
 פופ־ װענמו שטינהןן םיפגליוער אינמדנעמנאל
נעהפםער_מנווענמן ועד «נד HP# אוו פאדםרעפערשאפט מרציןנעלעד

 רעקאטענ• דער איכער געשנױמט ׳םױן האבען 38 און 82 ,0 ,80 ,35 לאקאיס
 *ראגען די ױעגען ־טטיפען װעט 2 לאקאל — גאםטאן. אין ק*נװענש*ן דער פ«ר ■יימ״ן יעם 1א* ב*ארד עכזעקוטױו גענערמי דעם ®רן דאציע

גאוועםננער. ט־<ן14 דעם טיטינגען סעקשאן די בײ
 צו תהו־ובוזו pe איבער;א:ג דעד
 אײן פון ױגיאן דער אין אן געדזט ארדגוגג
 פאריעס־ די אנדערער. דער צו שטופע
 תלוםעגער אזוי דעד װאס רופט, טעטע

 איבערגע־ האט געזיגחד ?אסוגיסטישער
 איגעריײ וועדט ױגיאן, דער אין יאזט
 דער םון טעטיגקײט ארע אין און גיגט,

 האפ־ פון שטראהיען־ זיך זעהעז ױניאן
 טע־ כױט ינעבעז, מיט חאכט עס גומ.

 אמעםײגע און סעקשאן כױט ;טיגקײט
 זיך באפעסטיגעז ראקאיןען די כדטיגגעז.

ערטינען. אוטישטענדען די וױיט וױ
 אפכע זײגען װאכעז פאר רעצטע די

 טיטינ* יזאהארע םייע געװארען ראיטען
 גוט געװען זײגען כײטינגעז די און •נען

 אױפ זוערעז מיטיגגען די אויױ באזוכט.
 פראפארציא־ זױמען פראגען די גענומען

 ן דעפ םון און םארטדעטערשאפט נעיער
 1 םארהױ זאי קאגװענשאן די װאו פיאץ,

 דעם װערען אפגעהאיזטען װעט װאס מען,
מאי. קוטענדען

 געטאבט באקאנט שוין האבען כױר וױ
 דורך ױניאן, דער םון טיטגיידער די צו
 ״גערעכטיגקײט׳/ דער םון שפאיטען די

 קאג־ <עצטער דער םון באיטיוס דער איז
 פון פראגע די איבערצוגעבען <וענשאן,

 צי םארטרעטערטאםט •ראפארציאנעיער
 אײ אז פאר מיטגלידערטאםט ברײטע די

 םדאגע דער איבער אט ־װאוט. געסײנעם
 יא־ וױ — ^אקאלען אײניגע pur חאבעז

 יאקאי ,89 <אקא< ,9 ?אקאינ ,35 האי:
 רי און געשטיכיט, — 82 יאמאר און 38

 קומענ־ שטיפען װעיען יאתאילעז אנדערע
 םונ׳ב רעזויטאטען די זױיל װאד, דע

 בא״ זײן מוזען יאקאיען איזע פון װאוט
 יגיט ^יגטערגע״טאגאי דער צו װאוסט.

נאוועמבער♦ טען15 דעם וױ ?זפעטער
 דער םיט זיך האבען מיט^ידער די״

 דיסקוסיעס, די דורך באקאנט גוט פראגע
 אין געװארען איבערגעגעבעז זײגען װאס
 איצט האבעז און ״נערעכטיגיןײט״ דער
 מײגונג באשטיםטע * אפגעמאכט שוין
 אויסדרי״/ איצט מײנונג זײעד קענען און
 דורך װאוט, דעם דורך אםען און םרײ קען

 און ױניאן, דער pH בירגער־רעכט זײער
דאס. מוען ךי

נוי ד»מר 8 פװ סעהס א כאשדסס «למאל
ײן8ם8ה ןרגאניזאציןנס דעם םיס ?נצוגעהן

 מיר זוי זײנען, כיטנרידער די כאטש
 מיט באקאגט געזאגט, נאד״װאס האבען

 םאד• ?ומען פונדעסטװעגען םדאגע, דער
 אין אינטערנעשאנאל דעד פון טרעטעד

 ברײטען א אויף םיאגע די בארײכטען
 זאי מעסבער אײנציגער יעדער כדי ׳אופז
 שטימען וױסען אח באװאוסטזײן מיט
 מיט־ די זויכ ער פיאן א םאר װאס םאר

ידער  םון אײנעם םאר שטיכיען קעגעז ̂ג
 פאאן, דעם םאר אדער — םרענער צװײ די

 באארד עקזעקוטױו דזשעגעיאי די װאס
 דעם, אין באשטעחט װאס םאדטײךיגט,

 די פון דעלעגאטען צאהר געװיסע א אז
 װערעז םארקילעצערט זאי <אקארען ?יײנע

 שײ יוענעז זאיען לאקאיען גרױסע די איז
 אדע־ ;דעיעגאטעז צאהי גרעסערע א הען

 <א• יעדער אז פראן, צװײטען דעם פאר
 דער מיט דעלעגאטען ערװעהרען זאל קאר

 םאך• יאקא^ דער װאס סיטניידעד צאהי
מאגט.

 יאהאיען די זואס מיטינגען די אױף
 דער דיסקוטירט אויך ווערט אראנזשירען,

 . זאל האנװענשאן נעקסטע די װאו פראץ,
 קע־ םיטגרידער די װערעז. אפגעהאיטען

 םאלגענדע די פון אײנע אויסקרײבעז נען
 1 אדער פיא5םי<אדעי באסטאז, :פיעצער

האוז. ױניטי די
 <א?איעז אויסגערעכענטע אויבען די
 די ארם םאר'כאסטאן געשטימט האבען

 פראנע דער אין און קאנװענשאךשטאדט,
 פארטרעטערשאפט פראפארציאנעיעד פון

 רעקאטענ־ דער פאד געשטימט זײ האבען
באארד. ע^זעהוטױו געגעלאי םון דאציע

 סעהשאן גרויסע האבען װעט 2 ױאי־ואי
 נאװעסבעד, םען14 מאנטאכ, מיטינגען

 מעפר די וועילען פיטינגען די אויןי און
 אזױ םראגען. איבער-די שטימען בערס

 אז ערװארטעט, באאר.ד עקזעקוטידו די װי
 ערםאיג־ זעהר pn װעיעז םיטינגען די

 דאס הא<. א נאך באזאדגט זי האט רײך,
 טער170 אין לײסעאום בראנסס דער איז

 סעתרעטער עווענױ. טע3 און סטריט
 זא־ זײ כױטגקידער, די צו אפעלירט םריד

 װעגען שטימען און מאסעז אין יןוסען לען
 האט זואס פראגע וױכטיגער העכסט דער
 מיט^י־ די םאראינטערעסירט מא< אילע
.2 ילאקאל םון דער

 יי פון מיטינג, לענעדיגעד ועחר א
 דרעס פרױואטע און טײ<ארם ^ידיס

 ארבײםער, ארטערײשאן און פאכערס
 םאג״ יעצטען געװאדען אפנעהארטען איז

 גאר נזײך אקטאבער, טען24 דעם טאג
 אוג״ #האי ברײענט אין ארבײט, דער
 דרעזינ״ בדוחנר פון פארזיץ דעם טער
סקי.

 יאהא̂י דער האט מיטי;; דעם י1אוי
 אפגעגע• ררײרן מעגעדזשער סעקרעטער

 דער און באדיכט, פיגאנציעיען א בעז
 םארטשריט גדויס באװיזען האט באריכט

 האט אדמיניסטראציע איצטיגע די װאס
 אדמיגיסטראציע איצטיגע די געפאבט.

 חובות, דאל. 2,000 אויםגעצאר^ט האט
 אדמיגיטט״ <יגהע םריהערדיגע די װאס

 צוזאסען און יאיבערגעיאזעז האט ראציע
 ?ראג־ םון׳ם הרואות אוטגעהערטע םיט
 צו־ איז חובות, אנדעדע און פאגד הען

 יעצטען דודך׳ן ױאהאיל *ץ נעקומען
דאי. 4,000 םון חשבון א יאהר האיבען

טי:; דעם אױו•  טעמ־ די האבען םי
 אר־ ראקאל א װענען דעבאטירט בערס

אניזאציאנס  מענעדזשעד װאס קאםפײן, :
 לא־ דעם פארנעשי^אגען. האט דדײזין

 נעװען איז פאדשראנ מעגעדזשער׳ס לאי!
 אמאניזאציאנס־גןאמי־ שטענדיגע א אז

 אויפ־ די װעיען. אויסגעהייבעז זאצ טע
 קע:־ צו זײן זא^ קאמיטע דער םון גאבע

ארינג לײדיס אילע אין װעסען  און טײי
 א אנצופירען שעפער, דרעסמאכער

אגס שטארהען אצי  יואםפײ^ ־ אמאניז
 רעזוי^־ געוױנשטע ברענגען זאר װאס

טאטעז
ט׳ן עדפא^גדײך אנצוגעהן כרי אום  מי

 באשיא־ טיטגרידער די האבען• קאםפײן,
 דאראר, 0 פון טעקס םדײװי<יגעז א סען

אין אויסגעצאהלט זײן 5זאי זוערכער

 אפ• ערשטע די אפצאחיוגגען. צוױי
 דעס "\1 זאל דאלאר 3 םון צאחלוגג

.1928 ױלי, טען1 דעם צװייכת זד און יאנואר טען1
 דיסקד פדײ האבען סעמנערס די
 ייגקע ,ד םראגע. דער װעגען) טירט
 און ,owo דעם דאגעגען ;עװען זײנען

 םר״חײט םויע די ועגעבעז זײ האט מען
 גערעדט חאבען עס געגען. רײדעז צו
 דא״ און דאפיר רעדנער צאח< <זלײנע א

 די אז געײען איז סוף דער און געגען,
 מאיאריטעט א םיט האבען מעמבערס
 ןײ וױי< ״טעל»£ דעם םאר באשטימט

 םיט.גארנישט אז םארשטאנען, .האבען
 pאמא:יזאציאנס-י^אמ*י קײן מען <ןאן
דורכפיהרעז. ניט

אנװע• אויך איז מיטיגנ דעם אויוי
 עדיױ ®וךם 1<זאהע פעגי געװעז זע:ד

 אין האט זי דעפאױטמענט. קײשאנעי
 ארבײט די עדקיערט רעדע קורצער א

 עדױקײשאגעל םון׳ם אויפגאבעז די און
 דאס ערסיעדט האט זי דעפארטכיענט.

 האט דעפארטמענט עדױהײשאנאל דער
 װעיען װעיכע רעדגער, פילע אג״אזשירט
 װע״ אױך מיטינגען. ױניאן אדרעסירען

 א:דערע אין האנצעדטען האבען זײ יען
אונטערנעהמוגנען.

 א געהאט אויך האט פיטיגג דעד
 װאס דעם דוו־ד אינצידענט טרויעריגעז

 םון דערװאוסט זיו האבעז מעםבערס די
 םיט״ א פון טויט־םאל פלוצלוגגדיגעז א

 וחןן מירעד. אנגא שװעסטעד גליעד,
 גע״ באסאנט איז םאל אומנריסס דער

 4זיו מיטגלידער אלע האבען װארעז
 זײער מיט האבען און אויםגעיטטערט
 ילעצ• זײער אויסנעדריקט שטיישוױיגעז

 םארשטארבענעד״ דעי צו עהרע טע
שװעסטער.

כאוריזט דיום־האםפײן ערפאמױיכער נ»נפ פעס&ע 8 װידער איז יוניאן ױ
)1 *יי• ji» ^לום

 8 נעײעז איז םיזאן דער װאם סוהענדינ,
 דערשלאנענע די זיך טועז דאך עלעכטער,

 פון אויפהויבען םאכער דרעם און סלאוה
 1אי ערנירערוננ, זײער םון שטוינ, דעם
 דױס־לואנד צום אארוםעז׳ייר זייער *םיט
 cm אין אן םעסבערם די צינדען «ײז

 און ליכט נײע א ױניאז רm פון לעבעז
 דער־ האבען םיטנלידער די האפנוננ.

 וזורין, בני נעװארע) זײנען זיי אז םיהלט,
 דער פוז בירנער םרײע מענעען, םר״ע

 קנעכט אונטערנעװארםענע ניט און ױניאן,
פארטיי. םיפונח׳דינער פרעםדער א צו

 פמהעז זיר דארםען אלע װי .מעהר
 איײ ביזגעס די רעזולםאטען די סים

 עחפטע די ארײז זײנען װעלכע דזשענטם,
 יםשל װי קאםוניסטען די סיט האםוי איז
 נאיר־ א. סרעיצער, א. פײנבערג, א.

 שנײדעי, סםיםה, גאלדבערנ, א. שטיין,
 ביזנעס־ אגחגרע די און וואנםאן .קאחן,

 זאנט, טען װי האנען, זײ איידזשצנטס.
 איצט im״J« און טרעחרען םים נעז״הט

םרײד. םיט םרוכט רי
זיי־ איירז׳שעגטם ביזנעם די אט ■יועז

 האבען ארביייט nm צו צוגעטראטען גען
 טרויערינען א אוינען די םאר נעהאט «ײ
 םרויערינעז דעם םון ערנםטע דאם ד.5בי

 ךי װאם ,om אין באשםאנען איז בילד
 די דורך םאו־׳םם׳ט זײענדיג טיטנלידער

 געוועזענעם om שון אניטאציע ניםטינע
^ עזינ  זאנאר האבעז יוניאז, דער אין נ

 װידע־אויםלצבוננ דער אין נענלויבט גים
 נע״ האבען זײ ארנאניז«צי<ג דצר &ון

 אלעט צו אינטערעם דעם פארלארעז חאט
 וי אבער וזאבען. דארוי נמנש א וואם

 נלויבעז םעםטער חגר און גאנײםםערוננ
o ןןין n ,איצםינע די וועלכען םיט קאםוי 

 צוגעםראטען זײ«ז ױניאן רm םון םמר
 די איז ןנםוזיאזם דער• ;ארבייט רער «ז

 אינער־ אײנענער דער פון נאנײםכמרוננ
 ארגא־ רm פון ערםאלג דעם איז צײנוננ

 איידזשענםם ביזנעם די האבצז גיזאציע,
 ױניאז דער «ח םוערם •נדעחנ די און

^ דער אין טום גענעבען ײע  ארנײט. ש
 cm צו אאעלירט און גערוםען חאכען זײ

^, די שון טניי  דאם און םי
 םיטנלײ די ימחױימן
חאפגוננ רי לינט

^ די םון לי טנ  און ױניאז זייער אין מי
 ללײזער. פאליטישער א איז ערנעץ ניט

 דעם פון נאכפאמער פאנאטישע וי אפילו
^ האםוניסטישעז נערופענעם אזוי ג עזי  נ

 א אויב אז געדאנק, צום געסוםען זײנען
 אזא אויסהאלטעז געקענט האט ױניאן
 מען דא^ימוז בלײבען, לעבען און ציים
 ״קחד געבען זאנם, מעז װי ױגיאז, דער

 אונטער אינטערװארפעז זץ־ און דיט״
 רעזולטאטע;, די און באשליםע. mאיה
 זײ־ נעזאנט, אויבען שוין האבעז טיר װי
נלענצענדע. נעז

 טא< אלע איז מענש א וױ אזוי אבער
 ערםאלנ זײן גרוים %וי און ,lmאומצופרי

 םאר ווענ א אלץ ער זוכט 1זײ גיט זאל
 אויך איז אזוי ערםאמ, imvD־«u א נאן־
 נע־ עס זאנען םיר ארנאניזאציע. אן םים
 זועט זואן־ נעפםטער איז אז ,cm נעז

 ער• די אימרשםײנען מוזען קעםפײן דער
 .וואך נעססטע ערשט זואכען. צװײ שטע

 םלײ־ ויר אײדזשענטם ניזנעם די װעלען
 אויפטאז. סעגעז זיי װאס צײנעז און םעז
 םעז זוי קעכען, זיכער װעלען זײ און

 די »ײל נודס״ די רעזJnלױm. זאנט,
צוסרויעז. זײ צו האבען פיטנלידער

אינמערנעשא־ 3m םון טיטנלידער די
 האבען, \ױ<ען mm«ײי ניט, זיעעז נאל

 פאדסערט, הםיז. פראםטער א מאב, א
 פאר• צו «ננוג אינםעלינענט זײנעז זײ

 ניט קען ארגאניזאציע סײז אז שטעהן,
 םעחר, נאך פינאגץ־םיטלעז. אהן לעבען

o םיט באסאנם זייכעז זײ n ,לאזוננ m 
ר אוזן פליכט םאראןיסײן ניט איז עס  ת
 אט שליכטען. אתן jmcm חייו און ט׳נ

 אלצ פון פרינציפ דער איז לאזוננ דער
 פריי• ערװארבען זיך האבמן וואם פעלפער

 פרינציפ, im אט און רעכג^ און הײם
^, ױגיאז די וױיםען <י  חער־ דארוי םיטנ

 ואס פצן אנרערש ױניאן. דער איז שעז
 םאר־ װאס םיםנליד, 3m'« יײן. ניט

 םוז ױגיאז, יער איז כטm דין יאננט
פליכט. זײז װיסעז

ם ן ע ע ב י ײ ג ל ר ע ל ד א ר ע .פ . . 

ז ו ײ א ל ר ע ל ן א ע ם ע ר א ג י .ם . .

 K טערז* א איז צעהן פדן מעמזען נײן ײ
mm .םינארעם. א םיגארעם א און פערד״ 

 אריןן סבין א איז צעהנטער דער #בער
.םארטען. אויןז און קװאליטעט  כאפם ער .

 און טערד גוטען א םון מעלות די קוק מיט׳ן
 םי- דער םױראד... א םון םעלות די אזוי טונקט
מעניטען. צעהנטען םאר׳ן גארעט

 דאם פערד פאר אויןז םהוט האדעונאניע װאס
 אויםערײעהלטען פדן םישונג די אױ״ םהום

מױראד. םאך טאנאק

c
M U

 ניט םעםכער קײן דעריגער זאל
 ו5 חובות קײן כלײבען שולדיג
 וון פאר קוםענדע די אץ !יוניאן

 גוטשטעהענד ױדאן־םאן יעדער םוז
וואכען *וױי ןוקםםע

I Tworw די דיגען

 דער
ותןכעז

3m םי• אויםעהנעײעחנציכער 
 אױםעתע־ cm 3םא םmנא

 ר ע כ ל ווע סאז׳ װעהנליכעז
 מחמטינט» איז ער אם3 םיחלם

לענש. 1אי זאכעז כעםעחן די צו

 נז י3 זו
‘איבעחםם

ממו ס גארםענט ריויס ווינסמינעמונאל דער פוו ארנאו אי ־ ו ע ה ר מ #tJw,J*װני« ו
B=&a
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ט פיפנליתד חד מ ד טיפ uosrarfi ז ח
d fto i  m i s  ,a m a n i דגמאו

ט ענ ד ד ע ר אן פ מ ט דג כ אוו ר ב ע *׳ #ג ק ען. שי אל ק א ר—ל ע ד לי טג ען מי ב ם גי ח ען m אי ט ױ א ך־ וו רו  ב
^ ב ען און ה ס ױ אג ם ב ח ט אי ע מי ב ט. און לי י ט מ ױ מ r — ו p ר ס *ון ש*ו פלו ײנ מ א ם « ע  ד

ען ד ענ ר ע ט ש ט. צו ענ מ ע ל ט װניאן ױ — ע כ # ט ק ען מי כ ע ט. און ל ײ ק טיג ע ע — ט צי מ אני רנ  א
ט װעט צ ען אי ט ע ר ט ע צו צו ט ס רנ ס ע אנ ד מ ה אני רג ט. א ײ ב ר א

tanc.srurL^?jrr

 װאט 3נא זיך ח^ט זעםאן •תזידענם
ײ באווך א פון ם3או«עקע  שיפא־ די ג

 פין אכט3נעג וואט און לאסאיען 3נאע
jn«m א טען3דא r»3jn| די ום.3.נ 

 לאסאלען 3שיפאנאע י3 אין קאנדישאנס
 אין אל,3אינע אויסנעציימנט. זײנען

 לאהאלען, די אין און 33באא חשאינט
 טיט םעטיגפײט, און לעבען סיט פאכט
 אנען.3ם יוניא! און אינםעחזם ױניאן
 ניי וױ אווי לאנ« די ט3א3 איז עפעם

 אױפ״ אםאל כױט וואלם װאם םענשעז א
 אזא און גייטט א<א גצװאתן^ גקריכם

שיפא־ די ם.3וש חןישם ינמײם3לןבע

 א ןעהאט אויך חאנען 3בייטע3א 3נאע
 נא־ י3 םיט צוזאסען און טיזאן נוטעז

 עלעםענם צושטפושכתן פון׳ט ײאו»3ם
 טיט מניאן די פאנט ױניאן, 3m אין

<.VOVP 3וודימ א מי לענען
3m 3 3סאםוגיסםמתm:m«}im 

 ורn אין נעהעחפם חאט װאס עלעטעגט,
ל הײן איצט חאט ױניאן, מ מ  אייג• נ

 איינ״' 3זײע םון 3שפו פיין גיט. םלום
 זינט ט,3םארפע ניגג זיו פיתלט םלום

 3פא הלײזעל סשעכ א נעםאכם חאגען זיי
 יבען3געט אין נעהאםט זײ ותחןן ייה
די אלענמן. פון לאכעז פל^ופטאבפר ׳

̂נאל  ך אױס וװקם אינטערנעש
קלאזקסאכער 5 נאך פה יאפרײאזנג

 «רעז. צו כוײװ •עתענליכע געשיקט חאכען םםרײק יעצםען ®ון קרבנות
 קוםען כאפרײםע — כאמרײען. חעלמען זײ זאל ער בעטענדיג זיגםאן,

—קאםוױםםען. געגען רעדען פיתרדיגע חאימען און כאארד דזש^ינם אין
 קרכגות ««ר א פאחמקם חאכען ורעלף זע7קאםוניסטי אז איצם סכרה א

ען סםײםטענטס אויסוױרתען זײ כײ זוכען און מ *םיר — װגיאן. דער ג
צו ״לײם ױניאן אלס רליכט אונזער געטאן האבען

דגםאן. •רעז. זאגם באפרײעך׳, געה^לפען זײ און פאםילייעס,דלײ
זייערע און די

 װידערח^.ם םען, זאגם געשיכםע, די
 אויך איבער יעצם זיר חזדט אזױ זץ־.

 ■ריזא״ באםרײםע די םיט געשיכטע די
 גאד ויך וועט נעשיכםע רי און נערס
 בא־ רועדען עס ווען װידערהאיען, אםאל
 פריזאנערס, איבערינע די װערען םרייט

 םים ארבייט דגסאן ברודער װעאכע &אר
 זײנען זײ צי סוקענדיג ניט אנישטרעגגונג,

. ״רעכטע״״. אדער ״אינקע״
 װי באסאגט, םיםגליחנר די איז עס

 באםרײאוגג די צוגעגאננמן איז עס אזוי
 מד זײ אױב •ריזאנערס. ערשטע די םון

 אביסעל זײ םיר װעיען נים, רענס?ז
■אסירוגג. דאזיצע די דערםאנעז

 וייענדיג ױגיאן, דער פון סיטנלידער
 ארעסםירם זײנען ."[,י פיקעט אויפ׳ן

 געבראכט ויי געגען זײגען עס נעװארען.
 קאםו״ וײ סלאגען םארשידענע געװארען
םאר• צו אנשטאט סארפיהחנר, ניסטישע

□
®ארצײכניס איגהאלט

45 נוםער עלטיגקײם״,3,נע

ס ׳

D
ג״עס. .2 ז״ט
 וונדיגען5. 8 און פאיאירץר יי •8 זײט

 *<ז ינסקי.3קי פ• — »וינ״«־«אג
תבין. .3 — 8 לאקיל

 װײ* א■ — «י<דז« «יק«»׳ו » .4 «ייט
נאלדשםײן. א ם

r—נייעם ירעסט״קער •0 ייט1 n ספיעל״ 
 — 86 יאקאל פרעפעי, די ביי םאן.
trn■ ..נושסלאוז

^ יעל^3צדיא* .0 זייט
 *יב־ איחרע pa ביזנעס קלאוק די .7 זייט

 ים3םא — אראיקצל) (צװ״אער לעז
זינםאז.

 ח. — '8••לא»א .נאעספעו » זייט^
בילדומס לאננ.

 — נריוו) »ןרjgm )2 נייוז/פון .0 זײט
«’3Wb פ■ m.

>mm ir 40 זײט ! ,VMbr <M1« u

 אלע טmנpװtflאנ חאבען זײ, יגען3םיי
mr” T י3 אז יקט3ט W3^om8 ואלען 

 ויר יג3עג3קלמ3ע ינ.3שול im»>P3y זיך
 םאײ 3פלאופטאכצ י3 םען חאס שולדינ,

פמזאן. םינען3טע לאמע צו טײלט3או
נאכ־ 3בא< זינםאן, ים3דא פרעזיחןגם

 עסזעסוםױו אל3זשענצ3 י3 װי דעם
 פושאפט3פי וי איבערנענוםען האט 33בא
 םיכױ אגנענוטען נלייך האט ייס,3ם« פון
 3« ייען.3כאפ צו ם3יזאנע3« י3 לען

מ3אײנפלוס צו טmנעװע: זיך האט  ײ
 אפענע נעםאנט האם 3P ;פערזאנען

 א•3 דזשאתש 3םא יכט3גע אין אאילס
 im’o י3זיך. האבצן ליך3ענ ביז זאלםקי,

 בא־ עחפטע י3 און נעעפענט יואן3■ םון
 פאהצן, סצס נעוועז זייגען םרײטע

חנוז און פאחמססי לענץ, םעינאײמ,  אנ
 נוואל־ געלײנגו האבען האםוניסטען י3

 3m פון ווענ אין ינפײםען3שווע ינע3
 פחד םע.3עםטי3א די םון באפױיאומ

 איע צו ט3אפעלי האט דגםאן ענם3זי
)12 ז״» «ויף («לוש

 פייפ־דעםאנסטרא־ זײפחנ םון אױס ,«יו
 האםט 3סיטנלי שיפאגאפד 3m ציעם.

 נאר דואל־ױניאז־מא! א און ססעכ א
imwD 3 און באט, א מיmהא• 3םא 

 י3 ניי םאחזאסט אזוי חבײן די זיך נען
מעסבערם.

 ־3םא זיך חאט שיפאגא אין װען
 זינ־ «נם3■רעזי אז נייעט, י3 ײט3ש»
 זש.3m 3 אין איז און געיאםען איז סאן
 -i; נאלאנער^ אםים 3m איז ,33נאא

 3m םון 3נייט«3א ספ3הונדפ םון ײאושן
 נענעבען האבען זײ און אינטעומעשאנעצ,

•Dim’tm ענטוזי־ יםען3װא א וינםאן 
ך אםםישען ח  איהם, האבען זיי חנא, נ

 י3 יסט33ע1 ליבע םיט ,3פאטע א װי
 אינעמצ* איהם האנען זײ און האנט.
 די פח אז נתם, ינען3לעכע om נעבען

 גיט סיםן פײן איז ח3תג תאםוניסטישע
יתיאן. 3m איו עבלינעז
ײ« *’ime האם שיקאנא אין ינ3ז

 םי־ 3םעםבע ס3*דדעסי זמטאו •עגם
 סלאופ om פון איז 6 !איזאל1םי ןינגעז

 3WKoom3 ,100 לאסאל 03ײטא3א»
 om איו 54 לאקאל D3pom« ,18 לאסאל

לאפאל. 3םאכע דעינסאוט
 אויך 3ע האט םיםיננען י3 אחוץ

 םי• 33נאא רץשאינם א צו עט3אטענ
■ )2 »•>■ אייף («לוס

 נ»רר דזע סליװלאנד
 אנױםןנס ועם כאנײפ
ר8י8ר8פ ח

ען3י3ארביט װעט רעפערי ארו ד3כאא
rr װ דזשאינט א א  כ

כײשםיייוןרןח זאדען באסעם די «ז ,
—  a«e

שאינם פץ פאדעתננ די כ«א< ח
ר------- ־ א "־־־־-----------ז

פאנד. אנעםפלאיםעגם אן צו

 האט 3באאר חשאינט 3miKP«’>p י3
 אונ־ זואו 3לעצטע 3m פון אנחויב אין
 3m םים אנדיםקנם אן יבען3נעש3מע

 אםאםי* ם3מאנופעקסש^ 3קלױולא^
.1928 3יאח ׳ן3פא איישאן

3m ענ• זיד וועט יםענם31א 3אלםע 
 3נײ« 3m חנצעםנעה טעזom 31 דינען

 פונ׳ם ivopna אלע ענסחאיט אגריםענם
 א;םי,3נא סײם א ינ3איינשליסענ אלסצן,

 אײנ* 3m ם?יילס. און בײטם*שטונ^3א
 ים33צ m"c וועלכען אױף וונחס 3צי<ע

tviyp 3 איז איינשטימען ניט' unmvo 
 באמכאטים די אז 3באאר חשאינם םון

 אן צו ■ראצצנס אייז ביישסייעחןן זאלען
 ,3םאנ אינשיושגם און אנעםפלאיכתנם

 ײעל־ צו ppiw om 3םא דינען זאל וועלכע
 אסםענ3קאנם פון נאלפעלאכעם י3 סען

 40 װי 3װײניגע ארבייםען װאס 3שע*ע
1 .3יאח כ׳ז3י3 וואבען

 ע3בןי זײכען »nmvo 3m וועגען
 א אס3 אויםנלײך, אן צו נע?וםען ים33צ

3yem' 30בי3א אס3 זאל 33נאא^  און י
c״r m t tn o n  m אונ• יױ זאי״ז ים33צ 

באשלוס. om טערווארפעז
3m f 3םארשטעהע י3 t חשאינט 
 סיט לםmםארהאנ האבען וואס ,33באא

 וױיס־פרזייחמס :זײנעז באלעבאטים, י3
 םונ׳ם 3זשע3םענע ,3ייגדלע3ל טשארלס
 ?אםאװםקי, אכחזם ,33באא דזשאינט

 ,3ײנ3ם לואיס און אײתשענם ביזנקס
טשערםאן.
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איבערשטײגט קאםפיין דיזם וואד דריםע
דערװארטונגען «לע

ען םים ארײן זיך װארפען שאפ־טשערלײם  — קאםפײן. אינ׳ם אימפעט און בו
 צעזעדליגע — אױם.3םא אץ דיום באגאלען *ו באשליםען שעפעך פילע

 חשא־נם אין טאנ יעלען אפנעהאלםען םיםינגען שאפ צעחנדליגע אןן
 באגײם־ גרױם םיט רייחןן םעםכערם — םקולם. יטבליק אץ־אץ באארד
 טעקםען צוקער און פריעל פץ ארגײםער — ױניאן. דער וועגען סערונג

 א אויף געזאםעלט דאלאר 260 — ארבײם. מאנ חאלבען א כױט זיך
פאסטערנאק. און נאװעםכעל פון שאפ־םיטיננ

a. ■

F>

n ^איצט הערשט ײאם אויםלעגונ 
 tmm.באװאונ צום איז ױניאז, 3m אין

3m אכט3ײננעב3א חאט דױם״סאםפיין 
 צעהגמיכע שעפער. די אין לעבען פיל
מ און מינ  אפ־ װערעז שאפ־םיםיגמן מחנ

im נעחאיטען r איז אװענט o iy»m 
טעטבעדס י3 ססולם. י3 אין און 33'באא

imm באגײם* םיט סיםיננען די אויפ

!אזנטער דו פיוסמגיט קלפשטץ —־ ............... .
 קײן ױערען ניט זאל טירםע די אז פאדעתג^ איחר אױם פיחרם יזניאן

 דער אץ םע«בער אלם ווערען אריעגענוםען גים זאל אח חשאכטר
—ארכײמ. דער כײ צוריק ארבײםער אלע—אסאםיאיישאן. מוירטשענטם

 יוניאן- םולע — ווערען. נן^םאכם נים קאן װייחשעם אװ רעדאקשאן סײן
שאפ. אין חערשען םוזען באדיננוננעז

 םיײ פליפשטײן די האט נין־ 3זעה
 נים זיו ס׳לױגט או אױםמםונעז טע
 3m נדס קאטף א אין ן9טפסט3פא צו

 און שפיצלער ך3ח באתנגוננמ יתיאן אױםצוסײדען שטושנונג די , ױגיאן.
 בא־ די גאבמוםען ניט און דחװודלאו
 פיל קאסט אנוײםענם סוגים דינגתנפן
 אז איו״ nryo 3m פון םופ nmטיתושר.

 יײ די ארױם נםילא פוםם יוניאן די
 איצס חאס םיתמנ סליפשםײן די ין.3נמ

נאאבאנטעז צז תלענענחייס י3 נצהאט
0» }b  am ססג w n«

 טmםעלpנ בעורען שוין אי^ עם וױ
 .נע* 3m אין גייעםען די ך3ײ

o«proomהאט םאל, 3<א א ״ 
 וחד צ• פארלאננט םע3םי קליםשםײן די

im 3 נעוחס איו דאס וושאנשי. אm 
 om אט .1פ3םי 3m פון פאס• הויפם
 פ־רםע י3 לאישז.3םא וי האט פאםוי

 14 *וי 3װײנינע גים באשעפטינען טוז
 !,,P םאכעז ניט 3טא וי סאשינען.

 אלע זוײחשעס. די םון חמ־אפשאנס
 -3א 3m צו צוױפ מחן םותן 3גײ«נ3א

מ און נײט.  ינ•3בא ױניאן mm« א
שאי. אין jpram ttmo גתגפן

 תואלוציעס ױניאן. 3m לתנען טעתננ
 נים נדטיננען י3 אויןי אננענוםע! וחנחנן

 3m צו tm>i^ י3 באצאהלעז צו נאר
 אין יוס3 באצאהלען צו אויך נאר אן י״.

םאראױס.
 «*3 א ברענגען םאקע 3מי װעלען אס

 :אזוי זיך לײענם ײאס שא■. םון זאלוציע
 םעלצער ח. םון בײם$ר3א י3 ,3.םי

 א ניי סט״ םע35 װעסט 213 לא., און
 om ינםםאנ,3 אונעהאלטען שאי־םיסיננ

 33באא זשאינם3 אין נאוועמנער, טעז1
 3m פון אפיל om ינ3אױסהערע; אםיס,
 חפען ,tmPir י3 באצאהלען צו ױניאז

 וױיל לאםפײן, om אויי א■ נלייר ויך
 י3 חאמן םוז ױניאן א אז װיימז 3םי

 אר־ 3איה םיס אנצונעחן םיטלען נויטינע
 באשלי־ 3םי און ביים,3א נאניזאציאנס

 אין יוס3 די באצאחלען צו יבער3ע3 םען
.1928 ןזען,om 1 3יא:וא ביז אוים3סא

.1םא3טש« לױױי, ל.
 ;2 לאס. העכט, :האםיטע שאפ
 םאלטא־ ;9 לאיזאל איעטא,3שא

או,3לאנ ;35 לאסאל דאװיטש,
״.10 לאהאל

 ױניאךאי־ םון בײשפיל שעהנעם א
 ביײ3א י3 נעציינט האבען נעבע:ה״ט3בע

 וועםם 241 ,3צוקע און 3י3ם פון טער
 יענעם םון ארב״םער י3 יט.3סם םע37

 ב״צושםייערען באשלאםע; האבען שאו
 האט om אחמ בײט.3א טאנ חאלבען א

3m ■3 ײ אוועסנענעבעז שאm ױניאן 
 po נעהאט האבען זײ וואם 3אלא3 22

׳- )10 ז«י• אייןי («לוס



 פרא־ הונדערט םיטגלידער ששןמועו
אינטעונעשאנאל חןו מיט צענט

a יײ■ •ין (שלוס
 געװארעז אםנעהאיםעז איז װאס מיגג,

 גאװעםנער, סען4 דעם !רייסאנ, יעצםען
 עקזע״ אמ םון םיטיגג דזשאינם א אזן

 דעם נאכםיטאג, שבת באארדס, *ױטװ
 ספעשער א צו איז גאװעםגעו*, םען5

 לא״ קאטערס פון׳ם מיטיגג/ עהזעסוטיװ
׳ ׳ .81 אל1<

 ■רצזידענט װאס םיטיגגען, איע די
 שום *דןן האבען באזוכט, האט זיגמאן

 איבערגעבעג־ ארויסגעװיזען אויסנאמע
 םארםינ איז םיםגליעד יעדער און הײם,

 אױפצוהאל• חלק זײז טאן צו נרײם און
 םדייד־ אםת׳עז אז אין יוניאז די םעז

גײסט. יוניאן
 פרעזי־ האט םיטיננעז אאע די אויף

 שיקצגאער די געבראכט זיגםאן דענט
 נױ פון גרוס יועבעדיגען א סעםבערס

זײ םאר האט ער םעםבערס. יארקער

 אזוי װי בילד גאנצעז רעם חנרט5געשיי
 נ*חצושט םריחער חאבצן קאםוניסםען די
 תל * איחר פון חאבען און ײגיאן די

 םיט־ אקטױוע די אזױ וױ איז געםאכט
 אר- די אנגעשטחנננט זיך חאבעז גלידער

 רי וױ און אימרצונעםען, גאניזאציע
זץי. צו איצט קוםט ארבאגיואציע

זע־ פרעזידענט האט זאך הויפט די
 םיט־ שיקאנאער די םיט דיססוטירט פצז

 אר• די און פראבלעםען, ױניאן ניידער
 ישיקאנא װאס גאניזאציאגמ־פראבלעם,

 די בײ איבערהױיט איצט, באגעגענט
סאכער. רעינקאוט און דרעסםאכער

 גע־ פטור איצט איז סען װי אזוי
 רי זיך װעט קאםוגיסםעז, די pc װארעז
 צו חשק סיט נעםעז שײןא;א אין ױניאן

 תאנסטרוקטײ ארגאניזאציאגס״ארבײט.
 בײ װערעז נעטאן גלייך םוז ארבייט װע

 אנםירעז מוז טען טרייד• דרעס דעם
אמאניוא־ אינטענסױועז »ן דארטען

וײוני$ומנז יוניפי דעם צו ציים וממו 4 נלויז דעצעםבער סופען רעם אװענפ, שכת
♦

באל. אױם׳ן שפילער די זיץ זיכער װעלען פיקאדילי וױיםמאן פאול
 דעם וועגעז איצם רעדט אײנער יעדער

 םארשוםעז װעם זואס טאנץ, הויז ױגיטי
 איז דעצעםבער, טען10 דעם אווענט, שבת
 הויז, אפערא םאנהעטען םון בא<־רום דעם
עװעגױ. טע8 אעבעז ססריט טע34

 פריינם און םיםגלידער םויזעגטעד
 זייעי אונטערגעםונג. דער צו זיך נרײםען

 אונסערנע־ דער אויוי זײן צו אינםערעס
 םארשײדעגע פון גערײצט ווצרט םוננ

 האל, םוג׳ם שעהנקײט די — אורזאכעז
 אםגעהאל־ וועט טאנץ דער וחניכעז אין
 ׳םוזיס װאונדערבארע די וזערען: םעז

 שפיילער •יסאדילי וױיםםאן פאול די װאם
 איז אלעם םון םעהר און שפילען, וועלען

 זעהן צו װידער באגעהר א םאיאן ?ײ בײ
 הא• זײ װעלכע םיט םרײנד, די םיט זיך
 פרעהליכעז א פארכדאכט צוזאמען כעז

 פון םך א חויז. ױניטי אין וואקײשאן
 פאר־ האבען וועלכע םיטנלידער, אוגזעדע
 וײנען הױז, ױניםי אין זײן צו םצהלם
 רײױניאן די אטענדען צו ניעעריג איצם

זיך באנעגעגען צו ברי אונטערנעסוגנ,

n אלצ םים r u בא־ אלםע איז פרײנד 
. קאנםע.
 אונטער״ דער םון ציל דער װי אזוי
 נאר פראםיכדזאך, pip טני איז נעםומ

 בא־ און םרײנד אז אראנזשירט עקסםרא
 צו נעלעגענהײט א חאמז זאיעז קאנטע

 זיך איז אגדערעז דעם אײנער באגעגענען
 בא־ דעריבער מיר האכעז זײן, םשמח

 ניט סאסטען זאל טײןעט א »ז שלאסעז
 ווארד־ אײנ^ליסענדיג דאלאר א װי מעהר
 אין באקוסעז םעז קען טיקעםס די ראב.

 אונזער פון דעפארםםענם עדױסײשאגאל
 סטריט. טע16 װצסט 3 אינטערנעשאגעל,

.2148 טשעלסי :טעיעםאז
 איהר אז זײז, זיכעד וױלט איהר אױב

 דער אויף זײן אנוועזענד סענען וועט
 קרינען איד% םוזט םאנץ-אונטערנעםוגג,

םריהער. װאס טיקעטס
 צום קוםעז צו נים םארנעסט אילזא,

 טען10 ׳שבת מאגץ, ת״װניאן ױנימי
דעצעםכעה

עמהשןנס כעפןרשטעחןנדע ױ װענען 35 ל8לאס פדעסערם אין
רעדאקציע) אין בריװ (א

 פוז םענעדזשער םאר קאנדידאט אלם
 עלעקשאנס, איצטיגע די איז 35 יאקאי

w n ,ענםפערען צו נויסינ איז עס אז אץי 
 םיינצ םח םילע םח אנםראגע דער אויןי

 סיר חאם עס וואס ױניאז, דער אין םרײנד
 און נאםיניגשאן די אנצונעםען נעמאכט

 זאך א ׳אםט באצאיטען א פאר לויםען
 םאר געםאן ניט קײנםאל האב איך װאם

 אקםױוער אן ביז איד \ואם יאחר 17 די
• ױניאן. דער איז םעםבצר

 אן דורך איצט תבט יוניאז אוגזער
 װיכטיר־ אויסערגעותהנליכער פון עפאכע

 די איז וױ ,35 לאקאל אונזער אין קײנג
 װשאיגם אונזער םון יאקאיעז אנדצחנ
 די אײנגעפאסםינם זיד האט גאאײ,

 םארשיײ םײנוגגם די נרופעדצוטײלונג.
 םעחר־ — גרופעז די צוױשען דענחײטען

 אישוס, אויםגעבלאזעגע קינסטליך סטענס
 און סעסבערשי■ אונזער צוםיילעז —י

 פוז אנצאחל אן ױניאן. די אפ שװאכען
 אסטױוע באקאנטע, און פריינד םײנע

 מיר חאבען יתיאז אומער אין םיםניידמר
 די איצושאםעז כדי ny אימחױינט,

 די פאדאינטערעסירען און צװיסטיגסײטען
 טע־ ױניאן אין מעמבערם צאהל נרעסס)

 ױיםען זאל עס אז נױטיג איז טיגקײטצז,
 םעםבער אלטער אן איז וועלכער פקרזאן א

 מאל איע איז װאס און מניאז דער סח
 בא״ נים דאך זיך חאם און אסםיװ נעײעז

•אליםיק. אק םײלינם
 םיײ דער ױינעז פרײנד םיינצ

 ברענ- צו געליננען םיר וחוט עס אז נוג^
 פאר לױםעז דייר װגיאז אונזער נוצעז גצן

ײ אםם. דעם אא נאםינידס מיר וזאכצן ו

נאםינאציע. די אמענומען האב איך
 אבנארמאיער איצטיגער דער אץ

 גרעסטע די אז װיכםיג זעהר צם איז צײט
 זיר.באםײליגעז זאיעז םיטגלידער צאהל

 װארט. וײער זאנען און עלעקשאז דש־ איו
 װעם אםט דעם םאר נארםייולױםעז אויב

 א אז רעזולטאט, רעם בחנמצן העיפעז
 באטיי־ זיך זאלעז םצםבערס צאל גרויסע
 םאר־ זיך און עלעקשאן מנר אין ליגעז

 טעטיג־ ױניאן דער םיט איגםערעסירען
צופרידען. זײז איד וחני קײם,

גרוס, םריײ-יוניאז םים
.35 לא<זאל חעגדעלםאן, י.

 מינדערעארטעו שלום־עליכם
דירה נייער » אמ

 1» קינחגר־נ^רטעז עליכם oi^r דער
 איבעתעצוינען «יך האם כראנסם, די

 רעואט8 » — וואױנוגג נײער א אין
 771 1אי הויי, נרויםעז א םיט הױו

 ראם־9 <עבען סםדים, םע175 איסט
ovn •סינדער־נאר־ דעם איז עװעגױ 

עיל־ איז סינתר «ונג«ונמן װערעז
 ווערען זײ יאחר. 6 ביו 3 טון נתר

 9 פון סינדער־גארםעז איז נעהאיםען
 נאכםי• אזײגער 4 כיו פריוי זייגער א

 זייערע נעבען װיצעז װאם אצע םאכ.
 רערציאוננ, אידײפע מזדערנע א סינדעה
 סינ־ זייערע ׳טיהעז «ו נעבעםען זיינעז.

 ?ינדער־נ^ר־ ׳טצום־עציכם דעם איז דער
 םאר עס איז װיכטינ םפעציעצ ם׳זז.

 קע- זײ װיי< אדנײטעז, װאס םאםעם,
ם אט אין נען  איבער־ קייחנר־גארטען מ

 ביז פריח 7.30 םוז פינחנר די י*זצז
אווענט. אין 7
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Act al Octabar 9. 1917, aathariaad an famuiry 8, 1919.------------------------------------------- -----------

און שעפער, דרצס די אין ציאנם-קאםפיין
 רי אין װערען געטאן עפעס גלײד םוז עס

 זיך כאפען װע;כע שעפער, רעינתאוט
 שי־ פון חיגםערשטעםלאך רי אין »דויס
 אװעס מיםעז וואם שאפסצס, דיזע קאגא.

 סאנ־ שחןקליכע fr דיגזןן שטאדט, םין
 פראבקעם דיזע און טרײד, איז קורענץ

 א) י1אוי װעחנן גערײזם םוזען גלײך װעט
װעג. אתאגיזאציאנסםעסיגען
םרידםאן, םאלי װײם^עזידענטין,

 — געזאנט, זיגסאן •רעױדענט האט —
 עכד פאר שיקאגא איז געוועז איז וחןלכע

 האט באװעגונג די זינט סאנאטצז, לאכע
 מעםבערס די צװישען אמעחויבעז ויר

 נע״ סאםוניסםישען פון׳ם ווערען צו פטור
 םירעגדע א געשפילט האט און זינדעל,

 אין בלײבען װעט האמף, דעם אין ראלע
 ארגאגיזאציאנס־ די אנצופירען שיסאנא
שעםער. דרעס דט־ױניאז די םון ארבײט

דער דורך זיר האט םרידמאן םאלי

ivn;
# ״

ײ געסאכט בטצינט פשוט צײט אלן נ
 און לינע די״נ און םיטגכיחגר, ׳פיקאגא

 pan א נעקרןונען זי האט צוטרויען
 *נגע׳פטתננטער אויסערגעװײניױ איחר

 ינרנסט• איז אינןרנעמנחײט ארנייט,
זאך. ךער ק״ט,צו

 ר,»ט זיגסאן ירעזידענט א״דער
 אטענ• אױך nr האט ׳ציקא;*, פאײ^זץן

 ם. נרורצר וואם ,mov א צו דעם
 81 7י*קא 1י0 ט׳פערםאן ׳טװארצעגבערג,

 צולינ נעםאכט האט <אהאי, קאםערס
 אויס• זיר תאט פרוי זיין װצם פרײד די

 און קראנסחײט, טטארסער א פון נעחײ<ט
 *יאת•34 זײער םון נעפענענה״ט דער צו

 דער «ו לממן. םארחײראסעז רינען
 b נעווען אנװעזענד אויך איז פארטי
 •1׳* די 1פי םיטגלידער פירענדע צ*וד.ר

 אריינרעכענענדינ ארנאניזאציע, קאנאער
 םא?י און נאלרעטייז א. י־איים, ד

פרידםאן.

ק אז סהל ר א ם
!אף,סער<ז«ם י״ װ■ ג■ ר. Jt ^ לאקאר «ן

םיטיננען סעסש»ן רענעלע און םפעציעלע
װערען אפגעהאלטען װעלען אאסאל אונזער םון

אװענפ W4, 7.33 נןװןםנער ם$נפ$נ,
r* Dp3#"D- בולווארד, סאוטחערן 863 פאלאם, פאינם האנםם 

םםריט. טע163 נעבען
 סט. טע106 איםט 62 סענםער, עדיוקייטאנאל םא׳טעליםט — הארלעם

 בראדװײ. איסט 175 כילדיננ, “״פארווערםם — דאון־םאון
 לײםעאום, לײבאר בראנזװיל — בראנזװיל און ברוקלין
םטריט. םעקםאן 219

 םענטער. רינג ארבײטע — פארק בארא אץ «נד4אײל קוני
םטריט. טע25 נעבען עווענמ טױרטייד 2518

̂נו יסלג

לז4לעגסםעז

w און עקז. די פון פ^רלעזוגג די אויפער ’pvn די ײעלען ירסםסקסלעז באארד 
:טימעגען די בײ װערען פארחאנדעלט און אופיגענומען פראגען ;נדע

 •פר*דצמער• •ר^רציסנעלער \w פ^רםע דער רעטערענדום^עטימוגג
dt«v אינטערגעשאג״ול די צו D:pr:y«:pp.

 •יניי חגי פון קפנװז^«צן געקסםע ךי װאו *ש*דט דער איבער ?!שפיםונג .2
*טאפחינדען. ז^ל פזערנז^נאל

דע־ בסארד עקז. ם׳יזןרסמז, םלנעדז^ר־סעקרעםער, פאר נאםיגײ^נס ער*םע .3
םערםין. קוםעגדען דעם *אר לשקאל ײז פגעגטעז ביזנעס ארן ;ן

 און םימינגען די צו קוםען גו אויטגעפפדערמ ײערען ל*ק*ל ײז סימגלידער
פראגען. דערםאגםע די אין נעםזןן ^נטזיל

 גע• פסרגעאד׳סגעז ןײנעז St:prynyB:»e דער פון ^גװענעסז לעיםער דער בײ
 ביידזו קפנװעגעסנס. די צו ceviפ^רטרעםעמ •ר^פוציפנעלער פון ו^רםען 2 װארען

י ײ איבערגןגעבען װערןן **רםעו  BP רעפע^ום־ספעמיםוגג. » פאר סימגלידער י
 י^תרען פאר אנגעוועחשסגסע סן איז ®Bאvערeרעeפאר פרסיןרציאנעלעד פון פראגע די

 געלע־• דער םיט באגוצען םעמבערס די זיך דארפען דעריבער און ל»גג יאחרען און
איבערגיעוע. ז״ער לוים lyo’tv און געגחײ®
 פסר קאנדידאפעז בזןסםע די נסםיגירעז צו געבעפען אויך װערען מעםנערס די

 ^ווגזער פןןרםרעםען עחרליך און פעחיג קענען זפל׳ען װעלכע עםםער דערס*נפע די
איגםערעסען. סלזנםענם

. 2 לאקאל םון באארד עקזע^טיװ
םעסר. פריעד, ה. נמנצדמוער. קאפלאן, ב. ט׳פערםאן. צוקערםאן, ר.

ל.נ.װ.י. א.22 מה. פון םעםכערס
מיטינג מעמבער גענעראל א

,*י *
װערען אפגעהאלטען װעט

פען14 נאוחןםכעד אנענד, נ»נפ« סומענדעו
אווענם 7:30

םטױט. טע5 איסט 2סו ׳האל בעטהאװען אץ
:םיטיננ דיזען םאר ארדנוננ טאנעם דער איז םאלנענדעס

 אינםערנעפשנאל דער פון רעפןרענדומם די פון ספאזטימוגג און דיסקוסיאז )1
 װ*ן פלצץ דעם אויך װי נ̂סpvקאגװענ די *ו פסרטרעםעחפאוט #רימןפרפיסנעלע װע׳גען

װערען. וגעחסל*ען9 ?סל קסנוועגאסז קוסענחג די
 איײ ביזנעם סעקרעמאײמרעזשורעד, פאר גסםיגײ^גם לעיטע 1אי עחיסיע )2

חגלעגאמען. מליןי־קסםיטע און ב*אײ עקזעקוםעו דז«ענ«ם.
*ױקצםי«זנ.9בדז^עק«9 און צלצ^יפז־ V •1* ערװעחלוגג )8

 09ײ סיסיננצן. װיכ*ינס«צ די פון אייגער איו דאס I ברידער און ̂יװעסםער
 גים fw םיטיגג צוס צלײן קוםט יסחר. חיעטיגען ספגעחאלטען *pn יוגיסן אוגזער
 צו גצלעגצגמײ■ אײגציגע אײער אויך דסס ̂םיםע. אײער און סײנוגג אייער

̂זעז נפםינירען  לסמסל. ווונזער סון פדםיגיסטראציע יגער1צוקיגפ דער *ו קסנדיד
* םאסזנז. אין קום• געלעגענחײ®. די נים דארום פאיפןחלט

 באארד עקזע^פױװ
22 לאקאל יוניאו, דרעםםאכער

םןןן דד». טשערניאן. קופער, רזש. ל םופריטיר. מי

.Lit

 חןס מארטזמר«ר אונשםערכליכע ד
m טסםוגױגש«רדאכמ־ש

,1887 נשוועסנער, טען11 דעם ווענען

קוױנסקי, פייי• פון
v פרײןנ וי r n r t צוקוגפטי• די «ן 

n ת ח  חור pa tvW3» ױ *י« וחוי׳ון ח
 n(׳Bop3־op>8B פון ;ץט>נטץ ארנ״טפר

po שטױנונג טיט חײגט, פון און אט»צ 
 גצ׳יינטע, ניטט a יײיי iv^vovay דך

a םיט «׳ל*רינןן8 איו מאס n ניום pc
 »שינ• ני»ט » j חןרצזןר *דעצסטע די

תר »|p ניט תרצעחלט ײ^ט טע  ו»ך *נ
 *nan pa tvowc נרויואםע נ#ר וױ

 אויוי פארןרתוגנ׳ון!ע׳יטיצט און צוננען
 װיידער pm נװ«ירטח»ט כרוטאציטעט,

PON o סצד ססנם אוננאטרעגתםןר n* 
רצגירוננ. חסייטאציסטישמר ריקאנער
 צו נסיסננס געטינטע נל»ט רער

o n צוס אמ ,1887 יאתר iv c ll ט*ג 
מר, run פון׳ם מס  m- דעס אין נסו

 תאיײ סטעדיקאנער די איז ט»נ מאנםען
 שרעק• » נסגסגגץן רענידוננ טאליסטישע

םסרד. פיטי־פאכיגען 1<ימ
 :געװען זיינען תרםסרדמםע פינוי די

 סאוססו. און לאנג צגנעל, פי׳פער, טפיעז,
 טענטיגע געװען זייגען דעדטארחנטע די

 פר״חײטס־ אידעאליסםי׳שע נעטםאצטען,
nroovp, געזיסלט ה^נען װמיבע mat רי 

o פארטיציטגנ n  po פײנד טרזיען po 
 זײגען נספסגט po ארבײטס־לײט, אצן

o זייעחנ n  4'ut n o n ערד־ גסגצצן 
»v>ts x ^םענ״ סרייחײסס־ליכן 

tar פח in* .ומ<ט
t די e i 'v n די פון v»o ,םארטירער 
 קרנגות איס אוסגעקזטצן זיינען ווןצכע
 נצילױ8נ איו סאפיטאצ, פון טזנח אויפ׳ן

iao3o>eauao«tw טיט aeo'»a> *in 
 aov* סון נאװעטננ טרייד״ױניאן דער פון

 Ta3’>o?a•<» רער tie און בסרט ריקא
 uuaitos טרײד־ױכיסן אמעם״נער

 נריננ ta*er וועצכס אדבייטער, בכלל.
 ויי אוינ |1א נסײעטגנ, יוניסו םרײד די
 זיך וויי׳מ איז סרנםט־חמסזנ^ taJ«״

o אי| אריינםראכטען n געשינטע, ניאט 
 ספנע־ חאט op נלוס ארנייםער וױםיצ
 זײנען «ײ אײדער ארנײטער לי פאסט

 סן ארבײטעז צו ׳פטופע דער צו נעןוםען
 זײ tan ארבייטם־טסנ, אכם־׳פטונדינען

mail דאז אריינםראכטען, ערנסם זיך 
tatus וײ ipo'i ותרען e o l'וoטaן tie 
wmoa•« טרײד־ױניסו דער

8 *unאיז ארנייםם־םא: גדינער1־שם 
o פון פארערוננ די נעײען ראססיט n 

 -pi איז דסם קגאם. ארבײםער נאנצען
u ױניסו אײגפאנס סן ווען n n o e און 

i נסי jrnno ױגיאן אײנפאכץ אן n  |'N 
 סרויסנעזעהען טצם זיך eon םסרערומ

i n ײסלזר םון׳ם פלאטסרשטסגוסוגפט 
 רענירתנ אםעריסאנער די אןן טאױיאם

eon רער אין n n o o« ארויםגע־ ד»ן 
to tenet אעססרגססיסכאיסן ארגײטסו

באראהסער.
»ai׳MU די  *tee tap ,Tt »0 חסט »

tea. ויט> o n ׳פפור tannooe'n o po 
 nara3at די p» taוינnaננo רעכענונ^

ו tarioe פון׳ס יאתרען  op .oרpתרrrm̂י
eon סננעחויבען דסםסלםם זיך o בא־ 

 אר* סון׳ס םארקירצערתנ ס םאר ווענוננ
 סנ־ Tt הסס בסותנונג וי נײםס־טסנ.

ר סנגלאנד. 1אי יסטױבסן מ  אר־ די ס
 אייננעזעהז, הסבע] םסרשטעחער בייטער

to בסווענוננ דיזע tie סאושסוײט an* 
 pop•^ חװ־ נלייך. לענדער aלM אין חם
 ארבײםער די אױב דסס ,tenet איז טננ

n o  po ,סון נאציאנעז a>o לענדער an* 
in ניט o n  tn n o o םסרסירצ־ זעלנ׳ס 
tee אין ארבייםער די וױ ארבײםס־ססג״ 

 הסי*8אויסנ גים זסן די ײעט סמלסנד,
tee .װערעז

i n רעכנימ enmoat ppm eon 
i n  po ptoiat o n  n פון ט־ינחנג 

i n ^1בייםע1א אינםסתסציסגסלז *ooo 
i םים סיאײשסן,־״און n ט־ינתננ po 
laom a i n איגaoתroױoנאoon n 

apoo r t די סננצתוינסן lie uuanoa 
tai’ino«r8 o n .אמײםס־טסנ .

 נחיס, סזוי tenet איז בסװ׳מוע רי
to נסב׳ן eon r ip -ie n o יסס m at 

ב״טס־טסנ1א tatntter-8 סן באשםיםם
• רענירומס־סננע׳פםעלטע. די סאו־

ױ הסט tamo’ ia־80 די אין m י
atop• צוסצאפצרס am  po םעטיגקײמ 

 אינ־ aVo איז temueito יסססלט איז
n a'iocn ,די און צענטרעז lartae 

taton r װאס e ,דש־םסנט tartae םיט 
 זיר חסנעז ,nantm aita>n’0 ט־זיםע

teeionntm o און <ײנ סים p a n איז 
taaon »n Jtuanos i n ר3”1א דך« 

e »03 סאר loop אין׳ם ײסרפעז n־ 
 tason ויי :או־בייטם־טס! שטונזײנען

 po דסבעליס!, po נײמסיל ס נעציינם
po tauotat וײגסן וײ אינססױיטע.

ie״oi*3 «ו םיםיננ ארנ״םער e ,םיםינג 
tao^nnat ײט1פאחפס יסדס^ פייס־דיגס 

o פיז איחמ יתיסז רי n םאמירצםעז 
*irn םיס taaon זיי או־בייסםיססג;

מן סי *rtao די אין ארײננעגססצן סד
pa aw p״i lanan <ינס i tnoiip a

נייסם.
 סויס, po ocoioat ניס taaon זיי

n o r  pc po >ia>a pc., ײ o ז y  taaon 
m* ״f tjpan oa ,a taom נעװאלט oo 

tap די i n  po nan  ar*oo*?oo<aop 
oanot te*״ e ll o'pc oaot la n o n r 

iaa. ײ  רe״« ,tooat oia״t taaon ז
oon ito e n o c  po taomat ײ» *at 

i n  m o lo t oBor op ian  to ,otot 
p io o  o n  n e״.tnac on em a i 

po געתסרטעז הסנעז זיי *an t^o po 
n  tap סרנייטער teDiHiioa oia,!״ 

to זיי **o r  o io 6 iPBo?pr on taiot 
W נרױט tnot ” t to ;tvo  aatot תניען ניט *OB o n  ioo t'teeieetio 

o a tm ,סון •סרסזיט to זיי o tatot װעיט נייע ,tvearoa
ir די e ניאוטירעו tenet tern 

tea po ,taoo*aioto atvsoiarato«io* to t< זיי taaon 8* נסטרסנט o n aio ja tn t ie r״too*oe סרס ia  o n׳p 
iaao .anriponn iato*aoo i n  io b אין *n o ט דסס איו  lainao tenet ןי

io ס ווי  ata’Bmt’iO 'p’i״i־tO’in po ,atoie ױ o n  taaon o*eoaa?oa taaon |io teaetsot e?onat on אי־ o iaorat aoiaa 11* די |io ,ttuaiioa ,אוױ סרעססל *at in  taaon &  o o n 
3io  *i term * tatio״i  iao״loo ta* i  taaon eaten ,ia e n« נסיענססיס n rm  tao>onan*. װי ea איו *oa 

i* הסגס Mio  i n  po aoa’ra t i n  po aio  to’tv״o i po  ,ttitpnoa iao* םסלם o״ia i* t o ia t סיס׳ן taeot 
tic /M aiio■ נייסס די i 03” > no, taean רי *laotto taaon o*ooaaPoa 

to ttiia• טיס סחיס נצהייפס, tn a  to 
8 i n־ia m tio r ארנײטס״טסנ can *np tioB  i» on ,oetpa 1» tn a o r 

io 3” > aatato T t taroat oa ,tat פיי־ 
n tuat lo t nap״jo b  i> Bt

iaao סזױ top n r  o ,n ד n תי n 
סו o אױסמיסו־סן la י * *  • po גים taaon *no ,n**aai *i taoioneio פארעםער דאםסלםז־יגע די *b io  otapat an 

ttitanoa *i io bo iio o  po taoion. *oao a n  mo ttitanoa *i jnap ioe tnonat t*o too*oe**aio tam tio r 
*oa *i .la n o o r po lap io o r eon 

T» oon • jm די יסססםיס, o irm a n* ׳אכט1אויסנס ia**t po mo i n  to 
ta rn  ,raoipat t*o eaoo m a e o re *i r n  nr taionat taa*ieai iaa *m taaon *n po ,e*«p בסנוצט *io b t  p*b nr laPons nap רי טויססן .ttitanoa taaon **t נסגוצט *e*ioa m a*rie *i 

*on eaten ,oiropeon tooiaat*• ae po Bieeoitea a tn *rio o  tattnat tea oaoaat p**ioo tna* **a taaon במ־ 
taPoeto at*o, ס*יס סין ant iaD**3io 

ta. טויט to P rin
o laoioanoe t*o m «ײט iota* «ו ao*a סטרייה ao ieo*net o **a* 

p*otop׳*oo tao8 o n  po ,*ioopoo o 
po oiteDttat Dtooiapt*■ *i taaon 

*o*io a'Bir■  o oaoeat ****Po■ *i pc ttioaoPr .*די ארבייםסו *aoProno 
JO םיטסן ס»ן םסתססוטסז איז iio eomoo o mo tenet ס*ו טימ B tatan 
rP a־T t oon te tr נייסס די ioo* iio ,e**ior צוסארנענס, אויוי tao4 o n 

bo o bo ib o tnonat laonat t*o ,*oo *i  oon ,tem m eo n  tatat tt*o*o 
*i  po DieoDttet aPoena atattnat .tattotoa taaon e*ooaaPoa

o tenet no tt*o*e ooaooio i n o i08r  i n  ,iaa*ti*ie ooaan־i 0*ao 
o n  **a m e  i* pa tenet po םיםימ iotot oon po די •prooiei ****po *at on p o  oa P**n ,mat i* e**no io o r  p*p *n io b  tan .אלניים m eon m *o  ****Poo lem oPoo n m  o *n ,oipa to t o m a t  iaao־*r 

i>on aiP*n at*o״*at oon Tt ji*n *i  tetneoa eon poioa*eiP3 o oPon 
m o taoionoi*o*no T t ****?o■ די tartae o m n n  iob ataa*Paanaa*o e n  po םים סיטיננ *n  po oaoPP *i *oona ia P »  i n  o*o po tnenPon .סי**** ױ ציםעט• *at en*o oon jaaon «n po otPoe נלייך o*i303 

eiea*Paerv3*o e אויף in tin  ioo *i e n  po .ePonat aPoena n  tartae *at eaa*Ppair eonea po  otaooa eon aitatanto *i po ia r*o  ,m ar po jraooa o tooat ia r * P r  o י  י
po taiwPon onoat in  oon ****Poo erPa term  *urn. ױי  n *n pe** *ו

pri אויןי •tnonat tao*n* •aramr

enaonoa ,oon ft* זיה e roea io
1*io eon tao po ,b p p p  iio  oocn jr o 'o  a n  pb  ia t in  *i o ro o n o 

tat*itieir8 oai pb p io o o n o  *iJOO*flO**aio
pc tveor r p  tenet en t*o Be 

■pi aaooa * r  taaon *n to ,p*noa 
e*anat taaon **t to in >1יס»0ײ o 
«1 pm ,•one oto דער■ t*o oavaio to ,laaPatO tenet טײװסלים די ילו6א *oo ptm onoat taaon oirnt o/fio 

tat**t in *e io o  *i to •tea אוסזיסט 
t*o tnonat o m o o in טיט ?<**oa ijnonat tat*noa laoaor m o*. דער oon o?ato?o lo ran o t ienoia man *i tatat ao*er o iaa*maiB*i8 opiooitoiaat *n eon fiat איס iob* in ia o  po naana. זײן ooaooiB 

■**kp *i .o a ir i* taeipat iaao t*o t*ir oon Pnt*iat ar*ee*Poo נעהאט ap*er aPoena m«o toeatao? ארי tao ii oai tat**t in *e io e  *i po o**a eao3*iait*n ,1887 ,leaoenot געײס־ 
eon t t ir tn  *i ■tn דאסאלסט זיך taronat **ie po p jo ib  ,m e איהרע etan אין eiPa'tertee. די aitoa •רױ 

laBionatBOio T» pe in  taaon iaa apeoo *i, זײ t«aon סחיסנן^ זיד 
3 ia?ie  ia**f f*o ePaorי׳ןןעױ1אדנס 

o n  iob po ,o**P3*Poen •באװאוםטזי 
iob ?•®a?• enaor iae**aio tain 
tie totpot iaa*>pjnr i n  term *i •OtOP*r

*idop ippoiPa iea*?pn r i n 
8 e n  iob־tat*itio r ,ארנייסס־םאג 

i  eon* סיייי״ימיסו ttitanoa הסט eon ,om*Batto מיס סויסנעלסזט זיך *io  io t on ttuanoa i n  iob r t o a>*B up  ,tn n o r 8 ot**n tao**a i*n o״on iotot tao**aio o**P*to*tn o t*o .too o in n e r  V *n in n eo m *n׳ i**io *i eon*״ttitanoa toni P*b  *no eon .100*0 ■אסריסטען■ *i׳ taPna* tao אין זיד ipo in tm  *i po ,m tat*io די ia t” p iio ,lato’p'B 
t*ir ttitanoa *i oan oPtrn i n  l*o ,ta*i*or tatap on ot**n

on m m io o  *i eon eno i n 
e n  tattotat tat**t **i .lapom n תרױן tio ,tpiapoto די *•o r  at*oaao 

tao ׳טפיעז, •סוססו, פון Patta ,iar*c 
o? אין n  opipvt taaon aa?an ,no ייך טױט?! po די oaanr ,t” io  tamo ו חיעט ניז* ia*tot m  po too ia**t ,open איז שטיסע i n  *n *no c'tiB **irat {׳ja *n ,Pat’ic*onoi jton *Plot נאצרינען איד,ס —

irat o״׳ ״,onor iot onn eon 
po po nov |io ocortvi**P arooPc taa*ipt o אין |,in*toaanr ao*or ip«** דרײסט tio 

on *i tatao ,o>an i•? סריי n  m o t**t *n otap סטער,3םי tatao ײן זיי  ז
ip i ,laioaatBono *n ,t*iain  *n ׳oaanr Pat*iB*eiioB סטסלץ *|pr*n

•1* t**i P**n ,ttnt'Pa iar*n* ,otapPon P**n .taoip no r t איז יסס eo*er o פון o ,גניס o פוײחײטס o ,ao*or 
ao*or פון tooa tio o**pt*oaaiat*** ao’o r o ,a’*o■ יזירסעד3סמא פון *io נייטער oo .oao*ioi*POO tio oaoo די Poot**p to? vo'ov ניט tariim oB 

t**p .m an סזס ססו טירסז yo*or ניט tOP ttn *tn  t” P ,lacoPpenoB top oaoo t**p ,taooiioB o*t o n no *t .iproiootp on ,ao*or oto םריי ׳שװענען tnat po ס?ץ ooianiOB tio ססמועדטס l*a jtnaPPB*io t*a 
”po o**pa*Piai*ia one po e**oB*vioop i*a ,o ביז סמאניזאציסן, ,ia**Pt* ,לוציע tio נסד **to ro  na —  mao iaoi*t .רעײסלוציע i 11 יס, nטעי oan laaoanot PooaPo t io בלייבעז tie iat**o *• 

aoa*rat i n  po tao aoot*n*nptn ttitanoa iyo**aio ia i pe. ײ םיס  ז
om ta יו e נסר oa .apa*rat taPan די on נסד ז rn e  ,a**t tnat taoipia 

ta העלםען ta*n aitaeoap taPjm tio די »יז םענשעז נסמןלע i’Bto tJo> *no ipr*oe*?oo*BOP i n  t*a loop oai jtPan i n  pe tn rn n o B  oan ooPp to no פרייע סםת Paiyt aa*Prtao• ׳ ' .roPe in*o jaoaroe oan o to r

m 3 מאכער םעמפל דער אין
pe .חכץ, ד lootnpao

ipaoao poiatarr laoaa? in 
*at teoponetio t*o laaPan jro*o 
,eotoo teoap? tie tao26 on tnon 
*noTonip nattio iot taiiat on no 

tenet itattmto on ptr*t op .tat 
*pjni ,oiaaoao >no* nipinei \* 
.oaoioma taaon i*o aa

tenet no ooi 3צולי ,oai 
ao*nt nattio pe aatoo oon ׳שניי־ 

tic otano taa>at on taaon in 
 on po n**oiano o**3ioat* םיסיע

jt'O’o on taoip oioppi on'tea 
io b די itaianto iaa* tern oon 

tenet' no tt*o*o e**a janat הלסי 
o«pto*a*n *i ן» tatoie *i סיס *Pan 

*iob no tom* popo? iartio aa 
po jeon םיר ”« pe aatoo taaon

1*.D1*01P0
in  *n *wo איו סיסינג pi on•

*oa at**p tern ,oanoa ou tan 
ao*Pr די אויס *oib aoi’oipo*i p»t 

no oa .taionat oaooat on tat o ooi ,taionat teootma o« iaao 
tt'o'o laaoao Poiatam ipo**n* 

o po coi prf ,term ipb iip i >ot 
o t*o on po ,nar םיםען non יסם 

taaat oan די *m  p*b o o**ntataPat 
Pno» nao פין naino אנ־ מעפבערם 

•P*» nr itpten
poietam taoopaa on **a םי־ 

ta?an tt*o די pooo iot tatoiB a?o 
ia tnan taouate*io* צו *ob tatap 

•leo'prna taoapoo oon nooa moipprpe *i 
 b*io ipoa tt*o*o taoaaP inm* נײ

taouat די cn jib a’voitaoopn 
popop םיםינג oon po באשיססען nr 

Poiatam tvoopat en taaon םעם־ 
otniot taoi2 on j a r  tt*e*o iaa־ 
Dio ,d’iod aoi4 oom 231 po ,iaa 

12 *<*a 48 popo? po ,loom ipi**ro
JT 1

 dpi **a atoiB oo*in די oon tatooiai p*t oan oa אםס< iot Pm יניד
: tt’O’o ipaoao poiatam taeoeat 

 אוג־ pd atop aPanrtot'B *i no יסם
PopoP iar. הסב איך װי po מײן 

tano i*o — otorat eioan taevaP 
o *no taPaorpano PopfP on *זי 

•tnoa taPanrtore taiaaoiaaoao ,mm, םוזס Poo p*o 
ni taoaoioioe i*t Poo aPo *me torn* Popop ia*m ל8פינאנצי nr םא־ 

on .ipa*r tea ירסבילם in*o ono 
P’Bia oonatiMB ip jaiaP p*Po po a*tiata ײם* *oa tapoi i*o mo 

iob too taioe Dainto oon אײה 
Dipaeto, און •tom* popop in  ioo איחו־ oeioi די *no atop ePenttore 

tnatritioo, זי יסם mao mi אײוי

t*o trmomaioo ia i אתועי popop » , •tnaor on 
iraoao poiatam, oai **a , םי־ 

taoion taom 1*10 i*o taPan tro 
lattio ion oioor ia i iaam 

*atoo Pot tortantoP Patoranaoro 
•101 i*o taPan i*nr .tnan taopon 

eruneen on iaa*o taoion tao
100 IPodppi onr oBoriaonoioo 

i*o taPan oteP oia po .tortantoP 
taaon 1*10 13*0*0 (paper on **a 

root aoena פאר ײ׳טסנס -lamatao 
nooa n*oipaiaa ,looaipao־ mtaPn 

.ao’oop tepiom po tao
onai m*o *n יס איז • nr oaP*o 

mm oon rm 0 no .tePitomoo
00101 oeioi tstood PD'iit po taoip 

tapoi .0*** po taoip i*io mm 
o n  i*o 12 םיםיננ opr• tPtiooio 

iat” io. יסס *at o taa*t itio oan 
*oa nr dstpo otenpporo o**ntataP 
*ptra po aa*paot ipdob po taoaoio 
, .ao’Proa arm

ia**o no op פליכט on צי not 
*opat on **a pn nr itaranto jaPnao 

i*o .tt*o*o laaoao Poiatam tao 
Prrt»o tt*o*o on taon אויוי jiar 

o**ntatapat 0 taaon taPor aPo *ia 
pbo oapo oeioi mm •taoip nr־** 

tat אױף ian*iD taoip po isroear 
onr .נױטימ

*8■ 33*o*o on oaoo tinna 
pn 33*o*o laoopat in  Pot .iaPi• 

0 .popop an ioo oeopio
coi ,oa**t p*p on iaa*! no oa 

in לעצםער tanat, o*t no tono 
*oao nattio tio ap*o po ,iao« p*P 

o**aiopt on taaon oiaa. ױ•** םיי 
aoaap *i io b  ooi ,iaao tao צװיי־ 

tnonai no taaon **n 10 אב־סעל* aatoo-po .o**a ׳t»  o**3io ia»ae 
ip*bo ציים.1איבע n mo* יסס no 

oan *n mao on opoii ,Poo in 
*a?at *i taaon oon *i ooi ,tanat 

 ot ,tao**aio nr Pao*ao iot* אנהייט
tap 1אוי taoip ססים איז iio אײנ־ 

 na**r po inPiar 1*01.'רי צסהלען
oiop inm a*io איצט I ,tepnoaoa 

laopir .iaoa»o •no o*t oion 
iot p*t oan ׳io b  inane .אוי* אײר 

popop in  no .on iac פי• הסבען 
in נאנצען  o*o tnanoto .ארבײט in ׳isroaape הסט םיזאן op on* 

n non tetoioei pop* 13 אײה** 
tan po .in איהר prpnovoa otoP on ot**p 00 ,jnpir *i •no p**o » 

0.■ po ooip באצסהלם tiPoa
po o**P to*n* aopo o**t mm 
nr poo aPo i**o t*o*it on no oa *P ir n  tePnotio taoip nr tatooin 

, oa*PB ir*o p*r »10 oa .om po tn 
 T’o poi'o on po ,too nr t*po דסס

tatooin ip b io i•
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m ממל װמנען
וױים א. סון

'. װ. ג. ל. *. ,ltM לוקאל ,W2 נרם. לעחאער
 װעיכע ,104 ל^קאל אין otpropo די
 אינםער־ רער צו לאיאל געבריבען זײנען

 רעי אין יעצם זיך נעםינען :ע׳צאנאל,
 טאכ־ c.< ור שאטער, יענעם סון לאנע
 און הויז pc אװימ פלוצלוננ איז םער
 און טױנעניכםם. א םיט שארבונחגן זיך
 ײאס פארדריסליך, עס איז tnpo גאך
 דעס געלאזט אונםארזיכםיג אזוי האם םען

 אויםוואק־ נאז דער אונטער םוינעניכטם
ipo םאר־ זיך ד.«וט ווערכע םאכם, אלס 

 pjnptrjtv םארעיידענע םיט דעלט
 ציי־ קיינסאל װעלענדינ ניט פאנטעלעך,

 יעצט, אשילו גע׳שטאלט. ריכטינע 1זײ נען
 באציחונ־ די זײנען םארמעל זוי נןוכדעם

 איגטער־ דער םים ,כאוויידים״ די pD נען
 איינמארצלעט־י; א«נעבראכען, נע׳שאנאל

 םעםבערם די pv האם טיסען א דערכײ
 נאכ־ גיט םום am האבען װעלכע אלע צו

 נאכרעם ;«אליםי ראזינע די *וםאמען
 אויםנע־ װירק<.יר ווערט יאסאר דער װי

 םאר .רערעל־פיהרער״ לינהע רי סון נוצט
o n אינטערנע׳שאנאל, דער טלט קאםף 

עלעמעני•• די פארנאכלעשיגעגדיג דערבײ
)pr'DVJVPP run די סון אינטערעסען 

 יעצט אפילו — oevr די אין מעםבערם
 נאםען איז געטאן נים חלילה ראס ווערט

 בא־ bpt נ<ון נאם&ן אין נאר לינסיזם םון
 עם טערהײט. הייליגער דער םוז שלום

 די זייגען איינענטליך tv הייםען, זאל
 שול־ נ׳פסה די גאם 104 לאפאל אין ?ינסע
 קאםוגיזס pv קאמוניםטען װענען דיג;

 ;אהגוננ םיגדע&טע די ניט זײ האבען
 צו באעלאםעז האט .נמרהייט״ די נאר

inror סים opt סט.,| װעלם פון קרעפעל 
 נע־ האנדלען דאס iro ipp pen זױ טו
 בא־ דעםאקראטישען הײלינען אזא נען

♦ V שלוס
pro עק־ דדשענעראל פון האםיטע די 

 ׳שיסא־ אין געקוםען איז באארד זעהוטיװ
m נא, vn אין פיהרער ינינסע די צוער׳פט 

o n ערסלערט, אונשולדיג זעהר יאסאל 
 צװי־ אז םאסע נעהט קאמף א אבװאהל אז

 דז׳פאינט און איננמרנעשאנאל דער שען
 םאר־ טאסע איז נעשלענ א tv נאארד,
 ראם נאר. םטריט, טארהעט אויף נעקוםען

 ״םיר, קלאוהםאנער. צײישעז נלױז איז
 דער דאםאלם חאנ# טײלארם״, <ײדים

 רער צו ערקלערט לאסאל פון םעתרעםער
jtd'dw םאל־ אין םרידען, אין .לעמן 

 סאםױ גאגצער דןר״ פרידען״. שםעגדינען
אן״. נארגיט טײלארם, לײדים אזג?, מחט

 op װי אפען, ערפיערען צו אנשטאט
 קעםפער, םוטיגע פאר וױרקליר פאסט

un tv רעאס־ דער צװישעז קאנפליפט. 
 רער און אינטערנעשאנאל ציאנערער״,

 ריחרט נאארד דזשאינם .יראנרעסױוער״
ttv IV’ םיילאר לײדים דעם גוט >vpv?

נאארד, דזשאינט אין לאקאלען אלע וױ
 סעם־ .פראנרעםױוע די רא ױך חאמן .

 »ן אין היפאקריםיש אײעעהילט פזןר״
 םאכעג־ םרירענם־םאננמלע, אוגשולדעען

 *VP די tv אנשטעל, דעם נלוםרשט דיג
 שריד־ n שטערמז גע«םען רא איו םיםע
 װיל לועלמר ,104 לאפאל אין רווז <ינע
 םאז צו האנען ניט נאר אײנענטליך דאך

o טיט . n צי אבער אום קאטוי. גאנצען 
 אגדערע די אין ארבײמ די סןאןװינירען

ivpvpvp לינ־ דאםאלםדיגער דער ה*ט. 
ippםעטבערם די געראטען םענעזױשער ״ 

 נאטיניי־ האבען צו אױך 104 יא?א< 1סי
 נרע־ v פון אינםערעםען וי אין שאנס.
 די דאן האט װ«»זידבאטײ<ינונג סערזר

 trvipptpp דזשענעראל פון ?אםיטע
 וואהלען די איצולעגען ערלויסם כאארר

 ivt'o דער ותן צייט, טאנאט אײן םאר
 נרעםםע רי אוז אנגץפאננץן שױן איו

»d»t <> >nv צורי? 1שוי ײגען1 טיילארם 
 צויישעדצײט דער אין שעפער. די אין

ל ״וײמן תויי  אײ וואהלען |j»tppnvv ת
tp>vpv> »>v איז באארד, דדשאינט פון 

tin צורי?טרעטע; באריחמטע יאס pc 
tan וי פון טייל .•ראגמםױועז pivpp 
 ,מאכען דאם און טאמר״, ern אח

 ?רעםעל. אײגעגעם tv אין זיד״ ivb שבת
 נעשםאנעז ואן נאך איו 104 לאתאל

 יאפאל, .נעאײנינטער״ v DMt כלוםרשם
 אנטשײ־ .אונפארט״איש׳ דארוי וועלכמר

un בא־ צו באארד דזשאינט זועלכער צו 
 רעכ־ די פון vwo'PaovP צום לאעען״
m  tint נעלאנט tv ,tram איינינ־ רי 

 נע־ די נײ איו ?vpv< חנם טון פײט
 האבען ײ1 אלעס. םון חעמר שטאנען

 אונ־ tv געהאט אויר art אויםער אבזןר י
ױמז שוידימן  װיד?ליכמר אין ני

 יעם פון אנטשיידוננ״ ,אוםפארםײאישער
 גזד שױ[ איו ײאם נלוימן, v — לאקאי

 חנר־ פשוט אנםשולרינעז. צו ווע^ניט
 רישאינם .פראנרעםױוע״ די זױיל פאו

 םריחער נאן־ האבען חנלענאטען גאארד
 דסשאינט pa ארויםנעטראטען

 םעםבער׳ט־פ, דער פון באשלום v Vtv זיך, פארשםעהם ווארםעגדינ, גיט
ער t'V םיטנעארבײט p\r האבען אח  י

״ ,ivb .זעלנםטשטענדימר  — יוניאן, דן
ם אוםפארםײ־ און .שרװליך אזוי, •י

 וועל־ ,104 יאלאל םון נמממו־ם טאו
 צופונםט דקר םיט ױך אינטערעםירצן
om  ,9*pv9 אימצר שװער ױיז ניט 

\ y n  Dtpi האם ליגימ די םיט בוגר

ער א קאגיןי 3 שי
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 5ביסע< א נאך געקאסמ/ יאקאי דעם שוין
 ̂_די פו[ סײל ״פראגרעסױוען דעם מיט

 און מאכער״, דרעס ארן הראוה
̂וג״ צו א*ס8? קײן האבען ניט װעט 104  ק

 ארגאניזײ טון מיקאגא. איז טרארירען
 איז טרײד אין אונ^רגאגיזידטע די רען

אפגערעדט. שוין
 סעגעז ניט געװים װעט 104 <אקא<

 דזשאינט דעם םיט םארמײבען <ענגער
 קאפיטולי• םאל׳מטענדיגען זײז ביז װי

 האם״ די איבעד אלזא נאך בלײבט רען.
 יעצט זיך רוםט עס װאס דאס אז נוננ,

 װעט באארד״ דזשאינט ״פראגדעםיװע
 קענען צו אום לעבעז געגוג לאגג ניט

 צושטאני ערגערען »ן צו 104 לאהאל
די םאר יעצט. שטעהט ער זוי ברעגגען

 דער צו לאיאל זיעעז װעלכע מעםבערם,
 םון געדאנת דעם צו און אינטערנעשאנאל

 ױנ״ שטארקע, זיך אין אײנהײטמכער, אן
 ארינ״ דער יעצם דארוי ארגאניזאציע, יאן
 םאר־ קענען סעגט 50 אויב אז גילטען צי•

 קרעמעל דעם םון לעבען דאס לענגעחגן
 סע־ אײן םאר ביויז סםריט װעלס אויף

 60 די גענוג אורזאצע עס איז קונדע,
 מעהי איז עס און געבעז. צו נים סענט

 די םון אידעאליזם ״ דער אז זיכער, וױ
 ױײט אזוי געהן נים זועט ״באפרײא^״

 ארביײ צו ״פעי״ אהן װאך אײן בלױז וױ
 ־Plt< לינסען צום דױס סענם קײן טען.
 יעדען םון לאזונג דער זײז דארף — !מעל

 גענזנ מוט האט װעלכער טײלאר, לײדיס
זעהז. צו אויגען די אין װירקליכקייט די

לעקיזט דער אװע־ק
גאלדשטײן. א. ם.־ םון

 אויגוסט #צודיה װאכען צעהן א טיט
 לינקע עטליכע די האבעז טען,12 דעם

 טוצען זץן מיט שיקאנא פיז האטיסארעז
 םון אװעקגענאנגעז םײדלאך םאנאטישע

 נײ־ער־ די זואו העדהװאדערס, ױניאן די
 דעלעגאטען באארד דזשאינט װעהלטע

 מי־ ערשטען זײער אפגעהאלטעז האבען
 אורעקגע־ איז זײ םיט צוזאסעז און טינג,

 שיקאגא׳ר די םון לינקיזם דער גאגגען
 םיהרער״ לינסע די וועםעז גןיאוקטאכער,

 א םארדרעהט אוז םארפיהרט האט שאפט
ז םאלשע מיט מוח  געדאג־ איז טעאר̂י
 שעהנע, זײט אײן םון באנוצענדע קעז

 פארשפרעכונגען און םראזען ?לעגענדע
 טאג״טעג־ א זײט אנדערער דער םון אוז

 צײםונג זײער דורך — אניטאציע ליכע
 םון — ליםילעטם און בריף דודך און

 גע־ מעםבער אײן םון העצעס שגאה־סנאה
 דער ברודער־סריג. א — צװײטען גען

 םוז זיד צי געקוסען איז םאכער קלאױן
 אין םארבלענדעניש, און הי&גאטיזם דעם

 די אונטער געםונען זיך האט ער װעלכעז
 דעם דערזעהן האט אוז גביאים פאלשע

 דער םאלשקײט. די דערסענט און אסת
 ױנ־ רער אין הײנט לומט םאכער סלאמ

 זיך פיחלט און םענש םדײער א װי יאן
 םיחלען דארױ מעםבער א זוי םרײ
 באנע־ ער ױניאן. זײז צו קוסט ער װען

 פריוזער געוועז איז עס וױ — ניט גענט
 די םון זין־י סוך׳ען דאס — םאל דער

 פלאנעווען, גהעײםע דאס און כאװײרים
 געװען איםעד .זײנען זײ װעלכען אין

 ניט זיך דארף ער פארדעכטע״״ביזי״.
 ניט דארח ער םראלציע. א צו מנפ׳עגען

 א סריגען צו אום רעכטער קיין ז%ין
 םאל דער געװען איז דאס װי — דזשאב
 װאי פיהרערשאפט, ליג<ןער חגר אונמער

 סריגען זוילסטו :געװעז איז װערטעל דער
 וועסטו אניט ;לינקער א ווער תשאב, א

 דארף איצט סוײגען. ניט דזשאב קײן
 בא־ דאם און ױניאךםאן, א זײן נאר ער

 עס אויב דזשאב, א צו איהם רעכטיגט
 ױניאך אנדערע אלע די און דא, נאר איז

פרױױלעגיעס.
 םון םארשלײדערט האט מעמבער דער

 גע־ איז איז לע<ויזם םאלשען דעם זיד
 געטרײער שטענדיגער אלטער דער בליבען

 צו גרײט אימעד איז װעלכער ױניאךםאז,
 בעלי געגען סײ ױניאז די םארטײדיגען

 משיחים םאלשע די סײ,געגעז און בתים
םאססע. רויטער א אונטער

 םאכער קלאוק דער איז איעענםליר
 די וױ לינקער, קײז געווען ניט חײנםאל

 אײגרײדען געװאלט איהם האבען לינסע
 דער פאליטיס. זײער אין אױסנוצעז און

 אזעלכע געהאט ניט חאט סלאוסטאכער
 אזוי ניט גאר לעבט און צײמעז גאלדענע

 ארײנצר ערלויבען זיך זאל ער אז גוט,
 םא- ■אליטישע ױניאז דער אין ברענגען
 םאקטלאזיג־ תאםוניםטישע און נעײרעס

 און רײסעוײיען צו םיהרט יוועלכע קײם,
 וחנל־ ארגאניזאציע, דער םון אפשזואכונג

 אין 5םארטײדיגונ אײנ^ע זײז איז כע
 מאטזי.\דער םאג־טעגליכען דעם אין שא•

 צװיננט וועלםגר סיזאן, סלעק לאנגער
דיגעז צו איהם  קא« איבער׳ן זיד םארש̂ו

 סײ ביזי קורצעױ דער קומט עס זוען און
 מעגליך קױם איז עס וחגלכען אין זאז,

 חובות, זײנע באצאהלען צו אפצושפארעז
 עס און מוח דער איבער־גענוג דרעהט

 קאםוניס־ זינעז״סײן אין ניט איחם ליגט
יאליטיק. טישע

 צײט גינסטיגע ניט די אױסנוצענדיג
 הא־ יאהר, 6 לעצםע די םאר טרײד אין
 דורך איהם אזואנטוריסטען לינלע די בעז

 רכילות און אינטריגעס םראזעז, שעחנע
 װאר־ 3הא דעם םארדרעחען צו געזוכט
 װאס אײנעם, יעדעז אויוי שולד די םענדינ

 איעםלאנ- קלײזעי, זײער םון גיט איו
 צו איז ױניאז חגר צו טיסטרויען צעגדיג
 שםוץ װארםענדיג און באאמטע איהרע

 ניט האט ׳וועלכער אײנעם, יעיעז אייו•
 און״דאס לײבמי• רויטען סײז געםראגעז

 צוחנק דעם םיט געטאז זײ חאבען אלעס
םאר זיה םאי ̂יוניאז די ארײנצוקריגען

 מאכען צו כדי און מענשען, אײגענע די
 איז װאס אדנאניזאציע אן ױגיאן דער פון

 פאר־ קאמוניסםישער דער אונטערװאדםען
זײערער. טײ

איבערגע־ ױניאן די איז 1925 ענדע
 בוכשםעב״ לינקע, די צו געװארען געבעז

 לאכיף; א אהן געװארעז איברגעגעבען ליך
 צײט יענער פ^ אײדזשענטס ביזגעס די

 דעם םאר לויםען צו אנטזאגט זיך האבען
 םיט פאםירט האט זעלבע דאס אםט.

 האבען רעכטע די באאםםע. לאגןאל די
 אלעס ם׳האט אםט. קײן געזוכט ניט

 איבעדגע־ — לינחע די צו איבערגעגעבען
 גע־ געבויט איז. װעלכע ױגיאז, א געבען

 דעם םיט יאו־יר, 16 לעצטע די םאר חארען
 דרעס און קדאול די םוז שװײם און בלוט

 בעלי די װעלכער פאר ױניאן, א ;מאכעד
 איהר םאר רעספעקט, געהאט האבען בתים

 איז באשליםע איהרע םאר און מאכק
 א ;״גערעכענט זיך מ׳האט װעלכער%םיט

 געהערשט האט עס וועהכער אין מניאן,
 געזונ־ א ;דיסציפלין און ארדנונג אחדות,

 איבערגעגעבעז איז ױגיאן שטאמןע טע,
 ״נאט, :משיחים לינלע די צו געװארען

 און םיהרער די איהר זײגט און נעטט
 ערלײזען צו טאן סענט איהר װאס צײגט

 צײגט םאכעד! דרעם און קלאוק דעם
 גאולח, די ברענגען װעט איהר אזוי װי
 און סיזאן ביזי לענגערער א זײן זאל עס

 זאלעז בתים בעלי די אז ;סלעס זועניגער
 יוגיאן דער פאר רעספעלט םעהר־ חאבען

 אין בעסער ארבײטער די באהאנדלען און
 צוגעזאגט, האט איהר וױ צײגט, שאי.

 אר״ אלע \ועלע[ שאפס סײד זחנסט די אז
 שטיק־אר־ אנשטאם װןוודארבײט בײטעז
 עס צו טאקע באװײזט *דרבא, בײט.

 צו צונעזאנט האט איהר װאס אטת, איז
 אלײן מימןערס, ררעס די אמאגיזירען

 הילױ דער אהן פײלערס, און רענק די םים
אינטערנעשאנאל. דער םון

 צאהלט כאם דער אז זאגט, ״איהר
 איחר אז םאגה אינשורענס צום וועניג
 פרא־ 5 צאחלען זאל ער אז מאכען וועט
 װי האלב, א און סעגט א אנשטאט צענם

 אדםיניסטראציע. רעכטער דער אונטער
טאקע!״ דאס באוױיזט גוט. זעהר גוט,

 אײנער יעדער שוין װײס איצט אבער
 זײער פון אויסגעלאזט זיך האט עס .וואם

 בלאף. און שװינדעל — םיחרערשאםט
 דורכםידר אבער לײכט, גאגץ איז צוזאגען

ז«ך. אנדער אן איז לעבען אין רעז
 איצט זיך מאטערט םאכער קלאול דער

 דער מאל. אלע װי פונקט לעבען א םאר
 קירצער געװארען ניט איז סיזאז סלןןק

 זײ לענגער. ניט סיזאן ביז• דער און
 װען ברױת, גרויסע גאנץ געווען זײנען

 דאן סטרײק. א געווען איז יארס גױ איז
 נא- א איז װאס ארבײט. געזוען דא איז

 דער װי שנעל אזוי אנער זאך. טירליכע
 איז אריבער, איז יארס נױ אין סטרײק

 םלעק דער שיקאגא! איז ארבײם אױם
 קלאוק• דעם ליגט זומער חײנםמען םון

 עס זוען זוי למגער בײנער די אין םאכער
 אדמי• לינ^ער דער אונטער פריחער. איז

 םאר• הבית בעל דער האט ניםםראציע
 ױניאן דער םאר רעסיעקט דעם <ארען

 חאם ארבײט שםיק ארבײטער. פאר׳ן און
 דער אין נאר גיט םאנאנדעתעבליהט זיד

 טאון יאיז איז זאגאר נאר ונעםט-סײד
 קלאוס דער סוה סײז ניט איז עס שאפס.
 דאס אז זוײם, ער דערםון. װײס מאכער

 נאכלעסיגסײט דער םון רעזולטאט א איז
 םילע םיוזרער״. ״רעװאלוציאנערע די םון

 בא״ נעקראגען ניט האבען ארבײטער
 כאװײרים די איז םובים ױם םאר צאהלט
 א געםאכט און דערםון געװאזסט האבען
 א ױניאן די חאט יעצט איז שײיע«
 די םאר געיט די יזאלעלטען צו דזשאב

אחבײםער.
 אינשוחןנס מיט׳ז זיד דמרט װאם און
םאנדצ
 געצאהלט ניט באס דער האט נאר גיט

 האבען לינקע די װי פראצענט, 6 קײן
 מאנא־ 6 פאר האבמז זײ גאר צוגעזאגט,

םפריננ־ נאנצעז דעם דורך צייט םען

 •pn^P די ניז ממואחלס. גיט גאר סיזאן
 חנדפו?, חניזואוסט זץ־ חאמנן םאכער
 רעוואלוציאנמרע גרױסע אוגזצדע .חאבען

 אײנגעניםצ ײד שוטi צרות מיט <ןױם
 צאחלע זאלעז זײ אז בתים כעלי די בײ

 װאס אנשטאט פראצענט פערטעל ררײ
 אדמי״ רעכטער דער אונטער האבען זײ

 א און סענט א געצאהלט ניםםראציע
 געדארםט האט עס װאס אגשטאט האלכ.

 דא- םױזעגם 20 פאנד איז ארײנלוםעז
 א — טױזענט 10 ארײנגעקוכמז איז לאר

 ״ טױ• 10 פון בתים בעלי די צו פרעזענט
 ■ראגחד חײםט דאס און דאלאר. זעגט
 אױפ״ מעז האט דעם דאגק א און סױו.

 העלפט-אינ״ א ארבײטער די צו געצאהלט
 וחנן געסוםט. האט זײ װאס שורענס

 .חוכ• א אונסער יאסירט האנען זא,ל דאס
 לינקע רי װאיטען אדמיניסטראציע, טער

 און פארראטען מ׳האט אז געשטורםט,
 זיך װאלט עס ארבײטער. די םארסױםט

 ח#בען אלײן זײ און וועלטען. געלערט
 מ״ נאר האבעז זײ און אפגעטאן דאס

 זיס א איז דאס אז םארגלעטען, פרואװט
 םיחרער־י רעזואלוציאנערע הײסם דאס אט

!שאפט
 רענק חגר טיט זיך הערט װאס און

 ¥ מאכער דרעס די פון קאטיטע םײל און
 סארגאנגענחײט. טרויעריגע א איז עס
 6 קאמע געװארעז נעספעגדט איז עס

 זיײ רעזולטאטען די און דאיאר טויזעגט
 געווען זײנעז װעיכע שאפס, גול. נעז

 םאר ױגיאז דער םון לאנטראל אוגםער׳ן
 גע־ גאכלעסיגהײט צוליב זײנען יאהרען,
 אונזערע װען ױניאז־שאפס. אויס װארעז

 בא• חאכען אײדזשענטס ביזנעס יעצםמע
 אוים׳ן זײנען וועיכע שעפער, די זוכט
 אױס־• זײ האבעז ױניאךשאפס אלס ליסט

 קיין איז זײ פון מאנכע איז אז געםונען,
 די פאר געװען ניט אײדזשענט ביזנעס
 ארבײםער רי און מאנאטען 9 לעצטע
 א םאר דױס סײז געצאהלט ניט האבען
 אױס שױן איז שאפ דער און צײט יאהר

 גערוםעז זײגעז סטרײקס שאפ. ױגיאן
 די און שעפער אײניגע איז געװארעז
 געװאחן?, ״פארגעסעז״ זײנען סטרײלס

 נאד און געגאנגען. םאדלארען זײנען איז
 באשעםטיגען װעיכע שאפס, אין װאו¥

ארבײטער. טוץ האלבעז א
 אין אדבײטער די םון םארדינסטען די

 קלעגיץ•. געװארען זילבען שאיס ױניאן די
 דאס כדי און געזונקעז, זיינעז פרײזען די
 ׳ םמזרער לינסע די האבען םארגלעטען צו

 דױס. סײז געמאנט ניט און טובח א געטאז
 צו אום באיס״ ״גוטע געװען זײנעז זײ

 ספרינג אגפאנג נאך װאוטס. די קרעעז
 געמאכט אויפמערקזאם איך האב סיזאן

 םארנאכלעסײ זײער אז ״כאװײרים״ די
 םון דואינע דער צו םיהרט די,דױס גען

 די פון העלפם א ארום אז ; 100 לאלאל
 װאכען 20 צו שולדיג זײנען מעמבערם

 װאלכע מעטבערט, 75 אז און טעהר און
 * שול• זײגעז ױניאז־שאסם, אין ארבײםען

 זײ אבער דױס. מאנאטעז 9 אריבער דיג
 געטאן ניט איז געהז געלאזט ךאס האבען
 ױניאן א פון באאמםע װי םליכט, זייער

 .אז איז. רעזויטאט דער איז טאז, דארםעז
 היגטער־ םיל אזוי געבליבען זײנען םילע

 ארויס״ זײנעז זײ אז דױס, אין שטעליג
ױגיאן. דער םון געסאלען
 דער םון געמאכט זײ האבעז דאס אט

 דאס אט ױניאן. שעהגער אטאליגער
 . אוואנטורע. זייער םיט געםאכם זײ האבעז

 שעחנע און צוזאנונגען זײערע אלע םון
 זיײ זײ אז אויסגעראזט, זיך האט םראזען

 גאר האכעז זײ ערנסט. גענוען ניט געז
 ארגאניזאציע די ארײנצו<ןריגען געםײנט

 ^וױב און מענ״שען, אײגענע זײערע םאר
 םעמבער ארענטליכער איז עס װעלכער

 ער האם זײ םון פארבלענדעט געװעז איז
̂יער כױט אײנגעזעחז איצט דאס  עםענען ז

 םאר ללײזעל א מרעמעל״; ״בוטלעג א
 װײכט מעםבער ערנסטער דער אלײז. ̂יר
 דעםא• די םון אם זיך קערט ער זײ. םון

 שפאלטען צו גרײט זײנען זועלכע גאגעז,
 •ערזעג- זײער חגרגרײכען צו ױניאז א

םאכנג םיז אםביציעס פאליטישע ליכע
 קוםען מעמבערס םאםען גרויםע די

 קאםפלײנטס זײערע םיט ױניאז דער אין
 לעבזד גײע א דנום. זײערע צאהלען און

 ױניאז דער איז אז געהט טעטינקיים דיגע
 פאר־• איז עס װאס דאס םארריכטען צו

 םעכד א^םױחנ די געווארען. נאכלעסיגט
 זײער אוועס גיבעז ױגיאן חןר םרן כערם
 אױםצוהױבען צוריק ענערגיע און צײט
 אונ- םון שםאנד דעם און פרעסטיזש דעם
 . סער־ אזא םאר יאסט עס װי ױניאז, זעי

 טויזענסער פארטרעט וואס פערשאפט,
 דזשאינט די םון םיטינגעז די ארבײטער•

 םאדײ זיינען באארדס עקזעקוטיוו די א\ן
 םאר- צו ־וױ םראגען טרײד מיט נוםען

 בע״ א מאכמן צו םרײד, דעם בעסערעז
 מאנעוױ •אליטישע גײנע לעבען. סערעז

 טאנוםעתטשודט רעזאלוציע, אדער רעס
אץ יאליםיקס קײנע !אוטסײדערס םיז

 אוים״ אײן חאם ױניאן די ייניאן.
 אר־• קאנסםרוקטױוע איז דאס איז אבע«נ

 יאגג וחנט אױס קוקט עס װי איז • בץט
̂ט ערםאמ״ זײן װעלעז מיר און נעמעז נ

 אנםװיממ vi ח«ם עס מי אײור״ ווײסט
vr«vn אפיערסט איו גאװפנומ *רבײםערf 

 im^niforN) דןר ווו נמיממ די <זנוס
ןף. m ימיאו. וו»רמיס ניויסענם יײדיס
 V9V סי• מעם וויחר יווו יייײו. ױיויס
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cnoo. 3 צװישען v m  w n m v«• 
on נצשטיטט םיטינג m n i דער *rein 

m* אעטעתעששנמל אוגזער no ך«נװס
 פארסר׳ןטערשאסט •ראואר«י^עמ ״ן
«on i תוםעגרע די װאו סיאץ JVP־

tvntni זאל ■*ittttvrw .אײ׳ ומרעו 
nר nר o n m ron שרקוסעז, װ׳ןט■ 

m״P3’?iw » װעט m  imwm o ו» 
 טיר מי לויט און סראמ, די ויסלוטיחון

מן i״p װןלען חערעז,  פ׳ל גיט תנסטסגנ
 תחר *וױיםמל אהן איז סראנע די לען.

 *vn איגיייסטסרס איתרע וױנטינ^ <
 ענדעמננ ראדיפאיע v פם5נאצוו נןן
 חעכסטער אונזער פון פארסאט ועס טין

די — ימרמרשאסט נעזע׳דנןנןנדןר
tvram:vp>

 tv’in — אונוער אין ציים v נעװעז
» מחר גיט טאסע  im — *ײיק מ

m סאנכע v s VPVMI tvayn
on ,א״נךרוס tv ר סון <ענעז חור  ת

iMD't* o איז ױניאן n  tv ru n o v 
 סראנע. דיןער סון עגטשײדונג דןר פון י

י1איי חאנען נרוסן דער אט םון אײנינע
on סםך onm vp די ערזוארנען. ױך 
 1V3V חשבעו אוסשטץגתן די און צ״ט

 סאליטישעז איתר אױסנעשעסס- איהר םון
 נע־ יעצטינען אױזר אין נאראהםער.

 פאר״ ניט סראנע די האט אבער שטאלט
 װינםיד פרינציסיעיע ריןן איחר לארען
 Dm tv גלויבעז טיר וועהרןנד קיים.
nn זײן ניט זאל רעזולםאם דער  .no 

”| v ױנישז די וושט *פ׳טםיםתנ, t יד 
 דןם סון װעלען פיגדער סליינע און גיסן,
 נ«• אבער םיר |9ױ*לט שםארבען, גיט

 רעסארט טינשריטעם דער tv זעהן װאלט
 אננעגוםעז Pvt סאנװענשאז דעד פון

 מינאריםעם די tv נלויבעז םיר װערען.
 סאס נרעםערע v אנטחאלם ■ראפאזישאז

 ־pr« די tv און יושר און חןםאהואםיע
 ארנא־ דער פון גויטווענדינסײם טישע

o אמעסוגנ די םארערט ניזאציע n  no 
בארינט. םינאריםי
 אוים אויך סיר ?pp'm זאנןנדיג ראס

on עסוטיװ1עפ אוגזער סון סענטיםענט 
 למצטען איחר בײ האט װעלכע באארר,
 *VPin tv tvovPvv3 אײנשטיםיג םיטיננ

 iiiop«v די םעםנערס די צו םענדירעו
רט.vwר ם־גאריטי דעם פין

o ארדנוננ שמםם נזד דזם י1אוי epjto צלױיטער דער n  no ען i מינ m םיטימ, סעטבער געראל ro v i n  t'V*» 
 1יע4רע און נאאחר עקזעתוםױו אםטע, גא־ לאפאלע םאר קאנדידאטען םון רומ

םעםבערם. קאריםע
 די איבערטר״נען גים ivp קײנער

 tv אוים DDtp op װעלכע ראלע װיכטינע
 IV ױגיאן. V סי| באאםטע די שפילען

 אײ און עהרלינפײס שערדנלייט, זייעד
 וואיקם דער ןיך ווענדם נערנעבענהייט

 •רןונרעס. איחר שון צוריסנאנכ אדער
 דרעס־ די בנוגע אםת עם אי« ספעציעל
o םראץ װײל םאנער, n יײ1 םיר װאס 

o םים שארבונחגן נען n חשסינם 
o ײעלכע נאארד, n » o v ין־  צו נעוױי̂נ

 ױניאן, דער שון געשעשטס־םייל דעם
 אלס — אויס יאפאל אונזער דאך פופם
 דרעסםאכער pc לאסאל הויפם דער

 איגײ די געמן צו אשט זעהר — םרײד
 אוגטערנעםונ־ םעהרערע די אין ציאטױוע

טרייד. דרעם דעם ננונע נען
 אז־םיניםםראצת צופונסםמער דעי

 IPoipD'tv דכער וועט 22 לאהאל פון
 IV no איז ארבײם שך v זעתר טאן צו

 רא זײגען עם כ»ר»פטער. ערנסםצן.
ס די tv •םײנוננען,  תאט איכתםסריע װז

 pv P'tor איהר no n« די דעמרייכט
tv ראםעוחנן צו אום t» אוגםערנסע סון 

 pn d*iiop* װערען נעטאן םוזען װעם
 IV סון אונםעתעםונג די ראאישעס.

 ערפאמרײך איהם און P'oovp ערנסטען
 פןחינפ״ם זיד tnnvo דורכשיהרע^

o םון אפפערװילינפײט און n חעכםםןןן 
 cv אויב ואס דאחס, ivivt םיר נראד.

Pipv t'V נעווען v ,םעם־ די װען דיים 
• ערכסם נעדארפם ייך ייאמז מרס מי  נ

 no ערוױײומ n» נאםיניחננ די צו העז
 עם t'V אדםיגיסםראציע, לאתאלער א

 וועי־ איתענד וױ םעחר יאחר דעם יעצט,
יאחר. אנדער איז עס 1כע

פיל־יאחרינער אונזער פון וױיסעז םיר
m םים שאלב־נדוננ vDonT •tn יר

 v אוגז צווישזח tp u^'t עס tv ניאז,
 דינ־ װעםעס אין םענשען פאסענדע סך

 די יעצט. וץ• 6מיסינ 22 יאקאל םט׳נז
r* צזןהנדלינע n t  vopniw n| םענד 

 ממריישאפם כױס חאמן װעלמ מגרס,
 סיד די ט^סילגאויס אעזס־ממנוזײס איז
יר אונזצר אין *veoy וייכםמסםצ כ»

 ויך נסדנןנןן ומיגע סאלדשנתן, נזד
M «| »«< 1• םיט דארס און דא r 

קר ovr imo אל< די אט טשןרטאן,
I* די סיסגס״. *יי ײ ®׳יו to r v ty
v — דר<ססאנ«ר סױז׳ונת די סון rv• 

 *vo — ןרנסנידיטע ניס און גיזירכמ
m n •100 יסל «ס w it*  o n n-)

 סיפינג סןמנער דז׳*ע;ןראל סאנדינשר
o מים שטורסמן n יס׳ון• otv'tio;p, 

חן סיט«ן רצס סיט ן י  נאוזאוסטזײן ז
iro'o t« דתססאנעי. די סון n  >v 
ר 1זיי  ם׳וסיד פרישןר א םון אנפאננ ת

n<נײ«ס v סוז קײס, r אונז׳ור אין ן 
יוניסן.

• • •
o <ויט n עקז׳ד דער סון נאשלוס 

 *V? no ם׳וסנןרס נלויז װעיען פוטיײ״
vp> װ׳ד יתעיסמן ניכײוו ױגיסז פיס 
m סיסימ. דזשענעראל צזס *V3 tv 

 irn׳’ vm װאחי׳ון די אין זיד ם״למען
im מןםנער e חסנען v סעםאו־חאלירט 

מי.  גיס ןיינען נינלאו נלויע די ני
 די דאמס iron כדר נילטע. סעחד

n נ״טען tv גמסנערס r ’t נינלאך 
,V''0 אין

oim יטנערשטאג ח״נם, סאר v, 
t'V נעוואחנן פאררופקן v טי־ דזשאינט 

תס tvDtpptpp jrfv lie טיננ ט א  tie נ
o n t .סרייד ppttv t n סון o n •פי 
m נססראממן tv איז טינג m טיט• און 
 די tnPBPOtvo'tv onv 'ttv ײי לעו

מ o אינלען פי n t  no .טרייד V3 n* 
veev ון> t n סון און אינםעמעשאנעל 

 זיין, אמחלעגד װעיזנן ttvva דדיסינס
tirPm t'O אין vs mipotp tptnv* 

os't איסןתןנען orvvt»ovp n  n 
no םיםיננ. דיוען

ip'ppt tputv* גיי חאט פאפיטע 
 פארהאנ״ םיטינגען פאד לעצםע איהוז
 '•ttv י .dpd”P עתםטע איינמע דעלס

Pve v n  |jrr םיס Pm ,tVMjro v•
tpo 13 נעארנייט חאט* P« nסי און ״

Tt oi'ow tnrt3 t n  .*.vr o n t 
uvortv ippivtp tnpt v |*v.־ *t 

into o אים חאט פאםיכת n  erp'ttva 
novs o פוו o״p *t נעגעשיט. n* 

 וחד ,Pvo ןחנליכען סן נאר און פענתז
m לען no rv3  f o ניי ttv v״tpo 

V’ IPP'tt t װאס tv געלענענחיים. o
m*v די povtptjeo'tv״n® o אמזעחן

 nvvtvi"v* :װאם ov t'V םעםנערם,
m לען >tr n iporpn *t אוים׳ן jvtp* 

pjvtp t*v tpasvo v tm .tjve ivp 
iwjvPtve tv o*ev pv ootp pv נ׳ד 

 tvi ,|nvr ניט נאר ניט איז געפיטס,
 איהם Pvt נמן j't'trt' גים אויך t*v עס
 בענעסיס. זיין נלײו נעבען jpipp ניס

Pve vtv װאו הײנםינע האט ot'ovt 
 ottrt iron םיי־ .otproro ״ttv םיט

nptnv סעסבעו־ם tv צאחלןן t״n p
I Pit Ppo tPtP1 DOlPOOPOV IPPtKtP

ttv .Ot't ippnvv "t נאר»j •מיו !Pit 
T'Pi tp tto ,pivtp otptt tproro v 
p3>m *t .o'ev tptitv ipo»tt tptvP 

o n  ipw ניט tpoppPvP |tv ניט t״tp 
 P'P opj"p |pto בענעפים, געזעצליכען

 o'opjps (ppinp tputv נים. םובות
e שאנד m tn 'v  tv t*v, פונקט ttv* 

tn לייןראינשורענס, 'tt נום v עפסײ 
o m trrv  oipt, םיס rovo'tv t n 

ttro װאס  t'V tp און ליבעדאל ovtt 
ttp6 tptptv iputPnvvo'tv n יינסגד 

on irov tp. םיר ipovn גיט l«p 
tpppo'rovn סים ovp «ptp>v P'P־' 

oro םיט p'0'etpo״*bps v t'v .oe 
 ־,upnrorou pv tp pv pinp ב?ר

ootp on'V ovtt ,t tptv tp oi'tp 
.op'jronpv inv

ר זזערען געטאן געהס עס זזאס  ד
35 לאקאל פוז פרעסערס

r n  (to, .גרעסלאװ
j*itf tvyjprn18״ p* tptיער11*עי«
pi 30 לן?אל.

jptipatp ,סאנטאנ *spttvi lvol4 
•pppp ipsvn pvpvp tptnv optt ,tpa 

tve tpotvtt optt iro ,o ifr דענע־ 
t'3 ,pvpvp o n  tto ivotpre ,tprn 

opt אייוזשענטס itvva tt'oipptpp pv 
מעסנערס.

 pvpvp tputv ottvtt ,ipovtttv די
ovn דיזען *vo v o'e oivrpppp tnv* 

itpj 'it tp'to ovj״T?i׳ f״ttv |pj,״ 
 tptnv ״?tt איז, psvtttv portp די

P’tt PvpvP גיט tpr'O'Pv■ P'P p't
IPO'tt IPP'tt TO ,OPP'P ” 3 ?V3

01« tprpv tpttאןױ?1יגיסט P't optt 
11 vo  pv tn r  iroopp; o n  tvo•י 

ipp אויו IPO'tt ippvt pi'tpa'v ppv tv 
*j v  ippptt otpsoro ptputv iroptt 

opt tve tpoptpoi'v ptp”t (p'ttotvo 
IPPPtt P3?ptv opv pv tnv' isoop( 

.pram oipptpiv ipotn ”f
 t'o tv ,t'v P3vrtiv ro”ttv די

tv ,m rortve םיט tpipp p'O'Pva 
IP3PP P'P otpsoro ptputv יס; *vo 

V* 3'P1V tv u u  IPP'tt VO pv |P3״ 
t ippvt p'o*p״iPBPtroJ'v np

•ptv v o  .inptt orop?3vnvo 
mpti J'otvo ip? די םים •pr'O'Pv 

*ptt ,osvrpppp n  I'voo'ov ,|p;vte 
•ptt ipp''tttp ippptt tproro n  iro 

t |pp״ t pv oP''tttp pn* ניײ־עמוײל״ 
ipjpp jpPpt ro זיך trv״inpt tv ipo 

tvo (ptptt ivopi IVP op ovtt די 
t tv ,otpopto״ippvt oivr'tivP np 

iroopp; o n  tv iptptt otpopstvo
•IVt'o

otpsoro nputv ״>m שוין t t״ 
Pnpsprtt trovpp t n  .o^tpo 

pv p«too די runvptpvv pvjvj 
tpt pv ,די ױניאן pv iv'vvt'Pvtron 

 פאו־• otp3opo nputv ovn סו־ייד
 optt op pv etputntve pv אריסט

v ppo'3 mpr v ipops tpotn״o סים 
3tv prutpip ptpnr״•ptt vd  t'3 o 

pupp jpp ברעמעןv tv opts •שסי
.0''P Ppp

*JV t'o iP3vn ivtpo (poypP o n 
tvi ,tvo tv ipuvdpi ױ •r o n 

tv tpttpi t'v p'vvt'pn" ,נחיס pv 
po3ppr p3'Pj”ttpjtpo'tv n ,צייט pv 

ootp tvtn גאך tv די ®o” t pf'O'Pv 
tv ,ivut' tpt po צופיל v׳tptpttvt t 

otro ױ מנל IP3vn v אונ o  .ivo tv 
ipuvepuv tpsv 3 דיtv״iro pv o 

trooppi t n  .ipvptotv® tn'v n n 
t n  ,ivtro ססרינג •opo t n  pv ,ivtro 

tve ivtpo tpo די otpopto, אוינ און 
trooppj o n  ipvuo'tv ou iPPvt v o 

ivtro םײנס •oro ptputv tv ,o n 
,oo'tnv® tnpo inptt ippph otpa 

pv ,puvprpnnu tnpo ,o'snn'tve 
 יאהר v נאך ipotvtt ipotn |p>ptt זײ

 סי• זײער irotPJV optt op 1בי ציים
1 m vo v o  ,upי nipipppj״o נים 

ipo'Ppt jupj ,iPtvPnn נױט pv •לײ 
in,זיד נ?נונ ׳ iptto v o  loivpfpi 

 IPt't tv injrt אומשטענדען p?v אינטע־
Jtv ippporppttv t'o ipppt nppo• 

n  Ttv pvpvp tpt .פיס no 35 pvpvp 
,tpo'tti ,tpvDoro v P'ttv tinptt 

IPOPPtt O'D ,PVPVP tP3''tOtP01''V
op pv ,ipipopt iptto Tt ippvt p>v 

tpoPv t n  ipspPo'tv tto ,נײסס tv 
,ppttv o n  tvo o'tspi t'v ivut' 'i 

tv רי Ipopp v m vo ippvt otpropo 
v — ױניאן pv ipoptrovv *t tve 
®pe ivrppon די ou pv otpropo

3>t»* אי® •op'ouv — די •op'0'?v 
pv ,otu'vtt pv ovetve utv ipsvn 

o pv .tvtn ntp tv ipopj tie op׳o 
ipt't גייסט ipotn pinpi ipt't pv 

pv ipotp otpsoro ptpu*v 0”* זיףV3 
PPtP n רינען  pv׳.o;ve

inptt j'otvc ivetvt vo י סיט ! 
t |P3pt pv o;vrpp>p' עמי״לטע V 

ipopj Tt o;pro 3 צוtv tpt״tvo o 
iptptve vo  pv .iv'vo ipooppi o n 

o n n א.*יף tv ,otpropo ptputv p?v 
tn r  ipt't איו tt tpj'03'tt' ׳in p

3 pv ipotp 1» tnv'אטײלינען pv Tt 
 IPV'tttp optt tn'v 3'tv מאחיען. די
v פעחינען pe ,tvotpro ,tprttpipo* 

 prnpe pv ooiprtt''v opji'3 חינע
tn'v o sp  ,otpsoro ttvvs tt'oipptpp 

r tv ,irotvtttp״ >Pvpvp o n  ippv 
pv |pPporj"v איחר *vo ipjpp o?vt 

to pv |P3PP V IPS״tP3V 3'tv >t 
ev«3 t ניס, n  iprtpn tpo''tt opn 

pv o"ponv m'oo'tpp optt op pv 
pv ootp o ttn  .rutpoove שסיסס 

t  tve׳ ovtt ,pooi'npe pv poops
*tVO T'V IPJPP "t  IV ,03'tPj tfl'V 

tv t,VV OPVt lVJtPt 01V ,IPOPtO 
p״p opj״|.P3vn o'j nupo p j 

t ipowtjvp njpiPv®״Ttv iPJ 
,m  ,tprrauro tve : ovpvs o n 

pv ttvPons .׳ tvo ;tvopnjpn 
pv •un .P pvpvp on 0. ט־שערמאן  pe 

v opjt'3 tve ;jtpsovJ׳ 'oo;pm 
.n ,'pottnPVJ •o : ivevtvt ptvpp 

tppvvps .P ,ivoetvt, .חעבערט tVe 
3':ivrt'ttn o n t oojprtv'v opjt
0”» ,3V ,tPD3Pr .J ,'POtlP'PPOVtt ',* , 

 tvotpptpp tve ;פײנסטײן י. םאן,
ttvvs 0 םעםבערס : ivrt'ttn pivpp. 

*Pvp Ptvp ,'Po inv •ro ,JtP3JPt"v 
0 ,PPJ'3 .P ,DV3־,*J'ttpp .V ,tptvpj 

n ,tvo. ח. ינשטײז,3ת ne jo,itv3n*
t .m  ,tpt״*pvpr .n ,flvPovt .v ,ivot 

*Tu 'P'ii ,jj'ppto .3 ,rtvun .' ,iro 
Drovt .' ,ivotpttP'O .0 ,troo,(״ ja 

tPpojptn •o ,|'P't3 .rn  ,t p jipP־, 
*tt j i  ,tJ'ne .' ,P'Pve .» ,Ppj'O -rn 
.0 ,ivsetvp .3 ,mropopve .rn  ,in 
-r tt  ,ivoePvtt .o ,tppt''v ,rn  ,rovp 
1 ,m  ,ovp3 .0 ,stp3tPvJ .o ,npatPv« 

n״: ivrt'ttn  o n t on  tve .tpti 
.0 ,pnvP .o ,ro 'n  .o ,tpj'tPtr .rtt 
.0 ,rovp .rn  ,pup .ro ,trospr 

 tpstve .o ,0tv3jptt'v Ptvp, סײפס,
ro'ttvPO'V .v ,PVPV3, .אײסםאן. ה 

7.30 pe ip jpp  iro opn ipotvn 
*Pve n pv ,ojpnv tntv 9 t'3 nne 

228 ,o'ev tptjtv pv : tpppPo n JP J 
tuptip PO” ttv, 5 אויוי optטען ,tvPe 

 ppo 219 pv ,O'ev tpp'tttjns pv |tv* ־
”tV3 .,00 סאן P P'tttJns .י״סעאוס

Vtrv3 Ttv ovn PVPVP tputv* 
tpt pe pd'dvp v m vPtvj''v iro 

ppjvrpjtpoj'v, « קאטיטע *tve n  pe 
 po'ovp * ,irocvrtnpttpj אײטנטע

P pv T 'tb  Pn o jp o 't pe״jv p  tv3* ~ 
 np3'P P'tt'D *t pe ro'ovp v |tv סיל
m' טים vt ” f tv ,ivut און זיצען 

ivrpppp tptjtv tv iptrovtt וועדט pj* 
otn'B .רידע־, »"זא, !יכטיג: *tvc 

trotp tv o'j odpj .מאוטען

מאגען שלעכםער א
v- _

 JV סיעדע און o'o'onjpw ,0173 יוונרײגע םערונען,“ ■VP כרעננ®
, * קראנקחײםען. יערע

ם ק א ל ־ ס ן ל ן ן
ו ע w ר t v w v a■ ל צ ט ו פ ־ ר ח י נ *

ארדנוננ אין סאגען אײןר חאלס
Dpifrtsipp ם דערועלמןר איץ מוץ מעמםןןמתג קורירם  עס ®ערהיט ^י

מן קתזנקחײסען, סיעיע po איץ־  פער־ אזן מיעכמען v סון קוםעז װעי
w om gw •ממד

 יווחר־חוגחןרם דיעזען פון ערסמדתג וױכסױנםסזע די איז עשס־יאסס
pv מ|נעדס«ע«ױ«ןאם»ען. •ר»םינענםע 1« רעימוםןנדיד® װערסז

MM3 V BJTO 50 |«  26 AO אין •OtVOO JVtt PPV

 אונזער ®מ ערעפענונג די
סיזאן עדיוקײשאנאל

op טוט tJtv לייד IPttpj t'v dp ovn 
 אוידיסארױם דעם חריגען צו אוגםענליך

 סהול חײ אוירוױגג וואשיגנטאז חנר פון
 אדעד םרײםאג א פאר נאוועמבער אין

 יעהרלי• די איצװזאלםען אווענט שבת
 עדױסײשאנעל אוגזער םון ערעפעגונג כע

 מעכד אונזערע םון ראט דעם אויף ®יזאן.
 םײעתגג די אפגעלײגט םיר האמגן בערס
 דאס איידער דאטום שפעטערדיגעז א םאר
 איז זואס חאל אנדער אן אין אלטמז1איוי
 דעד אין וױ גרויס און שעהן אזױ ניט

סקול. הײ אוירװיננ װאשינגםאן
 גרויםע א צו דעריבער גרײםען מיר
 טען28 <דעם אווענט שבת פאד םײעחנג
 מענ• א אונז גים אפלײגונג די יאנואר.
 פראכט״ םײערוגג די טאכען צו ליכקײט

 װע̂״ םײערונג דער םון דעטאקען אלע םו;.
שפעטער. נעװעץ אגאגסירט לען

פעםערנס צוצושנײדן דו לערנפ
 «ע»ערן־ קאויאינג, דעז״ניגג, לערענש

 ׳דרעסעס גרײדיגג, םײקינג,
דליגדער ׳*ארם  קודסען ;ןלאדיגג. ױי

יע«ש. רײזען1 רעדו*ירםע *ו
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״ א ל א ק ־ ל ל א ר ״

 אין האט באארד דזשאינט אינטערנעשאנאל די װאם קאמפײן, דױם דער
 שעפער ױניאן אלע אין דורכגעפיהרט װאכען דרײ לעצטע די פון םארלויף

 קרעדיט פיל קוםט עם װעלכען פאר אױפטו, װיכטיגער א איז יארק, נױ איז
 פיה־ דער אונםער שװער, געארבײט האבען װאם כיזנעם־אײדזשענםס, אלע

 שאפ־ הונדערםער די צו און דוכינםקי, װײם־פרעזידענט פון רערשאםם
קאםפײן. דיזען אין םיטנעארבײט טיכטיג אלע האבען װאם טשערלײט

 און אױםנעארבײט, אױםגעצײכענט געװען איז פלאן קאנטראל דױס דער
 װעג, ארגאניזאציאנם־טעםיגען שעהנעם א אױןן נעװארען דורכנעפיהרם איז

 אן און טאלק « ארײנגעבראכם האט עס רעזולטאטעז. םמשות׳דינע יםיט
 אוים־ האט און שעפעו/ םילע אין גײסט ױניאן אםת׳ן אן פון אויפלעבונג

 דורכצוםיהו־ען, געהאם בדעה האט ױניאן די װאםערען צװעק דעם נעפיהרם
 צוליכ איצט, ביז האבען ודאם םיטגלידער אונזערע םון טױזענםער- אז געםליך,
 זאלען דיום, צאלען צו פארנאכלעסיגט אורזאכען, זײן גיט זאלען עס װעלכע

 די אויף גוםשטעהענד צוריק װערעז זאלען און חובות, זײערע אפצאהלען
 ברידער״ ״שװאכערע די םון פילע אנזאגען צײט זעלבער דער צו און כיכער״
 ױניאן א אז םליכםען, זײערע װעגען הורטאנען אימערצד דארף םען װעטען

 ארגאגי־ דער צו איבערגעבענהײם זײן װעגען בלױז ט ד ע ר װאם םעםבער
 דארף םאן ױניאך א אז ױניאן; זײן פאר כרכה קנאפע א איז זאציע

 און אנגעלענענהײטען, ױניאן אלע אין אנטײל אן נעםען םיטינגס, אטעגדען
 אויםצו־ ױניאן די װעלכע םיט דױם, זײנע רעגעלםעםיג צאלען אױך דארף

♦ * <•#. האלטען.
 םוםע היבשע א ױניאן דער ארײנגעכראכט האט קאםפײן דױס דער

 זײן אנצופיהרען כדי טיםלען אין זיך נויטיגט באארד חשאינם דער נעלט.
 געגען םםרײקם שאפ פילע די אױםצוהאלטען כדי ארכײט, ארנאניזאציאנם

 ױניאן די טשאלענדזשען צו זיך פארםעםםען װאם באםעם; דרעם און קלאוק
 זײ װייל דערםאר אגריםענט דעם פארלעצען צו און םאםענם, איצטיגען בײם

 םאכערײקע םקעפ קאםוניסטישע די אז דעם, אויף זיך פארלאזען און האפען
 חשאינם דער צרח. עת אן אין םקעבם אביםעל םים ארױסחעלפען זײ וועם

 אײנצעלנע דיזע װעם און אױפגענוטען, טשאלענדזש דיזען האט באארד
 די ניט אז אנערקענען, םוזען װעלען זײ װאנען ביז באקעםפען, כאלעבאטים

 םוזען וועלען זײ אז און העלפען, זײ וןעט קרעמעל םקעכ די נים און םלעק
יאן אנשםענדינע חאלטען  אין קלאוקם םאכען וױלען זײ אױכ שעפער, י̂ו

יארק. גױ
 ניט באשטאנען איז קאטפײן qjn דעם פון װיכטיגקײט הױפט די אבער,

 װאס געלט, סוםע װיכטיגע א געשאפען האט ױניאן די װאם דעם, אץ• בלויז
 דעם אין כאשםעהם באדײםונג גרעסטע זײן ארבײט. איהר פאר דארןש זי

 חאט באארד דזשאינט םון אפיעל דיזער װאם אפקלאגג, װאריסען כרײםען.
 דיזער דאם חןם אױף אכטענדיג ניט ארבײטער, אונזערע צײישען געפונען
ם נעװארען חרכגעפיהרט איז קאםפײן י י ן ב ע ם א ף ם ו ן ם ו  פ
ר ח ע ן א ז ע ט כ ע ל . ש ן א ז י  כאשטעהט װיכםיגקײט זײן ם

 אין געװארעז אפגעחאלטען זײנען װאס טיטינגען שאפ חונדערטער די אין
 האבען שעפער װאם רעזאלוציעם פילע די אין קאםפײן, םים׳ן פארכינדונג
 איכער־ און טרײהײט זייער װידעראטאל דערקלערען זײ װאו אנגענוטען,
 באשטעהט עם — װארם אײן םיט — אינטערנעשאנאל, זייער צו געהענהײט

 און אפגעםרישט איז שעפער פילע און םילע אץ לופם די װאם דעם אין
 קאםוניםטישער פון נאכװעהענישען לעצטע די פוץ געװארען אויםנערײנינם

 אננענעםע םעהר און כאקװעםערע א באשאפען האט עם אץ דעםאראליזאציע,
 און אטעמען צו װאו טרײד־ױניאניםם עהרליכען אן פאר אטםאםפערע

* *ארבײטען.
 באטראכט אײגענטליך, ,דריױױ, דיום דיזער םעג װערטער, אנדעירע אין

 װידעראױפמיאונגם־קאםפײן, אלגעםײנעם דעם אץ שריט א נאך אלם װערעז
 צוריק, צעהן מאגאםען א םיט אױפנענוםען חאט אינטערנעשאנאל די װאם
 באזײטינט איטער epw זײנען גאכשלעפער זײערע און קאטוניםטען די ווען

װאם ,“םין.ראלל־קאל א איז קאםפײן דיוס דער ױניאן. אונזער פון געװארען
 איז עם און שעפער, אלע אץ געםאכט איצט חאט כאארד דזשאינט דער

 געװיםען, קלארען א םיט זאגען איצט קעגען םיר דאם ערפרזזחענד וױרקליך
אוגזע^ פץ םאיאריטעם אוםגעהױערע די m ציינט, .ראלל־קאל״ דיזער אז

 אלס יוניאן״ זייער צו פליכטזזן זייערע נאכצוקוםען בארייט זיעען ארבײטער
 סיזאן שלעכםען לעצםען דעס אויף אכטענדיג ניט לײט, ױניאן איבערגעבענע

 די זינט זיך. צו נעקוםען ניט נאך זײנען זײ פון פילע װאם דעם אױןז און
 םטרײק גרױםען א און םיזאן נאנצען א זײ״פארלארען פאר חאבען קאםוביםםען

* • צוריק. יאהר א םים ערשם

 פון האט שיקאגא, באזובט װאך לעצטע חאט װאם זיגםאן, •רעזידענם
 ארבײטער אתזערע אלע פאר נרום םונטערען פרעהליכען, א נעבראכט דארם

 שיקאגא׳ר אוגזער אז פאקט, דעם נאכאטאל באשטעםיגט װאם יארק, גמ אין
 כליחענדען אץ נעזונטען פאלקאםען א אין איצם זיך געפינם אתאגיזאציע

צושטאנד.
 את כאאם דעם צוױשען און הײנט צווישען אמטערשיד אן פאר װאם

 צוריק, מאנאט פיר א ביז ערשם נעהערשם דארט חאם װאם נלייכנילנױנקײם,
 חשאינם שיקאנא דעם איבער נעבאםעוועט עם האגען קאםיםארען די ווען

מז נייער א פאר װאם !לאקאלם זײנע איכער און כאארד ע  שעפער, די אין י
 אמ ארכײטער יייק צװי״עז באציהוננען די אץ אונםערשײד אן פאר װאם

 דעם אגשםאם קאאפעראציע. און אנשטעגדיגקײם פארםרױאונ^ — צוױיםען
 איםער חאב<ה ״דיקטאטאילעד די װאם רײבונגען די און חאם פארדאבט.
* * *!דערםונםערם און געשאפען
מען װען כאװאוגדערוננ, און ערשטוינוננ, אםםייסטען ארױם רופם װאס

ױניאן, שיקאנא׳ר אונזער פון לאגע פארעגדערםער חור אין אריין זיר םראבט
 דערגרײכט איז פארענדערונג דיזע װעלכע םיט םולקײט און שנעלקײט די איז

געװארען•
 אין קאםוניםטען די װאס דאס אז קלעהרער, אלץ װערט טאג א װאס •

 דעס םארכאפען צו אײנגעגעבען צוריק צװײ יאהר א םיט זיך האט שיקאגא
 .די װאם דעם צוליכ געשעחן ניט איז לאקאלם, פילע און •באארד דזשאינם

 זײ אז אדער קאםוניםטען, דארט געװארען איבעראנאכט זײנען קלאוקםאכער
 ״רעװא״ א םאכען אםעריקא אין קען םען אז גלױכען, צו אנגעפאנגען חאכען
 זיך װעלען דרעםםאכער און קלאוקםאכער אביםעל װאס דעם דורך לוציע״

 די אז איז, פאסירם האט אםת׳ן דער אין װאם אײנשפארען. אנדערש ניט
 .חאט כאאםטע, זײערע מיט צוזאםען דרעסםאכער, און קלאוקםאכער שיקאגא

 די װאםע^ר םיט שטוץ אונאויפחערליכער דער פון אפגעעקעלט פיל אזױ
 װאס אײנציגען יעדען באגיםען טאג־טעגליך פלעגען אגענטלעך םאםקװער

 די פשוט האבען זײ אז פײפעל, זײער נאך נאכצוטאנצען אנםזאגט זץ־ האט
 דער װידערשטאנד. א אחן אפיםעם די אין ארײננעלאזען אװאנטױריםםען

 ארגאניזאציאנס פון צוריקגעצויגען אײנםאך זיך חאט עלעםענט אנשטענדיגער
 םײקערם, די צו הענט די אץ ױניאן די איבערגעגעכען האט און טעטיגקײט,

 נדטגלידער ענטריםטעטע די װעלען שפעטער, אדער פריהער )אז האפענדיג
פים. און הענט די םאר שװינדלער די ארויםװארםען

 עב-י*ריכנדגער4ז נעווען אלעםען, נאך
א אין אנצוגעחטעז עלעםעגט, טישען

 איז, דאם אויב צװײפלען ׳םיר
. טרײד־ױניאױסטישען א פאר שטאנדפונקט, . . .  

 אז איצט אבער, װײםען, םיר ;געזינדעל ױניאן־ברעכערישער א געגען קאםה
 זיר וועלען קאםיםארלעך די אז ערױארטונגען, און האפנונגען זײערע אין

 לײםענדע אונזערע זײנען אנהאלטען, ניט זאטעל אין שיקאגא אץ לאנג
 לאנג גיט געגוםען טאקע האם עם גערעכט. גאדן געװען ברידער שיקאגא׳ער

 טײערע א פאר װאם אויםצוגעפינען באלםעלאכעם שיקאגא׳ער אונזערע םאר
 פעך־און־שװעכעלדמע די םיהרער םחם און ארגאנײזערם, םענעדזשערם, ױניאן

 איין ײי םעהר עטװאס םון םארלויף אין זײנען. פאליטישענם קאםוניםטישע
 שטיק־ ש)אוי ױניאן די צושאםען װי כטעט קאםיםארלעך דיזע האבען יאוזר,
 קאנםראל דעם אםגעשװאכט שעפער, דרעם אנצאל אן פארלארען — לעך,

 דער םיט אז דערצו, געבראכט האבען און שעםער, קלאוק וױכטיגע םילע איז
 װיכטיגער א טים ווי רעכענען. צו אויםנעהערט טרײד אין זיך םען האם ױניאן

קראפט. אײנםלוםרײכער און
 נים אײנגעגעבען, ניט דאך קאםוניסטען די זיך האט אבער, זאך, אײן

 זײ זיך האט עם שםד־שטיק. פאררעטערישע זײערע אלע אויף אכטענדיג
 די װאם טרײהײם םון געםיהל טיפען דעם צוצדברעכען אײנגעגעבען גיט

 געהאם אימער האבען ארגאניזאציע שיקאגא׳ער דער םון םײל און רײנק
 זמם םארבונדען, געװען זײנען זײ װעלכע םימ אינטערנעשאנאג/ זײער םאר

 עס שיקאגא. אין ױניאן דרעםםאכער א אדער קלאוקםאכער א עקזיםטירט עם
 םון טוהות און הערצער די םאר׳םם׳ען צו אײנגעגעכען ניט זײ זיך האט

 אדער ,‘״ױניאניזם׳ םקעב פון גיפט דעם םיט ארבײטער שיקאנא׳ער אונזערע
אינטערנעשאנאל. דער נעגןון םארראט פון געםיהל א מיט

 און שיקאגא, סיץ געקוםען ענדליך איז אינטעתעשאנאל די װען און
 שום אהן און עהרליך אװעקגעשטעלט ארבײטער שיקאגא׳ער די פאר האט

 קאםיםארען, די מים — שטעהן װילען זײ װעםען םיט םראןע: די קונצען
 קלאוקםאבער שיקאגא׳ער די האבען — אינטערנעשאגאל, זײער םימ אדער

p שטורעם א םיט געענטפערט םראמז דיזער אױף דרעסםאכער און l באנײם־ 
 שפענער אויף קאםוניסטען די האט ודאם אינטערנעשאנאל, זײער פאר טערונג

עםטער. די םון ארויםגעשםיםען
0 * * .

 שוין שיקאנא אץ אנשיקעניש קאםוניםטישע די איז םאג, צו הײנט
 ניט אנהענגער זײערע םון איז עס פארגאנגענהײט. װיםםער דער םון זאך א

 םקעב• אנזעהן^דיגע אן אפילו צוזאמענצושטעלען נפשות נענוג םארבליבען
 זייערע נאכצוטאכען כחות אלע מיט זיך םטארען זײ אכװאהל אײחשענםי,

 םיט שומפות מאכען םון םרט דעם אץ אפילו ״כאװײרים״ יארקער נױ
 איז נדולח אםאליגעד זײער פון װאם אלעם באלעבאטימלעך. םקעבישע

 טיילארם, לײדים די צװישען אידעלעך׳ ,רויטע ביםעל א איז פארבליבען
 די אין םײםטען ארבײטען װאם דרעסםײקערם, קאםוניםטישע הײפעל א און

 נאר װען באלעבאטים, די ב&הילפינ שטארק זײנען זײ װאו שעפער, םקעב
ארנאניױרען. צו שעםער דיזע םארזוך א םאכט באארד דזשאממ דער

 קאםױ זײער טיט פארטיג שױן זײנען ארכײטער שיקאנא׳ער אוגזערע
 פאר־ נאנצען אין גיכער װאם וזילען זײ און נעשיכטע, בלעטעל ניםםישער

 ארבײם, שטיק װיכטיגע א זיך פאר איצט האבען זײ כמארע. דיזער אן געםען
 חןם אין שעפער דרעם נים־יעיאן גרויסע די ארנאניזירען פון ארבײט די

 וואס אױפגאבע, קאנסטרוקטיװע גרױםע, א איז דאס ;םארקעט שיקאגא׳ער
 קרעפםען םאראײניגטע די טיט גיכען אין נאר װערען אױפנענוםען םוזען װעם

 די װעט זיכער, םיר זײנען ארבײט, דיזער אין יוניאן. גאנצער דער פון
 כאארד דזשאינט שיקאגא׳ער דעם זײן כאהילםיג איםער, וױי אינטערנעשאנאל,

םארםאגען. װעט זיי װאם םיטלען םאטעריעלע און םאראלע אלע םיט

פראלעםארישען זיץ םון ארונטערגעםאלען שלייער דער איז עניליר

 םרײגם גאבעלען דיזען איצט גיז םארהילט האט װאם געהײםניש די
 — אונז פאר ער שטעחט אט און פארשװאונדען, איז קלאם ארבײטער םון

 — םפאגדזשער, קלאטחיננ און בראוקער אינשוחןנם ריעל־עסטײטניק, דער
 אונטערשטיצער און פרימט װאריטער א ונעצםו. בכבודו דײטש, דזשאהן םר.
 א פמ נאםען אין כלומר׳שט ערשײנט װאם פאםקװילטשיק, שטיקעל דעם פון

חןר ווערם װאם און ״,50 פון ״קאםיטע ניט־געבוירענער  אתים־ אםת׳ז אץ,
 כיטערע אטאלינע עטליכע פון געלט די פאר און הילף דער םיט געגעבען
חויפט- זיגםאן, פרעזיחןנט פץ און אלגעםײן, אין ױניאן אונזער פון שונאים

* *. *
 קוןאטש, דעם אין פאראינטערעםירט ניט האר א אױף טיר זימען םילא,
 ?יין אץ עם דערלאננט דייטש מר. װאס ״םטראטעגיקע״ אץ פלוידעריי
אמםרינאנםלעך. שװארץ־רויטע די כאוױירים, נייע זײגע ליפלעט׳ל
 טאג־ די פון ערנער ניט און כעסער ניט איז לשון מענה דײטש׳ם םר.

 זיעע װאס םים גכלח את שםד־שםיס צוגעגעםענע לאנג פון שױן טעגליכע,
f אויסעד נעזמדעל. זייער קארםענען םיפדקעטפער קאםוניםטישע iy r t פאײ 

 נאנץ קריגמ ער וואם עליח דער פאר דייטש טר. כאצאהלם םיר, שטעחען
 פלאץ א זיכער דאד איחם קוםט מאגוםעקטשורער, א אלס און. טטשות׳דינ,

געזינדעל. ליבער דיזער צוױשען אויבענאן
 צו םארברענט אזוי •נים זיכער דאך זײנען װײםער, םעםבערם, אונזערע

 n פאר ױניאז. זייער און זײ וועגען זאנען צו חאם דייםש םר. װאס װיקען
 ח*מה אמטערנעשאנאל חןר פון םעטבערם די זינט יאהר, דרײצעהן לעצטע

 דער־ ארנאגיזאציע, זײער פון אפםרעטען געבעםען דײטש םר. זעלבען דעם
 שװארידרעאסציא־ א אתיפצוויננען געװאלט איחר אױף האם ער װייל פאר

מ נױט קריצעז «ו אױפנעחערם נים דײםש םר. חאם פאליסי, נערע «י  אוים די
זײ געלעגענחײט יעדער בײ חאט אץ דרעסםאכער, און קלאוקםאכער די

\
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זיגםאן. םאריס •רעזידענט פון

»ר»י?על) («»ײ«ער
 חאב װאו לעצסזנ *רטיקעל אן אין

 *j’rpi»>P די אזוי <ו♦ אננעוויזען, א־ר
 דעס פון אינערגענאנגען איז דוסםריע
 ײאו ספנופזנסטשוריננ־סיסטעם, נארםאלז

 םחורח די פו־אדוצירט ספנריקאגט ךער
 דדפא• *ום פאגריק״ אײגענער זײן איו

 װאן סיסםעם, גינג־םאב־םאנוםעקסשוריננ
 און װארע די ארוים גיט רזשאמר דער

 קאנטראסםארס. אויטםײד *ו םטײלם די
 נא• םיר זועלען ארםיהעל איצטעעז אין

 דאזינע די װאס װירסוננ, די מראכםען
 םארשי• די אויף• גזנהאט האט ענדערוננ

טרײד. היאוק אין עלענתנטעז דענע
נאטיר־ םיר זײגען ארבײטער אלס

 אלעם פון םעחר םאראיגטערעםירט ליך
 חשאבינג־ די װאם זוירפוננ, דער אין

 אױן* נעהאם האט סיםטעם קאגטראקטיננ
 לעבענם״באדיננוננען און ארבײטם- די

 םאר־ זײערע אויף בעלי־םלאנות, די סון
 לעבענס־םטאנ• זײערע 1«י דינסםען,

 נאהאנד־ דעריבער װעלען טיר רארדם.
םראגע. דיזע צוערשט לען

 םאר רענירוננס־סםאטיםםיקם די לויט
 טויזענט 61 די האבעז ,1921 יאהר דעם
 יאחר יענעם זיינען זתלכע םזגנשען, 298

 פראמצירען בײ באשעפטינט נעװעז
 סי• 87 שכירות אין אפנצנוסצן קלאוקם,

 דאס דאלאר• 971 אוז טויזענט 664 <יאן
 זזוג• 17 איבער דורכשניםליך אוים םאכם
 פןרזאן. א פאר יעהרליך ראלאר דערט

 םון רעפארט דעם לוים זײנען, 1925 אין
 דורכשניטלימ די קאםיםיע, נאווערנאר׳ס

 קלאוססאמר יארסער נױ א םוז שכידות
 יאחר. דעם דאלאר 1600 ארום נעװען

 פון םארסלענערוננ דיחנקםע » איז ךאס
 סאר דורכשניםליך יאהר א דאלאר 200

 דאם, רעמנענלינ ניט םלאכח, בעל יעדעז
 דער םאר איז לענענם־םיטעל דער ײאם
 פארסלענזד די t* אזוי נעשטינען, צײט
 גחך םיל איז שנירות אטת׳ע די פון רוננ
. אן. ווײזעז ציפערען די זוי סעד,

 פ»ר?לענעמננ דער פון אורזאכע די
 אײג־ יעהרליכען ארבייטער׳ס חןם םון

 פער לזין זײן װאם דעם, טראץ קונפם,
 זײ איז נעװארעז, נעהעכערם איז שטוגדע

 םאתרעםערטע אוז סעזאנעז קירצערע
 נעסוםעז .איז יואם ארבײטסלאזינסײט,

 םארשפרײםוננ דער פון רעזולטאט אלם
 דזשאגיננ־םאב־םאנוםעקטשוריננ דער פיז

 םאראינטע• איז דזשאנער דער סיסטעם.
 םאב״מא־ ם״הר װאם תאבען צו רעסירט

 צװישען זאלעז זועיכע נופעקם׳שורערס,
 ארבײט. באנדעל פאר׳ן קאנפורירען זיד

 בילי• אלץ האגפורענץ, די נרעסער <ואס
 םאר נ״םאכט. ארבײט זײז ער קרי:ם נער
 נאנצע די זגר קאנצענטרירם *וועת דעם

 קורצעםטעי םענלינםט דער אויוי ארנײם
 צײט, דער אויןי נאך חורצו אוז צײט,

 אינחםםריע. דער אין סלעה איז עס ײעז
 סאנ־טזר סעהר דאר זיך װעלען רעםאלט

 באנחנל פאר׳ן רײםען נוסעסטשורערם
 אזוי בילינער. םאכען עם זועלעז זיי אוז

 עס םטיילם יועלכע וױיס, ער ײי שנעל
 םעזאן, דעם תחן אוםנעפעהר װעלען
 וואס ארבײם, גאנצע די אױי ער סאכט

 צו־ ער פארקויםען. \jhvp צו רעמנם עי
 נרויםער א צזוישען ארניים זײן טײלם
 די םאישטארפעז צו כדי שעפער, צאחל

ער־ ביזי ײאכען עטליכע די קאנתורענץ.

 סאנ• צאחל גרויסע א vt>*u סוטינען
 פזוי וועותן עש און םאנופעקטשורערם,

 צאחל נרצסןרע » פלץ אריינגעצוינען
טרײד. אין קרננות

 און סצזאן סארסירצטער דער אםת,
 ש׳ד זייינע פון צאחל סארגרעסערםע די

 איד רזר אין פארלוסט דעם םאמן פער
 שע־ חונדערםער אוטנעחײער. חסטריע

 שטעחען םאשינען טויזענטעד און פער
 גרעסםען דןם לײדינ דעם דורך דאך
s פארנחזמרט דאס יאהר. פון ט״ל i 

 דער איז )oo״n( נױועץ דעם וואלדיג
 צאחלם משאנער דער אינחםםדין.

 און רענט תדפאר. דירעקט נים אנער
 דער צאחלט “עסספענסעט ,אװערהעד

 סאכ־םא• דער און סאב־סאנופעקטשורער,
 דעם פון ארויס ov coin• ניסעקטשורער
 םארשטעחם פאדדינסטען. ארנײטער׳ס

 וחד זיך סינמדט תשאנער דער »ז זיך,
u ער זױיגינ. נאמ דעם נעז p o n אז 

 םאכעז צו נעטער זיו לוינט איהם םאר
 םום ער און הירצער, װאס סעזאנען די

 די נועגמן אנער אדבײטער דעם עס.
 ער *חת: צוױיפאמ סעזאנען קורמ
 גשםח, די זיך סון אחים סןזאן אין יאגם

 ארנײט ער און געזונם, זײן פארלירט
 פארלירענדינ יאחר, אין װאבען וױינינער

שכירות. איז חןרבײ
או זיינען דאס און  אײנצינע די ניט נ

 חאנען ארב״םער די װאס פארלוססצן,
ך  דזשאנינג־םאנ״םאנופעסםשו• ךעם חו
 אונזימר־ דער איבער םיסםעם. רינג
o םיט הײט n אי• טאנ, םאתענדינעז 
 פוז אוםוואנדערעז שטעגדינען זייז נער
 ארנײ־ דער ivp צװייסעז, צום שאפ איין
 םולע וײגע קרינען ניט הײנםאל טער

 װען נעקדאנצז, װאלם ער װאס שכירות,
 נרוי־ » אין צײם לאגנפ » ארבייט ער
 שאי• אינסײד פאראנטװארטלימן סען
 צװישען סאנסורענץ האלדשנײתגדע די
 דעם באנדעי, פאר׳ן חאנטראסטארם די

 צוױיטער דער tv טורא, ארגייטער׳ס
ײ ארויסרייםען וועט ארביינמר  איהם נ

 םא״ זײן אונםער גראנם — אדבײט די
 איז שװאכערע די פארװאנדעלם און ךאל

 כדי יוניאדרולם. די גענען פאדנחנמר
 דורך דאלאר עטליכע נאך ארייגצוכאפעז

 םילע rrunt םעזאן, זואכען עםליכע די
 ,דילס׳ םאכען צו נעטריבען ארבייטער

 ארונטערצולא־ נאלעבאטים זייערע טיט
 סםאנדארדט. אײננעשםעלטע די its זען
tv אר• אלע אן ריוזרט האנפורענץ זייער 

 דאך v* אינדוםטריע, דער איז בייטער
ע די, זעלבסטםאר׳שםעגדלױ. תינ  ווכעז ו

 אויסגע־ זייערע אויפצוהאלטען שםרענג
 נעהען ארבײםם־באדיננונגעז, סעטםטע

 אמעטיינער דער און ארנײם. אהן ארום
וינקט. און דנקט לעבענם־םטאנדארד

v םאב־ דער פון רעזולםאט צװײםער 
 וער םון און םיםטעם םאנוםעסםשורערס

 אפשװא־ די אח שעפער פון צוברעסלוננ
 םאר־ די און סאגםראל ייגיאן פון כו«

 ױניאז דער פון קאטטץן די פון נרעסערוננ
 אויסדריחען יךno 1 װ*ס םאשינערי,

 ײאם םעמםעס. און דיום העכערע איז
 טרײד איז דך נעםיגמ עם שעפער םעוזר

 םעחר r>v זײמז, ״t סלענער וואס און
 ױניאן די no אנגעשסציטצ ױז באאםטע

 סאנטרא• צו שעפער די פדי אויפחאלטען,
 הונדערט ןםלאמ אגשטאס ײעז ייחזז.
 צויחד מרייד דער אח שןפפד, גרויםע
שעפער, קליינע חונדערט 18 אין מלם

 חאט ןןך גאר װען װעלט, דער פון אוינען די איז פארשװארצען צו נעטרײט
פאר־ א אדער שםאר־װארם א םים אריינצוסריכען םעגליכקײם א געחאט

^ ^ פרמםע. דער אין זײ גענען לױםדונג

 נעפאלענקײם די איז םאםענט, דיזען גײ יע״ אינטערעםירם אונז װאם
 חאלב־שוזארצע און חאלכ־קאטוניםטישע אונזערע פון םארזונקענחײט און

 שותף אזא אריינצוגעםען חוצפח די און גאל די חאכען װאט ,שלום״־זוכער,
 אן זאכע״ ארבײםער ,חייליגער זייער איץ זײ חעלפען «ו דייםש, םר. װי

 יעדען בײ פאר׳חרם׳ט און פארחאםם איז נאםען וועסעגם ארבײםסגעבער,
אױםנאת סימ אחן קלאוקםאכער,

 ,אוםפאר־ די פאר םםראםעניקער א *ח ראליע דער אין דייםש םר.
 םאנופעקםשורער, קלאםח־םפאנדזשינג דער דייטש, םר. סלױזניסע^ מײאישע״

 פון ארםיי ניט־געשםומענע א פיחרם װאם נענעראל, א פוז ראליע דער אין
 אינטעתע־ גאנצער חןר נענען און זיגםאן פחףיחןגט געגען קלאוקםאכער

 א אח עם װיץ. אוםנעלוםפערםער א וױ םעחר איז שאנאל,
 צחאם נאנצזןר דער פח באגקראט םאראלען דעם פץ באשםעםיגוגנ

 נפשות עלענחן דיזע אױב װארי^ כנופיח. שעללי־פערלשטיץ פענער
 עפענםליר m פאר׳פםאגען, כל פודם װאלםען«ײ געװאוםט, עםװאם יא טאקע

 אונםעתעםונג, װעלכער איתענד ט*ט נאםען דײםש׳ם דזשאהז פארכינחמ
 ארנאניזאציע, זײער םים און קלאוקםאכער םים טאז צו זןפעם חאט װאס

 1אי אז׳ םיט® ערשטער דער פוץ טאכערײקע, דיזע פארדאםען צו עם הײםם
 פאראורםיילען ױ און קלאקוםאכער, דענקעגדען עחרליך יעדען פון אוינען די
תחוו^ שװארצע אלדי צו

tto אוגג׳ד נימעס*אגעננ»ן פון צאחל די 
 אום־ דןר װערען. פאמרעסערט חויער

 שאגטראח״ סרייגער פפרפנסװארטלינער
 חוציזד און װאנעגד סעחר אױך איו טאר

 טרא• פאר סורא פזױ ניט חאט ער ,in־
 פאראגט־ דער זױ ױניאן, דעד סיט נעל

 דער־ איז bv שא•. נרױסער װארטלינער
 סײ חאט נאסעל קליינער דער װייל םאר,

 די פארלירען. .צו וואס ניס סײ װי
 זיינעז שעפעד קריינע די אין סכסוכים
 צו שװערער און פעהר םיר דערםאר

 צו קוםען אפםעד סוו עס שלינטען.
cvrnyivoD אר״ חןד סםרײקם. און 

 םאר״ םים דעדפאר נאצאחלם נייטער
שכירות, לארצנעי

v האנטראסטינג קליינע די םון סך 
 די יאחד. יעדען צו דך םאכץן שעפער

 גע׳חלום׳ט האנען װעלכע אײגענםיסער,
n’t ,דעם אין פאלען פרויםצוארנײטעז 

 ואף די פארלירעז און ?אנקותג׳דקאסף
 אינװעסםעט. חאבען די וואס דאלאר,
 פון םאתומען זוערען פלעצער ז״ערע

 Vt pvn חאבעז וועלנע סענשעז, נייע
 נא־שםעג־ דער אט ארױפצוארנייטעז.

 שעפער, הוגדערםער פון שטראס דיגער
 און •עהדלױ, זיך פארמאכען זועלנע

 ויד, עפענעו װעלבע שעפער, נײזג טעחד
 ׳שווע־ םיעל נאך ױניאן יער םאר ס»כט

 פאנדיציאגען די סאנםראלירעז צו רער
 נרעסערע נאך ארבייטער י1 בחגננט און

 דער דורך סײ שבירזת״ אין פארלוסטען
 איז דזשאב, v !וכענדינ צײט־פאריוםט,

ם דודר סײ  ארבייטם־ אדםײ די ײאם ת
 קאנקורענץ די נרעסער. װעדט צאזע

 שארפער, װערם ארבייםער די צװישען
 פאר ארנײטען צו וײ םאכט דאפ און

 ntv no ױניאן די שכיחת. סלענערע
 ארנאנױאציאנם־ tv ׳ אנתאלםען נםדר
 ניי־ארייננעקר די ױניאנידרען צו סםעי
 טרעפט סאל םילע און שעפערן מענע

tv ,o s פארםאכעז װעלכע שעפעד, די 
®r ניט נאצאחלעז דך, ”t ארבײטער 

 צוױי unv זואך v פאר װיידמתם די
 שםענדינע די דערפזן שױן האנען —

 יױ דער פון ארנאניזאציאנס־לאםפײנס
 עס אוז שװערינסײט• ספעציעלע v ניאן
 די םוז צוברעהלומ די tv סלאר, אח

ם סאנס שעפער  לעבען ארבייםער׳ם ת
אונערםרענליך. ישוט

 שעפער די פון צובדעקלוגז רער פון
 ארבײםער. די ביױז ניט וױדעד, לייתן,

 סאב־טאנופעק־ און קאנטכאקטארם וי
 פןור »ר״ז זייער אויך צאהלען םשורערם

 »:־ אינדוםםריע. דער אין כאאס דעם
 1זי איז ועלנסטשםענדיג p’t צו שסאט

 ניײ םעהרטםע די זואם אוויםאדנײטען,
 םאנוםעקטשורערם * סאג ארײננעקוםענע

 זוע־ דערנרײכעז, צו נע׳חלום׳ט חאבען
 מעהר גאך זי' פון מעזזרטטע די רען

 עםליכע די פארלירען און פארשקלאסט
 איכ־ ”t װעלכע דאלאר, אפנעשפארםע

 דער װעלמ קאנפורענץ, די װעםסען.
 באנענענט, סאב׳םאנופעתטשורער נײער

 נים עו pv דערצו אוננעהויער. אח
 אלע די םיט נאתאנט ניט ערפאחרען,

 חשאבערם. די םון םריקס און קונצען
 נעים, די אוים וין לערגט ער װאנען נין

 נאמ רבימעלט. טייערע ער נאצאחלס
 װאם פיםאל,vp נאנצער דיז געהם אפט

 פון פעיע םעהרםטע די אין נאשםעחט
 דא• הוגחורט עםליכע צונויםגעליהענע

 רזשא־ יי צו שכר־ליטוד אויןי ptrnv לאר,
ח אזן :בערס יך1 סוקט ער װאנעז ג

p v  ,onv באם אויס זוידער שויז ער 
no tw רײהעז די איז צוריסקערען דך 

פראלעטאריאט. פון
 ״אװערהעד שרעסלינען נאנצען דעם

tunops" דע־ םיו אינחםםריע דער פון 
tPP חנר tvopvuMVP סאב־םאנר אדער 

rnroppe^ פאר• עפעם סענען צו בדי 
 tvtpo, ײאמז עםליכע די דווך רינען

tto אגחאלמעז ער v ,■רענט, צאוזלעז שא 
 עסםפענ־ איבערינע אלע אח פיאצעגימז

 דעם אין אפילו יאוזר. נאנצצז חנם סעם
pv tvtsro אווינע, סאנהוחננץ די tv ער 

tto ן  פאר־ הלענםטע! דעם אימרל^עז ד
 דעם קרינעז *ו כדי נארםענט, פןר דינטט

 ארבײםער׳ם דעם ארנײט. באגדעל
 ,ארוםנע־ אזוי שוין םען האס שנירות

 כ»ז ipp דריקען םעחר נאך tv טריםט*,
op .םאב־םאנופעסםשורןר ךער גיט pv 

 פראפיטעז, ויינע ווכןן צו נצצװאונגען
 אוגנע־ אלײן ארבײטען דורך ערשטענם,

 אײנצושפא־ נדי שטונתז, לאננע חויער
 צװיײ ;ארבײםער tv פאר שכירות רע?

 אינ־ •*־ v אפשיארעז חרכ׳ו טצנ^
cpvo שגיידערם די װאפ (דאם, ווארפ 

 איז )“.יתוי רוםען פלצנצן חײם דפר אין
נאר־ דעם פאחפםעלען אין פאױוירצען

n חדף דדיטצנס, |1א מענסן tim n■ 
 נדי םיאנח, דער jie קװ«ריט«ט די דען

•רא־ ps tr*ai״wip tsiM •tv אױו•
 און א״ז זיד עס ג׳ט מחציאנס-?אסט.

 ip ראנט ׳עס פארזעהט דושאנעד ח«ד
v דאראר, *אד oarti יט, עס; Pדיגט 

 םוו און צודיש קלײוער די ער
jptvp דײואנעד ד«ס is( עד נדי !,,•די 

 •וןי״ דעו צונעטען. איחס נײ עס זאל
 אדער ?•גטראלםאר דער tv ,pv ױצא

 פא~ • נלויו pv סאנ״סאנופ׳וסט׳פורןד
tvo ועינער דושאנעד, נײס: pv דער 

 ?•נטראיירענדער און נאס אמת׳ער
 *jv נאר אי;דוסטריע. דער אין םאקטאר

 איג• tv |’א פאררא) v זיין צו שטאט
 טיט נעזיכןרט pv ער װאו ,avr סייד

 נעלט t״p דאדןי שנידות, װעכענםליכע
 פפיפנט• ניט pv און *וייינלײנען ניט

 :•steps •װערזזער די םאר ווארטלױ
pv ,opo עו v (•סאדס «’t” t t •איי

 !ינער ניט קיינמאי pv און שא• נענעס
”;p סיט גיט t די סיט ניט און שכירות 

אר״ד״ערײנט. חאט עד װאס נעלט,
 pv װעיכער חשאנער, דער אפילו

 פאר׳ן חזייט׳פאדאנטװארטייכעד דזןר
 תשאבײ״דקאכטדאהטינג די איינפיחרען

 ?לאוק דער איז פראדוקציע פון סיםטעם
 IV אױך ׳®יין זיר הױגט אינדוסטריע,
 דער״ אײנענטליך האט ער tv *דוסיע־ען,

 נעלײנס איחם האם װאם הון, די המ׳עט
 נאד ;עיענ ויין אין אײער, נאידענע די

 פאר־ לײכםע נרױסע, און עהםפלואטאציע
 אינדוסט• די רואידדט ער האם דינסטען,

 רייכטום t״t האט ער װעלכער pc ריע,
 דער־ דז׳שאבער, דער ער, אױך נעםאכט.

«t די שוין פיהלט  iJnt:pttppotvp דער 
 האס ער ײאש כאאם, pv צושפליסעמננ
 דורף אינדוסםריע דער pv ארײננענראכט

 ער װאס קאנלורעגץ, םשונח׳דמער דער
באשאפען. האט

 םארנילעט ntv האט קאנקורעמ די
 ■רא• די tv ארנייט, די פארנאטשט און

 גע־ האנע) נארםענט יעדען אויף שיםעז
otto םענ* איינצינע די זינקען. שםארק 

 נעלט סאמז צו שאבער1ד םאי׳ן ליבפײט
pv דעם פאר מאםעךפראדוסציע. דורך 

 pi* דעם אנםװיקלען נעדארפם םען װאלם
 *Vt פרויען די tv עולם, דעם פון p\̂oש
 סלײ• שעהגע נעסאכםע נום פאדערען 1לע

 איבער םען, רעם׳האט ovonv וער.
 pvorpi דעם בילינסײט, נאך נעיענ דעם

 תליי־ אױןי פראפיטען די פארדארנען.
 נעשטיינען. אנשסאט נעפאלען, זיינען דער

 ■דא־ אין נעװײנלױ jpp’t ■ראפיםען
 אויוי ^׳pp’otv פון pna צום ■אדציע

v ארטיקעל י בילינען ipp ארוים* נים םעז 
 v אויוי יױ פראפיטע), pintv שטעלע)
 םארנחד עס זוען ארטיפעל. םײערע!

 טוחר דער tPP געברייר, רער זיך םערט
pi” t tpsvotv םארקוי־ דורך פראסיםען 

 סארערנע־ דער מרך םחורה. םעוזר פען
 דער אבער ויך האט הװאליטעט פון רוננ

 פאר• םיל ntv ניט פלאוקס פון פארנרויך
 די באלאנםירען אל1 עס tv גרעסעוט,

 וײנען װאם פראםיטען, םארסלענערטע
 די און פארגילעוננ, דער דורך נעקוםען

פאלען. נעםוזט האבען פראפיסען
 ■ראם־םעז, םארקלענערטע די חוץ י

 איהם דדטאבער פון !שערנעקיים די האט
 פראדוצירען זצל ער tv דערצו, נעבדאכם

 םארקױםע] קען ער זוי םתורה, םעהר םיל .
 אכדערע איז .1*רײ נארםאלעז v פאר

כרצ־ v נעבראכט חאט dp ווערםער:
 םרײד. חןם אין איבערפראדוהציע גישע

 טאכט אננעוױזען, םריהער האבען םיר װי
 דעד אין ארבײט t״t אויף שאבער1ד דער

 נילי־ קריגען עס אל1 ער כדי צייט, סלעק
iSP חשאבער, יעדער געםאנט. גער ijn’ 
 חנם, אײנציגער דער pv ער tv דינ,

 װי םחורה, םעהר פיל ,ראדוציחגז לאזם
t״tpopitv tpipp trutp pi, האפעגדינ

tpopitpppttv פון טרײד Pi” t שאנפר 
 ootp, סעזאז ריםײל דער tptt רענטען.

 חאט ער tv אוים, נעװייגליך ער נעםיס
 םארהויםעז, עןp ער װי םחורת, םעהר
 אויך זיינען חשאבערם אנדערע די װײל

 *pi האבען pv קלונ ’ttv פונסט נעװעז
tvo רע־ דער ער. װאס זעלבע דאס 

 די םארלוישעז tto ער tv ,pv ויט»ם1
 v ־mpt םאר לאטם רזשאג pv םחורה

•1פרײ נירערינעז
 נא• האבען דזשאבערם די װאט דאם,

 קאנט־ צאהל נתיםע נעװאלדינ v שאםעז
 ”t מי םעהד פיעל שעפער, ראסטיננ

tpivP אױך האט ארבײם, םיט נאזארנען 
 שא־ ויר זאל עם tv רערצו, נעבראכט

 די םארנרעסערעז tto םענדענץ v םעז
 *1VP װעלכע ,Dרpרtvטppפtנvמ צאהל

ivo opiptv S’v tpnntp־p. רײכע־ דער 
 t»p עלכערtl רער,1םאג*םאטם?סםש רpר

 ארביײ חרך ■ראפיטעז זיינע םאכען ניט
 ppivp די איבער תשאבער פאר׳ן טען

 יזליינע pjpotppit’tv*”: די «ן רעגץ
 אלײן ביםלאכװײ! אן הױנם שעפער,

 pv זזאם ער םרײד. וװם םארהױםעז
 דזשאבער אינער׳ן םארצונ דעם אנפאנג

 בעסער איו tnttto וײן ovtt *־ערםיט,
 פראדזצירם »ערט עם װייל נעכזאכם,

 ביםלאכװײו שא■. אײנענעם זײן איז
”pi םין צאהל די ער פארגרעסערם t 

ijnttp ל קאנסורענם. » װערט אוןPצ״ 
 אינ־ די tv ,tPt’ttvi האם םעזאן טער
 »יד?ר twnp רערס1טאנוםע?טש םײד

אויבערהאנט. די
)10 «ײ« אויו (׳ילום
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ייז סוקסעש o'wncjyv’m טוס
ור״*• ןןג*«יי*ד חןו

.ווענ®) *װאלס״

o'w אין vifi jn a rn טעי »»טעי ?t׳ עװעגױ, peps't pa סס. ’iB 
 ־ipoppd די ia taro אנחויב ne כ»ן
‘̂,p 'נורגעט דאגא פון װ׳ןנם״ "רפ 
r און t n a r n .זױיזענ־ פוגי אנאט 

 םיז סאריױי אין oan ווערנער פוייגד,
 ■'?־rp3 קיגסטלצריש טיט יאהר, ■אר א

to ,גאו נא׳שעהגט ראימן a דרא״ סך 
 *וועק איז ,ipdbpd איױשצן אין «»

 דער איז ער און ,ipdbpo עגגליש **ילען
 . װענט .פיר די אין 1חויפס־׳שױשפילע

ra הוי»ט*ר^<ע. די ׳#•י?ט עד .ip רי 
 םיר זיך .וויילט עס און .pop•' גאגצע
םוגי זעהן ,iptpp געהס, :ז^נען גלײך

י . זױיזענפר״נד.
 ליטע־ a איז *יעםע די װיפיל אויןי
p r 'im ,פראנע• אגדער א; אין דראסע 

pp םיר בײ קעגט איחר tc, אג־ ז*? איך 
 ײיז שטרינעראר סך a נאר אויןי מייזען

dppjppb אויסנע־ אזוי גיט זײנען װאם 
 '99 ז*ה טעאטער־׳עםיס דאם *ז ארגײם

rn א אהס נילםען נען a ip o T .ווערת 
a תאנד־ גאגצע פאלש. זיינען טענער םד 

 זױיזענ־ םוני .peoac זײגען■ <זנבען
 *iac אזא *נער איז אליין רא?ע פרײנד׳ם
p עגדיגטע r 'o a o an ,עם אז ארנײט 

צו ווערט און זעחן, *ו ווערט איחר איז
״ ^ויבען.
op ער • געננסטער. a איז ער 'cr די 
 ’«B ותלנער, ״גענג־לידעד״ א םון ראלע

 *ייט יאהר י1פינ פריזאן אין זיצעגדיג
 — עגיגים הױנע װעגען געדאגקען קריגט

 .טענ׳טען oan ,dpi װעגען הויפטזעכריך
 *■ריזא־ זיינזט םריי, גיט זיינען בכלל

 *ו פארשקלאפט זיינעז אלע גערם״.
 װאם טא( נים ipp סיינער װאם־עס־איז.

ip >  טורםע. a אין װי •*זױ ם׳איז »
 האר־ טענשעןים יעדען איז איז טורםע די

ז׳ אז םײנט, ט«ן י «ען. אי י  פר״, מן
 זיו ארום םןן pan אםח׳ן חנר pa אבער

יװענט... שםיינמדנע םיר װעגם, ווענט,
 זיך הויבט אסם עחשטער דער ווען

 הארא־ בעני ,נעננסטער״, א װערם אן
 ס׳איז פריזאז. פון ערווארםעט װיטש,

 אי« יאחר פיטי יאויזי חײם. םאםע׳ם זײן
 די און פריזאן, אין פארשיקט נ«ועז ער

 פון געשפילט ווערט ראהע (די סאםע
 נע־ איהם נאך האט לאננםנער) פלארא
 נעװאוינט חאט מאסען דער םיט בעגסם.

 כע־ םון (נעשפילם ארנײטער־םײדעל אן
 ,טריטיננם״ טאכט װעלכע םינסעל), .<*

 אין םארליבט נעװען איז זי העםס. פאר
 טיי־ שטייוע א איז זי האראװיטש. מני
 יואר־ טאםע בעני׳ם און זי נוםע. א דעל,
איהם. אויף םען

 אויוי װארםען פערזאנען נאך אנער
װעלכער אײנער ״נעמ״; זײן איהם:
 ,לעפ־ צוױיטער א מ*:ק״, ,דהי הײסט

 װעי נאר און אזעינע. נאך און טי״
 םרידא םײדע?, א איהם: אויף ווארם

 א שוין — נרין) דזשין םון (נעשיילם
 װעיכע םיידעל די װי טי■ אנדער נאנץ

 םיידעל די מאמע. בעני׳ם מיט וואוינט
 זי אונטערװערט־טיידעל. אז איז םרידא

 ״נעננ־ די צװייטעז םאבערקע א איז.
 הוליעט זײ, מיט ליבעם םיהרם סטערס״,

 ,נוד נאר כסדר לויםט םאלונם, איז
 אין אװעק איז נעני אײדער טאימס״

 נאכדעס ״ז״נע״. נעװען ױ איז ■ריזאן
 נעננםםעד, אנדער אן צו אריבער זי איז
 איז װעלכער םאנס״, ,דהי נעננסטער *ום

 אב• געני׳ם איז נענױליחנר דער נעײארען
ותזענחייט.

 אנדעד נאנץ א אהיים סוםם בעגי
 ארענס־ זײז *ו אנטשלאסענער אן םענש,

 אין ווענם פיר די חינםער האט ער ליך.
 או| בעםטע ראם אז נעלערענט, טורםע

 זײז צו איז םענשען םאר םײערםטע ראם
 געדאנימז, אײנענע די אין םרײ — םריי
 םון פרײ הארמן, אײגענעם אין פרײ

 ■93 פון םריי וועטען, *ו *ונןבונדעניןײם
וויסענםביםע.

 דער אויא פאר קוםט האנדלוננ די
 ער וױ שפעםקר וױילע א םײד״ ,איםט

 זיף ח»*וױםט פריזאן, םון אוזיים הוםם
 T5HJP איז בןני »« ;נעננ״ די באלד

 איחם קוםט .נעננ״ די הײם. דער יץז
 אנ־ אז דןו vp«e שוין איו op אױנאזור.

 עדײאר־ דאד אבער .נעננ־לידער״ דער
עננ׳ די טקם  ײי־ גיײר וועם ממי אז .ג
 .נזמנסכמר-ארבײט׳. דפר בײ זײז דזר
 אין סאלראם יראסטקר * זײז עד װקם
ר איחם. רופט .!ענג״ די ,נפנג״ מ

 אמא־ זיימנ באלד ערקיערם אב?ד, מני, '
 אנרער m ״ויז ער־איז t» חברי^ למע

ש, י ארענםליכעד. »ז מנ
סריחפר־ דין פרידא, םיידפל די *ײד

מ  דדעחם ד איח^ מפם גצליבםע, די
 טיט סאסזםעװעם ;איחם ארום זיד

 אויוי ,וופםפעז״ צו איהם זונט ;איחם
 אין אנצחױגיעז זוכם ;װאגען *סא־לײ

 איהר. «ו לײרענשאפט אלטע די איחם
, גי »<■ איתר «םױסם *ב*ר, מ

»ppn .!די ארבייטע

 אױך איז ארײן ער נריקליך. איז ט«טע
 דער אין ארנייס, דער נאך גליפליך.

 ער נײן, אנער ניכזד, ער ?ײעגט חײס,
 םרצסט אוטעט »ן גליהליך. ניט איז

 מאט״רעו נעדאגהען חארצען. אין איהס
 די אױך איהפ טאטערט עס און איהם.

איחם. אווס אומנעבומ
ת י י  פאר םלוזםח v פיחרען טיידלאך ג

 װעינע םײדעל, ארענםלינע די איחם.
 איחם װיל םאטען, 1זיי מיט מאל p»? איז

ד די ;װענ נוטען אויפ׳ן פיחרען ענ  ,נ
 ציחעו נסדר איחם וױל טםער״־מי״דעל

,נענג״. דער הפסר־לעבען^צו א *ו
נםדר׳• די םארטראנען פצנעגדיג גיט

 פון און מאטען דער פון גוטסהײט דיגע
 זיך y כאים טיידעל, ארענםליכער דער

 ״דחי אין וואו סאלון, א אין ארײן אסאל
 פון באל א פאר סוםט סאלון פון בעק״
 #ווענט, דעסזעלבען פריחער, ,;ע;נ״. דער
 נערױ די,נעננסטער״־םיידעל איהם חאט
 אנטזאנט זיר חאט ער און נאל צום םען
 אווין םארט אבער איז ער נעחן. צו

 f» ערסרערט, װערט נאל ביים ארײ).
 אטאלינע בעני׳ס ,ג«;סטער״־מיידעל, די

 םון ,נלה״ אפיציעלע די װערט נעלינטפ,
 א איז dv ״מאנס״. נפגנ־לידער, רעם

nnor ליטט בעגי װען געננסםערם. פון 
 אםא־ זײנע פון ער װערט ארײן, אחין
 גרוים םיט אויפנפנוסעז חנרים לינע

 וױיםען• פון אבער זיך האלט «ר פרייד.
 זואש נעטען צו אפילו זיף אנםזאנט ער
 ער, װערט ביסלאכזוײז ,נאר״ דער כײ

 י*. טדיגקס ער און ארײננעצוינען, אבער,
אן. זיר שיבור׳ט פר

 אי ;עננ״ דער אן טען זאגט דערװײל
 לאנקורירט מעלכע די נעננ, אנדער אן

ט)געננ מאנפ׳ם םיט בםדר ע  באל דעם «
 שיסע־ א צו זיך גרײט מען באפאלען.

 אנדאט איז ייר, םארלירם נעגי רײ.
 זיין איבער לא״אגדע די איבער ער געםט

 אנפר זיר נאפט ער נעננ. אטאלינער
צוריק. באלד

 ,טאנה״ אן. קוטט גענג אנדערע די
 ,לידעדאי■״ זיין מיט פארטםעז ווערם
 זיך לאזם ער נעננסטערם. זײ;ע אינער
 באגענעגעז ןײכע חנרים די םיט אוועק

 סים םאלון אין כלייבט נעגי שונאים. די
נעלינטע. אםאלינער זײן

 איהם באםאלט עס און שינור, איז ער
a .ארום. איחר כאפט ער לײדעגשאפט 

 ער װאס פאל ער׳טטע דאס איז דאס
 צוריה־ איז ער זײם ארום איהר כאפט

 זיך, וועהרם זי פריזאן. פון געלוםען
 איחר םראנם ער אונטער. זיך נים אבפר
 דער \ואו הויז, דער םיז רוןי אוים׳ן ארויף
 ליבע־ פאר סומען דארטען איז. םאלון

 איז בעני אבפר זײ. צוױ׳טש םצענעם
 טענש. צוריפנעפאלענער קײן ניט אלץ נאך
 איײ שיכור׳ערהײד, ;איהר צו רעדט ער

 רעדם ער —זיך צו מעהרער נענטייר,
 ״אי־ דעם װענען נעדאנקען ?יינע ארויס

 יע־ אין דא װא^איז פריזאן׳/ נערליכען
 ער װאס דעם, ײענען אויך ;מענשען דען

 אםת םון טדרנה א דערגרייכט ׳שוין האם
 צו רעדם איהר, צו רעדם ער זײן״ פרײ
 געליבטע אפאלינע די םוליעט און זיך,

״מאנפ״. אז קוםם יאן איז ייר• צי
בע־ איז נעליבטע זייז דערזערענדיג

 רע־ א ארוים מאנה נאפט ארעטס, ני׳ס
 בפני נעגי׳ן. אױף צילם און װאלװער

 או; זוענ דעם אבער איהם פארכאאט
 מאנק׳ס םון רעװאלװער דעם ארויס האסם
האנם.

 זײ צוױשע! נעשלענ א ווערם עם
 רוף. פון ראנד ביים איז נעשלענ דער
 טאנק און שטוים, א פאנק׳ן ניט בעני

 דער־ ווערט און רהי םון ארונםער פאלט
 א באנאננען אלזא״ איז, בעני הרנ׳עט.

מארד.
 דער םערדער. דעם זובט *צליצ״

 דרעחט בעני בעני׳ן. אױוי פאלט זושד
 םאר־ געלוננענע םיט ארױם אבער «יך

 אײ סומט דעטעקטיװ a קנטםערומען.
 ײעלנע םיידעל, נוסע די און הויז, נעני׳ס

 זאנט םאםעז, בעני׳ם מיט איםער איז
 דא אבער איז עדות. םאלשע בעני׳ן פאר

 נענגסםער־םיידעל, די םיידעל, אנרערע די
 בעד ווען דערבײ נעוועז דאר איז וועלכע

 רוו*. םיז ״םאנס׳ד אראפנעווארפען חאט
 םרײ, אדער בעני׳ז חאלטפן ipp ,at>a יי,

 און םור ד?ם אויסזאנ?ן ipp זי אדצר
 פאלי- דצר צו זpבpתpאיב בצנ״ו

 זי און ח?נגג איחרצ pa איז ?ר ציי.
 טים יאל ער — «רײז a איהם פח טאנט
 •pn אױך ppao ן1א האבצז, חתונח איחר

דאם׳נײ. פוז נ?נג־לידער דפר רצז
 נאנצפ בעני׳ם צוזאטען דא פאלט

 a שיח איז ער ta ז?לבםט־איינרצחמײא,
 p»p מפחר גיס תאס און viva פרײ?ר

 די אין איו ר9 חארצצז״ pa .*ריזאז
 ײאס נ?ליבמזג אםאלינ?ר זייז פח הענם
otnp און סײגט. איהר ער האט איצט 

 וו?ט איוזר, םיט חאבצן חתונח ?ר זאל
 ?ר הצנט. איהרע pa pn ערשט ?ר

ipp זיין ניט שויז np. נ«• ?ר באשליסס 
 ■אליציי דער צו זpבpרצונpאינ זיד סער
 dp טום ?ר םאגס. פון םערדער אלם

ppao. דיזאז. איז ;צורית נעהט ?ר■

י )Pcmip פױואן, אין דארטען, ױ י  י
 ״ר. נרויבט פריזאן, אטת׳ן ta פון װ?נט

opii ip ta פרשט םרײ״, וײן ipoiai 
ו tpipnpi ip װצט י ו , ו ל״ן״• י י

כעני׳ן. שפירט װײזענםריינד מוגי
ip גרױסצ a ם׳איז  .p?ai איז 

 »יז ניחנע׳ דער אױף סיגוט יעדע כטעט
ip ant: am י1אוי ניט ips  a 1פי ארױס 
.p?ai זײז

ip ניט שפילט dpi ,נאנ»יען vi׳ 
iva'pjnpn ?איז נעגי ״טי■.1נענגסט

a ; ipoojjpj ״ippppjna, אז אר1
 יי איזי׳ שאפט, ;״נעגגםטער־שילאזא,*"

 דױיזצד רוגי 1פא פעגליכקייט a אלע1
 a 1גא אוין׳ פאתעטען צו זיך םרייגד

r ישען1חוידסינםטלע w 'a v ער 1אי 
•ijppjp:? ך1דו op ט1פיה

’pip* ,inn  ipip’ ,tipp ip ip •נא
t װענומ i" i חאט pa סצענישעס, זיך 

 יגקייט.1אםת׳ — וױנטינעל איז וואס און
 oipi ip tpn טאטעגםען יpa 1 אזוי
 שיילט ■vp ווען אזױ ;האגדעיט און

שטוס.
 זיר פאיל־רעז שפילען זיין אוגטער

pia ,פשױת ipp jpo pDPPii שטעלען
ipoapo ip• .אין tp;;iii;an װע;?ן i 
 'יאכ חםחנות, די אויך נופא; שטיק

n:\ta פון ipp’trons si" i • ^בpננtp 
 זיי ppppii tpi’o די אתיס געלערינ נים

פאר. שטעלען
jaiac ,צד די בײ װעל מאטענםצן 

ip n r ט־ערען פוםען pa אױגעז די — 
 סענסיםפנ־ איז op ippppii a פון ניט

ipiao ;וױיזפנפױינד׳ם םוני םצעגע 
 poaii, די פיחלט טצן ריהרט. האלטוננ

 ״נעננםטער־פילא־ dpi ,Di'a pa װאם
ץ זאוי״•

טעלהוױװיוצ a sviv pa א1 און
זאף.

lap ip i ױיל\ ip אזױ שפילט oorp־ 
 n’ia 1שלײ? ip:npr א פאלט יש,1לע

ip i דאס איז געגגסטער־אפעיע, גאגצע־ 
 ױבליקוס. פון טייל נחיסע] a שאחירט

 יש?ן iviivi a אתיס זײ בײ חפט עם
 ta אױם, op ליטט 1נא נים נצפיהל.

i און רעי נדאד n שעח־ האט נעננפטער 
 ־p: נאנצעד דעױ 1נא :שמה־שטד׳לען, נע

 סאלצלצי? a איז .נעננפטערם״ זעמעל
 גיינונ־ טע’ברעכערי1פא אהן טיפפן פון

 צװײ זייז אפילו ipjpp opi פאר נען.
ip :סלערוננען1ע ia דאס p’oripoapo 

ip אויםנעא־ביים, נפהעוײג ניט איז ia 
 :־piDiPD’iia באצװעקט האם לעזשי די

 ״נעגגסטער״ ra טאםױו, לען8כאצ־ א נען
ת1ל זייגען  נאס־לצבע). אתטינצז םון :;ו

ט1שט 1ײנ1װײזענפ םוני  ppao דאם ״נ
 אס1 אין םצענעס. «3ל״09 אין אונטער

 ב־אד־ סאלם dpi הארצ?ן צוס נים איז
 pa אז װיל ײאס טעאטצר־פולס װייעי

a פון איהם פ?ן זאל ליכט״ ״ש?הנצר 
ip i די 1נא װ״זען ב־הנע :ocatriptp 
 tfv~ עוים אזא אליש״.*1״פא איז װאם

 tpn 1רו אױפ׳ן כצענע י1 אויך ט1קי
ip i בעני :עננפטער oipi סרײהײט, פין 

ip pa אוים ייט1ש ta װע־ פע:שען װען 
ip פון באפמיצן אטחױבעז זיר לען i 

 זיי tpipn ־pviyi זײעדע pa שטיהפניש
 װען ווצגט...- ים?ז’ר יננם,1ביל יברצכען

ta װאיט םאלאנט אהן אלם־אר pj op- 
 בילינע a ארו־םנעקופעז dp וואיט זאנט,

vta^c. גױני ביי tt״ic:pt:  dp קופט i״
p אזוי אדויס iaor, מיט ata ,היאפט 

1? dp ta?1װ?1נ? ט1שיט.
oai, אנב pa ,amta 1 איינע jtrי 

dpjpvo pooiap’r i, מוני .ײאו *jpp’tt

ia חאט פריינד  oipppj״pit iVPMBJ « 
pa |ao .שונד ip נ«ו שפייא« i f וי 

vm o טיט a סינסטיוצױששײס ip t pa 
a ויאד. <ן3חוי

taiae עסאנטע1סיצציעל־א'נטצ אױך 
טצאטעײשטיח. ipi pa ומרטליד

ipi ״ivoouviלײצנט נצ;י ״ a נון 
|p;pp?«aa; ip obu ,iap?aaa; ipra 

״ipoowpi י1,טשי /
ia?oipn psiao יהיס«ו• צילצן 

ta ,ipttpi: נױ ’ippia שטיצט ■ןליסיה 
”. VDPVta pa אויף זיף ipeoupi 

i װערטלאף  pa» נוטער fitapiao.

אוניװמוזימס ארנײמר אונזער
Dia iptjta pa tpoitp״ipo אוגײ■ 

opo'tiptt ויך װעלען pa n v  |p«aoja 
ipsopnaj |P027 pa tpoau• זוסטא;,

cm ,ippovnat w שנת, m  dpi 
rti .a. /פאסם ipi חױ»ם ipeoaaa 

navptiD. ipi pa 1ליינא r n r w,״ 
tpoat a n  ipotta oitp a iPttaoja 

n a  ip i,״TPn n ao  ip i pa ipo •יי 
 opiipoa tP3an PDipti mm וױליזאציע״.

ip סאסטי׳ס «־. i pa tpoitp •פאתוונ 
זײ. pa oiptt »i ■a ipavr נענחייט,

 װ׳ד ,i»30pttai צטפןdpi 7 זוגטאנ,
 ליטעחד pa oitp א אנפאננען 1םי מז
no. די tPNnr oitp dpi pa tpiaopi 

t ״0״pt’03pipt, pa ערשײנ?ן o o m 
 פג• אױך optt taoiap .rti .n .nװאר•

 ?נטוויפלוננ ,די jptpn oitp a פאגנען
ipjap’iPDa ipi pd נא־ אצי?״,1צױױלי 

ort י1אוי tta .can .ניר יח״ס3 םרס 
dpi jib 1םי גאטען■ ןעלבען t״P3| •זי 

piptjta ta ,ips םיטנלילפד as tp>ptt״ 
 אונ־ t« tpotppnw קארמא־״׳ס .n גו־יםען

pipija jjpo'tiptrjta ipo”3ia ipt
tpoitp אנאנסירס וועלען •ipopar tptptt 

 Tt 1םיםנלידצ piptjta tpoai 1םי •
iac tPi’ioD צו 'rtipi לי tpoitp איצט 

Tt tta צו P3?pit itp ti’a iac tpitptt 
 Ja3ar״pinp ipttta צו איינפארמאציע
 onoo poltt ooptt 3 pa רשיאיטפענט

.oppro : pa, 2148 טעיעפײז אונזעד

לשקײט8® נעטײנע »
 א״גע״ דער pc רעדאתטאד ווערטהער
רעכםיגקײט׳/

 עורות עטיאכע סיר עריױבט
 אויטסערק• די *יהען צו צײטוננ אונזער

 עיקא• די בדידעד, םײנע פון זאםקײט
 ביד מװינדעי די צו שאאוקםאכער, גאער
זאגענאגםע אונזעדע װערכע מיט נעס,

זיך.
 ״שװאדצען שיסאנא דעם אין
 קא- ףי םיט מחותן גאנצער א איז װאס

 אק• טען26 דעם מיטײאך, איז מוגיסטען,
 אוגטעדגעמרײ יוײן ניט ער״טיגען מאכער,
 װערט עס װעילכען איז בריעוי, בענער

 ״מאי קיר׳פבױם׳ס ב. אין אז געמעידעט,
 דער חאט סטריט, מאױקעט ,ס.324 םון

 ארוגטער• רול, א אײנגעםיהרט באיעבאס
 דער פון װאר א דאיאד צעוזן צונעמעז

y ארבײטער. יעדען פון ועי n, איצם 
 מא•, קיר׳שבױם׳ס pc טישערמאז שאפ
 נעמיכטע גאנצע די אז זאכען, דא וױי
 געםיױגען, גיט און געיפםויגען ניט איז

 אײ איד ליגעז• נעםײנער פשוט׳עד, א
p מא■ דעם איז בײט ir יארר, זיבען 
 דא װאיט אזעיוכעס עטװאס אויב און

 זיכ<ר דעם םון איך װאילט אנגענאנגעז,
געװאוסט.

גדיערםין. imr סםיט, סעםױעי?
ג ג ל. א. ,157 יצעת״ש. ,5 ל. ו

 *ונחןרע פמ מגפערמז פר נעםיימ»פפלינ
ממיסעס עדיזמײשןגאל מדאלה •

 םון קאנםערענץ נעםײנשאםטייכע א
 קאםײ עדױקײשאגאי לאקא<ע אוגזערע

 סורצען. אין ווערען איגעהאיםעז וועם טעס
 ■ראגראם דער װעט םיטיגג דעם אויןי

 דעאארםמענם עדױקײ^אנאי אונזער םיז
 באטראכט און דיםיןוטירם סיזאן דעם םאר

 וױ יאהד, דעם האבעז םיר זוערען.
 דורכצוםיח־ יאהרעז, םריהערדיגע איע איז
■ראנראם. גאנצע אונזער רעז

ײמייי, צום  צי ■יאנעווען כ^ד ב
 פאר־ אין אוגטזנרנעםונגען אראנדפירעז

V2WV אונ• וואו יפסאדט, פון טײיעז 
 םרייטאג אויוי װאױנען, םיםנינידער זערע

 םוזײ זײן ײעיעז עס אװענדעז. מבת און
 א אויוי רעחן סורצע א נוםערעז, קאיימע

 דיריגירט געזאנג גרויען עניז, װיכטיגען
 א אדער דירינעגם. קאםמםענםען א םת

 פון נרויע א םון דורנגעפיחרט ■עדז׳פענם
 אראנ״ סיעציעי מיטנייחןר, אונזערע
 ענדמען זיך וועיעז אװעגדעז די זמירם.

מנגווארג. דער םאר מאגץ א פדם
 םיט אראגזממענטס אויר מאכעז םיר

ביזנעס די אדדעסירען צו יעקטיפורערס

 ױניאנס. ?אקאלע אונזערע םון מיטענעז
 וחד עמ<יש אין קורסען די מיס צוזאמען

 אוגז םארסזאצען װײטער אויר םיר גען
 ײעיען װ^ינמנ אידיש, איז קורסעז זערע

 אװענט מבת איז פײיםאג וועחנז געגעבען
 זײגצן ימיר פריח. דער אין זונטאג אח

ײ| וואיען מיםגייחנר אונזערע אז זיכער,  י
 •יאגעװעז םיר אז װיסען, צו צופרימן

 עדימיי*אנא< אונזער םארטצוזעצען אויד
 אוגזעחו פון פרױאן די םאר אחטײױטעט

םעםבערס.
 דיכקוטירט וועיאן פראנען די איע

 קאג־ געםײגמאפטאיכען דעם אויױ װערען
 ארױסגעמיתם איז צושריפט א םערענץ.
 װניאנס יאמאיע אונזערע צו געווארען

 %דרי 1»םיםע1בו צו זײ פון םאריאנגעכדיג
 נ?״ זייאחנ ארײנצדפיקען און דעיעגאטעז

 עדיומי״אא״ צזם דאס אדרעסידען און םעז
 וחד ח^אגאםען די דעפארטכמנט. גא<
מראמ בײם אנווזנתגד זײז יעז  אמ קאנ
מז נױר  נאארים עשזעקוםױו די m חא
גייץי ־דאס װעיעז יאקאיעו אונזערע םון
to

uhm«9j, מי ל גאארינױונצן) 1ייי ני
.W a o y v e  po

נרי^) ו»»ןד11(«
^ ד ד vn o נור^ד אי w iv -׳אי 
o פיח^ן סאנא n  n o o r  w t 

פן ןנע"2 ^ ס א אנ ^ onno לן ד m י י  נ
o* חױיסופכייד און n  j מן אג נ

ד. ױי ס ד ת ײס n ד אדגפ ^ססי דנ  אץ י
y>a צוױעען j f n © o n j^ n ^  i n  po 

v* — גחיס, אוױ — וױיט סיזאן טראץ 
w תדסאגון וײ n קױדס״ןױיס po 

iwjwoonjio די נאחפדסאן 
 jfrnn זײער םחוז סיסוס^א, n מדאנס

n נױסן ארנײם, אמאדזאוױאנס r ’f 
 סאד• אינסטיטוצ^ס, סאנסטדוקט^חנ

 םיס• די צוױמען אויסשלעחגג מוױיטען
o• םוען און נרדעו n גױנד איו וואס 
 סארטײדיגוגגס״סאריא^ • אין וחנגדמ

pin ױיוס פחסײגונג םחןח<ינפ  אונו נאו
תיו וױ את וױים װי נרינצײםינ דיג  נ

i סארגיכטעט איו עס n  in friw •קא 
 אידימער רער אין איעסטס סודססייפער

 סעז טיקאגא. po ונג1נאוח| ױניאן טרײד
o •? סארגעסעו, רשס דארף n •ארבײ 

 po טײם ביױ n איז טײם סיעת טער׳ס
 דעי pn דעמאגאגען. קאםוגיסטימע *גע

n איז ארנײטםיאדגקײט פון צײט r•• 
• סאר רײ• ססיכאיאדט ארנײטער 'i n 

n סאר אח םרטוע רעװאמציאנעחנר r•̂ 
 סמד איו גיט וחניכער געגען אויסחעצוגג
 די דאס •<זא, סאסט, רזר רערטאסטד

 — w דיואר tm חאבעז יואמוגיסטעז
 pap גיט אסימ — צײט, ״ניזי״ זײער

 כא• נעסטזנר חןר איז א״נפיוס, בחן^ל
 באדײ• פארמטעגדיגער po װײז

 טרײד טיסאנא׳ר רץר אין טונגסראזינ<זײט
כאװעגונג. ױגיאן
אוױ• מגיאן מיקאגא׳ר גרעסטע די

 אטאמא• זײ ארנײכמר, אידישע די ׳עען
 םארטרינען יאנג טױן ױי האט םײםעד,

 אױך איו זערבע דאס רײוזען. איחרע סון
n םאנכע אין גע״פעחן זײ מיט m ״ונ״ 

 געוױסע אין זיך חאבען )זײ זואו יאנס,
o ארײנגעכאיט. כיאסעגםען n אײנצײ 

r• גען nלעצטענס גאך חאכען זײ װאס ׳ 
 מגיי טרײד איד״פער דער איז םארנומעז

 לײךץר איז שיקאגא, po כאווענונג יאן
 גאר־ רײדיס אינטערנעשאגאל די געוועז
ײ יואנען po ױניאן, זואירקערס מענט  ו
 וואס — װאחמן, יעצםע די בעת זײנען
i אוגס*! םארגעקוכיעז זײנעז n אױם״ 
i םון זיכט n ד ד א ת שעז 1טע1א  *ירי

י1ני(דאי איז ע  — כאוועגונג ארבײםעי ^
 גע- יבען1ט1סא ט1א1 םון אויך ענמיך
 זיײ םאםענט איצטיגען dpi אין וואתן.

t ױדאז ארצײטער pr*< גען o r w w- 
 די קאםוניסםען. ישע1אי po פױי םען

 כ<ױז ניט ױעען ױגיאגס 1טויײ *פיקאנא׳!
 נא• חאםוניסםען ת פון פרײ אפיציעי

in פרײ פאקסיש אויד y ' po פאםודס־ 
i מים אײנםױס. טימעז n אויסנאחפ 

 קאםד די מאכען קיאוקסאכע!, n םון
o ניט אםיט גיסטען n ,ךײ אז אנמטעי 

w n n io w איז. עס זועםעז
 האיט עס װאו ׳זעהן איזא 1יאטי

 קיאוסמאכעי• רי כײ אניפטעי: 1זײצ םיט
P איז 'r^ : •

 םײגע םיט טאגטרריריען ;יט וױ< אין*
 ״מיקאנא׳! m פיז קאיעגען חעוכ׳צ

ט זיד לp̂> po •ײדז״ש״  נדם פאתעםען ד
n נים״ קאםוניסםחסע געביאסטע נארימ 

סםו־ײפס. גיט־נעםלומענע געמטױגענע,
J» ג^עהעניעען די ip 'r  i n  p• קיאוס 

o איז m !אבע.״ חאמנן ױניאז םאכע 
o נאוױזעז 1כאל n וועגען כיאוי o n אז 

n םא- י1 ויר מיט האבען קאםוניסםען 
 כאוױזען זײ האבען iroro נאד po סעז,
 וואס איעסלוס סלײנעם אוםנױיכליד דעם

n אױוי האבעז קאטוניססען די r n א^ײ 
צוזן. עת •{ אין סיטסטטיקער נענע

n 1אבע זיך קװיתען קאםזניסםעז 
n אסענס1חלמות־ט סיט  po #ײחײם״1ם 

 איבעחסםײגען טיקסגא וועגעז נײעסען
n״i םאי טויזעגט p גײעסען ליגגעזײמע 

 ״םוײיח״ם״ ח»• אין ק.1יא נױ ורעגעו
 נחיסעז • קאמוניסטען די פארמאגען
 קיאוקסס־ מיקסגא! די צװישען אײנםיוס

 עקזיסמי־ טכדר־ביעטעי 1זײע po כעי״
^op עיקסגא אין רעז ioo בײ n קלאוס 

o m  po״m o o. םץ  פאםוניסטימען טי
 טיססגא! אין 1םא ?וםעז גאסעדכיעםעל

oy^oioD־o^p,o מור?עם Joon. אין 
 אײגםלוס 1זײע איז אבער אשת׳ן דער

 מיפסנ• אין 1מסכע ?יאו? די ייךסעז
 po זין זוארםייכען p* ניעטיג po נײ

 סזוי כױט חאמנן זײ זױ םnנאכ װארט.
m חרסה פיי 'i>ioo סעס־ לעצםע 1זײע 

 זיי וײנען ^o*p קיחסבױם׳ס po טונג
n פון זnאnנצ פאריאזט y ^ t עםייכע 

מצטע  שיקא• די אםילו. דינער טרײע ,
 po pnn • אסימ זײנען סטרײסס ם נאר

די ,%ב ײקס1סײ<דסס וײ מיט פאמלײד
ם עי  אבםאלר דער רס.8י ניי איז ״ייי

 או־בײסען שע«ער אלע ta איו, אמת נמר
או שטקחען איז ינ1פאלשטענ  דמר אונג
אל. חנר פון לאנטראי אנ מ מ  רזד איני״נ

w םאתי תונמן טאנסםיאציעש a  ,iaa 
ט  יתיאן, חנר pa נאו־ סאלימם, ״יז נ

חנ Vama’s׳ יי י יי חינ רו פד נ תי י

a טןםיניוײט n t ײי אױס איצט a •שםענ
מ n גמיס׳נ די raiootaoin.

tta* אױס זעחט i r t  pa •װירקליפ
aa קײט i ל3 ל׳נצטצ מ  aati .orBt״a י

m״ ײפפודסטעו -יי a נ«האט נאף ra
w״a ײני n *״’׳ ?I 'a 18ױני. »in a

i יי r t  pa a3«aia*nir?n ״פרייחייט״ 
 ,tvotpaa וואױל tJtoo’JtoaP אוגזעיז

T t i w i  t o  |ta םיט חװילען o n 
m tP t'tis  t'naa /צושטאגו dp can 

ױג• שײואנאר ipttta pa איצם חערשט
t r• '

**•
 *8שיל ipttia tic oipaiatinpn יי

i'a t ,3 ױניאן jptt 328 paתן  ים,1סם יו
dpip װי אויס איצט a 1םי1וא1םלחםח'ל( 

Diptapaa מיט a סיי1א יגער1שטענ ne 
3 a .tvoaippo prp’tm oטאג אנצ?ז 
a געלױיי ipnpi a tta״ ipom ttn  pa 

ta ,tpwpo ע3אומאױפחצמי FBJ’aiaa־ 
taper ip ru p o r  a tta o” Potbpi 

i ip i  T ta״IP3P3 ia י  ע10י3 90999 ו
tit tP33t)3ner3a י PDD*3tsaP.| י

r םיר a גפר tPttpi o ip ras אנצר 
dpi tpene לעצםען isap. םא; איג׳ס 

3ta ean aiap’e•׳ t״P jpotpta ם״ו פון
ipt סצן8א׳»ל3 3־שטט18ני1י tp ךעלײ

n  tnptt שלאנט לעצטע i p i  IP3P3 לעצ־ 
ip r ’DO’ttoaP ipo :פצסטונ pa סירש־ 

 tputamp] ipaan ״t .aar נױס׳ם
a n ,נאלענפס ta ל8י ער tpp'raaia 

 רעחןל״פיח״ לאסוניססישע די ®יז איינ?ם
a r lit in,• ײל« ip צאהלם B in  p'P 

p ip ניט sn n  na pa ta’av in  tp״l 
 ,paan tPDD'ttoaP n ניט. ךס»ז8מני

o n  tPtnpt I ’n n ?םםריי pip pa,• 
t pro״peppp ip חנם —, ספלח in  pa 

 tta אלץ, נאו פען ep״ieo ,פרײחײט״
pm אויך. אפילל ױ:ס

מז3נע נאלאנט, וױ  1שיפאנא׳ n חי
 ippia’ 1ני נאלאנםע די לאר1סאםיםא

tPtaP tta m aepo ־•1א םמדליכפ נים 
i 1צ נעהן 1נייטע n .אלניים dp זאנט 

T t נ*ר ta ,,tta זײ tptaa ,ױיל ניט> 
t tvtaP tPta<׳ ״a ,a* pte חא• נרירח 

t tP3יי3 ״ atBP’r  np ttta׳i יעס8נ y 
 IPtto (pipit •!נליםיםי םאו• 1מעח ניט
t■ זיי . tpttai״ppDOMt'ipcaP n p 

p»or ׳pa jpnaonnt tn p איי־ 1אוי 
a i סעכטיגצ! לאטשםײן׳ם puaoaP 

 3a* ײט3 חלשות חיםםעו־יש a סאכען
tPoaiPao pttans n בליק p tita  pe. 

lPta> n p ttta  pa נבליקעז,8 זיד tta 
ipd’iij a pa apn .צאהל *n n t t n r 

i: וײ m״a מאמעז n  t* p ro אלבײט 
eppiao o באװאכעז n  ” t גענען *ipip 
p’o סאםוגיסםישעל םעגליכעל m o r. 

T ?ײ נאפען נטש־םײם8ל t ארייו וױחװי
i n  pa ,מניאן jr'paciaoj'a  tpopi 

pa 18°  tp r a  op oat> tnpt טיםינען 
i םאל, n t i  pa pPMPiia n  pa pa יע־ 

i n n ביי t״t עי1ז — ־ארבייט18'יני 
pa ,אפים ipn יטלאל נײם t p  m a

tvoippt ^םיטינ uni pa ײ  אדםילים• ג
”tta tta 33 1אטיװע1ט 3ia, כסלר *pup 

i n בײ pn .באשעפטימנג r a  oai 
i איצט pa .ipid י1 וחןנען n  tPtPtt 

ta'3P i טאסעז יtic 1 טעטי;לײט n  pa. 
'tn p אװענט iafi ipoip מיםיננען po 

»ena3״appiv ,DtVDtpptpp P3n םי־ 
 שאי־םיםיננען. צעהנמינס pa טיננעז

T a שטעח tta ptp tta צי אכט,1ם pa 
oai ניט a חמם *ao oai pa ,p i n a 

pp מימליכ?ײט. די pip T a אלץ pa 
T :טחוכט a  npt oatt 1י 8 ata opap

p לײן פאשאנטע ru rn e  pip’ tit 
n םלצנם pro tpn סלווםה־צײםעז,־ re r; 

t'ttpr לאננ p p b w  a  m e .בתיט pa 
r3a3’D Yatap’r איך  ip tjta nnc־D־' 

i >8 יסטער,3 n m,לד׳טםײד op oatt 
n ױילעז  a i 9939 פילעo\ ליין אין y 

pa נאלדשםייזoi9to39 םיט f t P3"t*
 an*. לייען: שםײכלענדײנע חיימניספולע

o צאהלט סעז V ?ײן זאל אס n ״! pa 
r a  oai נע\רע tP3>pt o n  pa ,טאנ 

i n  pa pnt יסנאבע1א 1׳שיקאנא pe 
i n ױיהײט״ 1שעי?אםוניסם  pa — ,פ

um tp tp rn ’a . tppap’in p  o n״ —
ra נעשםאנען ijrp’M n  ta ,envei 

 pe נעלט םיט ppt נאנצע גענראכם האט
at dp'as I' יו3 'a ta p 'r  n  n s  ,pia* 

 באלעבאםעװען. tp oatt םיט תאבען לען
pa 8 1םי האב איךt : osaiDW in 't t* 

n  o 'astr npt3ta tpetpas in •חמוות 
.Du r a  t3ta '3a ,otpaaio

Tta ra־otn לײן לאננע די  innap 
 *3P tpoao PD'ti3 pe יננעלט1אמפנע

 tnp' זיד ip3'dp3 oatt יאךלײטע,
ra  ojptta האל n a c  tn'Dtpon pa*'' 

ta'3i' P3n־«־tP3a. צוױשען t” נעםײ 
*iPD” 3ia iP3'Pi3mnt Tta T t tP3 

pots tpto oatt ,tP'm בײט1ניאדא1י 
pa ניבען o n ױנ־ חטז־םאנישעז נאנצען 

tn tn. 1דביל8’ n jtta i a tp
*••

ipoDtmr poti ip tjta טאלי can 
o n  iae נעשלעכט שעהנעם n'tepso'ia 

npt3ta» .ipo'p tn ײ*ט3 n s tta s  a 
ipdpodp.  . pr'oo'JtoaP" האנען t3ta 

ta ,oipoattpipn ta w  erappnpsnimwt Hit w  ittN nw Him im

ta ,anpua ♦וי tpsan געםוזט a lP3an 
3 o u r  pb ipiptt ” t ta ,J3t3naia«-אל 

tnptt tP3'ioP30'iia. מיל לי8ס oai 
3a3׳ uיט tpspstp״ ta| ,סענח׳ם 'i  ta 

iae  u/093 oai tvnan tpeo«;io8P
o*״3 1זײע tpr'ttp tP3ptt ״ײײםאגי?׳

D<aa3V i טינעו n  .n o r  tp r't'o  tta* 
o׳ip r פאלי׳ן r a לײנט tvoaer tp : 
in*a T >.1 חאט זי tל׳ס1י on1פא ״ 

o ויר o n  pa ,iPDBPttr pm 'a ia s  |ta
ל•8

bp'83 n האלטען t 't r  T t אנער
a pa״tpo'n |ta Tt tP'itB t

Dr״tP3 ניי ta .Dvia■ n 3”• ל8ו סען*
o n  ipd ,האל D 'o in  ‘t * 3'i3piptt

ta P’t optt ,1זעה האט זועלנע טןןלי׳ן
?אנט B3poo3"o oa .dpojpiopp ליב

o n  tP3pn T t ר*וױץ,8ב Dan iP33pii
pe nnp po'tit לאזט זי מחסת מסלי׳ן

3 on»aים on iP3npr i n  pa p n a
oatt r צוליג a  n שטענדינ זיך שיט

ia ro  pn po, מצלכען ip וט8ל p3״*
ס יס3 ל8מ לדשטײן83. םויל. lie אתי

IPD3■" לאזען ניט iota נשום ipsa ײיל
o n ײייל ל״8ח Dpi ניסעל r\ov, אנט!

r a  oatt P'D3a iP3'P3"a i n  t'a  ,ur
pa |PDD'3iD8P n גאר i3ts סארבליבען

I 'a taP 'r i n קפאכער1טלא 'ta'3t... *
ta ״3 האלט שיו• דיtnp3ipo3ta d 

T יפקן1ל1צ t די o״t. קאטוניפ־ די וינש 
tnattps |P3aipp33Poattp tP3” t (po, 

t'3״t tic רזמלטאט לס8 . ipd'113 ip״ 
tptta' .• a r  o'D 'tsri'P pa ויך pa

PDD3PD'3iaC '1  t8'3V i n 3*3 לע3לי*
oatt ,iPBPPr ווכען tp םיט םעטלען i n 

tie D 8י ל8י איז .18ייני 'inp DIP 
a3BP'r piprsta13 1׳'P11 D38tP3 i n*

3 tP3tt ,,t ta ,tnיט p״t3'ea nop3 t 
t tie״dp .1P33P3 poD3PD'3iae n p 

ppas tp T* איז t D3Bopipo3'a ipsa 
P3| ט tpotaonpot'a o ס' n חסוואלו־ 

tpiptan יאל1מאם? הלאטעךקאפף pe
.tpoo'3ioap npt3ta

 י1 האט pntp tyowii P3>op נױט
 a ne באלעבאם a |P33tanpp3 ייניאז

ta'tPP'rtPBai* ■ar tPO’ttpt נײ■1א 
i n  tie ipo 833* מײל ײט31א'B ip 

ײ troipptpp n ט1רי  צאהלט און באא
o ים3 tn  p'P איז u n .ײניאן i n בא־ 

ipijpopio ארבייטער a t'a נאקאנטע־ 
ipp3'S טאבאיעם. נאפען םיט׳ז יחסן 

op'aspo לס« a 3 ר993לי oanיט *P3 
 ta 3'13לויב?Din p'P prpnpp, 3 ײאלס

n 3 זתלען 993לי •noל pi on'a mo■ 
 i' אױוי 'tta 3H3PD8n אינסטײסען.

'>6 tn 'ts iao  P3''inpi ip•, oan jtP3 
jpoatt ^ארבײנ c n  sntpnpt tta 

*n 'p  pa ppt'3 n  pc mo tp'ota'o 
P3"t |P3P3P30'ta ip בוים׳ם  oan ,■ar 

tptstscan י1 אויף ipp3 r a  pa ppt'p* 
3183 p tr  tpo1 יט nrpo1נ?8צי1ל8עײ 

taut* i n  pa ס?םל?ן״. ײן1א.
ttmP3 iai3 r a  op אין *pii3B t"D 

i «?גחיים. n 18ייגי oan ipo'ca איהם
 tt'Dtpptpp oip שבת סומען ?הײםען3

 זי" ipop30'ik וועט tPD tatt נאאוד,
m 'a  oan ;D” p נ?זאלם tnpt װי ip i 

1 ippi'pלאס?ז־בא* .ג?רער,8לוצי8?װ? 
IPOP3P3 oan ipodpp ipootait אנם־ 

tptn ipp ip ta ,33un>tr יט3 שבת ip 
tpo, װײל. . . i3  a oan ip1813־ ntpo 
i '31* 1?זעלב דער אין n  ,n  ,tta .npr 

’psa'ppan ipd3pi a t»a ipo'ca ta,,־ 
1 03ppiP3a ip  oanאוז 331י<1׳אול03א י 

I8'31' tP1P38'Pt?attP1 o n  03'P3PO1P 
tp i n n s רםילען? pr'oo'jw ap P 't 

**m •סליכם... ס־־סצוה
 א געזעהן איך האב װאך יעצטע

 שי• אונזערע סין 1ביל מניאז םאדנעם
העמװאחןרס. קאגאע!

 ביד אונזערע םון אײנעם יג1זוכענ
 די אויםגעמאכם סיך האנ אגענטעז, נעס
 גע־ זיך האט עס וואו חנ^ ס pc םיר

 קיאוק סון םיטיגג שסס ס געםיגען זאלט
 איר חאב 1םי די יג1 עפענעג .1ײ1ם

 my to נעסונעז מיטינג שאי ס סנשטסט
מן  םײז po םעמב. יג1דאװנעג אי

 איך חאב ססרוואונדערוגג גויעסטע!
 צי אוועת און טיר די צוגעםאכט שנעל
םעטיגקײם. סיין

i 1םי חגרצעהלט שסעטע! n כיזנעס 
 םעדערם געםיטעט האט ארט1 סז אגענט,

o r,• ווסו i n סיז שאס־טשערמסן • 
 הײגט האם ip װי אזוי סיז <יגק«!,

 געבע־ ער האט יסהרצײט, געהסט 1א1ג
o ססדװאגמען צו םעז n אין מיטיננ 

ן, ס  הדיש, זאגעז קאנען זאר ער כזײ מי
i וױ אזױ און n סײדזשנעט ביזנעס 
 גענגטטערם, זיגםאנ׳ס םון 1אײנע איז

 זnטאלע^י צו עמויבט זיך ער וזאט
o n יןאמוניםטישע מעמבער(! יינסען 

 גע־ נישט איהם און פליכט • סמטקײט
o ip o r יש.1ק זאגעז צו
 סאטוניסטישע די אויס סוקען אזײ

^ סנ צי אלו  po קיאסענתעמםער חנוו
m ס<יכקײט.1וױm

 גע־ נישט ײגםאר1סיהר*< חאב סיך
 נא־ 1איח געהערט גיט מײנםאל קאנט,

t םעז y ^ i n. םיר זי איו דאר איז 
 טײער. סווי און געווסרען נאחענם ס?ױ
 פוייו באװיזען, נאך האב סיך וואם איץ

o צו n  i n n םיז עכא tw ttnp n i 'o 
זיך חאבען ווסס בעט, םען1טוי אוים״ן

 נאװאױ- צעדםליד און וחנחמוטיג אזוי
 ״jrpnr nvtjio סון יייען י1 אויוי געז

 no שװעסטצ!. ױגיסן שיקאגא׳ע! יגע1
געװען דשט po שרעס זייעד

 ױ סיו סארגעגס צו ײדני אומדסט״
 to געװמן vס אליח זי !עשטארבמן.

 ,piyio ױדאן טעטיגע איכערגעגעכעגע
 סון יאקאי, סױזר po ין1סעלרעטא ס

 זי בלאק. סאדסם ױ חאט געחײטען־
 און irp אײגציג אן איבערגעלאזט האט

יװיאן א סויד יזסטער, ס םאן, א
 .1טוע שטייעד, סקטױוער, to און סאז,

i אלעםען סון איז זי n  po מניאן 
 פון און tnony: ט1ויע1נס אױםריכטיג

 ליכער םיט אזן 1טרויע טיםען po סך א
 במ״ י1 געװארען. באװײנט עראינערונג

 צוגע• imo האכען שװעסטער א\ן דער
o טיילט n 1ככו יעצטען גמהעריגען. n 
 1איח אויף בטטעז געטיגט האט ױניאן

 װירקליכקײט איםעגליכע י1 און חבר
i םיט opn»o זי חאט n !גרויזאטע 

סארגעסענ?ײט.
 כסװײזם שיעטער טעג עטליכע סיט

m זיו  po םאר א ױניאן vd אוכד 
iyo:icpoo םסן, מיטעליעהריגער loo* 

D איםעט, טיפען po זונקען in  no 
ד אונזערע םון אײנעם םיט עטװאס  י

םארשװינדט. און םיהרע! ניאן
o זײן נאך ^nm n  tiiyjpyno טען 

i: אס1 איז אס1 סז םיר, n n ,?כלא 
in סון מסן i n •םארשטארבע 

:iy, סז און iy 1איה םאמאנגט 
 םיטצױ irro oy י1כ כוך, מניאן

:iop po |y3y. חאט םאן1י1ס מאלי 
איבער• non |y:yooiow • םיט סיהם

tyr:oyn*ooio o n  tyoyay: א• ױניאן!
^ אוא צו ?ימנט ^ ty 100• ש ^ y 

 בא- םיל אזוי ליגט ov tyo>yn po יאנג
.DT'Pon'o וחןגליכ^

nyt:io שװyסטly • ^1סיח האב 
^ ױניאן 1סיה iop איז ןyכy:yמיטג כ  בי

iy סון ’’T האב חם ױניאן נײעyבא־ זײ ז 
 oy tyoiyn סון בילד 1איה טיט ט1צי

 איטי• און Pioo:y’noiOD אזוי בליקט
שא אמיס מיטטיש .yהנy װסס נשםה 

o''p:'oyo m צ' מםט o n it.
iy אין סוים tnyt אזוי סון i 1װי•? 

.oiyoo::y: זיגטסן״ס יליכ?ײט

s פוזלאק^ל נײעס
.lyדזשyנyמ קוירטצמאן, J סון

 1םי yלכyװ מיםיגג^ שאזpyס די
 טעןoyi 31 מאנטאג, |yo>ony:BO האבעז

lyםאבpא  nyt tyny: ty:''t ,ly•םאמ 
jy::'0 די רײך. 'D זײנען :tyny גוט 

 אינ• iny? tyjo'oipon די po בסזוכט
1 .o:oonyoי yioio שצ•1איא1• סון 

n•yl >yiזyאנוחןנ־י י1 צו נטײשאן? 
 ג^וא• ט1דיס?וםי ײט1ב ty״:T שאגס

tn. כ^ט n:y;yn:o y^o !^םיטגל 
ty ^ i איז באטײליגט זיך y:oio i n 

po 0'0 ס^שאן די:: 'ty און "•Tipton 
i םון Dy'yoi:irc^pyi n סען n •אנ? 

y:oio iy. 1 אין נשאןyװ iאס ?yn>y 
i: איז n  ty:yn tyny די װאו ׳ט1שטא 

n :y w זאל ?אנוחגנשאן :tyo^ony װזד 
ty::'0 'o nytno .tn ^האב :• •y 

 ̂״«ony: זאל גשאןyאגװp די סז שםיםט
טאסס. באסטאן, אין tyiyn טעז

ty:oio pvdd 'm n n :o  y^o זײ״
yװאyג o>n:*m»o נען lגוטגזד און ז 

n:yoy::>no ,tr^ny: tyD'M: אויך 
on סון •לסן yoopy: nyriio װ•חלy.ז

tyol7 o !אנ^שטאג, n נאװyםב,ly 
 • אלlyנy^זש א זyא■האלם 1טי זyלyװ

lynoyo ,ב אין מיטינגyםהאװyהאל, ן 
o ik נאמיגײ£אגס װאו eלy כאסמטזג 

 אין איז oy .tyiyn מאכטyג זyלyװ
tyonyo:'o yiyno באזוכ^ צו oyi •םי 

 loo• און yooyn רי ןyנאמיגיך און טיגג
oטװא:lטליכסטy מy.נשען .

חא• tyoo'noop די זואס oyi צוליב
 און ױניאן iytno אין שטlyגעה בען
 joioo איז ,oyoo':ioo װי 1ב»ל 1איה

ty'uiyo'io in 1איה בייט1א סך א 'n• 
 ןyאםוניסטp י1 װאם ,oypooo yאל י1

n 50 םיט ןyםאכ y ''t^אכדטעם, *ציג? 
 צו tyoiy: זיך םוז^ 1םי אס1 צײגען

i n 1 צו אדבײם tyoooױגיאן י pioor 
^ן ty:yp זאל זי מעכםיג און  אלזנ בײ?ו

?אםױ י1 םון זײ צי שטעמגג^
tyoo:' •פון אחס־ ^tyo:y פון yo n ̂
 tyoy: 1נא זיך ןyלyװ 1םי ייעז בתים•

 און y':iy:y inyo םיט א!בײט in צו
 אז lyo't 1םי ?ייינעז אפפ^וױליג?ײט,

 tyiyn גע?תינט וחגט בײט1א lyאוגז
םאלג.ly מים

?ו• yא.ל זאיט 1איה tyoioniy 1םי
 lynoyo אלlyנy^ש צום tyooo אין םען

 גא• jyol7 on !אנ^שטאנ, םיטינג
iynoyu, אין tyi^noyo ,סון האל yn•̂ 

tyo אין i n שםאד?ען1םא םון ארביים 
װגיאן• גאנמ n אויך װי לא?אל, אוגז^
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 האםפײו ויוס ״p דריסע
 לע8 אינעדשסײנפ

דעדומדטוננעז
פ *ון (שלוס # ״ U ז

o n ם#גט. אינשורענס *געספראיפעגט 
 גע״ םריחער געהאט וײ האבען געיט דאס
 נמתרנמו, צים ■רעזעגט » געםאכט האט

 * סײס*!, װיליאם טטערםאן, ijn אבער
 נעביאכט ה*ט ,10 ראה#ג סון םעםבער

. ױגיאן. דער צו •רעזענט » געגם ד*ם
 חודען אגדזנרע און פאקטען רי *ט

 רד פבצדסצס די אזױ וױ *<ײן T? פאר
 תאסייין. דצם י1אוי ווארים *« ןיך םנן

 דער ביז נים גאר ודארםען טעפעוי םי<ע
 ביז אדער פוםען וזעט אײדז^עגט ניזגאס

 באצאדזיען נאר ״•עידעי״ זיין װעט עס
 אט מאי־םיטימ. אױפ׳ן גיײך דױס די

 איז ׳•*•־פדטיגג א ״יטש< נעווען, איז
 פאסטער־ און נאװעםבעדג םון שאפ דעם
 עסעל אוים׳ן גיײד איז אס •װאו נאס,

 260 םון סדמע די נעװארען נעזאסעלט
יצעפער. םאסען םוען אזוי אח דא<אר.
 פאמיײן דעם פון זואכען <עצסע די
 רעווי־ גרעםערע ג*ר ערװארטעט װערען

 די און שאפ״טשעריײטע די װײל טאטען,
 אפגערר ויך האבעז מיטגלידער אשטעוע

 *גערעכ־ דער פון אפיינ דעם אויף םען
 דער פון אפײו דעם אויף אח םיגקײט״

 ארײגגע־ זיך האבען און ױגיאן גאגצער
 דער אין איםפעט און ברען מיט װארםען
- ארבײט.

עז אנ לי ם מי אר אל  ®אר״ װערן ד
ארען ח אץ ל או ם הל ע  און ביזנ

ער די ט ײ ב ען. אר ער הוננ
--------------------------; \ )7 ?״* in (שלוס

 אױף ״ת<אותם אויוי בייצעקייט די
 דעם *וי* באטריבצן װערט זי װיפי<
 די םון עיוספלואטאציצ דער פ\ן ודמבון

 גמנגעץ. נעוױסען א האם ■דאתצירער,
 דער־ ש\'\ איז גרעגעץ דאזיגער דאר

 ארבײטעוי ד̂י דרמןען םעתר גדײכט.
 «רײז דעג אבעד אויב גיט. סען פען
̂ס פון  ני־ דער פױט םארגלײך אין <אאױ

ת גאר איז קװא<יטצט ראריגער  הױד, א
o אין ?וכען עס סען סוז n אועצהויעדען 

 מעאביע־ די װאס (וױיסט), נױמץ
 ציברע• די און סיסטעם קאנטראקטיגג

w המיטע iyrדא־ דער פאראזרזאכעז. ־ 
 אינדוםטרמן חןר פאר פאריוסט ?יגצר

 דא<אר בױלי*נזן צעוזנד^ינער אז טרעפט
 אפ^פען, עס זאר םעז װען יאהר. א

 פריגען געיזענט ארבײטער די װא<טען
 יעבען, אנמטענזײגעז אן םאכצן צז מנגוג

 געםאכט װא<םען םאנוםעקטמורערם די
 ווא^טען קאגסוםענםען די »יז פראפיטעז,

 ק<יײ בילץערע און בעסערזג געפראגעז
דער.

 גע״ » פאר ײאס איאוסמדירעז .צום
 פאר־ ווערט עס געיט סומעז וואאדיגע
 דער דורך אינד^םטריע דער איז מװענדט

im די םח צובחןקאנג r־ :
 קיאות״ םויזענם 40 אוסנעפעדיד די .

 בא־ חײגט װערעז יארק נױ סיז מאמןר
 דאס שעםזר. 2,000 אדום אין עעפםיגט

אר־ 20 ארום דודכשניטייך אױס :ט אד מאבט

ארום דור^ניטליך . דא זײנען בײטער
 יאםױ ציהען, זועיכע באסעס, 3 אחגר 2

 מכירות, װאך א ז^יאר 150 #זא;עז
 םאר רע;ט יאד,ר, א דאצאר 7,800 אדזמ־

 ארום דור^ניטייך אז טרעפם שא• דעם
 ערעקם־ געז, םעלעפאן, ״דא<אר 2,400

 דא״ 1,000 ארום — אידפורענם אח ריק
ארום םון דורמצנים א יאהר, * לאר

 זיך געפינעז װאס םאמינעז, יײדיגע 3
 ווערט עס װעלמג אויוי ■,nr יעדען אין

 אויס־ טישען, געארבײם, ניט קײגסא^
 און אהאונטענטס און ביכעד מםאםוגג,

 בא־ מאיתקסיענסעס אנחוחו א<ע די
 דאיאר 1,500 נאך וױיניגסטעגס טרעפם

 זאי מען קאנםערװאטױו װי יאהר. א
 אויוי דורכיצניטיױ םאיוט רעכעגען, ניט

 א דאלאר טויזעגט 12 ארום יצדען^צאפ
 טויזענט צוױי אויף ע^ספענסעס. יאהר

 םי<יאן 24 ארום אן עס טרעפט עעפער
 דעם פון פיער־םינפטעל יאהר. א דאיאר

 װערען, געיצזיארט <ײכט געהענט האט
 שע־ סלײנע די אפעאפען זאל מען וזען
 א אין ארבײט די קאנצענטרירען און פער

^עפער. גרויסצ צאה< קלײנער
 ארטײ ער׳פטען דעם אין האבען םיר

 גע־ זיך סוז ערנעץ אז באהױפטעט, העל
 פראפיטען די װאנען םון ריס, א פינעז

 אוים. רינען קאאוק־אינדוסםריע דער פוז
 צעברעל״ אומנאטידליכע די איז ריס דער
 ארײז ברעננט װאס ,enr djn פון לונג

 םאר־ אין אינדוסטריע דער איז כאאס
 בא־ אינדוסםריע די וואס אלץ, שאיננם
שאפם.

 עג־ גויטמע דאזיגע די האן אזו װ
גע־ אינדוסטריע קאאוה דער אין דערוגג

 .גרו^ חנם צורימצונחוננונ טאן
 אינדוסס• די אװעשמטעיען און bkt ס״ד
 ײענען באויס^ געזונטעז » אויף ריע
ארטיקמי, קומעגדיגצן אין חןם

 נאנק הארלעם
mקאמערם

מ ע י#חן נמ עווענױ, גיע2 — ןי
.8־M־W00 ללחײ «(יע«ין

3 — ■431 : rm y*o|עװ^ «ע j .י 
i«aj)<opi 8066* יזלע״ייז

ר׳ז נאנק ארבייטער די *רגייםעו »
ע קינג »ל ענ ס ב ע ױ מ ת ע אי

 ̂■orn קרעדיודברװו, ארדלרם, ס«;י
 סייי «*נלי?, י*יי8נ *••ס*קאר«ןן,

װ»ל«ס דעו,זי»
ר<ר »ן *עע׳יל*ס«ן כ«ה םםיים אםלאנםיס

כרוקיץ. עװענמ. «טי«נםיק 594
בדוקליז צו̂ו גרײחעם 182 |ברענכמ>עס:

מ סו מ1 קאי• סם- ^ ױ, י •. j עומננ

C a m e l
״י - \ '־ ׳,׳ . ■׳־*•■- ״• •k ־'. _־ •״■■■ . . ׳ ־ ■ ••ינ־ . 'י •'׳־ ־ ־־'J׳ ״

I י

די אין םיגארעט פאפולערםטער דער
שטאאטען פאראײניגטע

 - פאפולאריטעט די נעשאפען האט קוואליטעט
48 זי לט8ה קוואליטעט אמ

 זיד דארפעו אמ ניט זיד זארגעו רױכערער קעמעל
 ה א נ ה אחוץ אנדערש, עטוואס װעגעו זארגען ניט
4רױכעי־ע אץ

m. a@ m t .n. t.
1■

ער ר ד ע ט ר א עי ײם ®רעגט ר  ב
ױ - א א אר ח ג רמ ע ג

— eyiv ססוקספו סעארעמ א פאר ?
 ליב• ראדיא דער זןג* — פיװאד, —
דןגעי•
 דער •חנגפ — מױואו? עועס װאפ ^

יעיפרפער.
 סיןג גאנצצז וון אפוגדע בעםטע די

 נאד אן םיד א«»ר איד װעז #vo גײ א,יז
 םיר ®ארסטוק &ף»ער, װײנער א אין סאןעף

ראדיא. דער *ו םיר ויד חער און סױואד, א

 וי •גאוויאןײ Tl מאס of װי איחר, וױ-סם
 אנתריקאן »יו נאוחננונג *רנײנמי אירי#ע

>oty אינסצמײאצנןא ומר םוו גמ׳יינטע רי 
 ײ. n• יתייז* װ«רמר• נצרמגם <ײדיס
 •?ץ סי• ותם איחר אוז מװיו, מאיס

װערעז. אנ•9נא ־

ז •ראגראם רידיא אעחגן א װאס י  אאר׳ן •
 א — םו«ל דעם «אר סױראד א איז אויצמ

• ••ארגענעען. יעלאעגער

שע ױ  אגױלןולטור אידי
אז אר ש) (ב םאסײעםי חיר

•ייויו . mi•
£%& X t w ״S B  V ^יי ״ ײרפ י

מ וי• י י ו י ז ו א ניר.. *VPM יײי#י י
• יי1 •tiw. 3 •׳ • ײ

M אגסאי,• ייו «»© אח •n יאנואר י5%ייי? ױיים ײ״י ״יײג• tm י'יסײ ואנייי in -  mv ן m ו Mint - ו ניו #Si* ן ח נ

■ * E

ם פון פרעם-ער ה או ל ק
אגט תו אז ו ע ײ ר אז באסעס א ע ער ד ײ ט פ עג מ ט ר א עו  האט ד

ט אכ מ ע עץ, א נ עז r דאם ג 'P װערען ניט טאר װייער־כרעטלאר 
 םוז עם שטאפעז, ברענענדע אנחןרע אדער חאלץ אויף צתעשלאגען

פײער-פרוןן. דירכאױם ױין
 װןןלוועט ■רעםען iv וױיער־ברעםאער אונזערע אויםנעפיססט חאנעז םיר

 דע«ארטכמגט. םיתר רעם םון פארלאננ דעם נאן־ ריכטינ כעלױוימן און פלאש
 אוין• זוונעשלאנען זיינעז וועאמ סםיילם, *אנמ די »«r אין ה*ט איהר *ויב

 וועם איהר »יז נעזע׳י נײעם דעם נאר םיסםען אײך פאר עם םיר סענעז חאלץ,
*ינםיעסטארס. ס״:ע tie טראנעל סיין תאבץן נים

י״מײד«««י«ם«נ*. דעם «יז רולס נייע די נ*ד ם»יסעים »ויו **רהיייעו סור
םארקעם. אין טאשינם •ינקיגג בעםםע די אויך האבען םיר

ען י די ק ױ ע ט ש א א ט און ®ל ע װ על ארד װ ב ס ע קאטפאני פר
6661 און 6660 אשיאנד מעיעפאן יארק. נױ עווענױ. פינפטע 321

.arum ריטיג *ידןרס ’ק*ונ<י

יוניאושססמפסל שידמיסתס הויסם
 ארנאכיויר• חנר 1« םיםנליהד אלע זװ זיך װענדןן םיר
o חאנען וועלכע מין־ סויםען «ו ארבײטערשאםם םער n 

o אויו• ױניאן אונזער פון שםעם«עא n ,אינוױיגמ־ זויל 
a אױ«י ארער זויל, סטער n צײניגנ pa .נעטןן םיר שוך 
o אט ועוזט איהר סייחמ שיה סויסיו n נים *ייו n 

m נדט ^yaojmr ױניפז t »אוינען. »יינ«נ

ױניאן װארקערם שוה את יבוט
מי ליייי •י  לייבאר אוו יצדעײ״יאז •®צייקיז תי »י• ^•
סאטס. באסםאן. סאסער״סםריםג 246

ז <• טשארלס לאײיי קפאיס .מי
סצקרעאאײיחױא. נאנאיאל נצנעראי־ארעזייצנט

ר ע נ ם נ י ו
 ראדיקאלעו־ שטארקסטער און גרעסטער דער אין

ן ארבייטןןר אידיפעו חן jotyn דער אוץי ןו

ם אנ מ ר א  S24WO4XXL0O — פ
ר ע ד לי טג סו/ — מי  83ס

ם ע ש ם ענ ר 7—כ 4 0

 *■>( ריגנ רןר
מן מן מי  װי
»» pa יי«י««ו8י

 iaa חד ריע »רג דןד
י יײי ו ני איךו• רןר •«ן ון
י י י י ו ״י נ JiurvP •י

• ר ע ר ד ע ט ײ ב ר ג א מ ױנ ר א ע אידי איי־נוױנער ד  
ם װאם ארדען, שער א עם אן ה מןנ ײ אר־ א ט אני ם  

ר א ע פ ע װ ד טי טו א ס אנ ר פ ע ד לי טנ מי . o r

i בח f  na עלםער איז ארימנעגוםען וחןרעז םעםכערס
8 תר8י .

I w נ  נלייו זיד שייסס סיסגליד■ פײן ניט נאד 0”« אייײ ױי  

tm am וי  ו או ייו אי * w
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T O D D T 1P D
ם ר ע ב ט ע , םון ט ט ל א ק א ם ל א קז ר ע ט פ ױ i א

 פאר געװארען גאםינירם זײנען װעלכע נעםען םיט ליסם א איז דא
 אירגענד חאט עם םעטבער װעלכער אירגענד .1928 יאחר םאר׳ן אפים

 םען12 דעם שבת, קוםען זאל קאנדידאט א גענען אכדזשעקשאן װעלכע
 — ,23 לאקאי פון אפים אין םארגענם אוהר 10 אום נאװעםבער,

סטריט. טע25 איםם 130
ר א ר פ ע ש ח ע נ ע :מ

•וואגחיד ת• •ריםעט .0
ראביגאװיטש ר. י מ. שױנפעלד ם.

ריעגגל^ר
ױו ט קו ע קז ד ע ר א א :ב

ױייולןװסקי ריעם * אלמםאן
םאםאשעװסקי ■אלײ גאלדשםײן ר. באום

שםעין ל. קאװיע רסבמאװיטש כלוסגארפזען
גאטצעיט מ ק^חן ח. סאמוװסקי ירוםסזי;

ארענשטײן לעװין ם. שוגערטאן וז״ן
רובינשאײן האלאדאװ מײםעלמאן תאנסקי

פעפער ברעינדעל װאנדער לאנדסבערג
קי״םוןז ח.

קאנס?י
פעלד1ײ8

1װאגדע

אלםמאן
פראםפמיג

קאנסקי
̂דעל בריז

שװיסער
ם טי ם א ר :ט

גאום
לאגדסבערנ פראמציק

יאקןבסאן ריעס
ע רעליןפ ט מי א :ק

פריםעט
מאםאשעװסקי קאחעז

סאלאדאן* רינגלער
ריעס•אליי

קאולאן

רובינששײן
שװימזגר

סײדאװסקי

לאגדםבערג
בלוסעגגארםעז

חיין
סאדאווסקי

 װעלען קאםיטע דער צו קוםען ניט װעלען עס װעלכע יעניגע די
זייערע האכען טוזען אלע ב«ל»ט. אויפ׳ן ארױף ניט נעםען זייעחן

ר׳יוניאז־ניכלאך ײע א
װ ט״ קו ע קז ד ע ר א א ל ב א ק א 23 ל

טשערםאן. קאנסקי, ם.

! w פינישערם סזאוס
I אױפטערקזאם ׳י. װ. ג. ל;

טיטעג חשענעראלםעמנער s י
Inוםענp ײערען אינעהאלםען וועם לאסאל אונוער פון

 זאוהר ■ונסט נאװעמבער, זוטען אוןענט, דאנערקטאג
סםריט טע5 איסט 2io האל, בעטהאװען אץ

 מענערז׳מר, :װי נאאםט*, לאסאלפ אונזעחו נפםינירען «ו wm* םאר׳(
 םאר םעמבערס ?ןוארד עהזעסוםיוו pa אײדזשענט ביזנעס נדמרםאז,

1928 imp a n.
 דיזען כײ וועם קאםיםע אבחשעקשאן און עלעקשאן אן
װערען. ערװעחלם םיטינג

 סאר־ און פעהינםמע כעםטע וי נאטינירט און םאםען אין שסט
r זאלם איזזר װעם׳מ נמנעען ואטװארטליכסטע tw די אגפארטרויען 

יאחר. קוםענדען םאר׳ן לפקאל אונזער פון ארבײט

י. װ. ג. ל. א. (םי־נישערם) 9 לאקאל באארד עסזעקוטיװ
םענעדז׳מר. קױוזנםאן, .i' ■ טשערמאז, קויפםאן, ל.

ם נ ע ר ע נ ל נ י נ ״ ז ע ד
חר ט אי ענ ען ה דינ ר ע מ so פון פ ר 200 ב א אל ץ• ד טל װעכענ

בעריחםטער דער אץ קורס 8 נץחטט םקוהל דעזײנינג מיטשעל
nrna jo’sao pg, טיםעם pa •נארגמנם*■ פאר ליידים און טצײדש• סינחמ 

mpo >pnm •f> 1 •5•״®׳*? ®•גיי יי ייינײ דצויממ* •או^ די ײ ״ ^ רי ײ י י
jbm »  t lM סיםforn  jd^ ר נארםאנם® ■•י ון
י*חר. 60 איבער מננרינדצט n ירייײם חאם ססוי

ifd8D7itf.« בעסםצ סיסטעםעז, נײצ ידדמץ, נייע
ײחסמ נאא אח inw מײיי• • וױמ• סהוי דעזיעימ דעדםיםיתי אח אוו ■ ו
• mm ו8«שג פיר ופיפטפרןש pa ,88 ייז פײייז

 *ױסזולש־גש. זיך לייכם תחר איז
r אסאנו» injm vnnfi ■m סיראא, ר אח ut• מס ואי• איווי* m •1 אײסלזןרנאו •יר״ו פײמנמסמ י vi?יר 1ײנ» t״m די mrrntnm irv»o im u 

bmmtv■ tn^wym ײא שנייותז אוו
סלאסצו. אווענם איז סאנ

•8**8 pa narnpay a n אתמי fW8B

ל ע ש ט י נ מ נ י נ י י ו א ל ד ח ן ס ם
15 .37 aopiװיםפאגוין םעכעש*ן יארק. גױ םטרים. טע J670
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 ױ m זװקט אינטערנעשאנאר
מו 5 מו פון נאפױיאונג מ מ מ ?

)1 י״• «ון (י»לוס
 באפריײ וײער םכח יעױזאנעז םמסרײכע

 ס^םוגיס״ pipenpi אזױ רי און אונג,
 חןד זיי װאס ארעס געטאן האנע; םען
 זארען ■ריזאגצרס די א? געקעגט כען

 קחנדיט דער א.ם ,fpijm םארהאלטען
אינטערגעע^געי. חןר צו געזזן ניט זאל

 טיט זץי האט זיגסאן ■רעזידעגט
 גיס יריזאנערס באסרײטע עטהיכע די

 געקענט נים זץ• זזאט ער באגוגצנט.
 חנם פון סרנגות די וױיל גארוחיגען,

עז םוניםט̂י  גערופען ח*בען געזינדעל ק̂ו
 ברױ :גראטעס די הינטער פון איהם צו

 געפעמ״ םון ארגו באפרײט זיגםאן, רער
 האב^ ?אםוניסטצן די װעלכען אין ניס,
ארײנגעװארםען. אוגז

אפילס, די פון אײגיגע זײנעז אט
 טד איהם האבצן •ריזאגערס די װאס

 האכען די װעלכע אין פריזאז, םון שי?ט
 זאיל זיגסאן •רעזידענט אז געבעטען
באפדײצז. זײ רעאםען

.1927 ,14 אסטאכער
— •רעזירעגט: װערטהער
 לעצטען דעם םון קרבנות די טיר,

 אײך צו אאעלירען סםרײק, קילאוקםאכער
 באקוסען אונז העלפען צו אסאל נאך

 אז #גמיכען םיר און פרײחײם, אוגזצר
העלפעז. אוגז קענם איחר

אייך, זעהן געװאצט װאלטעז םיר
 דורכרײרען זיך און קאסיטע, א אדער
 װאס װיסען זאלט איחר כדי אייך, םים
 דורכ־ האכען םיר װאס און םיהלען םיר

םים געמטאנען זיינען םיר זיגט געלעבם
• ױי...

 אייך זעהען צו גיכען אין האפעגדיג
 איגטערנעשא״ דער םון יןאםיטע א אדער
 און םאראויס אין אײך םיד דאנקען נעל,

גוםהערציגקײם. אײער אפ עעצען
 געװאלט שםאר? זעחר װאלטען םיר

 אײו םים זיך דורכו־ײדען און אײך זעהן
̂יך. ■ערזעג

גרוס, ברוחנר מיט
.46711 נוסער גראסםאן, סעםועל

.46894 טםער םרידםאן, הערי
.46708 נוםער קאיערטאן, פאוא

ױ א r« כריוו # עם ®ון פר ײנ  א
ר די פון ע אכ מ ק או ?ל
— זינםאן: •חגזידענם

 װאס םרוי, א אײך *ו ׳שרײנם דאס
 מאנאם^ן, 7 <ע*םע די פאר <ײרעם

 *<זא. •ריזאן. אין זיזום םאן םײז זינם
 צי שינד א װי אייך, ןוו זיך איך זוענרע

̂ם איהר א« פאטץר, א  ארוים־ םיר, <א
 דא כין איך װיייו נױם, םײן אין העלםען
 «ו זיר האב איך און מםײן א װי עלענד
 אייו *ו נאר ײענקןן «ו כים ק״נעם
נעײארם, און נעהאפט האכ איך אאײן.

יארס, נױ סיק *וריקפוסען >אלם איהר אז
 אײו גײ איז מיסזאל נאנצער םיין און
 םענ׳פען צעהנדיינער םי< הענם. די אין

 און פרײנד, ׳פ<עכםק דורך איצט <יידעז
 נע־ םארםיהרם אויך סאן םייז איז אזוי

ט דארום װארען.  איהר אז אײך, איר מ
 איהר און םיר אױוי חאבץן רחםנות זאלט
 טײן פאר טאן opap טרײען זעהן זאלם
 *ריבער־ נים םעהר ׳פוין פאן איך םאן.

 סינדער טין װײל עלעגר, דעם מראנען
 םאםער, םײן איז ער ניט. איך האב
 ברודעס און ׳פוועםםער םיין םוםער, םיין

 אלן לעבען. סיין אין אלןם איז «ר
 דער םיט נעםרייסם םיר האבען מעג׳פען

 אין העלםען טיר וועם איזזר אז האפנוננ,
 האוי איך און לאנע, אוטנליקליכער סיין
אײך. אייי נאר

ם א ר ענ ל ע ז ט ער א « ט ם ע װ  ש
עז די און ר ע ט ל ײנעם ®מ ע  א

■ריזאנערם די םון
.1927 ,30 ס^פט. טאלידא, #

— :■רעזידענם זינמאן, סד.
 אויט מטרעפעז און זיך װענדען םיר

 *«יל חארןניגען אין^ אײך צו האנם די
 גים אונז וועם איהר אז האםען און

אפזאנען.
 פארםיחרטער, » פרידםאז״ הערי
 ועלבםט םון חעגם די אין נעצייג בליגרער
 די איצט באמוהלט אינטעחןסען, גײאינע
jnm r םארםיהרםסיים זײן פון טם^ןי 

ל׳מ• די פאר ■ריזאן אין זיך נעםינט און
 ■ojmr זײן איך, טאנאמען. אנט •

 זיינע און גרינםפון, סײדי םרם. טער,
 זייז וזאכען םוזעז וועלכע «ט׳נרעז. איטע

t וחננמו סןפארט, i װיי* זיי אײד. *ו
 נאן־ איהם תחן «ו אוינעז די אויס געז

מ. זייז סרינעז או( אםאצ  םיר טםי
 אלץ סאן םריתו w אייך «י »«*ליר*ז

 זײן נעײינע! «ו up פ«נט איחר װאם
 ?ענט איתר t» וױים, »יך .נאםרייאונ^

rat ימט otp .דער־ וועט איחר טאן
 אוועםםער זײנע םזן הערןוער רי

impn פון הערעז «ו

 כעסטע דאם א״ך וױג׳שע( םיר און איױ
י<»חר. נייעם דעם אויף

נריגספון. טיידי טרס.
 ווידער זין־ האט זינסאן ■דעזידעגט

 פערזאנען, איינפלוםרײכע *ו נעװעגדט
 און ראזאלססי, דדשאי־ז׳ש *ו אויך וױ

 אינער־ געפרואװט כחות זיינע איע טיט
 אום־ ויינען פאראורטײלטע די אז *״גען

 רעזףלטאט דןר איז ײידער 1א' ׳פולדיג.
 נע־ םון טירען די זע־־בע־. דע,* נעװען

 נעעפענם, ײידער זיר האנען פעננגיס
 פריזא־ שלאוקמאכער *אזזל א נ^ך און

 • איזר די נעװארען. נאפרייט זיינען געדם
 זײגען: ק־־אותסאכער נאפרייטע טיגע

 און םרידםאן העךי נראספאז, סעםועל
 נעהעו םיר ווען איז פאלירםאן. ■אול
 נאפוײט באדארפט ׳שייז האט ojn■ <ום

נאחננטםײן. םאריס און זינן א. װערען
הא־ דעדציילט, אױנען האנעז מיר װי

 ׳פםערוננע! געםאכט האםוגיסםעז די נען
 קי־אוקפאבער ער׳שטע ךי ד,אט םעןי װען

 דאם האנעז זיי באפרייען. נעדארפם
 אםת׳ער דער געםאן. איצטער אויך זעלנן
 זיג־ ־•רעזידענט אז איז, טאקט

 באפריי• זייער אויםנעװידהט האט םאן
 נאר צור־ק, װאבען צװ״ םיט נאך אוננ

 יזא־ דעװאלוציאנערעו די האםוניסטען, די
ײ װי אנגעװענרעם, כען  בא־ ער׳שטע די נ

 I אוז םיםיעו, פאסהודנע דיזעלבע פרייטע,
 נעםוזם רעם דורך האבען סרבנות די

 זײערע אין טענ צאהל א נאר ׳פםאבםען
העסערלאך. פריזאן

 נאך האכען קאםוגיםטע( די אנװאוזל
 פריזא־ הלאופםאכער • די אז נע׳פטערט,

 זיי האבען ױערען, באפרייט זאלען נערס
 א סטיידז׳פען צו חוצפח די נעתאט נאך

 באארד יעכען דעטאנסםראציע כלופרעטע
 נא* די פאו אפיס ■אראל אװ

 זיי צייגען צו מ׳כלוםרשט כרי םרײטע,
 זיי אוז ,חבר׳׳שאםט״ און ״םרייהײם־

 אר־ היפאחריטי׳אעז רעם דורך םארגארען
 קרעםעל. םפעכ 1אי זיך צו ווערםײזםענט

 נעיפםאנען זיי זײנען זועיוי די װי אזוי
 םאר־ צו נעזוכט און איגװײנינ און ארום
קרבן. א צוקען
 גענענען אבער האנען פריזאנערם רי

 חנרח. רי צו הנא בדוך םארדינטעז רעם
 נים אייך זוילעז םיר פאררעטער, ,אוועק,

 היפאפריטי׳טע דיין קען ״איך קענען!־
 נראםמאן כעס האט אנקוקען!" ניט צורה

 פארט־ סאםיסאר צום געםאן נע׳פרײ א
 סיט אפגעשטופט איהם האט און נאי,
 רעװאיר נערוםענע אזוי די זזאנט. רער

 ניט ברירה אנרער <ןיין האכען ציאנעתן
אפםראנען. נעםוזט זיך און נעהאט
 זיינעז גאפרײםע׳קלאוסםאכער די
 נא־ אםים פאראל אװ נאארד פון נלייך
 זײערע סיט צוזאטען נעװארעז, נלייט

 םיז און ׳פוועםםער און כרידער םרויען,
 םעקרע־ נאארד, דזטאינט םון םעטבערם

 באארד דזמאינט אין םאזער, ברודער םער
 געװארען באנריםט זײגען זײ װאו אפים,

 ױניאן םון אוז עולם נרױםעז « םון
םאחפטעהער.

 םרערען םיט האבען פריזאנערם רי
 רע־ םייערדינע נעהאלטען אוינען די איז

 םון איינער סאםוניםטען. די נענען דעם
 נע־ האט נראםםאן, סעם באפרײםע, די

 1אי םרעדעז םיט םאינענדע דאם זאנט
:אוינען די

 נע־ זיינען טיר אײדער נאכט ״די
 געסו־ אונז צו זײנען טרייעל, צום גאננען

 קאםיםע, פיקעם דער םון טשיםט די םען
 ד־ םון לאיער דער לױבאײ, םארפם, םר.

 האנעז זײ אנחנרע. און סאםוניםטען
 םוזען םיר *ז אייננע׳טענה׳ם, אונו םיט
 נע־ האבען זײ טולדיג. ערפלעיען זיך

 ערסלזד זיך ײעלען םיר אויב אז זאנם,
 םים אפקוסען םיר װעלען טולדינ, רעז
 םוםפענדירםע א אדער םאיז, דאלאר 60

 ער־ נעװאלט ניט האבען מיר מטראוי.
 ניט ויינען םיר װייג עולדינ, זיך סלערען
 גין בײשפיל, צום איר, שולדינ. געווען

 דעד אין םילאדעלםיא אין נעווען נאר
 וועלבען פאר ם^רכחזכעז, דער ווען צײט
 םארגעסר איז נעטרײלט, אוכז חאט םעז

 נע־ האבען קאםוניםטען די אבער םץן.
 זיין וועלען סיר אויב *ז םטדאשעט,

 םאר׳שיקען אונז מען װעט אײננעשפארט
וריזאן. 1אי יאהר 10 אויף

:לאטיםארעז רי נעפרענט האב ,איך
 שולרע ערהלערען אויך זיך איהר יועט
? םרײלעז אײך \ועם טען ווען

ענטפער: ז״ער נעווען איז װאם .אוז
 םיר װעלןז לידערס, די זײנען םיר ,נײן,

שולדינ*. ערסלערען ניט זיך
 חאבען נאראד, יראםטען דעם .אונו,

 זײער אנער ■ריזאן, אין נעשיפט «ײ
אויםנעהיט. זײ האבעז םעל אײנענע
שולריג, ערהלעימן זיר איך סעז ״װי

 םילארעלםיא אין נעווען נאר ניז איר אז
נעפרענט. איו חאב צײט?' יצנלר אין

״1 שולדיג ניט ביזט דו טײנםטו ,װאס
 אונטער־ אז אויפנעשפתננעז םאיהם איז

 איך שולדינ. יא ביזט ,דו זעציגדענער.
שולדינ׳. ביזם דו אז וױ*ס

קא־ ■יפזנט דער םיז גיעיי דןר

־W סיר האט װאס םענש דער טיםע,
 אז נעזאנט חאט םײעדע!, אלע אין שיקט

 גײ איך אז וױסענדיג שולדינ, בי) איך
 I דערניי געװע; ;א־גיט צייט יענער אין

 !”0 טיעף װי נעזעדןן שױן איך האב
 אונ״ זיך <זאב איך און )איז אוםנליק

 אפגע־ םיך האנען זײ יא, טערנעגעבען.
מעסער. א אחן קױלעט

 נע־ זיך םיר האבען •ריזאן ״אין
 םויוענ־ געזאטעלט האבען זיי פלאנט.

 אנער נאמען. אונזער אין דאלאר דער
 דאלער א אױסבעטען קױם םלעגען םיר
 פון נעבען אונז עס פלענען זיי זײ, ניי

 אוז םרויען אונזערע װען ווענען. ױצא
 די 1אי זײ צו פוםען פלענען קרונים

 הערט, איחר — שטיצע בעטען אפיסעם
 ײ1# נײ בעטען נעדארםט זיך האנעז סיר

 נעסוםט, ניט אונז ס׳װאלט וױ פונלט
 ניט נעלד דאס װאלטע; זײ װי *ונשט

 קאםױ די האנען — אונז םאר נעזאםעלט
אפים. םיז נעװאדפען זײ ניםטען

 סענש• פרײער א איך בין -איצט
 נעװען איז עס או זאגען, איך פען איצט
 לע־ 1םיי איו טאנ אוםנליהליכסטער דער
 זזלואי כאנעכענט. זיי האב איך ווען בען

 םון געװאוטט גיט ה״נםאל איך װאלט
 אינטעתעשא־ דער םיט שטעה איך זײ.

 יאהרען און יאהדען שוי[ בין איך געל,
 אינםערנעשאנעל דער םון סעםבער א

 שעװסטער. און ברידער אייך, זאנ איך
 םון װייכט ןײ״ צו צו גיט זיך הערם

'1«עסט א םון וױ זײ
 פריזאנערם. באםרייםע אנחןרע ־י

 באשטע־ האבען תאלירמאן, און פרידפאן
 כאפרײטען םון׳ם װארט יעדעם טיגט
 געזאנט! האט פרירמאן נראסםאן. םעם

 איז זאנם, גראםסאן סעם זואם ,דאם
אפת״• רײנער יער

 אי| איבערנעבעז אבעך ווערט עם מי
 האבען אינםערנעשאנאל, דער פון אפים

 אויי נלייר נעפרואװט האםוניסםען *י
 1או גאפרייטע, די אונםערקויפעז זארנען
ס׳איז 1בי נעטאטערט זיי לאננ אזוי האבען

י, וױ געלוננען, די מי « *ו י ק מו  «י
 נראסםאן שנם גאפר״סע, די פון צוױי

ויי חאנען קאלירסאן טיט םרידםאן, און
 ווייסט ער וױיל ם*ג?ן, ;עסענם .ארניט

• [.nrin moavv די א׳ן ווערוי ,•י
ד *ו נאצונ ן א *אסי״ מזמתר ח 5־..................

 אוינ׳מדער• די ל*»מם זייערע אין כאפט
 זיד ירעויחוגט זזאט נאפרייטע, טאנטע

םאלגןנדע: ראס נעזאנט טאן
 און ?״ט עחרלינע זײנען זײ ״אויג

 «» װעי׳נן יײד, אייגענע זייערע אכםען
 אין ווןתמר, ױיערן חאלטען עחרליך
 דער pmM דאנקנאי זײנען זײ װעלנע

 נאפרײױנ^ זײער םאר אינםעדנעשאנעל
 אונםערגעשרינענע און נעזאנטע ז״ערע

 אל׳נ גארנישט *ו םאכט םטייטםענטם
 פאר• אי*ס זוערען װאם גערעחנרײען

נאפרייםז. די פון ;אםען אין שפד״ט
 זחר• קיין גי« זיינען ןיי אנער ״אזינ

 אוספאראכטװארטליכע און ל״ט לינע
 װאפ אויס גיט נאר פאכט ראן מענשען,

 זײ זואס רייד״ זײעחנ איע זאנען. <״
״ וואם און נעזאנט, נעםאר ראבען  זא• ז

ניט. םסשות שום ליין חאנען איצט, נען
געשיכ• גאנמר דער םון אסמ ,דער

 אננעחיינען חאנען סיר װען אז איז, טע
 נא• 1» אנשםרעננונגעז אלע םאכען צו

 fiotP*' ססריי^ wptjmpj די םרײע[
 טאראינסעיד גישם גאר. אוגז זזאבען
 «ד חאבעז םיר פאליטיסס. די םירט

 א 1» קרכנות ז״נעז זײ אז װאוסט,
 •יקעטס די און םארראט האמוניסטישען

 פאר •רייז םייערעז א באצאחלט האבען
 געװאו&ט, חאנןן םיר פארראט. דעם

 סופארט׳ס צו פאםיליעס האנען זיי אז
ך אונז צו חאכען פאםיליעס די און • • 

 נאפרייען, ליבע זייערע זאל םען לידט
 אנשםיענ• אלע נמםאכם האיען מ<ר און

 פיײמיליגע אונזער נעטאן און נוננען,
 בא• זײעי און לײט. ױניאן צו פליכט

אלעסען." אונז פרעהט םרײאוננ

ר ע ר ד ע ט ת ע ש צ ענ  א איז מ
בין ה מ  א אריךש און שי־ןז א אוי

ט ע אר .סיג .7

 פון מעחרםנוע די בי־י שיפען זײנען ♦♦•ןיפעז
 איו םענש צעהנטער דער אנער אונז.״ 'א■

 אויםער- דער פון ליניעס פײנע די אויף טבין א
שיף. געװעהנליכער

 תי• מעגשען םעהרםטע די כאטש אזוי, פונקט
 פוז םענש איץ נאר אכער סיגארעטם, בערען

^ אױו» טבין א צעהןאיז אי אב ט
 בע- םױראד איז צעהן פון אײנעם דיזען פאר

 עי םאבא^. אױף םבין א איז ער שטימט...
 זעלםע• דעם פײנעם,טעם... דעם אב שאצט

 אױסקלי^ פון פועל־ױצא דעם אראםאט... נעם
 דעד פץ םארםען םאבאק בעסםע די בעז

וועלם.
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ם אינ ש ױו ח ם ג עקזעקו פינ ם םי אנ  פל
ען א פ חי ײן ג מפ א ס אין ק ע ד דו ױי פ

9 __________  i

 א אין טיטגלידער תי אץ פונקט לעבענס ברענענדען דעם אויפבלאזען דאחפ פיהרערשאפט
העל־ כוחות אלע טיט װעט אינטערנעשאנאל—זיגמאן. פרעזידענט פלאם,.זאנט שטארקען

 ױ, צוצוטומלען זוכט סתעב־געדנדעל קאמוניסטישע — קאטפײן. ארגאניזאציאנם דעם פען
צז. ניט זײ צו זיך הערט קײנער אנער ארבײטער,

 גע־ x *יגעהאיזטען איז רואר לעצטע
 •py דזשאינט איגטערעסאנטער אן װארען

 דרעס־ די םון מיטינג באארד זעקוטױו
 דיסקו־ זײנען טיטינג דעם אויןי מאכער.

̂ורען טירט  םארברײטונגס־פלע־ די געװ
 ארגאניזאציאנס־קאמיײן, דעם צו נער

 אנהויבען נעהען מאכער דרעס די װאס
 סיזאן דער װי גץי אזוי דורכצוםיהרעך

אנהױבען. נאר זיך װעם
 האט האכמאן מענעדזשער דזשענעראר

 האט און אײנרײטונגס־רעדע די נעמאבט
 די אזױ *ױ אנגעוױזעז רעדע זײן אין

צייט, לעצטע רי האבען מאכער דרעס

 גע־ געמאכט ריארגאגיזײשא?, דער זינט
 סאכע• דרעס די אזוי וױ און שיכטע,

 ארגאניזאציאגס־אר־ געטאן האט ױניאן
 אנטשײדענעם און טיכטיגען א אףןיי בײט
אוםן.

 דער צו צוגעטראטען איז טמן ״װען
 פארהאנמוג־ די צו און רעארגאניזײשאן

 אויםער־ האבען בארע;אטים, די מיט גען
 םארםית־ אויסגעקוקט ערשײנונגען ליכע

 װײל דערםאר, געדוען איז עס רעריש.
 לאגע די איכערגענומעז האבען מיר װען
 דע־ א געחעדשט האט הענט אונזערע אץ

מא־ די צװישען װירקוע מאראליזירענדע

W 8 פון באריכטעם דגמאן פרעז. S 83 
סײנערם ױ באװעגונגצרהעלפען לער

 — קאמף. װינמערדעען לאנגען m םאר זץי גרײמען םײנערס טױזעגד 156
די קאםף מוטיגער אױסערגעװעהגליך  גאג- די כאוועגם םםרײקערם פון

איגדזשאנקשאנס. געגען קאםף דעם אנצופיחרען כאװעגונג ארבײטער צע
 און העלפען, זײ קאנען םיר װען גליקליך געסױהלט דך װאלטען ״םיר —

האבען״ מיר װאס לעצטען םונ׳ם העלפען זײ םוזען םיר
 זיך האט זיגסאן מאריס פרעזידעגט

 םפעציעלען םון׳ם רטppגעpצורי װאס נאר
 איז װאס ■יטסבורג, אין קאגפערענץ
 עזpאםערי דער םון געװארעז אײנגערוםען
 צװעק דעם טיט <ײבאר, אװ םע^ערײשאן

 פון מײנערס סטרײ?ענדע די העילםעז צו
 פלעגער אנצונעםען און פענשיאװײגיא

 די באקעםםען צו אזוי װי םיטלען און
 מינען די װעלכע סיט אעדזשאנקשאנס,

 ארביײ די. אונטערדריסען אײגענטימער
סטרײסס. זײעדע ברעכען און טער

 נעװעז זײגען קאנפערעגץ דער כײ
 אינטערנעשאנעל אלע םון פארטרעטער

ען דער םון ױניאנס  םעדערײשאן אםער̂י
 און םעחנרײשאנס סםײט לײבאר, אװ

 דער און קערפערשאםטען, צענטראלע
 פרע• םיט קאונסיל ע?זעקוטױו גאנצער
שייץ. דער אין גרין זידענט

געװען איז װאס זיגמאן, פרעזידענט

Dס • םארצײכנים אינהאלט
-----------D.46 נוםער ,גערעכםיגקײם״ O

ײטסענפ א .2 !ײט ױו פון ̂ס  •ון עקזעק̂ו
 4ו — 2 לאקאל «ון נײעס ;91 לאקאל

םריעד. .
4D— אפםײלוגג ®ילאדעלפיער •8 ?ײם «אליז•
 ביאלים« ט. — •ײד?« «זק»גא״ער .4 ?ײם

, טעררי. ם.
םײגוגגען. בריף, .6 זײט
עדיםאריע̂ל .6 זײט
 *ו״י דעם •ארגעסערען נג פארזןכען .7 !ײט

 םער8( יינדוסםריע קלאוק »ין שמ»נד
ויגםאן. כג — *דטיקזנל)

— fttv קלײנצם פון ■ראבלעם חנר •8 זײט
ראזעגבערס א.

 געחט פןלק דאס *mi טעאטער יין .9 זײם
^ ח — אנ ל

ײװ• pOfnj *ל*ט, .n-io-19 זײט

 באריכטעט, האנםערענץ, צום דעאענאט א
 װעל־ םײנערס, טויזענט 150 די םון דאס
 מאנאטען 7 אריבער שוין אן פיוזדעז כע
 האםף בראװען אויסערגעװײנדיכען אן
 םון באהאנדעלט אכזרױת׳דיג װערען און
 און גאנםען און פאליצײ האספאגי די

 ־DXP די װאם אויסװאװיפען, םארשידענע
 םײ־ סטרײסענדע די גענען באגוצט פאני
 דוונדערט סנאפע א האבען.בלויז ׳נערס

 אנדערע די רײהען. זײערע םארלאזען
 םיה־ סטרײקערם טויזענדער צעהנדלינע

 בראװען אויסערגעװײנליכען אז אן רען
noxp. האבעז ניט דאס p'P הײםען 

 װאל־ זיר דארםעז דאס און זײן צו װאו
 אנ?ױ דאם און םעידער, די אויף גערען

 שרעקט וױנטער, שרע?ליכען םון׳ם סען
 סטריײ די םון טויזענטער אפ. ניט זײ

 ערשטע די אין געהען םײגערם קענדע
 קײנע און מלחםח א אין װי טרענטשעס,

 טראץ פראדוצירט, :יט װערעל קוילען
 דער םון גאנמען װאס״די טעראר, דעם

 סטריײ די געגען אן זוענדען קאםפאני
קערס.

t 1MH•« 13( 0 («לוס

 נעװען איז נײסט דער און םוט דער םען.
 צוטרויען און נלויבעז רער נעטױטעט,

 קאטפס־פעהינקייט די זזמעקגערויבט,
 גענו־ ניט ה#ט עם ^כער םארניכטעט.

 אנ־ האכען םיטנלידער די און לאנג םען
 -tfP הארצינע זײער נעבען צו נעהויבען

 אגנעהוי• האט ױניאן די איז ןופעראציע
 ארבייט קאנםטרזקםעוער דורך בען

 איצט ערשט און זוערען. צו אױפנעבוים
 ארבײט: דער צו נעםען זיר םען דארן•

 די פון בנין דער םוז איצט ערשט
 ווערען אוועקגעשטעלט דרעםםאכער

 ארגא־ די כאדען. ריכםינען א אויף
 ענער• ארבײטען םוזען װעט ניזאציע

 דעם אין הפקרולן אפצושאפען •גיש
םאכער. דרעם די םון םארקעט

 ארום־ האט האכמאן װי זינען דעם אין
 אויך האבעז דרעם־םיטואציע די נערעדט
 עקזעקוטיױ אנװעזענדע אלע נערעדט
 רעדנערם די םון און טעםבערם, ב»*רד

 רײהע נאנצע א נעװארען םאתעלענט איז
 נעט)ון דארח עס װאס רעסאטענדאציעם,

 ארנאניזירם זאל טרײד דער m ׳ווערען
 רעדנער אלע כםעט זיינען עם װערעז.
 אז געדאנס, דעם םיט איינשטיםינ נעװען
 אנהויבעי זיר ײעם םעז*! דער װי נלייד

<ירנא• אן אנהויבען נלײכצייםינ םען ז#ל
)11 ז״ס י1אוי (אלום

קלאוהםאבעד מרןנמ  בענעראל צו זיד נרײטעו
סטרײס

 קאם,ש צום זיך גרײטען ארבײטער
 ער- אן ערװארטעט ױניאן די און

רעזולטאט. פאלגרײכען
טאראנ• םון ױניאן היאוקראכער די

 טעטינ צײט א םון שויז איז קענעדע, טא,
 װאס שעיער, אפען די ארנאניזירען 1אי

 ארגאניזאצי^ס• די דארטען. זיך געפינען
 ױניאן די אבער ערםארגרײר, איז ארבײט

 ארגאניזירען קען זי אז אײננעזעהן האט
 א דודך קיאוהמאכער טאראנטא׳ר די

 ארגא־ דער דורך װי פראצעס, שנעיערען
 דאס און שעפער, אײגצעמע םון ניזירונג

/ סטרײק. גענעראל א דורך איז
 האבען באאמטע באארד דזשאינט די
 םון מיטינג א פארר^ען צװעק דעם צוליב
 און מיטנלידער עהזעקוטיװ לאקאלע אלע

 די דיסקוטירט און באטראכט האבען
 גע״ זײנען זײ און אנגערעגענהײט גאנצע
 געלמ״ די אויסצונוצען שיוס צום קומעז

 א םאר סיזאן נעקסטמן דעם פון גענהײט
 נעקסטער דער וױ אזוי סטרײ?. גענעראל

 נערא־ א זײן זאי מען ערװארטעט סיזאן
 אז זיכער ױניאן די דעריבער איז טענער,

 וױיל ערםארנ, אן זײן וועט סטדײק דער
 אפאר־ קענעז ניט וחדעז באלעבאטים די

 זיך װעלען און סיזאז א פארלירען צו דען
אונטערנעבען. פיוזען
 פאר• דער נאך גליץ־ האט ױניאז די

 אלע מיט באארד דזשאיגט םון זאטלוננ
 k ארויםגעלאזען יאקאיען עקזעתוטױו

 גוכד װעדעז צו ?יאוקמאכער איע צו ריח
 צום גרײט זײן און דױס אין שטעהענד
 וועט ױניאז די נאר װען םטרײס גענעראל

 אפ זיר רוםען מיטגלידער די רוםען. זײ
 1א נעהט עס און רחי ױגײאףם דער אויו*
 יע־ א יא^אלען טאראנטא׳ר די אין איצט

טעטיגקײט. בעדיגע

 ױיער םיראוױםש פאליטישען טעמעכי
׳ • זניאז קלאוקמאכער פח ״רעטעױ

0 .    - י— .

 םיר — הערען. ניט איהם װילען מענשען זײנע אפילו אבער קוײיעט, שעלי
 נעלמ קײן ניט גיבען און־טיר װײם־פרעזידענטען נײע קײן ניט דארפען

םײד• פראצענט 30 — אנװעזענדע. די שרײען בלאף, נײעם דעם אויף
 װאונדעת קלאוקמאכער״.-םאריערס די,אוםפארטײאישע צוױשען לאך
םי*־ צום נעהן געהײםען זײ האט גאלד ״כאװער״ װאם צו נאם אין זיך

 רע־ א שיקען װעגען כורלעםק־אקם א םיט ?t שליםט םיטינג — טיננ.
רחטים. נעטען און ל. אװ פ. א. דער צו זאלוציע

 פאעט א בײ ערנעץ פאראן איז עם
 ױנ־ א םון דערצעהלט װאם פאבעל, א

 םון אנטציקט «ױען איז זואם האן, נען
 ,IV’np אננעהויבען האט ער װאם דעם,
 פא־ די דערצעהלט האז, ױגנער דעד איז

 פלײט א אויף ארױפגעשפרונגעז נעל/
םיט האט און נעהען, אלע װאו װעג ביים

 ױ אץ שטימען מיטיננען לאקאלע גװסע
רעפמרענדזםס צור •

באארד TrDpy»py אן און באאמטע נײע ערװעהלט 35 לאהאל
*ppo לאסאלען, אינטערנעשאנאל די

 מיטיננעץ, םעמבער גענעראל און /שאן
 די געוואחח ^•געהאלטען זײגען

 *לע געוועז זײגמן װאך לעצטמ און ױאד
 געווען וײנען דאס און ו<כרײך.11צר

 לוידעײ דער פון םאקטען אםת׳ע •שוט׳ע,
איגטערנעשאנאל. דער םון אויםבויאונג

 ניט אמילו האבען ק*םוגיסטע? די
 דיזע אויף וחנחנן צו דערםאנט מזל דעם

 םאר־ זײגען םיטגלידער די םיטיגגעז.
 די יוגיאדפראגעז. װיכםיגע םים טאן

גוגע״ איצם זײ איז װאס םראגע, חויפס

 אלע פוטער. און ברויט שטיסעל דאס איז
 ־וועגען םראנע די דיםקוטידען םעםכערם

 בחןנ־ צו אזוי וױ און שא• גחיסען חנם
 טעז אז צושטאנד, א צו יוניאן די גען
 ססעב די נעגען ווערען באשיצט קענען זאל

לעבען. גריננערען א םאכאן און שעפער
 אלע םרן םיםינגען לעצטע די אויוי
 די געװארען דיםסוטירט איו לאקאלען

 םארמרע״ יראיארציאנעיע זוענען םראגע
 םילע םון חנזולטאט דער םערשאפט.

ippxpxp באריכטעט, שוין םיר ח*ביז 
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 צו גערופען געװאלד א מיט אימפעט. אן
 געזאגם זײ צו האט און פארבײגעהעד, די

:הלשון בזה
!באנליסט םיך ה*ט נאט וױ ״הערט
 םאןי םײן קלאננ, םײן אויס הערט

 אױבענאן זעצמז מיך געװיס װעט איר
נעזאגנ... מײן פאר
 טענער אזוינע ניט גאר הערמ םען
הענער! אלטע אלע בײ
 דער אויף איז ניחגס עפעס הערען צו
כעלגים. םך א פאראן װעאם

 די׳ זוײטער דערצעהלט געװײנייך,
 היבש א נעםונען זיר האבען םאמןל,

 אוים זיך חאבעז װאס נאראגים ביסעל .
 אױס• זיך אװעתגעשטעלם נײגעריגסײט

זזענדעל. דעם הערען
 םליגעל די םיט האט הענדעל דער

 דעם pjnr םון האט ער גאר אפגעקלאפט,
 האט ער אפכאיען. נעקעגט ניט אםעם

 דעם אראינעלאזט קעפעל, דעם םארצויגען
pp, און אוינען די פארמאכט שרעס אין 
 ואד זהאם און זײ, םיט טאןpג נלאץ א

 א ארויסגצבראכט ppאװאלינפ װאליג?^
ך איז םאז רpד נאר טאן. ןpרשpהענ  נ
 אלטען אן בײ װי שטילצר אביסצל װצז
 צרשט װאס נאר האט ער װײל האן,
קרײצן. צו זpהויבpאנג

 זעד«ר דאס האט םארבײנצהענדע די
 תאט האן ױנגצר npi וואס פארדראסצן,
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