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 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
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)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  nt*  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*

רײהע. דער pd מיםינג ומד #
 איז מיטיננ דעם םון טשערטאן דער

^ז%1  לעפקא־ ס. װײס־ירעזידעגט מװ
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
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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

אן •• דער ש לײ א ט ס ג אינ נ טי  טי
.22 לאקאל פון

סז דער  פון טיט־ננ א־נסםסלי̂י
 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

y*" טיילסר, םילדרעד ״:־ועםטער 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 nז םצר ח י י  :ו

ױ ooyi ?סמפסני ״זינדאן  אריינטרא־ י
ױ “ױניסן! דער ;«ין רסםעךחסס נעז  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

 םון טיטינג אינםטאליישאן .
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
y כאריחםען. דך קענען ז*לען כדר n םיץ װענדען צו כאשלאשעץ ה#נ 

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

 ארױס חפמ זיגמאן סרעזידענט
ענטתיאזם ׳
 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,

o איכלעז kii יאה־ פילע פילע, יתיאן.פאר דער אץ סנגעזאסעלס זיך חאבזח 
o ;רען ik ימיאן די כאפרייען 1צ pe די באסראכס חאכען תןלבע1 ינען,1יארש 

 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?

 אינםטא• באראח םעקרעטער
עקזעקוטיװע. די לי־רט

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 וױיזט to• םוי- ןײ סזוי ײי 
y r n y n איז סקזעקוםױוע fyiiyt גים

רעדע. ױגמאנ׳ם חןדדענט
n חוייט די 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 

i y  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 —  i v״t 
i אי| !סנעגטיל n הסט ורןלם 

ו אזעלכעם נסך י i ניט ז y*
|p»y f נסו ה*ם םקעב־סנענסול

 אץ ארכײטסלאדגקײט די
װאקסט עננלאנד

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.

 ענגלסנל איז נעײעז זײנעז ימי םיד
 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

yoourn די פין 1אײנ< ויך r ,פאמפען 
י ײעלמ נסוועגונג ■יספעסיסנ^ י

fnytyt po חסט  oy pm•



o 0 1 ז

 עיוי נענעדאל םון ®ראגדאם
ױניאן דעד איץ ®רידען אײנצושםעלעץ ;גרנעשאנאל

םאדװארט. א
 ל״דיס אינטערנעשאנאל דער פץ באארד ערןזעקוטדו דזשענעראל דער
 און קלאוק דער פון באארד דזשאינט דער ארן דניאן װאירקערס גארםענמ

 םאל־ דעם אנגעגומען דיםקוסיע לאנגער א נאך האבען ױניא;, דרעםםאנעו־
 נייע א שאפען וועם װעלנער ױניאן, דער אץ םרידען פאר פלאן גענדען

 אונזער אין טעטיכק־יט געאײניגטער א־ן קאנסטרוקטדוער פץ סעריאדע
יארק. נױ אין ארגאניזאציע

 דעס געגען קאם,ז דעש געװאונען פאלשטענדיג האט ױניאן אונזער
 דער אויף דיקטאםור זײער ארױפצוצוױנגען קאםוניםטען ד• םון םארזוך

 געגען העצעם זײערע אנגעפיהרם האכען זײ װאם דעט, םראץ ארגאניזאציע.
 די אז איצט, מיר זעהען אוםן, שענדליכסםען אץ ביםערםםען אײפ׳ן אזנז

 קײן ױיט. אונזער אויף זײנען םיםגלידער אונזערע פון םאיאריטעם ריזיגע
 דעד םץ ארדערם קײן ניט נעטט טרײד גאנצען אין שאפ װינםיגער אײן

 דעש פון רעזולטאם אײנציגער דער קןזםיטע״. עקשאן .דזשאינט זאגענאנטער
 געװען איז אריגוסט, סצטעז דעש דורכנעפיהרט האבען ז*י ױאס סםאפעדזש,

 ם*ר און דזשאבם, זייערע םארלארען האנעז ארבייטער טאננע װאש דאם,
 ךי ריענסםײםען צו ערפאלג באדײטענדען םיט א־ן בוחות אלע מיט םרײען

ארבייטער
 אבער ודילען באארד דזשאינט דער אדן באארד עקזעקוטױד גענעראל דער

 הערשט עס אז פאקט, דעש צו אוינען די פארטאנען צ״ם זעלבער דער אין ניט
 מעםבערם אדנזערע פדן טײל גרויםער א צוױשען אדנצ־םרידענהיים גרויםע א

 ניט אױס זיך דריקט אוםצופרידענהײם פונדאםענםאלע דיזע יארק. נױ אין
 דער גענען נאר ארגאניזאציע, דער םון פיהרער א״נצעלנע גענען אזױ

 גענען באארד, חשאינט פון אדםיניםטראציע דער פרן םעםאדע און סיסטעם
 באארד, דזשאינט אין און לאקאלם די אין פארטרעטערשאםם פון םיםטעש דער

 דזשאינט און לאקאלפ די פון םינאנצען די פץ פארודאלםדננ דער גענען
 קאנ־ נאציאנאלער דטר צו םארמרעטערשאפט פרן םיםםעש מ־ט׳ן כאאדד,

 באאםטע באצאלטע צאהל א םים אוםצופרידענקײט אן אױך אדן ווענשאן,
 םים אפיליאירמ זיינען װאס לאקאלם, פון באאםםע און באארד דזשאינט םון

 װאם אזוינע, זײנען קרױודעם דאזיגע די םון ט*יל א באארד. דזשאינט דעם
 קאנען ױי פון םעהרםטע די אבער אױםנעהטען. די קאן קאנװענשאן די נאר

 דורכפיחרונג דער פאר םעגליכקײט די געבען און ווערען פארענםפערט כאלד
 פראק־ אין װערען אײננעפיהרט שוין קאנען װאם רעפארםען, אינערלינע פון

 עם אהן ארגאניזאציע אונזער םאר מאםגעבענד װערען און געברדיך םישען
p« אפצולײגען t« .שפעםער

 האבעז ױניאן דער אין םוםעל דעם פון װאכען די אם דורך מאל אי*ן נים
 געריכטעט גערוען ניט םאל קײן איז קאם,ש אונזער אז ערקלערט, אפען םיר

 פון רעכט דעם העגען אדער ױניאן, אונזער אין קאםוניסטען אײנצעלנע קענען
 װאםערע א בײ האלטען צו זיך מעםבערם אונזערע םץ טײל איז עם וועלכען

 אדער דעם נעפעלט װאש ליב, זיי איז װאם םײנונגען פאליטישע איז עם
 דער קעגען ארױםםריט קאנזעקװענטער א איז קאטןז אונזער םיםנליד. יענעם

 אױןז װילען איהר ארויםצדצװינגען פארםײ קאמוניםםישער דער םון םאקםיק
 טעטיגקײטען נעזעצליכע אונזערע שטערען צו באוועגוננ, טרײד־ױניאן אונזער

 םיר האב;ץ צװאננ טין אזא קלײזלאך. אץ ױגיאן אונזער צעטײלען צו און
 טאקטיק אזא און ארבײטער־באװעגונג דער פאר געםאהר א פאר באםראנט

 הײליגע אונזער איז עם אז איצט, נאך האלטען און געהאלטען. מיר .יהאכען
םאכט. אונזער אין איז װאס אלץ טיט באקעטפען צו פליכם

ױי פארגאנגענע די דורך  באארד עקזעקוטױו נענעראל די האם יאהר צו
 נעצילט פראגראט, קאנםםרוקםיװער א אויף ארבײםען צו אריפגעהערט נים
 אוםצל־ םיפע א באשאםען האבען װאם הױפ־קריו־ודעם, ד• פארענםפערען «ו

 פאראײניגט מיר האבעז אזױ ױניאן. אונזער פ־ן רײהען די אין פרידענהייט
 לאקאל. אײז זײ פון געםאכם און יארק נױ אין לאקאלם אפערײמאר דרײ ־ךי

ױי די פאראייניגט האבעז פױר  קלאוק־ און דרעס־ די פון באארדט דזשאינם צו
 פון ווןינ אויפ׳ן געװען שוין זײנען םיר און קערפערשאםט, אײן אין םרײדם

I וי•ארנאנ״זאציאנס־פלענער װיכםיגע אזוינע אנדערע םץ צאהל א דזרכצוםיהרען ץ  פ געװארעז צוגענרײם איז װאם אונז, קענען קאםף דער נאר רעפארםען. א
 אדנזער געשםערט פיל האם יאהר, לעצטען פון םארלויןז אין קאםדניםטען די

 אונזער אין ענדערונגען אדםיניםטראםױוע וױיטכרײכענדע פון פראנראש
 אונזער פרן םײל נרויםען א פארשרוענדען צו נעצוואונגען אונז האם און מניאן,

 געװען זײנען װאם אײנםלוםען, דרויםענדיגע די באדעםםען צו אריף ןןנעתיע
 זײער פון ראד א םאר םאבען זי און ױניאן אונזער פארכאפען צו אנםשלאםעז

 נים שוין איז געפאהר קאםוניםטישע די אז אבער, א*צט, •ארבדי־װאנען.
 לאקאלם די פון כאארדס עקזעקוטיײ גענעראל די ײינען ױענ, אין סעחר
 ראדיקאלע פ,ץ פראגראם א אריף ארבײם דער םיט אנצרנעהן גריים װמ־ער

 אתאני־ ארנזער אז אזױ ארגאניזאציע, אונזער אין רעפארמען *ינערלינע
ץ װארם, פון ײך פדלען אין זאל, זאציע י  קלאוק־ די פאר ארבײטער־ױניאן אן ז

ײ םון פארוואלטעט דרעםםאבער, און םאבער  דעםאקרא־ ברײטען א אוי,ש ז
םעטאדען. טרײד־ױניאניםטישע נעזעצליבע דורך אדן באזים סישען

r י . $־

j . ע די ענ אג שד ע ארג ען ם מ אר פ ע ר םאד ר ע אן ד ױני
j באזיש, דעםאקראםישען םעהר א אויף ױניאן די איבערצובױען פלאן דער 

:פאלגם װי איז פארװאלםונג, כעסערער א םים
 באאםםע אאקאל אנדעדע און כיעמבערם באארד עקזעקוטיײ פ*ד װאהלען די )1
 דזשאינט רעם אן iאננעשלאסע זייגעז װעלכע לאקפאם אאע אין װערען נעטאכס ואאען

 האמיטע א םוז אויםזיכט דער אונםער פארגוםעז זאאען וופחאען דאזינע ד• פאפרד.
 פערזאנען באװאוםםע 1פי פאמיםע K םים *וזאםעז באארד עקזעקום־װ דזשענעראא •יז
באווענוננ. *רנייםער דער ■ו;
 אויפען ניט זאאען עאעהשאנם דיזע 1אי או אכנענוסען און פארנעשאאנען וועדם עס . 2

 און ,22 אוז 9 ,2 אאקאאם די םון כאאדדם עסזעסוםיוז נײע די פון נמסכערם די גיס
אאקאאס. דיזע םח באארדם עקזעקוםיװ םוםפענדירגמ *אםע די םון מםכערם די ןוס

אאהפאם *אע די אין נאפרדס עהזעהוםיײ פאר עאעששאנם די מים צוזפםען )2 ,
pH רזשענעראא » ם»ר עאעפשאן אז ותרעז נעהאאטמן אויך זאא נא»רו דזשאינט 

ן אפשםימוננ, פאיואערע » חרך כאפרר תשאיגט םון ינמנערזשער י  »אע וועאכער י
v ויר וועאזנן mםענע• גענעראא דעם םון ערוועהאעז דאם בפטײאיגען. ן

 ביז איז ער פנשטאט.ווי םפםבערשיפ, די םון אפשםיםוכנ *אנעמײנע אן דורך
נעאן־ »נעמן ײעם באארד, דזשאינם צום חנאענפםפן די no נפװאחנן ערוועחאס

 הויפם חנם םון ערוועהאוננ רצר אין דיחנסם נפםײאימז w ייד סיסנאידער די ים
נאפרו. דזשאינם פון

 זאאען 22 און 9 ,2 אאקאאם די פון באפרדם עקזזמוםיװ שוסיעגדירםע די )3
ױ פח גאפױ עשמשוטיװ דזשענערפא צום פייאיחמ «ו רעכס ספעציעאפ •
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̂וסיטע טרײע^ דער פח אורטייא דעם געגען י. װ. ג. ל. א. , ®ון ק די ^ »13 נ
ט טינחנסטער דער דיז קאנען ניט זאא עס *נ ^ מי פון ם ײ • • •

m נאארד ivttipyipv דומעגעראי רער איז אוייס, דיזע םון םארהער בײם אורטײא i, 
ט1 װאס #גאװאנומ ארנײטער דער פון םאר׳פטעחער פון סאמיטע זעאבע ד• אז  ̂ו

 נאטײאימן אױף ױך זאא קאמיסע, אבדזמעפיעאן און עאעקשאן דער אין נעמען אנטײא
f איחר אױסדריקען װעט שאמיטע ספעציעאע דיוע אוינ פארחער. דעם אין i
 אחןר פארט״אי^ געװען איו באארד עהזעקוטױו דזיעענעראא םון האריטע אסיא די

 sVMW1l דער װעט ,o״p n אפעאירען װעאען װאס סוסנענדירטע די צו ױיער׳דיג ניט
 ארנ״טער דער םון םארמטעחמר די איכערצונענען גרײט זײן באארד עקזעשוטױו ראא

 ארױסמבען און אפיאס די איבערצונעחמען סאכט םואע און רעכט םולע די באװעמגג
̂ן> א״ן מטימט כאארד דזשעגעראא דער װעאכען אורטײא, אײגענעם דיער ̂חט אנצונ

 רי• וחנאען װעאכע באאלדס, עקזעסוטױו סוסיענדירטע די פון טעטבערס א.
 אין חןנט^ן אאע צוריק באקודען צו קאכױטע אפיעא דער פון װערען עגסטײטעט

 דער אין אסט װעאכען אירגעגד םאר אויפמן צו רעכט דאס האבען װעאען ױניאן דער
 חנל פין מאגװעגיעאן געקסטער דער צו דעאעגאטען אאס אויפען צו אויף ווי ױניאז,

 טעטבערס עקזעקוטײו אי״ס אויםען קענען ניט באױז וועאעז זײ אינטערגע^זאגאא.
 דײער״ איצטיגע די וױיל טערכיין, :עקסטען דעם סאר באאםטע, אאקאא אאס אדער

 פוגמט דיזער צוריסציהען״ אױף ?יך װעאען כײטגאידער באארר עקזעהוטױו װעהאט״ג
 אר״ג״ ניט קענען קאטודסטען אםענע קאטוניסטען. ניט אייף באױז זיך באציהט
 דער םון שאנװעניעאן באסטאגער אעצטע די וױיא פונקט, דיזען אין ווערען גענופיען

 קאטודסטזן װעגען ♦טטאנדפונמט איהר םעסטגעיעטעאט קאאר האט אינטערנע״טאגאא
 אין אטט ̂שום קײן פאר אויםען דט קאנען קאכיוניסטען אז באיטאאסען, האט און
 װעט ^טאגדפוגקט, דיזען ענדערען װעט האגװעדטאן :ײע די אױב ױגיאן. דעי
 דער רוז דאן ?,כ אבער קאטוניסטען, די װעגען האנדאען אנדעריט קענען דאן דען

װערען. אויסגעפאאנט האנװענשאן דער פון באיטאוס
 די פון באאררס עקזעפוטױו סוספענדירטע די פון אפיעא דער אײדער ב.
 ivoipjrtpy סוספענדירטע די כררזען װערען, אױפגענוניען קען 22 און ,9 ,2 אאקאאס
און רעקארדס נעאדער, אאע ױניאן ^אינטער:ע«שא:א דער צו אוטקעררן באארדס

̂־אננען װאס דאקוטשנטען׳  אין האכען זײ װאס און 22 און 9 ,2 יאקאאס די צו בא
*באזיץ. זײער

 די און כאארדס עקזעקוטיװ םאר עאעקשאנס רי ריארגאניזאציע, גאנצע די ג.
 דודכגעפירט זאאען רעפערענדום, א דורף מענעדזשעי, דז״שענעראא א פאר עייעק׳טאן

 אפיציעא װעט ואאן דיזער װי נאכדעם װאבען פיער וױ יטפעטעי־ :יט װערען
װערען. פארעפענטאיכם

 אץ פארטרעטערשאםט פראפארציעאע םון פראנע די אגבאאאננט װאס )4
 באדו װערען געעגדערט אדער אײסגעבעסערט סיםטעם די ת*;ן ׳באארד דדשאיגט

 סאגסטיטדשאן. דער אין פונקט א איז דאס וױיא תאנװעניטאן, רעגעאער א אויף
 םארטרעטערמאפט, גאײכע םון מאס באדײטענדע א אײנצופיהרען בארד כדי אבער

 אאקאאס די אז פאר, טיר שלאגען אאקאאס, קאענערע און נרעסערע די באצו; אין
 זײן טע;ען זאאען מאנער) באטאנהאא און (דעזײנערס 64 און 45 נוארק), (פון 21

̂עאינט אין פארטראטען  קעגען ואאען אבער ׳ד,עאעגאטען זײערע מיט באארד דז
אאסאאס. אימענע דיערע א{ ריהרען װאס פראגען אזוינע אין באויז װאוטעז
̂וא באארד דזשאינט םון קאמיםע פיגאנץ די ו5  םאר• אײן םון באשטעהן ז

 ^זער װער און באארד. דזשאעס אין דעאעגאציע אאקאא יעדער פון טרעמער
 װעט דאס באארד. דזשאיגט םון װערען גוםגעהײםען זאא זײן, זאא פארטרעטעי

 קאטיטע םינאנת דער אין מענשען א האבען ?אא אאקאא יערער אז םענאיןי, מאכען
 פאסירט האט עס װי געקריװדעט זײן ניט טעהר וועאען לאקאאס די פון טאנבע און
סאמיטע. דער איץ סארטרעטער קײן געהאט ;יט האבען זײ וױיא איצט׳ ביז

 װערען אינסטאאירט װעט באארד דזשאיגט גײער דער װי דעם, נאר גאייך )6
כאשטיטט אײדזשענטס ביזגעס און באאטטע באצאהלטע פון סטעף גאנצער דער זאי״

:אוםן פאאגענדען דעם אױף װערען
 טאכען זאלען אאמאאס פארשידעגע די פון טעטבערס פוא־בארעכטיגטע אלע א.

ײ צו אפאי&ײשאנס  אויך װעאמן זעאכע דאס אײדזשעגטס. ביזנעס זײן װיאעז ז
סטעוי. אױם׳ן בלײבען װיאען װאס אײדזשענטס ביזנעס איצטיגע די טאן דארםען
?אטיטע, עקזאםיגײשאן די פאר אויפםרעטען זאאען קאנדידאטען דיזע אלע כ.

סין טענעדזשער דזשענעראא דער :פערזאנען םאלנענדע די פון באשטעהן זאל װאס
 יעדען םון דעאעגאט אײן באארד, דזשאינם םון טשערמאן דער באארד, דזשאינט

 דזשע־ םונ׳ם קאטיטע א טיט צוזאמען אאקאא, יעדען פון טשערמאז דער און לאקאל
 םאר־ אויבענדערםאנםע די פון קאמיטע ספעציעאע די און באארד עקזעקוטױו געדאא

 האנד־ זאא קאמיטע געמײנשאםטליכע ריזע באײעגוננ. ארבײטער דער פון שטעהער
 באצאא״ סטעף גאנצעז דעם באשטיטען זאל און קאטיטע עקזאטינײשאן אן אלס אעז
טערמין. נעהסטען דעם פאר באאטטע טע

 כימעם די ערוועהאעז צו גאײכען בעסער ייעאעז אאקאאס ̂די אויב אבער ג.
 זעאבעד דער םון אויםזיכט אונטער׳ן פארקומעז עלעסישאן אזא זאל אײדזשעגטם,

האטיטע. געםײנשאםםאיכער
 און קאאוק אין אנריטענטס איצטיגע די דאס אנבאטיאכט אין נעהמענדיג )7
 א:־ אין אױף נעהמעגדינ און ,1926 דזשואײ, אכפאנג אין אױס געהן טרײד דרעס

 עגדזד צו טעמבערשיפ די צװישען פאראאננ א זיין טענאיף װעט עס דאס באםראכט,
 נעקסםע די אז פאר, םיר שאאנען אינטערנעשאנאא, דער םון אדטיניסטראציע רי י־ען

 ,,מא אגשטאט צייט. באשטיםטע די ווי םריהעד װערעז געהאאטען זאל לאנוועגשאן
.1926 יאנואר, אדער ,1925 דעצעמבער, איז זײז קאנװענשאן די זאא ׳1926

 אראג״ טאכען צו צוטרעטען דערםאר זאא באארד עקזעקוטיװ דזשענעראא דער
 םארגעשאאגענער דער וױ שנעא אזױ קאנווענשאן געקסטער דער םאר דדשעטענטס

 קאנווענ״ דער צו דעאעגאטען םאר עאעקשאנס די װערען. דורכגעפיהרט װעט פאאז
 אױמןנדערמאנטער דער פון אויםזיכט אוגטער׳ן װערען דורכגעפיהרט זאל שאן

האטיטע. געטיינשאםטאיכער

ם לו ט ש ר א װ

 פרזד פארנעשלאגענער דער דאס איבערצײגוע, פילע אדנזער איז עם
 אונזער פת פייל את רענכ דער פון צושטיםונג םדלע די כאקוםען װעט נראם,
 דעט אמ פאראיגםערעסירם ערנםם י״נען װאם םיטגלידער אלע פון ;דניאז

» w םיהרען וועם דאס אז ;אתאניזאציע זײער פון װאוילזײן  די או ד
 צו שטארפער קאאפעראציע פולשטענדינע זײער נעכען זאלען םיטגלידער

 חעלפען וױיםער װעלען די דאס האפען, «ו איז עס רײהען. אונזערע טאכען
 אדיו װעלען שעפער״את די אין ארבײםם־סטענדארמ די אױפצוהאלםען

 פראכ־ אינדזסםרימע פארשטעהענדע אלע די לייזען העלפען גלײכצײםיג
י איז לעםעז ־ יארג^ נױ ®ון אמתםםריען דרעם און קלאיק י

ל א ר ע ענ ש םיו ח קו ע ןז T עי i m p.
♦HTW װאירקערם גארםענס ליידים אינטעתעשאנאל

ט ג אי ש * דרעםםאםןר אץ קלאוק באארד, ח מי 4י
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נאארו יגטפמדפם

 »'| #«וי»ײא«| די נפר-נטעט
m l  in  s n y  o n אפריל m l  i n  V i

ן ,1925 אועוסט, י « חןר י ד*ר n«n «״
>ci1 807 9־» ta n m n  oפריינסס9א< 

 װע* אױו נארין»«פ ivasyp נחחנר
im י p r ו m w e״s w s

 286 יוגינ׳טטײן״ און ,נאידשפײן
 פיר• vh פירמ רי — j ססדיס פאועל

 118 *רג״ס׳זו אין געװאחןן דענטינט
v ױ»ט s<e» דעד <ח.טע i t t t o m i דעס 
hm o 1>׳. rמר די «װפען «!י• M *ו אונייי
u,די •״ «m  w w  r w * i i-

 שטין, «ון ג׳וארנ״ט חטמן ״t i» גענען
 דארינ׳ןו איו ארנײשוד ס«ט נאנצער דער

ד א 11» נעװטחון ארונטערגןש-חט ײ׳  נ
 פוג׳ס מװאתן אמיפנעשיקט איז סעט

#o-c. פארד׳וכ• אויך וואט אסיס דער 
 •טרטנ׳ןר « זײן א*ן סאטער דעם ט־:ט

ik חאט שטטער דער װ«ן ס־רניע. דער 
 דאלאר 100 פון סןשױריטי דעפאזיטעט

 עו *ז סטייטמענט א ;עפ״נם האט »ון
ד די אין פטרטגער » נעודעז דט ט־(  ני

 צוריקצוג׳נחן נעווען עריױנט ער איו ;עס,
אונייט, דער צו

עװ,:_ טפטסארד 183 סאופראן״, ״י.
 ארניי* די נאצטלט דט חאט ס־ררע די

 האט סירכיחו רי װ״רזשעס. זייע׳יע טער
 דער סיט אסיס דער אין נאנה־אס־רט

 דצפאדסמנט דזשאנערס דעס סון הײף
o ?איעשטעט האט n  no ״סעד* חשאנער 
ראיאר■ 211,60 ראואפארט״ »ון װיץ

 207 אסטראפסהי״, און ״קאריין
 איו אפים דער — :עװעגיו טעטפארד

 פינישןרס די »ז נעױארען, אינפטירירט
 און טייס נאצאהיט נעהראנען נ־ט האנען

 פינישערס די אײעיט״ם. פאר העוי א
rrw נערופעז (־•;מז nw ח !•♦ס «ום« 

 נלױז חאמז ויי אז *ונמנענען האנען זיי
 פאר ליוארדער « איו טיים נעק־אנען

 •Vi דארינער אי« םירדע די אװןרט״ם.
 אר• די צאחלןן *ו נעװארעו א־ואוננען

דאאאר. 18.72 נייםער
ס ״האום * סט, יאועל 286 קא.״, װז

 אפ■ די דיסטשארחשט חאט פירמ׳ן די
 סיארענס און דעיאראשא דישעני רייטארס
 נע־ נעשרינטעט איז פראנע רי סאתעט.

ן װארעו  רעאינ• זיינען אפרייטארם די יו
נעװאדען, סט״טעם

 סריםטאפער 316 ה״מאן״, ״וזשאזעוי
 שאו דעם פון ארכייטער די — :ע־ועניו
 גע־ ניט חאנעז אז«יי יואםפי״נם האנען
 אסים דער וױידזשעם. זייערע קיאנען

 מיט סדאגע די אױפנעגונמן נל״ר האט
 קאכ* חנר וחןמען פאר ראזענצוױינ, הענרי

 ריספאר־ *ולינ אנער ארנ״ט, ם־אסטאר
 קאגטראקסאר דעם ם׳ט •צטענדעגיסען׳

 דאס צאהלען צו אונעזאנט זיר ער האט
 קאנםראשסאר. דעם חומט ער ײאס נעײ
 און נעװארען נעשליכםעט אנער איז דאס
 דאל. 707.13 קאיעהטעט האט אפים דעד
ארנייםער. די פאר וױױזשעס א־ן

 םארחס סט. 1810 בראס.״, ,רובינםאן
 נע״ חאנען אפרייםארס די — עװעניי:
 אװער• םאר קײארדער * ײו ט״ם קראנקז

 םירמע׳ם דער םיז אינטערזובוגג אן ט״ם.
 סאמפליעט דער »ז באוױזען האט ביכער

 סאיעקטעט האט אפיס חזר רינם־נ. איז
אפרייםארס. די פאר דאיאר 75

נלענ״ 100 םרעדעריה״, און .כערםאן
 דיס״ חאם םירמע די — :עווענױ נזאר

 דעם צוליב נלום, אפרייטאר טשארדזשם
 חותצירען צו ענםזאנט דך האט ער ײאש

ײנז סון ארי>דא 5  םירםע די וױירז׳מס. ז
 דןר איז דאם טאז \v:Vi נעײאחןנט א׳ז

 רעאינ־ איו אפרײטאר דער און ציסונפט
געײארען. כט״טעט

פענסילװײ־ 262 קא.״, דרעס ״האורד
 דים־ חאט פירםע די — עווענױ: ניא

 צוליב פארםאן יעסא פינישער טשארדזשד
 אר־ צו אנטזאנט זיך האם זי ײאס דעם

 פירםע די װאס ■רייז דעם סאד כ״ט׳זן
 נמליכ־ איז סכסיו רער אננענעבען. האט
 דעאינ• איז םיגישעו די נעװארען. טעט

 איז טירגמ די אח גןװאחנ( סט״טעם
 נעײאת!״ אינסםרואירם און נעװארענט

 אסיט דער וחנט צופוסם דעד אין »ז
ן שלינגמז ■ פריימן. אי
מ — :עױ. *וייננםאז 8 סםידן״ .

י  אפריי* דיססשארדזשם ד.»ט פירנת י
 איז 0« זמלמר אחן דיפמר נ*סי ט»ד

רמ די אורזאמ.  אינםטרואירם איז פי
o רעאינסטיינתז «ו געײאחח n ארניי־ 

טער.
 םארסס סט, 1610 נרא^״, ,רוכינסאו

 דמד »י« ססאלער »פריים»ר — :עײענױ
 פחנםענ־ ־#1 אױוי ממ*חנן טשארדז׳פד

ו »ז זיע  חנר 9̂»דכײ די ס»ן גיס \vp ן
«i»j איז קאטייײנם m סתן  גיס מוי

 ריאיגססיי• איז ברודעד ותר *ון ייכטיג
נימאחנן. סעט

 <ײ 1138 ״».״P נארנמנם .לינערסי
סי iS מי ’W v - י מ ' ̂ j*מ

t »יי ׳•יוײו r n iw r i*•י1אוי מװארען ׳ 
i n »י «י •ד«ט«נ׳י» w ארניי• דט

»i n  ■IW פיאץ דעס אין אדגייט מאט׳וי 
 ש״ן װי אזוי אס סיופו ל«צט«| ט1וי

f( קאדפי״נט i t] דט איז איוום uzw iV i 
»l מויאחון vn מר חאט ארנ״ט, זיין 

v אפיס a m v i i] צו א־הפ פירכיע די 
חנאיגטטײטען.

 אן א־־ד, נאוינטעט ק׳וסטען גמדפר
 פאס- צאשי א «?דאגען1 הסט »יס8 יײ|

 צױ גיט װעדט ארנײט רי אז ײיינטס
ט  ויינען קאסיי״נטס די .1ד*כטי ט״י

 געשלינ־ וײנען און נעװארעז אמטערזונט
im *1 טעט on ifi ארנ״טןד. די גונסטען

 א נעקראנען אױך האט אפיס ד«ר
 ״חוטידאזױץ פיררע די »ז סאגיפיײנט,

 עװענױ, ואפאװײ 707 ■עטליצסי׳/ און
 פ־רדע די אפער״טיננ, די אליין טוט
 רעס פון געװארען אינסטרואירט איז

טאן. צו דט *וקונפט דעד אין דאס אפיס
 אסט־ און ״סאײיז 1סי אדנ״טער די

 ״ערעדאלד עװ״ טעטפארד 207 ראפסשי״,
 און עװענױ נלענניאר 18 ».״,P דר׳»

ז ״ח׳זרראו ו  לינעיטי 162 ראוענטאל״, י
 אונגעזעיליכע נעארנ״ט יזאנען עױןדי

 נאוױזען ניט אנער איז דאס שטתדע(,
 דער סון אױסנאהדע דער מיס נעװארען

 װאו ראזעגטאל״ און ,חערראן סידנמ
 נעכאפט איז פידשערס די פוז איינער

ן ארנײטענדינ נןװארען ו  נערױ איז זי י
too נריײענס דער «װ נעװארען o«p׳po.

 קאמײיינטם גע?ראגן חןט אסיס דעד
 ».״,p דרעס ״לעוױן »ז ,10 יאקאל םון

 און ״נערדאן און סט• טשעסטער 683
 נאשעם״ עװ. ניענסאר 700 פרעדעריק״

e ניט טינען ijw ip. ״ס, יעדען איו? 
 איז דע;ן״ «. פון אויסנטניע חנר סיט
 סירניע די נעוואדען. נאװיזען ניט ד»ס
 באשעפטײ צו נעװארען נעצװאוננעז איז
 אדו*»עשי?ט איז װעלכעו קאנמר, א מז

in « iiw 10 ל»?א< סון,
 »ז אויר נאריכטעט העסםען נרודער
 נעװארען נעםונען דינען לײםע דם״ױניאן

 שעפער ױנ־אז צאוול א אין ארנייטעגדינ
 אדער לייטע די זײנען סאל יעדען איו און

 ארנייט רער סון נעװארען אונעסטאיט
 דער »ן אנצושליסמן זיך נעצוואונגען און

״ »דער ױניאן  אמנטעמענומען ו״נען ז
י פון נעײארען  אר־ ױניאז און שעפער ו

 נעװארען ארױסנעשיקט זײנ«ז נײטער
o סון n ,אםיס

זיי״ שעוער ניט־יוניאן פאמענדע די
:ניונעס פון טרויס נען

 ?דיסטאפער 109 נולאסא, דזשאהן
עװענױ,

אטלאנ־ ?359 ׳:•»«, ?»רפאר״־:אן
עװענױ. טיה

 טעט״ 159 ?*:טראװי־ן, אוז יעוױן
עווענױ. םןורד

 555 ?פװפטאז,׳ אןז חאדזען םוסמ*ז,
1 עװעניו. ליבערטי

 פויטא; 3415 הא., ?לאוס ני און סי
סטריט.

 ר*?»וױי 1311 לעוױן, און זארגיצקי
« עײענױ.

 שרעסענט 406 ה». דרעס עסקיםא
100*0.

 *. ג, א. 1575 ק*. װײסט טוידזשי
... עווענױ.

n ,עװם. מילער און אםלאנםיה נרין 
 סס. קלױויאנר 32 ,1ס» אוז פרובטפי

ססריט. םארבי 431 ר»פ»פ»רס,
ip7p וואן 313 םםיין, א. 'D .עווענױ

 עװע., סאםער 506 עווע״ װילי^מם 821
עײקניו. ליבערםי 610

 זײנען *שעפער1ױני» סאלמנדע די
:ניונעס פון ארויס אױך

 פ׳טקין 1884 ק»., װייסם עמפייןר
*ו • עװענױ,

 ליכערטי p,.« 152 דרעס עמפייער
עוחמױ,

 קריסטאפער 50 םינהעלשטיין, ד.
. עווענױ.

עוחזנױ. בעלמאנם 2 נאלךשמיין, ס.
.* 2369 ».,p pi«1p .n טל»(סיק« 

עוחמױ.
 ס«ר»ם»- 373 ?»., דרעס ססערלינג

״־ ןװענױ. ג»
a ,מי תי א עותנױ. ר»ק»װיי 707 ו

ער־ נמװען איז »סיס בראנזװיל דןר

 דם םארען סאבער װעס און קלאזק
דעי לי׳מר ארפײטען

̂וגטאנ, שו^גדעד  סע■־ טער7 דעד ב
ו טעטנעד, י  ;עזעצייכעד % ,,דע י״נ#ר י

av אינ- דרעס און שרארק דעד אין טונ 
 דרעסמאכער און קיאוק די און מפטריע,

ארבײטען. דט mo יענעם טארען
 קאמיטעס ארױס׳שיקען וועט יודאן ,ד

 אױםצופאסען דיסטדיקט, שא• דעם א»ן
 אפנעהיט שטרענג זאל טוכ ױם דער או

 װעט םעז װאס ארבײטער די און װערען,
 גערוםען װעיען ארבײט דער בײ טרעפען
 און קאמיטע גריװענס דער צו װערען
װערען. נפשטראםט װעיען

 לי• ד־עסטאכער און היאוק די זאלען
 זיד פאר טראבער אױסמ״דעז כערשט

 צו נעהן :יט כיאנטא; און אנדערע, און
 דאר- ײאר״ארבייטער איע ארנײט. דעד
 םאג. שאר׳ן באצאהלט באקומען פען

אדבײטען. װאלטען זײ װי פונקט
 דרעס״ און קיאוק די אז האםען, םיר
 דאר- זײ אז סאױשטעהז, װעלען טאכער

 װעלען דעי, יײבאר ארבײטען ניט פעז
 װעלען און ארבייס דער צו געהן ניט
ו פאר סדאבער קײן כיאנען ניט י  און ז
ױניאז. דער פאד

 אץ פארלויפיג איז 22 לאק. פון אפיס דער
פלאר גראונד בילױנג נאארר דזשאינט

 דרעס־ דער פון אפיס יאקאל דעד
 זיך געםינט 22 יאקאל ױניאן כיאכעד

 ביל־ באארד דזשאינט די אין פארלױפיג
 לעק־ און סטריט טע25 קארנער דינ;,

פלאר. גיאונד אײם׳׳ן עװע״ סי;;טאן
 אטענדעט װערען אפיס דעם אין

 די םון אנגעלעגענהייכמן ױגיאן איע
 װערען דארט וױיםטמאכער. און דרעס

 ׳שעפער, די םרן קאםפלײנטס אױפגענומען
 נעהמט דארם דױס, מען צאהיט דארט

 מיט־ נײע פון אײיקיישאנס אז סען
 דער אין פאר זיף שלאגעז װאס גלידער
 װאדט, אײז מיט װ. א. א. ױגיאן,

 די פין אנגעלענענהייםעז ױגיאן איע
 אטעגדעט ווערען דרעסטאכער און וױיסט

אסיס. דעם אין

 אױפםערמ־י די באזונדעיס ציהען מיד
 דרעסמאכער און וױיסט די פון זאמקײט

 זײ קאנעז דױס דאס פאקט, דעם צו
 דאר- נאר אפיס. דעם אין בלױז צאדזיען

 װאס דױם־סטעטפס, די דא זײנען טעז
ױ איז װעחוז ארײנגעקלעפט דארםעז  י

 עדגעץ צאחלען זײ אויב ניאךביכעל.
 זײ ניט טעז און פלאץ, אגדער אן איז
 ג$לם פאר׳ז כטעטפס ױניאן קײן ניט

 נעלם זײער איז אײז, צאהיעז זײ װאס
 עס וועט ױניאז די ארויסגעיוארפען. װי

 די זאיען אגעיקענען. ניט מאל קײז
 לאזען :יט זיך דרעסמאבער און װײסט

 זײ זאלעז באשװיגדיעז• הײנעם פון
 אויןי סקעב־אנענטור דעי םח וױיכעז

 םון זוכם טען װאו סטריט, טער21 דער
גראשען. פאר די אויפצונאדען זײ

ייבאר קאנצערט גרױסער א׳
הח ױניטי וער אין

 אױס פאלט עס װען ע;ד״ ״וױק די
 ענדע בײ הײסט, דאס ׳דעי לײנאר

 יױ דער אין װעט װאף הייגטיגער פון
 זײן פארק׳ פארעסט אין הויז, :יטי

פרײלאןי. און לעבעדי; באזונדערס
 גענעבען װעט געלעגענהײט דער צו
 קלא־ ערשטע גרויסארטיגער א װערען

 וועלען עס װעלנעז איז קאגצערם, סע
 םון טאלאנטען ךויסע באטײליגען זיף

 דראמאטישער״ און םוזיקאלישער דער
װעלט.

ו װעלען קיגסטלעד די צוזישען י  ז
 באריכד דער סאםוסעוױםש, נ. געפינען

 כיאריש ;שפילעד קאנצערטינא םער
 פון זינגעריז באװאוסטע :ינזבורג,

 אקטיארען באװאוסטע ;לידעד םאלקס
אנדערע. :אך אין טעאטער אידישן םין

 די א'ז זײז װילען װאס יעניגע די
 זיף זאלען דעי, לײבאר הויז ױניטי
 רעדושיס־ דעד רעדזשיסטרירעז. גלײף

 דער אין זיר :עפינס אםיס טרײשאן
 וג 3 נוטער בילדיננ, אינטערנעשאנאל

פלאר. דריטען אויפ׳ז גאס, טע16

 פאיגענדע די םיט סעטיעז אין פאלנרײך
:םירכעס

 פול־ 3226 שיאסבערנ, און אפעלבאזם
סטרים. טאן

 כלײק 142 טשײסין, און קאלאתער
עװענױ.

פיט־ 2377 יהא., ידאוק עקאגאםיקאל
עװענױ. קין

 פאונטען 115 הא., קלאוק אר און עף
עװענױ.

 ראקאוױי 767 סאז, און כױלער א.
עוועגיג

עװ. בלײק 375 בראס., ראזענבערג
עוג בלײק 375 ײאלאק, ד.

וױיםער, באריכםעט קעסטען ברודער
 1976 קאלעסמעט האט אםיס זײן אז

 אינ* דעם פאר סענט 26 מיט דאלאר
 הא־ װעיכע םירסעס, פון פאנד שורענס

צײט. איז געצאהים ניט דאס כעז
 צו אםענדעט אױך האם אםיס דער

 נעקרא- האט ער װאס סאמפלײנטס 31
 און דעיארםםענם לײכעל דעם סון געז
 אינסםרױ אפיס דער האט םאל יעדען אין

לײבעלס. קויםען צו פירםע דער אירט
 סאלעקטעט אױך האט אםים דער

סעי, בעס אין דאלאר 2991.42

 ארבײטער יארקער נװ די אץ
שולען ױנג
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 ארביײ אלע זיך האבען װאך לעצטע
 אוכד און יאדק נױ פון שולען רינג טער

 צײט, װאכן צוױי אויף געשלאסען נעגענד
 לעהרער די סענליכקײט א געבען צו כדי
 א :אך אפרוהען זיך שול־טוער די און

 טעהרסםע די איז ארבײם. שווערע יאהר
 א בלויז װאקאציע די אבעד איז שולען

 שול״ די קען פאקטיש וױיל פארמע, םין
 אפגעשםעלם :יט כיאל קײז טעטיגקײט

 װען צײט די איז איצט גרארע װערען.
 םון הכל סך א אונטערגעפיהדס װערט עס

 ווערען םלענער און ארבײט, יאהר דעם
 גיײ דעם באנענענשן צו װי אויסנעארבײט

 אנהויב אז זיר םאנגט װאס שול־יאהר עם
סעםטעמבער.

װע־ פארײאלטונגעז שול לאקאלע די
 םרײ איז עס װעז זױ מעהר נאך איצט, לען

 אריינצונעהםען זיך אנשטרענגען הער,
 ארבײטער״קעדצר אידישע מעהר װאס

 ר. א. די םון קינדער די הױםטזעכלאך און
 זײנען שרלען די וועמען םאר מעמבערם,

;עײארען. גענרינדעם אײגענטליך
 ער- ערםרעהענדע אן וױרסליך ס׳איז

 ריננ אדגײטער טײל א װאס שיעוננ,
w ביז לײדער, םילענען, וואס םעטבערס, rit 

 אלםםרצג• די אין קינדער זייערע שיקען
 אפצחפא- ריכטיג אז הויבעז ת״ו^ קישע

 אר• די וואם וױכםינקײם גרויסע די צען
 אין איצט םארנעהםט שול רינג בײסער

 אידישעז די פון לעבעץ קולםורעלעז דעם
אםעריקע. אין מאסען
 אנםאננ אז ערװאיטעט, ווערט עס

 שי• גיחנ הונרמרטער |9וועל סעפםעםבער
 ריע ארבײטער די אין ארײנ?ומען לער

 Tpo א באקומען װעלעץ זײ ײאו שולעז,
 און ערציהוגג ארבײםער ציאליסםישע

 m תעמתר כעסערע אױסוואססען ייעילעז
שענעדער״צוקונםם. א סאר

m
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 קומענדען פאר׳ן •לענער
סיזאן 1

w׳
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 אוגזער האט זורער״חד״שים די דורך
 םארנױ זיף עוארטטע:ט1 סדױקיי׳שאגאל

 די םון סלאגראם די ײטעז1צוב1סא גמן
 יױ אונזער םון אדבייט עדיוגײ׳שאגאל

igo  pp j אי־ די סיזאון. מוסעגדען דעם 
n גייס g i• םרי־ װערען געטאן פאר איע 

 דעש אױסארבייטען דארף סען
̂רף מען *לאן,  קאנפערע:־ אפהארטען ד

 דורכרײדען זיך <עהרער, די סימ צמן
 גע־ װערען װאס געגעדטטאגדע;, די סכח

 אזיי און לןראסען ךי pg װערען לערענט
מייםער.

 אפ־ דארפען זײט צוױיטעד דער םון ־
?אנפע־ און םיטי::ען װעיען נסהאלטען

 גאכייטעס עדױ?ייטא:אל די כיט רענמז [
ps דעם׳ מכח לאקאל־ײגיאגס אונזערע 

 פארצוטראנעז גױטי; םעהר איז װאס
 די קומען דאן דיטנלידעד. זײערע סאר

 סטודענטען־האונסיצ כייט׳ן באראטוגגען
pg סטודענ־ די םיט באיאט־נגען אױף 
pro יעצ* דעם םון קראסעז די פון נוסא 
 זיןי טעז רעדט זיי טיט סיזאן. םען

הא־ זײ װאס לןורסעז, די וועגען דורןי
 די״ אױס הערט טעז און אטענדעס, בזנן
i f װאס פארישלאגעז, זײערע און םײנונג 
 דער באצוג אין מאנען צו האבען ןיי

 זייערע און טעטיגקײט. ווײםערדיגעױ
 ׳שטענ״ זײנעז פאוײשיאגען זיא *סיינוננען

 אונזער פאר װערט נרויסען א פון דמ
טעטיגקײט. !^וקײישאנאי

* ־*• *
 א פארטיג אויף יצױן האבעז ־סיר

Dy>eogi וועלכעז אין זײטען, 32 פון 
 םאר׳ן יןודסעז די אנאנסירט ווערען עס

 געגעבען װעלט דאױט סיזאן. פוםענדעז
g קורס יעדען פלן באיטרײבו:; הורצע. 
.i n i i t w

m■? * •״ *
?-■■■ p ig s ונתר האס סיואן יױטענדען* 

 טערטאןיט דעם צוגעקראגען סןןקולטעט
 ״בראוקװאוד דעם אין םאהויטעט סו|

 ער טאסטע. י. א• קארעדדש״, <ייבאר ,:־
 ״נעיטיכטע איבער קורס א געבען יועט

m\ .געװיס וזעט דאס צױױייזאציאך 
 אינטערעסאנטעסטע די פון אײנער

טעטעקײט. אונזער אין מורסעז
ױ1 : '  לעח־ און יערער די פון כוערפטע ;

 םא־ געהאט האבעץ כייר וראס םמורערס,
 צװי־ אונז. כייט ביײבען סיזאז, רינעז
g rr סײפאס, י. דײוױר :זיף געםינען ךײ 

זםחור  ה. הארםאן, י. ה. ?איוהן, װ. ̂ן
g. סייל־ סטאלפער, ר. י. ב. אווערסטריט׳

 ל. א. װאיםסאז, טערעזא סאפאיד, ודא
 זעייקכיאז, בעז װאדבאס• פ. י. ׳מי<בערט
ה. טיטיז, סטוארט קאורטיס, י. נוהאסאס

 װיאדעק ס. ב. ׳»;דרוס ב. \1רוש
 ̂שפע״ ותיעז טיד װאס אנדעי-ע, *וךגאןי

אגאנסירען.
c ■םארשידענ״ זײן וועילען טעטעס די -,־ 

rong יעדען ארומנעהמען װעיעז און 
זײ• אט בי<דונג. און װיסען םון

% J n קורסען די םון עטייכע כאויז:
— אםעריקא אינדוסטריעיע די .1

 זיך באזונדערס כיען װעט קורס דעם
‘v\ פון אנםוױקיונג דער אױף 

 אין אינדוסטריע :אדמענט צײדיס
אץ, דעם ל*:ר, םאר־ זי װאס יי

 און האנדעינס־װעלט דער איז
 איגדױ אנדערע די צו שײכרת׳ען

נעזעמזאםט. דמר אין יז\
2' J ארבײמער״ די און עקאנאפזיקס 

גאוחנגוננ.
 אין םרויען די םיז פדאבילעטעז 2

^ײסער״באװעגונג. ־

טובער^לאזיס געגען יסערום
 אײנ^פריצונג, אדער סערום, נײער א

 אדי«י םובעראולאזיס םארםײדעז יואי
ױ דעם, צו עחגייד  מארכדי״ מן ו

 אײגשפריצוננ, תרך פאסעז איצטער
jm וועט אח ריעדיען םארסיג גיכען 

 gn; pp•* איז .ווערעז [רגעשיסט
 ודגמר חנר באדיכסאם אזױ נר,

 דושױרנאא״. םעדיסאיל
מד, ערםוגדעז איז אײגמפריצונג

 און •אריז פון קאילםעט פראפ. פון
t םח !?ויסאט it" יאחר צענדייג 

 כדםער- דער אז ס^פונגען. »ון
;6קראנקחײ מרעפיליכע די ײדען

 געװארען אײגגעמפריצט זײנען
 אײגער קײן און םערום, נייעם

 איצטער ביז נעישטארבען. ניס איז
 האט >אזעלכע.קעדער4 מנו אז
oi פיז <ױוי אין ,^טאי^ען 

נר םיז ^חר לעבען. ז̂י
ױג״ באװאוסס איזי כמאגי

S 'w rvvrw m

דעפארטסענם
דער אין כחות סאציאיע די .4

^ איטעדאטוד. הײגטיגעד
‘■סיכאיאדע סאציאלע .5
אדעריקא. אין צױױיליזאציע .6
 יד טדייד די םון עטעיןונג די .7
אעדד&יסריעדפוו/ צו גיאנס
 פראבי״עטען • אדבײטס ה״גטעע .8

כיענעדזיטטענט. און
 םון אנטױ״קיוגג איגדוסטריעיע .9
געזעי״עאפט. טאדערגער דער

 פאאיטייטע און סאציאילע רי .10
עטאטען. פאדאײגיגטע די פון געיטיכטע

 פון באױס עקאנאײייטער דער .11
צױױייזאציע. כאדערנעד דער

♦ •׳* *
 געגעבען װעיען ?ורסען באזונדערע

 און פעטבערס עקזעיןוטױו פאר װערען
 אוג־ פון ױניאךםעפבערס טעטיגע פאר
 די אין נכמ. איגטערנעיטאגאי זער

 בא־ די באטײי?יגען זיך ײעיעז קורסעז
טע ׳ױ:יאן דעי פון אכטע  אין באצא̂ה

:יט־באצאהרטע.
גיס־װײ״ געוױס װעאען קורסען דיזע

 כיעפ־ די אגטודקיען צו בײטראנען :יג
 העכעיעז g אױף זײ ברעגגען צו בערס,

 װעט דאס אינטעיליגעגץ. פון יטטאפעי
 פאריטטעגדיגונג בעסערע א געבען זײ
 זײ און געזעישאפט, הײנטעער דער םון

 א:צױ פארבאיײטעט בעסער זײן װעיען
קאםף• עקאנאפי-טען דעם פיהרען

 די אנאגסירט װאס פאסםלעט, דעם
 װען םרײ, באקופען פען ?עז הויסעז,

 אונ־ צו דעם װעגען ערײבען װעט איהר
 װ. 3 דעפארטפענט, עדױקײיטאנאי זער
 קומען אויך קעז כיעז סטדיט. טע16

 אד־ אנגעגעבענעם דעם אױף םערזענייך
. רעס

 פאר פאניםלעטס גענונ דא די:ען עס
 זיך אינטערעסירען װאס פעפבערס, אילע
טעטיגקייט. עדױקײעאגאר םיט

» a

 ®•ר״ ,ד פון מיטיגג יעצטער דער
 P* געװערממטפטען אידי׳עע אײגיגטע

 דעם מאגטאג, געװארען יטעןg»פגעה
 פון פארזיץ אוגטער׳ן #אויגוסט טען17
 סא• א. און ט^ערטאן #אײבראמסאן ט.

װײס־טשערמאן״ יזאוױאוי,
̂ערען אױטםײו״שאמיטע דער אין  ו

װארוערט, :דעיעגאטען די ערװעחיט
חעיער. און טיגעי
 יעצטען דעם פון ■ראטאקאיען די

 עק״ דער םון אױך וױ כייטינג רעגויאר
̂עזען װערען כאארד, זעקוטיװ  און םארגע

גוטגעהײסען.
 דער םון רעקאטעגדײיטאן דער אױוי

 בא׳פגאסען װערט באארד, עהזעקוטױו
 םאר מיטיגג ספעציעיען א רוםען צו

 דער*אר אױגוסט, טען31 דעם מאגטאג,
 אויס הומט סיטיגג רעגוראר דער װאס
 סעפטעםבער, אין סאנטאג עחטטען דעם
דעי״. ״יײבאר אין אױס םאיט װאס

 םון קאמיטע א ערװעהיט װערט עס
 סאיאװיאף, און גאיחטטײן װאילפערט,

 דעם כייט זיך באקענעז צו צװעק פאר׳ן
 און קיינערס ריטײר דער םון כאראחטער

 א רופען צו אויך און ױניאן, טײיארס
 צוזאמען ױניאן דיזער פון קאנםערענץ

 ױניאן, דײערס און הלינרס די פיט
 געװערק־ די אין פארסראטען איז װעיכע

 רע״ קאמיטע די זאל דאן און ; עאפטען
 די אויפנעהטען זאי מען צי קאפענדירעז

 אין ױניאז טײרארס און קייגערס ריטײל
געווערהיטאפטען. די

 צױ א םארגעלעזען דאז װערט עס
 אידי^ער םאראײניגטער דער םון יטדיםט

 15 פאר׳ן קאנםערענץ הילפס ארבײטער
̂שאיגט די װאס דריױו, ךאיאר םיליאן  דז

 ;אגםיהרען איצט געהט דיסריבױ^אז
 געװערקיטאם־ די װערט בריף דיזען אין
 אין פארטראטען זײץ צו גע־לאדען טען

 אפגעהאלטען װעט װאס לואנםערעגץ א
 םי־ אין סעפטעמבער טען12 דעם װעגען

 אנגע־ װערט אײניאדונג די יאדעלפיא.
 םון בא*טטעהענד קאםיטע א און נוטען,

גאלדאװסלי, װאיפערט, סאיאוױאף,

האפיטאא
$18,000,000.00

 עטאכאירט
1841 איז

רדדאלארם ראדיאדו
פאםט אדער קײבעל

נ«ר

 לאטװיא ליםא, פױלעו, םמיועם־רוםלאנד,
פ8ױר פװ פײלען אנדקרע און

ע די ט ס ע ע און ב ט ס ױג ענ ט ש ל א ען פ ננ טו ם לײ

ו.

.2

ל ע  דאש סוירוױס. יטנעאע םערקוױרדיגע א פאסט, דויר — : שנ
נעיטיסט װערט עס װעמען צו דירעסט צונעשטעאם װע.-ם געלט
ץ ארלױח א טעג. 18 פון ם

ער ל ע  םין אאנראז, היין רײבעל אדער ראדיא דורך — :שנ
אויסצאהאען. דארף מען װאס פערזאן צום פאסט דודך דארטען ,

טעג. 8 פון םארלוץ& אין צוגעיטטעאט װערט געאד דאם

ען 0א .3 ט ם ל ע  דעם ביז װעג, גאנצען דעם קייבעל דורך — :שנ
 פאסט דורך רארטען םון געמיהט. װערט געלט דאם וואוחין לאנה

װערט נעלט דאס אויסצאהלען. דארוי םעז װאם fgn•* צום
ץ צוגעשטעלט טעג. 3 פון םארלױו^ א

 נעאט, די ערוזאלט סערזאן די װען סומען געשיקטע אלע אױוי :רעסיםס
 עש האט ער אז באשםעטעען, צנ רעסיט א אונטערערײבען אר דארוי

 סיר און רעסיטס לרינען צו םעגאיכעס אלעס מוען מיר ערהאאטען.
 חאט איהר ײאנען םיז אםיס זעלבען דעם דורך אײך צו צוריס די שיהען

נעלט. די ארױםגעשיקם
ו ווערם געלם » ן ^ ^ ן » { זעהר צו ן

W נאך אריבערנעשיקם J פרייזען םעםיגע

ם ר ע ל עװ ר ק ט ע ש  טרעוץל־ ס«ום*אני עקספרעם אםערישאן :0ט
 טדאגעז אזױ.*ז ײי ווענ, זיכערםטער און• בןםסער איז־דער סעעתס ערם

; רייזזג אײער אויוי זיד כדט נעלם . ■ ׳ *
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17 Wert 23rd Street18 Ckathacs‘ Square
(Open Moqdey untU * P-M.) V K1BW TO RKJ ( C o rn e rA v e n u e )  

118 West 39th Street J  l  * M l ?roadway
* f ♦ ^ ef •־ Cheetj!^ S trM  Phlla(lel^*la. 1 ״

^  ̂ % , 2048 Bast 9th Sti4et, Cleveland. •
70 Bast Randolph Street, Chleafo.
S3S Washington Street, Boeton.

132 W. Fayette Street, Baltimore.
ד קאנ® »יחי tywopy יםעריקאן יחגלנען אירגאגד דײד נעלד איקען יוי

־ --------- ו ייינ^ oywDpy מוועי---------------
X יי איחר אז*  אז קריגען ז

•ירלו געגען •ארזיכערווג *אייער איי י•״.יאס

^ דירך »מי ••י^ עקסייעס דעייוחני אםעייקיז סחגד רג לגען ײ  אולמ־ ̂ו
ו זעחי, - ...... ז קריגען וןך■ ייחר י »Magp pynopy יםןרי?אן י יגלנ®. ריזירםען

י \
I

lM• /fig iig  ,|gDagia«^/ 1י| V 'i• 
woo, װ*וט ,rW n iif

g i עס v w d i i i* g ijm 
nr f דער םון r m  r n g -ר  י

m גידדחון  n ץ י
sgn im י11נר דעם n m ttv n  m yn 
״ |W iggpgfi וױכטעער g פאר נ ן  •ו

>g r s  lyi^t lyg^ ^ g iv m  n  oy 
j ירנײטעד דער פ«ר ju y iig a חנד ®ון 
ga w ׳צײט t i r v o 'H  n  urn-

y2gn w שרעגקט  pg jy igny i| ן י  ו
 yagiflMN o?g געמאכט נאיענאטים די

2 ארײנצוכרענגען ig  i p w״pg iy a 
p *יס ^גחסטרי^ דער w j 

2 ^רגפגידרטע וױיסע צו רעמ ig״iy u, 
yy אז פליכ^ די דארום ס׳^ז ig i n 

^ngui ױך נאװעגונג ארנײטער ig• 
 $מטדדרען סון o^3ig דער pg םמן
iy^3^ נעגער די o, די yu^gp -סטר 

r םון ^נדארסטענט ̂אנגטאאן y i i y i  h- 
y און ׳עאםטען y w  y ?y^ is i’D r i g. 

i כאוױלעט װערט םארלאגג זײער n  pg 
 ארױס״ כאפולטעכטעט װערט סעקרעטער

 ׳ױד$נס y^g צו קרעדעדעעל א צוגעכען
ײ אז  דיזער pg באט״יעען דך זאיען ו

באװעגונג.
 יפט1״2צוי א םארגעדעזען װערט עס

וװסקי ח. דר. םון  מכייעאומ־ דעיט̂י
p יאחגן די װעיכער אין קאמיטע ’ g די 
 !,g דך נאטײדיגען צו טאםטעזיגעװערק

 נע״ זעכצידיאחימ^ םון םײערונג דער
 ז^יטיאװסח/ חײם דר. פון כורטסטאג

 דער און אנגענומ^ װערט אײניאדונג די
 טאכען צו איגסטרואירט װערט אםיס
?T וױ גרויס אזױ ױם־טוב דיזען iyo.

םאמעג״ באריכטמט סעקרעטער דער
״ אגװעזענד געװען איז ער :דעס  א נ

 וױ כאארד עקזעקוטױו דער סון מיטינג
 דעד םח מיטינכ רעגעיען א כײ אוין

 עס װאו ,100 יאלאי ױניאן, בעקעלס
 jy^pyiny װעגען נעהאנדעיט זיך האט

 ױניא;, דער םון סאסיטע אםיציערע אן
 פון קאמיטע א כייט צוזאמען זאי װאס

 אװ כאארד א םארמירעז באיענאטים די
 םאר״ םארהאנדיען צו צװעק מיט׳ן טרײד

 סרײד דמער פראנעז. טרײד ישידענע
 צו רעכט קײן האכען ניט זאי באאיד

 אדער קאגדיציעס די װעגען םארהאנדיען
 פון קאגדיציעס װעיכע אירגענד ענדערען

 א כױט האט ױניאן די װאס קאנטראקט,
 יא זאי באארד דיזער װאס באיעבאס.

 צוואטען ארבײטען צו איז, טאן קענען
 םון פארכעסערונ; אלגעכײינער דער םאר
בעסער־טרײד. דעם

 בא״ זץ־ האט ער אז ערקיעהרט, ער
 טי־ די ביי דיססוסיעס די אין טײייגט
 האכען טיטיגגען די דאס און טינגען,

 אזא pg זץ־ באטייריגען צו באישיאסעז
באארד. טרײד טין

וױי־ באריבטט סעקרעטער דער
 איז :עגוט^ז אנטײי האט ער אז טער,

 װאורשטען״ די צוױיטען קאנםערענצען
 באיעבאטים, זײערע ארן ױניאן טאכער

 ױגיאן דער pc קאלטראקטען די אז און
 א נאר אױוי געװארען באגײט זײנען
 די האבען שעפער טאגכע pg יאהר.

 אין העכערונג א באלומען ארבײטער
 אר־ אין םארקירצוגג און װײדזשעס

בײטס־^טונדען.
 pg באטײייגט אױך זיך האט ער

 ױניאן וױיטערס דער םון קאנםערענצען
 אױך אז און באלעבאטיםי זײערע און

 גע־ באגײט זײנען קאנמראקטען זײערע
 םארבעסע־ נעװיסע געוױנענדיג ײארען
רונגען.

 די םון מיסףננ א בײ געװען איז ר ע
 דיזע ױגיאן. סיױרקס דעייסאטעסען

 גע״ רעאינסטײטעט צוריק איז ױניאן
 מיעט״ אטאמאמײטעד די אין װארען

 ױגיאן, װאירקערס בוטשער און קאטערס
 צו יײבאר, אװ םעדערײשאן אםעריקאז

 באיאנגט. םריהער האבען זײ װעיכער
 פון מיטגלידער םאר א פון םארזוך דער

ױ אײגענע אן שאפעז צו ױגיאן דיזער  י
 דע־ די צוברעכען צו צײעל מיט׳ן ניאז

 ניט זײ איז ױניאן, קױירקס יקיאטעסען
 מיטניזידערשאםט גדויסע די נעיוננעז.

 ױניאן קרױו־סס דעגיקאטעסען דער םון
ײ pg םארראט, דעם באגריםען האבען  ו
 צי ז2איבערגאכ pat טרײ געבייבען זײנעז
 הא־ זײ סעחר, נאר pg . יזגיאז זײער

 װאר האלבע א סיט געמעססט זיר בען
ױ די ןyטעלyקצוyדוg אוט וױידדטמס  י

 צו כדי באדען, םעסטעז אזא ^יױ גיאן
u באקעםפען קענען y r rg• אנ־ וועלכאן 
 באלעבאטים די פון סײ זײ, אוייוי פאל
־/MDimgD די pn:»'.D און

 פאנ״ g i'g געגוםען אנםײל האט ער
 דײערס |ig ̂לינערס די צװישען םערעגץ
̂לעבאטיט, זײערע סימ ױני^ן  די pg ב

Dרgצו געװארעז געמליכטעם ז״נען געז 
'וניאן. תר גונססען
i ער 'ig  pg בײ נעוחוז g סיטימ 

pd ױניאן. אשערס דער y t 'i חאט ױניאן 
 15 אריענענוםאן םיטינג לעצמעז בײם
m (מיט מעמכערם נײע in ig ,וואדםער 

 $(לע זײגען איצט pg סאנסטיטוטס). די
 צו בארעכטיגט pg םעמבארס גלײכע
 םון בורשיצונגאן און ארױוילעגיעס גלײכע

. ז י ,װניא̂ן דער
כױטיגג א אויך-אדרקסירט האט אר

iBsm.

jib ׳£ארק פארעםט אץ

 פלאץ שײנער דער 2
J די םאר אםען איז 
i ו ע ד י ל נ ט י  מ
 לאקאלם אלע פון \
jj נזער פת  אינ• או
 און טערנעשאנאל \
 פאטיליעס דיערע \
J און . ד נ ײ ר פ

*׳ רי װי «לאז.1ער« • ױז *רונ»ער ןון• םען ויעז אויס זעת• אימעניע ױנ׳
6

 םעםנערם אױפגענוםען הויז דער!יוגיטי איז יװערען אינםערנעעאגאל דער פון מעםבערם חוץ א
 ארבײםער־ דער פון און.פרימד םענשען אמםעלינענםע זאנםם און אתאניזאציעם, אגדערע pe אױך

ו . ־ . , , ■ כאווענתג. . ■ ׳ . . . .
̂רען צו טייך נרויםער א דא איז עם כדערן. אםת׳עז אן א*ן װי זיר לעבט הויז ױניםי רער אין  זיך אוז ב

 פאישיידענע און םאראעזוננעז אעןונדשורם, קאנצערםעז. נימנאסם־זם; םענציכע און גײםס סארשיידענע ;שיפען צו
 באוציננ ניימס. בעידבאצ און טזנים בעסנמ.ו ס*מ די־ «ז טרינסעו און עסען אוננתחזאצטוננען. נעזעצ׳*«פםצ«מ

jo'to טןונצען. צו ̂רקעסנמר אן שייצט אומנט יעדען ? ניט וואם און מסקמדבאצ

אינסערנעשןונאל דער פון איס׳ ידן דד רעחשיסםױרס
יארק. נױ םםריט, סע16 וחןסם. 8

הר ו בס ט, או ענ ר אװ ע ם ײ רנ ר קאנען זאלען א סם• זי שי רעדז
ט. דער בײ טי די אר ״ קאטױטןן הױז ױני

ט׳שעיםאז. כאר«ז, אב. 1 , .
e געחענדיג וירעז

^2148 םעעצסי גמצצםאן

•Ml-- & iM aי 'm

m
אינחסטױע װעס

ly א טיט v iip ״ם* fysgn y n it
n טיר  g s ^ iy iy ig f i ^מיעומ m ps 

w m  y o iy j^ g ii yn^n,\ װאס I f^ s r 
ps pray* w ראת » m m v  o n  pg 

»ד, o י n  m sa  pg ,חר ״יראסידס״ 
pg sig*p i סידטסױ n  p« f t r ' l 

v o  p i  ,ynooni^g oy-,i חאנען oy
w 1 דעכאיס w  #|y?piy«g" סוי pg

n g; נראדסירט^ ngg^jgo o n ״״* 
:•tm *  i n  is  m n iy o g y n  pg ,*y
1 ^egtrאס mif2 ly^nc n  |jm קױסזנן 

y*gi in*^ pן n  fy«g*igd " i 
i n ^זאי ip g  jyogn דך *go 'igo  o y i

n -ײנעי?
n, חענרי rp jrv i i y i  ,i?opigpogo 

o ל"נעל פון טאר iyo tn g sy i, חאט 
 סיט *ypyi נאגצעז א צװעיעיקט איצט
D ;אך o iy« o ig ii’ gw yiPtg^ גאגץ פון 

Qרgטי;ענטy ען yty; m םע̂ג  pg״* 
ŷנyט ;*צאסט rװאס ן -gpyi i p  jyag i 

ip גא^ן g פען g פtn g^יyנy געכיטען 
 איז עס pg ,|y2y* עפעגסייכען דעם פון

 חאבען ױי װאס העיען, צו כדאי נעוױס
:'[.v דעם װעגען ?אנען צו

גע• ׳ר y p ײ נ .1 ן א ט ו
gigD h הריגס״טידסטער װעזעגער  ps,,״ 

 ספע- א אין יערײנט ׳צטאאטעז, :יגטע
 עפארטטע:ט1 יײבעי צום בריןי ציעיען

:פאיגט וױ
 ארױסגענױ חאט װאס ענרערונג, ״ף

pg i*״p םון םאכרי׳צירוגג די טען y i דער 
i אריכערגעםיחרט עס און הײם y i  i ’g 

 אריכערגעםיחרט אױך האט פעחטארי,
 ?ןוצלאזע י1 םעקטארי pg ודיס ער1 פון

i, 1 םרויעז אימיגראגטע; y i j ’ P pgװאס י 
קיײדער. די טאבען
 זיך געםינט איגדוסטריע ליײדער די״

 אנ־ \w< רארם און y>g< טאמער א אין
o קאנקורעגץ א געד,ן y i pc ערנסםען 

 גוט pg ססניטארי גרױס^ר, דער סארט.
 מםעחנג ^|p ניט איז ?זאפ, געםיהרטער

 סאניםארי ניט כיליגען, סיײגעם, □n צו
 ב״ זײט ןyטירoזיpy ?ײ ישאפ. סװעט
pg ! y יעבעז אײגמ דיט, iy i ig  h םאל״ 
 פאר״ קױפעז װאס םענשען י1 סאנען ;ייך
̂ײדעד טית  חעל־ טcוgװgומכg גאנץ קי
o געגע! שאפ סװעט דעם פען n סאניטא־ 
 צו מיטחעאםען גאך ’itg און ישאו, רי

 םרוײ ̂פוצילאזע n םון ריקונ;1אונטער דעד
 ב^עםטיגט ײערען װאס העדער, און ען
 אינדוס־ קילײדעױ דער פון •טעפער די אין

טריע.
מדשא־ איז איכעל דעם צו דפואה ״א

 װען ,1910 יאחר pg גאר געװארעז םעז
i נעװאיעז געיעאסעז איז עס n ראטא־■ 

 אײננעשטעלם האט װאס אגריטענט, קאי
o n קאג־ סאגיטארי אװ באארד ד^אינט 

 וײינליכקײם דײ אויף אױפצופאסען טיאי,
• pg איז i» r ,עס ותן איצם pt? אײנ־ 

 לײבמא, סאניטארי א נעװארען געיעטעים
 *2ג ארכײט די פראסאניס״,-װעטא דער
 ער־ גרעסערעז א סך א מים ײעיעז טאז

 חעא־ װעט לײכעל סאניםארי דער פאאנ.
 ארבײטס־בס־ כעסערע איינ״פטעאעז םען

 װעם דאס pg שעפער, די אין דיגגונגען
 געװיסענ־ די צו םארזיכערומ א געכען

 זײ אז ?לײדער, די po הויפער האפטע
i םיט העלסען n  pg ארבײם. גוטער

 באארד יזשאינט דער אז האןי,
 ער־ זײן װעט *g-»igp י1סאגיטא אװ

 םאר פארלאננ g iycgrg3 pg םאלגרײר
o n ײכפ*, סאניטארי* pg אזוי װעם 
o מאנוסעפטמורערס די געבעז נאד n 

po o די איכער פארצוג iin i«w yw 3go 
ip ט2װ דאס סװעטשעיער. י1 g בא־ 

i ארבײטער די ישיצעז n  po אינדוםטריע 
אונטערדרי^ננ* נעגען

בײקער.״ ד. גױםאן

oiypi'gp n, 280יאוג די ביי  די $ײ ,1
̂ויעדס ̂םערס מניאז, ד  בײ װגיאן', ײ

 iriyoi*o yo’*ooi'p סםרײקענדע די
בײטער.

 tg יכמעם,1בא װאייערם דעיענאס
 סטרײת g ט1אגגעפיח חאט ױגיאן ז״ז

 ,,igsogp באטלמנ igoppi in נענעז
pg יז oy ב" נעחאלםען חאם t  fg•* 

 באיסגאטים. רי po oigpg* נעסײנעם
 גזד Jn2For*go iwg חאם ױניסז די

 on* po oPMianga די pg ויאוגעז
ryot2y:3g2 pragn •gr f n ^ ’ D̂o 

ppjv m. סיז ?y22imgi «יע
n  po ryogann בעקערס lipW 

prorign, דאס i n מנעו ססוי̂י i n 
 ניט נאך איו 'igsogp בײ?ימ ■וניי?

ײ נעסעטעיס. n בעםמ ו  fg -נעותרא
rag םאכיז זאלען טאסטסן  |g* סום 

 נחיט propp it בעטמן pg ■ונייקוס
isopngis n n 2g pg סיט o n ײניאן 

i® ,ײבעי n  P נסססדס w yngoip i 
 42r>pig3 MgMgo ױניסזי נע<

̂ן, בג * • פי־מסם

o io״ i i g n ,פמי י1 •ינט״עאט 
po ignyug f o n  ps עגסייװײדא• 

: o r n F  #oMoo
ל״• ססניטסרי ^•ראססדס״ ״ותי

pio י2נ  yiy  ̂ i t  in '*ysg  n s i װאס 
oi^onygJ’g igs f’g דט n  pae tpfra 

P״*oopp P ogn w, 1נא ip g אין 
p n  pi ,oyi״*;oosoyi in yn  m 

i װאס n  ps D Toyiyorsigo  t«s 
pi ,yigio י*יז סזױ n  isn קלײדער 

.D i’ tu g io  m in i
 קאוט g IPS יײבעי ngo^go ״חןר

ny:P igo  g i ’ g o n i m g,« דאס h 
 jw- געײאתן כטgמyנ ױינען קלײרער

inyo iyo אס1 ;ב^נגװנען סענ*ל'כע 
yנעס g ivoipgo lyagn lyo^raig די iy 

ps w * i;g ig3 איך זיפעס.1וױי חעכערע 
oyi I ’o ig ii ’g לײבעי g o*g מיטעל 

 ;יט װאס •ובייקום, דעם rygpyogi• צו
in די g 3^ ’ raig yiyoya lyo^raig• 

 ivo’nigc צו oirvo װאס pg גונגען
געזרגט. אס1

d id. פעטשאט.״ גיפאײ

i:s*yagp i^og:yo, 1נעװעזענע 
p גיו po טישיעף ig1 העיט ,o:yooigByi 

:ערײנט
 pigocr געײעז יג1^טענ כין ודך״

 ״gir״pviy אײער אין עסירט1םטר^נטע
 •וכיי?וס אס1 נעז1לע צו קטמיײן, נטל

 עס טנטװארטליכסײט1סט g ig® װאס
ivo*gn^®pg o ליגם i'g  ip g צױױלי־ 

1ט1סטאג דרטע i א'ז ס1 n .אינתססריע
 י1 האכען צו זעהר מיך עהט1ם ״עס

 1אײע סירעז1א1אינ צו געלעגעגהײט
 גחגס־ רי p® 1אײנע לײבץל. י1סטניטט

 צױױיי״ pg oyi3gi® po מװױיזעז טז
n  n t  ,?'tut סיטואציע גזענרערטע 

oy i i p s געביט. איגתסטריעיצען i n 
gtroypo® איז ps vi:gtr g ער־ אז 

^ og יגוגג!1ג i pg האט g r i■נע־ 
oyi i שייגעלט p s טזוי ®ונקט ױבליקום 

i גוט ' ig  pi רי p;tr:yo y iy n g iig o, 
ogp איהם האבען pKtfgrwopg. עס 

 פרא- האט װעלט רי װאס ,1מי עחם10
ט.1עסי1ג

iy גלויב, ̂איך i  og i פון געכרױך 
oyi בא• א גאך יז’א לײבעל י1סאניטא 
 אייך i'ig*ag איר •oyiigi® po װײז

v n ’ g iy i  igo״ ps 1 בעם ogiגע־ ער 
o כמיך n  po ארבײטעז זאל לײבעל 

o n  igo װאויל pg אר־ י1 סון בעסטען

. מנמנד, ,
טוער ראדיקלען פה ױנילעאום תם

)g 25 ?ולצע po ;;w g y ig ק סועציעאע — טעטיג^יט. יאהדgדyסg lגnנץ
גערעכטיג?ײט״.)״ די צו

og.i ig< איז• או;ז נײ i:g זיןי igc־ 
ng y *טעטי?^נ g ט״רט :n ’ tngo po 

 •gny® אײגסיוסרײכע pg נאדזאציעס
:v\ טיט iy i און נאעלרעז י2 אכדכס 

igo ptroigo^igp /  |yc*yn ילאגנ״ זײן 
^iy ;n ry און גוטער ly ig a tg r טעטיג־ 

 באעלי־ און ,og: אידיטער דער pg ח״ט
 ־26 זײן צו ױנילעאום g סיט איחם דען

 דער אין ארבײט אקטועלער יאהריגעד
באװעגוגג. אלכײטעל אידי״שעל

אװעלןגעגע־ האט חאייטאנט^יק /
 ױגענד דיז יאהלען, בעסטע דיגע בען
pat און געטרײ געדיגט און כחות זײגע 

 ער װעלכע איז איד״עז, זײ;ע עהדליך
 ;ע־ *שטענדיג האט עד גענלױבט. האט

 גע־ האט זןר װי םעדזר, דיט האאסען
 ״טטענדי; האט ער pg אריטע ד• קע:ט,

 אינטער־ די געלאלשען pg סארםײדי;
דדיקטע.
 ער איז ױגעגד םייהעסטער ז״ן אין

 ױי־ אלב״טער די אין איי״נגעטראטען
 ערצוײ און געבױרען זײעגליג pg העז,
 קאסיטאנטישי?, איז רוסדאגד׳ אין געז

 אר״נגעטראטעז ױגג, גאנץ ;,דיענל נאף־
m די אין vooyp ארכיײ לי סון לײהען 

̂רען איז ער טעד.  פון מיםגליל א געװ
o n ״בונד״, ארבײטער אידישעז pg 
 ארנאניזאציע די איהם האט ?עלטעז ניט

 ־ogo וױכגיגע זעהר סיט אנסאלטרױט
צאריזם. רוסי״שען נענען קאטןי *ץ םענס

 אויסגע• טgה עס װעז ׳1^05 איז
tV3gio דער ugB־־cg אין ?I 'o g o 'r, 
 געעג־ טראגייש׳ אזײ ױך ogn װעלכער

ijm עלוי טיט יגט1 gn itro ,קדושים 
i איז זײנעז װעאבע ig ig 'io אוטגע־ 
 קאפיטאנ־ דאז t'g געװ^־עז, בלאכט
 *V3 בערלעדשעװ, !,g זײענדינ טישי־ק,

®g־iv i ט-ט g גרוסמ nrp^oi^yt -סאר 
 סארםענען און רעבענס אידי״שע יגעז1טײ

 ברע־ שימסירת*נפ טיט זשןיטאטיד. זיא
״ כזזז  אױם־ ציײ״עעז װעג א דורף זיך ז

 אבער פויערים. אױסגעהעצטע געיעגטש,
 קײן נעגענט יענעם איז ישײז באײבט עס

 אנטאויפט על איז איהם׳ פאר סלאץ
אדעס. קײן

“-סלײהײטס־טע; די זיא *שפעטער,

iy מאראל די Dgi און בײטעי, i  po •גע 
 צו ײערעז אויםנעהויבעץ זאי זעלשאםט

 י1 שםאפעל^מיטצוהעאםעז העכערען א
אונטערנעהמונג. נאבעיע

קאסעלאנד.״ ס. ר. דר.

o איז n יסױן א*ז יאהל, זעיבען 
i n .אין קאויטאנט^ק י pg o n g 

p קעטסט s די ®> Apwvn y o cn n g
pg י1 װען ogi;ga כװאאיק 

iyo זיו ’g |yog:iv אידי״עע ■yp 
 איז און iy ניזירטgרגg ,1רוסלאנ
iy im o וץ ו*ע1ג א םון^ ס עיכ  ז

i n א*ז אװאנקע1טאל iy  . .ong 
oyא כוריגאנעס בעגען קעםסט i p •י נע 

o סון טײל ליכסטען1פע ig o r, ימסן אח 
m ״בארוב״, 1חב ogp איז pmyi 
i n ̂וסל (נאטיעאלניק 1הױסט־פיהרע 
 * ״שלא̂מ pא געסאיען איז א),1ריא

 םיח- רי איבער קאסיטאנטישיק :עהםט
 '־;ז*' א•1אוטעדש סעטסט ער איז רער״טאםט

o געי*י;גט עס איז .קען i'g ײנע טים? 
 fe;; גע• יענעם פון םאדטריייבען צו חברים
 רעסען אוז oyp'rotrogi:g® י1 געגט
 v ע|1זיכע g פון אעבע:ס סייע פיאע,
טויט.

iy ארעסטירט, דאז װערט m g 
i םיט n געאינגם פון היאף

 אנטלױסען צו חברים ig: מיט איהם
p אריבעתע״טטעלט װערט iy און ’P ״ • 

pi? ig זעצט ער װאו ,1אויסלאנ c 
 קעמפט אוז טעטיגקײט :ערעgלוציgײyר

איבערצײגונגען. זײנע פאר
i דורכסאל נאכ׳ן ,1906 אין n  pc 

 האסיםאנ• ogn רעװ^וציע, רוסייטער
 •ig® pg נלויבען דעם סארלױרען טישיס

 אנאר• אז װערט ער אוז יזט1לאמענטא
כ^אםוניסט.

 ארגענטינע קײן אױס װאנדערט ער
 אידײשע י1 אירנאניזירען העלפט ער און

 פיח- זײער װערט ער און 1ארבײטע
o 1910 איז װעז איז רעי• g i ,׳ ®אלקאן ■
i n ׳טעוי po דער v^go,, בױ איז 

og iy ^י1אוי אטאקע די געםאכט ,021א 
o 1 ארבײטער רי nאיז מאי, טעז * iy 

 װײ א ישטערעז װאס די, םון אײנער
 i *. לעבענס ר״ יגט1פארטײ און עריטטאגד1

̂למ ער דעמאנסטראנטען. י1 םון  | ״ .וח
V ״ לאני• םון טירט1עפא1 צון ארעסטירט

 K אין־ םאמיליע זײן מיט סוטט ער
g אז.1לאנ i ̂סט ער געםינט אז ער

iי טעטיגסײט. פאי 1ארבײטס־םעל y 
 םאכען, און טרײד־ױניאנס ארגאניזירט

 ״׳ר■- העלםמיצו ארנאנ׳יד״לט, ניט זײנעז װאס
 wg\ אי״ איז יטװאה זײינעז װאס ױינאגס,

 .poop 1אי זײנעז װאס ירי, 1םא בײט
 םאראײניגען צו אז זיר ^טרענגט ער

ארגאגיזאציעס ארבײטער יישע1אי אלע
).13 זײט אויזי «*יוס

m



e r o igpr-onii מ•W W  m a r
y f  fir^i דס !*•»« ♦*y i  nvtm  f 
ד oi;yn* .n ד. יעעפטען,  י*פ»ד ןיי

lin װןס ,inyt טרײען n  1QM  IVP 
lirw ©•דיא״שןן, cyi *הן P M IP 
̂סןראנדוס, כדט׳ן ארגיטריישןן און  נ

 -y; גןדניט .צו אונו האט ד*ס װןס
 נו*ס, 1WWIV' צום אױסער פיחרט,

̂וכען חײפעיע א װןס  צו גמזוכט ה
 װאסער, כרוטנע אין םיש כאנען

 פיר 1H !®1,V yppyii איז עס
 דזש*געדאל- » צו גדייטען זיף ז*לען

סטױיס.
 יעגען רוזעז מיד װעיען גאטירליף

 -ov® די אױוי אסעסטענט געוױסען א
f® אבער װעיען פיר בערם. n חנ־ 

 סטרײק צוסינפטיגען דעם םארמיתן
 םון אימד גרױסען דעם *•ש*פען און

 גדעס־ דער געװען איז דאס •יקעטינג.
 דאן זיו האכען מיר עסספענס. טער
 װען יעצט, אבער העיפען, געשעגט ניט
 װע־ אדער מעהר איז ארבײטער דער

 טיר קעגען קלאסען־באװאוסט, גיגער
 ״אינדזשא:קש*גס״, ריזע אייגיטפארען

 איבערהױפט לאיערס, און אדעסטען
 װאס ױניאן, א אין הענגערס סטעדי רי

 טאר עס רואינײשאן. דער איז דאס
חזקודטענשען. היין 1זע גיט

 אײנגעפיהרט ביוזעז דעם אנשט#ט
 צדאר 5 סטרײק פון צייט איז װעיען

 סטרײ• יעדער און םאװערקעס, טאנ א
 אױב און אפרופ^, פוזען זיף װעט קער
 עד װעט אפרוםען, ניט זיך װעט ער

 איז ער װאו וחשבון דין ;עבען כוזעז
צײט. די געװען

 ■יקעטעדעקס־ דעם אניצטאט אוז
 אדער 15 װערען געצאהלט זאי פע:ס

סטרײק־כענעפיט. װאף א דאלאר 20
 װעדען אפגעשאפט אויך כררז עס

 דער מי$ טראנספער־סיסטעם דער
 סען ד̂א דזשוריםדיקיטאךעפידעטיע.

 דזשאינט דער אפשאפען 4זאי און
באארד.

 צו סך א דא :אף איז נאטירלױ
 םארםלעטערשאפט • גרייבע װעגען זאנען

 ומנדען געזאנט הענען װעט דאס און
יןאנװעגשאן. דער בעפאר

j* צד איע^ל איף r *פוץ רעכיבעו 
 דעם אפצושאפען אינטערנעשאנאל דער

 דער אין הפקד־צויטט^נד יעצטיגען
 דע• אלע דיזע דורכפיהרען און ױגיאן

ושיוח! שיום זײן זאי און םאדמזנן
גדוס, ױניאן םרײד מ*ט

״ש ט י ר ן א כי י א ס
.8 נוכיע־ יעדזישער ,20 לאקאי

צײטוגג •דאװינץ
גאעט) א פון (;אט*צעז

רדטממן ב, פון

*IfP םייע אין אדנ״טעדשאפט די
 אונעשוצס לאג; פון שױן האט דעד

 אי| ״עוייט קויטיר די װאס דאר^ ד♦
שיאסעדקאטוי. דעס

v פיעגט טאקע דעדינעד t\ צווור 
 ■איימי• און עקאנאטישען מיט׳ן מען
 פאד קאט> א פיזזרען אױןי קאפף שען

 איעםלוס חורטדדערען גרעסערען א
 אנעד אדנײטעדשאפט. דער אױןי
 פוז כאדס דעד װאו אטוױיןא, אין

 ארג״טערשאפט אמאגיזידטער ךער
 חאד עשאגאמישעד, אן נייויז כטעט איז
 חר וױ םאל״צטאגען ^יט נאך טיד נען

 ^ויטור־ דעם אט אפצושאצען הער»;
 שפימן געקעגט װאיט װאס טאטענט,

 וױי• די;ם אין דאלע גדױסע גאנץ א
 געװיסע װען א-ן קאפף, טערדעען

p טוען ארבײטער״אמאניזאציעס w 
 ניט פעהר לאס איז מויטוד״אדנ״ט׳

 צו #«ײט-פארםדײנ פון ס*א;ע א װי
 ךי פון יא;גװ״?י;ק״ט די פאדטר״נען
 איד כױטריעט פא:ען צו מיטגרידערן

 םען האחט פיטיגגען, די טערעסאנטער
 שםיקא< א צײט צו צייט פון אדײן

לעקציע.
 די באדױערעז,'איז צופ דאס, אט
 אפיצי^ער דער פון באציה*;; אטת׳ע

קויטוד־אדבײט. צ• אדנײטערשאפט
 באגריסמז צו •ועדט איז דעריבער

 חױז ױניטי דער אין װאס פאקט, דעם
 קולטור־ די אוועקנעשטעלט טען האט

 נלייני אדן נויטװעגדיגען איס ארכײט
 מעטיג־ איהר אין סײל בארעכטיגטען

 קו<־ די איז דאיט קײטס״יראגדאם.
 אחנר *ש^יפקינד קי־יז :*ט טור״ארבײם

 פארזױי^נן צו צוטשעפעגיש א סתם
ערנסטער נאנץ א נאר געסט, די

r i t i  i n ער און םארצױגעגער ט ^ ע טר ש ע מ  א
 קאטוגיסטישע די פון טצד קאטןי

סטען  ■ראװאסאטארס און אװאנטורי
אל װעט אויסגעזעהן חאט מ  קײן ?ײג

געסען. גיט ע:דע
 פון סורירייז אזא ולוצלונג און

 שיאגט ער װאו דגפאן, פרעזידעגט
 ברױ דער װאו אזעלכע, רעםארסען םאר

 איינגע־ װערען שנעי װעט דער־סריג
 אר־ אגםאנגען װעט אילעס און שטייט
הארסאגיש. כײטען

ץי  די בין איף אז זאנען, דא טוז א
ט גאגצע ײ  קרערענדיג, ארומגעכאנגען צ

ען װשרען געטאז קען װאס עי ט ש צו  אי
ען דיזען  הפקר״צושטאנד םיזעראכעי

ל, םון רו אנ־ ך צו האם װעיכער פ  קײן זי
עי םון געשיכטע דער אין גלײכען  ד

אן טרייד עי באװעגוננ. ױני ב  איף א
עיז, האב עז  בוכשט־ןבריר איז עס אז ג

ט גיטא  דא האנדיען. צו װעמען פי
ט איז  פרינציפען, פון פיאגע קײן ני
רוי םון פראגע א איז דא / אר ״ ז׳ אי  ח

 מאסקװע, פון ארדער דער איז דאס
 אגנעפאננען האט פען און ;ישיקאגא םון
 אינסטיגק־ :ידעריגסכח די רײצען צו

 הא־ אזױ און פענשען׳ דעם אין טען
ײ בען ער דולך ז ײ די זוגה, זײ רי פ  ״

ט׳/  דעם אגגעצויגען געלאלטען הײ
 נע־ האט עס ענדריןי ביז אוהפײלועי4הי

ט אצ  (סטא־ “באפבע ״ססיגק די פי
ר און בלע״ז) פעדדט  זיף האבען פי

י טײװעא דער אז איבערצײגט,  טי; א
ױי ארץ א װ איהם. ט>פאי דען װי ש

 זיף האבען װאאקעגס רי אז און
 דא־ דער און אױסאײטערען נענופען

 אי־ גיט פעהר העננט פאקלעס־ישװערד
;ז, בער ט זיגטאן ברודער איז או  איצ
ט פ^אץ אם ע פי ײ;  איז רעםארטעז, ז

ױ די געבען ײירסאיף װעט דאס פ א ק

, געשינטאייאף. פיקאגטע
 װאס פדאגן!: די דף שטעאט איחר

 גע־ װאס }דזשעגטעאי״ט דיזע וױיען
 דעם הארצען צום אזױ דןי די פען

 dv i קיאוקפאכער דעם םון שיסזאא
 אוג־ ביי װען פאױשטענדלױ אוגז איז

 ר״סט כרודער״שא<ווקפאכער א זערען
 באאפ־ געגעז,א גאיה א ארויס אפאל זץ־

 אר־ רי איהם אין ארױס שרײט עס טען.
 אין ■ראטעסטירט עס בײטסיאזיגקײט,

 פדז# איפיצער נױט. ביטערע די איחם
ײ אין זײז שולדיג פייגונג, דין :אף  זי

 דיזע זעדזען װארום אבער צרות. :ע
 אזױ סיטואציע יעדער סרעס־אכענטען

 פיט זײ שפ״ען װארום שװארץ?
 איז זיײען :איז ענטפער דער גיפט?
עי איז םארלױפדוגג פרגסה, זײער  ז״

שפײז.
 די ;עדאנק אױפ׳ן פיר קופט עס

 װעפען סאידאט׳ יענעם פיט פעשה׳רע
 א אפגעטאן האנען קאמעראדפן זײגע

 שטי־ א אונטערגעשמירט און שפיצעי
 איז עד װען גאז זײן אונטער צאה קעי

 דף האט סאידאט דער געשלאםען.
 קא־ די באשואדמט און אויםנענאפט

 לויפט ער עיפוש. לעם אין זארפע
 עיפוש. זעאבער דער — הױף אין ארוים

 עיפוש דער — גאס אין אויםט ער
 אוים׳ן אויםט ער ;אןי. איהם פאאגט
 עפש םין זיך קען און םעאד םרײען

 באײבט סאלדאט דער באםרײען. ניט
 גאגצע די אז אײנדרוק, דעם אוגטער

 אריפער םאר׳עיפוש׳ט. איז װעאט
 גע־ :יט :עבאף האט ער סאאראט,

 אונטער איז עיפיש דעד אז װאוסט,
נאז. אײגענעם זײן

 דאזײע די קאאוספאנער, ברידער
 רויב־פױגלען די זיינען פרעס־אגענטעז

פיעסע. ױכיאךברעכעױישעי דער פלן

■רגלען רױב
 צױ ראב, ״עװארצער דער פאיחט

 בריײ איבער םריגרעז ראגנע די רײס₪0
 קרא, װארד. גריגעם איבער פעאד, ט*|

א!  חײ כאױער דער ש־ײגט אױבען ^
f i n עס יאגקעס, גרינע כאיהען אונטען 

 בא־ דאס גיט ביופען. שעהנע »טען1
 נאך לױערט ראב דער ראב. דער דאחי

p u .דער םון ער פערקט אט רױב 
y in טיםען אין בריק שארםען זײן םים 
 אראפ םײא !הי־א הרא, קרבן. א גראו

 שנאבעא, שפיציג זיין טיף ער שםעכט
 אי״ גיפט-באצירעז פיאזניען טראנט |1א

װאיד. גרינעם אוץ פערד ברײטען דעם כאר
;באשאפען ראב דעד שױן איז אזױ

געכיט. זײן איז נאנט שװארצע די

n זעצער w w, ױ> דאו y w n  h  n
W »ד אגשטאט טנע א ראט i l l  rm m  m t m n

l i n n* , ,
r ip  nv> v* דו «r חור I y w n 

i וױ ןדו̂ס אויפט ועט לד, n  I^P i W i i 'i i i  i
v ס׳דוחי, וױ ׳דט  w י ן am• ו  fi ץ t ױ f n m m t  m
ד ער. זאגט אזױ ו יד- ו11 ר ש ו

f אױסמ^חנן וױא איו iv m tn  iMf pc , fn ig iu  vr^t 
v שטיפע רײסעגחנר a  a v w אץ m v')* h<\ רב y u אס 

חןנ װןס ,n* דעדא?טאר דעם v נ׳ r *  pip .\v vw vu nד 
vm די #•עסע, די vn רי אוןn  a דו ד» און נ^ן׳ור 

r פןררינט ■רואױס, n אינער יײען יא-לע-, o r  A W 'V  n 
v*״ צ^טוגגען n פון ארױפ m ,מ איכער זונ*ן י ו Pirn y װ n, 

y און שױינען^ צו כדאי איז עס i  r w ̂ן y צו פאתר i, -פא 
ט, דער צו דך נעחפען און נא?װעם זיך נען ג״  רעט ממ וױ ןו
חנן דינע פיט ;או ד#® שטעיט דווי

f שױן געהט איהר —  pyn i גע- עדשט דיט׳ר איחר ן 
!קונ״ען

אץ/ פיעג — ? 1י ®ץי דארםט אירר —
דארםען, דט א^ך נ׳װאיט או ן איץ- איך דאחי שוד —

 די vn װאס ,vtv זאגט גענופען, דט אחער אײך איך װאלט
v אין דא, ארנײטען דט אײער פון ח:נ״ה p i i v i^ ע װאו  אי

 צו אוגז פיט אז דט שטעחט איז, װאט א־בײטען^
םרעפדע?^ א דין לױיט אי-,ר

דט. פיאץ p»p דא חאנ איך —
? אםיס אן וױאט איהר ׳אר, —
דט. דעסק ?ײן אפיאו דא כ׳חאנ און אפיס, א; יע, —
. y קענט איהר . i װעאכען בײ זעצען povi יױי״ט. איהד

 !ואגען v מ עס איחר זאאט #אוחוקטדײנען אײך פ׳װעט אז און
 אין דך כײ וױ גוט, אזױ שרײכען, קענען דא איהר׳ט ס״איר״ט,

װעיען. גאר זאלט איהר אז רום״
 טוקע און \viyp גיט עס װעי איך דאס איהם, עדקלער איך

 אין ivp איו רוהיג^יט, האנען דארוי איך אױך װעיען ;יט
״ און ;שרײנען ;יט טופער  T® איו וועי PDjn o'ovr^p נ

ױי איך זעצען. ;יט  און טדײכעז מיך ס׳זאיל װארטען, גיט ו
שוױיג איו או אײזם םאר דעם אױף זיך קופען ;יט

ד שרײנען טײן װעגען ער זאא אםיס, באזונדערען א ומגען י  ו
 מ׳ד»ר,י װאס איעס, נדעגג איר ר״דען. :יט בעסער דעדדױים

ראסין. ojn איבער געכט דץ איר ;צײט דיכטיגעד דער אין
 וױא ער דערמאנט. איהם כ״חאנ !ראפאן דער ׳א־,א

ױ דיז איך װמא רײדען. ראפאז װעגען פיר צו טאקע ז  גוט ו
 ? אר״גנעהז אפיס, זײן אין איהם, צו און

גוט, אזױ זײן װעא איך
 ער װאס ׳ד.עיען צו געװארט און געזעצט זיך ארײן. בין

 איצם מיך אמטערעסירם ער זאגען. צו ראפאן װע;ען האט
 ער אעזער. » וױ אם^ו נאד אדױסנעבער, אן וױ נאױז ניט

שר״נ״טיש אױם׳ן פאפירען עסאיכע צואײגט צייט, א שװײנט
:אן ה״בט און

 יואס ראפאז, א פאר דאס איז װאס יאיז, פיר, זאנט
״װעג״וױיזער״? םאר׳ן כ׳סיין, מיר, פאר שדײנט איהי

נעאײענט? נארניט איהם האט איהר —
 װאאט איך איגגאנצען. דם אכיסעא, נעאײעגט. יא —

̂עז זײן. געהט וױיטער װאס װיסעז, װע
 ס׳א םאראינטערעסירס... אײך ס׳חאם הײסט, דאס —

געטאן. שםײכעא g איך האב — סיפן... :וטער
 ט׳דין וױיטער װאס וזיסען, כ׳וױא ן נאטיננ — סימן —

ר, פאר דט ! םאר׳ז נאר פי זער  אױכ וױסעז, כ׳וױא אע
 דארטען איז װאס ן. ע מ ח v נ ט׳זאא װאס פאראז, עם כ׳איז

? װאס צי מםזר, א גט, א חתוגה, א
ססזר?״. א וױאט איהד —
ך הײסט, װאס— ן אי ? א י ך װאס ס׳ניט, װ וױא, אי

ממזר? » דארםעז איחר האם וױא! אעזער דער װאס נא־
״ כפעט... ׳יע —
!גיט אדער , חאם איחר אדער ? כמעם הײסט װאס —
 ר ז1 י א *אכעז) געוואאגט זעהר זיך האם (מיר אכער —

 עס זאא איחר, װיאם ייעד, ״״OT איז נוט. ממזר. א וױאט
? םאכטער די ןױ םאכמ די מםזר, דעם האכעז דאיטען
 םאכםער די ןױ םאמע די ווער? איך וױיס װאס ? װער —

 איך I םןו צו גןתישט םיר מיט עס חאם — האבעז עס זאי:
 — יעגע ןדער די אז איז, זאך הויפט די דיקטירען. ניט דאס קען
 וואאט קופיכתא ערשסעו חנם אין חןכען, דכער דאס ע זאא נאר
םוז » םםזר. דער זײן באדארםט שױן  סעגליכפר ו אין רן

 די געדיכטע. רעכםע n םון אגחויבען גלײך זיך דארף צײטונג
די״ ו םיס אז זיר הױבט פעשח  זיך. כאקענען ”ױ'0 װאו .••

 פאר־ pip ערשסען דעם פון גאײך זיד זאאען זײ אםיאו ײעז איז
 חן״ צום קוםען ס׳װעם ניז חדשים 9 א גאדויערעז דאח• איבען,

ד איד םראג סטזר. דעם בעז י i וחנם װאו #ו n נעחםעז אעועד 
? !װויסאן צז לאנג אזױ געדואד אזויפיא

 גערעת^ וױמסנר ער חאט —;?אך א נאך ״איצם,
ױ זעהענדיג,  • אין אז ויד סיחרם עס :געשוױגאן הןב איד ו

מײמ חײסט דןס חאידון. שאעכםע אח גוסע זײן ?אאעז ראמוז

ח vm ײ * ?w , tm ו ד» / ױ yו m m a די ya i i H f f i i 'ר 
•w w  w m  H f 1 * n y n i ו11 ן ? •אעט » 1צ iv ן p ױ 

IVP •|11 / I איח® W H ױ i  lift״i i v ) 4i p  o n ;ע ד פ ל
e g i i  / lH i ׳/ !

y i  ima , i g i i  P i — ױ u או y n  ^ r n n ד i  f ie  i v r i p 
« i n w i p w w n  i  i g g p g i

ע1 — ן ט ? ן ו i חן y ױ ט ו ער ד אוג װ שדיען, פוד ױ אױפגע  ו
V i g n  i f i m  w i  i ^ p ע פון כ א ^ j ו y r i p  m  iv p ,געאט 

/ ג ן ט ^ ש ו ױי ו i נ׳ g n? ו ן fie װ  m  ;v p ע אנ ע ? וז ען נ רי ? 
ס ן iv װ p ט וועאכע פון זי n ד  i$  ? ! i v n p ט ױי ד ח ו איז ז

ט ס ד f װן p p ip  d v h  , f, ױ i ו n ,טען ך טר״אען דעד פיי  םאד ד
ס, i״p א1א ןיי לואאט איחד חו v j v p  o עז ײנ ד • n װאס ש ״ § , 

•o i y״ iv i^ f- ס ד ר oו y i y  |y®nyj ט׳ן העאדען די װאס  פי
ש דז א ש ט ח fv פי vy ii fv r y l o i y #g? h ד איד״שע! אי; דעס ע װ  ״

i y f Mii/ l א^ד׳ד — ׳ y p r w,״ ? ®
ױ — n ו y p t r i c  y n ט אױזד וױאט ך פאר 4,זא איך ד ײ  א

j״» v r #i ם, א; דאמאן^ א עג פ ט״ז ער װ ד א
אוו — p ,וז ;y p ר װאאט װאױא אז \ דאס איחר ן געװען פי
ס — ן װ ר ט איחר ואלט פו ען ד ר״נ ראפאן א ש
ס? — א װ ד א ? איך צאהא פארװאס פ ו ײ א
ד צאהאט איחר — o פאר פי l y n g p ^ y ען״ ײנ ר אויז ש  נ

P פאר v n g o n y4 פאד און סy i #; i n y i
— y n ו צאחא ײ אץ! פאר א א

פד. דעדאקטא-, דעם זדאט, איחד אז םחנג̂ט ג״ן. —
o פאס, y i i  i y ו י ז ^ א אג ט *ז... ו אאץ. פאד ד

ט איהם האנ אץ- — ס איך פרעגען״, צו װאס ד ױי  אאײן ו
ן פאדלואס מ ן ח איז אז און צאהא. איך ו ך ש׳ ײ ע:יג א ױ װ  פיא, אז

i® כעט טא y i n y.
i וחגט — v c l y i ״. כעטען דאס ?
ג רי וועז — נ טו ך װעט צ״  װען פיס, די אױף שטעאען זי

םyn װעט איחד טוגג די זyי ך שטעאען צײ ס... די אױף זי פי
האכעז עס דארף פיס װיםיא םיס, װפימ אױזי —

ט און שעהן ף האט ברײ צואװאק־ ד
ט. פלז םערד אוגזער סען ײ ב ר א ך א  ױני

אי טפ אכ ף האבען •ר ת־ צובאיהט זי ג  או
ס. רע אנ ש טו טי ס אינ אןי ײ ױגי  זײנען ז

ר פון זאף א געװארעז ע ײנ פ ע ױפ־ איג  א
ט׳ ײ ק פ א קז ר  בא־ שעפעז צו קװאא א מ

ױגג ע ט ם ײ  אידעאאען. שעהגע םאר ג
 דורף זיף זעווט דארטען און דא אםת,

ע א איונ פ עק, א ש  אגרער אן אין פי
 פאדערט עס פאאקאם. נים איז •אאץ

y t ט אונערפידאיכע  אויפ־ םון ארבײ
ט פעהר קאערוננ, ע ט טיװי  אנטײא און אק

f ie םיהרוננען די אין פעפבקרס פאסען 
ר סון ע ײ אז. ז ף פאדערט עס ױגי  נאד זי

 די פון גדגיס1םארשט* טיפערע א מעהר
אן־אויםגאבען די םאר םעפבערס  און ױני

 אינדוסטריעאע םון וױסען גרינדאיכער א
 וױבטיגע די איז דאס ®ארהעאטניסע.

אן דער םאר •ראבאעפע ט ױני ס עיב  און ז
ע די אפת, םרעסע. איהר ײנ פ ע  איג

ארױסהעא־ או:ז דארף און סען •רעסע
ט םען טיחיען באאעהרענדע םי ע אין גיפם טראגעןאיבעו אר עי ײ ױא ז ר ו  W איז זעל׳ז דאס קע:ען פי

ם זײנען װאס אעקציעס, צאהא אי y ד i 
ױז נעװאדען האאטעז y די אין כ/ o n y 

. פיגןי ן מ א װ
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 ארבײטער פארישיידענע אױוי אעסציעס
ש״קואטורעיע און טעפעס. אידי

ד אז האבעז אעקציעס אאע די ו  א
ײ װײא עדפאאנ, גרויסען געהויער ! 

 Tie פדאצענט 90 פון באזוכט ווערען
געסט. אנװעזענדע די

 און אלבײטעד װעגען אעחציעס די
שאפםייכע אנדערע  װאם פראנען, נעזער

ת א חאבשן בו ײ ן ש ט׳  איבײטער־לא• פי
 פח געװארעז געהא^טעז זײנען בעז,

ױן עו ײ עקאנאפיע, איבער י װ p< צ y- 
ציעם.

אי דער ט די ױ דיעי פין ע  רזד ״ג
ט האט פאבאיק״ שור ט ק ע ע. תגען ;  ו

ל, און פאחפה דער טו דו ע ם  W און אי
טעסעס. אנדערמ

ע וועגעז ש די טור אי א טעי  .r — אי
 יאגאװסקי ש. און פינססי, דוד נינער,

רוי דער פון שטשאונג דער ^װענען פ  ־
נעזעאשאפט״. דער אין

 די האבען אױסגעגופען באזונדערס
ער װעגען אעקציעס ש  אימעראטור אידי

 ־ער װאס פינסקי־פאראעזונגעז, די און
 זעכציג װײא פריה, זוגטאכ יעדען אעזט

עז געסם פראצמנט ײנ אאך ז פון פײד

בעח״סיט, א פראװאקאטארס ניסטישע
ײ װען און  פראװען יעצט װעיען ז

ײ װעיען שטיק זײעדע y ז r שפיאען 
פײער. פ*ט

ע די ניט  טי: און עקזעקוטױוע נײ
 ראס — אױפען ניט דארפען טעלא די

ן דארף  אי״ע פאד צופרידעגשטעאענד די
פעפנערס.

טע די עז עהזעסוםיװעס אי עי קע־ ײ
ער אפעאירען גען  קא־ א צו קײס זײ

ע ט  דער אין פעגשען באװאוסטע פון פי
 געפוגען װען און ארבײטער־באװעגונג,

ײ זאאען שואדיג, גיט  קענעז זאנאר ז
ען פ  הא;* דער צו דעאעגאםען אאס מי

װעגשאן.
טאנד באי*ד זאא קאגװענשאן א  ש

 דעצעכד אין נאף ביענאיף אויב פינדעז,
.1925 בער

 פארטחנטעריטאםט, גאײכע װעגען
 שטיםען v:v? אאהאאס ?אײנע זאאען

ף האנדעאט עס װען דאן״ נאר  װעגעז זי
ע זײערע אי ק א אינטערעסען. י
 זאא פעגעדזשער . דזשענעראא א

פעפבערס. די פון װערען ערװעהאט
 זאאען אײדזיטענטס ביזנעס אױף

ט הי ת רו פעטנערם. די פון װערען ע
עטװאס, נאך צונענעבען װאאט איף

ע אז  און באצאהלטע סײ אפיסערס, אי
ט זאלען באצאהלטע, ניט סײ  סעהר ני

 עו־ישטענס, פאר. 2 װי אױפען קענען
ף באאפטענטום דער װעט  מעהר ד

שען םארצוױיגען  און פעםבעוייס די צװי
 באלד אז וױסען וועאען פעפבערס די

עי קוכתז וועט ײ ײ אוז, געיןסט ז ױ  צו
ײן צו אײפהערעז װעט טענס, ײ ז  קלי

ױי אאגעװען זעא־פאליטיק.  יאהר, צו
 דינען צרױיטער א זאא — גענוג און
םאלק. פון אינטערעסען די

 אז דאפיר, געװען אױןי װאלט איך
אי אינטערנעשאנאל די  א אײנפיהו־שן ז

זאגען און דאקטר־יר ״כיאנלאו פין

שנאבאען.נעשעהענישעז א־ז םלאגעז !?אנאםישע
 פעגען בייר קאאוקפאבער, בלידעל

ײן גיט וױרסאיך  דאר־ פיד גענא־ט. ז
־ די אפשאצען א*ן וױסעז פען אי ט  ש

ט אן אונזער םון קײ  םאר־ ניט און ױני
 שװאכ״ איהרע אױף אויגען די פאבען
 פארריכםען אבער חסרונות, און הײטען

 f\"s* כייר קענען איבלען אלע דיזע
עי םון מעפבערס אן. ד  װי און ױני

? י ו ט ניט אז  וױאדען אױפשכדרביען פי
ט האס־געפיהלען, ט :י ױ כאאטישע פי  ב

 װעל־ יעניגע, די םיז &טאע געװאאדען.
 נעגען צארן סיט איצט שטורכיען כע

 אין איבלען אלן פיהרערשאפט דער
אז דער  גע״ רײנעם א כייט םעגען ױני

ך אױף נמכיעז װיסעז  טײא א אאיין זי
 און :אבלעסינקײט איז שואד דער םון

 אקטי־ און אינטעדעס געניגענדעז גיט
טײל װעז ט אין אנ ײ ק טיג ע ט ך א  פאר ױני

 שםענדיגען כיים :אר יאהרען. פילע
טייל אקטיװעז ך און שאפ אין אנ א  ױגי

טינג, ט מי אן סיסטמכיאטישע כי  ױני
 זיוניאך פון םארהאנדלונגען פאסענדע

אן דעד פון ראפען די אין םראגען  ױני
 םיא־ גערונטען, א צו ײענ דער איגט

 אונזער 'אין צושטאנד םארשפרעיענדען
אן. ױני

סלאוױן, מ.
.35 יאקאל מעםבער

אוז שטאדט א*ן אלבייטער״קעטפע ®ון
<וגל.

 אזעאכע אבער אונז באהאנדיען װי
 אונ־ זיך טאסקירען װעלכע ןױיטונגעז,

 ״װארהײט״, װי נעפען שעהנע םער
? צײטונכען א:דערע אוז:אך ״פרײהײט״

 דיזע אין זוכען איהר װעט אוםזיסט
 װע־ אפוזאגראונג זאבאיכע א צײטוגנען

שטלײטעץ, עקאנאטישע אונזערע גען
 ערפאלג פון סבות עקאנאכיישע יעגפז1 י•
 ישנעם אדער דעם פון סיסערםאלג ןדער ־

 האבען דעם אגשטאט •רנײםער״פאםף.
 אױםנאבע, אנדער אן נעשטעלט זיך י1 ,

 םיהרערשאסט די טעראריזירען גאםאיך:
 א אין ארויסשטעלען ױניאן, ״דער «י|

 פערזאנעז אײנצעלגק איכט שװארצער
 שמיטוננ און אײנדרוק דעש שאפען און <

טליף מיסםרױען. און האס *ח -  אבז̂י
 עלאגאםישע פאקטעז, זײ ויגנארימןן

 זעהט :אײך צו זאגען אין משםעגדעז1~«
 םײגד נעווער פרעזידענט׳ אי־יער איהר,

.p i םאר טעטינקײט אאנג־יאהדינע 
 ער ניט. אים גאויבט ױניאן. דער

! איהם כייט ארונטער אײף, סארםיהרט
 פון םיטארבײטער א באריכטעט אט

 ױדיטש נעװיםער א ״פרייהײט׳/ ןידי
 סםרײק ערפאלגיײכען ניט א װעגען *

 האבען סטרייק דיזען צו שמןאגא. ^איז
y t דרױן עקאנאםישען אונטער געגרײמ 

 ױגיאן. דער םוץ סעטבערס מסען די ז
j; געהאנדעאם, געםיסעם, חאבעז ךי 

 העכ־ די םאדערונגזזן. •ורױסגעשמעאט
 דזשענערא< די קעריערשאםם, סםע

 האם אינםערנעשאנאא, סון וקזעהומױו^
מעם• די איגדארסירט. סםרײק דעם

 נעשטיםם לאבעז ױניאז דער םון מרס י
 געםיהרט איז טטרײק דעל סטלײקעז. צו

 דער סטדײק״קאמימע. א םון יעווארעז
 באד א שײעדער, א געײען איז אאטןי
 ארגאנײ פון םאכט דער געגען סיגפר
 כױסלען, איע און באלעבאמים וירםע
 םאר־ טאכט קא^יטאליסטישע די ..װןס

 זיף האצז סטרייק דעד ניז׳ ^םאנט.
 יוניאן. דעל פאר זערײך געענדינט ניט

;t w װארפם איהר דעגקט ײעמען אייוי 
? שויד נאנצע די שרײבער דאזיגעד דער
 א אויף מענשען, אײז״אײנציגעז ̂.•יײוי

 איגמערנע־ לעל פון ידענט1־%ימדילע
 דעם געבראכם oy האט ער שאנאא.
 צרות די אין שואדיג איז ער .‘ויזרכםאי

 איז סטלײקערס. די םון ליידעז וח15
 חד םראנל א צו באציהונג ווא ניט

ע  va סארנ!? ערגסמעז םיז מוגןני
 גײסטיגע פון שםאגדױנקט ו נים דןום

? מםשערײ
ץ גאױז איז דאס  ביײ פליעער *י

אםוקעס. געוױסענאאזע די ®ח

ער א ג ארבײטער נײ נ  ליײבאר ױ
ארק אץ לײםעאום נו

ט, עי פון סעקיעטער אלפעי אד״ ד
ר רינג בײםער א ב ײ  קאכױטע, אײפעאום י
ט ב ײ שען אונז, שר :אנדערעס צײי

 ברענטשעס ריננ ארבײטער 15 די
 געקויפט יעצטמנס האכען נוארה םיז

ץ א א ײ ניאדעינעם א בויען צו פי בי ר א  ״
ס ריננ טעל או ע ס ײ  באנייסטערונ; די ׳.,י
ער דער פאר  איז אונטערנעהםונג נײ
 צוױיפעא קײן איז עס אז גרויס, אזוי
ט,  אפ- ארום םריהלינג, קוטענדען אז ני

 וױנ״ דעל ײערען געלײגט וועם ריא־פאי,
טי̂ קעלשטײז• אן, דעם ױ  דער װעט פי

ן לײיסעאום רינג ארבײטער נייער  א זיי
 האבען זאא װאס געבײדע, מאדערנע

נ־ די םאר בעהעװמאיכהײטען אאע טי  מי
 אנ־ יעלע איז אונטערנעהטונגעז נעז,

טער די םון טעטינסײט דערע  ריננ מרבײ
 אר״ רי םון װי גוט אזוי ברענטשעפ,

ס. מיגע ע די ױניאנ ײ  סאס־ װעט הײם נ
ענד 75 ארום טעץ ױ דאלאר טױז צ פ  אוי

בריען.
ױי שױן איז עס  לי װי יאהר, צו

 אין ריגג אדבײטער םיז מיםגליעדער
 דאאארדי־ צעהן א אויס צאהיען נוארק

 רײסעאום. נײעם דעם פאר טעסס גען
 סאלעק־ שוין איז סופע באדײטענדע א

 איז טעהס דער אבער נעװארעז, טירט
ט א טײ ױ, געװארען אײננע  יעדעד אז אז

ער ס־ אײכט קענען איהם זאל אײנ  אױ
 היבשע נאך נעהביען ס׳ווקט און צאהיען
 דעם םון סומע די ביז טאנאטען עטאיכע

ײ װערען. קאיעקטירט ײעט םעקס  הא־ ז
 קאאעקטי־ צו ס*ריגנ הומענדעז ביז םען
 עס טעהס. םיז טײא איבעריגע) דעם רעז
 שנערעד װאס אז םאדשטעגדליך, איז

עז כױםגיידער די עי ער אײנצאהאען יי  זײ
שידע־ עקסטרא זײערע אדער םעהס,  םאר

מ כוגגעז,  ארבײטער דער װעמ גיכער א
ווערען. געבויט אייסעאום ריננ

 םון אז איז, אױסרעכענונג זײער
 ווע־ ®יעדזשעס די פון איז טעקס דעם
 און דאיאר טויזענד 25 קריגעז זײ יעז

o • מעהר. נאך פיאײכם n איצטינען 
 ו" וחנלעץ אײסעאום רינג ארבײםער
 קרי״ ווארשײנליר ייעיעז און םארקויםעז

 דןיאר. טויזענד 25 ארום איהם םאר גען
n און ױני^נס די מון n J i ר״ ארסיגו| 

 באאוםען צו זײ צרװארטען גאגיזאציעס
 אימנוײנע די דאיאד. םומזננד 15 ארום

 רינג ארבײםער נײעד yn װןס סוםאן,
poogp o אײסאאום n,) שױן זײ וחנס 

pn קריגען. «ו <ײכם זעחד.

 םדיי דער מי־ט צוםריחןן איז
 איז פױדענם־פראנראם דער

!אױםנעצײכענט
 ש נענאסמ און םרײנד טײערער

רעדאסםאר: יאנאװסהי,
וױרק־ איז זונטאנ אעצטעז דעם

 גרעסםער דעד מיר םאר געווען איןי
̂וב אץי װי גאכחןם סורירײז  דורב־ ה
י׳פארווערטס״. דעם נעאעזען

אאגג־ דער אז םאר, זיך שםעאם

אבפיהר״כדםלען שטארקע םון או זיך שרעקען וועלכע
נעהםען זאלען

פאדערוננען אזעצכע ׳שטעאע! םיר יועם איחר אוינ —לאקם
־ , — נאכקוםמ גיס קען איר וואלכע

אהין... אייד ם׳צים י. נ. נאך •ייך זיך ם׳נןנקם אזוי. —
 אײערע נשםה די און דא וייז איהר »ז :אזױ אוינ ט,

I f זייז איננאנמז דארםם איחר !נים סוינ דארםען, i
ר — ביז. אי
!גים זיים איהר גמם, נא — 11 םערי נא !

 כ׳בין ;עזאנם האם ער אןן כ׳ניז דאם נץזאנם האב איך
 זיינע( אלע גילרינג. די *וסאמז נזנופיען מוין חאם מען ניו גים
̂הרען, *חיים יך סאר אימתעכאיכען איז קאם בלױז צום

. . . . .  r .

ײ י .-Dirpv'mpDM און V r י ל » ר # d אנ׳שטענדיגע,  נ
o אגיסצלצ נו«נ די ?ײנ׳נז אבער א״ר s irfr מאןכםע די אין 

 אויו» ויי N»i׳o ניז צייט warm ם׳םוז אויד. מם *ב־סעצע
או א נ*ר אח ויינע?. זײ װאס יעיקמג׳מ ריכטינ  װאס »ו :ז
ײ ט»:ם o יסינמן *י n ואצט א םאר «ריימר, • סאר ומלד f 

w נעז׳מזן ותן איחר האס p » ׳איצ׳ק זאל יאריימר איד״מר 
 ־HT איתר׳ם !נאיוער ני^ — »יו I חעלד • אלס ראייע *

ם מלניגע די פאר ל o מ w vi ן איחם מ א vt ip«5 » ססר ס i 
m דאיזסאד » w B P r o o w  •  w  t, ,סי א ס׳קאסס װ

קאנפעקמור מהײערער » וױ טעם אץ נעשםאגן
 קרעםיעז »חן נאטירליך און געיאסען וױרקם מס־יאקם

אלעםעז, בײ באליבם אזוי עס איז דערסאר שםעחיען, און
גרױם. און קייח

םםארס. ירא: אי* 1*' באהם״ » םענם B0 און 26 ,10

 »ון •ארגעניגען אםה׳ז »ון םיגום אײן
 M*rw*D ױן יאחרען װי װערם מעחר
 «|in «וגי*י אי:טערנדס*:*ל די אין ^רם

 1»י *םאז־ט »יז !םאג » לעבם און
H.*»יבײ• סך ק׳ײן אוםיקענד, און חײס k 
 נצלןך דער מים ויך בא:ו*ם — ניפזיז איצם

 1THI ■אר כוחוח *רי*ע *גצו^ועז גענחײם
̂ר* ארביים. װײמערדיגער  ױניא♦ ךי אין *

ײן װעא איחר 1חויז 1<ןמנא דיזצלמ ו ו ״ w ? טייערמר * p t ם « סאר a< •גי n הסגצן i n ,ר סז ן ס י 1 ף
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 ווו װעג דעס יויוי וױפעו ז5 ווײםער אליז
m anare יוגיןן «ונז?ד

 אבדענד- דעש אין א״נפארשטמנען גיט זייגען טיר װאם סיט ודיטױגע, דןס
 ױ״ אלנזער אין אינערנױאונגס״ארכײט װייטערע די פאר יראגואש, םענעם

פרידענס״סלאן. א אלם פילע, פון כאטראכט ווערט עס װאס דאס, איז ניאן,
שלוס. טא:ע דא געחען סיר װעטען טיט ניט, זעחען לײט, אונוער «ון מיר,
 קײנסאל, פיהרערטאפם אונזער װעט ױניאן״ברעכער פראפעסיאנעלע די נדט

 ניז קריג, לאגנ אזוי פיהרען ד סוז זײ סיט םאכען. ניט שלוס ק*ץ קײגםאל
ײ אדער  װעט עס ניו אדער אונשעדליך, װערען געםאכט גענצליך װעלען ז

J R װעט פיהרערשאפט אונזער ױניאן. די צלברעכען צו אײנגענען זיי 
 ארליפצוױנגעל װילען װעלכע די, סיט מאכען ניט שלום קײן קײגםאי אױן

 גרויםע דאס הערשאשט. דרױםענדיגער א פון יאן־ דעם ױניאן דער אױ^ ■
ם כ מ  איהר װי לויט זעלכשטשטענדיג, האנדלען צו טעםכערשי■ דער פון *.

■ ™M םאר איהר, דיקטירען אינטערעםען אײגענע איהרע און געװיסען אוז 
;flg• פיהרערשאפט אוגזער װעם דערפאר און װערען. נעפינערם ניט קימעש 

 אמת׳ע אן זײנען װעלכע יעדגע, די מים פרידען קיץ שליסען ניט קייגםאל
גע• פארראט העסליכסםע; דעש כאנאננען װןלם זי ױניאן. דער ■אר קדלח

געהאגדעיט. אנדערש װאלט זי װען ױניאן, דער גען

״ן ניט רעדע קי־ן קען אלזא, ־  אויבען־אנגעתפע־ די טיט שלום טאכען פון ז
 שלום טא:ען פון רעדע קיין ױין נים אודאי דאך קען עם און סוביעקטען. נע

 קײנםאל איז די צלױשען טעםבערשיפ. דער און פיהרערשאפט דער יװױשען
 וױסען, בעםטען איהר לויט האט, פיהרערשאפט די געװען. נים קריג קײן

 אויסגע• זיך האט ער לוים טעםכערשיפ, דער פון וױלען דעם אױסגעפ*הרט
 פיהרער• די איז אויך באםטאן. אין קאנװענשאן לעצטער דער אױף דריקם

 גאםען״געפיל- נאנצען דעם אויןן אכטענדיג ניט דאס, זי:ער, נאנין
;אםונים־ זאגעגאגםע די ױניאן, דער פון פייגד גיטערםםע די וואש

 גרױסע די דאן־ שםעהם םאנופעקטש־רען, צו םארשטאנען האנען
פאר־ צו איהר בערײט ױניאן, דער םים םעםבערשי• דער פון יטעט

דער• איהרע. שונאיש אויםערליכע און איגערליכע אלע געגען :ען
 אנגענ.- דעם פון באצײכענונג דער םיט אײנשטיםען ניט םיר קעגען

 ויך איםיצען טיט ױין, צו םפצה איטיצען פלאן א אלם פראנראם,
 כא־ אםת׳ע טים איז װאם פראגראם, דעם באטראכםען םיר :ןןרבעטען.

אערונג ױי אונזערע םץ םיטינגען די אוי,? נעװארעז אננענוםען נײ  העכ־ צו
 װע; דעט א־יז וױיםער שריט א בלויז אלם •מניאן־קערפערשאפםען

ױניאן. אונזער אין ■דאגרעם
A

ירניאן. פראגרעסױוע א פאר שם א געהאט איםער האט ױניאן אוגזער
י  געװארען געפיהרט איםער א*ז זי םארדינם. כשר שם דעם חאם ז

 און ארט, א־ין אויןז שטעחן בלײנען נים פון פראגרעס, טון נײםם דעם
 האבען םיר אז געדאנק, דער פארװערםם. און פארװערםם אלץ יגעחן

 טאר זאך קײן דאם און בעםטע, דאם און העכםטע דאם דערגרײכם
ױניאן. א־נזער פרעםד ;עװען איםער איז װערען, געענדערט ניט איחר

 זײנען םיר און ױגיאן, שטורעםדיגע א געװען איםער זי איז טאקע
 זא• דעם ברענגען םאקע װעט כאשלום איצטיגער דער אױב זיבער. ניט

 װעט ער אז םעגליך, אזוי. לעכצען פילע װעלכען נאך פרידען,
 אתזעי רגע א אויף אפ נים שרעקט דאס אבער שטורם. טעהר נאר :ען

 םדםיג און פראנרעם, פון װעג דער איז דאם אז וױיםט, זי ופם.
 אלער• אויש אנטענדיג ניט װעג. דעם א־יף ױניאן די זי פיהרט שםאלץ

אנט• איהר זיך שםעלען װאם כוחות, פינםםערע ארן חןאקציאנערע

 פרא• א נעװען איםער איז געזאגם, שוין האבען טיר װי ױניאן, אוגזער <
 כוח גרעםטער איהר איז דאם ױניאן. דעםאקראםישע א יוניאן,

 אין עטװאם דא איז נאקאנט, װי אבער, אױם. זיך צײכענם זי וכען
 אלע נים פראנרעם. פק היפוד דעם צו פיהרען קען װאם יע,

כאשטיםט, נאנץ זי װײםם םאל אלע ניט נערעכט. מאיאריטעט די איז
 פון װערען פארפיחרט םאםע גרױסע די אט קען אפם זעהר װיל. «י

 געגצליכער צו ױט אױב שאדען, אײגענעם איהר צו דעםאגאגען מסטע
םענשען, ערגסטע נאנץ אײניגע דא םאקע זײנען דערפאר גיכםונג.

פראבע, דער אויןש איםער נאך שםעהט דעםאקראטיע אז נלויכען, :ע
 נאך געהען םאגכע אױםנעהאלםען. ניט עקזאםען איהר נאר חאם זי

דורכנעפאלען, שוין טאקע איז דעםאקראםיע אז ערקלערען״ און ער,
י י  פון אדער אײנעם פון הערשאפם חןר אין דיקטאטור, אק נלויבען ו

 דאזיגע די צו לחיפוך פיחרערשאפט, אונזער פילע. די איבער
 m איבערצײנם, איז און נלויבט דעםאקראטיע, אין כדפרים און ןר

 פארם אײנציגע די פארט אח פעחלערען איחרע אלע םים וטיע
 אץ חאנד נעהן קען וועלבע ,אינםםיטוציע, נעזעלשאפםליכער \ר
 דעםאקראםיע פון איבלען נאםירליכע די דאם און ;פראגרעם סים

דעםאקראטיע, פון פארשםעלעתנג די דריר נים ווערען אפגעשאפט
ר ־ם, םאר־ אוץ אײםברײטוננ, נרעסערע און גרעסערע א אלץ חי

 דעם װען דאם שםאנדפוגקם. דעם איין» שםעחט טיחרערשאפם נזער
ך נים ץ זי ץ נאר עם קען עולס, גרױסען חןם פאדפיחדען צו אי  ױ

ל  װייל און כרײטע, גענונ א געווען ױם איז דעםאקראנױע די וױי
 דער איז דערפאר אתרעכט. נעוױםען א נעליםען חדכדעם האם ו

 נים פאלקם־פארפיהרער און שװזדלער אלערלײ נענען קאםף־םיםעל
 אױסצובריי־ פארקערם, נאר, דעםאקראטיע, די םעחר װאס גקען
 דעש פון נרתד־נעדאנק חןר אח דאם אם םעחר, און םעחר אד׳ן
 כאארד חשאמם דער און באארד עקזעקוגױװ נענןןראל דער האס

ױ ווא^ און טרײםאג, לעצםען נדםױננען ײיערע אחי :ענוסען  ו
ן םעםבערשיפ נאגצע די אױך זיכער.  אינםעתעשאנאל דער יו

 נים רעפארם פארגעשלאגענע די טעכ וױילע םאר־ז/ כאםש
i 1 4אן0■צדם'חאר
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אונ«ו*רי פון
im ואלעז׳ויר אװיגד^ןר לייי p ניומממ aw גמיסען M  m V ײוייין״ ח(י 
t אזױ א*ן f t v ױ א׳ זי חאט איגעמײגונו, חןר *ו גוןקוםען איו ױ ו ל  גי׳י
 גײסט פראגרעסױועץ דעש טיט אײנקלאגג אין איז װאס אלעס, טאן צו סען
 אומצופרידעגח״ט, פאר אזרזאכע יעדע נאזײטיגען צו אוס ױדאן, דער •ון
 טעו/ר א און װ״טערע א ם״נט װאס וראגראס, א אננעדסען חאט זי און

ױדאן, אונזער פון אינערנ״אונג גריגדליגע
A

 אץ װאפ דאפ, איז אינעל דעם פון װארצעל דער אז נעפונען, חאט ױ
 חיכשער גאנ*ן א װאס צולינ און דעמאקראטיע, װעניג צו דא איז דדאן דער
ט אדי אויף פארלארען האט ױדאן וער פון טײל  איחר, אין גלוינען דעס וױי
 אלער »מ חעגי די אין ױניאן די אינערצוגעבען פארטיג זאגאר איז ער דאס
 װערען. געענדערט גענצליך םוז דאס אז גאשלאםען, חאט זי אץ סדקיס. ל*י
 דעםאקראטיע, כרײטםטע ױ ױניאן דער אין װערען אײנגעפיחרט ט־ז עס
 שטארק איחר אין חאט װאס ױניאן, דער פון טייל דעש נרעננען דערםיט אץ

 דעמאקרא• פון אפשאצוננ און פארשטענתיס כעםערער א צו געצוױיפעלט,
 טיר ױניאן. דער אין בעאסטען״װאחלען פון פאל דעם למשל, טיר, נעטען מיע.

 אפשר םיט װאחלען, טעחרסטע די אז װײסען, םיר װי וױיט״ אז־י נלויבען,
 דעס, דורך אנער עזזרליך. גאנץ צוגעגאנגען ױינען אויסנאחםען, א״ניגע

 רײחע א פאר שטעלען דיערע אױף גענליכען זײנען כעאםטע פילע װאש
 עש, חאנען די אויםגעדוכט, םאנכע זיך חאט עם װי כאטש, יאהרען, פןן

 םארשפרײ״ אנגעהליכען זיך האט פארדינט, ניט האנדלוננען, ױיערע לױט
שוױנדעל. א און ליכען א כלויז איז װעחלערײ גאגצע די אז מ־ידנג, א טען
גאר־ איהר קענט װאחלען דורך אכער טאן, גיט זאלט איחר װאש ־אס, און

בלי
ם א איז דאס עם. װיל׳ — םאשין זאגענאנטע די — :עאפטע טע
פאראינטערעשיר־ בינטעל דער װי נלײנען, װעט אלעס און אויספיהרען, נ*ט

••נונג.
 איז דאס װאקסען. איהר אין ײניאן דער געשטערט שטארק האט װעלכע

 זײער םיט אלס כאנוצט, זיך חאכען קאםוניסטען די װעלכער מיט מײנ־ננ א
 דזשאינט דער און ב. ע. ג. דער און ױניאן. דער געגען װאפע שטארקסטער

 טוז םײנונג הענסט־געפעהרליכער דער צו אט אז נאשלאםען, חאנען כאארד
ײ און ,p(ro א װערען געטאכט  םאםע דעם אנגענומען דעט צוליב האנען ז

םארשטעלען. נאר זין־ קען םען װאס םיטעל, ראדיקאלסטען
דאס אױכ װעלכער: אט איז כאשלום דעש ןיפ גרונד־געדאנק דער

 אין געװארען אפנעהאלטען זענען װאם װאהלען אלע זיינען דאן אזוי, איז
 אלע אין װאהלען אלע ױינען דערםאר און חשד. אונםער לאקאלם אלע

 צי געװארען, אפגעחאלטען נאר־װאש זײנען ױי צי וםנ־טל. נםל לאקאלם
 עס םעהר. ניט גילטען ױי אליס. ניט מאנט דאס פריחער, צײט א טיט

 קענען ניט זאל עם װעלנע אוי,ז װאהלץן, נייע װערען פארגעדםען מ־זען
״ז א־נעהרליכק״ט. פץ השד מעדעבטער דער ז

שריט, א אנצונעהטען נאשלאםען האט פיהרערשאפם גאנצע אונזער
 לעבענסגעשיכ• דער אין ניי גאנץ אונגעוועחנליר, גאנין וױרקליך איז װאס

 לאקאלם, די אין עלעקשאן די צו אז כאשלאסען, האם זי ױדאן. דער פון םע
 װאה־ די אין םײ און קאגװענשאן, דער צר דעלעגאטען פון ױאהלען די אין סיי
 די אין סײ אץ באארד, דזשאינם צוש םענעדזשער דזשענעראל א פון לעז

 דזשאינט צ,־ש איידזשענטם ביזנעם די פון אפאיגטםענטס אדער װאהלען
 װע־ געגען ירניאן, דער אויםער טענשען דוערען צוגעצױגען זאלען כאארד,

 םינדעס־ דאס אויםזןזצען ניט קיינער קען עהרלישקייט אץ פעהיגקײם טעס
 אנ• צו םוסםער אלש דינען קענען זאלען װאהלען איצטעע ד• אז אזוי, טע,

װאהלען. דערע
A

ױניאן־פיהרער, אונזערע פון װאונש דער איז עם שטארק װיים װי אוי־
 פץ װילען פולער דער אױםדריקען זיך זאל װאךןלען קוטענדע די אין אז

 בעאםםע די אז באשללם, דעט פון זעהן םען קען םעםבערשיפ, גאנצער דער
 װאך לעצטער דער איז ערשט זיינען װאס כאארדם, עקזעקוםױו די און

 העלדישקײם װעםעס (און 22 און « ,2 לאקאל פון ;עװארען אױםערװעהלם
 װאם ארן באװאונדערען, אוץ שעצען כאארד דזשאינם דער און ב. ע. ג. דער

ײ וואס נאך, נענונ נים איז פארדינטו כשר א־יך חאבען ױי  פארלאזען ז
ײ װעלכע צו עםטיער, זייערע פריױױלינ  נעװארען. אױםערײעהלם ױינען ז

 באשלוס צוש װילען פרײען םולען זייער םיט זיך א־נטערװארפען די נאר
״ן צו נים  טוען זיי און עלעקשאן. קוםענדען דעט אין קאנדידאטען ק״ן ז
 אירגעגד אץ אז חשד, * טינדעםםען דעש אױסצוטײדען :די דערפאר, עם
 ױי־ װעלכע םענשען, געװארען אויסערװעהלם זײנען כאארד עקזעקוטיװ אן

 םײער. און ליכ כאזונדערס ױניאן דער פון הױים־פיהרערשאפם דער נען
 םינדעםטע די ױניאן דער םון םיהרערשאפט די אװעק נעםט באשללס דעש םיט

 אױס- זאל ײילענדיג, ניט אדער װילענדיג םעטבערשיי, די אז םעגליכקיים,
טײט־ קענן זאל;ץ נעגנער נעװיםענלאזע די װעםען אליך• סענשען, װעחלען
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 נײע פלאץ. זײער אויף געווארען אויםנעוועהלט זײנען וועלכע די, נים און

 יוניאל ,נוטער איז םיםול איינצינער וועםעס ױניאן, דער פון פענשען
עלעקשאנם• קוםענדע די אץ פראנט צוש קוםען טוזען םעםבער״,

A
ם ודעלכער ^אשלוס, צוױימאי דער ױיז אונ־ ערנםמ רוי שטארקער, .נאך ו

 דעםא״ מעהר ארײגצוברענגען רעמארם איהר םים םימם מיהרער^זאמט זער
בגוגז אנגענומען האט זי װעיכען דער, איז ױניאן, אונזער *ץ קראטיע
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 גערעכםער. א איז יוניאן, דער אין אםט אן איתענד פארגעםען צו פון צונײ

ױ יוניאז, דער אץ םײנוננ חיבשע א דא איז עס אבער  דער אױםער אויך ו
 וואס נערענטער, קײן אינגאגצען געווען ניט איז םרייעל דער אז ױניאן,

 דארום חאם אוגצופריחןגחײט, כאדײטענדער א ®ון אותאכע די איז דאם
 ניט זײנעז וועלכע טוםפענדירםע, די נענען צו גאשלאסען ב. ע. ג• דער

 אליו אמ טרײעל, נייעם א קאםוניםםען, אויסנעשפראכענע אלם באקאנם
 דער אויםער *עתענליבקײםען פראכױנענםע פון אנוועזעגחײם דער אץ

 ב״ ע, j אפיל־קאםיםע'פון דער פון אורםייל דער אױג און באועגונג.
מעז ע  •ראםינענםע די ®ח ז»ל אפעלירען. דארפען ירמעספעגדסו די צווו

ץ וועיען אסװ אנעז,פעח  ריכםינ, אים ווערען, נעפונען ניט טרייעל, כײם זי
ײ op שםעחט דאן  די אץ אורםייל, איינעגעם זייער ארױםצוכרעמען פריי ז

נאג^ אץ פול איהם אנצונעםען זיך פארפליכטעט יוגיאן

j ל״ דער א״ עגטשלאגמח; איז פיתרערשאפמ • או*א»זער ?לאר, ם̂יױי כ
I יעגעש אדער דעם טון אױפפיחחגנ שלעכטע סמץ די אױןז אכםענדיג ט נ
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r . ״ P  L ,איכערצ״ד׳נגעך ױינע לויט װעלגער^ ^אסוגיסט, 
a v a i^ r w i r t עז מ ױ סו מיו  חערשאפטס- פרעפיען א יודאן מןי י1אײ א

, W אוינ אחזר, אן, r i  • r i  WP *V פארלירזא ניט ער זאל איחו, מאיוירען 
א p ען1א*י»י ן H  m זאל און טעםגער, יוגיאן אלס רעכטעimp לויפען

צ אליםפרװןיחלט. ווען חולעגאט. א וייז אויר ».0א [

ױ װעלנע.  זעחט, איחר באחאנדעלט. שלעכט אזױ איחס חאגען סייוט, ער ו
 ער־ זיי קען װאס דאס. זינען אין גארניט חאנען ױניאן דעד פון «*חרער ױ

«ײ קאנװענ«*ז׳ דער אױף װארמען עז a*u aahti aaaaatai au aalaatiiiaiat ■aaiiaau_1אלע טעגיינקײט פולסטע די גינען װ  חענד לועמעס אין דעלעגאטען, אלס װערען, *ו ערװעחלט שונאים דיעחן
 די פאר אדטידסטראציע ױניאן גאנצעו דער פון שיקזאל דער דין װעט ;•ס

יאחר. צװײ לעצטע
A

גאג• דאש אז טענה, דער מימ ארױסקוםען װעט םאננער אז וױיסען, מיר
 דאך איז כאשללס דעש טיט צוזאטען װײל שװינדעל, א און פײק א איו צע
ײ אז גאױנגוגג, א דא  דא?לפענטען די אלן פראפערטי די אוםקעחרען טוזען ז
 חא־ װעל:ע סוספענדירטע, די פארזיכערען קעגען טיר וועל, ױניאן. דער פון
 אנ• וואם אז רניאן, דער פץ דאקומענטען קײן אץ אײגענטוס קיין ניט נען

 וױלען, זי־י אלי: זיי, גילטיג. ניט תנאי געשטעלטער דער איז ויי. נאטדעפט
 כ. ע. פלן אפיל״קאםיטע דער צו אפיל זײער אריינשיקען גלײו שוין רענען

 װעל• נפשלת, געצעחלטע עטליכע װענען נאר זין־, חאנדעלט די װעגען ניט
 יעדער אץ ילניאן. דער פון אײגענטוש דאם פארכאפט װירקליך חאנען נע

 וױ־ די אט װען דאס רע:ט, װי טעחר, ניט איז עס אז צוגעבען, װעט א־ינער
 געגען קאמ,ז שענדליכען זײער אױפצוגעבען ערנסט םיינען און אפעלירען. לען

 ערנהם־״ם, זײער םלן גאראנםיע אלס פליכם, זײער עס איז ױניאן, דער
 כשלש אלן ילנ־א;, דער צו געהערט װאש אלעס, ױגיאן דער צל אלטצלקערען

.,ד צו ניט אלפן
A

 אין ארדנונג בעשטע די אײגצדפיהרען װאוגש ערנסםען דעמזעלכען פלן
 איז דעםאקראםיע, װײט־געהענדסטער דער פון נתנד דעם אױןז ילניאן דער

 דזשאינם פלן םענעדזשער דושענעראל דער אז באשלום, דער דורכגעדרונגען
 דאם אזלי, װאוט, רעפערענדוש א דורך װערען אױסגעװעחלט זאל נאארד

 כאארד, דזשאינט דעש פון דעלעגאטען די צו פארפליכטעם זײן נים זאל ער
 באשלוס, דער איז אפשר, װיכםיגער, נאך טעםכערשיפ. גאנצער דער צו נאר
ץ זאל לאקאל יעדער אז  אײ־ דורך פינאנץ־קאםיםע דער אין פארטראםען ד

 פארםרעםער• גרעסערע אזא דאם זיכער, איז עס דעלעגאםען. זיינע פ־ל נעם
 אירגענד כאזײטיגען עפעקט טעהר םיט קען פינאנץ־קאםיטע דער איז שאפט

 הא־ װאם לאקאלס, די װעלען טאקע דאן אלן פאנדס, די פון םישברױך װעלכען
ז כען י  פינאגץ-קאטיטע, דער אין פארטרעטער דיעחן געהאט ניט איצט י
ײ װאש םאר אלן  צופרי־ פאלשםענדיכ קריוודע, גערעכטע א געהאט האכען ז

ױ און, נלצען גרוישען פון זײן אויך װעט עס װערען. דענגעשםעלט  מיר ו
 א״יגעס פאר םעגליבק״ם די װאס צופריז־ענחיים, אלנענדינער דער צל נ״דכעז,

געװען איז זי װי פיל־ברײטערע, א זײן װעם אײדזשענם כיזנעש א װערען צל
v איצם. כיז

 רעפרעזענטײשאן, פראפארשיאנעל פון םאדערונג די אנבאטרעפט וואם
ױ װעלכער, ולעגען  װי זײן, קענעז עם װידערהאלט. אפט עם האבען םיר ו

 װערע[ איבערגעלאזען דאס םוז םיינונגען, פארשידענע דא, אױן־ דיגען עס
 גאנצען זײן מיט זײן זאל ער װען אפילו ב., ע. ג. דער קאנװענשאן. וער צל

 דער פלן באשללס דעש איבער געהן ניט קען רעפארםע, דער םאר הארצען
 װעגעז ענטשײדען צו קאנװענשאן דער פאר בלײכט דערפאר כאנװענשאז.

 אז באשלום׳ דעש אנגענומען כ. ע. ג. דער האם צײט גלײכער צו אכער דעש,
 :אארד׳ דזשאינם דעש אן אנגעשלאםען זײנען װאס לאקאלם, קל״נע דרי• די

 שטיש־רעכט זייער םיט באנוצען זיך קענען ?אלען ,21 און 45 ,64 נעםליך,
ײ לאקאלם, זײער װעגען פראגע א איז עס װען דאז, נאר  ניט אבער זאלען ז

 דינעז װאס םראגען, אום זיך האנדעלם עס װען שטיש־רעכט, קיין האכען
 א״נ־ װעט פארשטאנד פלנק א םיט אײנער יעדער לאקאלס, דיערע נונע ניט

 אויב װאריש, באשללם. דעש שון נליםיגקייט די און נערעכםינהייט ד• זעהעל
 שטארקער א געללארען געטריבען איל פארגאנגענהײם דער איל אל אםת, פ׳איל

 דעלענאציעם, דאליקזז די פון שטיםען די טים םראגען געדויסע איל טיסנרויר
איג־ פאלשטענדיג װערען נעםאבם כאשללם איצםיגען דעט דלרך עס װעט

פעגליך.
A

א־נטע־ גרויםען פון דינען װאם פראנען, אנדערע םילע דאי דינעל געלויס
 א*ײב אץי דױםי ®יז פראגע די בײשפיל, צום וױ, םעםבערשיפ, דער פאר רעס
ױ האנדלען, צ״ אזוי רעכט א געהאט האט באארד דזשאינט דער האמ ער ו

 דאן {,אכױײטעגףחרעפ עלאגשיארפראפ פון פת»ע די דאן געחאגדעלט;
אגע מר חןר «ץ •י אג  לעצ־ די פאר פיזזרונגען איחרע אמ אדםינישםראוייע ג

 דעש כאגאננען האט כ. ע. ג. דער אל דענקען, לפ׳של, א״ניגע, טע,«״ט.
 פאדעתנגען id ליינע פארצללײגען א״נשטימינדיג םארנרענען גרעסטען

 אױפםו גאנצער דער אז גלויבען, אנדערע ;גאװערנאר־־אטיסיע דער פאר
 אין אפערײטאר־לאקאלם די פץ פאראײניגלנ: דער םאר כ. ע. ג. דעס פלן

 דלשאינט איין אין דלשאינט-נאארדס צװײ די פלן און אפערייטאר״לאקאל אײן
 ג. דער אל ם״ינען, אנדערע נאר שעדלינער. א דלרכאלים געװען א״ז נאארד

 און קאםוגיםםען, די צד כאצוג אין געהאנדעלט ריכטיג גיט זעהר חאט ב. ע.
 איז באציחומ, דער אין כאסטאן אין קאנװענשאן דער םלן באשלוש דער דאש

 דער דערפאר םאקע האט געווארען. אױשגעט״םשט איחש םון פאלש גאנין
 אײנבא־ ערשט דארף װאס קאנולענשאן, קלטענדע די אל באשלאםען, כ. ע. ג.

 חןם פאר װערען א״נבארופען זאל טאי, נעקסטען דעש פאר ױערען רלםען
 דער װי פרעזידענט, דער װעט קאנװענשאן דער פאר נאװעםנער. געקסטען
 נא• און, זיינער, האנדלונג יעדער פאר והשבלן דין אפגעכען כ. ע. ג. נאנצער
 םרא־ אלע איכער װארט לעצטעם איהר האבען קאנװענשאן די װעט כירליר,

 אינטערנעשאנאל דער פון קאנרוענשאן די אל באשםיםט, אללא איל עש גען.
 אדום. םאנאםען דרײ אין פארקוםען װעט ױניאן װארקערס גארמענט ל״דים

 װעלען יארק, נױ אויםער אלן אין קאנלוענשאן דער צל דעלענאםען־ױאהלעז די
 עקזעקוטיװ די פלן װאהלען די װי באדימדנגען, דילעלבע אונטער פארקוםען

ץ קענעז ניט זאל עם דאש אזוי, יארק, ניל אץ לאקאלם די צו נאארדם י  ז
 רעפ־ נים הלילה, װעט, קאנװענשאז די אל װעגעךדעש, חשד מינדעסטער דער

 אױב דענקען, נל־ר און, ילניאן. גאנצע אונזער גאנ•( און פ־ל רעלענטירען
 נע־ האט װעלבער ילניאן, דער אין עלעםענט דעש םאכען ניט קען אלעם דאם

 די ערנםט װי אלן גלט װי איינזעה;, קריללדעס, גערענטע זײנע האכען םענם
 װאם ניט, װירקל״ך פיר װײסען דאן עם, ם״נם אדטיניםטראציע איצםיגע
ײ אלש טא;, געקאנט האט םיהרערשאפט אלנלער אנדערש  פאראינטערע־ צל ז

 דעש פדן פארװירקליבלנג דער אין היל,? זייער געבען לײ ^אכען אלן םירען
איבערבויאונגס־פלאן. שעהנעש גרױםען,

 טיפען א געפינען ולעט באשלום דאזיגער דער אז זיבער, אבער זײנען כ*ר
 געראד אלן ױניאן, אונזער פון מעםבערם די פלן הערצער די אין אפקלאנ;

 איבערצײנען װעט דעםאגאגען קאםלניפטישע די פון געשרײ איצטיגער דער
 םיר גערעכט װי דענקען, אניםעלע נאר קען ולאס אלגזערען, טעטבער יעדען
 אריםען גארנים זײנען קאםוניםטען די דאם םײנונג, אונזער מיט געלוען ליינען

 *UH פון רעבטע די פאר געשרײ גאנצער זײער דאם ױניאן, דער &לן טובה די
 רענק־ענד־ דער האם אם װארים נלא־, שענדליכער א א*ל רענק־ענד־פ״ל

 ווען קאםוניםטען, די אלן רעכטע, זײנע אלע געקראגען אײנפאל םיט פ״ל
ײ  ױניאן, דער פלן םובה די ם״נען װאם םענשען, ערנסטע געװען ולאלטעז ז

ײ אויף װאלםען םיר לײן. צלפרידען העבםט װירקליך בעדארפט ללאלטען  ז
ײ װען ;עהאט, ניט םאראיבעל קײן  באריהםערײ, דער םיט ארוים װאלטען ז

 אלדעקצושטע־ געצװאלנגען געדוען אדםיניסטראציע די עם איל לײ דלרך אז
 אבער איל פ־נדאםענט. דעכאקראט״שען ברײםען אזא א־י־ ילניאן די לען
ײ פארקערם. םעדה די  :אנגעז דעט אד̂י נאל אדן בלדם םים שפײען ז

 קאטױ די אז באשלאםען, האם ב. ־,ן. דער ודײל דערפאר, נאר אלן פלאן,
 ײניאן, דער פלן שונאים ערגסטע די אלם ללערע• באטראכם םלזען ניםםען

 קענען דאם װערען. אנפארטרויט ניט אםט ילניאן קײן טאר זײ דאש ארן
 כיי* זײער פארשפילט האבעז לײ אז איין, זעהען די איבערטראנעז. ניט זיי
 צו געפיהרם האנען פראללאקאציעם געטײנע לייערע אלע אז ;שפיל זעל

ײ לאפעטע לעצטע די באנקראט. באפת זיך פיהלען ז*י גאר:*ט.  אריוז ע
 האט װעלכער פײק־םטאפעדזד. זײער געװען איז קבר מאראלישען לייער

 פרעטענזיעס פאלשע אלערלײ אלנםער געקראגען האבען לײ דאס באוױלען,
 דערםאר ױניאן, דער ם.ץ מינדערהײט קלײנע א אלי,ז בלליז א־־גפללם ז־יער
ײ רײדען דערפאר גריכצארן. לײער  ב. ע. נ. דעש פון באשלום דעש פלן ז

ײ דעי איז דעטאקראטיע מעחר אלץ פאר באארד דזשאינט דעט פרז אלל  י
 אץ נאר ריבטיג איז פאגראש ודארט דער אנער פאגראט. א פלז ולי ניאז,
 ®ינ* זייערע אלע אין אײנגעשלאגען דונער א װי האט באשלום דער זין. אײל

 לױלדנזר גענצליך לײ האט באשלום דער ױניא;. דער גענעל פלענע סטערע
 קײנםאד קײנםא., האט הנרה דאױנע די אז לעהן, קען אײנער יעדער פא־ט

האבען זײ װאש ילניאן. פרייערע שעהנערע, עהרליבערע, קײן געללאלט ניט

^ ................... _ . איבערציײגט
 יםאבס זײין אין נאר איז װאס ׳אלץ טאן צו הענד זיינע איצט זײנען פריײדר

שעהגער דדאס און װירקזאםער, װאם שטארקער, ודאס ױניאן די מאכען צו
_________________ דדנדכמען. אלע אין הערלינער און

 נאכןעפאלנט ?זטארק ניט האב איף
 סאנגרעס דעם פון םארהצנדלונגעז די

 ?ןילוא־ אין פארטי װאירקערס דער סון
 צו בילכעחנס עטװאס האב איך ג*.

 פארהאנד־ די נאכצופאלגען וױ טאן,
̂עס א םון לונגען  פײס םיט פ״ק־חאננו

עגאטען• ̂ר

 פון רעדאקםאר דער לארע, אזױ װי
 צ *סאלקסןױןםונד, דײנדשער דער

 איז 'קאפ, דענקענדען א םיט מעניש
 כדמוגעת דעם צו נעײאחון פארפיהרם

 םוד. * בלײבט דאס סאטוניזם, פון
 איײ אין ארײנצופרימז מווער איז עס

̂פיהלע?. אײנעםס אין געהירן, נעמס  ג
o אי? ססתםא m דארם ערײםעל א 

 אם געװארצן.> לױו צײט » םאר
 צוײק״ • אנגעחױבען ער האט לאגנ ניט

 האט ער פאחפםאנד• pu צו קומעז
 רי ן•1א לעמרליכקײם די דערזעזזן

 ער און סאםוניזם, דעס פון וױלז־קײם
 מםיהעל » וחנחגן אננעחויבען האט

 n געוחנן ד*ס אט v* צװײםלער.
 םון קאננחנס dm אויוי הויפנדפראגע

im ניטעלםאן און ןארטי, וו^ירמרס 
tfi t* t• קוםען װאס מדאכם, און n 

מ נעוחנז עס זײגצן קנצכעל, רע׳ס ײ  ו
ױ כםעם איו עס «ח אנקלעגער,  ?ײ ו

w 1«:מד״! rמ מ תיו ס W' צרמיצרט י i f i 
«p *ואומ אדם ikD fN rw iw* ומד

 קאנטר־ אלס פארטיי, דער םון רען
 אז האפען, װיל איף רעװאלוציאנער.

 אפשר גיכער, װאס געשעהן װעט דאס
 נאנצען אין נאכיעם גלײף לארע װעט

 װעט װאס םאחפטאנד, זײן צו חומען
 סא״ דעם פאר גפוױנס גרויסער א זײן

 ארבײטער״ די םאר און בםרט ציאאיזם
בכלל. באװעגונג

 גע״ ניט פינוט אײז אײז״ האב איך
 הבלת דעם װעגען צװײםעלט

 קאמוניס־ יארקער נױ 'די װעלכען םיט
 דעס . באנעגענען װעט באנדע סישע

 װאס טשארטער, ־ פרײהײטס גרױסען
איגט דער און ב. ע. ג. דער  באארד ד̂ז

 גאנצע די םאר אױסגעארבייט חאבען
 ארױס• פמוט דאןי איז דאס ױגיאן.

 זזמלעז זײערע פון וױגם׳ דעם גענוםעז
 1 םײלער זײערע מון < ברויט די און

 האי איצם קעז גאדײטוגג א פאר וואס
 mp*m א פאר פײקיג^פרוי ־ ןײער בען

 זײ קענען װאם >4יוגיא צגד־פײל
 וײ פח רעכטע די םבח ואנען איצם

^ די וואם םעםבארם, ח  !Yomo םי
 קרײוחנס וחנכמןס םאר 9&יס די םים

 טשעסואאנס סאםוניסטישע די װעלען
 םאר• איו 7 אמעםען ןvm איצט זייןי

 » איז עס גריםצאח♦ זיתר מםזןח
 חאב איף * וןױ. ׳אוין• רמםנומ ב&ן\ץר

• סרימו נים זאיען ״מודא

ן פין כרת־יטים־בריװעל װ׳ ע ױ או  פאר זיג
ער ארבײט• פארטאכדטסע זײ

ען הלביאי, ײ ר ײ ע ט ז  באנוםעגע מי
אז האט קולות, ג- ט זי  >' רעזיגנירט ני
ײן װארום טאקע, ט, אזרי ז כ ע  און ^

 און שאלטען צו די איבערלאזען ניט
טעז אי ^ רעד איבער װ אן  ׳עלעב־ א ,ױני

 זיגטאץ. דער כענש בײזער איז םעד
ט ער װאס די, י׳א עדגניר ט, ר  פיהרט ני
 פאגראם־פראנראם, אזא דורף :אך ער

 צו ױגיאן גאנצע די איבעד גים װאס
 בנאכינות, טעםבערשים. גאגצער דער

 קאםד די געגען עולה אונערהערטע אן
 ענטװא־ צו נדינרליד אזוי ניסטען.

א, א פעגען  הא־ סען דארף דערצו ^ונ
גזלן. א םון האדץ א בען

 צו זאנען מיר זיך װילט אבער,
זײן װארוש קאםוגיסטע[: אוגזערע

̂לאגען אזוי  קלאוק דער םיט ? נידערגע
 םאר טאהע איז וועלכע ױגיאן, מאכער

 די ניט נאך ?יןי עגדיגט םאדלארעה זײ
 ױניאנם, אנדערע נאף םאראן װעלט.

 םאר םעאד גרױס זײז״-א קענען וזאס
 איז, אט . כאאוי־סעםפיעס. זײערע
 םײנער־ױגיןא. גרויםע א דא לםמל,
 דינען טױזענט..מײנער 150 איבער
 טרײען דט װארום סםרײק. p* ארויס
 אר־ גיט װארים דארט? כחות זײערע
 םײנער, בראװע יזײ צװימעז בײםען

 ? אסציע״״ -חווואלוציאגערער א םאר
ני די ניט איז סײגפר־ױניאז די און  ייי

 אץ מױאנס םילע נאף םאריז ציגע.
!צמײקא

4 t
rt װאס #איז ‘צדןןן אײגציגע־ )דיי 1

ײ טרוסען. חברה א איז חברה  הא• ז
ף טורא בען ט םארטסעפעז צו זי  אט מי

 אזעיכע קענען װעלכע ײניאגס״ די
 און הענט צוברעכען פראפאגאנדיסטען

ם. ײ זײנען כװאטעס גאנצע פי ם ז  םי
ס. איז־י^עע די אנ  וײ קענען דארט ױני

 זײערע כייט שיסען םרײ און םראנק
 איז םײער־סרעקערם. רעװאלוציאנערע

ס ײ ם, טאקע איף װ ױ װאס ני צ ם ױ  א
ײ םאר םראכטעז צ זײערע םאר ז ר צ ם ױי  ו

 כאנאח ארן נעהם כאטש טעטיגקײם,
ע אוגגאיקליכע זעאבםטסארד.  סא• אריפ

ץי, דאכט געװען, מוניסםען. י ז ו  »ו
ט ט ני ױי ט נאר טאסע זיג, םון ו i סי m־ 

* פאוצאומ און דעראוהגעז, צו האנט  אז
; בעאײחײם. צער א כאעבען, םפאה.

 וחנרצן א,'יס, זעהט עס װי אויט,
 וױדעחנריי הײאעז, םון שאנסען די

 נמ |1b טעיאר אאס װערעז, צו װעהאט
פה טערפין. א נאןי םאר יארק
 דס ביז איז ער אםת, טאנ. צו םאנ
 ליבלימ שטארהער א גאר געײען אאגג

 'M װאוטער״ יאדסער גױ דעם םון
 נעווען איז ירעסע גאגצע די דאם

 יאיולאריר־^* זײן געבען מאכטאאז
 ן ‘איצם דך האט איהם צו אבער,

 וחנלמנר סמיטה, גאווערנאר מעז
 Dm םיז איבאינג גרעסערער א נאןי

 ייח הײיען״ וױ װאוטער יארקער
^ די טפש איהם דערגעהט ח א  י

 pa דערפאר םפיטשעס. ?ײנע
מן,, צו .גענױגט אפיאו מױן  גא̂ו

 וז»אס-בײן ’׳שטערן חײלען׳ס
̂טפיהי שסארק אבער נעחן;  ס
 לצגג ודי גום. איד הען איחם

t־ iז י ._־״׳ s t f?^ןיםאיארצ׳ זךעױ־צו יעד ,־הפ

'י• » •



i ר fr»?rע

ם בײ אר ם־ טדײדם שנײדעד די אין מײ
 ערג־ די איו װאס ה״ם-ארבײט, די

poo סוועטיננ-סיס״ ד*ר םון םארם. 
opo,פ*ז אײגע ם*ר זיך כױט שטעלט ״ 

 קאפיטא־ םון פאמען ,נעפעריליכסטע די
איג־ די םאר שעדליך איו זי ט.1<י

w o rm אין ארבײטער-מאסען די םון 
 בכיל. געזעלשאפט גאנצער דער פאר

 לעבענס״סטעג־ דעם אונטער נראנט י1'
 און קי״אס ארבײטער דעפ םון דארד

oo*pn אנ״פטעקענדע םאר״פירײטזןז 
 םון ארױס קופען װאס קראנ?דדיטען,

 ארכײטס־באדינגוגגען קלאגעדינע ךי
 היים* די הײזער. טענעטענט די אין

 וױיל אונעיןאנאמיש, אױך איז אונײט
 אוגטער־ פריהצײטיגען צום פיהרט ר

 װאל־ װאס יעבעגס מעניצרינע םון גאננ
jro? פראדוקטי־ א צו דינען געהענט 

 אויך זי איז דעם אויסער ארבייט. וחנד
 און אפגעשטאנען דנען טעכנישען אין

 רוי־ פון פארלופט א טיט םארבונרען
 הײם־אינדוסטריע דעל אין שטאפען.

 פרויען פארנוט־לן מעהרסטענס ?ייגמז
 כװזען אוםן אזא אויף און קינדער או|
 אפדופען פאלגען שלעכטע איהרע .ויך

 יא;ד. פון בירנער צוקונפטינע די אױוי
 סא־ וױכטיגסטע די נעמלױ ליגט ?דאדין
הײם־ארבײט. דער םון געפאהר ציאאזנ

 היים־ארביים די איז אסעריקא אין
 ביײפראדוקט א נעװעז שםענדינ םון
 צעהנ־ מאסעךאיכױנראציע. דער םון

 אײנװאנדע־ ארימע טױזענטע.? ד^יגער
 אױס יאהר אײן, יאהר זיך םלעגען רקד

 די װאו טרײדס, יענע אויױ אנװארםען
#r w באזונדערס געװען איז סיםסעם״ 

ױ טארמפריים,;  טאבאק־ און ?ןנײדערײ ו
ט, ײ מ  צייט א אױןי אפשםעי״ענדיג *

tun דיזע פון םארטשריט טעכנישען 
|  גרויסען אזא איז אפילו י׳סםריעה8|

ip oan r עגײדער־אינדוסטריע דער םון 
 מיט הײם־ארבײט די האט ונא

 אײעק־ אינגאגצעז צוריס יאהר _
 קלײדער־ גדויסע ערשטע די ^נא״חרג׳עט

 די האט שפעטער םיל ערשט אברי?עז.0’
 געקענם ?ליידער־םאבריקאציע מדערנע ן
הינען דעם אין װארציעז טיפע *אזעז1

• m m
 נױ האט צוריס 25 יאהר א סים

 טוײ 29 איבער נעצעהלט סטיים
 73 אומנעפעהר מים חײנדשעפער

םױ־ 42 װעלכע םיז ארבײםער, ננם
 נע־ זײנען פראצענט, 62 אדער #גם
 מײנם דאס צוױי־דריםעל, סרויעז.£

 אין נעװעז זײנעז טויזענט, 50 איבער
ך מ 80 גאנצע איז יארק נױ שםאדט *

M
 די אין ארבײטער אלע םון יראמנט

די צו כאלאנגט האבען מוימ־שעפער
סרײדס. מנייחנר

O קליײ דער איז עגדערוננ גרויסע די 
 ערשײ־ קײן דורך קען *עדוסםו־יע %ץר

U« ײי ײערע^ אפגעשאצם נים מסער
שװיץ־ דער

גע־ פריץזער
i « ,ssj im ? פארוואנדעלט מיץם

r w m m
 די אז ׳כלל דעם באשטעטיגעז וװ

נע־ םארװאנדעלט זײנען '־סרײדס
 אינדוססריע גארסאלע א איז

זינעז. מעכנישעז איז מאגאמישען
 םון םאלגע דירעקמע א אבער

שנײדער״ די םיז ימיאניזירונג

U J All#
 פון אױסראםוננ דער יןיאץי

 איז װאם דאס, סיסמקם.
i n  J N U* נ איצט איז ׳כלל

:S? הא־ יט1 סערל ארימער אנדער 
 ארגו־ לעצםער דער ?מנס? »

 הײלע• אונזער וועם איף, נלויכ
 איז דאס װארים מרקאנסשעז,

 אמומענס, שםארקסםער דער ■
WP דעם אין ווערען אנגענעבען 

טעםעגײקאנ־ צוױי די *װישען
 צוױי װי עהנליף, זײנען וואם ,

צװײטען. צום אײנער ן

B H מיגדעס־ דער ניטא שוין איז 
מםרײםעג־ צװײ די אז אוױיפעל,

ײ מײגער־סכסוד דעם 1̂א ים  זי
i אוי^ געווארען o n אײז 

 םײנארס די אז הפמות, לב<
אםעג• איז סטרײק. אין ארױס

 שםארק דט איד גאויכ מחװ־ם, ׳
 אױס זעהעז זײ סםרייקס.

m די *ווחפען פאנםסיראצימ א
o נ^ען r ״ n יגג״ אריםעו

 אום תיילען, יי סוז
 וועט עס j&w 1סי זיו

 גמלאא א באלד V’ אנסאמצ(
 סוי<עױאײנעגםײ די איז י*עז#

 א הניבײ מאמן דמר
b ראס ״אווי גראמעז, n  op 

m ^סא' פאר א אין לױג
 טײגעך די גאבעז «ו
אירגעגד .באוויליג^ «ז

פראגכ. הערמאן דר. פ.יז

ו טיט שסעיט און טרײדס, י  א םאר ו
 אוטגע־ױיערע רי םון בײשפיל גוטען

 אמאנידדטע די װעיכע טעגליכקײטען,
 אױף דך בױט װאס ארפײטער־טאנט,

 פאר־ כא^דאריטעט, און אילניגקײט
טא;ט.
טיינען, צו טעות א אבער איז עס

 שגײדעדײ דער אין היים־ארבײט די אז
 גע־ באגראבעז שטענדיג אױף ״צױן איז

 גיט הטתים תחית קײן קען און װארען
 אױספיהר םאלשען אזא צו אױפשםעהן.

 פאר- טען װעז קוטען, בלױז טען הען
 אײגענשאםטען וױכטיגע צוױי זעהט

 ז״ט אײז םון שניידער־טויײדם. די םון
 אז פאמעסען, ניט ק״נטאי טען טאר
 װע־ אזױ ;יט פאדערט אינדוסטריע קײן
 אינײעסט־ און אוטזאץ״חאפיטאל גי;

 דער םון נאדעי־טר״דס. די װי טענט
 טעכנישע די אױך איז זײט, צװײטער

 דער אין ארב״ט רער צו צוגרײטונג
 אונפארגלײכליך קלײדער־אינרוסטריע

 יע־ אין פאל דער איז עס װי לײכטער
 ציהט אויסערדעם טדײד. אנדעיען דען
 דער םון טרײד דאזיגער דער גראדע צו

 א״נםאכקײט, זײן צוליב הײם־ארבײט,
 עלעמעג״ ביליגע איז אפנעשםאגענע די

 ?ינדער־ארב״טעד. און םרויען — טען
 אז אדױס, טאקע דאס קוטט דערםוז

 לױערט, *שנײדער״אינדוסטרימ דער אויף
 ;עפאהל די שטענדיג זאגען, צו אזוי
 קאנסורעדז, הײםוארבײס דער פון

 די םון הויפט״שונא דער איז װעלכע
 איבײטער די םרן לעבענם־אינטערעסען

קלײדער־אינדוססריע. דער אין
 איז צוריק יאהר אײניגע מים ביז
 םײנו;:, א פארשפרײט שטארק געװען

 םרויעךארבײטער צאל נרעסטע די אז
 עלענ־ זײנעז טענעמענט־הײזער די אין
 די ײמלכע פיײען, אדער אלמנות דע

 אונ־ די פון פארלאזען. האבעז טענער
 םאיגענוסען זײנען װעלכע טערזוכוננען,

 נײס״ דער אין יארק נױ אין נעװארעז
 נאי־ אז ארויס, זיך שטעלט צײט טער
 פרויען־אר־ אזעלכע םון פראצענט 10

 קלענער נאר און אלטנות זײנען בייטער
< דער איז  די אױף פאלט װאס טי

 נע־ ז״נען װאס פרויען, אוטגליקליכע
 לוטפעז, געמײנמ די־ פון קרבן א פאלען
 קינדעד אוז סױיעז זײערע לאזען װעלכע

 פרייען״ טײל גרעסטער דער הםקר. אויױ
 אינדוכסריע הײם דער אין ארבײטער

 אין ארבײטער םון פרױען די זײנעץ
 סיזאן־ענדערונ־ די װאו טרײדס, יענע

 ארב״םסי׳א־ אפטזן ארויס רופען גען
 שנײדערײ סאגסטראידצאז, װי זינקײט,

 אז אויפ, אלזא הוטט עס אנדערע. און
 באזינדע־כ זײנען שנײדער־םאמיליעס די

 איעיעסט״גען זיך זאל זיי איז אז טסונל,
 שגײדע״ די ײעלבער ביי היים־איבײט,

 רא־ װיכטיגסטע די װידער, שפילט, רײ
 צו דא טען האט זעהען, מיר װי לע.
 :הרײז פאר׳כשופ׳טען מיז א מים םאז
 אלנעמיײ די ארויס רופט אײן-זײט םיז
 איהר צוליב שנײדער־אינדוסטריע, נע

 פארגרעסערונ: א סיזאן־כאראקטער,
 !jn פיז איז הײם־ארבײט, דער פון

 הײם־ארבײט די גראבט זײט צײײטער
 גוט־ארגאני־ און :ארםאלע די אונטער

 עיג״ דיזע קלײדער־אינדוסטריע. זירטע
אלע צװינגען םוזעז באדינגונגען סטע

ױײ דער םו] אויס עס זעהט אזוי  ו
 איף JVp דעסטווענעז םיז אבער טענס.

 אוי• אזעלכע אױוי שטעיען ניט גאר
 איז עס איינדריקע. # בערםלעכליכע

 באגרע־ מײז מיט דאס מענליך, זעהר
 י*גע אמת׳ער דער םרן ײיסעז נעצטען

 אונרעכם. גרויס םײגערס די איןי טו
 אד־ אז םארשםעלעז, ניט םיר העז איר

 אזעלכע אויף אײנגעהן זאלעז בײטער
 םיר איך קען װעגיגער נאך .,״דילס״

 סײגערס ױנײטעד די אז פארשטעלען,
 זיך זאל םיהרער איהרע מיט ױניאז
 דונ־ גאגת אזעלכע אין שולדיג מאכעז
 סײן ניט האב איןי ביזנעס. סעלע
ODn ארביײ גרויסע א באשולדיגעז צו 

 שװאכע גאנץ אזעלכע אויוי טער־יוניאן
 איך עװידענס״״. ,״סוירקומסטעענשיעל

 נארט שײ\ דער «ז נאױכעה גיכער וױצ
 א איז י םיעער״סםרײפ דער אז םיד#
 גפנעז ארבײטער^אםוי ערנסמער זעהר

 און מינפךאײגענטיםער, רויבער^פע די
 װאס םייגזןד, טויזענט 158 די דאס

̂, אין ארויס וווגען  א אין וחונען תאם
ר דורןי צװיגגען צײם פודצער ז י  םוס־ ו

 בתים געלי די אײגיגקײם םצרחאפםזנר
םאדערוננעה זײערע גאכצונצבעז

פאר םאכעז *ן3קצ וועאעז אח
̂ם  קוילעףבאראגצז די אױב עולם, ד

 האיד״אס, v אײום אױןי םאנצן *לז\6
 האבעז סמרײקצר, בראווצ די ױ', 1%

a אין מו<ד םיגדצסטצ די גימ v i

טעדי׳פיהדצד עהריינע  טרײד פון אר̂נ
 אוױ וױ טיטיצן געסטע די זונען צו
 סיסטעס א און א*דענונ; שאפצן צו

אעדופטדי^ דעד א״ן
 ה״ם׳אר- שעדריכע h וױפיר אױף

או איו נײט  פאײ א טא; צו דױיגט ;
 גרעסטען דעם אין עדשײנוגג ישפרײטע

 נ*ו ׳לאנד פון אינדוסטריע־צענטער
פאקט, דעם פון זעהן טען קען יארק,

 16 ארום דך געפינען יארח גױ אין אז
ן האכען װאס טענעטענטס, טױזענט י  י
 יײסענס אדױסגענוטען יאלר פאריגען

 דער םאדערט עס וױ ה״ם״אדב״ט, אױף
 שטאטט װאס סט״ט, פון געזעץ פאכרילו

 יעצטע די פאד .1892 יאלר םון :אך
 חײ- טענעטענט צאהל די איז יאהר 10

 יײסענס, ריז אזא נעכרען װאס #זער
 טױזענט. 4 גא:צע אױף אױס;עװאלןסען

 הײם־ די אז קי״אד, ;אדז באוױיזט דאס
 פאר־ צו זיך טעגדעגץ א לאט איבײט
 נע־ װאלט רען וױ ׳ניט איז םעהרעז

 װע־ שװאכער און קי־עגער ׳טײ:ען לענט
רעז•

 האט צוריק צײט קודצער א טיט
 פון קאמישאנער איגדוסטריעלער דער
ן פארעםענטליכט סט״ט יארין נײ  י

 הײם־ פון סטאטיסטיק אינטערעסאנטע
 יארק. נױ שטאדט דעד אין אדב״ס

 יענעם איז זיעען פירכיען 2004 בלויז
 דער אין רעדסטרירט געװען דאכיענט

 ״סטײט דעם םון אפטײלו:; דדים־אדבײט
 צאהל די לייבאר.״ אװ דעפארטמעגט

 הײם״איגדוסםריע, דער אין ארבײטעד
 אדער דירעקט ארבײט קדיכען װעלכע

 J5071 באטדעפט קאנטראקטארס, דורך
 אבער געהעז צאלל דאזיגער דעד אין

 טײ־ קאסמאם די ארײז גים נאטירליך
 א- װעלכע שנײדערקעס, איז יארס

 זײער ;שטוב אין זיך כײ בײטען
 װערט סיזאן אין .8500 אדום איז צאהל

 באדײטענד הײם־אדבײטער צאהל די
 סטאטיס־ פארעפענטליכע ,ד און גרעסער

 אױפגעםאסט :יט אוםן בשום טאי טײו
 דער םון בייד םולער א אלס ווערעז

 דאך יארק. נױ אין הײם־אינדוסטריע
 דײטליר גענוג ארױס אבער זי װײזט

 ײײ סעץ איז שטריכען וױכטיגע איינעע
 איז לאנמ, די כאראקמעריזירעז צו געז

 זיך נעםינען נאדעל־טרײדס די װעלכער
טאנ. צו הײנם

 בא־ אונטערנעטונגעז 2004 די פון
 פראצענט, 50.3 אדער ,1008 לאנגעז

 זײ םיז אינדוסםריע. שניידער njn צו
 מענער״שנײדערײ דער צו 1X(7 באלאנגען

 אויס ארבײטען פירמען 101 נאד און
 הײמארבײטער, 5579 םרויעךקלײדער.

 אלגעפיײ דער םון פראצענט 39 אדער
 ש:יײ םיט פארנופען זײנען צאהל, נער

 דט האט טרײד אנדער קײז דעדײ.
 פראצענט גרויסעז אזא טײל זײן אויף

̂ןבם היים־ארבײטער. די צוױשען  :ע
 איהרע פיט פענער־יצנײדערײ דער נאך

 פים עפבראידערי, קופט יראצקנט, 34.5
 15,071 די צװישען םיז פדאצענט 27.7

 אז אלזא, זעהען פיר הײם־ארבײטער.
 װצלכע קאנסוירנס׳ די פון העלפם א

 פון שקלאפערײ דער פיס זיף באנוצען
 נעפינט קינדער, און םרויעךארבײטער

 און ;ביזנעם קראדהיגג די אין פעז
 איע םון צװײ־פינפטעל גאגצע כפעט

 אין באשעפטינט זײנען הײם־ארבײםער
 א רײדען פאקטען די שניידזןדײ. דער

 נים זיף םאדערם עס אזן שפדאף מלארע
פירוש. באזוגדער קײן זײ אויף

 קאנםראסטארס די װעלבע ראלע, די
 ניט איז הײם־ארבײט, דער זיא ם״לעז

 אין נאדעי־טרײדס. בײדע אין גלײכע די
 כלל בדרןי איז דאפעךשניידערײ דער
 װי װירקזאם פעהר קאנטראקםאר דער
 אזוי כדןנער־הלײדונג. פיז טדײד איז

 סטאטיסםיה, די וועגיגסטצנס װײזט
 פראצענם 24 אונז. פאר ל׳ינט וועלכע

 דאםצךקליײ רעגיסםרירטע 101 די םיז
 געארבײט האבען אונםמרנעפוננען דיננ

 אץ האנטראקטארס. סיט אױסשליסליף
 האבען דאגעגען, פעגער־שנײדערײ, דער

 אונטערנע- די םון יראצענם 16 בלויז
 הײ^רבײט די ארויסגענעבען מתגען

 סאנםרא^טארס. דורף נאר דירעיןמ נים
 (נעסיוער) םרייד אײן נאד איז בלױז

 גיויסע »זא קאנטראקםאר דער שפילם
 דאםצז־שנײדערײ. דעו״ איז וױ ראלע

 קאנ־ דצר איז םרײדס צוױי דיזע אין
 קליײ א אםט באװאוסס, װי טו־אסטצר,

 אויוי נעמט װאס כיאנופעקטשורער, נעד
 זיןי גײ אױס זי םארםינם און ארבײט

 עכד םוז הי̂ל דער סים הײם דצר איז
םרױעךצרכײטער. ליכע

 חײם־אר• צאהל דורכשניטליכצ די
 אין אונםערנעמונג אײז וחולכצ בײטצר,

 7 אי? באשצפסמם, שגיידשר־טרײרם די
n* 5 און מ^ער־ארבײם גײ n  P דא־

j Mi iiimHii ׳ ®׳'3״ ®jf ײו י ױו ד ״ צ _ ~ _ י
 צ ד♦ v» אד״דא

i א^ן w פאלט i l a m i iM w w a 
 » נאו vא דאס נחןסצד# נאדײטצ;ד

ױיו טטצר או  פאר- און צונחנ?עלט וױ נ
 אמאנײ גאגצע די ווצדט op א^נפצנע

 א שדידצד-איגדוסטדיע דעד פון זאציצ
 יעס טראגט װאס אײנרינטוגג דער דאגק

ט/ ״ח^ס נאסצן אדנ״
 פױרפס 2004 די פון ודאצעגט 13
 חײם״ארנײםצד צו סחורח אדױס ש»<ןען

p נױ ־פון אױסצוחאינ i r. איז i t i 
 טײל דער אכער איז דארעדשדירערײ

 נאטרצםט און דורכמדט דער וױ העכער
 דער אין נ^ת פראצענט 20 גאנצע דארט

 5,1 בלױז ער איז סענער״״עדידערײ
 פון צאהל די כאטרעפט דאך יראצענט.

 טענעלי״סגײ• דער אין פױרמס אזעלנע
 גרױסער דער צוליכ ,46 גאנצע דער״
 טרײד דעם אין אזנטערגעמוגגען צאדןל

)5XnT,( דאמען״שניײ דער אין אפילו װעז 
 20 וױ פעהר געװען ניט זײנען זדערי

ײי םױרפס, אזעי״כע  רע;י- צאהל די װ
 דא- דעם םון אונטערנעפוגנמז סטרירטע

.101 נאר באטראםען האט טרײד דגען
 װערט סטאטיסטיק, די װײזט oy וױ

 אין ;אר ניט אדויסגעשיקט ארבײט די
 דזשױרז/ נױ װי סטייטס, שכנישע די

 אױך ;אר *עגסילװ״ניא, קאנעקטיקוט,
 וױיטער. נאך אםילו און באלטיפאר קײן
 דאפען״ דעם אין אונטעמעפונג אײן

 קײן װאארע ארויס אפילו שיקט טרײד
 בא־ װעלכער אינזעל א; פארטא־ריקא,

 גע״ און סטײטס ױנײטעד די צו יאנגט
 ;יט ׳יאיק גױ םון מײל 1800 זיך םינט
קױבא. שרן וױיט

 ארױםגע״שיסט װעיט יארק :ױ פון
 רעם און סטײטס 11 אין הײם־ארב״ט

 טריפינגס םיל ריקא. פארםא אינזעל
 ארויסנע־ װערט װאארע געשטריקטע און

 קאליפארניא. און פלארידא קײן שיקט
 יארק גױ פאר ,־אלע וױכטיגסםע די

 די װאו דזשױרד׳ :ױ :אטיר^י,/ שפילם
 הײם־אינדוס• דער איבער אינספעקשאן

 איז dv װי שװאכער פיר אגב איז םריע
 די פון סטײם. יארק ניו אין פאל דער

 251 האבען אוגטערגעפוגגע; 2004
 דז׳טױרזי נ*ו הײז ארבײט אױיסגעשיקט

 פענסיל־ איז קאנעקםיקוט איז 013 און
 צעגענדען װײטעדע די ןיא װײניא.
 געשיקט פירפען אײנציגע בלױז האכעז

ארכײט.
 פען זעהט בילד יאזיגען דעם פון

 הײם־ די געפאהר א פאר װאס קלאר
 די אין פאר זיף פים שטעלט ארבײט

 װי אפילו, נאכדעם שויז נאדעל־טרײדס,
 גמפאבט האט קלײדער־אינדוסטריע די

פארטשריט. גיויסען אזא

שאבאל קאלענדאר אינטעדנע

סקולמאץ ה. םיז

צוריק יאהר 12 םים װאך הײננזיגע

 דעי װערם *,װאניג^קאס, פינן* א גאך
 געקרוינם םאכער ריעקאום די pc סנזײיק

̂נזענדיגען א סים  סשרזיקערס די זיג, *אל
 פאדערונגען, זײערע #יע געװאונען חאבען

 דער איז יוניאז טײ-עיס רײנקאוש די
 אינשערנזפיא־ אוגזער *ון לאקאל |׳ערשםעי

 אויסגזך האש װעלכער “ריא ניך אין :אל
?rccp םא; ארבײטס שש־גדיגען 8 דעם 

 ®אר וואך א דאלאר 27 יןc סינימום א און
 דאס ירם8אויסגע אויך װערם עס קאסערס.

 גלייכע א מיט גדיװענסעס בן«רד א
 װערם וידדים בײדע £ון פארשרעםערש>|£ט

 אונאײניג־ pc פאל אין און עםאבלירש
 ײעדען געשליכשעם *יאגען די סוזען קײם
 :ןך ארביםרײשאז, אף . :^רד א *ון

 גידינגס, ח. ם. וראיעסאר שדן שצעהעגד
 װזגיל ד. .c דר. דעוױין. עליאם !ראןעסאר

מאסקאװיץ. זז. דר. א.ין

 באלשי״ די pc אײגיגקײט די דאנק א
 געלוגבען זײ איז קלאוקמאכער מ*רער

 בזנלי די *ון קריגען צו סשרײ? א דורך
 אר• ׳משוגדיגע 60 געפאדעיטע ד« חבתים
 באלםימארער די A לאקאל ײאד. בייטס

 םיפד גופףיטעחענדע 900 צעחלט ײגיאז,
 «זך יוניצז אין זןרבײטען װעלכע גלידער

 קאנדי״ ױניאן •אל׳פטענדיגע אונםער יעי
fâ לאקאל דער «אנס. n ̂לאסען  אנצו־ בי

אײדזשענמס. ביזגעס צװיי «»עלען

 וארחווגדלוגגען די װעגען רעחנ א אין
 דדיקט ארביםרײפזאן אן״ באארד דער סון

 ואלנצגדצז דעם *ויס ביפגדײס לואים
י גצדאג?:  ױניצן די »ון יסצסיאײמאן י

 איו עס •לינם. נעגענזײפיגע צ חאבען
ײן ױן י ?יים י  בעלי• רי •ון •ליכפ י

 די צז ױניאן דער ען1מי«יוחעל חבתים
 ײיצמדי גי• זאלעז »-בײט *ון ירײזען
 «ח 1*לינ די »י? עס ױן װערען רריקם

 גי« די אבצו*צ«עז חעלפען ױגיאן דער
 אינ• יער אין קאנקירןנץ עתרלינצ
 םיאויעקםיײרער אײן *ודיאמן דוסםריצ

ז י .־' »׳- צוױיפצן. דעם י

VU
mm:;

יןינדער בלינדע דיעלטעדען

N

ean or וױי׳ןר ױן װימר ריך 
irvw i וויו ״טינמן, ״חויש«ר«מ יײד וי נײ )נ«מ אוג״נר׳ן or י י׳ י  יוn or«0 8 ןר.nyp נ?ינד׳ן דןי װען י

»«ו»מ סיר ה*ט or.«י*ף פון געדיסעז
n r• .אנו eviv איסימר וױ ■וױ״ 

ד *ון מיר אינער iviHerv: װ»יט  •ריי
:מיר pit גע^רינען

נ»מ>'״• אויפ׳ן זעחסטו װיס —
u דעס m v v י— חינזעי מעסט/ןרן \*44י

 • י»... — Dippprv סון ׳עט־פערײ »
n*u ודג*<ד און חימ׳ןי-סטדנ סון» — 
״.  די ניי ס«(ון, אץ ד*רטמן, ןונער *

ו ה*סטו רעטטדסטינ׳ןרס׳ י  עיעפ ז
מי טױו׳ונט װ»ס רערװאוסט, ־ נינ י  ײי

 נויי• רןרמח״ןז.״ ;עקענט גיט דיר ט»ו
 ניינד, נעניירען ײערען קינדער נער׳סע

 ח־ימעו די אין |1נרענד טטטעס ד• י>לװ
jn״ יד rm it נעדעוים די סון ׳ס^טענס 

 ם*ד די ד*ד קען װ#ם ערד״. דער סון
 מעהו יענען *רגייסער אינער׳ן ט*זיע

נ»ד די הען װ*ם *ו און ׳צ-ידמרען?.״
yv'om )וון ם**-*לע opv וױםעג־ 

 ״ 1 דערגרונטעוועז נ־עהר דך •צאסט
im ני־־נדע r p... טױ־ סינדער... נלינדע 
 «<־ סון טײיען טױזעגטער און זע;טע-

| מעט*ר־גר«נעז ן1» קױיען• עדליי  יי
 רייכ״ נעײטרסען חטט נ»ט *טעריתא...

 סיי־ ערד... *כיעריסטנער דער א׳ן טיטער
 דך *יהען סײיען־נר״ט n» לעךיאנג

 אין און זיי- אוגטער סעלדער, |1א ער;נ
 יייז פענלוע!, דורות זיך ?*רט־סענען י•ז

 ססר־ *מייטען דעם אינער ניט תר אי־ן
 נ<י;דע *ױנען, נאינדע אוינעז, ׳צאטענע
 נלינ״ אין װידער ז׳שע oip — ?־נרער...

 )ז»םע< ,5ז»מע און <ר״ן יענען דען
c*n ייך נײ* pit דיvrtp ׳שטעדמ

נ׳ט... ניען װ״ס
 נע־ םיר אמם שטיכיע ד• האב א־ף
 םיםנע־ זיר האט עס װארים םאלנט.
 נע• ?ײכיגער » אױך איהר ני־ם טראנען

 געסופע! א*ז נסלמנםמר ד«ר יעיטער.
 *ד די כײ ■ריזנעם די פון סאמן, פה

 אףלנטעי םיף po ׳שטיבלאך, ־,••קערטע
 געלעבטעד דער און בארג; אונטער׳ן

 און בערג איע איכער אפגעקלונגען האט
 !?עלכע נאף דא דינען עס װאו טאלען,

 ,,שטייבלצן אזמלכע נאןי jw שטעםיאף׳
 עס און לעכעז״ כלינדער אזא נאך און

 סע־ אלע איז אז געדאכט# פיר זיף האט
 קוײ אלע איז םעז; לאכט טאל־נױבעז
 ערד גאגצער דער אונםער לעךגױבעז,

 געלעכ־ א ?יף קייהעלט אפעריקא םון
טעי...

 ״גדױס־ די אונז, פון לאכט פען
 ״וױיכדזע־ די אונז, םון שטאדטישע״,

 ,טעאריעךסניב־ — אונז םון הענדע״,
 בויער ״פראגראפעךםלעכטמר/ לעד״״,

פארטײען... אײן ןאו טױזענט פון
 אמת׳ן דער אין אז ״נאר הײסט עס
 בליגד־ םיט נעשלאגעגע די פיר זיעען

קײט...
 פארבען־שפיל צום זיך ציהען פיר

 עס װאס נים, זעהעז און היפעל אױפ׳ן
 איבער שרײען םיר אונטען. זיף טום
 די זײנען פיר אז בעדג-שייצען, אלע

̂ן מיר או] װעג־אײסטרעטער,  ניט, זעה
 ײע* אנדערע זיף שלענגלעז אונשעז אז

גען...
 אן זיןי פיהחגז סינדער״ ^בלינדע די

לעכענס״מלחמה... אײגענע
 אוגטער׳ן אװעק וױדער בי\ איף

* ־יי *באר:.
 ציהמן op םריה. זונםאג איז עס

 אין גזהם |pp גלאסעדקלאנגען. זיד
 אױב^, ipp̂<3 סלינגען op טשוירםש.

 op און ״בצת אויפ׳ן שטעםעל אין
fto אין אונםעז, גלאקען קליגגמז vo v 

 בא״ סלאנגען די און בארג. אונטער׳ז
ipo זיד, נפטען7ה 'i זיך Popnp,? אבpר 

 onyi ןpאויב פאנא^ר. צוריס םאלען
 ־D'3־or3p: זײ בײ זpכלום מים מצן
oopn^pa |P —־ djph די אין לאך 'n t 
P״*IPoi<3 א אין רpנpמ פיט '0PPn 

 אײנםאכע געהען אונטעז און נאט; צו
 ט־ביכ<אףpבrנ מיס ̂סpר־םאםpארבײם

 Dלppװיpנrאי — םסpאר די רpאוגם
םיכלאד. אײנםאכע אין

 די םון מצםעס די םיט אין געה
ארײן. טשוירםש אין רpינדp בלי:רע

 איז רסpםאינ זײ םאר חוי? גאט׳ס
 באד א אױ^ onpor חאמ. jpttf* םון

popa w>די כרוסירט; נים ״ om r 
̂ר די און קחם; און צובויגען זיינעז  גל

 רpאוגם פון אתיס \vrnp קעדקלאנ̂ג
 סארװײנ• סלמע צווײ צוױמען <PDn א

po כסעט בויםער m נלpop,װאס ר 
ip o rn  fpnpor אינ״ גדצוירמש. ךאר 

 חר פי| $לאױםמם מום קײן — װײ^ו
vo r:v קריטםוס־ א בילדער• חײצעע 

ד םיד*סך טל)פ tv כײם ניי
מי א איז כילד ױג r\nvo טם איז — ו

ipm ot• ip iזײן חאלס ״ #npo
סאז״.
v ח זוהז נו0י9* א Avrwo א י

 פץ חס:ל'ס סוסר און כיידער
 ארבײטער• אפעריקאנער דער

מװעגוגג.

יטג;. ח. ®ון

p •דס# rn n .כא- הצנט*נצװע;ונ;ען 
papr^r זא;ט »סו?ים ip .ארױס
^ די דpאכ פ צ  אױוי ;עז;צט6אױ פ

’?paipp די n ,גע״ זיר פדזרען כעגק 
 הערצער pדpז•• אז פילט iy טרײסט.

גלױמס. מיט
 זאלען פענשען או וױל, ;אט —

>VVV\ זאגט — כאקװעם און נוט p.-
ױי, גאט און —  זאר פענשען אז ו

 ברודעד א און ברידער; וױ זײן, לען
.ly זאגט — כרודעל א זpלםpה זאל

 עס װער ׳דעם שילט גאט און —
 פאדרעטער א א*ן ; כרידער זײ:ע גארט

 באשעפע־ אופוױכטינע אן ;אט בײ איז
םעסטעד. אדויס ער זאגט — :יש

 װעי*ט דע־ אױף אז רעדט, ער און
 װײל :יטא/ איעפען םאי גייק ?ײן איז

 די אײ:ע םארדאטען פענשען סף א
 אז פאפעס, די זא;ט ער און אנדערע;

 זײ אז און טעכטעד, נאט׳ס זײנען ?ײ
 םאינעהפען צו עדשטע די זײן דארםען
 עדפוגטעיט האיטען און װארט גאט׳ס

 ןיא זיהן, ;אט׳ס זײנען װאס פענעלו די
 פאך• זייגען וועלכע די, פיט קעמםען

ר.pרעט
 און גאך. און ;אף רעדט ער אןן
 אמעל־באנלײ־ אין סעז האט נאכדעם

:תפילה א געזוגנען טונג
א העייפען זאל ברודער *א

— ב־ודער
גאם... וױל ״אזױ

— םיײ און *עהרליןי
גאט... וױל ״אזױ

 האם דדיפע:. די א״ן שפעטער. און
 םיצוירטיש־ ^פאדהער׳ס׳׳ םון גערעדם םען

 קי:• די פיט ס^!ער די װען און ;דרשה
 אויס־ טישען די בײ געװען זײנען דער

 דעם האבען סרױען די או; געזעצט,
 נעשטעיט. טישען די אױף זונטאג־דינער

 הערצער פאפע׳שע די אין׳ זיך האט
טשױרטש־תסילה די איבעמעזונגעז שםיל

 —יץ־ודער א העלפען זאל ברודער ״א —
 ױגיאךפע־ דער און גאט...״׳ וױל אוױ

 גע־ ביז איך נאסט װעפעגס קרעםאר,
 “פן|דהעד״ דעד אז פיר, דערצעהלט װען,
̂רער אינגאנצעז *אוגזערער״, איז “״•אונז
 ױניאן דער פיט אי*ץ אין האלט ער —
 שמעדטעל זיא אױוי אסר טום ער און

 םים רעכענען זיף זאל פען אז אױ׳כען׳
 און ;אונטעז שטעדטעל אין ײניאז דער

 צוטיים א ױניאן די האם איהם דורןי
 שטעד־ אין געזעלשאםט גאנצער דער צו

 נאר טענה׳ט ער אז און ;אויבען טעל
 טשוירטשעס די איז ״פאדהערס״ די םיט

 העיפען איהם דאיםעז זײ אז דארםען,
פאינערס... די באשיצעז צו

 פוז אנטפלעקט פיר סאר זיך האט
 ם׳שוירמש איז אםפאסםערע גאגצער דער
 םדן איז רײד ״םאדוזער׳ס״ םונ׳ם און

 — ער?לערונג ױניאךסע?רעטאר׳ס דעם
 והגנ, נעשלעננעלםער אינטעיעסאנםער אז

 פא- די און מאפעס די וועלכעז אויזי
 פאי־ די ?'נדער׳״, ״בלינד״ע די םון םעס

 הארעפאש־ אםעריקאנער אלע און רםpנ
 םאר׳ן קאפןי זײער םױזרעז — ני?עס,
— לעבען

 אין ױניאז די ארײז ברעננעז זײ
טשוירטש•

.̂ivo d ip ם הױדזא־ פון טיש נ״
P3.| איף און vn׳jpo tm פון רעדט 

 פ»/ פרײז פולס רעדט jpo ״קױפאגס״.
 ״לױפאגס״; םין רעדט פען און פרײש,

*V גראסערײזאכעז, \vo רפאגטpד  ipn 
 שטיניאך די פאד קײלען ;״קױיאגס״

 הער — ידזײדער אפי;.־ וױנטער, אין
״קױיאגס״/ תרנײ איף

 וױײ שױן האט ר »ז זאגט, םרױ ױ
 עגט־ פאן דער און •?ױפטגס׳״; נינ

 אכיסעל זיך בײ ;אף האט ער םערטו
״קדפאנס׳/

 ױגיאן־פאי״ די אז אויס, איף געפין
 פאר א גאר ״פאטראגײ^״ גערס

 מעק־ דיער איז ױ;יאן די און סטארס,
 פיט אםנעפאבט האט ױגיאן די לעדין.

 אדױס״ האט פדײזען. געװיסע פטארס די
u/j: א נעי־אזט ' v v ,די װאס ״קױפאן״ 

 -po כײם קױםען פאפיייען פאינעדשע
 די פיט און ;ױגיאן דער פון ?רעטאר

 פא* פאינערשע די ק־יגעז ״קױפאנס״
 דא•״ זײ וועיכע איטיקלען, די פיליען

 צוױשען איז קעש״האנדעל דער פען.
 אדן סטאר־קיפערס, די און ױגיאן

 ארטיקלען, די פען קרינם דעם דודןי
ביליגער. פאר קויפען וױל פען װאס

 ביי ניטא גוט. אדבײט עס איז
 ״קױפאך דער פאדדרעדזעניש. קײן יעש
 א פאדלירען און ״טטבע״ סיז א איז

 פארלידען וױ פוגקט איז ״קױפאן׳/
העש־געלט.

 מאיגערס די זײנען דעם צו געקוטען
 אין זיף האט מען סטרײק. א דורף
 ארויס־ אנדעדע די אײנע ;עדארםט צײט

 פון שטיצע אנגעקוכיען איז עס העלפען.
 נעבען אדגאניזאציע• נאציאנאיער דעד

 2V װאלט קעש, דאיאר פאר א יעדען
 דער אין נעהאט. ניט באטרעף ה״ז

 סטאר א געלוינט זיף האט צײם זעיבעי
 פאר םצינעדס אלע האבעז צו לױפע־

 געמאכמ יוניאן די האט קאסטאכיער.
 גאג־ און איהם, מיט *דיעל״ סין אזא
 אזוי איז אנדער*, כייט אויר שױן דעש
געבליבען. עס איז

 פרוײ טאינעישע די זײנען דערפאד
 אין פאראינםערעסירט שטעדטעל םון עז

 יער איז פירינגעז סארטען אימ כביעט
 ײניאךלא• פון האמיםעט דעד ױניאץ.

 נאר ניט אױנען די זיף אױוי האט האל
 כיאין דער אין זײנמ׳ ברידעי די פון

 די פון אױןי נאר ערד, דעך אונטער
 דאניעס, די און װײבער די שװעסטעד,

 װען דערפאר, און שטיבלאך. די אין
 ױניאךל^זאל, איז טרױער א איז עס
 ;שטיבלאך די אין טרויער א עס איז
 יױ אין ײם־טוב א איז עס ײעז איז

 די אץ ױם־טיב א עס איז ניאךלאהאל,
שטיבלאף.

גע־ אײעגעטיאנען איז ױגיאן די
הײם. דעי אין װארען

* •*־ *
 עקאנאכייע דער פאר נאר ניט און

 סא• דער פאר אויף נאד שטיבעל, סון
 כיענער. די ניט נעטרױען וױיבער ראל.

 עטלײ די לעבענס־נעזעץ. אזא כיסתטא
 הויקער־ שםיבלאןי, די סיט נעסלאף כע
 צװיײ די אין אײנע ארײננעװאססען דיג
 דאך אײן אונטער צז סאכט, ײאס טע,
 אונטער םון סללות די הערעז םען זאל

v זאל פריזבע אײז 1אי דאד״ צוױיםען 
 טראגען װאס שטועסען׳ די איבערכאפעז

 דאס — םריזבע, צוױיטער דער פון זיר
 װיײ די אין צוטרױען קײז ניט וועבט

 עס מענער. זײערע צו הערצער בערשע
 פון ברענ א בײ אורזאכע. אן דא איז

טשיײ א דא איז געסלאף די פון אײנע

■ :■.׳ :■ • ן •

ען ד װ ל אי « ן ז ײ .ז . .
po האפיז דיכטער ■עדםי׳סען 

מר׳שטאה •V נ. — איד<«

 םײך, בײנאכםיגער א זײן זאד א*ך װען א,
!דװיםענדע א איהם איבער לגנה, א דו א־ז

 לאנקעש, צװישען שטראם א ז*ץ זאל איך ווען א,
!וואקםענדע א איהש איבער גרעזעל, א ח אדן

 רויזען־קוםם, בונםער א ױין זאל איך װען א,
!בליהענדע א איהש אויף תיז, א דו אץ

 קערענדעל. צײםיג א דץ זאל איך װען א,
א ך ן ו !■יקענדע א איהם פוינעלע, א

 איחר ותן אזן רעססאראן. ג״מר
eyn ,on טיאנט  po זינ׳נו איו נ־ט

i אױוי ועסטןורין ט׳סײני׳מן ס n ניי 
’**yp* ,ניט אסימ נרסיוױי n  p *p* 

׳שטאדס״סןר א ערנעץ אץ סטאראז
 !0 זוכעו ?וכ׳ם טען 1װא ״טישייגי־טאין״,
 ט׳*יי• דער אטסאססערע. אייע;ט«י'־שע

pד rר רpסטpטעטאל״סטעער• אין רצן 
jp^ שטpדטpטין א איז י panpaay* 

ipa ̂וט׳ס םצד פלאץ mrגעשטו ג p  pd cc 
ip i. פטר• פענסםער מיט חורגה• א 

fpô פון ברעטיאף מיט ?לאפט i-n ן 
 vmfrVPV טויזענטער pc spcpa א און

 |pnt ווענם די און איגוױיגיג. ריחות
 *in איז עקעי. פײכטעז פון שװצר״ז

 י»ײף זיןי דצכט עסען, אײף טען טaaלא
 וופדים. ארום קריכען טעלער די אין אז

 ,aa^o פון אראפ קוטען װערים די און
 וױי• ישעןaטשײ פונ׳ם 7װענט די םון

 opapâ^ אײער פון פארטוף, טער׳ס
o פון און זיצט, איהר װאו פלאץ, n 

 אלטען דעם םון בױך רונדען ^יסען
־טאן׳  פון זיד איז פיפקעט װ$ס טש̂ײ

 —פלאץ כייז טיר דער בײ ײפ8 לאגגען א
 און ״דזשטינם״״. פון באלעבאס דער

 &פעלדיגע די אין ארײן טיפער וױיטעד,
 או« טישלצך, הילצערנע שטעהען ריחות,

 און טאינערס, זיצען טישלאו די בײ
 זיף רײסט sypy װעריכידיגען דודכ׳ן

:קיל א דורף צײטענוױיז
ניט... גנב׳ע —
הינטישער דו פעלשער, א ביזט —

!...זוהן
̂רען... ״סטעגס״ דרײ —  ',V פארל

פײפ... א און טרונק א װײטעי,
װע״ װמרים, צװישען זיצען םאינערס

 או| װערים, אין םארװאנדע.ם אלײן רען
̂ן א אויןי  עםבלען3 שטײגער װערימדיג

 ביל̂י םיט זיך פארטשאדענען און זײ
 Pooma טשײנישען שאפען אבער ;עז
פײפסי די אין

מאינערסצ אהיז נעהען פארװאס
̂ p דער אױף נשסה־אומרוה דער
 רי םון הערצער די אין אויך שלאגט

 אוננתר זיד קאיטשענען װאם מענשעז,
 איי• אז מעהר. :אף זײ בײ ערד• דעד

 די אין אױגען די פאר טױט בינער
 נםPDאr די צוױשען אוכיעם אז ;גרובעז

 היימדד די איז רחןנס הרומע די אױף
 ̂רד דער אויף פויזען הינדער בלינדע

 די פון שויסען די איז זיןי טוליען און
 ט3יא ;פריזבעס די אויף םאטעס סידע

 *־i>oa* איז 4״ערגעץ׳ זײן צו באגעהר א
 ארײן פאלט טען און — דעם פון םען
 לופס די װאו שאטענס, jnppn נאף איז
̂.ypp טויטליכער שטיק אײן איז

 סאר־ עקעל דער װאס חוץ, א װארים,
 DOPa^־* מען און פארװערגט און טויבט

 *pבאג לעבען, פון שוחןרקײט רי דעם דורך
 צורײצם װאס װעמעז, דארטען פען נענט

 אר3 אין אװעק םיהרט און םאנטאזיע, די
 op װעלם. רײכער א װעלט, שעהגער א

 אלערלײ םיז ̂אגענטעז״ אהין ?וטען
 רסP3מאי און ״באנדס״, און ״שעהרס״

 IPoaPD לעצטע די מיט זיך םאר׳משכונ׳ען
 א אויפצוקױםען אבי הויז־זאכען, און

 Dpaa רpםאכי םעטאר־גרוב, א אין ״שעהר״
jn װעט םען און מזל׳דיג, זײן עס p n 

 •an אז דערבײ, פארגעסעגדיג — רײך
 •oopa“ ארומרײזענדער אן איז ״אנענט״

שװינדלער... א אפעריסט, אן לער,
צוסרױ^ קײן ניט װײבער די האבען

 רי םון ארויט :עהען זײ װען מענער, די צו
fpan אין דארטעז, כאטש שםיבלאך, p̂pp 

 אר3 עהם3 געמבעל און װערים םון הויז
 ̂״pia אזעל̂מ — צאהל ע3קלײ ע,3?לײ א

 םינס־ פון צופרעםעז גאגצעז אין זײנעז כע
 רpaװײ ורען און ג.3םארצװײםלו טערער
n לאקם ?ײלצוטרויעז, ניט האבעז  op 
 הײ• די םון אװע?צושטעהן מעהר םענער

 פא- ארוים דעם פון ?ומען עם און ״מען
 פאםיליעז־סקאגדא• און מיליעךװעהטאגען

 ארום דא ױניאן די איז װירער און — לען
דעם...

ארײנג^־א״ איז ױניאן די װאס דאס,
 כאי• סpמאם און שטיבעל, אין געװארען נען

 ״PPO ױניאן בײם מאמעס מיט זיך עגענען3
 ס״;3״?ױ«א קויםען צו אםיס אין רעטער

 די Ipaap־u מאמעס די זואס דאס. און
 טשוירסמ איז שטיבער זײערע םון ױניאן
 אויןי op געמס ״פאדהער״ דער און ארײן,

 ^ױמן3 א אין :אך עס םארשטארקט און
 ba'ir דאס ;הערצער מאאעשע די םאר
 םאר׳ז ״3מײנונ ״עםענטליכע מין א אויפ

 אין און שטעדטעל, מעטאל־מאינערשען
 ג3םייגי עםענטליכער רער םון ליכם דער

עםט ן ש ך מע י  אין עהן3 צו ז
 און לppע פון נעסט װערעםדיגען דעם

געםבעל.
אךװאס:3אוז
 IPO װאו שטעדטעל, אין סאלון דער

o לױם װאס ״רוטח־ביער״ פט3טרי n 
 1PD0P3,. דער עס איז יאן־םע?רעטער3ױ

paraopa, ״03פארםא צמעריקא װאס# — 
 Dp און יא|.3ױ דער םון שטיצטpa רםpװ

 •HOrHoaPD די םאר ״הלאב״ םיז א איז
onpa, און op נ<ך וגאטרצטוגכם״ט א איו 

iŵ, בײם ארם fpa'DO'a םpד ען3 ra n o 
 *waaap איו עקעל npa'iopnpaa א 3א33

 W fm oapaa םדיגעpרpװ ipnap שפארט
Dאארrאלטpנpחורבה. ר

^ 1tf lap* מצנכע p rn p a p o iw 
)war וײס אויזי CM•

mi t

,י



י׳ ״•**?

 m4P ד» װאס לוי/00נ«גדינמד חור
njrtjm \mm 10 inn«» ip©b» ד«

p, הןט •p» •y«oip»«i IMHWOM1 
8 «•n,!.«:״P* . if t ?  ir t m  r i y 
o » י»מ9 1 i•  iP3««rip o««v״I9*p 

'p«i0on«i8•* א»ן r i0 c0 9״:n"‘
i»9 װאס ,10*0311!?? און *ון1  fy r 

o סון נ»*ד ו»כס»ג זסחד n, ווןס f i 
W יסייתחנן װא• ;1«א ן W ?ייו

 ו/ממזנד onyor op װאס •<״?, ״»»
 ג«גץ אן |0וױ»? װאס און ;ססםן• _

o אױוי »•©»: n, די װאס I0oo*:i90p 
 סטססעס P3*«9P3 די דורןי *ױסען !ימון
 £סר- ס 1נא איז עס ױדסן. w ♦!י

cp ניט דואבען טיר װאס וס, i נױטי‘
«  אינערצודרױ זסנען p*i די ןייס״ו נ

 ױג»אז׳ ױנזער pc טיטגרידעד ד* ק/ןן,
ip?p* P3>rn 9* דט p:pזא״ ען,33»יטו

p*: װאס ,jpo*n ן9< in ז*;ען in p ii 
' i.3|9 מ»ט ס:p זסכען ipoh טוזען 

 אױסגאחם. *ן מסכמז ס»ו
ו ישטײגעד ו געהטט ז  : s*c ו

 דעד nc הױפט-אגזנט דער הייסןן,
0PW״iio3P38 דער אױף ipo21 ,סטריט 
i n חױסט pc ,יד *? *דטידען, װאס די 

pi0>p- צוניעכען ?איעז דרעססטכער און 
n נעפונען האט ױניסז, ןײער o גױטינ 

p מיאוס׳ע » או־סאכען p io i דער אויף 
 װעיט׳/ איד. »i״ א»ן .ומטעדנע״שאגאי

■0 P2«*3P0 סייאדערפיא, אין צײטוגג 
m mא»ן ׳ i n ה*ט אטאקע ip, סאר״ 

onyor ,יך? :o o n ip יוניאן די סוסען 
o 9 ד* און c i n p i i ' tיט i r i ביאטע 

T«>jl#i, וױ ip װען עס, טוט ip אדחנ״ 
o v o «װאס סקעב־טיטינגען, ד "?I 

אײן. רופט ^ב־אנענטור
u? האט ןטןקע דער אױף ־> p רינטיג 

 pc ״ןרײבער די סון איעער ומגטפעדט
 וועלכער, זוסטאן. אב. צײטוננ, יסגסד

 זעהד זײן צו ״טײגט ׳«ורנימעדזע;דיג
אננעאע־ גאנצעד דער טיט באקאנט נום

 ?וײ ארטיתע? ;שיד איבער קאפ די
: ו

סטען די גע״ קאמוני
אן די _  אדער פיהרער יוני

ער גאנצער דער געגען מ  ארבײ
ננזי״ עגו אװ ב

אין אסקירצונג קיײנער גאנץ א םים
:פאלגט וױ ׳.עגססער’^.ק

 םיר ייסארוואס ארטיקעי דין ״...אין
ijn די אן א?»נען rrc־ pc אינטער־ דער 

 אין עױשיגעז איז װעיכער ;אי״״,
ט/ .אידײשע י ̂גט װעי הײמאז״ מד. ז

 א בלױז סיהרט קאבייםע עק״שאן <די
 אינ* דעד פדן פײזרער ײ גענעז
 ״קארופ־ זײנעז װעיכע ״>:«תעשס:אי

 ומ״חנד* - ״מסעד ״נגבים״׳ םירט׳״,
 *מארתױשנמ איז }ט״שיקעס״

ות־.
 סעקרע־ נענעראל דער באראף, «אב

pc ̂ונט איגטערנע^אנאל, דער  ז
p̂ 'f 0ד אז באוױיזט, און אנקלאגע 

 קאםוגײ ־די pc האסוי א געסיהרט
0א'נכמרנע דער גענעז r•איןי נאי 
 איד אבער באראפ׳ז, םיט אײז

 דער אז זאג, pא וױיסער ביםעל0
 דער געגען חאטוניסטעז די סון

 פון טיי? א ביױז איז נדסדמאנא?
 m זײ װאם םארגיכםוננם״קאםוי,

 *ר• אידייטזןר גאגצעד דער נענען \\
 דיזזןן פוץ צװעיו דער באװענונג.

 באװײזען צו . דאס זײן װעס
 ?יכט אביסעי װארסען »?געםײז יאין
&v סראנעז די ivn v rv : po'] װאס 

דעם דיט יטײבות דירעקםע א

ד ט־י  אז צוגעבעז, ם-גוט א פאר ^
 ״ח. ד. אכית, איז #זאנט הײמאן סר.

 גענען בילױז איז סאסף גאנצער
 ״י^ראס״טנדטײמם״ ״מררעטער׳״.

אינטערנע״טאנא?. דער םיז ״!נבים״
 װי פדאכע, די בא?ד אבער זיר

 אי־ נרעסםזן די pc איעז אז ״סס
 דער אין ארבײםער־ארגאגיזאציעס

 אזא דןי חינםער חאם ווע?מ
 קעם־ סערקוױרדיגע pc נעישיכםע

 ?ױ0רקװ הער?ימ םואוננעז,Bו•וי
 איבער +ל1 — &ראדיזױ*ם, “

 װאס א?עם, pc נעסט רי
 po נעמייין סירד^רמן, גםי

p זי טז 'P  >0t אנ• א״ק
 ע«עט Y חאכעז נים ®יחרער
w f א<א אז אויס׳ז 
po ביז׳ן גרעסטען דאם 

p צאן01 t אויט• דסוייקעס״
 האסונײ די וױ נאסור, דעד

זזא• ס0ד װיל קאסיםזנ
גער0 תאםדניסם^ס, נס

SH י**. v' . t־־ ןא W fו I
v t  eane  —  » pn, ז»

חאבעז קאבןתיססעז רי n האסוני  ̂l ,tA ̂  m m Mm mאדװעחמז

m  ?oftrvrro ro  im  pi 
f0irjviu0P i m i o גסיט^אי/ אץ f i 

110» ro««ii O0i  ifi?jrii #I09P •in 
p«t pc רענען fm if io f i i i 00 איןv i 

i w i w i i r « r i  m  pc«4 ׳j f i w
pc Oftifl jfooo p די; i r v p o v

r״i ׳י1חאט i  crijjfor 001 >r:v-? 
o ijn ilw c r j is  «1 pc o n:, ד1 אז« 

 H0JW0-30OO « pc po ויסרמד #דיו
vvvi\ 001 און 1109 אץ נט0אגנעיןי 
o דנקוקט ישטסיץ אזױ n די א»ן טױט 

 <01 עד אז ,p«i in 10? — אויגען.
inyn 1 צו פאדדעטעד א« W 13i0,

״נטגדיט^ א ״טמסער״חמיד/ א
i :1010״ y i in—יט״ער ,0 « i ,טעגיע 
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 טאהע א־ז דאס אז ניט, *נער איחו
 11019309• 100191 10«ס די )16 11«"
 די ד«,ס |1» ?לטוה״איגדוסטד־ע, דער אין

אץ איעס טוט און ױניאן
 ודאכ״ ו*ז־נע די יײוען » נחות איײיע
1o i9 קענט איד,ר אז ד״נט, איחר 

 דאנט סטר״ס. א כזיט אויסשיחרען ז9«
m«" און טעות. ;מיסען » איחד io  9 i 
o •:0 א*הר װאס דעם, n# חומט u r, אז 

 נאג־ דער א*ן ט*»ער, סיל 0י(9 *רח די
m פיחרער• די אדנ״ט. «ון סיסטעם 

o זעחט ׳טאסט i האט זי און איין, אנמר 
 נר״טע נאנ׳ז א אויסגעארנ״ט דערסאר

ײ״ פון פראנראס טיפע |1א ע  נו׳ט־נע אי
 נאך עס זי האט דעװוייל ענדעדוננען.

 אנער ד.אפט זי אױספיהרען. גןקאנט ניט
 ײען יפט,1אינערח אױס׳וופיחרען, יע דאס
 די העי׳פען וועט אלײן ײנ׳אן דער אין

 פאר״ פויע די און סאלידאר־טעט נױטינע
 פראניעמען. נרויסע די פאד ׳עטענתיזו

 ;עדוי־ זײן ארנייטער די סחען דאן ניז
 *11 אנריסענט דעם אױספיהרען או| ייג,
 1א וױים, ױניאן״פיתרער דער איז. ער

 *וריס־ ארבייטער די *ו נעפעהל זײן סיט
 עד מאנט ארנייט דער .װ נלייר *ונעהן

 כאטד׳ד די ניי פאפולער נ*ט זעהר זיך
 קעז אנדער׳ע אכער ארנ״טער, סענדע

 ידן סײ מתדיען, ניס עד סאױ נ*ס, עד
 א<*ס ױניאן, דער םון אינטערעסען די

 םון אינטעיןסען די אין סײ און נאנ«ע,
 כאטרעפענדען דעם םון אונייטער די

 אליין, ׳טיייבט איחר װי װעלכער, שאו,
 און בעסערע, די צוױטען זיך רעכענט

 עטי׳׳כי; ׳עוין ארבייט איהר װעאכען אין
 וױריד׳׳ן ז״נען עס אז סימן, א ;יאוזר
 ייער )3 ׳צעפער; בעםערע םיל t״p נ־טא
 אויס* עס האט װער ? אנדקרט דען זאנט

 נע־ זיינען ארכייטער די אז נעטראכט,
 די אדן א״נע איפער האכען צו כונדען
 האט אוגזיז אזא נײן, םיהרער? זעלבע
 ײ באהויפטעם. ניט ?יינםאל סיינער
 איתױ♦ אפ*ושאםען רעכט א האט ױניאן

 א;די:ד יעדער װי טוער, איהדע ם־היער,
 .ייז ױנ*א! די דעהר, נאף חבית; בעי
 װא• ערהאערוננ, קייז סיינעם שולדינ נים
 םריהערדינע די האנען ניט וױל זי רום

 אנדע.יע. האנעז װיל און םוער, ױניאן
די :תנאי איין דא איז דערנײ נאר

 dp סוז ׳וניא! דע־ סון י«1פערבעי״
 זי אופן. ױגיאן־סעסינען א אויוי טאז
 ױניאן־ אלערלײ אין כאט״לינען זיך סוז

 נע־ ײעלנע די, אויסװעהלען אין וואהאען,
 שטארקע א נעםען סוז זי איהד. פעהלען

 ױניאז־אננעלע אלערליי אין אינטערעס
 וועלען ניט עם טאר און סען זי נענהייט.

 נעפילחןר נעשרײען, דורר אויסםיהרען
 דעמאנםטרא• םשינה׳דינע אלערליי און

 ױניאן א פאר נעפעהרליכםטע דאס שיעס.
 ױניאד אםת׳ער דער און איז.מאב־רול״

 זיין כ׳יט אפםפרען נינער װעם םיהרער
 אונ־ זיך א״דעד ואפױ׳אריטעם גאנצער

 .װאיב ניט ; מאב־רוא דעם טערווארםפז
 איחר און ױניאז דער «ואיב נאר זיד,

טאן. ניט עם ער םאר װירהזאניקײט
 אייר אויוי האבעז םיר — שער. ב.

p*p אז דענקען, סיר ניט. םאראיכעא 
 איחר םיינט דראערײען אײערע אאע םיט
 םון אײנער זייט איהר עחראיך. נאנץ עס
 פארנאאנדזשעטע. און פארםיהרטע די

 ניט. מיר קאנעז אײך סיט דיםהוסירעז
 נײן, האפען, םיר חעאםפן. ניט יועם עס

 דערנעתענםערם עם או זיכער, וײנען םיר
 אנחויבען װעט איהר ווען *ײם, די ויך

 פאר* .װ און זעחן *ו מןחר ביםעאע א
 םים שעחםען זיך ותנט איהר און שטעהן,

 םים און איצט, טוט איחר װאם אאץ,
 וועאכע םענשען, אויף אטאהע א״ער

 אײה איבער חינמ^הויך אזױ שםקחעז
̂ ”יוניאךא אםת־נאוואוםםזינינק אאט

S: ןזדבײטער :«נארכיםמיעע in 
r און האאופ ךער םח- (םימאיחנר r r 

 אייער יארק). גױ pt< יוניאו םאכער
 םארעםעגט׳ ניט &יר «נען ,דערשאערוע״

< אינןן,  אזײ •«י איז ׳סישםפנם, ווי
 *װיי־ נאות; אידישער דער ווי אאננ,

 .חוושאערתנ״ אייןר איז ווייא מנגם,
 גיכ״ר אז דערפאערען, *ו פיא אזױ דא «י«

dp ipq {pp םארטונקעאוננ״ א אנרופען. 
 ררי־ אח, ;ןװשםאנר אי«טינ?ן ד«ם «ן

o:po, גאנץ איתר וױיסם ^ י אז נו  י
 פאר?פ?נטאי* גים [:ערעכסיכה׳׳טייימגז

מ׳ שיפם ס& װאפ אאעס, מן ארזי^ ווו

ר דעס *וױ׳^ען א ײיןי  חן
ו> לוןוער ױ ױן «

י — .8 ג- i ו n  n tm *«♦,** 
m <אר«ױ ן*1א אן א׳ • » r m • י י י׳
•?P11. 09«• »י| •«1 913« 111911 «יױ 

o n חשני, רוסר m m, 1ול א*חר,» «י *יײ׳נן, יימר na impp pimp ד ינ »r סאר ״טו irBPi,"11 ׳<op 0109 m 09 אויףP 09091191• .v•9in» א״ר »
 פאו |1א |M*11 ipbij ip*** סיר ראנל

l*ir רייד יייי op»»«, אן ז*ו
:ip ט־ר מי,11«9 א«וי m i ט מי i גי i,

ד |10 0919 I ייי
 אי« op — .9 ל*ק«ל •ון טעסנעד

 1»י op *ז ײסט,11 א׳חר ױאס גוט זעחר
 np»״ אין |pipopoi»o*w אס11 פ*א ד«

 *P11 נאר ipjpp 1391װ pפיא שריינןן.
0*׳n נעער, 1 913« ,0 •1 o i |PO איז

 תאיט מאס שריינעו pנpשא דאס ניט
1«•• פאר?פענטאינען ip פון «« אוגו 1 

 opt אין ארײן אייגט איחר װאס רעדע
i פון רױא i9 סl 3t i ‘ \» 'l9• \vo :» iii09. 

i פח נאראסטער דעד איז עס m  ip i. 
 איז שדיינט א*חר װאס דאס איעס אטת,
p?«d 01 כונה װ־רשי׳נ? די o n  lie‘ 

 ער נאאד מי אכער יאטוניסט, געגאגטע;
 דאב, געזאגט ניס היינטאא װאאט אאיין
 ד«»ס ipp ,IPJM איחם ניאכט איהר װאס
 יף1א װירקונג מ׳נרעסטע ד׳ טאכען ניט
dpi .נ”א װען אעזערpשרייכען װיא ר 
 אזו• op 91 דארןי זאן/ pש’טoאpארo אזא

 נאט׳ריינען א חאנ?ן זאא op או מנען,
 דpזpא דער זאא דאר און קאאננ, אח טאז
 דעם פון כאריקטער רינט׳נען opi זעהן
 י1א. זיר סטארעט ip װ?אנען נפש,

 אא?ראיי ה־;טער ןpנאהאאט *ו שטאדח
 איהי פראזען. נאר־ש? אויפגענאאזע;?,

 איהר .Dאpחאנדpנ אנדערש אבער האט
 ר ח י א װאס ?טויאס, אננ?שרינ?ן האט

d 1װע;ע נעזא;ט װאאט p i ,כעא״דנר IPii 
 ד?רפאר און ט,”מ?נאיכק די האט א׳הו

m א*׳עי א״נענטייר op א*ז m אנעי 
 פאר״ סיין נ*ט דארום האט ז׳ינע. ניט

 סו־ מיר פארװאס אונז״ או׳־ו־י א־בעא
 דpי’א ערפיא?ן פון ״®ז״כען זיך זען

םא,יאאננ.
 זאאט א*חר אוינ )1—גוןלדשט״ן. ם.

t י1«" נײט נער?כט זײן if  ,n jio אין 
 רי האט יאהר 15 ,ד פון סשר דעם
 cm פאר אױפ;?טאן נארנ׳ט *!,ױנ

o א־ז דאן ?אאוסראיער, i זיכpניט ר 
ip־D די װ״ר רפיפאר, in ד פוןpר 

ip ױנ׳אן r io .װארים ניט op איינם 
 יאהר 15 די אין אז שכא, אוים׳ן ניט זיך

 וועא־ םיהד?ר, אזעי׳כע געװען ניט זיינען
 ,PDDPC סאטע דאס געטד״ט האבעי כע
 פון פדאםיטיר?ן ז״אען א־כייטער די אז

 האט זיי פון קײנ?ר אז און יוניאן, יער
 *dpp 19« 9« און אויפנעטאן, גארניט

 im מוז נעפ׳הרט, נאמיט צו האבען םע
 מענש?ן דע;ק?נדען א פון שאוס אאנישעד

 נים, םוינ םיה^שאפט די נ*ט אי ז״ן,
 נים א׳נ?רהױיט קען ױגיאן א אז נאר

 נאריש־ גרויס? א איז dp אז און ד&א̂פ
 א צו impop: «ו ארבײט?ר די פון ?'ים

׳iod צו ױניאן, 'ipp, ו» ipdopp, צו 
 און דױם, צאהאצן iv מ׳ט־ננעז, צו ?ומען

 װירקאיך איהר ז*ים װ. אז. און װ. אז.
 אאני־ דאזינצן cm אגצונצהטען נאדײט

'"1P די אז נאהו׳יםונג, א״ער פון שאוס 
 נעוואונצן? נארגיט האבצן ארכייטצר

 אז א״נצואװ־אינצן, םארטיג, איהר ז״ט
 אינדוםט־ *או?1? דצי אין ארכייטצר די
i׳p צורי?קעוזרען זיך ז״רעז iv םאייש־ די 

n o וואם־ זװריק? יאהר 15 סיט םון 
 אז איהר, װײסם הארצצן אין ,im זשע

pi»9p i אמת. cm נים זאנט איהד n 
 איצט, איז א*נ« זיין װי שאצכט טא:«ד,

ipDPC T דער ניט דאר א?בט P, װי 
 א אין אצכט ?ר צוריק. יאהר 15 סיט
 זיד האיידם ip ײאוינוננ, רmpהנpש סיא

7 iv  ,ipDpi ddp iv  , l io nזיך אן 
ivo»vo. אין אםאא נ?הן iv םאמיגצן

ײן אונטעד אינאניזאציצ  ד״ןסאסור. ז
fjh: היאמאן א׳ז M W  ip h w h v p אױס־ 

Dm ipnpm v געזאנט חאם און דישצא 
p. וואם .נײן׳*, שארפ?ן א זיי r »אי 

 חא־ חנם« פח זואםאםm im געײעז
IPUv באאד tPDD*:iovp די בעז d p m v 
om זעאנ?ז p rנדאיכpת ז  IWW ?אםיי

 חיאםאן ם?ד•”אמאאג«מ דער און איהס
d■ איז p : i, זינםאו, װי i i  o ip V ip 

im »n ״ *אסn o v n o t’, ון .זשזאיק׳« 
 באװיױט דאם אט .יאגראםשםשיק׳.

d װאם טאנ. im ײי ?אאר, p p d t  d p 
p .דעם אונט?ר rn » * ;io * p| קאספײן

:p;p| די .̂ ----- *■ ארנייסער־םיח
ײ?ר  דאס הייאיגס :1»י ■אראא .ז

 «ו דינ«| סאן ואס אוינ אומחייאינ?,
י קרממן  *1« דער איבער חער׳פאפם י

 דאס פאראוםריינינם :נײימר־באוופמננ
 סאמ*כם?ט, און צושפאאם רייאינ?,

*-.1,1,1, , ו ■־; ז M»np, גיס < DCMmpn- די ׳ ׳סאנט יאיחר אוינ
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ע בערע ט״: ב* «י'  ׳עטעדטער פיז ג*פות ג
מן,  די זעחן װעיען גינער װ*יטען אױ

 נערנעי• »ר»עהטערע; רעט *ין םטינןרם
*ן די ;ועסטאראן  מו-נערס רי *•הט ױני

 ,־־g«o מען װאו םארוךהר^ב, חנם »*ן
 נרורער h װאו און נעסיםייך, טעוועט
 םיט אוז ״טריט״ א מיט ברודער » חעלפם

M .נארעכטער
g ני♦;״ דעם א־ן קיאסעךקאמי &ארט

סאמנען... דורן־ נעפיהרם יענען דען
* ־י׳ *

 וזיפעל דער םאגאכט. זוגטאנ איז עס
 דער םון ראנדעז אלע אױף אגגעצונדע; איז

 םאר־ גיט וױל װאס זון, םארגמהענרער
 באמ״ הױכע רי הינטער ווערען :£|ורעז

 באלױכטען זיינען נעסי״אר די און שייןוען,
אוי־ םון נארד־ליכטיגקייט. שטייער א נױם
V i,] קומען בארנ, אױפ׳ן שטעדטעל םיז 

 זיך האדעװען װעלכע טעכטער, ארוגטער
ײ בארג. אוגטער׳׳ן שטעדטער אין אונטען,  ז

 אין *ױמןן, שפאציר א אויזי נעװען ?ימען
 אין דרעסעס, אױןי געקוקט ;שסעדםעל

 געװען סטארס; די םון שאױםענסטער די
 אן און פיקטשװיס׳״. ״סואוױגג אין אױך

 שטעטעל איז טאכטער אױסנצהאדעװעטע
 אױסגעהא־ אן פון באגלײט װערט אונסען,

אױבען. שטעדטעל אין זוהן דאוחנטען
 דער האט זיך פארען ראמאגטישען נײם

און־פא* איינםלוס. װענינ אלאכמן-קאםף
 רי פון קװעלעז אונטעז שטעדמעל פון «נס

 טאטעס און טעכטער. *איסמהארעוועטע
 צוקונפטמע רי כײט שמועס א םארמיהרעז

 אנז־ער *ן װעבען זיך װעט עס איידיסס.
 דערוױיל אבער קיגדער• בלינדע אוזן ײר,

 זונטאנ די אין שטילער און שםילער ןמנרם
 רי מיטעז איז געסלאך. פארנאכםיגע

 ױנג־אינ״ צוזאטען זיר קלײבען נעסלאר
 זינגעז און םייםעו און בחורימ׳לאד, נעלשע

 םאמעס די און נאכטרייד. םין א ^נוזאםען
fjn rt בלאסע, די מיט •ריזבעס, די אױ^י
 מידער. און בילאסער נאך •נים׳ער םידא

urr^pj םינס־ אין וױדער מאן דער געהט 
 ניאקעך גײע אבער ארײז. נרוג חנזאא

 pc געסלאך די איבער צוםאלען קלאנגען |
ר . נילא־ די און ארויס, ט׳ןזוירט^ אריםער מ
— רוסעז און טרײסםען ײנז״ק^אנגעז 5

״ כרודער א העיםען זאיל בר^ר א9
גאט... װיל ״אוױ

— טרײ און ״עהרליר
אזוי . •1 גאט... װיל .

J אונטען, שטערטעל, םון געהענדינ און 
*PJ איך האב אויבען, מטעדטעל צום 
 די םון הטכרס םוסר הויםען א ךו< ^

קיג- בילינדע די םון מאםעס און סאסעס
 ̂ j ̂ •

 דער אין װאפע די איז ױניאן
 לעבען... םאר״ן סלחםח '

g ײ און  — אומעטום װאםע די טראנען ז
r ׳ H' ט^ױרטיט, איז ױניאז די ברעננעז

|̂ n א jn ביזנעס־ די אין *טטוב, אײנענער 
 אויך איז אױבעז, ישטעדטעל איז נאםען

 *טטעלעז אומעטום — פארםײ זײער אין3
^דיין  זײערע... ױני^ן די ^וי

 אונזער אין טקומות, אונזערע אין |*^און
 איז לעבען - ארבײטער ־ נארעל אידישען

 גע־ א זיך האט — מארקעהרם... ^אנקם
געדאנק. א איז מווארםעז דאנא

 דער אין איץ מען עםו«ם אונז -גײ .
 און טשוירט^עס אונזערע ארײן.

 דער אין מיד ברעננען •ארטײען
איז ױניאן, די באאײנםלוסעז 4^11%

 איז ױניאן די אז דערבײ, #ארגעסעז כױר ?ן
ר באאײנפלוסעז גאר דארוי און מ

 ארום ■ארטײעז די און מעוירט״פעס די *
איחר^•

 ארנומענט אץ נאכנעגאננען םיר איז op ל
ױניאךסעקרע־ םאםאל־מאינעחעען גצג״ם

^ p i
נעטרא־ דארף ױניאן די נײן, נײז, *—

 דעד אין און טשוירטש. איז וזארעז ממ
A די ברעננען — םארקערם ניט איז 

ייניאז... דער אין יארםײ די און
מיןן  דער בײ םאדערעז צו װאס ך.אט י

 די אבער ;«ארטײ דער בײ און ^
 ניט נאר האבען פארםײ די און

 ̂ ײײאז... דער בײ פאדערעז ןא
נע• איר חאב אױבען עטעדםעל

 ה װאס צײמוננען, יארקער גמ
 סאמוניסם^ע די או ט,

 •ארםײ סאםוניסכדמע די אח __
 דער איז נעיוארען וודײנגעטראגען

m איך און יוניאז, דדעסםאמרס 
ױ נעהערם נרובען, א<ע אין ו

אד־ אמריקאנעד װאו _
יעמונס־סלחמה, ױיער *איחדען

לאבם... כמנן  זאך פאל״מ א ואך... _
, גצינד.^ - י . ,

 םעםאל־&איגע^זח טון אוחנק
 המכל׳ס םוםר און בייחנר מז

ותיםזנן.

W ־ 4

v מם wr וזי *ײײ. t |
r* סאוצגמג •רגײנתר

n t j מי *m r ____
ײ. יח ימיא• א^רמיא

h> mm m u . m• מ •
m. * ב»י*נם tn

®דאוױנץ
)7 זײ• וון (אלוס

 איהס טיט 1נר ױאדטען צו באפ וײן אלױפגעבער, ד»ן אילם,
געהן. צו הײם א דײך

0
 יצױן דאדף טען דאס ט-אכט און ראטאן טײן אױף pip איך

 געפעהייט, רעט דעם וױ יערײגען אזױ :איהם צו סוזי א טאכען
!ניט איד װעל

 :אר עפ האכ איך ױאס צו זיך אןיף טיד םאדדריסט עס
 צײטונג א :יט איז וױיזעד״ ״װעג דער :אגגעהויבען איגנאגצען

 אױפ• ליטעראטור צו לינע אױס װעלען דארםען מ׳ואל װעי״כע
 א ס׳איז ביעעסן אױסער גארגי״צט ביוגעס. ס׳איז בױען.
 װאס ■עדועגייכ?ײט כדן אזא צו נאלאנגט װאס י״פוט׳ע א ?ראם
 ;סחורה די אט וױל ער טאן. צו נײעס גאױ ?ו:סט םיט האט

 אויפ״ עולם׳ס !ראסטען דעם זאל װאס ^רײענדיגע, ביליגע,
צוציהען. טע־?זאם
רע• מיט 4קגאבעי װייל ע־ פידעא, א דט ■ויא, א דארזי עד

האטפאט. חײן :יט ציבעלע טיט טאר
 קאכד טערוױךט ״איהר : קאטפאט געזאגט טאהע האט ער

 װיל ער כרײן, טיט ט םי זױל אעזער ״ךעד :נאך און נאט׳/
טי-יקעז!״ איהמ ניט איהר און טי י י ל ס

 רחמגות א איז ראטאז טיין איבערקוקעז גענומעז האב איף
 האב װאוהין :דורכגעגומעז העלדען ט״:ע צו טיך האט געםיהל

 װאס וױיזער?״ ״װענ אין זײ קוטען װי פארפיהדט? זײ איך
 אזוי איז טיר !טײנער גאט זיך? צו און ׳זײ צו איך האב
 ערגעץ נעסער “גא ײאלט איך םארכרעגט. װער איך אז הײס
 נעלײענט, אילודאן״ ״װאיראדס די און געי״עגען ים נײם װאו
ײ לינען עס נעיעריבעץ. רעכטס עפעס אלײן און  טעטעס מיר נ
 אויןי ארױסברעננע•. פאפיר אױפ׳ן זײ 4זאי איר זיך בעטען און
 קען איך מײנער, נאט ״טיײבען? צו אפ דאס איך ליינ װען
!...*צטארבען דעױוײלע נאך דאר

 םיר... איך זאג אזוי טױט. םאר׳ז :יט מיך ׳טרעק איך
 זײגען ערײבער דאס ם׳זאנט װאס דערפאר ס׳איז אז כ׳נלױב,

אונ״שטערנליך...
 און אעבעז זײ װען טױט זיין געוױסען א אין ז״גען זײ ׳יא
עמאיבען... זיי װעז רעם נאר אעבעדיג

 א װעגעז מײנוננ בעסערען א ײעלט די האט אלענםאיס
אויך צײטונגען די און לעבעדינען א װענען װי מרײבער טויטען

im <ר

09i?gp m. אויוי m

««r
w o  v t  ip w m, t r r . n o

p א ס׳וױא אױג מווץ״ rvp o rftfO נאקוטען, א:עד?ענוגג
im ײר מען דארף tp p iw ׳עטארנען^ און

t כ׳ראנ o ע^״טאדנעז. ניט כ׳נין #אנעד אװעמעיעגט;
 װערין » אייודאנען׳/ ״װאיריד׳ס די אין פארטישט דך להאנ

 גלױ• ׳טטארקעז פון ׳צאעכט, און דט פון ?אגפליחטען סיט פוי
 געװיסע מארפיחרט אח רעדרט דיסט נײוער דער דאס נען

•i iv n m g געגען ■ראטעסט און רעװאלט מיט םוי נוך א 
 װאסער־ (יע?ב •עסימיזם ז״ן נאגריפע. און אידעען פאי״טע
 זײנע בעסערס. אױף האםנונג פון לעזער דעם נארױנט טאג׳ס)

 אניטטאט טאכט ;עהײמע א פון סיטגאלען דיגען כאראקטערען
ליכע פיטוט׳ע ויין צו  אזא האכען זײ אבער בא׳עעםעגי׳עען. טע̂ג

ײ מיט מ׳מוז אז ׳?ראפט  ׳צװער איז עס הינגעריסען. װערען ו
 2 אין ס׳איז ׳כיכער צוױי די (טיט בוך. מיט׳ן ׳&ײדען• צו דך

״ מ״חאט ניז טײלען) איבערגעיײענט. ניט ז
 האב איאוזיע׳/ ״װעלטס דער מיט אגנעלײעגט גוט זיך

 גיכער זואס װײזער״ ״װעג םאר׳ן ראמאן מײן בא^אאסען איך
ײוקען. :יט אדער יע רעט אי־הם זאל און טאכען צו םארטיג
 געיטרי־ א איהם איך װעל :כעסער גאר איז — ניט אז
םארקויפען. צו אױף האבען זיך כײ גרײזען, אהן בענעם

 םון געייאפען איז קאלאניע רוסײט-טפרעכענדע אידײט די
 גערוםען, אהין סיך און באהאלטען צו זיך ׳טטאדט אױסער׳ן היץ

 צו פארגעניגען םונ״ם אפזאגען זיך געמוזט האכ איך אבער
 װ.״ ״װ. אין יא:ג כ׳װעל אויב געצוױיםעלט האכ איך םאהר/מן.

םארבלײבעז...
װעא, איך װאס געװאונדערט ניט זיך האט אינטעליגעגץ די

 געװאונ־ גאר זײ האט עס םארלאזע;. ״ u ״װ, דעם ׳זײן קען
 מיםארבײטען. ;עקוםען בלעטעל אזא אין כין איך װאס דערט

 דארט איז םיינע, :יט װעז אז שטאטע? אזא צו איך קום װי
געזאגט, זײ האבעז ״איהד״ :לעזעז צו װאס דא גאדגײעט

ן--------אײערע גיט װען צײטוננ גא:צע די אוים םילט װאס או
 צו דעם םאר כדאי כאטיט איז דערפאר? אײך זיי צאהלען
?״ שרײכען
 וױםיל געזאנט :יט זײ האב איך דאס זיך פארישטעהט עס

 לעזעץ זײ אויב געםרענט נים אםילו איז געהאלט באקום איך
 אזעאכע איז נים• אז זיכער געװען כמעט ביז שרײב, איר ײאס

לעזען. צו נאר ניט טראכטען צו נעװען הײס צו אפילו איז היצען
קוטט.) (םארזעצונג

לערענם
/>

ט איהר ר דאלאר 200 כיז 50 פון פערדינען קענ לי ט ענ כ ע װ
בעריחםםער דער אין קורם » געהםם

ל ע ש ט י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ו ק ס
גארמענטס. םאר לײדים און קלײדער סעדער און מיסעס םו־ױען, מענ׳ס, פון
 *ח דרײפיננ נרײדיגנ, ■עםערנס׳ םאכעז צו יערנעו דעזײגיננ םאר סהוהל סיטשעל די

הלײרער. םענ׳ס אוו גארםענטס םאר ם*י דיעמס, סוםס, יזרוווקם, םיםעז
יאחר. 5C איבער נענרינדעט

עררײכם ד«ם סיול די
רעזולמאטעז. כעסםע סיסטעמעז, נײע אידעען, נײע

 בפלדינע א םײנם סהול דעזײנמנ מינמער דער איז קורם א
װײדזמעם. נזסע און מטעיע

 עס און םרייעה און מענער םאר פראםעסיאן גוטע א
אויסצולערנען. זיך לײכט זעהר איז

 אײנענעי אייער *יז װערעז נענעבעז ײעט יעס«גס באזונ^רע
םארמסזןה?. איעס ז«יט איהי אדפ

̂ערנעז סאר׳? כאדינגוננעו די  יײפטע. זעהר זײנען זיד אויכ
 ארן אםעריקא »י? קאספאניע פע׳פיאן עיסםםע די זײנעז םיר
«עםער:ע ילערלײ ענײדעז אוז ממיאנס פארקויפעו םיר

קיאסעז. אוחןנט איז טאנ
םרײםאג. אוז םיםװאר מאנםאג. אװעננדללאמ?,

ע ײ ר A אונזער איז דעםאנסטרײשאז פ pipd
̂יע םאר •ערזענליו גונים איגםארםאןויע. פר

ך קדםט פלי שלי ס אוי

א י כ מ א פ א ש

צװעטאטשני
םהעע ,והײפ.לילי
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ל ע ש ט י נ מ י נ ײ ז ע ד
יארה. גױ סםריט, םע37 װעסט 15

ל ה ן ק ם
.givo'D' 1674 טעלעפאן

שע ױ ר אידי טו ל קו  אגרי
ש) (באראן סאםײעטיי היר

 אויוד םיס פארםערם ציפונסטינע אלע ̂ןיםם
 סויפמ איהר װ«ז שװיגדלערס״ פוו צוחימעו אוים־ זיזי װי אוז פאימרי וחמעז קינפנת

סארם. אײער
 כאראם איחר אײד«ר דעפאזיסם קײגע גים

\v אונז. סים
 פרי» אבכאיוש א*ז טאם אוו ר»ם יתתר
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International Union Bank
f i f t h  a v e n u e  a n d  t w e n t y -f i r s t  s t r e e t

דאלאר 1
אקאונט אן עפענט

דאלאד5
ט ה ט צי טערעם אינ

ט לעגם  אויף eg ני
!שיעםער

 אנצױ צײט די איז איצס
 סיזאן דער וױי^ םאננען,

 סאעק די איז אן. נעחם
 צוניץ זעהר דאס וחנס

קוסען.

בער־ נעלדער  ארי
קט שי ץ גע  אלע א
ט ל ע  טדדילעו װ

ד שנעל, םלי ס  פינ
ן און נ לי בי

A י<י*

,SflP.
. * i s :  -

וזא זאכעז
מאר, ט״ די בארמי ענ מ אנו מ  ״

ם.״ א ט ש
^טאדט״ *סאגוטענט צונאטען עךד

 נאכ־ בארטיטאר געװארען געגעבען איז
 געװארען אויםגעמסעלט איז עס װי רעש

 וואמינג־ דדצארדדט צו דער׳מאגומענט
 װיכטי־ ערישטער דער — 1815 אין זאט

לאנד. אין דא איהם צו סאנומענט גער
םאר־ נאך באלטיםאר אין זײנען עס

 סא איגטערעסאנטע אנדערע סך א האן
 נאף איז צאהל זײער אבער גוייענםעז,

 םען אז גרוים, אווי גיט םונדעסטװעגעז
 אזא ׳טםאדט דער געבען זײ צוליב זאל

 װי ^טאטט, צוגאסען דער צונאמעז.
 װאס ־ #bpgc ךעם פון נאר ׳געזאגט
 דער נעװארען אויםנע״טטעלט איז דארטען

װא^יגגטאן. צו מאגוטענט עױטטער
 נעהמט ^טאדט דער םון נאכיען דער

 ער^טען דעם פון :אסען דעם פון ךןי
 טערילענד׳ פראװינץ דער פון גאװערנאר
 כאלטימאר; לארד קאלװערט, לעאנארד

 װאס קאלװערט, דזארדז^ םאטער, זײז
 אפגעיעטאמט טראדיציע, א לויט האט

 םלאנד־ םון פאײיליע אדעייגער אן יןפ
 נעװען אלײן אבער איז װעלכער ׳ריען

 ליב״ גרויסער א געוו*ן איז ׳ע:דערלע:ג א;
 האט װעלכער דדטײםס, קעניג פון לינג

 לאנד שטיק גרויס א געשאנהען איהם
 איז ער און אירלאנד, נאלטיטאר, אין

רד געװארען אופן אזא אןיף  באלטי־ ̂ל
ר בארטיט^ר. פון ̂ט

 געװארען איז דזארדז^ סער װי אזױ
 געװען םארלאמ זײן איז קאטױליק, א
 םיט־ זײנע םאר ה*לאניע א גרינדען צו

 זײ װאו װעלט, נײער דער אין גלויביגע
 די אויס^טעהן דארפען :יט זאלען

 האבען זײ װאס באהאנרלוגג, שלעכטע
ענגלאנד. אין געהאט דאטאלס

 א אונטערגענומען דאריבער האט ער
 האט ער װען און אטעריקא. ר,ײן נסיעה

 ער האט ענגיאנד, קײן אוטגעקערט זיף
 םאר־ עחפטען דעם טיעארלז r:yp פון

טיטארטער. א לאנגט
געשטאר״ באלד איז דדשייםס סער

 באקױ האט כדטארטער דעם און בען,
 דאם סעפולױס. #זוהן עלטסטער זײן מען
.1632 ױני, אין געװען איז

 בא^םיםט דאמאלס האט סעסילױס
 ערשטען דעם םאר לעאנארד ברודער זײן

 טערילענד, פראוױנץ דער פון גאװערנאר
 נעװארען אנגערוםען אזוי איז װעלכע
ענגלאנד. פון טערי העניגין דער לכבוד

 געװארען ארגאניזירט איז 6159 אין
 פרא־ גײער דער םון ?אונטי עריטטע די

האונטי. באלטיטאר יוױ:ץ
 די געווארען איז׳געטאכט 1661 אין
 #̂עטח דעם םון אויסטעסטוגג עױטטע

 גע־ געזאלט זיףי האט עם זועלכען אויה
 דײװיד אײנער און ;יטםאדט די םינען

 באזעצט באלד דא זיך האט דדטאונס
אײנװאוינער. עריטטער דער אלס

 אינ?אר־ באלטיפאר איז 1797 אין
 מוניצי£אלײ א אלס געװארען פארירט

טעט.
געװארען, נענרינדעט איז מעדילענד

 אן זײן •צו כדי ;עזעהן, האבען טיר װי
 ענג־ פרן קאטוילי?עז די פאר טהלט עיר

 םון דאריבער האם פראװינץ די לאנד.
 ־1שט* ליבעראלע א •'ננענוכיעז אז אנהויי

 די און גלויבענם, אנדערע אלע צו <ונג
 א( אנהויב םון האט באי.טיםאר ׳טטאלט

̂טידענסטע די צוגעצויגען  עיעטענ־ פאר
טען.

|p גאר דאריבער איז עס װאו̂נ ''
 מיט־ זיבען די צװישען װאס ניט, דעד

 שטאדט־ראט ערשטען דעם פון גלידער
 דײ^שען, דרײ מיר געפינען 1797 אין
 הריג דעם םון צײט דער אין װאס און

 מערײ אין איז אוטאפהעגנינ?ײט םאר
 דײ־ גאנצער א נעװארען פארמירט לענד

רעגימענט. כדפער
 םאר־ הויפט־םאטױחגז׳ די פון אײגער

 באל־ ̂ןטאדט דער פאר האט טען ןןאם
 ארט׳ יענעם גראד אױסגע?ליבען טיטאר

 דעם אױף האפען גוט״ר זעהר ךער איז
 1ארײ םאלט ער װאו טייך, פאטאפסהא

בעי. טישעזאפי? דעם אין
סא־ טיפען א זעהר האם האפען דער

 ארײנ־ ?אנען װעלכע עיםען, פאר נאל
 נאכט םון צײט יעדער אין אהין קוטען
 םום 35 ביז ?ײן קאגען און טאג אדער

װאסער. אונטערען טיף
 פון גענענט דער אין איז 1723 אין

 און אײזען, געווארען דגפונען כאלםימאר
 האנדע? דעם םארגרעםערט האט דאס
 *אדם.2< דער םון באפעלתערונג די און
 םח װאוקם דעם אין םא?טאר אנדער אן

 געווען איז האםען דעם אין ׳שםאדט דער
 דעם אין אויסטערס צאהל גרויסע די

. ט^ןעזאפיה ^ י מי
 באל״ עמאדם י דער פון געמיכטע די
 •pufi איגנתרעםאנםע סך א האט םיטאר

 דעימד «ו וחנרס אין עס וועלכע טען,
_ ?נעז

b 20 םון rrסעפםעםבער, מען A770 
a 20 ביז nבאיל״ איו ,1777 יאנואר, סען

a סון אדע דעד געייעז םים^ר r t סײ ^ג

מ ע י ז ■

ז ע ל א ס די א ד ר ע סו

 געטוזט האט װאס ׳סא;נרעס נעגטאיען
ד איז װעאבע פילאדעיפיא, פארלאזען : 

 אטאקע אן פין געפאהר א אין שטאגען
ענגלעגדער. די מצד

 באלטײ איז ׳עןעטעד יאהד א מים
 דעם פון העד?װאדערס די געװאיען מאר
 ארגאגײ האט װעלכער ,,■ולאס? גראף
 ״פױ געװארענעם כאריחסם דעם זירט

 בראװ אזוי האט װאס ג/ןגיאך, צאס?י
 אוטאפהענ־ אטערי?א׳ס םאר נע?עכיפט
גיג?ײט.
 ענג״ פיט מלחטדז צװײטער דער אין
 ע:ג־ די װען ,1814—1812 אין לאגד׳

 ־pro פארט באםבארדירט האבען לענדער
 באלטיםאר, באיטיצט האט װאס הענרי,

 די צוגעקוקט קי ס?אט םרענסיס האט
 הא־ דעם אין א םון באסבארדירונג

 האם געזעהן, האט ער װאס און פען,
 *סטאר די ^רײבען צו איגספירירט איהם

 ׳טפעטער איז װאס בענער/ ספענגעלד
הימז״ אמעריקאנער דער געװארען

 עריעטזנ די געװען איז באלטיטאר
 אײג־ האט װאס שטאדט, אטעריקאנער

 װאסער־לײםונג, מוניציפאלע געפיהרט
 ‘ער^ די אפערירט האט באלײכטוננ, גאז
 פאראײניגטע די איז אײזענבאהן טע

 אין אהײא). ענד (באלטיםאר מטאטען
 נעטאכט צועריטם אויך איז באלםיםאר

 לײ־ טארגענטאלער עריעטע די געװארען
פא^ין. נאםײפ
 דער אין געמעהעגיע גרעסטע די

 גע־ איז באלסיפאר פון געיטיכטע גאנצער
 האט װ(וס שרפה, יערעקליבע די װען

 געיטעפטליכען גאגצען דעם םארגיכטעט
 טען8—7 דעם יטטאדט, דער םון טײצ

 דפהfir די װאס םון .1904 פעברואר/
 בא?אגט. ניט איז אנגעהױבען, זיף האט

ראגען האט וױנט ̂פטאר?ער א  די זצ̂ו
 עס געסלאך. ^פאלע די איבער פלאמעז

 1500 איבער געװארען פארברענט זײנען
 אײגעג־ אין שאדען דער און געבײדעס,

 פי־ 125 איבער באטראפען האס טום
דאלאר. ציאן

ױ אבער,  נאף אפט נמשיהט דאס ז
 דא אויך דאס האט אופגליקען, גרויסע

 דער־ נאר אנטפוטיגו::, צו ניט געפיהרט
 אײנװאוינער די פון ענערגיע די אז ׳צו

 און ;געיטטארקט פעהד נאך זיך האט
 דער ׳טוין איז ארום יאהר צװױ אין

 פיט באדעסט געװען אפנעברענטער
געבײדעס. נײע

 דער איז יטטאדט דעד פין פיםען דער
 פיט אפעריקא, גאנ״ן םאדערנסטער-אין

̂ע איז גאכעז ברײטע פײנע  אויסבע־ א
באקװעפליכקײטען. און סערונגען

 באי־ א-ז ,1920 פון צענזום דעם לויט
 די אין יצטאדט אכטע די געװען טיפאר

 רא־ האט זי עטאטעץ. םאראײנינטע
 אין אײנװאוינער 733,826 געהאט פאלס

 די פיט צוזאפען און גופא, שטאדט דער
 אײ:־ 787,458 — פאדיטטעדט ארומיגע

װאוינער.
אזעל־ גיטא זייגען באלםיפאר אין

 יאר?. :ױ אין װי הײזער, טענעפענט כע
 אין הײזער אלע פון פראצענט 55 ארום

 אז אזוי׳ ?&טאס, צוױי האבמן באלטיפאר
 הײפען״. פון ^צטאדט א איז באלטימאר

 און װאסערלייטוננ אױסגעצײכענטע די
 באלײכ״ און םראפװײען ?אנאציזאציע,

̂ען — טונג  דער אין יעבען דאס פא
אנגענעהם. און באקװעם זעהר שטאדט
 פון אײנער איז באלטיכאר װאס חוץ

 די איז לאנד, אין פארסען גרעסטע די
 פטריעלעד1איגד גרויסער א אויף שטאדט
צענםער.

 שטאדט דער פון אינדוסטריע הויפט די
 די קענערײען. פרוכט און איסמער איז

 קלײ־ די איז אינדוסטריע גרויםע צװײטע
 45 ארויס גיט װאס פאבריהאציע, דער

 בלעף און צין ?ופער, יעהרליך. מיליאן
 אינדוסטריעץ גרויסע זעהר אויף זײנען

באלטיפאר. אין
 םון אינדוסטריע פאבדיק גאנצע די

 ארום אויף נעיטאצס ווערט באאטימאר
יאהר. א דאלאר מיאיאז 400

 מיט באריהמעז זיך קאז באיטיםאר
 האפ־ דזמאנס לעהר״אנשטאלטעץ. איהדע

o rp נא־ גרויסעך א האט ױנױואירסיטי 
 װערט נאר לאנד, אין נאר ניט מען

 גרעס־ די םון אײנעם םאר םאררעכענט
̂זטאלםעז טע ײעלט. דער אױף לעהר־אנ

 איז האסםיטאל האפ?ינם דדפאנם
 מע־ בעסטער דער הינזיכטען סןי א אין

̂ןזער  אפערי?א. אין איגסטיטוט דיציני
 סאן פרויען םאר סאלעדזש גאו^מר דער

 און װאסער מאר, ברין מימ סאנ?ורירען
̂ציכע אנדערע, ̂מעס םחיצן ער  קאיעדו

; ■ צאנד. אין
 םאר אגשטאצטען אנדערע די צװמןען

 דערמאנט דארםען סונסט און ביצדוננ
 אינא? די אינםטימום, פיבאדי וחנרפן:

 אפנףיאונגען, 17 מיט ביבאיאטעה, פרמט
 םאר־ וואם גאצעריע, קונסם װאצםערס די

 ביי־ פרױואטע םײנסםע די אםמר םאגם
 סאי)וײנינםע די אין ^יעקציע דער

 אינ־ •וקלמ אנדערע און — עטאטען,
 אן פאר באאטימור םאכען טטיטרציעס

גרױסער מון צענט^ר איגמעלעקםחנלעז

).5 זײט ןון ןש״וס
 ריגג״ ״ארכײט^ר םאר׳ז ארבײט עד און
 אנגעהוײ זיר האט עס װען ,1911 אין
 גענען לאגד רעם אין באװעגוננ א בען

 דעם ארגאניזירען ער העלפט פרעפדע,
 ה*ט וועיכער ,עייען־דעםענס־קאונסיל״

ארכײט. גוטע םילע געסאן
 איײ ?אפיטאנטיעי? איז 1915 אין

 ארנאניזירען צו ער׳טסע די םון ;ער
 האט װעאכער פאנד״״, ״ארבײםער דעם

 גע־ האט און היאף םיל אזוי נעגעבען
 איד׳טער דער כבור פיל אזוי בראכט

לאנד. דעם אין כאםעיקערונג
 יכבוד זײן פארמװעכען װעאענדיג ניט

 איינ־ יעדע אויסרעכענען ניט איך װעל
 גע־ אאץ האט ער ײאס היאף, צעלנע
 הײאיג־ א פאר עס האלט ער געבען.

 ארײגרײסען ניט זיך װיל איך איז טום׳
 איז עס אבער ;״״?רשי-סרשיס זײן אין

 אפ־ ער האט זעלטען ניט אז םאהט, א
 ער װאס ײאױאוין, נאנצעז זײן געגעבען

 װאך־ שװערער א פון פאדדינט האט
 אוכד אז גע־עטעס דערמיט און ארבײט,

םאמיליע. גלי?ליכע
 איך :געביט איםערארישען אױם׳ן

 נע־ קײן ^רײבען ניט חלילה, דא, װיא
 םילע פיאע, נאך ער זאי ?ראלאג.
 איך געזונט. זײן און לעבען יאהרען

 כאראתטע־ אײניגע אנװײזען נאר װיל
 ?אפיטאנ־ י. פון יטטריכען ריסטי׳שע

טשי?.
 ניט עאטערעז, ארימע בײ געבױרען

 ניט ערציהונג, גיענצענדע ?ײן גענאסען
 ניט אפיאו אוניװעזיטעט, איז געיערענט

^v עאעפענטארע פיטגעםאכט v, האט 
 םעהיג?יײ ־אײכענע זײנע מיט דאך ער

 שרײ־ א זײן צו דערשלאגען זיך טען
 אײניגע ציטירען דא װעא איך בער.

 אפשא־ ראטאנאװסקייס ל. א. פון שורות
 ארבײטער־טר געעהרטען דעם פון צוגג
 :שרײבט ער קאפיטאנטשיק. י. ער,

 אן בלויז ניט׳ איז קאפיטאנטשיק ״םר.
 ער ארבײטער־טוער, איבערגעגעבענער

 וחד בײ פאאהס־שרײבער, א אױך איז
 היײ א איז װאדט נעשריבענע דאס פען

 איבע אינערייכע טיפע זײן ליגטוס.
 גא־ זןי באשרײבט, ער װעפען ״די צו

ײ באשרײבט, ער װאס סעךבילדלאך,  זי
 לײכם עם אוז װעה, פיל פיט נען

 באוםיגט װאס נישמה, ליכטיגע א ארױס
שמערץ." יענעפס פון

 שרײבען דאס איז געזאנט, שוין װי
 הײליגטום, א סאנט*טיהיקא« פר. בײ
 נוצען נעהענט האס ער :אר װאו און

 נעטרײ נעדינט ע־ האט פעז, זײן פיט
ארבי׳ים. הײייגער דער

 דער אין שרײבען אנםאנגענדיג
 צײמוננ טענייכער אידישער ערשטעײ

 אין ערשינען איז װאס םרײנד״, ״דער
 פוץ ער איז ),1903 (פון פעטערבורג

״בונד״, :אין פיטאדב״טער א דאן
 ״די (לעפבער;), דעפאקראט״ ״סאציאל
 ״ברוים ארבײטער״״, ״פרײער שטיפע׳/

 (אר• שטיפע*״ ״פרײהײט עהרע״, און
 אר־ בעקער אידישער ״דער נענטינע),

 שטיפע״ ארבײטער ״פדײע ,“בײטער
 םיטאר־ א איז ער װאו (אמעריקא),

 אאנ־ אין טאג. צו הײנט ביז בײטער
 ״אר- :אין פיטגעארבײט ער האט דאן

 ױניאגיסם״, ״טרײר פרײגד״, בײטער
 שטימע״״, פע:טעלםײ?ערס ״ארבײטער

 ״אידישער דור״״, נײערא װעג״״, ^אונזער
 ער און זשורנאא׳״ אידישער עקפפרעש״,

דער^״צײס״. פאר הײ:ט שרײבט
נאציא־ אידישער דער אויך אבער

 רױר־ אלערלײ םון פרוכע די װיכטיג?ײט.
 אין געםיגען דענאמינאציעס און כעס
?ירכעס. 500 ארום שטאדט דער

ארױסגעגע־ װערען באלטיםאר איז
 צײטונ־ פרעפד־שפראכיגע עטאיכע בען
 איטאליע־ 1 דייםשןע, 1 זײ צוױשען נען,

כדשעכישע. 2 און פױלישע 1 :ישע,
 באלטי* אין פארהאן אויף זײנען עס
 די צװישען ארגאגיזאציעס סף א פאר

 בילדונגס־צװע־ פאר — איפמראנטעז
 בא־ דער פאר און אונטערהאלטונג הען,

 באדערפ־ און נויטען אלע פון פדידיגוגג
איפיגראנט. דעם םון :ישען
 היבשע א געשפילט האבען אידען די
 באלטיפאד. םון געשיכטע דער אין ראלע
 דער אין שוין זײנען 1773 איז נאך

 האן פען װי אירען, סף א יעווען שטאדט
 דעם אין אנאנסען די אין: זעהן ראס

יאר. יענעם פאר דזשױרנאל״ ״מערילעגד
M געהײסעז ©gn איד אײז T 'v n 

 דעם פון שווער א גמוחנן איז ער הארט.
 םין אן9#םאי חײם באריהמטען איצט

 ;לא נעשטיצם האט ער םיאארעלםיא.
 גדױםער גאנץ א םיס ארםײ םאיעטם

נעאט• סוסע
געהאא• האבען װאס די, צװישען און

 םארט איז אםעריגא ןrגnרםײ8ם םען
 אין גמאאלםעז האט מי מת םעקהענרי,

 ,1בענערי ס«ענגע<י• ״סמאר זײן מרײבען
 איז םענדעס אידען די נעווען זײנען
. . קאהען• פיאי•

 דער איז פרײהײטס־באװעגוגג גאיער
 ער פרעםד. ניט ?אפיטאגטישי? י. גאמען
 םון ״החאוץ/ גרויע א ארגאגיזירט האט

 זײנען םיטגלידער מעהרסטע די װעלכער
 iv איז 1918 אין ארץ-ישראל. אין

 נאציאנאל אויפ׳ן דעלעגירטער א געװען
 פאנטשעסטאר, אין ?אנםעחןמ פאנד

 זעהר א געבראכט האט ער וואנען פון
 תלםוד דארטינע די םון גרוס הארציגען

 אוײםע אידישע װאו ישיבה, און תורה
 אזױ איז זי און לערנען, ?ינדעראאך
 דארטעע די טאדעלט ער םאראאזען...
 מנהידם. די ערפוטעט און באאעבאטים

אנדערעס: צװישען שרײבט ער
 מאנטשעעטער ?ײן נסיעה ״מײן

 םיײ םון אפפרישונג אן םאר געװעז איז
זכרונות... און געפיהלען געדאנקען, נע

 *ױנ- אידישע די באזוכט האב ״איך
 סטריט, גארנױואן אין - סטיטוציעס
 קלײנע רײהע א צוױשען — טשיטהעם
 זיך נעפינט זויבערע, גאר ניט הײז?עס,

ישיבה. די
כמעט ואפגעלאזעז, איז הויז דאס

 האב קארידאר אין חורבה. אלטע אז
 םריט שטאר?ען א געהאט פורא איך
 ניט חלילה, זאי*, איר כדי טאן, צו

חאט װעצכע פאדלאגע, די אײגברעכען
 םיס. מײנע אוגטער געטרײסעלט זיך
 אױ- די אין ארויפצוגעהן טרעפען די

 י1אוי גאר שטעהען חדרים בערשטע
נםשות סכנת איז עס און פש?ולות,

 ^אר װאס אך, קלעטערען. צו זײ אויױ
 םייםם דלות דער אריסקײט!... אן

 זײנען זשע שוין וױנ?עלאך... אלע איץ
 אזוי ?הלות אידישע פאנטשעססער די

 אױפהאצםען ניט קענעז זײ אז ארים,
 יונגע פיל אזוי װאו תורה, םקום זײער
לערנען?!... לײט

 יעחרײ פיטעל א ישיבה, ר>יט ״דער
סלוגע פנים, בלאס א פיט איד נער

 ברייםען א און אויגען דורכדרינגענדע
 און תוחז פיט פול אפת — שטערען
 דאך, איז קערפער זײן אבער חכפה.

-------- סקעלעט.״ א וױ
 האאיםאנ״ י. באשרײבט אזוי אט

 םון סצענסעס און בילדלאך זיינע טשיה
 ביז׳ן און לעבען. אריפען אידישען

 דער. אין ער שטעהט טאג הײנטינעז
 גע• איהר דיגט און כאװעגונג ארבייטער

 אר• אן זײענדיג עהרליך. און טרײ
 םיניע מפרנס זיך איז װעלכער בײטער,

 צו שווער זעהר אן איהם קופט כפו,
 מפתס םיטעל, לעבענס זײן פארדינען

 נאר און קינחלר. און פרוי זײן זײז צ
 צוברעכם װאס ארבייט, סאנ שװערען א

 נשםון, די םארשאטענט און גווי דעם
 הײיימנר זײן צו ערשט זיך ער נעהפט
 באשירײכם ער שרײבען. — ארבײם

 &ױח• און לעבעז עס װי שילדערט, און
 אויםנעםא״ די פענשעז, אריפע די ילען

 זײע• .זײנען עס װי ארבײטער, טערטע
 אינססיםױ זײערע וױ און אגגעננע, רע

 עס נימ, רוהט ער אויס. זעהען ציעס
ץ צײדם .7האד *ליבענדעס אלפענשליך זי

אצעמעז, פאר געארבײט לאט ער
 גע־ צובראכען םיזיש — איז ער ביז

 םון פליכט די איז היינט און װארען.
 איהם שען5מע רענסדענ?ענדעז יעדען

העצפען. צו
.pro יאנימעק, מ.____________

פרעםערפ
ן ו ם פ ק ו א ל ק

ברעם• װייער די ראס װיסמן זייט
 כזד און װעלוועט פרעסען צו צאך

 איצס ביז האבען מיר װאס ליװיע,
ײ צוגעפעכטע רי םים געסאכט  ל

̂י צוגעשלאגען אדער װענד  צץ8ד« אוי
אוג״ פון נעװארען ערסלערט זײנען

 אום״ פאר םעקטארי־ראתטאר זער
פי| נעריר דער דען ױזען, צו געזונר

 צואא• די און פעך צואװאריסטע די
 אאד צו ברענגע! ?אן האצץ רעטע

באמפשאן.
 פעטעגם נײעם אונזער נאר ױזט

 יחנצמ צײוחגנה ?ופערנע די םיט
 די םזן געײארען אנערקענט איז

וואשימ״ אין ע?ספעיטען :רעסשע
ױײ סאניסארישע העכסט אצס טאן  ו
̂אך. ער ברעט

ן די בײ גאקוםען נו

 פלאש אםעריהאן
 פועס־ װעלװעם און

סאםפאני כאארו
 גױ עוועגװ מינמםע 123

̂ילאנד *עלעמאן •851*8680 א
 די »ייד •ארקוייצן םיר
̂רס. כ»ײל סאים ®ו־וקענצ סאים

ר תאמז םיר  •ײקינג ױי
ז בעמזע די — י JVTVe י



ט ענ ד ד ע אן ■ו מ ט מ 1דא דעם פ#ר לעז
עו י י ט פ א ה ער  דע חעכסט m אױןו שלום דױ

אן דער אץ רעפארם דג איז ױגי » y a r p
װייני אימענד װעט אױדסט, טען8 דעם פוײטאג,

w »•? ט*; חיסטארי״שער » **רבלײמן v r s n *ױס*
̂?• ;רױסער אוגזער pc לעבען דעם  ו די ®יז דעגחימז יוד
 r* ועחעגיינ* *ידושוטען זײגען ט*נ יענעם *ין

o וױ [,vo בײט*ג נײטיגגען, חיסטאריישע צזױי r י 
pc הא ײ נ״יט ססר פון באאױד עהזעקוטױו געגעראל 

 ז• ידעדדעגט א,ן אוז איגטעונעשאגאא, אתזער
 דעטנעדס סטע דער ין® אדד#ב דזישאיגט pc אוועגט
 באאר wvwfpy װאס ײדאן, דרעסביאכער און קלאוק
 א ה*ג% באארד כטע/גע ידע אין ארײגמהן ותיוען

o5n וואי״טע שודסטען יעבען דעם איז ,עיאמדמונעגד 
•p אזא נעי־יאט ארגאניזאציע. דער llrr

 ניט װאילטען עס יא, םארזאמילוגגעז דיזע אױןי
f װעינע איביעז גערוארעז דיסקוטירם און כאטראכט

 אױסדצ 1טא;אד״ א,ן ס#וו ■יאז׳ וױיכרגעהענדער דער
 האבען די .jvp ■רעזידענט pc געװאחגן אדסנעארבײט

 האב קאטלדשטען דער איז אייגצושטמילעז זיגביאז םאריס
 װצרני ןיא שױס, ‘רע וױכטיגע זעהר און פרידען מגיאן

די ;גיױבען צו פארסען.
 דעטאין אין דט ווערט דאסוכיענט דאזיגער דער

 י יאזעז אין :יט V אויוי איבערגעדרוקט םו< און נאגץ
 הא;ט אין איײז די און צ״טונג דער אין אדט צװײטען

 ז ארנאדזאציע. פארשעהיען :יט זיכער װעלען <עזער
 דאס אז װאוסט, אז״־ששערקזאט״ פיר פיט עס לעזען צו

 ■,כתנינעד״ש דעד עויגסט. גאנצזן זײער מיט און קייט
 געזוכט tronp אױןי אנזױיזען בלױז בייר וױ#ן

 ז״ זײ אז ,pm די םון כאדאקטער ערנסטען זעהר עם1
 א וױאוז װעיכע דער װעלכע אויף מארזאפאונגעז, *ווײ

 דער אין קראטיע אנגעגױ איז דאהופעגט היסטארישער
א;ל א•? עס געװארעז. ;«ן

 זיגפו פרעזידענט באארד עקזעקוטיװ דזישענעדאא דער ״
 פיהרש װאדטיליכע א סרײםא; פי־אן דעט דיססיטירט דיאם

 יו םוז *שויז בעז וױ ;אכדעם אװענט, אין טאג. נאנצען
וױכטיגע די יען באאדד עיוזעסוטױ׳ו דזישענעראי דער
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שערלײט עו װעלען ט ר טי קו ס ען די די ד ױ ם רעפארם און • ױ •ראנרא  אײ־ און שלום כרעננען צו ו
אן. דער אין נינלןײט ד ד האבען וואס די — יו ם געמעלדעט זי אך לעצטען װארט צו טװ  מי
טע די זיין װעלען ש שערלײט די זאלען — רײדען. צו ער  שעפער דרעס און קלאוק די םון ט

ט אר ני טינג. דעם אױח דין צו עהלען8• מי
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 דרעס אןן קלאזק אין פאנד אינשווענס
כיכער פעי־ראל נײע אײן פיהרט טױיו

 דעם םון טראסםיס אװ באאדד די
 אין פאנד אינישורענס אדבײטסראזעז

 חאס איזדוססריצ דרעס און טילאוט תר
 אײנצױ כאישילאסמן סיזאן תצנמן גאד

 וועיל• בזר, ■עי-ראי ױ:י£אדם א פיהרעז
 •yv אילע איז װערען געבדויכס זאל כער
 איגדוס־ דרעס און קילאיק דער טין *עד

םדיע.
געשא״ איז בוף־ #עי״ראיל ;ײעד ^ד

 בוח־ ־די םאײייכטערען צו געװאדען פען
 די באצוג אין שידפען די pc קיייננ

 צו מאכען דארשען די װאס צאיללגגען׳
 םאנד. אינ׳שורענס ארבײטסיאזעז דעם
מיהרען יעדע פיענט יזןצט ניז

 בא״ די נוכחאילטעריע. א״גענע אילד
w סעס :\fii טענה׳ען, אײן אין האילטען 

 צופ£ סים ױי כאיעסטינט טעז אז
 האט כיען און ח^ונות, און ישד״נעדײ

 איצט טאיק. א דערנעהן נעקאנט ניס
וחנרען. אויסגעכעסערם איעס דאס וועם

 די װעיועז סיסטעם, :ײער דער לױט
 יעחנן איז ארכײטער די pc וױידז״שעס

v r• הא- דרײ אויף װערען סארצײכעגש 
 געמיסט װזויען קאויעס צוױי ייעס.
 די און פאנד, אינישורעגס צום ײעדעז
 זיך פאר חאילסען באס דער װעט דדיטע
אלײן.

 צו שנחרזנז פאנד איג״שורענס דעי
 םירסען די צו ביכער ישי״ראיל גײע די

 װאס שעיעד, דדעס *ון *יע סח
 יודאן, דער םים אגריםענם אן האכעז

 געברוײ צו מחױב זײגעד פידםעז די אין
 אצחנחנ, אײן נים און ביכעד די מן

פעז״ סך » וועם דאס װײל  איע• כױםח̂ע
 שעיעד n אין ארדנונג פעהר צופיד׳דען

 אינמודענס pc צאיונגען די באצו; »יז
 א קןנען וחנט פאנד דעד און סאג־

 רע־ כמחר׳ םים ארכײםעז, בעסעד סר
געלפעסיגק״ש.

ױ ביכעד, יעײדאל גײע די שױן ו

 מןװאיעז ג^אםעז זײנען באמערחם,
עיער די פאר  װי נוט אזוי דרעס̂״
ip קלאוס די ®אר ty r, ארביײ די >ייז 

•). וײס »ױי (שרופ

 הא־ בבלל קאכיוניסטען די און קאטיטע״
 זײ צױשטערען, נעװאלט סיטיננ דעם כען

געקאנט. ניט אבער עס האכען
 מיטיננ דעם זײ האכעז צועחשט

 די אױסנעסאדערט האבעז ,באיקאטירט״,
 םיטיננ• דעם אויף נעהן צו גים טישעריליים

 נעחערט זײ האבען ם^ערלײט די אכער
 נע• יא דוקא זיינעז און קאטער, דעם וױ

 האל ױניאן קויער גרויסער דער גאננעז.
 האבמן סר א און סולטאיבער זגעויע איז

שכהװזך. גצדארפם
 זײערצ געהאט האבען קאמוניססעז די

 זײ װען און האל דעם ארום אגענטען
 װילען טישערלײט די אז נעזעהן, חאבען

pc זײ p*p און נעהסען ניט ארדערס 
 הא־ סיטינג, דעם צו יא דױוא געהען

 זײ — םראנט דעם נעביטען זײ כען
 זײערע ארײנצרשיסען אנגעםאנגעז האבען
׳דעם מיט װארישײנליו האל, אין לײטע

).10 זײם אויןו (שיוס
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37 נומער ,דערעכטינקײם״

 •רן באארד דזשאינם ■ון מיםינג .2 זייט
— וניאן ........................  דרעססאכער און קלאוק

פיש. דזיפאועוי
י •3 זײט א*ערײםארס קדאוק מר 1י

פון. װיוקס א^שייז. י• מ• — 2 לא־אל
וניאן

אםעריק». »ין יוגיאנס םרײד
 דרדסםאכעד •יון קלאוק ®יל*דער*יע •4 ?ײט

 געגעראי ®ון אטזנלוגג די «םיצם ױגיאן
דעיארםםענ®. עדױקײשאנאל גאידין. א• — באארד עקזעקוטײו

 עקזעקוםױו ן i סיםינגען צװײ .6 זײט
ביו^טײן. ס. — צ2 דאקאי ®ון באאײ

®ראגען. וזרגאניזאציאנס ווון םרײד .0 ?ייט
 6םרי — צײםוגג ■ראװינץ * .7 ?ײם

קאריייאװ.
 שארגעג־ ;אםייען. רעדאקציאגעיע .8 זײט

גראס• נסתילי — גליכקײט
ט  קיאגמ »ינםער:ע«אגאי די ײאס אין .9 ז״

- קאםוניסטען די אן  באראןי אב• -
סקול־ ד«. — קאלענדאר וויגםערנ^אנאל

 דןשע• — װעים דער ®ון חיוס זײט?!!*דזד
— און קויץ דדשעראם. .p ראם

ג. כ. י•
 עגגיי• דער ®ון גאציאנאליזאציע די .11 זײט

ipw ־ קויחלען־איגדוסםריע  TH א• ־
ײאוצסי.

 v וואם איאטא^שו. י. — כיח א .12 זײט
 סםרײק א װהייער. ז. — זעחם •רעםדער

 אין שנײדער ־מאגאזין דאםען פון
ײאמחן.

שמועסען. קויצע .13 זײט
אדװערםײזמענכס. און שלוסען .14 זײט
■ארשײדעגענג װיסעז. צו גוט זאבען .15 זײט
ט .1 זיים מון שיוסען .1» זיי

אדיבעד זיד מראנט םטאפעדזש־מגפה
םאב־מאנופעקשטודעדם די

 סאכ־ די װילען השבון װעםעס אויץש — םיטגלידער] די אױיש און װדאן דער אױןש אנשיקעניש כײזע א נאך
דגםאן. •רעזידענט פרעגט — ? םמאפעדזש א םאכען םאנומעקםשורערס

̂טגםה8סטא די  קא־ דער פון עדזש
 האט “סאםיטע ״עקשאז םוניסטישער

 קאגםראח־ די צו אריבערגעטראגען זיד
 םון סןוכ־םאנוםעקטשויערס און טארס

 װי אויס זעהט עס און ?לאוק־טרײד,
 איז ױניאן דער אויוי אן זיד רוסם עס

 בײזע צװײםע א קלאוחכיאכער די אױןי
 סראגען צו שײנם װאס אנשיקעניש,

און צרות גײע םראבעלס, נײע זיד פױש

w v 'x n v u iH c אין ױניאז דער פאר 
 דער אין םיטנאידער. די סאר
 נע״ װערען ישורות די ווען צײט

 סאב־כיא־ די דאס עס, ״שײנט ישריבעז
קט״שוחןרס  די קאנטראקםארס, און נ̂ױ

 אסאסײ ,אסעריקע, דער פון מעםבערס
 צו אגטיפלאסמן װירקליך זײגען אײשאן«

 ישע־ זײעףע איז עדזש1סםא א מאכען
ובערס, די נענען קאסזי א אין ״*ער דז̂י

 דרעםםאכער אזן pm קליװלאנר
 ױ צו צוטרױען פולען ארס װיקם ױניאן

אינטערנעשאנעל פון פידומרשאפם
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ארבײט. די כיאכעז זײ װעלכע פאר
ם פרעז. מאנ׳ ט זיג ענ מ ט טײ ם

 פרעזידענט האם בײשאג דעסטאג
 סטייט־ פאלגענדען דעם געביאכט זיגמאז
:צנגעלעגענהײט דער באצוג אין מ:ונט

 האבען צייט ^ענגערע א זײם *שױן
 הלאוק־ אין קיאגנעז ארוסנמטראגען זיך

 חנר pc םיס;<ידער די אז םארקעם,
 תרױר האבען אסאסיאײישאז אםעריקען

 װעלכע סאר דזשאבערכ, די גצגען דעם
ײ  ניט אבער האט זאף די ארבײםען. ז

 מיר ערנסס, אזױ זײן צו אױסגעזעהן
 אוים־ אונזער שענקעז עס דארםעז זאלען

םערקזאמקײט.
 זאך די האם שענ אר2 לעצטע ״די
 עם װי װענדונג. אנדער tv גענומעז
 םון מעטבערס די זיר גרײטעז עײנט,

 װירקליף אסאסיאײשאן אםעריקעז דער
 זיישחנ א*ז סטאסעדזש א מאכעז צו

 אנבאטראכט איז נעסענדינ ניט שע*ער,
 םאר צײם נינסטיגע א איז איצם צו

ײ צו אוץ האנדלונג, אזא  האבען האנען ו
tv .ערפאלנ

 האבען צי — כדזאןי1הוי די ״און
 נעטאן מראבט v צםילו לײטע דיזע
 צר• די םאר מיעט סםאיעדזש v װאם

שעיערצ זײערע םון בײטער
ײן! *. שײנם, ״עס ײ װייל ג הא• ז

 לא• צו עס נױטינ םאר געםונען גיט בען
ײ יוניאן. דער װיסעז זען  נים זיד מאכעז ז

v װ*ם װיסשנדי^ t*  pc סטאיעדזש 
ױ מעהר לײדעז ארבײטער די װעלען  ו

 די און םאב״מאנופעקםשורערס די זי♦,
גאתיט ױי געהט דאס תאנםראקטארס.

—ױניאן אוגזער אנבאלאנגט ״װאס
 — פאמננדינט, זיגםאן •רעזידענם האט

מי ךער או̂י זײן סיר וועאען  נאכ״ אח וי
 ' זאלע| אנטוײהלומ. םענליכע יעדע םאלגעז

n ן באלצבאםים שםרײמענדע  צד זי
 VOTO דעם אויםגלײכען אוץ נויפקוםעז

v צזוישען t ויוי« tv נדער• ffiv, אױוי 
ז  nan ז«יען ארביממד די »ו אוםן׳ י
.% <ײרז\". ושרמן ©y ®ח

;י&מ


