
m v i  m i  r a  i r n  avapiena 
» f»״  a n  ,a a » m״ aim ױ *n i l 

m in n  man nrm  poao m m t*
[,pnia

a iys*rt im  pa״»f man a 
.naa? ,m  ai« wan a op«m*ona 

pi* ואדיוי man ״t na נמחרממ די
a nat m נמטריי ױניטן pip iiw a na 
m זײ na ,inn•’ סו a no ס׳«ד an 

oan ,om niae ן וזןיון זײ ן נ ״  חײ׳ ל
n ן סרײנט« im ,!•נ ױדt raa* ומ״ 
 *838 ירp, *0׳t גיט paoaas ?ײן רען

 IMan — ״ra*i *loap nc ניט יױטען
m זיי om — ״IPPn t o ייד a ta •a 

 *ao am א*ן ta ויוימן, מיו װ״י זייט,
 jib לטונח זײן i׳«ea ס װעט גיענט

m18ױני ר.
ט ענ ד ױ ע ר אן ■ מ ט דג ק אנ  ױ ד

ס ט ענ ש ח ײ א ס׳ ע ױנ ץ נ א־ א  נ
עו ר ®ון מ ע אן. ד י ױני

 can געחיט חןט דנסאן ירעזידענט
 ח*ט ןר ויסהוסי^. im »ין וואדט יעווטע

o n  ,oir*pim וױיס ער was <גוט oan 
ir י1ח 1<י אײח׳טענטס נ׳זנעס די m 

man] נעהאט nponiro*ia] אין im 
טו ייז pria ןר יואריס *״ט, יע*םער  י

 ip טיו ;סיח* זעיניגמ רי דורכנעניוננעז
 ipoos’ipts am ייייוי »ויר *יין8 יטר

avioras icia ,געװטרען ia| 18? ער 
נ׳יטטיחלען, נוט נאנץ זיי

irsri’nnm  e*a גענערטי wvo* 
ipsrn סון o n דטגקט נט*רד, דז׳ש*ינט 

 r*a די יוניטן, חןר םיז ייי עי׳
 יכ•10י18 די iao אײדזטקנטס, ביזנעס

 חא• ױי ײטס נעטרײטטטם און טינק״ט
 om סון *ײם nan pa ארױסנעװיזןן בען

 םי«נו» די טױס דריקט ער pa שאסף.
1 oaiייו י8 סיח*מ, יײ נטיד ו־י om 

 insreroia,] ?8* די אונטער מאםענט,
 יסיס,8 1אי ען3נליי לעננער ניט זיי נעו

.8*י833ר׳»י די אננעחמען מען דארןי
׳טטיםען, am tpssaswips’a איז סעז

 נעװא• טגגעגיכמו איי דעזיננאייע די און
tm. אנ• אוץ• איז *•׳טםיםתנ אן דורר 

 אימטך, orir im .נעײארען נעגומעו
 מד מטנעחײסען םריחער טוין 1אי ײאס

man זיי סיז ?at• טטעדליים *row 
ײאר•

ג ח־ונ ע ל ק ר ע און ע צי א ענ עז  ר
ם די ®מ ט ענ ש * ד איי ס־ ע ביזנ

 דער םון בוואמטע די *מיר,
 ס*זד m כײ פוורזאםע^ס ב**רד, ד^^וינם

 סע•• םען30 דעם םיטװאו, םיםיננ, שעל
In די אונסעד מרײבען ,1925 טעםנער, t-

)1 !״• •ון («יז•
r ד*ו «ין געו^חנן געםיסט m v i n, 

וותנמן. ד* דדוקען סיר װעיכע
o אױף .1 n םון םיםינג r n, ג^ארד

itס די חאם  ivonyw^nt w n ד י  י
דיסקוסיע. טערעסאגטע

ען די םון םאגכע ט א  •in סון ^ג
i,געותנקט, ה*בען סערסערשאסט t די 

 גיט איצט האנען אײדזיעענטס כיזנעס ״
 חאנען ױי דאס אוועסגעחן; געדארפט
r די ני? אסיס אין מםעחן געדארסט fj 

op'vtaj^n - i 2, 9 די סון o*«pip 22 און 
 חאנען ־ ,o>ton ארײנקומעז. וועלען ^

 ריכטינמ די זײן װעט ,op:nP3 םאנכע
 •jn Vi אײדזשעגטס ביזגעס די ם«ר צײט

זיגגירעז•
 חאנען אײדזשענטס ביזנעש די פון
 םון מאזער, ב. און פײן טישארילס גערעדט
ל ^ סעסטין, דזיש. און סאמער מ. : 2 ל

.22 םון רײך, מיס און 9 לאסאיצ םון
ייגע, די געמי^רט ריכטיג האבען זײ
 P* געםוגען זיר האכען ױי װעלכער אין
 יױ דער אין ײאס װאכען, ^װערע 15 די

ביודער־חאמוי. א אנגעגאנגען איז ניאן
 איס זײ, דאס אנגעװיזעץ, חאכעז זײ

דאר״ װאס ױניאן, דער םון באאםטע די
 די םון קאם«*ײגטס די אטענדען םען

 אילע- פון מעהר אויסגעקומען איז מעפער,
קאמף. םון םײער דעם אין שטעהן צו סען
 האבען ױגיאן דער םון םארטרעםער אילס

 באישאוסען אילע דורכםיהרען געדארםם זײ
 פון צײס דער אין און ױניאן, דער םו; \

o n א געװזא פאזיציע זײער איז קריג 
 גע־ מעחר װ*ס װארים טראגי^ע. זעהר

 1Y ארויסגעוױזען האבען זײ טרײ^אםט
 בא־ מעחר אלץ זײ האבען ױניאן, דער

 דאס און צד. געגנערי^ען דעם סעםםט
 אילץ זאאען ̂זײ אן דעם, צו געםיהרמ חאט

 וחד כאשסוצט און פאראוימדעט סעהר
m ! קאםוניסטען די fit באעטעא זײער 

 שסחױמן א די נזמעז נעפיהדס vnwn ך־־.־
J , םאראױמדונג, און רכיאות םון סרײץ־צוג 
 מעםבערס n דעםאראאיזירט האט מאס |

 בא^ימסמ אוםעםום םון זיינעז זײ און
 מעכד די געוױרקט האט דאס געײארען.

I ̂ירען זאאען בערם ׳  צו צוטרױען דאס פאר
 און פיהלען זײ — זײ זאגעז — וײ,.און
נע־ איז וואס שלום דער דאס רענ^ען,

| v לאגע די גיר אזיי װעט געװארעה םאכט 
 די איז, בעםטע דאם איז ע^רען* גיט ;1
o פאריאזען באלד זאיען ן n .פיס* 
I רע־ ױיער דאם באמטאנעז, זײנען זײ
סן אננענוסעז זאל זיגנאציע * ח  זײ און ו
o געגעבעז חאבעז * ן n באאדד דזמאינט 

o 10 ביז צײם n,אז טען.אסטאבער 
•לעצער זײערע זאלען צײט nn דורר [

mwi.ym
t i f f  J  f l i t  Jii yl
Ti j j  n ffifitit i״mn an na•

Pt nma n יין a■׳ a  ,n itn  a n a• im  laâ anwia W m wrart na iy n  ra ,)״ טוס׳ו♦ a man״♦ 
n? m*n ann<awia raaaaaa*״mn *iiaMiiiiiaiaa immu u m i m a m v Nvvivmt■ in?’ צו

 «Ha די i«m סט׳ון88דג8י»י <ימו
j'lriM w  nmru mn n• •דיו 

am raam a• מגולי• איז *m man 
m aan a• גמדוןר־סרמ, am גדאגט n

m n  is  taonanw ײט׳* m n  is
no ואתיגטומ און סײ׳ןר na ד׳ןר **n i 

ד מו ׳מ טי a׳r׳ מג n  ,ia יט איו» 
r אזוי c? ו ו ו ו im אױסמנויט ן n w- 

f n דימן ne סאײױוי אין an״iw 
 m גאארטו די אוי«י amnmmaiia* די

ata mm m» נזפיהרט n חיסון! 
aa w איו oil יטס סווטטטטנ, u w>

i  irm  in  n;  ,an יי na ״
a n  /irmaia a n  *wa a w 
raa? na ,ivwarw »na m 
mn n• vaaaas am ir«im 

aa r  f ainn׳ia a*j m׳»)ma m 
mn na a ,טמאגיזאוויו naa

na wn>? n  na m m  na m n  • niTFIWIfji
1 onai m n  r aי maa? m 

mmajivm mwna nmnwma 
מ מי m»ו a א׳וקדאןט אי״ן ? r ״׳ » 

a׳iww on ,rur m m /ןמטאמר 
a די a rin n ׳?a owr׳oo;yrfT i |H"I

 ומטוד, .t •אלט׳ןד, י, — 2 יאשאל
w ao <rrww, .אג n a iir, .ײסײ 

,mao ,0 ,1808*8® -a ,1”• .•» mna
oa«Mi ,ט׳ נארהאן o ,iwrip. ,׳ויסין

o. ,0? נ שיוס fia ?i>a, .דיומד
 סאסמער, o?ao ח׳יט, ?, — 9 יא?סל

שאסטיז. .rn און ?טידמדו חיימ•!
rn  — 22 mpifi- ,סיידי טאסידס 

 חײסא) סטאוס, אכ. ׳ולגי?, אנ. רײך,
 מילינססן, ס. ססייטאן, דו׳«ײ גריננוי^'

w מ׳ naw ao, .8? ס. און מילמד ח* •mam.

fw aiffmf r av aa vf i ^vwrwnw,׳
*rrta mown a naa inaaw a twm 

na tnwia א a m *am a w a  aar ar• .די סיטינג w a maitaaaam א נעיןנט a i»?wnr״\iroo"t m*?J .ניט ?ריויס a״fna t i aan >a« l *« 
na inw ייאלט vn אײ׳מיײו o*ea na.

 ,onaoaw גמיס׳ו a m זןחענדיג
מינן  •m it ״f ?רווןחלט אמי man ו

im^wma גאיןנאטיס, די סאר»”IW 
 פארניטןר־ ata *ו jmnw אױסנעחעווט

 אמז no nmn?1 oan ,maatna טעז
m סאו imnw נאטראנט איז aa a* 

 aoa• אונזןר Vo man ו8י na טער,
ױ ניטסאריטתן, ס ^ » יו  .אימןר•1ו״

n ?8 8?אט דעי יאס וױמט  9JNסד 
a איז 18יוגי nn na נרומו נישםיטן

na mo?mw סיי ta ommi man 
 nn now mwnao inw יואיםען סיד

 oan otamao |?o>n טיר m ױניאו,
טלאנטמיד.

 «ר איו imno װען אנער, א'*«ט
 די trivoan זו איו ?ס ווי נדי טיאסען,

on m םיי ta טיר, סיחי׳נז ױניאן, n 
 mrt ווײי סאת׳וכמן, ניט נ*חר טסיס

na o אומװטײי n רײט8סאר׳« n n•
na im סאומיוי on no ,*»א? oan 

מ אינעתעיאזעז na m סי n n די 
אתמד no םייי win? a no ומרמר

 מנליב״ רי ניט on ותלמ סעטמרקי•,
*״מ0ל8«רם וױיט׳ורדינ? די סאר קײט

נ חדכ«אחחןנדיגע י ז ז
tm איו ?»יאגד maew in 

 nae iy •na• וױ ,nairon nr»i a אױוי
n?an o n  inpom.? אױנ at ip,־־ 

r t  onpjpm וטיס׳ן <i i  ,pnao*o>pii 
jpo איחק iPPiarimao ״? •!a ?t 

.aou n;a<
»a |pj”r ?pup o n  i״-i8PJJ 

p »  m aim  o m׳»poroia p?p־ 
*naooma ip>pii p.i?pii ,fpinrowi? 

m אינ?ר na onpor ,\n iv m  p>a 
mpu oan ^aloipcr |ז״ ptfpta 

op p??pii v ia  » n » r  psm prw 
p m ’mao ipi’bpj Tt |P>Pfl ,ם  ח»י

na .|P0pr8*irt”Br |ia סנטיריס
m r ארס jw  nn  r t  opu סטחזטי־ 

epn na m  opprw’o a ipo נדייט 
/.mno pooanops n  ,m*oa>pn

iai איסס m i נװ םסו̂ײ n r
׳ * .•

®ארגרעסעדט. און בױט איבערגע װערט דעיארטטענט טעדיקאל דער
אױסנעשטאטעט. בעםער און גרעסער

פאקט. גע די ניט מעחר והגלען חמס עקזאכדניישאז די

n נװ עװענװ, #ערסע 222 r
סלטר) (זעקםםער _

 דענטאל נײעם אײער נאזובט שוין איהר האט
. קליניקז

 אײעחן עקזאםינידט לעזטענס דך איחד חאט
גיץז

טען פילע הײ ק אנ ען ?ר ײנ ער א ז ט ק ע ט דיר א ט עזול טע פוו ר ער שלעכ ײנ צ
ao דינען םסעןױאליסםען po^

 םעגד גרויםער אתזער דינען «ו םיג
 פיל זדז וואס סרייז a סאר כערשי•

 אנדעח»װאו. איתעגד וױ וױעיגער
 mva און נאזוכען אונז קוםם >

 וואונ־ דער אויף ״טטלץ ױין װעפ
 װעלכע איגסמיםושאץ ד/ןרבארםםער

p כויען ׳ווויסצ. ווײזעןבא . ױךנ t ־' . ■׳?:'.אויסוװוטולט̂ץ •

 אדעד נרזיס «ו אמ קײם קיץ
 חן־ דענםאל אונזער אין קלייז «י

 געבעז ואלען םיר דאס דענ^ נולינa■■, t m âaii AitaiM , ̂בלויז עקזיסבױרןן םיר ■ארמכמןגם.
 אױפסערקזאםקײם פולסגךן אוגזער

 דיעדע און םעםכערס אוגזערע צו
םאםיליען.

םאדערנ״ און ;ײםנױן
1«__.

גערא״ און גרױסעד

היט טו געזונט אײער פאר טײד אר הײפ! פ ק i אײערע »1אויהראנ r v

111«* 4 f n י 

G E R E C H T C K F JT — (JU S T IC E )

tutMAOAAAiארנ״טעו#פון pgjk
nanaa ,nnip<

H*|fa »T*a גיגט
aaA|U a*Aa|aa - ןיץ וחנם װעלס

ו ו ו ו ײ י
*w׳

PUCE 3 OKTfTf

unjrrw יוניאו װזוהערס מרטוןנם לײדס יתפעתעשמאל חןר וון וורמז
,־ • 0 —

/
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באח־ oim דרעסםאכמר אה קלאוק r»פאםיחנג טרױעריגע א
ױ ע ק. ד או ל ד ק ע כ א אן מ ני ער ױ ד ל אוז m װי פו

 ררעם־ pa piaf1? דער no סעסטאדסיטיננעו •n no אײנעם Via ip4rpi דער
3 ל8?8י מניטז, ■רעסערם 5 ?IPoyp װע:ד8 ®אנטאנ a]• איז' חטי, "’״םארװערטס 

ia ptnpiio a| ?אסירמנ ׳ט?נדליכ■ npoaSpia>P nm pa .ימיאן om nia? tia 
im■• ט8ײ 08n IPii ד,8נ  in  ,oY’a oi'D 8 כרודער״יןריג fa  i8*ii• nm pa־»

no t*a iao»8*oiV in  iph ,tmanpi o^porpj 8 •יעםעו«tn 8im  ipomp.
•a op!• 1 ניט' a n a  :tfv v i |p•? ]poippri8o'איז סלוננ8118דס8נ im 

iw jw ,08ײ צײט im  ]•a rip  im יתיטן ipova ]id ,]piiaipna fa ט8ח 
alia op• נ*ט :tia oeianp נ*ט :.tm*D8• o i8op

^ op 8 איז?op .]nptrpj 181 ,im••* ,1P איז a ipoippnat נ׳ךסאענ ניטערער 
 סים־ איינינע tia ,*8P8* om lie מעמבערס ״po:m» •n na .יינהע״ •i ™ױישען
im**t זייגען ?iy pnaot׳ip j8*s ס8י רעז.8נעײ fa מירקאץ־ m :er a na noin a 

nm iao ז8ייני!
8 im  pa,יט* tpii ׳ דיop fa  ,tprirp i tmpu nine סטנטנ־ זיד ^נמענאיך 
pimm?״*om oan op ipn ,)p *טינ?ן1נ :iP3’inp;:8 jp*rp׳ op ]poan •v 

P03m, •n tpunpiia״ i  im a• *״ppr.״ a;׳׳pp:•*, •i  ,ipon fa  ip?a o״ 
5S*t?pj om man ירט8ײ8•ר» [.PonpjoMia na

oan oan סיט ? יטסיים om na? ,P’hy ia i a די וױ •*,p p i״ *aP8* tie 
33 ,imaup? D?a?a? fa  ,*apa* om no ??•o'o*ip ?opo a m ei?piae tpoan 

po oTjj'im  oan ,*apa* om no ipmpjpo im  ,na*om? .rn  im n? oan 
o?piia ?ao?ao om iao na .*naa? ivoipptpp on  on? pnsatnt ,ooa pn 

a >apa* m  oan״tPBnp?j «איי;י ,o*an pm ’nao  pa ,tPM'Dnsiarppo 
iw| אױף tpouweia ,ommia tp rii* ^oianp? oan tpu’oiriarppo pin 

impii די no P38iQ די opii8?jim. * % ־
1 ,aria ,oan >apa* imיכס*נ na אויך .tj*pi;anp: v *»p ip j 

i זײנסן  jpoippi• ״PP?ri״ i i  ,ia ]Pin•• p?*pn n  ,*apa* om no וײ 
v m  noap a, fiv  ipeh\ די ?a macro pria ip?an n« / « p j ipna*om 

i .נעננ״  \n vo v  nr• ם?םבזןךםיטיגנסז pp:•*, •i  |P0*811 .*•P8* om no״ 
n  o*m?anpi 85 *ana* no 'ד*יימ,8ײנ na גיס a i i נענג״׳, man זיי oeiaiP3 

im 'o ia na oian oan tponpj oian na twfenriarppo •i on? inp??a jpta* 
nr tmrip■• : nat i n  *iao רי po opirauim  n  ta ,*•Pa* no oipsopa 

n?p?p*p? a ip?p? oeianp? man ••? .]mpii |peup??a |p*at pooaa? •n״o
̂לוס״ א פאסעז אוז סדאנע דער אין האנדלעז צד ראקזדל םיז כיעסבערס זײ  דאס בא

ir?an יג די*.ppניס ״ ?taop. 8*1 זײ? [P*oio nr m inpj?a.m an י1 ױי 
 די no PJKic די ipta*im ניט ri'ea man na ojpopp? טן man כ׳־סוננ?[

t ir  ,]p̂ pn tpoiwoia *at op’Y83?'rm ים? om ip?*a ]po'or |p:pn jn?mm.
PP0 im  oai .fa  oao*nm im8׳c?־]a «n?n]; ״ooipinao8׳׳־ fa  *an״»v 

pa ipun?n?*i8rppo’ •>n« p̂*p p ? mpo•? a nun rmaiiw ]p?ai?p? די a"־?
P3 a ma tpiaipj iP?an?v?oa ip?*i  ipx p*o mpi׳ipo ii) a ipojia ip?a ,3p*t 

jium eia na *poio ־ * .* ■ , *
,om n vi ! unptimv na oaa? . ? poim avi• *jpo im  fa  oan na 
oan די *.’?pp״ oiptmw man נױםינש[, די oan ,om i* oivep? oan oan 

le•״i oiporp? oan oan ,]man man?P?oa tP*at מיסיננען די t p:p3” « ip 
oan op >תיס8י iaop»'ia• די no piano די ipo’i i  fa  opirajfim ג?ב*יב׳מ 

jpoori im  pa ]p«pn • : נים poi?p«a fa  op|( ניט [.P fhpjp’hv fa  op 
. ppjri. n  t?*ai״ ,im  [•y (•ױני ao p*a iao *ao ‘]••a jpon.* י« •ptn 

iaipo«,״ iP*8i?apo mao im. •ײרן mm?oa na impor ,]?ו־םיטיננ••?!• 
ip*jm יתי•[ די זיי ?m’tisaom tv.] ״» p*pn| יך1א p;״op ניט [.ppmroa 

?־8P איחר no ]Ponan די •[a ,r*vptp? ip-pvo Tt opu na no ]••if ךי
180P3 op tap ,]P3:nm iP impn o?aopj rpnp w a i op ?•ia na jt y io ’od 

tpipn נאר ta’ii• a * ia־[.om mriaptp? ,]P3'opo
n  ]p*at •*׳ppj״ ip i pa ]•מני »p*at j? i? ia ? a i* |po] זיי tp*i?an 

ooa■ op •n ,teia |p?’*oiano?aiao a ••ia ויך iao 1*אםי ו**ײס,8ני1י IPii 
m «״.jp?. a w ]p*i?an ניס n» ״.PJ,*• זיינ?ז זײ iar a n« nonn a fa  op 

P'*a ,,t iao אח ipa?a? im  iao 18יתי.
p*at] די. ?ipT*»n סח im ,]•״*# זיינ?ן *י«ײ מניp״ o?m. im a,״ [po’ii 

t ip j'i r*a no ipnno ta ,]PP?mp? pa,, ד*ײס8ייגי pomp ip»i oai na 
tpo'noa na |po*am»oia ,fa  p?a?oia די ?p»ja״nm no o .]•ייגי p?«p 

nm pa jp?p*rpj יוגיאן imao נים naoTWJWi? p i nr?po op ! tpoimac,,־ 
n;m״ao p»p iao ip?a iao op ,tpo* נים p.]poimao?״•IP»*trp; p

iv? — רעסארט. אינטערעסאנםען אן אס גיט זיגםאז פרעײדענם in .חײ• ל 
 ברד — באארד. דזשמינם פון סעגעתשער גענעראל צײםוױיליגער מאן
נם.1ם«1דעסא דרעם סון םענעדז׳דער צײטװ״ליגער זיםערםאן ס. דער

 װאהיעז די סאר סארכערםמנען די םאכען צו עחועהלט קאםיטע א —
איידזשענטם. ביזנעם און מעגעדזשער סאר
ipoyp* ייסאנ1ס o*pna ־8 איז» 

ip?’0?i i  mpi a tmanPJ |PO*anp: 
 po naa? Ofatrin cm jid «יט*ננ

i* .]•’?1• ip?aoopii pa pia*p •i 
om מיםיכנ IPianpj fpia.Piiy ip:*i 

i jit cp,»a:p*m •i• נײ po*nppip 
ivoippipp בןואח־ס lie 2,* יי o?a?a 

9 naa? im pa ,22 pa איו pmp 
8* Tt opu na imanW oVopjoia־

po”?ia u»rip; W] ר#!־דאי,.אדודכ־ 
p*a (mn’oi* ?זיינ .op’VpJib

■tpi. ]זיגסא a |P?P3P3»a oan 
oiaom ]PoiaompDi’a *•!*!אאס־יסא 

a 1פ*נע rn  no iprnp;po?׳.mka? o 
ip ײענעז 'סוריכטעס t*a oan r*a 

im pa tpoippmaff ו8ױגי nee pa־ 
o*por pa ian im no n* זיד •a 

•i ]to p:aio im ip3*a T*3ptooin 
op?f3 .אײדזזתנםס

בע־ בי ®מ די.רעדגנאציעם אמטע״ . ,
̂דעט נעװען ׳שױן איז עס וױ  גזןמע

 ויאד לעצט^ פון ״נערעכםינסײט׳״ די אין
אײתשעגטס ביזגעס די חןזיגדרט ה^בן

 און ,pt 22 9 ,2 ילאקאיס די פון
 אין ביײבע) צו אײגגעוױליגם ה*בען
 ביו איטאכע״ טען10 דעם ביז אסיס

p מאנטאנ. לעצטעז t יעצ־ ו*עס אױף 
 דיגען באארד דזשאעם פון מיטיגג טען

 געווארען אנגענוסען און ארײננעגעבען
 רעזיג״ האבען עס רעזיגנאציעס. נאד

 דער pc אײדזישזןנטס ביזנעה אילע נירט
 האם עם ;35 לאסאל ױגיאן, ■רעסערס
 דער האכמאן, דזמולױס נר. רעזיננירט

ט ־bln pc מעגעח״שעד  ת#ארט״ ד̂ד
 ) חאט עם און באארד, דז״שאינט םון מענט
 pc אײנעד סעטעל, בר. רעזימירנ! אויך

 קאטערס די pc אײדזשענטס ביזנעס די
 חנזינ- אלע די און ,10 לאקאל ױגיאן,

נעװארעז. אמעגוסעז זײנען נאציעס
 םאד- דאריבער חאט זיגמאן ■רעז.

 םון כאארדם עקזעסוטױו די *ז לאנגם,
̂ען יאסאלס רי  םריח, דער איז סאנטאג זא

 זיײ ארײנ״סייועז אקמאבער, טצז10 דעם
 אר-, דערוױייל זאלזח װאס מענשעז, ערע

 ̂ביז אײדזשענטס, במנעס אלם בײטען
 וחנחון געםאכם ווזניען ױניאז דער אין

אײדזשענטט ביזנעס אלזן םאר װאהילען ).8 וײם rw סיוס

מינדנ אינםטאלײשאו איינדרוסםפולער
 שעפער — רעדע. אעסםאליישאן הױפם די האלם זיגמאן •רעזידענם

באגדיםונגען. און כלומען שיקען ארגאױזאציעם אדן
ר די pc איגסםאלײשאן די ת  ני

 סעגע־ pא באארדס עקזעקוםמו ותחלטע
pc o w n 22 9 ,2 א*קא?ס די pt, איז 
 אוועגט, דאנערשםזונ אעצטען םארגעסוםעז

t|' דער *ױח האא. וועבסטער נרױסען 
 ״ נע־ איז האל גרויסער דער גאס. טער1!

 די pc מיטגלידער מיט ̂יבערפילט װען
̂ם, דערמאנםע ררײ  געסט אויך pt לאסא
pc לאקאלס אנדערע pc אינטער־ אונזער 

T דארט זײנעך עס נעשאנעל. it געווען 
 דער סון מעמבעלס סאריערס,
 אג־ נאך pt ארבײטער םילינערי םױיםעד,

j£* pt .run געפרהעט זיך האבען

 דער pt ”vpM״ די פון זיג מיט׳ן
pt עולם דער יתיאן. דרעסםאכער p t 

נעמםיםט. ױם״םוב׳דיג pt גוט נעווען
f םאדזאמלומ די 't נעװא• נעעפענם 

pc in םשער־ מר חורוױטש, ל. ברוזתר 
n מאן rl5 nirf pc סאמיםד pt חזר 

פרידענ^אמיטע. שאי־נמערלײט
r זינמאן ■רעזידענט ווען t ארױןי 

it,̂ גאן־ ■לאטסארם, דער tײ̂דJדי ר 
האט1פ«  ער חאט געעסענט, זיד ?אםאו̂נ

 .tongiC'it װאגימע נ*דו t באיזוסען
r עחשײנוננ זײן t ̂ילוס נעװאחנן באגריסט ).12 יײש אויןי (

-T
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4 D'n. דעי pt ױני «רייס%
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״eipwa )w nem> .ii •ײמיי״יםעגסס. ו|8 *יוין[ .10 זײס
,J 3i s

 און סעפםייסערם אינסעדנעשאנאל, אונזער
האנװעשען פעדעריישאן פו״עזעבסידען פאױעדס

̂ •סעםועלנאםפעדס פון כמםפ נייעם א טים
געשםארכענעם דעם סון אנדעגק ow aftrt גאגגע א אס נים האנװענשאן

גאםסערס. טעםדעל סרעײמןנם,

[ap’ipoa im no tamnua? די
118 '•?••[impB 0*038 ר,83<ײ» pa?•

VY383 a IP3P3P3■• 380380 080 ,•O’O
 סיד no ]ppsmsa om tmnp ia ד«וגג

i n  ion? ra  oan ^irooa: *no 
im  nror 40 n»3'a iao tut ,ir o n? 

jraafsasia im  no ,imrt’o
 *־anp? וײגןן מ*?מגחײס im ־גײ

tasni a m i  rum nn tmann ivo 
•083 *n ow  no tvoar na m r* o n 

tmanw oimVra? t*a or na ^ iro 
onpooa? oan ,r*a ו#ס taoracia 

38318 ipianiaDa im  iaoיזירנתר
o im n  m an op 

■ m  no t1׳-,sssmŷCra-tVfjh* * .| יUMalt•iff:in:VI
s'-K■

i ”io33־i3niarta,3f •  na .13•* pa י
 *״*ioait^ po3»3n?aio'831 די אױך

na ,imsr* mmsa no trowirim 
trainr33in mips tP3»n omm P*a 

 irp'ru a na Dears*• סיסער a סיס
0P3P3iaomac om ia 33immao 

0”P3ri3Ptipe iron s im  nr ,imn»o 
.oipaoas *nope no 

prni•* ~] די י. pntP3 tP3”t ipsipi 
imn’o i»3*ora im  ,]•13 D?rrtno 
pane ipomppo .tar, 'imrc ip i no 

PS383 •i opo3 fa  oan .taonao ייס» 
pa tniP3 םיס• imro im no׳• 
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 באארד דזשאיגט דעם םון טיטיננ »
«23 ,22 ,21 ,10 ,9 ,3 ,2 צאהאלס די י|0

 אי• איז 89 און 82 ,64 ,48 ,43 ,35
 טען9 .דעם םרײטאג, געװארען נעדיאילטען
 טע16 װעסט 3 אין ,1925 אקסאבער,

סטריט.
אגםעל. ברוחןר — כמערמאז

 ס#עשעצ דעם םון ®ראטאקאל דער
 םון באארד, דזשאיגט רעם םון םיטיגג

̂ורגע־ װעום סעיטעמגער, טען30 דעם  פ
גוטנעהײסען. און צעזען

צושרימםען.
םאל״ רי אז אינםארמירט, 2 לאהאל

 זײנען צאקאל דעם םון דעלעגאטען גזננדע
:באארד דזשאינט צום געװארען געישיקט

 י. קאלאװ, א. וױיס, א. סםענזאר, י. ־
ראדיש. י. טאססאוױץ,

צוגעלאזעז. װערעז דעיענאטען די
פאל־ די אז אינפארם^וט, D לאקאל

 גע־ ערוועהלט זײנען דעיעגאטען נענדע
 דזשאינט צום לאקאל זײער פון װארען

̂ :באארד ־
סיל־ םעם זירלין, א. גאלדבערג, א.

 •ערצםאן. מאלי רעטבאס, מאיר וועפנמז,
t* ̂ען דעיעגאטען צוגעלאזט. ווע

 הא־ זײ אז אינםאדמירט, 10 צאהאל
r* דעם םון באריכט רעם גוטגעהײסען בען 

 אען9 דעם םון דירקעטארס אװ באארד %
 םיז סראטאקאל דעם און סעפטעסבער

 טען11 דעם םיז באארד דזעאיגט דעס
סעיטעםבער. (

םאל״ די אז אינםארפױרט, 22 לאקאל
 רעורעזענ־ זײ וועצען דעלזנגאמעז געגךע
:באארד דזעאיגט בײם מיחנן

האלנערן, •ערצ ײםערמאן, ס״ג״אס.
 צוייז. א. קאהען, אצעהס װארכדס, ראו

r צוגעלאזען. ווערען דעלעגאטען די 
 חעיעו יעלענאטען מעגרע פ» *־י—

 בײם לאקאלס דיזע רעארעזענמירעז
דירעקארס:י אװ באארד

א. ,9 לאהאל ; סמענזאר י. ,2 צאהאל
 זימערמאן. טשאס. ,22 צאקאל ך וירצין

ד.א• זיי אז איגםארסירט, 89 צאסאצ
 דעם םיז באריכט ־דעם גוטנעהײסען בען ״

 טען23 דעם םון דירעקםארס אװ גאארד
 סון •ראטאסאל רעם און סע«טעםבעד

 טען30 דעם םון באארד דזשאינט דעם >£.״
סעיטעמבער. 1

 ‘קא דער םון סעטעל, װיליאם ברררער . -
 זײן ארײז מיסט ,10 לאהאצ ײניאז. מערס

 נון אײדזשעגט ביזנעם אלס רעזמנאןױע ־: 1
 אז ערסצערט, ער באארד. דזשאינט דעם

 דער אין .צאגע אוםנארסאלע די צוציפ
 אםיסערס די םון צוםרױען דער איז ײניאן

 איו צם נעווארען. צורונען אימאנצעז
 אומשמנחנז אזעצכע 4 אונטער . דיריבער .

 זײן פ^רםצוזעצען איהם םאר אתםעגציד
 דינםס דיז וױרמען צו אח אפטי^&עט

 ?ײן דריהט-אויס ער ארנאניזאציע. דער
 פון םעםבצרס באאםטע,איז אלע צו דאנק

 צױ געהאם האבען וחנלכע ,10 צאקאל
 יאדיחנן םיצע די פאך איהם צו מרױעז

^ער^יתיאן. איז איז ער װאס
אנגענוסען. ווערט רעזינגאציע ז\ין

 סון מענעתשער האנצזאז, בדודער
 ארײן מימט דעיארטכמננם, דרעס דעם

 זאצ וױצ ער וחנצמנ רעזיגגאצי^ ?ײן .־,
 - הראםט, איז ארייו

רע״ די ס^רנעצעזען אויר יתרט עס
 pc אײדזעעגםס ביזגצס די

 :םאצגט וױ זיך צײענם ײ#ם 35 צאהאצ ►
v ז n m mדרעס םמוירם, סצאוס, באארד ועט 

יוניאן. מאמר ריפער און
—בטדער: איז שוועסםער ווערטע ״

 שיקען ^נטארצײכעגטע. די םיר.
 באאסטא אצם חןזינגאציע אוגזער ארײן

 םאצ־ די צוציב כאארד, דזשאינט דעם מח
rw a I אורזאמן■: •

 די זיגמ יאחר עסציכע שױן איז אם
 זייער אנגעםאנגען האבעז קאםתיםסקז %■׳;

 חגר אין אמטיײיטעט דעסאראליזירענדע
 ז״ באוחנגוגג. יצ»ר%5אסעריהאנעד•»ר

 ®אר־ זײארע צע8 האנצענטרי\ט האכען
 דער אין סאעציעל עלצמעגםען, דארכייכע

 םון םאנסאצ חנם אונסער ײ., ױ. נ. צ. א.
̂אבעז זיי •ראגרעסײױזם. * ?T. ארײג״

 3ינ3באאידי טון קאםייין א איז וס0נע 1
 האט ײאס יעדען, געגען וידלערײ אח

 אםנד םאראנטווארטציכעז א סארנוםעז
o סיס ייגי». אוגוצר n שסרעמז 

איז, דאס און ציצ. מוגארעםאז r# או
 וײער אוגטער ץניאן אינזער הריגעז צי

_ • ■ ־־־^ ..*■.׳

 חנם«ר«• זװ ניט, אוינ *י׳נר, י)*נטר*<
 טמטני* *ונזער *ונחנמן tin (יזירען
ז«ו«ו־ע.

 פון פנגיופיחרט ט«פטיק,װערס רי
rw רי נ#ר urn קטסוניסמן די g n f* 
 v דורך גפחט *רניי«מר*נטותמנג טע

 ערפפמרייד, געומן זיינען זײ און שריזי^
 תטטרטאיזיחןן אין מטם, געװיסער » ו*

 »י«טי»ר חגר «ו<ינ םעמנער׳שי■ אוגוער
« שיענטער «  אינתפטרי׳ג אונזער סון י

און נאארד .wv רזטענפרטי אונזער
 נטטאט־ ענדליך חטמן כאארד דזשאינס

m 1» םען va * רעם ױ סווי Dy«p, ותײ 
קטטוניס־ in םון לעוילסטט ט איז כער

סאנצערט.
a יי iijiT J עי  ןדױ«<י«יד יינז

ווערןן נ«*ייעך• ‘»ן« »”ית«יג#
w »־יי#*י*יג«ז « m m •ױיינז■

ז • י piwi>w,i םעזn« 14 «רזענ»
r.r •ױ«« ד

nמ ספזיזל׳ ״»« »J
<•־ ײך ימלוז •י«י«וז

r םישער n i n r i. םטיטריטעט די 
o סיז םטעוי on סח n נטאדד, רזשאינט 

 נוםנעהייסען tnyn *יינמ׳*לאסען, אונז
 נױר וױי< ױניסז, אונזער סון נ«ע<ימ די

 טזױ טו אינער*יינט, געווען אאע זיינעו
 עיעסענטען האטוניםטיעע די װי צאננ

 וועס אוכז, *װי׳שען םארנאייבען װעלען
 *ו איט׳סטאנד זײן נים ױניאן 'אוגזער

 *רנייםער. אן א?ס זארסאא םונה*יאנירען
/ • ■ ארנאניזאןויע.

 אננענאננען איז קאמוי ערעקיליכער '»
 באארד חטאינט ,די םיר װאכעז. 15

 די מווען וײגען אײדז׳שענטס, ביזנעס
 זײ־ סיטואית. די באנענעגע) «ו עחשטע
 איינציגע די אס׳סר און ערטטע די ענדיג
 נע״ סיר האבעז טלאכט־סע^ד, on או־ױ

 זידלע־ און נאאײדינונג ניויז ניט ?יטעז
 אנפאצען. פעצע םיאע אין אױך נאר רײ,

 און נעאכספט ניט דאם םיר דאו-חאבעז
 נע־ נאר האנען טיר וואם נעטאן האבען
פון בא׳כאום רעם דורכ*וםיהרען קענט - mini אןנזער

ײנ״ אונםעתעןוײכענטע, די מיר,  ז
onua שמעאתג דןר סיט איעיפטימיג 

 nאיח מים סאמוניזמ אז ^5 א«<מא פון
 ארבײ־. «ן אין אינעא t« איז סעטאדען

 נארמאאע די א• ׳זטעאם איז םער־ױניאז
 ארנאניזאציע. ארגײטער אן םח פונקציע

 נאנזמנ) 1םיט׳ נעוועז דעריבער זײנען טיר
 בפ׳שאום on םיט איינטםיטיג הארצען

 נאארד עקזעקוטױו דזטענעראא on פיז
 אום־ אבער נאארד. דזשאינט on אוז

 םאר־ אאע ניט האכען נאיזאימןרװײזע
 on איז י. װ• ג. ל. א. in םיז שטעהעצ
 אונ־ םיט אײןגע׳טטימט באארד רזשאינם

 געווען זײנען םיר טטאנדפונפט. זער
 דװמוסיחחמ כדי *ז םײנוננ, m סים

 אונ״ אין ערסאאנרײר רעאתאניזאזױמ די
 עאעמענ* אאע אז גױטינ איז ױניאן, ז«ר
 1זאאע טטאגדפמקטפן זעאבע די םיט טען
 עס ױניאן. אונזקר אין סאראײגיגם 1זײ
 אאהאא או םאהט, in באתאנט נוט איו
 סייאע אין אײנ׳פםימינ נעוועז ניט איז 35

i סטאיסיס די םיט ־ספאע n ’D in  no 
 אא־ 1אונזע יוניאן. אונזזןא אין שאפט

 מיי־ in םים נעווען אסטטאא איז קאא
m i, גיט וועאען שטעאוננען נעװיםע אז 
»#tnn די *ו popo iiW i j מסעמנ•1פא 

 מ״כוננס״ די אנםענדינ נים אנער, נען.
 בא• ,אאם ,1מי האמן פאױפי^חײט,

 זײרכ־ נאאװ, דזטאינם on ®ח אםטע
 אופן נעװיסענהאפטעז » אויוי ם1געסיה

 אונז אויוי זײנען וועאכע םאיכטען, די
 דזשאינם םונ׳ס נעײארען אתיםנעאענט

ד.1באא
 on םון וואכפן 15 די no טטך את

 נטתתגט ספקיתא, טיר, יזײנעז «1ה*ם
jn ipw j םיטואציע. דאסעאסע א־ םיט 

 נ«* ײ,1אױסכע׳סטאנען«ידאע וײנען 1סי
מ די װי נוט אזוי אײדיגוננ  ,no אימרי

o n ,אויא סטעוי o n ׳סאאכטסעאד no 
o n ו און קאעםענט. .אינימן״» o n נאך 
 אונ* יועאמן טיט םיסםײיען, » םיט אױן־
 סון נעװא^ באשעגסט איז אאסאא זער

. אדםיגיסםוזמיע. in סון טײא »
 ניײט נפווען זיינעז אונז סמי סיאע

n w m  no m ’a ’tn  n ײ1ם פטטעז־ 
m חעד, o גיט ״אמז'בא׳פאאםעז 1טי 

^ אכטפן וד נ  פי•#1 סעתענאיכע או
 שאאכט־ on פאראאיעז «רו ניט און אען

 1סא וײן נים זאא «ס שאעכט זוי םעאד,
 סו באדיננוננען אמאמן 1אוגטע אונז

*רבייםעז.
m נעשאס־ ענדאיך ויך האט תאםוי

o אי« טאום םען. inp iv אין נעײאחח 
t»’ אונזער r. פין מ־שו אין אבעי־ on 
 טי«ר n» אאיז««'ע1חנםא וי האט האםוי

 עס סז וױיט, -«זוי הטעיײיכט סו־ימ!
 w וױיםער אונז 1•» אונמענאיך «איז

 יתיאן 18גז1א איז באאםםע אאם באייבןן
 מם■ די *ו סאיכם אונמו• טאז «װ און

/ מח^
מז םיר מ טי  אהזעו• אמיז 1דאײ

v 'n u rtn נאאםטע אאס in  no ר  י
 טגוװגינגמז דאס t’» מצ״נז יח 1¥גי

m’־a א י1אוי ^ n .יזססעז 1גי אוסן 
 זײן ותא׳מ נזצסטימוי אונזיו-ע

^י . טגי ם  יװיטן את״נר בחממן יי
t »י o רדי^ןן

tm יד חד פון טעטנעדפ לטיסא׳ן יון 
 ‘פאאפפוא און *וטרױען on סאו ד»ן
jm i ״ װ*ס n אוגז חסגען ז tr n\ אין

v in״o יוסס n * n  to\ •ווימנמ* 
. יסוור״ »<p »«ױ נייס1»

 אין sis פאײירןן גיט אססיר
מן נייטען1א סטאא א  *ora 6m* עז

m  no o in פאי ימיסן i n ײ נ׳ו  יי
r*o אונזזר no גײאימ r;o ;iv אױף 

oto ,זסי 9911 נסזיס nvttio m w 
ס מו  «יי װעאנן »ו מ»פיטס די מג

imnireTO n אין נאומנםינס. זיינעז
in  no ימ i f 7מ*’סארפל| to ײו 

oiyoooo nntio גיס  imorioo. nr 
 יײקאזן 1:?נאנססא אוגזערע וואנען ניז
 זיד ותאען ױן טפיסי איז ייגפומן1א

iron ײ m יו*ני f, אא״ 1סי וועימ 
מ־, זסן  װעאען זיי to תספען 1סי יי
•f ו יי1ו9 װי uwoe׳ ניס ייגפוססז1י

חייגס״ no מן
^‘סיס י ,out אינען1נ

(אמסעחױינזנט)
סאממי, ח.

 אעוױן חעױ
 נוזפאן מאיזס
 אאינספ*1קא מאפס

 אראנסקי טטאט.
 1נאא תשאזעוי

 א*יזענשטאט ס. חייטאן
 נסיחוױטפי יס1מא

שעכטער. נייטען
irsi3»;3o‘jn רעזי;נא*ימם י1 jn, 

in n o .אא•1ז?קנע1 ,3*1גא אב 
pyo־.in i» tn o איגטענע׳שו־ ײזנ םיז 
 1גסא,־ דזשאינט רי אז אאננט,1סא נאא
 קאניוענ• oiv אענאטn א עתחןחאעו זאא
i ׳שסו n  no .* .װ. ל f

i n דעיע• א עײמהאזז *י אאננ1םא
 צזי• נעקסטען oiv lyiinoc װערט נאט
.1נאא.־ תשאינם on• no פיננ

 lie עתזאאטען ט1ײע נאנתסמג א
» סעם נר.  no משעימאן out• אײו,1׳

 י1 ן1פ נארעז איז אס.,1נ אזעננעמ1
 זיר לײקנט װאס שאפ, jio 1ארנייטע

ססאגט: ווי
,I'O, אזענבער;1 םיז “ארביימ די 

 סטײט, טע38 מ. 246 שאפ, אם.1ב
in^iooi3 די צי'ג1הא ii־i n־Kiot— 

ororti c גינוננ n  |io .טיר באא.־ד 
tn n o פיט זיף o*iv o n זיינען עס 

in n א״ן נ*־ סי*אקצ*עס קייז ניטא 
 אאע ‘אז האםעז, ד־ר ױגיאן. טעכטמע

?ריװ־ *עדזענאיכע ן1יי סײסייןסײמן

 םענו s פון רממלולע
פץ םיםיגג כער

lie in י1 1מי ^ » ‘o 20 אאקאל,
 טעןon 8 פאמאמןאט י., ױ. נ. א. א.

 חאא, אײיננםאן אין ,1925 אהםאמר,
rv^otn די אז נעהסעז  n»tfoo : 

ברותר־ ־װאכי»רm 16 װי ,אײי
 iv איז אינםעתעשאנעא uri 1אי ינ1ש

m v ; אנבאטראנס, אין נעהםענײנ און 
 אא־ ייn 11 ן10 עקועקוט־װעס י1 אס1

 *נעקעסםם האבען ,n 22* 9 >2 פאאס
 אינםערנעשא־ in 1אי lPi:nn3« ס»ר
 |1א כאארד רזשאינט in װעאנע נעא,
in הא־ באאח־ ^קזעשט־װ לזשענעראא 
;אנ׳גרמנט איך1ענ בען

.jwt אכם,1אנג»ט איז נעהסענדינ
 1טנעאע װאס ע^תנגען ריזע אום אם1

n* inn’oivnn אח־נמנ א״נ׳טטעאקז 
o* מיט א״נפאאננ איז fo jn ’io on 

 isomoo קאמתנשאן די oiyii םאד,
 •on 30 1םא ציים, סריהעײ־יגער א 1פא
; יאDאnיאאo אין 1נאוחנטבע םעז

 װי י1»ז אס1 באשאאסעז. עס ״זײ
in טיסינג הײנטיגער n»i* 1ע1נאםיני 

in  iv i«j»3nn ,אינ• קאטוענשאן 
no iro נזערע1א vo ססרוא־׳רען »n n 

 ־noi*o אעו מאעז1 װעאכע ,20 אאקאא
in  iv ira ,קאממנטאן tnnvc iv 0א 

 װיבםינע פאאנע^ ,i.- סאר ׳סטיםפן
in פונהטעז _ l’o אינםעמזדסאנעא: 

iro •ראסאלציאנעאע .1. n o i*o 
 מיינם דאס נאאת־, תשאינט oiv שאסם
 אין אננעשאאםען איז וואס אאקסא יעחװ־

 tpofioioo זײז זאא באאח־ ת׳סאינט
 כיט־ צאחא m יט1א ■דאפארציאנעא,

 1זי האט עס װי ניט אאפסא, איז נאימ־
 םינא־ קאיינע « דאס יעצט, כיז נעםיחרט

 וױככױנסטן די מסטיטם האט יכתם1
 יםעם.1א’מא in 100 אעמנס־סחוגען

סים• תני« י1 אאע באסרייעז 2.
^י א  no איגטסתעזאמעא in איו נ
m *09100 וייען  loo אי- סאאיםיעע 

o מלצײגימע!, n irin o o  no אין in 
m סלאסםיצירט גים ז*א סופונפט m 

 אינ• m איז ססאיטים ספססטאעאן סיין
, . •■־,■׳. טזנמעשאנעל.

in* די no. oan יטם .& 'Js n
 וחןנ« ipsrio מדפטיםינן » זעאבסם

t iM.ooepvo jwn. זו.״
ס די __ » ו י90 ו t.ט o

(9 jin t r m  im r * a  iwm  on  
*Him i«k \n*n  mm mnv< 
w w m m  If •  1* n« 091 no
yg«ni itfttto. iria tn w ’o r*n o

 • |.0י»י
י׳מנ
w w

מו  יין0מגיג« ג״
t:. סייגמר

. 10. »1091
יאט׳טז/ ׳סאס

n \ ’i
ywrwfy 7VVV

■ עםעחוגדום מאטיטע
ת דאכ מנ •*ן ' yaiad דוד

חופעדענדוס, דיוס ןד
ניױנימט,

m  no
on mono{ססגעחאאטסן
i 1926 ,in

U M 3 — ovi 03»  35 100 |»«0V 
1,988 — 01*1 03« 40 100 1«’O0 

 187 — יוסioo n 60 »03 1׳o*oe׳
T־ o r 1-----------נאאסטס 1 4

: it

. so 13,801 — טטימז חנא
jnm« עראי3דזשע p3j־»yo ,כאריכט

in 3 ינט1נא oiim»ס»יןײ .1ו
tno. זינטאן on w ointwortn

o בסאדד, זשאינט1 ft ton S'Tv to
i, 0 נימעס איצטינע”n  no- 003W 1

oi*3j’tn 9 ,2 יסיןאאעו  ivson 22 no
pijra no 9 אמיס no9 י1 ס*סt , if t* 

jtt*i no 01109s 11*01 pvipp *i in
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 ?וםענ• דעם ר0* מךללען איחש ל0ז מען
 סים• זי #לאר0ד מויזןנס זעקס חד0י דען

 רש0ו8?7דיר װ0 אדד0פ דער וון גלידער
 צוױי• איז פד«גע די צוםײלען ׳«ליסען0ב

ל0| חורװיגמ דד. אויב גלעדמ, :ען
 מער• *װײסען 0 אוין״ װערען מדסםעלם0

 נג»צ0רי0£ ד• אוינ צוױיםענס, און ׳מין
 דער װעדען. וױלי;ט0ב ל0? 'חעכערונג

 דר. p,c אנאסעדו;; די »יז: »0רעזולם
 ױעדס כעיםין נעקסטעז אוין• חורװין^

דער חעכעידג•. די גוםגעחליסען,
*וריקגעװיזעז. װערם ײ0ל0ס • • «

־ען זו ליסט1׳0נ 85 ל&ל0ל  » גר̂י
 ױעמצ מעסבזג̂י די אר1 ׳׳j0r?yc״

 םיית0ק א בראנקס. די אין וואוינען
 און ל0ח 0 נעחםען «ו עדװעחלם װערם
 לידען0אי;סש p* סםיםיגג0ס 0 דוןען

 י7י *י געחערעז ײזןלכע םיטגלידער די
ז.0ס:£* נקסער0בי

. ׳ * * * 1* געלינגם ז0ױיגי סינסיגעטער ד?ר
 בעלי• די סימ גרימ^:ם0 דעם ;ײעז0ב

 םרי״ «ינז םעיס0ק סטרײק. 0 חן0 בתיס
פ״».מו?ען :ײם רבײםעז0 ס0װ מערס

1 !!£ ..»10*j ! f . C M 8-
 ער־ גיס ?0? ז0רס0* דער0 עי0ק» חעזי

 arto בײם רנײםעז0 *ו װערען לויבט
̂ן0;ד»ל װזדם גריכענם0 נײער דער  ס

 00י-װ03 י7י מיט ױגיאן דעד «װי«ען
ז.08סי*ייי0ס0 סעט0ב ג-גרי:דעםער

נןאדד דזמינס דועםםאכעד און המוה
ח וױדער פול r« מ

)1 ןיים ®ון (*לוס
 דזש. פון מענעדזשער גענעראצ א און

 בר. דאס םאר, אױך שלאגט ער באארד.
 «9 צאקאל פון םענעדזיסער הײםאן, צ.

 גענעראצ צײטװײציכער דער <וערען זאצ
 ב$ארד דזמאינם דעם פון םענעדזשער

 וועצען ױניאן חנר אין וואחצען די ביז
ווערען. מםאכט

 ®רעזידזגנט פון רעקאםענדאציעס די
אנגענומען. ווערען זיגםאן
 ערוועהלען צו באשצאסעז זוערט עס

 אויסאר- זאל װאס זיבען, םון מאכיטע א
 די םאר אנגעצעגענהײטעז אצע בײטען

o \ואהצען w n  •fife ,איז אײדזשעגםס 
 דזש« םאר׳ן םענעדזשער עראצa0נ א םאר

 באאוים־ ותדם סאפיטזג די את• באארד■
 אר־ דער צו״ נזנפזח צו גצײך *יך סראנט
בײט.

גע־ אויד עס האם סאמיסע די און
 קאמײ דער םון *קט ערשטער דער טאן.
 ברױ אז באשטיסען, צו גמירען איז סע

 זאצ 22 לאקאל םיז זיםערמאן ס. דזנר
 מצגעדזשער ־צײםוױילעער ווערען״דער

 דזש. jio דמ*אדטמענם דרעם דעם ׳סון
 אין שױז איז זיאערמאן בר. און באארה

אםיס.
 איז װאהלעז *סוםענדע די זוענען
שםיקעל א דא נאך איז <אארד דזשאינט

 איז עם אז דענהעז,' כיאנכע :דעת חלוסי
 אנ• לאקאל־װאהלען, זייז זאל עס בעסער

כדינעי װילען דערע  דצר װאיזלען. אל̂ג
:דער rfc אונםערמײד

 מיכד די אז כױינט, ןואהלעז לאקאל
 שםימען זאלעז לאקאל יעדעז פון גצידער

 די םאר
זײער
 ארי סעםבעייפי^ זײער

 tnyor װאס די באארד. דז״טאינם
 װי דאס ן,’טענה זואהלעז פון פאכם דעד

 צום צושםעצען דאיױ לאיןאל יעדר באלד
 ^הצ באישטיכיטע א באארד דזשאעט

 מיט־ די דארםען אײדזשענטם, ביזנעס
 עױהנהצען אלײן לאקאל ?עם םוז נליחןד
 םענה זײער אײד^ענטס. ביזנעם זגיערע

 א םון סיםנלידןגר די דאס״ #אױך איז
 סעמבערס זײעדע בעסעד קא;עז 5ל*קא

̂ן די וױ  זײ און לאקאלם אגדערע די נ
 און וױ בעסער װיסעז :אך אזוי וועלען

שטיכיעץ. צו װעטען סאר
 םאר זײנעז זואס יענינע, די יזומען

 פאר הײסם, דאס װאהלעןי״, ״אלגעשייגע
 יעדער ײאו וואהיעז פון פארםע דער

 קאנדידאמען זײנע ארויס שטעלט לאקאל
 פון לאקאלס אלע פון מיטנלידער די און

 און שטיפיעז, קאנען באארד דזשאינט
 בעסטע די איז דאס אז ךײ טענה׳ן
ד4בא י̂ו אז איז, טצנה זײעד םארם.
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 an |»rrao■ ׳־ •ton די וױ סתפס
 ״nflppnat רי pa pmwattpn a ג«ס»נס
 pjm״a חאנצן גיס nta doji• סיס׳מ,

an  pa ipwnronp pa iputwnojp 
 a r*»aitrt a ojaou!• 1911 יאחר

מנסיסטרי.
pa יעגום wonipj a oyn tna1 

ipj’wpj ,npoJ■ npooct רי ••*ta 
a n  ,IttrttPJJ■ pa o”poatpnpo שון 

pnpma aaa ipo ootoas pm rm na
np;rv> poono״tfP’itJa pn .tro 

pa ean opn Tta םמוד אנסאננ  •מי
a ipo ניטערע nn pa rono •<מנו 

n»3D nrarar’ .P’opoano nprmm 
 pnpj empopjona nnpo lat• די »יז

o n  dp pa un זיו iprnpjoma, 
np ta נעריעז איו ra  dp ;ojpnpt 

pn נאסםעטינם DP Dan ,ipnpnpj 
tap אננענוםען w jv a  ma tram 

JnrDjrjJ■ Dan,• צװייס?צ, מסלמ
pm ppjano ■״’>pmpn papnj a ip 

 חיינס .tpo«npjanp |P3antanao נײם
dp ra ״eao *rporpjoopD a pi* 

poonnpo ,n pa nai חאססיססלסר pa 
 dtp oan ,onnopar ponnj* די גײ
 יע״ pc סויצ די ovj’satpp onpn גי

A m vrw jm
o>Pit npn־p*«>p a'*o npoonna3 

 nprfna a Dan ,opn Tta כמטעהט
pa זאל •צץ prupoa ipo ו* n* opn 

םויצ. oejpma■ opn סזן טטסנר
 *יינ־ ipaan oriaoepp •ינשירענם

inptpj 1« נעפאהר די *ppjanp ײן* 
pa ♦וײ p?a !Port יי״ iponpj oan 

 oatpp•' ײ ■אציסיס ojpntiM’a •תים
tp”t eea trim־p צײן

ra* פתיע-דע»*רםמענם  pa onaoo 
 ?טפניױט חאבסן ■צענטס דזםמ־יעצע

הייניקם. חןנטאי סײנענע
npn *pta onmart o זױ־יווי ׳־“ n  Dan

p)a tPaan ¥ •ראסעסי? יפגםיסםיעער
ipoo’Ojpt 1ג?ביםע rrw aa pnmt• 

y irtaops na no
»] pooaropnnp n חאנסן דענםיסטקן

”u dpi ipitptpjj־pa ntpo tPDn די 
njo’OJfn npn. pa prtpopo ra!״

 pjj-״a )Plan זיי יראטםיזױתננ: ־־
tPonnj opn p ״Dan oar .IPnp 

 tpoYjp«a tpsan ייי pa idopj ׳
op”J on .זײ סמ־אנס iP3ifli ׳ioe- 

 צױט «ר»«זייירען ipsupj iw ךירס
jran נייע די rja, מיט pranas n 

 *ום tpoippi tpjpt זײ ד?נטיםםרי.
 םזד ביויז גים tP3Pi יי♦ ד*ס «לו^

 די םסקםיש tPJPt זיי "W ניסעי,8כ
BMa׳pnp«T po DWP3 t 

PoaDona} נײע וי oa מ•
oatf ,ropaan* npr*D0Wpn nn 

n י«ײ#<סױ«ניוירס גמזpa »8 ־ __nrea oan ^v»'opan« po m
ooaow rsn j ז* nnpo tPJPDpn ג?לד 

npn naa טרנײם •poab t*naa pa 
oan •>m װעו־ם a n  ot ,oyropj 

taaa* היץ unoaa• נים pa פיסעלייד 
Dan o מםעם׳ <rD*n םים n  pan

•in;
m

•ױי•״  t f w  <n n
mlWmwi'Wwjyi iw
w m  IMP iru♦ apn pa a

Hr «
im i W trn 

W  i* y i arni
iipnaapo paapa

¥1 f lm  pa pa ,uiviripni wa a*♦•״׳ym an w u ײי ניייממ f in  naa׳nmt unarm נײ aatmna
VFl /T7lnF11Jrl |ij™ n F"ln1

p#» m •רײו  n n n  ao ps is  pa* 
ana np••♦ iaa n.•״ m m  •m natfi n n  ja'tv in  i« rrnp 

Ban n ׳a«« "יי> n t ra m in i
J־ .......... .................. ־־׳־

a n  na ra ,tan«naopa ז״ן BP‘a_)׳ 
pa wnno )זיי i״na tan j r / t  ia 

r t  iaa nai• taapm a Bonatnaa 
.h a1 w  (Ptana aa4 212 pa (p’>a

 *an nmp'BSpn pna נים װייט אבער
po ■p a ;tpo'op) r t  no 

m ריכםינ נים PO*nuaa| ריי-5 די* 
 npn fH» |Pnao« גײ« •n po סוגג

־ •pa tp>”Bnanao jrDaaa -י»ימ
w לייכם ,na נים ra לױסינדײם

 זיך ptiaP tprjpo ם«נכע בען.
ipoowpn no a p« parupsa*, 

;onpn .יי «oa די pa reonnao 
tpoaraa• pram וי־ינ׳מ > 

tarn — איטע ד־י ביי סאי־גליממ 
r־.  man pa IP״taspj. ntfD 

m !m\ •וי pjma nptpnn iponpj 
 4J* ,1ג?ל can^na: ניס •מיאנם

pn .מזונם w
pa — ,BToaa wr' oan »«a pa 

 jps prljponao- די ײא« «ײ»
lPJ*n נעקאנט זיך tprinao י*

oan .iPoonMpn pau noa nt
םיו ט די לויס pm יי ״ײלמ מ

npo’ona»־nps«n iaDj סו־, 
tw tpoo'ifipn par חנם 

ניט tpaan nponana די יגג
ta “ דענםיםםען בעסטע די

peas po'ru 
pa .tin לאזם 

n  po ti 
 jpora וימסז

ססילו נ?לם.
an  po ־־ ■*)־־

P• *I’wiaa pa מ וי * •rm  *tha,
. taa >’Pia ia o ;r nn oan 

r t  ,ivopanpj w ttav  np ra
__ tauwaiia aan ia .anpopnj
r a סול חמטיסס» tam nn !•a pa
oan ia יױ ,pma׳• דעגטיסט 25 ניז

nn inn pa .bp’b dp ״*tarn b 
on an 20 נאחינו׳דס np r a  tnanai 

n , i t t ir iu  •uara♦ סיטניילעי ps 
npn לאשאלס *נ»דנײ׳*אגיי «♦•* pa 

om o pnp פססיליעס, *ון • 
 נױי• dip ta <ro dj׳*״ npsa ׳יאר
p ipdילם ra ר • rta ניס DOtattaa, 

n ra  dp oan׳ on pa ••onrartn
pnנaDסליניק, ל
w jma*i י «*י . ;  .w

tPJUpiaa y o  rt>m ױ» t״iPJ גאך
tpnas on סלץ  npopa ,יייגײמ ta 

a 1• סיסי« oonn די n  pקליניק ׳מססל 
an Ta •n ,ra• ״PI ייימי« m«a 

tpnmtpiaP t» jprtt די סיס poanna 
an  pa ta ■jm ra  sp ,ipacwpn 

 oan pa גיס opr׳P tpo ניױימז קליגיס
BtpntB■ a naa taapi am t anan 

osao אױס *nn •nan too nt npi^o 
nao !?כייאוזל ,BO*B»n ipoattna a 

ra  oan יו1נל .tpo’rtrif *m  ipo’ta 
*op 1« דאו  nto ײ״  ta חממו, ta ס

ra  oan די ra  nn po ronroonn* 
ra  pnrva■ ro ’roonn n  ,pmto’oo 

ra  pa ,jjmpj נאך ipsao ta ,oa*a 
ta ,o*ona pnpopB לױס זדיז די חיילאן 

po taiaoiw poopo |ta poop”j n 
.,*oo’ojpn ra n  pa oearoent npn 

an  im onptt oan pa ליגיק ל8חמס? 
.taopi oean;po’ttpi rm

8 on paיסיססל *an w  aoan 
on •ma tprnwia ttnrnp pa td ipo 
npn i«a ompnpj oan oan ,maarta

ropaan• npyoonHpn 1 סיס>P11 a 
•nps n  nta nt Tta pa *nn  nna• 

oan ropoan■ pnra זיו to on ta 
npn npaa •tPrta ל מ o*j w יי  ra 

pa גאנמו paa׳taontpj a to  ; ooas 
o rtrn  nn pa ra  ■nru הײגס נאו 

ra ״לאנס. tupi אייר  nr tta יױך an 
npou a on  naa .גוזנם

-pj ean rnroan■ pnranpo n 
one איחי •TO r t  Ban pa Dpntan 

a pa oroepo ם״ר *P •יל• ,tpnnr 
a pa מחזז. סך omaao rm pr*p 
jptpn׳nn חײלוגג npianp po״•pti iPO 

ropoan■ npnjTrnw nn pa in 
 ona onpn Op- סײחמ ,tirswpMa ניס

מ מני w ײיד • o m y n o n. ניט
onrre npoa nto זיו n  nn  p« fip*; 

.ropoan■ notroo'D
ra noow n pa or«an* nn 

jpotppt סלוזולתג na pa גיד *ona 
 jpsan •לס ג*ס pa ,tnattpt נסכ»יט
 אימ׳מט־ ra an oan ,tprnjao ףכטינ

 tpcupt oan ips •ipsipprao ליד
tn’tropano וזײנם a tpsnao ,nta•;

f t r* ״ • »m i
I יך1 | l lP lf rn if J

i m a m  rm n 
ttr • n  am t i  ♦ti jtl

Fit -חןגע״ס
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■1 r i  tiMP tta nip
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h h  an ami

Tta f f i j i
,Mpma• •pn it• a

nn it• im itra  m jpi•♦♦
-ran airaiai r r* l  Ppm
*••a nr*t tpaan ♦•» •an mpip
tronan 1 o jn a n w n  iMMTt •Pift 
>olna» ips P*rtt i*ai«tt r< n t
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׳
*m  • n  pa .trm  
apT• a m  t i  T t m
tppptt a n  (Mini nai ׳artmampia 

.?prana nnittaa a pa in n  im 
י׳ומר די  ip ia m  Ta n t r w i

•ta etpaanaan  Pa•[־“ .........
npiftpr ,nrm ײן 
*am n  pa t̂ip i 
tna?Pi tpr׳t 1«
n n  pa .raia 0. ____I ■ g  ■
*pp •mo onan ״ t tiiap 0 1  npann* 
*im •n m ipont pa pm m tn  roat׳
,niaona tpoittpi ,ipoti a pa ipj

I BWB-issnwwrpn)?.\₪₪₪₪₪H₪₪₪MMK₪t₪₪₪₪₪t₪₪₪₪Km₪₪₪₪t₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪K₪₪₪₪₪k
̂טעך  »וני• ארכ

;אװעטני עפעו יד “ עפעגען זץ• װעלעז ט
............• ל

oan ,osaopi tnpttr asrawurm 
para on די  pa ipontpגאל8מ?״ 

T» ip?a» opB’fnptvita ארנײסןו
ipipcp ,״נת npospnai ivoli an. 

oa>p n׳tpomnpj ,npn*no nt ,|p>n ii 
ati n pa imm«*״ipttnna iao חײ״ 

Jimwa ,Ptpa ,סלײס jpsrnip די pole 
.ipoaj poly pa

iptpop in  opn wtPT pomp mnn 4iAl mao hm 1 ̂  1 QQ &LMJM Uy ,wi רדס pw i w #ת3̂
ipuasta Tt art 0 מיט nps*a oaip 

on ליס׳ודססײ■.  oanp np:mt nn 
•jprr pa in n  owwana סלאץ 

p np3ipt nn pa pa״rnn b •גאג 
.tatpo in

ipiptt ipomp pa tjtoptPr n n ia 1 
in סגאכסירס ntron״ n.

א סיססזעס ״חןלארנײטסלאינלדמ
IfsptPt o n  aspo nn nparn 

ntroppp a i m ״ipo24 o n  t̂s 
ISO ,eta ,npsaopa ,גאגפיסאג •!a 

nn 3 נילדינ^ איגססת׳מןזנאל o o n 
n n  •B’noo pole לra nntropp 

po npssps a ,omo •;n אריאסלנם• 
po ׳מגממה npD’mna nn  po -יאר 

b.״ tvopa Tta ra nntropn nn 
pvnp nn pa״׳po tPinao ?a«o 

on’onpora np pa nianttp מים זיו 
a po ;tttnaa nprtan nn־;npn 

' /trap?
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װ א ר נ® נ ו ט
װ. מרים םון א ל ^ ק

« ר»זע«נונג)0£(
 פארװאס ס*נ'עז, אױף ״סיט^דיט^ר/ אויפ׳ן גע^ריגען

 ״אונטערערדישע ״אחננדזיש/ *נשט^ם ״איעאםין״ ישרײבט ער
̂וט ״ם^ססער״ ״סאבוױי״, *נמט*ט נאהן״  ״וױנדע״ אנ״שט
̂ ״סטריט״. ^נמטאט *גאס״ אדער

̂וס װערסעו־/ אאע ױזען צו צוגעז^גם האט סאן גע־ איהם װ
 אויב דעם. וחנגען םומעל אזא םאכעז נים זאל ער אבי פעאט,
ר ער שרײען^קען נאך װעם ער אבמר  איז ער אוועקגעהן.... ̂ג
 ניט צעהן םאר אאײן אײנער קען און קראנק םויט ײי ס״ ״שוין

שטארבען. צו װי םיהלם ער ארכײטען.
 האבעז זעצער די און זעצער, די אויף געמריגאן ער ה*ט

̂טעז האט עס און צוריסג^פריגע?,  זיך זאיצעז זײ דעדבײ געחא
 *■האלטעז דערםה זײ זאא עס •urn געװעז ם׳ניט און צושלאגעז

̂במן — *•געאײנט. 5סאי צװײטעז א י1אוי נעשאענ דעם זײ ה
 ראמאן דעם שרײבעז צו נעהאם נים מױן חאנ איר אז

 גמ־ םרױעדיײדז׳ש םאר׳ן ארטי^עז מעהר און מעהר האכ און
 האט מר און איהם קוטט ר^ס אז געסײנט רעט חאם ̂שריכמז

גאכמעהר. געװ^ט
 בײ בין. װעגען זײ אין שטאו* מעהר און ארטישלעז םעחר

 װ#צ־ שרײב, איך װאם נעזאנט, ער האט זאכען, אאע די קאס
 מיט האט װאס צײטונג, איעדער אין זײז געדרוקם געקענט םען

^ צו נארניט איגטערעסען בינ׳ס :בײשייא צום ט
ײ ? הײםמן דעקאראםױוע ז ^ VP\ אנ־ אין מאכען מען

 ארטיקעא, אין נעװארען ס׳גיט^נצזאנם אױך. שטעדט דערע
אידען. בינ׳ער די םאר געפױינט איז דאס אז

 שילר• רומעניעז, םון קעניגין װײאם, אװ •רינץ װעגען נו,
 זאגצן, ניט געתיס דאו מען ivp — שאמס אנדערע און קראום

 האר- דער וועגען טאן. צו איז נימ װאם בין םיט האבמן זיי דאס
 םיים״- רי אוו ״אהעד צופיל אביסעל בין פאר דאס איז פדן^ע

 אאנגע זײצרע בײ באײבעז װײבער בילער נים. זיך שערמ בח
 אײםער־ הײדאט, איבע, שײך איו װאם • שכא. קורצען און האר

 אאגע־ ד*ס ;ײנען — יװ. אז. א. סארדעז בערד, •איכעס, זיכט,
 ״וועג דער ?אכען."וואס אאטעגאיבע און אאוחנצטאיכע מײנע,

jf ײעגמז זאכעז — איז האבע# װיא וױיזער״ t jf d וואוי- װאם 
 םים׳ן וײ צו ס׳איז װאס זי/ קענען אאע וואס גוםא, בין אק נמן

!דעךאאנגעז צו האנט
יעס, אינםערװױס! אױם: א^ערײט מע א ׳שוױעט ער

 באװאוס־ פון אעבען װעגעז באקזרײבונגען !איגטערװױס מעם,
כאא־טוער. ביזנעם־אײט, ■ערזאנען, אידישע טע

- •אאיםימענם...
!מי גאט ױ מעם, יעס —
צו. איך גיב — •אאיםימעגס... ביאיגע ־—
 אט טײערער... עס קאסט ביאיגע די ביאינע. ץײז זאא —

 ״ איד, דאס !מעם יעס אעזען. װעאען אאע װאאטען זײ וועגען
 וחגרט טאז, איהר׳טס אז און טאז״ זאאט איהר װיא, איך װאם
 אױסקומען ניט אײך אה? קאן ער און װ.״ װ.״ םון פארט א איהר

̂ן 15קענ איחר ביז... דא כאײבט איהר און  די אםמר און 30 סריג
 טעאעםאךםײדעא ךער בײ <עהםט !*ואך א דאאאי 35 גאנצע

 בא- יך1 װאס,סענען םענשען, •ראםינעגטע םון אדרעסעז אאע
ײ הײבט און •ובאיםיטי, גאײכען װאס צאחאען,  בא״ צו אז ז

- יענזג צו םאמען רי צו הײנט געהט זוכען.
 א נעהמט םאהרם. זאגען בעםער שוין וואאם איחר —

̂יז הײם. אזױ דא ס׳איו אז וויבאאד מאחרם, און כיא
— געםאן אאך א הויך ער האם — !גאר כמדפין א —

 ניט? אײך אױנט םערי צי ״עא״ סאבװײ, מיט׳ן קאר, כײם׳ן
ציאװאמען. גאר םען סען זײ םון פיאע צו

 װאם זאכען, אאע די טיט פאהרען און ויאקען ^יז אין —־
ר ותט. עם ? אויסגעחנכענט האט איהר י * ^ ר *  ^אנצע ךי ד
̂זען. איז אותמ צײט S באאנד

!םאמין א !געבען ניט םאמינאן קײן אײך קען איך נו,
איחר, זאג וואם !אאכען זאא עם װער ניטא #חא יהא יהא

%י: ?״־F זאד« אזא טײדאאר״צו
געזאנט, גאתיט זאך דער צו חאבען םײדאאך די װי אזױ

זײ זעצןר, ךי םיט רעדאקםאר דעם זאגע{ אויעק דאם ער איז
'׳ 'ץ . אאצען. חאצםמז איחם זאאעז 12

 או ביז, פון אינטעאיגעגץ עפרעכענדע אידיע״רזםימ די
 װײזער״ *וועג דעם וזיצ איך דאט #װיכמןן צו באקוםען האמן זײ

:אז געזאגט, באוואתתרוע סיט האמן םאראאזאן,
אנט* אחער, ס׳הוםט וחנר ־*־־־־ נק סיט דאס איז ״אזױ

 קאגען ווײגיוא נ^וסען. םיוויז וואגאן טח ,f״mt צוריא אױםט
ר וחנםען. םיט ניםא װאם. םיט ניטא אײגאעבען. דא זיך  ז

װאו נאר זיך צמןן זוכם דארלייחמ,;ס׳חליםס «ו נאר םער«איז
ifo אנאר אפצוקיחאעז• ip of pm בי םיט טעג צופםיגע די 

* אחינצוטאן. urn דך ױמא איו אװעגמנן, אענגערא
̂ען וואט יעניגע, די סקנא זייגען וײ־ און  צו םמזא הא
זעהן קען װאאכער*מען אח v ^אריו ניו אין װאױגען

 םאה גיט גארניט חי< םען אוךאז ווצאם, דאר <ח וואונזיעד אאע
n ךי מארחאן זײנען  ,iffokp ,דארט םקען און איטעזיארחיצ 
h גי? םיי גאאז » ניי זיבאן i| אריין♦ טאג F»n| עס רײךאן. און

מיחנז״ *( זואסען טיט איז
ר #j #טר . אינטעאיגענטמז׳.ץ גרופע דאר םח ציבאימ מ

ט בײטע• אח W ם<נאחמ ציטצראר^יא די טח ̂מאכט  ריז יי
pmi r םײנונ^ t סיײ כױט םצנמען !נמעח.ס*יי3י )I 

in סאצאנט* כדט r * m i^ ס ^ ח י י נ ױ פי י ו ד א ר ^ ר  פ
men v u r fif offf •מי# .•ױמװ״מחמ 

םיט יע “•יי *רזיגיװ״ תיז עד װאס
r _

־״<■ °~ n (E k m i b

ס א מ * ה פ נ ת מ

ipj ,ױי to זײ npp’onp pa .opop |prn זיי זיינען mattpt, 
npp’D’Ppo pa, און o'J optt! ערזענל־כער וייער חיינט• 

IP3PP--------
t po״opn ojpapP pj’Pjphp•  np נאנצע ער ppo 

 pPa ניט. סודות i״p npt pie׳ ,np זאגס ,jpj’n optt סודות,
opn np .op ipo”tt זיר po onpnpjtp׳po nre דורנסאח־ 

 װעצ־ po וכדוסח, ipnp’opa ,npjnpn'ביב?ר־אנענסשן, רענדע
 סך a זײ װענעז ipp ntaoenap טי.ס b׳jpb a ער, זאנט כע,

צערנען.
olnpvtpn np טיר iptptt דער׳ם ias װייב, יענעס׳ס סיס 

p'opjp’ pa npo3po o'opn .זוחן pa ptfpta ipjpn אזעצכע 
nna o סארברענענס pa נעװאוינה״טען n  ps ...איך יענעם 

:זיך ױאונדער
זיר, דאכס יענע, קענענדינ איד, װאם עס, קוםם וױ —

? זאכען אצע די םון ניט נאר װייס פיל, אזױ pa לאננ אזױ
אז:׳ אנס«ר, ז

צונעבען, :יט אויך op איהר וועס ױײסס, איהר אױכ —
 *װיי־ דעם זאל ער״בער אײן pnaor ויipspla 1 נאך װארים

ipo חאמען אצע זיי זיינעז האג?ן, סײנס ניט* m ם׳שיחה. איין 
 • טאקד ם׳איז ארױםנעבע!. ניט אנדערען דעם װיל אײנער

,י יחום... קנאוער
:איהס איך זאנ
)מאעי זײ. װענען אינםארטירט ׳שלעכס אייך ם׳האט —

 אנצורײדע אײר פאר ipnpttpj ptfpBpj םסתטא איז לץ א
 אז pa עם. נעםעלס אייך דאם געזצהן, האט np װייל זײ, אויף

np װאס נעהאט ניט האט op'nsa האס רערצעהאען, צו np 
ojpnopto’ta .איננאנצען לינ?נם vp  onpt אוים a״np פײנט־ 

npm׳ די צו ׳שאםם c געװעהנציכ?. ניט א nrra זיי אױוי זייט 
 4אנס-סאגע»םע5טס np״a אייך גיי מאלסען די װי בײז, א»י

 צו םאמוך א נעםאכט ניט אסאל nn׳a opn ,noa on זאנט
nr״pa ...pa |pn איז אייך Dpn נעאוננען ניט ...?

 opn האב איך װאם איחם, nao לײד באלד n’o טוט עס
otpnopt, װ״צ onrt np ׳pnace תים pa זיד קוסם Dtna, מי 

np 4גי וואצט tatfipont די אחינצוטאן. זיך ,pt'a”anpn 
DO’ta״r j’njn״pt ,נצי??ן jpptp זיך a׳pa npD .׳עמײבצעז

 ׳n ציב npt האט np דאס נצויבעז, צו נענייגט בין ,איך
מו ױי  נאר ra עס װייצ חםתנות, pnp״t nao ppao — ע

 צונויפפצײבען זיך מ׳םצעגם װ?ן װאס אײנטאצ, געװען גיט
 ניס ציים גאנצע n כםעם זײ ווענען זאל ער opn םאוערעמען,

n״npn •ipn ,איז opn איז נצייכניצםינ np ניט.. זיי צו np 
 IP,נטpצ'נp':טK אצם האנ^ צו םײנט זיי גענונ oopna נים איז
 םט־ani nao ipnpn 1צ םיינם זײ אינטעצינענם, אזוי נים און

p״np ta ,pn ipp .o ניט ט1י׳צ זײ םאמינט ipjpj^w זיך 
otoptf opn ipj’tnao אזעצכ? האב?ז צז ,ojpnpnnnat,״ n 

 ״זינ־ צו כטינטpnaב םאס נעוױם? a ביז זײן צו .מ?נציכ?ײט
ד־נען״...
 np ציפ^״ץױ די זיך נײםס np pa איחם, opn זאג איך

 אזעצכע ipnpn זײ Dptmao ,ipopnoe׳a3 װ?צ?ז זײ װאצם
 יסצ•ךnnnaפ שםײבעצט np את'סנ?צאז?ן. סו*צ זיין pe רײד
pa ,זאנס ipgpn nao ipo’tt •nan ipo opn װעגען n> זאכען 

 npn pa ptpttanpj האט opn ,on םאר ta ״.ipn״n 1צ
”i סזןפחה, p ips npo ׳pnoe ניט tt״ipt. .

nta זאנט pa np ,ער?לערס opn די כין ־איך prpr’K, 
a tpnpn om ipp'o fpoptt po ' ׳שצעכט onptt ׳ אױףיnP3”ne 

”t ppj |pj ואנען, t pnrua ta״pnp (פאצעגע -”ntpnpoJina 
opn .ipo װײזט ta ,ow npnp פיצ בין איך t po npDpj”. 

oan בצויז, באװייזם ta בין איך ia ,p^po ânannao a -א*נ 
 ptt’oppBopnoJ’a ta .n .n ! זיכטינא,
.,tta pn זאצ

npt”tn r t , ipjpuהאט ״ npt^pora n גארניט :p- 
” otpipt האנען צ,pטpבצ opn .ipn״n װאצט t, אונסעי איז 

rpno, ra'o .p’onp״! onpoenae dp ,םיט זיו npn אויס־ 
optt ,opn pe poai ׳סמיב איך op npj ...onpn איך װ?צ 

onpn ׳ ניס *ױךom pn opp'o pa ,ipnne פיײ 1׳אוים בצויו 
1 ’tta nt ta .npאצ ipo זיך iptpppn םיס npn ,צײםוננ ;ptt 

tan ,np ra optt ,np ra npn .npjpjonna po ata opn n 
pa נײ np oonpj ipoptt גאצס opn ם׳װיים ? אתיםצונאבען 

tpp'o ;tan זין tponorjp inr• ,סאציטיס .ootptt ,p’Bsap 
 np nr- ״nprnnpit, opn npa’a optt Tt pom גאתיט. npj־

nan'o .pipj• ^טאן, נאתי iponrt* opn n s, אציין ם׳װעט ua־׳I i ־ • ־ \ '
געטאז• לאן־ א נחסע npn po ipoptt , 1צ איך האב — ! )pnpn w מם ס׳סיג — ipotnao'3 optt ĵ רי ta מלד nt na ,IPS w ניט איו האב בצ?םעצ po וײס ■•ליםיסמ■ ntn םים ta מלד nt .on גיט nta'o optt םים ,inptpjj”a נים חאבען זײ por, איך נעה nna ,סאךצאהמ ojnta an ra oan ra ״ ס׳איז גיט. ניטaort pi יא ta ra om tan. npopo'o «u ׳pa ipo”ne 00 pa ,p3 pa nt ״tt .n״. no inpntppna npopj pa* a npn״npopar npn. װאצט op גאס׳ס po piano a tpnpj a ipaas םיצא, — »צס סך ,nnn ipdp ta, : npjp’ ojpt.’n ואצ torn איבאר׳ן rnpo״. ta ס׳ניט pa nt33 p’p גיט P’P ©גסל t«t ta?at rentopn ta ,ojptpj 3 npsa •tpo’n ̂ pnpj opn tpapn <n ri ra ...גאצם ריכםינ »om r •ילעם

ipd ton Mr ס ipo’mna np3a jrrpa ia naa •ונ״ a m אליסיסאן, סצײגאס■ opn אצ?נ״ו׳ בײ גסלס אן כאיס *pjoa ivjpp opn np rpjatt na pa nrn nt jnjtnoim• r< »1 י״•׳• na* g.-im*״,* Ptmaj a oan״f o •■*1 «״tw
jp a r a : , סוםם.) (םארמצתנ

 ז^ימי״איוסקיס חײם דר. צו פ^ױעיאנ ;א
ױבילעאום)

רעדאסטאר! חכר װערטער
 דר. װערט נאװעסבער קוסענדער דעם

 אאם. יאזזר זעכציג דפיטאאווסקי חײם
 און ראדיקארע די װעאט, אידי׳עמ די

ד די — ראדיקאת גיט אױך מ ד ^ ד  אי
 צו זיד קאײבט — װמאט װאוסטזינמע

 דעדמיבט ױביאעאום. זײן טוב׳ז ױם
 צו צײםוננ װערטער אײער דורך םיר

ע די צו םאױשרא; א םים זיך װענדען  1אי
 איז ױבירעאום דפיטאואװסקי׳ס דר. װאס

 אגט• אום בעט איך און עםחה, דיער
 חגדיוײ זיך װעא איך װען *שואדיגוננ,

 אין אויספיהרריך אביסעא זײז צו כען
פאױטיאג. בױיז ©ון כאגרינדונג דער

 זהיםיאוו־ חײם םון יאהר זעכציג די
 יאהוי צװאנציג םון סוסע די זיינען סקי

 םערציג און פארכערײסוננ, און תינדהײט
 װאדם אץ ארבײם: אומערםידייכע יאהר

 FyיTא די אױפקיעחגז ׳שריפם און
 אינטעאיכענץ, אידי^ע די און טאסען

 אז-דאס געהן, זײ דארםען ווענ װעאכען
ווערעז. געהאיםעז זאא םאאק גאנצע
 ציװאנציג־יעהדײ א ,1885 אין שױ\

 גרינדען, וױל ארעד ער, גריגדעט גער,
 ״תטועת נדויע רעװאאוציאנערע די

 םא־ וועיבע .היאף, יישראא׳ס — יעראא״
 • סאציאריסם אידיישער דער אז דערט,

 איבײם אויםקאעדונגס זײז טהאן זאל
 דעם אױױ טאסען אידישע י1 צוױשען

 עס וױיא מאסעז, אידי״שע די םון אשון
 קייאס, ארבײטער אידיעער א דא איז
 אדבי^ער־ אידיעע א זײן אױך מוז

 :אציא־ און סאציאאיזם וױיא באווענונג,
 וױדעראגאנד, קײן *מ1 זײנעז :אאיזם

 אוועהצ^טעאען נױטיג איז עס וױיא
 יסודות די אױף אעבעז אידישע דאס
 ערד־אד- ®ח צײזר דעד *רבײט, מיז

 איז םאאק אידישע דאס וױיל בײט,
 פון פראצענט געװיסער א #טײא א :ים
 ;אנצע די איז נאר םאאק, אנדער אן

 די ז.י,4,א זיד pc *ראצענט הונדעדט
 רויטער דעױ זענען געדאנתעז דאזיגע
 ״:עדאג״ רוסיש אין זײן םון פאדים

 ^קזאאען היסםארימןע די איבער שעז
 עד װעאכע םאאק״, אידיעען דעם פון

 ציואנ־ און צװײ א םאחגםענטאיכט, האט
 pא ,1887 יאזזד אין יעהדיגער, ציג

 אױסדרדק צום שטארקסטעז אם סוםען
 רױ pK בראזשורע באריהמטער זײז איז

 עד• איז װאס אידען״, צו איד ״א סיש
.1892 יאהר אין שיגען
 םעדצמ גאנצמ די וױיטער. אזוי און
 ייכם אי; אאץ טעטיגסײם. זיץ פון יאהר

pc אוטבױגזאם, געדאנשען. דאזיגע ־ די 
 א pc באוואוסטזײן דעם מיט שטאאץ,

 *ונהױב בײס אױב pk אסת. דערקאגטען
״ן פןו  װאנינ נעהאט ער האט װענ ז

 זײעד יאהרע מיט איז םיטגעהער,
 א*ן אננעװאקסעז. שטארק צאהא

 סאציא• דעם pc םארשפרײטונג דער
 דעם, אין נאציאנאאיזם, גאות איסטישען

 אידישע■ די pc טײא גדױסער א װאס
 האט אדער געבאיבען אי^ סאציאאיסטען

 אויפיןאערוננס טאן צו אוטנעקעהרט זיר
 פאאה, זײער פון ריי־המז די אין ארבײט

חאק. רידנעז א ?שיטאאװססי דר. האט
 זעכציג װעיט ער אז אגזאג, דער
 אין אדויסגערופען דערםאר האט יאהד,

 אונזערע pc קרײזעז װײטסטע * די
 אעמעאינענץ, אונזער און סאאהסטאסעז

ך דעבי טוב׳ן ױם צו ענטודאזם דעם  נ
 שטאד־ עס װעט זיכער און בורטסטאג.

 אונער־ דעם pc האנם און הארץ סען
 #זעהן װעט ער װען קעמסער, סידאיבמז

 מען וױ איהם, אכט און איבט סען זוי
 ױגג אזיי איז ער וואס זיף, סרײט

 דעדכיט אבעד יאהר. זעכציג זײ:ע טיט
זײן. ױצא גיט מיר טארעז איײן

 זײז סיז יאהר סערציג גאנצע די אין
 זשיטאאװס^ האט טעטיגקײט קהא׳שער

ד צו מענאיכקײט די געסינען ניט  א
 באװאוסט״ רוהיגעז דעם סיט זיך זיכערען

 אי- טאנ א װאס ון6״ האט ער אז זײן,
 צו־ פון ז?אעבט האט ער בערצואעבען.

 צו״ pe שרײבען, צוסעייגען םיז סאא,
 :עמער גאך װאס אח אעסציעס, סעאיגע

 דעם און ארגײט קהאישער זײן צװישען
 פאד״ עד האט לעבען־סאבען צופעאיגען

 זוי• דעם דויםאאװסקי, ם ע ד נאכלעסיגט
^יבעד דענתער, און סענשאןטםמאן  ו

 װי ;עבען, צו מעחר.װאס םך א האט
 *א*ו״ איז צײטתנס-ארטיסאען קורצע
אעיןציעס. אערע

 דזם איז איצטער, ניט מיר זאאעז
 פאישא״ מבייעאום, זײן pc ענטוזיאזם

 ויעם עד אן זיכערקײט, די איהם פען
 כױד זאאעז אעמח? צו װאס פון חאבען

 אנער• איעבסואצר םון כיאמענט אין נים,
נ נ  דאנקבאריוײט, חארציגער און ^ו
̂ך  ד>י1 דער pc אימם באםרײען ענדא
 אײעמצרנעכצן נױסױענדינ^יט איכער
 אד• צדפעאמער אױן• כחװו גרױסע זײנע

¥ שדייכצרײ טיסעא
כיאד• pא םוט םים אן זיך נעם איד

r אידישאר גרויסצר דצר פארשיאנ ! •
•). וי•® il»m oiV< 1 ״ a■׳ו , ״ •

jn
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ל. אװ .8».דעד ון8 נעריכם פאד״ן מטוניזם
מממנמו •

ו

 רע־ *כציג*  אוז עטציכע ד• צוױ׳שען
 ססנײעג־ די װעצכק אינער זסלוציעס,

me איהו אוצונסנעז האט pdb און 
 אז ניי באטראכטעז װעיען נדר וועמע
שיי־ זיי איז וױיצ נעצענעגהייט, אנדער
כאראה־ דער אם-נעסטען ■e זיך געצט
 אטערי־ דער פון מענדענץ די און םער

 דא זיינען ארבײטעד־באװענוננ, קסנער
 אריינגעבראכש רעזאאוציעס, דריי אױןי

 ב*:ה־ ׳שיקאגא דעױ םון דעצ.ענאט א פון
װעצ־ שאסיר, דוישיי. אםם׳ן, עסיצפיט

 םון סטנ־ס ארע ז־ך אויןי טראגעז כצ
 װעצכעד מיט תורה, די ם$םטעריזם,

 בא־ נוט זיין דאדםען לצזער אונזערע
«מס.

A
פאדצאנגט, רעזאצוציע ערשטע די

 אויפנענען זאצען טרײד־ױניסנס די אז
 די מיט פארהאנדצען םון ■אציסי רי

 1ױעיצ זאצען זײ re נתים, מצי
,or'Yerjene ־־ קארז* .״ ע ׳ ת ם א ,

 כײם פארנעםזן זיך מעהר ■ ניט און
m ror ,אינ׳שורעגס* ארבײטער בענק 

 זישטען *יס װ. ז. א. ססמפאניס
 פארצ^גט «אצ*ט■ גײ«ד •an צו

njrt ,5 תימגאט«reאיצטינע ע 
A װע־ םאראײניגט זאאעז סרעםט־ױניאנם 
 ױ;־ אינײסטריעצע רייהע e אין דען ן

oar, זאצ מען און tv»eo:e העמ־ א
 מי• די ן פ סרגאניזירינכ די פאר פײן

 ארנא״ ניט נ*ך זיינען וועצכע *יאגען,
■ױז־ט

A
 טרייד* אצצ םיז מעצט־סאנםערענ׳ז e םארצאננט רןזאצוציע צוױיטע 'ידדי 1

 צו צױשט«נד צוועה on מיט ײניאנם,
 אינ• דער םון איינינהײט די גרעננמז

באװע־ טרייד־ױניאז סערנאציאנאצער
 $נ• װערט רעזאצוציע דער .איז נונג.

 עננציש־רוםישער דער אויא נעװיזעז
 גע• זיןי האט װאם איעינס״גדקאמיטע,

םארה׳סנדצ.־:־ אעצטע די ײרן ביצדעם
IP רוםישע די צװישען צאנדאן איז 
ארבייטער־פא^עהער• עננצישע און
 נוטנעהייסען *םיציעצ איז יתצמ און

 קאונסיצ דזשענעראצ דעם פון נעוואײגן
טרייד־ױניסנם. בריט״שע די פון

A
םארצאננם, רעזאצוציע דריטע די

HI ערהצערען זיר זאצ צ. אװ פ. א. די 
 םון אנעריןעגוננ חני םון נונסםען *ו

 די■* פוצז פאר און םטומם־רוסצאנד,
פארהעצם• קאםעדציעצע און צןםאטישע

 אין םםײמס ױנײטעד די צוױ׳שען גיםע
 גא־ יתרם םארצאנג דעד חםצאנר.
 כאהויפ־ םןצנענדע די אױן• *רינדצט

סןװעם־רעני־ רוםישע די )1 : טוננען
רן, רוג(  ב«לד םון ןסזיםנמכץ איחר ײ
 װידער־ איחר: חרד און יןחר, »כט

 די םון *םאמם אצערצײ נ«ען שמאני
 שונאים אויםערצינע און אמומנמסםע

 םאי האט זי re באװײעז, סצאר האם
 אר־ רוםישע די םון סיסססטיע די «יו י£3

ם אח בייטזני ^י ר  רצפאדם חןר )2 ;י
 בריםישע די פון דעצעגאןױע דער פוז

 נרוי־ די פון דערצעחצט םרייצ־ייניאנם
yd ,און ארבײםןר די ייאס פ*ר׳*ריםצ

רוסצאנד, א>ן געמאכט man *יתריס
ארביעת.־ די pa צישםאנר דער מת
 צתעד אצץ ווערם צענרער ומדערע איז
pif .ייז, גרעד ־ דריטער דער עתער

m יורא• אץ רענימגמו פיצע ראס ־ an 
rw םאוועם־חננירונ^ די ננט p 
ײןןן  ;ג*נגער בינתרםםע איחרע ז

m en צוציב טאן נצםוזם דאם 
 עם און א־גטערעםען, איינענע

ד די te װיכטי^ יאמס » « 
 די •נמיסענען זאצ חמירוגג

 וי װאט דאס, וױיצ וננ,
w חאם געםאן, גיט איצש ביז m m * m am m am kfeAa»aA*aaרוסל«גד םיי נעםאן 
סםײםס. ױנײמעד רי סײ M ׳.. ־ a ׳■ ; • . ,

r ten״n| דריי די ^im ^ rn 
 ווענןן פראנע . נאנצע די

 סטםוגיזס ײזןמנז ;יתנ^,
 און רוסצאגד

מצם.
ײ ײערעז  *י

•צזעײקאנץר ד*ר1יז
m במיז eדי ־

■

 םןואױס־ איצט שױן קןנען ט־ר אבעי
 ענטפער דער זײן װעט עס מןס יאנען,

 װ׳ד מיר אוז צ., אװ ם. א. דעײ םון
 אױנ א־נערראעט, שטארה זײן צען

 דעס פון די שט־טע, איין װי טעהד
 אריינ״ ״r האט ײאם שאפ־ר, טeדעצעג

 פאר װערען א»:ע;ענען װעט נעבראנט,
 ניט איז דסס איז םארשצענע. די

 אריי! זיך רענעגען טיר װייצ י,eרערפ
 הא־ ט־ר וױיצ ;ןד נביא־ם, די צװישען

 יעצ־ פון דצונג די כ־יגעװאו־גט בעז
 ־,meope טען7 דעם ם־םװאד, טע;
 א. דעצענאט, ברידערציכעי דער .װען

 טרייד־ ענגצישע די פון ^וידםעצ, א.
^ r האט ײניאנס e w״j ,און רעדע 
 סרע־ פון ענטפער דעם נעהערש חאגען
 e פאי אױר-װאס און •גריז, זידענט

ote'm« ײאונדערבשרען i ענט־ גרין׳ם 
 נא;* דןר פין ארויםנערופען האט םער
הןגװענעןן. צעד

A
 ם^־פעהצען ניט מיר װעצען נעװיס

 ווענען צעזער v1pr;ie דערצעהצען צו
 װעט װעצכע טע,eדעב קוטענדער דער
y t גטשיידמ^ '1 דור-ן א»»«יתגן* 

 ותם ח»אצוש$ז*קססיטע די ײאם
 דרײ דאזינע די איבער ארױסט־אגע•

 םאר־ א־ז װאס דאס, אבער םראנען.
 איז סיטװןו, צעצטען שוין נעסיםען

 re עם און נאדײםוננ נמיםער פון
rנויטינ, עהר re ז«• אונתרע צעזער די 

 וועגען באנריף נוטען e האבצן צען
 כאטש פןרנעסומען, איו װאם דעם,
 שיצ־ צו אונםער ניט דף נעםען טיר

 העכסןד און נרויםע נאנצע די דערען
 ז*ו הןט ײאס סצענע, דעדהװירדינע

א־ינעז• • אונזעיע פאר $«נעש«יצט
A

 באטערקען, »ו נויטיג ניט r־e עם
re פױרסעצ א א re אױםנ?נומען 

 מיט סאגװענשןן דער ׳נעװארען
װ/ נאנצען וץס  ;ע־ א־הט האט װאס כנ

 ניט דעצענאט, ברידעיציכען אצס קוטם,
eכםpקאנװעג־ די װאם דעם, או׳וי נדינ 

 ווע־ געװאוסט םר־הצר שייז וואט שאן
 ער׳ ותצכען ניים ״דעםזדזש״, ״|r נעז

 נאר גיט הןנװצנשאז. דער צר קוכט
 װי ניט*אױםנעפייםט, איהס מן האט-
 קאםױ די פון שטיינער דער איז דאס

 ננונע ״פרייחייטם׳־העמםער ניסם־שע
 “ien נאר, איתען״נעננער, זײער^ צו

חrp■ר מרט,’ 'lנD איהם האט נריז 
 װער־ n»i'»nen די א־ן םארגעשםעצט

m: די און םעד, e האט קאנװענ־פאן 
 איהר נענעבע; וועיטער דאזינע יי »

 .<רױ־ א־הר רורו הסכםה הארצ׳נסםע
e mיצe.אח ז er^ יא m e נע־ 

 א. א. פון סרעדים «ום װערען יפנט
 זיין צו און טפתט זײן *ו פוירםעצ,

 ארויםנזד ניט איז ער te פארשטאנד,
o מ־ט סוניען n האמונים־ י באסאנגתן 
 רn אין םיחושר רי re jrot■ טישען

 זיײ פםעריקא אין איבײגתר־סאװעגוכנ
 מםױעצ דאס אוז םיייממ^ אצע נען

r נאספןרם e ארטש־םיײ רער נעווען 
 pe האט nr פארימרם. נאר סער.

o נעצױבם ײערטקר ײאריססםע די n 
 און ארבייטעײםיהרער פארשטארבענעם

Vie צעבענס־איבײג^ נתיסער זיין
re ־»r מ נ « e um rj^nn מחר

 pe דורמעדרזננען pe שםאימ,
 ארביי־ «װם איממעמנחײם אםת׳עד

ר םון אזן טןר־לצאם מ מ י  נעננער־ נ
 אבמר מקםיצואספםארס. ײ צו שאפט

 ציצ, אײן 1» געפיתרם חאס אצעס יאס
pe דאם te ,re אר• שםעריקאנןר ײ 

Ime v נײטעדשאפט  m m  m םים 
bn רוםישעז ■pe o en eo P n םיט 
o n ,זמצט־פראצעסאייאם pe נאר 

ere y-m אופן ty m en r e  mrp 
o n  merpeo שוכא, אצנעטײנעם 

o n ^קאפ־טפצי ^ ,
A

 ומרםערציזי אינערנצמן e* צאם־ר
o n טײי pe פו־רםעצ׳ס t*e jrm

 מסעדזש זײן סיןד ויפיס עס ײעיכער
it י e פרב״נתי npep’iree מ i• 

װעגונג:
r רוםצ«י. איז rrnp יגיז ״ייד e t 

sen נעחםעו *רנ״צער ײ גןיןזזן איך Vie
מ ייו ײי  ױן 1«ע”יפי*«»»סריצינק ג

»1 סים «יןצץ ,«ו *יו ״יױ .
קצ*ס םיין ײן• סינסנימ*•^ «ן

»pm ן1י |>#9ײי«נ*מײ מןי *^ןוד1ו
w♦ ײ nnM• י2י r• חןי • ייי ײו י

••י״ h 11• •1• *ײוי מ#ײי^ן
fit tjmsiu •i« \ m w וי״ די

fjn #רגײמרו ועוייין i n tf •pm«  r׳
• iw• יי אוי״עמגעז ״וימד וןי ii  w r 

jjw w  lyn* ןדנײימי די »ו n in•» 
M l ל מןג ייד  9fi #»19ײ2 אין *ו•”ו

1 vs y?-יג*1מו יו2 :»עסיע9ענ^
 יײ״ i»דעוירתנ װנייועד מי 11• 1מיו#מ

ys«nj ym.yiw |1• a?i ,וידמןןן 
מי מ ײ מ נעקומעו יײנען •

 1• ניונעה. iysya iy a*׳ ל»וד,911 נןן
ן ער88ע17גן;ר9ו>ו  איז ום8וײנ יל*עד2;78ן
 דוי^גד pn נןדען מד •ijyVfit »ױ דן

י י  וײגען ?זו^ען מיגעיןלע י1 ײיד. י
*״ו פעל חאלץ, גדויגן; געװ#י*די;

לרוג. yi דןרמ וײנען לען2עדי890 יחע1י
̂חדען איעיגע ז״ן ןרמ1 גןר  pc י
 רובל«גד *׳*ן פעלמי, די אוי,״ ג״יעמ^י׳י

 לעגדער רײגפפע די »ון אײנן װערען ורעמ
 דעס דןןדט געזעחן ד/$ב איד װעלס. מי 1יי
 עלעקצײפי״מייד גרעפגען דעש פון ;;ye*נ
ע oyi ;עשטנפ. ימײס oyn ן,2ול  pfcye רופ̂י

 .געדולדי;, ,piyor — ^ye ;דויכ y איו
 * 150 איו ער און קלוג, און װיליג-»רבײמב
 און י:יימער2 מענ׳יען, די ̂כטרק. סיליןן

 1א.״ r*oy;y^ נײע y י1אוי בויען ױיעדים,
y אןץ «;ןל לעבען, נײעס y jrtp•;נערזכע; 

 אין וג;;ן4עגםװי? לענטע מעyב זי דיג
 או״ סאמע די אינדוסמריע, און װירמ׳וטפט

 דעמעt327n 20 ד« ס^ינעדיע, מו-דײט
 י״ך, ;yr איך טרבײםס״סיטלעז. מעכניעע
 ׳חאם איחי oyi #סעריק̂י •ון טדנ״מער

 ען8דאי סיר רוסל^ד, •רן *עינעז «ו «יל
 איך יידעען. נ״ע פטי i73yn מורא נים
jyn,* אי«ם ®ון ד«ס y| יג^יזיר״2 די װעלען 
 די אין ׳סטעהן אסעדיקא פון ̂רבײמער טע

;y«oo;7ny די טימ מפיחונגען p;y:ny־v• 
רוסלטגד.״ ן *ו ארבײםער מע

״מעסעדזיס׳״ רעד געװען איו ד*ס
 כייז דעילעגאט דעם §ױרסעא, א. א. פון

 ר י ס קאגגרעס. טרײד״ױניאז בריטייש
ײ יח^עז זױ״ טדזמזנהײס ז

 אנוױיזען. ־אוז כעסעדז״ש, ךעם -גאידערען
 איז װאס זיא. ׳איהם אין אמת איז װאס

; כאטת און גרונד־פאא׳ש ע ר ה י ם ר א  פ
 מיר ײעיעז אבער טאא דאס %ריש.
 זײן רײדען. גרין •רעזידעגט אאזען

 מיט אױפגעצײכעגט זיך האט פנטפער
 ברו• צום *ריינדאיכקײט העכסטער דער

 אימצי• סײן ■ױרסער. דער״דעלעגאט
 ארױס ניט איז װארט ביטערער גער
 ער האט ,גאײכצײטינ מױא. זײן םון

 קלארחײט זאנדערבארער א מיט אבער
 םון ״שטאגדױגקט דעם םעסטגע״סטעאט

 דצר צו באצוג אין א. ם.-אװ א. דער
 נוײ םאר דארום חאאטעז מיר םראגע.

 זײן םון שסעלע *r איבערצוגעבעז טיג
 דע• אױוי זיך באצי*זט וועאכע ענטםעד,

פאר׳שאאנ. •וירסעא׳ס אעגאם
A

 האט גרין ירעזידענט וױ גאכדעם
 די זײגען עס גרױם וױ אגגעױיזען,
 אײ ױניאניזירטער דער םון סים*אטיצן

 דער כייט אסעריפא אין בײטעחעאפט
 גאנצער דער pif ארבײםער״כאװענונג

 באװיזען קאאר דאס האט און וועאט,
 בא״ ניט קענעז װעאכע םאתםעז, מיט

 פארטגע• ער האט װערען, מטריטען
זעצט:

ארגאני• דא זיעעז עס vy װײסען, םירא
 ארבײםעו״ארגאניזאציעס. זאגזןגאנמע ?אציעס, י

 םןיגכע אין ארויסגןךארונגעז וײנען יועלנע
 ■רע• ײעלכע און װעלא, דער »ון גאציאנעז

 געגענ־ דער ■ונקמ א«ז ײאס לעחרע, y דיגען
 פון יריגצייען פונדאםענטאלע די •ון זאץ
 און ארבייאער־באײעגוגג. אמזנריקאנעד דעי
 פאיאײגיגען *ו בעײײט זײנען סיר בעת
 אדבײפער־ די עוט םימוארגײטען און זיד

 ײעל- וועלם, גאגצעד דער איבער באוועגונגצן
 פון יריגצינען די אוי^ זיו »םי*ען נע

 םע:«ליבע און ;ערעכטיגקײט דעמאקראםיע•
 •I בערײם גים אבער םיר• וײנען •רײחײם,

 ײאלט אמער דעי וואס ■רײז, מס צאחלען
ן ׳ר*7גע*^י ו  גורל יונזעד •אראײגיגצן י

 ny• ױנו וואלט ײעלנער קל#ס• יןגעס םים
*)eyes, געקאגט. ײאלם ער אויב
״ ײיל ״יײד * ■רײגד• און #••וחערציג 1ז

אגמר יין סיר״ ייד ייאס •לזי ייז ייי״
 און קאםו;י?ם ײעגען צטיואם װײסעז יימ^

 מר• קאםוניםטי«ע ייי ודאס ̂ קאגטראל, דע»
•” yn» אינ ױייאנן זאגעניאטען אימי״חנם% 

jy״n סיר מערנא«יאג»ל. i אין דא» דאס 
 סיפקװע, 1״ *״ניאס חני •יײ■ •םאריקא״

תי חאט ער וױ  סיסאױ נים געידײ•• יינ
 פארכאיעז צד גאר אונז׳ סיט *רכײםעז

tm גאנץ וײמנז ײי אונו. מאמוײאיחנן 
ג ײי א אי י יי  m ערקלעיונגען. יע2יײ 1י

םעחעי די און באאםטע די רופען  112 *א̂ר
י י ̂י®, ל. אי J« *• י ן *וומדלעו ••ײק ו  י

 וײ יאס «r*M 1JMT •••1 י" סקענס״
 m מרגייגיגג. למטיזו1מ 1*י ני• 12לויג4
«׳י9י "* א א .02 12י  tysyo םײגט ו

 קל#ס. ז2קייי««לי«ייײ יעס ®י• ״זײיימ
 נזך y סידײק » 1!2*יחג ייז •*• 1W ײז

 ,02װײײע 2י2נ2מ קרמען it לעגעגתײ•
מז8רנײ*ס^י9 די ז2י*רקיײ »  ו9 און ינ

w m a y p ךו אין 2רבײואדיויאמני9 די 
 סםרייק ו2י2י 1ײ יעײמ ײי גיי

W• >גחײי2ל2ג 9 n r i H ^ i] 7י ײ

•'L״

rtyiun n« ׳iy««ii••״ »*t >2*י1יל11  •r• 
yii v מי »יו b w m• 12י1112»11י 
y^w^n• 11• n• «11 די *w * i יף״•#
נליק*122י י21»ןו 12*

ד יי ״ײיי/  I2i״f *י1•״*י ,»•!•ײײיי
iiv iy t• •ײו •מקייי* ®י •  im m ״

^י ®יי *311• 12® W ו>• ל^וי
חי2 iff די■,12די 2®אײ *ל•*1® ®♦י 12^י

-y®2 11® 92ס«אות׳דינ eymy 12*י2•®
i2 W fi 1 »1ג2יי9ד״ג2®דגײי* ♦•I ' w• • 
 fi2®y*9 1ײ י2®רנײי די 12®•*י •יימז

 •2y 12H® ♦if ®yi *יקלעדתג• מי סיי
מז 2י׳יoyw* 11• געניסען מס ®י■ װא̂י
 און ,1201? י211 2י2לו9112י די ניז רענ*?,

ו9גדי <2ii דעגירת• אמיעד ניו .12י211 92י
 11א ,i*ynjn if*21*♦ ניט זעחען ״סיר

 נ* 191122• 12ג*װ 12<ל911 #דבײטער די א.״יב
 ל•211 /2י21ל9רלו דער ױיןי רטען9װ 12 גען
 י,2311ח 112 גדיטןדנען פריחעי מיר מען

̂למען 1׳'9 lysyn ro ,9019112; גימ יי  2yn
;עלעבט̂. »אל2

ליג/ עדױקײ׳יאנןל ״טדײד״ױגיאן ז>׳ד
•עפענ״• די איז ועלגע1•  •ioyp דעי פון ̂:

 ;״y? רמ2ד װעלנע און רס̂ײy■ ניסםיסעד
 y nyy איז חעלכער אײנעם, פון ט^לירט
טרײד״ דער אין טעםע ;עװען ט1י2 געמיסער

*2i7n;7fy ray; syn ,;;i;7 iiyriy»;i;» 
 מיעדען 12 איו ואליסי איחר ty עיקלערמ,

 12<ױ*;יגט2 צו ארבײםער־ב^ױעגו;;, דער יאין
 אליע- 71פyזyפיל אונזער e^9;y און *איחי״

 •yp סון יעry!yפיל ךי איחד ^ברענגעואין
 ;״־y oyT ;»anye ניט ז״כען מיר סונזזש.

:)*yony,\ אוגזער דאס ען,9װי; סיר און 
 930ברfiynayiy ,ny’; ;2 חאט oyn ®ר״גד,

 ן2חס2ודי*נ2 ?ואל ג,y«לnyi ?יזן אוגז *ו
איג• דריםען רויטען ום2 סעסעדזס אונזער

»eyi >y;y»»yr7 ײ ®סעריהאנער די® 
נים קײנמאי ?יך װעט בײטער־באװעגונג

 װאס ארגאניזאציע׳ אן מיט םאראײניגעז
 סוז האאט אדער אעהרע יעגע ירעדיגט

םילאזאםיע. יענער
ir איך ty דעגק, ̂איך i«| זװן nty וױים 

 די oyi זיכער, בין איך און ^ענחערציג,
 1»י #יל 12א»יי#< 12ל2" גדזדער־יסל^אנז

r;y; אין םרײד־יוגי^יזם, פון ;ײסש דעם 
 yoy; syn®: איך מעלכען דורך און װעלנעז

 זײ ty װילען, מיר ערקלערונג. tyi;»7 די
yt^ טענדיג ?ײן^® vtryer9.̂ מיר 

 פוןרפיחרט. ?ײן iy|y? זײ ty ;יט, װילען
 װאס ,irjmmy® i2?yt m ty װילען, כיר

 דער פון npnjnDtmy® ®ול״בארעכםיגמע די
̂ן׳ ל. ny ®. א. ̂ל דעס. wwy ®י

̂זען *מיר נחײ«2ג2געל דעי נאך דורס
 ר22ג»ג דער איבער ז2®ריד ^בלירען י2

 דט2*ר*ל זיד םיר i23yn לyם פיל װעלם.
 ין2; זזינעז מיר און מיליםארי«ן. געגען

 ר2י ®ון ®^יםעחער די אן ^גיואזליסען זיך
^ ^i»־iy»n;־i;2iiy;  ר72גאנ י2ד איבער ;

 ברײ און 12®ריי i2;»DD2®y3 צו אום װעלם,
 םיר •I2^f’2y; סלע *װי*ען דערלויקזימ

 קאג־ 2אל אז ^וסליסען זיך בערײם זייבען
 P2װ2 דעם י2® באװעגונגען 1<סטרוקטױו

 •yi און I2o»oy;yp2 דעם ®^עסערעז *ו
 ®על^׳איבעד 2לP 2® ױאזםאנד ליםי׳יען

 ט»קירם,2 װערען םיר ײען ^ער׳ ײעלם. ךעי
 לען2װ םיר סםיל. אםעחן גים מיר װעלען

 ײעמז ®רינצי®*[ אונזערע ײען ;?עמפעז
 סמיק, «ity אטעחן מיר װעלען ׳םא?ירפ0

 ז«י• עס װײל ר,yלםy;יבר ®ון 1®על דער װי
P> lÔ? !•ײגיגע yד כען y מיר 2לכ2וי 

 אײניגע דא ?ײנען עס און ׳®עסם גלויבען
iy®yt׳ ®yםרײד• נער2מערי?2 די ײעלכע ר 

 ;ס2לעב ײיעיע 3yn*1 *וגיאביססען
ny ■̂ר, ®זטעחען יבאזיס דעם אוין  ־2U און ס
 ®ון ר7ח2®ארסם די סלס ®טעחן, י2אימ 12ל
®ון ^ייםער־בטײעגונג ר2רג^יזירם2 ר2י

9p<Voy.
 ן,אע•2םיי םיט ב^טכט i22yn ״םיר

 אויןי i2Qip2^y< איי װאס סלעס, ס2טער
 אין -טרײד־ױניןן״ק^רעס בריםי® דעם

 •2גי y 9*ס ג#ד חסגעז מיר און סקארב^א,
 ‘װאם ,02סל »#לגט2גאכג ס2ר2אינם ן2ר20
 ®ון D2*u;yp מם *ייי ז2קום2<|רג יי9
ן ול,2י2ליװ 1®י «ארטי לײ^ר י2י ו םיר י

י*2װיי ל2®<מ y י® יייז ע° ז® ימימעז״
 מ^נדלונגען אוו מ*ליס* די ין9 ®ירון

ר ײײ2 די ®ין ג  ?זינען ®יר און ן2ס2^
v י ביסעל  tyonysay ז2ײ1י ®יי *י ♦P®• 1י
 •92 די ר2דy yiyanypo •ון 20לי9מ ד»

 בןדיטיםםעז cyi לס9 לײועײול, 1יי 2יילי<
 אין #רגײוחנר די »ן «ןען2ד »ון ז2ייחל

 »לץ ס*א 12ל2וי ®יר JBhaaw' ענגלסנד.
y 02ר2«יגט ן2ר202נ,י tyoyftB*i9 ו*ןי« T* 

 נס־סנגןךy*2®f*s9ny די 1*9 סנטוויקלוגגען
4«ון9 נד,9ל i20M*u or! •ון ז21גחײ2ג2ל

ny ד* ד#סי*ך9 12װיל םיי
 *«9 12ל*2וו אנן2וי ריקי209 1»י בײפמגי

 י99* די 12י2023ו9< ױ גחויו זייעדע 2ל9
 *9• און 2ל2איגדוסטרי »2ל9י29® גא®*®*״

 ד*ר ר2®יב י2לק2• די וןyiiy®®i2 2 2#לי*י
+ לפג״2י1 •#;*ער

A
®w* מ*חנד קאסודזם דמר חאט 

 אריינצוכ®•*! דן פארווך 9 געמאכם
 ®נמד *ין ®רבײנתר-בױועגונג די אין

ח דיקי,  זיי- ®ח *ס3אי* דירו דוקוו י
p סעדזיגסטע m\ בעסטע 
 קלסגליןי נאגץ איו וין
 גללימו ®ז ®מר םוזמז מ*ר

p® r םים ®ז מרקעז, u  t 
ז M ברוחור-חנלענאם, ד*ם

r«:*
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emsout Tiir«pnD׳»m .n  
xn»w«>woT«wt.ipni®

pe די r e  oen ,inne’ r>e נייז 
ו nn ם־ט טן ״ נ ו  oen נױמגונג, )
r e ניט oen lie m>enw דורנ־

o פיחתו n  w  ler’^eoot'e te
 נסeש”צeטoיוe די ווי דין און מגחג

 יע־ סיט װערעז, דוײגעסיחדט רטרפען
in ׳oen ,nne אין בטוועגוננ פונזער 

 געס־אצט איר oen עצטער, געווןורעז
eצo סון ני־טװענדינק־־ט די װײדנער 

immeo םון צערעטא;יעס די טיט זיו 
נאװענונג די װען ,tvnne1 ערשטע די

tnenrj meow re• איו oen ס ל *
ie איר אין — נערענקט צeד i  Pin 

 ארסייטער te אויס אז — אויר איצט
 nne1 עטייסע te,«T א 1אי א־ז־סעטינ

 איהם ieo נויטינ אצץ נאר איז עם און
 םון יlרeד סעז tie ערקצערוננען א;נע1י

 װעט ער te* שסועח, אוויםציהעןיא איחם
 די םון אינטערעסען די טרײ סצײסען

 פינדער־ש«יעצ. e or re ארס״טער,
 ,יאהרען די pe האט ער אוינ װייצ
 נמייסע גזמאצדינע די נעצעדענט ניט

 סאװענוננ ארסייםער רn סון אויםנאסע
 lie נילויס װי צערנען נעהעגט ניט און
 וייעלכע אױסנאבןן, די איז עס חײצינ װי

 װען ארויםנעצײנט, איהם אױף װעדם
 אפצונעסען זיד איהס םארסחיט מען
 אישוס גמיםע וױכםינע, ro>rre מיט
 דאן ארסייםער, .אתאניזירםע די םאר
re און צייט םארשװענרען 1צ סחנם 

 אננעהמען, trro םיר איהם. 1צ ריידען
te ידעם האבען וועצכע ארסייטער, די 

 נרויםע די יך1 אייױ נעםעז צו סאנעהר
po'Poieiup:neo^  ie t״t 1צ װי ״

 םענע־ e םיטגציד, neeo עסוטױו1עס
 סון טשערםאז e יאקאצ, e םין שער1ד
e לאהיי e in e סעקרעטער e no 
•?iw*n $rWP%f ד י״ו  װאס |03t̂© י

 נעבען ?ענען צו קאמ<עטענס זײ מאכט
ארגאניזאציע. דער צו דינסט זײער

 מיט רעירעזענטירמ מיטינג דיזער
 געװיסע א אויםנאםע, געװ*םע א זיך

 בא־ דיזער צואיב און באזונדערסײט
 -Ifeb חײנםיגער דער םון זונדערטקײם

 די םון אינסםאיײעאן די און זאםמגג
 אויס״ איד וױ< כאארדס, עסזע?וטיװ

 נאך װאם, געדאגקען, אײניגע דריקעז
 צײט־ און ייאץ אם זײגעז מײגוגג, םײז
 .די םיז •ראצענם lini 99 אםייצו ליך

 *2tP2 די ®רײנגערעכענט אנװעזענדע,
 יאס וועם מיט^יד*ר, באארד *וטיװ
 װיל איך צוםרידענמטעלעז. ניט אםשר

 כױינונג, םײז לױם אזױ, .וױ אנװײזען,
 אזעלכ^ אין ארײן געהען װאס מעגיעען

 בא־ ד>רפען עכיטער םאראנםװארטליכע
 m ז יאנע איגדוסטריעלעי די געגעגעז

 דאר־ זײ טאקסיק 9 ם*ר וואס און אזוי
 די גדלעז9ם*ר*ו צו כדי אגוומנדעז, םען

 מע:ש• םון בלומעךגארטעז » איז ױניאז
 מענשליכען םון צוםרידעגהײט, ליכער

 צו שטרעבעז מענשליכען פון באגעהר,
 אבעױ דאר(י מעז שענערס; און בעסערם

 מעגשליכען דעם איז אז וױסען, אויך
 װע־ דערגרײכט ניט *ײגפאל w לעבעז

 ^וצ• זײן יזאאען ®לע ווען צײט, א רען
צרםרידען. י«טענדיג

 אין סאמוי * אנגענאגגען איז עס
 אונזער איין ־— ארגאניזאציע, אוגזער

 לוים זיו, חאט וחןלכע ארגאגיזאציע,
 אין אימגרציעונגען, איז מײנונג מײז
 אױף *װעקגעשטעלט זיך לעבען דעם

 טארמ״ שטוםע^םון העכערער םיעל א
 P® 1אויפםואונג* מעטיגסײט׳און שריט,

 ®מאציזאציעס. ®נדעחנ מיט םארגלײו
 שנײ• דעם בנוגע איצם דאם רײד איך
 ױניאנס אידישע די בנוגע טרײד, דער

. באזונדעו.
יר א׳ונזער אז זאמן, ניט װיל איר

ח (געחמלםעז  . ח*י װעבסנמנר י
ג925 אקםןןכעה מען8 דאנערשמאג,

m םעיעדעז, tne נעױעמן איז ניוז e 
 te איו, Je« סערעיעז, איחרע איע ריט
pe נע צו -סאציהונ; ע1יעrעישeפטצי־ 

 te’JP ערtאונ Den טעטינה־יט, סער
כער אירנענד ן1ם מעהר נעטהאן  א;־ װ̂ע

 כיאא איע דאס האט און ױניאן, דערע
 טיט הארצעז, גאנצען דעם מיט געטאז

 ניט און — אידעאליזט םון געפיהל א
 דעם ליב1צ ניט אדװערמײזטעגטן צול*ב

 מי•4א פאר ארױסשטעלען זיך ק*גען צו
צעז.

 איז קעטםע עמאנאטישע א^יע אין
 צו ערשטע די געווען ױניאן אונזער

 מיר אנדערע. וױ װײטער שריט א נעהן
 אינ״ 2*יאו די ביישייל א םאר נעסען

 למשל, זיך, דערםאנען מיר דוסטריע.
 אײנצמע, די ®רבײט. ם ײ ה די

 זענען געסהאז ניט דאס האבען װאס
 קאטערס. די און סרעסערס די געװען

 םיני• און שנײדער שטיס ®■דײטארס,
 םעה־ צװײ אין געארבײט האבען שערס

 דער ױאו ׳שא< אין אײגע :טאריס
 (אםי־ רענם, געצאהלט האט באלעבאס

 גע• איז שא® צװײטער דער און צ*על)
 װאו הײם, דער אין שא• נאכט א װען
 רענט. די געצאהלט. האט ארבײטער דער
נעריא־ די אט גוט זעהר נעדענ* איר

 שנײדעד־םאכען, הייגט דא זײנען עס
 ארגאניזאציעס שעהנע זעהר האבען װאס

 אעעל דער איז טאג הײגט׳צו ביז און
 םארבליבען, זײ־ בײ אױבײט הײם םון
 טאד ז*ר באגעכענען הלאוקמאכעי און

 כיעץ וחזן אימןי. דײעז כײס םעניװ־
 דער fee און ®רכײט דער צו געהט

 מען װעז אויך אםטםאל און ארבײט
 ®ז ניט, ?אג איד דינער♦ עסען געהט
 יענע פח םארנאכלעסעוננ א איז ראס

 געווען ניט איז אםשר ארגאניזאציאס.
 שר1אג און שגעלמר געהן צו םעגליד

 אדגאניזא- יעגע איז עלעמענט דער איז
 דרעס די װי אגרעסױוער, אזא ניט ציעס

זײנען. קלאוהמאכעד און
 טויייד איז אונז בײ :בײשפיל. א נאך

 וױ מעהר אווערטײם אמאל מעז ארבײט
 האנדאונג ^זלעכטע א איז דאס דארף. מען
 אבער זענען עס ױגיאנלײט. די םון
 װאס ש*ה:ע, גאדז און ױניאנס, דא

 נישטא איז קוטען, סיזאנס ביזי די װען
 שטונ• םון אונגעזעצליכסײט קײז זיי בײ
 טען ארבײט ביזי גאר איז עס אז !דען

 קרײ איך אויך. מאג טען7 דעם ארײז
 זײ קענען װאהרשײנליך ניט, **t םי?יר

 נאר איך-וױל העלפעז. ניט בעסער זיר
 אז צײגען, און פאראלעל דעם ציהעז

 פעלערען, איהרע אלע םיט ױניאז אונזער
 אנדערע וױ שנעלער גענאנגען דאך איז

סראנרעס. פוז װעג אוים׳ן
A

 א^מיטצלידער װיכטיג, זעהר איז עס
 געקוםען זײנען װעלכע ױגיאן, א םון
 שוין איז דייױניאז ווען צײט, דער אין

 בא״- זיד ?®לעז אויסגעװאקסען, געװעז
 דער םון צושטאנדעץ די מיט קענעז

 גע• איז ױניאן די אײדער אינדוסטריע״
 וױכטיג זעהר איז עם געװארען. בארען

 קומט עס *ײט. *ענע װיסען, צו זיי פאר
 און םיהרער װײל צונוץ, שטארס זעחר

 ניט סענעז װאס לײט, ױניאן «שוט׳ע
 '?ײער װאס פארטשרימ, דעם אפשאצעז

 ניט קענען הא^גע^אכט, אדגאניזאציע
 צו וױ יאליסיס ®ײן אויסארבליטעז

 אויס־ סעהד בחננגען איז װײטער נעהן
בעסערוגגען.

 סים•®- םולסטער דער אמ םיר :זןז
 םאתעשלאגען, נאםליו האט *ר .1

 אר- ארגאנאימת אסעוייסאנער די
 אימענע א*חר ש*ק*ז ?אצ םערשאפם

 ױ ?®ל און רוםלאגד, נאך צעגאציע
 םאי• קוםמ װאס-דארט זעהן ײן
 חאבצן סיר װאס םארשלאנ, א א*ז ס

 ®ח א2צוײ nnr *גוצימ םיט £אכט
 צ*יש- אזױ «ונ*ט איצט נאןי א*ז

 יוי ®נדעריישאז ®נמנריקעז ד* י.
^אמר באר  איין שםעלזגו נאר דאר

 איז סאוחאדחלגירלגנ״ חנר צו אי
v צו א*ז ס m\ •געױםען״ודןמס 

 ד*<זד ך* װאס איים, חנר פאר גד
pn t m  n ,פוצסגת איחר דארם 

t צו נם#רייחי*ט3%וועגו w ח  w י
ן וױאיז לײ וואם יצ*ס1 זן ז י י ®צ  

n חאמנן r ' t מיוך
 זאמן ז** כדי פארמײםשער, און ד

< ®ח סעחר ®לצ ז*חן גשן  גיינד־ פ
 געזאוזן ח#ט ®ױרסאצ א• m װי ;ער,

 חנלאגאןױ*• גאנצנר ז*ק םים אטען
 אײגטנחז זאל ®אוועגרחמיחגג די כ
 וואלט דאן באדיגטג^ דאזיגע די וי

אז װיכטיג, זעהר געומז ^י.1יךס1ו

 היגע די עס ז**נ*ן אפשר װײם, וחנר
 זײזד דורף םאסקװע, ®ח סארשסעחער

n די מאמנן וואס *חאטילונגעז, װילדע 
 קוד 919 ס*ר באװעגונג קאסוניסמישע

 דעלעגאצי* די וחנט אפשר רימאמור.
v ל. אװ &. א.. ד*ד ®ון m\ חנצ׳ן® 

 צוריקצר חנגירוגג חסישמר חנר בן®
 אםערימא. אין כצב*ם אמזרע ציחען

 אינ• זעחר זעחר, » גאווען וואצם דאס
 ®ח שרימ װ*בש*ג*ר »ון מעראסאנסער

 מ*ר צ• אװ ם. א. ךער ®ון זײם דאר
 וואס אײגזאחז, ניט אופז בשום קענען

*ir רגי*«ר-באוחד9 »נער9אמער* • די 
 זעחר אבער ק*ן n פאו־ציחנן, גוגג
 םורא, חאבעז םיר אםז^, מװוימן. פיצ
 גע״ חאם ®וירסזנצ חנצמנאט ד*ר ®ז

 איײ זיח אױא סארשלאג דעם סאכט
t m ^םא• רוםחאע ד* דאס אוז אחרױו 

 • ארײגצאת? נלט וחנם וואם-דעגידוגג
 זײ ניש א*ו u װעלכעד ®ון דעצאגאציע,

t םאראוים, כער i אלעס זעוזן וואמ ױ 
ר איחרע, םיס  אוימן. חמיתגג׳ם, ת

 וואצמ 1צײn® 9 צוליב מאאן אכצר
•D א• די 1® נ*וױן|, כךאי מנחר

ם ג חנ ®ד 1יי 0U געטזס םאוש<אג ^,

 פרײ1;צ1א ®רויסרו•®! מװ מניאן 9
 און גמזונט* דא אנ*ר 1א* *ם דזןנחײט.
אונצופרידענחייט. של*נט*

 יר1שטיצט נצופד*ד*גחי*ט1א נשזונטש
 אויס• חאכען ®רכי*ט*ר װען ®ז דאדחי,

 אין יסכעס*רונגעז1א גמװיסע ;*ק^םפט
 ב®־ אין ן1א שטונלען א*ן װײדזשעס,

 גצ־ ײ1 חאבען דעם דודך און חאנדיונג
 יך1 און י*גען *ו צי*ט מעהר װאונעז
 גײסטיגען ojn אױף *נטװי^ען *ענעז

 זײ• פארבעסערט ?** האבעז געכיעט,
 דע• איז כעדעדפניםע כיאטעדיעלע ערע

 קען מעז ניעהר, דענשען מען קאן מאלט
 רורך זיד שאםט. עס און סעהר לערנעז

 בע־ נאך םאר םארלאנג, נײער * דעם
 נאך םאר םארלאנג דער אט און סערס,

 בעסער, לעבען דעמ מאכען צו כעסערס,
 ארױס רופט באקװעטער, און םרײעד

 אוכיצוםרידענ־ ®זא אוטצוםרידעגודים.
 אבער איז עס געזונטע. א איז חײט

 איז װאס גד,ײט,2פריד1אומצ םארהאן
 גיםט, שרע?ליכער א און שעדליך זעהר

 .^סם אונצופרידענהײט 2דיז זוען און
 1׳מוח מעי^ליכען דעם אין ארײן זיך

 בע״ לאנע מאכען״ צו ניט דאס חעלםט
 דער• ם*הרט עס — שעהנער, און קער

 דעמאראלײ װערעז מענשען די ®ז ׳צו
 גײסטיג און םיזיש דעגענערירט זירט,

 טראמפ־ זײ אז איז, ױצא •ועל דער און
 יעדען םיס אײגענע דיערע מיט לען

 באצאהלט ־וזאמנז זײ װאס םאר געוױגס,
 גע״ האבעז זײ ײען <רײז, טײערען א

דעם. פאד תעמםט
A ׳ ®T אז נעזאכט, אגםאנג םון האב 

 אין, פעלערעז פארםאגט ױניאן אונזער
 וזאבעז װ*יטעד װאהרשײנליך, וחגט ױ

 נ*• ® אין #®ס*ר*ן m *® .1פ*ל*י*
 םאםיליע, א איז אםילי און זעלשאםט,

 עס אז ?ינחנר, פרױ-און כאן, צװישען
 סיטױ אזא ארײנכאיען אמאל דך אל1

 צושטע־ פאמיליע די זאל עס אז ®צי*,
כאשעדעען. אדער רען

 געשא- זיד חאט ױניאז אונזעד איז
 ארױסגערוםען האט װאס לאגע, א ®ען

 צעװען אי_ז מאנכעס אוגצוםרידענהײט.
 םארטײד- ־— אנדערעס אונפארמײדליר,

 גע־ האט אונפארמײדליבע דאס ליך.
 איבער־ גאנצע ז*י מיט טהאן צו האט

 און יאהרען מלחמה די זעט לעוזרעניש
*אהרען. מלחמיז די אין

 בא־ ניט זיר מעז האט לאנע דיזער צו
 די ניט לײג איך איז. געהעױיג וױ צױגען

 ׳אז אבער, זאג איך ?ײנעם. אויוי לד1ש
 אינ״ באגעגענען צו געטרײעט האט מען

 אויבער־ םיט ענטװיקלונגען דוסםדיעלע
 נ*ט האבען װעלכע ס,1איש ^פלעכליכע

זאך. דער פון ̂־׳דעם "אננעריהרט
 םיר האבען ־1919 יאהר דעם אין ,

 דער אין ארבײט װאך אײנגעםיהרט
 אײנגע־ 1אי דאס אינדוסטריע. קלאוק
 װײל שװעריגקײט, דורך :עװארען םיהדט

 אפאזײ »ז דעם גמגעז געװען 1אי עס
 סײ און באלעבאטים די םון סײ ציע
 אפרײטאר®. די ברידער, אונזערע פון

 אי] איצט ארבײט איםיצער און.אױב
 איז שטי?, םון אינדוסטוײע סלאו* דער
 װילעז ײ1 װאס ׳דעם צוליפ ניט עס

 אור״ דא זענען עם נאר ארכײט, שטיק
 בלויז דאס אג1 איר .ojn םאר זאכען

 באארד עקזעקוטיװ די אט דערםאנען צו
 װעט פראבלעם דיזער אז ,2 לאתאל םון
 <רא- דורך אםילו װערען געלײזט ניט

 איז עס םארטרעטערשאםט. ®ארציאנעלע
 איז עס סיטואציע, עקאנאטישע רײז א
 צי• און מע,91<ראבי עסאנאםישע רײ\ א

 הא־ ׳ניט װילעז מיר אדער װיילעז, מיר
 דער איז צ*יט אזא דעתרײכט מיר בען

 םיה־ וויל װאס אי־ינער אז אינדוסמריע,
 סטױ » ווערען no מניאז, *ד1אונ רען

 אינ״ אומער אין לאגע דער םון דענע
 װעלען װעט םען אויב װײל דוסטרי*.
 ט*סס א ם*ט סיטואציע די ראםצווען

 ניט װעט מען און ע1®רבײםסלא םאר
 עק־ די אונםער נראבם עם װאס ׳*חן1
 װאס איגדוסטריע, דער מון יםמענץ1

 געװאײ 1אי װאס ®לעס, צוביעכם עס
 בא״ דאס סעז םעו װי און •געװאקט נען

# גענמנעז,  ווע• באױיםיגען, צו דאם ג
 םיס *הקלחנך חײנםיגע ך* אט לען

i באחאנמלם שיעםאר יאוזר צוױ* n n 
 אױב ^ורער. םע5א די װי עתער אפשר

 אינדוס• די באנע?*נ$ן נים וחנלען ז**
ע ^י  כעחערײ » אױוין< ®ראבצעםען ם

 לצנג ק*נעז דם ײ1 וועיען שסײגער גען
פיחחנן.
 חנר צו אגען1 אויך דאם וויצ א*ך

 ד* גאארד. **מנפוטיװ דרעסםטמר
 םיעלע געםאנט חאט ױגיאן דחנסם»מנר

 .לעבען דעם םאמז צו אנשטרענגונגען
 ®חבײטער. די ®®ר בעסער און שעחנאר

 1®י גאך םען ®רבײם פצך ד*ם אין
 שםונ• גמװאונען חאט״ מ*ן שטי^ ®ח

 אל1 איר מיה ®חונט םען װען דען.
 — נעחמען א<1 מען וואס גצשליסע?,

$ סעןיזי< 1® #א#:ן^אנט ,®אלט ₪ § 
ן אח שטזנדעז ד* יואױ גאחםעז ?®ל מ

 •92 אלט1 איחר װ*ל T® ארנ״ם•
 א**•* 1אי ®רנ**ט שטיק אז #נר*יפ*ן

סיסטעמצס, שחנקליכסט* די םון
*״if חסתם םן וו*לען דרעסמאכמר די

 ײ1 ?9 אג,1 איר ארכייט. װאו ל*ן
 1ז*ג* די אויכ ,i*;np דאס דאר**ן

 ei¥ דירפט א*חר אנ*ר .1ד*רצ גו־״ט
 *o*oo*d די דיר*ן1שס ערשסען ל*ם9

 *ס *מאכער»1*לא די בײ סרבײס זי װי
 אין •ראבל*ם, וױכםיגער ?*חר 9 1אי

 סראוקמאכמר די ביי אז אג*ז,1 אײך וױל
 אגרימענט, •*רפ**ט 9 םארוזאן איז
 חאבען נועאמטע די 19 אגט,1 מ*ן נאר
 ***r סיר האבען איצט אטענדעט. ניט

 נ*ט אויר זאלעז זײ 1» עהט,1 מצנשען.
p*i ,װעלען יי1 און שולדיג p*i לד*ג,1ש 

 ריכטיג דיאגנאזעז נ*ט װעלען ײ1 יב1א
 גיס אץ־ בין דערםאר ?ראגסהײט. די

 א אפילו באשולדיגען אין שנעל אזוי
 אוייך בין איר װײל אפשר כעאטטעז,

(געלעכטער). ״גענג״. דער םון אײנעד
 דאס םיגישערס: די אנמןלאנגט װאס
 באארד *לזעלןוטױו אן װ*ס ערשטע,

 װאס מיט איז םאראינטע^גסירען דאחי
 םר*חער איז געבען,2א דך דארוי מעז
 #<9ש דעם א*ן אז זעזזן, צו אלץ םון
 ארבײטער די װאנען םון טרײד, דעם אין

 p*i אלעס זאל חױנה, רי ציהען דארםען
 •d*ip* דער אונטער מעגליך װי גוט אזוי

ארדנוגג. טירענדער
 באטראכט מוז איז, זי וױ ױניאן *

 תודם שטאנדפונקטען. ׳ צװײ םון װערען
 שטעחם װאס ארגאנמאציע, אן זי איז כל

 איך ראמ*ס.1קאס םון באזיס ד*ם אויף
 אײו םון רעװאלוציאנערסטע די אז וויל,

 יעס, װארט. דעם צו צוהערען זיך זאלען
 םון באזים דעם אױןי ארבײט ױניאן א

 אלס איהר, אױב װײל יאטפראמים,
 צוגעהן ?ומט ארבײטער, אמאניזירטע

 שטוגחנן צװײ װילען םיר 1א זאגט, און
 םארלאננם מעהר, דאלאר 2 און װײגיגער

 איחר װײל ־לןאםיראסיס, א 1בלוי 'איהר
 איז דאס אז אויסגערעכענם, ניט האט

 ארגײטער. ד*ם קוטט עס װאס ®לעס,
a*m >**n די Tl >®i 

 דער װאם צו ®לעס, קריגען צו שטעלעז
 י1ראר דאן בארעכטיגט, איז ארבײטער

 חײג• גאנצע די איב*רבױען •ױניאן די
 *i**p *ין1 ניט זא<עז עס ארדנוננ. טיגע

באלעבאטים. *ײנע און ®רבײטער
 ®אלי• דעכ דורך אז גלויבעז, סאנכע

 דער םון שטיצע דער מיט ?אכמוי, מישען
 מען װעט ארגאניזאציע, עקאגאמישער

 ארד״ געזעלשאםטליכע די איבערבויען
 אגדע״ ײעלט. שעהנערע א םאכען נונג,

 איך םארקעזזרט. <ונ<ןט דענהען רע
 םים אז זאנ, איר זײ. םרן אײנער בין

 כ®״ גאנצעז דעם א< מעץ טויטעט דעם
.1האב* דאחי ארבײטער אן װאס גריף,

םארבײגעהעג• בלױז איז דאס אבער
 אינ• צום גיט שײכות p'j< האט און דיג

 אנ״ איז עס יע... אפשר און סטאלײשאן,
 צװײ ױניאז דער אין קאםסף א געגאנגעז

 מײנוגגען. געגענזעצטע צוױי די .שען
 no יוניאז א 1א אי?, שטאגדפונהס• סײן
אצ*ע.1גי9ארג זעלבסטשטענדיגע א זײן

 אנגעגאנגען איז קאמיוי דעד אלז®,
 ״,ג* האבען מיר • געביעט. דעם אויף

 19—אויך איצט טענה איך און—טענה׳ט
 1אי םראבלעמען, האט ױניאן 9 אויב

 ױניאך די םאר <לאץ דער ױניאז די
 רעװאלוז**! 9 מאכעז צו אםילו לײט,

 דתיסענדי־ אינסטיטוציעס, דרױסענדיגע
 יא• ײן1 זײ מעגען ארגאנחאציעס, גע

 םדאסויר• בעגעםישעל, אחגר ליטיש*,
 סאציאליםמיש*, אגארכיסטיש*, נאל,

 נים דארםען די *אםוניסםישע, אדער
p*i באװעגתנ. ער1די םון באחערשער די 

 אי״י דיהטאטארס די ײן1 נ*ט קענעז ײ1
 ניט 1*9 עס װײל באוועגונג, דיזער בער

 טעארע־ 9 אויזי צ*נען צו ד י < ג ע מ
 -9צ 9 גענוי צען9א<ש טישען,געביעט

 1צ*9איש אםילו ;אינדוסטרי* אן אין גע
 םאר און י^אבלעם עקאנאםישען 19

 םון •רעם*ר**שאן 9 געםינען איהם
 ב*ס*ר דאס i*p ױניאז די דרו*סען.

 און ארבײטער ױניאן די — באגעגעגען
םיחרער. ױניאן די

 ונ-1אנג*ג 1אי געביעם דעם אם.אױוי )
 ^נם1(1ג עס האב איך שטרײם. דער גען
 א*כמר- עס וױצ און *וניאן הומר אין

 אט שװ*סס*ר! אח ברידער דא. 1אג*1
 רש*דענח*ײ9ם*עונגס״פ די ;י*נ*ן דאס
 חא• װ*ל איד װי יאגג ו*19 אח םעז•
 ױניאן םרײד דער סיט שײכות 9 בען

 *ין װעינ איך i® ,T® גלױג באוחנגונג
 האב איך וױי< אויסנעהא׳וםען. *ין1 דעם

 םען אוינ 1® *רםמרוננ, ®ון געלערענט
 שם*ײ ®i® אויוי *וניאן די ®*הרעז װ*ם
 או*פ״ קענעז םעחר ם*ל סעז װעט ינ*ר

̂ ' _ םחאז•
£■ ' A

̂♦ שעזזנ*ר *הר1 ® 1אי דאם#  אװענ
 נרו*ס ג*ציעם האקען אי*ך פון מפנכע

 געװארען געשיסם *נ*ן1 דא *נטמיפזם.
 ש*פ*ר פון ®רב*יט*ר פון בלומען סך ®

 ם** די סאסענט אויפ׳ן אפשפאנ*ד*ג און
 ®ב*ר *רמוטיג*נד. *חר1 *ס r® טופציע,

 ®גװ**ז*ן איך װיצ פאל דעם אין אויך
 גיט און געזונטע םון געדאנה דעם אויױ

*t w i t .םא״ א אױ» אומצופר*ד*נהי*ט 
 *וםט װעלכע באגײםטערוננ,׳ םענטאנע

געיױםע 9 צזפ®^ ג*װ*ם*ן 9 צוליכ
^ “ ».wH vxm 1 י׳ײוש
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o n  tiprpeiM, מ׳רעדט וואס ~
ipipo oia’i רי r ״apo ה»:ט נעהן 

 -opoas ס*ט ח»:ט אין
— t םען סענ
oan ל.*:ט א־ן האנט ״נעהן הייסט 

 opoas“* — סיס
דאר... ס׳איז

 אז טיינע אױס נעסער הערט נאר
 דעי א־ן באנענענײש .אי:ס?ר?ס*נםע

:אמעריסא װיים׳ןר וויישער,
 י’*וי השח. נעװען מיר איז עם

tofo י 1אד,רע6סארביינע איןי בין 
 Pi”3 און ױטא, אין סריידסטייעןון

 סריין די כאטש אז נאמערסט, םאא
 דריי װ*סערע א■ דארטען ז־ך שסעאם

 •אסא־ ק״ן און מינוםעז, םינוי אדער
ipoip m ’r t יא־ ה״ן און ארויף, ניט 

 פונזשסט־ ארא■, :*ם נעהען סאז׳פירען
ipipn אויפ׳ז אםפארם׳‘״■' די איז 

 ipr;pa• םיט יאיאגערם סם״׳שאן
סtpnpoo פרויען םי  איז הינדער סאיינע .

 סינ־ עי־טערע ביסעא א און מרידז׳פעם,
m זיף קאאםערען ta אלערציי ;?יי 

מ ת  אהן ארום זיך דרעהען אײסאאך י
p n םייאער די אין •ייאם םיט און; 

 קל־ײ איז שמײבאעז, װארסען סיידצאן
“,באיט׳ט<?עס נארװעסע חכרא, -נע

• v t tpapro עאטערע גאר און ;זײ מים 
ד*. אויד זײגען מענ׳פען
 איז oai אז אננענורעז, האב אין

 פאײג׳פםעדטעאדיגפייט, נעוועהנאיכע די
oan, קומם טריין » ווען ta מען נעהם 
on סםייש*ז ...tvpip

oiipis opap קאײז א־ן טרייז די 
apoipor ,ארײן o n דמד ^וז נערויע 

 סל־ננט װאם •שטאדם, נרו־םער ײייםזר ...
ip־p*ap די *ױבער.פאר p r*

—אאיין טרייז רי• ppmo אח כתצדיגע.
 ׳פאאנם ,ipipn אלע אינער ייד יאגט זי

VI סיט p?a .,דורך שנײדט װינטעז 
 טאאען, אין ארא• זיד אאזם כעת,
o אויוי כאוט n פקאדער, פון ריוז

 ביינאכטינע םון רענענט אין זיך ױ*שט _
 ׳פטאדט פון נרוסען און־פיךורט היםאזן,

 איז טרײז א נעװים, נו, — ׳פטאדט *ו
 ־פטעדט־ פאײנע אין און י־אינםערעסאנם,

 טדיין » װי קוקען גאאם מען געהט אאו
םארבײ. *איהט

םםייש■! . ״באאאנערטער״ דער און .
 נײנע־ אזעאכע םון אײנע נעװים איז

 נע־ איד האב — ׳פטעדטאײף• דינע
?אןרט.

פארײאונדע־ מים אץי האב דאןי
o נעפרןנט רוננ n חאנדותםאר:

— *•j»TrtKO אראו, ניט נעהען

ט קוניען פאסאי׳עייען׳  fin אח׳ף, ד
סטײ׳ א.־יפ'ן ipirjM פ'א אזױ י1יא

-WS ? ! .
 — 6ניו דו װאו ניס, וױיסט דו —

 M PM ד*ס — נעענטפעוט. ער לאט
 ניײ(* ײאוינען 8י ״ר״יראוד״טאון*.

ײמ, ,oiaopnja? א־נז-שינירעו,  טר״די
 *W וױיטןר ער האט — אוניעון. אאע

ד אחיס ipoip ד*ס |1א — יעדט.  או
nv t די סיס זןהן זיו פאמיאיען iaa* 

Djwae — סענזד, :ײפאלרןנדע
i סיר ה*ט ער r’| ניט דמחרVi• 
 p.־r ח*נ א*ף ערפאערען, דא־פט

 *Mpnpoa די װ״ס איןי פאױטטאגען.
 זיי־ «ײ און *־ני־טער־טטעדםלאך, :ער
o חאנ איןי אינ. מיד נען n פןנדויד 

 pnaoiaerN דער פאו נעדאנקט טאו
 »ו רענען איו אז. נעזאנט, איוזם און
 די| און נענןנד, אין »ני*א נאך זײן
 איו ׳פמדםעא. די נאזובען איו װעא
 ויו טוט or װ*ס וױסען צו איב האנ
 0י יסד זײנעו אודאי און ױניאנס, אין

׳פטעדטעא! איז ױניאנם
 oan — ױני^־א״ס ^יינען »אע —

 װעזפס ת ta און — נעצנטפערט. עד.
n קוסען, o: אויוי נאןי זיר inaaii 

״. סאז דיר ויעט ער םע?ינטא־ער, זןנזן
A

 נג8א אויסנע<ומן נים מיר איז עס
 ותן ,ip’BBrpjw דזיטאאן זוכען צו

 T«׳a ׳פסעטןר ׳טטזדטעא אץ נין איד
 נאמנזוט־אויזי איחם תאנ איך קוטען.

o נריהעא אאננען א ra אריינשאהר״ אן 
 אסאא סטײאאן. אעבען נאייר הױז,
M נעוועו דארםען איז  a;* אי*ס 

 a •18 סיט “״פאאנ םין א עועם נא»ט
 %זסס״ עסאימ »ז “,•וא־טיינעאם

 a אױוי ׳טםעדטעא. אין 0נעם פאו
 איז חויז ום1א בריסעא פון פארעגצע
 •אין ׳פוין מאן, עאם׳סר »ז נעזעסען

o װײטע נאר די n  ,tnna1 צו־ אאםען 
 אנער ראיידט, רײן פנים ?נײם׳טטען

 און •ננפססז, אריס נאר רnאײp איו
 יעדז׳ צייםוננ, a אי! נעתוהם ה*ט «ר

 פאיגען, די ייר סיז טרייבענדינ װייאע
 י*ס«»1תטוא חײסער a נעװען איז «ם
in: םיין האב איד איז » rp אננעהוי־ 
i אײא 11פארװאו א םים כען n •היי 
i אין זון םער n י1 אױף און ווזזםט 

פאינען.
 םאינען, י1 צו מען טוט װ*ם —

װאם
 וועא אין ta ,1זיכע נעװען ביז איד

 01פיה סV'ono'o. 4 זייז קד־גע;
פאי- י1 מיט םאחמה a אאייז דאד ער

4

o פון :אר־װאם otp איך , £■; n נאם־ 
a'iaoim*oip■ ■? ,ײעאמן פאר םיטיכג 

pb ?ap’ipoa i* פון tawpwap די n 
i n״ia r גירפםימט ם8ה ?יינאר אװ 

n :a :  a' .זיצונג ic:  םיינד און i״
ta ,m wnr into נעײעו איז דאם a 

 oipaoa*: 1א״נדדוקספואע ־ ח«כסם
’n n a״D. נעציםפרם, האב איו tpo 

”:<»a m נים חאיאה, זאא, a ,נאח 
 ovoiptoa: םאר tao תפיאה ואא וואס

 ווזד ״t ta נןםיינט, הסנ איד נמםו^
 בײ טימ| "t װאם ,popjtt לאט טאן א^

i ;,י n פון עײןפענוננ i n .סאנװענ־פאן 
a  v פאנזוענ־ י1 אויכעױטטען, דעם דסנק 

ta ־ r אױסנעקוםעז איז I'c ata {na 
■ • מצ׳ץוסיאח.

i איז איינחײקסםוא n א-8מעםארי 
D’o: סיסיגנ יי in  tom :itao tjmp, 

b די מאס n r t געייען גיט זײנ«ז l"p 
onaotr jmaaiapft• כמז .aan נ׳ד 
o n r  oai י«ח» סון ײאלט 

na ootp j s n r v i  aan oan 
; «in f c 'n a oaa ov  t־

p ײאם a ניט זאא t»:at וחר 
D נעם, inoai.

ip״ 'u  o>a na i m m 
inpoo” :»o םון a tn re a  ip r־ 

ip a f  ,::upnanPD ” n a סרייגד 
n  pa tn a rp ] v t  ip •מו  הוג

iron  pa jrowfto n  tat יי־* 
ean איז i n a  v w וויינימר 

ס מדיחררע נאחענטער אין סי

ean —* i׳f ! oipaoat צױז ua>.
םיס יען noa׳ip בטנײםםד  

ח חותנ ר  m  סזירמא. 
®יייז״ױניאנם 1«ג<ײײ די ,

v זױ־ a  1“ “ ־-1,
ר ח י

 ה«ר ?ןומוניסםטן יipcpii 1 מים ם?א,
Ipo ט,1אצי8׳שט סזוי ipo’t ז*י וועאען 

 ־on: on iao ?ז1?אצ1? אי*ם איהם
ipo ,ײאס םייסער oan נpאpנo אדוי 

:np o'oa, ױי IPs |jtp n n :a 
fppjn ־ tprjpo a ip:fu, איו ס8ײ 

i ta ?ט1באנײסס on iaa טרם־פ־פיײ 
?oipaoa: ipp0 ־

in אי־ף :a  ta אין •אטץ o n נר 
ipo 1צ1א« רי װ?א?ן tP:pp זיף ao* 

ean ,o n  no •pitai tpow a ipp 
i n !•ננאיט? *£ 9iv W i- iv o " n

pap m* סי| Dipa^ao oan ■וירםזא,
na«iar:pit װאם ean p ii-e p n 'tn a 

Jpipaolpp! o אייוי איחם n די *ao 
 ata»ne ניט |po״tt *ipsa מוניטטפז

w, ווי je a ^ in ’P a ״» tpsan 
i פאלטייאם הײנם n  no e ia o n  o n

w. פנגאי׳פפר  p*iajp>n ,תסאסגד
ipjpii זי ײאס סאז״ pi Dial ean* 

Jnpnpp pa pipt יגא8י די» nurwr 
pa די ,apn « |  oftopt tpeo'pwap 

jpaiai nta סיס םענעעז האנדאען 
 esaJr po* אנסאויםק .1איב?חוײטכגז

nrpe t’a  '  i>PB םײנציטג ipsa ךי
oait .r *  rn* ײ» tp>nt ניט *ppippa 

ean jn tftia  pa R>po p s$p t't  pe 
IPn .|pbu* irf3*M p i p « x t  tpsan 

מ8ײ גימ. » n! די י  pm balaiP
ii ,mo ata no ip v n a e  peopit« 

 o«) *8or«p ean ip אייו .oipaoat׳
ip  ta ,o:ppip:a איז ip. .tpiajrpj 

r a אױו p: po |p גיס <ao״ o a » :a 
p r  $ao}««p pa ip  .it

w אמד« נעוחח^ נים m 
מ די #וױחר נ ו ן ח ן ל m אח מ p p w

• v •נימ r p ' t
'44'I f־ ־V-

fttMflpji'iM aan ip I ipj יי aP>
fit 1» »(8«ױי| ! BP1P0MS

— ip»pj r a ♦יי»ו נײ ײ pa
pa (pia« pj «ד vo«n ,•ניאדינג —

jp tpuprar״״•
bip «i«a ta /iBO'Mt tvtati pa — 

pia« im pa? ײ״ san ־ א׳ו•on
.0!P1PP!

— /pta ivtppin va  ,ea — 
pa iptb — •oipoBjppj ip ean

r«a׳«.ippia« Pi (PP't pa 
I ’M ,p ,ooiMupj a*: aan tm 

 poipinper a iao ivov: ov^ י8>
im| איו up «imm iPBiaitPi aan:?• 

w i woan — או־ו !onaiP 
a pm גיו *fippia

— 08111B0׳/ — pw ip oan 
,oiPiBPi >ps״or a ג׳־ט

— M ia iai, at ,a״i״ipe.״
וזייססו? ip;mh פון — •

a pa iptm —״ipjppin pr’i 
 oipbojpp! 1’a aan — ,ptr•. דן

in 1סי a tw  |Pi” t ױינדאיו•; 
on a tjia iPT’ii* (pianpi pm op* 

j m opbp tram row״in  pm op 
; pm יײסוננ, ipo>m mean ip oan
aan T» זיו ra  ip ta ,ooitnnn 

.ira e i’ppo inarti op
— o'pttne napvi p«i ד־ט 

cru i ’M san — ,oj”io  pla נא״ 
P in  oiaopnjap — .opipo! ייענען 

.v i
טר־יד סאע ",op’as״ נראװע —
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 bĵ ״ ב*ד*רסס וזאום ̂נ|י^י יז״ איצט
 באצאהיצען• נוט גאר טאקע און אוהיצעז*

עו םיר  עס װעט v אזוי אז חאםען, װ̂י
 םיר זעהען גיט, אויב #נאר זײן. טא?ע

 רי װעט אזוי װי אײן, ניט א<ץ נאך
♦ אין אױך סענען מגיאן  צואונםט ד

 י אנבע• װאס ארצייט. גױטיגע די טאן
 װאס מטיםעז, צאהל גרױםע n טרעםט
 אעצ• די אין געװארען אאגעגעבען זיעען

 און זעחר א\נז עס םרעהמ װאחיצמן, טע
 אױםנזד דאר,נים קיר חאבען זעהר.
 צו טענות שטענדיגע האבען צו הערט

 אזױ איז זי ^וארום מעםבערשי•, דער
 אנבאםרעםט װאם א*< צו .ג^ײכני^טינ

 אין דאך םיר האבען װניאן. 1^יע
 םון אײנע געזעהז גאײכגילטיגסײט זײער

 אין איבצען די םיז הויאט־אורואכעז די
 האבען מיר אויב און ױניאן. אונזער

 םון מאהגעז שטענריגען אונזצר םיט
 זיך אינטערעסירעז צו מעםמ^ים די

 עכד ױניאז״אננעילענענהײמעץ, םים םמהר
 גרױסער דער צו ני^געםראממ װאס

מען, צאח^ י  םרע- גאר אונז עס הען ש̂ם
 דער פון זײנעז םיר נאה םעחד חעז.

 צאחל איצטיגע די 'אם^ו אז מיעונג,
 צופרידענשכחד ניט וױיט איז שטיםעז

 גאך איו מאיאריטעט נרויםע די צענד.
 חאט און גאייכגילטע, געכלינמ אאץ
 וואחמן. די אץ בוןטײאיגט גיט זיד

 פדײד די סים םאמיײר אין גיוטיראיך,
ד איצטיגע די איז וואחלען, *רדיגא  מ

 זא• צו ןובאר חיבש^ ועחי א טייאיגוע
 בעסטע, חוט שױן איז דאס אז געז,

 ניט אמ וחנחנה דערנרײכם יזעז וואם
 ײניאז דער םיז שטחנגען :דער מבםי^

 יױ דעד אין ארײנצוציחען זײן דארו•
 אינ• איהרע ע5א איז און ניאךארבײט

 אזוי, ממםבערם, אילע יאלע טערעםען
< זאיצען שאראינטערעםירמע די אז  ױ
 קנא• א ניט און סאיארימעם, גרױםע די
• מינאריטמט. «ע /
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™ י™■־ י י״ י ײעז '*ז-י

 האבעז װעלען סאציאליסטען
סטיישאן. ראדיא אײגענעם אן

 א*ן iptfo^rvvo ספעי־יקאגער די
 »ן ה«ובען ניכען אין װעלען ראדיקאל׳נן

־סטײ״פאן איעזנעם  ס^ציא־ םאר ראד̂י
אדסאציע און ■ראיאנאגדע *יסטמןער

 ע*צי• ש^ציאליסס״טע אלכמםייגצ און
הו:;ס״ארב*ט.

 נעװארע; באקאנט איז גייערו דיזע
 ערנסט, י. מ. װאס סטײט^ןנט, א חרך
 *גאריאנד דעם םין ט״שערטאן דער

̂הי׳ג ארן םאני־/.  טדזאטאס, נןורסאן נענ
 האבען ם*נד, ׳מגן U פון דירמ?ט*ר

םארעפענמאיכט.
 ותמ ראדיזו״סםייעאז געילאנסער דער

 און סאוױאליטטישע די ברןודקעסטעז
 גע־ װעיכע' ארבייטער־נײעס, א^נעטייגע

 די איז «יאץ חײז ניט איצם םינעז
 ראדיא״ סאפיטאיליסטישע ■רױואטע,

•ראגראמען.
 50 אומגעפעהד סומע, נױטיגע די

 געװא- אסימירט איז דאלאר, טויזענט
 אדעי *ג^רלאנד״ם^נד״, דעם םיז חנז
 אמע־ ״דהי י עיל, *םיצ הייסש עס וױ

סױרוױס״, ■אביליק םאר ם*נד רײזעז

קא. אפערא קארלא םאן ױ ײון װאד לעצטע אץ טע4
 פון װאף רעצסע די איז וזיי;ט־גע

 אין פאספאני, אאערא קאײ« סאן די
 אין םעאטער, כענט׳שװי ־געהנעם דעם

נאם. טע61 אוז וועסט «ארק םצנםראל
 די שפילען זײ װאם אוץראס די
 וו*ך הײנט־נער םון טענ צטליכצ לעצטע
:פאמט װי זיינען

 טען15 דעם אבענד, דאנערטםאנ
טראװאדאר״. ״על — אסםאבער

 *PS טען16 דעש אגצנד, סרייטאנ
םאססא״׳. ״לא — טאבער

*־dps גי<|17 דעם םאטינק, שבת
נרעטעי;". און ״חאנםצל — כעד

 *קםאבער טע;17 דעט אב?ני ׳שבת
.“,סטעיא —

 אויף טר«ט םאױשםעיוננען די ניי
 אוק- :•אווצליי באוואוםטער דער אויי

כאלעס. “ראינסקי
 פ־ן ב^פויע־ע. זיינען אדײזק; די

דאר*ר. 3 ביז סענט 50 םון

)8 ז״■ *י) (אלוס
; — on, — איהס. איו ז*נ — 

אויפגע־ מגיטנס די ח«מן װאס אנער
. V װןלעז םים׳ן ט»|

 סאציאיים די חאבפן װאס אןן —
ר םים אױפנעטאז סען ן ײ  װע• ן
 א זװרית געװארםען ער האט — ? יען

געחנדט: וױיטער או< פראנץ,
 סט*י«ייסטי׳מ סו א <עז איך —
 יםטי׳פע5א’םא* פוטען דא ;נינאאןי
 ;זיי נײ עס סויןי איך און ועתער,

 סא״ װאס םאר, אלע דארםען איך לען
 א'י איז טועז; ■1ייר< אין *יאליסטען

 נרעםערע דא םוען םיר אז דיר, זאנ
 איצץ. און — קאאפעראםיװען זאכען.
 ױניאד » םיט »ז װײזןן, דיר אינ׳ל
 באװא־ נאחךארנ״טער א איז נינעל
 אין נוישען מעחרםםע די ;ענען ראנט

 נע■ אנבאלאננט װאס אןן לעבזן. זײן
 איד ײעי ארנייטער. גונסםען «ו זע«ען

 ם׳יאצ וחןן אז וועטען, דיר םיט זיו
 םיו ארנ״םער־נעזעאע די *זנױפנעםען

 ארינער׳שםיי״ זײ וועלען םטײטם אאע
 .ארבײטער־נעזעמז די ווערט אין געז
יור*■. אין

 האב דיינע רערע נאנןוע די אט —
 — נאם^רס׳ן פון געחערם אםט? אין
איבערנעמלאנען. איחם איו האנ

 —!נערענט נעותן איז ,סעם״ »ון—
eyh אויסנערוםען. ער

 איינ• זײז ניט דיר םיט jpp אין —
 םעמבער א בין איו װײל פאר׳פםאנעז,

 — פארםיי, סאציאליסטי׳שער דער אין
 — ,»פיבע«ט*. §לײן ןיו איו האנ
 ראו וועםם זייט. א tv o«ar » נאר

 ייאי־ ארב״טער די זוען r» *ומב׳נן,
 אמאגידרט •אליטימ נעווען דא טען
 זיי װאלטעז וארםײ, אײנענער tv »יז

 אייםנעטאז און מאבט םעהר נעתאם
ארבײטער־מאסע גחיםער לפר מןחר!

«ח קחכים יייערע צי יוס*»וכ אױןי געים גע׳«*ק» האגען װאס
)7 ו״פ in (אייפחןר דורף •ױיען .

 איהר חשבון ײעטענס און סאספעת,
o w ?*אוגטערציהמן, ניט קייננז IVP 

 די אױנ את •1נױי* גיט סך קיין כמן
ן מ r די ייין ׳מו m ,משרײעז/ 

tmrfeiOT ניט נאשטיפםע, גיס דיוע 
 בא־ א נאנייסטעחג;, אױסמרעכעגטע

מ מ  איך wדאן *ופאל, «ון נ״ספן
 אז נרידער, •יח שווןססער אײך
מ מן, די * מ און ניו  נעערייען רי »

 «ד דעד םאר ניס• סימות ה״ן חאנפן
ן.8יױ.י אונזעד פון פונפס
 איהדע אימרנעלפזט חאט rswts די

 ײעט עם יוכיאז. אממר יין פאלמן
 :•:*יסםערױ״נ נימ ןױטינןןן אי«ס זיך
 פומעלדינע ניט בלױז, כיטי:: א ניי

 דער דיט סױאז *ו האנעז װאס אישוס,
 װעט איהד אאב וױיל *ולױ״פכ. ווייםער
 פארזאכד ניי נלױז באגייססערו:: חאמן
 נע־ אייפױע «ופדיחנ;שנתיען או; לוגנעז

 בע״ און^ןי שעהן װי דעלדיט, טיסעד
 װפ־ סיר או| ױיז ״עס צולזנפט ד• פעד
 חו-מ^נם, זיר פוס עס ייאכ trpnvt יעז

 םון D״P;rr וועט-די אר:ז, איזפ באיך
 1אי tr.n.* ײו*:רעיט1פ« *וליגפט דעד

דרבר. »
 ױ:יא!, אונזער אין או דע:ק, איד
 אונטער ,ז v נ *. ו :ג י ד « נ רי אונטער

 1זײ כ־וז אוטשטענדעז, אינדיפפריענע די
 הא• טיר ודי ׳5דע*ךי:;א בארט ;,כ אזא
 זײנען ױניאנפ א־נזעד־; ויען נע־זאט מן

 דע־ וױיל דןױםאר, נע־יאילז. געבארען
 פארנע־ דינטי: ז*ר דיר האנעז סאלט

 נרעננעז. ללן ױג־אן רי װאס שטעיט,
̂עז אויב איז  אזעלבע דא איו א־-י צ־וי-

פוןיאונ־ ל«;ט איהר או*: און פענשען,

 אמאגיזירטע, רי ארנאנידרען מסער
 אויכ ;שעיער וי אין ארנ״םען װאס
 די םיט אונעבען ניט זיר װעט איהר
 יראנלע־ אינדוססריעמ »ח טרייי אימ
 *רב״טער די וועינע אינלעז, און מעז

 עם וועט דאן שעפער, די אין נאנענפנען
 איחר א« האוי, איך אבער םוינען. נים

 ־8ב ערנסםע tv םראנעז ד• גפבען ײעט
 דאם יועם איהר אױב און םראכטוננ.

IW. ל, דער מםירען נאסת̂ 8ל » tv 
 האט ױניאז די ותאכז פריג, דיזפז ®ח

 װאכען, 15 יעצםע די איז דורכנעאעכט
 נאבע־ א ׳פזהדערע, א רויסלומען8 וועט

 איינ״ סעחר v אוז שםארלערע א לפרע,
ױניאן. םלוםרײכע

ט געקראגען חאכען מחי ױםגע אין א

איינעם יעדען *ו נעווארען זונעשסעלט ז״נען נעימד אלפ

פראצענט. הונדערט זעקם
 כאהאגד״ םויזענט םיר קארגע די םון
 דע׳ם םון ״צאהן־מינײן די װעיכע יונגעז,
 אינטער- דער םון סעגמער חעלט ױניאן

 יד װאירקערס גארמענט ױײדיס נעשאנעיו
 און ילײט ױניאן צו גענעבעז האט ניאז

 זיך חאצ זי וועז םאםייויעס, זײערע
 צאהא די איז ,1917 איז געעםענט ערמט

 דאס ,29,000 ביז געױאקסען •אציענםען
 פראצענם. G00 װי מעהר אויױ הײסט
 נעםוזט צאהן־קיויניס די האט דעם צוליב

 הויפט־קוואר• דער םון אייבערציהען זיו
 131 סענטער, הע<ס ױניאן דעם םון טיר

 נײער איהר אין סםריט, טע17 איסט
 מע18 (קארנער עװענױ טע4 — 222 ד\ים,
 גאנצען דעם םארגעהמט זי װאו סט.),

 צאהךקאבײ 24 האט און םיאר זעקסטעז
 אלע און מאשינעז עקס־רײ םיט נעטען

 ױניאד װאו און אײנריכטונגעז לעצטע
 סריגען. קינדער, און םרויעז זײעחג לײמ,

צו באהא׳נדלונ: בעסטע די איצט, ביז װי

 די סיט עידזאלםפן הפנען סיר װפלנע רעסיטס, סו א שױן הפנען םיר
 מ־*ד אפנענוסקז נפלט זײפר ח*נפן ווןלנפ פחנים, די פון אונט׳ור׳פוייפטפן

 זוץ געיחה אמ פוייען אין נענק די נדם בחיח די ווען *ייט ד«ר איו
,פעפטעםגער.^ סאגטט נזמזען חזם *יינען רעםיטם די גמנג. פולען

 די בעםט?, רי זיינפן ױראפ אין pjpp די סיט םארנינדונג׳מ אונופרע
 עננלישיז םין לפנטחולירם ווערפן ױי וױיל דאיפיםטע, ידי אין וינלרםט^
פטפיטאל.
w איחר לפנט נא;ל אייער דודך v\ טקל׳ד *אםט, דזרך אהיים נללם 

 ניז טייאזז ווקלט f* 1אי דאיארם אםעריקאנער אין ראייפ און נראןי
 או« לפסט עס װי מעחר נים — פר״זען נילינסטע די «װ אריץ, חױז אין'

עלםפענסעם. די

 םטיךענט, םאציאליסטישעז דעם לאנד,
 געכשן צו אנםזאנט זיף האט וגעצבער

 »00 םין יױש־ו םאטער׳ם דעם זיך םאר
דאלאר. מויזענש

 <8י ט*נ, ipivt נאסעם די ײעז׳ און
פאר• ד?רםי» און■ :אכמ, זאטן איף

 יזד טײנע אין העבפרונג א האלטלן
 V י8נ איך גין —■ בפנס־םםאנדארדס,

!...“,ללטםפן׳לאםף פיז נעננער
 טים האט ?ר’פזקי:טא דזשארזן

 אין ;נ צ״ט די ןױ:ויפנ?לנײםשט כעם
 הי:* אין םארשטעלט עם יזאנט, זיץ

pjprpp-ipa, ־שיעטער זױילע א און 
 צו :־!•ועגדעט ז־ןי ;פל?:םפר א םיט

פ*ד:
 שפילזנן נעהן נאד לאמיר לים, —

..•“יייל םי.נ? א
באםפרפם: אײד גלייד איז
 ״P( נזט נאר איןי האב אטאי —

 די tpnpi אי*ם .“.פול ש«*יעז לענט
 חקנט די און שארוי :•ט שױן אוינען

D'vערtP ...זעוזםט צו־ביםלאד V...
 אנ־ או] אויפגפשטפלט זיך י.אט עד
םאנאל. מיט ■״« זײז נעפ־לט

 ם?רײ8 דעם באטראנט האב א־ך ־
 ליטםען־לטמוי 1םי טעאדעט־קער סאנער

 הויו פיל^זאפיע. טרײד״ױניאן אוז
 פטר־ אנעד אלם, םי«נ דער ;ד<ז און

 שוירם נרויע ■» א־ז אננעטאז ברוינט;
 V סיט םארנארטעגט דױזלז די און

■ . שםריקעל...

!אױםמערקזאם י. װ. ג. ל. א.
םיםיננ מעםנער דזשענמראל ספעשעל

ינדען1«גמם װעם  נײטאנ 12.30 אקטאבער, מטען דעם שבת,
סטריט טע4 איסט 66 לײסעאום, םאנהעטעו אץ

* ־די ווערען /עםאכמ ײעלען עס -

כאנה ױניאן ונ&עונעמנעל
יארק ניו עװעניו, טע5 את םסױט טע21

דער צד דעלעגאםעןאון ערשטעv נאר ארױיכרופען פעצנער׳^פ זער־  t® IPBV איז־ לריניל די לאסס־פײיזדז.
 יע־ *ווענס איז 7 ביז פייה רער איז 10
 דאנירזפטןןנ זונםאנ. חת א פטאנ, דען

 אווענט, םרײטאג און טען5 דעם אווענט,
 נעםײערט װעט נאוועםמר, ם«ז6 רעם

 נייער דער פון הכית חגובת רער ווערלן
 א>יד ײי מוהדלליניל, דער .פון הײם
 ד?ם םון יונילעאום פינוי־יעהרינער דער

 ריײ אויםערגעזועהנלױ אן םיט םענטלי,
 לירצליי dpii וועיכער יראנראם, כל!

. ווערען. אנאנםירט

 אפ־ זיר זאל וױגללע צאחל, נ־עסערע
 באלד, דזם סים הייגם, דע= כױט נ?בעז

 אויפ־ צוריל אדער אייערצובױ^ן כד•
 לאגטראל ד?ם איינפלים, דעם בויען

 אינדוססריע דעד »ימר ייגיאן דער פון
w זאל tvs *V אזוי, ilt nova נעניםען 

 לאן מוויגט, די,יוניט) ײאט ראפ. פח
 און בלוםען די ועגןן יאן — איד זאג
 ניײ v פח אנואג דער נטנײםםערוננ רי
 אונזער איך לעבען נייעם v ,pp'vtp ער

^ן.  דאם איז דאן נים. אןער אױג ױ
• ווערט. גאתיט

 אריין tpnpj בןוארדם עלזעסיםיװ די
דער אין רעםארמען אלע n אמט. אין

,tp:v>wnvB האבעז םיר evil ייגיאז.
 געדענלם ותרען. חרבמפיחרם וועלען

$tv r m סאסעד זיד וועם איחר אויב
iv רגאניןירעז*

I .(אמת« ניט מווואוםטזײ
 DV״ — ימות נרויםעז » הפסם —

 מאםע כרויםע די — אויםנערופען. ער \
 vj אינםעלינזנט. איםער חאנדעלם v I אין װיל. ןי ׳ װאס סאצ .אלע היים ■■2

»tnp — נעוױזע) םיר חןום ער און
:צײםוננ «יין איז ל
 ,8נ?װ#ד פון שטעדטלאך צוױי איז *

ציויי נעװעז זײנען ױם*. םיז ווייט נים
י־8זילבער־מ פון פאדזאטלוננע! נרויםע :י׳
 ױניאנם, זייערע םון אואנזשירם נערם, *
מ בײ און 7 ײ •p: איז פאואאםלוננלז נ

im פרײד. נרזים Dvii . איז . 
 ווא׳שיננמוז איז תאננר?ם .איז שםחת?

 נעבליב?ז זיצוננ לעצטער דער פון איז
 t*iPODpii םון פאתעשיזתמ ביל א ■

 סוי־ זאל רענירונ; די אז ואאנרעםצ׳יט, 4
inpripe tn אינצעם סעהר םיל-אן.“

n ניו סטױמ ססו̂ט תאר. r
־ אלע טוען מיר  אױםגעןױיכענםע טראנסעקשאנס נאנק

. דעאאדם םײטטי ־
װאולטס

2iia עוועניו צדױיטע
 D:pTip־m פןןרארי, ם. פ.

 באארד די nv םשקרמז םאנקוםא, עקם .V׳
 מיייפרעדדענט חומרד, װ. ח.
B ,מיינדפרעזיחמם פערארי 
 וןײס״פרעוידענם לאזארום, ח.

פאאיא, חן אנטאני

 אלײענס עדיוקיישאנעל די
יאוזר. היינטיגעו בירגעד װערען צו 730 העלפט

 םןן אײנע עלײ«ם, עדױליישאנאל די
 הא־ אנשטאלטןן, סעדעריישאז np-jv די
>twvp אינױנראנ• 730 לפען8חר»נעה8י

 אין dtvvbp* נאכדעם לאב אין־■
 IV. דערוו׳אוםם, דך און שטעזעעל

 ״גדעגד דער א־ז פ?לינן»ןי?ר דזשאהן
 איז באהךארב״טער די פיז םען׳ אלד

טא־ 1רופען.א"^ פאנבע א־ן שטעדט?ל,
tva אתאניזירעז «ו אױעןשטעלע! גיט 

םיטיוענס אמערימאגער װעיעז iv טעןאויר אןן רבייטער8 פמ«יזירט? נים די מו קע: ל ?^י/0פי ײניאן ״  איז 4־
 איז באהךאינדדשעניר, * געײעז אםאא
 באהך אילע םיז גריגדער די פון געויעז

̂. איז ױניאנס  יעבט איצםער ״טםעדטע
 פון קרינט ער ײאס פענסיע, א פיז ער

 און ױניאז, זײז םון פענסיע־פאנד דעם
 ̂ון גע״שיכםע לעבעדיגע ro א איז ער
 יאקאא א דאי!י םאמער ײניאנס. די

on r צײטעז, אלטע פון אײסנראבעז 
 :עדענקט ער און איהם, סעז פרענט
 ױנ־ די אײגצעיהײכתז. טיט אאעס
 װען םיםינגעז,‘ מאנאט<ימן האבען יאנס
^ען קובועז אצע  מזנן ׳און דיוס, אפצ

 די פון “;ראפערענדומס יאז ענדפיט
 כע5אזע *מאגיזאציעס. נאציאנאלז

 און םיםיננען, ײם״טוב זיעעז םיטינגען
מזמינ• בעט,פיצן אפט זעהר

פון פיז דעיצעהאען צו טאיער
צײטען̂. אדאיציגע גאד די

 *!יזינםאיער דז״שאהן װזן איז
 !לאמפארמע, • דעד אײזי אדייוי געוזט
 אן םיס די מיט קאאפעיײ א ודןדט
:גע״שרײען םאאזזז צס איז פאאי.

דזשאהן!... אז, סאם —
r..............!‘באי אלד ״שום, — ־

ענ• :יעסיגטאיעד דזסאהן ײעז איז
n ײנם ir  m, געהט ם5זו דצי און 
מעז: זאנם פאנאכדער, זיד

גרײט V סוירםענלי rm דז״טאיגז — p ך• «**••<*ןן
 אנצד רקיצעהלט א״ד op האב איד . .

 יוי- *י — ם׳רעדם ויאס ישם, לענעז
1אי civn געזזן אפאל פענמז יןװס
.״bpovp םים ״>וונט

ר #גרוארדיא למ ח. מיןןר^לא ע iv* •אינטערעםאנט וײןבוונק פון ^  דער נײ tv יױ, ריכם t«s m «ױ8
« פאננרעם־זיצוננ פממנדער  דצר 1וו

 ניז♦ v ויין לר8ב dpii דודכנעהן. .ניל
 די וילנער־נרובעז. די אין ארביים סון

pvivi 1 נעוױרלם האט אניטאציעTV/ 
tv בעלי״נתים די tic די orgon p ^ t

pir tnvn סרינ־זז אננעהױבע! נכצצ 
4 tPipopa די זילבער. םאר פרייו 

 t'M סאננרעם איז ניל םאר׳ן אניסאציע
 בעלי־ די םיז סיי מיתיחח ןממיפהרט

 םיי 1אי זילב?ר־נריבעז די פון נתים
 דוו־ד #»רבייט?ר די טייגעלס. די פח
^נפ יי  פריה?.־ איז op וויערפ. ית

 >דלןר7יוגי י׳י;; םוז באטלוס א .מיןןן
ס ל  קר־נע נעלי־בתים די העלםען xt מ

 IVM נרעם?רעז V רעניחננ ip־f בי'
 כאאטטל די װי זױ8 און ;זילבער פח.
 ואד לאפא׳לם די סון Dponsvp די און
tpa נעהאט iv [ברענגל v ,יױ .שפארט 
 ב?לײ די נעהאצפ?( האםון זײ »?ןי

 nve נרןיםפ נערופעז ipo האם בתינ^
 ח<ױ מ*םלונג«ן8ם די גײ ;ואםלוננע!

 אין יוניאן־לאםיטעם די גערעדט ג«ן
ױ  בזלי־ .די no םאר׳פםעימני v «י

 ־vpt tpavn רנײסער8 די און נתים.
נעלם...
d םים יױלססו עn ײא• — pi 

 געווענדלט זין איר syn — ? באוזיייען
iv םעפאינמתר חשאהז — tv די 

m זילמר־םאינערס ii ,v t tpnnb ןיי 
1 ארבייט tpavn מלעז

 אײם־ ער זזאם — דאם, נים —
 ײץייל־ וואם ם.8י up — (ער־«עז,

 רי*עהםa•!, ריי ווײסען בע^^איגערס
t f t שכל׳ריגע; א אױא יתיאנם זייערע 

 םיט ארבײם. זײ כרצנגט װאס װאג*
8 trivon ) Vנטריב8רגײםם־ M r די 

 יפמ^סםילאיאו▼ םייגט וילבער־םאינם
סיי לעבענס־שםענאאח־ס םאתרעסערמל

 די װ$ם יאחר 36 די איז אז װיםקן,
 האט עסזיפטירט, עלייענם ערױסײשאנאל

 אידען םױזענד 18 איבער נעהאלםמן• זי
tnpii iv .בירנער

םעאםערם. אדלטע די אין שיילם םען װאס
 ״דער — .טעאםער ■אײס אוירװיננ

חזך. םרעה^מד
*׳&איא — טעאטער ?וגסט אידיעער

, - , -_________הפאד״.
 כ<ה׳ס ״זײז כמאטער אספי»?

כםער״״. ̂ט
 םאר דױיט — טע*שער גרענד

כראכת״״. א
*םארשייא־ — טעאטער חאיקינסאן

. יוגענד״. םע
̂וידענער — טזןאטער ציבערטי  ״ג

סאידאט״*.
םון נאכט ״א — טעאםזנר ^ריס

 חברים״ ״מאעכטע—טזגאטאר לזיגאהס ’ ׳
”o. — ט?ר8םע סעפינלי P׳tJ םיז 

<י:ע״.
 רpר .פאר — *ם?ר1םז :לשאגאצ•

. * חתונוד.
tp>pn .וואם — םזןאטער פיפעצט

po7:־ tPJvt |pe"
 Vii* אידישער—npovpo פראספעלט

־ ־v דעוײי•
p>dpp׳*\iPDVjra d — אײג־ .חןר 

.“Jim iprv
.בראנלס — מעאטעד שילדקרןיט

onvopp'• .-־״•־

̂ניס vt ח*ם צס מי איחר, וײיסס ̂ישנאל דער טוו נזףסיכםע ךי תזט •םצייהאן »יז באווצנוננ •רבײםער אידישע די אנםײ r•< וועם איחר rm יזנװח״ לואיס דר. ימי»׳^»ח װטרמרס נארסענם יײדיס איגמרני מןרוו נטקאנם

iv דעלעגאםען «לם געװארען נאםינירט זײנען טעטבערס פאלנענדע
• :קאנװענלזאן קוםענדער דער

j גיעאלד דוד i קלימ י. ♦ וױיזעלבערג ב. ש1םארא שמעון קאםלאן מעקס ראבינפאן סײםאן וױינגארט אברהם ,פרידטאן סעם גאלדשטיץ
םאלינםקי מ.

 דעם שבת קאמיטע. אבדזשעקשאן דער פאר עישײנען סוזען •יויבענחגרמאנםע אלע
 די סםרים. םע25 ייסט 130 אפים, »ונזער אין גאבשיםאג. אוחר 1 *קטאבער, םעז17

באלאט. אויפ׳ן װעיען אררי*גןדיםעלם נים ײקיען עי^ײגען נים זועלען ײעלגכ
 ־װעלכען אירגנד געגען אבדזשעקשאנם יועלכע אירגענד חאנען װעלכע סלםבערם, '
 אנדזשעק׳מאגס זײערע *ר״נצוברענגעז גכבעםעז זײנץן םעםבערס נאסינירםע דיזע פון
בײטאנ- אוחר 12 אקםאבער, םעןnzw, 17 װי שיםער נים

ץ קאמיטע אבדזשעקשאן און עלעקשאן אקאל 20ל
םעפרעםער. װײנגארם, א. מענעדדםער. נינגאלד, דוד

ג פוז רייזע ח w שקיל, 1אי 3  נאנצעז איז בו  ,DJD® »ש

שריןיל , ױו בו מ)ר ו ע *
א וױ  ,dpii פרעס .V אח יפהר  m u V אלעםעו פאר אפען זייז  dpii 

: iv שרייבם ן.•7צופריד?נשםעל אײנעם יעד?ן כדח י1 נעסען  
V. PRESS, P. O. BOX 1S4, BUSHKILL, PA. .

TirJYPrrp m ar

?לאוסם פון
 כחןט־ װייער די o«ri וױסזס ןייט

ipo לאך tib iv נע• און װעלוועט 
dvii jp iv J »םי jwvn איצט נ*ו 

 לײ־ צונמעכםע די סים נעסאכט
 ה«ול*ז אױא n»v>w«v ipav ווענר
 און• פוז מװתורען עריזלערט זײנען

 אום־ פאי־ םעלטארי-ראפסאר* זער
i יוזפן, iv געזונד n  tn סוו מריר 

 וװיא• רי אןן מך צזאוואריםטע די
 קאנ• וי ברענמז )ip חאצץ רעסע

IVrscss■
 Dtpeps נייעם אונזער נאו יוזט

 וחנצמ לייוחנגד, prvsip די מים
»t צנערי״נגם איו  jnvnw די peotru װאיױמ־ אין מלםמיםען 

מ״י• טאנימרילמ

̂כענטליך דאלאר־ 2סס נת 5פוןס פעררינען קענט. איהר װ
בעריחםטער דער אץ קורס א געחםם ־

םקוהל דעױינינג מיט׳»על
ns ,ם Jtmmoem ®#ר ^ידי© mi טאײדעד ,קינחנר אח םיסעס 4•רױי מג׳
ו ררײוינג ̂יײדמגי ■עטערנס״ כיאמז »ו יצמצז מוימיננ פ»ר ®פוחי סיםשעל וי  י

vn •יסי« •  ma i g rn jmo mwq נארנתנסס rm מיײייו םנג״ס-•. ■
מי מגרמדים m ייי r  8C. ״ a  f ^ M-— ־ — — ,־ ־“ ־—־ — M i ■ ■ I

I ♦ רעזויטטסעז. בעסםע סיסםעםעז, נייע איחתן, נײע I V J
1<שע1ווײד you fm שטעלע ^ $ trtHn 9 *נססי ססיל יצי^דצזײגמו■מו ציי r« «יפ «
j און םענער ם»ר פראפ׳ןםיאז נוטז » S a ^ e F CP IIK ,trne■ .*

אוי^צײערנ^ זיד לײכם זזןהר איז

iso ת«ס אצם 
ער'נרעםצאד.

יאהױ) נ5 לעצטע די פאר ipdosp אויםזרליכע איז אינערציכע (די
פון ארטיקלען סעריע «

• מ. ץ טי ש ל ר ע ®
װאך די שםימע״ ארבײםער ״פױיע דער אץ דרוהען אז זיך חױבט

*פים אי; אין סטענרם אלן אױוי tpeiPBS iv איז צײטוננ רי
; י TH£ FREIE AftBEITER 8TIMME ׳
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יארק נװ עװעגװ פיגסטע 123
vm-VamvatiM imps•

U I 1 U  } V k l



osrrun• זיננןטן vamva 'י iv• 
o*im vp'tmim n ip tn די ,iJWlmjn 

tv 1 זיי׳נר o n  atrtibipנמיי ויין יס 
ipivoiaovo •, חגו דאס atV'ttvip 

o ימיאן דער ש»ו n ״  iwfcvniv Pt נ
 fiM ippiww ו״מפ׳מ » װײסער״ א,>וי

inoopeva די i f  V  .m vt'ivnv* 
ווןדזד פון יס1 חטיט ןר יאס הלערט,

)I••• 1 11• («לו•
Tf חאם עס .tpoivoo'iv^av pTa סיס

i n  tv ,vftven ׳נוים ovn סטרנעסען 
o טיץ, n איו PM ,ipnna ipoipphvb 

om זייןר ipoiipib'im חאמן «ײ npio 
יינשטשט. אוז »רםוננ סיט

eiaappi ovn ivoipro i n וי iv a 
m, זטםלוגג. nppin ipo'uri ovn ip 

tv ס׳איז, « iprnvoo'n אין אוועגט״ 
ntv ,אײךןר אנינר ווײימר ip ייט חאט» 

ippupivb «r ovnpi חןט w  laorip 
 אונטמרנראגעו ip איו ,run pn םון

 *im*|Poipoo'iv>m'0 טן &ון נעײארען
ברוך.

 אננע־ דך ovn סאמענם יענעם אין
 ניומן־חנסאנסםרא־ א חא< אין חויבען

 קילאוס־ יון דרעס no opo'ovp ציע.
ipipr חאי אין *ריינסארטירט האבען 

מטןז נרויםע םיט מן־נו  נעחענ־ און, נלו
 ניומען־נױ ךי סיט oivoovJa *ום דינ

Pi"? ,ipopp| ײ  נעװארען ipoupianM ז
 אילאדיססענ־ טיט ,atvnioip סן< םיט
חורא־נע־טרייען. און סען

 לאמיטע איין געגטננען איז עס און
pin'm םים צװײטער רער נאך vo נ<ױ 

 טין ביחנ< pvivi די ביו מךבוסעםען,
 נעווארען opnoiva ros pm חא< דעם
 נלוםען prupppor םײן יענןדעע, אין

pin'm va no ,לאט דאס און קאיירען 
ipanpiomv « ניי נאנייסטערומ סך 

p?v .םארזאמעלטע
 נעסאגט ivoipro דער האט ענדלין

Gpivo'־ipi און רעדע ױסלםונ׳דינע דין 
i שעיי, ברודער 'פאתעשטעיט האס n 

i n  no ipdpippo ,טשערלײט־פאטיטע 
n םאכען צו באהאנט ra v? סערזא־ ױ 

 *לם ipivnp; ערוועחיט זיינען װאם נען,
.22 )1א 9 ,2 לאיואים וי םון באאםטע וי

vj'vtrn י ײ י • נ ״יי  ?!£>׳״. ײי
Bijfom m vvnjvn, ?לאיא M 

 יא׳ )1■ טיטגליײנר p• jtv'bvp א
ק^״צצ״

 . .vna און נראדי pa ארנייטזר
n מחרחײט t# m  pa w i n׳l*

_ » ײיײ״ז־ ײ• m טיגײןמד די w  •iltarti pa 
 M9 שלאו• von סיט pa «ונייט«ד

pa Baar'i'B טט״יל VP vivaivi• 
^ ש  f■״va׳a<׳p .v pa סיני
pv i ארנ״טער n a  / poi'bvp pa 

p'lrovipo.
 pv נעמשט״ן חױרש, pa ארנײטעד

סם■ ט<18 װ. 112 סטײ;בעמ,
pv njtM טרנײטעד wn pa ש״נ־ 

.,גרארזױ 1972
pv U טרנייטער  pa .ניטעלטאן, ח

כט- םע37 װ. 148
pv op ארנײטמר 'inne. n pa 

p11 205 *״. »voa .טט
סאחןן. pv oofi pa אדנייטמר
 .a 206 .lasopia .o pa ארנ״טער

oe moo.
 יייזערסאן. jib טרבייטער

 .oipira סעס pa *רנייסער
o>vpv? pa m 48 יראנועסיױע u

89 pv.
 VP ovbovp. יאטח pa טדגייםעד
 Iiv pvmi?• opvs pa ארנײטעד

HP P07 660 ,ipir?pn.
 VP opii• ״;ii» lie ארנ״טער
IpiVP .n .r טרג״טער n  (ia. 
 .iPB, 205 11’* ד*קס pa •דב״םער

pb39 .סט

rail ip o n  pv sp'ivs נט־ לימדשט 
ip»u די«וייט fninutoiia יר <1אײני 

.oipora pa !Pine p» ,f»irtc-ir< 
ip האט ,pipi npupp ■ a inv^vppi 

מן1 מן iprp? n חז מ  h*im (pi'bpi ו
t7״ b ד ח ד *ייסמג. סי

ipiim• די  a im זיי• אוײמט סין 
tpnpi jpi די ־ ip rii־aipo po?npiiip• 

Tie oiarrt נאײנאױיטש, יאסטאס, יי 
נ»• jpovp וײ •ארטנאי. איז 1חיימ*

B1VB1D 1'IVB 011P IPO'111 0P1 OO'll
 ia| *״ט pv ipoipvo ipovn זיי װאס

i’ip o n א*ן tpovn pv ,tv’iv ip i 
 laiviB ari”v( אוױי o*pboippi אױף
o ײאם m ’tpia חאס זינטטן ip»v׳oin 
.pipi ז״ן א'|

tim |pi” t opip̂ i pvhp ג?חטיט?ן 
jasipn pv pan- n n  |ia ipiviipi 
pa oipi'ipia iponp i n  ,imoovii 

pivrpnaoi’M i n? ליידים oipvivi 
.IV’H’ oippi'vn

I"m v ״vo n * i 'opnvPסויר ן 
ipoipn iva v tv ,ipivoipi תאט T im 

Vi,׳a*r ipina ipo'iipj » נ?זאנט
o n  |ta חשאינט va ip i pa iiMva־ 

-pi ipov t'M n n  p't .iv'iv oip'i 
m iph׳m, ניט איז ײאס oivoipi oipn 

ip •ipipn i* האט oipipi שנצ- אהן 
iim נ*ו מיט t'V pv ,opvb ipj'ipn 

ipr*i”M i n  ipiipj נ חאט װ*סpמVט? 
m סאיזוף *opjipr opi inpotn

r ir ir״ivff'DOM'tioip i n  pt*oo 
.inioviiMt

כאגריטנגען און טעלעגראמען
nn v בײנזען r״ippuv tim |pi*

 pO• בטגריםוננ?). pm ipovi;p>po מעז
v IPi”t ipmo'iivo iim iPOMiipi־; 

:pa iPBippi
ivrpp ה^םיטע pa ט*ינ*טײ• די»

Mp'iPBM nv oippi’ifii. ?יטדיננ טעל
ipapip pm irupo pa ipo"oiv.

tpi ,iiMva ii'oippipp״Dip i ױניטז
.46 יטפטי

 vp tPoivii”ii,pe ipo,. 660"*רב
.i'ipiip טע7

pii'opnvii 1»רבייםע מיל'נ?רי.

»*rpnP B i’M vianya
pa o in 'tn a  i n  ,’Pirivt opvb 

■pnpp’M ovn ,iivoivo oipp”oapp 
o n  ipopi נױסט ,ivripiuvp i n  nr 

tie ipovi pv דרײ די n v  p on p in 
tv tPo?vnpi " n n  pv ,bp’avt'ivi 

.n n  p>ioopni;"v
i'iip"t ,irai't onra oin'tpia 

r. אױך n  pa iprnpipo ?npipi i n 
Va ovnpi ovn .timvs וױסטינא tpovt 

a pv ,piv’ v i pv trnaov w״ רov

siv״v> pa ipo ניטנש vp o n i• 
iiNVS o, אפיס i'v n i pa ivoo 

IV'iv OIP’l'VB•
 up tvoii'oppp 185 ,t'tn. ױניטי

pa ipo”aiv ,הױרש Iiv pmrnps 
00".00 V018 .11 112 ,11P31

pa ipo"3iv ״a i | i  pv rinnv״
.tvo

234 ,tanvp tiM dovi pa ipo"3iv 
11. »0 PB39

Pam pivannra oipovp. יvpvל
״ .10
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 ה*ט און לאקאי, דעם פון םיםגייד א
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בו^גזװי?. סטריט,
 װעסט 16 ,22 יאקאל םיז אפיס אין
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 געװא• פארגעבראכט באארד תשאינט םיז
in מאתשאריםי״ ^ארטען, צװײ 
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