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 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
ײ אן איז װאס ױניאז, אנגעשלאסען. ז

 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
ײ מעלכע פרעסע,  גע• םארשרײען ז

 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

עז  םון גרעסער בלאוי אײז דארם י
 םארברעכערישעז זייער איז ערען,

H אונזער געגען םארשװערוננ און
A

 יומפעז, יעגע וױםעז אבער ואלצן
 ווע־ 1װעלכ* םאררעטער, iy» יאאגעז
nwM i 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
 דאר־ וועילען זײ װעז ווארטליכקײט,

̂ובון דין אפגעבען  זײער םאר וח
 ױניאן. דעי נענען פאדראט מ?

 דארםען זיד װיחור זײ וחניעז אלט
 ?אייטאליםטישער דער מים יזבען

W. ארבײטער״פרעסע די װארים 
 אוז זײנעז זײ װער איצטער מױן ג

 מעהר. נאף װיסען ?י וחנט ;סער
 איז •רעםע קאםוניסםימע די יון

האפיטאליסטי׳מע. די ®ון מתער
! pm׳? א אי^נאר זיף טוט דארט ו

 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 

איז דאס א*• מיינען ווער ^וועט

 נע־ פאסוניסטישע נצגצע דאס
 זיר סרוגךמם און ויןי דחנחם

 אומע־ זוכט מען איז זײםעז, אלע
ן ימי^ו י מז י  לאנער, טײנדלי

ד צו’,1ױניא די ?אפעםפען  או
t l עקזיסטענץ. איהר 

 םאר טאג יעדעז זיך כאים םען
 םען באמליםט הימט אישוי

סטאיעדדפ׳ גענעראל ״א
דרעסמא־ און שלאמ די ופען

 געגעז פאםןי פאמיטערםען א
זיןי, מעז כאוט גאלר אוז \,

 וחנלכזר װארים גים? עס ומ
 אר־ »? אױםמאיגעז וחנם :צר

 סםרײמ א מאר V סטרײק אזא
 אוואנ- וױלדע » פאר גרוגנע?,

 דצסאנאנצז, םארביסענע
 אין בלײבעז איבעתעװאלד

״ ננד  נעתזוי^ זײגצן ז
מוואחנן.

ײ סאן ר ד ז ױ  א
ען עלני ■ ״ ה

ה*ס זיננמון ■חנזירענם וױ
* e3’>o)»erw
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 אז דערפיחלט, גיף אבער האבען ױי
 ?לאו? די אז ■ראםעסטירט, עולם דער
|P איצט נים װילעז דרעסטאכער און  ״

 דעם םאלגען ניט וועלען אוז םטרײ?
 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
ײ אז װיםעגדיג ניט אלײן  םאר־ ?אנען ז
 ?אםד די וועלען ד^אבס. די לירען

ײ דעםאגאגעז ניסטייפע  םיט נאכדצם ז
 דעם וועגען אבער ? העלםען עפעם

ײ טראכטעז  האבען די ניט. אםילו ז
 אינטערע־ אײגענע די בלויז זינען אין
ײ װילעז מאסעז די און סעז  אױסנױ ז
 זייער אין װער?צײנ בלינדע א אלס צען

ױניאן. די נעגען םאר׳פוחןרונג
ײ װעט אלץ דאס  גארניט אבער ז
 פןןרראט און ס?עביזם דורןי העלפען.

ײ װעלען  א״ן אטטעז זײערע צורי? ז
ײ באקופען. ניט ױניאן דער  װעלען ז

 פארכא־ ניט ױניאן די איבערגעװאלד
 אנ־ געטײנע זײערע אלע און פעז

ײ אומזיסט. נאנץ זײנען ^טרעננונגען  ז
 נעװא״ אויםגע^לאסעז געזעצליף זײנעז

ײ געםײנהייט מעהר ײאס און רעז  ז
 זײן עם װעט שװערער אלץ אז, זוענדעז

ײ םאר א״ן אטט אז צי צורי?צו?ומען ז

 .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

ײ  זיעען לא?אלס די אז #אנטדע?ט ז
 דד&אינט איז םארםראטעז ריכםיג ניט

באארד.
 מעמבערס װעלכע אימענד *אױב

 ױנ־ דער איז אויסםיהרען עיעס װילען
ײ ?עגעז #יאז  א י1אוי בלויז ט*ז דאס ז

 אופן, נעזעצליכען און ױגיאךמעסיגעז
און ױניאךברעכערײ דויד ניט און

ס?עבערי«
 םון סטײםםענט צװײםען א אין

 דירע?ט רעד^נדינ זינטאץ. ירעזידענט
 ?א־ די ײאס ״סטאפעדדפ״ דעם װענעז

דא- ב^לאסעז האבעז טוניסטען
 צוױשעז ער האט בײטאנ, נעריפםאנ
נעזאגט: אנדע^ס
ערװארמעט, לאנג ש\י\ האמנן ״מיר

ר _ i נייי t t v m v m 
t זייןרמר, v n  w\ סר>9% ו
&n *וויי םיפ w «ז תייסיז, ,סיר

ײנןן וװריק נען  fig ק<וסוגיסס« די ו
g jg p 'r דיזןן סיט נעתומען #  U »רז
 אין װ«רק«ייג |w אנחעננער זייעחנ

n נױ r. דיזער *op אוסטאראגט^ <ון 
 «ײנפ ױניטן״נרןכןריי און ווארטילינסיים

»ז קטםוניספןן די טיי וױ l זיי P m i.\
 ,P1M7P pegs נחיסמ די אז װייםע^ זיי

י1 ;סםרייק א \v:Si זײנקן םאכער י

w «װ ווי איןןט איז סאכער :np ןז־צ״ם 
א 1• |,1מײס זיי ;םםרײהען ניט און

T װײםען, t g< יןלאוק- די םיז חױי«רז*ת
i l l*

 «י« ■רנייסןר, די רואיגירען ומט םםרייק
ײ ארנײצמר. די ניט אבער םרענען  ו

 סיאוקסאכער די *ו םחמעז ניט װילען
נים. *י םםרייק, א האנען אי*ם קענען
,d p םארוװו״סיצומ. פון אקם אן איז

 כושא• גאנזע רי אז דערזעהן, חאנען זיי
װ׳ף־( דער tv *ורונען, װ׳ף־ם וייערע טאנע

ײ1 און אײננעמטייט, ווערם טומע<
ינםטרי  הינםטייכע םים אנהאיטען op ■רואװען

 זײנ?ן קלאוקס»:?ר די אב?ר מיט<?ן.
jp ריט און יײס/ ױניאז נ?טריי? tn 

>ip d v p 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
ם און •עסט, װ? ip זיר זי. jpp ״ םיט :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

טרייד.'

̂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
 בא־ דושאינט צוס אנגעשלאםען זײגען
ײ װעלכען איז או־ד,  געװארענט, װערען ז

 ״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

ײ װאס סהעב־סטאפעדדע,  בא־ רוםעה ז
 די מיט זיר אפצורעכענעז זיי צװעקען
 האבען װעלכע ױניאז, דער םון םיהרער

ײ ?אמוניסםען. די באזײטיגט  זאגען׳ ז
ײ װעאעז סטאפעדדש זײער מיט אז  ז

 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 ע̂ה
 און געפיהרט װערט זי ױניאז. דער

 ?אםוניסטי־ ר«לי?ע א םון מאנעװרירט
 דער אויטסײד.. םיז יאליטישענס שע

ײ אז זייערער, סטײממענם  דמם רוםען ז
 באאפר די צוזינגען צו פיײדסטאיעדזש

 בא־ רעזיגגירעה צו ױניאן דער םװן מע
ם ױיז ײ וועניג װי ו  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

 ססײ• ױניאדםעסיגעז א אויוי חינגעז
ו איז וואס גצר. ײ  אינטערגזד‘ דער ע

t באטראככתן שאנאל, o ײ  א םאר ז
צ חי ברעמר. יתיאן »ון 4*אוםלאס״ ג

 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
ס  ארויפצוצװינ־ כדי טאז צו געטראים א̂ל

 ױניאן, דער אויו* די?טאטור זײער נעז
ײ זײנ^ז איצט ביז אבער  נאנצען איז ז

ײ איז עס דורכגעםאלען.  געלונגען נאר ז
 װעלכע פערזאגען עטליכע פארםירען צו

 אב־ אמת׳ע די מיט באגאונט ניט זײנעז
?אםוניסטעץ. די םיז צייצעז און זיכטען

ײ װען  דורכנע־ מיאוס אזוי זײנען ז
ײ װאס אלעס איז םאיעז  נאר האבען ז

 האבען.די איצט, ביז טאז צו נעפרואװט
 בא־ םארצװײםלינג זײער איז ?אםוניסטען

 םראבע לעצטע א נאד מאקגז צו 4שלאסע
 אונזער פארניכטען אדער םארכאפען צו

ײ ױניאז.  א מאכען צו איצט פלאנעווען ז
 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 אי̂ו ו שאטול%
מי״  די ftfi זעחן צס VfP 1םי ײי טיי

:•ונקסען פאלנענדע
4 .ארםיקצל  אונ- דפון9 סעפשאן 1

 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

ם 2 סזנקשאן ״6 .ארםיקצי ײצנ ױן• י
זא״ באארדס דזשאיגט

אוז די ארײנצושלעפען שווערוגג
 סטא־ *דזשעגעדאל א אין דרעטמאכער

ױ פעדזש״,  דער אין — עס רוםעז ז̂י ו
 אר־• דער סטרײ^ דזשענעראל א אםת׳ן

 אינדוסט• אתזער ארײגצואווארםעז דער
 שאפען און כאאם שרעפלימנז א איז ריע

מ און נויט ביטערע  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
p געוחןן נים קײנםאל זיעען וואס ip 

 האבעז װאס #ײגיא| אונזער םון כמנםבערם
 סמיך אונזער אין געארבײט ניט קײנםאל

 נעחאס גארניט קײנמאל האמנן וואס און
 דיןא — םעםמנרס, אונזצרע מים טאז צו

 םינדםטעז חנם ניט האט וחנלמ ?ליהע,
 שוועריג־ און פראבלעכמז די םון באגריף

 אינ• אתזער איז ארבײםער די פח יםעו%פ
ר געםט 4תםטרי  שפילעז צו אונטער וי

 םון ברויט דעם םיט און לעבעגם די םים
 םרויען זייערע און ארבײםער םויזצנד 80
קינמר. און

 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,.
 עקשאן .דזשאעם םרן נאמען שםעלטעז
 דאס םעםמרם אזעלכע וועלעז ?אםימע/

 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
ײ אדער דושאבס זײערע  לײחןן וחנלעז ז

 אוםבאקוחנםליכ־ איז טראבצי אנדערצ
ײן ניט ױניאן די וועט ?ייטעז,  א אין ז

 מענד דיזצ און ױי, םארםיידמעז צו לאגע
עמן כערם  םאר םאראנטװארםליך זײן וו

טחאטען.. אײגענע זײערע
 פח מצנס וײ אין איבער ניט ?יד גיט

ײ חעלםם באסעס. די  גיט'אפשוואכצז ו
p ז%% ס%ג ארגאניזאצי^ אייצר ip  ©ij 

 זיך לאזט אײד. שעדיגעז צו געלעגענחײט
 פרא• שעדלימר דער פח פארםירעז ניט

 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

ד גיײבט םעםבצר. ױניאז ציפליגירמער  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,

״ נינט ױ  די אזן •י

pM רועם והנלס

ן ן ר נ י י •-

w בצדפתי m n
ארפח. ולא

ױג׳ #.) נ*ו, (י

 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 ױניא̂ן דער

 אײ־ און סאלידאריטעט םון שםראהלען
 װעם אויםשײנעז. װידער װעלען ניג?ײט

 גע־ ברידערליכע די אויפװארימען צורי?
 מיטגלי־ טאסען גרויסע די םון פיהלען

 לא־ ניט זיף מעהר װעלען זײ און ׳דער
 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

ט־ אלע םיט םרובירט האם װעלכע  םי
 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

ײ טרײד. איז םא?טאר  אר־ זײז ̂אלעז ז
 אונםערווארפען זײן ניט און גאניזירט

 עם באלעבאםים. די םוז ?אפריז דעם
ײ צײט, איז  דצר דורך \v:vv זאלעז ז

 זײערע באקומעז אײניג?ײט פון םאכט
b רעכטעז•

m "
r
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i
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דעלע■ n ױ m דזשאינטבאארדנעמטענטוזיאסטיש
e און 2 לאקאל פה גאציעם

I P
I

! ̂?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 כגי ציי אר ט ם־ אל ה איג

.-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
ן יעבען דעם אויס .4 זײט  יא־ אונזערע וו

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

 -ipytpy דיזע נאר װי ,22 און 9,2
 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

3SU

 :עהםען זיך איז געהעריג װי איצט ?אנען
 חד די װעלעז איצטער ארבײט. דער צו

 ,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 ;״

m&F;‘

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 םינפעי־ ל• -י
 — 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
איגטערנפציאנאל. םאציאייםפישער דער ארםור. ?. — לעז

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
. זייס « u  ipagi■ ו פדײעד־ «ז| ipo*n י < םײזסענמס.
a .1» וייט  gn] (it tioi7t

k איז רעי יליינאר  tPiiP) >gog ױם־
טי די אין םוג  npag סאי ד«ם חויז. יוני

 ד?ם םײ?רעז «ו רארם זיך םען ק<ײבם
PD.ru D * אויף ױם־םונ 'unjitva!

W w♦
 IP3P3V) epn הײס3919י9נ רער «ו
fpnpu נרויםארטינ?ר א pdhPp  PDtnp 

ו IPPPii op װע<כען אק ?אנןוערם, י ז
ip פוז UKMvtyo po«ru באטײ^יגען i*

דראמאטי  י«ג9\\ דראטאםיט?ר און םוזיהא<י?א»
 חויז יתיםי די םון DjpDmpjpD זײ

 נרויםיו *ד?י <ײנ«ר טאר ?ווזארט
pnpi אחגגנז׳פםעגםס nn עו<ם,

g ?ו<ם דער אז נ?םאנם, i> םיה<?ז זיד 
 און שענםטען אויפ׳ן נאסװעם און נוט

ipddpd .אוםז
dp »י?נינ די אז נויםינ, זעהר אי,P 

טי די אין זײן וױ<?ן װאט  <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

p װעםם 3 נוםער d  טען3 אויפ׳ן נאם, 16
 פאר נויטינ אזוי פונתט איז דאט סל*ר.

 רארטעז, 1«ײ tpPpr װ«ס נאזוכ?ר, רי
ס וזי rn פאד טיטיג איו מ p jp D  i r t־ 

• g*w אלופ1 ___ י י ).3 ו

 נעםיחלט נוס זיך ה^ט נייטט דער אט
tergm מיטיננ לעצםעז דעם אויף  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

 אננ?חױממ זיר האט dp אח ריםםמנםעז
 nprt dpu דאס אח !ל?ב?ן נײ א נאר

 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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m  W i r t  m  ,p m w« 
m  M m 'v n tn *  am  f i t  i n w i 

w a r n a•, » » « ױו אי סו רד h י
«»(«,F 9 b i

t די w i n r i  m a n a t ׳v a jfa •״»

m ' S S R R  B י ״ י י ״
ד מ י  Demi 188 ײ*ץ,8י8ײ fin ױי

״ ססריס. 9צט4 .
M ה«נדעי W  114 4MH7F• mm 

סטריט. 9ט30
m ,a חאי«*ון נױחןר n a n a s «י 

m**t s p a n  n m n a יייו r * ia a
ט #ספר״שס און 16 סיט  9nyt n ױי

» די ארנײטער. ױ מ ד ו8אדנ**י אי  ײ׳
m 2 קרינןן |9ל a n םטר״ן O’ BPiys 

im« אנדערע זונען 197911 אוז  »ו 7
ארגייט, דער

 F036 .11 264 ו,»וס, oiop נ1ניא
סטריט.

p םאסס u n 1א| opױןסם 246 ״ 
סטריט. טע38

װ נם מ וער יז8 נ  w i  ns נמונג
מו און קלאוק מ מ יזנימ װ  .!

^נג ן f סון ס i r y r n  a n נאארד 
rfotw iriW F N דעם םרײטאג, געװןחנן 

yo21? ,סט. סע16 װעסט 3 אין *ומוסט
b iy ro,?* אגסעי. ברודער

 דדעאיגט דעם םון •ראטאקאי דער
ד *וו  רער און אױגוסט טען7 דעם םון ג

 דירעקטארס אװ באארד די םון נאריכט
o 12 ®ון nםארגעיע־ װערען אױגוסט טען 
גוטנעהײסען. און ת\

*ףסריסםען.
 םא^־ די אז אינפארכיירמ, 2 לאקאל

ן או ײ םיטנאידער באארד עיןזעקוטיװ (  זי
jw דערעגאטען אלס געװארען ארוחנחיט 
באאיד. דדפאינט צוס

הײגס, ג. בלום, װם. אײבראםסאן, א״
צוקערמ*ז. ר. און קאאיאן ג*

צונעי?אזען. װערעז דעיעגאטען די
תר * ח  אויבענ־ םוןידײ אײנער בלומ, נ

 דעם באגריסט דעיעגאטען, ^סאגטע
 ניײ דעם םון נאכיען אין באארד דזמאינט

 לאק. פון כאארד מקזעקוטיװ ^ץועהלטעז
 צײט איצטיגע די אז ערסיערט, iy *וױי.

 יאהר דעם אן פערזעניליך איהם מ־מאנט
491T װען i n רעארגאניזירט איז יאקאר 

 ערװעהאט אויך דאן איז ער און מװארען
 יענער אין כאארד דזעאינט צום נאווארעז

 אינ* האבען װייטער, ער ערקיערם *ײם,
̂דועילע1  צו־ צו פרובירט פערזאגעז יװ

 איצם ײערענד ארנאניזאציע, די גדעכעץ
v גרופע א סױלזך v r n,\ װערען װעילכע 

 פארטײ קאמוניסטי^ער רער םון דיקסידט
 אױכ אז זאגט, ער זאך. בע5זע די סאז

^דוגגען  אין װערען :עפאכט דארםען ז
 װע־ געטאן דאס דארוי אדגאניזאציזג מר
םון גיט או) פעטבערס אונזערע סון 4ד*

פערזאנען. אניטסײד
m .  הארציליו װערט רעדע באופ׳ס ודער.

דיטט  ר$ילעגאטעז. אנװעזענלע די םון □̂*
 םאיד די אז אינפארפירם, 9 לאקאי ־

n ײ פעפבעדס באארד עקזעקוטױו  זי
דזשאינט צום נערואיען ^רוועהים

 אבר. סיגעא, י. כרעדמנײדער, םאקס
 בערפאן. ס. איז בעגדער סאא. קאדמנז,

 צוגעאאזען. װערען ^עגאמעז >די ״*
̂קאא n־  האבען זײ אז איגםארםירם, 10 א

 דעם םון פראטאקאא דעם ןוסנעחײסעז
 דעפ םון פיטינג עקזעקוטיװ דועאיגמ

: yns3 ,פראטאקאא דעם אויך װי אויגוםם 
o n  |ijb ̂גא  רדפ. דעם םדן פיטיננ ספע
 זײ דזשואײ. סען28 דעם םון נןאארד
 באריכטען די גוטגעהײסען אויך וז^נעז

 דעם םון דירעקטארס אװ באארד די סון
אויגוסט. טען5 דעם אוז דדמויײ טען2? ■

 האבען זײ אז אינפארמירט 89 לאקאא
 דעם םון םו־אםאקאא דעם ^נוםנעהײםעז

 אויגוסט טען7 דעם פון באארד חמאינט
o n עק־ דז^אינט דעם פון פראטאהאר 

 אויגוםט טעז3 דעם פון םיטינג ,ועמוםיײ
 די־ אװ באארר די פון באריכטעז די fin י?

p n  IטארD און דזשואײ טען27 דעם םון 
5 o nאױגוסט. טעז

̂גענדע די אפוינ־ זײנען דעילעגאטעז םא
קאסי־ פאלגענדע םאר^י געווארען טעט

?«עען:
 2 אאקאא — דירעסטארס אװ באארד

ברעטשנײדער. ,9 יאקאל ;אייגם
 צוקעך־ ,2 לאקאא — קאמיטע אפיעא

im ; בענדער. ,9 אאקאי
 ?אפ־ ,2 אאקאא — האפיטע נריווענס ״

קאהעז* #9אאקאא.
 דזשאינם דעם וויסע! אאזט 89 לאקאל

 פאדנע־ ועם1 עגיטא רnברו אז ג^ורד,
D נממ n אץ  אין סאאערגא ברודער םוץ יי
סאםיטע. 'א«יעי1»

באריכט. קאםימע םאעשעל
 פון טשערפאן הארענמטײן, ברודער

i n אאוינ־ איז ײעאכע קאטיטע, סאאשעא 
o םון נעווארעז אס9 n באארד דזש#עט 
 עקזעקוטיװ סוסאענדירטע די וורײאען «ו

 בא- ,22 און 9 ^ אאקאאעז די פון מ»רדם
 גע־ קאאגען די גנוגע םאאגט װי ריכמעט

אוז «אן  סארגענסטערן, •אאיז וחנרטיס, י
 וחנאכע זימערמאן, 4טשאכ און מני

*tm אין געװארען ארײנגירקבענם גים 
 קלאגא!; ^אױגינאאא מ

 םו̂פ ^צא̂ו באארד, ״^תשאינם
 פאכער ריפער ̂און הרעס ססױרם,

W .יוניאנס *
.ברידער איז *!מתדםאז ׳ ;

J t . וועאכע סיעמעא אײאר
tj אײעי י1אײ .̂געװאב̂י ^•ויגםעט 

o *11 םיז :נ nא« גימ ד^יז, טמז 
a n װאס רעהאמענדאציע און באדיכם 

,a mי ולאגגס  באארד *תזעאוטיזו י
o «יז •עםבערס n אאהאא סון אפיםער 

 ארוינז ^יגען סלאגןן <ממז מפגען ^2
tPOlO a געװארעז גאנואבס n .ױלי

n די ^ » o באארד ע?זע?וםױו 
:אפיסער און נמסכארס
םארמג־ יאאיו װערםי^ ראוז

 זיםעד־ טשאס ױן םיאער. בעגי סמערן,
q rrn {ער״ *ו געווארזס מןרוסא

o 16 ס$בדטא n1ע
n עגםםערען צו »6025 י1 tt* די 

מיו אריינמנראכם וי
o n m* ר סיי

4

|1»1אסמר דט דף חאגען די כערג.
 ׳טאג «ו ח״נט כיו גמו חאבען און

אור״ ױ ?אסיטע אײמר אינפארמירט
o םאר זאמנ n.

 אוײ דאס צואיב ?אכיטע, אײער
 גאחאד דארינער האט בע^רפאגטע,

 סע?׳א׳אן #11 ארטימעי ?ויט דעים
i םון n ד1א דער סון האנסטיטוציע 

 וואיר״ גארממט רײדיס טערגעיטאגאא
:זיך א״ענט װעאכע ױגיאן, הערס

L באעואדיגטער דער ״אויב J^ r iy 
 נא- •אאץ אױם׳ן און צײט אין ניט

o םאר ׳ן&טימט n ,אגנא• דט טרימי 
r און גוטא »בענדמ׳ w v m -אורוא 

 די ואי אנװעזעגדױיט, זי♦! פאר כע
 איחם דאיזי װאס הצרועחשאפם

 טעסטײ נעסען כדט׳ן אנגעהן פט׳ן1נמ
 בא^וי״ דער װי אוםן, אן אויף פאגי

 H דערבײ. געװען װאיט דיגטער
טרײ־ דעם םיהרט װאס קערפערשאםט,

ארויםצויײ״ רעכט ראס האבען זאל עי
 סוסיאנדירען, ארער ^טראוי, א גען

איד״ אויזי אדער אוזס׳שאיסען, אדער
 to בא׳עטראםען אוםן װעאכען גענד

טען  םאר^ריםטען די אויט אנגעקי̂א
 אורטײי אן סאנסטיםמזאן. דיזער אין
 אױסמאיסונג אדער סוספענדירונ: םון
 אין ארײן זאא מיטניידערשאםס פון

 םון ראםיםיצירונג דער נאך קראםט
tpy o n. דז׳פ. י. ל. דער םון באארד

כארא?״ דעם אויט ב. .y ג. אדער בד.,
״.9קײ דער םון טער

 אנגעגאנגען דאריבער זײנען םיר
אבװעזענ־ דער אין םרייעא דעם מיט
אנגעקלאנטע. די םרץ הײם

 באארד עקזעקוטיװ דערםאנטע די
זײנען, באאמטער דער אזן פעפבערם

 םון םײגונג איינשםיםיגער דער אױט
 ש\ל- נעווארען געםונען קאפיט^ אייער

 אינ־ די גענע| אויפםיהרען זיך איץ דיג
ױניאן. דער םון װאהלזײן און טערעסע[
p סאמיטע אײ^ר nאםענדTדא־ ט

 מעמ־ אנגע?אאגטע 4 די אז ריבעך,
זײ״ םון װערעז אפגעזאנט זאיען בערס
סוםיקנ• זאאמן זײ אז און עלטער ערע

 אהםױױטעטעז אאע םון ווערעז דירט *
 צײט׳/ יאהר דרײ םאר ױניאז רער אין

i n םח באריכט i n ̂עא ?א־ ספע
גוטגעהײסען. װערט םיטע

בארלכט. םענעדזשער׳ס דזשענעראל
 װעגען באו־יכםעט זיגמאן ענם1עזי1פ
i n םיז אקםיװיםעם o n בא־ לזמאינט 
 װאכען. צװײ אעצטע י1 איז אםיס ארד
 א און געתםעז ווערעז םיםינגען מאפ

 םעכד ע1אונזע פון יטעם1פאיא ניסע1ג
אם. זיך תפעז ס1בע
. n i2־iy אז אויך, יכםעט1בא זיגמאן 
i.iy האט עך t כעאבאכטעם םאתיבםינ 

oy i ,נא-1א איז װעאכע! ״סמאפעדז׳ט״ 
iy םון געװאלען ניזירט i עק־ ^!זשאיגט 

 קען םעז דאס זאגם, ער קאפיטע״. שאן
 םענשען טויזענ! 12 עדן־ אז אז !עכענעז

i איז באםײליגט זיך האבען n רעפ̂ז’ 
 אםבא־ אין 1אבע יג1נעמענ םםדאציע.

 ע1אונזע פון צאהל ט-ויסע א אז ׳אכט1ט
 באװײזט ניט, איצט רײטען1א מענשען

iy אז אס1 i ״תשאינט לי װאס עפעקט 
 אתיס־ געװאלט האט קאםיטע״ עהעאן

 לאס אח בײט1געא ניט האט ענגען1ב
 אפנזךפפילט האבען זײ אז אויך, צייגט
̂כ1קא לעצטע זײעוי

וױיטע!, oiy^piy זינמאן •ח^זיחעם
־ הסתם םן ײעלעז ג^לעבאטים די אז װ  ו

 א!ביײ צאהל א דיםמשאחחשעז כירען
iy  .iyo אט אױםגענוםעז 1יבע1לא האט 

^y די io באלעבא־ מידענע1פא וײ סיט 
 האט און אסאסיאימזאנס רי אויך וױ םיס

 האם iy טאץ. צו ניט דאס tyoynyj זײ
 םצגאיכ?יײ זײנע אין oy^o טאזyג אויר
jyo, אז «yo^yr ארבײטעד fy^ t רצאינ־ 

from. סטײטעט
1 ,oiy^piy iyױניאז לי אס oyo^ ' 

iyo ''p ײn yאנגעם ענערגיש גאנץ זTט 
ײז וועט יתיאז רי לאס און i ז n דנער 

i איז o n .קאמי
n זיגםאלס עךחןנס1פ ׳• y i ווערם 

אפאאליססענטען. v'לt מים איײםג^םעז
• • •

 וײרעקטארם אװ באארד
באריכט.

.1925 ,12 אויגוסם, ;
קאםיפזעם.

 דעם פון מצנעדזשע! פײן» במדעל ־־
 באדיכטעם נם,yסארטמn #!אםעקטיװ

i ררעגעז n סירםע r*P m  38 סא׳/ און 0
סםוײם. םע32 ױ.

 ־1רעא א םארלאמם האט םירכמנ די
o י1*וי גאגיזאציע n ,האט וי »ז גרוגד 

jm צו מאמינען גמגוג נים ropyouKo* 
 נזד דאר־יבער האפ פירםע די פל*שע&

tm צז opyja אן עפצנפ ropyou tto 
 טד דאן אמ אײס די גאד־מענםפ קלאט

o <ז גענוארען בדאנם n אוםיארטײאי־ 
באשלאםען, האם ער ארן טאן׳םימרםאן

מ די מי טזי.»זױ ר ru טי n* 10 חטנאן

o n אי(«ײו jMMMnMi ••V/ (ט
»ן « iM ym| ו2»»» אץ ו

im ט טחי y נײ m די »י Im nm 
W* ׳וי׳ון11 ♦ײ א» אױן נײט׳ור,  i t m 
in n w ט דןד אין י טיט אונ״ m י r m 

״ ווײ< ארגייט״ר, r ז i  m m טט א«וי 
י a אז אױף״ נאהױ»ט<ן «» ארנייט. ו t 

״ן ?ען  נאטייס׳ון Bim »ירט« די אז ז
fiM y m vaamwm a n  m m v tv t

מ ?m זיי i טחן נייינ׳ n  n  i m i i 
מר1ח ויר |M»» «» ארנ״ט,  HP •a י*

•a m*an אין ארנייטען נעחן
ג׳ו )די ns שטסיט׳ו א  זײג׳ון ײי׳ו

נ אי׳ןן81ארױסג׳  חוטמאניזא׳ ד«ר *ויי
r i, ו1א *ר׳טײנט  זײ אי ,tmmmv אח י

o אין ארנײט׳ון 1« װיייג דינען n *איג 
w און טא■ סייד n a irm a, אזױ אז 

w׳ s> י־ נאטייסעו װןט סירכמ די »י* 
o n  ivogaiv ,״ >עמן1 טגעקס  זיין ז

 זײערן ארנײטער 5 די אסימענען נרײט
סייד דעם אין סיע«ער טאס. יינ

 נאטייסט ריחןקטארס אמ נאאדד די
tn סארטייטטט יזען עס װי אזוי דאס im 

 דיסטטאר״ 1V רעכט a האט פירטע די אז
i» rn ,אינסײד 6 די יאלען ארכ״טער 

 » װערעו ;ע*װאוננען ניט ארנ״טער
o אין ארנ״טעז געהן n אנעסר׳

א<no >00 סעסנער א גאלדנערנ, ס,
 די סרן קאםיטע • ארס ערשיינט ,36

o בנונע ■רעסערס, n ,ױעיכער סטרייפ 
 סירסע: דער געגען אגנעשיחרט װערס
 סט. 38 װעסט 266 נאישען״, און ״װיט

 אר״ la נעװעו זיינען זיי אז ערקי־ערט, ער
 |1א «ייט סאגטטען אכט איבער כייט
 זײ ײסכען. 6 ׳»וין זיי סטרייקען איזוט

 *װ נאארד די אז דאריבער סאריאננען
 סטרייק זייער העכערען זא< דירעקטארס

כענעםיט.
our אינערנענענען ווערם ס״ס די

*X 'D
כמריכםען םענעדזשערס

v ױין »ו גיט ?עװין ברודער a w\ 
o םענעדז׳טער איס באריכט n  tie אר־ 

o 20 |10 דעפארטםענט נאניזײ׳שאן nטעז 
 ניז אסיס אין אריין איז ער חען מאי,

8 o nסיי איז .1926 אױגוסם, טען 
״ן ת*ט  נים 207 נעוזאט חניארטסענם ז

 חאם אונםעחוממדינ און שעפער ױניאן
 נים־ 111 נאר ארײננעקראנקן אסיס זיין

סיוױרט־ 6 און ׳טעיער סיאוס יתיאז
rm v v

עװץ ברודער װײטער, כאדיכטעס י
 אין *ושםאנד איזםינען דעס צוייב אז

 אונמענייר געװען איז אתאניזאןויע דער
 ניט* איע אין אונטקרזוכוננען מאכען צו
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 זיינעז סטרײסם *ווײ םאלנענדע די

 םירםעס די װייל נעױארען אויםנמנעבעז
:איננאנזמן קיאוקס סון ארױס זײנמז
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 טע22 .11 118 כראם., סרידםאן ל.
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 אח קאכדסזג ׳׳עקישאן רי װאס דז״פאכ
 איז אמעפאנגזן. האנען קאסודס^ן די
ov איתוע א*ן :^lyoy iyo ײ  -y; צו ז
o סאד בעז n ̂י א סענאל

ŷ װייס, אין ’ D האבען אײף סון 
D«iyj נחןר אן* r lכyײ. נוננ רנ  וז

ײ  אנציהעז זיך נע^זעז 1אס׳ש האנען ו
iy i  ly^yj ,אוז אעטעמ^זאנאי o n 
jyDRt vo•: 1סא ד,1כאא דז״שאינס 'vv

in y  אז װײס, אײך פון אײג^ 1
^ yצםyי די  האגװענמאן ג^אגאל1אינ

 מעס׳ אז באשלוס, א אננענו^ז האס
oiy3 םאnצו כאלאננ^ ;יט ז i y i 
טױי ד »<Rpr«»priy ױדאז 1י י  און י
 האגד־ ז,y^אנD•ודאך איז דם, סאתן

 אויט־ »ז םח אגסrpיאfטoאינ יױט יעז
י0 ױל •אדיטיי, "  ױנ״ א דאס.יפאפט ו

 oyivoipytpy די מגיאן. א אין יאן
y m| ג ^װעהלםyװאy lאפצוהיםען ז 

v* די m v פון n n .ווינם^עשאנאל 
 ווען מארפליבםעם, דאס זיר חאבען ןיי
ײ ny y”? 1םא זyנומyאנג זyתאנ ו iy־ 

iyo לױם צוy.ײ תאט סײנער ז  ניט ז
o און ט1גפםרואי,א iyooyo ,i האבעז 

 ררײ י1 אז אfyכא^לאס ניט ק״נםאל
oyiroipyrpy 1 פען1דא iPDoypoaי k 
ly iy o tr^ a פון nנאייאנאל1אינסע ר 

^ נעלתן און i םיז ס1א n אסוניס־? 
D״iy c ײ האבענ לײן5* זיי̂י טײ.1■א  נ

nר ^y o ^ p - j* rp y rn , זימורט,1אא 
גים אין ורעאען זײ אז

o סיז נעכיעז if r ii*  p'P □y:” p אז און( 
״ליג״״. ?ײן צו ניט באלאנגעז זײ

 ^ײערס געגרסעז יא האמח ךײ אז
i פיז n !קאסוניסם״פע »r *  ,^t5io 

•’oyy י 1םא 1קלא ?זױןyאײנעם. דעז 
ײ  זייער וױיל נים נעטאז, oy |y3<.i ז

lyon iyj ײ האם  1נא ט,1מ?טי אזױ ז
yאסוניסטיp די װײ< r האם םײ1פא 
nyj1״ ?.yoאיז אס la in  ?yiniwo,? 

^y ױי ידען װאס n? ט1■רובי אנםאנגס 
ytr’D די »אט1 אנדעחש, טאן O 'j^ p 
א ^i דאפוסענט א איז די םײ1י a iih 

 םא־ ךײ חאכען דאן זינט גפטא^ט.
yp גyyגnהא־ און ׳שםזולונג 1זײע ̂ט 
p. א אנגעגומן כעז w h d  y t rn y i’ ip 

n געםאכט זײגען ב^ולזײגומעז iflTw? 
y:°o די נאד n n : o, זײנען לינעגם 
n כטrטוyאויס; r  \ n w v i? טאג 
 גע־ גע^טע^ט זײגען זyרונגnאc נ״ע,

i אײנע ע?1װא v it 'v i צװ>יםע. די װי 
 ך1דו זיד ?yp ױניאז די• אז וױסענדיג,

 א 1פא ייטע?1ב1םא נים סילזוידטײם א
 גע• פ*ו־ם אבער ?ײ חאבפז ײק,1סט

w אין ידז»-ינט im w v i, ואל םעז אז 
 גענעוזול א פאר פארברײםע? גיײך ײזי

i דדפולײ. אי? סטתי? r v r a  n ײ  ױ
 די-עםױ טיט געוו*סז אננעמסע? נעז

y זײנע? ױי ציגסטע^נעםע?. u n w? 
n ®אר r? א םױגאגיכםס D iip-oo'o- 
n מעז o r איתר׳ ממאם פע?.1ווא *ו 
 #ר- א| סאר גום איו צומםאנד אזא אז

n חעיסט דאס ro f נאניזאצת  ? n o 
y איחר ױניאז, p io o n o fi? ?

i זאלם איחר יחמ «j « ביםעיע
tm אײגועח?, »*חר טוזס ייעגמס

ya’M אזא :y r דט ח*ט טעטינ?״ט
ט ר ^ ט ג ^ עיו n ג n%? •פאראגט

yno in r r a? מאנען «
 גאאדי איז װאס טא?ט•?, א צו סטא■
i פון דערט y i יטרטי/ ?אסודס^ימעד 
i נאצוחו?ט װאס n  ? y ijt frw rn o 

o; גפפפחרלינןן « איז .מניאז iy :y> 
fm װאילט װאס סטרײק? yj ע?1פאײא 
v n tm\ ך ױ גי״  איחם װאיט m ו

 מײנט סטאפע? iy^H אנגעסאנגען.
iyab, 1נ אז האט 1איח אז.

n זאל זעסאן yo r? און r .m  ?ypip 
n צוכראכען עדאן די ?y^? או? y ii.?

yabn v סאגכע t f  :?y^f ?ytyu? 
y זאי ?yo געסטאפט lאיגסטײטyדי ז 

1 .oyivoipyipyײ אז חײסט, אס  וױ• ו
̂זעז ט1אומגע*ש^ זאל סען דאס לען,  די א

rאױסג ŷאyoנoyn^ipytpy y ױי טערו
o״r זyצyפא^טז n  iyאl̂י?י nנnא

 כ•1דו און דעױ^ודאן אין טעטינמײם
ly in 'B די o ^ a iro « io y io w ן yo? 

ײ זאי p^ גאך ז n אגאנע א אנםאן■ 
 זײ כדי ׳lyנoyqוטױדpyזpy אן פון

i סיט טאן \v:w אזoy 1 זאיזןן iy o 
 ־1פא זיןי איחד o:yp ט, יםעט.1אויטא
yf*yor,? אז oy iy ri סיט דך זאל איז 

 .1ב VIyנyכŷ פאד^וננ ט1סא אזא
i בײ איז װאס דגםאן, n סאנוחןנמאן 

yװאyג עמועהלס lצו ן nm a? גאנ־ די 
n אינly oנr y^צו און אנא y,rio? װי 

^v וױיט yo םאכזן צו 1איה iB o r 
iyp — 1איה וױלם iy בײם אאוזעז זאל 

i n n פיז i n אז ױניאזy jn, װאס ?y*im 
 טליכ?ײט1אנטווא1אונםא iy״r דורך
> ןyכyצו̂ב 1איה

זיג״ בו/ אז גוט, גאנץ וױיסס 1איה
^ly הײ? ניט איז סאן ^ p g y i. ?אי 
 פיחדא! רי אםילו דאם ?yo״ii צעז1הא
iy םון o :» :y w  i n ״b rpy? קאמי־ 
yo.האם אימיצ^ אױב ״ D3»iiy; ?yii 
ױ דץ אט,1שס דזמז נזדלז צד  yo?־ יו

iy ״א זאגט׳ a n r?n o a,דאס איז ״ :y- 
y ii? .גוםא, קלאוקפאכע! די זיגפא?. בר 
v: די o 'n ,םאסע ii״yo? אז iy איז 

oo סײגט iy אז עהדליןי, :iy אז און 
iy צו ט1עסי1איגטע1םא איז ya^yn? 
iy 1?לאו?פאמ רי ''T  ? n y o n ira לא־ 
:v ; אז iy באגאננעז ניט איז P,,? 

 איהם זאל ?yo ?ya^yii 1פא ̂זyכŷבlםא
pאנy3 ז«y ; 'i^ ir.? א •o jy T iy i איז 

op: i i אי? מיזי. א פון סאפיטא? א װי 
o א n o r  ?y3'^nyay3 אןי1 איז i y i 
:yD n n o a  ly o o y i,? אז B ly i y iאה־ 

iy jy i זאל סאפיםאז ^y ^ iy n? זײן 
 1טא זיגסאן בר. כװאליפס. די צו ׳שיף

ly o n y i ניט y lזיגניnאנטלוײ און ז 
yo? ,אױב איצט iy זײ? טרײ זײז װיל 

n y u r װאס iy האט :yny;y? ביי i n 
iy, קאנוחגניטאז  \vv איז o> nrriyנעי ־

ײאת?.
ױגיא?, די iy^ אײף איז oy אױב

 י1 £1א ױניאן א װילט 1איה אויב
o iy io y o 1םא ױניאן א ניט אין i y i 

pאםוגיסט,ly tr ,מױי א iy״y איז י
 צײט. אי? זיף באד^^לז צו םליכט
iy^ o האט ױניאז לא?אל :yo’ i i פליכ־ 

yo? י1 צו yo:iry3 אי? בײטע?1א װאס 
^yp די צו איז ערay^ די ip, װאס 

y ijm? דודך y״n y בײשסײעתננען 
q:v: זyaחאלyג v צו n y n.? . דיזפ 

n״o דינעז םליכ^ן y. 1איה ojyp 
 אפזאנען. גיט דעם םון אלייש1םא זיןי
 יוניא?, אישד ?yDyinw o:yp 1איה
 אײדשיא!^ וקא1 דך Dyii איהר אױב

iyo*  dpjn y a, אז i*'p 1אמר?׳ע oyp• 
DDyioiy iy a װעז וואפעז זײן ניט i n 

 םאמיכםזןן איהם. אױא לױערם ^נא
 סך א זײן 1אימע אײך oyir ױניאן די

 דאלפט 1איה אױפבױ^ װי ŷלײכט
^iy אלײז זיך y}yia:? אין oyoyn 
^yoy iyo j? ליגט oy, זאל יוניאן י1 אז 

o: דופא irvay פו? ע?1װע i y i אסו־? 
^ly r 'o o איחר םט1א1 צו און סײ«1■א 

^y װאס די סים^לםעז .i? אננזד זיך 
w זעצם v v m v מ^ן צו ױ;גאז 1אײע 

^i n פאמיכטע?. 1איה oy DP3n 
iy r o ניט זיד לאזט און םאל א נאך 

y irra  n y o? איפיולס. פון

npytpy i פון אזrאיגסטאלײ די n 
^ny: איז 2 לאסאל פון 11באא םיװ • 
^ן םען װ o אוחונט, םיטװאך גז n 
i איז אויגוסס, סען20 : n אוידײ ססול 

 דורכ־ איז אינסטאלײשאז די םארױם.
o irraya נyװאn? ?פו y o n y? -װײס 

•D : n 't n פוז i n אינטŷנr y,אנאל
 טד אויו איז lyלכrו גינםא, ס. בר.
o וממ iy ro?* ?פו i n גזסיינמאםט־ 

rp ליכער y m a b?̂ און rp ^ y־?»irp 
מ סיסע,  די אױסזיכם oyoyn 1אונ

rvorpyrpy iy וואח^ז 'u  iy i0 jia 
n * iw  ?roJony; ?y i''t.?

oy איז iyo'>Dyrma:io ?a ? n w 
p ?y דם ודז oy אותגס. iw\  ױם• "

^ao ווי טוב» a vn  oy> בײ ta אינ־י 
a געו^? מהר איז נס ססאליחדןו?*
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y a n y  Dai .?n 'Patfa tf4i

o a i #?y4ia צו פיחדט צװײטע.______________________

y’ya t^ a i. דאס y״yoa באגײס?ח 
ia * ra? דאס yo^rv ?טיר זוגע 

y צו יטוד i r i? אג*י- בײזע » פו? וױ * 
r*;yp.

v די בײ im i טד איז װאהיען 
ia ײיחלס a  ?ao iyro  « ? y ia iw״t 
 n . .זײ;ס. ג. נר. איז דאט ל*ס*ל,

rra ip y rp y אינסטאריײשא? נײן האט 
 ״ וױיט• ארס פאז1צולע .1 ינד פרותחיט
a n iy ra.? מו די  ד. הײ:ס, נ. די
aoiyp iy,? .ב. ניום, װם araap? ן  יו

a: ז״גפן אטסאז1אײנ א. iiy iiy גך 
n a n? באארד. דז״שאיגט צום
iy די n n םי•: אינ/שארײ״עאז בײן

:T טיננ »’? מ. .ryia גערדע? ?y״ ;vfa 
pyo. »3 א• אןי,1בא אiy2;y?ai״ :V•* 

v נ. האכסא?, ie, סאי מנ  4.־8מו
i י. ט. או? היעס n  .?,i r a אינסטןדי 

 םי©• געענדינט זיןי האט מיטיגג לי^אן
I •■״■ כאגײסטעמגנ. גרױס

 •py די טyװ אן װאך נעפסטע! פון
̂ן זעקוטװוע y־:n אנםאנג iv a  ? n v c 

? •ftai אויוי פונקציאנעז p y :n  c n- . 
r״ii די וועלע? סיר  n wםװן רבײט 

yiroipytpy iy i באיײכטעז o:y3yii־ 
i איז ליך n 1*נע D^p:*a:y.״

g, •* ז, י b א׳יט י. ט. . g
v*fiy ;ק.יכ rn y :yD

עלען טער־ ז*ן גרינדען וו  ארבײ
מײ שי־ צד ענגלאנד אין אר  בזו

ארבײםעד־רעכם שיצען

i a r t i?» ,װהיטלי i v r* ) iv ביי•1א 
in v e n t, װyלכעl פדני• געײעז איז 

yסpפאל פו? סטזנר rא יט,זוג^ה,? 'io n 
v :n  o'^aJaipyo,איז ונג py3D'iiaוי

yD? א מיט aלaנ!ינדמז צו ז ?a------
ס"11ט^״פא  מא?, מיליאן 10 םון ו

ya צו גרײט זײז זאלזןן ’i n r
■

̂|1א די .1בײט
 ?yoaiDyiD'iia איז ײהיטלי .1ס

^8גל * אין זײז־טאטן או'  צײטומ זנ
iy ,1בײטע1א מיליא? צעהן אז װיל 
iy זיר לען ia  ?yvnenaa
 צו lyoys ײט1נ זײן זאלן און

ד ח יי  ycMנגלy רי אז ?,yta^in י
n לטyײאנ^laפ זאלע? 1בײטע r i? 

^r lyלאגענodp:p y.

ײהימל/ מר. זאנט לypטיla זײז איז
 לזדyאױסג ?yaai זyפיטאליסטaק די אז

ט ^ 3ia o n״iyo באנוצען צו 
 און קא^מאל צװילזזן? תעמםע די איז

 י1 ײען נ^ינyטr בײמ.
n זyײיל 3 'r? ײבט1ש

י1 פאכט. זײ באנו^ז װהיטלי,
ytr ?!אייט^יסטז? i3״yD? זיך
 i, פון ײיידז^ןס ד*י ?n״Jtr צו
yDiai iy2? 1 איז 4^ 'ia iא!ב י 

;רײט. זײן

ער אנאל ד ^נטערנאצי  פון א
אל ט קאפי

iaP די•  y r ’ tny:aiDיטאליסטJy הוױ. 
מ״ די ?yoyjnaa צו אז מױ? גע.?  ״אייכי

מר ם׳גים װי דײטישלאנד. צו שנאה  אי
yona די  ye**^ D 'ia, איז ip y ; oy 

wna ,iצוױ♦ הסכם ^לע\ « צו כח??  ?yc• 
t̂יvישv רײנזשע און yr^aאון ?־ 
aינדוסט^יaליסטy.ז V 'ip :a iD 

y p 'r? ײטיטיאגד קײז א״זעז! pa 
 ייך.1םראנ? ?,,p סיילעז — דייט^לאנד

p אויפ׳ז ia D ^ r i װyט yaMPiaa? ךי 
laאויסנ yבײטy סחוחז ly o a rr^ y : a 

ap’ ij 'D^ װyלכly ,לויט רועס iiy ; a״ ' 
y 'y ia a a ii iy o אױסטײלyבא• די ז 

rטyלוננyצוױשעז ן n״n לyג.l n
Dyi n n  a, איז ,tn y ry ra a .r ia 

a? די aap y r 't 'w ia iaימaליסטyז$ר ז 
yf«? זיר n n : a  ?,a ?y^ ^ a3 •דיימ 

ap y•״i און ז,yהמונגyנlyאונט שע ro 
iיטaליםםyאת- אנצויזיסע1פ איז — ז 

סערנעחמונגען.

טערע קרע ל מון סע

 האלמן צו DiyiaDy:a'ta זײנעז
n y p n  a• דױס^ ײאמנז צאהל די מון 

y םy װאס iy ri? נ גוטyמאנ״ צו פאכם 
pz םון n v im\ ̂״ס y די פון מעטב p 

n̂ באאײ ואממדװ p ly r y io  in a 
טי^ס.

ך1ב ריי ^ ^ אײ
I •ר^ אץ רעקארד j j n 

. א. I ידניאן. װ. ג. י



w לעבעז dpi אויס w  p m  ns
שיקאגא אץ .

v« רער ,5 לאקאי* האט עגדליןי e־ 
 עיעיד די םארענדעט לאקאל, ד״טארס

 גאי די יאקאל-אסיסערס. פאר שאנס
 ׳:עװעה;י*יף וױ זיך, האבען םעיישאנס
 אורזאף, רי דזשון. ע;דע *גגעפ#גגעז

 פארהמיטעז ז״גען על^שאגס די װאס
 אייגפאד• נאנץ איז יעצם׳ ביז געװארעז
 פאי־ טיר ױאס טאכער,“טוםעי ?סלימן

̂ון האבען דא, נואגען  כעג־ איעס געט
 די מעמבזנדם רי פארםוטיען צו ציכע,
 רײ לאקאיע די אוועשציוזעז און קע■

 א*ז באנייבט אזײגער 12 כײ םיגנען
 ?נד־ !גאינים שיט אהײפינמו־זן גאכדעם

 אײגגעזעהן, טעסבע־ס די האבען ציך
 ניט וױיטער מיםיננעז די קאנען אזױ אז

 ״׳לינהע״ און ״רעבטע״ םון אז אנגעהן,
 דא־ גיט יעבען קײן כיען קאן ביזגעס

 א געװארעז יערופעז איז עס און מן,
 דעם טיטװאף, פאר כײטי;; ס*עשעל

 האט לאקאר דער װאו אױגוסט, טען12
 םעכיבערס נאארד עשזעקוטױו ערװצהלט

באאכיטע איבריגע רי אױך און
 אויפנעגוםעז איז עלעה״שאיס די :אך

 טדײד־פראגען. דיסה*טירען צו נעװארעז
 אינטע־ י זעהר זיף האבעז סעטבערס ךי

 װאס פראגע, דער צו באצױגען צעעגט
 אבײ האבעז צו אום װערעז, נעטאן זאל
 מ״• פאריטידעגע ארבייט. מעהר גמל

 געײאיען. צרױסגעזאנט זײנען גונגעז
 א רופען צו נעווארעז באשלאסעז איז

 פאד אפערי־יטארס אלע פון סאסכױטינג
 אויגוכם, םעז22 דעם נאבםיטאג, שבת
 קאשן ברײטער װעט פראגע די װאו

װערען. גרוטנעדעדט

זיי־ פרעסעי, אינזערע ,18 לאיןאל
 די וױ אפ, בעסער ניט עיןאגאםיש נ?ן

 אז זיד, פארשטעהט עס טפערײמארס.
 גימ, ארבײטעז אפערײטארס די ותן

 צו װאס :יט מרעסערס רי &$מן
 צו װערט אבער איז cy װאס •רעסען.

 די װאס פאגןט, דער איז באסערגען,
 יאש יעצטיגע די באגרייפען ■רעסערס

 איז תצט אז װײסען, און טרײד ודן
 רער־ ^דײמצורײסען. זיך צייט די גיט
 זעהר כויטיגנען יאקאיע די זײגמז םאר

 זיף פאינעהטען ארבײטער די
 םיטיננען די בײ טרײד־פראנען. כדט
 װי דיסקוטירט, אויך װערט לאקאל םו,
דרעס־טרײד. דעפ ארג>וניזירען צו

 אן נעװען איז םים'ננ לעצטער דער
 וױ נאכיעם שעהנער. .%*ױסערגעוחנהנליף

n זיײך פארהאגדעיט האבע; טעמבערס 
n קאטיסע א האט ביזנעפ, יאהארע 

 פרעזענכ פר^כטפולען א .איבערנעגעבען
 עקפ־ רער דײװיס, פי״יפ ברוד*נר «זם

 האד רעס ••7דײ לאהאל. פ*ז םשעדפיאן
 דאגה־ זײן אויסגעדריקט לאקאל דער

̂ױ דײוױס פ. ברודער צום בארקײם  פ
ארבייט. גוטער זײן

 'וניאן, םינישערס די ,59 לאקאל
 עק־ נײע א עוץוער־לט לעצטענס חןובען

 עט* די פוץ באאבאכםענדיג זאסוטױוע.
 עסזעקוטײוע די װאס פ״טינגען. 1^כ־
 רי אז אױס, וױיזט געה^יטען, .חאט

 פי״יכ־ זײערע פארשטיהען דעיעגיזטען
 אסע:* צו מענייכע אלעס טוען און סען
יאקאל. פיז ביזנעס די דען

 זעהר זײנעז יאתאל םון כייטינגען די
v :n n t לעצ־ בײם באזוכםע• גוט איז 

 פארהאנ־ איז יאסאל םון סיםינג םיז
 עט* די וועגען םדאנע די געווארעז דעלט

 װארפען ױעלכז טוטעל־ציאכעי, ,יכע5
n o r מעסבערכ די יונ״אן. דער אױ«י 

 די ארוסגערעדט אינטעליגעגט יהאבעז
 נעװא־ אפאינטעט איז נאכדעם םראנע

 פאר־ צו מןזאלוציאנס־האכיימע א רעז
 װי־ און שםוץ װארםעז װאס די, דאמעז

יתיאן. די צען.צובראכען

 לײדען קאםערס, די ,81 ^אקאי ד
 שלעכמער :חנר טון! אסביײםנמז ^נצט
 סיײנע סף א דא האמןן כױר וו*׳יל «ייט,

 מריײ באלעבאטיס׳לאך די און ^איקעס,
 אויס• זיד קוגצען פארשידענע דורך אן

 קײן באשעפטינען ניט .און !ודדעהען
 סף א זיינען װאף אעצםע מואזערס.

 נעװארען, געסטאסט שאפסעס אזעלכע
אגגעשטזןלצ נאכדעם 1זײנע קאטערם און

גאוזארען.
 סיטינג לאקאל *עצטעז דעם בײ .
 גע• ארייגגעבראכט םעםכער א םון איז

 דײװיד־ ל. י. מנעז קלאגצ א ווארען
 טשערםצן דער געויען איז וועיכזר ״סא?
 נערױ סיעציעל איז װאס מיםיג^ «ון
 •רער גאגען הײםאנ׳ען םון געײארען סעז

 װײזס סעטבער דער »יגטערנעשאגאל.
*I ײז איז  זזאס דיײױדסאז אז קלאנע. י

 גיס וחנס ער דאס ״גטערגעמ^מז%א זיך
r %P ,חנר געגעז איז וואס י*ר 

 מניאן, חנר גענצן און אאגםנױסושאן
אנס קיק 6נעיײג ניט עי ר.*ם דאך ידן

 |1יי אונטעלשריםט יעע;ערא ןיין אןיף
 סיטיגג, א םון ט״:ערדאז עיד נעװען איז

̂ז געװארען געױפען איז װאס  חנר בעג
 אואינטעט האט לאקאי דער ױניאז.

סיאגע. די אונטערזוכען צו יןאײיטע א

יא״ דרעסראכער%דער ,100 ילאקאל
 װאו םיטיגגען, כאזוכטע דט האט קאל,

 װאס פראנען, דיסהוטירט ווערען עס
 צושטאנד איצטיגען דעם *:באילאגגט

 אד־ דער אנבאראגנט ײאס טרײד. אין
 געטאןאיעס׳ ווערט ארבײט, :*;יזיישאן

^ נאר איז עס װאה  איז עס און סעגי
 ביעגגען װעט אדבײם די אז האפעז, צו

רעזולםאטען. נוטזו
װע״ זאגען אויך טען קאן *;הנאינעס

 לאהאל. ױילישן cm ,60 יאקאי :ען
 ברידער און שוחוסטער יױלישמ אונזערע

 ארגאניזירען צו אזוי וױ פתגער, פאבעז
 און טדײד. אין איבײטער ייישע פ די

.4יאקאי דיער סעריעםארקערעז

 ,ד ,104 און 54 ראקאייס די אין
 םײלאדס, ר״דיס און כאכער רעגעגקויט

 דאה א־דנונג. בעסטען אין ארעס איז
 װאכ איז זײ, פעהיט װאס אײנצינע,

אר־ — א־בייטער .אנדערע אלע פעהלט
י♦א ארבײטהײזניטא  איז עס בײמ.

פאבען• איע
 איז טר״ד אין ראנע אמעטײנע רי

 סאנאט יעצטער רער אממןםטעז. ניט
 ניט בעסע^ צום עגדערונג קײן האט

 צאהל -נדויסע א האבעז ריר נעפאכט.
 װאס ארבײטער, די און ארבײטסיאזע,

 ארבײטען דזישאבס, אן אן זיף דאימען
 צוױי דmא טאנ א וױ כיעהר, ניט אײך
װאך. איז

 דעסארטטענט טאון אײ אוט אונזער
גום. זעהר ארבײט דער מיט אן געהט

̂זון, רא וזילען םיד VHS'm מרס

דעדאמטאדג״ ח׳ װעדטער
w איחר  o m אוױ o ii מ אח  1נו

m* *'*ר אץ •לאץ א m
O »אר נױןי, ס״ן פאר ¥ײסו» fii 

Mm ױץ. דאגקניד מחר אײו m i r 
ז י i י w t t  o 'm  m  im מיגס^נר 
 כס1! מי |jm נאזוגחודס אמרימ^ אין

 מחר אדנײט דין אין דורנצופיחחןן
דידמר אחןר  אידישןן די אידישאס, ו
 קיד אידישמ צו גל״נדיסיג איז װעיט

 די ?י»נ*ן אימסײן אין און סטרמד
 אידי; חני פארצױסט. איהס םאר וועגעז

iw מ סיןוליטאד  םון גורל חנס ט״י
איחס קוסס op <ןינסטי*ר, אלמ
כיז וחנג דעמ*ר om דורכצוגעהן אױס

o «ו דו חנרייאגס ער m. גמיאגעד
 סשייפסאחוז אידישע פאד דינען הײטמז

 גמיעגעג- אײן וחנז ױז, וױיגיג זערוד דא
 ,ד ד^ען דןי, סאג^ יאהחנז אין חײם

 אפצוגמבען גד״ס ס^פטארען אידישע
 פעוזי^ײטען דיעיע פון בעסנת דאס
אינײט. תר םאר

עד־ די גצקודען איז ארערײןא אין
 סקוי•״ אידישע פאר געיענעגה״ט שטע

 it די פון פאיבאנד חןר װען טאדען,
 צו אוגכמממטמן האס אידען לישע

 אסע־ גרויסמז cm פאגוטעגט א שטעיען
im ריסאנעם ’i, אסאן. חײם  עס ס̂א

 אױסשייסייןי אן דין געדאדפט װאלט
 האט נאד otr: טאגומגט. אידישער
i וועיעז ד^ראנסטרידס געדארםט jn -א 

 נאי אפערילא, צו ■אטריאסיזם דישער
אידישע די זשעד, אידישער im אוץ־

 אד־ ה״ן איז ♦״״״עפער ^עגעדע די אין
 שװעייגסיײ פאכט דאס און ניטא, בײט
ארגאגיזאציאגס־ארבײט. דער פאר טעז

ס, י ל א י כ ד.
 דזשאיגט שיקאגעד כרעגעתשעױ

באארד׳

האםיטאא
$18,000,000.00

עטאכאירט
1841 אי{

ראדיא דורד דאלארם
פאםט «דער קײבעל

«ו נ

 לאםװיא דסזג פױלען, פ»װעפ־חסלאנד,
88עי פװ טיילען אנדערע און

שטענדינםטע און בעסטע די טונגעו פאל ם לײ

על .1 ך — :שנ t םוידוױם. ענעאע םערסוױרדינע א *אםט, ײי in
געשיפט וחןייט עם װעפיעז צו רירעהט צונעשםעצט וועו-ט נעלם
עג 18 םװ םארלױה אץ ם

ער .2 ל ע םון לאגדאז, הײן רײבעל אדער ראדיא רורך — :שנ
אױסצאהלעז. דארןי םעז וואס פערזאז צום פאםט דורך דארטעז

מעג. 8 םון םארלױןש צונעשטעלמ-אץ ווערט נעאד דאס

 Dm ביז װעג, גאנצעז om קײבעל רורך — :שנעלםםען אם 3
̂זיז לאנר,  •*סט דורך דארטען םין געשיקס. יוערמ נעלט דאס וואו

יחגדס נעלס דאש אויםצאהאען. רארוי םען װאס פערזאן צום
טענ. 3 ®ון פארלױח איץ צונע^עלם

 געאט, די ערתאצט פערזאן די וחנן סוםען נעשיקטע אצע אויױ :רעסיטם
 עס האט ער אז כאשטעטיגען, צו סיטm א אונטערשרײבעז ער דארח

 מיר איז רעסיטס קרינען צו מענאיכעם אאעס םועז פיר ערהאלטען.
 האס איהר װאמן פון אפיס זעאבען om דורך אײך צו צוריל זײ שיהעז

נעלט. רי ארױסנעשיהם

זעהר צו יוערט געלט
W? נ«ר מריבעדגעשיקם  U U P / R I פרײזען םעםיגע

ס מװלער קם טר שע d אמערישאן :ט ipbcpp סחןװל־ »ני9ק*ם
 טראנען צו אזוי וױ װעג, זיכערסטער און בעםםער דער איז משעקם ערם

4רײזן אײער אױןי זיך םיט נעאט

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

18 Chatham Square ן  f  17 West 23rd Street
(Open Monday until S P.M.) j.NEW  fOIUC7 (Corner 5tb Avenue).

118 West 39th Street J  l  2131 Broadway
1708 Chestnut 8treet, Philadelphia.
2048 East 9th Street, Cleveland.

70 East Randolph Street, Chicago.
238 Washington Street, Boston.

132 W. Fayette Street, Baltimore.
emote? ס?רי?אן וועלכ?ן אירגעגד דייד געאד ̂ייקע• אויד קאגם איזור«  

חני ײיס״ עקסירעס רעיאוחני אםעריליז אדעך אויםס־ ימלמו ײרגעמ־ דייד י  
*;*soap cmtog? םעריקאן *ן קריגעז ז*ל« איחר או ז?ח®״ *ג?נם. רי?יר*ען*

י י י מרוגג •יימי »יי י•® חי •יירלומג גןנןן •ײיי

u i c i r פטינטנד חני pp די f i r m opn tm י ממו *ovm 
v & 'tn 'n i סווי^ען m o״

jmoo גיאט דשט i ,סנןד ססנלורס 
 סײמפנל^. vn mpr ?רשטסי חןר

 ח*ט גרונט ייז »ז חישד כין איר נ$טש
r י גסשטמסט ד$ o סח ס$תיג?ר 

מ •? low נױר יפית. יייייייגי
חניי nit דייסשסן jw ינ tr> w r*w

 ;״poiori יןיגד א״ן ד$ משטעאט ה$נ?ן
m פאר ט*ן r v נרויסמ yfprioo סנ?ר 
מ r סון גסווסתן גאטאכט ז״נמן « ft״ 
m ױיי קינססאסמ  פאר- חסנזן וי» ו

fpnwr ז* m m מ מ  מ• װסלאז ייי
ױ נאנרײפון ססר ײ פאראײניגפז «ו ו  זי
mo און ״חעיחנן n ̂בען ?עססאפר  ת

o ארײנצוכרײגתן סארשטסנסן n •נומױ 
jrM און סטיא $גאלען w row  h פסיס 

קונסט♦ -m ייז
 אי״ אן געמכס פוןרבסגד .רער ה$ט

 פון ז״ס א״דישס די הסגתודס. ;עמיעעם
 א*! באויו באטראכט ער ח$ט ט*גומנ:ט

mטסיסדסז חײם פון נסמז אידישעז ם 
 ̂ינסט- אידישס סב?ר ביעחד. ג״שט און
 ט$ג?רוס, אין באט״אינס דך חסבמן א?ר
 פסנקודס דער ווען לר״סט. אײן באױו »יז
 אמיס- זין ח$ם געװסח, גצשיסמן איז

 וז$ט ?.לט npmT* חןר *ז גמשםעיט,
mפ אױסגמקציבמן r.געשטירט י 

 די װאו ״ײעצ?ד ?סי״מנ אויוי טען ח$ם
 )וױסגסשסעיט, fjmii דיגעז ספדעיען

 גע״ מסחניסז n דיגעז •יעצ?ד 5 (אין
 די אוין אױסנזשטעים). וועז
v ד?ר מיז 'm n vz אױסגעקייבעז ת$מ 

 צו •אסיגססז} om איס ?moo פייז
 .pimio טסיסססדט חײם פאראײביגמן

 אױסנע- ניט איז ער כאטש -*דעל, ר״ן
 ה$ס אידיש, דורכאױס האצטמן
 די אנישל װי שטדיכעז, אידישע אײניגע

 דm אין געבױט איז װעאכע •צאטפ$רם,
 mmiM אח דוד׳ פגן א פון פטרפע

 n סםיא. בברשען אצטען פון שטריכמן
̂וט דזשורי  ״moo צוױי אויםגעקליכען ה

 אדט דm צו ײעחה צו צוגעשטעאט א?ז
רק גױ םון ק^טישיסן ̂גס :̂י  אג״ און ס׳

t*o טאז r׳im  .a ,וח^מד פארבאנד 
 איהט האם סאדעל, מײז געװאאם האט

 ארט in צו עדשםעז om צונעשטעיט
 ארױסנע־ זיך האט דא אבער קאכיישיאן,

 אן נאר האם קאסי״עיאז די אז וױזען
^imm שטאנדיוכקם. פארנעם און mר 

 סארשאי, סד. װאס ענטפער עדשטעד
mחאסישיאן, דער פיז סעקרעטאר ר 

 םדן טערm£ארט om צו געגעבען האט
cm א״הר אז״ געװען: איז םארבאגד 

 פארװאס טאנוסעגט, א שטעלעז וױים
 איײ צו אדמס די איבער ניט איהר גיט
 את־ סיז ״אײנעד אוגזעלץ?" פון נעם

 אין שטאנדױגקט סײן ניט איז זערע״*
 דער אז טרעפען, קעז עס וױיל קונסם,

 נישם מח זייז זאי מאדעא געאיננענסטעד
אוגזע^. מק ״איעעם
מאד״ סר. סיט געשפרעך םײן אין

 נעזאנט, יעצטער חר מיר האט שאל,
 נישם וױיסט און נישט כייף תעז ער אז

 נעבראכט איהם האב איך ארכײט. מײז
 און ארבײטעז סײנע פון פאטאגראפיעס

 וואם אױסצ״כגונגעז און מעדאאען די
 םאדשאא מר. אבער געקראנעז, האב סיד
 אױף סוקעז געװאאם נישט *פיאו האג*
 איהם גרײ אז נעיתן קלאר איו עס זײ.
 שױן האזט 4ע *ז אסנעטאכם, אצז איז

 am דאחי עס װער ט״נונג פארטינע »
 םון םארטרעםעד די נעוױנען. קאנסורס
 סוורשאצי מר. געפראגם האבען פארבאמי
 זאאען םאדעא מײן איז ער וױא פיאײכם
 האם ענדערוגנ^, אײניגע װערן געסאכט

 וחד סv אז נעענםםערס אדיסדריקציר ער
tm אין עגדערזמעז קײגע געמאכם ניט 

 באיי• םזו מאגוסענס im — פאנסורס א
 נזד נעשאפעז ארעיגעא איו ער ווי כען

געוויגסי. לאנהורס om פזן װארעז
 וױכםעסםסן צום איר קום דא און

o שרײב איף וואס צואיב םײא n *ברי«י 
 מן האט ״װאי םען30 דעם דאנערשטאנ,

 אסגסשמיס •ארס סקווער מדיסאן איז
 מאאפ׳ס אנסאז פון טאנוסעגט «ראבע *

Jm pn ארויםמשםעי^ זיו האם דא 
 האם סאדעא זיץ פון אריגינ*? רm אז

 הינםסר חאם ער נעטױגם, ניס
 ס משםעאט פימר םאאאטאנ׳ם חײם

 וחנאמר ססכאסס, הוימנז *יז ברײטעז
o נץמאבס ערשטענס האס n אי<דתה 
 סד האס צוױמזנגס *ון םצבח. א מיז

m נאנצצן om סארשמעלט u האם 
rn ־vn אז זיק נעדארפם דאד p? זאא 

 םי. יױם יױיא וועראז, צוריתגאוײזעז
 דזר םאר וחנרצתר אײנענע םארשסא׳ס

inrw נישס נעװעעד o אריגיגאצאז פון 
o איז ■לסז. n אבער ןיך., האס סאל 

 ונדדױבם ctpi m אז ארײםגעװיזזק,
a «ז«תןהמן שאאס׳ן rt 1אי םאבילעם 

אזזז  ײו, *אחאתוא^ סינור. די בצויו י
 *נתדזמ• נרויסו א מײן איז ראם אז
DV נרונם אין איז p 
wyn n יײ r .סר

*e פארי^ פארעסט אין

ער דער ץ שײג א ל  י
r n די פאר אפען

ג י ט ע ם ד י ר ל

ע ®ת  לאקאלם *ל
ר פון ע ז נ ו  אינ• א

שאנאל  און טערנע
ע ר ע ם יי ע לי מי  פא

ן ו . א ד נ י י ר פ

םי די מי לאן.8עי» א »ון *רונפ^ר קוןם םען װען *וים זעדש איסעגיע יוני

 אויפנענוםען.םעםבערם הויז ױניטי דער אין װערען אעםערנעשאגאי דער מון מןםבערם תױן א
*‘V ארבייטער־ דער פון פרײגד און םענ׳אען איגםעליגעגםע זאנםם און ארגאנחאציע̂ג אנדערע ®ון 

כאײעגוגג
 זיר איז באדעז צו ם״ד נרויםער א דא איז עס נדעדן. אםת׳מז אן אין װי דך אעבם חױז ײניסי דער איז

 םאר׳שײדענע און םארלעזוננעז אעקנמורם, קאנצערטען, ניםנאסםיחם; טענליכע אח גײםס םארמייחמע ;זדפען צו
 באולינ: נייםס, מירבאל אוז םענים בזסםע. םארע די םת טרינסעז און עםען אונםערהאאםונגען. ;עזעל׳אאמעליכן

מאנצען. צו ארסעםטער אן עייצם אװענם יעדצן ? ;ים װאס און בעסקעם־באל

אינסעדנעש?נאל דער פון אפים אין זיד חןחשיססױדפ
s ,םטרים. םע16 וועםם r i .יארק

ס דער ת אפען אמ אפי הר ו כ ט, או ענ ד קאנען זאלען ארבײטער אװ שיסמ• זי  רעדז
ען ר ט. דעד פון געהעמײג ױ טי די ארבײ קאטי־טע הױז װני
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ס מ ת מ im ת m מ די <ח ל מ  װזד ו
vartH די ני• זײן אנוזצזצנד י׳ון /lptf• 

 מאנען ײעיען גייר ר»ס אוױ, טימצז
j מ׳טגיירצר װעינצ קאנםראי־רצן w p װעל״ ;;,,ני־ט <אקאי לעצטער ד?ד

 אױדסט nyrp; אינעהאלםען איז כער
itotnp o n, איז jjmyj א o 'r •נאזונ

ז ״  t t «ס’»ו;?צ ד־ ר־ט נאקאגס ז
 אין דארויוי צאיזיס איחר סאנד. חןס
oy ו סי*כס אײער איז י o ני*ס ז n צז

•• Ilf׳
« איי
ttg*
or ר  יי

egn •לי
א־נייס ו•

W9‘t אייס m י tT■ tu י r n־
r ו צ«מר w w איז tm w ז ױי  נ

r וױי( .mrogp א r i ד ו ogn o י ?if 
i;׳ n« <fwgt צז mtnyj ■ר n  o r 

ײ #•ונ«ד, י ג t י r n o g p, מ «י  ײ
תן, fאר׳»*דזוonm 8 האס  -g: אנזיני

;rp  on רי*ן Of -jmwoopp איו
 איז •אאס׳ן «יר. אדנ או ?יאר, ראר

i* i; צריױנט n g i i r כמגיו a u m r n, 
ו נין װ־נטינן, i אי n ױ ס אי מ ט אוןנ  נ

i גיי *װילצדצ.m ■1 צו n רט« gp• 
w v 'o, ס ױיז  טז ייך סיחרט )אױס ו

ס '; חאנןן •וױױיצדצ .n f t iw *  i f 
i n ;»א>וען •ױי״טע סון 1שאדנ 

tr» י/ינזינס m איו הטט i* n p » ’ i i א 
ױן א*ז ױאס ־עואנמ׳ים, ;רױסע  נים •

i אין ױי טעות, י,״ן r o m r ,װען סטי 
o דער rp ;gp ט ;עװצן א־ו  אויס׳ציליס״ ;׳
 אלע־ נאר ?־נססיער. •••1אי ןון <יןי
i ותדט רען n נעשימיס ניאנוממט 
r סאי t r v a סאי און ;עים • * •’i n, 

ו 1סירנט; m ןטי שאדװאס י t? ז f t f 
c־t n i 1שי סזנטימגטס י1 שון i n 

ױי זועינע קא״־יט־אן׳ ז ו ז נ ו  נעיצ״ א ;
r ; r;״o אײ;ענצ צו i r r ; n < סארויטס 
tie ir װןדעז אי;;ארירט זאל V t i  i n 

*p; האגען וועיבע ט־*זע;םער
̂ט־טט n מייז שאר ״ g 9<)
 שאר״ סון חוב m איצט א׳ז עס
ן צו נא;ד ת ת  סיין שון *ואנט ט אז א

אי טא;ודע;ט  זתרען אוישנןשטעים ז
אץ, מינ*;ען אױש׳ן  דען זאל און •י

 אזוי או־ױ דארף טארע־ל ],,ט צ• זע-ן
i ;עע;דערכ ס־ר n n ױ i ו o. .טאאש׳ס

ס איך i אז װ״ n טינסט־ 1״ש«1אי
ifc >ו •טװאן א־ז לעד o rp י1 נע;עז 

ir ;;n ro tr, ע נ ןי m וו r r ז׳ל״נט איוזס; 
 אי־ ם»ןצ*על ■זא איז אנעד ;,pit א•;

i־i r r ,סערצ״ באזו;ותרס עס א*ז שאי• 
ת1אי י1 טז װיל איו איז י־ןי, ז ם, י תי  ו

o א־דען, נ»יו«םער »לצ די m ײצילצן 
o שאד נ״־טטייעדזז n ,אד סטנודענט 

o וױסצן יןן n .אפת
אכטו;;, ט־ם

גודלסאן. וז. אתדן

אן און חאלדםאן מ ער ב לי
ll^adbnAaלאיקרס
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חר o i נ n״ro; גע- דודכנעפידס איז 
m r *  in f ivדי $דתוגג, כעסםצר ר 

v פראגע, חױסס & w פארורגט?* ח$ט 
n  om on די נעוועז איז מיםגיױדער 

 און אינםערנעשסגאצ ד?ד פון שסזןצתג
 די צו נאצוג אין כאאדד דזשסיגם די

 וױאיײ *יע יסקאיען. אױסנעשיססענ?
 דאזיגע די דטנעהײסען די ח$נעז געד

 קיין אינט?ד;עש$גאצ. im גיין שסמצונג
 אוסצופרײ $דער •ראטעסט פון םיטן

o^nim געװא״ אױסגעדריקט נים ?,א 
 ױ;ײ אונזער פוץ שםעצונג דעד ®אר רען
 הא;ד- די איז פראגען עטייכע נ$ו אן.

 אײנשטי- נעװ*ױזן געלײסען גוט רוננ
.׳ פיג.

 זזןדזד אין •־־אטעסטעז אז איז אױך
 גע־ געה״סען נוט דיסלוסיעס וױיגיג
 עקזע־ אונזער פון די.גאשציסע וז$תן
 װאס ו;ג7שטע דעי ב;ו;ע באארד קרםיװ

 פו] :ערסr:yמ די צו גענוכתז האט ױ
 ניט וומיעז זײ פאל אין צאקאצ אוגזער

 בא־ איז װארגוננעז אצע אױספאצגעז
 און איגטערנעש^ויל ר?ר פון שציס?

ב^ארד. דזשסינט די
 מווען איז טים*:: םיז שםיטונג די .
 פארשםע־ באיענמנט^, א און רוהינע א

 דעלפאר און ראגע, איצטיגע די המנדיג
ד אם  און נעדאנק א״גהײסליכעד ת

 ענכד און פעסם שטעלז צו באשצוס
 אידד אי״; אין ױני^ן דער מיט שצ^סען

 איז עס האנדצונגעז. זיא באשציסע רע
 וױייד און שזןהגער א געוועז אמת׳דיג

 שאד א איז or מיםינג. צאקאצ זאטעד
געװעז• גיט זײיבען םעהר פיצ װ$ס

 וועט סיטי:: יל*קאצ ;עקסםער ךער
 11ט־cm 5 שבת, װערען ^•געהא^םען
 בא־ אפיס. אונזער איז סעפםזןםכער,

 םי־ אאתאיל נעקסםער דער איז \זוגדערס
 פי־ א װ#ס דעם, מיט װיכטינ םינג

 ג^?בען9$ װ?ם אדס2m גאנזױעצ?ד
nc pjm ם$;ד בענעפיט קדאגקעז דעם 

 דע־ מאנאטען. דרײ אעצטע n פאר
oio*m פאר און אז וױכםיג זעהר איז 

־r: וױנשזמסװערט ?עהר װאצט מס דך.
%oip fn ?כױטנלי פיצmבײ זאילעז ר 

 פאר־ נים מיםינג צאקאצ נמקסטען ד?ם
 וחןט דאס זײץ. צו אנוועזענד פעיעז

 יזד פינאנציעיוער עדשםעד דער זײן
̂ורם iP»5n נײע די זײט פ Êm זײנען 

 אויבמ:־ דעם איז געװארען איעגמפירט
םען  איז עס פ^נד. קראנשעז ^דאנ

 אונזזר pc אײנעם imy' פאר װיכטינ
 קראגקער דער אזױ וױ וױסעז צו צאקאצ
דארן• אײןי פון יעדער ארבײם. פ$גד

 צו ד?ס פיט ױ]י
איצס ח#ס איחר פאראעסמחןסידזז.

?ן1ו וױס?ן צו גסלעתנחײס די ;? om, 
 װיפיצ ײערען נאקאגט אױן װ?ס איהד

 אױס;ע>$יט איו עט נענמפמן קראגשפן
 nc סיט;<ידןר ?ראגק? פאד

 דאן ערשט וועט איחר יפלאצ. אײער
 וױד און נױטיגער א פאר װ^ס זעהן

o פא:ד שענסװעדטער n ר' פאר איז 
 וױסיי אדןי מ^ניעגטאן װערען װ$ס

 ״V: אויך װעט איהר געהפלפען. וױיגיג
 אײד און פארפעגען ס1ד* װערען װאחר
̂וגסאמ•״ און קראנקן דעם פון נאמעז  ק

פא;ד. טיװ
 אנדעי־ע אױך װעצען דע& חוץ א

im אױפגענוסען פראגען ? r, זײ״ װעאנע 
 דער אין 0אינערהױ» נױםיג זעהד גען

T צײם איצטיגער r כשד־ אײך מים 
 די ניט פארגעסט דעז.mידודכצ כערס
 איה^ און ערנסטע אן זעהר איז צײט

 אין פארטאז דין כיעהד װאס רארפט
 ױניאן. אייער פון אננעצעגענהײטעז די

 קודען P* וועם איהר דאס האפען כיך
טיטינג. צוס

A
 זיך האט יאלאצ אונזער *ובװא״זצ

 יעצ־ דמר פאר באקלאגען צו װאם גיט
 נא* פון פראגע דעד איכער צ״ט מער

 ר.א:ען דאף םיטיגגעז, יאר,איע זוכטע
 צו דעתדייכם ניט טיטינתן די אבער
 אונזעי פיז טיט;ציד?ר א?ע דאס דעם,

 c* טיטיננ, א בא^עז זאיעז לאקאצ
ץ װײניגסםענס ̂ול אי  פיאיצ צװײ סדעד ט

 באזוכטע גום איע די טיט ביאגאט. א
 עקזעק*ט-װ אונזעד דאך איז כייטינגזןן

 דער* וױלען כייר צופדידען. ניט באארד
 טיטגלידער צאהל נרעסערען א גרײבען

 א נים און כױטיגנעז אאקאילע די צו
 :ים דא:ם עס צאהל. באגרענעצטען

איז. ער גרױס װי אױס
 די וז$ם ב^ארד עקזעקוטײו די
 דיספוטידען. צ*ם אױפגענומן פראגע

 ג־ד באשלאסען איז צײט קורצע א נאך
m ?n| ביי געװארען געהײסעז גים אין 

ײ דעסמורס, די  םיטינג לאקאל א נ
 יאר;עז וועט םעשבער רmיע דאס

 טאל אײז וױעיגסטע דאס זײץ װעזעגד
ױי אין o םאנאםעז״ צו n ,דאס םײנט 

 אנוועזענד כיוזען װעט מעםבער יעדזר
 רעס דורך םיםינגען לאקאל ז?קם צו זייז

 אכעי איז עס וױיגיגסטענס. צום יאהר,
 די אױב דאס געװארעז באשלאסען אױד

 ;יט װעלען װעלכע כיעמבערס ׳ יעניגע
 בא־ װעלען באשלוס, דעם אויספאלגען

 פאר דאלאד אײן דיט זועדען שטראפט
ײז אנווצזענד ;יט ײ ז im נ r אזעל־ פון

m
m

■.;?;*:;J
mM ■ ? ^w LT ׳■׳ifijr:■w

r און r im ניט. סוטען
 ד♦ דאס פאדשגתרן, װעט איחד

 דא• om אױסעז ניט איז ?שזמשוטיװע
m ראר o r.אד• איז ד װאס אין ״£ 
^u^/om voi ,דעטבעיס די אז איז 

 דיט״;גען, לאקאי״ע די צו קוטען זאלען
 דאזיגע רי וױכטיגסטע, די איז דאס

נ טע;1ג־ געטוזט ױ האט שטעלוג;  צויי
 צו הי-ען צו :א:ר?סיגקײט אײ?ר

 ארוג״ שטראף די װעילען מיד טיטיגגען.
 סעם- איהר װי ש;?ל אדי טעמעכיען

 האגד• אזא דאס כאוױיזען װעם געדס
 ;אר האז דאס און נױט•;, דט א•? יוגג

 אין קוטעז װעט איהר װען דאן נעשען
טיטיגגעז. די צו טאסען גרױסע

 זאלס איחד אז געדענקט !כרידער
 שסדאף דאיאר קיץ צאלען דארפען דט

 וזיױציש סארשידעגע אגגעכען ^דער
 צו ;עקומען :יט דיט איהר פארװאס

cm טיטי;;. לאקאל יעגעס אדער
 געלד זץי פארשיארעז װעט איהר

אונאגגענעטליבק״סמן, י*אקאל cm און
 קראפט אין אריין ;ײט כאשלוס דער

cm שיטי;ג ערשטען pc ־1ס? שאנאט 
 נעהאלט:^2א װעט װעלכער טעשבער,

סע£טעטבער. טען5 יעם שבת, װערען
A

11 cmברודאד איז א״גוסט טען 
 םון :תמבער עחזעקוטיװ אן בוכבינדער,

 ;עװארען, דער׳הרלעט לאסאל, ארנזער
 עלעוױי- דעס טיט אױנטערפאהרעגדי;

 ארב״טער די ארוגטער כייט װאס טאר
 גע־ איז אוטגליק דער שעפער. די פון

 געדיט מען װען צײט ד*;ר אין גראד ווען
 פיער״ א פונקם איבײט. דער פון אהײם

 נ?־ אומנליק דער א-ז פינף :אר טעל
 םיר האבען גײעס טרויערעע די שעהן.

 mשטונ האלבע א טיט יערװאוסם זיף
 גע־ אפיס ;זער א איז באלד שפזןטער.

 איז קיאפ דער טרױער. טיפעז אין װען
 גע• וזאבעז איע שטארקער. צו א געװען
 און בוכבינדמר ברודער אונזער קא;ט
im £אר p1 געייעז נײעס די א״ז B 

 עםי איז בוכבינדער ברודץר שרעסליכ?.
 באארד ?קזעתוטױו אן געװען טאל ליכע

 דזשאיגם רי אין אױף איז דעדבעד,
 די פון געװען אויר איז ער :אארד.
 איגםזןרגע־ דער צו דעלענאטעז ?רשטע
 נאףדעש ,1014 אין תאנותנשאז שאנאל

 גע־ 15אפ:עטײל איז לאתאל אוגזער װי
 בוכבינח»• בר. .9 לאקאל םון װארעץ

 װעד* ערשםע, די פון אײגער געװען איז
:y אונזער בויען :עהאלפען האבען V• 

 עד איז שינום לעצטער רעד ביז גיאן.
;jyny געטרײער און איבערנעבעגער אן 

 בוכ• רmברו האט עס ווער מאן. ױניאן
 ליב ;עמוזס איהפ האט קאנטy: יינדער
 נעקאגס איהם שיט האט איהר האבען.
ע האבען תי  ,גײנס״, און ^יא׳ס׳״ אי

 ארן טאלעראנםען א אין םאל אלע רyאב
 פארלוסמ דער שטײגעד. שעסיגען ױניאן

^ א איז  לא״ אונזער פאר באדײםענ
 דא־ פארגעסופען איז לױה די קאל.

 םרי̂ד רער איז אזיינער 10 נערשטאג,
טײו אלע קו  און רםyםעפב באארד ^ע

 שאג, רyגאנצ רm אויןי װי רסyאפיס
 נעארבײמ האט בובבינרער ברודער װאו

לײה. דער בײ געײעז אנװעדלנד זײנעז
ry: איז לױה די iiy אײגדדוקס• אן 
 ;עווא• געהאלטשז iy:''T הספדים פולע,

rm אונזער פח pyבאארד־ זעקוטױו 
̂שב n רס,yכ m n c  pc ,ױ לעפקאװמ  ו
 בר. װאו אנשטאלכזןן אנדערע pc אױך

 בא״ לז.״*. יאדזדען פאר ה#ם בוכבינדער
לאנגט•
n אינזער פון םיםינגען די בײ ry־ 
 ברותר רyאונז פעלט באארד סוטײו

 נים נאןי איז ^אץ זײן בובביגדילר.
 :א,־י זיך טרױעוץפיהלט דער פארנוטען,

איע וועאעז סיר הארצען. אין ̂וyםי
w: פאל :]nv\ נעםרײ? איז ;יםע די 

 tyרבע:lfפאר^ס אונזער פון ארבײם
c.״/m איז ײעלכער ברודער, m n r גע״ 
 אופל, זyרליכyשײד אזא אויף װארען

 פרי־זצײכױג. אוגז פוז אװעס איז און
mnp אנדענהעז זײז!

סעקרעםאר• רובין, יד

ע צי אלו טרױער״רעז .

 לײב/א, pc ־ארבײטער n ט*ר,
אוכ• אויס דריקעז לאסיןא, אח שווארץ

פאד־ אונזער נאך םדױער גרױספן זער
p בדודער שםארבענעם k בײמא־בײםער
ד רyך װעלכען בוקבײנדער, מ א ױיז  נ

 אױ̂ן אװעסגעריסען אונז po האם יםים
ארט. רליכעזmויr א

 כױר רריקען צייט זזןלבזןר דזןר צז
ly אונזמר אױס r 'D ײן צר פיטגעפײזל  ז
 םאר• האבעז וועלמ סינרזר, און פרױ

לעמגן. אין פרײנד בעסטען זייער לוירען
 : y ם י פ א ק

לעזערקאוױםש,
■ קעםעליעז.

ראםענבערכ
ליעוױי.

'A י ',
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»10 i0 o p » i0 i ״גערעכ1 דער פון,

 סד 1»י צוױק י«הר הוגדעדט מ*ט
 צ*«•0ס עדשםע די pc אײגעד ן031שט«

 (גע• סעךסיסאז — יססעז0ךאוט«0יסט5
 י«זזד פרן ר0?ט«נ0 טען17 דעם בױרעז
1760.(
«o, 5 «ן iP0oo \ igפשם«-0 דעד ױט 

 ימם10י9ס גיך סעךסיסאז איז נג»ימ
 גזד עז1י«ה סף g האם און ;עװ«רען

 מעהר נוים. דער,;רעסטער אין לעבט
 זײן געהאסט סען״סיסאן האט אלץ סון

og5p, 5-5 דיpig״o, די giPBOO'ig• 
 פראגק־ ipn״ :נעיעריבעז ה«ט ip טיע.
 בעססע 50 פארלידעז פמצים 5$ז רײף

w, 50 בעסטע 50 פיזיהער, o p a •בעס 
 #דיכטער בעסטע 50 םאטעמאטיתעד, םע
 m3 א ווי נעבליבען, psgc o*p ט5װ« —

̂ןיען טיר. װעז עסה.יg 3 אהן אבער ז
 0צ3נ« די קרוינםרינץ, דעם פארלירען

 די יעז,0גײ:יסט רי פאטיל״ע, קעגיגלינע
p'**5-5pig, »געװעז. ניט בײז קײז ט5װ 

 יש-3 דאזיגע די איצט העריצעז דאך און
טיגקײטעןד

 גרױסער דער פון זון אמת׳ער אן וױ
 .סעך האט רעװאלוצי^ פראגצויזישער

 פאראזיםי^מ די געהאט פײגט םיטאן
 פאר^יחנגע די אבער אריסטאסראטיע׳

 געזעל־ בורזיעואז־ער דער םון קלאסעז
 סא־ אנדעדע אהע װי ער, האט יצאפט

 , קלאר ניט נאף, ציאליסטעךאימאפיסטען,
 לאסמ « האס און פצנאדערגעטײלט

 א*ן פאבריהאנם א אז נעהאלטען, צײט
ארבײטס־פעניפ. אנויטיגער אױך

ײניג פעךסיטאנ׳עז האם דערפאר  וו
 .איע״ קאפיטאליסםי^ די פארכאפם,

 סאני• די פראדוקציע, רער• פון ארדנונג
 קעמן אילע פון שטדיזט דעד קורעכץ,

 העס״ די פארשטאנען האט ער אלע.
 ■בןד״- אוז:האמ אתדגומ אזא פת ליכקײם

 צז •פטרעבצז צו גױט־גקילט די סיאםירם
 חד יואו בײטאדבייט, אלװעלטליכער אז

 אגוועגדתנ פילע א ;עפינעז וועט דער
 ױין װעט אלץ װאו קרעפטען, זײנע פון

צװײטע^יך טיט׳ן אײנס צונויפגעפאסט
-ענעט דעם  סאציאליסטייפזז־ געוואד̂נ
D 'rT jr, ד נאר נים סעךסיביאן האט  מ

J■ איז ־ ער ביעלות. ז״יי־נע אויף זירט i 
 דארימןר ׳עס הײסם רעדטים, גוטער
 אז װי ווערײן. געיטאפען ער דארף

 האם :מרקס, פון םארגעקער אםת׳ער
 מע»ױ דער פון ם*;אריע די שטודירט ער

 אננעיגױ• האט און אנטװיקלונג <יכער
 אנטװמף גאנצע די אז דערװײזען, בען
 געזעלשאטט טענשליבעד דער פין לזנג

 סאציאליסטײ צו אודפארטייד^ך פיהרט
 אױסנעצײ- ד*אט ער מיטארבײט. שער

 מיםארבײט אזא אז פאדשםאנען, כענם
w\ יסוד אויס׳ז :אר אדסבו^ז מען 
טאשיז־איגדוסטד^ נרויסער דער פון

 געבלאנ• נים האם סען־סידאן וױ
 *'itfp די װעגען פראנע דער איז זשעם
ר ^דער אז באפיערקט, עד האט םעץ׳  מ

 ̂טv^אאטHעקס דתדם ארבײםער דערנעד
 פײהעדדיגזןף דער װי אזוי, פונקט

 חןר צו <נ%״ ״דער אז און שקלאוי׳/
 דזדןי לעט מיטטיכײם סאציאליסטישער

 פון פארבעסעדונגי אוםאױפהערליבער אז
 פילצאחלינזמ סאסע פונ׳ם שיקזאא דעם
 און קי.אס־'־. אריייען סא^ע דעם און

 חגר האט ׳בעם טויטע; אויפ׳ז ליגענדיג
 יױ*ז אננעזאגט סאציאייסט אלםער

 אר־ פלנ׳ם פארםײ א שאפען תלםיד^צו
קלאס. בײםער
 יענעד אין פארשטעוזן צו דאס כדי

 באײת זײן ;עדארפט ניען האט צײט,
 א'! אלץ דאס אמת, . טעגש נרויסער א

 פרעדינונג א בײט צונויפגעםישט געווען
 פעח* םיט׳ן קריסטענטום, נײעם פונ׳ם

 אנשױאונגעז, רעװאלוציאגערע שיז לעז
 פאר־ פינסטליכען שטענדיג נים מים

 ראלזן עקספאראטאטארישע די שטעהן
 װאס ד״אס, אבער פאבריעגנט. פולם

 ארע צו דעקט ׳גע*עבען האט סעךסימאן
י״ע־ זײז ־פזז פזיעילז אומפאדסײדליכע

ק^ריילאדר םוײם םון

נ) ציוו ײו •ן )

•רבייט. חןר צו ג^מן ויו fru 1 י♦ —
צום ד^סאן, צזס — עדיטאריעל? *ױ׳

tm nr — <ב"חו
— u, חציסען נאט וו^ך I #או^ אליף —
y א — u  * P in ס וו*לn r  T העלםען. צו אלײן ועחן
* 1א>ח — ™ •p ig » r  T t  W שוואכע אײעדע אויף

נ
—* ov, אזא »אר •  געזונט סך קײז מען דארןי ״W’״

 ׳גוט זײן װעט שמיכען דעם ארotm 8 אימד ♦n ו^ונין, דט
w װאס אז ip — איז , ו מ ו ט n נ  םאר־ צו נים #איז זאך חױי

T געטון f מ צו מיט ד טמן ח  איהר׳ט אײדעלע. צו קײן נים ;ז
o n  inytyj •ע? ענר רעס מר לי טי ײ זײנען א?ױ מ  אלע. דא ז

im עס gB, ײ װעאעז אױסנאמעז, זיד, סט^טעחט  אבער, ז
̂ד חאנ o ,1סוח א p i ■”ײ לײענען. ניט אעגאגצעז ■ער  ז

אימ^רירען״ איחם װעלען
ײן הען מ*ל*ן, :ע־ איך האב שרײבען׳/ דעם אין #ו

טרעםע̂ן װאלט
 אז ײעלען. זיי אויכ צװײפעלט ער דאס געזאגט חאט ער
ײ ױןי ס׳ותט ארט װיעםען נארנישם, נ^ר יוינאן. גיט ד*ס ז

 זאך די נאר זאאען סיר װילען. זיי וואס טאן tn זאיען
טען מתסס^ צו ifOHirj לט ױ טרכ̂י  דער־ ם׳וועט וױםיל סיל •ז

p טד8 t n n n\ ס״ מ ח׳ װיי ח , ארעז י  אין דאלאר עם^כע ?•מי
j / צו pipp f r in g e\ דארט r t n p חזר״שעז א נעכט עטליכע 

!י*נ*ן טאג
 ט׳האט לוסט שםארקען א סאר װאס און שװאכעד אזא

y חאכ !לאנמן צוס n כקדקזננזײג איחם  אט, נ^כנעםראכט. ̂נ
on, נדעכט tip דאר אח צונויוי זץ־ דאכט —

ipzn ײן ס׳קען  דער אזױ. עס איז דערםאד םא<מ אז ו
r חאט װאט  nטiרpעס וױל וזיל, ער װאס חנרגרײכען צו ײט 
P טזוי דט נאד ig o r...

mg צי o n  m ײז ניט אויוי עס האס ז
 צו גאדניט וױיזער״ *װענ פטדץ •רכײט דאר סױט טינוט דעד
^ ga :טאן g i  ip^ איהם םאר ס׳אי? און ווערען נעבױרמז 
 א נאתעטעז, א איהם כדאוס דק וחנט עס דטא. מוך מײן נאך

 ענערגיש זיך ס׳דטרף וױיזצן. צו װעלם דער aga הי^גפען
 אנ־ ״העםדעלאך״ :ײסטיגע איהם פאר ארכײם דער צו נעהטמן

צוכױיםעז....
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 די 10י011 זמססן גט0ז*ד0•ר חה «
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 11« רס0דז«0ג0ס ד* םח «ח נס«רד
 דזשאינס «ח איידזשצגטס ביונעס

 *ס110נ 10י011 10ס*ט*ננ ד* «דד.0נ
 י00 ד* 1»* *יס0חר9ל0 סעחר ן0נג0נר
no *ג* 10י011 זי* 11» דס,0סנ0ס ד» 

נ1ח  םאד• 0נעס*ינ ד* נאגרײםען 10י
.19*31* די נרעכצץ 1צ 1צ מנג011ש
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pn,» 99001 0«י*0 10ח«נ.»
או ױ ט ױני לץ טו ו א נ

 מעיד ״רעדי זאכען. פארטיגע פון װעלט א ס׳איז שור. —
 געשריבען װערען זאל אלעס אז איז װיל איך װאס !״ ארדער צו

 שטאדט דער םיט טאן צו האט װאס אאץ און רעראקציע. אין
! איך פאדער אזוי !ביז

— g אײגג, אזוי איז דא אבער, םאדערדנג, גערעכםע ;אנץ
געפרעגט. איך האב ? שרײבען דא איך סען װאו

-  אםיאו ן אוכיעםום סען קען — שרייבען ם׳קען rg אה, ־
שטעהענדיג.

באזונ־ g און זיצען. צו װאו פלאץ א האבעז דארף איך —
 אין זיך בײ שרײבען מוזען איך װעל נים rg דערצו. פלאץ דער

צימער♦
i ער האט דעם. װעגען זעהן שוין םיר׳ן וועל, — ' r געזוכט 

o;gr i0ny דערװײל rg^B װענען פר^ע דער פון iiW D*ng מיר 
אנגעשריבען. איהר׳ט ײאס בעסער

געזאגט. האב איך
? מײן איך װאס דאס אח ? \ גום דאס —

------------------רעדאקטעיע די רעדאקטאר... דעם ...םרע:ם
 רעדאקטערע צװײ די צו נעטאן קוק א םראנענר האט ער

 אויםגע־' גום, מהר jov r*K׳D rg o:grp: איהם האבען ״r און
!צײכענט

r 'g w אין אװעס און געזאגט ער האט איצלרײם!״ g זײט 
רײדען. צו 1 נומער רעדאקםאר םים

— :געטאן זאנ g דיט דער פון מיר האט 2 נזםער רעד.
 אפ. ניט עס לײנמ רײזמ־קאסטעז.... אײערע איהם בײ בעם

o:gr ,שוין... איצט rg םארםאלעז... זײן עס װעם נים
 װי אײדעל nrg אגט,1גע אוז כח g אנגעםאן פיר האב איך

 דאס געענטםערט האם רעט מר. ׳ער און נזןקענם, נאר עס כ׳האב
 װי סײ ס״וועם ה. ד. האבען... מיםינג g דעם ורעגען וועט ער

r| '  דורכצופיהו־־יעז... jnpr דאס ער וועט מיטינג vrorpyrpp אן '
 ווערעץ... אפנענעבען גיכער װאס סיר ^gr׳D ראם |nyr ער׳מ
*!שור

: ODgf»p; האט ענטםער דעם געדזערם האט װעאכער סאן
 אפאײנעז פשוט עס װיא ער מיטיגג? ווען םיםינל װאס

 םויאע װערען, גארנישם דערםון ^gr'D כדי שפעטער, סך־ g אייױ
ן תדוצים

 5gr פאבאישער g זאויבען. געװאאט ניט עס האב איך
 ארויס־ װעאען יך1 תרוצים םױאע מיט דאלאד צעהן א איבער

.זײן ניט ס׳קען דרעהען. . . !
פײדזש, םרײעז םאר׳ז מאםעריאיל װעגעז אײנגעארדמנט

 און ראמאן דעם פארטזמצעז זיך צו געםאהרען צורי? איך ביז
 פון ^gr עםליכע דעם, אויסער שרײבען. עדיםאריעא |g נאך

 ערשםע די אין עס inpr באארבײםען. צײטומען די
םעהאען. ניט רgr ?ײז םון נוםער׳ן
 אידיש־רוסײ דער מיט איף האב אװענט דעם םון שטי? א

 אנ* אטעגאריש0 זיך האט זי כם.gרברgם אינטעאיגענץ שער
 דgם דאס איז װאס :אנעדקענעז צו ״וועג־װײזער״ דעם זאגם

 אונז פאר דא איהם געהט װאס ער איז װער ״ומװ־וױ^ער״ א
 אונל םאר אױ צײםונג אידישע g װיאען מיר rg ? ארױםנעבען

 שטאדם םון נײעס די און י. נ. םון lWDipga םיר װאם די גענוג
>vzvx\ װעג־װײזער״, געםינען. צײטונגען ענגא׳ישע די אין סיר* 

וױתען! ארנז שדיז קען עד ווענען g פאר װאס אינדיד!
 אנבא־ װאס ״וועג־ײײזער״ װעגען םיל nrg װײט אזוי

ײ ײנען1 מיך, אאנגט  צופרידען ׳אגט1גע האכען ,jngn: ז
ײ צו בין איך װאם  I'grg איז ?רײז זײער געיװמען. ביז אין ז

p מענשען אינטעאיגענםזז םון צאהא די אײננער. i j n n n  g ig• 
 און סענשעז פרישען g זעהן צו אײנגענעם איז עס דאם מער,

 אעננער אאr<צײטונג די דאס ״r װינשעז אלײן דעם צואיב
זיסטירעץ....0ע

ײ ׳יע  צײטונני אזא איין םיםארבײטערשאםט די ה^בען ז
 װאס צאכע19 געװען דאך ס׳זײנען וױיא... רגעבעזgם הויכמוםיג

״ ״װײדזשעס מאמגן געםוזט דאך האבען ײ !  נע?^ט האבעך ז
 אבע־ אעבען א מאכעז צו םיטעל א בלױ^אויף װי דעם אויף

03g^ ''a  D^g צו iio^ ip? ״g םאג!״ נעבטיגער g iD g:w- 
 מיט טאן צו האט װאס דאס צו שטערוננ g גאר סיאיז טיװ״,

 פרעפי־ ״א אנשײהמיש, אן וחגנ, אין שטײן א אויםיזצערונג.
״ !אםסםװיע

 ערמונםערן, צו זיך איה האב רײד זײערע אויסמהערט
 אינטעליגענ־ הײפעלע g פון יעונג1< דעד ס׳איז דאם נעזאנט

 שטיצט און ויך באציהט צײסונג אידישא טעגאיכצ־ א) טען.
 די םון םאדערונגעז יאיז באדערםאנ״מעז די אויןי םעהר זיך

 אדוועד־ *ח — »יז 10קל«ס אריםערע די פון םאםאן. ברײםע
טײזםצנםם.
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ט א אר דער «ו װ טגלי  דער «ון מי
אן, דרעסמאכער ני £ יו א 22 ל

)s 1«״ «ון («יוס
 סעזחנםאי• און עקזעסוםיװע ויןהיטער

tvcy מנעדז׳שער r i v u דעD«it3 c און 
 דים׳וי■״ םואע איז ,ורדנוננ איינשטעלען

עז רײהעז; אונזערע אין לין נינ  מריויי
 םון ם*הן דער אונגמר דרעםמבער

»ז אוז ױני,ון דער ײ  נאימב»םיש, די *
 אױם־ DMr װאס מאכט, די אעדס on »ז

v די איז םארבעםערוננען די ג׳מעםפט v~ 
o כווװו *אע סיט נרייט איז «ון ■ער, t 

«׳ און פטרט״דינען *ו י«ען.6נ
אויםנא• די זײנען טווער און נרױס

ססמזױן נייעד דער סון נען  פת *דמיני
ו ומט עס א«ק»א. אונזער י im ז r ia a 

 און סעםבערס 9«ל טון *נ^טחנננוננ די
מרינ* די נייצותוםעז םיטהילף, זייער  •ו

 סיר ווענ. אין אונז ׳שנמהען וו*ס קייטען,
ר, *בער זיינען מ  עתםםער דווך »ז זי

 עת* די םון *רנײט *יבעתעגענעגער און
 םיםנלי׳ אקטיװע אןן זעסוטיװ״באאניטע

 »יז ■אליםיסם *וועהװארםענדינ דער,
 וועאען זײם, א אן ח*שבונות •ערזענאיכע

ץ סיר  זיכער, זײנען מיר ;ב״קוהזן אי
מ די װידנמן ײזילען סיר ײען דאם אנ  נ

 דער םון אויפבױאונג דער םאר ענעתיע
 םארבעםע־ nr חאםוי qjח סאר און ױניאן

i n דיזע וחןם *רבייםער, די םון <*מ די 
m נעקרױנם ארנייט in i ןרםאאנ םים 

 אייף «ו איעאיחמ סיר !^סמאכער
 אמזער.את»כיז«)ייע, םון נאמץן אין

m סיו װעאכע a n נדם נעגויט • נז׳  או
ס־ איינצינע אונזער איז װעאכע נאוט,  מ
 ;ב»אענ»מ<ס רי ןwyp שוץ און טוננ
דג װערם אײך: *ו תפען מיר  אין ««
 *W די נים פארנאכאעםינם ױניאן! דפד

 םאר־ סים אח !שעפער די אין די׳שאנס
 םארםעם־ *והיס אאסיר נזוות א״נינטע

ם פאר — ארנפניזאזיע אונזער םינען  ת
m u אלע סון n r t rw t סױ־ *עהנדאינער 

. םיסנאימר. זענםער
װ י ם ו ה ע ו ק ד ע ר א א ב

g שלעכטער
 יי ®תלע אמ ••ענדיםיםים כלום. אונרײנע קאפ־שםערגען. ברעננט

קראנקהײםען. דערע

לאקם  נעהערט האט סען או וועדםער,
 סאםע די און הארצען, פון קלפפעז

 אפ^אדירט. האסואיד זעחד איחפ
 ריכטינער רn נעקיסען איז זלזמם

M ו יtrאנט ת 'nנn,אהין ר 
 װען נעײען, א׳יז ראם «ימר. .
o נעמאכט האט ב^סצאװ ןו n 

nr דאן זיינען אצע סאםע. דער 
 האט ק״נער פארעסיינעדט, װי ן

 די אפיצו ארט. פון נעריזזרמ ;ים
K י נעזעםען זײנען ליגקע ו  םאר• ו

ע• טאםע ריזינע די און ןר»  יו
m a n ס פ ת םו מ  *■צאדים־ םיס נ

jy גאנ־ די אז ײרא־נעערײען, און 
 די אםילו !נעזיםעדם האם *לדיננ

 m:romnr »יױ זײנעז אינפק מ
yoga  i j אננפנוטען איז עם אדן 

יתיאן. חנר פון פאליםי די חט

 'עגןר ye געיעיזמפט בורז^אזע די
 ;עװאר«ן6}ו סעךם־טאנ׳ען האט צייט

 <הם נקט1־'4ל; ־ךערפוור פארנעשען. און
 באװאוםס נאנצער רער איחם עהרט און

•רפצעטאריאם. זינינער

נעשרי־ ראםאן דןם און גאכם גאנ«ע H נעיעםען כין א*ר
i אין נעז, n ננע׳פריבען איך חאכ םדיח• o n עדיטא־ ערמטען

• ריעא.
מגן דאס סים בח איך ײעז . מרי *jr אין מ M n n נעסומעז 

T ר*ס t דארם p ig o r .זואם זאכען נעםוםעצם m a n 1עוי 
 נןװחזן. פארגױנ ניס נאך זײנ׳מ װערעז, נ?טא| רפט8כאד ל»ננ

an n די a p a inנעזוכם אײאעניש נרױס אין זיך ט a״n ia tw־
i נעו r o n y  □ n ר מ m נו v m s 'n a.

ia םיך oan ? קאויע נעב^כם — o p « in  i n 1 נוכמר 
mנ שויו עט ס׳םוז גימד, op נים ;נאנענענם y צום אויף 

זעמן.
d וױאס איהר — p איכ*־צ'י«גען ניס פוייעו־ ? 
*י— , IPP'o lo a n ד P’* אייוי יי ta^ ia t T) ! 

m p t n r  o a i ױ איהם פון נ?ײען פײן ז — .tptat «ו •
la, 9 איחם y*n איך o a i o n9סליכ »PM tp:»a ,IPf>oiM| און 

J a n a o n •  o n  »oaa-Sa»  t p  o>anpt מו א־ 4לײ««1אי נ

שאקאלאד דער על ט ט מי הר־ פי ב א

ארדנוננ ץ א מאנמו איימר האלט
 DV פערחים «ײמ דערזעלכער אין אץ םער׳פםאפוננ קורירם עקם־לאקס

 -WB און עלעכםען • פון קוםען וועלכע קראנקהײטען, פיעיע ®ון אײך
־ ׳׳ םאגע־. •םאפטען

 יאחר־חונדערם דיעזען פון ערפינדונב וױכםינסטע די איז עקם־לאקס
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 1»י *רבייט סד קײן ^טינזעגד, טון חייס
מו — גיטן איטמ ד ממו  -0ל0ג דעי םי» זי

מי §*ר נוחוח 0«רי« געגחײט ײ י
*ן «ארם •רבײ■, וזײטעדדיגער ױני••. די י
ynm I pw i כבמים! דיזצלמ ?יין װעם
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שאנוע אונוער און שפ»לן אונזער
p זיף סיר םיהאען *יט* ז אײן וון t i i־ 

 װאס. דערמיט, שטאלץ שםא*ץ.
 טאנ־טענליכע די אױף «כטע;דיג

 און ױניאן די אױןי אמאקעס 2ל*
 סא־ די איז דאך רשאסט,2סיהר ו?ר

־2* כיעכיבעריעיפ אונזער סון יטעם
 און ׳&טאנדהאפטיג, געטרײ, 1

 האט און ,1םארשטא* i2*ifi *יהר
 דער פיז םארפיהרען געאאזט ניט

 װ־ןלכע םאדישװערונג. ם^נסםער
 א געגען געװארען געסאכט וועךעס״איז ;

4ױנייי

בײ
זיר
גע-
איז

A
דער םאי*נענדע. דאס גאטראכט

 םארסאס־ אגענטען, nnipo0O *2ינם3
קא־ קשאן2 ״דזיטאינט א א*ס ייירס
צוגע־ זיף װאכען־לאנג האט /20
 םון םײה־סטאפעתש איהר םאר יײט

 דערםיט האט זי דאנערישטאג. ןן
 איהר אז לט,2ײ די א*:ארען

 גאר איז ארבייטער די אויוי
ײ נאר דארף זי ייג. :זאגען ז
אלע און שעפער, אײערע ;זט

װעלען דרעספיאנעי־ און ר_______
ױין *ױ  נאר רוף, איהר פאלגען *ש2ם י

f M B ױ  אסת׳ע די געװען װאילט ?י ו
H g fjjf• ,בינ־ דאזיגער דער אויב הײ*ט 

 מאכט אזא א-ן אײנסלוס אזא זזאט
|n ,איצ־ די דאך איז ארבײטער 

 זאגאר איז ?י ױען ערשאםט,
בארעכ־ *יט באכית ערװעהאט, יד
סאר־ זי װאס ,2ל2שט דער צו

ױניאן. דער אין
A

 אט פון ציל דער געװען איז דאס
 דער װאס צויליב .מגיאךכרעכער,

ע8|*ק־סט  נעװא־ 12ס0באשל איז זש1י
 דעם אט דערנרײכען צו כדי און _

I2***"f ,*אננעװענדעט מען האט צי 
 נאר װאס אויף טריקס, ^*כױינםטע

 נאר ײי נפשװז, געוױסענילאזמ לכע
 זײגען זייז, עס קענעז יברעכער

X די צו אפעאירט האט מען 
ײ די םין אינסטינקטען גסטע בי  אי

 אז אײנג^רעדט, זיי האט מען ;
 א בלויז אויף סטאפען נאר *דאדםעז

ײ װעו־ען גלײד און עםונדען,  ז
יײט  םון צו־ות, זײערע אלע םיז ̂!

 עס און פיהרער׳ קארופםע זײערע
t** וועלט. די װי װאויל ויערען

 געקאנט האט רױטע חברה די נאר
 איז טריק, דעטאגאנישען א נצעז

םאר־ צו אום געװארען, *ויסגענוצט
 מלאכות בעלי די םין םוחות די) . _
םיה־ ־די שעפער. די אין איז וס6

 געשילדערט זײנען ײניאן דער מון
טײ־ שױדערליכסטע די אלס 11 ״

 גלײןי װעט מען װעלכע םון
 ײעלען ארבײטער די אויב וועחנן,

 די םארלאזען שטונדע צוױי מאר
 םרײטאג צ.־ריקקערען זיף און *־/
 ארבײ־ ^פרײע״ אלס ארבײט, נר

m זײער םיהרען אלײן וועלעז וואס

 ערװאר־ נעמעגט דארום האט מעז
 און קלאוקםאכער פילע גאר דאס

 נעדעכטע האבען וואס :ער,
 די געגען קריװרעס ®אגטאסטישע

 נאדעל, *און שער װארפען וועלעז ?,1
 א מיט שעפער זײערע טטרלאזעז

k םריהער. שטונדען

 ערװאר־/ צו געװען איז םעהר ז^ס
 םאר ערםאלג באדײטעגדעז גאמ «

 ױניאד די וױיל שוױנדעל, גייעם
 נענוםען אנסאננ אין האט ןסט
 זעחר שוױנדעל״סטאיערזש גמן
M. גיט אוםן בשום חאט ױ 

»v ,אז טארשטעלען n גרויסע 
̂וקמאבער לא• זיד אל

 זזאמעםנעם אזא דורך וחנן
n גע״ גארניס חנרפאר האט

יf אוימאוקלערען אום  גרויקע ד
r. עלםטער דער איז ערמט 

 דער םון אחנזיחננם דער האט
 נויטיג ם*ר נעהאלםען געשאנאל

 אדחנסײ צו ^טנדעכטיגמײם״
 קלאוקםאבער די װאתען או

ניײאויטנע־ דעם מאר ומנד
םעג־ זעחר איז אם און ®ײמ•

ערחאל־ ערשם האכען פילע נאר
מן  m שױ| איז עס ו

̂־ימאר ״ א האט ח

 קלאוק די ניט הען װאס ימע:ש זײטיגער
 גלוײ געמעגט ביאכעך, דרעם און כיאבער

 װעלען דאנערשטאג לעצטען אז כען,
ys8 ײ5 אין דרעס*שעפער און קלאוק־  רי
 די און פוסט, בלײבען יארק נױ טער

 אין קלאוקפאכער טויזענט 70—60
 גאס אין ארויסקוסען װעלעז דרעסםאכער

 אגעג־ כיאסקװער די םון רוף דעם אויף
 באװײזעז שױן אלײן דערמיט און ׳טען

 דער צו טיםטרוי זײער און האס זייער
םיהרערשאםט. געזעצליף״ערװעהלטער

גאנ־ די דאס זץ־, האט אויסנעלאזען
 שרעק- א נעװען איז דעטאסטראציע צע

 פרצוןי דעם אין פאטש ליכער
 אזא מיט האט װאס חברה, דער פון

ן ע ד ל י ו ט ו ע פ מ י  געארבײט א
 מינארי־ 11קלײנ א בלױז איהר. םאר

 זעקסטעל א װי מעהר, עטװאס טעט.
 ?לאוה דער םון מעמבערשיפ דער פון
 פארגארט איז ױניאן דרעסםאבער און

 ף נ י ם םיטיננעז. די צו געװארעז
ל ע ט ס ה ע ן ז ע ב א ט ה ם י י ם ע  נ

ף י ו ם א ע ־ ד י ט ס י נ ו מ א  ק
 םון זיבעטעל זעקס ף. א ל ב ז ע ש

ײ ארבײט, געהאט האבען װעלכע די,  זי
 די, און שעפער; די אין געבליבען :ען

 ארום ג£הען אונגליקליכערװײזע, װעלכע,
 אלע־ אונזער צו זײנעז די און לעדיג׳
 פון דריטעל א באלד באדויערען מעגם

 און דרעסםאכער, און קלאוקםאכער די
 זעהר א געװען איז עס װעכיען פאר

 געהן צו ניט בײצושטעהן גסױן גרויסער
 זײ האבען מיטינגען, דאזיגע די צו

 װארנונג די םאלגענדיג אויסגעװײכט,
 אינטער־ דער םון פרעזירענט דעם פון

נעשאנאל.

ן ר מון מיחרערשאפט די ױ מג־ ת

םו־ מיט זאנען דארום כיעגען כײר
 םײה־סטאפעדזש דער אז רעכט, לען
 באװיזען וזאט דאנערשטאג לעצטען פיז

 די װאס דעם, פון היפ*ר דעם ,פונקט
 דיםל־ו־עדיטירטע אוץ ארויםגעשמיסענע

 באװײ־ געװא^ט האבען ױניאן־ברעכער
ײ זען.  באװײזען געװאלט האבען ז

ײ און כיאכט זײער  באװיזען האבען ז
ײ םאכטלאזינקײט. זײער  גע• האבעז ז
 פון םאכטלאזיגקײט די באװײזען װאלט

 און םיהרערשאםט, איהר און ױניאז דער
 גרױסע די דאס באוױדןן, האבעז זיי

 איז דרעסמאכער און סלאוה טאיאריטעט
 מעג עס װי גרויס. און ;ױניאן דער םיט
 איז זי אבער אונצוםרידענהײט, איהר זײן
 אויןמ ױניאז די םארלאזען צו בארײט ניט
שארלאטאגעס. בינטעל א פון רוף דעם

ערװארט, ניט םיר האבען :אטירליך,
 האבען זאל רעזולטאט דאזיגער דער אז
 געשװא- די אריוי װירהונג מינדעסטע די

 זײער נאר גלײך ױניאךברעכער. רענע
ײ האבען דורכםאל  נװאלדע־ אננעהויבעז ז

 זײער זיג, זײער װעגען װען
 םאר הונץ א עפעס זיג. גרויסען

 טוײ 11—10 די םארװאנדלען צו זײ
 זײערע צו געקומען זײנען װאם זע:ט,

 באשטא־ זיינען װעלכע און פיטינגען,
 ערב־ אן םאר װאס םון װײס, װער 6נע

 קלאומ־ טויזענמ 35 און 30 אין רב,
 געהט װאס דרעסםאכער? און פיאכער

 ציפע״ אונבאשטרײטבארע װאס אן, זײ
ױ מעהר, באװײזעהיאז רעז ײ 10 ו  טו

ײ זײן^ געהאנט גאמיט האבעז זענט  ז
 חשבונות. אזעלכע פון אױס זיך לאמן

ײ רוזי אין זײ, שרײעז טויזעגט, 35  ז
ײ קנאה־ניסעי.  םאר Tin זיף שעמען ז

 אונפארשעמטע דאזינע די איסיצזנן,
ײ םארשפירען בל^וםערם?  ׳מיג־ דעם ז

 זיןי םאר בושח פון געםיהל דעסטען
 זא־ לינעז און בלאםען כאטש^' אלײן
 אײנציגע זײער דאף איז דאס — גען•

װאםע.
***

לינעךזא־ און בלאפען זײער אבער
 די אן. וועניג זעהר אוגז געהם געז

 םיחרערשאםט די דאס איז, הויפם־זאר
 דעם דורף גראדע איז ױגיאז דער םון

 םעס״ דער צו געקופיען פײק״סםטפעדזש
 םא־ גרויסע די אז איבעחױיגוננ, טער

 ױניאךםעםבערשי■ דער םון יארימעט
 אנגע־ מינותסםע דאס אויוי נים איז

 סו( געווארען םאמיםטעט און שטעקם
םנסה. קאםוגיסםישער דער
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n אץ קוראוש r 'i י22ר2ח m n  nf״* 
שאד- דעו סון מדאן n װען

 »ו» ארבײטען װאס לאטאנעס,
 אוד א»חד סאר נייזקײט טײסלישער

טערגאנג.
A

 ט9אי סיהרט םיהרערשאסט די
 »ודאן, #ד דאט טאל, אל?ן וױ סעהר,

ן אױסנױאונג װעמעס םאר  אױסחטל- ױ
כעסטע איחרע געוױדטעט חאט זי טונג

 אױןי גענױט נדן, א דט איז כחות,
 אופר שען וױגטעל יעדער װעיכען זאסו/

 נאגצע׳ איס )/ױדא״ די דאס ;װארםען
 און טען ױ דאס און קערךגעזונט, איז

 פון אטאחעס, אלערלײ װידערשטעהט
ײ װעמען  װען און קוכיעז, ניט זאלען ז
 אזעלכע זײנען אומשטעגדען די זאגאר

 אז עמוארטען, קען טען דאס שלעכטע,
D זיר זאל שונא װילדער דער im אוד 

 שטארס און איהר, ר17אונט טערמינעװען
םוגדאמנט״ איהר צוטרײסלען

 און — טיר, װאס אױוי איז, דאס
 אינטערנעשא- גאגצע די דענסען, טיר
 םון דיןס שטאלץ באמת יפעג— נאל
 אין דא אבער איז זײט אנדערער דער
 םײק״דעטאנסטרא״ קאטוניסטישער דער
 T? שעטען םיר װאס טיט עטװאס, ציע

 דעם אין אז איז, םאקט דער וױרקליף.
 אדײגגעשיעיט םארט איז םײה דאזיגען

 יןלאוק• טײי באדײטעגדער א געװארען
 אכטע;־ ניט דרעסטאכער. און מאכער

 גע־ איז סיײן דער װאס דעם׳ אױוי דיג
 טױ• האבען דאף האמעטנער, אזא װען

 דקפסמאכעד און סלאוקמאכער זעגטער
 דאזיגע די אין ארײננארען זיף נעלאזט

 שע״ טיר און פאסטליע. קאמוניסטישע
 אםילו װען דערטיט. וױרקליןי זיך מען

 און קלאוקכיאכער טויזענט 10 בלויז
 זײער געװארםען האבען דרעסמאכער

 דאס איז דאגערשטאג, לעצטען ארבײט
̂י א װירקליף ניט  עס, סוכיט וױ חרפה
 זאלען קלאוקמאכעד טויזענטע םיל אזוי »ז

 ױניאן, זײער דיסהרעדיטירעץ װעלען
 ױיער םאר באשיצונג אײנצינע זײער

 װאס װאױלױין? זי^ר פאר חױנה,
 גע״ ױניאן די זײ האט שלעכטס פאר
 זײע־ העלפען װעלען זאלען זײ אז טאן,

 צוביעכען צו שונאים עדגסטע רע
> איהר

•**
 צו לײכט איז עס אז וױיסען, סיר
 א אין דעם. אױף תידמ א געפינען

 מענשען טויזענט 70—60 םון ױניאן
 אױפנעקלערטע, א׳,ע זײן ניט קענעז

 ױניאן־לײט. דיסצייליגירטע דענסענדע,
 אזא צוױשען אז ערװארטען, דארףי פען

 װע־ םירע, זײז זאלען פאסע נרויסער
 לײכם קען בלאםער געניטער יעדער מעז

 ער־ דארף םען ?אפ. א םארדרעהען
 טױ־ פיל אזױ צװישען דאס װארטען,

 װאס טויזענט^ פאר א זײז זאילעז זענטע
 פיט׳ן ניט און קאפ מיט׳ז ניט זײנעז

 ניט ױניאן־לײט קײז קײנמאל הארצעז
 אין נעװען זײגעז זײ און.ראס נעײעז,

 םליכ־ זײערע ערםילט און ױניאז דער
 וױיל :אר ױניאךםעסבערס, אי.ס טעז,

 געקאנט ניט אנדערש זיף האבען זײ
 אנוױיזען וױדעד העז טעז העלםען.

 עלענד גרױסער דער וועמען פילע, אױוי
 הענט די אין :עטריבען האט זײערער

 ײעיכע ״בא;דע נעװיסענלאזער דער םון
 אױפצושפילען, זיף םארשטאנען האם
 און יצרן. דחטנא פ^יח, זײער אלס
 טײלוױיז איז אלעס דאס כאטש דאןי
 םאקם, דער דאף אבער ריכמינ, נאנץ

 נאד ניט אויב טויזעגט, 10 גאנצע אז
 דרעסכי^ער, און קלאוקמאכעד מעהר,
 םארלאזעז דאנערשטאג לעצטען האבען
 װאס סימ עטײאס, איז שעפער, זײערע

/ װירחליר. זיך שעפעז מיר

 פיהרער־ אונזער פאר װארים
 מאכט. םון םראנע א גיט עס איז שאפט

 װידערהאלס, אפט ^זוין האבעז מיר וױ
 גמפאלנט װאלט םיהרערשאםט די• וועז

 גע• און נײכונגעז פערזענליכע איהרע
 נרעסטעד דער מיט זי ײאלט םיהלעז,

 איהרע םארלאזען בארײטוױלינקײט
 איז ױי םאר ױניאז. דער אין שטעלען

 װיכטיג״ דאס און העכסטע דאס אבער
 איהר גאגצמײט, איהר ױניאן. די סםע

 דעם םארנעםט אײנםלוס איהר סאכט,
 נעפיהלען זײערע איז אויבעדאז סאמע

 םאר נעותז איז עס און געדאנקען, און
 לײקזד עס טיר אלעז1 װארום — ײ1

 שאנדע, א און וועהםאג א — גען¥
ײ וחנן םוי- עטליכע די געזעחן האב*ז ז
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 איז ז0מני i228opi0*p 12כטי*2מ 8

 װען2* ראר 12די* דאס ם.1חל 8 בלױז
 ברי״ אח ר2שװעסט 2*2א"* 2י2*ז1א

 -8לי2* מילד י118 12201 0011 דער,
 סײגס לער?ײ8 טדאגען2* 11א רעמט

 די 12*2* אױםשריםטען 2נדליכ2ש טיט
 זיף *ײבט2 לט2װ גמיסע די אח 1 ז0ײ*י
 *־8*80 *יט זיף װיל *דער,8*8ם ניט

 טױ• די אט צי דעם, ין8 ז2ר?לײב2ד
 ?ליי־ 8 12זײ* *טען8*סטר0ם2ד זעגטע

 די סשר8 ר2אי טײל גרױסער 8 נער׳
ײ זײנעז גיכער ײניאן. גצע8*  -כא־ ז

 -P10>P 2*צ8* די 18 דעז,2ר?ל2 1צ רײט
 האט יװיאן דרעספאכער אח כער8כי
 דער לבסט.21 יך1 נעגען מא*סטרירט2ד

 צײ־ געװעז ױינעז ov 18 ״1י8 פא?ט
 דער מיט אדויס ײגען1 ױעלכע ,12**1ט

 *צע8* 18 נעשיכטע, סעמאציאנעלער
 םאר־ האבען כער8?ס1?לא ענט1טױ 75

 יארק גױ סון גאסען די ר2איב שירט
 סיהרער• ײער1 געגען פראטעסטירט ן18 .

 װי האבעז, דעם װעגען אבער שאםט.
 8 אננעהױבען ניט ׳יס1א זעהט עס

 יך1 האבען װאס די, טאן 1צ טראכט
 ר2?אםוױסטיש דער אין באטײליגט

ױגיאן. די געגעץ ?אנספיראציע
A

 18 העכסט״װארשײנליף, 1י8 עס
 חא־• װאס *ט,21י1ט עטליכע די צוױשען

 בײ״ קאפוניסטישען דעם געהאלםען בען
 װאם םילע, *עװען זײנעז שפיל׳ 121

 וי18 י18 ארבײט, אהן אתם געהען
אױסצודדי• *?ט,2געד ײ1 האבען אתם׳

1 12Pײער1 געגען סט2פראם ר2ײ 
,2אב ײ1 וױיסען .2*8ל ד2רי*2טרױ  י

18 .o r דאס סברא, 2גרױס 8 דא 1אי 
 ״2*2ש1ד 8 12*211 שרײ2* י2ד 2ד8גר

 *דינט2*ע יר1 האט װאס ראל־סטרײ?,
 תש,2י8םײ?־סט ן2בא?א*ט ם2ד מיט

 אין שולדיג טײל ז2גרױס א 1צ 1כי 1אי
 ױ1א יןי1 האט אז1סי ר2ד װאס דעם,

 ־2װ זיי װײסען םינס?2רשי80 2שטאר
 בא• חאבען תשאבערס די 18 דעם, נעז

 וױ״• סי*, וי18 נאר 12שנײד צו 12שלאס
ײ אםת, ארדערם? האבעז ױי פיל  ז
 ד2ײ1 םאר ן2אכ1ר1א 2ר2אנד אז 12גיב

 י211 אבער, רס,2ײיערע״י־־סעםב צו צה2
 םאל, דער *ים 1אי דאס אויב וױיס,
ײ ײ1 12ויש1צ אויך װײ<  ניט דא ן21ז
 חאבען און חכמים׳ גרױסע עהר1 סײ\
 םעגליכקײט דער םאר רשרא?ען2ד זיר
 אדער ש1ד2סםא» געראל2ש1ד א פוז

i 2סםריי

דעם װענען םראגע די װעלען מיר
ײ כאטראכםען אז1סי סארשסעטעטע)  נ

עם איז אבער געלעגענחײס, *דער8 אז
 אםױ2 גאגצער דער אט אז םעגליף, *יט

און סמרייקס' םבח געסילדער *יסמישער
ro lb iערנעץ סארטריבעז האט סטייעדזשעס 

 שױן tt0n ס0װ ארבײם, די אנדערש
 ,12נר פילזנך אין איצם זײן באדארסם

 דאס ר,2קלאוקסאכ ר2רס0י גױ די אין
r ארו̂נ 1212* *דיג,2ח2רשט8ם נ*ס * r*

11
.

ו

T« זימר יו׳וי׳ון iyiy? ל»גג,
nmr'Hnm,unyuutu י /ר9 ו

̂ד ;•*ר  ניי pm* siNga «1דז׳»*י *ך
־me *װיס1 «ײ *רנײט״, ,ףר

t<« mu -m דד**ינט דעד ר*ן 
 ח*ט דען *ו 1 »י«ט ני« |j׳n» גט*דד

ו*»רנ״ט/ גיס א־*ט ניו ,ד
V in דעס ivp נטפערען מ*ן* r

1N| ,ה*ט *ד ;ײן r 1אי נ*»רג״ט 
 געזאגט, •נעסער *רער נ**רנ״ט, ד׳*ט

ט זעהד האט ןר  »ון ■רנייטעו, נןװאי
אױי *וס זינער דער jib נעסטען און װ

װ*ס ׳ע1• סון ױד*ן, ג»נ*עד
 אין *נער *גמ^יאסען, איחס *ו ײ;עןז

 עס ער חאט װאנען עטרנע 1יע*ט־ די
 ;יט עס האט ער נעח*;ט. דט

 ניט <ע*טענס /איז דעכ*ניזם ז״ן וױיר
 האט ער »ון *רדנונג נוטער »׳ן ;עױןן

 ער װאס דאם ט*ן געקאנט ניט םאינריו
 טרניי־ יעדענפאים, ט*;. געדארפט האט
 נעיןאנט, ניט *ודאי ער ח*ט נאדראר טען
 פונקציאנירען נעקאנט ניט זיכער האט ער
זיין׳ *י נ«ד*יף עס וױ

 חיאוק די טון נ<וארד דז׳טאינט דעל
 לע*טענס איז יוניאן טאנער דדעס און

הערפער־ הראנחע » און עװען,ג
 קאן הער»ער, ?ראנקער » וױ )ש*םט

 איי״ האט ער ;ארטאר. ארב־יטעז נ־ט
ו נענט?יר, י  סראנשהאם־ א אין ;עפונען ז

 ינט1 צײט, גאגצע די פיבער־צושטאנד ן2ט
 לא־ די סון 02ivoiP2iP2 2*212112* די

 ארײנ־ איהם 1צ ן2האב 22 און 9 ,2 ?אלס
 *א•2י2ד 2*יסטיש1אמ2 2ר2די גדעיקט

ציעס.
 אסױ2 2*20א ן1א 2לט2פאדשט די

 לא?אלס 2*2י no 12״*1 װאס ניסטען,
 באארד תשאינט צום ז2י0ו12* שי?ט2*

̂יסט 12P21O180 12 ז,2*אס2י2ד אלס  ח
 *־21טוי 2סיל די no ז202ר2אי*ט די ס2

 1201P2* 12ײ*1 #דע2זײ ר2פיטגליד טעד
 "1 ס׳2צװ ר2אנד אן נאד פאר אחין

 ר-2רפ2? 121 אין 12W2״:*18 דיגעז
 ,1212שט1צ אלס מחברים, אלס שאסט

 12ײ*1 ײ1 ר»2רשירײט8גיפט־ם אלס
 D2i 120*21 אהיז 1201P2* ניט

 װיכ־ ײז1 מיט הז2**8 1באאר דזשאיגט
 נוי־ העכסט ײז1 מיט ארכײט, ד2טי*
 2̂ס2ר2אי*ט די אין טיגקײט2ט ר2טי*
 ר.21מיטגלי יlie 1 ן1א ױניאן 121 סון
 אין ן212שט אהין 1201P2* 12ײ*1 די
 אב־ 2נ21סארשײ 12םאכ אדבײט, י2ד

D2'vprooאר־ |21לא 1צ ניט איהם ׳ 
 ם2נאכד ן2?א* 12אל1 די כיי בײטען

i״ אז ׳ז21*וױי0 2 i 11באא תשאעט did 
 2*יסטיש1?אמ 2*2י אט און גאיניט׳'.

i2C8*2s2 iפחבלים', 2י*1דא די אט ׳ 
 שאינט1 ד אין טאן ן2אנגעפא:* 12האב

 די ן2טו 02 װאס 2לבי*21 דאס באארד
 12כאפ יאס1 12באציל די און ן2דיקראב

 — ז2*ש2מ א סון ר2רפ2? א איז ארײז ײ1
 םארגים־ די ! p*8ip איהם ן2פאכ די

1228111818D 8 11א 01בל י1 120
—היץ ,12םיב יף1 פיט ן2**2בר בראגה

 סארמא־ און ^2פארצאר*ט ׳שלא:* און
 םאל־ אח ײגיאן י1 ן2לט2ש ן1א ׳2ט2י
 22*211 י,1 2181* ,21בלי* מי גאך, 12*
 1אי 2י*1*1יסט־ש1ה די אפשר׳ ׳ן2ײ*1
 >' יג?ײס1רבײטס*א8 איצטיגער י2ד
ט2ט ט,2א*1 פיד אײר, י?  דאס 1א ד*י

 די 18 ,1ײ12P 1 02 אזױ. 2?8ט* 1אי
 ארבײטס״ 12איצטי* 121 פיז ן2אודזאכ

2*8 נאגץ 12ײ*1 יג?ײט1*א i2 i סי* און 
 ־121 1טי 1א ״?ײן 12P 02 .2ר2טיפ

 נאף םון צושטאנד א צו דף־ נענטערען
2 i2 V i'P 12112* 12ײ*1 02 װי ׳אנס1סי 

 פען1דא ט2וז ױניאן די און איצט, 1בי
 גײםז כחות, איהרע 2ל8 ז2**2א:שטר

 ־2* 12בײם18 צו ,2יעל12ט8מ אח 2*ימ
*12 021. 1220 02 12P יף1א דאד 

, ״ז  ביימס•18 12*איצטי 121 איז 18 ז
 ־0P גאנצע די יג1ל1ש 1אי יג?ײט1*א

 *יף221ם8חוי און םהומח״ דוניססישע
0 און 1228*אוקמ2 י1 װאס אס,1 2 H־ 

i2o*0 נאןי עז2הא ר22טא ir*w אין 
ײ 12201 װיס2* ם.2י  געטאן עס, ז

 ר־21 22םא 1220 סםי1*באװא1א *אנץ
 21שא* 121או* 12021* אס1 1אי םאי
. הטאג.211 און

A
 ־pi0*p י1 אט ביי 12*210 1םי און
אײזי חאט : 1228002H און סאמר

 נאף ט,1יאסי חאס אס11 ,02*8 דאס
 1איח זײנם if ט12גיכם2אױס* *ים א*ץ
o אזױ א*ץ *אר i i 'o i0 D ־180 |1א 

2*2*01 12P if 1איח 18 ױיז, דאס 
ט i2C0*ro*8 r גאר ז״נ * i, ײ אין  12י

 ויי 120*2ח צו אסםקייט,1• 12הײ*י*
•21318 צו ,1212ס»חיװ 2קאםוניסטיש

- r 1210 מו * i ר8אי 1סעח אא חר2ם 
i סח כם0ס די עווסכען 2 i יתיאן I

J J  p n «  J J ו« . ו י ײ י י ׳ י מ ג י י

 10P 12812P 121 11א דש.«230218 0
 1211 און סא*.10* ן20ארנ" *יס סעחד

0 01211 1*0OP12 0T010 62אי*אזP 
 -8o*it2i עמסטע גאגץ או ן21סיח עס

 D"»ip*8ip א ויד מיט *גט213 02 ,120
 די אט 11א !טױט דעם אױך אסא* אח
 די טיט ?ט2שט2**0 סחניים, 20חי
 ,12ראכ2מי און ן2י*2בא 2מודסטי*02
p*h *2 1230ח ipמשאינט ם2ד טאכט 
 •2אד"** איהם אין האנען ?" !1אר0נ

010*12 8 12O081P81P 12 1*8 ,12םיב 
 טאן 11א 12סונ?ציאגיר o*0P2* ניט חאט

 ן1א װאח* ם1צ ארבײט מגיאן *ױטיגע די
120023 u n  no מיט־ די סון אח ױ*יאן 

**12T♦
 ־2* זיך מען האט 2װייז ר22גי*?*י

 יויי ד202שי 2ביסעל א אםשר — כאפט
vo] 1220 ,12882 זיןי דארפט2ג האט 

 סט8רש2פיהר י1 דף. אפט22* דאך
po ד־2ש די ר?ט2באמ 15הא מגיאן דער 
 די םון ארבײט 2ליכ2ר8סארד ן1א 22*י

 בא־ ן2זײנ װאס ױדאן־פחבלים, דאזיגע
 12מ און ,1באאר תשאינט ם21 12סאל
 צו ניט ואה1ר א ן2זרכ 1201*2* האט

 ם21 '!202102111 12זא* זיי רלאזעז2ד
i20 12גצ8* i2P. 2אײנצי* די און
1 208tpth12* איז סואהH2 12280 צו 

 02ד no 12אױסצושנײד ׳2ראצי2אם אז
 זיף ה,2פ 2?אסוגיסטיש י1 רפער2ק

 די no *וחבלים, 2רױט די no 12באסריי
 ־2יאט 1צ די2 !,2אציל2 2?אסוניסטיש

־2B0 די 12112P, 118 12*אנצ 021 1211
.1210112* ט2א02* איז 2ראצי

 *ע־2* א 12H2* 2אפעראצי די איז
?1222*2״**8 02 דף האט ?2:2*

 מיר כאטש יע. אז ,i2P*2i מיר
21*12P ,האט 2ראצ'2אפ י1 אז אויף 

 ל20בי א I2i2ii סאבט2* ארםט12*
 12אצי*2 2דאזיג י1 ר21איי ר,2יה1פ
 1אי 1230132אײ** י1טי אווי ?יך ן2ב0ה

i n  no ive i2P .לט0מ2ד יודאן 
 8T8 12280 120181 *יט 120 0*011
12B12P i2 און שניט 120טי i, דאס 

 װאלט באאײ, תשאינם 121 הייסט
 •PD121 12*ייד סי* אזױ סט1דא2* ניט
 *ױ2 פי* אזױ ן2פ1א1 ניט װא*ט 12
 איהם איז 120181 ניט װא*ט 12« ,12ט

 02 אבי נאר װאעדן 2טים אזא ז22מא
 121 און 2ראצי2אפ 12ד נאך שױן איז

.122נעב*י 1222* איז לה1ח
120 10P 2אצי1250 !8 12280 *יט 

 1ל"12S12P 8 י12B12P, 118 21 8 י1אײ
 אח׳דאס־ .121*" ניט ם21 פון זא*

 12B12P 8 כױט אויף איז 2*בי*2ז
שאפט•
־12P 8 no יס1א שנײדט 12כי ז2װ

 דאס אויס ז2מ ט1שנײ ה«2ט 8 י2פ
 ־12P 021 טאכט ואס1 אס1 ,2פױ*ט1צ
 2אצי128א די i2ii אבער ראגס.p ר2י

 12P 12נצ8* י21 האט ט,28מ2* װערט
 אױף לט20טר" 02 .12רצ2שמ י2פ

 2ראצי2פ0 י1 אךגאניזם. 12גאנצ 021
 זונט12B12P *2 021 ט2מא2P8D *2 רט2ײ
2צי812אפ די נאך בא*ד 122א מאפען, צו

dpip זיף טוס מאס הט2ז !ארום זיף 
 טריאומ־ 02 ווי הט,2ז ר.282ש די אין
 2יטר2 איז ר2 אטש2 באס, 12"א ם1פי
 *ט־2פ2 אס1 ז2ארױסצואװ"ז גיט גוג2*

 ארויסטריט ן212י מיט װי זעהם, *יך.
 און 1212שװ איהר.א*ץ םאפט ן212א"
 םיה־ איהר ן1א ױניאן די םאר ר212שװ
 1איה אײף, 120*21 צו שאפט121
 20גמי א טוט איהר אז אײן, דך ט121
 דױס. סײ\ ניט צאהלט איהר װען זאף,

̂ט איהר ר2אב  זיר םיט121 דאד שלא
 021 תרף אפ שנײדט איהר אלײן.

הילוי. םון װעגען א*ע זיך סאר
A

 פד2ט אײף: צו 121לי2א« סיר און
 שסילען זיך *וג2* ױניאן. דער םון בערס

 גע ס,2נסטראצי0מ2פ"?־ד א*ער*ײ איז
 שאנד צו ױגיאן ר2א" ז22מא צו אײך נונ
 שטאר? האם איהר שפאט. צו און

 אבער מניאן, ר2א" בעגעץ נעזי*דיגט
 ניט 02 האט איהר אז זיןי, ם2דא או*ז

 .12וױ< ם2*2א"* א"ער\ םיט געטאן
 lie 1210H2* םארפיהרט זײנט איהר

 האבען jni*22 שװינדלער, *רעס*יכע
 ר*"2*8 מיט םחות די םארדרעהמ אײד

 *י־ *"12*8 מיט איז סראזעז שעה*ע
 איז b2 סיהרער. 2י2א" אויוי גענס

 איהר ראס שאנדע, א און וועחטאג א
 גע־ נאר סאפענט אײן אויןי ךײ האם

 שוין איז דאס אבסר עז,3ג*וי קא*ט
 יט1 02*8 גאןי סע*ט איהר סארסאאען. *

 גוטע וועחנז י?צור זא*ם איר וחנן םאפען,
 גײט וואס א*ץ, טאז ז־*"מ,0ױ*י גמטרײע

 יתיאד א כיון םאיכטעו די אין ארײן
 ױג״ n ן2צורי?פחנג* אזוי און פמוםבער,

 וואס סאכט, און ארעסטיז* דעם צו יאן
געשעדיגט. *"פטזיגיג אזױ חאט איחר

i" f  p jb ip  i2o no, 2ס| IWP m 
nr 0O1P 120 V2 «!1 110 ,023 אין

1202*• o r i די •011 ן,2ס ס*ח*ט 2
>10ס2אױס* האט 2אצי12אי

 -2* אױך ס01 2*בי*2ז דאס און
 נאאדד. דזשאינט סיס׳ן ■ססירען סוזט
 סוזט2* 12 האט 2ראצי2א* דעד *או

 110 דין p^np צ"ט שט>סעל א ד0ס
" 1טא o*0p2* נישט חאט  "ט.310 1ז

 20112* 8 180 12201 ט1102* חאט 12
 דך 001812* חאט 12 ,12*001211 צ"ט

0112*12.
 ױאס ,2צ'8ר2אפ יטיגעh *1 מרןי

 ־2081 1צ כדי ,1210112* ט2געסא איז
 מדאז׳ 2*אנצ די סון *עכען דאס װען

 גע״ i2*v*p 11002 דזשאינט ר2ד יז0
 שטײ א 1סא זט102* אט1 ער װארען,

2P* עס .121211 אײנגעשממסען צײט 
 זײן, o*0py* גיט רש2א*ד או1 האט

 ־8*2*21 י1 *ט12געס ידארט האבען 02
 די iiB ,o*8p0* 2*דױס "n סון ציעס

o אין 11א ,P0 22 9 ,2 לאקאלס n. 
 געסיהלט. שטאדס דף עס האט 1באאר

 גע״ װי ארבײטען, גע?אנט ניט האט ער
 ניט יף10 0סמיל האט און יז,0 הערי*

 גע־ זיןי וױרסזאמעס עפעס טאן *ע?אנט
oy ;ע*ען גענצושטעלען i פרן אנגריףי h 

 יד.םO0ii 12201 0 לים,21ס ניסטישע1סאמ
דיטען. אלע סון אטאסירט
 סלענער איז 1באאר דזשאיגט דער

 ?"*ע אט1 12 װאו זאל, אין ,1210112*
 גע־ 12זײנ ,I2**i*08n80 22*ט*י22211
 ־01 02 — ך,8*סל22 2י*1*ײ ן2שטא*

 3 סון ס2צי8*2ל21 "11 יט1202* 122
i2i* איז ov און לאקאלס. 2גרױס i2 גיט 

 טען22של א ט2מא2* האט ס2 הײסליך,
8*"2 .p mאז תםיהלט, זיך האט ס 

 סיט ניט איז באארד משאיגט ר21
 ניט האט דשאםט2רס20 ר' און ן,2מ2אל

 יז,0 ריג212* װי ,12*יר0*סצי1ס אנט02*
0 23*vnיט 12*”? ©2 גו;געז5*שטרע*
 ?ט102* האט ov .1210112* ט2מא2*
 ־180 זאל 1ואונ1 י1 ביז צײט, ן2הס2*

.121211 הײ*ט
 *־2 18 ,2*8* 121 איז **1121*2 18

 צטען2ל 1201P2* איז ,1201* צום רו*ג21
 ־2* *איז רו*ג21*2 י1 .0*2110 "טאג10

1201P לא־ י1 1211 *ט,2מ0ס 021 איז 
2 o*8P שי?ט2ר"**8 ז22הא 9 און 

 וױ D2120* ,02צי8*2ל21 2*" 212?"
 12*1811 האט2* 0*2צט2* 1220.1 ?"
.01V01P21P2 2*" ה*ט21112 118

02 i no נענױ זיר האט אן *ט2סאט 
 א;־ גא*ץ זאל םיטי** אין ן2םיה* 12מ

i אז פיהלט־,2* זיף האט ov ;יש21 y i 
 י1210V ! 2.1* ג״גזונם ריק1צ איז *ה1ח

 יסגע-1א 12?"* *8? איז ר2פ*עצ 2י*1*ײ
 *id ,12*ש2מ ן,2*ש2מ מיט 1210112* פי*ט

 שאסט2*י 11א *נ112*"סט82 ט,1טם מי
 דזשאינם דער און — ױגיא^ דער סאר

 איצט ! ארבײט pnw 2" 121 אי? באארד
 פו*, אה גאנץ ר2װיד רשאםט2רפ20 י1 איז
 ־0P טDD81P 118 211 118 ט280 12*10 אין

i פיט מיש2*2 אגגעהן "טער11ן.2נ y i 
 ציי־ 2ט1* 2ליג0אס י1 אין װי "ט,21א
•12ט

 י1 אס1 איהר, ארםט1 ן2יס11 אח
 ,O*8P0 2* י1 0011 ס,2צי8*2*21 2*"
 צום שיקט2* איצט ן22הא 22 אח 9
 בא־ הײן ניט ן2?ײ* ד,1א0ב ?שאינט1

 אהין 1201P2* ניט ן2?"* ?" * ;12צי*
;2אר ר21 אין יען2שט ט ײ "  זײנען ז
 אח ס2סצי11בסט0 ן22פא 12שפ2* ניט
 ־טעטיג?ייט,18*י1י 2אפת׳ די 12י2שט

 שאפעז2ג אר1 איז *יאז1י י1 װאס 2צו*י
*1210112•

 גיפען אהין 12S1P2* *יט ז2?ײ* ?"
 און אלץ אויף שפױן p8 1201011 גיםט

 זיך יף1א *יט טראגט חאס ן,2פ2א*
 ס־2שט D2i *,2לײב 12טוניסטיש0ס 021
2B* 211, 11 22פ*אפ ן1אPO0O no001 י

 י1 .12**2*100 212?" טאז2ג 12האב
 ?יי*ען 22*2װ ,120*2*8 2ניםסיש1מ0ק

 ךי אפט• pc 1210H2* 12ס0ש*2אױס*
 2פאגט121 י1 װאס ם,2צי8*2*21 2*ײ

 ?ייי*עז שיסט,2* איצט זזאבען לא?א*ם
 ליב אלז *יאן1י די 22*211 "2 ן,2נש2ם
 11א 2"1ם2* 12?"* 22ל2וי ר;2ט" ן1א

 "2 ;12*יסט0־ײ*י1טר" 2*2*עב2רנ2איב
 ר22אי ױניאז י1- אי? ס2 װעמעז

 הע*סען ן2פ102* 12?"* ?" אח א*עס!8
 שװע־ זײן אין 1באאר דזשאיגט ם2ד

שטערען. איהם ניט ן1א — ײם218 121
i זיך i2oipp* ?"*ען ?יי 8i i* " i8־

d אין קאםןי, אין ן20 pi סאםוי, גרויסצן 
 22אױסער*י אח 22אינער*י 2*8 םיט

 שט12 איז ;10ױ*י דער no שונאים
 דעם *עבע] סא*עז ױ*יאז די װעס איצט

 21איה *ע8 1צ *ד8ױתנרשט1 ױכטיגען
אנגרייסער.

 נע־ בו*ט גאנץ זיןי האט דאם אוז
 די װען אװע*ט, פרײסאג ן2לעצט םיח*ט

דער• די no דמאעגאציאס ניײערוועהאםע
1̂*20 *1201P 2* 12*"| D*8P0 01צ

ל א אנ ש ע רנ ע ט אד אינ ענד אל ק

 םקולםאן ה. םון

יאהר 12 םימ רואך חײנטיגע

g ̂אנאל דער אין עגאנע ״אינטעינע
קעיעל דיזע אוגטער באװעכונג״ ארבייםער

ארמיקעל אײן שארעגבערג ק. דר. שרײבם
זאכמ ער ײאו און *סם"8 ״גײער דער אין

»«? קלאסענקאםן• דער״ אנדערעס צװיעען
̂. ן2רבלײב0£ םוז און בע*ם דער קריגערי

̂אסען םעזצי גיס איגט אבער איז קאמף ק
2*£ריחערדי די אין װי אײנןאך אזוי

רײנחאלמיגער געװארען איז ער צײםען,
םידיאיי• אלע די און פארװיקעלםער. און

̂ענס ׳שע:ס fin *ראםאקאלען ארביםרײ
8 אםת׳ן דער אין זײנען קאנ£עיע:צען

1יipegii 8 2ר#זידענארםיג8£ די פון מײל
ון8 קאויטאל «װי«ען קאםף גרויסען דעם

*די סאייאלעז סדן ערװאנונג די ארבײם,
2געזעי דורכגעטריבענע #זנעל אין װיסען

ני■ אמם ?יינען סםרײקס, עמרמײדען *ו
*עך2£0 דער װי װירקזאם װעניכער
נײערע נאר זײנען דאס קאם(י, £ויםםעז

םיס אנגעלאדען װאןןען ̂ארןארקאטםע
* * *שםאפען״. קאמוליצירטע

י י אן װ. *ד ל. א• \ T 8 עדחאלם ײני f* 
ז קאנסול עקזעקוםיװ דעם ן #זלי£ם  1י

 ל^ןאר״ אן״ £עדערױ«אן .אמעריקאן דער
 רבײ*ער8 ארגאניזירטע אלע װעלבען אין

 8 ?8 געסאבסז, אויפםערקזאם װערען
 n ור«ײל*8פפר חאם קארם דיסםריקט

 12חל8י8ב *ו דענבורי, סון םײקערס חעם
 *ו•8גי חעצ די *ו ר8ל8י םויזענד 240

 8 *«י ערזא״ז דען8« לס8 £ע?נך*ורערס
*י8 ®8ז<ח8ױני די וואס באיקאם ו ̂ 0י

ד ײי אורמײל דיז^ו־ לןגם, <י ײי י '8י י  י
̂ערס ®ון ורמײלונג8 f!.8 18מיריס גאם i 

ao םוזען םים#ועל y tg צו װערען 
 !18 קאורם סווריס סםײםס יוגייםעד

חאם ?8*עדערײ« די װאס דעס ליב
 קאוגםיל דעך חא« נים געלד

 a*8 סיסגלידער לע8 טעקסעז *ו
 *18 גויאיגע ײ דעקען *ו סענסז

 די ?8 רןגםיר•8ג •עדעריייזןן די
 גים װעמ אסעסםעגם דיזען •ון

trp n 8* י2*ד8 קייז י8י P211י  ו
? רםײדיגען8• גי *!8 •דייעלס 2יי

R ,

ir»t hi# ^ #?פ זי״וי ״ ׳
esa די s«n אחין inyB iyp

N  v m i yiswi sf ,sssspi*
 tw to«i lyontyi פוי׳**ד s פיח(ט

 *eimnsB איי or אזן נרידפײיג?״מ,
jm יאו׳פ. פון נופיהל יןדור IPs 

r הןגון i גופ׳חיט\m flv tiO  nova 
rssp on im n ro w יד דוו פון 

 S n נ*ו |,y»;r׳B ײע אױי דאז
,nr זיגדײמן

װןל• ד*ע!א*יעס, yu>nyinr״i די
 נ׳ד ?ײדיג די אויסגעפיחלט חאנען נע

iy*y?p yiingu, פאתױ נאלד הןנען 
1 jyoײער t ,lyuopa״ i;״y| >1נא 

 *סטעגדימ• yiyrin«B די אין טרײ)
oyo'S*p און נאארד דז׳ןואינט סון f•״ 

ye?yn iy lyipuyi tyi| רןי 
 י1איי *logp umyiitp׳ oyד אין ױגיאן

yv'vnwv an\ .נעביט
y לע*טע די אין i'to v (חקי װאנון 

i n ,נאארד דז׳פאינט אין זואס *ייט 
 פון םארטרענמר ?יינע נעװען ניט זײנען

 אױס• ey איז ,22 און 9 ,2 לאתאלס די
ysipys,) די דאס «;vyj פון <»סט 

b די או׳עטױס^ ip k o r  y en yB im sc 
i׳py״ ד¥ר סון ie 9«ל די אוז האטיט־ד 

־, קארוניםטימע  •Ogu ,־׳!דעל־ס־ה̂ר
yettm( פטר* ;עםיינעם דעם אין איהר 

 םט«ן זא? ױניאן, די *וברענ^ צו זוך
 די פחױתר, די ש־ן ivB*iy?in די אויןי

 לא׳• סלענער! yרy*נד די און סאטערם
:i װאס יואלם,  •1אי פפוטראטען iy״

•vu קערפער׳שאםט, ד¥י  לאהטלט די ^
 פארטרוטןר סיין האנ¥ן 22 און 9 ,2

 rsrp תם אין פאלנליר און נ¥חטט נ־ט
B ניט דף iypyj .^בפטיילינ ■ •

 גן• םול׳פטענדיג זיר האט אבער איצט
 OBwnp'irrB די װעט איצם ב־ט^.

ן 22 און 9 ,2 אקאלס‘' די םון  איליין זי
 אפ*ו׳#*וי- חאדוי י¥ם אין באטיילי̂נ

 ?*דוניסםי־ דעם םדן אטאקעס איע סעז
 פ»ר• דער םיט צוזןמען געזינדעיל׳ שען

o׳־־c«KHyoy□ נד¥רע די פון« DPs p r P, 
ר םין װידזר׳עטפנדס־כח ד1די און ר מ  י

 און ר,yםyנר נאדײטענד ז״ן װעט נ׳אן
 ey .1טיחל< גשהמעז נטלד דך tie דאס
« אוךעם לאננ, נעהםען :יט וועט
_____»<yn נוטע די *רױםװייז^ ז*ד
oy נאר קאן *in y u וױיל זיין, נים 

 וױ• עױן איז כאארד דמואינט חןר
 ײ3 צורי? איז איז נאנ׳י דער
 די אין אםא< װי פונ?ט ארבייט, זײן

 ןיין טאן װעט ער און ;ציים¥ן נוטע
M ענעתיע סוילער דער ניים ארבייט l 

 םא• עם װאם ¥רנםטקייט, נאנצער דער
 אויפזז• םאמענט םyד אץ זיר דערט
 ױניאן, חןר םון o״pv:a: די זyהאלט

׳שונאים. איהר¥ אלע לחכעים
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•* 1« >0 W*׳nn iro  y r ״ iw נ
W אודוו/ ד» גיי ?**, גי* ײײד *•׳יד 0

T? 110**110 tfSf? (o fifn 
av 102**0 *ו7 חאט tto ,01גש< 0ני i 
2 in r n t fצוױײ דעס ל0א»*ג ר*נ, *ט 

 ניט פאלדגט 102**0 מנטר, 7*0 |0א
f r m »  f l f i| פנור, דע7נ*ס מי״ז דאם

? #f t  V* א״ס ג*ט חרילח דא pc 
1 *,TUI*8 אס*i סור ת״ן חייגעם פאל 
8• דענער ד* אױף ן0י,יאה 0א< ,8*1 ip 

f*nr I f f -דעדסון
 או צ״ט, צו צ״ט pc טדעפט דאו

 צױ זיד יןיסט נדציחה אר*שע10<»ס י1׳
VII אסאר װאדט, דט א הערט נמן •ױן 

*•T א n r i t n ,״לןא־ א װעגעז װארם 
/ מ מ

 pc סיטגריד א װען טלעסט, דאס .
a;דעד אױף אריבער געהט סשסחה מר ־־ 

 וומו װןןיט, דער אין יט,0וו סוז׳עד0?׳*'
2̂ W lfoאוז אה2ל, ק״ן יטא p״t ,שנאה

,אײ• נאר עד&אי־ג, ק״ן יוון כנוד ‘ק*י| ,<
 דעם ;to ■ארגיגס דאס אוז דוח״,

P2P>0P,.. ױײ שוכאים 0י8 ווערעז דאן ו
.10003 *ח מד
 די טלעפען אסאל אידזר ?אנט ט?דו**1 ^
 גע־ סר״נד<יו סשסחח רארישע0<*ט

i שס*סס t זיין ם״עדט *ענעל וועז חכר׳ א 
י31* i דיב ככײ האמז סענשען ד.7י t 

put J707I• ,אויף וױ סעהר נאו שסחדת 
■ [J P ז״נעז ייסעדאטעז ־און p*p אױס־

ס 082 דעם. אין וי
i אויס קוסט אנז?*ך t חברים ד* זעהן 

*>3<* T0P81PPײ סיז הערעז אזן י*ך  א ז
>i t  oi0TT3*l פאזזרם ער ױען חכר, א 

9 ffm  :*M סט1ק ער ײעז אדעי װייט ״7 סדן
"f t  V ײ? no -.וױים

4■ r t רר ת  די בײ 1אםיי אז ניט, װ״סט ו
 א זשאיעװעז װאס ׳פ״»יחות קימסםע

 ב׳די־1ױם'ט א םעז כיאכם אסער,1̂ גימיל
i קחב א קוטט עס ױען טיט^נ, t 

ד. א איז קרוב דער־ מען גטדם ה . «י
ד איי ^  nnaro ייטערארי״טער דעד בײ ״'
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 ניט זיך בײ געררעז איז דארםעז
 ױראפ פון מעז פיעגם מױל׳דיג,

i t םיעגט ביען נאסט• צו זײ 
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 ילײ- אח עי״טטענס אז װיסען, דאיפט
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 הא- חברים־יליםעראטעז ,ד פ״ן פייצ גים
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 נעוואדם נ-ט ׳פטארק זױ8 אידען האנען

 ו81 ווארום איצט, וױ ד׳א׳ח׳ן אױף
גאויח- די נױעגגען tap ער

 פא־צזױיפעלסז מעד׳ינע8 דיוע אט
 רמז8ארינעתעוו זיןי uar יפטירונ;

 אי־ פון וױנקעיאר אײנ«על;ע איץ אין
 מען װארם אורעטוס יענען, די׳ןןען

מש־ח׳ן. אויף
 אויס• נ*ם חפט ^ם־ניןננ דאזינן די

o אױך נעכי־עדען n ,זז*ס וױנק׳זיע 
.“ליטןראט־ר ״אידי׳»« חייסט

מל־ איחר הןרט דא אויך מחװויי
 יימדאטור אידי׳פע די נעשיייין: םע
 פאר׳שװע־ ומם זי אונטעדנעחן... מוז

 סיח... נאנמ אונתר אודזיסט דען״.
 מן און !נע׳זזהן <r 0; א ס״דען
נד*יח״. ייטןרארישזן a אױף װארט

־aa דןר אכחןריקז פון נעחוסען איז
 וײו״ דעחנן נעניסען oan און לייװיס עט
 Dan י־יםעראטור, אידישער דןר נען

 װעלם, דער ברןננמן «ו |8דיסי a חאט
 a איז ,־ם...8ײ אױסיײזקנדע ס8י

 צ׳טערארישער דער אין װ*ס וואוגמר,
 וױיזעןאויף אננעהױנען lira ט8ח מןים
:פינגער די מיט איהס

 טר־ד נאולה ד<ד ער... איז —
:it... חור jib n«ro אידישעד אונזער 

לינמיאטוד...
 נרױםער א אליץ ל״וױק איז חױזוו

 V • סשיח־װארט«ר, א מיח״טרױמר,
ממיח״גלו־נער.
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 איינ* דעם אונייקר (אסשר נלױנען מעז
 זײ אז אנה^נערא ז״ער« פון פלום
כישיח... םאהע עם זײנען אלײז

 לײ־ םון םשיח״בעורח די ײאס ם*ט
 די ױעם — ענדינען זיו װעט וױקען
 ליי־ ־אט כער8 דערײ"ל ײיייינן. צ״ט
 דעם אויפנקטוגטעיט ביסעל א וױק

 אױזי נל־״בען, יאס אויפנןויעפט עולס׳
י צעםרינעז ײײלע א ••ואלקזנס. יאי׳ע י
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pc א זאבען זץי ראזט דעסטוועגעז 
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 פאגראכד באקעמפםעז אח האסטען
p 'ro r, .10 ניענישעז זיגסאז. פירC־ 

ײ כאטיט ארבײט, די יאזעז  פון װעדען ז
 ערפאר1 קענעז די אז :עװארעגם, איהש
ײ עז.1»שנײ0 יטיזןבם :א:ץ  טוען ז
 ׳דאך סמאפען אין ע,2זייערי דאס אבטר

p אײנצינעז עם•1 ד־ם און m t צו
j m r זיג:*ן אז‘ pTon?0i : 0* i n

 ג<ײך זיגטאז לערזעיבער אש נעחץ. ביוז
 אח ׳עם1 ז0 פאמעסט מארגעז אױוי

in ײף איז װאס ׳עס איז על ro> 1פא 
p די זאצ סען אז דיי, m t ארײננעסעז 
 גזך זיך> דאבם ׳איז דאס יטאפ. איז

 כל»ולת יפנים ;אר פײן, גאר האנתןלט
 טדם על גים, עס גיױבט אבער הדין.

 אױף זאלץ •טיםען צו א״ם :אד, עס
חנד .“װאונדעז ביליםענלע ״אונזערע

 ײשאפס1עט2 זײן צויליב אפיטד ? וואס
 נאל אבי אט אסול. אז > ױניאז דעי צו
 ביױ ״אוגזעדע אױף זאיל״ו יטיטען צו

ען".1װאו: טענדע

 אלר*ט,1הי דעל פײקעל,
;עהן. no אזזינער און

אזוינעל עד1

 װעם ענדייד אז םולא, האכ איןי און
 fiim ער ן.0ם םובה די אױד די ער

o יריק3 נאר r ly מונג.10 אין בלענגעז 
 וױחנד זא<עז לאקאלס איזנ י1 אז זעהז,
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מ מזק״ ןװליב אײזד סײגם «ליז י
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̂זילענעז. גים חלילזז r:wr זאי׳זמ  אימ
י אױך אין מז אנדעיז י  סד ממדיײי
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as איהר n m a t׳t — סלחמה די 
m in n  P« פאר יױער n n ,אר8 ערד 

;tan די ארנײט. ער וועלכעד  nDn>o p׳
oan א־הרזו נעהאם שױן ro 'b aoann 
pa העכסט־םראגי׳סע ean ; i r a i r a a s 

p «ו װײם רוסלא^ «לםע B jp T n m jn 
טויט צום אוז פאר׳סםיסענע סױוענדער

yn׳־v ;poa r ,ויערים• jpoa-n can גע״ 
יסם־קעל oan ta םארלאננען, צו װאנט

 ןארדינע! njtD״ona ,n oan ,jPta׳
tta* ,די ווי פיל o rn n a s  jvsan אין 

1913? oan, רבייטזר,8 רי װ״םען 
npoa r a ניט n r t .פאל nan pa, (װע 

nat פארלאננע! ארנייטער די *pn a 
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jjnpo סaלענaנ jru  a nao אין םײצ 

jro ’Btna ri"i»

ban ,om«ap jp r’oo’ i r t  ott 
jporanptaa onpn עזד איז וױן. אין* 
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P ויי to ,pjpn n’a .“.טייםו ’ t jp>pn 
pc אינםעחנם נרויםען pnptna nao 

>na*. o innnp i’a ,nptp ,לי pa>pn 
 ־opnao ,n pa ooapnas nto tP<״(

v *  .nioJOn pa u r i’ jpn נין npo’ i, 
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מזען אץ טעג ח^סע  ■ױל
■ארלאטענט

)riyH•] רענפיג?ײ«״) ד♦ ואד^ 
מרםור ג ®ון

v* 0011 l i t פיט כגעזא»ט1דו ??i n 
j n t i i  >0f >0"M אײגענטום. וײער

 גחיסער 0 םיט נדg vn >0 •ױ<ןן
•itcn t^ i ונג1כא€ע<מו# n y  h אין 

מן  יס-1א כסעט ׳iy30 ז*ך מס*גט •ױ
t• אין #^יס<יך o 0 i r i| םיז באזיץ 

o*tn* t m i. 0 נ<ױז iy 2**>p >טײ 
n t ײכע־1- פון כאזיץ אין דך מפיגט 

ס. \ ו ױ  םא־ y2*20,>'o ,yoMi; ד* •ױו
to ם1•ױע £ון* t1איה אר2 יט *oin 
20• yo>g n  pcײב־ .נדשיז׳ס;יקעס>) 
vא״ w( ״ ־אח  א<ס |y22iii0c עז2ז
ײ 1נ*יטע1א <ױן *o די נ t'ic. ע1זײע 

 אזע<כע זיינען עז221יג;1נא נײטס1א
1 h  70 #yr>pyurאפגע׳סטא־ אזיגע 

 האבען ״רימר0<עט01■ י1 םין נענסטע
p 0 כױט m t o**t y tup אנ״ געסחט 

i קוסען t ׳ײס1סט א iy:>yn האט 
y20> iy<*7 iy30 םי< ני׳שט y:i0D־ 

o ito.
o יסע1א אזיגע1 די n y ' i i־,yo0o 

 יאחרען לאנגע pc <ויף1פא און ט0ח
ly באפרײט זא< עס ?0 ט,£0געח iyn 
fio n ■ױ<ישע די t וױי< ט,20אקוי 

iy30 <יטי׳סע0■ א<ע i O0ii |y22io:’ i 
*10D o iv v m אוםאפהזגגי־ ■ױ<עגם 

 אז ,O207P2W ים1■ויע די חאכען קײט
n יoyii 1 יױ<מז ײטעז1£0כ אין y 

7 i t  im tiya.די ײ o m n c האבעז mVi 
 — ט*מםײער«1ב< זייער o>0tya םדײ

f?״ געשיקט בען0ח ײ1 i t ין0 זייהן n 
>W0’ i t,| די אױןי נ^לאגען זיד האכען 

iti> tco30> r בא־ 7אי *וייצען 7א ׳און 
it פרײט i0 i iw םען1געת ?ײ וײגןן o it 

j t o n t 1סא;? <אסעגט10£ •וי<יטען 
i?״ t :ע <ױן i ד .

ײ איז טען0״מאגנ1ער •ױ<ייטע די  ז
t i t ןותשים דםמת0׳שט? it3 0  |t30 i 

i; <״ן0  i t i  10 ,I0o t>״.•’t r i i  i t r 
id? אויוי ״גענטום0 •ריװאט l i t  i t i 

it3< יס׳ן10 און t די פון ^ : o״ t״״ 
im אננערירט ג״סט ח<י<ה ?א< n i•

ot סון ^יט דײ נעװען אבער 7אי 
 ־1918 יאהרען רי ״םרי<ינג <יםישעז0י

 אנשםעיל, *\ געםאכט ״7 האבעז ,1919
 ־28 אז 18ם ״7 ען2״7 ט<יף2א״גע 78

i 8i־D i0c t i םאר מען האט (אגב i t i 
 &וי<ען 7א באװ״זען, ארםט1גע ח?<ט1

 האט כה),1ם< פמאחראסישע1 א 7אי
 יאהי דרײ יף7 ם2<אמע1א8 יז8 מע?

 עבעסערט"2״אױס ר1כס |1א געשטעאט
1« o t i״רם0גראר־רעם8 אן םון איעסט 
 באש<אסען 1920 איז איז דגיך2ע 7בי

70101101 * rv w, ע8 מ<כען1 <וים> 
 װע־ וט״<ט1? ^דארםט בעז0.1 גימער

1 jf^ 'n t |yiא 1םא ים,1פויע י p•״> 
 אן .אפי<ו78 א?ױ« ג.2יגו1ענטשע ער2

jyoipit ט2געהא װא<ט ■ויער ארעטער

i t i 0 פו? ש71מעסע i t iיסטײ2יו 
 אן זיד חױבט 128רוס< אין 12מגע 1שע
i ״םיז פא<גט: װי t i סי? יש2סטער2םי 
D |1א מערעז,8יס־ק2220געפ י1 p m it 

po סארט העם יבער8 ג21טויש2ע דער 
 הערשט װאם גל״כה״ט, ון8 םר״ה״ט

 א״דםעל׳ די tic י128ועט־רוס<1סא אין
o דער t i  tic םיר שיסען סיביר װ״טעז 

t גרוס 10721א  0101210 i tיסטישע21י 
 דערמה<ט װערט דאן און ר״״.01ברי
n^ 1 דעם אין ro toי1 אס D’2 r t־ 

n איז 128מס< אין 221201103 םישע t 
 ttno יםטען2יו3 אס1 ון.8 ם,1טע0שם
<tfif 010סט2פי איז <טעז8ח8ב זיד fp, 
t נים אום t i t i i  i t די ט.2רפא<8ם 

t טוער ?ױודםטישע r itu איז יגט2״£0ג 
 םע־ חור .0יס2220געם ירישע3סי די

 n סיט ר0יד2ײ ?יף: זײגט20 סעתש
tic it2>8Ci8D זער2או p>0o תם־ אין 

 םון םארמאלגער די םיט ר0ניד ד!28<
 ?ול־ און ש£ראו ברעאישער0ה דער

םורד

אםעריקא־ די׳ tic 102א״ חי<?װיט,
o חנא^גאנתן נער it סאציאליסטישעז 

otii20pרט0וו װאם ״ to>07iwi0| אין 
0101 8 ו״גער ווי? חאט <,00100
 איהר אר0 ריסא0ס0 ט1?י8ט8 שטארק
ג0 ?ױ ,חאלנמן  <־8 101 סי? ט121̂זו0י

 ?0i0>pi0, 8 האט ר0 א.801א״ 10ט
o>0i i70־r i c אױב אזנםענליך, איז 

0» ב״ ב<״בען <0? יקא10ם8 i  im־ 
i0 סון באײבזןן ?ic 0<יםי i ם1ו  נם,0״

*V ?01א1ג אוינ ,10זיכ גיט 1030 ני 
v« יקא׳ט10ם0 ?  0 0 t w m א״• אין 

 נים o>0ii 0<םניס£0ארח 0^00001
 ס1יח£0ג 10גיכ ש*עטער 1010 10טריח

<ם0ח ױ ?011 איצם, װי סאחםח, א 5
ו י v 0 גם.0וױיט pc 101 ז iיאח םת

it 0שטיק א> n t. גע״ אנעד 7אי דאס 
 דט״ h ;1»י0■ אױפ׳ן נ<ױו ן0כ<יכ

v |030ח נאדצער i אין PP01• ijn** 
c t i דאזיגען r v m ט,0שט0220;00א:ט>
ttt2ip P 0201סארשי טיט to i0 c חא־ 
rt?t2 o ?״ כע? t i אין ן0אויסגעטיט 
i 07 אין t i״02 ?" האכען צ״ט ל0<ב 

i •8 78 מעשים, ארב״ט t i>ט2טו8ל 
t 7 א<7 t iv m y i18 י1 .01נאש< ״ן• 

 ״גען7 ען2ראכט־ארגא וע1טי8יסטי2םי
 ז״ט ער1 אויגי ן0געװ צ״ט צע2גא די
1 pcי ly r w :  n t עיבע7 י1 און 

װאס גובעלנאטארען, אןן רעז0יסט2מי
2 ty>i28iמשורת ״יסנים אך p in/  ׳

 די געכע? t״y7y2 8 אין הט0ג oy װען
 שטאלק ישט2 יך7 האבען — ארב״טער

 רעבעז אין וויר?<*כעז1סא צו א״<ט02
rvm  oy i 10רארי28 י1 געגען.

m y i>7אי ״ -nc -(yr*o*>0* i t i 
iy ׳pyii8 <יגג i יוילעלס יױ1א היםעל 

ץ8 יף7 האט האריזאנט, ן0■א<יטיש  י
 ־PKyi שװארצע, מיט פארצוינען סעהר

 שטיטוגנען רי אין און כמארעס ציאנערע
 םאר־ 7אי 22iiyp>yc0: ס2פוילע פון

 .oo:yi אױף pn ר0שטארק א געהרמעז
 W2VW האבען ,1922 אין װאה<ען י1

 וי•1ר0איב אן ם)2ר<אםע8(פ ס״ם אין
y i2y2 די מערה״ט yp :n מענטען,0עי 

 ?אם״לר. אין דערסילט ?יף ן0האב מע<כע
iy אין איז עס i וױרה<יכ?״ט ty>8cy2 

 רעםארם 0סיזו0■ראגר א״ן סרבן, אלס
i אף2 t i האבען <יך12ע 7בי צװייטער״ 
i״7 דערװארט ריער8128 י1 יף7 t לאגג־ 

 ױ<י ג2םא2א אין און םימס, געגארטע
 •0iiy2 p>yory2 ט2סאר<אםע אין 7אי

 ,ry7y2 ״ער2 א אישטימעז צום רען
 אגראר־ אלטע n םבם< סאכט װעלכער
״ע.2 א ״ן0 םיהרט איז רעסארם

הא־ עז,7גע ״עם2 דאזיגען דעם יט1<
 די tic װערעז tyoi2y:it ישט2 ען2

tyoy2i װאס ל0גיט t:>yi8 סריצים 0c: 
־ 12<א םון צענטער אין  ti0 ,180 7בי ־

0*7 n 1בי — געביטען מזרח״לאגד 
 קיע־ א<ע 78 ט,2מ״ אס1 מארנ. 400
״ ריצים8 טיטעלע איז נערע  א»־ *?ז2ז
 ־גע־1אנ1 י1 איז אז און, אטעװעט102

i װידער וועט גיטען t i ריץ &ױ<ישער• 
 אױד די איבער כאלעבאס דער ג<״נעז

 יערים1■ װ״ס־רוסישע ן1א 0יש2ראאי
ערד• ״ער7 איבער און

 נאך אבער 7אי געזעץ תגם אין
 ישט21צ מאכט װאס ,op2ic א םאראן

 די 1אשי< צוט״לען םיז מענ<יכ?״ט י1
 ט,2א7 קט2פו דער יטער.2 גחיסע אר2

 בא־ it ובה7 7אי ױאט פויער דער אז
iy 8 שטיסעל א טומען i  pcיר־0ארצ> 
 באצאהיען איהר םאר ארוי1 ,1על טער
 y:>ni װערט, איהר tic ט2&ראצע 50

 קא־ 8 םון װעלעז סטגעשטע<ט0ס ױעט
 אנ־ םון באשטעהן װעט װאס ,0םיםי

 עס באאסטע. גירו:גס0ר מיט ראריער
 ?אמי־ יגע7א1 די אז יף,7 םארשטעהט

 tTc װערט רי אצעז1״5א שוין ועט1 0םי
n tf iy i .פאר ען2<וי ױעט עס װי אזױ 

 װעט פאל, בעסטען אין אח פריצים די
 רײ־ גאר V נאד 1עי די ?ויםען האנע?

פויער. כער
 און ysn0 יjid 1 םארשטעהער י1

 DK.iy: ארום1 האבען רים0פוי מיטעל•?
2i2y2 אבער אױםגערעגט. ״ן7 צו גרוגז־ 

8 tyiyi2i703 שטע•1צ20עג2א זיך ד2גרר
>c t i ty ״עם; ry7y2 םלא־ י1 האבעז 

 (רו־ טיגדערה״טען א<ע2אציא2 װישע
 װ״< װ״סרוסען), אינער,8קר1א םען,
 װעט װאס ערד די אז ״אגט7 עץ7גע דער

tyoi2t2it י1 פון פריצים י1 ב״ װערען 
 “0י1 פארט״אט יט2 א<7 ד־געביטען2רא
 נאסערסע־ א״נגעבארענער דער צו רען

 באתצט א<עז7 יהר8 אויןי נאך ,2211
ײ ישע12יס<ע1א אויסש<יםליף מערען  ײ
 אײז tic ט2כל״ דאס ער.2ע<7 <ישע
 ן1א אינישע8?ר1א י1 באתיבען ז״ט,

n ״ער7 סון ■ויערים ױ״סרוסישע y און 
i םון t i קא־ ג2װא0 א ״ם,7 צװ״טער 
געביטען. 12רא י1 סון אציע7י2<א

 םאר מאנתריאא 21202 7אי א<ץ אס1
 ױענט טיער די אין אר2 נישט שטורם 8

 אים. אױסער אויד גאר ט,20ם8•אר< םון
 כד1א עםי<ט2 יך7 האט אפאזיציע די
 י7 האט מערה״ט, חגר נעבען 2כטי0מ

iy אין רו?ט1אויסגע •ראטזןסט איחר i

♦r.00n ^ ־ מינ  
n  iw  \m f0>tiî  ont^n 
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מסאדט

ע. ד. ס. פון

 נעת׳ן פארװאונדערוננ, א נױט עס טירט
 טוראוױא־ דענקפאל דעם אװעקיפטעלען

 גמגומען ערנסט זיך האט ״ותיכער וחון,
 אבער .“אוים״פםאגד דעם אײגצו״שטילען

 צו ג^ס גיט באדײטונג גרויסע סײן
 גאר פאקט. דאזיגעז דעם ספירידאוױטיש

 אידעך דער פיט ;עװען עס איז בעסער
ך פ^וט זײנען אפיצירען די :פראגע  נ

 דער :אידען כדט ארופגעריגגעיט װען
 א —־ ♦שוסטער דער איד; א — ״פגײחנר

 פאדראט״שיקעס, און ליפעראגטען איד;
 אויף פען פאכט חיואה׳יע א ;אידען—
 סןי א און אידען אופעטום אידען, א בײ
סיפפאטי״פע/ גא:ץ זײ פון

ביסעל א איז אידיליע דאדנע די
 — װאס דעם, דורף געװארען ;זךפטערט

האבען — סריינם ספירידאװינדש *ױ
p יײם* פיליטער רוסי״שע אלע c רי 

 נע־ םעסט סאלדאםען, רי ביז אםיצייען
 יעדען אח פארדען, ריטועלע אין גלױכט

 אפיציי, .יערער פרעגט יסח םאר יאהר
 איץ איגגעי א נעהאט נאר האט װאס

̂טוב,  ארדינאנס, דעם אנזאגען ״מטרעגנ י״
אײם׳ן געבען אכטוננ נום זאי ער אז

ײן איהם אדױסיאזעז גי״שם און קינד  אי
.“קינדער ם׳גנב׳עט װײל טויער׳ דורכ׳ן

 דער אין אפיציר אלס דיגען דאס
 האם װילנע ״רוטי״טער״ אידילײטזר

 ענ־ ױננען דעם באפרידיגם ני״שט אבער
 האם ײעיכער ספירידאװים״פ, ערגי״צעז

 דינצן צו גע״טםרעבט כוחות 1אל/ טיט
 דאדי• האט ער אסטױו• םעהר צאר דעם
 אין ארײנצוטרעםעז בא״פלאסען בער

ײז, ער סײ קארפום. ^אנדארפען  אי
 וועןען געהאם האבען ארופינע די סײ
ױ — רעװאלוציאגערעז די  ספירידא־ ו

 קײן ני״פם גאר — דערצעהלט װיכדש
 גע״ האבעז #יםיר :באנריף בא*פטיםטעז
o m  tn n ידיעות, םם^טשע m די 

 װעי׳- אלע, די פיט קעפםן דטאנדארפען
 ארב״י־ די סטודעגטעז, די בונםעווען כע

 סאציא־ די פיט בכלל פויערים די כתר,
ײ האבעז טיר װעלכע פאר ליסטעז,  ז

 זײנען לעצטע די און ;געהאלטען איע
 מיט אידענטי״ט נעוועז אלעפען אונז בײ

 אײנפאכער דצר לויט ...“סטודענטען
ײ האבן טערםיינאלאגיע, פיליטערי״טער  ז

 אלנעםײנעם אײן אונז ביי נעהאט אלע
 דער םיז שוגא ״אינערליכער — נאטעז

 געלערענט טעז האט פאלה אין פלוכד־ר.
ײנזן דאס יטוגא אינערלאכמר דער אז  ז
 שפיאנען רוצחים, מװינדלער, ננבים, —
 געפערליכ־ די יעװאלוציאנערען. און

 זיןי, פאר״שטעהט איז״ קאטענאריע סטע
 מיט קאפף צום וױיל לעצטע, די געװען
 ספעציעלע א עקזיסטירט האט איהר

 קאר־ דטאנדארםטן דער—ארגאניזאציע
 נאך געװארען גע״טאםען אי? װאס פוס,
 איים־ :אכ׳ז טעז,1 דעם ניקאלא' פאר

דעהאבריםטען. די פון ״טטאנד
האט צװייטען דעם ניקאלאי פאר
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װחילער ז. םיז

 צד זיף פארט עולם דער װען
 װאקיײצאן, װאכצן פאר די •ח

 א ארויסנעתוהס האט םען מעלכע
הר,  געווײנליך װי איז, םזז און ̂י
ױ צופרידעז גים  האם םען אזוי ו

 #איצם — םארבראכם וואכען ר
ו אז אייך «מ י ױ דערפרענען ז  ו

ד ױ און #מ m אזוי ו ir* זײן האם 
 טראבט אואדאי״ ®ארבראכם.

*ft מד א םארבראכם יעגער האט 
 געהאט . האם חןר וזאקײ׳שאץ.

 געהאט חאם תנער \m םיסלעז,
 מס־ Jfln אבצר מגליכהײםעז,

»אז  םאדבראכט פארס האט ̂י
ײ נאר מער װייל הולידדמ:  ו

 די *ון פיטיעז רי נעהאט
ױ דעם םארבדיינגעז צו  ז
מ א סייםא־• -גוד ווםח׳ן אץ מ

W' זיך סזיאכם נעותהנליד 
אײן כאנדפ זיך ײיגשמ איז

גע• איז •רעזיידעגמ ויין \\
 4וואקיימא אםח׳ז אז

טר אע^מנר hi #מװ־  מוו־
C» T t  o rw n לאנד וױן

ײזי rm יה ד •arum יו ™
װ מנקײמלם םזג וײ  m ו
 m גײעם, איבערראמצנדצ די

 sm יוײן חאמ קולידדש
 anuria טון קתסס דעו

 צר וו*ס צײס נאנמ רי אז
סאםנג, סװאםפסקאם, אין

װאלמנר

ftoc«Bogtt8ca39oaa^^
 םאל אײן קײן טען האט ים, ברעג בײם
 װי אויםםיהרען זיך איהם געזעהן נים

װאקיי״ןזענית. א
 װײ איז מיםטעריע תולידזיט די און

 די״צײםונ־ םח מעמע די געװארען דצר
 אז כלל, א אלס דאס ײײסט מען גען.
 צו ליב האט םאלק אמעריתאנער ראס
ײ וױ גדולים זײנע זעהן  טון װארפען ז
 קעל־ אנגעקראכמאלםע די ארונםער זיך
 חדר װי שפיללז ויד אז הויבען און נער

 פרעזידענם געוועזענער יעדער ׳ איגגלאו.
 אויסגע־ זיד כמלות זיינע אלע צו האט

 םפארם. געװיםען א אין איוד צײמגם
זיך םיהרם אכער קזציתמ ירעזידעגט

 האלט ער נזיר. אםת׳ער אן װי אויוי
 װאלט ער װי ספארט, שום קײן םון נים
געיוארען ערצוינען אוץ נעבוירעז נים
ער נים׳ מוױמט ער רײןא.1אס אין

\p גים כאאט  ניט שפילם ער ״םיש "
P\  גיט םארס ער םעגיס, קײן גאלא, "

 זאל עס ווען איח ״'®יאד• 1איי אױי
שפארען ווענעז פראגע קיח זײן נים

 א םים מנםארען גימנר ער װאלט ״צײם
אויםאםאביל. אן םים אײדצר ענלה מל

ווא־ םיז :םראנע א םאקע 1דא איז
 יאפר סולידדפ׳עס נעםם םארם נצן

 אז ? פאלה אםערמןאנער בײם לאריםעם
 — נים אויד סיארם איז נאתזת

? דען דאע וואס
 דאט אז כדינעז, גים זאל םצז אום

ױו עקא־ םון יאליסי זײז ®יז םייל א ו

ן גאנצע א עקדסטירט י  אפט״לװגען ױ
 (*•נער־ קארפוס דטאגדארפען םון

 און סאסתוחן •עטערבודג, אין חױפט
 טנװאחון vn ארבײט זײן װאר׳טע);

o צולינ קאפפליצירטער jn, אױןי װאס 
 ארנײטער• די ארױס איז סצעגע דער

 סטױ די ביױז :ישס ש('\ און פראכע
 וױ — אלײן גיחיליסטען און דענטטן

 מורא גאאעחנר א סיט דערצעהלט עס
 אגגצהוינען האבען — ספירידאװיטש
 דער פון יסודװז די אונםערגראבען

זעלבסםהעחטאפט.
 האט תאריערע ספירידאװיטיט׳עס

 אין 1899 יאהר p» אגגעפאגגען זיך
 םון אנפיהרונג רעד אונטער פאסקװע,

 אכרא־ געניטעז און םאלאנטפולען אזא
 געווען איז וועלכער זובאםאװ, װי ניק

 חכרה גאנצער א פים ארומגעריגגעלט
 ״פראװאסאטארן/ און “״םיםארבײטער
 גאכ־ יארעז רײע א האט ספירידאװיכדט

 ̂קראפאלצ׳״ די כסדר באקעפפם אנאנד
 דער געטראםען האט איהם וואנען ביז

 רודענ־ באדטעודס ארבײםער םיז *טאס
 ־y; צײט סורצע א האט װעלכער קא,

 באיטליסצג־ און אכראנע דער אין נם4ד
 ער האט דארטען, pc אװעקצוגעהן דיג
 איהרע םון איינעם אז געװעז :וקם זיך

 סםירידאוױט״ט׳ן פאיבײ טוער. הויפט
ױ ער״טײנונגען אזעלכע דורך נעהן  די ׳ו

 באװעגוננ, :אפאז די זובאטאװישציזגע,
 ר׳אי׳טער ס. דער פון אטענטאטעז די

 םלעװען, אױף ארגאניזאציע קאמםס
 ;אגד. און סערגײ גרױסםיד׳טט אוים׳ז

 רייע א פיט בארירונג אין קוםט ער
 זיי: צװייטען פראװאקאטארען, גרױסע

 אידיײ אן גערנגראס׳ — דטוטלמנהא
 אנט־ האט וחןלכע מאגארכיסטקע, אייטע
 ניקאלאי אױןי אטענטאט דעם דעקט
 װי װעלכער אזעף, איז צװייטען דעם

 קונציג האט *טרײבט, ספירידאװיט^
 סײ רעװאלוציאנעח, די סײ אפגעגארט

 טיטגצרואל־ אפפן האט און אכראגע די
םלעווען. אױף אםענטאם דעם םען

װײ״ סםירידאװיט״ט האם קיעװ אין
 פיט pa בונד מיט׳ן געםיאפען זיך טער

בכלל• רעװאלוציאנערען אידייטע
 ךײ pc אײנעם כאראהםזןריזירענדיג

 דרױ אומלעגאיער אן איז ארבייםער אז
 א סיט םפירידאווי^ באמצרקט העריי,

̂ןן  ״דאס אז אכטונג, םון געפיל געװיס
 PD טי• אינטערעסאנטער אז געוחח איז
 רעוואלױ פראפעסיאנעלען איד^עז אז

 ארוכד איץ אין האלם װעלבער ציאנער,
 םאנאטי־ א געװען איז דאם וואגדערען.

iyp האט טוער אזעלכע אידעע. ^ין םון
םביבה׳״. אידישזן די בלויז ארויסנעגעבן ײי

 די אז דטרצעהלט, ספירידאװים״ט
 געהן זעלטעז פלעגעז ארבײםער קיעװער

 אבער ארגאניזאציעס, ר׳ישע ס. די אין
 סאצ. די צו נעלאזט זיןי מאסענװײז

 אוץ ד. ס׳. די בײ בונד. צום און דעם.
האנ־ שטרזנגע א געווען איז בונד ביים

»j סזחר n i im  * "M n n m m m n•י
ijrjm פארראא/ מי  r w  Ml 

h ״ .ד׳ן. ס rm ר> נ  m m * w w 
w n י ארױסניץ w ךו m r w 

im ר*ר im  w  w w n  w m h i גיי 
UW לאו•m ה ס. ד» M 1 n  \mm סון 

dovb iirr'nanp ד/ אדגאדויר^ון נונ
n ^ m n n ^ o ד» נאאד^נט •m 

W טפר 'tn to v טאר- און סאסצאימצט 
 ײ^נמ ;w אױא׳ן וױייוננצן

אר^נ»א?אן. מנ דאס דאס
̂ו -יאווער fjm א ifj — צו ?י דט — 

n אזױ די בײצומונמן fo n ir j -ניד# 
oyirt/ װאו •אדא^ אױפ׳ן ov חאט 

 אי• די פון טאסע גדדסו h גצװאױנט
yi^n /דצמ סאצ> ךי פלעגמן אדנײטור 

 א א>ן װאו גאס, א עו?ס אױסשלײכען
n רyטיפטrנא y r צונױמ״ דך פיצגען 

 אגיסא- די פפג״צצן, פארטײ h קומען
o״ ױ #ציפ jpo ipd h" פארמוטען פיפגמן 

o אפען; ;א;ץ n האט דטאמאן pro 
 יטריט, איז *צריס ימדצן אױף געדזערט

jn די ro n װי ט,1גאמי? — ♦טפראןי 
 פיעגט אנמומעה פיפגט ■אליצײ ;אר

a עוים דעד *טטילמי, ווערען תיכף * r״ 
 ג^טא סראטוארצן. די אינער דןי צירט
nאר צו װעפפן װאס פאר ,ooy.דאס ז״ 

 יצטוחד באקאגט גוט איז נילד דאדגע
ט װעלכעד נוגדאוחלז, דען  גצנופצן ̂ה
 די pc באװעגוגנ, דעד אין אנט״ל אן

.1904*1906 יאהרען
 די אוגטער *טטרײכט ספירידאוױםיט

 םון *טטיפונג רעװאלוציאנערע :װאלדיג
ר דעסאלדיגצר רער מ די ד  'וגצנם• ו

 ױגעגטלימר גאנצער דער איז ״םאקט״ט
ט גצווען פאדאל אױף דור דו  אין אמאגי

 על״ אריסע די ■ארנדיען. םאריפיךענע
 קוקצן צו זיך אופרו מיט פלענען טעדען

 נאך ױיענדיג וועי״כע, #ױ;ע:טליכע די צו
ײ פל״ןנען #אלם יאדזר 10*9 p ז i r גצ־ 

 פא־ pa לײפגען סרײזלאןי, רי צו הערעז
 דעד ■ראקלאמאציצס, נאנדערװארפען

 פאריטיחונע אופן אזא אױןי םילצנדיג
 ר״כע די באםעלטן. רעװאלוציאנערע

̂ז גלײנצנדמ #אירצז i כלו m  p a -נרױ 
 כאצזערקט, גײצט נאר האט מאכם, סע
ױ - גופא אידעגםום איז וואקסט עס ו  זיי

פײנט״. א עיעס
 רעװאלוציאנזרע יטםורמ^ע די אין

 סיידידאוױםט איז ,1905 יאהר םון טעג
 די po איינער נעווען ׳דף םאחטטעהט
 מד דצד םון םארפאלגער םלײסיגסטע

 אנגזד האט באוועגונג, װאיוציאנערפר
 םיט אסם גאנץ םיהרם

 אבער װ. א. א. חגםאנסטראציצס בען
 דער pa זימגרקײט םריצרדינע די

 דn םיז אומבאזיגבארקײם און קראםט
 ביסלעכ- גענוממן האם םאכם צאר״פער

ױיז o םארלאזען ו n געםרײעז אלםען 
 a pc ?זאס א האט ענדליף דינעד.

 איהם כדם האם וואס ״טיםארבייטעריי,
 אכראנ״, דער pa נצארבײם צוזאכשז

 אכראגזד ײ םון ארויסנעריסען איהם
 זיןי סיט i&vvv זכרונות זײנע רײען.

a n■ זייעד לױם םאר w r לעבעדמען 
 דאקר היםטארישען פערלןוױרדמעץ און

מענט.

 זיף ער באםײלינט דערםאר אז נאםיע,
 ־ווײל ספארם־׳טאיל, שום p'P pa נים
v די צורײסעז נים וױל ער r אדער 

 האבען — תחתונים די אויםרײבען
 אז ערהלערעז, גענומען צײםוננעז מאנכע

 נאטור־ אזא פרעזידעגם בײם איז ראס
 מידות :ןזעלכע מים איז ער אז ׳זאך

 םון קוטם ער אז געווארעז, ערצויגעז
 םען איז זוםער וואו גענענד, אזא

 וױנ־ pa םעלד אין בא׳שעםםיגט עםארק
 אונםמר׳ן סארשאטעז פעז ליגט טער

 זינען אין ניט ליגט קײנעם pa ש:עע
 יער־ דער םפארט. םיט אפצוגעמז זיןי

 די זײנען צירק דער pa יריד ליכער
 דער װאס םייסס״׳ י״נוד צװײ אײנציגע

n עולם v w  po חײנט געניסם. גענעגד 
 ■רעזײ צום נעמען זיד זאל װאנען סון

 pc קוגסט דער םאר חױפ דער דענט
̂פא{ א שעהן םארברײנגעז i װאקײ

 דער איז צוריק װאכעז אאר א םים
 װערםאנט, תײן צונעםארעז ירעזידענם

 אויוי טאטען ײן1 צו םארם דער אין
 םארבראכט האט םאמיליע ידי מבת.
 -yp a pc p*r דער בײ אוועגם דעם

נים חאם קיעער pa לעםיעל, ראםיז
 טא- ■רמזידעגם׳ם דעם חאס באדױערם

 א אומעךבײ די נאך זיך בלענדם מעד
 ארײנפירצן װאס צו אעמיעל. קעראסיז

 XBP* םמן ווען עלעקםריק אדזנר געז
 אלטעז דעם םיט אויסקוסעז גום גאגץ

לאמפ? pעראסp גאםײיעז
 די זײ, זימצז כמנאאמ אזאלכע אט

דדצעם.  װאל- ליים, אתזערא pa _ ק̂ו
 איז גייעסטפ pa לעצםע דאס ?וכעז כע

̂עז ממוחנסליכקייכמן  קײנמאל vw ויע
 טענטען אזוי מי tnybenac קאנצז נים

 pc nan גרינג אזס םים 1א דך וסנען
 װזנז נאך באזונדערס תעגיגי̂נ טיל אזױ
pro ײ ק*ן l1 * דערפאדערע̂ן ז

 ניט דסרף ער אז בסלד וױ
 איז דסע װאס צו ולאקײמאן קײז האבעז

Iאcתגעyאװ גאר ער n םאר o n זד 
 מירוץ דער איז װאמינגםאן? po כמגר

 געפארען אומיסטנע דאס איו ער אז
 עס כדי ים ברעג צום זוםמר דעם םאר
ץ איהם זאל ר זי ע נ נ י ר  ארבײ״ צו ג
 אין סכסוך דער .ר y ר ע ו ו ש טעז

 דעד חובות, אײראיײאישע די כינס,
n חוגחסיםע און סטר״ק קיילען n m 

 אינטעמאציאנאלזן pa נאציאנאלע
 ■רמוי־ חןר וועלכע טיט •ראבלעכזפז,

 בא־ זומער היעםיגעז זיף האם דעגם
 גענוג געםסכם איהם האבעז שעםםיגט,

 דאם װען צײט •un איז מוױצען. צום
 pa pa רוה pa םסרבוײיגגם םאלק
o■ דער איז מפיל, i j n ' t n אייג־ דער 
 להבד< ווי, ׳פווער. ארבײט װאס ציגער
a pa גאנ״ דער םסמ*על. טא^נעם 

 yn■ און ^ממלט און זיצט עולם צצר
 ממעהט װאס אײנציגער דזןר איז חזן
דאוחננט... און

n  vm ta jyv»on»  ניט עולם- ר:
.,צופר  a :דא איז מפעס ^

 דאם טאר גטר נזיר.*. a •חנזיחטם
 •יתס גיט אייבונ יסד pro װעם עולם
a o דאס איז !«ײן j j r v tn •  a ססארם# 

a חנן• וואס «נן, זאגם — ױגג יעבע 
 אין V קטי־וחריםטנ איהם ®עחלם עס

 ארבײססזסםאר און מכױלער a דאס
■o i r r t n, עס םוינ v m ניכג tyo 

קחל. ®אר יית יי״• גים קאז
י איעוױגע דאס ו א ז ו ק י ס ט א ו  ו

ra דערמח לעמען re  m r  ta #tm 
n זיח מוז w  a .בחלסו ta ז  טאך מ

p נמגס גים קײנעם n# ו5אםי a חד• 
או ױײל וידסג̂כ a האס אליכמו נ n r• 

pc פארבדאכט אמז p ra ron  a ומד 
i װי n ^ירעוידנגם

;XjdmjEfo.׳•
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 טעכי h — צ. לאק. טכראםס, װ•
H פון נערס  if p m  a • ת י  י

צו חוכט דאס חאכצז וו«ס ,y ג י צ
n״t pM זאתן op ותר ואגען, y •יח® 

 iyop jyoip oy pm .dm װ?ר pa ׳חןר
yo אױטס^דעע ĵrn ,jy rjyo סיט חאכען 

 חאנען דט טסחןן 1אי om מגיאן רער
 #ופױ»א מגפ טיגדעסמ n ױניאן חןר פיט
pa פיחרער' די אז אן חױכעז ױי

h געחן, כוזען  om y  oy pa פליכט po 
^ צו פיחחנר רי ײנ n אזיף ני r M -אס• 

jy די וועיכע צו טפנס, i’M אווסנפותחים 
rcn גרוי^ר ומר pc געווארען yooyo 

j רורך y o ^ n  n n ’ a קאכ״ חור צו 
a p װענ׳טאן. c װפט קאגוחננמאן צוױיטע 
 ^צטינע די ?ײנען כאמליספן. *נחןרש
 a האבפן װאס ^ינציגצ, די פיהרער

o אױוי רעכט n פיחרער^ טיטול^ ir r a 
 מיטיננצז, הו^רטפ אפהאלטען פעגט
־Dona םון pronacj^a װפרען װאס  ״
 “אכער טפסכפרס, פון ילוDa אדער דער,

 גצרופפז דט דינען פיטינגען די באי־ר וױ
 םון פליכט די עס איז יוניאן, דער םון
 איגנארי־ צו גאנצען pa זײ םיהרער די
 םיט בלײבען ניט <ןען פיהרער הײן ען.ר

n פאסטען. זײן אויף גװאלד rvD  p'P-» 
in םארטרימז ניט אבער גען y n םיט 

 מעהרחײט די אז טײנם, איהר גװאיד.
 איהר אז שרײבט, איהר זיי־. געגען איז

 y ט נ y ז י ו ט מיט ױך באגעגענט
 םיײ רער pc זײנעץ וחנלמ קלאוקפאכער,

p: מוזען זײ אז ׳נונ; y. ערלויבע[ מיר 
 באהױיםוננ. אײער pa צוױיסלען צו זיך
w אז זיכער, זיעען פיר ׳נײן a ניט חאט 

 קלאוקםס־ הוגדצרט םיט אפילו גערעדט
 «אר a מים נעמט־ט האט איהר כעד.

ססכט פאר די pc pa באקאגטע, אײערע
^יצי^רעז ילעי טױזעני• איהר  כע1?11?

 זאטונאנסק די אמזי אננמנופעז וועדעץ
c ניט האבעז פיטיגגען, n װערט pc 

 גע־ זײנען זײ וועלכען אױף ׳יר9פא דעם
y א ♦טריבען. ^ a r n אױף אמאנומן 

pc o• םון ױניאן״פיטינג א y o n דחןסי 
 אי^ײיםארס, pc קא^רס. pc טײהערס,

 איב^ועגט וױיטער, זא און םינייפערס,
 ומנ־ װאס רעזאלוציעס, אלע טױזעגדפאך

 הורא־םיטיגנעז, די אױף אנגענופעז רען
 בא־ זאגען ניט העז יױינער וױדכע םון

 jyr:yo כארט a פאר װאס פון שטיפט,
̂גננעיטטעלט. ײערען זײ  םיײ אײפר צוזאפ

 איז נאוחגרנאר^סידטאן דער װעגען נוננ
 װאלם אז םיינט, איהר פאל״טע. זעהר א
 זײ געהאלטמז גאװערנאר־האסישאז די

^inn ריכםיגע די פאי c, קייג־ וי ט5װא 
 ארויםנענצבצז. נים דעסיזיטאן אזא פאל

 קײנ־ שײנםאל, אז אײך, פיר ענםפערען
 גאר־ נאװעינאד־קאםיישאז די װאלט פאל
 װאלט זי װעז זײ, סים פארהאנדעלט ניט
 צו האם זי *ז איבערצײנט, נעורען ניט
 ױניאדפױד אײנ׳צע^כטע די פיט טאן
 רי כײט אז ,pn זיכער הענט איהר רער.

 טים איצט עס וױלעז װעלכע יעגיגע,
ia די ײערען נװארד 'jp־n n ’ c^ װאים 

 געוראלם נים נאוגערנאד־קאפישאז די
 די װארים אםות. ד׳ זײערע pa עטעהן

ײ איהר מצנט גאותתארמןאםי׳טאז,  ז
ײ זײנעז בורושוא^ פאר באטראכםען  ז

 זיי pa םענשעז, yטDaנהnעה אלע אבער
iy זיך װאלטאץ m זיצען צו צנםזאגם 

 pa שארלאםאנעס־ כױט םיש אײז בײ
אװאנטױריסטען.

ד, א. , ב. פני ז ײ ט ס נ י י ב. פ
ט או ס ו ג ת pa י ת ג  איז םרײנד ו

in אונזער — םיאנציסקא. סאן o y c 
 זיד מיר וועלען אםשר אײך• דאנק
 ײע־ פנים, אל פנים טרעםען אפאל נאד
 אזנזער אויטדריהען .האנען פיר לעז

 האנט־ fyrynan א דורך דאנהבארהײם
w זyלyציyספ a דרוק. n אייך, הוםט 

 ryo5amy האבפן ;םיר אויגוסט פרײנד
 םיט איהם געצײסנם pa בריןי אײער

ט איהר pa םרײד. אפת׳ער ^צ  אבײ ק
 צי:ז צאהלס? אלצ טיר נו, ^yo:ia סעל
 אוים, ווײזט זס וױ ר,yבא פאח^ דער
 די pa װי צוסריחננרי D'pya איהר זײט

aטאליגy ,כדם און צײםען D cn  .prMc. 
pa ryoacya n אלצ גריסט n c a זאגט 

 מנליך. אלסס pa גאט בײ אז זײ,
 קורצען אין זײן אליץ סיר װע^ן אפשר

שםעדטפל. אײער איז
ר א ד י ז י , א ן י רק nym םא n^ĉ־ 

pc n טער y rn y jyo 9 לאקאל, pa .ס 
a ־3 ?, י פ ש^iyD^nypny טyנy m yר 

y הטבאן םיר — 2 לאקאל םיז i m y i־ 
n בײ זײז װאלט y^ a אינםסאליישאגם 

pa די n r * a  pc בסארדם, צקזעקוטױו 
 טאר חאס חיץ םסרדסרלימ די אבער
 חסמז צו v>cyoom נעפ*כס אונז

D yc 'w a  . fy r jn a c  o n, םיר הסבאן 
o n  pa ^צדיםאר pa גוכמנר לעצטסן 

ס,n אויםגפדדיקם ״געסכטימימר
ly נצוואלס האמנז םיר וואס n y c  fymt״ 
<יד•

V^ nm  umjM 
ipw p i t  urn איז

ypiyna• •ta pa. ר"ר*ן
ײ .a ח, ח י לאיןאי פעפנעד ׳ױ

 אײנפאר״ פיר דעען ס״לוױיז — 2
 עס האט איהר וד אײך, טיט שטאגען

pa n̂ די pa fnyryt וטדסי ip -שארוי״ 
 ״גפרעכ״ נופפר ^וצטצן pa נאטיצסן

 פון ארױס גאר לאזט ^חר טעקײט/
P ia ררײ jpskst : איע דט ׳ערשטע:ס 

 יאכעדניקעס. זײן קאנען pa וױיען
A n n טח p m  nyj^a צוױײ ;געכױרפן 
o iyo. פון סייע aונזyרy הא- מעגשען 

 קאורטס צו סארסורטייל ;ypnaor • נצן
pa אלגעפײן pa קאורטס ^גזערע צו 

im און כפרט. a אז צונעכען׳ ותט 
 ׳די כט.yופגערa גאגץ דט iypM די
 געיטרעפט װצחןן #כלי a איס ŷלכyװ

pa קאורט pc אגnגוטע א האבען ^רע 
ט חײ פג ^  פיט כאקאנט װעיען צו ג

p i•\ .דארט װעיט װאס נצדצכטינקײס 
ov v; ^יסגצנדילם n גאנץ ניט דארום 

 rc'O א פיהיען זא^ןן די אז נאנדרליך,
 אזעל־ אין פדײוױיי; געזזן צו אפנײגוגג

 דריטענס, אנקיעגצד? איס קאורטס כע
 ״נערעכטיג״ דעי פון ?עהן איחר תאגט

 אױף װאלטען פרט דעט אין אז סײט/
 שטארקע א נעהאט אמעקלאגטצ די

 ?ײ טאנעווען םיר אונז. גצנעז ק״ס
i n? ,און אפת. יעם זאגען םיר אכית 
 אבער דעם. !,a איכערצײגט jypM ס*ר

 אזא געהאט זײ װאיטען קאורט פאר׳ן
 זײ. נענען פיד וױ קייס, y ק ר א ט ש

l a in גאך ovav : זײערע פיט זײ rp 
•m y װאלט שטערגסyג ןyזײ קאנטyר 

v tm כילערײ yרקלyרyײנױס־ אלס ז 
^ דצר וױ •*יפעד־באנק*, ה  זײערער, םי

 נעמאן, אײנפאל שיין oy האט אלנין׳
 צו םrטyײpyצונ איהם האט פען ותן
n n .אב מיר ײאנטyוואל^ן ר Dy 

 װאלטyג :יט און o:apy: גיט סײנפאל
טאז•

a. .ד — בyאיבריג. איז דאגס ר
 םליכט. רyאונו בלויז laoy: lycan םיר
 לצסאן, א אייו, םאר דין רyאב דאס זאל
pa נים ra iyc’a"  אין זאך קײן |yc־

ליו, וױיט װי ,pa צוקונםט רyד  מנ
 פאר־ *לערלײ פאכצן צו ®יז היטפ| «יף

דעכטינוננ^
n ברױחןלצ סלײן רyײa — ל. ה. y 

 סיר pa ^:y^^ynyc'a pa האל^ן
jyo ia ii אויף אופג^לד פיט שוין nv i 

yo: און 'n| קאנט װאס — בריף 
 םנות,aבנ זאגען? אזוינס דארט איהר
פאראינטריגירט. אונז האט איהר

n ,י ו ו ׳ם י נ ס ײ װ ס א ו ו ר 
דל צו נ .yהא  אז ,jyny? פיר — ז

 איהר װאס פארשט^, ניט װילט איהר
 נאכאפאל אייך ארcרyד און ^jy״5
yרpלyרyארויסנ^וארפ^. כמט איז ז 

 מיר זyרובירB םו^סטוחנגצן רyאב
 רy^אפת רער םיהרצר, חןר גאכאפאל.

^׳ ה  שטארה־ קיין ארויס נימ וױיזט פי
 אײנ־ בלויז דיסציפלינירט רy |yn קייט,

wלנyצ - in  •y זײן ניט פען דארף 
i שטארה. n שטארקyאבצר ר yןרyקט 

 מא• גרויסצ די ם*ר אפילו אפ נימ ויך
iy סען,  |yn ,פיט אז װײס yiy'M 

yny:ac |y«^ ij».i| ז פשוט זײyלבDט־ 
 זײן איז עס גרעסער וואס און פארד.

y p 'i ' i  yc'>:yny•, אלץ pa i i y c צו 
^ ז ע ד נ ו א ו ו א  D''PODyc. זײן ב

 באהויפםען, צו נאריש iny? ov איז דאז
 האט גןלאוקםאמנר פאסצ גסנמ די אז

p*p dm די צו צזםרױ pc . in r r c 
ycmi| נעהםט Dia yc!>^ Voy i i ' a־ 

y iaco^ io^ac איהר האט באוױיזצ 
 זײן זאל דאס אויב װארום, דערצו?

i קליד1װי n ,פאל y:n:y| אלזז זץי 
y• און r כ י ל צ y ז y נ 'n ca מי־ ױניאן־ 

y^'D,| מײ פיטינג^ן, גתיסע גאנץ און 
o די םון םינגפן iy o n •  .oiyoap און 

ly c a o o n i די םיט oy^tma yDona 
t ia c״i n i ' c  n y? וואו־ום :ly rc y 

 לאיןאלס yiyt^a v5* צווישסן dm זיך
in 1 זא^ן װאס ,5 כלויז n a cאײנ־ י 

 װאס צו ?אנװ^זאן, א סון וםונג1בא
y זײ r 't| םון באמגכטיגט i n קאנסטי־
1 |y : ''? s ?yMMDדי ניט אס p i iw r־ 

voo ,םאכט 1איה אז באװײזצן a ינרזײ 
yo| פיט טזןות a״i y באיוױפטונג ? * 

 די םים פיפשה די Doyioac:a װאס
 בא־ די pc oy^ri^ii לי סים רױס,

yDoa, שויז אונז איז ly o n y i צו Djy־ 
in y c. 1םי n yלy1yאײד, ז ta דױם די 
yj^t| ,נויטיג yc |yu| וױל a lycan 

i הופט 1איה און ימיאן, n ' n מים i n 
 האנט איהר כאטש ra םצגה, 1זעלבע

 צו אמנר איז וואד, a ססנם 35 *$רזלען
 גװאללינצ ata o:yo 15 גאד צאהל^
 ביײ גאתים קאנס 1איה װאס לאסם,
 oy סיר זאלצן pa פיר |y^p קוםען.

 איז פ^וה y^yt רי נלױבפן? איוןי
la לyשיאנ1אiא1י םיםי n 'D jy tn c y i. 
y^a lyoany: dm ?ײנען אױך  i«iyt 

n y ' 'a .״ עצות}osp גערסכםיר די* 
m& 'p וחגט איהר . װאך. לזממר פין 

 אויוי סײ צנםםצר ta גאםינפז ט1דא
n t r 'a ,םאר־ איתחן אויוי סײ קשמת 
y a n r. בסרײיזזנז. לעצ^ די ta איהר 

inyt o n yo n a c שצפכס •v n o  o n 
•O tM fW

.• n״ — V ia •א i^ םאי׳ י n,
n* גיט  .mtrmp אר» iyo iyn ומ־

:v\ איהם סיר ריעאעז סקויפסן i y r a- 
ycya.| זאל a ,געװא* איז װאס ס/ן:ש 

yo*ca |y i? ט ט״ ס פי ^  yצטyל ,ד י
 גע:ו: לא נאף זײנצן oy אז ,jnyr צײט,

 גוטע, אפשאצצן |y;yp װאס פענ׳שען,
ycM in y .אלבײט

y; אופזיסט — כ. װ. ;ac  i y ' 'a 
״ v או;ז נ 'liw v ^  a אויױ a iy n •ם*ג 
i y;׳o .1פי ^פ״אלזןן DtMiy  jyD^ai 

j אזוי און כאגד, צוױיט^ נײם v w 
y צו זײן זyיyװ פיר וד p :n  ,y i;y| 

.i האב^ צו כױל iy r צו סיל ?ov .iy;a 
o איז n a c iy i r a i i  a װאו;* א פון בוף 

ly i^ c iy i נ״טילן^ a |ycyu ^:װאוyד־ 
i אין y3aty באמןד n גצ״טיכטט pc 

ly r 'D i i  a y i .י אז פרײהײםס־קאפוy־ 
i y i ױנג מס׳ a i n a,1אי לט i y i a 

 ip;yn ,ivtŷ בוך □n ױ1דא יסט,1ק
Dyi ניט פײנוגגען צײײ קיין 1גא קאן 
״ן. y נאר ז p :n  t o,| אז 'i y i y ,פענ״ט 

n a n  o:yojm אינג ניט איזaנצyז ia c- 
:D iy i r i אין iy ? : ia איצטינyפלאזא- ז 

y? ra| לyכy,ן n a iלײ ״yנyבוף, לאע ז 
a jvw v ׳צײט jy ii ן1זײג* םענש^ רי 

:a |yv,yזyכ>יy ,^:זײעלע און טיטא 
^iy א*ן טאטען t אויפאפפ^ונגס־פע־ 

c פאל הינודיט y i אונ־ תס סון גליק 
 אוײ אזוי פאמטען1פא און יקםען1טע.ײד

1 .:^^iy i iy ; iy oא־יד איז בוך אס 
 הונסט־ גרויס a אלס פשוט פ^קוױלליג

p iy ii. שט פירyלyאופן ב״טום גס ז 
iy ; ' i iM  d m פצפױ אפאטר,ינ׳ס1ק פון 
y^ jm  ,jy ia 1פי ^i iy ?  |yyy .הוץי 

iy c a וועבען nאל םyם ly o y B r, וזצן 
jy 1פי iy ii צו זײן i j y פיט c y i צװיי־ 
yD| ,1פ והנלכ^ טײלaשפy1זײן צו כט 

ly נאף o ja D y iy o j ’ a, װי n y  i y i־ 
iy o, װײל iy געװיל־ איננאנצען איז 
i איז |ycy< 1יאה 20 די צו פעט n 

D׳Doyc iy:no^yo'f,::* ־1פא לי װאס 
p iyD ac י1אקטצ1כא ז  וחנײ לי פים ט1י

iv o : ״pc i y r v  i y i  w n לyבyהאט ז 
 אי־ אין בוןי אס1 לט^yשםyאפנ זיןי

iy לויט יש,1 t :w ,םײנוגנ n ia i זיף 
ly cn p ia c צ איןyליג1הנlyoayp iD  1y.

 אײ 1אונזזנ םיט — ל. y p ײ ט ז.
ly rn m y c םון האפיםצען 1•א זײ o n 

^ly לyביכ 'DD'v.yc^ac i y i w טעלא־ 
 DJ''Dy: ניט 1מי |ycan תסלאנל״ אין
c צו y i m a r ויף1פא? pc ,1נא ביכזל 

D iyp ia c, צו ly r o y iy D r a io c לורד 
y iy i^ a  o y i לy1זy, ײ אז ty ז îat טא־

1 |yc 'ip  ypביכ אסyאינ־ איהם און ל 
Dy . ly jy '^ iy r a  jyy:a3 אמם1 איז 

D פונ?ט iyp ia c, 1איה װי Dp:yi• און 
 די אזוי. |y<iD 1םי נאל אז ניט, מײנט

 ןעיפט1צייס־ש און זyלaנ1זשו בעסטצ
ynD| אונז, נלויבט און, זעלב^ דאס 

ly אם1 p r m y r a םון a פון קאפיטצל 
a װיכטינצל פיל איז צײטונג אין בוף 

ia c|׳ iy?yTD ::^ ^ y, װי y^aD חד 
y^ jm  ,o yn jy t אסט זײנצן i. iy r אוײ 

o גיבצן און כליףyפל1בע y i לyזa 1 y 
o ודעגעז באנײף |yBa:p גאנץ n בוך 
גופא.

 װא־ םון — ן. a מ ר y ב י ל פ.
yj| 1איה :Dy Doy, 1מי אז lynrD^ac 

apn 1 אויף ,ay i1מי אס ly ca i אונ־ 
yiyr נע־ ניט טים1פ פיל אין כױינונטח 

D inay, זיף, אכט1 נים. 1םי װײסצן 
tyca םיר i אונצyהלינy םאל p1yלŷט 
o: ב*רײס&ר הא̂ב 1םי אז iy i:yy 

v פונ?ם1שםאנ אןנז^ im שיײ1םא צו 
y jy i זײנען י?1צי צאנג ניט אנפן.1ם 

ly w y :  |yr:yn m v  ysvu a א*נו צו 
t ל»נג,1בא a מיט o זײ זאלעז in y i 

a i םMלויב1y די r p v m iy r a ביכyל 
iy c 'a האבצן 1מי װאס כיזם,1אגא 

w iv iv io m* 25 1יאה א סיט .P't v 
y ca i t o| אין אנטזאגם זײ iy"T 

 אויס־ y^c דאס ונד«1ג תם אױױ ב?שה
yop'T iyj ט1דא yT 't |yy i'a| שוין 

o iyo5 n ac•, 1מי ־דאס yp:yi| איצט 
cn פיל n Ja, 1 אזם דאם אוןaויסצױ 

1 |ycy3ביכ אסyװא<* נײ, אס1 אויף ל 
vo\ ם1דא 1סי :v1גא סוזט y Dy '̂c״: 

y in,| צו אום y;:yi3| אײנ״ אין איהם

0m םיט מלסנג m  y r o r a  n y tn a.
o דתם איחר ta חאסעז, לאסיד n  pc

>p*:iy, מיל דאס yoyr; גאתים זיף 
oy סיט i, דף וזאב^ 1סי רואס pa ל  נ

yo’ ii כאציהוננען :ony i:yy( ױ פוגטט  ו
tyoyy t o סיט ניט זיף c y i, װאס 

jyca סיד i א סיט yo^yc,* •יאחרחת 
n y i ; a  iy n n c  o iy i עפיהלט; pa 

נעדענקט.
 , אײעד — ד. ל y c נ י i ג ד ו ד

y ;a ic, אזױ װי n t o״yo,| ײ די אז  “נ
1yװyהלטiPDipytpy y באאײס jy rM 
aזyלכy jy c y n y r a  y ,ײ ױניאךלײט  אי

i n ײ  כא״ עטװאס סיט oy האב^ ז
 לײכט 1זעה אלײן 1איה װאלט װיז^,

yn ,|y גצקאנט iycD :y iac| װאלט איתו־ 
iD נטyגעיײ D ’ iy  |y i:y cy io ao  o y i 
y?y'| ל אין נאטיץyצטyז iyoM סים 

a ס,בyלע poaip iyocM a i, iy o״.o 
 נאר אז בםיתש, o:aty: ותרט דארט

r :y o  a סיט ly p ia o r  a •םליכםמע 
 אמת׳ז מיט און ױניאן זײן צו פיהל
ly צו בארײט איז סוט o y j ia c דין 

 איצט ױניאךאסיסזװ/ איס פלאץ,
i. iy o, אל װיy ,באל i y i  r a אד  ױני

 מך לײ1אלזן צו צטyזyאויסנ 1אפיסע
 שםרצעסםע לי און אטא?עס םײ:ע

i פון פארלױסדונגפן y i י ־ צבנדר1ט1ע1ני 
iy o o באנדע D iyca i3, וחןילבע סיט 

^  יארק נױ אין בעןyל אידײשער אונז
 איהר ז.yװארyג גצפלאגט אסאל איז

 שטסנצן1אײ:פא גיט ליף,1גאםי ?עגט,
iy כײט זײן t^ a :אצצר ונהט,61שטא 

, o:yp 1יעדע װי איהו־, iy :v a אים ד^ך 
iy o ^ ia c.| אלצם אחוץ t o  \v:vs 

v>'v ײ פון ז ז a ia נליףyפ̂ע c לאגנק 
y i " i םון ’iy in a, װײסען 1סי און# < ta 

^ זײ in זײנ y t איבצרמד און טהרליכע ,, 
y o D M a M r i" io  v:v2.|

ך ססתםא אך1 האט איהל — אב  נ
ly 1סי אז הערט, r ' t אזנ^־וואד־ גאנץ 

ovo ג י?נערופצן1צוyװאy1אוג״ םון ן 
iy t ,דארום האםח 1סי און װא?ײשאן 

iy::y> o ניט אופן ביטום iw v i ססד־ 
iy זyלטaה און זyבלײב t : ia צו צוזאג 

y :,: ,,a האלטצז צו a לאמ• צװײםע 
iy אונז פמןהט oy .1טויט c a •וױרק 

 פיל̂ז א\ז איהר דאס זױסזה, זװ ליך
DDy: yפיל in : a  y איז V n •יוניסי 
 tna נעװאלט piaofi? אזוי האבצן הויז

a pnyn ן^ ױי  פסר pa דאס סאל. צו
p lyoo אונז i.iy^  i nאBoליםyנp a  ,D 
iy:^yt i איז n צײט a גוםy ד־וסאד 

iaציaנ^yס c  y די n  pc r : y ^ y o r a 
i y i  pc DDy: םיי• אייך הויז... ױגיטי 

t לע\ o ינ1פאלשטענ אײד מיט n r 'a 
p הויו ױניטי י1 1םא באגײסט^ונג a 

oy ia, סיהלם און זעהט 1איה װאס 
 נאןי ta זיף, דוכט אונז ולף.1 ט1דא

 pa זויבצד אזוי |«ny^ אזױ ®לאץ, אזא
 אמױזםצנטס, פיל אזוי סיט ציכטינ,

^y :: ia ,,i o r| מפעצן^ צו ניט 1גא איז
:o y i ooy ט1?אנצע pc סארלעצססן 

 זונםאנ, זyצםyל iyraia יאוחננט זוגםאג
 אטןר אכט,1ב1םא האבען 1סי •װאס

 סיזאן סיסען אין ?1יא נױ pa װאלט
a iyM: ניט na jyoam  o:apy 

D in :a P  pn. סyםױyגאלדזגגבורנס ל 
lyM't, זײן אויף שפילצן Mי־םaתעס 

HTI ,p איז אינססמםצנט, r r c ^ p n 
 םאניס פון זיננצן yi:yp^oaa אס1
 ומר• 1זוסצ חןם איז y^jnt ינא,1א1
 ^יסגעןױי־־י;״ ta פון |yiar,yj לטnנaװ

 א pa yonopa און ין1זיגגע 1כעגטצ
V בענשעז ®יע װעלכ^ סיט ׳ס1גוי t# 

i דאז n טסנצען, אס1 .1כא ojr5c pa 
V 1לאננע1פא iyo iyp װי — םרײ U 

pa ? i,iyo אונז, גאויבט r a  oy ^«א' 
V שײדעז צו ןmiy: שוועל װיר?ליך  ״1

i םיט n ױניטי־הויז myb, אלזנ װי 
 מד 1םי האבצן סאל אם1 װײל סאל,

t •דאס פיהלט, o צוױשזןן זײגען r n o a 
t און ײנד,1פ o ̂גן  ••רי 1זימן װאלט

W כאםש׳ |ycar 1פא a נאד בליבעז n 
Dy זיף וואאם o im m אן בלויז u ta* 

n** איז וױיסט, איהז־ װי אב^, c - iy i 
utoo אפט inyt ײ,1פ ניט no  pa 

V:% ...D פאלגעז im a

די פון מעמבערם די צו װארנוננ א
22 און X 9 לאקאלם

אויפגעפאדערם וחןרען 22 און 9 ,2 לאקאלם די פון םעםבערם די
 חןם אין כלויז יוניאן, דער אין צאהלרנגען אנדערע און דױם צאהלזזן צו

בילד
n לאקאל &
, . . . . . נםבמרס .

צאהלועען אנדערע װעלכע איתענד םאנען אדער דיוס, קיק מהלען

ur i I ן •y iy ur ■י I • 1.......— ־')׳ - י’ *
פץ אפיםעם לאקאל די אין אץ באאח־ דזשאינט פון בילדיננ פים

•9 *^קאל
*׳; נים נעװארענט םעםגןןרם די װערען צײם זע^בער דער אין
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 סעפט^טמנר טען7 ביז׳ן טען4 םיז

ט ),n (לײנאר  j ■ענתדסאן, אין ̂ו
m.# צוזאכמנ״ פערטער דעד סארהוטען 

 אפמד״ םון יחנאי-צױן ױנגע די םון פאהד
 פאאגעגחמ דעם טיט קע;עדע, און ריקא

י :טאג-ארדגוגג ;י
 )2 #כא;ריסומעז און ערעפענוננ )1

 בטריכט )3 קאםיטעטעןן םיז עדותחאומ
^ און לאטיטעט צענטראא פון קו ס די

 דיסט• איז שטאדט־ פון באריכטעז )4
קאומן,* אײנצעאנמ אח ריקנדקאכױטעטעז

רעםמדאס :טעטיגקײט קואטורעאע )5
 — םײנמאן חײם חבר פראפעסאר םון
 נצדרממן ב) ערציהוננס־פראנראם, א)

 אר- )6 אץקטארס, רײזענדמ ג) אעקציעס,
 רע«ד — פראפ^אגדא און גאניזאציע

 וןנד דעד צד דדעב דער הרוזא, ס. סון יאט
 מון רעפעראס — ױנענט איש־רײדעגדעד

 )3 מגענט־דעותטא, )7 גינזכודג, צ. ב.
 מנמגמ פועאי־צױז )9 קאנסטיטוציע,

 סאציאאיסםיטעד )10 װעאט־פארכאנד,
 סאןױאצי• )11 ױנענט-אינטערנאציאגאא,

 )12 טעטיגקײט, איבײטער און סטײעע
 -יי- ארץ־ישחנא )13 עואזגךטעטיגק״ם,

 פינטנד )14 ׳כרפין ױסף םרן רעפעראם
 ארץ• פאר י\גענט*קאנפערענץ )15 סעז,

 און רעזאאוציעס אאגעמײנע )16 *טיראא,
i;- ־ עאוס, )17

 האגװענ^־סקמחד פון אדרעס דער
 העריסאן 202 קאאקא, פ. כיר. :איז טאר

.. ׳r דזש. נ. פעטעיסאז, סטריט,

װ * * ט ר א ע ן װ ע ד נ ױ  אן ג
ע ענ ג ײ ס לײן* א נ ע ר שו מ  א

ת נ א פ מ א ?

 דער םיז פחגזידענם גריז, וױאיאם
 אײכאההאמ אװ םעדערײ׳שאן אםעריהאן

 םון פאאן דעם געסאכט כאקאנט געכטמן
 אײגע־ אן גרינדען צו םעדערימןאן דער

 די פאר קאםפאגי אינמורגנם אײוי נמ
ארבײטער• טוייד״ױגיאן

נעװא־ אויסגעוודבײט איז «אאן דער
 װאשינגטאן. אין סאנםערענץ א אױף רען

 פער״ װ. דזשארדזש און װאהא’ םעטױ
 אויסצואר־ קאמיטןג דער אין זײנען תינס

אײנצעאהײטען. אאע בײטען
 נרין מר. האט װניאדארבײטער, די

 הוג־ ארום יעהראיך צאהאען ערקאעהרט,
 אײוי זײערע םאך דאאאד םיאיאן דערט

 צא• אדבײטער די •אאיסיס. אינשוחנגם
 םיא, אווי מאא םינוי ביז צװײ פון אען
ױ ײ ו  די- צאהאען. געדאדםט וואאטען ז

 זײ םארמאגט באוחןנוננ יוניאן טרײד
 אנצר טיטיג איז װאס םאמעערי, נאנצע

ארבײב^ די םיחרען
 אײוי־יוו־ שרײבען ותט קאםפטני די
 ענדאומנטס «וואנצי<־יעחדאיכע איסים,

 װאס •*איסיס, טנדערע און •טאיסים
 סאכד •רױואםע םון טדויסגמנעבען וחנחנן

פאניס.
 •ואם אפיסעס, אײנענע איחחנ צואיב

 איײ מניאא וײ וחנם #אי*ט עקדסטירעז
סמױ אינמורענם אײוי באר  n הןממן קא

 ביליגמחמ םיא א נעחםען «ז םעגאיכקײם
ױ פרײז,  קאם־ אימזורענס פריװאסע די ו

^פאניס.

r ה»ם df מי איתר, װייסם t די •נםװימלם 
 •םעריקאו אח מוחנגומ ןרנײםער אידי׳מ

>m r פזז גן#ױמת ךי un ינגתדניישאנאל* 
̂ןגט ?ײייס  די• פח יתי•^ װארימרפ גאר
m <ו»יס  M W מ םיט מם אימר« 

i נ»ק»נט r t n*

ט * $ ענ ר ק ה ען אי ד ע ר װ ע ד ד ע ג ײ  א
J L r ר ע מ א טי . ן ו ט ם א ל ן . רי אי ע  ד
ש ר ד חו ע ר א ב ר ע ד נ או ן װ א ש ק ע ן ס פו

אײלענד לאנג ריװעױ; וױידינג
ר ע ר ד ע ל ײז פז ר ר פ ע ט פ א ז ל ױז אי ל $ ב 7 7 .5 0.

 װעדמן פארדרײםאכמ װעט אאסס די פזן «ריי? דער m ?יכער, ?יי;ען טיר
 אאטס רױוער וױידינג געהױםט האבען װעאכע אאע צײט. קורצער א אין

 די םוז אײנער זײן ניט איהר זאאט ווארום צופדידעך. םוא^טענדיג זײנעז
הײנט. אאט א קויפט און םארגען אויף אפ גיט דאם אײגט צופרידמנע?

 אפיס קזןןפפאגי׳ס דער פדן קארס פרװדאכזע און עקסקױרשאנס
אוהר. 9 אום פריהםארגען יעדען

ט ד ײ נ ם ש ױ ם א ע אן ד פ ן קו ט או ק ס שי צו דא

Estate of Wading River, 27 Cleveland Place (Suite 801) N. Y. City
 פולע שיקען צו מיר אײך איך בעט פ»#רפליבפונג ׳יום קײן ווחן

אײלענד. לאגג ריװער, וױידיגג אין לאפס די װעגען אינפארכײשןןנס

-----------------------שסארט-------------------------------אדתנס ־

 רןןדיקמיעד שםמרקםקער און נרעםםער חןר אין
װעלט. חןר »ויף ארדען ארכײטער אידישער

״ 4 • ־

ט ג א מ ר א $ — ם 2 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 

ר ע ד לי נ ט 8ססס, — מי 3 
ס ע ש ט ענ ר 7 — ב 4 0

u רימ *רב דעו־ «bv -יע 
 מפנאםײ יזיכאינאז ד?ז
ױ **ו w י p-

מ ®רג דער  קול• דער tn« רי
דײ דער *ין מגםער ®ור  אי
באװעגו^ מדבײםוער שער

ר ע ר ד ק ט ײ ב ר ג א נ ז ױ ר אי ע ר ד ע ג צי נ ײ • א די  אי

ר ע ען, ש ד ר ס א א מ װ א ם אן ה ע עג ב ײ ר־ א א ם אני  ס

ם ר װ א ע ם נ װ די טי ם מ א ם אנ ד. ;ק ע ד לי ג מ טי

P3 18 פון עלםער אין אריינגעט־מעז ווערען סעםבערם
<1>״׳* הר•8'45,.־
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ד *fvt;io tvtyj to פיחתן זיי ײסס  ױ

^vip נסוי fit* יסו w  n m o *ױגיסנס 
o און in o e  iy אױף oy i *ניי 

ii'oipytpy troJnyiny ״ן 1« נססרד  ז
o װסןי דער אױוי n  jytyj הססוניס־ 

 ססענןדי/ די נענען פסירסם, םישען
tV צו to פיחרען ז*י ויסס JV irs •סונ 
ױניסן. זער

ר דער ע ט ל ה ע װ ר ע ײ על,ז. ני

 W?r.n בצדקתיאינםטאלידט 22 און 9
אריח. ויא

)J נ״?, (*ױג,
געיז^ייו• ם״ן ןן

ד *4,ח• ק״•  ייך יי
װ*ל יון

•1י*9•יי גי• יויחר

 mvi אםען «זױ געארב״ט דט קייגראר
 די איצט טוט ד*ס וױ ױגיאן, » נען

 גאס, טער21 דער *ױוי סהעב־אגעגטיר
קאמיטע!" עקשאן די

 גיײערװעהלטע די דאן באגדיסט ער
 דריקט אין 2 אאקיוא פון עסזעהוטױוע

 נא• איע דאס האסנוגג, פויע די אויס
 *עטע• דך כיא, אײן וױ װעיען ארטע

 איבערגע־ די םון דײחזנ דער אץ ילען
 איץ, טאן װעילען און ױגיאךלײט בעגע
 איע אפצויפיאגען טעניליןי :אר איז װאס

 געגען געביאכט װערען װאס אטאקעס,
יודאן. דער

 1רעד״ אײגדרוקספואע קורצע, א
 האכ• דזמוטוס ברודער געהאילטען האט
 דרעס״דע־ םון מעגעדזשער דער כי#ז,

באארד. דדפאינט םון םארטמענט
נעהאי־ אױף זײגעז רעדעס קורצע

 ראזענ־ אב. ברודער פון געװארען טען
 אונ־ pc ■רעזידעגט געװעזענער כערנ,

 די יםון אײנער איגטערנע׳שאגאיל, זער
 געװעחגעם דעם םון מעסבערס עריטטע

 ; 2 לאקאי איצטיגען דעם איז 1 <אסא̂י
 די פון אײנער נאר אעװענטאי, ברודער
 אוערײ־ דער םין םעמבערס ערישטע

 דער איעפיז• ברודער איז ױניאז׳ טארס
לא־ םון טענעדדטער גײ־ערװעהילטער

m 0î v< וײם a. ■ •- ... - < ■*jffiM
’DU ^יגנן r w פח געװארען h ארניײ 
ivm פון «נד vt גומריסוגגס- די אח 

p םח מ^עגראמען k  i m r ועײ11אײ 
)X ,ױנ־ רער »ון פרײגט די •ערזאגען 

p «  PH • i r מיט עס האט צוזאמען 
V f א בייד, הערייך א •*מאמסעיל&״ 

 צונענעבען אילעטען האט װאס ב*ד 1
:;,באגײסטער. :ײע און סוט פרימען

 קאמןי גרויסען דעם פיחרען nr ווײםער ;
a r t  n t*  m ױגיאן. דער םון יעבעז

 די םיז מיטיגג אינםטא^ישאן מר
 איז ,9 לאקאי ױניאן, <>וק״פינ^ערם1י

 דינסטאג פאראכטאגען ®אדמקזמען
 אוײ אין אױגוסט, טען18 דעם *וחנגט,

 אעטערנסאנאיל דער םון וייםארױם
n דער געװען איז דאס גילדינג. y*

מד # רײהע. דער pd מיםינג ו
 איז מיטיננ דעם םון טשערטאן דער

^ז%1 װ  לעפקא־ ס. װײס־ירעזידעגט מ
טשער־ דער געווען איז וועצכער ודגמ,

 װאס ע^עה^אז־קאםיטע, דער p® מאן
 יא־ איז װאהיעז די חרכגעפיהרט האס .4

■רע־ געװען זײנען רעדנער די ,9
 ׳באראף סעקרעטער זיגמאז, זידענם

 ברױ האייעריז, דזיט. *ימדירעזידענט
■ U ד  פון מענעדזישער דער חאכםאז, ג מ
 דזיעאינט דעם םון דחוסיזיעיארטםעגט זז
f־Ttwjp - f# ר-1גײ- דער אשפיז׳ ברודער 
v 2 לאקאי םון םענעדזשער :ומחיטער, 
f4;׳»p םון סיטגלידער טעטינע אײניגע

p n ic K  a o u x nNew  Y o rk , F rid a y , Septem ber 4, 1928 1926 , סעיםעסכער פער4סרייש*^

ברידער. סון דװעסמער
 •רע־ סץ סםם דעש צלריק יאוזר דר״ מיט איכערגענוםעז הסכ איך װען

j זידענפ it אױז נעהש איך אז ;עדא־סט, איך ה«נ אינטערנע׳טסנאי, אונזער 
טייכט, טװערע זעחר א ױך

 ׳שװערען « *רער־שם סיהרען צ ד-סכען וועל איך אז געװאוסט, ח»ג איך
סעסם, קסםמיסט״טע די גענען קאש,ז

 קענענדי; בוח. סינשמערען כײזלן, איחר אונםער׳סעצט דם הןןב איו
ױ עולם, נזער1א f כאאיינסלוסען זיך לאזט ער לײנם ו it זעדי• נרױסער, א? 

 שטעהט כאנדע קסם״ניסם״טער דער חיגטער אז וױשענדיג, אץ סראזע, נער
 נדםלען, נבא;רענעצטע1א איחרע אלע םים רענירוננ סאװעםישע ר־ם״סע די

 י£-1א ם־ין פדן שװערק״ם גאנסע די פארמײסטעלם זיך ;ום גאגץ איך הסב
גאבע.

 טם,1נעװא ױ,אנ איך ס»;עשראקען. נים דעש *וליכ זיך אבער האכ איך ■
 װאר־ םיר אױף ער װעט לױפער, קסםעיסטישער א דא נאר איז עס 1װא אז

 דעש אץ אז געױאוסם, האב א*ך ■ שםױן ן1א בלסםע פץ קױלען זײנע פען
 טארלריט־ נידר^שםע די'געטימסטע, געגרױכען זיי וזעלען סיר ;עגען קאסן»

 איהר jib באפרײען דך םוז ױניאן די אז נאשלסםען, ח»ב איך אכער דוגגען,
 אלעש בארײט בין א*ן גערוען א*ך גין ױניסן חןר סאר אץ םכח, סרעקליכער

vs ,לעבען. םיין אפילו סספערען
 ארישנע־ ניט אײסגאבע ם״ן fie שװערקיים די זיך האט אליץ דערםים

ױ אלעם, נים גע־ם ױניאן דער אין או נעװאוסם, חאכ איך שעוט.  עש ו
ץ דאר;•  פילע נעשעהען עס אז ױניאן, סראנרעשױוער עחרליכער, אן אין זי

 זיי־ עס אז ;פארקימען כאדארסם נים װאלםען װעלבע א־ננערענםינקײםעז,
אז ;ווערען נעחײלם דארפען וועלכע ירניאן, דער אין װאונדיח פילע דא נען

 בזד טים ױערען אױפנע״םען דאר־ גלויב, א־ך לױם װעלכער, פראגראש, א
םעםכערטיס. גאנצער דער fie גייסםעהנג

:א־ז פראנראש אנגענוטענעם דעש fie גר־נד״םסםדו דער
דניא;. דער אין פריי־ייט םעהר דעםאקראםיע, םע־ר

 דעםןך פץ פרינציפעז די אױ,ז געװארען גענױט איז ױניאן נזער1א
 בא־ נוט נים םעםנערשיפ, נזער1א fie פילע האנען ליידער אנער, קראט••;,

ײ האבען ױי אץ פרינציפען דאזיגע די גריפען ױ אפגעהיט, נים ז  האכען זײ ו
 סריח ״דער אז אפת, גרוישעץ דעם אן פארגעםען האנען זיי באדארפט. עם
fie ײ ,•ואכזאםקייט״. אײבינע איז פרײה״ם  נטער-1א אנכעהויבען האבען ז

 גאר גענאנגען סארלארען זיינען ציים דער פץ לױ־ דעט א*ן אץ דרעםלען,
פרייה״םען. זײערע fie לעי£

 fie קװאל א אץ םיסברױבעגע; אלערלײ פאר באדילן א נעשאפען רזאט ךאס
 אםם דעם איבערגענדמען האב איך װען אץ אעמױפרידענהײם. ;ערעבטער

fie ,יפצו־ א ניי דאש אויף פעסם־ענטשלאסען גערדען איך בין פרעזידענם 
_____ ױניאן. אונזער אין דעטאקראסיע fie דות1ים די רינםען

 סיר זיך האם באארד עקזעקוטיװ תשענעראל דעש טון היל,ז דער םיט
 פילעס נאך איז דאך אבער ריכטונג. דער אין םאן1י£צ1א פילעם א״נגעכעבען

םאן.1יפצ1א :ענליבען
 איצטיגער נזער1א דאם איבערצייגט, Dcye כין א*ך ניין, נלדיב, איך א*ן

 אױםצוטיה־ געשװארען האב איך וואם ארביים, דער fie קרױן די איז אײפםד
 דער ױץ צו פון פליבט שװערע די זיך אויז געדםען האב איך ודען רען,

אינטעו־נעשאנאל. דער fie ־ױסט־סיהרער
 פראגראם אנגענ־בענעש דעש jib אויסשיהרונכ דער םיט אז נלויב, איך

חןםאקראםיע. פולםטע די הערשעז ױדער1 י־ניאן א.*נזער אין דעט
 דרעסםאבער א,־ן קלאוקמאכער די fie באארד דזסאינם דער אז נלױב, א*ך

 פולען דעט רעפרעזענטירען ױײםער א־ז אן איצם פץ ודעס יארק נױ אין י:נ*אן
נעווען. ניט קײנמאל נאך איז דאם װי אזױ, םעטנערטיפ דער fie װילען

y די אז נלױב, איך ijy n ip זיך םים רעפרעזענםירען וועט קאדדענשאן 
 את זי דוי םעםבערשיפ, גאנצער דער fie וױלען קלארען און סולשסען דעש
נעדדען. נים קײנםאל נאך עש

 געװארען פארשטאטע; נענצליך איז פראנראט דעש ד־רך אז נלױב, איך
 רענק־ענד־ • דעש צװיעעז עקזיםםירט איצם ביז האם װעלנער אפגודנד, דער
ױניאן. דער פץ פיהרער די אץ פ״יל

 זואם ם־םטרויען, נענענזײטיכער דער םיםםרויען, דער אז גלדיב, א*ך
 םעמבערשיס, איד.ר אץ ױניאן דער פרן סיהרער די צוױשען געהערשם האט
• פארש״ינדען. גאנצען אין פראגראט, דעש fie דררכפיההננ די רך1ד װעס

 עפאכע, :ר־יםע נייע א אן זיך פאננט ידעאן דער םאר אז יב,1נל איך
 עפאכע גאלדענע די אלס גע־שיכטע דער אין װערען פארצ״ישענם וועם ױעלנע

fie אינטערנע׳סאנאל. דער ,
 װעלען ערױארםרנגדז אונזערע אז איכערצײגט, בץ איך זיבער, בין איך
 א קלײנער״ א פ.ץ אויסנאטע דער םיס אז נלויב, איך װאריש ווערען, עד;*לם

 איכער־ םר״יע אלע איהר זיינס ױניאן, אונזער אין םיגדערהײט קלײנער נאנץ
ױ ודיםען, ודעם איהר דאס נלױכ, איך אץ ױניאן־ל״ם געבענע  «ו ט־יער ו
 מיס װעם א*הר דאם און אוםאפהעננינקײס, אײעד םרײהײט, אײער האלםען

 אינערליכער ק־ין קיינער, אז אויפפאםען, א״פערזיכסינקײס גרעשםער דער
 צו׳נגב׳ענען. כאר אדער שעדינען קענען נים זאל שעא, אױסערליבער קײן אץ
fie אער. :ודישען אײער אײך

 אץ גאנצען אין איצם איז פראנראט, אנגעױמענעש דעש דדרך ידניאן די
אלײן. נאר װילם א*הר ױאש איהר, טים םאז קענם א*ד.ר םאכם. א״ער

ן איך  איצם א*הר װעם :ה גאגצעז אײער אז איבערןדיגם, אבער :י
iv  fy n in i אונזער ארן איר ידניאן. נרריסער אונזער פון פארשםארקענ דער 

 דעםאקראטיע, pe פרינציפ :רױשען דעש j'K גלױבען סידורעױטאסם גאנצע
 רעכםםערנױנען ײעם איהר דאם האפנוננ, אונזער ארױם קרואלם דעש pe א־ז

 איימע• א*ז אם11 א'־ר 1צ זױטרוי גתיסען דעט א״ערער רזאנדלדגג יעדער כים
 אננענוםענעם דעש פון אעז יעדען אץ נײן, פאראנראף, יעדען אין וױקעלט

פ־אנראש.
ם װעם שונאים די פדן נעפילדער נאנצער דער אז זינער, יך1א בין א*ך  ױ

 פראנראש דעם איז אז געדענהם, וױרקונג םינדעססע די א״ך י,ש1א פאנען
 עיעם אויב אלײן, נאר װילם איהר װאם אלץ, צו שליסעל דעש איחר האם

 גאר וועס איהר ווען עם, איהר ?ענם נעװארען, אדיטנעלאזען איז וױכסינעם
 קעז ק*ינער אױספיהרען. אליץ לײכם גאנץ ײניאן-םעםכערם, אלס וומלען,

איז גום איז װאם דאש, װעלען נאר זאלט איהר ווען .ניץ, זאגען ניס אייך
fc : v ױןיאן. אייער וױכםיג'טאר

 בץ איו האױ. איך פרייהײם־םשארםער. אײער איז דאם—טראנראם דער
איינענע• אייער צד םיסברױכען נים קיינמאל איחם װעט א*הר אז זיבער,
_____ ױגיאז. אײער pe שאדען צוט און עאדען

ס י < ײ• נ. ל. א. פרעזידענט דגםאן, טארי

ר ע אן •• ד ש ײ ל א ט ס נ ג אי נ טי  טי
ל פון א ק א 2 ל 2.

 פון טיט־ננ א־נסםסליי^סז דער
 נסארד עקזעקוטױו ניי-ערװעהלםען דעם
 ױניאז, דרעסיזאבער און װייםט די פון

 םסנטאנ פארגעקוםען איז ,22 לאהאל
 1אי טאקע אוינוסט׳ טען24 דעם אװעגט,
 אוידיטארױם דעם אין ?אץ,9 זעאבען

 װײס־פרעזירענט סקוא. רע:ד דער פון
 די םון ם־פערםאן דער װסנדער, הערי

 דורכנע־ האט װאס 1הסם'ט- 10עאעהל)
 איז לסקסל, דעם אין װסל,לען די סיהרט
 פסר־ דער םון ט׳*ערםאן דער נעװען

זאמלוננ.
 באזוכט .נוט נעװען א<ז הןול דער

 איכערנעבעגע טענער, און םרייען םון
 איע־ *«יז ,10ױנ' דער פין ר1מ'םנל'ד-

 tie נעלױכטען האבען פגיס׳ער מענם
פר״ד.

דעםי׳מי־ זיינען_צו בלומען־סראנצען
 די צו װי סעהר נעװסרען נעיפיקט טיננ

 די אינסטסליייטסךםיטיננען. אנדערע
 נעװען באצירט איז פלאטפארם נאנצע

 בלומעד •פםעקעדינע נעדינע,1ל־ מיט
 נעװא־ צונעשיקט זײנען ײסס קראנצעז,

 ער8דרעס״שע םון ארבייטער די פון רען
 םארזאמ־ די צונענענען האם דאס און

 און ױם״טוב׳דינק״ם. באזינדער א לוננ
 צסהל א אננעהוםען אױר זײנעז עם

 •שעפער פון נאנריסונגם־טעצעפראמעז
 ױניאז. דער פון פרײנט א״נצעאנע אין
 די םון םעלענראכיע א נעװעז א־ז עם

 זימערמא!, י• פירמע דער פון ארבייטער
 נרינ־ און לורלאנד םון ארבייטער די פון

 םון ארבייטער די &ון ׳טאפ, בערנ׳ם
 אנדערע נסד ],א. הערנערט און מעט־פ

____ ׳טעפער.
 איינ־ םין טעלענראםעז די צװי׳טען

 טעלע־ א נעװעז זיא פערזאנען צעלנע
 איזידאר ײייס־פחןזירענט םיז נראמע

 סעק-־טרעז׳שו*. נ־ןװעזענער שעהנהסאץ,
 װײם־פרעזי־ םוז ; 22 לאסאל tie רער

 םילאדעל־ םיז רײזבערנ, עליאם דענם
 מענעדזמער־ אשפיז, י. מ. םין און םנא׳

.2 יאסאל םון םעסרעטער

 נעדען די םיט צעטעל ס א־ז סט
 ~iy זיינפן װאס סיטנלידער, *יע פון

o צו נעװא־ען •ועללט n עקזעהוט־װ 
:נססרד
 ם,-ע-—טע1פעקרי — נלוסיפם״ן ס.

 רעײיז, הערי האנעי, אײזיח ;זיפורעי
 n>0J פסרנצל, סיימסן האבער, סעם

 םיין, מײער ^אי־לס, םעני ׳פצר,
 דױטיפנזאן, די׳ש״שסנ קסהען, םאתס

 פייד״ נאיאן, םסריס ליינסװיץ, נעו
 םח. חסכפ*לד, מסקס ט*ילסר, י. רעד

t נ. יסיו אוננעי, נ, דינערשטיין, o* 
PO,* עדי ליסעל׳ יעטס e׳r, גס־ הפדי 

 oy• שאנםו־סװיץ, ז. רסזעז, מ״ער לוב,
ro דזעסו ראשיץ, טער ’^ iy e ip, .סאי 

too מייער םילװער, lyT j.
 לסס נאמערקען, *ו כיסי איו עס

" טיילסר, םילדרעד ״:־ועםטער *y i פון 
 נענער״אלניימ׳ן״ א איז ערװעהלטע, די

 אין רסל עדפםען צום איז יסס רין.
i n ,רא• אונזעל פון אפייו נצשיכטע 

 פססױט, זאר •to יסס ױניסז׳ דיסאלער
 קיין tyo איז יוגיסן אונזער 1אי כסטש

 נצנען פרינצ•■ 1א־ נעװצן גיט מסל
o n. איז יסס nןנטפפר נעםטער ר 
י .פרעכה״ט״, די פסר  חסטוניסטישפ י
 יעצ• איז װעלכע ױניאדסקװער, פיז זונה
 אגרױ־ סיט ארױסנעקומען דינסטא; טען
i 1 איגער •op סער nחז םצר י י  :ו

o ?סמפסני ״זינדאן o y i ױ  אריינטרא־ י
סן! דער ;«ין רסםעךחסס נעז ױ “ױני  ו

 ;׳!ט”ט?>ענ1או:פאר״ סזס אײך נעעפלט
 נחד סלע װירקלין א־נערשטיינט לסס

 אױסנעלססענ* און חוצפח םון ניצען
p״o. ירסםטיםוציע זיא יסם pe 

o מעז !ססיט ערנסטעז p n i די ?o : v r 
t סיןר בוב״־סאבען, נרעסטע די טים ie 

 כדי ?עסםעלאןי, אי] ארייז זיי עטעלט
 דקנד די םון טחות די פארניפטען צו

 טוען ײסס די, יוניסן. דער נענען בעדס
 ■¥ף נסי ניט ז״נען *בזיכםליך, יסם

 ניסנדםיזחר, א״נפאכע נסי ססדעטעז,
פארדאדט יעדען pe tעcדאר וועלכע

M n in i
 n^ipptpy אין ארבייםערין נענער די

 נעםטער דער איז 22 לססאל םיז בסארד
 כאשולדיגוננ נעםיינע די »1אוי ענםםער

 רססזן״חאס דעם װענען יומפען, די םיז
ױניסן. אונזער איז

אן . ש ליי א ט ם ג אינ נ טי  םון טי
2 לאקאל

 אוי־ טעז19 דעם אװענט, םיטװ^ך ‘4
 אינסטא־ דער םאמעסומען איז נוסט,

ריפער איז די פון םיטינג
 דער .2 לאקאי ױניאן ••זנרײםארס

 אוידי־טא־ איז םארנעסומעז איז סיטימ
nסער15 דער אויף סקיהא רענד פו] וס

 װעלנע םיט ׳אזעל:ע םאל אלע דם זײנען ױגיאן אוגזער אץ ®יחרונגען די
 םיץ װענדען צו כאשלאשעץ ה#נ yn כאריחםען. דך קענען ז*לען כדר

ױױאן. דער p® זײמ ךער צו אױך אױמסערקואםק^ם
 קאם•־־־ די ארםרייכען4 צו כדי w איעגעזעהן, חאב איך גאך םעהר

 אױך ודערען אדיסכעלײםערם ױניאן די םוז ױױאן, דער ®ון •עסם דסםמזע
pc זיי״ וועלכע ױגיאךעלעםענטען, דנדוױגשענשװערםע שלעבמע, אנדערע 
 ®ארשירײם םגמה קאם־ניסםישע ודעלכע מרך אורזאנען, די pe אײנע נען
שנעל. אזױ דך

ױ געחאם, חאכ איך  א.ײפ- דאסעלםע שװערע, זעהר א #זעהם איחר ו
̂ז ערפאיג םיץ גרױס דױ ײך. ®אר גאבע  םי-ן pe אױסםיחרונג דער אין א

 אײמעלחײטען אין באריכםען איך וועל דעם וועגען — אױפגאבע, צװײםער
 נאר דא קען איך דעצעםבער. נעקסםען קאנווענשאן קוםענדער דער צו

 װאלט ערפאלג דער אטו/ אוםזיסם. געווען ױם איז ארבײם כדץ אז זאגען,
 וועל• דעםאגאגיע, קאמוניסטישע די דם ווען גרעסערער, ®יל יל,6 א נעדדען

 דדא־ ױניאן, דער אײן ®ארבעסעתנג יעדע געשטערט כוכשםעכליר חאט כע
̂ר ®אר ריט  םא־ די אז גויטיג, געדוען איז לוםיעךכאגדע קאםדױספדשער ר
 זי האם דערפאר pא זינקען, םעחר pn םעחר אלש זאל יתיאן דער pe ראל

וױים דױ שםערען צו אום עיעםענמען, עתסםןז די כדם חכתתא געםאנם
 מענע־ דער האכממן, רזשולױס ברודער
 דעם םון דעפארטמענט דרעס pc דזשער

 פון מעסבער א *ליין באארד, דזשאינט
 אנגעװיתן האט ער .22 לאקאיל דעם
 די װאס עראבערוננעז, םילע די אויוי

 אויסגעקעמסט האם אינטערנעשאנאל
 םיה״ איהר אונטער טרײדס אילע איז

 געמאכט זײגען עס אויב רערשאפט.
 קאמוניס־ די זײנעז פעהלערעז, •מײארעז

 זײ אויןי קענען װעלכע לעצמע, די טעז
 בויען pd פראצעס איז װײל אנוױיזעז,

 אר־ םארכעסערטע מיט יוניאז גרויסע א
 וחן- געמאכט קענעז בײטס־באדיננונגען

 אר־ זײער איז אבמי םעהאערעה רעז
 איז צושטערען און בחןכעז pd בײט
 זייער — סעהלערען סײז מעגליר ניט

 סערױ גרויסזר אײז איז ארבײט גאנעצ
נא:־ דער צו ״פאדען נרויסער אײז

ארבײטער־באװעגוגג. צער

ט ענ ד עזי אן סר מ מ זיג פ ס ח  ארױ
ם ׳ אז תי ט ענ
 באקוטם ויסרט צעצטע לסם

 באנענענט װערם וועלמר זינםאן, ח»ט
 *ילסדיםםזנםען. ®יז שטורם « טיט

n זינמאנ׳ם n נעוועז מסל יסס איז 
 ער איינדרופסםול. רםnבאזונ און סור׳י

 איז אינטעמע׳פסנאל די to ביוױיזם,
 10•וני סלם מוסםער ס געויעז שטענדינ

 םון הינויכט איז םײ אמערי?א, אין
teeor סרביײ די םסי פסרבעםערוננען 

םון טײל ס סלם סיי טר״ד, איז םער
i n סרב״טער־באװענוננ. א^נזםײנער

פארכעסערוננען. נױםינע אלערליי pe דדרכפיחתננ די םענליך
 אפצױםאפען אדם געװארעז געטאז איז םענליך,- נאר את omii אבער,

 יאה־ פילע פילע, יתיאן.פאר דער אץ סנגעזאסעלס זיך חאבזח okii איכלעז
 די באסראכס חאכען תןלבע1 ינען,1יארש pe ימיאן די כאפרייען 1צ oik ;רען

 איז ■ןןזיםדדעש פילעם, גאר ן1א ;מעחר ניס את ביזבעס, ײ*ער אלם ױניאן
 אפשעצען קענען ריכםינ װעם םעםנערשיפ די אס11 ארען,1נעו אױפנעטמן

 סרםאן נעדיבסער דער פארשװמדען װעס עס װען אתם, ןױיס א אץ ער׳שם
ײ אתש ז

 ײ אי איך, גלױב אנשיקןמיש, קאםרױשםישע די אנבעםרזןפס װאש
 איהר האבען םיר דערשלאגען. איננאנזען גיס אױנ געיסלאנען, איצס איז

r נאנצער איהר אץ װעלם דער פאר זיך ארויסןװאװײזען געםאנם n y r j* 
e אלע, פאר איצס קלאר וײנען סאםױחןן געסימע איחרע ;קיים y n p i אריגעז 

 פײק־שםיד פארכרעכערישער לעצטער דער כלמד. אמנאגצען בים זימען
c n y e אך, זיך ארפס11 ױ נאך. כריפעס ױ דערקאגםשעס. איחר חאס: 
 חאם איחר m קלאר, איז עס גםיםת pe קאדײײלסיען די זימען דאס אבער

ו י  ױניאן, דער איבער סאכם סינדעססע די קריגען H- אײננענעבען ניס ז
 םען1?1ארױםצ נדס דעם ביס חאבען אנחענגער שטארקשםע איהרע 1אפיל
 pe סעסבערם סעחרםסע די אנבאםרעפס װאס אדן קאסתיסםען. אלש אפען

ײ זײנען ױגיאן, אעזןןר  קאםמיזם, דער קסםוגיםטען. קײן דם דאך ז
 א־גיו־ דער fie געפיחל דעם אין נאר באשסאנען אח סאבט נאג«ע װעםעס

 בעלי אונעזער pe נױיל חיכשען א אתםגעכאפם חאס װאס פײדעגחײם,
א«שםארבען. בייש חאלט נעפיחל דער אױך ױייל םױם, זדז םלאכוו/
p« כדי w װניאן אמזער סאכען me■ די אם געגען פאחיבערם איסעד 

 pe געזונדחײם דער יװליכ אלץ, fie מעחר סאקןן און חולאת קאםעיסםישע
jte■ אתזעד u  p r r דעד חאם j בע. pe אגעמסעז דע^דגסעתעשאגאי?

טער ע קר ח םע א• בארא ט ם  אינ
ע. די לי־רט װ טי קו ע קז ע

n אינםטסלײשאן די  tieעקזעקר ר 
tn דורכנעפיהרט איז טיװע o iiv t םון 

 םים־ א אלייז י,10כ»ר אב. סעסרעטער
 סנ־ איז •22 לססאל רעם םון נליד

 צזן־ נעװעהנליכע די מאכען צו שםאט
 הסם ,“״אײנשװערען םיט׳ז רעםסניע

הסרצינע ס נעהאלטען ליבערשט ער
. n n

 םון םעםבערם ױננע נייע, די ם»ר
o n ט זײנען ײסם ?אל,0ל סי  נעװען, י
 אײ היםםסרישען ס נענעבען ער הסט

 טרויערינע די שילדערקנדינ נערבליס,
o םסר טרײד איז יאנע n 1909 יסרןר, 

K״i n נעײס־ ארױםנערופען איז עם 
 די םון •icop היםטסרישער יענער רען

 נע־ הסם ײסם םאכער. ווייסט לײדיס
 ער און ױניסו. די זיר םים בראבט

nו1 oאיצםינע די איבייםער, די נם 
 שטעהן צו ױניסז, רn םון םעםבערם

i אויוי n םעם- ז״ער היטעז און װסד 
עי םינג. ״  בא׳שי־ אײנציגע י1 ייגיסז, י
ײ ײסס צעריז לעבען! אין הסנעז ז

iy ו מײזם י י o אויוי י n איז ײסם 
o אין פסרנעסוםע) אזןצטענם n לסקסיו 

22. i r ט  םוי- ןײ סזוי ײי •to וױיז
y rn y n איז סקזעקוםױוע fy iiyt גים

ט ענ ד ד ם חן אנ׳ מ ע. ױג עד ר
ט די n חויי n נעהאלטען הסט 

שטעתט װעלכער זינםסן, ןיושגט
»yot פון צענםער o n ,*אין סאםו 
 שווערוננ1םקעב־ם* םוגיםםײפע09ג

i n  i .װניסן iy איבעל נעהם 
 לזנצ־ סלע fie נעשיכםע י1 תוחמן

 איז ייניסז אונזעי t'K ■)פילמנעו
1 to ססםוניטםישע ױ װי yp’>p אין 

n  iy e n iH 01101 ױניסז• oon* 
o סלויםנעתפעז סון [1 n איצטינען 

iy  no M ס»יל חארצינעז א ססכס 
1|* 'n jy tW J, ־1ווס8ײנצו1א זיר 

lo o p  p w סושלסנען העלפעז און
*ivaoiP in»o) o n  tie c y p o c v 

twb• הסט ײסט is  tvou ioe 1 't 
fO i צו ייניסז; י1 ברעכעז און 
m סלנסניזאציע די oon םיס איז 

 אויפנעבויס תלגנות און םיח §י<
o ty o n  iy  .pnfi נסנ־ ס אוים 

|tie ! w ײסס נעםײנהײםעז *i 
totrpy. y e w הסס “הסטיטע 

n M, וסנט — .און p —  iv״t 
i אי| !סנעגטיל n הסט ורןלם 

ו אזעלכעם נסך י *iy ניט ז
|p»y f נסו ה*ם םקעב־סנענסול

ט די קײ דג א ל ס ט כײ ר ץ א  א
ד אנ ל ט עננ ס ק א װ

i איז n ,1 צײט pm10 ענני׳ישע י* 
ײ נעװען איז בייטער־יאלסײ i נ n 

 1צ מיםלען tyowytto זי ח«וט מסכם,
 םוז סרנייסםלסזינחייס, י1 םסרסלענעיעז

 י1 איז פיל סזױ לײלט עננלסנל וחןלכעל
i נסו יסחרען לעצםע n .סלחםח
i נסל וױ >o io ipvb איז pyno םמ 

i n ,אי* חסמן חגניתננ די אה םסכט 
' בעלנעניםעז  הסט פסנסעלװססױחנז, י

 ne צסחל י1 װסקםען סנגעחויבען וױחנר
סלבײטסלסמ.

מי םיד  ענגלסנל איז נעײעז זײנעז י
 פסתלײו אין סלנײםסלסמ. 1,304,300

 צואוואוקס ס דסס איי םסיטיסאלעז םיס
סלבײטסלסיע. 294S66 םוז

 אונ־ די װיאען בעמ־בוי אין םיעציעל
י צען1אױםנ טעתעחסער  סו־נייםלסזינ־ י

 צו און לױנסן די װיאינן is כדי פיים,
 ס׳נליים 49בײםם״«יי1א די פארלעננ^ן

yoou די פין 1אײנ< ויך rn r ,פאמפען 
י ײעלמ נסוועגונג ■יספעסיסנ^ י

fnytyt p חסט o  oy pm•


