען

ױ דער געגעז אפגעטאז האם חברה די  י
 ?״- ov װאס טאנ ערשטמן דעם םון ניאן,

ײ גע;ען גען  &ר0 די געװארען געםאכם ז
 קיאגצס n א״דער פריהער, נאך און געס,

ט ער געװארען. נעמאכט זײנען ױיז  אן ו
 אק״ סקעבישצ ם.ן רײהע גאנצע א אױוי
 באגאמעז טעגיױ םאג װערען װאס םעץ
i םון צושםיםונג דער םיט n ״עקשI f קא״ 

 קאםוניסםײ גאנצע דאס םיז איז םיםע*,
w ,פון אק^נאמן כלוסרשט נעזינדצל 

 םארענדעם עי און רעװאלוציע. דער
תןי: כדט׳ן ס ױ חנ״ די ברידער, ,\א, י

״ ! םקעבמ r וואלוצ
 פאר־ חאם זיגמאז פרעזידזןנט חעז
 םארנע־ האויל אין איז רעדע, זײן ענדיגט
 דעםאנסםראציצ מערקוױרדמע א שומען

אםט סיז  צום און ױניאן דער צו געטר̂ײ
 םון מיםגליד א איז וואס פרעדתונט,

 ?ײגען איע .35 לאקאל זעיבעז דעם
 נעמריען אח אפלאדירט *ױםגע״שפרונגעז,

 און צײט. טינוט עםליכע םאר הורא
 הא־ עס װי םאר?»טעלען זיך סאנם איהר

 אנ־ מטליכע די געםיהלט דעפאלט בען
*מק״ דער םון םארםײדיגער איז הענגער

 טאד #טאעעדס די פאר אוגטען, וואױגען
געבױחנן װאס מאסצס, און טאטפפ די

קינדער״. כיינדע
 די אין מאעערס די דך סי׳עען —

#י אינסטיטוציעס ״צטאדטי׳טע אלע
t ענטםערט — I ?יכער — o מײן 
 » מיט פרײנד פאר׳חנר׳טער גײער

^יטאלץ.
באיד: מיר דערצעהלט ער און
 פאליסי^ט םיר די םון אײנער —

 אימע• אז אונזערער איז שטעדטעל אין
 ארויס איז ער װאס ׳יאהר א עחפט ;נער
h אונזעחנ םון צוױי און מאין... א םון i• 
 מאורט..♦ איז ״אטענדענטס״ איצט נען
 איגזע״ אויר ארבײט האל סיטי אין און

 א איו דזישאדזט דער און סענש... א רער
ײ איצטער און מאעער... געװעזענער  װ

 1אי ער .p לאיער דזשאדז׳ש םאר סיר יעז
 וואס מענ״שעז, א אונזערען פון זװזן א

דערבײ... דא אט װאוינט
ד אן אויןי אז סיר װײזט ער און  אײ

 וואש מינ*, א כײט *טטיבעל, געהױקערט
 אס, #אט אז אױסגעוױזען, כיר האט
 אין שטיבעא בעסטע ״די — ער זא;ט

אסעריהא״...
 גע• ניט טעות קײן אבער האב איך

 איז ער טעהר, נאך װאס און ׳מאכט
 יסיט רעדט װאס אײנציגער, דער ניט
 װאס דעם, װעגען צופרידענהײט אזא

 טםעד־ איז איץ״ האבעז״ כיאינערס רי
 ארום זיך האבען עס אזוי. סך א טעל
 מאינערס, עטליכע ארוםגע׳שטעיט אונז
 חנר- צו נעסטארעט זיך האט יעדער און

 םאי״ די װאס ׳מעהר און סעהר צעהלען
איץ״... ״פארמאגען נערס

צוםריחנן, און נליה^ך, זיי זײנען
ישטיס׳ און

 fjm נאסט, א צו רײדען אין בלויז
 •nfDr דער זײ אין זיו צושפילט עס

מן. בעת׳ן פאטריאטיזם טעלשער ײ  ר
 םון אונטערשיד אן איז נוםא דאס און

 טטפד- די און אויבעז, עטעדטעל דער
 אױנען שטעדטעל די אונטעז. טעל

 דער ײענען ביטערקײט םיט רעדט
 רארםאן מ׳האלט אונטען. ׳שטעדטעל

 ״אונטנוי׳• מין א פאר מאיגער־נעסלאר די
 W אאטלפ םין א פאד אדער ז\עלט״

 םאוי־ ראחי סעז ײעלכעז פאר סצורעים,
ס אדער שרעת^ אין אדער בייגעהן  סי

 מענטען זאטע דיזעלבע .כאטש עקמל.
 א םאכען בארג אוים׳ז שטיבלאך די אין

 אר• ררעגען חגדען זײ װען םינע, םרוסע
בכלצ. בײט

 םען און — ארבײט בענשט םעז
ארבײטער... שילט

 םען און — ארבײט פארהײליגט מען
ארבײםער... באשמוצט
 איחד װי באילד ׳אלזא איהר הערט

 אײפ׳ץ שטעטעל רער אין ארײן קומט
 פראםפערײ דער פאר לויב־געזאנג בארנ,

 שטעכװערטצאו און טאינס, די אין טי
 אץ און .,״דאינינג־טאון״ דעם װעגעץ

 פאר- איז באת אונטער׳ן שטעטעל דער
 ךי אין צרות םין הערט איהר — קעהרט
 װאס די, פאר שטאלץ מין א און ׳מאינס

טאינס. די באהערשען
 אױ״- אײך ביען זידעלט פארװאס —

געםרעגט. איך האב — V בען
ײ אה, — — פײגצ), אונז האבען ז

 TO ארוכישטעהעלדע די פון אײנער האט
ענטפערט.

? איהר און — ײ ? ז י .
צולאכט. זיד האט עולם דער
 כמן אז אײנגעזעהן, באלד האב איןי

 ,,סריכת̂ד א פאר אננעהמעז מיד װעט
 7םר» אזעלמ מים אנגעהן װעל איד וחנז
 םח ארויסגעקירעװעם זיך איף האב נעז,
 חעחנז צו כדי געשפרעןי, דירעקטעז דעם

 ןיןי האכ איף און אומדירעקט. זאכעז
 אוג״ שטעםעל די כאםש אז דערװאוסט,

 דזנר םיט אויסצוםישען זיך זוכט מעז
 נאנץ א איז עס איז אויבעה שטעטעל

 שםעםעל דער אין םארלאננ נאםירליכער
 אײנצנע מז|הר װאס האבען צו אונטעז,
 שםעטעל םון םיהרונג .דער אין פדמשעז
 ארדס דרינגא װאס סארלאנג, א אױבעז,

 זאכען דא זײנען קלאסעזײןאמף, דעם פון
 די• מ׳לאזם װאס אונםעןי שטעטעל אין

 *ד נים זיף אויבעז שטעטעל םון םענשען
ריהרען...

 פארקױפט נים טען האם פארװאם
 ״פעקעדדפ• דער פאר ״טיקעטס״ קײן

אוי״ שטעםעל פון םענשען צו פארטי״
בעח׳

 יזיך צװישען הילוי דער אין װײל
 זאטע גאר די צו אנקוםען נים מען וױל

 קיין '^נים װילעז מאינערס אויבען.
 פאםיליע, געםאלענע א וזעלםעז נדבות.
 עם ייעגתן מאינער׳ א אלײן. זײ וועלען

ם מיין, א איז אוםגאיק אן טרעפט  רוע̂ו
 אחם, בריחנר רי בײ היילינער םיז א

 אימנ געבפן צו איהם גרײט אי? מזןן און
מר —־ וועלט דער םון מרםקײםען  א

pn נים געבעז, זאלען אײגענע די n 
 װעלמנ די, ניט זאםע, רי נים םרעםדע,

 אן, ״ijn אונטער טאג גאנצען א זײנעז
 אױ״ אויסנן, האבען קינדער וועםענם און

נען״.
 ױניאן״לאפא^ םון םעקרעםער דער
 םרייאן 1אי שפאציר א «ו טיר לאדעט

<יז דערוױס איזי t* דרויסען׳  טון ו
ר שטעסע? פון םאינערס »? איהם, או

jiu ויים vvn .<אמם

>«צימד-ײ^ז,?ו חןרימ די וא״א
דענם חןזי ט זיגםשן •  שטדרםישע א כמקוםם ארן רעדע נריליאגטענע א ה«י

ע. תי  הורא״ אונטער רעזאלוציע w נעטט פארזאםלונג די — אוון
 ק#מוניסטישער דער פרן ניחןרםרעכטיגקײט און חוצפה די — געשרײען.

מעםכערס. די בײ עגטריםטוגג און צארן ארויס רוםם געזיגדעל •

 און ;«י"צא אינצר׳ן א^ך אלאפט ט#ן
 סען און ^נראדחפר״; אײר רופט סען

ו סיט שטעחט ״  פוג׳ט ^כאר״ דער ניי א
אנשטאט נאר נפנלינענעס

ר ^ סאדא״ זױערע מפן טרינקט #נ
וואספה,.

v איו פס o ה^ןן ט  א געתוסען אנ
ה גוטפר חו רו  טיפען יצנע א^גער ג

 נמכען אײר קענען וואס פאלפס״קינחגר,
 צײ״ טויוענט וױ טפחר איגםארמאציע

o אין ארײן שוקען און #טומפן n לע־ 
 שטעדטעל םון פאסיייען אלע פון נען
קיגסטלער. א וױ םיפשײט, מעחר סיט

 מיטא;־ די אין געװען איז דאס
 ארכײ־ די אין װען שבת, א שסונדען,

 פיהלען שױן זיו געמט טפד-שסצדטלאר
 א אויו• סאלון דעם ארום זוגטאג. דער

 אױסגע־ געזעסען זײגען כרישעל חױכען
 ארױפ• מיט רעק, אחן מאינערם, זעצט

 טוגקעל- די םון ארכעל נעקאשערטע
 'Vi זיינען עטליכע שוירטס. בלאהע

 נע־ זיך און ״באר׳/ דער בײ שםאנען
ט דער אן ״ניער־ביער״ מיט קוױקט  די

 אויף געצימבעלט אײנער האט םאלון אין
 כראדוױיעי־ יארקער גױ א פיאנא א

לידעל.
 פיאנא־ גרעסטער דער איז ער _

 — םארמאגט... אמעריקא װאס ^®ייער,
מיר. צו געווענדעט ויך אײגער האט

ך האכ איך  צושמײכעלט, מסתמא ד
:צונעלייגט גלײך האט ער װארים
םאד״• ״נא —

 אן םאר אנגענומען איהם האכ איך
שער/ א ״אדװערטײזער/  'Vi און ״פו

 ענדיגען װעט יענער װעז אז רעכענם,
 נערעדט האט װאס דער, װעט שפילען,

 םיט אלעמען צוױשען ארומגעה! מיר, צו
 איך געלם... עפעס בעטען און ׳העם א

 — דרינק״ ״אנ׳אדהער געארחגרט האב
ביער׳/ *רוםה

 יעחןר — זין פאליםישען אין גלייכען
 אג־ איחרע ארער זײנע, האכען זיך מעג

 דעם אין זיך דאחי קײגער און זיכטעז,
 קײן אבער האט קײנער טישען. ניט

 די אװעקשטעלען װעלען צו ניט רעכט
 זיין םון הערשאםט דער אונטער ױניאן

ן אדער םארטי/ ״ גלויכען. ז
ט ער און  איז דאס גראדע אז ׳אן וױיז

 די אין קאמוניסםען די םון אױפגאבצ די
 און םאקטען מיט באוױיזט ער ױניאנס.

 קאמוניסםישע די דאס דאקוםענםען,
 איחר פאר געמאכט עט זיר האט פארםײ

 אונטער״ און באהע^עז צו אױסגאבע
ViV נאר דאס און ױגיאנס, די יאכעז i 

 ־— ער זאגם —* וױיל מען. קעםםם רעם
 די װען ערלױבען, עס זאל ױניאן די ווען

 ווערען זאל זי אז דערלאזען, זא̂י מניאן
 פאליטישער א פון אונטערגעארדענטע אז

 זמלבסםםארד מײנען עס װאלט פארטיל
 ניט םאר דאס און ייניאן, דער פאר

רוערען. מןרלאזען
ט ער  דאס ניט איז דאס אז אן, וױיז
 א וואס געשיכםע, דער אין מאל ערשםע

 פארנומען זיך האם פארטײ פאליטישע
 אונטער ױניאנם די ארונט^רצושטעאעז

 דיקטא־ איהר אונטער הערשאםט, איהר
 האם — ער זאגט — זעלבע דאס טור.

 סאציא־ די סיץ אײנער דעליאן, דעניעל
 גע־ אמעריקא, אין םיוזרער ליסטישע
 איז צוריס, יאהרען סיט טאז פרואװט

 זײן נעגרינדעם האט ער װאס צײט דער
 אליײ לײטאר ענד םרײד ״סאשעליסמ

 א ארײננעבראכם האם דאט און ענס׳/
 ראדיסאלער דער איץ צושפליטערונג סך

באװענונג. ארבײםער
ט ער  װארקערס ״די דאס ׳אן אױך װײז

 וועל־ םון ארגאניזאציע, װארלד״ די אװ
נעװעז צײם נעוױסע א םאר איז ער כער

 לױו/ א צוגעתופט חאב איך וױיל ׳םאר
 געוואוסס, חאנ yn מײל חורפאר צי
 שטעדטצל א אין דך גפפץ איך אז

 נױר חאט אױאחנן n אין »— מאיגפרס,
 א און חילכעכחנ א שטיפע, א געפלוגגען
— רופעגת

¥ . , V קארטשפט פאלק גאנץ א . I
 דיפעד חור םון און #ערד דפר אונטער

 H — חענט דך שטרפקפן פינסטערניש
 טאר גיט וון, ביספל א #ליכט כיםעל
חנ פאד נאר אוגו, ע ר,.\0 יונו חנ ינ

ך  שטימע װעפמנס געװאוסט תאנ יי
 םח ארױסגיפלועפן חאם ד איז. דאס
 חנר איצט גריה וױליאם םון ברוסט דער

 םעחנרײ- אמעריפאן דער םון פרעזידענט
 משע- דער גאו דאן און ליעאר, אף שאן

 םאק ױגײטעד די םון סעסרעטער נעראל
ײן מיט נעשומען איז ער װארקערס.  ז

י סיט און לואים, רזשאוזן קאלעגע  ױ
חני און קראנמר, שױן דאן דער  מי

 א בײ הילף בעםען גאמפערס, סעסװעל
o םאר שװעסטער-ארגאניזאציע, n נרױ 

̂ם ׳האם וואס מאינער-סטרימז, סען  א ׳ מ
 אלע אױוי געשלאגצן צופיק יאהר פאר

 איז אױגעז די פאר לאנד. םון כרעגעז
 אקטױוע אלע בילד. א געשטאנען כײר

 אינטעתעשאנאל דער םון מיטגלידער
אז װאירקעדס גארסענט לײדיס  דיגען ױני

 אינטערנעשןהאל דער איז פארזאמעלם
 סארזאכד גרויסע ערשטע די ;כילדינג

 אױןי ;‘בילדימ אײגעגצר דער אין ױנג
 נער״ לײכםע א איז פנים׳ער איעמענס
 אויםצו־ קעפ זיד הײבען עס ;װעזיטעט

 װא־ ;װערטעד גרינ׳ס קלערער כאפען
 און לוםט די שנײדען װערטער די רים,

— אפקלאנג אן מ$נעז
 זיך קארטשעט םאלק גאנץ א . . . ״

״א ליכס, ביסעל א ערד... דער אונטער

רעפארםער םטעף א פון

 גע־ לאמוניסטישע דאס װען זאמלונג,
 אין געםאסטעד נאך זיך האט זינדעל
ײ װעז כוחות,  #נעװאוסט ניט נאך האבען ז

 געװען איז האל איז מאסע גרויסע די אז
 עס האבען ?ײ אבער װען זײ. געגען

ײ װען דערזעהז, שפעםער  גע־ האבעז ז
 מעמ־ לאיאלע די םון צארן דער װי זעהן

 זײ; גענען פלאקערען געגוממן האם בערס
ײ ווען  לאיאלע די װי דערזעהן, האבען ז

 געמאלדעז זיך האבען װאס םעסבערם
 די ארונטערגעריסען און װארט צום

 משםײנס־געזאנט די םון ס ע ק ס א מ
 יע־ אוין״ כמעט אנןױיזענדיג ״קעספער׳/

ײ םון דען  יענער ארן דער מאל װיפיל ז
 גרױוענם דער םאר םארגעקומען שוין איז

 געײ^־ באשטראפט זײנען איז קאםיםע
 םאר האנדלונגען, סקעבישע םאר רען

 זײנעץ שאפ, אין רולס ױניאז די ברעכעז
 'Vi •פארשטומט ״קעספער״ דאזיגע רי

ײ װארען.  קאן מען אז רערזעדזז, האבען ז
ײ ײ װער וױיס מען אז ׳ז  עס און זײנעז, ז

 ליטון. דאס אפנענומען זני בײ האט
 בולט׳ער נאך זיך האט דעמאלם ערשט

 מיזעראבעלע א םאר װאם ארױםנעװיזעז
 פײד װאסערע און זײנען דאס נפשות
 מא־ די אז דערזעהצנדיג װארום, ! לינגע

ײ געגעז איז האל אין סע  די האבעז ׳ז
 װי אײנגעקארטשעט זיך ברואים דאזיגע
פון דעם פאר שרעק אין וחנרים,

מיטגלידער• לאיאלע די
 דאם געהאט האט זינמאז פרעזידענם

 א נעהאלטען האם ער און װארט לזגצטע
מענט״ האם ער רעדע. בריליאנםענע

 דרעס* די םון מעםבער־סיםינג דער ^ ״
 דא־ לעצטען ,35 לאהאל ױגיאן, •נ־אםער

 האל, בעםהאווען אין אבענד, נארשטאג
איו  און שעהנסטע די םון אײנער נעווען ׳

 װאס םארזאםלונגען שטפוזיאסטישסםע
 די איז געװארען אפגעהאלטען ונען1^

 איז עם װאכען. פאר
 זין םואען אין ױניאדםיםינג א נאוופן

 אײניגע װאס אכטעגדיג ניט װארט, גא}
m\ אדער אגענטעז, האםוניסטישע די 

V' האנען נאכשלעפער, בלינדע i 
דעם צושםערען צו בעסט ןײער

 האם ײאס ױניאךגײסם, ם ע ג ה 9
 װאס אכטענדיג גיט ;געהערשט ר^רט

 האבען סאםאנדע דער אט פון סאנבע
ײ װאס אלץ נאמאז  געקאנם האמןן ז

»x ײ ױניאךלײט, די דערצארעגעז  צו ז
טר*װאציחגן.

 קא־ די אט איז מיםינג אנםאגג ®ון ־
 נעװען גרײם צאהל, אין םיל גים סאנדע,

 םאר־ די כדי געשלעג, » פראװאצירעז $ך
 די װערע?. אפנעבראכען זאל ^ושסלומ
מ אי ן ן  ארדערס נעהאט האם תאמאנדמ ׳

 אױזי העזמווואדערס קאםוניסםישע די סון
21 T tmײײל םאן, צו אזוי סטרים, מער 

 םיז זונה סאסוניסטישע די פדעכזזײט, ^וױ
 אז געוראלט, זעהר האט ססװער, יזניא? י

 צױ אויןז זאלען פען־סאדעטען איהרע
 ״דיעס די אז פאםשהצן, סאנען ׳<אארנענס1

̂יעסצר  םאר־ די אפגעבראכען האבעז ־/►
 געװאלם ניט האבעז ךײ ווײל ואםלוננ,

האבעז םאנראסשטשיקעס די וואס .ואנדאז ««» 1 w ״
אױסכעאינק דןוזינע די pc 1יערע סערם no סקעב־«*;םזר דיברעסאאװ דז׳ש. .מײמרעזידענט $u ,נעימונם גים ה*ט ארנמכייזער r>B ״ **----- " ■ -׳ r r 1 ׳

ז שעפטעז,בעסמע! ר7י איז ביז^, די אסVi איז ,35 לאקאל םון עדזשערגפס ךאר ז צ םדיהער איױהאב ײאי י  און זיך, פאר בילד דיזעז מיט אין
 איך האב בילד, און שטימע דער אט דים
 וואס כאר^ א ארונטערנעל#זען זיך

 נרענעץ אױם׳ז שסעדטעל א אפ טײלט
 אונ־ און ױטאה, און קאליםארניע פון

 מזך סון שטעדםעל א איז באר:, םער׳ן
 אײננעהױסערטע כױט טאל־מאינערס,

 געסלאך, ניט־ברוהירמע איז שטיבלאך
 װאס זון, א דא איז אויבען כאטש

גאלד. בלאנקענדינע זיך פון װארםט
קויהלעךםאינערם, מעטאל־טאינערס,

 װאס ״קינדער, סון פאםיליע דיזעלבע —
 דער־ ערד״ דער אונםער זיך קארט״שענען

 נאציא־ ״םארשײדענמ םון געמיש זעלבער
ײ נאציאן. א״ז יאד א-ן נאליטעטען׳/  ז

 אתאניזאצי;ג דערזעלבער צו נעהערען
 פראיד איז װאירקערס מאיז ױנײטעד די

 ״גאנצעז דעם פין ארנאניזאציע די טיש
 םאר הענם אויסגעשטרעקטע מיט םאלס,

 האב איך זון״... ביסעל א ליכט, כיסעל א
ײז צו כאשלאסען ײ, בײ ז  פארברענגען ז

ײ מיט  ״םרעבד א םאד נאר איך זאל — ז
.ווערען באטראכט ניט דעז״ . . !

 ניט לאנג אבער האט צוױיםעל מײז
 נאר זיר דארפט איהר אנגעהאלטעז.
 און מאינערס, צװישען אװעקשטעלען

און ;״אײנענער״ אן גלײך װערם איהד

ײ װאס םײז װיסםרים, טער21 דערדעם צוליב גרעסירען  זי
 האבען פאסטקע, » איז םארקראכען נען
״ ו שטיל דער אין געזוכט ז י  ארויסצױ ז

 האט דעםאלם *ערשט האל. םון רוהען
 ניחנרינא א םאר װאס זעהן געקאנט מען

ײ םייגלינגע םיאוסע און ברואים  זײ״ ז
ײ !נען  זײמר םאר געציטערס האבען ז

 דעם זיך אױוי םידזלענדיג שײן, אײגענער
ױניאן־לײט. פארזאמעלטע די םון צארז

 עקזעסטװױ .פון רעזאלוציע
 אונטער אנגענוטען באארד

געשרײען הורא
 נעהאנ־ זיך הי<גט מיטיגנ דעם אויף

 צר אדער אנגענומעז זאל עס צו דעלט,
 םון רעזאלוציע די װערען ריקנעוױזעז

 לאקאל, דעם םון באארד עקזעקוטױו דעם
 םול אזן גאנץ שטיצט לאקאל דער דאס

).15 זײם אוין• (׳ילוס

vo און פאהטען םים באװיזען האם איז 
ײ אומגערעכם וױ ארנוסענטען, קלארע  ז
 און שװינדעל בלאױ, וױםיל און זײנעז,

 ײארט, יעדעז איז זיד נעםינט עס באטרונ
ארויסנערעדם. האבען זײ װאס

 נאב־ קאםוניסטישע די םון מאנכע
 תמ׳עװאםע געמאכט זיד האבען שלעפער

 נים מען םיהרט װארום געםרעגט, און
 סא־ די גענעץ ױניאן דער איז האמױ סײז

ױ אנארכיםםען און ציאליסםען  גענען ו
סאמוניסטען. די

 געענםםערם, האט זיגםאז פרעזידענט
 ער־ מאל צעהנדליגע שױן איז עס דאס

 ױניאן דער אין דאס געווארעז, קלערט
 קײ־ מיט אויסנאם חײן ניט מען מאכט

 נעשאםעץ איז ױניאן די דאס ניט. נעם
 קיײ און םרײה םון ארבײםער אלע פאר
 אין איז. אײנער װאס אן ניט געהם נעם
 אוץ דארח — ער זאגט — ױניאז תןר
אין ארבײמער אלע םאר פלאץ ויין םגן

 האבען עס וראס
 פאליטישענס, נעוױסע ארײנגעכאפט זיך

 ארויםצוױנ- נעוואלט דוקא האבען װעלכע
 ארנאניזאציעם עקאנאסישע די אויױ גען

 ארנאני- די דאגמאס. פאליטישע זײערע
 נעקאנט גארניט דאריבער האט זאציע

דערנרײכען.
 לןאמוניסםישע די פון אלע כמעט

 זעלבע, דאס געזאגט האמוז נאכשלעפער
 װאס װערטער, זעלבע די באנוצט האבען

ײ דאם נעוױזען, האם  באסומען האבעז ז
ױ ארדער אז  האט מען דאס תנדעז, צו ו
ײ  זא- צו װאס אױםגעלערענם ערנעץ ז

ײ האבען פאםוגײען װי און גען,  נאכ־ ז
ײ מיט האט מען װי געפלאפעלט  אײנ־ ז

ײ געשטודירט...  םונסט גערעדם האבעז ז
 םרעכ- די װי אומםאראנטײארםליר אזוי

ײ האבעז סוח צום נאר שרײבט, הײם  ז
 זאל מעז שלום־נאםע, א מיט פאממדיגט

זיג- פרעזידצנט װען און שלום״• ״מאכען

 דערװיס איך און לויה; א צז געסוקט
 גאי זײז װעט אװמם אין אז אױך, זיך

 דעם אין פארםי״ ^פעקעדזש גרויסע א
 אז איז ;זײגען מיר וואז סא^יז, זעלכעז

 בלױז זײז וועם פארטי* ״פעקעדזש די
 וואוינען וואס די, פון און מאינערס, פון

 מאינערס; די צוױשען בארנ אונטער׳ן
 װאס די שטאדטישע, אנדערע קײז אז

 צו כיען האט בארג, איבער׳ן װאױגעז
 נעװאלט ניט פארםי״ ״פעקעדזש דער

 ^טיקעטס״ קײן זײ ס׳האם און האבעז
 ^פעקעדזש־ די אז און ; פארקױפט ניט

 פא־ א פאר ^כענעםיט״ א איז פארטי״
 צורריקט האט םאטער װעמענס טיליע,
 און מאין, א אין םום א םיט הענט בײדע

 קריפעל, געלעהמטער א געבליבעז איז ער
 צו װאנעז פיז ניט האט פאמיליע די און

 נע׳ מיט׳ן פאסיליע די אז און ;לעבעז
 — געשטראפטע א איז פאטער יעהמטען

 אלע און פאמיציע, די האס <דנדער םיר
בלינד... זײנעז

 שטעדמעל, אין דא קינדער סך א —
ײ בלינד... זײנען װאס  געבױרען װערען ז

 םאר׳חבר׳- נײער דער האט — בלינד...
 —באמערקט טיר צו מײנער פריינד מער

 רואס טאםקס, די סיט טאז צו כ׳האט
ו :ראבאז י  ״ערד דער אדנםער כסר״ ז

..פארשםעהט? איהר  *בעסמעײ דער .
 דא עס האט אמערישא״ איז דאקטאר
 cv איז כייט״נג. א אונזזלח בײ געזאנט

אםת... אן איז
 א װידער מיר האט אױערען די אין

 רופענדע גרינ׳ס וױליאם נעטאן סאונב
— שטיסע

 זיך סארטשעט םאלה נאנץ א . . . ״
 א ליכט, ביסעל א ערד... דער אונטער
 פאר נאר אונז, םאר ניט ׳זון ביסעל

הינדער...״ אונזערע

 םארזאפד דער םון סשערטאן ד#ר ?ןףנן
ptt jr fo קאמוניס־ די וואס וױסענדיג 

jv n r האט אױסען, זײנען נאכשלעפער 
 םאר־ זײ געםיהרט טאקט נרויס כדם שד

 דערלאזען, ניט נאד אזוי p¥ «םלרנג,#41
m זא־ פראװאחאציקם קאמוניסםישע די
 םאררעטקרישען דעם דערגרײכעז װ1ל

 שווערען א געהאם ׳אםת האט, אר
 האם ער אבער דורכצופיהרעז, עס דזשאב

 געשלעגען קײנע און ז^דכגפםיחרט
 סאנבע כאטש טארנעקוםעז, ניט ■®*מז
הא־ װאס אגענםען האסוניסםישע די

םיטיגג, דעם שטערען צו מנווכט
 באקומען ניט אויב םארדינם, כשר מאבען1|

 םיז װערען צו ארויסגעװאיפעז »יז
 בא־ װירקליך זיך האבעז זײ װ״ל

t*pu ברואים. װילדע װי
ר, מ םאר״ איז דאם געזאגט, װי ?

פאר־ דער םון אנפאנג אין גלויו

 ארױס• ער וועם גלײך און זײגעם, ליגען
 איז װאם ליגען, צוױיםעז א כײט קומען

 ער־ דער ווי מגושם׳דיגער, םיל נאף
שטער.

תן זיד, דאכם עס איז לאגג װי  ו
 שםאלץ דער נעװעז אח איסטמאן םאקס

 לאננ װי באלשעװיקעס? העע די םין
 נע- איז איסםמאן מאקס ררען עס, איז
 פראכדנענםסםע די םיז אײנער װעז

 גים פובליציסםען איז זשורנאליסםעז
 גאנ־ דער אין :אר אמעריקא, איז נאר
 גאר ,v? דאכט V װעלט איבינרעער צער
 םאקם איז איצט איצם? און לאנג, ניט

 לוםפיגםםער גרעסטער, דער איסטםאן
 ווצלם די איגנער,׳װאצז און פארלו^םדער

 גע- איז װאס נעזעהן. אמאצ חאם
Y pjrr ,א געװיז איז איסםמאז אך 

ר חאט *רוםלאנד׳ אין צײט לעגגערע  ת
 שצזזנעם דעם םיז וױרקליכקײם די זזנהן

ר איהם םאר זיךי האם בילה״װאם מ א  ג
 אםעדיקא, איז געורען איז ער װען צעז,
עע אויוי געהאם חרםה האט און  וי

 דער־ דאם האט ער נעורים. חםאת
 f% נאםירליו, ביד. א איז צאהלמ

 אמאלינער דער איסםםאן, םאקם איצט
 גרזײ רזר שםאלץ, באלשעוױםםישער

 א פובליציסנ^ װעלם־באריהםכזער םזןר
י און ליגנער געמייגער פשום^װי, י  ז

םונג־שסיחנר.

ײ םיט םיהרען צו אײדער  אזעלכע ז
 םיל שויז איף װאלט ויכוחים נוצלאזע

 די אז געװען, אײנםארשסאנעז גיכער
 אנ- תאורם, אין װענדעז זיר זאל ױניאן

 ליײ קריםינאל םאר צוםפעז די חלאגען
ײ םארשפארען און בעל,  פריזאן. איז ז
 װי ווענ בעסםער דער געװען וואלם דאם

 וועריםדיגע דאזיגע די מים האנדלען צו
 ױניאד אוגוער האט לײדער סײלפר.

 צו *פנײנוננ געוױסע א םיהחורשאפם
 געםידד איהרע םאדשםעה איך קאורסס.

r איד אח לעה r t ײ . ו י  איד אבער ^
 א^םשטענדען געװיםע אונטער אז דעגק,

 אפ־ אח ניעוגגען פערזעגליכע דארםען
 נא־ אין <וער$ז אונםערדדיקט נײטגגעז

זאף. גוטער דער ®ון םעז

rj<a&ttCPCBCBX faaefiB t^ ^
 דאך װאלט דאס ראופ״? די ״אלל בען

 ?ײ םון געלעגענהײט בעסטע די געווען
 ניט אבער עם איז װערען. צו פ&ור

מד געווען. באשערם  הא״ די-ייג^ךםרי
 קאן ױניאן די און גפרעםפט. ךײ בען
 אלםע דאס וױרערחאלען חנכם םים

כדע? םון גאם, םיד, ״היט וחורמעל:
 איך וועל שתאים םיינע סון פדיינד,

אויסהיםען.״ אלײן שוין םיך

 ניט איז זאף אײן פרידליף. העכסם
 צום זײן ניט זעהר װעם דאס װאס גומ״

 *קלאסעךקעמפער״. אונזערע הארצען
 בײ געהאלטען שױן עס האט אם־אט

 םריד־ א נאר אמאל מיט און סםדײס, א
ײ העכערע מים סעםעלמעגט ציכער ױ  ו

 ױנ• דער &ח *נארסענומ מיט דזשעם,
 גאר־ דאר איז דאם חצשות, םע, יאן.
. מאססװע. םיז װאונש דעם לויט• ניט

 אד אן ארויסגעגעבען נלײך האט מען
 זא־ דראמעז שא׳ס פון קײנע אז סאז,
 נעשפילם נים מעהר רוסלאנד אין לען

 חצוןי דער װיםען ער זאל אוז װערען,
 םיט םארטשעפען צו זיך װי מחוצוי,

•« באלשעוױהעס. אונז,

 ov דאם #איז צײטתגען גדצימ
 כאטש חוש דזנר נאנצען אין «יי !ט
 נוט אנשםאס הוםאר. ביםעלע א

 םטא־ קאםוגיםםישען דעם צולאכען
 לעכערליכםםען דעם אלם ארבלאף,

V, זײ וועלכען יבײ פארזוך, א און 
v t  m און האלז בו־מכעז מםוזם 

 אזא אױפגעחייבען ךײ האבען ג
 נע־ םאקע װאלם ov װי אוױ זאגע,

n\ אזז וואלנדאונטערגא̂נ נײט 
1» געז: ױי «ו זיד ייי  םיתרא ̂?

 זעהר אודאי עס םיעם איחר נגאן,
 אבער בעםטע, רי איז כוגח אײער
y םחם r ,אײן ײאו םאדשםעהן—

 די אי שא, אי איסטםאן, אי נאר
 דעם האמן װאס אנדערע, טויזענטע

 ריכ־ איהר אין חברה די זעהן צו שכל
 גלישלי^ נאןי זײנען געשטאלט, טיגעז
ײ װאס  וואו רוסלאנד. אין גיט ?ײנען ז

 אנ־ שא א אזן איסםםאן אן עם וואלט
 םאכנדהא־ רוםישע די װען געשפארט,

ײ װ^לטען זבער  זײערע אין געהאט ז
לאפעס! בלוםיגע

 וױל דערבײ שױז האלט איך אז און
 האבען צײם גאנצע n אז זאגען, איד

 וױלענדינ נים םרײנד, גוטע אונזערע
 בלאםערס. רױמע די נעהאלפעז גאר,
 ױניאך h םיז םיטימ א םw גאר װאו

 גענצ־ געםענט חאט וועלמנד ברעכערם,
 באלד ער איז װערען, אמנארירם ליו

t אויםגעבלאזען m n w נעוואל־ א אין 
 אונ״ באדײםתג וחנםעס פאסירוננ, דיגע
\ חאבען פרײגד טנת זערע  געסםא־ ר
o n האם גופא דאס פארתלענערען. צו 

 םיײ רייםע די םום גרויס צוגעגעגען
joyfp חעל־ ניס כדר קענען נאמיײחי 

 ״טײםלד פאסוניםםישע רי וחס פאז,
 ״םרידח*. חנר פון עז1וחנ אזא םאכם

r» מר נאנדרליך. אזוי ד*ר איו  א
ו תאנאז פרײנד אונתרע י ױו ז  גאל^וט א

o פאר אםילו האלט איןי פארםיחראן. u 
 םיהרעדיאפט אונזער װאס קלוג״ זאדיר
 ״סטײט ארויםצוגעבען גוימיג האלם

 פארשיײ n אויז• עגםפער אלס םזנגםם״,
דוימע דעגפ

 אטת דעם ליב האט םען אזוי וױ
 דער םון זעהז איהר קענם רוםלאנד, אין

 דער םון נײעס שטיקעל ם^לגענדער
 צײםונגען: היגע ןײ צו פ.־אג*נטור א.

ז *נאר אי  געװארען אתיסגעלאזעז װאס׳
tv ,ואםלוננ די וועצמז לויט אויןאז 
 אינ־ עקאנאםישער און פאליםישער פון

 װערעץ באטראכם סע\ װאס םארמאציע,
 די איז שטאאטם״געחײמיםע, אלס

 םלוכות אויםלאנדישע צו םיטטײלע!
 אר־ סאנםר־רעװאלוציאנעחג צו אדער

 װזרעז באשםראםט קען גאניזאציעם
 מיט ואגאר און פריזאן, יאחר דדײ םים

 בחננ״ ואל מיסטײלונג אזא אױב םוים,
 שםאאם־ די צו שאחנז צתםטען גען

 אח פארשםצהט׳ איתוי אנך.55אעטער
י ניט« סאז םראגם רוסלאנד  שריײ %־ער ו

י  דעם װעלט דער דערמחלם האם מ
 אק גאנוםעז נים ותרט• דאם אסו^

 אםת׳ער וואס םארימנרמ, אנבאטראכם.
עפאנאםי־ ^זנר וחנגצן סיםםײלוננ די

t רוס־ ״אין

 ליגט ריזעךבערג הויךהויכע צװישען
 אוז מעטאל־מאיגערס, םון שטעדטעל די

ױ אזוי  צו־ אמאל זיך װאלםען בערנ וײ ו
 זיך פון אפגעװארםען און שפרומען,
 שטיסלאך די אויף און בארג, שטיסלאך

 א געשטעלט נאכדעם זיך האט בארנ
 צװי־ אױך שטעדטעל א און שטעדםעל,

 שמאלען א אין בארג, שסיסלאך די שען
 דעם אין און שפאלט, א אין טאל,

 צוהויסערט שטיבלאך שםעהען שפאלם
 זיך דרעהען םענשען און קרום, און

ױ ארום  זײערע ארום םויגלען םידע ו
 מאינער־ די אוים זעוזט אווי נעסטען,

סינדער^. בלינדע כדט שםעדטעל
 שאסוי אײביגער אן איו עס און
 שםאצעז אין שםעדםעל דער צװישען

 דער און באר^ שמיסלאך די אונםער טאל
 ליכטיגצ האם װאם אויבען, שםעדטעל

ײ אין םאהחנן םענשען און הײםאן,  או
 גע־ טעכםער »ון ויחן און םאכאןבילאן,

דצר גאך חעז

 װזד רייד םײנע אז אבער, וױיס איןי
 וױרקוננ; נױנױגצ די םאמן נים לען

 פאגטר־רעװאלוציא״ בורזשואזצ אונזערע
 אין געח נים ווציצז םיהרער נערע

D ײעלעז ױי קאורם. ip צר איבערלןאתן 
 קלאסענתעטםער רררעוואלוציאנערע די

 שלאג אזוי, אויב איו חדר. לעניךס םון
 םיםעל, בצסטצן צװײםען tan םאר איך
אז ענמפערעז. צו נארניט ויי  זײ זיי

ח כלבים, n #בילען v לאגױר י i -אנ 
ח געדולד טים נעםען  זי% ביז װארםען י
 דצרדו̂י אמנר *tram חײזצרמ װצלען
 םיר װאס סים פאדגאםען גים ^ןםיר
 א סיט נאסליד אנגעםאגגעז, האבעז
 קאלעגצן פרײנדציכע אונזערע צו וואונת

 םיט ס4ב<א תיםפ n נעםען צו ניט
am צד£י־ צז נאר #אתסס םויסלימן 
 םימ שפאס טעהר ביסעלא א זיר בעז
 —ויי סויסלומן jnan דאויגצר יאד
oa גױםיב אי< װאם

rm נים מצז ta וימנר, גיז • rm 
 די וואלםען שרײמגר, ורײגדליכמ
 זײער כױם אכגעגאנגען בלאםערס
ta> ran, וואלם עם אזז oa 

זײער געװארען דאסאנסטרים ן

אז \vt< עס ײן,י n צס האב איך ז a a 
 מענ פאר לעצטע אח אבער זעהך,
 די איז באםערהם גאתים »יד האב

 סכםוו דעם װעטגן עםװאם צײםומען
 נדנצו־איײ n אח םיינערם די צװישאן

 םיז נייעס די װענמסםעגס גענםיםער.
p םראגבדפייזיזש רער a צײםונגען די 
ת עס זאןיל םארשװאוגדעז. איז  a וי

 באדײטען, ov צום^נומאז« סיטן
n  ?a לי 1ח*גי כדנצז״אײמנםיםצד מ

ױ a* פריוזיר m איינגעמזק, ל n a
 די גאכגצמח םחעז די װעלען שפזןגמר
 אזיב f כדינצר־פאדצרתנעז נעחנבםע

*jk ו װילם י T גלױמז. םיד ז n  T jn  n

ם איז «ר און  אימ*ינ*ר .רער ני
y מרנ«רד עטערן. נעםאלענער r תאם 

 הנר לתמים «ו אויױ *ײס, k פאר
r עננלימער n r r r r a. םים 6ת«מעםיר 

ם־ אין םעז ה«ם נ«ו<׳*«װיזם. דעם  וז
מד ס #*ר איחם ממחױנם יו  גחנם־ ח

« חװ־ *יז דרווםאםות נמז U 4װי P 
מ <^יי«סנ ה»ס ח «ן1<#מ זיי  י

ir o m ר רום<ל»נר. נזונץ איבער » 
epn p סירם, r  T iv n n  m ן י ײ ז  *נ

ט׳ן ג»ק»גס ם*הר ל90 p םי r« jr r> ip 
rn ה«ט «ר אגן n w u tp ײן  באריתמ־ ו
pm ,ריי  «וחנ»מס<יכט איז װ*<מר נ

a am  p rm a n ם *p־n« *יי  r חי 
סימם wrimmi tm .מחמםינקײ#ר.

 ה«ד מכגזלאזינת״נס ;מנרלימ
r י u n m ו *רײגד טטע י  וװ־ ו

 נוואצד־ » טויטנעהײבען «ח
m r*oo  ,m ? װי a s n םען 

v » ו r im e a, פ תי  אנ־ ט
ײ : w ? טרבייט«ר רי נ u 

̂וקםאכער די  «*י יטילנײז של
חנר טם וזטם געםאלגט. ייך

נר * םאר ײאס
• m י  י  prarVrrrn. nr o r a*n pm 
n n i  p n מ«ר! • טון  *יתלם «ו צי
pm ap ׳m a n i גם1וױד*־ל  fm ra  «

:jn ip  w w אזױ 
pm• ברטײוײ. יארס«ר נױ דער

 PM געעעםםסליים, ײאוינען אויבען
 חןר pm סטארס, סך x ר» זײנקן «ט

m םעלעז, m  m tm ,חאי fr\v$p m pm 
pm אינםםיםחויעם. אמרקײ iv a  iM ii

w r־ pm יטליטיטער _ . 
ץ לאט־, p «י m  i f o r u דןר po Man 
מר. דעם jm טריי pm  n  ram pm 
מן p• זאל עו ו rv n  b m o b ביי o n

‘f m tijiim ■ f.



m ױ m m i ס נ א ד א ר ט נ מ נ ו ן מ ע ר ע ג א ל

*>.1(יי
n r a וחנן n ייז nm un\ די 
 סײד pH ויר mm ,r»״pa סיס ־־

u 8 *■משיילט n m u •«דר
in ױגמר iro y סיר »יז ®ינ̂ו

̂ורו. ןן ־ נע״ ח*ט ל״8נ מינססס
אײנמי• די א»»ורוומן ®<י*ן

רד פון ר mm fix מינסס̂נ ו  ו
 נ*• רי *וויטען mypiBB on :ן

r .היויססערס oy ססר־ *ויו ®יז
. n m  nt irwmw t\ סוטייל »ן 
i י|8 n ,סינדסםיר׳ן *ון לויח o®n סען 

i <«נ«ן ומן n .סױיסטער״ווסנט
 ינמן ין8 אונו ניי ג»ן נעווען יו8

 י1 **יז מלבססססײ,*) ווױכף*׳עס
ײ»ן אונזעת מדזחנן  ■Vi וװשחיסם ז
in o n■ ס גאר iyr*oiH» i n  p jb i 

 איז קלױםםער״לטםענדטנם טון וזסגתונג
-jyoBttv עתסטןן »ן tv ivotpyj גיס

tv in איי נטנטיעזי שטויס׳• n y a p w* 
ivdbi נטתיי. סים o n חאם ס®; זעיבען 

iw* מו*לט n w i « חונגמר״סטרײס 
 טע• נ»מחי;ענרע • אייכםטנ׳ס נאר ין8

m י1 אײננעמטילט oyn לעגראםע ow 
מחינער. ניםעי » מווטתן ס׳איז ייח

ov’8 in■ 1סי ׳,, m ל*- <ימן1י10 ס 
dp .ips איז p tr .וױנטער ip r  i n 

ibp m מחנן inpnB’ io j®o און 
 סיל וחנלען ivdbjb0, מקס־זינען

iw jb j i n  no m in i |pbv 
i n נריוי no מװיס *yp> i n 

in ניו jpo ip  o n .1סי יזני -iB 
u .לעױננעז1<ו6 סלייםינ *pwn n-
ibo ן  in p ’ ib b  ivotp. וױי• 1סי 

y ,du  i n*, ם׳וועט ty ip»b> T3iM• 
 yrtpo*o סײן pvtt® איו אייכםאו

®jbj in :אולםיםאםום א|  i  p•
 געבליבען און !יועס איז אײכמיז :

ttv*oj*j, א איז וושלכעוי yjyjy i- 
 נא- זיר ip ח*ט «םינםי)1עם8 אין

p*t mm i p  m ?םאײג?נ ip in 3 
oiy oBV •און טױס '®ov יו® ip

ib p טױזענט סינוי 1אינע •jBByj 
.p

o לים n איבעואצען״, d tp םען איז 
*i נים jtpobd ן j . in ’ it iy איינינע 

®רינעמעפיהרם tfro ח*ט pp־"
 האס ינע1איכע די .pdPvjjb31b יז

8*d®3 ,|yt*Pyjin1׳ bםעלו־ סחי י
i — ון, *dp*i  B, « ,אםוניםטסע?

w איז 'W i ivttVJ נעװיסע א אױוי 
 ל81ם׳ Diyi*opj לײז8 חאט —

ען.1יה6יב?ר1א
1P1 י1 םוז ירטמנט pp jb ip איז 

jyr*nV ,o 52 — נײיס * jpvb ib. ײ  ז
dj»v*i* .םוב?רקולטזע w 1װינםע

, •ipoppb ib b  ip n r
iiM >וא p tr ״ן  נע- 1םי נענונ! ז
אאעמעז, אייר אייה םים ייד *ו
i .18 1אוי ־־ nזיך אעבט ײחײט״ 

I אינעךינס נים 'Jn n o, וױנשען 
 האד אייך ippjbi אח בעסנמ אם1

B ib b״iy אונז.״ ייענען זאת 
iP, 1923. םאיאװ?', M p y n 

I n איז םןלטװסי סון 1י1נ p:bb- 
m w n םים i n 1יע«טע ,ddbb

 בינ-1םא וײ ם1אויסנעהע ם׳ח*ט ־
i סים n .יבשח

 אסנע- ייר חאט onB זױיט B אין
p בלוטינע י1 b b ii. ווסל־ ווענען 

pdpib p v 'dpiibo n אונז ה*ט
 10 םיז ,איזוחןסטיא״ י1 ילם.

’1924 ,ib u b נעברטכם האט 11יאז 
b  o ftij ib  ,rom '1ינס1,םחיע 

ipdw® איז ״ , piib םטלאװסי איז 
iP » p y n  ipoI#, 1 1אי ibחד י 

eon בא׳»םיםם b ״•n n n tB 3 
P'D'dbp p i,יאל וואם ״ o n

t"P mpo אזן אתםסתוכעז•
י נים• , b. י ibלעםטרימע׳י jyT־'

 ותן סיים m איז נמוױגסז חאט
p םח וס iriBB  po in Jin  n■

P03BDr| 1אי IP3BA IPNB B̂O
v » f r n m\ י n«י  no i n i
13 ,DPnBtaUBPי W 

T -סוט ep ײסם ייה t םיט 
pנ B̂נטp.

ib i i3pb  ipbIO o n חאט i«
i אין jpopapj יזוולםםיא״ n 

p N 5 ם י ס « i ' י H
i ,יג*סיץ ם n o . on |pam■ 

pbw b״ *mpo on אייגמל־
T« ^אױ BP ib איו 

.DiysrjpDtny״ ip m y 
i איז n ,ויי- חט־גײ װאר 

 נמײארען גטמויםעט «אליםי׳*ע
נעװארען. פארוואונדעם ז״נען
m די זימ׳ח n ip  n  po jpopj :

.:געײאחמ
יטהר BWfOBP, 25 זאבעטא

m m ןי  מי ויו .  on in  iraiw< 
11* 1MM11 («« iyM<1i׳iy• ipiyi 
a/i *י״ ,,i ipiyiyMMK ,״pm u 1יי 

ן «׳ י1ןרג* » iyr«#i»( •)«׳ 1י*»ו  
נ״ ן» iy*<M«1r*yi •n #-ו »י  *י'

^BIB'MJipBii* ip■

in®’ 6 n ײאס ,1<י r  B3Bor י1 אין 
opa iio  ip iip b b 9.(

3. in®’ 28 ,iP011®1BW»®P 11®P1
®יט.
 27 ),8«א-סאטס)מייינ יא<1ננ .4

®'in .יט®
«יט, in®» 28 ,p^n®J 1סאי £
6. i ®>®iipoii ,28 •®•®ױ ®»in 

יט.8
^ט או :טאמו

1. i ’ 3®n ,8'® 24 ל?נעדעװ in.יט
2. P’ r  ij ib p j,

i ניי iy p iB B i ’j• i n י1 סיט o•® 
pn<®’ איז n in y iiP J  b ;pbppj i n ’ i i*® 
IP3 נעםוזט זיד 1סי IV3P313K3 סיט n 

ip jB ’ tBP i n  no n iP ’T  ynBP ->נא 
.po n *  ip r ’OD inpr

o n p איז ipjiit 1924 oonpn •נ® 
p ipoippi״i »>1 י1 1אויס yotnv•י

1 no m pni popnי jwp’n B B װי 
Bo m* 8 אייו  iw  IP0JP01PB1 p>P’y’ B 

j j n ’s n  ip r ’op ii און B®n ®i ויר 
ib *נםילעקם b 1אונ psBt’ n j  b 1ניל 

ip iiu m p o jiB  ipo bo iJb iu  no 1אינע
h ססליטימע. יע8חילשל

ױ i זיר נ ®>p מסנען n אוחסכען 
j ib לי ijynyrPv»e” JBio׳iyc, מען מוז 

ib* ליטישע88 יib 1 כט,8 איז נעהמען b 
pop’ r אין n ^נע■8נס־י8?®נ^ענטרא 

j n גע- נע׳נײט«ם ניט ?יינס®? זיינען 
m ® ii יכט1נע איז נים וועלכען אין; 

ײנ)ז ייי 1 ו ט8 ס י נ י 8ם ו1 ו י  ט
P3 o ph tibb״in y ײרך m ??8ט־ש. 

 1[® עםטא:טעז,1א ?יין ניט זייגמז זיי
r ® ם  i י p און , ט ip3 ’ ip i װירען 

ו ייי י  סע-1טו דעם אונטעמעכען ;יט ז
O’n n. 18®6 «ײ i n nנאװענוננ ייע 

 נופא, ?®:}וענטראציסנם־לסנערען י1 איו
 םסרטיילוננ ייע1פ לםוננ,8ײ18ז?לבםסט

i םון n װ. .8 א. נייט,18 איז *ייט
 loop טנע?ינען1ה» לאננען א נסר

P3®n| לע8 ס»?ט״ש 1ליםטע8*י8ם וײ 
װי כנעסיײט,1ח סאחןתננען זייערע
p 1אי לם׳שא jb ib  i n ינעפ״נעם8 סון

o ir t n. לטוננ.8װ1זעלכםםסא
d®i י*יע181ט ®לטע אז מוי! איז 

 י«יע181ט b טורמעס, מסיזזע י1 איז
m סון po ױ D לב8ח 8 ו in a n in B i, ו® 
ip 1אי טע1עסטי1® ליטימע88 י1 iy i 

 *יו זיך נעסינע! זיי 1װעלכע אין םע,1םו
b םע-1טו י1 םון װערען *®הל, גרעםערער 

 ̂®־rp: ® ■לס טר*כט8ב לטוגנעז8םארוי
OBBenpoiPP Vivo, װעלכע i b b  o ip ii 

n אויםנעקלינענע ורך1 ײאלטעם B B*טע 
 רםרע־8ם וחןלכע ״,oi/bOBiBoo, הער,
i ®1 םע1■רעסםי י1 טען n  ib b-מיני 
i פיז «ױע8םםר n סע.1טו

 “,זעלבסטס®! 1י6 סיםםעם !®זינע י1
n® i 1אי איז ײאלםוננ״ i >ib b לי-1צעהנ 

in®’ נעי n םוז רעז8נעװ אויםנע?עטפט 
opp®<3 י1 ;ליסטען8*י8ם י1 inyr ה®־ 

 מטיל־טװ״נענד in 1918®’ איז עס נען
i איבערנענומען. p i ’ iB טורמעם י1 אין 

ip איז o p o r י1 1אי BPנpyנםyB1יB*נם
.(^® ip® ל i איז ינג1נ o®i ננע־ ניט® 

IPoip• 1םי װי iP3®n ננעװיזען, מויז® 
-83 ISOD^B'yBD PDI’BOnB ,i  tPa®n

 n 3->® איז .פלױוילעניעס״ n פומען
b טולמעס מעװיםטימע  1®J ט:עפי-18ה 

׳ •1DBP נען
 t'B tP®iPPn®B איז D®ii o®i ,איז

PUB^BO,. 1923 1אי iP M p yn, ײ- איז®

no i p j ס ך סיו o«׳p ניז n  n o  i n 8 i 
ppnr® n |ptjf> ip jm ®i׳®>a®p |pj 

t n o״®*iy®o ■ p i ty j« i w i  ip 
IPO!*® ip>pjrop«® i• no  jp n o o’< 

n אין <•<8»®•  |P3” 1 »  ,1924 i j f i 
233 0®?®1 POP’ r iB O  1ppypi11

p r o ’?®• priBPii® o * i, ײ8•®לי 
,o n  ®,o  o il t i  j a i v t w i i  (®ppro( 

11®0 o n  n® op’r iB B  fJi® B®n <f 
«י ip ײיסימו 1ײיי o in n r f  ,n w סײל 
pio® ,tn װײט o ip y  p)n i8> ip no- 

ep ivoBB n p t« o  no m o  (pon. ױ
c אונז דט j מענלינלײט די ®פילו iy

n p tn o 'n o  *n? r o p B ip in  ipb ipb3
Bppro ' i i  .iJii*io no POJPfl(® מיל

-o;®iyBiojpyj®p ippypn®>®0 o n
IP 110* אי| 1P>1JB111B0 1?18י IP in  B

po סיט o ir t n  ip o o a n o r  o n.
o o*® ״זי n  ip3i>pp» iib  o®n 

ip n iiy  inppiBB^i’ r  i n  ipii ,ojpo 
o®n m |1א איניל)| י1 pro iB P  o n 

ipii ,o ip ip ib ib ו ס׳חױנט י i 1® ז n 
1 — iporii-i8>® o ip s ’ Pijp o ibסד י  י

t o  ipii ,ipo bibo  p« bp ,p i 38 זיינסן• 
1PJ10HB i n  no om ntp jo®  oii®o 

o lp ii. ס8אי i n  no ipo jpjb  n  |p i®p
”IP0׳0 31B BPPr אין *IPODjiB i n 

t . v i3״ iB , ip״o״ i n  i b b  tarn 
3 o )p iu ip y iB iיינ?ו> b נעחײםנים! 
י םײנלן »י8 1זעלנםט*חע ipiipo®o י

ip r... ׳
h• איז piipD®o ״פון b  b  ipoippi 

P00BB3 proi®  n  iy  ibp, י1 ם׳זסל 
’iPonpj;i ססליטימ? iB ,  pop iriB B אין 

ib 8 ח?נט״. די b  ip n n oלץ npippiiB- 
ipo ײ i ?כטo®i 1 נז1א נ n  )P3P11B3 iy 
no, ?חױוי. ׳ן1אינ ip :"?p  ip i -עםי* 

8 <PP0®11 ץ,8ל D׳|P3P1P11P3*B 0®n 
m איו n  ip h ib ומ;?ריננ?לם18 איז 
®o םיט ii w y z v a v 03 אוןB11B3 o ip ii 

n  .ip b b i»bq  p b ip b b iiB3 no •טעוײ 
m®o pn®o ניט 1סי tptB^iBo אםילו 

i 83 א'| nגג1גלײט P0JPDB11B3 no 
ips® iB B in  .ip p o ib  p o i i יז3 איז 

y h  ro®3 iph b םון ם י י I ’yB o r 
i' ip s ’B ניט חױױ •ipupi oyp in iB B 

oy'B װיא o n׳bppb ײ3 אװעלנעהנזען 
״םרייהײם״... י1 ®ט 1*ונז-אםיל

19 a nט?ן ip sopyn, םינוי ip i” tB 
o®ib*, 1אונז? ipo o®n ®װלנט, איז o d 

 *BP םון כסםעחל ® tP3Pipnp3’B טא״
B01P1®1 ,03B11PO^ יט1ל DP |P3̂ P11 

iP3 איז ’ B in ’yBBr iy ipd bb ibd׳I 
iBD ip װי iPDPBr חױוי i” iB oppt״ 

o 83 נטפט• nם?חל Dl®tpi ipo D®n 
i י1 םיטטיילעז n  ” 3 PDP'cnBD ״®■»

ppipii״ )i  ,(>®id ib p  o n. .כט ה® 
 t« ,1ללא ס׳איז ®וחןנט. איז 1®זײג?
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 פח סיחחנחצואםס די ojm vnvi ©♦ר
 די םיר מײנען דמרסיס |1א #מגיפן רער

jv^•♦ דא• דעם פח ?יגרײך פרױסקוסען 
o קפמיי״ זיגען n און אײנציגע די איז 

 חאגדאונג דער פאר ערמיעחגג ריכטעע
 וױסען איחר וױ<ט דאן כ. ע. j חנם סון

v,םו| אונטער^יעד דעם to n v K" און 
ניז םון און םגמזעצ<יך״1״א

דער אין *ז ׳?ײן קען עס ״סאכ״.
 זאיען חות״ןװמי׳מעני׳ס1ס חמרמענדער

ען כע5װע מענשע[, זיין ^  וױסען גיט ז
 עס םוזען מיר זאכען. פ׳פוטע אזעאכע

 גרויע, מעג׳שאיכע יעחנ ערקאערען. אײר
 אננענוםענע איחחנ חאס ,n^hp ♦עדע
 די מלם, די צעבט. זי װעלכמ אױט רויצס,

 שלעבמע, אדער גוטע זײן מעגען רעגעילען
 אנ״ א׳יגםאא אכער נארימע, אדער ?אוגע

 דער םון געזעצע די זײ ?ײנען גענומען,
 באשטיכד דער אין נרופע כפ׳עטיסט^ר

 #פאאץ באשטיםטעז דעם און צײט טער
 גרופע, דער פון <ײנצעאנער יעחור און
 אויט האנד^עז מוז ניט, צי װי^ ער צי
 צר ער הפנדעאט געזעצע. כפשטימטע די

 די אימגר ער טח^ט געזעצע, די וױדער
 אױם זיך ער שליסש רואס, אנגענוסענע

 ערװארטען טוז ער און נרופע, דער םון
ײן/ טpרyמ פארדיגסע ײזז א

 איבער־ װאט דער, אז -גים, זאגצן מיד
 אוםגע־ טאא ע$5| איז געזעצע די טרעט
ה פאר און אן חנכט  ער אז זײן, קעז זי

 צײט רער םיט און גערעכט, זעהר איז
vp\ זײן געזעצע די איבערטרעטען זײן 
 גרויע, דער םאר נוצען הצבםטען דעם סון

 איבערטראטען, ד»פט ער געזעצע װעםעס
 םארברעכער, • ער איז דערוױיא אבער

 אאס ער װערט געװעהניליך, וױ און,
 איז ער אויב באהאנדע^ט אזעאכער

 ער עס. ער ערװארטעט מענש, קאוגער א
 האנד־ זײן םון קאנסעקװענצען די לײדט
 גערעכט. זעהר איז ער אז װיסענדיג אונג,
 אאע צו נעםינען דערםאר וועט איהר

 םארברעכער, זאגענאנטע םיאע צײטען
 םארםאאגם צײט זײער אין זײנען װעאכע

 שײםער־ אוים׳ז געװארעז םארברענט און
 םארהײאיגט שפעטער צײט * און הױםען,

 םענ״ די װײא דערםאר, פעוט געװארען•
 םײנונגען. ?ײערע געעגדערט האבען שע\

 םון מענשען די ניט מאכט ד^וס ^בער
 געהאנ־ אזוי האבען װעאכע נרופע, דער

 יע־ צו װײא ערגער, האר א אוין» דעאט׳
 גע־ ניט אנדערש זײ האבען צײט נער

 גאױבענ־ האנד^ען, געטארט ניט און האנט
 אוסן, אײנציגער דער איז דאס אז דיג,
 מיר צוזאםען. ^עבען קענעז זיי אזוי װי

 געםאכט זיך האבען םיר *ז גיצױבען,
 םאחשטעהן זאאט איהר אז סלאר, גענוג
 הא־ באארדס עסזעחוטױו די װאס םיט
 און גײםט דעם געגען געהאנדעאט בען
 װאס צוליב און ױניאן דער פון געזעצע די
 םאר״ אילס נעװארען ערהאערט זײנען זײ

 געםוזט האט ױניאן די וועמען ברעכער,
 דעם, צואיב אז ׳זײן הען םוספענדירען.

 םוזען ױניאז דער םון נעזעצע די וועאען
 צױ דער וועגען אבער ווערען. געעג^רט

pונDדעם אין איצט, ניט. מען רעדט ט 
 געזעצע, די רולס, די זײנען םאמענט,

 װאם יעדער, און אזעאכע, און אזעאכע
 ערװארטען, נימ המז םאאגעה ניט זײ וױא
 גאעט א דערפאר איהם זאא ױניאן די אז

 אנבאםרעםם ײאם בעסעיע. איבצרץ טאן
 דאס־ עס איז *םאב״ םון באנריוי דעם

 דעם אין מיטינג דעם נעהמט זעאבע.
 איהם װענען העגט איהר און סטאדוים
 מאב־ א װצגען וױ דענקעז, ניט אנדעחט
 נעװארען אײגבארוםעז איז ער םיטינג.

 די האט םאילגאיך ױניאן, דער םון גיט
 צו איוזם דעכם דאס נאר גיט ױניאן

 םאאסאמע דאם האט זי נאר איגנ$ריחנן,
j חנבמ t באשטראםעז צו דיסציפאינירעז,׳ 
 נע־ זי וועאכע מעםבערם, איהרע אאמ

אוים  אין באםײציגט זיך האבען צו םינט׳
 דער אז זאגצן, ניט קענם איחר :איתם,

מ א געווען איז כדטינג טי  קאאוק־ פון םי
 זײנען וואם אאע, אםיצו ווען מפכער,

nס^אוקםא- געווען װאאטען געוו^ח רט 
, י  נע- אױך רםn האבעז קם וױיא מ

 םענשען, גינד?אאו?מאכער, pn ?אנט
ט חאבען וואם תי א  דער מים טאז 1צ ג

 אםשר, ?♦♦גצן, וועאכע םענשען, ױגיא[,
 מניאן. דעם no שוגאים ביםערסטע די
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op *? דט איז ipiipj חןר אין nvpovo 
ipj♦* •♦rװ ,1אפיא ־pאכpזאא ר dP^pii 

 װאריס \.mviVT\ דױס pj?♦♦ זאא מען או
 ? פזױ גארדס |pj”? רpמאכpאאוp די

 #סם?ר * זײ בײ זיין זאא ojpb • אז רײך,
̂־ ttfn דעם ipjpii גיט אב jon זיר jov 
i אין rpipj א ipiipj וואאט n ,יתיאן 

n דױס די םון JJכערוpח די פאר אז n• 
ip jnoj*  ipo בײ ♦iv 2ovo in p מד 

?i n j i, װאאט ©otiopj op ip ,סאן HIT 
 װאאם דױס די אױב דט, מיר וױיסען דאן
Pii־|op?^ ג געהאנטpהpכpרט PiPn|#

<D זיד װאאט op ipii ,1אםיא pi3npj 
ipjpii דעם p©oo פון #1בצ i n ■מגיאן 

i םון הא^דטוציצ די װען און, n ױ  י
 ,חאבמ געװארען נעשאםען איז ניאן

pp d אז געםיהאט, םארםאסער איהרע p| י 
ײ האבען לסגע, אזא צו קוםען H ז » i n 

ipdostpj אזא rp ip j, ד♦ אז joruopn 
tp דיזס םון ipn ipoupjjjr |pp 

DJ’ t r n מיט 1באאר npipop•^ i n 
ד א n• אאמואס. די no גוטחײסונג  מ

 . זײגצך װאס אאקפאס, די םון ♦אריטעט
b אי? א^ךמאאסען n באארד דזשאינם 

 און באשאוס, דעם געהײסען גוט האט
1 n־ איז םיטi n געוואמן באשאוס • ,

mנ r, א און•p ,♦ו1 דpאכIPW  p דף 
 *V} T? האבען איהם, געגען געשטעאט

i אין אטpשט n אוםגעזצןל• םון אאגמ 
 נאױבצנ• טעות, א אױך האם איהר איכע.
o ♦1 אז דיג, o o tn n i'o גיט זיד חאט 

o j p p p j חןר פון נױטען י1 מיט ©pod, 
̂־םאר און  אײכמ אזא מיט זי האט ד

o n  ip©upjji< non װ באשאוסpגpדי ז 
□ *jpodpd און דױס n^ האממ םיר 

o n  ipjpii מדפריממ* אײנםאי* ניט שוין ; 
 איהר ojp̂♦ אוים, onp? dp וױ אב^/

D’J, ניט װיאט און ♦^jpjp ,װאס דאס 
n 1אײע אין אמין דט ?יד פאםט o״ ̂ 

 ?,jnnip אין זאונען אײך םיר וױא^ אם.1ג
 די זpנוםpאנג האט םי^רשאםט די אז

o in״jjnpDpnאיז דאס וױיא׳ ׳ ipiipj • 
Jדי םאר ויטיג ; |i•  fJPDD'tpp pood 
ד די םיז םאאאריס די און ױניאן. רpד  י
Jיאז•באאמםp̂ װאס ipdpipj |pj” t© 

 אױס• pגיטיםpא די אין |p:^n געװאחנן,
ipdkj סון i n םוננ1בא י1 ױניאן  םין ̂י

 S '1* גאױבעז, צו און ים. אין זPBטרא א
 צױ ןnײאPJ רםpכpהpנ ipj?♦♦ דױס די

 ױניאדבאאםס• 1«א א י1כ ם,pד איב
 םעוזר 1דאאא ואר א jpjnp ipjpp זpזאא

 אעכעו״ און אום?ינינ פשוט אי? װאר א
 • אתיםצוקוםען מוט 1Pאונ? ipjpii איך.

 * צװײםאק! ניט איהר djpp אמת מיט׳ן
’D״ אין 1נא רטpטpבא 'P J^ n p j״ 
’ipj 1איה און tpj dpji כמpאין ט ♦IP1P 

 האב® מיר מײנט, איהר װאס ̂בוער,
ipj באדארםט t̂. 0 האכ^ כײרJ*?PJ 

 v: ?וד אPJ"? dp| 1 אז זp̂רהאאnװי און
ipo יוניאן די ,װאם ipp ,זאכען, און טאן 

 np ;'©0 האב^ םיר און ניט׳ ipp ?י װאס
 םאר־ pאכpײ ̂זPםאגאנn די דאמט1םא
nש iכpאם1 1ימ?|’ארב די ז p^ po$ 

’po םון i^ צו אום nיכ1רנ'pן ♦̂jnp ־ 
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 די פון ברענגען טאטעס די װאס קײט,
..נרובען .!

— אויגען באיגדע קינדער, באינדע
 שטי<?ײס חןר אין םריט םײנע אין און
 שמ&טעל םון עהענדיג3 נאכט, דער םח

 האט אויבען, שםעםעל דער צו אונטען,
 שטימע גרינ׳ס *בילל״ אונזער נעסלונבען

 אינטערנע־ די םון םאו־זאמאזע יענער צו
— יארמן נױ אין םיטגלידער שאנעל
 זיף סארטשעם &אלק גאנץ א *...
 דיקער דער םון און ערד, דער אוגטער

 » — ה$נם זיןי שטרעקען םינסטערגוש
 םאד נים זון, ביםעל א איכם, ביסעל
הינדמר^.־* אתזערצ םאר נאר אונז,

אר 1 אל ד
אקאונט אן עפענט
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סחעע לל ױס

םטױט טע2ו און עװענװ פינפםע
 אייגענ• דער װערען איהר קענט

 דער אין לאט א טת טימער
םון םעקשאן װאונדערבארער
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m nm  mi איזד m
 קלאוק טױזעגםער צעחגדליגער פון לעבןןן דאס רואיגירען און ױגיאן די צושטערען דוקא וױלען חברח׳גיקעם טע

 אוײינציחען לאזען צו גיט זיך םימגלידער די װארעגט ױגיאן די — פאםיליעם. זײערע און דרעםםאכער און
 אפגעבען םוזען װעלען סקענ-אגענטען און פאררעםער קאםוגיםםישע די — אװאגםורע. וױלהןר א אץ

זיגםאן״ עגמ•רעזיד גמזא — האגדלוגג, פאררעםערישער זײער ®אר װזשבון דץ ן
 גלייכעו * םון צוזאמענגעשמעלט טען,

לאפאל־ יעדער םון דעלעגאטען צאהל
אנגעשלאסען. זײ אן איז װאס ױניאז,

 פאר־ דעמאנאנעז, קאםוניסטישע די
 דער פון ספעב־אגעגטען, און ||ר

 סמ., טע21 די אויוי נב־שגענסור
 די בייז יעךסאדעטעז די צױט וסאן

רינ הוםיגיסטישע דאס -־- גחייט,
 אמאל האבען וועלכע ןאדנלעטעל,

קאפי• די נעגען צײהן די םים דיצט
 באשול־ איהר און פרעסע !יסםישע

I איצטער זײנען בײז, דאס אל *ין 
 דער םים שםעל?עם ״גאגצע ^אחנן
 פון םמש גןריכען און פרעסע יוער

 יע־ איז סטײםמענט א םאר חויט י
 גע• םארשרײען זײ מעלכע פרעסע,

 און םארסױםט ״?ארויט, םאר מליד
 יע־ ביי איז אםאל מיט דארבעך.

 פרע־ ?אפיטאליסטישע די שור?ען
 און הײליג?ײט גאנצע א מווארעז

 איוזר. צו זיר בוקען און קניעז
 ז1זאיל* װאם נערעדט, צוריס גאד

 ארבײםצר־פרעםע די ט*ן¥ ׳נצבאןי
ײ |1  זײער םאר קריגען ניט זיכזנר ו

 דצם םאר ױניאז, דער גענען בערײ
 ערנםטזן םון סקעבערײ אח דאם

 דעם םאר אן. םיחרען ױי װאס ט
 זוי פרעסע .קאפיםאליסםישע די י

 מיט זיי זײנען טו אוגשען!...
 און ?עם5שם? גאנצע מװארען ד

 םון גרעסער בלאוי אײז דארם יעז
 םארברעכערישעז זייער איז ערען,

H אונזער געגען םארשװערוננ און
Aיומפעז, יעגע וױםעז אבער ואלצן 

 ווע־ 1װעלכ* םאררעטער, iy» יאאגעז
nwMi געהעצטאףס אוז> גצפיסדט 

װא& ראווא?אטארס,1 איז
״טעטיגע די צװי^ען דא אימער וז

 זאלעז — אמעריהא, איז וניסטעז״״
 טאג דער הוםעז וועט עם אז איםען,

 םאר־ צו ווערען גערופען ווע<עז
ײ װעז ווארטליכקײט,  דאר־ וועילען ז

 זײער םאר וח^ובון דין אפגעבען
 ױניאן. דעי נענען פאדראט מ?

ײ וחניעז אלט ר ז חו  דארםען זיד װי
 ?אייטאליםטישער דער מים יזבען

W. ארבײטער״פרעסע די װארים 
ײ װער איצטער מױן ג  אוז זײנעז ז

 מעהר. נאף װיסען ?י וחנט ;סער
ן  איז •רעםע קאםוניסםימע די יו

האפיטאליסטי׳מע. די ®ון מתער
אר זיף טוט דארט ו ^נ ! pm׳? א אי

 אוספאראנטװארט- אױםנעלאםענע
 װעם דארט״ העחפט װאם ייט1
 גע־ ניט ירעסע אנדער קײן אין יי

י ד ^  װאס אוםםאו־׳שעסט^ײם ■
 בא• צו ניט גאר איז דארט ?עחט

מן.  צו םאל^?ײטען איז ליגענם י
 איהר און‘ ױניאז אונזער וסוצען

 געדרוסט דארט ווערט יא^פאפט
 דאס בובשטאבעז. גחנםםע די

 דעם .^אצונאחנן *ב?יכט<יד פמן
J זיכער. אויוי איהם נעמען צו 

ט ע איז דאס א*• מיינען ווער ^וו

 נע־ פאסוניסטישע נצגצע דאס
 זיר סרוגךמם און ויןי דחנחם

 אומע־ זוכט מען איז זײםעז, אלע
ן ימי^ו י מז י דלי ײנ  לאנער, ט

ד צו’,1ױניא די ?אפעםפען  או
tl עקזיסטענץ. איהר 

ם םען  םאר טאג יעדעז זיך כאי
מט אישוי  םען באמליםט הי

סטאיעדדפ׳ גענעראל ״א
דרעסמא־ און שלאמ די ופען

 געגעז פאםןי פאמיטערםען א
ט גאלר אוז \, זיןי, מעז כאו

ם? עס ומ  וחנלכזר װארים גי
 אר־ »? אױםמאיגעז וחנם :צר

 סםרײמ א מאר V סטרײק אזא
אנ- וױלדע » פאר גרוגנע?,  אוו

 דצסאנאנצז, םארביסענע
 אין בלײבעז איבעתעװאלד

״ ננד ^ זײגצן ז תזוי ע  נ
אחנן. מוו

ײ סאן ר ד ז ױ  א
ען לני ע ■ ״ ה

ה*ס זיננמון ■חנזירענם וױ
* e3’>o)»erw

.םעעיזו םאםםער׳ם
ר אין רסיי מ ו « •  p r ____

לע«ען8אריינ«ו׳  | y « 0 n a  
m  • איז םאמו חתס   

ימוםוניםמ׳ח די חאמן  
״ חא־ ז  et 4

11 "> גו5«נ א םאר יט  
o n זיי חאמז   

חנ אויף ױיזנ
ms
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 אז דערפיחלט, גיף אבער האבען ױי
 ?לאו? די אז ■ראםעסטירט, עולם דער
|P איצט נים װילעז דרעסטאכער און  ״

ט וועלען אוז םטרײ?  דעם םאלגען ני
 גע־ גלײף מעז ־האט רוף. ם?עבי^ען

 װעט מען בא״שלום, אגדער *ן םאכט
 ״דע־ ס?עבישע א דורך מזל ■רובירען

 דעם רוםען װעט מען מאנםטראציע״,
 *פטונ־ עטליכע בלױז םטאפעז צו עולם
 מען און .זיך כיען דרעהט אזױ דען.

 א עס הײסט אט זיך. פלאנטערט
 א דערםון װערט אט און ״rסטא■עדז̂׳

 יעדען בא?וטט עס ״דעםאנסטראציע/
 אטת׳ן אין נאמען. אנדער אן טאג
 עמסטען םו| ס?עבעיײ אבער עס איז

 ײאס פראוואקאציע, א איז עם סארט.
 םך א אז ״זיך םיט ברעננעז סאז

 וועדען, ארײננעצויגען זאלעז ארבײםער
 םאר־ ?אנען זײ אז װיםעגדיג ניט אלײן
ס. די לירען אב ^  ?אםד די וועלען ד

 םיט נאכדצם זײ דעםאגאגעז ניסטייפע
 דעם וועגען אבער ? העלםען עפעם

 האבען די ניט. אםילו זײ טראכטעז
 אינטערע־ אײגענע די בלויז זינען אין
 אױסנױ זײ װילעז מאסעז די און סעז
 זייער אין װער?צײנ בלינדע א אלס צען

ױניאן. די נעגען םאר׳פוחןרונג
 גארניט אבער זײ װעט אלץ דאס
 פןןרראט און ס?עביזם דורןי העלפען.

 א״ן אטטעז זײערע צורי? זײ װעלען
 װעלען זײ באקופען. ניט ױניאן דער

 פארכא־ ניט ױניאן די איבערגעװאלד
 אנ־ געטײנע זײערע אלע און פעז

 זײ אומזיסט. נאנץ זײנען ^טרעננונגען
 נעװא״ אויםגע^לאסעז געזעצליף זײנעז

 זײ געםײנהייט מעהר ײאס און רעז
 זײן עם װעט שװערער אלץ אז, זוענדעז

א״ן אטט אז צי צורי?צו?ומען זײ םאר

 .די פון אײנצר אי? ■ונ?ט ״דיזער
 און ?אנסטיטױ&אז, דןןר אין עלטסטע

 האמןן באאטטע אױסגעיפלאסעגע די
 געהאט גיט פריהער ■ונ?ט דעם געגען
 האמןן אמאל מיט אויםצוזעצען. װאס

 זיעען לא?אלס די אז #אנטדע?ט זײ
 דד&אינט איז םארםראטעז ריכםיג ניט

באארד.
מענד *אױב  מעמבערס װעלכע אי

 ױנ־ דער איז אויסםיהרען עיעס װילען
 א י1אוי בלויז ט*ז דאס זײ ?עגעז #יאז

 אופן, נעזעצליכען און ױגיאךמעסיגעז
ט און און ױניאךברעכערײ דויד ני

ס?עבערי«
 םון סטײםםענט צװײםען א אין

 דירע?ט רעד^נדינ זינטאץ. ירעזידענט
 ?א־ די ײאס ״סטאפעדדפ״ דעם װענעז

עז האבעז טוניסטען ס א ^ל דא- ב
 צוױשעז ער האט בײטאנ, נעריפםאנ
ס ^ נעזאגט: אנדע
ערװארמעט, לאנג ש\י\ האמנן ״מיר

ר _ i נייי t tv m v m ,זייןרמר tvn  w\ סר>9% ו
&n *וויי םיפ w «ז תייסיז, ,סיר

 fig ק<וסוגיסס« די וײנןן וװריק נען
gjgp'r רז# דיזןן סיט נעתומען« U 
 אין װ«רק«ייג |w אנחעננער זייעחנ

n נױ r. דיזער *op אוסטאראג̂ט <ון 
 «ײנפ ױניטן״נרןכןריי און ווארטילינסיים

lPm זיי»ז קטםוניספןן די טיי וױ i.\
 ,P1M7P pegs נחיסמ די אז װיים̂ע זיי

יי1 ;סםרייק א \v:Si זײנקן םאכער
w «װ ווי איןןט איז סאכער :np ןז־צ״ם 

ט און א 1• |,1מײס זיי ;םםרײהען ני

T װײםען, tg< יןלאוק- די םיז חױי«רז*ת
i l l*

ט םםרייק מ  «י« ■רנייסןר, די רואיגירען ו
ט אבער םרענען  וײ ארנײצמר. די ני

 סיאוקסאכער די *ו םחמעז ניט װילען
נים. *י םםרייק, א האנען אי*ם קענען
,dp םארוװו״סיצומ. פון אקם אן איז

 כושא• גאנזע רי אז דערזעהן, חאנען זיי
װ׳ף־( דער tv *ורונען, װ׳ף־ם וייערע טאנע

ט, ווערם טומע< ײ1 און אײננעמטיי
ינםטרי  הינםטייכע םים אנהאיטען op ■רואװען

 זײנ?ן קלאוקס»:?ר די אב?ר מיט<?ן.
 jptn ריט און יײס/ ױניאז נ?טריי?

>ipdvp זיי ש»ילpרtp ק^םױ די װעתז 
 ■־g או| םארלירעז נאנצען איז ניםט?ן

 אונזער ױניאן. דער םון װערען נעװיעט
 און איינינ ׳פטארק, נלייב?ן װ?ט ױניאן

 לאםוניסםיעער דער םון אויסגער״נינם
װ?ם און •עסט, ״ םיט ipjpp זיר זי. :p 
 נרוי־ װירהליכעז דזם םאר נר״טען כוחות

ipd ,ייט דער מיט װ?ם װאס טטרייס* 
jpno ,[בא״ די אויס«וה?םם?ן אום קומע 

 די םון סאדערם ױניאן רי װאם דיננוננען
 סון opoga אנדערע און דזשאבערס

ד.' טריי

̂ן סל*וס וי צו דוארנוננ 8 ארויס שיספ יוני
̂סםאכער אװ ד
 ארוים־ ױניאן

צו װארנונג

ױניא]. די ישעדינען ן פרעזידענט האט דאס און ױניאן. דער

 די האט נלײכצײטיג
 באזוגרער א גע^י?ט

 װאס לאקאהס אלע םוז מיטגלידער די
שאינט צוס אנגעשלאםען זײגען  בא־ דו
 געװארענט, װערען זײ װעלכען איז או־ד,

 ״דע־ קײנע אין באטײליגען צו ניט זיך
 ^סטעפעדזיפעס׳/ אדער םאנסטראציעס״

צו כדי פיאנעװען ?אםוניסטען די װאס
 א אין געמאכט ?לאר טעג די זיגםאן

 רעדענ־ פרעסע. דער אין סםײטמענט
 האט אננעלענענהײט דער װענען דינ
געזאגט: ער

 איינצױ זוכען ױניאךברעכער -די
 דעם מיט אז עולם, דעם שמועסען

 בא־ רוםעה זײ װאס סהעב־סטאפעדדע,
 די מיט זיר אפצורעכענעז זיי צװעקען
 האבען װעלכע ױניאז, דער םון םיהרער

ײ ?אמוניסםען. די באזײטיגט  זאגען׳ ז
 זײ װעאעז סטאפעדדש זײער מיט אז

 אויםיגײ די צוױננעז צו אויסםיהרען
 אנטלױפען צו ױניאז דער םון סטראציע

 בא־ פוסטע איו ךאם »ז אמט. םון
 וועל־ מעמכערס״ אלע װײסען ריהםצרײ

 סיט בא?אנם עטװאם גאר זײגען כע
ר םיז ?אנסטיםרפאן דער ז  אינטער־ י

 וינמאז •רעזידענט האם —־ נזףפאנאל,
 דזשאינט ?אמוניסטישע *די—גצזאנם.
̂זאז  םון טײל א ניט איז ?אםיטע עה

 און געפיהרט װערט זי ױניאז. דער
 ?אםוניסטי־ ר«לי?ע א םון מאנעװרירט

 דער אויטסײד.. םיז יאליטישענס שע
 דמם רוםען זײ אז זייערער, סטײממענם

 באאפר די צוזינגען צו פיײדסטאיעדזש
 בא־ רעזיגגירעה צו ױניאן דער םװן מע

ײ וועניג װי וױיזם  די אין גלױבעז ז
 און םיהרונגעז םרײד־ױניאן רענעלע

ײ װי באווײזט עם יאליסיס.  םאר־ ז
 געזעצע און קאנסםיםושאז די אכטעז

.ױניאן. דער פון
ײ יוווען  אעת׳ע י נעותז װאלטען ז

 זיג• ירעזיתננם חאם — ױניאךלײט,
ײ ווען — טארטגעזעצט, םאן  װאלטען ז

 און אינכתרעסעז די טייער געחאלטען
ײ ̂ואלטעז ײניאז, דער פיז גאנצקײט  ז

 װאל־ און ױניאן־לײט װי געחאנדעלט
 ענדע- אלצ ז־ווצומיהרען געטרייט םעז

ײ• ױניאדםעסיגעז א אויוי חינגעז ס  ס
ײו איז וואס גצר.  אינטערגזד‘ דער ע

t באטראככתן שאנאל, o ײ  א םאר ז
ברעמר. יתיאן »ון 4*אוםלאס״ גחיצ

 ארױסנעשי?ט איז װאס בריוי דער
 זיף לײענם מיטגלידער די צו געװארעז

 םאלגט: וױ
—:מעמבער ,װערטער

 אײנמאל ניט שויז אײך האבעז מיר
 םון םארשװערוננ דער װענען געװארענם

 פאר- און צוברעכען צו ?אמוניםטען די
 סאמוניסמען, די ױניאן. אונזער ניכטעז
 נאמען אונטער׳ן זיר מאס?ירען װעלכע

 האבעז קאמיטע״ עקשאז ״דזשאינט פוז
 ארויפצוצװינ־ כדי טאז צו געטראים אל^ס

 ױניאן, דער אויו* די?טאטור זײער נעז
 נאנצען איז זײ זײנ^ז איצט ביז אבער

 געלונגען נאר זײ איז עס דורכגעםאלען.
 װעלכע פערזאגען עטליכע פארםירען צו

ט זײנעז  אב־ אמת׳ע די מיט באגאונט ני
?אםוניסטעץ. די םיז צייצעז און זיכטען

 דורכנע־ מיאוס אזוי זײנען זײ װען
 נאר האבען זײ װאס אלעס איז םאיעז

 האבען.די איצט, ביז טאז צו נעפרואװט
 בא־ םארצװײםלינג זײער איז ?אםוניסטען

 םראבע לעצטע א נאד מאקגז צו 4שלאסע
 אונזער פארניכטען אדער םארכאפען צו

 א מאכען צו איצט פלאנעווען זײ ױניאז.
 באטראכם צװײםעל אהן ?ען װאס שריט

 שענדליכסםצר םאמע דער אלס װערעז
 נעװא־ • באנאננעז װעז איז װאס םארראט

 אונ- םיז שונאים וועלכע אירגענד םרן רעז
ױניאז. זער

 דעם אונטער פלי?ע, ?אםוניסטישע די
•py ״דזשאינט םון נאמען םארשםעלםעז

םאר־ א געםאכט האט סאםיטע״ שאז

 אינםערגזױ דער פון פאנםםיםרשאז די
 דאזעע די אין קלאר זעהר איו̂ ו שאטול%
מי״  די ftfi זעחן צס VfP 1םי ײי טיי

:•ונקסען פאלנענדע
 אונ- דפון9 סעפשאן 41 .ארםיקצל

 נ:ד ״קלאנעז זאגט: קאנסםיםוצאן זער
 עקזצ־ דדפענעראל פון באאםטען א נען

 איבערנעמבען דארמען באארד קוםיװ
 אפיל• דער פון סעקרעטזנר חגם וחנרען

 וחנרען * גע״סשפט זאל עד און פאםיםצ
 אנגעװיזעז איז װאט ״אופ? חנם אױו•
 <זל*ר אזעלמ תאנםםיטיפאז. דער אין
v געו m\ א םיז נאר ווערען געבראכם 

 קזנד• אנדער אן פיז אדער יתיאז לאקאל
אינטער:עשאנאל. דצר פ«ן פערשאםט

ױן• יײצנם 2 סזנקשאן ״6 .ארםיקצי
זא״ באארדס דזשאיגט

אוז די ארײנצושלעפען שווערוגג
 סטא־ *דזשעגעדאל א אין דרעטמאכער

 דער אין — עס רוםעז זי^ וױ פעדזש״,
 אר־• דער סטרײ^ דזשענעראל א אםת׳ן

 אינדוסט• אתזער ארײגצואווארםעז דער
 שאפען און כאאם שרעפלימנז א איז ריע

ט ביטערע מ און נוי  אונזערע םאר ?<יי
 שיפאגא״ םון דיחנקט קוטס םעםבערס,

 קאסיטע עקזעהוםײו נאציאנאלער דער םון
 (קאסוגיסטישער) וואירקערס דער םין

פאו־יט״.
 אוםסיײ אונפאיאנםווארמליכע דיזע

צקועתד קאםוגיסםישע די ד־ינע
 םענשעז סון צוואכמננגצשטצלט איז 4טױי
 pip געוחןן נים קײנםאל זיעען וואס

 האבעז װאס #ײגיא| אונזער םון כמנםבערם
ט קײנםאל ך אונזער אין געארבײט ני מי  ס

 נעחאס גארניט קײנמאל האמנן וואס און
 דיןא — םעםמנרס, אונזצרע מים טאז צו

חנלמ ?ליהע, ט האט ו  םינדםטעז חנם ני
 שוועריג־ און פראבלעכמז די םון באגריף

 אינ• אתזער איז ארבײםער די פח יםעו%פ
 שפילעז צו אונטער ויר געםט 4תםטרי

 םון ברויט דעם םיט און לעבעגם די םים
 םרויען זייערע און ארבײםער םויזצנד 80
ר. און מ קינ

 נים עו־שם האמח פלאוקמאכער די
ד באשיאסמ צוריק לאננ  אלגעםיײ אז חי
 tup איצט רופצן צי נים דעפערענדום געם

o םים אננעהז גאר סטרייק״ n איצטינצן

 אנ־ װאס צײט. יאהר א נאך אגרימענם
 דער אין איז דרעסמאכעד די באלאנגט

 אכרימענט אן פאראן אינדוסטריע דרעס
 .1927 איז צרשס אויסגפחן װעט װאס

ױ ?לאר דערםאר איז עס  אז מאג דער ו
 ?א- די םאױואם אורזאכע אײנציגע די

 שעדלי״ זײער אן איצט םיהרען מוניסטעז
 םטרײפ גענעראל א םאר פראפאגאנדע כע

 שאםען צו כדי איז סטאםעדזש, אדער
 םאראור־ אינדוסםריע, אונזער איז כאאס
 אונ״ םאר לײדען און נויט ביםערע זאכען
 םארשטאר- דעם דורך און מעםבערס זערע

פארטײ. םאליטישע זײער ?ען
 מעכד נרויסע אונוער אז ײײסעז מיר
 דיזע געגען. ענטריסטעט איז בערשיפ
 .ארוים־ עלעמענטעז םרעמדע םון םראבע

 און ױניאן דער אויף לאפע זײער צולעגעז
 םיר םיהרעז. זיך זאל ד װי די?טירען

 אונזער םוז מעמבערס די אז זיכער זײנעז
 מינדטטע די שענהעז ניט ײעיעז ױניאז

 װעלכען אירגעגד צו אױפםער?זאמ?ײט
 סטאפעדזש אדער סטרײ? א םאר ארדער

 וחד ױניאז אונזער םון שונאים דיזע וואס
<T איז פונדעסטװענען געבען. לעז iyo, 
 אין פערזאנעז געםינעז זיר זאיעז עס אז

 םארםירט זאיעז וועלכע ױניאז אונזער
 און פראזען. פוםםע זײערע םון װערען

 חגר־ זיך מיר וחגנדעז מעמבעדס דיזע צו
װארנונג. א מיט םאר

 כאאמטע םאראנםװארטליכע די אלס
 *פאר עם מיר האלטעז ױניאז אײער םיז

 אויב אז אייך מעלדעז צו םליכט אונזער
 וחנלכצ מעםבערס נעםינעז זיך װעלעז עס

 וועחןן צו םארםירם ערלױבען זיר ײעילעז
 ?אםוניסטישער דער םון ארדערס די םון

 ם&ר־ דצם אונטער נמהם װאס סליסע,.
שאעם םרן נאמען שםעלטעז  עקשאן .דז
מע/ םי א  דאס םעםמרם אזעלכע וועלעז ?

 םאראנטװארכד אײנעגע זײער אױוי טאז
ליכ?ײט.

 אז זינעז איז האבעז דארפמ איהר
 נעלעגענחײם״ א זוכען באלעבאטים םילע

 וחד צו פטור כדי ױניאז דער שעדיגעז צו
 זײערע איז ארבײטער מאנכע םון רעז

 סטאפען וועלען מעםבצרם אויב שעפער.
 םארליחנז וחנלעז די איז ארביים דער םיז

 לײחןן וחנלעז זײ אדער דושאבס זײערע
 אוםבאקוחנםליכ־ איז טראבצי אנדערצ
 א אין זײן ניט ױניאן די וועט ?ייטעז,

 מענד דיזצ און ױי, םארםיידמעז צו לאגע
מן כערם ע  םאר םאראנטװארםליך זײן וו

טחאטען.. אײגענע זײערע
ט ?יד גיט  פח מצנס וײ אין איבער ני

שוואכצז וײ חעלםם באסעס. די  גיט'אפ
 pip ©ij ז%% ס%ג ארגאניזאצי^ אייצר

 זיך לאזט אײד. שעדיגעז צו געלעגענחײט
ט  פרא• שעדלימר דער פח פארםירעז ני

 אונפאראנטווארסלימנר דער פון פאגאנדע
הליסע. קאסוניסטישע

 אינמערצטיז, אײנענע אײערע צוייב
 און יוואױל!ײן אייגצנעם אײער צוליב

ײן דצם אוייז  םאםיליעם, איתרצ פח וו
 דים• נוםצר א װי חאגדיזנן איחר דארפט

ט םעםבצר. ױניאז ציפליגירמער ײב ד גי  נ
 נאםם יתיאז• אײ^י איז אײגיג און םרײ

 גים און װגיאן אייצר פיז נאר ארדערס
.אנדעחנ קײן םון

גרום. ברודערייכעז םיט
י ר י י ג ז ^ W ײ P P

•W יג םמכעד

י * ■

 1*ל •ון ארנײטןר
 •*ראיי• לענדןר,

ױ״ נינט  די אזן •י
pM רועם והנלס

-•יינרןן
w בצדפתי m n

ארפח. ולא
׳ #.) נ*ו, (יױג

 גצדענפינ• פײז אן
 «ין איד חןלפ קײפ

און
פילאוען. ני• *יחר

יוניאו װארהערס מרםענם לײדס אינסערנעממאל רער פון ארמן אפיצימלער
׳י
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2 לאקאלס די פון באארדם עקזער^טיװ נײע
אינםטאלירט 22 און 9

 שעפער דרעס און קלאוס םון ארבײםער — אװאציעם. גתיע כאקומען באראף םעקרעטער און זיגמאן פרעדדענט
אין וױ םארזאמלונגען ענםוזייאסטישע םיםינגען. אינסטאלײשאן די צו כלוטען־קראנצעז שיקען

 םון ארכײטער —
פו ענטוזייאסטישע

ױדאן״ברעכער. אלע געגען קאםף אץ זיך שטעלען עקזעקוטװועס נײע ־־־ צײטען. גוטע אלטע/
 טראבעלס אלע אויף אכטענדיג דט

 אויןי אכטעגדיג ניט ױגיא?; דער איז
 פראװא?*־ און םארלויטדונגעז אלע די

 געזינדעל ?אמוניםטישעז דעם םון ציעס
 ױניאז, אינטעינלשאנאל אונזער גענען
̂ם מיט  טיגעז5דערטרעינ געמיינעם, ד

 און ארגאנ^אציע. די כרעכען צו צװע?
 ^סטא־ דעם אױןי אפילו אכטענדיג ניט

 דאנערשטאג, םאראכטאגעז םון פעדזש״
 םינ־ א ײי אגנערוקט זיף האט װאס

 ױניאךהימעל דעם אױןי כמארע סםערע
 םיט געסטראשעט םיל אזוי ה*ט און

 ניט — פארניכטונג און בײזוױליג?ײט
 די זיר האט אלעס, דאס אויף אכטענדיג

 ױם־טוב׳־ נאמ געפיהלט װאןל לעצטע
n אין n עס יתיא?. דעד פון רײהען 
 בא־ איז םרײי םיז װאף א געװען איז

 געםיהלט, זיף האט עס און נײסטערונג.
 װעט װ^יטער און אז איצט םוץ דאס
 עם װערען. אױםגעלײטערם הימעל דער

 װאל־ שװארצע די םארשוױנדען װעלען
 געגען םארראם און סקעביזם םון ?ענס
 זונען־ ליכטיגע די דאס און ױניאן^ דער

 אײ־ און סאלידאריטעט םון שםראהלען
 װעם אויםשײנעז. װידער װעלען ניג?ײט

 גע־ ברידערליכע די אויפװארימען צורי?
 מיטגלי־ טאסען גרויסע די םון פיהלען

ײ און ׳דער  לא־ ניט זיף מעהר װעלען ז
 געגען ?אכיןי א אין אויפרײצען זעז

ױניאן. אײגענער זײער
 דער אין שטימונג ױם־טוב׳ריגע די
 די זיך מיט געבראכם האבעז ױניאן

 מיטינ־ איגסטאלײשאן אײנדרוקספולע
 די םון באארדס עקזע?וטיװ די םון נעז

 אין װי נאכדעם ,22 און 9 ,2 לאמולס
 צורי? װאד א מיט איז לא?אלס דיזע

 םאר װאהלען געװארען דורכנעפיהרם
 םון םלאץ דעם אויוי באאפיטע, לא?אל

 רע־ ?אסוניסטישע אויסגעשלאסענע די
 *די זואו האלס, די אין דעל־םיהרער.

 זײנען ?ז5םארזאמלונ ־ אינסטאלײשאז
אכית׳ער אז געהערשט זזאט םאתע?וםען,

 נעםיחלט ?יןי האט עס און ױגיאדגײסט
 נעגענ* זיף שלאסענ?ײט>א:ט םעסטע א

 װאס ,oypito* אלע די געגען צושטעלען
 םון ױניאן דער אויוי געםאכט װערען

 און אינערליכע שונאים, איהרע אלע
 איד״ר אז׳יןי לויערען װאס אױסערליכע,

םארשװארען זיך האבעז װאס לעבען,

 זיף האט דאס אומצוברענגעז. איהר
 די םון שטימונג דער אין אויסנעדרי?ט

 םון רײד די אין װי פונקט אנוחגזענדע
 אױוי ענטוזיאזם ידעם צו רעדגער. די
 בימע־ װעגיג ניט האט םיטינגעז די

װאס בלומעד?ראנצען םילע די טראגען
).16 זײם אױןי (*יוס

דער פון טיטגלידער ױ צו ווארמ א
מ לאקאל ױניאז, דרעסמאכער

ברידער: און שװעסטער
 םאר ױניאז אונזער אין םומעל דער

 םאראורזאכט װאכעז, עטליכע לעצטע די
 באארד, ע?זצ?וטיװ ;עװעזענער דער םון

 םיט־ אלע םיט םרובירט האם װעלכע
 האט מאכט, pא אױפהאלטען זיך לעז

 די אין װיר?ונג א מאכעז צו אנגעהויבעז
 ררעסמאכער, די םון לאגע די שעפער.
 געװעז נים אויך םריהער איז װעלכע

םארערגערט באדײטענד איז גלענצענד,

 זיינעז ארבײט פאר םרײזען נעװארען.
 די־ די רחמנות. אהן געװארעז געשניטען

 אפנע־ איז םיטגלידער די םון pכציפל
 באלעבאםים די און נעװארעז, שוואכם

 טובח, זײער פאר לאנע די אויס ברצען
אינטערעסען. זײערע פאר

ווע״ דעראאזט ניט וױיטער טאר דאס
i חגז

 גיײער־ דער םון אויפנאבע די איז עס
)0 וײם אויף ^לוס

 דופםא ױניאן דעזײנעדס
 שכת דעם טיטינג מאס
itכײ«נ אויג., םען29 'Z

 רופט ,45 לאקאל ױניאז, דעזײנערס די
 חנם בייטאג, שבת דעם מאסמיטיננ א

 וױכםי• באטראכטען צו אויגוסט, טען29
 וועס מיטינג דער טרײד. םון םראגעז גע

 פענסילוױידא אין װערען אפנעהאלםען
 טע32 ?ארגער ,3 נומער רום האטעל,
םיםינג דער עװעגױ. טע7 און סטריט

 און גאכמיטאג 1:30 עםענעז זיך װעט
 רעדנער גוטע פון װערען אדרעסירט װעט

 אױף אח באװענונג ארבײטער דער םון
 אי• רײדען װעלען װאס דעזײנערס, םיז

טרײד. אין לא;ע דער בער
ןיי״ שעפער די םון ?לאוהמאכער די

 די מאכעז צו אױפמער?זאם געבעטען נען
 זאד מאסמיטינג. דעם װעגען דעזײנערס

 םיסיגגי־אאי-- דעם םאכען העלפען זײ לען
 העכסמן די שויז איז עס ערפאלנ. אן

 ארגא• ̂ײז זאאעז דמזײנערס די אז צײם,
 א אלס װערען אנער?ע:ט און ניזירם

 אר־ זײז ̂אלעז זײ טרײד. איז םא?טאר
 אונםערווארפען זײן ניט און גאניזירט

 עם באלעבאםים. די םוז ?אפריז דעם
 דצר דורך \v:vv זאלעז זײ צײט, איז

 זײערע באקומעז אײניג?ײט פון םאכט
b רעכטעז•
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! ̂?עזי®י ־־ רעאינסטײטעז• זײ זאל םען ױגיאן דער צו זיך װענדען םטאפעחש־קרבנות ■5״
דורכד ך ז נגען ט ם שאפ און דיםטריקט אײגצורופען אײדזשענטס ביזנעם און םענעדזשערם דיםטריהט די

^טרײק. גענעראל א םיט װידער םטראשעט קליקע קאםוניםטישע — םעםבערם. די מיט צורעדען
 גאגץ וױדער שוין איז באארד דזשאינט

וועם און ?ראפם פולער זײן בײ םול, און

ס גי כ ציי ר א ט ם־ ל א ה ג אי

.-35 נוםער ״גערעכטיגקײט״

 פון באארד דז«פינ* פון םיםיגג .2 ײט1
 — ױגיאן דרעסמפבער און קלאוק דעי

םיש• דזשאזעף
 ױניפן ^■ערײםארם קלןןוק דער איז .B זײם

אשפיז• יל מ. — 2 לאקפל
 יא־ אונזערע וון יעבען דעם אויס .4 זײט

פ ביאליס״ ם• — אין קפלם
גודעלמאז. ה• — רעדאקציע אין בריף

 לא״ יזגיאן, סעם*על״םפכער די ביי .5 זײט
רוביז• ד• — « ק«ל

». זײט
 *ײסזונג פראװינץ .7 זײט

סיםין. סען ?אראילאװ.
גאםיצען. רעדפקציאנעיע .8 זײט
.9 זײט

 באאמטע פאר װאהלעז די נאך גלײך
 לא?אלם די אין באארדס ע?זע?וטױו און

9  -ipytpy דיזע נאר װי ,22 און 2,
 געװארען, אינסטאלירט זײנען םיװעס
 דעלעגא• אויםגעװעהלט גלײך זײ האבעז

 כאארד. דזשאינם צום שי?עז צו טען
 ?ער־ דער אין פלעצער לײדינע אלע איז

נעװארעז. אויסגעםילט זײנען וערשאםט
 רעדעל־םיהרער ?אמוניסטישע די זינם

 געשטעלט און געװארן סוספענדידט זײנעז
 לעצטען ביז ?לאגעז, אונטער געװארעז
 ניט באארד דזשאינט דער איז םרײטאג,

 גע־ דארט תאבען עס ?אםפליט; געװען
 \לא- דרײ די פון דעלעגאצימס די םעלט
 בײ אפילו האט באארד דער און ?אלס

 ארביײ גע?אנט ניט װילען בעםטעז זײז
 די םון דעלעגאציעס די נארמאל. טען

 דזשאינט דעם איז לא?אלס אנדערע
גאר נים געםיחלם זיר האבעז באארד

 םך א געשטאנען זײנען עס הײמיש,
 גע־ זיך האט עס און בעג?לאך לײדיגע
 עס איז אגב אוםעדיג. אביסעל פיהלט

 םיז דעלעגאציעס די דאס אויסגע?ומען
 א*ז םארבליבען זײנען װאס לא?אלס די

 נע־ אלײן האבען ?ערפערשאםט דער
 לאסט גאנצע די זיך אױף טראגעז דארםם

 גאנצע די פאר *id*p דעם אגםיהרען און
 געײעז נאטירליר, איז, דאס איז ױניאז.

 אנ־ נרויסע א ארבײט, שװערע גאנץ א
 אין לאקאלס אנדערע די םאר שםרעננונג

באארד. דזשאינט
 גע?ומען איז גוטען צום ענדערוגג אן

 םיטיננ צום װעז םרײסאג, םאראכטאגעז
 די גע?ומעז זײנעז באארד דזשאיגם םון

 אוז 2 לאקאלם די םון דעלעגאציעם גײע
 שויז װעם מיטינג צום םרײטאג דעם .9

 די םון דעלעגאציע נײע די ?וםעז אויך
דער און 22 לא?אל ױניאז, דחגםםאכער
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 :עהםען זיך איז געהעריג װי איצט ?אנען
ד די װעלעז איצטער ארבײט. דער צו  ח

 ,y? לא?אלס, אלע די םח לענאטען
 ?אסוניסםי״ די געגעז שטעלעז ?אסױ אק
 ?אגענאנםע די נענען ברעכער, ױניאז שע

 ס?עב־א;ענםור די ?אמיטע״, ״ע?שאז
 װעט ?אמוי דער און גאס, טע21 דער םון
 םעחר מיט װערעז געםיהרט אז איצט םח

 דאזי• די ביז ?ראםט, װידערשטאנדס
 אי::אנצען ײעט ס?עב־אגענםור גע

 דער געײעז איז דאט װי צוזאמענברעכען,
 און אנענםור nypo סולקעס די םון סוןי

 םון זײנען װאס אגענטורעז אנדערע די
םאוי• זיך און ענטשמאנעז, צײט צו צײט

M f  ■WK*' .B K ;״
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ױניאן. אונזער אונטערצוגראבעז נומען
?לב

®ראגען. ארג*גיזפ*יאנם און ארײד
םרים —

יום* גרױםעד א — דעי לײבאר
הױז װניטי די אין טוב

9 r מי גאד •1 m m י םינפעי־ ל• -
 — קאיעגדאר »ינםערגע׳«פגאל שטיי^

םקולמאן. ח.
קאנצערט. שעחנער א װערען געגעבען רועם געלעגענחײם דער צו

.10 זײט
 קורץ י• נחום

.11 ?״ט

— משיח ייטערארישער חןי
 — ניגונים דזשא? אםעריקאנער

4 נ• י. —9W און רץ
 פוי• אין ערד •#ר געדאנגעל חור .11
 םאציאייםפישער דער ארםור. ?. — לעז

איגטערנפציאנאל.
חנװאיוציא־ חני «ון ביעפעי » .1« וײם

— רוסיאנד אין •ארגפגגענחײא גערער
י ״“•י׳יי״זיי ־5 י ״ ״ ״ ־ ײ

 שםועפצן. קורצע .18 זײט
 •דװערפײזםעגמם״ «ון שלוסען .14 זײט
ו ■u ipagi ». זייס פדײעד־ «ז| ipo*n י < םײזסענמס.
a .1» וייט  gn] ( it  t io i7 t

ױם־ k tPiiP) >gog איז רעי יליינאר
 npag סאי ד«ם חויז. יוניטי די אין םוג

 ד?ם םײ?רעז «ו רארם זיך םען ק<ײבם
!PD.ru D'unjitva * אויף ױם־םונ

W w♦
 IP3P3V) epn הײס3919י9נ רער «ו
fpnpu נרויםארטינ?ר א pdhPp PDtnp 

ו IPPPii op װע<כען אק ?אנןוערם, י ז
*ipi פוז UKMvtyo po«ru באטײ^יגען

דראמאטי  י«ג9\\ דראטאםיט?ר און םוזיהא<י?א»
D זײ jpD m p jpD םי די םון תי  חויז י

ארט םיו *ד?י <ײנ«ר טאר ?ווז  נרוי
p אחגגנז׳פםעגםס nn עו<ם, n p i

 םיה<?ז זיד <gi ?ו<ם דער אז נ?םאנם,
 און שענםטען אויפ׳ן נאסװעם און נוט

ipddpd .אוםז
dp »םינ, זעהר אי  P,י?נינ די אז נוי

ײן וױ<?ן װאט טי די אין ז  <יי־ חייי ױני
/ tri>gt ב*ר p i ו י  ר?רז׳פיםםרײ ג<ײך ז
נ?פינט אפים ר?חמיםםרייעאז רpד חמ.
4בי<ית אינטערנזדפאנאי ד?ר אין ןיך

 טען3 אויפ׳ן נאם, pd16 װעםם 3 נוםער
 פאר נויטינ אזוי פונתט איז דאט סל*ר.

 רארטעז, 1«ײ tpPpr װ«ס נאזוכ?ר, רי
ס וזי טיג איו מ rnpjpD פאד טי  ir t־ 

).3 ויי• g*w אלופ1 ___

 נעםיחלט נוס זיך ה^ט נייטט דער אט
t מיטיננ לעצםעז דעם אויף e r g m  pc 

 *p>Pi נײ־ערװעהלטע רי נאר װי באארר.
 fgn אין ארײננעםאר־שירם הן«בען נאציעס

 איז op אזבעדינער, םך א נעװארען איז
 נ*נ«?ר דער און םרעהלאכער נעװארען

 סאםפ־ און םונטערער tPײארpנ איז עולם
 לאפאצ פון op’»*jp>pi די לוםםינער.

»די ,9 אח 2 :p אױט• ןײנ?ז םיםסעםפקר 
 *•<«* און פרײד םים נ?װ*ר?ן נ?נוםען

d אח ריםםמנםעז p אננ?חױממ זיר האט 
n דאס אח !ל?ב?ן נײ א נאר p r t  d pu 

 צוריא בר?ננען *ו וױרסוננ נוטק א האבען
צױפסאנד. נאדםאלקז איהר צו ױניאז די

 א נעהאלנתז האט זינסאן ■רעזידענם
״רי כאנריםס און רערע סורצע :P דצליד 
 האםנוננ, די אויםרריהצנרינ נאםצן

 אױפ׳ן םענ׳צצן ריכםינע די זייז װעלצן זײ
 ארבײ• ײעאמן זײ ראם • פיאץ ריכםיגען

ipd זייצ טון כעםטצן און װאויר םאר׳ן 
 א ױניאן, נאנצ? די פון און לאסאלם

 rj*p זיי װאט אצץ טאן װעצען זײ ראם
 ipupngD זייער? װאם טאכ?ן, צו גוט

:t װעצכע  װעריוצי בצינדע 1נ?ײע |p״
״pptd, ד?ר פון jpdjp« אויך און •

siftri ו״פ אױף .(•
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