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פ׳ן באנײסטערוגג מיננ ענממערען אפערײטארם עי ®ון מ#דפעכט *וי  עק־ זיי
 מוגעװער נײעם h דורכצופושעץ טדײען טאכער ״שמם״ — זעקוטױוע.

אקאי כײם  דעם שייסט טשערםאן אדן דורך אכער פמיען םיטינג, 2 י
םיטיגג.

 ‘בי װאס ״שאום"*טו*כער, הײםעאע רי
 דא־ אעצטען האנען 2 ראקאא צו אאגמגן

 ןעטטארעט כתות אאע םיט נ)נדשטאג
 אױםגעביאזטע אן דורכצופושען זיך

 םי״ םעםכער בײם מאכערײקע .שאום״
 אפ״ ארעי אאהאא, אםערײטארס םון סינג

ײ וױ אזױ און מיטינג דעם צוברעכען  ז
 אויס־ געקעגט נים *רשםע Dip חאמנן

 צופרי״ ?יר ינים א ?יי האבען םיחרען,
מי־ דעם איבדעכען םים :נעשטעיט

 מאנעװער ,וויבערען׳׳ דיזען היגמעד
 דרױסיגע אלטע די נאטיראץ־, שטעהם,

 און שטרישאאך רי ציהם װאס יןאיסע,
 גאנץ טאקע און נאאיװע, עטאיכע םאכט

 דוד- זײעױ נאך טאנצען טענשען, *חראיכע
j w 2 אאקאא אין םיבער עאעקשאן דער, 
 האם עס װאס אנטױשוגג, ביסא דעם סיט

 איז סענשעז, עטאיכע פאר םארשאםען
 קא״ די אין םאריבער, איגגאנצען ניט גאן־

 נע־ שטעהט װאס קאמאריאיע, םוניסטישע
 אוי״ען די טיט אעכצט און דרויסען בעך

 אעצ״ איהרע מיט טרײט אדײן, אינסײד
 דיזע אױוי שפיאען צו כחות ביםער םע־

 ״שאום״־םײ־ זען1אױםצובי< ענטױשומען,
 מעחר װאס אכי אנצוםאכען און ער<#ך,
 שאםען צו כדי מיםיננען, די בײ םומעא

 זײ־ סאאוסמאכער די אז אײנדרוק, דעם
 די מיט *שאום״ זײער םאר טאקע נצז

 וײערע און קאםיסארען *רויסגעשפיגענע
אײטענאנטעז.

 כיעפר די םון טאיאריטעט גרױסער דער
 זיינען, אאסאא אםערייטארס פון בערס
 ״שאום״ ריזער סיט באיןאנט גוט צו אבער,

 ניט זיך אאזען זײ און *אםעדיאנטסטווע,
 אױסכעדרא־ אאטעז דיזען פון פארםיהדען

 צװײפעא, הײז איז עס שוױנדעא. שענעם
 צײט, קורצע א באוין םאדבײ װעט עס אז

 ״טא• םאדםיהרטע עםליכע די אוין און
 זייזגר אײנזעהן וועלען לעראנץ״־ברידער

 דײ פון אפשאקלען זיך װעלען און םעלעד
 \וי דעמאגאגען, די םיט חבר׳שאםט זע

 אײ״ געטאן איבעדעענס שוין האבען דאס
 מעמבעדס עסזעקוטױו אנגעזעהענע ווגע
גרופ̂ן טאלעראנץ דער פון

 געװען זײגען קאםוניסטען די וױיט \וי
 האט םיטינג דעם אין פאראינטערעםירם

 װאך. נאנצע א באםערקען געקענט םען
 צײטוננ סאםוניסטישע די האט *וצלוננ

 מי־ דעם כוסטען און בוםען אנגעה\יבען
 קאםוניסטען די זײנען םיםאםאל טינ^

 2 יאקאי 4אי פאראינטערעםירט נעװארען
 צײט נאנצע די םיטינב זײער אין און

 זיג־ פון ״וױיכם :געשדיען זײ תאמז
 ״זיג־ אז און תרעטשכמ״ פוםטע סאלס
 זיגםאג׳ס סיז באשטעהט לאהאל מןנ׳ם

עננסםערם •אר א  איז אסאל םים און ״‘̂,
 לאקאל א נעווארעז קאםוניםטען די בײ
 אנגעהויבען ילוצלוגג האבעז זײ אוז 2

 דיטיגג דעד ערווארט םען אז ארײבען,
נוכדבאזוכטער. א זײן זאל

 םון ליבע פלוצלונגער דאזיגער דער םון
 מײ דעם א\ן 2 לאסאל צו קאםוניסטען די

 לא״ םיץ באארד עסזעסוםיװ די האט סימ
 ײעט םיטינג דער אז פארשטאנען, «\ל

 האם םונדעסטווענעז, אפגעחז. ניט נלאם
 נרויסע איבערינס קיץ נעשענסט נישט זי

 סאםוניסטישע די צו אויםמערקזאמסײט
 םולסטען דעם האבעגדיג םאכינאציעס,

 דיס־ אתאניזאציאנס די צו פארםרויען
 אונ־ אן אהן םעםבערם איהרע םון ציילק

 האט םיםיננ דער נרײען. םון טערשײד
 האט עשזעקוטיװ די אז באװיזעז, אמנר
 דער צו םארטרויען צופי< ביםעל א שױן

 און םעםמןרם, נעוױםע םון ״טאלעראנץ״
 סדרה א לעדנען םוזען נעהסטענם וועם זי

 ״סאיעראגטני־ עטליכע םיט טאלעראנץ
^ * פעם״,

 דער אנגעהױבען. זיך האט טיטינג דעד
 בענדזשאסין סעסרעטער ־ םענעדזשער

פראטא־ דעם םארנעיייענם האט
 האט מען און עסזעקוםיװ דער םון קא<

 פראטאקאי דעם פארהאנדלען אנגעהויבען
פונקט. בײ סונקט

 פאד־ איז װאס •ונפט ערשטער דער
 דעם וחןנען געװען איז נעװארען תאנדעיט

 בא־ האט עקזעקוםױוע די װאם םאניםעסם
 װעלכען לויט אחיסצולאזעז, שלאסעז

 װערען ארײגנענזםען ררעלען םעםבערס
 אײג״ קלײנע םיט צײט חודש א מאר

 עיע־ יענינע די אױסעד געלד. םדיםס
 אגענטען װי סומען װיאען ײאס טענטען

 צו ״1אוי !ארטיי האםוניסםישער דער םײז
 געשטעלט זאיען די יוניאן. די צוברעכען

 נעוױ- א םאר פראבײשאן אונטער װערען
ײ וועט םעז איידער יצײט סע  א״ײננע־ ז
ױניאן. דער אין םקן

 כאדארםט שײנט, אם וױ האט, דאס
 חנר םה ברידער די סיעציעל גאפרידיגעז

 אלעס טום װניאן די m נרויזנ׳
pogo m סיס n און פיאוק

 דחי• אין ך1;« יעטןהען װ<ום ררעסם*כער
־ עס«ונער זיך ה*ט *ויסנעי<וזען םען. » 

טער  ■חד אױססנ״ וױדער ה«ונעז זײ »ון ̂-
 w oi>or« דענאםע, •עיום » װ**ירט

 סענעד־ םון רע«ארט דעם םארוזאגדיעז
 זײ זיינען ט־טניירער די ק»»ו»ן, ער6ז׳

 ענטםער אן •׳ווידינ. סארניינען ניט אבער
 זיי חאנעז ענטטער, נעהעײנסטעז דעם אזן

קא«י«ן. רענעדדןוער pc באסוםען מר־טם
יו*■־ מענעה^ער האט רעדע זײן אין

 און טריתס א סאי װ«וס אגנעװיוען י*ן
 םען סיטילען ;'ט־זוינערע x שאר װאס
 דןם קעיט׳שורען צו <ונ;ע,־וע;דעט האם

 » ם»ר איהם שוןױואנריען און םיטיגג
 ח<וט ער מנעװרע. ׳טאום קאסוניסםי׳טער

ם יייצענדיג *ז דערצעחאט,  ח*ם מיטימ נ״
 » ארן םעלעםאן צום נערוסעז איוזם םען

 טע־ רורכ׳ן א*ם *ו האט ׳שטיסע שרעעדע
 ער בדעגט. הויז זיין אז נעזאנט, לעשאן

 ניײד האט ער £אײאיען. נ*ט זיך ה«וט
 כדי טריק, א איז דאס אז םארישטאגעז,

 האט ער ם׳טינג. שון איועק^נעטען איהם
̂ט נליץ־ דך  םיט שארבינרונג אין נעישט־
 אויסנעשױ נדײך האט ער װאו הױז, זיין
 האט יןאשלאן ל־;ען. א !‘א א«,דאס :ען,
 נע־ האט םען ז1> דעם, שון דערצעחלט אויר

 *it.fp ס*טיננ'טיט דעם «אקען ■רואװט
 אויןי מ׳טנלידער דט־־וניאן און ניסמען
 גע• מעז האט אײניגע כיכלאר. שאלשע
 ביכ־ רי האט םען און זזאנט ניים ב»וט

 שאלעט סון האט ער איז צוגענוטען, לאר
 װעלכע ביכיאך, באנט־ע א ארויסגענוטען

ראנ^צונעגונתז. םען
̂אן רענעדזיטע *ז  <ו#נע״ ה<וט יזאפ
 סעמבער א אוישנע׳שטעיט זיר ה«וט רעדט,
 א נעמאכט און װ״נ־צטײן נא״ען מיט׳ן

 אװ ש*ינט זײז ן«רדער״. אװ »אינט״
 :שאלגענדעס א־ן כא״שטאנען איז ארדעד

םעז אז עסלערט, האט קאפיאז וױ אווי

m d »  eyn אדייג׳יסוגלמדיי n n t t f u n i 'M  v  p  im r u w t i *m •w<
ר, ^גומז׳מי^ די n• פיי< מ«ן אדי כמסמרס יוגיפו ק»ן דס ת ניי

 איו דאס אויב דארוס, )ניכ<אך וואי׳»ע
 *TM גיט נעזןזלױ םיטיננ דער קןן אםת,

 נא׳שלוס, ׳שום סײן טננ׳נסען און האנרלען
 געזעוולימ תיין ניט זיך נןפינ׳ןן ד«ו וױי<

 תר *ז ער, פטתרט דטן םעםנ«רס,
 סון לאםיטע א או^נטשן זאל ם׳צערמאן

ד ניי א־נערקוקשן זטי װעינע דרײ,  •י׳
ניכלטר. די מען

נעיױ־ ד*ס כאלאסטע־יסט״צ, איז עם
 דער׳שדא• זיך חאנען האל אין נרופסעס סע
m הא• און ארדער, אװ •אינט ריזעז םאר 
 און בױטיננ, שון אאנעאוינען נ<יױ נ«ן

 דער גױטװענדיג■ װי נאןויזען חאט דאס
נעװען. טאסע א־ז אױדער אװ ■אינט

 ברודער מיטיננ, שון ם׳שערםאן דער
 אנ*ונעמען אנישטאט אנער האט קאפיאן,

 דעס גע׳שלאסען ארדער איו «אינט דעם
םאר״ א ארויסגערושען האט ױאס סיטיננ,

o n י ׳מטפ׳ןר י M סטדפעטט חס *י
n» h w p u m  * in יפקטי •m  own a

t n wר> iV m p\ ,חאסיפאתןכראכט nM 
D פרס<ימ11אופ»ארטנט די אױוי fro ’K 
no » נטגיימר ױניאן טך tnyn נענ׳ד 
 yv• די lip •■׳ורייטפרס ה1סיא די נ׳נן
 סיט «1» ט״יט גמן מי ז׳נלנסט. סער
 אוי• m געװ«ן טנת איז ױניאן, דער םון

 *אח• Din no נ»יתװננ ססמעװעהניימ
jp ױניאן גייע |1ס |1א יען, c w M m 
pup ,נ־׳שס נעדענקם נמן אז ל*ננ him נ׳ך 

 דאס ייניסן. דעי אין ניזי mim pm רחנגנ
n וייז,1נ» כעסטער דער איז  im מניאן 

 IV נעםראשען מטגיפןסם איחר םיט חאס
 און ?1?לא יזענדער1ט די tie חערמר די

 im םיד pits׳ זיינען ײעאמ ררעס־םאכער,
 ניט מייצען jim סאליםי?ם גרוסען טלע די

םטכינסציעס. זײ<רע שון װיםען טעחר

 צו םעםכערס לע8 צו אפעלירם אינסעדנעעמנאל
. ארנײפ שפונדע 8 םיפ נדינעדס די שפיצעו

I -— ־■ ־ n -

 ארכ״טער 'גאנגער דער פון קאטף דער איז םײנערם די שון רןאםןז דער
כ»ארד. עקזעקוטױו דזשענעראי ערקלערט — באדועגונג

 באארד עקזעקוטױו דזשעגעדאי די
 די זונטאג יעצטען אויםכענוטען האט

 גאנצע די און ריינערס די װעגען םראגע
 האט כאארד עקזעקוטױו דזשענעראר
 אן ארויסצויאזען באשיאסען אײנשםימיג

 אינ• דער פון מעכיבערס ארע צו אויפרוף
 שטונדע א ב״צױעטײערען טערגעשאגאל

 אין טײנערס סטרײקענדע די פאר ארבײט
פעגסילוױיניא. און אלייא

 נעװארען אננענומען איז באשלוס רער
 גע- האט זיגטאן פיעדדענס וױ דעם נאן

 ער מײנעךס. די פון יאגע די שילדערט
 היסטאריע גאנצע די איבערגעגאנגען איז
 דער״ .האט און סםדײק מײנערס דעם פון

 און מײך די אזױ וױ פאק&ען די צעהרט
 צוזאםען זיך האכען כאהז־טא::אטעז

 ױנײטעד די צוברעכען צו םאראײניגט
אטעריקא. אװ װאידסערס מײז

 וױ ®ונקט איצט װערען םײנערס די
 גע״ די פון באהאנדעלט ברוטאל פריהער
באראנען. ?ױיען די םון באנדעס דונגענע

 על* די טיט צוזאמען קיגדעד היײנע די
 אויפנע־ די אין זיר זואמערען טערעז

 און הוגגעד ל״דען און בײדלאך שטעיטע
 אזױ וױ װאונדער א ישוט איז עס קעלט.

 םיי״ סטרײקענדע די םון קינדערלאך די
טאג. א איבעד רעכען נערס

חונ״ דעם אױף ניט אמןר
 סײנעדס די װאס נויט, און קעלט גער,
 ;יײחגן קינדער און פרויען זײעדע מיט

 נע־• זיי פון םארפאלגוננען איע די טראץ
 סטײט״קאזאקען און באנדיםען דוננענע
 ױר זינען אין ניט םײנערס די האבען

 סטרײקען װעיען ?ײ אונםערצוגעבען.
 א נאר אפייו זײן נויטיג װעט עס אױכ
 נעוױנען מוזעז װעילען און צײט יאהד
סאמף. זײער

זע״ פרעזידענט האט — טיינערס, די
 ארויםגעצײגט האבען — געזאנט, מאז

 פאלידאדיטעט ארגאניזאציע אונזער צו
 םוזען םיר און װארט, פון ?ין יעדען אין
זײער אין העלסעז איצט זײ

MURAD
םיגארעטען אלע טון קענע רער

ןיו m רזנדיצאזען, צו ניט סיגארעטעז 20 אוז 10 באהסעם קארטאנענע איו געיאקט
utfgt וחנהט צודריתט אדצר צזבדאכע
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ױניאן ומרסערס נארםענפ רידים אינפמרנממגאל וער פון *רגאן ןפהדעמר
PRICE 3 CENTSNew York, F riday , Feb ruary  10, 1928 1928 ,1 .» .Vol. 10. Noעבדוא6 טער10 פרײטאג,

m חיתפ  rm % חממופ דממ
w ומם w  mi n ננ v

 געצװאונגען קאנטדאכטארס, סװ באשעפטיגט װאם תארפאס, ד. י. חשאבער קלאוס נחיסער
 דזשא• 2 — קאנטדאל. ױניאן פאלשטענדיגעז צו צײט טענ צװײ אין דך אונטערצונעבען

 באומען און פאלעד און רךאוז, װאלטער אסאסיאיישאן׳/ ״םױרטשענטס דער טון בערם
 באצאהלען מוזען װעלעז חשאבערם אלע — שעפעד. ױניאן ניט מח ארבײט צוריק ציהען

 פרעגען און װניאן דעד פון מאבט די שױן דערפיהלען חשאבערם — שטרא^ שװערע
 מע־ דזשענעראל — קאנטראקטאדס. ױניאן זײנעז זיי צי ארבײט, נאך קומען װאס די בײ

ארבײט. זײער פון אנהױב אן בלױז איז דאס אז זאגען, האלפעױן און האכםאן נעחשער

 ה*נ־ אינםערנעשאנאל
 כאססאז, אין ודענשאן,
מאי m דעם

 געקפטע וועט באראף סעקרעטאר
צי לאקאיס אלע אגזאגען װאך

I Iדעלעגאטען. יעהלעץ

 פאסירוגג אײז האט װאך ̂עצטע די
 מניאן די אז געצײנט, אכרערער דער ;אך

 װעלבער םיט מאכם, » צוריק שוין װערט
 צו זיך געצזואונגען זײז וועלען באטעס רי

 ציײ אםאילינע די אין װי פוגהט רעכענען
 איחר אין נעװצן איז ױניאן די ווען יטען

 •אסירונגעז די מאכט. און נלאנץ םוצער
 זיך האט לאנע די אז באװיזען, חאבען

ױנ• די גונסטען צו געענותרם אינגאנצעז

 באוױזען האבעז פאסילוגגעז די יאן;
 דרעסטא־ און קאאוק די אין ארײנצוגעבעז

 לעמנז טעהיע• האפנוננען, טעהרער כעס
 ױדאגס דער אין איבערצײגוגגען און

 קאיט־ דער אז באוױזען האט עס קראםט.
 אײ;־ צוריק באארד, דזשויגט דער םון •ײן

 גע־ װעט באדינגוגגען, ױניאן צוםיהרען
 ער־ כױט היגזיכט יעדעז א*ן ײערעז קדױנם
םאלנ.

 חס אז באריכטעט וואנדער םעהרעטאר
עהפאמ אן איז שעפער ױ אין קאםפײן

 רופען פיםגלידער די װי זעהן צד זעלבםט אװי פאר איבערראשונג אל איז עם
ר  ער־ חובוח, זײערע כאצאוזלען צו רוף אונזער אױף חשק םים אס זי

 צו רעספעקט גרוים מים זיך באציהען םעםבערם — װאנדער. קלעהרט
אײדזשענטס. ביזנעס די

 איז װאס דריױו, דױס גרויסער דעך
 דזשוינט םונ׳ם םיחרערשאםט רער אונטצר
̂ארד  זיך האם #װאנחנר ח. סעתרעטער, ב

 שע־ די אין םיהצען צו אננעחויבען שויז
 םרײ־ אוועס גיבען םיטנאירער די §ער.

 די צו געלס םים ביכ*אר זײצחנ וױליג
באצ^וד געחן ךןולען ױי טשערצײט, שאפ

I
חנז. ס פ ד א ם ב פי זי  ענ

ר ע ר. פ ם _ ױ צו ל ה
 םפנופעקםשורערם די ,אויב

 בו־ אין פױנעלעך זיד לייגען
 קלאוק די אין אז און.כדינען זעם

 שבת ארכײםען םען װעם שעסעד
 טעות• א «ײ האבען זונטאג, און
 איז ארכײטם־װאר ה־םאגיגע די

 די אין שםעחן צום געקוםעל
שעסער״. קלאוק

 אױ,ש אטאקגג קליין׳ם ״םר.
אן דער  געװיםען א האט ױני

 ןזנצופיחרעז איז, דאם און צװעק,
 ־טא־6 דער געגען פראפאנאנדע א

 אבער װעט ארכײםם־וואך. נינער
 קייז חאבעז גימ צװעק קליין׳ם םר.

 ארבײםם־ פ־טאנעע די ערפאלנ.
שטעחן. צום געקוםען איז װאך

אן ״די ץ בלויז חאם ױני  אי
 קלײן׳ען׳ םר• צו נעבען צו ענטםער

 פאלגענ־ איז ענםפער דער און
 וועלעז וועלכע פירםעס די דער:

 ־םאני•5 דער געגען פארכרעכען
אז די װעט ארבייטם־וואך, גער  ױני

 אנרי־ דעם אפצוהיטען צװינגען
 חןר פון קאםיטעם די םענט.
 נעקס־ םארקעט קלאוק אין ױניאן

אג און שבת טען פ ײז װעלען זונ  ז
לעצטעז מל אוױ*יל םאל פינף

ץ דער זעטאג. און שבת םיי א  ק
 פארפ־ װעט ארבײט שבת נענען

ז מערען נעזעצט י  איז שגת די נ
אפגעשטעלם ױעט ארכײט זתטאג

 אײד־ ביזגעס די װען חבות. זײעדע לעז
 און ער1שע די אין *רײז קודעז זשענטס

 םציכ־ זײערע םון סיטנצידער די דערמ*נען
 די םון רײד וײ צו צו זיך זײ הערען טען,

 איז רעססעקט. מיט אײדזשענטס ביזנעס
 *ײד־ ביזנעס די גיבען זײ ענטװידער

 מיט ביכצאך די אדט אױם׳ן גאײך זשענםס
 חובות, די זײ פאד באצאהלען צו געצט

 האבען מיטנצידער 8שא רי אויב אדער,
 אפ זיך זײ בעטען ניט, ׳געצט <זײ\ זיר בײ

ײדע".8״ דעי םון טאנ דעם ביז בלױז
סעקרע־ האט םארשטעהן, דארםען מיר

 דער״ האבען מיד אז נעזאגט, װאנדער טאר
 נע- גיט ®דאפאגאנדע סך קײן נאר וױיצ

 גע• װאס נאר אױך־ האבעץ םיר און מאכט
צום פאיבערײטוננען נױטינע די מאיט

)2 ז״פ אויןי (אדוס

 ״גע^כטיגהײט׳׳ דער אין האבען םיד
 װעט עס אז אננעוױזען, אײנכיאל וױ כיעחר

 װעט ױניאן די און סיזאז נוטעי א זײז
 דעם אפצושאפען אױסנוצעז סיזאן דעם

 םאראנטװארטייכ־ די טײיד. אין הפקרות
 װערט װארט שריפטליך אונזער םון הײט

 גוטער א איז סיזאז דער באשטעטעט.
 ק־אסט פואעז מיט אויס נוצט ױניאז די און
געצעגעגהײט. די

 צו נעטעארעט טיר האבעז װאד אעצטע
 דזשאבער דעם װעגען םיטנאידער די

 באשעפטינט װאס גאאדכיאז, און קרײאער
)2 זײמ אויןי (אלוס

 פון רעטױדגס די םון רעזוי׳טא-טען די
 דזשע־ די בײ װאוטס איבערגעצעהאטע די

 אז באוױיזט, באאיד עקזעקוטױו נעי־אא
ײ געװען חן נושא האם באסטאן  די י

 אויסקאיײ איהר זאי כיען אז מיטנאידעד
 קוטענדע די װאו ̂שטאדט די פאר בען

 אינטערנעשאנאא דער פון יזאנװענשאן
װעיען. אפגעהארטען זאא כזאי, אין

 װעט באראן״ סעקרעטאי נענעראא
 אא־ די צו ברױו איױסשישעז װאך נעקסטע

 און אזױ וױ אינסטראקשאנס םיט קאאען
 אױך עיעהשאנס. די מיט אנצונעהן װען

 איז יאקאל יעדע־ קאנדידאטען וױםיא צו
שיקען. צו בארעכטינט

 ם־הדט עס וױ ׳װעט װאס קאסיטע, די
 סארבאי״טקן קאנװעכשאן, יעדער בײ זיך
 בעםאר זיך נױטינט עס װאס ארבײט רי
 מגי־ אױך און ׳דך עפענט סאנװענשאן די

 אין שױז איז קאנװענשאן דער װען נאך,
 וחןרען אנאנסידט װעט גאנג, םואען
װאך. סמע

 שעפ&ד מונסיל אינדאסםריעל פמ פשעדליפ 200
 פרעזױענפ םיפ צופױוענהײפ גרױס אויס דריסען

כאלעכאםים צו ענםפער האכםארם און זיגםאףס
 שאפ־ 50U איבער םון מיטינג א בײ

 די םון שאם־קאםיטעס און טשערא״ט
 װאס שעפער, האוגםיא אעדאסטריעא

 דאנערשטאנ נעװאיען אפנעהאאטען איז
 דזשאינט דער אין ארבײט, דער נאך

 געװא־ דיסקוטירט איז ביאדיננ, באאדד
 און ארבײטעז, שבת םיז םיאגע די רען

 זועיכען מיט סט״יטמענט, דעם װענען
 מענעדזשעד ^אונסיא אינראסטריעא דער
 און ױניאן, דער אױף אננעפאיעז איז
 נע־ האט ױדאן די װאס ענטםער דעם

 אננ^עגענ־ נאנצעױ דער װענעך נמבען
הײט.

נעװא־ אראנזשירט
 טײא א צו צײט.

 און בריןז נעװארען
אפכערופען זײנען

 איז םיםיגג דעד
 טא; איין אין רען

 ארויסגעשיקט זײגען
טשעראײט טײא א

 םיטינ־ דיםסריסם ױ $ן פילען םאנער דרעס מוםען
 ז? װאלונםירקו *ון רופס יוניאן ױ װ&פ נען

ארנײס ןתאניזאצימס פאד
 און ביכלאך ארויםגעבען העלפען צו קאםיטעם עקםטרא אנשטעלען מוז אפ*ם

 ארנאנ־יזעד הויפם אלם אננעשטעלט װאסילעװםקי י. בר. — דױם. נעטען
 העלפען װעלען רײך און םאחשיא ד. שװעםטער — .22 לאקאל םון

ארביים. ארגאניזאציאנס די אנםירען

 הערשט ױניאן דרעסטאבער דער אין
 םאד טעטיג^ײט םיבעיהאםטיגע א איצם

ארבײט אגס אינאניזאצ
 דרעסםאכעד די האט װאך אעצטע

 מי־ דיסטריקט א גאך םאררוםען ױניאז
 פאבאיה סטריט טעד28 דער אין ;ניט

ױ «ונסם איז םיטיננ דער און ססוהא  ו
 האאא ברײענם איז םיםינג ערשסער דער

 אוײ דער דערםאאג. גרויסער א נעותן
 םיט איבערגעפאסט געװען איז וײםארױם

ו חשסםימר י י י ם י ײיי מ ; י י ״י נ  ײי
 1ײג«1 שסילסס?, סנסאניני, רײזבערנ,

 םס־ |im נןיוארוס ס*צ*רירם יסלדינ1«
tro זיך חסבען טיסכלידער i r r i i* סאר״ 

אסד כײס■אד װאלתטימנדע ןף שלינען
mm ײ׳ «י בסײי״נו י י  י

in ' im n יך» r m  *an nr וײשש פח
n צו וליכםון n -מייו י

 בא־ צו אז הויבען דרעסביאכעד די
 געהיכדלן זײגען זײ זואס דורך נרײםען

 אין יײדעז און דחלןות און צרות די צו
 ״קאמױ די אז דערםיהאען זײ שע&ער. רי

 םאר־ זײ האט םיהרעדשאםם ניסטישע״
 און צושטאנד, שחאאםישען א צו פירט

 דער צו װידער ציען הערצער זײערע
 םארבע־ צו האםטנגען זײערע ױניאן.
 נאד אינט #זײ וױיסען אאגע, די טערען

יתיאן. חןר אין
 ערשאערט ױניאן, דרצסםאכער ״די

 זיר םארברײטעט רײזבערג, םענעדזשער
 קאאחרע טיט ארבייט אדנאניזאציאכט צו

 אר־ די טאן וואט און אויםחנמטגס
 און םארשסאנד מלײסמקײמ, םים בײט

 בײ טריט jw טעטינסײם כעבעדינצ
 צו ווערען נצבראכם װגיאן רי iagn טרים

ײ• אוי^ (שאו• )2 ז

 די־ ױי און טעאעםאן, דויכ׳ן נעװארען
 געקו־ האםיםעס שאפ םים צוזאםען נען
 םי־ צום איבײט דער נאך גאײך מען
בילדינג. באארד דזשאיגם דער אין טי:נ

 זײמנן מיטינ; טשערמאן דעם בײ
 כשנזנ־ דזשענעראי נעװען אנװעזענד

 ,מענעדזשע״ נאגיער, אןן האכמאן דזשער
 דעפארט* סאזנסיא אינדאטטריעא פון׳ם
 אדרעסירט בײדע האבען זײ און סענט
 אײנ* אין עיקאערם א%ן מיטיננ דעם

 קאםי־ די און טשעררײטע די צעיהײטען
 סטײטמענט. דעם םון באדײטונג די טעס
 אינדאסט־ םון.די םענעדזשעי דער װאס
 אין נעםאכט האט באסעס קאונסיא ריעא
ױ דער אויף אנםאאענדי: פרמם, דעד  י
אירבײםען. שבת אאזען ניט סאר ניאן

 צוזאםעננערוםעז אײך האבעז ״מיר
 א*יוי עגטפער אײער געבען זאיט איהר
 דער אױף תײיז םר. םון אטאקע דער

 זײן אין נעזאנט האכמאן האט ,“ױגיאן
 ריײ ױגיאז האאוהטאכעי ״די — רעדע.
 פאיאא-ענעם א צואיב איצט דעמ

* )2 זײפ •ויפ (אלוס

פאדצייכגיס אינהאלט

». נרםער ,נערעבטינקיים״

ס ׳

ם
גײעס .2 זייט
 באאײ ע־ז. גע:. פון *יינדײקע .3 זײט

קױ ם. ארטיקע״י (ןיװײפזעי• םימיגג
רינסיוי•

 D - שפיסען פײנוגגשן, נרי״, .4 זײם
 קאאיש ע. סאבאקאװ,

 נאאר• א ם ~ !ײדזש שי:»ג^ער .5 זײט
בךצבי. נעננםטער״׳ .א.׳ שטײן,

̂ס• יײיט ̂ריעי עדי
 אאנג ה. — ױגיאז טויער אין .7 דיט

«י א .8 טללז ®• ~ זאײינטעי :
דעכיביצער•

 ;נורידז אא (םקימי ^טייקײט ט״>ץ
̂ענחןר י<* קלױו ג ז י ע י נארינ®. י

איװ. ̂*וסעז״ :ײעש. 12 ®ון n סו. טזײ

if -י
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 16 )נאצאדזיע און באדימוננען ױגיאן
 פאריעצען פאר א(י1שט דאלאר הוגדזןרט

cm יעור סון עגדן מ אנײמעגט. יװיאן 
 »•! ,,גערןכטיגק״ט׳' די ױ;ן װאו, טער

 געחומען אונז pm ארעס, די pc ארױס
 אױסגעגוצט חאט ײנ*א, ד• אז נײעס ר•

 דזיעאכער נרױסען דעם אױ\י פיאבט איתר
i( באשעםטינם װאס ,lyccsp ד. l l ̂אג״ 
 ] װניאן n נאכסורען ניט םאי אחטאו־כ, ט

באדיגנונגען.
 גרדסער דעדכלאגכמײ ןו-בען דעד

 געצװ*יג״ יוניאז דער דירך א־ז אבעד1דז־*
*i נעױען נע t׳r v t i t  P; גא♦ יעדע 

טע ס״ א־בײט דעל  -y; ניט און נעש״ג̂י
pc y o irv c חאנםרא? ױגיאן ניט יעדען 

s װעט רעם, אױי־ע- און נך<־, e n  i n 
 ױנ •n צו מיץ א באצאחלאן טויעז געי
יאז.

 ו האט יתיד דיזעד pc אגהױנ אץ
̂ננעדדטער דזשקנ^אל דורך א;, ײנ  כ

 »; כיענעדזיעעל ,piy«?*r און •־;־;.:יאז,
 א :עשטע־ט ר-ג-א־טכיענט, .א:יננ ד
 נא״:ע•׳ וואס דזשאבערס ז־בל ייס >ץה
 דזשאנע די •'•טאיס. י־י• y\ 24: ג

.מט:י£, וױ זייגע;
בא־ק

אץ דזשיי ~א;
ער; תאטיאגיע, איז ףן

 *יא סאיט עקמי טא:ס,
תע; יאזענבלאם אח נא־\,

x • ראטלנײ. c. .בדאדעי־ קוױנםא ה 
̂ער. אז; ׳ג.ײדער א
 זייג דזישאכעיס 7 די *ו• ;־;* אלד

ט ת־  זזאבע סטרײס, אין ;דיארען די
ײ s? אײדזמענםס ז;עדיב די די  y ל. 

 ש;פע ױניאז די יעכט״אאט און געטאן
 .ז חאמ תאמיםמ אױ;א:״זאציאנס די איז

 ױניאך נים די איצוסםאאען נלגוטעז ד*ײך
y»7y.־.
 דוי*כ אױזד תדך אױך ״לאט ױניאז די

i סא^טעהע־• n  pc באארד, דזמױגט 
^r rהאז־ איז חאכמז טענעחממר נעדאי 

 דלאאדסמלמט, דדמאבאדס דע־ פוז •עייז
 די p® *ארמםעחער א טיט ןױזאסען

 נע«װווונגלז אסאסיײיי^אן״, םױרםשע:ט״
 ׳הראי װאיםער טידםעס, רז״שאבינג 2 די

 י• צחױח*ז זװריק באיבמז, ע:ד •איער
 די ״שמער. ױניאן ניט די pc איבײט

ly ערקיואהרם דזישאבעדס, אילע n iF J iro 
p א באצאהאען מוזען ייעיעז האככ»ן, iir־ 

׳ ױניא;. דער לו םיאאr נעלט חנ
 ארסלעחרט האט \,ytriFvm: אלע די

 חני,ראדאקציע א^ האבײאן סענעדז^עי
r« אנ־ אז בלויז איז ^נעיעבטיגקײט״ 

i •אי?יסי די ארכײט. pc הויב n  pc 
y וויז ױניאז i□ סיזאן w פאד דעלגרײכעז 

 און קאנדי׳שאנס יונ-אן מיםנלידער די
 זאיל זי אז אזױ, ױניאן די אײגפונדעזוען

 אילע געיתן. איז זי װי טטארק ווערען
 יתחןי אגגעוועגדעט ותילען כוחות יתיאן

^• די און דערגרייכען. זוו דאס סניי  םי
 די אז #שעיעי די איז דע^יהיעז װע^עז
•ראגחנ^ גרױסעז םאסט ױניאן

 צו איז אױמגאבע אײנציגמ אוגזעיע
̂ען פיטניידער רי אז ?עהן,  PB געניסען זא

 קי:־ מרױען»ון די *ון קאנדישאגס ױניאז
̂מן םיםגלידער אוגזערע פון דער זיך זא

fm r .rm וןוױ nr ,1 װאיט^ן •יוןוען♦ 
m\ דיטגריחנר m  \ m\ י^ מ ו  nr• ו

r ו^ו און ״צני j מװמן nr tmmKrnr <ר 
v ואיט*ן1 חאמודטט^ o

yn יאס f j| חומר^מו נאך w r ייס /1ז
Mm דט ין^נסאי איז עס ו>.<ר, * nr

t מ״טגײדאד יד r r p צע im iw יי n  onr
דינןן די ייאס ׳oit•״ ױי -------

 וארא- האסודסטי^ד דןד םון געװאחנן
אינײט, טוט יודאן די או ועהען

r װאס עי>,4» ״־״ *׳ o 
 חא»טנג און סוט יוינז דט דאס טוען.

ן ארנ^ט דער ס»ט װייטער א^צוגעזזן  יו
o וױ ״ודאן ל» /ן י. - f דארןי nr .ײן!

 געסאכט חאט ססײטטענט ענייכען אן
מױן וארטסעגט.m דז״שאניגג פודס #חאי

in ;או האט עי f^ fp y  O fiy געזאנט, איז 
t ס # ד ד ע 1 ו ״ע איו י ^ נ ו  ו

ר ל נ t J א 1 m t M נ י  ׳(
r r  V•• חאנען װעתז כי* אי זסחסי 

P’v ir סמסנ ,ד און געװאן ,וז ױדאן אn y 
f• דט *|nr מחר ז״ר װולען  ;myrnr 

p*r ^חגמאגאד

ט 2׳ לײ ר ע ש ען ט ? ױ ס ד  אוי
ט די גו ע ד ױ ט *ז ט מי ענ ױ ױ ע  פ״

מ .־זאנ׳ס ס » אנ׳ ם אכ ט־ ה  ענ
ם n ®ער םי ענןו ל בוו

a  .M *

ען ס « ם נ ע ער דר כ א t מ p r e אן 
מ ק רי מ ס עז די ג נ םי מ את םי  -ו

ען ר ם״ ך לונ א• סאר ד ת אנ  ארג
ם אנ ט צ״ ײ ב ר • א

>ei%v װ • •*•! 1(
 ײעט ױגיאן די צדמםאנד. גארכמיעז א

̂»ט?ילען ניט זיך jm תײגע ®אד א« r- 
 רסזוימאטען כצוױגמםע ביז רינקײטעז

i װקיעז n'־ :o r .ווערען
 סף א נעווענדם אױך אםוד איז ״עס

i וקלכםט. ארבײםקר די אן n r 
סריױױ״ א זיערעז םוז מעםבער ױאיאלער

 *שא־ איז מיער א ארגאגיזאסאר, לינער ׳
יע״ <עבען; ױגיאן נײעם דעם פיז סער
םעז םוז אײגעד דער  אויפ״ צודיק ה̂י

 יױ די װאס גמבײדע *שעהנע די מיען
נעםאכט. חרוב חאט ןיאן

 גע״ אויך מיר חאבעז ײאך ילעצטע
o n fro וחד ״נעדעכטמסײם׳• דאר א״ז 

 און 22 לאקאאח די װאס א»יי אז מז
 חד נים די סו ארױסג?צ#זט חאכעז 89

 די אויטצונוצען סעסבסרס דאידססרירסא
ח «נ<אגאגחײם i* אדיייסין ויד י n  v 

געלם. איינמײס 7JSO מצױז סאד ײניאז
tn וואר די אתז סראהס nr דעד־
m ממאאן  to rm ifi n חאם אסיי 
tw w סאסעז װירסוג^ נמחמרינע די 

p סוססגדפ rrn )טךאססגע r a r אין 
i ביכלעך סאר מוחמדעם ױך אח t 

j חנר r n y a p yo ײ: מזא.מסא  דײס די ג
 נאםוזם סאנזיםקס חאמנז מסגממרלאך

:urt Mmto כדי or דעם אמנדען קאנסן 
 אױם׳ן גאוזארט חאט װאס עולם מיזױסאן

ײ בײ זאל צמן  ידיוס נע^נן ז
מ ד א מ מ ױג  Mr** דעי סה ו

i f  t m

 חאנען קארודסטמן די װאס סטײיק,
סיחסד. א ױ1 יז זט״ײמ

יאל״ ;מסם ronro פאײארעגמר » גאר
 דך לט1סט׳ ✓אגר .-אד-טצ רי . . ..

p -  v נויט אין £יס ד• אויא y t צודיק 
P די יא. » fP jf i o ifv ro P f* i;g o 
 און א*;עי»װאכם איצט איז ױ:יאן די אז
y ניסיאכ^יז סאמן די jn n r io t 

ne tfO fiW Pfn• tw inge ארניײ די 
 ד• סאתואס בא-יגנונגצן, ױניאן די סעי

 גע־ יאנג יאחרען תאנען מיאוססאכעד
oeev-. אן וױיזמן םיר iw n n די 

’O- ױדאן די אז טאגופעקנדשורעדס, fPf 
i ט1טי n ’ ii און onyor אױוי i n 

 כאדיגגוגגען ױניאז n באסיצען u װאך
קיאוקסאכע!. די זרן

n• חאט ^ײן ״סי־.  dvpgo ױדאן 
pji חאס ער D i^ n f איז ױניאן רי אז 

 קאגטדאלי־ גיט תא; און א«:ע^װאכט
-  חן• א-ד 1סי חאנמז מלסיאדס, - -

 #1איח אס1 #םיםימ צום געממען ריבעד
.. * p t ifn fo tn o c יינדאסנד די 
pc ,n תאונסיי דיער rw r טד, װמיבע 
i איז סלײ[ n 1איח אז םענעלזשעה 
 ער אז ממןיעתגג, (4 געמן אמזם זאלט

םעות״. נוזיסען א מאכם
o האכםאן האט אזױ tfff io i# c ײן  ו

po n r סשערל״ם רי סון איז p in o r 
 דמטזעלבען אין גאװאחח. ם1א§לאדי

o: האט זיז in y נא(לעו־ םאנזןדזסער# 
o סאונסיי איגדאססריאי יז׳ם6 m iin- 

נאאגנד האנ^ ס׳סעללײט ד• און מאנגג
o iy c זײז אױא n r סײאריס- סיט

•isrojyo
 י1 האבצז סלאגמ, רי ענדינ1תססוטי

icn גו־ױס אחיסגעוױזען טיטערלײט r’״ 
i דסנהײם n  he צנטפער מניאנ׳ס 

מי סיײדס סל. אויף ױ m אויןי אנ  י
i חאנאז איבארחוייט ניאז. r r o  n״ 
in אריױסנאוױזען לײס f t גחיס n c it* 

o^ n :n סיס ife o o r o n, ד װאס ח  י
o :n 'T געגעבעז, חאס זיגםאן «i n  P 

pc m m y rtre u r א ty ״ס1מי n  o u r 
rSrpnnr- וױיםע! םא^׳אנ » נעסאכס

תן ת ײ ^ fpooo n r סר. ®יז r^ p
i אױוי y i יוניאז ffpmo^or m סריײ 
i צי הײט n .ױניאן i n ̂אג  טאו־מ
נייחאתן. אמעטםסן אײנסטיםיג איז

o^ M pro-eor n ניס זיד האבעז 
^ vnt םים בלויז באטמנם ו * ו ן  ו

ײ נ«יר o* זיד ח*מז ז jfo y J rw t t 
w »לייז  n a r  tirow w| נר«גמן yp*

ו םיםעס ארבייט דער »ין העלנתן ז
ipbko d ixw יײכײםען ײ«ס ע«ער די

j n v און ive>pn י  9*ל אין ױגי«ן י
 »ײנ*ד*סןיצעז יטנםערנעחםזננען איהרע

סרייד. ווין *רדגמג ם«י׳*סענדינע

 rw«דמס «מױנמפ ומנחןר סעהרעמר
מ איזאן עןןןןר ד וין עו«

I •**» IK  •1»f((
*r עס««חט װי ׳«נ«ר דױס״ורײװ. a״*j 

י אױס, ■ערייד ז י י i י n ו6 ׳סדן* o n 
pvnv ײן י טו ן ח0ו נ * * םסנען. ניט ו

ר ײ חן ^יי im ס p 01» זעיגסט iw t 
jn p o  iw ,סיײן P to”| סר־ ׳טוס 

r j  top rvo t'M M נעפיהרס t n n סיט 
o און jonn ליידיזע rftn p a 'K סזט
 ױניסן • י11 •■»ר»ט רענירוננס גמיסער

 געלט נעטג חסנען וטדאי fit• אודטי דח
oim הו ן זסי ••»יסט •׳  רינ* in?• זי
«י»ן.11נ« ט׳ג

 I'M op גסר י11 סו ),’• ״דער
ip iip i ײין נ»״נס׳נס nר ,ro a n p j* 
י 0 <0 .*סרווערטס״ אינ׳ס jm תייס״  01י
ip ורערעז״ געסאנט onpj דרייױ a n •»ס 

ipo , חי ?י »  »רנ«ד ד• יוײחןר נסו ד
e iP i: io ’ n־* am יר1 חסכ?ן דדייײ 
ipa*inp»o, ון *וגעח״ים דך* ipoipps

נינ־ y־p״i ;עם*כט ט1נ »ון c׳c» טין
י יסד, י ײ נ tpr*t ipjop m* י o, סז«ײ

 ת?ל־ םענינ?י^ םסיס די ne ז״נ«ן:־ט
:s r׳jp נט»סחי?ן 1« חז*ד*נעז ד»רף
i״jrp י »י חומת ? ימיסן. י

pN« »בער ••ז !זנדעבט־וזנען ,נסי
 *'<־ נריחתגס poop: ד• *י*ז ישימ ד»י,

Pf| ױנ׳סו, דער ש־ן;ipup ;•נױס *i דער־ 
ip־. ; r ווענען :׳•םנלידעי שייע jrp ” i 

 און ײסו די 1אי ,10ינ1* דער »ו .זייכםען
א״ד״ ניזנעס די |p״pv וואך זתכטע

oo jp rt יסס too •׳ ניm p נז:־7תי
r׳*.o

p די n נריױ ,דסד ro  • o rם  רי״
eon יל• o r  i n • '  j i p i 'a pj• טזתר־ 

B in  too •ס ro אחוי ייניסו דער omp 
 וײן 1• ויר נסריחסס |1א ניין1« חןינסס

o r■ ויין lie די votnv 1אי d pi 
״••־ דײס די טטמאכקן װןט ײסס |,”י

o*nno.״
M•• .... -ווא 1>>ד

חי po*nj ס M »ן r אויף םיםיננען 
מ עי p ך• יי ; r»  o in שוראנען איז•:

•ip ioup ינ*
 םים זיך חסמן יn<יxי(o די •רסמן.

.m  i t  ,yenp iM  P rr>.*ן*. u׳jnp 
ײוי ד*וס. מיי ־Ot זץ־ 1P30P מי
 און איבעדת ס׳איז אז אױסנעדריקט, גסו

p רייחמ «ו זיי i* נױםי; גיס ס׳איז ii- 
o i l  IP1 .ײ •רסנע »r װ״סעז ז  op W 

p נ»«סחל?ז זױ סיןיגס זײעו i r ’ i חורות 
»i ^ ימיסן iim זיי ip:«n יז1 בל pi• 

o אדוי ססרס n זאלען זיי כדי סיזאן 
זיי• טעני־כק״טעז די תארזן

• »ו חונ »ר :ipItiov אין Me.״
ie| דעם ?•op סעק־עטעי דרינגט 

ם דרייװ ד׳וס ר»ר 1» ײאנחןר,  יין1 ויז
i איב?דראמהנ »ן *e .;די וױי< אלעמ 

,ז ט׳טנ^דזןר  םיט «עכא*ט1»ר אי*ט ;«זי
• j״op ,ױניסן סון נייסם • םיט נייסט 

 ברי־ פון אח אחד־ת שון םטױין,1:אװא
דער׳טאסט.

a .פ ל. <זז פ נ » .פ ען « ס ױ ר 8 נ 8 t oען פ א ש צו

*o a m p n r

iy אץ סיטמג ®ראפעספז ;רױסער e p ,די צװישעז :רץ פרעזידעגם ײניאן 
 ױעיען ױניאנס — אױסגעלמנם. װערען םאכער םוסעי ייגקע — !עתער.

i סארזדך איגטער^אחן׳ס כאקעםסען f העכערען n .ס?ךר

nP אמעדיקען י1 Eרײrלײ״ את אן
 אנגעסאגנע[ ?ונס^ יעצטען האט :אר
h תאס»יח נמיסאז 1איח  \v:vy איג״ 

 א מיא סטרײ?ס, א״ז !דשאגק״טאנס
im אק סססוגמיסינג גמיסען p .ײניאן 

m א געיחןן אין מס חגם n p r !זוניגע 
 pc אז־נײטעד טױזאנסער ז״געז זלגסאג,

 גע- יראטצססיי־עז נע?וסין סרײרס איע
:n  \v האט וואס םנסה, אינדזשאנקשאן 

y i ׳ן1איבע אויסגזףאאוייים ילזןצטעגס 
 אד- י1 1א6 געסאחר• א איז pא 1יאג

 •־P י1 מנען •rmip ijtm אק ניממר
i םאוי יאנג ייטאליסטען. n אנגעזאג״ 

 גא־ נעװזנן ױניאן הויער איז צײט 1טע
 א!גיײ פון לײגס פילמ םיט ס1לאגע

 אר״יגצױ נעװארס האבעז װמיכע #1טע
 אלע סון או־בײםע! םיטיג;. צום גמתן

 האט רעליגיאנען און גאציאגמן מרײרס,
o 1̂אי i f i און ^צ1אײ — כאגעגענם 

iאיםאליע; f, ^  סלא״ דייכײיען, און אי
jm| און ifw n y o o. כילדיננ לענען 

 »ון אויבײטער ט1געײא האבמז אי־נײםאו•
o n סון באועלט אלמ .1ײ1ס ל9('ר 
 * צו באויייט און עס1אינסע איין

noop |jrrrn iem r3 1צ ח$כס סאר׳ז 
otopp טטו־ײתאן צו און ure כצסערמ 

i װמז אייבײםס־באדיינגונג*!. n םיםיננ 
tfn^ איז האל fny: ojyeyyae איו iy 

i אויסנעסילס גלײד n f i l l צום ביז 
y און ■לאץ בז־עקעל לעצס^ o in J ii 

iy א!ב״גמר ^ i נעסוזס I iy iP 'iit. 
iy i אױ איז סיפינגeגycyyנט :fy if iiy 
 ארביי״ pc 2000 אנוחןזזןנדזײם m בײ

iyo. אויוי i n תאס סריכונע רערגער 
iw זיד icyj אז ,ifDDjrpif lyo^aio

n אגב תאט װעלכע! iyo iK inno iM״D 
 yp^: י1 נעבען נוצען גתיסען גצבראכט

iyםאב-םעלfנ rn  oy .̂ y ם1דא oyi• 
 לינ?ק yDH^y tyny: אנװעמנ!

i' נאו ח*נען וחנלכע םוטלזך•, y i  |yiy 
n״r םים לטyטומyנ נעד y רעמ*:*:ײ 

fw n c  jrr. איז עס y r ניט אמװ־ זיי 
o אײגמגצבעז n צז םיפמנ .in y o r 
w rm געחאלםיז זײנען fyifiiya 

ro ענררו גריה •ראוײיצנם סח yo 'irc 
i n  pc o in n n o ױניאן; אזעז1מאם 

i• סאהאן, .1 \ג n  |ic o jn 'r n אמאל״ 
 ס״py ױניאן; iop סםיייט גאםײםעד

ילא״ לםאן,1•ע .1 נײםען ?אנגותסםאן
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i n  no i r• .איו ל. אוז ס. א i n את־ 
p is rp js rn j^ A  f if 3 iy o,’^ און pc 

iy : in  n n : s. מיטינג סיז טשזגדםאן 
c R געומן איז y tfrn. •מסײ ײיצז» 

pc o :n א, ניזp l ם i סרײר אי1ס̂ז j f 
סאונסיל. לייכא!
 גזסזאיםען איז רעח וײכםיגממ זײ

j n f i i f j טין oan^rnc .גו־ין i f וזאט 
Doirrm רי אין c lyo iirn  y o o c io r 

 ארויס־ תאש iy און איגדזמאנ^אגס י1
iy זycחyנ o jy o o n fi* s  y :n rn o r נזיט 

 זyלyװ יוניאנס זײ אז ערסל?דונג, דיז
o איסטעיעז ניט n אינ־ די ביז מאמוי 

אגק^אנס  DלyוםryגBא ניט װמיען ד̂ז
תתןי ו
t n■״o : n האם ין1ג o m n y, אז 

y א זײנעז דטאנ<ד»אנס1איג רי v^ yey i 
i j r i f o r םאר r  i y iנrאנצוסיזמן ז 

id o״dp, דודכץ זיי איו װאס ry t f i 
o v iV iy, את n ז באותנומ 1נײטע1א « 

 אנױיידןן און 1לזמ דאס אױסתחורעז
i אויא n .נעסאהר

^ Djrn די — ynny iyc גים f irm,
ד ניז - ,oiy>piy ין1נ האם — נ  א

t זעץ r :  ojm אגנזמוםעז fn m זואס 
אי fy ז c s ra f .אמדזסאנסמאנם

i n  pc tm o trrw  if o t n f  m
 איגרז?*נ<ד»*ט n גא̂ג ל. אװ .e א.

<i א געריעז איז fc iy  iyo*n i, און
ױ וױמם ?ײנעז ארבײטזןר די װײס ו

ntwtp o אח ס1^1אמםע1ס» n מן  מ
̂זm קאסמואליססמוע רי yא rוJ די 

t s r 'n n f c האלס ik & noAP tym
?iy% ^1: האט און װיכטיMB p ;c iiy

y in א זנאך y•Dצ^לfjy iyc:# p y פון 
ryאינט אלזנ n yאנyװאממג• ץ%יז לס 
 po װמנעז רי גאםו־אככתז צו כדי טאן,
אמדד»אנק• n מג^ קאשף pc זyסיםל
D jfr.

ווײסען• מעגט איהד װאם
f>» ח#לץ שװיסט ודאררס F

 a «—  a- -A *יומסלרז
«itr װ#סער *ייא אװיםא חאלץ in• ווייל 

DfD יאס תי בעווינט אין גו-ינמןר א»ז ?ס
iyeer אי עא װאס נ  דאר״ «יי ואס אי

Sm  w ,אלס ײאמי jNT* t«e e ,איז זאך 
אי דאפ לויט חאלץ. «י זאדיכ*ןר ר א  נן

c^pjHiynr• lieי  rvגעדיכאפרי דאם װעא ״ 
 om ארונכהנרמאס *יסעו זאד מגכייםמ

;Aim ̂לץ ורי אזוי »ון  אױי גי» איז ח
̂יב• וואםעי, m סאסימ p ב׳ t ey .אויםןן 

wipe y אין cyn חאלץ i* וואסאר. א• לו*א 
fpo «f אן ואל m< ו״ f אדז״ם־ חאא ■ון 
אמ׳  װאסאר. 1»• מזוניאגז $ס וואלא חא װי

i «חצ, יײ״ס• f סידדאד anymr מאןר• 
 מר •ון eye*̂וואל א) א יײ״בזגו אא

1 pcow ווײל a iy ii py אנו א  די •גן ג
w t pa igWCTfi jwpoy^spiopna

B

עקזעקזםמז גענעראל דעם פזן איינװקןן
הװ׳ ״זניטי אז םיטענ באוד

r i« עז הי y אן רי a s o w i חןר - סרגאניזאציע. דעי פון יסוד

ע םויזענםער גטר טר5םעײ5 דער - טרײה סין אריינגעקוםענע ניי »
S םוי אתטערעיד דער איז וואם - עלעםענט. S L  E ™  K? ״ דעוארםםענס נןיךעל א ן ״ p די _ עיײם- 1א ז

קורינסקי x סון

I ארסיקעל) (*װ״«ןר
K*? חאגסםרוןםױמ n » M  npjp- 

d" ןפז p i אין נאאס i n ?אינחםםרי 
ח סיםנ<יד?ר די »< אזױ<  פיחאען זןיז

•p ענדליך »ז הײםען דיערע prom 
p די םון נאםרייט ןײ y ? p p ir אום־ 
1 o in o D  Dtp —  *|p i:rerאי*מ יך 

D• האט דאס אח jn ’ tp i גע־ זיגםאן 
 םעמ־ רדטזנערא׳ל ?ע»םען «ום נראכס

m םים םיםינג. מד  d p i איך חןב 
 נ•1א ארםיקע?, ?ע*םען םיין ס*רענדינם

d םיז .איינדדיק? <v«yp דער טןר p i 
 ,“םיםיננ בסאוד עסזעסוטיװ מנעראל

ען דערםים און d סיר ווזי pi איזםינעז 
אנהױבעז. *־םיןע?
 עיד רזש?נערא? צום נאריכםען אצע
 מיכטינ נעזוען זיעען ב«ן*רד זעקוטיה

 אי־ »ן זיך אין •נםהסצסען u:׳o.i און
i׳ בערטיאו;גם־כ»ר»?טער. p : o םארט 

 POTTPJiO די IP11PJ איו לויכםינ םעהו•
»:p ײסס םראנמן. און •ראבלעםןן i|

o» אין tpurnpj »ננ«ריסם : n n r זינ־ 
p די ײייל רייסרם. טאן׳ם m n ip a o 

a אין ױאבצזםען a p r tp ii זינסאן׳ם 
vo*o o ריהר« ארט6ר? n  to יסוד 

i n  ra ,ארנאניזאצ׳ז o n קװאל י«ם1ה 
:ip< םון׳ם p םת i n ^•אינםפתמסנ 

d ipii dp אין d p i נעזזכם באריכם • 
« תנ»ן. גײ » «ו םזמ, נײע w װ

■p? גיי ס i» jpn • ינ1כ«1ז און
 םים ינםאןip 1־m: 1:א נים הומם נען,

ip #וענעו־,  itp םרא־ ארע אנאציזירט 
 םאר־ 1ייע1 ••שטאםוננ, 1ױיע — נץן

 ־o:p ppii• זיי שםעים ip נ»נ<?נהיים.
 דער אין זיינ?ן »t <וי •זוי כלױזם

m אין ובם1 |1א מיד??יכמײם, J o n n 
 אױ^ .pw< דעו• 1* ^לײזיננ •ן «יים

’po • ינמל, im אתיס זיך »ײנם יאגע 
 נים זמ־ בצייבס נעןואונשעז, נים םאו־
 די אזן ?אנע די װסם •?סיםיזם ביים

•tpuporm אײימעבראבג^ .הסבען 
ו .םיר iid סנרײםדננ אן איז דאס מןס

p״jd 1 1נא i p  ,d ip p ik eםײ • וכם 
v ffiP D p n iB  1« >po די ,p i•?  o i« o 

o8ii סצ'ו101»נםו1סא איז o n  tkd
■.PMOP1 IPtTDD’D’DP

םיםגצי* יt• ,?e 1׳o< אמ̂ר ס׳איז
111 tp a p  ip i8 «?םאכם poDp?r 

r האם «ייט י1 און *ייט r ײסס גסי 
poprm גראד־ענװײז גנ?תויב?ן8 o iv* 

in, די און n s r w זיך םילט •ײס 
i איו ,8שא אין נסד n אק און ײניסו 
ip i ׳ סון הייםpio?P tp ip זדעם און 

 עם?נדציו,1ז??בםם־סא און נמכעד,
• ?•pi• טג־ייבם t זם־ם־םמישע צו■

m  ipd iop ip : •  .|pp«npi םים
■di'O 'dp נ»נענענעז םא־צװיישלוננ און 

p:?pii i”? און :p:t k  ;pt !םויאנע 
pt” ? iv ,d ipppikd] נע־ װי שראנע א 

d ױסנ?הן1א ipo םוז איז, ינ1זמ p i |io 
ip d ?pe ’ iw t«d סאת׳ד אח שםיסונג 

 P3?im| חרו אז• י1אוי יד1 םען
dt* ip 1 זא? עם i ’bוזאװזין •<אץ כטעעןי 
 !צז םײט« n אפנצםאכם האט טע

 .אידיאט־ iv dp ט1פיד. אניט נ?הן.
dp jiv jd שיהרט io  ipii o n  iv| י/ר 

p ?m pe non ,eo-ccpB  op: זייגנ I 
 i אנקמ1נע ש־לאואשישע איבערגעששיצטע

 וזע^ אײן בלזיו נעב?יב?ן איהס 1אי
 4POPJ u זיך |p:p? דאם נעםלין־,
ססםוניס־ די דאס דסד שרייצן און

ip אין טען i 18וזי< 1.םי :הששר־נאם
 םיר שארצמײשלוגנ. iv טרײב׳ס אײך
 יסם ביימר '11• אייך םאכצן 1ויי?«

?ip:p, בדי dp ?מי איח ןײן ניט יס  10י
 סןם־ רי בײ זאל אטוויינינסט?נם און

ip i pn n« ,איו «ם 1• אײנרתא 
r «יםא ’ P ,דאן מגיאן p?m| סיד poip 

rn די זײו «ן ?m םסרג?נרמ׳ש םון׳ם 
ײן ס םאבען yum םיד סאנ.  יוגיאן נ
ip?pii t «ת o אױס־ אונחװ׳ם הסמן 

משיחרט׳.
ortrep• זגידזז״ נורתז .סביחו

»i » םוימדי׳ם, iv סיסגגס n r f* o•
+vr * בר׳נמם •?םיסימ ; w 

ד הומדיא^ m »ח ײ  *גאים ךי סים יי
י *ז , •dp 1 ײ i r n יתיסו סייז איז

ט•; D •*סיסיזם יי u ra 090 ד* 
ײן » איססם*ד ניס סייינקײם,  w ו

8 ip a n a >«ן סיס מ * ײזז די אר ן  י
ײ ־ אחס־ י מ ז Tw י m r pj סמג» 
ײי ױ אי? 8י8סי׳ג*י*א m ײ j ס י r * D 
nrt*D rw • ײיי  m t>  m o ס־  •י

cpo יו» >m  x n f ,סר D O m v
ז י ״ סר, • י ײי ס *״יייייי
r י 48JWWH8 ?סני^ י*יו «יי י

m ¥י

מ  איז אס1 איז ואה צװײ
 איו זעלכע דאס זזאמונגעז. און גובגעז
אז־גאכיזאציע. «ז םי«

o שנזעלמ jy i’ tyi■ m n n זיגסאז 
Pirns די באמכם זײן אין yxn c ױ  ו
i אזזי n סולס oyi pc ?ל ױניאyבyז 
ly אנזזזיב^ זאל inyo צו vw fy,\ וױ 
in בו־עבגעז nr אזוי n yo האפ• אסת׳ע 

it< ty«ij 1מאמ דועס אח קלאוק די 
iy םאר iy ;iy ir ts און fnyoyE וױ ״םאג I 
i אזױ f אר־ י1 *יב?ר אל1קאנם קי־יגעז 
i בײט n f, געזאגט, בעסער o n  iy r n 

iy םון אלעבאס3 i .אוז אדבייט iyn 
i הײנם איז n הזי»ט ly ijy r iy n בא־י 

i אין באסyל n 1יע1אינדוסם קלייחמ־ 
iy i ^נלײמר אלט i n  : lytD jy 

iy איז תשאב^ i אין כח באשםיסמר 
iy i אינדוסטר̂י

pc D און in y i Diyn Dy iyn 
 pro tfP בײם,1א די w* קאגטראל

y פא!ביילאזזס גיט : 'iy ,i'ic גyשyהyגי־ 
ipd .\yv אויסלא ניט קאןytחנר צו ן 

o פאקט jyiyo'a רעם םאנען n  lie 
 םים םטר״ת, אוטנויטיג^־ זyליכpאוםנלי
ly איו עס וחגלכע u m sc גתיםע די 

n  pc y>iyainD טים ,1הםאצע1קלא 
yllלכoy y פארנוגד^ זײנען *poniy 
 | האם זיגםאן אם11 ן,yםyראבלsיד־־nט

 pn םםרײק pc צײם אין פאמ/ך*לא̂ג
oyi i גאך f c y i ,איז סטו־ײח o n איז i 

 סאנסראקטאז־ס״, אװ *ליםיטײמאן די
’D יפלײמן11א חמoyi אלם1ו מאס lo!׳ 

ly c s r t i א ̂so 'iiy ליכ-01א11אנט1סא 
 אינתסם־ m צו םליכטוננ1סא ן1א קײם
Dyi; i איז iy ומלמד איז ריע, n• 
iyo .!אגםײלנעסחן

 באוואוקם מוין איז עס ווי ̂בעוי,
 ״,rn• סון ארסיקלען 7נמהלינ1א חזץ־
o ;n זעלבסט 1ויגםא n n : s  pk, אח 
po f טם •לאן דזנר n f i iy i iptyimjif

ly iytynyi i n #י« ^  (סיםלײ ״״1לי
r r i y i,( אמםאט 1נא o n איז w h

*pnfnya fycnyiDMi לוים םםדיימ• א 
o n עז1קאם ̂ס עמך, ̂זולחן ניםט̂י  מ

 א םיט **!”?*לאב*! סלאס ס*דב*ט
jאירעדג*ז־׳ס m xrp,א אןp 1םתי .איז 

 f**לאבארײ׳** סyלp נוט, הײסט נח־,
!*םמטייז. »ת^לד םים

y וײ אט « ic דעזיחמם ̂םעלם• 
̂נ־א א!יס׳ן prns זעמאן  pc דנולג1ט

i n •בײר & עס אום יזניןון, גאנצען 
y :fryn yo :’o i n  o n if ie  |ya> אח

 די םיםגלח^שאסם. פארצמײגםע 1איה
y is io ,איז m אזױ o i f r ו מז  די ן

o 1 תאנממנץ, fiiי iy c K m^ בײ 
75 y^yn סראמגם i n  fic אינתסס־ 
yvi אנצזנגםריידם, איו? o ijn c םים

i זײנע n  O fii ,oypcotf y jy c ifim it 
i !^לםאט it iy i איז y j’ irn אין o n

^ 4 ײד.1ט נאנצ^
u rinno  y jn 'n x o אחים־־ זײנען 

jy ifn y i ooincyi חגנעז! .y ia ic  i n 
D לכושל, in 'iy ic-o^ n 1לע1ײג1ק, po 

, ts מל#גם ילאנר1תלױ ife מניןת די 
 ■לאן אזא אין ןyDאכlיעםlא זיך זאל
 סלמר איז m או־בײ̂נ fit סיסטעם אוז

oyoo'o lגyלlvלp דעד צאגד. n איו 
y אח tiip) ס*לגט: תי

n 'r o i איז fxunio oyoo'0 n־
v שטנלט ) io טס1נ !כ22?י1י •״רינזייי יעם ®m  p ,ב א אז מניןןןyטלאכח ל

 נאנץ א סאמח fyjfp דאחי סויײר אין
 מעמןעד אנתת אין ן.בעמ s חריי

 תאם איגתסםויימ די to דאס, סיעט
 ײט?ר.oiv 318 •?יכטען

pvbti אה pj’ ipd״d אינחסםי־מ די 
D l'00'tpp 1א| m  .D0P811 א®׳ב 

*dpi מי ip י ®אי ייד זארנט י י י  *י י
?™ip rrKD  imo jp אײנצושםעלעז׳ 
i* B ר«נט iv ,נסםמ ויין 1פא צאהלנן 

no —  dvpi8o I'm אין יך1א ip i’ i 
או־ביינמר. רי חאנטן

ip  |pii ,irtirDP8*ii8o •yri םײנס 
0180*118 o n טיס i n ייניסו׳ ** **o 

^li. יס1ל ,181*0*1 t i 8up?ir?p o n 
י *׳נייסם־מייײ׳ײם• «381י 40 י  י

^ ?81 אמײםס־ ײ ^ ^ ו י ״ מי מי מ
. ײ0 *.018181 י י  י

ל זיף 1« 0188818 10 •ױינצימע י י
* ײ * ײ י ״ י 2 ״ S L 

v m ״ ״ילײם׳ י “ײ ״ ״ כ  *ביי ?
j ׳8ײ ™ •018881« 10  ai ײואא־ D ^ ny iym i ךער CXPS3

8091*883 0*1 w S T m ב ףי מי ס  ײ
pc o m i 10 ךי • p D ifif ד י ײי י

a n t h m ןרנײמ אד )fsPort v  jdp

b so m n i jbsbsm  n װיים־סחר
* .B E * *  * L.* אױסג״ױײ ארגייס

p f  i >w djp3 די t\vw  DTifPin אז 
pc אעסײד די o*n o im cvpycvso 

o 1 נלױז m ואסירט jy tfiB אדס״ איז 
in חלםfצyנ sn y i, 1כײ^1א רי מײל 

y i r ’ f lyjfipya |ycfn ̂זזל  |ycfn צ
אדנײט.

in 'n  ,iyByt? y:n«oo'W  n, •הא
 י1 ארכײםע! די נעבען געלענס גים בע\

ypic האכען אח נײס1א װאכעז צאחל, 
otioyi ^אויסצאהל •f n  10 y t^ i h 

o m די און yoio גים נאך זײ חאט 
w איז oy ט.pyלpyג c iy i,אין וױיל ־ 

 ביײ1א די סאכ^ urnyff יםסײר1א די
ly וױינינזד מר c fii אץ װי ארבײט n 

ip איכסײד ay r, װײל i n סא־ איגסײד 
lyinropycw אחים ניט גיט p'p •אר 

i ס״חמ כײס n איהם צײנם רעמנוננ 
̂ט ער אז o אז ה ir r i f  po o ttc iy rK 
 אין ותל^ ארביי^! אעסײד ױינע אח
 ניס ארבײט די צײם װ*מז 40 די

אויססאמ[}.
o f i װאס woptoo:fp iy i־ o:np 

n צו אזוי בלױז,  ,tyift ײם"1*י«י po 
o n איגסײד m iro p ycu so דאס און 

iy  o f ii סײ טוז m צי סײ iy האם 
o באצאתלען ניט, צי ״בײט1א n 1א 

 אד• וואכען נאמטים^ די 1סא כײטמו־
i װי dp:ib ,1יאה אין בײם n אינסײד 

orousow  o n  ,in ie^ pycufD םיל̂ז 
iy האבען 9עלכװ ;sc h% צו jyiyn 

oifopnioafp, אונ־ זיך ואילען זײ אז 
iy טעו־נעם^ « tj" iM|» 0 י1 אין'.Dy:t 

pif> v אין מי אזוי לםמל, גיט, j. -̂  ט
w o פון אזינײםע! ן« אתיס סאלט iy i 

iy אדבײט,  pn או זיך בײ פילט iy 
 אינ־ אם»ט^ריעען1עססאל אן האט
iy ט,pסטינ  oiyn באל » גלײךy^בא 
 אבי ארכײט, ינעז1? גלײך ¥?P w מייל

y t '^ o  ifp  w  *fp? ך1דו rjynpjfp
o n jn w״in x u tr  fyi א?טאר.1?ןונס 

m s, אײנאוי אז זאגען, 1ל*סי onyj 
p כיונעס אין k ט.1פארלי iy  Doyj 

?y 5 גלייךfp pitfp i f־^in s  i^opK 
iy סאב־סאנוסעהם׳פוז־ימ  .oy:t'c טום 

oy אויוי אלץ o n רעכזנתנ o'pc דײס־ 
m u r וואס o n n אין T 'io, אp סים 

i n תרך דאס חאסטע cyn n n tp ifp 
in אינםײד רער איד«ם iropycuM D 
y ?יםזסט־יג גיט בײס1א געמן t װזד 

pra ױיל1 םלאטת; כעל אינסײר 1זײג 
w נ׳ט םלאכות מןל אינסיי! רי «ז איז 
 צאהל yo'nyi א םיט »נסזואדטלד1מ»

̂הו*. אין ארבײט זו*מן י
 י צאהי yo'iiya א imd נאחונטי די
 י נאר זיך אין באזיצם או־בײס װאמן
 pern jycf ה לכדפל״ ,oyב*ס די :סעלח

io אז  n n ־1םא ניט ז*ל ארןןמנס 
pnim o i.iw, זיי זומש iy o n n ויי

 *רבײסער די אס ארבײם, <יבם םים
•i n  .p c in  ly vD 'C fi ,ארבײמר 

 טי־ n איז לא•עזp גימ צזיסט זויחמ־י,
xt vn זומן ry iiy אין און דזמאב א 

V א ?אנמז־אסטאד א ביי שסערסעלp 
o םים מאמן n אנםראמםאר *באס? « > 

o 1סא דיל y m ''ii nyjypp, ינר װײי 
a in n איז אז ים1א זיך i n ױאס צײם 

iy א סריגם jyo 'im שכירות *!*צענט 
 םאמש נעהז צו ניט איהם זיך לוינט
y אין איז סזגלזז די דילם. סײ\ i ̂
 פאר ניט fyiy? וסיםrבyבאל ‘די װאס
מ אײן זיך  װאס או־בײטער, פיץ פלוס1אי

 את דדצאב. א imc רחםים \rov3 זאלעז
w ט1זוע ארום «זױ cKoy iB f m־ 

w  cttm iיל pk  oiwpyBDn אויס״ 
נעהאלנתן.

 שטיג־ איז ארבײט |ic oyoo'o די
oy i בײם,1א f j איז םאדאז וייגען nר 

iy ײ11צ םיםםעם  : oy 'tRp 'C 'ifo־
waror א אן םיםlיoנyאlבײמy מינײ 

 i«c באצןןהלם צװײטענס איז ססײל םוס
y יום־סובי̂ג llלכy ̂ון די  ocoyp מני

אויס.
y די 'ttrp 'C 'ifo אין oyoo'D iy i 

pnxy po איז או־בײם o n  y iK  yiM 
 ארײז גוסם 1בײ^1א \m מען אוטן.

 ארבײס p'p גים האם iy און או־בײסען
i איהם סוז pnrxn א אױוי n סבי 
o לױם באצ*הלזח סײ װי סײ n בא־ 

 אר־ מד קריגם אױך אױח. ^טיססצז
lyo^o באלאנס זיין באצןמזלם pc 
n n w נןנך נלײך o n .|*סיז
i סיט n סוז אויבײם םון סיסמם 

f קוסע א!יד  w iנBDyלfיםyאיג־ נט 
o m ir אײ אמייטער אױב מײל ״סאנד 
̂םען כען, 30 ב  װאם ג?לר די איז ו̂ו

i צו גענת ,m ךיך זאטעלס n.לימען 
 אויםסײ־ pc ארבײסזן! די אױב »מד
 דאן מײגינ^, ארבײמן nyoyr דימ
y צו װיעיג 1ג*ל סוםע די אח r i> m,?

w e m  ns• באי£ די אז גױםיג, איז“
f^biiiyi א דעאאזיטען ביםזם

imc bjim k ib א i: f c  oyp ifs איז oy 
 אר־ װאס אדבײםע!. די או גאחן ןאל

w בײמעו r rm די וױ pc iro^oiM די 
iy איגוסײו i f  .ly cy r אז צוyלכy װאם 

נןווינים• ארבײטעז
s ts םארהעט םון סיסטעס אהגליכע 

5reasD צאז̂ז באמטיםסע א סון אח 
u o m האט ארבײ̂נ D in 'ty ic זינםאן 

 כײ iy^r>ryiifc איינסאל גים אױו
n r r r a a .ליםײ י1״ געלאגמגחײכמנן 

fffm e ̂ןװ D ifo p fio ifp“ חאם ;y־

o אז• צו צילט n  .oyooio י• װאלם? 
w ?ת ly • ויו u ro ru װי נעװינס n 

w׳ 2 i iy c f  #in iw e־ dpmc מוין איז 
in די אז באװאוסם, n» c v n m m־ 

ynopg אזעלמ צו זיך ח*ם ^אפט iB
yc?yp ,n ity ^נאך זייג DBPiiiyciH 

i דס n  pc jyotpyj גיט סײ,1פא 
o iyny iit.

o :n ’?nB זיגמאז e fn אט n •װיכ 
y ro לfנyנס־ĉאגpyns y טדפטזגלט
O אויוי n פזן דנונג1טאג*א •ytrn  iy i 

 yראנc די נאארד. P'Dtpyrpy ראלyנ
pm rn'1 ברײט איז yp y i d iw ipd צו 

i n די ותט f mגyראל
trotpytpy ,-כױס באאח w n it n c זיג״י 

m מאן o, א ייננרענגמ1א •pnoojfp 
»tt מעט עס rim האס פלאן, סױחנן s 
 װעט ,pnyp בײט1אױסנעא און בוםען
iy דאם c 't סיסםעםאםי״ א אײגשט^ח 
o אדתונג שע y i pM טרײד. גאנמן

 1םי fjtfyp ?yp’oiM דדיסען pא
in n ; f 1םי װאס פדאנען, יגע1איכע די 
o אין בעזyנyמf האמז n סfכ*קyByל 

fytn  pc .ארטיקעל

9 מהאל פון נייעס
םענעתשער. קורצםאן, j סון

iy i ארױסמנ^ איז װ«ס סאני^סס
 ס,1םינייןמ די צו לןן?אל pc נעײאחח בען

o נישם נאך זייג^ װאס m o o 'in םים 
i n ,און ױניןוז Dינאנציyזײ ל yלײכ״^ 

o iyo צו זיך pm  , ly in o o ijy i גחי״ א 
iyo פ«לג1ע r n r ניט״ ?וכמז טןוג 

y o iiio D ’an און סינישעמ y r  rr^yo 
in צו m i איז *ס1 ס.1מעםמ i n בעס־ 

 ניט כסעס זײנעז oy אז באזױיז, ט^
irw c ריגציפשלע יזײן* o iy iiya םון 

i n ,הא־ װאס יצניג^ זײ אז אזן ױניאן 
iyc ךי־ איצט, ביז ם1י1תמיסם נישם ?יך 
 געמא־ פארםיחדיט אנםאננ איז בלויז נ?ן
n? קאםוגיסכתז, לי סון pm שyBםy,ד־צו 

pm ײ ijm געײעז ז r צו זיך -iio D i:n 
iy i סיגאגצתלנ צוליב ?.in r ip r iy ru 

iy מים ?ײ דזאמז 1םי ותן איצס, u iK 
 מנליכ־ א iycy:y: סאניסעסם לעצםען

 דאס זײ lino חהיסםריחק, צו זיך ?ײס
i סיט n שנ נרעסםעדיyלp.ײם

 א געריאט 1םי זזאבען שבת זyצטyל
tpow םון םיםיע tpy דער םון iip r iy• 
 ברױ אםיםע.p ארגאניזאציאגס און שאגעל

iy i איו פײגבעמ in snya  ovow?v 
pm ts אלס o iy ro .אלס נױםאן ת pyo־ 

m e n םון tVDtpytpy i n ♦לאסיטע oy 
pm ^באשלאס :m fr^y 4 צו |ycn סײ 

y{ צו און סעסשאנס אלע pc טינג p i 
y אלא אײגצול^ן אויך םיםינג iy i ' ic

o עקת?וטיװ iycoyo םון i n אתאני־
jto יו?ײשאנעל1ע pm זאציאנס iD fp

 די אק זיד באםייליגם לאקאל אזנזע!
v קאסיםעס mדי שבול־ארבײט. ן ytpy• 

iy טראכט קוםיװ o f, םינד צאהל די אז 
3>i n i, װאס ty c itn אין באטײלימז זיך 

 גרעסער םך א זײן זאל שבת״אהציע, די
 W בײ שבת. iyoty< געותנן איז זי וױ

 צו אפעלי^ דא איך וױל נעלזננ^ײם
ײ אז לא?אל, אונז^ pc םעםבעז־ס אלע  ז

y זאל^ t וואס i^ y o  in iy o י1 צו 
y ?אםיםעס שבת r  pm לאזען,1פ» נישט 

y םון oiycoyo אז in JM לא?א#ז ?fŷ W 
 ױניאן וױכסיגע די טותנעז11וײז םאר סאז

בײם.1א
vo\̂ ארויסגעוױדגן זיך האט שבת 

y די איז oy וױבטינ וױ 'tp f y i'o t'M 
i סיז y i ,ייניאן pm ליך1שז[ װי oy װיר״ 
iy מים סאםוניסכתן י1 סען i'r סתעב־ 

piopso. אויזי p jr r y  lyoye 'r i n, 
^poi האט rw yo in n o .אפלאז? i n

ly tm yw o צווײ, לאמול םון o& m ui 
 ־y3 זיעען וואם ,1בײט^1א לעמ עטלימ
i צו נ»בגעז n ,האמ אדבײם iy זײ yiwir־ 

p ש^לם ŷ pmלyעולה א 1םא װאס ̂ט 
o באגעהעז זײ ^ in נעכעז m .ױגיאן 

pc y c ^ y האבעז 1בײםע1א זײ y r מ־ 
v*' לאזט n "n v  אנוױי• yooaiy n פון 2
m זוגגעז v u  pc ,און <»«לאן Winn 

 הא״ דאס ישװז[גס.1צו אויזי rrouy: זיך
y באאבאכםזגמ בען :nM w y: y y ^ v 

 דך און ןyלאסyצוג גלײך אח ים1כאװײ
m־a י1אוי סען1ג^וא t איהם און קאפלאן 

ר ביז pn שלאגען. אננעפאנג;ס  גראד יי
 עט.1טײ1סא נלײר איהם pm אגגעמוםעז

 געװאלט נישם 1אבע האבעז כולינאנעם די
o אפשםעלען n ̂פלמנ iy זײ און ג :'it 

 1באל pm חדיוי^ ען.1געזוא ט1ארעסטי
i אננאשםען n םין מאשהאװיץ. אגענט 

i n אײתשענסי, םקעב סאםוניםטישעד 
, *x מים ly ’ M̂  p t̂\ חאבמ o n חבדח־
v כאפויײט 1מ* im >  איז ח»-פוז בי
 סקע־ און yc'^pn א 1םא װאם ,inyi צו

 קאםוגיםםען די שפילעז עם ̂לע1 בישע
o n  pm תאם«י i n  pc רי גנגצן 1ױניא 

v צװינג^ װאס באלעבאם̂י n s שבח־ 
תר חונחאיטעד בצת אײבײם  גנמאן נרי

 דארטעז בײממי1א די אדבײטסלאז. אתם
fto in נמםמן o n איז לעמיז מחאדיגמן 

w א מים זיך  im »  r s ifY f  unyo jro 
i n ארנאניזאציאנס pm ד װניאן מי  מ

קײט.
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*ו אלעםעו זונפ am רנ ערנ וער איז נוער
ן ע ר פי ױ ע ר ס ס ? די

תדאקסארו בר• ןןעדסער
 אוגזער pv רנ עדב דמר איו װער

 אום געחען ױאס #ימיאן סאכער ^לאוין
 יייז האלמעז pv אױס סאנ איין טאג
ז ײ  pv *ריתן# און אינםריגיחנז י
איעט? pv אילעכמן נמן

 זזאבען װאס נסשות, די זיעען \וער
 1אי יעצם נאך זוכען און נעזוכט *מאל

ױ די פאלניכטעז װילמן װאם אלעםאל,  י
p אז טוען pv ניאז irn m v c פארבחד 

 און שםיס, װאױל־מנגערישע איז בערישע
אלעם? און אלעםען דיסקרימינירען

 ׳אלטע די שטעלען פראנע דיזע אט
ױניאךליים. געפלאגטע
 װער טאיק א דערגעהן טאקע יאטיר

זײנען. זײ
 קאטװיסטישע די אז איז, אםת דער

i מיט געזינדעל n מאל- הסומאה בית 
i כח קײן געהאט נישט טען t קענען 

in טאן עפעס v םיגדםטזנ דאס i t -שע 
ײ װען דינען,  אן נישט זיך זזאבעז ז
אנציטיארען. װעמעז

 װאס פלאנע, v נאך זיך שטעלט
 מען איבעראל. םרעגען קלאוקטאכער

 סאםוגיסטײ די אז בײשפיל, צום װײס,
 וױיס סעז און באגראבען, איז pp^p שע
i הײםאן »ז n ,אר־ זײגע מים לאגגער 

 טומאח pv שרייבם ער װאס טיסאען,
 צײםוננ, בארעבאםי^ א pv און בלעםעל

 אויף םאכמז וױרסוננ שום הײן דאס קאן
 און שיכטען. מעםבעלשיפ בדײטע די
 בא:דע זײן כײט אלײן דאם וױים ער

 װעםען צו — זיך םרענט צוזאםען.
 פעל־ קלאס א םאי װאס צו ¥ ער צילט
שרײבאכץ? ציעל זײן איז זאנען

 מיד איך האב פראגזן דיזער אױף אט
 בא־ און נאבצישפיחס םיה די גענוםעז
 pc זיך לאבען װאס נסשות, די מערקען

 שז־ייבעז איז פאסיזוױלצז שמוצימנ זײנע
pv צײ״ אױבעגדעדםאנטע צוױי די 

טו;נען.
 װײנינעד אדער טעהד האב איך און

 עט־ פים נערעדט טאסע און אױסכעשונעז,
m: דיזע pc יאכע rs, האב איך װאס 

ױ םרײען װעי איך און דערקענט, זײ  ו
 עיע• דיזעז מאכען קיאר םענריך ײײט
 אבער םעםבערס. אונזערע שאד מענם

 אדער מעהר קראר םאמנן צו אילעס אום
 אומקערעז זיך םיר םוזען װײניגער,

 איד די .1910 םאר פעייאדע דער צו
 עראינערען זיך וועיעז ח^אוססאכער טע
 נײערע די און ביילדער, אסאיצינע אז

 א אביסעי האבען װעיען באלםאלאכעס
ײי פאר, קוםם דא ױאס באגריף  דער װ

 אינ״ די — איז נזדשיכםע דער פון אםת
 :ישמ זײגעז װאם <ײט, ױניאן נערע

 יאהר, צעהן װי זאנען, יאםיר םצחר,
 טרײד, דעם אין יאהר צומניןי אדער

 ױניאן אונזער אזױ װי ״ניעם װ־יסעז
 ביוט וױשיי נעײארען, אוישנעבוים איז
 דאם צדדת און יײדעז און םרערעז און

:עקאסט. האט
 ארײנ־ אין ױרא■ פיז אראאקוםענדינ

 ווערעגדע איז טדייד, דעם אין קומענדמ
 נע־ באלד םען האט םאן, ױניאן א באלד

 עיעםענם, דיזער פראםעקשאן. קראנען
 נעוואוסט, נימט האם איננערזןד, דער

 געװארען איז אייגזנד ײען זאנעז לאמיר
 נעםוזט אםאל םען רזאט אארײטאד, אן

̂ען  האט ײאס אשערײטאר דעם באצאה
 אדעי צעהן אויסרעדגעז געדארשט
 אכט אדבײםען און דאלאר צװאנציכ

 אדעד סײמן גאך אח געלט״ אהן װאכען
 זימען זײ סײטיז. אײגענע אז רענטעז

 ן םארםיגעז, .איעם אויזי ;עסוסעז שױן
J אויסנעטראטענעם אן אױוי tn ,ז אבעד 
 זנילעםענט דיזער איז באתיערען, צום
 אז זאנעז גיט גאםירליך װיי איך —

 רrיםענזnבא נעוױסעד א אמנד ״אלע
 אבעד ױינעז עם אוץ־. טומעיט טײל
 א אײך הייסם דאס שילע״ גאנץ דא

 אנערקע־ וואס מ"ל. באדײםענדעד נאנץ
 האבען קלאוקםאמר איסע די װאס געז

vrm און נעטאז, ײי פאר vn*t\ באגץ 
 אםטאספעדע אן פאר ויאס אונטער גוט
אםעדיקא. אין נעקוםען זײגעז זײ

ײ האס ײניאז די  גדיט צוגעמםזמ ז
 גזר זײ טאר האם און ארעסס אפענע

 ארכיפמענ״ די וועדיליג בעסכחג דאס םאן
 איהרזנ פאר םוגמנר געםרייע א װי דען,

עי דערסאר און קינדער.  ייק• איד וו
 וױ בו<ם ןהוי בילדער עטלאמ כדשװרען
̂יך,  םיתראביע אסאליגע וײ נוון כמג

 די נעםרימן האםגן וואס צדאסענדען,
 רי אױפצובויען 1010 איז תלאותםאמר

t in t r יו־ קיאוקםאמר מכםמזנ איז 
 פטעסמערתא^ו א גצותז איז װאס ניאן,

 אויפגעםאן האט װאס צת,איזמאנא
 אר־ סײ געביםמ, שלע אייי װאונחני

tP n ru rM p n m jti נעזזני־ סײ איז 
yddo iw r !אלע דיזזנ אט *ח אתױ*ם

 איבערמבען, דא Mm איד װאס גייחנר,
 סיט״ און אימןמעתנם ארײן איר חאב

נעםאכט.
 גע״ גע;ױגדעט אי? ױניאן די בעפאר

 גע״ r איו מם — דױיסט (דאס װארעז
 יוניאן, קיאוחםאמגר tpp'or א װעז

 אוגזמר מון יװיסדײד&אן דער אונטער
 ראזענבעומ, טיסטער װעטעיאן, איטען
 דט איחר מיט ?יך חאט קײגער אבער

 mm ניט אבסאמט חאט ױ גערעכענט.
 װירקונג), סיםטעפאט^ע קײז האם*

 יצדער איז זאגעז, סען קען ,1910 בזגםאר
 פאקטי^נר א מווזנן םאנופצסם״פורער

אבער,  כאט״צ ;אטיײיך, אינדירצסט ד̂ז
 דער פון באס חנר געווען איז ער

 םירע אז זיכער, בין איך םעקטאמ.
 אנסױ מיר װעיען ס^אוקמאכער איטע

 אײ אבער Mm איך מ״שונע. װי סען
 פאדט דאס איז פאקטיס אז בערצײגען,

 איע פון אױסחצכעגענדינ אזו/ נעװען
 אזוי, געװען דאס איז דעיאו־טמענטס

ױיי  5אםאי װי אנדער״פ ;אנץ איז חײנס ו
 איג• (א מאנופעהכדפורער א ;עװען איז

w סײד tr, דאס). רופט מען װי
גע״ ארטמענט8דע •עדעד האט אפאי

 בײ׳עייל, צום העד־יײמע. זײײגע האט
 גע־ האט קאטעד*דעיארטטענט דער
 אג;עשטעיטע םיט העד־קאטער א האט

 דער זדפנחה. זײז אוגטער באיטעיאכעס
 פאקט^עד דער :עװען איז קאטער דזעד

 ארױםגע״ האט קאטעי־ העד דער באס.
ײ האט לײטע, די נזטעץ  אדוגטערגע״ ז
 נויטינ, פאר ;עפונעז האט ער ײעז שיקט
̂מ יײדע, נעצאהיט האט ײ כאט  הא־ ז
 א כלומרעט אסס׳ן, אן נעהאט p*r בעז

 הער״אארײ־ נעײען דיגען וױיטער ױנ'אן.
 ארויס״ געהאיטען האבען װאס טעיס,

 םיעגען מיר סעטס. גאנצע העלפעדס
 םוזי- (בי״שח קא«עייע א ררפען דאס

 שנײדערס דדײ אחצר צדוײ קאנטען).
 פי• שא• נאגצען דעם ;עטעגדט האבען

אײגפאך. נאנץ i אזוי װי ניישיגג.
 זיך אונטער נעריאיטעז זזאט םען

 בײסטערקעס, מיט סקאדראגען גאנצע
 נײער״ באטאז מיט ׳הע:ט םעלעד מים
 נעװען זײנען ״שנײדערס צוױי די קעם.

 פיעגען זײ קאנטראקטאדס. פאקמייפע
 און זיך פאר ירײזעז אפסעטיען זיך

 געצאהים מײדלאך אדימע די האבעז
 פיענען זײ אז געהאיט היעגליכצז אזא
 דער איבעדצוקומען. טאג א האבען קױם
 נע־ ניט אבסאיוט זיך האט הבית בעל

 גזד ניט אבסאיום האט עד בד״שם.
 װאס וויסעז, נעװאלם :יט אדער װאוסט,

םאר. קומט םעקטארי אין
 •רע־ דעם געםעז מיר וועלעז א;צם
 א געריעז * גאר איז דארט סער״טי״ש.

 בודפעפ־ פלענט פרעסער אײן חורבן.
 סעק־ חןר pc פרעסיגנ נאגצע די םיגעז
 געווען איז ■רעסער אײן דעד םאר/

 קען איר קאגםראקטאר. פאתטי׳שער דער
 קילײנעם א נעבען ביויז אײך

 נעהאיטצן ער,האט ראזענםעיד. ר. פון
 סטריט. הויסטאז 27 איז שאי א אמאי
 פעקטארי, נרױסע :אד סײן דט נעײעז

 העד פאר׳ן :עגונ נעװעז אבעד איז זי
 20 :ענויע א באשעםטינען צו פרעסער

 אםא־ םאכען pא זיך אוגטער פרעסערס
 דא״ 350 זאנאר pא 250 יאדירעז איגע
 נע• ר9 האט װאס און װאך. א י*אר

p זײ;ע צאדזלט r?איו דאיאר 18 ^אפזןז 
 ארבײטער. טיתרסטען פאד׳ז נעייעז
 ײענטי אינעשיאדט םאקע זיך ער האם

 זײנען װער אה בדאנזװיל. אין הײזער
 געווען איעדײטארס^ העד די ;עװעז

ײ צרוי״פען  אויסװאורםעז, גרעסםע די ז
 איג• ״מקיאםעדםרײבער, פאקםישע אױך
 פילענט װען תאגטראקטאחלאך. סיד
 אארײמאויס? ארוישגעםעז פארםאן דעי
 די נעבדענט האם פעקטארי איז ויתן

 זיעען אפרײםארם העד רי וועז ביײ,
 טאג ארבײםענדינ ;עװאחח ס*ד ש,ײ\
 *1א tv אהז זוגםאנ, און שנת #:אכם אין

 ארוים• פארםאן דזןר פיעכט יאן מח.
 אירײטארס. םאר וױיועםקזנ א דמנגגען

 מ^ננט אידײםאר גײער דעד אז איז
 אז אוץ אך אז :עײצז איז אדױםקוםעז

 מלענט עד אדבײם אז פאי װאס ותה
 געסענם זיך האט ער ײאס איז קרינען

 פארמאן דעם נאך ביעז האט מאפען.
 נע״ נאך ער האט ״:רעפם אונטערגעױקם

 מױם אמנר פאדײנעז; צו עיעס נעבעז
 איחם, pc קילינער כעװעז איהר זיעם

 םיס •ײחנ דער צו ב*אך א ;עויעז א*ז
פאידינסשצן. די

עז ײ ײז ̂ענעז יי ד :אטירליך פ » 
 jnom® דעכ טיט ^יטע ־זעד די כען

 ןא- ארבײם יײכטזן די אז אפסאמנד•;
״ זי• יעז :t t r פארזײנען נאטײיליך איז 

rK: ?א:מ ^ rr. אפסעםיעז :אכ׳ז n

 רעס• א אין אװעק סען פיענט ■רײןען
 מיט דעז״נער מיט׳ן באס חןר טאראנט,

o’n ױצר אלע םיט סאמ״טע די ir n, 
 » •דאװען אין #העד-יײטע איע די און

̂יכע  גע״ איז דאס אט *ארט/ געמיט
 צ״סען אמאימע אין סיסטעם חנד װען
׳שעיצר. אסאגיגע די אין

גע• זײנעז העד״יײטע איע דיזע אז
 יעדער נאך געדעגקט אױסװאורפען, װען

 דעדצעחין טיײעז װעל איך אײנער.
ץי .1901̂ פון םאקט א  אדױוי בין *

 טעד9 דער אין ׳עא■ א אין ארבײטען
ײ סטריט  ד. נאסען סיט׳ן פירסע א נ

 ני״עק^ה׳דינעד ;א;ץ א סםײגבעמ,
 פוקס ;אםען מיט׳ז פאימאן דער יפא■.
 אױער א*ן אײנגערױסט באיד סיר האט

 באי ביאטער א זײן וחני איך אױב אז
 ׳פױן האב אץ־ גוט. פארדינען איך וועל
 סאיע־ אײגענע יy^טיק א נעהאט דאן
 גענומען האב איך וױרחייך, pv <יע.

 דענקם געװען, איז װאס םארדינען.
̂י חנד #איהד  װאס דז״פײקעיע, רעזויטאט

״ז סיט אױנעדאן נעזעסען איז  הא־ ז
 צזדיטעז סון צוױיטעד דער pn נעליע,

 זײז כײט גאיד״פטײן, מיסטער #שאד;עד
 מע;־ אז ני״עט מיך א־ט (עס קאפע^ע

 זאיעי און יײענען, דאס װעיען זײ ליד
 נעמאכט האבעז אפל״קעגצן) דאס זײ

 דער װאס פא- «פא§ אין טומעל אזא
 אדבײט דיעד אװעק או;ז דט םארמאז

 אנט^מאנעז אי? םײט ביטעיער א אוז
 און פאימאז, םיט׳ז דדאײק׳ן צוױמען

 אױיי געױאיפעז האט פאדמא; דעד
'op א דדעיײן׳ז b״M^vsp ןידד* און> 
י.א;ט. ;ע״פזוארענע א געמאכט
הא־ אידײטאיס ;ײע ;אך און איך

 פאר־ ;עם״זט פיאץ דעם ;אסידייך בען
 צמעקוכמן איז באס דעי .וױיר ילאזען,

 אונז פאד m<rirz האט ע־ אז ׳;עזא:ט pא
c* יױר ער ׳:ימ אדבײט קײן i ז״ן זאל 

״ ׳פא*.י אין ״עטיין
 ערע״ דיזעז טיט געװען איז ײאס pא
 מיט סטרײק, :אכ׳ז מױן אפילו מענם
 אױסערװעהיטע, די יחידים, בני דיזע
 ארנזע־ פאדזאמער גדױסעד דער װאס
ײז אין אזוי באזימט ה״מאן, ל. ״רער  ז

 דער פיענם אפאל אז אדטיקער, דסען
 רופען אר״ז חױז איז קוסעז באלעבאס

 מוזען איצט זיא באימעיאכעס, נומזן די
 באי״ע־ רי בײ :עטען ;עליז געבאך ױי

דזשאב. א באטים
 אפירו אז־ ׳פאקט א ני״שט דאס איז

p ״צטדעננע די אוגטער נאך ?b^ d h פון 
 גע־ האט זי ותז ױדאז, קלאוקסאכער דער
 ראצענטיגען8 חונדערט פולען דעם האט

 . '-VW איז יפעסער, די איבעד קאנטראי
 קאם־ pK דזיטאב. א קריגען צו נעווען

 טעגײךי טאנ אדיינקומעז פרענט ■לײנס
 זיך האם םי־אסט א אז ױגיאן דער אין

 אדױוי. ניישם יאזט סען םעדפלאדיעט,
 קלאוח־ טױזענדער צונעבעז וועיעז דאס

 איערײטארס. סיי קאטערס סײ מאכער
 דאם > טיאסט די נעװען אלוא זײנען ווער

vv\ םון סינוטס די אין וועלעז באוױזען 
 יאקאיען. איע סיז באארדס, גרױוענס אלע
 ישורדינ, נערוען איז Wcr גאגצער דער ניט
 די •״:עפער. די אין רולעדס עטליכע נאר

ײ יזעז מעז װאס ®עסם אלטע  אינטער ז
 טךאץ אױסרײנינען, אוסישטענדען קײנע
 יטםארק נעורען איז ױניאן די װאס דעם
 נעיענם נםיפות דיזע האבען מעכטינ און

ר ע נ פראנרעס. פון נאננ םון וועג איז ^י
 מײז נעײעז איז פאקטען דיזע אט pא

 איך שרײב םעסטצו״שטעלעז, אמב^אז
 איצטי־ די פדן פילע װײל ארםיקעל, דיזען

 און ארום ;ײען װאס טומעיסאבער גע
 מיט׳ן דנמאנ׳עז וואניעז און עילטען

ײ דריקט װאס איעס מיט ״פארווערטס״  ז
ײ מרײט און ײ אז אימצוהאמעדעז ז  זא־ ז

?t\ אײנגעיעגם, יינעז 9א באחיײוען זיך 
ײ טועז  נישם אכי װעלם דער אין אלעס ז

םרידעז. איז תה קײז צי דעײאזעז צו
 רוח א נעיועז איז עיצמענט דיזען פאר

tr t i ״יאהר דרײ צװײ ילעצטע די םאר 
 דעד pc צײטען םינסטעחנ די אונמזןר

 האבען זײ װאקכאנאיליע, קאמוניסטיישער
ײ אױםנעהױבעז, קע■ זײערע צוריק  ז
 אר• םארברעכעריימע פאריפײדענע טועז
 צוברע־ איז דיסחריכינירעז צו אבי בײט
 שזױיס מים׳ן נעבױט האם םען װאם כען
 םעמכעדס אונזערע זיד זאיען ביוט. איז

ײ זאיעז פארםיהרעז, לאזען נימם  גום ז
̂טות די וחןר נעבעז אכםוננ  ווע־ זײנמן, נט

 האט םען יועכמן מיט זעחן באיד זײ <ען
 םים׳ן אתם זיי געחעז איצט טאז. צו דא

 חמ*ר. חײםאנ׳ס פדס מאנםעי, ײיםעז
 כאקאנמצ גום אימע די איז דאס אבער

 אסאי* אמזערע ’ נעזינדעי, םארחןםערי׳פע
 חזלר גחממר דער זואס יײםע, העד ייגע

 אוז זיס אזוי ױי וחנגאז מרײבם וזיימאז
ר אזױ מודזיארמ ײו אי, ו קז  אטאל וראם ״י

ײ נאס דער •יעגמ  נזלי חיינם און זומנז ז
ײ זוממ באך באס. חנם ו

m דאם איז מדזיגיץ• כױר ®אר \v 
ן pram t« אננצנעם זעחד

x סעם \W & * P

J O T J E

 סן *ו מעםכעדס ױ כעט ער
 אח טינדננען די נו מען

ו באשױסען דיוכג רײזען ז
:חגדאמםאר ״נד װערטער
o 21 #אגת nטיר חאכען יינואר, םען 

 איז מיטיננ דאד סיםינג, ?אקאל » געהאט
 פײ די פערחאנדלען צו גצװארען גערופצן

f כאסאר יאקאר, pc יאנע נאנציעלע i• 
o זאגט n עקזיסטענץ itf| לאקא< אונזער 

 ארײגמנראכט חאט עקזצקוםױוע אונזצר
r א t v i i t o v p n דמס די אז מיטיע, צום 

po m 36 געחעכערם זאי im אויןי סצנם 
tס אױך אס סענט 60 in 'e n y וונחןרע 

 מנעדזמער, אונזער רע?אסענדײ^אנס.
 פא<• א אפגעגצמנן חאט רובין, נרודער

rטענHסיר סעםמנרס וױפיל נאריכם, גען 
 און ארײן עס.?וםט נעים װיםיל #חאבען
 זאלען כדד אום האבען דארםען סיר וױםייל
 פר אז יאקאי, אונזצר אױפהאיטעז ?אגעז

 ?ײגע פארטײדינען צו ככוח זײז זאל
 אינעםײנע די העיסען צו און סעםבעדס

 ארביײ אלגעסײנער דער אױך *ר\ ױניאן
נאוחננוגג. טער

 זײן געענדיגם האם רובין ברודער װען
 דעבאטע א אנגעםאנגצן זיך האט רעפארט

t די pא דױס רײז^ן װענען o io n איז 
 כמנםיגען ױניאן א אױןי נעװאתז געםירט

 ראד״ »יע Jjm דליכעזn,בר א אויוי אח
 חגרםאר, נעררען זײנען װאט די סײ נעו/
 איז מםאנם האבען געעער די סײ און

ײ אז רערעס זײערע  א חאמגז וױיען ז
 פארםיײ קענעז זאי װאס ױניאן עp^טאר
 עעפער, די אין אינם^סען זײערע דיגען

p אפ׳פאםעז צורי? זאי זי אז w ,ארבײט 
p טט ימעפער, סקעב פארניכטעז rrv n n 

 ?ימען מעסבערס די pא שבת איבײטען צו
i n ’ i c i t ײ זאר עס װעז  ?אססען אפייו ז

 חא- וואס אײנמע דױס. װאך א דאלאר א
ױיז האבען דאנעגעז גערעדט בען  נע־ ג

w זײ אז זאגט, iv i\ די ניט איז איצט אז 
דױס. די רײזען צו צייט

 אנגע־ האט וואס דעבאםע דער נאך
 נעמטיטט איע האבעז ישטונדעז 3 האיטעז
 נאי־ דױס, רײזמן זאל מען אז דעי־פאר

דאנענען. נעשםימט האט כדודעד אײז
 עריױבט רעדא?םאר, נרוחנר איצט,

 אונזער צו װערטער פאר א זאנען צו םיר
סעמבערישיפ.

?לאוקמאכע• ברידער און מװעסמער
 נע־ אםאג האם נאפאלעאץ גרויסער דעד

 נע־ נאר םען ?ען מיחסה א אז זאגם,
 גע<ט איז דאס זאכען, דרײ דורך װינען

 אוינ און געלט, אםאי נאך און געיט און
w איהר : n םון קלינצר זײנם איר אז 

 גרױסעז א איחר פאכט נאפאיעאנען,
o איהר אויב מיסםײ?. p jn װגיאן א אז 

 אתאניזי^ן טטרײ?ס, אנפיהרען סעז
n צו אםענ^ שעיער, א*ען n 'v ^קא 

 צאהלען אםיסעס, אנהאלםעז פייינס,
 דאן געלם, אהן אײדזשענטס, ביזגעס
 איהר אױב םעות, נרויםען א איהר מאכט
ט ? t צו זעהר אײך איז אזױ ^ n r n v o. 
 חן־ םערמיחגנמ די צו צו גים אײך הערט

p זײ װאס םאגאנעז, r rn אז אײן אײך 
 אױפצוחאיםעז נענונ איז װאך א סענם 35
ױניאן. די

iv די ווען נאך נעדענ?ט איהר o n^
 ױניאן אונזער איבערגענומען האבען גען

 אונז אױוי ארױםגעיעגט באיד זײ האבעז
 האט גאכהער און דאיאר, po 20 םע?ס א

 םון פראצענם 20 צאהלעז נעדארפם איהר
 אדבײטע! אויר און װײדזמעס אייערע
 אונז זיי האבעז סװי צום אס שבתים

 מיייאז א אויף חובות איבערנעיאזען
דאראר.

 יצ םרײהײפ די זיך איך נעם #איצם
 בא״ אונזעחנ צו ווערטער פאר א זאגען

ײ אז זיכער, בין איך אמםע,  י1אוי וועלען ז
 ברידער האבמן. ניט םאראיבעל קײן םיר

 ארױס ?וםם ױניאז, אװזער pc באאמטע
 זײ נים איז סעםבערס, די צו אםת מיט׳ז

 עס וױםיל באריכט, םוימםענדיגעז א א«
 ױגיאן א אױסצוהאלטען סאסםען דארף

 האבען װילען זײ אויב זײ ערסלעחרט איז
o דױם. די רײזען ?ײ םוזעז מניאז א p jn r 

 םיר װאס עלעםענםען די םאר אפ נים זיך
 אונזער זעחן אימער וױילעז װאס האבעז,
 אויד צובראמונע, א מוואכזג א ױניאז

ט ס?  נעקםםע די פאר א■ נימ זיך ?
 םעםבערס די וועלצן טאםער עיעקמאנם,

 וחנט איחר אויב אײר. םאר ייאוכמגז נים
 וועלען איצט, איז דאס וױ אזוי יאזען דאם

 צופרידען זײז ניט ?ײנםאל מעטבערס די
 מיכד םיגאנציעלע די מים וױיל אייה םון
 איזזר סענם איצט, האט איהר וואס יעז

 םעם־ די אויפםאן^זואר נאתיט במייא
ױ אויסהוכמן וועם עס אוז בזןרם,  םאז ו
r סײ( ניט זאנם, tm t און מנעסען טיש 

pc װער װײ< ארויםגצמריבען, ממאדט 
מ אז געזאגם, אייד דאם חאט תזז  כמנם־ א

אי מז אז גיס זױיעז בערס  דױס, דיימנן ז
מן נעדארפם האט איהר  אוגזעד «ו קו

מדי זיד איחר ײאימ םיטיננ יאקאל  אי
 סזמ װאם אםת נים איז עס אז צייגט
מים אױסער איע זאנם.  מד חאמח אי
אי כמן אז וואו^ ײזיז ז J ר « n  n ,איזא 

ר ת ױ T באאסםי, נ m  op n r א« נימ 
m די רייזס אס n יאם^ר און t93tm א 

i p w # מ s י p ו*ל m v י ד ו ז  ו
מז am די ran u m

י»י*ניםסי׳*מ םים ־
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בן־צבי. פון

K אזגז, האט :אס רויטער דער p 'r״
 פ סיט געבענשעט לײמ, ײניאז אערג

y: א סיס *אראזיסער, r t, קילי^ א 
 םיט ?ײלעכדעס, א נירעריגס, א טשיסס,

» מיט אפגעםרעסענער, א םטעניקער.
גדם בעא־הבית׳יש גאנץ א

 ודײ פובקעװאםנ אק הענםצלאך הורצע
 <זײ\ סא< ?ײן האבזנן װאס פיגגצר, עכ

 פעטען א םים געםאן, ניט אדבײם
 אדויס ?דסעז עס װעימח pc ®נים׳עי•

 ברעלעל » אהן אוינעלאך דדשומע צוױי
 אק אהעד אמט לויפען :אר נעוױסען

prrv אײנ• װפםיז ?רבז, א זוכען און 
 םון רײדצלאך זיסע נומע סיט צדרײדעז

 קוימן זאי ער r» ריעל-עסטײטנ^ »
 8 אסזױמיגטסעגט ארעד, דףחפע, »

 ?רבנות דינע םון כדיסםע די לאם.
 אײגפאכע ארבײםעי, אריםע ןײנען

 ועלום חס םײגט אבער הארעפאשניקעס.
זזאג־ קאייטאליסמען מײן םיט אז ׳ניט

̂' װאם פאד א̂ך נים. ער ךעלט ניט
 טײםצל םיט׳ז האנדלעז אפילו װעט ער

אור־ די גאר מאכצז. צז נ*לד אבי
 אד• אריםע נאד זוכט ער װאס זאך,

ריעל״זגס־ זrcו'pארc -צו מעםען בײטער
^it נאר איז נדים, n^ דײ זײ וױיל 

 ײ2 זיך לאזעז סאקערס, בעסערע נצן
 מיט האנדלצגדיג אז ארײננארען מנר

 500 גאגצצ מאכען זײ װציצן אמזם
װײטער. א?וי פראסיט,אס •ראצענט
 םיט בעקאנט איז פארשוינדער דיזער

ארביי״ p*p בא?אל. ס׳טה ;אסען דעם
p סשה אח טעד p מזוען, דט סאל 

c איז נצאמײיט ניט פײנםאל v r  p'P 
 נעפיהלט ניט םאל ?ײן םע?םארי אדער
 אײנ״ טאנ גאגצען » זיצען םון טעם דעם

 א זיצט עס װי מאשין בײם געבױנצן
t* אן אדער ?צאוהטאכעד f xארבײ״ ־

מײ| איז םשה םרײד. נאדעל אין טער
שסעדמן, n אויסנןךפטאנצן גיט םאל
p אח וױיםאנ חןם c, אדביײ אז װאס 
 בצל״הכיח pc אױסצרמטײן האט טער

רורבגע״ נים האם ער םארסאן. אדעד
הונגעד, דעם העים, די ״נױט די לעבט
 פיז צײם איז תלאב פאיליצי*סקען דעם

 לעבאן גאנץ זיין האט ער ססדײ?. א
 ‘שא pc וױנס, פון פרגםה זיין נעצױגען

 מאו רארט, םישען זיך pc כער־מאכעד,
 -אײם »ח :עבעטען, ניט איהם האט םען

 איזזם האט םעז װאו דארט, װאתסעז
 אדן אמאנטיודעס מיםע פון נעזײט, ניט

 קא״ דרייען ױך פון קרעטיפמעס, בלאת
̂פע טאכען אזן זיפאיקונס  אגןדאגאם

 אכי וחנצם, דער אין אלעס — שסי#
ארבײסיז. גים

 פארתויפט יעצם, צוט ;אר יעצם, אח
 נצבען א א<ם און עסםײם, זײצל ער

 שריײ פון דאלאר א ער םאכט זאך
גידערםרעכ־ ^פרײהײט״ דער אץ בען

 1געפנ * פארלויםדוננעז ציעעדישע מיגע
nאי־ אח יתיאז אינסעדנײשאנאי ר 

 דדפאינט היגער ̂ךעד ;עגען בערהױפט
באארד.
 ״פרייהײט״ א איצט <מט פױר פאר

po רעם יאגואר פרײםאכ JP013 |אי 
 אדםי?על אן ?יך בעפינט עס וזערכעז

 pc אנםדיסטונג ״די האפ, גרױסע א סיט
 זינםאנשטשינע געגען. הראוהםאכער די

 םוצ איז ארטי?על דער טשיסאגא״*. אין
̂נהײס p8 ליגען םיט  חנר נעמן געס

̂םאכער פינער  ממרינען ױגיאן, שלאו
 tMP האט װעלכפו־ ׳בא?אצ םמדז פח

 װאסער סאצטע אין םינגער p'p מאל
ױנ־ א בויען צו אױ«י ארײנגעלײכט ניט
 מגיאז א םון םיצ אזו̂י װײס p8 יאן
 איײ א װי אינסטיטוציעס איהרע און
אסטראנאפדע. װײס זעי

 דער אױב פראנע, א דאך איז א/
טא־ איז ארטיקעצ יצנצם סדן שרײבעד

 איז אס װי בןדפעפע̂נ סין אזא קי
 איהם װארום טו געװארען, אננענעבען

 נים בעםער איוע זואו־ץם ענםםערען?
 םיס אז עגטסעד, רער איז אענארידען?

 גאי איך בין שתימז יעצםיגעז חןם
o ענטם^ן צו אויסען ניט n רתל־זמ״ 

זאל הינםנ^ א אט טייםניק.
 װאםאיד אבגח. דפר אוי«י בילעז אר
 םאוזאעטעחר «ז גאר איז אויסען, גין

n  tn 'O פצאופ חיגע *p מר דחנס 
 די צמזעז טאצ א זאצען זײ אז כער

 1אלי' ,pvd זאלפן זײ און ״םרײהײט״״
 אויםפאחפמםטע׳ א פאד װאס ועהן,

 דאדמזס וחןרט dp צינענם סתאגדאציעזע
 וחר בײ גאך אלז גןךפריבען. די װענען
 איך בין םאל דעם אחזר זעהט סמןז

*פרײחימד, די םאר פראפאגאנדיםם א
Mm א? גלדב, איד pyp זץ אנפלפר 

 piw> flflm דתםםאמר און קלאופ
a ארמיאלען אזעלמ rt m ארסיקןמ 

pc יאנואר, לםיז13 דמם >*r שופייר 
tpMm מ ך% איימאמ זײ^ מיינ  Ym (ן

 Mm באאא^ איחחו און צײטונג חנר
 ויאון3% «אמר6דרפ אוז קלאוס די
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u j 8M»־n ױ גײ ארנײט  jnrtw פװ חיגזןן 2 
pc גענגםטער״

 — פרײד באזונדערע א געוױס איז עם
p rupאר״ יזוחױאנס18אדג אייבסצנסידוע ־ 

 זעהן. צו דרעסםאכער די בײ אויך כײט
 האט אקטױױטעט ראזיגע די װיז ספעצימל

 װאבען, 2 הכל סך צײט, תורצעד אזא פאר
 אזעיד אדן אױפ*עט*ז ארבײם םיר אזױ
̂גען גוטע כע  דא יאפדר ערזױעלס. צדפא

 צו זעיבסט זיך םאד סאקטצן די לאזען
זון װאך ערשטע די אין גלײך ריידען:

o n דאדנעז j ''io v p יתיאן דער איז 
כיט: אגריכאננס חגם באנײיז צו ;*ן1נ*מ

 די פון אײנע בראדהצרס, הײםאן )1
 דרעס ׳&יקאנא׳זגר דעם אין שאפס גרעסטע

 דעי פארגעסען נים דא ואל סארקעט.
 דאפ איז שאפ דעד אז וחנרען, צו מאנם

 ״יינ־ די װעלכעז ערשםער דער מװעחנז
ppיאדזר פאריגען האבעז סטיאטעגיגעד ״ 

c דאדם pc prime צו אויםגע?ײמן n 
 אינ* די געמז קאסף ״רעוזאמציאנערעז״

שיקאגא. אין יאקאיען טקרנײשאנאל
 און פעלדמאן )3 שאפ, דרצס פאריז )2

 )5 רעסיעיץ, ענד נדיטשער )4 הויר̂ש
װײס. !עמזעד

 דעם pc םארשטעדןער די אבוואהל
 אין אױך םארםעיט נים האבעז ^רעםעי
 שאפס ׳גדםאנטע אוימג• די פון •ייניגע

 ױנ־ ״פראגדעסױדעז דעם מים פעדלען צו
 אגרי• די סײנען דאס איז דאך יאנ^זם/

 תאגקו־עטע אהנע ױניאן דער סים מענטס
 קאנ• דאזינע זײ צונעגאנגעז, האגפיד?טעז

 אין ענטשםאנעז אבער זײנעז • פידהםען
n« רײומנ א r םון שאפס דרעס 

 איז דאהטאר י. םון שאפ דער ותלכער
 כאראסםעדיסםי• גױיפםענס רער נאותזזח

 נע־ זיך האס שאפ דאזיגער דער שער.
 שטיצ־ װיכטינער זעהר א סאד רעכענט

o פזגהט n  pv צי קרעמער. אפאזיציאנס 
עז איז דאס ײי דאדורך, מװיז  קא־ n װ

p םוניסטישע jn w דארם חאט פײר״ און 
מ א ;עהאט  םארטרעםפרשאפט, גרוי
 ארבײםסנעבער isn דזײל דאתדך, אדער
 ס׳יספא־ ״נצזעלשאפסילימ״ נעהאט האס
 שוועי איז באװעגונג, ״לינסע״ די צו טיען

 גע״ דאם איז אלענפאלס ענםשײדען. צו
 גע״ האט וועלמ פירפזג עדשטע די װעלעז
 םאר״ דעם כױט אנדימענס «ז סײנט

 איז דאס סטריט. ורעלס pc שםצהער
 םיר״ די אז אנזאג, בולט׳ער א נעװעזעז

 דעם מאכצן צו כטי בעאבויכטצט סע
 pv איגטערנעשאגאל דער םיט אגריכמנט

 תאנ״ ױניאן נעהעריגמן דעם עגםציזס זיך
 חןר דער טיט ניט, קײנעד תײל םראל.

ײ נים אין ״םארשכמהער״ םאגםקר  ״זי
 דאס אז הײנט, נלויבם ארבײםעד, נע׳״

 אויס״ תען םטריט, וחןלס אוי^ סרעמעל
מז  קאנםדאל ױניאז זדז עס זועלכע אי

 צו א בלויז איז• עס שעפעד. די אין
 די וואם ױניאן, njn גמגן ארבײט להכעיס
 א באםרײבען, *באװײרים״ דאדגע
 אין ומדעז. גערוםצן געםוזס האם טטריי?

 סיטלוײ לינחע די חאמןן סטרײק דעם
 צו טאל, אלצ וױ מארםעהלם, ניט םער

דאלע. םקעבישצ דיכסיגפ א פיהרעז
 קאנ־ ריכםנע א גזדתוען איז פס

«ז סאלידאצת ױ p״ די צו :n סײל״ און 
 םאט׳ גפסײנע יענע ארבײטסמעבער. און
pc ױנ* די םיט סטרײסעד די אפשליסען 
 און שאפ דעם אין פארשטעהער יאן

 עט״ געוועזען איז פאליצי/ די אלארםירעז
 געבער ארבײםס דער װעלכען צז װאס

 ענםשלײ גע?א:ט שװערליך זיך װאיט
 דאצו געסריגען ניט װאלט ער ווען סען

 םײל״ און ״רענ? זײגע סזן ערםזטעוגג די
 דע־ אופן בולם׳ן זעדזד א אױוי איז דא

 געםײגשאפט־י די גצוואחנן םאגסטרירט
 בליגר• דעם גע?ענט Dvrv וועלכע ליכסײט,

 אזיןי עסענען אומעז די סאנאטימר םטעז
n יאנסrאזBא דעם pc געםאהר זײ p־ 

 געחיעדט עס חאט טעג אײניגצ םעל.
 טJVW2 האט פידכמנ דדעס דאזמע די כיז

 אױס־ 1»ײ דא נאר איז עס אז ענםשײײח
 אגרימענם דעס םיעמז איז דאם און מעג
 איז אגריםענט דפר און ױגיאן. דאר סיט

 נאטי״יליד, סעז, טען געװארמן. גפסיעט
 וועלען ״כאװײרים״ \ײ אז ערװארנת^

p מאמז נאד ir r c n v c פארדכע e r r 
 צו קאסזי א אין שאפס אגדמרפ אדער

 מט־ אבאר איז יוניאז די ארײגצמזפן.
o שלאםעז n יױדעדשםאנד ענעמישסמז 

 צו אגריםענמס סון בחוכפן דאס גפגעז
 םארשידענפ די מראץ מעם, p* גפבפן,

 ״כאיייײ די פוז סאגע\ודפס קרפמרישע
ם/ d די p i סאגכר ױגיאן *אלשטננדימז 

חרבצוזזמען. שעיעד דדעם די אק דאל
ײיי MWB *וױיסןד •  •רנ

o* נ^נימן r ,נרילאנם• erm n רר>;
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 בא־ האבעז װעלכע םענפר, און פרויען
 סײ אחנוגג סינדצםסע די גיט שכדסם

pc דעם פדן סײ ״פרײהײט״, ״רויטע״ די 
 אבעי האכעז ״קוריער׳/ שװארצען

 דך האנדעי״ס עט אז דערפיהלט, בולט
 :סאבטיא ױניאן דעט צושגזערפן וועגפז

pv זײ<ר געגעכ̂ע האבען און שאפ דעט 
 אײן נאך דאגעגען. װיחגרשטאנד םולען
 דעם םירכיע די אױך דיאט ״סטרצ?ען טאג

 ?אםוניססיש/ד דער נעסײנם. אגריפענס
 םאר־־ צז אםייו האט ״פארשטײער״ ױניאז
 נעפדופט פאליצײ pc שדץ אתכתר׳ן נענס

 אז םסראשען און שאי אין ארויפקוסעז
 דורכצזפיהרען סירסע די צװינגפן קען ער

ח״ ך מיט אנריםפנט ״זי ײ  — ױניאן, ״ז
 דאס גזןהאי־פעז. ניט djt האס סיל אבער

 ׳אפט זעהר לעצכמנם אבער, זיך כעדיגען
 ״רעדואלױ דודכזזסיהחח פאליציי םיט

 א פאי קאסף אין אקםעז ציאנעמ;״
 זעהר א איז ױניאד/ ״פראנרפסיװפ

 ״רענק דעם אױף אנצוהערעניש דעליתאםע
pv כאראקםער סײר׳ pc לינקע׳ די^ 

באזועגתנ...
 דא אויך זאל צוזאםענהאנג דעם אין

 אין אנגעלעגענהײם די װערען דערמאנט
 דזשעתסאז נארד 320 שאפ, דדעס אלפוי

 אי;־ האס שאפ דאזיגער דער בולפוואדד.
 כדט אנדיםפנט קיק נעדזאס גים גאגמז

 אזוי, אויםגעקומען איז עפעס ױניאן. דער
 פון אדםיגיסטראציע קאםוניסטישע די אז

 נאנצען חזם אתאניזירמ האם ױגיאז דפר
 ד.אט נאר שיסאגא, אין סארקפס ח־־עס

 יה םאתעסעז... שאפ דעס אן גראדפ
 שאפ. אפעז אן געװעזעז דאס איז אזוי
 לעצ• זיך האם חתסםאמר די כײ וחנז

 באזוע־ אקםיװע אן אננעהױמז סענס
 גרא־ אױ אגרימענטס, די באנײען צו גוננ
n אויסשליסליכער סײן נעװעזען גיט 

 אונ־ זײנעז שאפס גאן־ױניאן אז פרינציפ,
 דוי כעביען װפט סעזא נאר באדיהדבאר,

 ױנ־ די האט אזוי איז לאזעז״ זיר וועט פס
 פאדכדײמוננס־אד־ נעוױספו־ א נאך יאז

o אױך װענס אײן סאר בײם n דאױמן 
 האט דא סםרייק. pv אדאפנענוםעז שאפ
 װע־ אויסדרילליך געהאנדעלט אלזא, זיך,
 גע־ דאך סען האם ש*פ. אפען אן נען

 וואס לײט, יפנע אז ערווארםען קע:ס
 אדמנחידעז דאס דדעגען אזוי זיך סוםלעז

 אםדזײניד־ וחנתז אוסאתאניזיףטפ, די
 מי pv יוניאז ד׳י שםפדען ניט דא סטענס

 אזוי גיט אבפד דאס אח — אדבייט,
:a ro v זנס וױ o n  r v אײד־ בתנעט

 געלוגט^ דאביגאװיטץ, ברודעד דצענט,
ארכ̂ײ די pv *אשיגען די •*׳״־••

 פאר• כיסלאכװײו גענומען האבעז טע־
»»u ,פױצלי׳גג זיך האבען שאפ 

םא• אײן סאר :צפשריצן אך פײרי ־ /-*
 ױגיאדסאד־ חןי עפעס זיד האם פע;ט

 איר dip וױ י ״זזא פארלױרעז. שטפהעד
 םי״ קאםוניסטישפן א צו דא .עפעס
 אמןי זיר האט ער tv 4 ״ גאר טיגנ
 או פארדכפרט זיך pv אלוטנעזעהן נוט
 אדבײ־ די דואס שפפ, v pv שטייט ער

 אדם פאדיאזעז, ערשט אט האבען טער
r מןדי:;ד;;עז, ידגיאז עדקעספצז צו v עד 
אװעקגעגא:;ען. צופרידענער א

 אק- יענע אן טאקי t:tv עס דערמאנט
 נע• טיט דזאט חערקולעס װעיכע ,1 סע

שטאל. pc ארויספיחרען געװאלט ןואלד
 אנניד ער האט אקסעז׳/ נפעהרטע

 שט§ר, v pv דא ליגט ״ודהר ׳£אנ:זזן
 דואו ׳אױף אײך פרעסעז דחנדים די זואו

, כאלײדמט יעדער ײו r י v דעגליך, עס 
 וױליןן יעדען פערלוירען האט איהר אז

 ״סיר ״.,אױסצובעסערעס אביסעל דך
 די דך האבען — בלײבען״ דא וױמן

pv tn pv אײן p y n r r t  yp. ״אונז 
V?' גקפונצז דא חאביז םיר גוט. דא v 

̂עלע  אױמװבעהאל־ דך רואו נארע שםי
 צזמנ־ אױך אוגז כײ עס װילסטו ׳טען
 או:• אן דא גמודס איז עס םען

 תאסודסמיאע דאזינע די פון םערשיד
̂ידלאך  ארנ־ רn סקעבס. !לאט n י
in כלויז אמןר לינט םמרשיד  pvשפראך ־ 

□ Y ״יסיפאננצז״ ?ײ וועלמנר מיס n~} 
 אמ יאךפארשטעהעד,

' בעציהונגען...
e די אין ניט tt

p w n פון לחפער די צו גאך מיר 
c ד. דזשײ די סישעל, »יז װיל?ינס m 

 דאר pv קאספ, דחןס ױילייענס ?אםפ.
 האמן װעלמג ?ופסערםפױםה, pc שאפ

 וואך פאריגצ די pc טעג לעצטע די ערשט
 םיר האגען ױגיאן, דער כױט געסעטמלט

 צװיי-זואמדינאר v pc הכל סך א
 דחממסנד די םון ארבייס אינםענס׳ץואר

i פיז מסבעדס אלצ וחנלכער םים n איג־ 
 דופי״ שיקאנא אין לאקימן םזןרנײשאנאל

a צו צתעהאלנמן אלע האסח כצ n דא־ 
 אפ״ס־ דעם כדט ןוזפמעצ ערפאלג, זינען

 צי שטאלץ רעכם v האבען — סטעז*,
 דותםםאכצײ די rv תאםען, ל^?יר זית.

 ווע־ באארד דזשאינט ־in כײם צוזאסען
 לא־ פד־הער נ״מ אקםיודטעט זײזע לען
 זתט ײניאז די ביז שטילשסאנד, צזם זזןן

DijrDD:’ r 'i io v אלצ יצמ צוריקסריגען 
iv * yv, ̂־לארען זײנצז ורעלבע  באוזא־ ס

 די אח 1924 סון ססר^ דעם דורך רען
vונװירטv קאמוניסטישע םאמענדע rסם 

i אין n .רינם זא׳לצן דרעםמאכער ױגיאן 
 •תםמויםפט, יתיאן pc שםיק שזדערעז
ײ װעלכצז  נפדידט, env פון קײט האכען ז

mv אנהאיסעז לאננ pv ,דעי ביז דאיתז 
o אין שאי אפעז לעזממד n •^שיפאנא 

pnjm דועס סאלקעט דחןס cnvc.

יזניאן ששמור דער איז w דער
גאלדשסײן. א. ם. םון

װאך) לעיטעי ®יז («לוס
 רע־ באארד דזשאינט געװעזעגע די

c אדגוסט האכפן װאלזציאנערען n 
 לײנען צו דאתומענט v געםײגמ טען5

tv געללעל ױגיאז די אויזי אטעםשטמנמ 
 װא־ פאל v איז אזז באנסעז. די אין
in א זיי עפעמן ארום כען n :n v c 

in »דן אםיס n s ױניאן. חאל א m 
r קאםף v יעצם n v* ליניען. באשכדםטע 
 נזד פארווױסגעזאגם rv עס װאס דאס

 נצזת־ זיעצן זיי נעשעהז. T'v ווארצן,
yp| ביז np»D>nn'i i n און םרלגה 

 זײ איגסרינידען םארשעםט, ניט אםען,
 האט עס ומלכע יוניאן, די כעזnצוב צו

 אױפאפפעלענ יאהדעז סיל אזוי נענומען
V סיה איז 'l^ c 'iv.?

 אויפגצפמננדינ כאאלד, רזשאינט די
 סקעב־ די באקעםפעז צו האסף דעם

 פאדדכםיגקײס, פױם האם קלײזעל,
 m צו צוגעטראטען עגםשלאסעז אבער

 חא־ סצםבעלס yiywDVV די אדבייט.
 נע־ ויך םאליאטען, געטרײע וױ בען,

in’ םעלדעט p מאנ pc d-dv pv דעי 
 םען װאז קאסיטעס pv נעגאנגען ױניאז,

 שעפער דו לעמז נידהח געשיסם, חאס
i אין n געלעלט פאלנאכם, און סריה 

 ותיםא* אמעםיהדם אדבימזעד, די םים
 ארכײט טקעבישע די אױפגצחמט ציע,
 םײ שא« גערוסען פאםוגיסכמן, n פון

ײ טיגנפן.  זואס אלעט געםאן האבמן ז
r v העיםעז צו סעגליך נאד m אלגא־ 

 אויוי ױניאז די אײנשטעלען pv גיזאציע
באויס• סאלידין א

 װי טר׳ייה םון שעפער גתםטע די
 ברא- שוםאן ׳שאפ גדשפלס און שײנתנד

 ארבײט־ אוזסױמנל, חאגדםאמד דירס,
mo עליסבערגס במיר, אק סדחנגדא 

mm, קיפלא\ r>xm*$p pv — האמז 
w fa n n m אג איז סמױננעו שאפ 

u o S S י פארראםעז *ז רפואלוציצס  י
Mrum o ip y j דימר סיט nppo סלײ־ 

די ן א ^  נעשװא־ חאבען אוזכײסער א
an סnr? it  o m n באאײ דזשאמט 
pv ,y* דאד «ז און n rm rm r חאבעז

in אפגעצאהלם אויך M r  m  n v, 
 זײוס זײע־ נעצאללט האבצן סילע און
פאראויס. אין

 זזאט קל־יזעל סהעב א םון עםענונ: די
ip אלס געשטעטפעלט זײ o p iiv c פון 

 זײ האט pv באמעגוגנ, ארבײטער דער
 װעלגע םוז לסחנה, םחת אװזןקגעשטעלט

ל סאסען די ^ םנ  ןתנעפאננען זזאב־מן םי
n אפילו ן1א ,,וױיכען, r ' t סישפאטייזצלס 
 pc אפנעתעלט עקעי סיט זיך האבען

זײ.
i n םיט קאםו* אפענעי ערשטעל 

r װניאז דער v ,ײ ותן נעװעז  האבען ז
o נעחפען n פון עלשסען n r ’T פײק־ 

 הײמאן םון שאפ רעם אין סטלײתס
 שאפ דרעס ^םםעל דעל בראדערט.

i אין n ׳יוגיאז c n  pv pv .זײ טדײד 
̂ל האבען c אױזי געיײנס נעװיכט פ n 
cp רעכענענדיג שא•. i אר שאפ® V 

מד די האבעז ליגמז,  מ-װאלםמם, זי
 אתנסעמעהן דועלען אדנדיםעד אלע אז

 סמיערינען זייער צו און סטרימן, אין
 לי םון פדאצענט אכציג זײגען סולפלײז

 pv סכך־ײה אין אמגטעד ניט ארבײטער
 צזואנ־ די tic pv אלבײטעז, נעבליבען

 אלתטער, דינצן זועלכע פראצענם, זױג
 הציפט v ארום טענ עסלאכע אין האבען

 ניט איז עם און צוריק, געקומען זײ פון
̂םן סײ\ נעזוען ip סםלײק. נדן ס i םײס״ 

 כחות פון םעסטו:; א נעװען איז םסלײה
מי״ נעװען איז דורכפאל זייעל און  ד
i םים נעבריבןןן זיעען םעםבערם די n 
 איז ,Doivupj האמגן זײ דועיכ^ ״י^ןוני

 ידג־ זײעלע סאלםײדמעז צו איינצינע די
םערעסעז.

 םפלח דזד כײם ךך באנונענענדיג נים
 זײער פון נארנ־ט לפרנענדינ יט2 אזז

 סי^ םאנאס ודן ױי האבעז תרכפאל,
 ־ דזשעגירא v דמרתלעלם םעםמר
ר די אין סטרײיס ן ע ט ם ע ל  tie ג
דיר־ לעכצלליכהײט די pn טרײר, סלאומ

י פוז tv נעײעז, איז פון  י
 ב»ד pmpi לאלט דיגעז ױעלכע ר,טע

r שעםםיגם, v אײנער v 1ניא1ניטײ 
ײ און ארתטעמענאמצז; כייםזןר ד

״י )11 זײ« *וי^ (*לזס

, -■ ׳-״ ״ ייײ-״
w 
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*רבייט דער צו זיד נעמס ־וניאו די
 ױ אין לעכעדיגעו װערם עס ;דניאן דער אץ לעבעדיגער װערט עס
 ״אנעז׳ •אר נלױזא אנגעפמנגען, זיך האט סיזאן דער זינט גאםען. קלאוק

iy די אין שטיםונג אנדערע גאנץ א שוץ זיך סערקט t y r, געחט םען װאו און 
 דאם ױך םערקס עס דרעםםאכער. און קלאוקםאכער צװישען שםעהם און

טאז• דיער גאנין « זיך חערם עס םעםיגקײט, רישענדער6ער אן ®ון אנקוםען
 *דיעז אין איז דניאן די «ז ;אסען, דרעס און קלאדק די אין זיך פיחלט עס
 דעסאראליזא־ די יאוש, אםאלינער דער פאסםען. איהר אױף װידער עתסט

 נאלענענ־ ערפרישענדען, דיזען פאר םריט כײ טרים צוריק אם םרעם ציע
 נרענען אנשסאם צוואםען םענשען כרענגט און כױם װאם גײסם, ױניאן דען
 נל־ פאר כאדען געמיינשאפטלינעז א שאפם װאם קליקעס, אין זיי ם*ילען און

 צושםערענדע אץ חאס זײען אגשםאם ארנײם נעזונםער םײגשאפטליכער
אוםפאראנםוואדםליכקײט.

• ̂  ___  A * *
 נאשײניערליך נעקעגם שױן םען האם טאן און ג״םט נײעם דיזען אט

 םעםיגק״ט נאדיסע די זינם צ*ים, קורצער דער פ«ר םביבח אונזער אין זעהן
 “קיאי די א*ן צוריקנעקערש ױך האם סיזאן דער װען אנגעפאנגען, זיך חאט
שע§ער. דרעם אץ

 דרעסם״קערכ פץ םיכױנגען םערקוױרדיגע די כ*י געזעהן עס האם מײן
 מבשםעב• וחןן צוריק, דואנען צוױי נדם האללס כעטהאװען אדן ברײענט אין
 נע ױיערע אנצוגעכען געריסען ייר האבען פרויען און טענער הונדערטע ליך
 ארגאניזא־ גרױסער דער פאר םיםארבייםער און םוער פרײװיליגע אלם םיןן

 אלע איז גוזאמען איונט שטעלם ױגיאן דרעסםײקערם די װאס קאםיטד, ציאנם
 םען אינײםםריע. דער אין .דרייװ״ גרױסען דעם פ«ר שטאדט פון טיילען

 חוג״ און חונדערםע די צװישען געפילט שטיםונג נייע ערקוױקענדע דיזע האט
 יאר לעצםע די האלל כרײענם אנגעפילט חאכען װאם קלאוקםאכער דערםע
 פאטרולי־ *ו ארױסנעלאזען דארט פון זיך האכען אח פריח, דער אין שבתים

 םאנכע וואר שעיער, אפצוםטאפען און דיםטריקט קלאוק גאנצען דעם רען
 זיילרע פון נאטירליך, צושטיםוגנ, ליבער דער םים ארבײםער, םארכלעגדעטע

 געארכײט האכען און אגרימענם ױניאן דעם פארלעצם האכען באלעכאטים,
 נאר געהען מלאכות כעלי אנדערע הונדערטע װען צײט דערזעלנער *ו שבו/
דזשאבס. אהן ארום אלץ

 װאס לײם. ױניאן ערנםמע םיכטיגע, פץ דעםאנםטראציע שטילע דיזע אט
 דורכגעזיפם זאנען, זנו אזױ האנען, אץ שא■ צו שאפ פון גענאנגען זײנען
 דער װאס שרים םםרײק ענערגישע די םיט צוזאםען דיםטריקט, נאגצען דעם

 זואם חשאנער קלאוק עטליכע גענען גענוםען שױן חאט כאארד דזשאינם
 אלעםען אונז זאנם וועלם, הפקר א אויף װי אױםגעפירם איצם כיז זיך האכען

 אלערלײ נענען װאך דער אויןז װידער איז ױניאן די אז בשורה, פרעהליכע די
 די פץ םײ אץ באלןןכאטיט די • םצד סײ פארלעצונגען, אץ םקעכערײ
ארכײטער.

* * ♦
םאן, נייער נאדן א אויך איצט שוין זיך דערהערט־ עס םערקװירדיג, און

 זײ לאנער. כאלעכאטישען פון אויך דכורים נתע שפאגעל אן איצט קדםען עם
 קלאוק״ די נאלעכאם, קרעפטינער אלטער דער אז דערפילט, האכען אױך

 איהר כים ױך דאר,ז מען אז זאםעל, אין וױדער שוין איז ױניאן, םאכער
 אין זין־ באקלאנען זו כחםען, צו אן שוין פאנגען זײ און רעכענען, באםת

םםראשען. צו
 גע־ אץ שם*ל פארהעלםניםםעםינ געלענען זײנען באלעבאמים, די זײ,

ױ נאכדעם יאהר, לעצטען דעם םון פארלױןן אין יאחר. א אריכער לאסען  ו
 האם ױדאן, דער אץ חורבן העלישען א אננעםאכם האבען קאםוניםםען די
 א נעשאפם און כוחות נעזאםעלם לאנגזאם און געדולדיג ארגאניזאציע די

 םםתק־ איהר פח װידעראױפכױ שםאנדהאפםינען װירקליכען, א םאר באדען
ױ «ים, א זאלאגנ, און םיטלען. קאםפס איחרע און טור  כאלעכאנדם די ו

 םױם םים׳ן זיר ראגגעלם און הילםלאז איז ױגיאן די אז געדענקם חאבען
 וואס געארט ױמ כלוםרשם זײ האם ניפט, קאםוניםפױשען אלםען דעם פון
 םאן פענםלץ־,& אדער שםילערהײם, נעקענם האבען זײ אגי אן, געחט עם

וועלט. גאנדער דער פון לאכען און גענלוםט נאר זיך האם זײ װאם
ײ ווען איצט. בלױז  האם ױניאן די אז ארוםגעזעחן, •לתים זיך האבען ז

 צעהנדליגע ארונטער נעםם םען אז לעכם, און אױפגעוואכט באםת טאקע
 איצם כיז חאבען וועלכע חשאבערם םאר ארבייםעז וואס קאנםראקםארם

 גאך שעפער א• סטאפם יתיאן די אז ;אנריםעגםם ױניאן פח חוזק נעםאכם
ר- איז און כחןח האם ױניאן די אז אץ שבת ארבײטען װאס שעפער ^  װ
 איצט ״ז1נל — שעפער, די אץ קאנדישאנם ױניאן אײנצופיהרען בכוח אסאל

 דער נענלן קדלות כאנוםעגע םים זיך כאקלאנען צו זײ פון םילע אן חױבען
 ארנזערע ארנוםענםס א פאר װאם איהר וױיםם םערקוױרדיג״ אוז. ױגיאן
 זײ .םלאגענם״ װאםערע ׳איהר וױיםם איצם. באנוצען גאלעבאגױם ליבע

 נעכעך״ םארנדרער, אדס װעלם דער םאר זיר אתיסצייגען כדי ארױם, לאזען
נעדעכםע? אלם

 ױניאן די שוואך, איז ױך, ױי כאקלאנען ױניאן. .די :צו זיר חערם טא
 *שלעכ״ די כדם צחאםען ,נוםע׳ די באשםראפם ימיאן די גים, עקזיםנױרם

 ביט נאר וױיסען כדר און ניסא. וועלם דער אויןז גאו־ אח ױניאן די ;®ע*
 אונ?״. צו חאבען ןײ װאם אננעזעצט, אתז אן זיך האכען באאםםע די װאם

a ,נעהערם “.םלאנענם ליכע דיזע מיר האבען ױאו ? דכורים באקאגםע יא 
 ביז ■ראאאנאגדע ניפםינע דיזע האם נדילער בשחז װעםעגם פון אעם, ביז

? נאם קלאוקםאכער דער אױף געפליסם איצם
 דיזע אניםאציע, יאוש דיזע םיר האבען איצם בח באקאגט. געוױ^

ע די פון נזןזזערם םענות *ומםערענדע  בינםעל, .כאװײרים׳ אױסגעשאמ̂ז
pa דדעס־ און קלאוקםאכער די מעםען קאםיםארלעך. ‘די.אוםכאשעפטמםע 

ר כו־ײםען אזא נעגעכען יאהרען א פאר חאבען םאמןר ן ײ  ימיאן דקד יו
jm e חאכלז שאדעז, דירעקטעז אנצוטאן םאבטלאז איז הילפלאז דאן. דים 

 שאטאגט שװארצע דױ אתםנעדואנחןדם םשחיחים אפנעפליגעלםע דיזע
ײ וואו האמןן. און ארבײטער yypm *זױןען נעימנט, גאר חאכען ו

^ .די :בשורה *מםםערע ז׳^ער-------------- ת ס• איז י ימיאז n גי
סקעבט »א אױפיעכען, דם ק״נםאי םעהר וזעם יזסאן

*2 *
*ג • י יי  e z.

ט אוז כ ע ר ײ א**ר ק;ץ קײגער יאמעחמ, װעלט ױ װאס אויןי נ ט װי ס  ד
ווערען״. און ׳אטערען

װארצע ױ ת ׳• או ני ע פץ נ װארצע דיו ש ע״ רוינד ה ג ״ייג  פויגלען רוי
ען אנ ד ח ען אבער, )ד ױסגעלאז ט א ט. םי ש תי א אן די ג ט לעננז, ױגי ״ נ ר  אץ א

ט ע ױי ע אט און ווידער ג ײען אי בער ק ס די פון סאגכע אי טי א ענ ל א  דיזע אט נ
ש רי א ש-ג ױ אפע ען. ״לינקע״ נל אן די לאזוננ ד ט יו ענ ט ײ ש ט אין ז  די ;ױי

אן ד ײ אי« ױ י נ ארען גרױס ולרציס ד ען די אין געוו א j אויג ען )איז אנ ײ ח  ז
ן י ען ז ם ד ע ט דעם פאר ג ס, ד ע ענ עיונג טען ג ק נארי׳ ען צו טרי שריי אר  די •

אן, ײדען ױד ײגצור אן די אז ;ױלם דעם א ױני א װעלט דער אױןי איו ״ ט  «ז ׳“ני
אטערט טען ך )?ײ מ ע ענ ױסט, נ ^ א ױין דאס װעס טאמער — אום  סנויו

עו ם א עט ט טען. דאס זו חעי
A A A

; װעט ר, ד שרײ דיזער אנ;י ? גע ען פ חןןי
 פאר• דער טון עראינערונג שטיקעל א אונז נרעגגט טאקע, דאס, און

 ארגאניזאציע, אונזער טון געשיכטע ביאם א ױניאן, אונזער פץ גאנגענחײט
 א אין אנוואחי סאםענט, איצטיגען *ום ענליכק״ט געװיםע א טראגם װאס
פאסונג. פארשידענער גאנ*ן

 דאן חאם ױניאן די צוריק. יאחר צעחן םיט ,1918 א*ן דאס איז געװעז
 ארנײם. װאך פאר קאסיײן דעם איםפעם שטארקען א סיט אננעפאמען
 קלאוק• פון םענעדזשער דזשעגעראל דער געװען דאן איז זינסאן •רעזידענט

 םאכי״ אנגעפאנגען חאט יוגיאן די און יארק, נױ אין נאארד דזשאינט מאנער
 כאלענאטישע די ארויסםרעםונג. אלגעםײנע אן פאר כוח:ת די ליױרדן

 צייט א חאכען אנער, ציין, די םיט געסקריטשעט חאגען אסאסיא״שאנט
 קאםפס־ א ארויס לאגער כאלעבאםישען פץ איז אכער, *לוציס, געשוױגען,

 ארכײט; װאך דורכצופיחרען גענוג שטארק דט איז ױניאן ״די :געשרײ
p^ צוױננען צו גים קראפם ק״ן האם ױניאז די n נאכצוקוםען מיטגלידער 

 זיך װעט קאםפײז פון ;טרײד נאנצען איכער׳ן בערקער*;נישיא גרױסע אזא
 אין כאלעכאםים ״גוםע״ די נלויז װעלען לײדי;ן און פיאםקא, א אויסלאזען

ײ װאס םאן װעלען “״שלענטע די ײ. אז. א. זיך״, גלוסט ז
iy i כא• און כאקאנט, גום אלעםען איז קאםפײן יענעם פץ אדםנאנג 

 נים געשיכטע. ױניאנ׳ם אונזער פון קאפיםלעך שענסטע די צו לאנגט
 שװאר, «ו איז ױניאן .די או באלעבאטים די פץ טענות די אויף אכםענדיג

 שטראם״, אינדוםטריעלען געגען זיך שטעלען צו גיט סםשות קײן האט זי אז
ר אוגםער םאכיליזאציע, סעכטינער איחר םים אננענאננען ױניאן די איז  מ

 שטעטער, םאנאטען עםליכע אין און זיגםאן, ■ר־עױדענט פון פיחרערשאפט
או ■ראגראם, גאגצע איחר געװאדנען ױ האם ,1919 פון ספריננ אין  א נ

 די ארבײם, װאך אײגגעפירט דאן האם א,ץ קאםף, העפטינען און ?ורצען
 אלע פאר סקײל װײדזשעס םיניםום ערשםע די און וואך, שטונדײן 44

טרײד. קלאזק דעם אין ארבייםער
A A A

 די אז שװאך, צו איז ױניאן ״די אז ננון דיזער א*ז זעהט, איהר װי אלזא,
jp יענעם רpא דאם, ככוח ניט האט יוױאן r p § w m איג• דער אין 

pא אז •זםון, נייער א גאנצען אין ניט דוסםריע״, y r n חאכען כאלעכאטים 
 אלע שױן װײסען םיר און■ צוריק, יאהר צעהן םיט נאך נײזוגגען שײן אים
ײ פאר זיך האם זיננען דיזער װאס נדט אויםגעלאזען. ז
 דאן איז ױניאן די און אנדערע, אן געװען נאטירליך, דאן, איז לאנע די

 אונד אן געפאדערט האבען װאם עראבערוגגען, נייע פאר ארויסגעםראםען
jn אלע פץ אנשםרענגוננ נעה״ערע « p p,] צו זיך און םארנעםען צו כדי 

ע גאנין אױ,ז כאפעםטיגען  אז אבער, איז, אםת נרונט די;ר פאזיציעם. נ״
 פון װערען אפגעםאםםען בלויז קען לענענס־פעהינקײט און כוח ױגיאנ׳ס א

 איהרע פון ארבײטססעסינקײט און איבערגעבענחײם וױלענקראפם,. ד*<ם
 זי פארטײדיגען צו פראנראם, איהר דורנצופיהרען םיטנלידער אײנצעלנע

קוטען. ניט זאלען ז*י דים וועלכען פדן אנגריפע, אלע נעגען
 לע־ א איצט כאלענאםים אונזערע פץ פילע טאקע, םאכען, דאפיר אץ

o םים זיך באנוצען די ווען םעות כערליכען p ״לינקעך אױםנעדראשענעם 
קיין םר*ק c אפצושװאכען בדי ,“ניטא איז ױניאן אז. p קאםטײן העפטיגען 
 רpװי איצט האט אינטעתעשאנאל פון באארד דזשאינם ד׳<ר ױאם

 שעטער די אץ סײ כאדינגוננען ױניאן םאלידע א־ינצושמעלען אױפגענוטען
שע־ ״אינסײד״ די אין םײ און דזשאנערם פדן קאנםראלירם ;p*;n װאס

 אין אנריםענםם די םון כאדיננונגען אלע נאכקוםען םוזען וועלען ז*י כדן.
האי־יאהר, איצם, טאקע אדן אויסנאם, שוש אהן שעפער, זייערע אלע

סיזאן. דיזען

 דדשענ. פון באשליםע וױכטיגע פאר א
באאח־ עקזעקוטיװ ____

 האט אינטערנעשאנאל דער פון באארד עקזעקוםױו דזשענעראל ז״<ר
טי די<ר אץ פריהער װאך, ;אנצע א  בא• יארק, ניו אין שפעטער און הױז ױױ

p פץ און אינדוםםריע אדנזער פון לאנע די םראכם y w w ארגאניזאציעם 
 קאנסםרוק־ די םון אײנער נעווען איז םיטינג רp לאנד. נאנצען איכער׳ן
i פוץ םיהרערשאפם די װאם םיםיננען, טיװםםע p חאט אינםערנעשאנאל 
 םיט אפנענעבען הױטטזעכליר, זיך, האם און צײם, לאנגער א פאר געהאם

pאונז פון אױםלעבונג אץ אויפבױ נדט׳ן טאן צו האכען װאס פראנען נייע y 
p אץ ירניאגס y t r n פארשיpםארקעםם. נע

 םארשלענע און באשליסע די פון פאר א אנרירען בלויז דא װילען םיר
 פראקםישע אלם אױפקוםען װארשײנליך, װעלען, װאם עקזעקוםױו, חש. פון

 רp צו אויסבעםערומען אלם קאנװענשאן, נעקםטער דעד בײ פארשלענע
n^ דאהם זײנען און קאנסנױטושאן, ױניאג׳ם w o p y e i צו וױכטיג און 

ip ד־םקוטירם y i i•
A A A

 פינאנם־ פון פראנע דער כדט טאן צו האם באשליסע דיזע פוץ אײגער
 באלעכאסױם װאם געלדער די םים םפעציעל און װניאן, רp אץ קאגטחיל

ץ לענעז n םיט ײי p ײ אז .םעקױריםים״ אלם יתיאן ד עחרליך װעלען ז  רוו
p ip n  jp n 'e שעפער. די אין אגריםענםס

פטר־ אין דורכנעםאבם האט יוגיאן די װאם ערפארמג שרעקדיכע די
ארױפנץשיעפט חאכען קאםוגיסםען די וואם סטרייק, קלאוק יאחריגען א
------------קאםיסארען די װעלכעז פון פארלױןז אין קלאוקםאבער, די

ם ר  חאכעז באלענאטיט די װאם דאלאר 80ססס,ס ודמןד מ
pחאט םעקױריםי, אלס יוגיאן ר n p « • נעגעכעז יוני
no עטאןג ttM P m אזא • — h p k i......

o e n o y  jyoo י
קאסוגיסםישען

j ij i •׳ זי • _ . _ « •י
w n jn jT y jw איץ tjn 

^ ן מ םג ת או די א

fJLSlit,׳

ײ געוחנן גין אין  פארזאםלוע דער נ
 *mp אונזערע צולינ ױגיאן• מו«ער אין

 פארזאםלוגג די חאם פרייגד םוניםםישע
םיי א ״פובליסיטי״. עמםטרא געתראגזן

 זיך נאשריינט ,פייסם״ טען זואו טיננ
‘.נױם־םטארי׳ גוםע א איז עס . _________ נעסער

 אטע׳ נרויסער חנר פון נלאט יעדען פאר
 די םסחםא װײםען ירעםע. ריסאגער

 איד *ו ״נערענםיגזײט״, דער פון לעזער
 לעצ■ םון םארזאםלוננ די זינעז אין חאב
 נעװארען גערופעז איז ײאם זונטאג, טען
 וועלכע און יוגיאז לארםענ׳ס דער פון
 פרעזידענט פוז געװארעז אדרעםירם איז

 און פיהרער, טרײד־ױגיאן אנדערע גרין,
 באװעגונג ארנייטער דער םיז פריינד

אלנעםיין. אין
• • •

 ■רעטענזיעס. אהן פאוזאטלומ »
 נעװיינ־ א חאבען םארזאםלוננען אועלכע

< ליכען  געםאטערט װערם ױניאז א *
 *נטי• םארביסענער א םון שונאים, פון

 םון לאנע שװערע די האםנאני. יזניאן
 םפע־ « סיט םאן צו חאט יוניאן רער

 אר־ אלנעםיינער דער אין יאנע ציעלעד
 לאגע סיעציעלע די באװענוננ. בייםער

 באווע־ ארבײטער אלנעםיינער דער סון
 אלנעםיינע אן םיט טהאן «ו דיאט נוננ

 לאנד. איז םראנע ■אליםיש־םאציאלע
 אראיצױ זיך פארזאסלומ » םען רופט

 דער םון פאל איז׳ם הארצען. סון רײדען
 םראנע די איז ױניאךלאנע קארםענ׳ם

 נענויער אינדזשאנסשאנם. — געװעז
 די װעלכעז אינדזשאנקשאז, דער —

 ארוים־ װיל יארה נױ םון “״אינטערבארא
 םאריאננטער דער װי *זוי און קרינען.

 דער נענען נעצילם איז אינדזשאנסשאן
 ליי• אוו םעחןריישאז אםעריקען נאנצער

 אוו םעדעדיישאן אםעריקעז די און נאר,
 אין םארלאגנ דעם באסצםפט לײנאר
 אר• גאנצער דער םון גאםען אין יןאורט
 טרײו־ םון נאםעז איז באױעגוננ, ני־םער

 איצט פיהרט און אלנעםייז, איז ױנ־אניזם
 איג־ נענען יןאסאײן אנרעםױועז אן

 םטײט־לע* די אין סאי דזמאנקשאנם
 םעדעראלען אינ׳ם סאי דזשיסלייםשורם,

 ווענען םארזאםלוננ די האם לאנניעם,
 ווי באדייטוננ נרעםערע » :עהאם רעם
 טרײד־פארזאטלוננ. יאפאלע א האט עם

 חאט צילען אויםעמעװײנליבע I"P יאר,
 סײן באצװעקט, . ניט פארזאםלוננ די

 מוז נעהאט. ניט ■רעםענזיעם סאעציעלע
 דער צו נענאננען בין אלד יײ זאנעז. איך

 אויף אײנפלום דעם דאנה א פאיזאםלוננ
ארעםע... חאםוניםםישער דער םון טיד

• • •
 טאנ א האט “װאירסער ״דעילי דער

 נרוים־ א נעהאם םארזאטלוננ דער ם#ר
 אױפ׳ז ״נייעס״ שםיק נעם׳טשויטע

— אז ״סראנט־פ״דזש״,

£ ״  זשומאליזס האטוניסטישען םי
— דאו איחר װ״סט

ועדט־ ״מען —--------זאגט״ ״טען
— אויפרענונג׳ אז איז י׳עם-----------

---------•ראטעסטירט׳ מאםע ״די — —י
— ...“?אכט באוועגוננ ארבײטער ״די —

נעחייסען, עס חאט םאל דעם אין
ו האט ״טען אז י  די t» ,“רעחואוםט ז

 *ז נערוםקן זוערט םארזאסלוננ נאנצע
 *רעזי־ אלס םםיט נאווערנאר “,נוםטען

 נע־ םארזאסלונג א איז עס «ז דענט;
 סענט־ םוז פרעזידענט ראיעז, םון ייםען
 און סאונסיל, לייבאר און טרײדם ראל
 םטייט דער םון ■רעזידענם םאליװאן, םון

 יאמן, נױ פון ליינאר אװ פעדעדײשאן
 האל. םעםעני פון אינטערעסען די 1א'
 ,דער־ ׳*ויז ייר האט םען װיבאלד און

 נאווע־ ארבײטער די האכט — װאוםט״
 »רא• דעד און פראםעםטעז, טיט נוננ

 גײ ,ארויסװײזען ערשט זיר װעט טעםט
.“גופא פארזאטלונג דער

»זוי. אוטנעפער
 נעװאונ״ אב־סעל אםילו םיך ס׳האט

 חייפט דער אז נעמאוסט, האב איך דערט.
 איד און ;1נרי װיל־אם זײז וועט רעדנער

 דער איז גריז װיליאם אז נעײאוםט האב
 םעדע־ אמעריהען דעד פון •רעזידענט

 גע• האב איר אין ;לייבאר אײ 1ר״שא
 אמע־ דער פון ירעזידענט א אז װאוםט,

 אפילו לייגאר, אװ םערעריי׳פאן ריהעז
 שוין ארנאגיזירען פאר ניט איז ער ײען

 נים אבעי ער איז פארטיי״, ,לײבאר א
t"P חאב איר חילער*. האל ״טעמעני 
 זײן וועט רעדנער א אז נעװיאםט, אויך

 פון ירעזידענט דער פױריםעםה, •נדרעי
 איי• אינטערנעשאגןל, םאטראזעז דער
 ,אלד עכט־איחגאליםטישער דער םון נער

 ארבייטער ח(ר אין זעהט וועלכע ,“נארד
 חאב איך און רעליניע, א באװענוננ
 *im« זיר ואסט איהם פאר אז נעײאיסט

 חםידישע א װי •אליטיק, “האל מעני
 חאב — יאר אפיקורס. אן םאר ?לייזעל

 •א־ ? װיםען סאן װער — נעסלערט איר
 משונה׳דינ־פארדרעהטע דאך האט ?,ליט

 און נרינ׳ען םעז האט אפשר !ווענעלאך
ארײמענארט!״. םױריטעטה׳ז

נעצוי• אייר ייר האט װאונרער םײז
 ער־ םאלײואג׳ען. און ראיענ׳ען צו נעז

 ;רעאובליפאנער א *איען איז שטענם,
 זאלען םאלױואן און יאימז װידער׳ איז,

אפצונארען?... נרינ׳ען זוכען טאיןע
 י1דאר נעוואוטט, איר האב רעדנער, א
 די פוז סעהאן, ארעזידענט דין אױך

 יאנ־ זײנע אלט. שוין איז ער הארמען.
 איז אויפנענעסעז ער האט יאהרען נע

 *אליטיה. אהן באװעגוננ ארבייטער דער
 א װעיען עלטער דער אויוי ער װעט

?... אניטאטאר ״טעםעני״האל״
דער װי נעזעהן אבער האב איך

 האט זי װאם דאלאר םרעםדען יעדען םאר חשנון אפגעבען געקענט אלעטאל
רשות. איהר אין געהאט

 אוםעטום באארד דזשאינם יעדער און לאקאל יעדער אז אבער, װיכאלד,
 איבער־ םק קןןן ר,pנעל “,םעקױריטי אחרױת אײגענע אױף אננעטען קען

 גע־ ניט לאקאל א זאל דארטען, רpא דא אז זיכער, און רוהיג זײן ניט הױפט
 םון פאראנטװארטליכקײט באלעכאטים די זוכען דאן און װערען, שטרויכעלט

n אין האט זי צי אינטערנעשאנאל, דער p דערםיט, טאן צו עםעס אםת׳ען 
נימ. צי

װע־ װאם ר,pגעל .סעקױריטי״ אלע אז פארשלאג, דער טאקע איז דארום,
לען א אץ װערק דעפאנירם זאלען באלעבאטים, פון *דינגעלעגם ו־ען םםעצ̂י

 .םי לאנישער, א אינםערנעשאנאל, דער פון קאנטראל דעם אונטער פאנד,
 פאר־ נאטירליך, װעט, קאנםראל אזא באשלום. פראקםישער און םעםיג;יר,

n אין אקםען אוםםאראנטװארטליכע כדידען p ,די װעם און צוקונפט 
באז״ען• ראציאנאלען א אויף אװעקשטעלען ביזנעס .םעקױריטי״

* * *
 בײ װערען פארגעבראכט זיכער אױך װעט װאם באשלום, צװײטער א

n איז זאלוציע,p א אין קאנװענשאן דער p װעגען פונקט t p r n i ,אוםעדום 
 ברענטשעם, םפעציעלע מארקעםם, אנדערע אין װי נוט אזוי יארק נױ אין

 אינ־ אונזער םון ארבײםער pכענpעננליש־שפ די םאר לאקאלס אדער
cד נעpארשיe די פון ארבײטער די פאר גאפױרליך, םםעציעל, דוםטריע, p 
טרײדם.
םיר װי לױט און, ױניאן, אונזער אין ניט עס איז זאך גײע שםאגעל קײן

 עננלישע אזעלכע װאו, נים װאו נעהאבג שוין םיר חאבען זיך, עראינערען
oעג אבער, לאנע, די פלעצער. נעpרשיtפי אץ כרענטשעם n p זעהר זיך

p אלע אין שנעל y t iw אץ חינזיבם, דיזען אין טריװש n p דראננ «p  rר 
n: הינער p ^ p * * n t^ u y  ,n y ip ’ ia y אץ ארכײםערין p y n w שעפער 

וערםאלץש ײן מ, די פון שםארקער. ייון שטארקער אלץ װערם אי ח ע פ ם װאם צי ג חן חןזי  פ
םאן ט זינ א ען ח עז ל ע ת א םיגג צום פ ש. ®ח םי װ דז טי  םען קען כאארד, עקזעקו

m שוין  jnyi די y o o p a ם םע ארי ש נידעל אדע אין םאי מ רי ן ט ר׳ מ  אי
אני ץ איי ל ט שו נ אג צו חיי ױ ט ח צו אז מ א  את ׳ e י נ א p י ר ע ם א ז
מ ®ץ װאוקם דער ם דיזן ם עלעםעג ך װע עלי שי ט װאר מ ני ז ט ל ^ ג פ  ויערעו• א

אן רyאונז תי ^ זוכןןן נאגױךליר, םוז, י ^ןן א ם ען טי o דיז ay o p y אריינ־

 ;ע־וארען. “״ביזי איז ײא־־מפר״ ״ײגייי
 נעפ־טשור״ די חוץ א נוטעי, זערבען אין
 פארזאפרוננ, דעי װענען ״נייעס״ טע
י י’א י  װענען איטי?על 1• 1נעײ« ײ
 פעי• ,רייבאר און אינךז׳*אג?שאנס'״

 צױ נעװעז איז א־טיקער צום און ?ערס״,
 אי־ ,צייטסןםינ״ איז ער אז נעשריבען

ױניאן. ?ו«על 1א* פארזאטיונ; דער כער
 או־ד א־ז עדיטאד־ער ע?םטרא א| או|
נעימ!.

 צו נעהו צו מיר אױף דרוק אזא
 ;ענאננען. איו 1בי — פארזאםלוננ דעד

• • •
 האב איר אנטױשט. נעויאחןן בין אין־

 נ״םחעז דערזעהן ײאטפארפע דער אױח
וערלםאן. ד.

קאנגרעםםא!, נעװעזענער א איז ער
 פיח• א אױן־ איצט רע»וכלי?אנער. א

 דאך איז — ובלי?אנער1רע די ביי רער
”J ניט דאם P ס־םי;נ: ״םעמעגי־האל׳ 

איהם האב ךיא
?... ?א:ער’רעפונל אויס נעװארען —
 אננעקו?ם. טיו חאט «ר

 נאװעינאר ״בוסנמד נעהט איחר
ט?״. םמי

 ;עעםענט אוינעז זיי;ע האט ער
ברייםער.

 א אױך ;אר האלט ער דערצו, אוז
 פון רערצעהלט ער וועלכער אין רעדע,

 װעהםאנ דעם םאנעז «ו לייכטער ניל א
 פארנע״ אינדזשאנקשאן־םכח, דער םון

 םטיים־ יארהער נױ דער איז שלאנען
 רעפובייסאגער א פון לעדזשיםלייט׳פור

!אסעסבלימען
 ״םענזעני םארט א־ז ׳ אלזא, װאו,

״“חאל .?

עלעםענם
• u n i y j/y n  u wערע lyryii iymyw ״jp- •v— ijr •jrי זי ו״
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ך, ^ ------------------------ לי מ אי ח מ טױ• נײענ^ א מו ם לאקאל• אדעד ברעג
ײיו ײ ו ן זאלעז ז ד

ו י י
וועמ

V אונזער אאר W. אגוועג־ די און^ 
ר ע דמעי r$ זיך ו&יען גי » ײ '

אײנ־ דער געווען ניט אבער בין איך
̂כע סך א *גטומזטער. ץיגער ײ װע  זי

 » פארזאםיוננ דער צו נמקומען נען
w m ״רעילי כווז ״■ראיאנאנדא״ דער 

 איך אגםוי^ט. געײעז זײנען ‘װאירקער״
 £אר־ דער אױןי פאדלווקט אפט זיך האב

 האב איך צו. יגים׳ער די *ו זאמיוננ
 םארטראכטוננ, ״שמײכיעז, נאכנעםאינט

 » דא, נרווע א !וויגען-צאײענימ.
 אז ארױםגעװיזעז האבען דארטען גרויע

ײ װאם מא< עחשטע דאס איז עס  זע־ ז
 םון פיהרעי הױ§ט די •נים־אא־ינים הען
 ̂ייבאר. אװ פעדערײמאז אמעריקען דער
 װע־ געהערט נרין. •רעזידענט איז אס
ײ האבען איהם נעז  בעאעזען סך. » ז

 •hp םון ̂פדפרת « איז ער מעהה נאך
 בילימצעט זיילבער און נ*לר און !ימאל,

 סוןי צום איז אודאי... נו, — איהם״ פון
̂ואעטאריער ײ םאר עטעהם •ר !...ז

 װי שרייס ירא^עטאריער, א ײי רעדט
 סמרא׳שעט, דוגערם, ®ראאעםאריער, א

 איז אט איז !...וראסעסטען צו רוםט
 איהם ײענעז האבעז זײ םוריסעטה.

 א געלעזעץ. איז געהערט סך א אױך
̂יצער  איכטע״ קאפיטא^סטישע פון ^בא

 אבער :עװיס... נו, — ער״ איז רעסעז
 זײן טיי אידעאיליסטישער א םאר .װאס

 זיך םיט ̂זםעילט אויסזעהען גאנצער
 אן —־ רעדען זײן אין און םאר!...

 ארי־ אן !...איז ער ארבײטער־דײנסער
 די ער!... איז פרײהײט־זוכער גינעיער

 אױסרוסען די דאנס א גרו#ען נעקוםענע
̂י פון׳ם  נעװען זײ:ען װאירקער״ ״דעיי

אנטוישט...
• • •

ײ האבען װאס  נו, V געמראכט ז
 םון םיהרער די דארף מען — נעװיס

 לײבאר ־אוז פעדערײשאן אמעריקעז דער
אױסםײפען. ארוגטערשרײען,

גע־ װאילם עםײגער א װאס אבער,
 ײען למשיל, םאסטער, ז. װיליאם זאנט

? !לאםפאדטע דער אױף איז ער
זיך. דאכט רײד, דיזעלבע

 אדבײטער־מאסעז אמעריקאגער די״
 מקלאפעך * קײן דולדען ניט װעלען
!...״״קײםען
V גערעדט פאסטער װאלט אזוי יא, א

דאסזעלבע... זאגט גרין נו,
 אמע• פון העחשער די זוארנען םיד״
 אינ״ םיט סאורם־העױפאפט אז ריקע,

 צו ברעננען װעט דדפאנס׳פאדנאגאיקעם
ארבײטער־אױם^טאגד!...** אז

נעזאנם. אזוי םאםטער װאלם נעזויס
אייך... אבער דאם דאך זאגט נרין
 װען םױריסעמה, םון ארט אויפ׳ן און

 נע^םא־ װאלט •לאםפארםע דער אױוי
עגנדאל. זאגעז, לאמיר נען,

;עװען? רעדע עננדאל׳ס װאלם װאם
 נזד די דורכנעביעטעדם װאלט ער
 אלע אין םרײהײטס״קעםפע םון ^יכםע

 אנגעהױבעז װארט ;וחנלונדועריאדען
 נערעדט דאן ״מימזןליאלטער״, םיס׳ז
 דעם יוענעז דאז ^פאאדאליזם/ װאגען

סוגר א  אזױ ,בור^ואזי״, דער פון ווויו
 יאז אח װעיט; נאגצער אױוי,דער

n װאלט r ױאים אםעריתע, «ו צוגעסוכתז 
 אין דזןםאסדאטי די אז ם,#סאגת7מ

די איז א ;אר איז אפמריאע

t »;yr\: גיטא קיאסעז, העױצענדע די 
 מו און אמעריקע; אין פ־ײחײט 1סײ

 סהד זײן צו אױך נעזוכט אװדאי װאיט
 — געזאנס װאלס עד ארן מאריסט^/

 פוײיהײטס• דער װאס װאונדער l״P דט
 נמילאצס... האט פייאדערפיע אין גיאק

 גע״ האם פרײרױיט אסעדיקאגמד די
אצט...4**

 רעדצ די אױך דאס דאך איז :ו,
פױדיסעטה׳ז... פון

 געװען איז דאס אז זיכער, בין איך
 צו געקוםענע די טיז טראכטעז אין׳ם

̂י פון ר̂ו אויפ׳ן פאדזאםלונג דער  ̂דעי
.̂  םאםענטעדוױיז, װארים, װאירקמר

 זיי אז פארגעסען האבעז ױי װען דאן
 צו ^■דאפעסיאנעי״׳־געהוםעגמ זײנען

̂וגג, דער  פארזאכד די געסוסען פארזאם
 געװען זײ ז״נעז ארונטעררײסען, לוגג

 זײערע האבען טיח־פאראינםערעסירטע,
ו ■נים׳ער י  גחיס פון אױסגעצױגען ז
ײ זײנעז עתסט,  די פון םארכאפט ז
געװען. רעדעס
ײ  אגטױשטע עס, הײסם זײנעז, ז
 באגעגזגנאן נעקומען זײנעז זײ געװען.

 רעדען ̂םעיקערס״' די איז *םעיקערס״,
 קאםוניסםיעע בײ רעדט מען װי גאר

פארזאטלונגען!...
• • • *

 א( בעאבאכטען צו געײמן ס׳איז
הארץ־אוךםח-מ§< אינטערעסאנטען

— געזאנם האם 9קא ציניעער דער

גע׳םענה׳ט תאט ארבײטער־הארץ די
 ארבײטער־אני•- פאר ״רעספעקט —

,טאציע!״
• • •

 איו זײט דער *ז P® בילדעי א
:נעװעז

— אױסנע^ריען האט גרין
 \4מיל' פיר די םון נאמעז ״איז׳ם
 םא־ כ אזו ם. א. דער פיז מעטבערס

“טיר... דערען
 דורך :עקוטענער א אײגער, האם

 װאירגןער״ ״דעילי םון דער׳אגיטאציע
חבר: זײן בײ געטאן םרענ א

 םעחד אמעריקען רי אזוי, םאקע —
 םיליאן פיר האט יײבאר אװ רײישאז

V םעםבערס
 זײן האם — װאס! איך וױיס —

ביטו< םיט אפנעעגטםערם איהם חבר
רעדנזגר דער cvbv וױיס ניט אז —

םום ל. אװ ם. א. דער אין װאס

 •רעזײ בעת האט איסיצער װען
געפרזעם: הויך רעדע גרין׳ם דעגט

 לײבאר א גרינדען נים פארװאס —
? פארטײ
 כטעט םון אפלאוז אן נעװען איז

 חאט גרין םאדזאםיוגג. גאנצער דער
 *דעםאנ־ א אלס אנגענומען נימ עס

 אסזד דעד איז איהם נעגען סטראציע״
 םארזואם לײבאר. אװ פעדערײמאן ריעז
 די־ ? אננעמען נעזאלם יא עס ער האט

 אי־ דונערדיג דאך האבעז הענם זעלבע
 רעדען, אנהויב בײם סאי איהם לאדירט

 מםעלען םילע בײ סאי םוף, בײם סאי
<fn דיזעלבע און רעדע. דער םיטען 

 םאר• צװײ די אפלאדירט האבען הענט
ע פון עםעהער  מא־ איז פראטעסםאנט̂י

 װעלמנ קידך־נעזעלעאםטעז,
 אײגינ ערקילערעז זיד נעקוםען זײנעז
 באוחד ארבײםער דער פוז קאםןי םים׳ן

 אינד^אנק^אךבײטמען די נענען גוננ
 הענם דיזעלבע און קאורםס. די פון

 רעױבליסאנער דעם אפלאדירט האבעז
 האט ער ווען ■ערעלמאז, ד. נײטהען

 יוניאן קארםעגס דער םון ױאיער אלס
 געגען סאםוי דער אזוי וױ דערצעהלם

 דער פון אינדדפאנקמאן םארלאגגטעז רעם
 אנ־ װערט ״אינטעיבארא״ יארקעד :ױ

:עפיהרט.
 חרטה קײן ;עד,אט ניט האב איך

 פארזאםלונג. דער צו געהן םײן אױױ
 מײ אז ;עיערנם, אםאי נאך האב אץי

 ■סיכא־ אײגענע זײער האבען טיננען
 פאראױס אױס רעכענט םען לאגיע.

 און !ארקוסען, זאל סיםיננ א בײ װאס
אנדער*. עיעס םאר גאר סומם עס

 נעסױ רי האבען יפםײנעד, א אם,
 Din דורך םארזאמלונג דער צו םעגע

̂י  אױסםײפען :עזאלם װאירקער״י ̂דעי
 נערעדם; האבעז ךײ בעת רעדגער די

 הא־ זײ אז זיך, האט אױסנעראזען און
p דער םון םיר בײם נעםײםם בען ir 

 ױדאן. קופער אויסנעלײדינםער
• • • •

 גוםא פײפען דעם װעגען טאקע און
 האל םון ארויסנעהן בײם האט נרין —

 •אר א צו באמערסוננ א :עמאכט
:פרײנד
 םיםינגעז אויף םײםערם אלע בײ —

 אײ״ םאראל. אנגענוםענע אז דא איו
 אײ- או̂י םײפס םען אוז םײפעז, נענע
 גיט. קײנםאי םעז פײפם נעסם ;גענע

 בריחלעיערײ־עדנעד. םײפען בריקילעיערס
 םאי־ סאינער־רעתעד. םײפען םאינערם

 בריקלע^־-חנתאד םײםעז זאלעז נערם
 די בײ אאסירס. ניט קײנםאל נאך האם

 םאחוי, די איז יארין נױ פיז פײםאר
 אייז ®ח פײפעי אנדעמ. הינים,
 פארזאסיוגג א בײ פײטען קונתן םיייד
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ם * r גי »  u n r i ײ ד ו מדיי
(ערצעהלוגג)

 סרר H םארלאע, *ימר םאד גאגמסנן
n« דיק דיר וױכטע *ח * i3 r w « n 

tFO «ז ממנדיוגקם״ inFPrn n ךו פון 
ד דימד מנ מן מ  זמתאבלן־ pubcrt ?יי

t r iyr o ig y p ץײס W fo&ct* p jw ? m• 
 ־Vfr וחי׳שינן דאם סיס ממאחנן שמאצמן

*2 TO 9 ה#םממ די זזי d pt  n m-« 
m חויטטעס,  d p  D p i t o מנוג כי׳שס 

 סימ־ די to געמןוריז *ידעדגעשידאומנז
ד גאיורד• דאד to נייידיד  מייר מ< ײ

מז ^שס תע מ ע m יװ  j n p  tv מ־ י 
i י9אא0 גדזױמנר שיממממד  to״Dt 

מן n םסדני.מנזג י ממדידי y ז a rn 
r® ir o n עדטרבײ* די y j r r 'n i■  pit 

n u nודײמנז• םאדס ״*
n װאס קאמיבת די r הןמ ^דמימז#

 ימדעז אױןי מםאבמ #סת.נעז*גם, דעם
 איעדחױן, t* צושױאר אומ§ארטײייי*מז

a איז קאםיטע די אז m n y m מם «יז 
 געװען װ^ס oy pn םארלאנגט, זי װאס

 םאײ זײער TO םען ומז *יבמרםריבען,
to *ז דנרפיט, אאיטר׳אן צאגג  w n א 

 זיך הןומנז עס .וױ זאך, שםיםדנג כצױזע
if «ז כמםביןדס םאנכע אויםגמדריתט f 

n w p,א מושםיםם ה*ט &א*רד די ־ 
 בא־ די |j«cn^BOTO 8דאו־ װאס <>*וםיטע,
 די־ די •ח •IfdfTOmui םוײיד וזנדצרע

 אז ײינשיגן, צו m עס און םאכאר, סמר
 קאנ־ דאר *ו ראיארם *יהר אין זאצ זי

 סיט רעבאנאן בצויז <ישם זיך זואגשא*
ר דיז, םדת  םשוחות ל»ניט םיט ווויך ̂נ
רידין.

 חויז pn גדינבעמ אצטען בײם
 ס׳איז װינטער, חןם גיט םען יפפירם

 גרויסען pn טיש ״ארום שכת־צונאכט.
 צאכדם־ צונוימגעקומענע זיצען עט־ציםער

 שבוד םים זיך אונטערהאיטען און לײט
ס כימד, צונאכטינען  םון באשםעהם ̂װ

 דערציײ םון און צובייס און םײ פרוכט,
 גצאם און אנעקדאסען כמשױת. זיך לען

טםות׳ערײען* אזױ
םאצען, אזעצכע אין זיך ס׳פיהרט װי

 אייגענער אן צונויןי זיך ם׳נעםט ןוען
 װאס דאס, איז חברים־צאנדסצײט, קרײז
 םעחרסטענטײצ זיך, דערצעהצס םען

 םיט טייכות א האבעז װאם םעטױת,
 םען דערצעהצם דאז הײם. אאטער דער
̂אסירוג־ פארמידענערצײ אויך  צעבענס־
 חײם אצטער דער םיט זײנעז װאס גען
םארבוגדען. ענג

 tv איצם געהט װאס מםועס דעד
 איז טיט בײם גרינבערג אאטען בײם
װינטער. מכח

 ארוים־ האט דתיסען אין שנײ דער
 זוי דעם זועגען טשועס, חגם גערופען

 גע־ ס׳האט ווען געװען איז װינטער דער
 װי און הײם דער״אצטער אין װאוינט

 אין שוין װאוינט מעז װען הײנט איז עד
צםערײןע♦

̂וט — םארגצײכעז צום נישם —  ה
 װען — באמערסט גרינבערג אילטער דער
 סען מוז וױנטער א םאר^טײז װיצ םען
היים. איטער חנר צו אוססעחגז איץ זןך

 האט — םרעסט הייםײ&ע עה -־־־
 און טימ, ארום *ײנער אוגטעתעכאיט

טײ. הײסעז בײם דערװאריםט ?יך
V טנײ הייםיטער דער און —
 געטםאקעז אזא איר ה*ט װען —

דא?
 דער האט — שניי! דער א, —
 אויס־ בענ<ד»אםט מיט גרינבערכ אצטער

 איז ש:ײ נע״פםאקער דער — געטריגען
 זץ־ ער צינם דארט דארם... םארבציגען

םחיה׳דיג... וױנטערדינ, נעישט̂א
עגםטע ־־־•  םאר־ װינטער א װאס ס̂׳
 זיך טראגט װאס ש:ײ דער איז ס*גט

. ערד. דזןר איבער
 ױנגע די אן דערמאנט ש:ײ —
 r באםערהט אײנער האם — יאהרען

 pn ש:ײ אע׳ם דערזעהט םאן דער
ער  םײ־ איהד פחי די אוז ?ײט בחור̂׳

צײט. דעילשע
געװארען, גערעדט אצץ איז דאם —

 שגײ הײםישען א דערזעהט איהר װעז
*נגע״ גרינבערג אצ%ר דעד האט —

וױזען♦
 אין געטאן סרט א האט נרינבעמ

פעגסטער.
 קצײן א םיז אאגעװײסט איז דרויםען

?ןנײעצע.
ארוים, קוקט ש:ײ, א זעהמ אט —

 ער האט — אנגעוױיסט <זויס ערד די
- געצאכט  דערםאנט דעסטווענעז PC ־

יאחויען. בחור׳טע די אן דך עס
 האט — װאס איחר װײםט —
- געטאן כאא א זיד אײנער  זיך ילאםיר ־

̂שױת דערצעהלען  בחור׳• אונזערע פון מע
w וױנטער םיט האבעז װאס יאהרען 
 צעחן םגין. א דא זײנען סיר שײסית. א

̂ען,  צעה! אויסהערען םיר װעצען מענ
טעמױת,
 נעםעצעז יעדעז איז םארשאאנ ידער
 האט גרעבערג אצטעז דעם איז געװארען

 עחפטער דער טיט געווען םכבד מעז
דערצעהצען. צו סזדפה װינטער
 אנ־י האט גרינבערג אצטער דזןר און

:נעםאנגען
 טים׳ן רוםען איך סען מעשה מײן —
 דערצעוד א ס׳איז ^טיצקײט״• נאפתן

יאהחנז* בחור׳טע אוז פון יוגנ
 אין ארײנפאחרען געדארמט כ׳האב

 טײן געװאױנט ס׳חאט װאו דארןי א
 איך האכ m\ פערטעצ דרײ מחותן.
 באחן רי באחן. םיט םאחרען נעקאנט

 װאו ױנ<ןם א צו צונעםיהרט מיו האט
 פערד א נעםען געדארםט שוין כ׳האב

 ביז׳ן דערפאהרעז צו כדי ותגעיע און
דאדןי.

 םיד האט באחן די װאו אוגקט דער
 די װיסםער, א געװען איז אראינעצאזט

— ארזם קאצטזג א װיסטע, א סטאנציע

 נאד איז ש:ײ םריעער #מדכר מנײאיגער
״ געפאצען.

̂ז א  און באוױזען זיך האט בעצ־עג
 םיו איבעמענעבעז איהם זיך האכ איך

1 רארף. צום צוצוםיחרען
 מיר צוצוםיהרעז. זאגען: צו נרינג

 ניט װעג פון חצק צעחנט קײן זײנעז
 חאט ײענעיע דאס װי איגעפאהרען

מצייננ  שנײ איז איבעמעקערט זיר י
ארײן.

 םאד- א עטיצקײט. טיםע ש:ײ,
 די מעחר אבער װײטקײט. ^טעצםע

 איחר םון געסענט ם׳האט ^טייקײט,
 און װערעה פארגצױוערם װערעז, טויב

 געילע־ איז םאמיליװערטער און טויבער א
װעג. דער געז

 צוריס ס׳װעגעצע מעז האם סיה טיט
 אבער רעדער. די אוױי אויםגע^טעצט

 האט װעגעצע אץ צוריק זיר ארײנזעצען
 האט ס׳װעגעיע מעהר. געיןענט נים מעז

 ם׳האט אומצוםא^ען. צוריס געדראהט
 ס׳זאצ אונםער^םואען געדארםט נאך עס

 שלעי א הענען עס זאצ ס׳םערדעי #געהן
טאז״

 װײטענס דער פון זיך האט עגדציך
 װאצד א םון פאס סונקעצער א דערזעהן

ם׳דערפעצ. — זואצד םון פוס בײם און
 געטאן װײז א אויו זיך האט באצד
 ארויס דאדף פוץ באשעםעניש ש׳ערשטע

אנטקעגעץ. או:ז
הוגט. א געײעז איז דאס

 צוגעקוםען אנטקעגען, ארויס איז ער
 מײגע טריט, מײנע בא״שמעחט םיד« צו

 ריב א זיר צוםרידען דערנאר פאצעס,
 דערפיהאענדיג םיס. מײנע אז נעטאז
 שױן ער איז םיר צו צוטדוי א הפנים

אװעק. ניט מעהר מיר פון
 זיך האט זיך הינטער הונט םיט׳ז

 דער געגוםען. אגדעױט גאר װעג רער
 בצענדעג- געװארען •זיך דוכט איז שגײ
 איהם כ׳האב װען װאריםער און דער

 נאסוצ־ אויסצוקנעטען האנט אין גענוםען
סעס<

 מיר ארוט געיאפען איז הונט דער
n איכער׳ז ארײז א איז r געיאגט און 
 איך װאס שניײגאמוצקעס די כא«עז זיך

איחם. םאר נעװארםעז האב
דארזי. אין אדײן מיר זײנעז אווי און

 א צו חױז א אין םארפאהרען כ׳בין
yp א אייען, ^ r^ קרוב ^ ע נז  אזוי או

אאנערעדט. געזוען איז
 אױפ• צוםיהרוב באיד זיר ס׳האבעז

 דעם םיך, אגצוקוקעז כגיםr געקציבען
rטאדטיy rטדאגט װאס םענ׳&עז ן 

העמד. דין א און קאצא׳שעז הענםשקעס,
 הערען אויסנעקומען מיר איז דאז

 דעםאצט ביז צאכען. דאחי־מענשען װי
 םען אז נעהערט נים םאצ הײז איר האב
ײ מאכעז צו אוז צאכעץ. אזוי סען  ז

 גע־ ניט סך קײז םעז האט צאכענדיג
״ דארםט.
 םארנאנדער• זיך האבען זײ אז און
ײ זײנען :עצאכט  נעצעכטעד איז אויעק ז

 נערונען איז סך א בײ אז וױימ, אזױ
 גע־ זײגען טרערען מױצ, םון סצינע

 גע־ זיד ם׳האט אױגען, די אין טטאנמז
 די םיט געםאצעז זייטעז, די םאר כאיט

 דער צו סניע, אײנמנער דער צו ברוסטעז
 םון איז מען װינסצען, די צו *אדלאנע,

 אנדערע אין ארײן ארויסגעלאפען, הויו
 נע־ ײידער און צורימגעקוםעז הײזער,

ײ זיםער און אנמאכט ביז אאכם 4י
טוױי־ איר פצעג פאצען אזעצכע אין

 אויפ־י האט ם׳צאכען ביז װארטעז גען,
 ניט זיך איך האב מאצ אםט געהערט.
 הויז םלז איך בין דערװארטצז געסענם
ארױט.

 צום ארויס אײנםאצ אנטצויםעגדיג
 אנגעגאנגעז איז הויז אין בעת דרויסען,

 זיך איך האב געצעכטעד, העםטינ א
הונט. םים׳ז אנגעטראםען

נעװאדען הוגט דער איז דאן דנט

ער. •. «ח חו ב ט ע  ׳עיאצירען. מײנע אין טיםנעחער מײזד
 איהם יאז איך װאס צופרידענקײט זײן

 אויסנע״ ער האט זײט מײן בײ געהן
אוםנים. כצ־ערצײ י1אוי דריקט

 איך האב זײט, בײם הו;ט סיט׳ן און
 רוה פון טײערקײט די דערםיצט צרטט

 ש&יל- די ארײן, זײן פון ײטpטיצr און
ש:ײ פון קײט

 אװעקגעצעגט זיך איך האב איעםאצ
n אוים׳ן r פוצ אויערען םײנע זײנען 

 ׳עטיל- א — מםיצקײם םיט געװארען
 טוזיק די סוזיק. סיט אגגעםיצט ׳קײם
 און אויערען סײנע איז געשפיצט האט

זינגען. *־ום ביום סײן מיטגערוםען
 גע־ תפ^אוועט איז זזתוגה םײן װען
טגיײנאכט. א געװען אויך איז װארעז

חתונה, דער <אך צומארנעגם, דעם
 אין אצײז זײז צו אויסנענוצט איך האב

 זײן ס׳קען םארװאס. ניט כ׳װײס םעילה
 פון צוגערײזטער א נמװען כ׳ביז װײצ אז
 גע־ פשוט םיך האט טאדט,8? גרויסער א

 דארפימער דער שטוינען צום מאכט
 בעת אונטערגאנג, זיז די דרױסען,

 זיל- א נעטפרײט זיך האט םיר איבער
 דורכ״ איז שסויבעל? יעדעס כער־*מטויב,

 װײס־דאזע־רויטעז םיט געװען געאיכטען
 ?זטױב דעם אט םון ס׳פאלען און ציכט

 מײן פאר קלאננפוי אזוי געװען איז
אינגצישקײט.

 — דארף שיז אװעקשאחרען םײן .צרב
tn r םרוי א מיט םארהײראטער, א — 
 דארף הינטערען ארויס װידער איך ביז
 און פםיצקײט דער מיט געזעגענען זיך

̂טנײ.
םיר. מיט ;עװען איז הונט דער

הױכען א איױף צוגעזעצט זיך ב׳האב

 טאן סקריפ א דערהערט זיך האט באצד
 דעדהערט אויך זיך ס׳האבען טויער. א

 די אזעלכע. בוצט׳ע קוצות, מעג׳מי׳שע
 אד״נ־ ט,Tריטr דער אין זײנעז סוצות

 שםילען איז שטײנדיאך װי מןםאצען
̂ואסער.

 װעז שפע^יאך געײעז ^ויז ח׳איז
געטאן. טארע א מיך האט האנט א
— r w r .אויןי

מענש, א נעטטאנען איז מיר םאר
 באהאאטען נעײעז איז קאפ גאנצער זײן
 דך האט באיד א בצויז היטעצ, א איז

 האט פ:ים א װאו דאדט, ארויםגעזעהן
זײן. נעזאצם

 נע־ און באדד די אננעסוחט כ׳האב
וױיל. זי װאס איר בײ םרעגט
 די האט — ׳שװער דײן כ׳בין —
 עפעס װאם — געענטםערט בארד

דא? מאאפסטו
 מיט בין איז סאדטעםט זיך כ׳האב

 דאיף ז א צודיהנענאגנעז בארד דער
4ארײ

נ9צ7 ,31 דעצעמבער ביז ו,
 ױניאן די האט עצום דיזען טוז םיגומ.

*ראקצאסידם. דאך
י י»י«ר צז  ט^צאראנםני• ו

**m w &עצע־ םיט טאמע *ל 
M זואס מענטצן, nm r טרײקם, אונואחנ® 

t די רוווינימן r iv# אר־ »ת*ער מעדיטמ 
 ארבײםען:עגי}»וג~ ׳מ»מף נאגיזאציאנס

unro קאםייעס, דיוס זעחג inc אױןי 
־ע אוגון ניחןרטרעכטיגסטען דעם  אוג̂ז

 אםעריקעז די פארצױטחגן און פיהרמר
צ צײבאר אװו פעחנרי'שאז

 רעדם מצום*?וכער אדיפריבטיגאר אן
a דער וזען מצום, פון tfr צי י.1רײ איו 

 עצעסענטצן, םיס שצוט פח #מר רעדעז
 יוניאז, דער מעריגען tw באמםוצעז װאס
 מעהרער נישם זויצען, מסטען בײם אי?,
סארט. עדגסמעז פון דעמאגאניע א װי

r «וויך זײגען באארד דעם פאר iy־'
 צװײ, צאקאצ טון מעמבארס עטציכע נעז

 םון ממםבערס םריהערע זײנען װעצכע
קאצ  צוגעצא־ אי« סאסיםע דיזצ 11 ̂.

 ױגיאן פון קאטיטע א אלס געװאיען זען
 *ארצטננם האט קאםיטע די םיטנציחנר,

 יאמאל. םצפאראטען א פאר טשארטער א
 איז oy ",1 ניממ איז פארל#נג די«ער

 װצגען פראגע רי «וז פארלאנג אלםער אן
אסנעװײטאגכמ. !אנץ א איז דעם

 םײגונג טײן נאך און — ספעציעלע
 ויעען פאמיטצם ױצוגג. זויכםיגע ?עהר

y* פא ;עװע{ :rrcפון װיכטיגק^ט די ״ 
̂פט אבאר, ריגט, oyo-ovp די  p« ני

 פאריאג^' זײער אין גאר צא־זר, זײצר
oy א קאםיטצ, ״אמרי״״ • געקומען איז 

 האסיטן א tut תאמיטע ״'rראגyאיD״
 אק פארכאגד ארבייטער :אציאנאיען םון

 רעזאצד ,ממם״״ א ®וז געיצםאלט דער
 ?אם״םצ יצצטצ די דאם א ציע.
 םאר גענוסען ג^ט איײז זיר האט

̂מארט אפיצו און עמטט  רײזע ̂אר
 פאטיטצס דיוע *ון מום קײן הוצאות.

 דyד צז ;עװאואן צוגעיאזט זײנען
 אידישען pc רעזאיוציאן ל־י «וון ̂ןוארד,

 גע״ טוטײבמלט איו פאדבאגד ארבײטער
 אעוזאצם• איהר פון *וםאפחאנגמ װארעז

̂טצגד• איז *־־.אנדיזנג דיזע  זעלבסטפאר
̂נ\ װעםען טיט װײצ ליך.  דא םען של$

 מים מאכען? צו של\ס פאר יייגצגטאיך
 זיײ ^אמזניסטצן די קאםוגיסטצן? די

 :ישנז צד קײן בבמ יזניאז דער פאר גען
 n נ#ר מיר, גאר גישט שלום. סאר

 ■רינ״ אי? מוװעגזב: אד־ביעמר גוויצע
̂<D א כעגעז ציפיעי r קאטױ די םיט 
 א זײגען nroo';vDVP די אױב גיםפמז.

p צד r איו באומןגונג ארבײטצר דאר 
 וזע״ ב#קאם»ם טוז ותימנר צד, א דאס
un וױ צאנג אזױ *וז סיטיאן, איצ טים 
 oy איו יצמאגדען גענצן הצמפט כמן

 םיס האז בתז אז םארשטענדציך, זאאבםט
םאכען. שלום ?ײן איהם

נישטא אמ זחמעז װעל,
 זױצצן װאס אבער רעדעז, צו װאם

 אידי־ פון פרײנד אונזערע אײי.ענטליך
̂נאלען שעז  1 פאדבאנד ארבײטער גאצי

 מלופ נדם םשײגיה א זײ האיהגן זזאס
 אױםגע־ דאך זײ דעעז רעזאצוציעפ.

 ענגל״אער דער vm אדיענבדרט צײבענם
̂וזעגתג, ארב^םער  נע• זזאלבמן אח ר

מז, םענם ױ  אדבייםער עמלישע די אז ז
 *וג- ױי, trn — איצ̂נ ט־־אד האבעז
 טצום־י געוואחמ זיעען פריעד, זער;ג

 איז עס אז אנעדסעגס — אױטחפםים
 שצום ?אםוגיסטעז די םים אוסםעגציך

 מאנעװער של\ם ױיער וױיצ טאכעז, צו
 צו אח צושםעדען צו בצזױ אזיםעז איז

 די אוץ ױניאנס מרייד די ©#דניכםען
באוזעגו̂נ אדבײםער גאנצע

 םון טרײנד אוגזעדע אפשר גיויבמז
 אי־ די אז פארבאנה •רבײטער אידיש̂ע
 זײגען אמעריקע אין קאםוגיסםען דימע

 אײראפעאישע זײערע םוץ בעסער
 פדיער זײ זאלצן טא *דרבא, פריעד?

 את .ךײהעז זײערע,אײגפגע פר^בייצן
̂״״ ״שלוט ̂י מאכ  pit ציגקע די צװישע
 נאצײ דער דאך האט צױן. אועיי רעכמע

 גתיסען א םאעאנד ארבײטער אנאילער
 נאציאגאצןןר דער אץ אויך אײגפלוס

 דען נישמ עד ראם טארװאס טא חײ^
 םא״ זאלצן זײ אז םרײנז/ אאצעסטינער

 אא״ אין ״מאפסער די מים שלום כען
 בײ אראבידע* גאר זײ זאלעז ? צעסטיגא

 םיר אז דיז, זיכער םעגען זײ- און זיך.
 צער־ ^זאס גערעז זײ פון דאן זוצי^י

נעז.
 שצום ״םאלעראגטצ״ די גאר בצ״בעז

 צטציכא זאגעז םיר וױלאן זײ זדמר.
̂דטער  כת fHpo ברידערליכעז א אין װ

 וחד צו םערטיג םאי אצא םאר םאי אײן
 םיר כאאט. ^לוט״ ?ײצר סיט דען

 אויפריכםיג־ זײעד p* נישט צוױיפלען
 םים װיצזגן tyou ny'n אין pn קײט
 יאיז דאס טארלא̂ב ,.שלום״״ דיײי
 זײ אז באוױיז p'p גישט גאך אבאו;

̂׳נן׳גארעבט. ן  מרקזזירז־ײ א איז oy י
 זיך חאמן %ײ אויך דאס עמאײטנג, גע

 שםריתעצ דעם אױוי ארױפציהמן געלאזם
 םאכערס שילדם סאסתיסםישע איע די םון
ח  די םון שוח־אך די לייחנר נעבדוימז י

n עס װאס שןךליט r אן pn פאר ?T 
 וואס ידאס פוםט װי באחיערליך. זעהר

t זײ r n r יצצטצ די אױו• שםענדמ 
p רי אז םימיגגעז. r ir גמד םרז 

 שלום אז or*: trr ײ1 װײסאז ¥ מח
 I צדזײם בײחן םיז מו־לאנמן סזס םוו
P פאדזראס טא tn  n  ut ĥt די צו 

v ךײ אי תאמטסמן frn ¥אדאר שצוט 
ir* ײי דמעז e אאםױ די סים מרטמ 

זאנען פאדװאס סא יא אױב גיססאן?
גמוועז מטת ודאלס צס נישס. דאס זײ

«——“־־״*־ ־* —*——■־*■־ ־״ ■“׳ -—- -־*-—-—■ ■■ * - ־־“——־̂* -B
ײ צוזאג מצום  אאטױ ז״י פון האמן ו

ײ ;׳&סען. כי דאד זואיםזנן ז  חיזומו י
̂ד  rr און שונטמחאייחנן ממנט דעריז ז

מז װאס שעלים,  קאםמיססי• אשוס׳ע זיי
y r ז־אט קוםט וױ אנענםין, שיוש #  §יז

ײ װאס r ז r v r שױיאןי *אייס סױס I 
̂יעראגץ דעוי פון פרײגד די y ס tru 
 פאזד »ח 4װגיי די אז jp דאןי װײסען

םנן *ו זינמא♦ בהודאי ציאי m& \ײ מ

oy א געװען איז nrrryr,זונמער ־ 
 ננדיחם האם זון די נאכסיםאג. ודימתד
 גע־ אזז יארק rג דדננדמן דעם אימד

 ידמר ווארימד אחזר סיט ציטיערס
 גמ וזזיכט. <&לנ? דאס דיטטײטא*ד

t האס יאדק t וױ jn jy o r גצםוםערס 
 איזןר אין מדשנט זזמסנדג זיך 1אי

 TO צס וזאבעגדמת״ם. •צםנבייכער
 ארויסצױ זיך םזדזז א מזחק דארימד

n״tyo זיי חו־הא שסענדימז דיזעז ®דן» 
ly װיק־צגד א rim  to ױניטײ שצהננר 

 n מםמתס גראד ד.אס עס וואז הױז
 תר פח בא»דך וטיװpyזpy ר̂אyנyג

rזמתJוד yאI.אל
̂שאן, יאקאחאנא דזנס אדץי סס

 האב דדיש, זדמער אונזזןר יצז ^הדם װאט
TH ̂ד  םליכוy נאך אנטגםד^מן כד

 סיר ה*מז ךײ סרס ןyצוזאמ און מרגלים
 צײם גאג^ די *ון טרײז די באשטינ^

n טאדבדאוכם a ya y io r פאר־ איבאד 
y iF V 'r חא ותןיכע ®האכרעבחנן, ידגיאן 

 ם-טובr סייז צזשכמחם בימדל א ביז
חצ. w איז צס ^י w גראד w *rw 

̂רגזןנס  יא?אצ פון כױסיננ דעס •pn ם
u געווצן to דועלכער צוױ/ n עשפרעך? 
n רײחג רyגא:צ nyr:iK בעת  prm w 

 בריחנר צװײ »ינעז7ג זיך האבעז םרגלים
 זמגיכן נרד•*, “^םאיצראנץ דאר אוז

 דעי• צו האמימג א מיט ׳זyפאהרyג זײנען
 1מאנע או באזורד, צאמקמדװ ראיyנyג

 גערעדס סך א אלזא האבצז טיר שלדם.
 און ״שצוגד. פון און םיטיע can און

 אוגכמרשײד א םאר װאם מער?װירדיג,
 םת •וײוואס־־גמשיףאמ^ די ציוישאן
n y iia t ארײגד ̂םאלצראנץ״ pn זײארנ 

 טריבוג^ טיטימ תןר או̂י ספיגמואס
 זײנזש זײ זױ יכטםלאז1רי? א?ױ אוגקט

̂דען זײ ומא  \\ײך א«וי 4טאסא די צו ד
tran וועז זײ אינעז זאגםט און  n ©םי 

 כאר־אקםע־ ד#ס איו ד©ס וא̂נ1•רי *ייר
 מאס םעגשעז, יע:ע איא טיז דיסטישצ

u rw זיתר פאדטײדיגזט צו בכ\ח גישט
םיט to ארטטאנסען םיט שטא:דפונ?ט

 פנים זיך tyjy:y^n זײ tyn םא?^ז,
 ברײ דענק^ן אנחנרש מיס ■נים אצ

u דצד *rm דאד. n ir i איז טריבומ 
t «ד מנזג r r o r אױןי n פת ;ארווצז 

 םראזמ ביזיז כ^ױמננדינ םאסעז די
 נטנץ וחןרסער. זאגענדמע גארגישט אס

oy to  c n jm f, אבקר

; ת ו א צ ז ח
 l׳084.0o — — חובות אויהאמעחעכדיגע

 800.00 !אגד אוגםער^פיצוגגס *אסיליען
041.20 — — װײדזאעס ̂וזנגעםאגםע

4,050.83-------------------חובות ב#צן*חלםע
270.72 -----------------------ע?:ד קיאנ־עז

256.17 ----------־־־* קאמיםעס סצעציעלע
2,100.00 ------------------------סטעםוש דױס

1,350.00 ----------------------------אפיס־י־ענש
1,478.73 -------— —— אויסטויא גלײכער

158.00 -----------------------־— דאנײ^נס
140.60 --------------------*אר׳י״דענעס

200.00 — — סמײאאנערי און רי:טיגג8
400.00 -------------------------------רעפערים

264.03 ---------מעלעגראםס און טעלע^נס
̂רו t א. צו ר,»«יש« צעי 211.50 — ל. י

36.00 — —------------אשיסערס לאקאל
4,509.00 ------------------------סאראריס

180.00 ---------—--------------י*סטעדז*
̂ציאנס 535.30 -------אויסגמבעץ ̂רגאניז

100.00 ----------אסעסמענטס סאגאם^רזום
222.45 -----------------אויסגאבען יס1א

30.00 -------— — אויסגאבזז סםי״ק
520.00 -----------------------אדוױיס ליגעל

1--------------- ^נד *#רבײטסלאזען 9^782£,
5סס.------—----------אםײעד נוים

65.00 ------------------סיטיזען קליװלאנד
:רעליןי

1,417.03 ---------------------- 20 לאקאל
185.00 --------------— — 37 יאקאל
132.02----------------------- 44 לארןאל
50.00 --------------------- 42 לאקאל
15.00 -------—------ 29 לאקאל

̂אנם לאקאל ̂לײ 24.15-----------אינסם
276.08 --------------------------וימניק

^ גײבמז אארלעע פון
 צװיהציג װי רyם אדבײםןנדיג

 אעםערנזן׳טא־ דער סיס to פאד י©חר
ד רסypןדדm גארסענס ליידיס גאצ  י
̂א  ז©מז צז פאחלאנג דצם איך האכ 3נ

 פון *ױנםעדעס שיג׳ט ווצדטער עטצימ
צענלמר. הזןלטה ײניאז דעס

ר דער האט יאהד םום־מזזז טאר  י
̂אן  טר איז זועצמר צעגסעד, העלםזז ג
i װזק w־d םון קאגסדא^דס אזן n 

 טד א^פתדגעש^מזול, דער ®ח יא?אצס
 נוםנ אזזינױל רשי■בעסעס דעד פאר־ טאז

 *עביס, סעדידינישען אוים^ אדבײט,
 *•r גארנישם זיד יאזם דאס אז

 םאדשסענד״ סימפאסת*אח זײ נן.7שאצ
 באזונ^ס ■אציענש יעדעד דדאס ניש,
e האם דערהאלםען, דארט האס rr 

 yאל פזן *וממדשײדעט מנטער העצםדז
oy אויוי ווינסםמזוציעס אגדערע i •זעל 

o: מן 'iy. האבען ארבײשעד ךי :y- 
yjyrn< i אח דאט זח םיצם, r n איג־ 

u אז סטיםוציזג n צ העלםדזyנסyאיז ר 
 קאנ־ אילײז ךײ אז און אײמגם, זײעד

 ypno האבצן זײ אזז איהם. טראציחש
 ,ty^rre צו זחױ דלבט ty^c חנס געהאט

ױיי ד ו ^־ תי u זי n r w m o a r ד  ױ
 אינ־ װיכטיגע דיזע תאט סארשםיצוג^

תם ססיםחױע ^  זיך אזן עפזיססירעז ג
ענמוױקילען.

 הא־ ;מםוזיאזם, זייעד פאר שבד אצס
pa ײ  םעדיצייגי־ yסםyב די באמוסעז ז
y r צהרצײ אח אױפריכטימז — דדיזי 
y• זײגעז df ראם, מדיוױנישאן כעז n 

נתםמ די גאייאדען סטאלירם  סע־ yםא̂ו
 ־yאגנ האט tyo אפאראמזגן, yדיציניש
 ערפאהרעגטםו וױז בזססע ד׳י ׳שמעים

 ווצלמן סאיסױאליסטען, to דאתטוירים
̂לען  אונזןןחג טיה ukddihi דצר םיט ̂ת

 ןײעך םןןםיציעס. וײעחנ און םמםבארס
 צש גסײטyבyנu^דמ אח אינגמרעס

 אפ־ צודיםעל. יעדעז אזק pn צעגםעד
it®רyד געזעהן  p ײ u© יא, ב^דסעז ז n 

ײ (און באצאהלט ניט  שוק tyr^n ז
 די |yi© באקדםןח) <אהאצט איח צאננ
u rn רבײם• to הײלזן jnyutn סעכד 

j r a a דאס t o  ditto ב«קןהס דמד 
 אונ־ פיז סומענטאר יאזאר. ידנזעדצ צז

irm םעדײ בא*ום*ן חאבעז סצסמרס 
 העצטה t'n גום אזוי באהאנדצוגג צינישע
uw m w וד pn קציגיפ. דאגטאל דעם 

 קצעגם דא זאנ T* װאס איעם דאם
חדםוסדצתפ סזןשזז, fuTO t» ־ווי אפשד

m מז iF T O U j. df t o ׳ צוtFTODiFn 
TO טאמאננג איצסעיז ©fob ,סטדייקס 
 האס ביסמ־קײס, ימידיליפנ די ייח

ם םי ג רני • preTO ta n .די ענסוזשהם 
pn p נצאחרי׳ימ u m a em פעדםעל א 

B n rm m m r ידאמימ ©tFOFnn וחד או 
um חח,  df to־y m  |F די ^ארגעפעז 

י י י •  פאד׳ן נעבראכם iftod םיד ^
 ייגםעתעשאגאצ. יתזעד TO אוימביי

t די r a m o r v מו׳ז to ױ  m f i -אדגא 
pn F מזיזױאן, i r m  ,ta r ro ru r טר 

pram צײםװײצינ יײדעד

u rn שדידיג זײגען זיי אז מקם, דעם 
lytrJFrnD if דמילטה ידגיכד דעם w f t 

ײ דאיל־אדס. o ז r tFron אר0 צעהאלטאז 
יארמפמן זח זיד אראסעסעקװא פיצ

 זמיסח pn npoonpF דער פאר זארכ^
utojft. ס ד ׳שטןזזס זדו תז «  די •

yoTO ־ יחינע— TO זזעיסח מני?ז דנר 
if d :ft נישם ?דמד זיק pn¥ די 
y r tm r •יןזדזןדיי m; תנמ וײ par 

to® איע דיאממ ײל?דפ  TO ט שדיד  זדו
u מענספערם, חנדו׳^ n  m העלשת 

jrvD סוז צרגסצע onpF. סחען סיד 
ד זאדמז  אונזזןדע pc מזונס דעם מ

y אדן םצםבעדס ן iy n .דער סאטי/יצס 
n צעגטמר הזדלסה ײניאז r שונזעי ir v 

!זאדמז פױהם פאד םחזס פדד שון
iTOmr i מ׳יד זזי f i  p n %,a jr’r

־ ־ ־ - - — — - —*—   — ■־ - ־ו ־־ ־ ״■ —..... ־ ^ ■ ■
 אױכםאחד סאסען נרױסע to מןנטבןר^

yDTD ארבימוyאין ארבײםען וואס ̂ר 
Kn®»״u r t r r  y jy r. אלײן די נאד 

 xt utdjft זהףלסזז דעס העילעמז ?אמן
pnn^npy אין u n פון םזד ודצטיגעד 

dd ןFהאב זײ נויט. t̂toitfj סעתדפײ 
to  U«m p ײ ײ םווען ו  די פארקייפא^ ז

 וועחנז, רםyלpyאויםג זyדארם oרyםבyט
vn זײ i f t j דאניישא^ שום קיק pm 
 n TO» ,ײסיתפז^יעס אזא ?ויםעז זײ
ײ קילטאדס ױמן ז אויס• ט̂י

̂ען וײ זyװ נחגמן,  א באדארפיז ויש
 טשאדמאן דעד באהאנדלזנג. דאסטארס

 די פאר pni^PU? צו y2*pc'w די האט
P in די סיייעד, אק u m n ̂םה און  דמ

p זײ און צזמטער ^ p ro e מרסדפײ די 
y אזוי דאס pn ?ײטס. ir:» ױ  מנ־ ו

p ױײצ ציך, b t o זוןס p ir זיק אפשר 
m ץ< s m  .n n r חזיין װאך ־TO ו
 סאדטיגדקי־יטס װערען ןןאדש*רײט TOאפ

iy t y r  F>n pn >זא u r*
ײ TO אננעהגמס זײ טשערםא?  גצײד י

̂יפען o העלטען tar פאר jn ױגיםי 
 רF TO .trPDonpF צו סענםעד העיסדו

ביזי איז עם וױ צאנג אזוי טאז דאס
.un© pn

 ת ו ס נ כ ה
— #»צאחלונ;עז חובות

־ —---------סעקױריטי
 אוגטעראםיצו ם«ליעז8£

װיידזאעס קאלןןקםירטע
-----------»אגד קײנקען

 ױניאן אינםערנעאאגאל
 סײנערס טאר קאלעקםעם

 — ווויסםוי« גלײכעי
— דערחאלמז דערװײל

־--------------------דױס
 - *םײער סאנאטארױם

£^:ה אונטעי^טיצונגס ואםיליען
---------------------- ^yryio

--------------— געלדער אײנםרים
-------------------------אזםײער נוים

̂קאל ̂£ו:געזrבא 26 ל --------טין
-----------------£אנד ארבײםסל^זען

---------— — סיםזען קליװלאנד
:רזןליף

------------------- 26 לאקאל

5.60 -------
100.00 ------
c £אנד 781.00
641.20 -------
774.68 ------

 :א:ק — '3,770.00
8.00 — —  -

1,478.78 -------
3.00 — ----

10,202.82 ------
375.25 ------

 װערם כמז
1inn ד^yח ר o סזנ tm y m צו u n 

onsrr, רי׳עז oum  n in e  m r אייפ׳ן 
מז ©ד׳ט א ^ פנ  צע־ םח פאתסיח ס׳מ א
&  ױאתש^ yen ביױז? ױעז אזז ב

p a n y i pnyn באװייז^ סױס un  pc 
fTO .א פיז וױדפריכק״טען w t »f מכ״ 
pro ̂שידם׳* ®אױלןהגמן n  tru פאםױ 

n 9 שױז דטFײ ניםסען y^ F D n D r 
f\rxtam םאסען די סיט fip 

t o אלע פדט :צײמנז דאס mm  ynynn 
t. פאדאגםזדאדםיימ m u

בעז אזוי e מ׳יר ̂ז rr  m  pr»W TO 
 םיר tFinn ®ח סס^ודםבורג, שעהנמם

u וײבען n  pm אנטד וױדער טוטמלק״ם 
pn pm v ׳זאגסם ־דלד TO u r m n 
u n n 'n n הוח, ױגיםי pn T'n yDfim 

 סיר םארשײנזאםס. אזוי טזה דױנםעד די
 מד ®ח י1 םו דעם נעםדא&חח גאך האבעז

 זיך האב א?ך את סמשאז, נאגםיסאג
 דנסאנ׳ס בתדעד צו Durrryiw ניעעױנ

urnur —  tT O n דגסאשוצ ^נם pn 
u n ,זואס ^נדוסט-יע ny גראד זזאט 

prim m nc pn prbTOnia. דעד-ם׳יסינג 
D TOארנpyופ̂ח pn מזשוייגזאםםען א 

 ױניטי װאצדימש »ק פאמעת^ קאצמעז
Fא« צדדײטעז חױז iF T v ir o  F iynTF 

 די tV tun נםvרמyד תעלכער בויםער,
 פון וואיד pn צײםזק ®ארז»םלתגש

»p«’TO5 סצאנד.1ד
u m ru r u n  pm yi v*  cap םי־

u סימ n  *to נאגעראצ iPDipyrpy 
t w $i, נעהאמ האב איך זואצבען כײ

tan צו אגוז^אנד בנור T n  t o  *P't 
ur in  ,tyar no חאט t o  ann גזד 

 pn דורך אײגװזס טיפאן א סאכט
ev איצ צו באציחומ ארנםטערי il ,Plane 

ur באהאנרעצט. וזאס pn dfds *יעחס 
pavn Fan© אצע באםײציגם זיך *oyn 

to o u a באאו־ד; דעד Dvn 9UHF3
t o  * T ^ n tra r pm יע« tFUpn זיך

דער םיס אױסנעחערט מגוןמ״טיג
jD^pontruTDDTO uroojn i או אזוי 

jD• *ײן ifpm איס pn ,rn a p אפיצו 
 נאגאנ סאדלדידען to באטארתוגנ קיין

ttrm n  n it wr nr m  .tnן n דער
s V M f מז מלןדזר tvnps y?w זײ

n. . וד o w  nr
n y i t o p אגדעלט yp'c מר̂ז

*H a rm  • m r ©י9«ױגסיני u n סייחי
t »  j n t w r i  y . T O i j j i ל װ

.75
725.40
462.00
10.00

4,006.32
4550

1,462.27
78.00

101.00 
86.00

1.00
288.65

 װאוינטyנ שױן איך :vn דאן זיגט
r אין  y iy i'e n n cטyלזגנתגר, און דט 

 iy3v װען א^רי?^ אין איך בין איצט
n  ddip 'dינםyאיך און ר nyr ,שנײ 

oynn t איו ddv כ׳ביז אז ny i pn 
rטונק Dy־t nyr^ :םחןםד feyױ^yז
ty וױיטער כ׳העי הי^א, r 'n  y rc y sw.

 סחשנות׳ן, גאר ty:,'T׳o אםת,
 צז ייב זײ כ׳האב רyבv רעױנות׳ן

tynvn.
 נשפח סײז וױ אײך איך םיצ איצט

̂״־ט  ניט ס׳איז שםיל^ים. pn זיך ב
ױיי הײנט, םון נשכוה םײן ̂יצט ו  איז א

הײנטיג^ די נים שנויל<ז'& די
ױ זאך אזא אפיצו  װי -־ynv ש:", ו

 חײםישילן אטת גאי ,uyi צו זיך טpגyכ
שנײ..»

ty כ׳װיל in iy ױץ: א ם*ט ו
ly חגר in p n yov איז שנײ pn 

שנײ?
yיחײם א rטיל-2י הײײייגש שנײ, ר* 
D ''P !

5^06.37
613.92

— צוזאםעז
W ױגי פיז ןךאנס

*וזאמען לעס8

 םון אוז באארד דזשאינם פון נטוםyאײג
לאהאאס: די

2,404.8«*. - - ן^:ד *סעססעגמ װײדזאזעס
3,087.78 - - —י* — £א:ד נוים

 6,531.72,£אנד או:טער^טיצו;גס ®#מיליען
 MHI.28 — £אנד אינײטסיאזען !רעסערם

40.62 - 21♦ י#לןױ £אגד *וןראײניגטער
2------ — - - £א:ד קראנקען ,1 1 9 .0 4

'66 ---------------׳- :אנד סאכאט^ײום .2,77
296.30 ---------— ~ £^:ד •עלי;״‘

צו ב*אײ דז^אינם £וז ױדזאח
,»01י0(צ). ------------אי:םעי־:עאזןן:אל דער
p טוז :א^אנס r r t 130.72 — »— אלאונם אץ ^ו«נ»יי׳<א7עח« נימווםםדק,

— סאנם. pשדױם מזןג^ ®מלקם
חעסםז מ4 אין דמססאנ, יעחןן

£M7S.«r>
£,5<10.(»0

איי;ע:בוס
:א מ־ד־אנד דעי *ו דיג מ «ן ay זיך ארעקען װעיכע רי מו  אבפיחר-םיםלע• א

נעחטען זאלען , p e n .מ רי ם ס

גין זזאס נמםכקחם, די םיייי ם«יר מ ק א ל ע רי ש די ד אי מן ל סו ױ  אנ
« ח א ש> <נ םאםײעפד חיר

o אדyג אס i ' c y i פאלנ^דע אין זיר 
p:ya הלואות און •

‘אינטעינעאיאנא־ ון1 ס
2.600.00 ----------— - ב#נק יוניאן

10,000.00 — *,אינטעי־נע^נא דעי צו ארז
~--------קאטפאני הי$סט ?ן 2,680.50 ־

 134.57 — — נאנק סיױוינגם ייען
לארן און םײװינגס ;ײי^אן

887.02 
87.23 

4,099.56 
8.184.77

m ■*תוייצוגגם אין n v  .~*oxn ־«זי » 
a חײי< n  M רזי«ן» nmm דיינר און 

jn ttt'BO J'K ךי BOV HTI) pyun 
6 י׳נדען זױמםזס זיד J0  jtfB o in, ין« 
סםדיס. םן21 יועסס 814

p u p  xrdW  dp פןור *n rrvrm 
סםױ«, n ר«« o  W 'Jbw ppJptw ת  י

aan ap?  a»wr ת יי n יס »  n &’ W *ni  ir t 
. /npjpi u u 'R  psupovnopp i 

. י י י נ ײי ד ו w זי o>״im  w r
מ מ > ױי ח « ^ ז 4ךי י ײ M«ם » M 0 W•«

p w w , •  jn p  * y w  ir m  a n «

סאנפעסטור טחײערער א װי טעם אץ נעשטאה
opHVopy קרעםיעו *«חן נאמירייך און נעיאםען וױרקם 

pn ,חןרסור #םעחוזףop m אלעםען. ביי גאייכ* אוױ
גרדיס. pn קליק .

I t r n  »Ht t«N M m  g  p o d  80  |w 9B .סס»וס

tow  |g  r o w. ׳
»m pm  w » pמזסדייה ״ ■grt nt 
ס 9m 'm ייני a m  m fm יײחגן אױו 

iw  tvop^v a n  n« חוייםזענלזך iw
n m M n a i .bm©■ •r i  i n  p t  n m v 

ספױן fw ח %  n  p a״ © ײי pan מייי

 — סיױױנג פןןר סאסײעטי
 בא:ק ע. ל. אװ ברוןדערחוד

r טידי*אנד a t i —

»,678.65 •ײזאסןזז
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אונײפ חןר &ון שעפןר ס;ן8ם שנת W1PB8DD ומלונפיועו למאל הונדעוטע פילע
 מדאך די ®ון אױפגעשטורעםט דיסטריקט דרעם אוז קלאוס גאנצער

 גענגס־ און פאליוױי םיסו זיך פארגערײמען כאלעכאטים — כאםיםעם
 נעטאן און איגע׳םראקען ניט ױך חאכען קאםיטעס די אכער טערס
 דיסטרינד די אין קוםען באנחןס קאםוניסטישע — ארכתם, זײער כראװ

 אין פארטריכען שנעל ווערען און ארכײט דער אין שטערען טען
לעכער. ןייערע

. י. װ. ג ל. א. >22 מסאל יוניאו מונער דועס־ מארד עסז. דער ווו קרסלערוננ מיציעלע

 װאיתטי״ די חאמנן שבת לצצטקן
r u n ,צחוומעג״ זיעען װאס קאםיטעס 

 זיינען און יאקאתן איע םון געשםעילט
i וווגגתר n ברודער םון םענעמשםענם 

w n y jy o  , im o o t r a #6 י*ק»י סון 
 צנצר־ ײיז מזם םעחר נאך *רױסגעודועז

ױ גיצ o ו n גאסען די שבח. שטען1ע 
 נעמטורעסם p» געקאכם פשוט חאמנן

 ײא־ הוגדערסער און הוגדערטער די סון
 ארומעגאגגען זיעען װעילמנ #<וגםיחנן

M סון r אפגע־ תאבען אןן •8ש צו 
 דער po בעידמראכות שבת די ססאפט
אדבײם.
p זײנען אזײגעד 7 םאר נאך ir גע־

 נרײעגם אין װאמנטירעז מאסען ווען
 דד חורםעז שױן האבען וועיכע זזאל,

 דוכינ״ בחנסיאװ, ברידער די מיאםען
T תשײקאבסאן, נדאאריי סקי, u m i 
iy ד»ג rn y :y o ,סעקמנטער האנסאז 

 קאסיסעס די האנען װערכע ימנדער,
 אינ־ און איגםארמאציעס ארע נעגענען

i מים אנצוגעחן אזוי וױ ססו־אקשאנס n 
 א pit האט כרעסיאװ בד. אויבײט.
 חונדער־ סירע n ערקיערט רעדע קורצצד

 דער םון נױטיגקייט ׳ ■ װ*<וגםירעז סעד
*■־ חאמנז איע און ארבײט, דאזינע!
n <אד*רם n  pn. זשײקאב״ טשפמס! 

 אויסגצצײכעגט ספעציזד ױך חאם סאן
 די סון צוגתיסומ ■ינקטיימנר דער םיט
ת  טא־ וועיכע איז סאםירײנם־קארדס א
 אמ די סארמוײמן האט זאיבסט ער קא

 ארכיײ וואו סאםײײנטס ^עעגעבענצ
roגיט חיםען ור y• ק^-רי ױגיןון די 

ניט נאר מנת. ״,.ק^ און *אנס
 דצר פון עיקר דער עיקר. דער איז דאם
n איז זאך jp rn ft o if iו:

 כחר דרעס און קיאױן נאנצער חנר
 םיז ציים אין ויי איז דיסטריקט מר

 די סון ג*װ*חנן כאיאגערם סםריית א
 באתבא־ די און וואיונםיחנז, חמותרטע

 אאייצײ םים נאווארעגט ?יך חאמנז סיס
 רעגע־ א אין דוי טאקצ נאגגסגמרס, און
 וועגיג ױי חאט דאס אבער סםרייק. <אן

 דורכ־ וזאמן האמיטעס די נאא^סאן.
 נע- חאמן זײ און וחנגעז איצ נאנחומז

 איײ יערער כראװ. ארבײט זייער סאן
 נעחענ־ געװארען נעזעחן איז <ואס גאר,
 אאנעטטאאט אח ארבײם, דעז־י צו דיג

 די וחנרכע ארבײםער, םי<ע אמ נעותזו־ען
 *•r איז געסתען שױן חאבען ק*םיטעס

ײ  אוז Pinr w וײגעז״ ארבײם, דאר ב
 יאגיצײ רײםצנדצ די םאר םורא אחן
 גצווארעז אננעסטאאט געננסםצרס, און
 הינדכ־ אלע אין איז קאסאײן דאר אח
ערםאמ. גרויסער א נעוחןן טען

ר אראאנענוםענע רי פיז א מ  ח*ר ׳
 ױניאד נים אײניגצ גצםונצן זיך כען

ר,  ילאזען גים <ועט טען וחמכע מייי
 בארעבאטים די ביו ארבײט דער צו געו?ן
 ורעילען שעיצר אראיגענוםענצ די פון

 די ®ון אײגיגצ ױניאן. דער םיס םאסמן
$fw\ ,קאםיםעס די װעלכע אין **ו?ר 

 נענגסטערס, איז •אגיצײ םיט געגרײט
o ^כיי n אאגע־ ניט מאםיםעס די חאם 

m fm\ שע• די םון באיעבאטים די איז 
 קוםענדע די םון פאדיויא אין װעיצן •אד
 םיםעי דעד אז אתםזעחז, זיר וואמה אאר
ײ אאן ײ ב^י^גז. וױיניג תחר ו  וחד ו
 גים א שעיעד, יוניאז האיטען םוזען מז

ײ וזא<אן  בעד זײערע אױטנעבעז םוזען ז
מס•

זעחן, צו נעוחנן איז אעסארעסאנט
 זיך חאבמן באנרעס קאסזניסס^ת ווי

̂אױן די אין אדוסנעדרצהט  דחנס• און ק
p ropnoon צו נים אניסירם חאבען און 

ײ קאםיםצ^ די ט^נצן  זאנאי חאבען ז
t םארפיחחגז צו נאאתאווט n n r w, 

$m ױ ניך אװי  נאאויואװט האמנז ױי ו
t צז דאס ip ײ יזאבעז  םאר־ א נאסוסאן ז

p a n .אסירט, חאט ואס ענםםער• 
 גע־ א םארפיסרט זײ,חאבצז .רען םשל,9

m r קוירטצסאן סיטt rסון םעגצדזמאר ״ 
מי  א דאמאננט איחם חאבאן איז $ <»
j n p p ײ  זיתר נזײראנעז דיז חאבעז ו

 ניך אזוי און ״«ײײ און איעס אגטטצד
m ײ  םאבמ טען אז דערזצחן חאמנז ו
י און י מז אײן ו  חאבצז #ניט ציםעס גו־וי
n ך ײ אח אאגצמחוניז ניך אויא זי  זי
ױ געווארען אאױאוואוגוען גא) אין םײז ו

. * M

ysr■.

o n נעקסטאן xow ברצס צרקלעהרט 
מיזנן לאאאר, או ovenMp די ו  פטר־ נ
 ותם מבח״ארכיים אח prim שפואטפי

>m ^אױטאפוע d m »  i n ז איז״* 
m *n >ar nm a« נעארבייס שױן

m מײניסס־ y  r m n  torn u n  i t
ס u״J א ץי N גיס מו v p p n ודאחנן

pyn טרכײם ii3 V ײקמ

.?uoapw
p r a M i  o n

 fie jrarnyp די מארנייט ayn oy טיג
 ם׳ןמר־ in איז נרעסלווו דז׳ןו. װעיכער

a«3ir נ«ען דרייװ אוכזער טאן. w r 
 דיסט־ ;»נ«ען רעם אויפנערודערט האט

 די »ו ׳יצ«ט מײספן oyoya די ריקט.
 אז און וואך m אויוי שטקחט ױניאן

 פארניכ״ «ו ■לעגער פינסנמרע זייערע
 *yn ארגייטם״ײאו yנעyױ־טrפ רי טפן
 ־ Vi פפספיין iyui* .|y«’?y( ניט לען
ן ן  פ«ר־ *ו ק«םפײן » איז שבת־ארבײט נ

 װאו. *רבייטס ו־טאניג1¥םינ די היסען
 an |yiyi שנת, dim *רבייטז« יואם די.

 lyartiw ױניאן, iyr פון פארנאט
iyin3 yiy«i און lyaoyttr נאג״ פון 

ijm ויי און טרײד yno |y?yii| נאהאנ־ 
 03ypo. און lyayiiMD וױ iinyti רעלט

 נ׳ד *ו pnty |yoyPe׳ajy איז ױניאן רי
 oiyrnjyp yr>v |yraoycM3 און װיגען
»רכייט¥ר״. רי פ*ר

 םארשי״ די Ijmyj איז אינטערעסאנט
y jy i גע׳טפרעכען pm װאו האי, כרייעגט 

cy האט apypyi לעבען ס*ט oy imii Jim 
y?u itnyttyi D3«ipy: pm סאי tu נ־« 

 לםשל״ זאג^ .u»e> lyjyatiyjuym דער
m״pyp i סיאנח a n :װייטומ* — n 

oonyr, װאס oy וױםיל זיך. טוט ■y r 
in y ii oy iya ארונמרמנוםמ — I 

 זיינ׳מ פרנײמר די אז נאוױיזם, דאם
ayoDyion און a typao in n -.מן  מ

 פחררימ ypae זײן ז»תן yppp די װען
i אין o:*tpi זיי ײאלט׳מ סעסען, n 

h אײן אײר Diyn״ ״פרײהייט״: rtn s 
tta, ױ  אר״ נייט איחר ta זאנם, איתר ו

m איץ• סיי |y>jm סהיזירען, yt >1י1חי 
f ארבײנתז ניט ותם רyp<>: ?יין a r און 

— ysa גיט ותט  .lysypo myiײ ר  ז
 דאס .amypiaa ep:ta r>u םוהעז

ra זיינען זײ o’yu ro  y 'otra — איך 
ty»yB ..." נים ויי מחר וועיל

a װײ«מר* iyo«3 ia׳ Dan ,יז« 
a iy אוים, װײזט iy « t jimyi סיםפזד 

put |yn פמוט תאט טײזער, ry i• סולווז 
yam  a m טענמעז pm  oan ײאם נאר 

pm  Dan, : Pan I'm m any] Dsaiavi

X ׳

3im  can ,lypMoom yPM t**" 
iva גיט אין — : iy a a r ia 'jp

tsa n פאנגט ta la 'Jv lyuiM 
PMjia i* raoMP lytrofyoi'M  la־' 

o y ii o n  |y i'i .טרײד Vi Dim oy״ 
ly o o ry  ta in yn  osao פארזון־ •waa 

y>yor| די yayr y:poa,־. yypyn «׳•m 
oaa3 in 3 y « ir  a lyo רואיגירעו און 

yooaypyjo'iM n ױגיאן ly ja 'an iap
טרײד. חתס אין

o n  Pan a פון װאױוס נחיסען i n 
Pnyy n איגדוסטרי,  pm ׳iyaye און 

3iM״iy o( די אין m a' ia■ yo*yp, 
oy •inanyi oiyoruiMD p ia o r זיי־ 

jyj אין iyt;iM םרײד •jyo lyDipwty 
jy;«i yaPyn ,|yr ויעינ; D3aPa3 םים 

,yDoyp yo’vu nn’M ,iy';p iytjiM 
v::tMtac'tM ym ’M.| זײ yj«t| ניט

vpiytt m any: :njyPnt:  די pm ״
ojyn פון r״y iy אטים3נאיפ( in yn 

tv lyutMitvyj typn hm ovwy»MM 
innor yjiaP iyo«3iM פאר a זעהר 

yp )a| .וין>
oy rt 3 דיiM ypa״iyo די פון 

y;ycy ׳*J”P |y;”t yppyti n ,iyaye 
Pyo נעװען ניט p|ערס3מעם ״ pc נ•1א 
 yj”t yspyit| די אויך וױ ױניאן, זעד
 *yjo’tiM in;yoe׳otM yo3yPr 3»<י

Diyaayo dPm jyPMO, ׳ypnoe| 1םי 
ys’Pinns a d אי*ט im .אוד האנם 

oPyor y'VMt’jMj-y y»jMj iyr זיך 
 ;ים iypyn סיד דיגסם. tv ov׳m זײ

p myar|געלט ״ p pa׳p טיח tv נע־ 
jyiyi jya דתסממו on ׳ םגלקןre 

 raoyj וחנט oy>a ױניאן. אונתר פון
i inycysivo’iM dim inyn״yiy אײ 

y«i«na3.| נײטס
tmd iy«'*u lysas tv dim די o n i 

1M 1P3MO׳I'M Diysoyo DPM |yOtP1YP 
ly tita .3 ױגיאן t o  iypyn״ ctjtM,־

 unymv גיט זיך נזעהר pyn איך ױז, ךי
”yj זײ ןײ, «ן t| רינ־ און פסרםיהרעד 

iy j. טויט ן טויט מדיתן זײ I דא און 
»nta iy j  pm  oy —  ny אויוי ווי a 

יארידו״
M oan 'ita  ey׳nv o n  iy j  iy p־  ״

fyo 3 סים מחך־ט'piyo׳»D ר*נות און
ly r ’DO’Ptayp |ye” in m e ia D  o n  iid

tyj׳<•n j

וחןרען געװאונעו םוזןן ספרײסס נודס װודיפ דיזע
n ,גודס מחײט וײ װזנימ סטרײקס 

 חנר געגצז ?9 פיחרט ױניאן װאירקערס
p סטדים, «רינם 93 סון .סעידרײט״, r 

אנדערוועיר, סי<ק אדייגגנ^ן דער געגען
̂רט- װערט #סט. טע33 איסט 30 פיז  ס

 װאס ענערגיע, גאגצער םיט.דעד געזעצט
 זיך ח*ט 4״םצידרײט״ די מענייך. נאר
 סיט״ םארצװײסעלגת א( אגגעכאפט ^ין
 ארעס• פאראורזאכצן צו כעגריג1ז יצען,
 כמנעס דער ווען ײאך, <עצטע סען.

 גאןי, םערי מגיאן, דצד םון אײדמזענס
̂ט  בײם באװיוצ! קאםיסצ א סיט זיך ח

r■דער האט קאסיטע, ■יקעט א םיט א 
 נעזידעילט, זי און באםאיצן איחר באס

 נאר װאס כצםען םיט זי אגרוםעגדיג
 ״איז באס דער װי ױנג גראבער אזא
W נאך ער האט דעם נאך טחאן. דאס 

nroDjmr םאר סאסאנס א געטיקס גאף 
 דארוי טרײד דער אױםפיחרונג. מתכטצר
o ס. ד. טען9 דעם םארקוםען n חאם 

 איגעמסעלכג נימט ■יקעםימ די אבער
 יצצט נאך זײנצן עס םארהערם, גאר

JR דיזען אחם ■יפעטס םעהר םאדאן V 
i 33 סון אר<יננגאו?, n בײ nםעי 
i װאו סטריט, n פארםאכם חאס באס 

m w  o n 1כײםע1א י1 אויסגעמיאסען 
m,* גױ נואו־א, קײז אגטאאפאן און m 

 נעחם א̂•r סקענ א m םיהרט ער װאו
 וחד עס #ױהעו־. װי ■יפעטיגנ אז אויך
tn בײדצ נעפיקעט m v r, סײ m ח® 
i סאי און ק1יא גױ n ײ פין  גױ ק,1נ

n * irn.* איז עס d ip  o n נא- אפיצו 
 נואדא קײן זיד w טאמאתז צו צונגען

t וועימג סתעבס, םיאוסע ■אר * r r u r

 קײן אבער איהם, מאר אמנײט ̂דט1
 ער האט סתעבס זיינצ פון nru צופי<
 װער װײסט מניאן י1 װײג נים, אױך

 נים טסתםא זיך וועט אין זיעען זײ
 הא־ צרװײ<1 אפצוססאפען. זײ פויצעז

 אויס״ זיך פון דזטאב א אביס̂צ זײ בען
 םארםאכטצ אין פאהרט סען צזחממז,
 םיאוסע זײער מען אז טא׳שינען,

■i r o u אויסבאהאל״ אס1 אנזצהן. ניט 
 םאר ציטערט סקעב * װי װײזט זיך טצן
i n .!*יוגי .

o 3 פרײטאג, ̂עצםען nםעב״ טען 
i איז ,1חא n יד צר1 נוון םעגעדומער 

in ניאן, i io .א in**3Dאין געײען ׳ 
 א אדרעםירט !אר־ם האס ער נואו-ק.
o פון מיטיגנ n לײ- און 1םרײ עסמחס 

 די אגגעוױזען חאט צר קאונס̂י ב*ר
̂טD אנוחנזצ^  םארשי־ די פון lסעnא

 טוין האט םצ1םי יזצ1 אז ױני*גס, י־עגצ
 א געמאכט יק1צ< יאהו־ צםיאמ סים

ד o צו ■א̂ר n  tyonow ױגיאן on r, 
o אז און n ^ j אפנ^טא• זיינצן \ײ װי 
 האבען #װאכען עםלאכע ניאתן אין נען
i םיט אפגעסעכתילט ױי n און ױניאן 
o טאכט1פא n סקענ m w מי״> דער 

in ט1או*סגעחע חאט טיגג n o סניײ 
n n  o/i n םיט ipoon> i n •אוים 

̂אסען איז קזאםתי*ט1מצ  געבעז צו באמ
i n גודס מחײם )oiyn*D i אלצ ױגיאן 

̂פמ טעג^ימ  גע־ צו נריטיג איו יואס חי
o וױנ*ז n .סםויײק
 אחיסגצ^יקם אויך איז װאך יזע1

r n r iw מייז p-mu עעילסי לי i ®יז { n 
 קא־ א מים צוזאמען אינםאו־גצמאנע^

o *נצופיהחח חעיםעז סיסזג n ייס.1סט

o 31 *ווענט, דיגסטאג םיםינג nטען 
o אמענוםען יאנוא!, n כא־ פא^גקגתז 

oi^r:
ip ״*לז M o o m, או־בײםען װציצכע 

 כא״ וײגעז ווע<כצ אח ײד1ם אין איצט
y (גיםײוגיאן) אפעגצ א*ן מעפםינט r* 

»iy, םאו־בו־אכען גיט האכען װציבא און 
 ז«<ען ױגי^ן, אונזצ! פון <ץלס י1 מגצן

 1סא םעממנ! איצס וחנחח או־ײגגעגוםע?
i n 47.50 פון סוםע

m ביז גיילט*ג זײן ואיל כאשיציס 
o 1 ׳שכאןג1אנע1 n1928 טען ,ro m o״ 

n 1םי j y i îע צו אתם1 זיך ן  א
ip אפענצ י1 םון 1תסםאכע1 w r. 

ly u o im r און i n n i ! סיט ויר כאגוצט 
i n .ך גצלעגצנוזײט ט.וי ס  איס אן ^י

 אין קוסט ױגי^ן. אונוע! סון ס1םעםבע
p 1פא ניט ט1ווא אסיס. 1אונזע 'P •סא 
 אתני־ סוםען אײר זאיל זועיצכע מיטע,

 ל^ 4מאי־גרו«ע 1אי סוטט נעמען.1טע
in צוזאםעז 1םי ^ i א P P in o r ,יזניאן 

tn ט1!עספעקטי זאל װעאכע im י1 ם\ן 
אי װעילכע מאנוםעק^וח^ם,  םאחײ ז

t כעחנן y i r אנ־י אן סיט 1עסםאכע1ד 
 םענמילאכע םיט און *עבען יגעז1^םצג

באהאנדלונג.
i פון באארד עסז. n 1צסמאכע1ד 
*. װ. ג. .ל א. ,22 <אק. ױניאז

 •׳יערסיוץ. !אשקאף, א!אן
r n. ,סעקחןטער• ^פילמאן

 גממען 8 *סען אח חױז מניטי זײ
 רוי פרײזען זעלכע די — װינטעד.

 און ררח סרן קוו&ל 8 — זוםער.
 אץ ך8נ זיך עגס1ס — געזדנטחײט.

יס.08 י8נ8נעש1אינםע 1אונזע

ץ ן א ע ט ש ר ם ע א נ
ס נעמם— ׳ א ל י m סאססאי־א ה n 

 אין קאא־ » יגט1ענ עס קװאינין. מאיד
2 tn ^ o r, זא״ 1פיע י1 םהום עס וױיל 

o סטאפט נויטיג: זײנען װאס כעז n 
 קםענט .1םיבמ י1 אפ מםעאס סאאו־,

o n ,עם1 מטארקט מאגעז ijm iyp, 
 היאמ, קלזנעחן 1אוי ניט זיך אאזם1פא

 זאד, םכת1^וצ דײ איז 1קאא א װײל
!ט1ואםא ס י ל ל י ח קוייגם
 ס.30 באתס חיטע

̂א1איבע

I

ס ׳ צ ל י  ח
םאו־חיחצונגעז סטאפט

ימלענדאר װעמנפלכער_דלדוננס
תױננ װאשיננםאן j חם ססול, חײ אױ a v  jia o פעכתאר. םען11 דעם

L80 ^נאבנדטא
i.:םאםטע ז. א n אין איכייםפר o ta rPy ty j ly n n y o  i n״ — m

oun y 10 פון תורס r t n P ומס ■m r i amnoia .ותמגניליר
■ פעכרואר. םעז25 דעם שכו/

130 t w y m  . r t. — סון צנסו^מגנ די ly jM pn nM  m ױױלי־*
Ditp —  jpvmi 6 סון jn w a iP
p 814 אין דיגםטאג n o o  a f l  m o w מן iy צווי׳ o p. און 8 jyny iy o 9
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iPanam
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̂רלעם  P383 ה
mקאםערם

2 — 2 i isנמ עװעניג טע p u r
.8-2-1 ־8800 לזןחיי •זלזל»ין

י. ג״ עװ.א טע3 - 431 :כרעגפזש
 8066 לעקסינגמצז פעאג£זין

n 1כייסא1• ׳?1סא באגס 1בײטע1א

ג #לע נ קי ענ ם ב ע מױ ערי ם א

A'A%
 Jbmrn קדעו־יודבריח, •ײצרס״ פ*:י

 סײ״• ■אבלי?, גצפארי ״פי»ס־קוורפצו
וויידשמ דצפאזי•

_ ריד יא #ננא״לאפןן _ 1B9ם ססײס אסלאנסיס
גרזקל^ן■ עװעגױ. אטלאנטיק ״“

י .  V * .*־ ' ׳•

ny גרייזזע■ 181

;

ריערעססײטניס? וער װיל והס
פיידזפ) פיקאגצ׳! *ון (פלוס

i פון בעסער n #י1 טיט ײחײם״1ם 
יp די צו גאתאלס y י1 אין oאנrא̂נ r• 

i n גצדדארען. ם1ע1געעג זײנצז
m אז אז/ פאתם n עטיציכמ 

 געלעזע! יע האבצן װאס קלאותסאכער ׳
ד האבזנז #םיקעל1א דעם  גע״ ודצוט ז

געינעכםע!. 1םא זײםען י1 ׳בײ חאיטעז
iy איז װאס *ון i זא• װאמם װאיגדעמ 
 תאנען, זײ ווען יאכעז, ניט זײ לען

̂דיאם־ אזא איבצמעיעזען למשל,  א
סטווא.
n m זיגמאנ^פיגע o^or וין^ 

i כױיםעי שח»<יכע 1איה r>* אפען 
iJ אהז אויגען... אילעםענס 1םא 8 r און 

i שםאן̂. n פארדאט סונ׳ם אנפאע 
jy בײ פיהרם1דע זיך האם 'D 'ia ri'iP 
 סםו־יט. קעט1מא 234 אויזי שאפ, אין

 געװיסע * ט1אנגעפי מען האט דארט
 י1 בײ ״,אר-בײם ״סעקשאן פון פאו־םע

 י1 האבען כחות װיםיל אפערײםארס.
 גע• סאםוי איז אװעסגעגעבען אועײטע!

 זי% האבען עקשגות װיםי< עם.1 גען
 ינ•1בא י1 אויסצוהאלטען *!ױסנעיױזען

 ניט זאי ארבײט סעקשאן תײן אז טנג,
̂' ם1אײ:נעסיה  בײטען1א איצט ווערעז

 װײ 1זײע נענען אפערײםארס די ט1א1
ײי לע?,  זיגםאן י1 אז וױיסצן, זײ װ

ק^פבױס׳צך... כױט איז חכרח
̂ז אײך, איר םרעג נו,  ניט !אס א

 אײזעל 8 פשוט יאטסטװע?1אי הײץ
 אזוי קען שכל ברעקעל א אחן קאפ

ױיי שר״ײבען.  k געהאט iy װאלט ו
 פאײ דאך 1צ ײאיט שכי, vלvvב' סלית

 אר• וראס םענםשזןן n 70 אז שטאנעץ,
 אך1 ײעיען תירמבוים׳עז בײ בײטצז
 װי ליגצז זאנם iy אז ,tiyrj^K גלײו

 זײ אז ,1*1 וױיסעז זײ װייל םעמן. א
 םאל איזן האכצז זײ װי יעצם ארבײטעז
 -pyc אנבאיאנגם װאס אין געא־־נײם•

 וואס סווא̂סy !אס איז ארבײט, ש*\
 נע- אײנמםיח!ט ניט םאי תײז איז עס

 פאר״ נים םאל סײז איז עס איז װאחזז
 חידשבױמ׳^ pc געװאיעז יאנגט

^ איך וועיל תצט טי  אי־ א נאך צי
 סען1!א ויערם װאס ריכעז, דיאםישען

 ־8סם 8 געזyװ רטײןעי8 »יז מוזאגם
י װאס פעדזש,  אנםאנג האם ױניאז י

;8 אין געםאכם סיזאן o די פון oy״ ru־ 
 lyonK וואוסם8ב ,1תיאי?־שעפע טע
םישעל: גאמעז עם1

iy 1אבע# i הי׳מעל ly o o y u y ^ ir 
yrnpeu8Drt i םוז *ט118ם n איז

y:'iyw בײם מ?וםען1םא 8V( םײטצלץ 
B8r iy אט .B8r איז i פון שױן איז 

 ־ooy:p םון מןסט לס8 בע?א:ט לאנג
 זמן כל אב^ םעײי.8שקל און םט8ש
 nyi 8 ט8הyג ty38n בײטער18 י1
 ינגונגען,18<עבענס־ב ע1זײע נצר א

 ױניאן. י1 מלתגן :עמוזט ער דואט
 זיגמא:־ סחיה אך1 גײט איצט 1אב?

iy אט מםײט180 אס1 זוא שמשמ#, i 
■ iy:rnD;rD8>pr, תאט iy ־1םי זיך 

̂יכy .אפנעזאגט !יר״ניס ט נ  ביײ1א yם
ivo ̂בען זיי ז8 אויסרײ! מים׳ן  ניט ?י
vnr> .נעגונ

י \ o iy i y 'lVM P** ,מען װאם איז 
 ,rnyintoD 8 שם1כלוט געמאכט האט

 םען און tyrw י1 פארבלצנ^ צו י1כ
 טײ<װײז 1בײ»נ1א גטע8אנםז י1 האט

 אלע־ נים 1אבע אננעשטעלט. צומק
p אם1 ז8 װײסען, לע8 םעז. k 

 םײ געװא^. אפג^^ט 1יהע1ם לץ8
^*y3 מיט שו(ל r:8ort iy i האבצן 

 װע< ״איך בונד. הײלמעז 8 גצשלאסען
iy״ rn i8 ro o 'i,*' װ 1איהyמס1כלום ט 
סטאפעמ^... 8 מנז8ם

 אי- paor זא8 אט איבע!לײענ^יג
 — iy*nro*w Tז ווילט yוײאםסטוו
iy m 8 i ,באקאל, םיין איך ?אלב m•* 
 בײ בלאפסםו? רמםחנן איעע!, זעי־סאפ
̂׳ז l8 אין ט^ע  i * rבײטy8 אך1 ז 8

yo לםע,8 *!בײםצד, 200 T 3 v« * iK 
 דז אז באמת סטוpנyד ױגי*ז
oojyp זײ #in איז iy**r בלא־ נאמען 

i איז װאס נאי* םעז! n װאונm  l n 
 גתיסצ yזעלכ8 ד8בyנ שײיבט כאקאל
 עס. iy םים נריםצאח זיק פון דיגעגס!

 די האבען יק1צי י»נג ניס וױיל
 אזן ליפלעםם מ*ט קאםיםא א געשיקט

o ir^ in ̂׳ס  סםרי**א. אמ ••r םישע
ײ סח i*t תאבצן 1בײמ«18 ײ אבער  ו

 •p די צוטוייבען אח אויסנעלאכט
iy*8 ^ײז ייח v 1ונםא1» ניט איז 

 <ימא די i«ny< זזאבעז א1 סםר״סעז.
*tyo »רםט1גע iiin  T t צאיי איז אז 

̂י1• 200 אלא tyo#n צײט טינוש  בי
רעך 88י אחײימ, די געװארפעז טער

y האט ביאלים מענצדזשע! n m(
?ייסי * 1ײ 1גיי 1ייי עז, ני  תמד א m גצנאיאטצו ה#ט גײעס די #•יפ- יו

 חאר סמיא ניס *ײנייאײט 8 עיצס —
ם ^ז8® מז מנ ח$ר סאיא אין אנײ

J 5 5 J S י v ייליע י m & tw  w • m חוראאר סםאאעדזש i •ר*
» י r זי*נעו 1נ t f m m n m\ פיז

< * יי *m m m
•v' *<<"*r*■

 מעז מוױיגעז. איז װאסער סים מוי< א
 ז8 בלאפען לזזמצז נים inyo יאר װעט

אכ;ןן.1צוב איז ייגיאו י
#לאז8 8 אויף געפא<עז םעז איז נו,

o 8 סטראכטען א• r u ,אז ליגצז i n 
^ז כם8םyג איז זש1פע8סם װ ע  יױם ג

o סיט ך8אפכי *ז נאד n הבית. כעי
איז דערבײ אינםצריצסאנטסםע אם1

i װאס n גרזיס זו*8 איז ען1יסצא1ג 
 ניט 1גא ט1הק iy אז כאקאל׳עץ בײ
yווי iy װי ^ in nזאגם אם *יד.״ כט 
 םוז נעסט א אי? טישעי׳ן בײ ז8 1צ

ױ^ל ?8 און םם8<ןגעכמש i ב n ^  ש
io 'iy B״iy rm וײ אדס נוצם 3 o זיג־ 

y :^ o rj8 o דאס יגעז1ק צו oovi םון 
 פע• אי־בײםע!, די »,t P» או־בײטיי די

ױיי העיםען, ניט זיך געז  האמןן זײ ו
n ק*ח סעדיר n װ» טו נו? — ניט 
 צזשםיםעז זאל םישעל וואס דאס סוסט

 זש1«צ8סט 8 כעז8מ זאל ירניאז די ז8
B אין איהם בײ 8 r. אך1 איז םישעי 
תרד ?8 דאד, װײס iy ניט, 1נא קײז

 מניאן י1 ט1זןמאנסטרי1 זש1פע8סט 8
 איהם 18C ז8 איז שטאיקײט, 1איה

 ר-8 ײינע ?8 ניט, 1גא 1א1 זיר אדינט
 םאכט. iy!'' פילען1ע1 זאיצז בייטצ!

 װיל איך זאכעז. y<8 י1 רואס צו נאו־
 ־iy זאלען יק<ען018 אזעלכע ז8 ,1נא

i איז 1אםטצ װאס שײנען n ״פוײײ 
Dאונז ז8 1אי וזײט״ iy ioyo  y ly זאלען 
 1זיכע אונז װעט עס <ועזען. ?ע8ט ראס
 yiyt3iK שאדען. װי גוטעס 1מעזז טאז

 אײנ- שנעי גאנץ װעלעז םעמבערס תינע
n װאס זזןהן, i8 0  8 i8 t י לוסםעץ! 
איז! נעזיגחןל יינקע

ױנימ סופשר אין
)7 זײמ יון (שלוס

!L.JJ^טרײד. י1נדע oy אמת׳ע! איז ייזם...8י1אסס1»ינ
שװיעןך• מט*אמת׳ע81י8פ און

ט.1א«נעעגטפע אימיצצ! האם ,רי
• • •

tiPM ויענעז  i n׳iye^ ye״yt«iD 
, P — ניםיי ia t ' yoDpyi׳iytyp y3 

typ ׳שוין T» ׳ ײע iy v iy i 1שי ia נטי*:
t i : ’ K׳piye׳riy iycayp iye דער םיו 

iv v iw ענוננ,1כ*ו ייםער3אר Dytt איז
װאשינגםאן. אין פארנעקומעז

סול0 ריפער»טארי5 ̂יראן
 כראדוױי איסם 185*7

 4478 ארסדימרד ימל.
פו־ינצ. אן,1אי ע. ח^•

ענגליש .1  נטסŷי̂ש .2
 זשענםס1רי קאלעתש .8

3.4*oy:r ביידוננ
ייחר. 27 «»ר מחיונג יעדזזהליכע יייז לצחרזנר בעסםע די

קאסםעץ לעהרע םעםיגע
iyo8^p כס8כײנ און כײטאנ

jbptryjtv ■ריי תאםפלאג

הד דעד א ו7 י ער איז מ  ד

ד א אנ ת .׳> .ױדאן שי

יײדז^) שיקאגא׳ר ®ון (שלוס
yװאyג סאתרצסערמ איז שואס l,וועז ז 

צייטונ־ זײצחן 1אי באשכדרם ייאבצז ןי,
y איז 1וי* ג̂ע n o i i r  o n ציײ

 -IV ״אידישמן oyד שיקאגא, םה טונג
 לײב־ זײצוי געײארצז איז ײציכצ! , יעי

838P אין אז #־גאז׳ 'r שצנצ־ 8 איז?! 
i אין סטר״ח ראי y i אז געהם סטויייק
ײ נג.8ג סוילען אין , םאײארעץ האבעז ז
 prr» 1זײע זאנען. לינעז פון yשא̂נ די

 — זעיבסנ>םא!שט^<יך געװען, איז
 פתד מלייכעז צי yבlטא די אויויסשיתען

o^yryp 1זײע 1םא :iy'*? ^ HT''Dy 
 גלײך זיך האם ישא1? חברה

i צי n ,ײ אלע םון געשארט ארבײט  זי
 *tyoy. 1: ענע1םארשי 1אונטע טען,

 זyצ8י8פ װי ען1געװא זײנען לואםוניסטען
p 8 אין t v, אםוזירעז וחןלכע o n ;עולם 
 ס.86ש און שפאט צו עז1געװא זײינען זײ

 שום ?ײז זײ האבעז yאזיציBא אן אלס
ײ ײטונג.1בא  אפנעמאנצם האבעז ז

 געפאלען זײגען און נץ8ים*ט1ש 1וײע
טויטע.

 וועלמן י1 זאגאי מיטגליח^־/ -די
 זײ, םיט ט1אםיזי1סים lynno חאבעז

^y י1 און y ii גלײכנייפע, גיחען זײנצן 
D זיך ,ז*בע\ iy o :y : iy i צו iy i ,ױניאן 

8**3*i3ynyu ביאםצ 8 18ם װאס אין 
 ם,1יה01פא זײ tya8n tyoD'3iD8P י1

 tynyor אײנזאם אח tyt8^iK0 ארן
yב י1 יעצט lכly אח v iy o r םח i n 

־yאי סון האסם1סא באװ^ומ, 1בײטע1א
פאתעסעז. מבליבצן זייגעז זײ םען. ,

i טאגאט r u  « —  . ly o o n y i יע״
 ארגאניזאצי^ m אין שטlyה נצן
i n אססײ טיט !וישט און ?אכם אםיס 

tny* .oyo*ii איז םאג n •הצדקווא׳ 
oPKBy:yn^ cny i 1םא מיטגליחנ! סימ 

 וױ־ איז ױניאן יtypypy y. 1נyםארש̂י
i n אײנצושט בכחyלyדי אין אחעונג ז 

tyoyiyo יty3'i**DiK0 1 שעפ^, j'K 
 י1 האט ױניאן !י .iyi'^:o*D י1 םון

y îo 1א*בצ אל1?אנט i n אמתסטריזג 
 מגליך, tyony: ]yiyp םיטינגען שא«

o קאספלײנטם n jp o *  tn y ii חסנעימע־ 
 אממיוױמס פון עלעמגמ גײער א סיג.
y שלײםטŷודכג »יז i# iiy i| סאםף. תדך 

m באזמם חאט *תיאן *1 m .שמאים 
 ״y33**8 איז דנונג1א און דיםציפלין

1 .o t ro rי1 און באארזי דזשאינט י 
 אײ ױניאז םיט ביזי זיינען צקזצחנמיװס

yu8D בײנג i*n יד^יכקײט1ב און 
i ס.1םעםבע וײ צװישען חצחפט n 
i y m ײסם ױניאן> o n y n םי• ל1 בײ 
tn ציחמ ן;סיט טינגען, iro y rm o  n 

n *סון אנס0קאנד n »די יז8 •8»רכײ 
iy » y r 1פא באוחנגען צו און m yo 

 םרייד־ גצנ*ט אויפץ טאסיגקײט
»yn o© * irn אײנקלאנג אין •!*נציפען

i ססליסיס די סים n  tu •אינמױנעשא 
t« וואיחןצרס טורסינס <ײןײס מל r i r 
ח אח i י n בא־ יזיבייםצוי אלגעםיימד 

צי ילינז/ סון ווצנתג טי ם סי  געו-8 איז
 פוור נויוים טיד זײנצן וואסנומ mi גת

m w n rv n  r o o n פאו־בצםערצן אין 
h m רי  nruumMO\ אוי סיטנייחור י

אפערײםארס קלאוק
!אױפמערקזאם י., װ. ג. ל. •א X לאקאל פח

אנםאננעז לא?אל אדנזצ! וחןט באשלוס oyjyoi3y338 אז י*ױט
y r Pyo| 5 טען2 יעדעז תוניא״י םיט־ננעו S S o m  PM ^

מיםינגען סעקשאן ערשטע ד
^ן איז tו םאנאט די y t n y i  \mm 1םא *ווענפ 7:30 פענדמר, גוםען דעם םאבנמע,

ן :oPyn שאאנענחג י1 יי
«O gM T ^ w־ j » « w g בולװארך, םאוטחערן 863 פאלא̂נ

סם. םע106 איסט 62 סענטע!, עדידקײעאנ^ל םאשעלעוט -הארלע^
און ם און־ כראדדױ*. איםם 175 בילדיט; ״פארװערםס״ — ד

 לײסעאום לײכאר בראנזוױל — בראנזוױל און
׳ ׳ םטריט. סעקםאן 219

סענטער, רינג ארכײטע — פארק בארא את
̂ סםריט. טע25 נעבען עדועניז כדיד1םזי 2518
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 דעם װעגעז און אגגעפיחר® wrm יוערפ װפס דרײײ פיגאג^זי^יצז דעם ווזןגען ®ל״יגזנז,
ך. ם^גיגע 6 יד י>§חי«עז *יז '♦פסיייז ״* וורבײשמז-ו̂ו

ן זיך *«n ן8סי? דןר r*' *ייט די איז »r»« «ױן פנגע^וגגען *וי ife r n y\ דזור 
ף ייגדוספריע  פר^ד דיזעז v* ײיגען זועלנצ ילצ m זאוי פונד^חגגס סאלידען א *י
לזנן מ^פעפםיג® ‘y ז * עניסעץ. קענעןג ̂י
mu ים£ ojf ל*ז® ®ראגען. אלע װעגען מײגינג *״זןי »ון מיסעז איו קוםם

בדידערליכעז-גרום, טי®
m לאס»ל באארד עקזעקוטיװ  X .ל i. .י. װ

n מזפלאן, כענדזשאםין טמערמאן. קאפלמן, פ jy:yo׳iye־j>yo

קלאוקם פון פרעםער
 האפ דעפארטמענט פימןר דער m באםעם אײערע או זאגט

װעחת ני® i«» ײייעײבחןטלאך קײז יאם געזעץ. א נעמאכט
 te סס מםאפען. נמןמןנחו אניערע אדער חאלץ אויף צוגעשלאגען

םייעספרוף. כאוים1דו ױין
nאונז Dop,oy3E,w חאבעז םיד y װעלווע® פרצסעז צו וױיצר־בחוסאעך 
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 נארד חשדנט יס
םעטיגקײם יזניאז וױרקזאסע 'וזעגען

ir♦ וייײעניימ u*
— שעיןןר. ױ ס*ז

H w m v n

״ ער*נעוען סיזאן דעם סוז ױניאן ךי ײ  יאגען: י
D? •־ני*ן ס־ן קמגםראי iym sy מרנ״מער ד♦ פאר

 ווערען 0ויסגד**ק1א מוז ■רונ#ער tseyi יוניסן ד• יװאס ש*« •עדען
י * *םװייניגסטעגם ז י  געסעטעיפע ד <ן§«וחי*ען יימ1 ױד*ן נוםע ו

?*נדישאגס. ױני*ן

o

It

 •.־עזיחננט לסט **••טס; י**ם*;
y *דרעס־־ט זיגםסן m  o n;  נס*וד o׳

 ניי־ » *•;עג*:*) ■זאם ** סיטיננ.
iV*■ נעיױסע װעגען ריכם iJin iyn 
 tvoipytp* 7*i*3*rn דעם סױוי

nyya ױנ*סי אין ;:,מים מסנער Pin. 
o *:*"ד־ט ה*ט ער n ױ *ן3ס**םי* 

piy*p i n  po n y o r סין o m יי־נ 
 סױי *נתװיזמז ה*ט ער דוססריק.

n  to ,opoe o n*. סיז *דטסטנד **;
 ס״ט נאך האם *ס װאס דורנדעם קוסען

 יוד8 נױסינע די *?סp*n 3*8* יאחרען
oeom n נעזונטען » כיס סוכיען וװ 

סוײן. dbjipi* m סין יס7ג
 uyn ** to אגגעוױזען, האט זיגםאן

 :ןװארענט סון ;*זסנם po 1013 נאן
 גיין די אסנאסיאנט po נ*ס*ן *ו

i*  oyn ,onyora ה*ם iy7p ,מועחן 
ו7נ*ס  חנס טון אנטװיתױנג די — י

c ir a o rn ,ז םיסט׳וס  oyn 1919 po יי
nn אונאפיציעלעז »ז ניי «ר vB iyp 

 ווז־ א״גמטירט זאר עס י*נ*ז8פ*מ*י
מי דורך סיסטןם, א חק עי  7yt עס וו

 • ארנייסער די *ו ײעיען נ*ראנטירם
מ ױ  חדג׳ן ארנייט װאנןן 7ny* «ו

 *ו איז פארטראג דעד אבןר י*חר.
o *ױינ נעײארען נארנים n נ*ט iob* 
inpor דערפון זוינםינמיים די; »a*7i 

tun נ־מ חאט טיהרןר׳שאסם רי וואם 
DPI.)וױיטזיכםמ זעהן ם3*?*3

 נאו האט, tynoyp :אותרנארם ד•
 דעד lie אוכםערזונונג םאל׳*םע:דיגע •

 טארגעטלא• וױדןר אינדוסםריע, ג*סוער
fw א־מםןרונגען, גױםיגע ךי אט« 

o א»נעטאסם וואיםען ויאס n ״ כ׳יא״  ׳י
 <*PfP סאםוניסםי׳טמ ד• אבער סרייד,

yp■ נאנריײ ;עסענם נים דאס האבען 
o אזיף נע׳שאילט חאנען זײ סאן. n 

 yr'oo'jioyp די סיחד מסוניסטיטאן
 א אמיסנע*װאונ«ז חאבעז •אאיטי?,

 V))V( עד5?<או<זםא ז״ אויןי םסר״ק
 » איז ױניאז •mםיז איז װילעז זיתר

 חאג־ בעםערע אגשטאט געװאיעז. ת<
 די «ו נעזוארעז נענראכם א־ז דיטאנס

חו:נער. און דח?ות נױם, מיםנלי^־
 די סאריאזע! חאנען סי«ל^ד די

tnyo'oop, •אסנעחערס זיו האבען זי 
י ■ון »«סס, ?אםתיםםישקן סון׳ס  י

y r■*( ,סון ם׳שיוזים nn האםונ־סם•־ 
 DP'Tiy; זײ חאט וואט דיאםאסור, ׳אאר
 זײ׳ני אין pnw ?yoipyi זײנמ זײ אזן

חי<א. סאר יוגיאן
o וואריינ n ,ומלמז 1אי בודזאמט 

p פאםיניםט״טע ראט n n y j אי־ חאם 
 yo»n דאס אי« יוניאן, די נאוג^אזט

 :¥וואלדינ¥ר ;!יוארען נעםאכם יאחד
o n u r•. •אין אסילו חאט ױניאן ד 

nyopmyj •in יים* oPnoyyjB’w 
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 oonynya’y חאט ױניאן די חונות.
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tio ארנייט דינסימ די pyoo ארב״ם.
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jn םזןתעוםען, yo די PV"2'M'> ניט 

ו נעחן  ױניאז די ני« אדבייס m ז
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מר די •ימד

שלאם שפאנישען

, , ,oyn עש1ע1זײ א סר׳נמןןרגעניטען טען 
■n o • jjn n r  w y i iw  ,,,: lo ir ty עד 

 ®ןןר- ועלטעגעס דעס . # געחאגגען. דארםען
31*33 yn■ מיי• קלימע אויןי *דסניםען מען 

p האכעז חניוח קענען ז#לען *ילע ׳לען i
guraraggg קזגסס״דהןדק, ®ייגעש דעם

<

ר םױזענדער •ווגןנעחמגע ע ר ע כ אונ• תי  כאוו
 PM3M0 ?עלנוען-ארןזםווממזען ojn דעחןן

®p װערען נדדרזנדס די #נדיריור csMDyj 
p נ¥ר i כלעםלעך קלײגע p i מערקמזען 

p i # # ,phsko םיליןןנען ••p ,ײנ״ נדליזנען• 
pH y so מן חל חן רו מן ױ א
ר ipm ווטקסען וועלט. חן

*

 די וועלכער אץ כאקם ע3ע3קארס* די
 #״געלד, קאסם געואקט װערען סװראדס

 דעם ®מנוחוולםע[ עסארק חעל®® זי ®כער
pH m d ip h  lysiH j ר •רמזקײם די*• 

#רױכערער#דעם

V

'י V

י ר׳ סי » >
^ v >

םיגירעסעןr« דעד

1

סגמיינממר דער o יוי n  m i tn rm ri _ _ 
 מ• סיז •• to oTiro מד7וז« too נזזזד־כזנס*!

. ro a n® חו די «ו מ UDF7 r מ i. *

) f *' ’
m m;׳*י V. *׳; i י. V

i ■־ - ’־■ J
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an mm jn־■ n  rT עימ רט u  am »כתבפד אנױמנפיתי  m a  ram ra n  w
 דעם איבערטרעטען פ»ר געלט־שטראח בןןצאהלען מוזעו װעלען שעפער אסאסיאײשאן אלע

אן ז־י ווארענט קאונסיל אינדאסטריעל — האכטאן. טענעדזשער זאגט תאנטראלןט, ץני
אן פארטײדען צו כױ אגרימענט דעם 7 טראכעל. יוני

 iioya תסוינט ע«טעןon 7 י1אוי
 •3סויtyosyn 3 סענעדדשער oyn ג3ס*ט*
 *31* װסו ס lie סויטטו, lyii y tie ס*ם

oyn oyn ,e*o'ii*opy ty* *ס3סג*ס 
'enneijn i*n*n. ערסם*נם i* oyn 

i  oTnwin oanya t*o* נײעם םרײליכע 
tpayn i*e eyn 30* סננענעכעז to l'io 

o**P3*oan*>» in  t*o oiy in,־11 ״* 
 l*3**» *3>*ii ,Dipayrn זיבעז *i נען

 טען *ii ,nn 103 ססמעז, 1אוי !(ייך
t*o ipapp n***i oTraryi oyn 

p**idd. זיינען t*oip*3 *n זיך, בעטעז 
 1*3וײ זיי tio *ז,7ס*ט «ײ םים 7y«מען

in  t18 1*3307108 *7y |*01P*33yj

eyn tyosyn'oyn ,ty*3i* 3 זיי*B7por. 
i* 3*3 איז ס,3ײט*11«  t*n,ײעם oyn 

i i» op*r*38*ny oyn 7*83iop in* 
i» j םעםבערם 3i3ion v זיד היטען lye 

1*1 .7*3018 tn'*D8'10 tio iy*3i* in 
in  1*3*11 83yt*33y **» eyn >*o3iop• 

*31'0| 83*1011*3 **1 TIM B*8*11*8py 
3*8 8*3 po 8**310 t**P t*P*n»D*ny* 

tyayn **t t*7*n ,b*3o .i*8*r ty*3i* 
oiyayrn *i oyn ,Tpayie )*37*1 on 

•t*3yn
B3yi*3 toosyn eyn — ,p*7p .io, 

t*o )3** ייי BmpiY eyn — (B3*iya 
8*3 b*h i* to ,ciyt סויםנעמען p'P

ד נאכצוקומען געצװאונגען חשאכערס
נאױנגונגען יזניאן

ױ נעהאט ניט ברירח אנדער קיין חאבען חסאכערס  עםעל-6 נסכצוקוםען ו
 מענע־ װאם באזײנגוננען די ■ננעםען םהען — ױניאן. דער טים םענם

ײ חאט חאכםאן דזשער  אוים דריקען ם1קסנטראקטא — געסטעלט. ז
נ.3לו13חא ױניאנם חןר םים צופריחןחייט

 **3 1*1*1103 1*יד11 1*0 1011 *8**7
in  bipii ty*3i* *i iv ,tnyii ע־7בס 

i* to 83*m tio *307 in  tie eya 
1*.1*33133*103 tn*8P

8n*3om  t*3*t *n. ביי in  *37*li 
■*y ion *ox*7 eyn noya 03*ym 
3*i  b7*bp* 3* יים,31אio i*i tvayn 
1*33133*103 ty*31* *1 1* t*Diyi11*B, 
8*y b 38** אף,1ד־שם7געyiy t*o eyn 

 .d*b*ii*p*d n***t פון inyii*3 טםען
Dn it 3*7* די .i i*i Byn |y*3iסוט 
8*pvii in*o BypnyD piy7p po t*7n* 

801*1. 1* 703*803*8 310 *1 no־** 
 ro**7 *i tio ױף71םא po t*3yn טעו

iy ,t*n*t*33**o tysyii **ii* די *to*3i 
ejm 7 םיטy* 3 *ן7ט*ט»*i  t***r 

*31*0) 310**88*103*33133*1 r  *1 po־*
iB p rij’ o i n  po nnpen *i tio i«**

3 in*o t*7*uיט •tn*n onTnya 
$נז$ג לעצסערinsy p*p tpayn oiyaomAlAA ■lA |AAAA»AAAAflt די !T^ ■

2 9 po עבען3ארויסגע האכען 
 םעםכערם נייע אריענעםען װעגען

 געלד, אײנטריםט ע3קלײ פאר
 איכערי ניז כלוה אטמולטען װעט

 פעבויר טען25 דעם שם/ אכטאג
 לאקאלם די װעלקן !אכדעם אר.

 איינטריםס רעגעיע די פאדערען
נעלם.

 אונמןר אין םע̂ו א *וליב
 פי־ חאבען מםער״ פאראכםאניגען

 לא־ פון םעםכערם •רעסערם, לע
 ח^13אײ אז באקוטען 5̂ קאל

 אױך. 1אי לאקאל דעם אץ אז
 ,םסני־ א נעװאו־ען ארױסגעגעגען

 געלד. אײנםריטם וועגען פעםם״
 םיני־ די ריכטיג: ניט איז אם1

 לאקאל אץ גןןלם אימםריטס םום
סם פריוחור, וױ פארכלײכט *

3 nmaעהסט, יט> i* iys *ii סוםען 
 pnyi» *i 7**ii* *ז,7טעט i* no גלייר

1 ion ,i*8*r *i po to**ײט31א 1*יי 
B7V8*1P*3 1**7> PO ,1*318*3 i*f 8yn 

3**7*11 ,1*i*n 33*8P01830P •tnyn 
3* tvayn ײט37<עא 1י7יפ7סויםש Iob 

tnyn*3 i*biip3 t*3**i ,oiyaom *i 
73**1 0*1 ,8108PO1830P *1 tio P**1B8 

103 tvayn eyn ייט31*א3 1ײ117טיי 
iob 3**331011*1 די t*3**i ,Bipaonn 

tio 87n׳* 1*11*3 303 *1 |*P081*3*OO11 
110*33*80P Bn 1*8310 **) I*3**7P* 

 *b t*7*n Biyaom*8 די יז3 7טייגע
 eyn b*7o eyi .|y*3i* in ט*ט *|7
3*33ipi*ii v eyn אױוי Biyaom *i, 

tio זײ i* Bn3*ii*3 1**73 T» t*ayn 
.83*878*8 y i»b toosyn i*m*3*o 

**3 1**73 oyn t*83yn i*rn*3*o 
 t*33i33*iya Bipaorn, די 1* ט7שסע
303 tn** t*n**p*n* t*7yi **» doi*

8*3 **8 P8r*3*B*3 *1|B ,0**310 T n 
830P tO*31* 8*3 *1 IW* *,0*ש3י8*3

eyn ,Bi*7n* **» oyn no eiyopyi 
i* זײ 7*s *b*ii*3 y t*7ny*ya traiyn 

iob •tyier *31*10 ען8רע81סיב* an 
p*p t*ayn eivaom *i .dpoibsop

<) <>** 1סוי (סלום

ty r” 0'oyo8 *i t*3*p t” 7ioyp םעם־ 
i*ay .oipa, 1יי7נ t*B**ii» o n  *pio 

oyn 3yo געמוזס ער o3*'7bdop tvaoo 
0 *!0**3108*10 8118*3 iy3  i* in  tio 

33131011 *11**3* 8*38*81 *1 ,1*1 t*8*n 
to*3i* i n  iob.״

11*8*83, 110 *B8*m *1 1*0 o y i 
pir 1*0 10*31* *1 1» ,8***3 *3*7**1B 

to ,****ty• ipp איז אי*ט ioo r oto
ODn** 1*8101 8*3 1*8 1*1 0*11 *t* 

3**,8*803*703 *1 1* 1*33131011 8*8 t 
ty*31* *1 0*11 ,1*33131011 0yBE׳30 1«3
0**8 1130*13*1 1*lO'VPO t*BPn• '

,33131011*1, — 8301*3 tooayn oyn־,
— 0*1 0 8**13*3303108 i n  tie 10t. 
8*1 1*3*1 1* 301711*81 3*313 3*011* 

B in, 7 סי*ס *ך3א*ii׳ti **» 03 מחעז* 
t***7lOB 1***1 108 tolto 0*8 t*7y* 

"1 1*7*11 t*7y*03 )10 .83*8*130 B n 
*,l y i o r  * 7 i B  * i  i*iio

8 0 1 י 1 3* ר 1*1 0 11*0 
1*1*1 0 8 (** t 18. ״

1 tvayn i *d,טיס יר o r t i onyo a n* 
 y 3** 0308*3 *וtpayn *37*ii 1 בערס,

1011*13**8 *1 8*3 PO 0**31* t*P*r* 
nm ro *387, o7n3*n*3 , i» * r  ty*3i* 

t*in,3 ״ t*ayn **i i*ay8 יטi*n*3B*io 
3 ?** t*o7yi> no .8i***i too i*יט 
 o7yii ,tyr**o*oyBy in 1* נט3*7ס3
1* *31**8P**188 1*811*3 3307 |*10 t 

i  8*8 tyo*3 tvayn i *b  *ii *ii* —* 
0't*7*n i*o .o iyaom  83*n3*in3 

)b**i 2 סויף (׳ילום

םאנופעקפשװערס ניגע אײ־ נמנעו סאמןז פירען סלאוסמאכער לואיס סטי
זאם- — סיזאן. גוטען א ערװארטען

מ פאר קלײדער pא געלט לען
םײנערם. סטרײקענדע

בעוט, m ברודער  מענעדזעער דער ג̂י
 u איז האט ,78 לאקאיל לואיס׳ער סם. םון

 •רעזי״ צו געמיקט האם ער װאם בריװ
 סם. דאס.די אינםארםירט זיגטאז, רעגט

 קעכד איצט םוזעז סיצאוקםאכער לואיס׳ער
 ווע<כע בא^עבאטים, אײגיגע ?עגעז פען

n' םונ׳ם אויסדרעהען זיך װילעז a rW ’ i i• 
 באמילא• דעריבער איז 78 *אקאיל םענט.

 כא^עכאטים די קעגען העמםען צו סען
ײ םאכען אח  די צו זיך אזגטערצונעבעז ז

 גיילבערט ברודער סאנדיציאנען. ױגיאן
: םאאגענדעם בריװ זייז אין זאנט

 פענ• די פאר א אײך שיס *איך
 מיסנלײ אונזערע po םײנערם, וױיניע5םי

 ארויסגע- האבען מיד םרײגד. און 'דער
 טיר און פיטסבומ. צו ס^ײדער ם̂י מיהט

̂טען  ק<ײ• און געלר זאמ^עז אין נאך הא
 האט מײנערם די פאר אפייל אײער דער.

אמטױו. זעהר *באיעס״ די *עםאכט
 געיצוננען ו װאס נאר אונז איז ״עס

 אונטעחפײדונגען געװיסע אויםצוג^ײכעןי
 סי• דער םיט געהאט האבען סיד װאס

 האט וועלכע םירםע, קליננ און נארס
 די ®יסאגא. אין ארבײט ארױסגעמיסט

 אפערײםארס 32 פון שאפ * האט םירטע
 גע• אויך האבעז מיר פרעסערס. 9 און

 םיר־ גארמענט םארל דער םיט םעטע*ט
 נינדױניאן א געהאט האט וועאכע מע,

סטרימן. לעצטען דעם זינם ?א«
 בײ סטרײס א אן איצט ^ירען ^םיר

 דער אין אױך און גארםענט סעאצער די
 וחד םיר םירםע. גארםענט םאחשעסטיס

ײ סעגען אען  ביו סאםף, חנם אנם״רען ז
 אנערהע• צו זײן געצװאונגען וועילען זײ
אינטערנײשאנאא. די גען

 איהר שנת וױדער חנםאנפםױדם זניאן
סארקעט דרפס און ?לאזק אץ מאכט

 רעװאל־ א כספט באם — אויף. שטורעםט דיםטריקט פעקטארי גאנצער
 נעםם אץ 1איבע ניט זיך שרעקט האםיטע אבעו־ קאםיםע, א *ו ווער

װאנ־ חאכםאן, דובינםקי, בחןםלאװ, — םטרײק. אין שאפ דעם אתנטער
 אטענדען *ו האל אין ערשםע די רײ«בערנ םטאלער, חשײקאבםאן, דער,

ארבײט. פיקעט *ו

oyn n*ie in  t*o nar 10*31* רי 
0*8 81*1883yon 8BV1P 1*87*8*1 V 

i*o *83ט, tvayn *7*a no יר» i«3*o* 
***83, *b**ii* tn*nB*io 1*81*1 **t IV 

7*3*o t׳ijrt tie ns b .יתיסן i*3*o* 
t*a*in*33y tvayn i*o**3i* *i  8»*in

 דרעםמײסערם אזו קלאוק כאסטאנעו
אגריםענטס נײע אינעו ןןאו ף שטיםען

 נוטצוחיי- פון פראגע איגער גים חאל. מעםאריאל «עמ אין םיטינג גרױםער
 דיזען 3אפשטיםונ אן *ו כאלעכאםים די םים ססנםראקםען ייע3 די םען

 אץ געחן3אריי גים קענען דערטער3הו —פוײיטאנד־ און דאנערשםאג
 די םאראכיםא און פאליאקאוו יגםאן.1 פרעזיחןם — האל געפאהםעז

 אינחך — קאםיםע. קאנפערענץ דער װארים דאנקם יפױמ3' — רעדנער
אנריםענם• די םײנען *ו ׳פטונדען 24 נעגעבען באלעגאטים ■טנתזנם עמהגעג באלעבאםים פעפדענט

in 03 *ז3317ח'סנד1די'טא  iob* 
*80.3 8׳איז 883*8*130 *1 •וו 3310**3
1 tio Piy>* tooם p טיײי■ ת y"״V

330*3303*1 .9* * 8*1.31 0 0*03 IOB

i״ ״ T ^ w . ' r

t*i*i ,7yn 7o*iyo 83*3 םיסױסו, oyn 
83*0*130 o n  1*3*31*1*3*0 t*Dy>r03 

to is 7 <עסייג*ר7סo tie 33io'8rM* 
3*88*3*1 310**8*1 1*1*308»n*3yi t 

30) 18**308.
tit 1*3**0 t*11*» )** 13*8*0 i n 

y 9( (״לו• ?  »*lo

0**3*3**0 1***1 PO 10*31* *1 ?* ,|*I1• 
**3* 8*33188 n r  no.

t*ir 6 *ר3 «ז a n *1זײג i n  t*o
nut 2( אויף («לוס

פארצײכנים איגהאלט

•7 גוםער ,גערעכטיגקײט״

 ;דרײזיז ב. — 88 לאק»ל אין .8 זיים
̂ק*ל «ון סיעס  «יז רוביו; ד. 8 ל
קוירםצםאז• נ — 9 לאקאל

ל• •D — א»«ײלוגג אילאדעלניער A זײם
 .״גענג• א — •ײדז® יקאגא׳ער זײט

דחנםםאכער. א סםער״♦
 עדיאאריעלם. .6 ?ײם
־י- (געדינ®) ערװאנ®, לאנג; ח. — וואשינגפאן יין װאןי ארבײסהןר ויון .7 זײם

. . מםוא^• בז •נחם — ױגיאז דער ייבער vi«ew א .8 !ײם
דעםביםצער• פ.  טיפיגנ חויו יוניפי §ון אײנדריקע .9 זײט

הורינסיןי. ם. — (שלוס)
 דדמ״ — ב״עס דדעסםאכער .10 זײם

. ו * םפילמאז•  41 — קלןוקםאמנר ) ®אראגטאר .11 ױים
n קיתזפנער• , lf t l■  III
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