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הח ־אm סאנזמטמ אין ארכײםער םױזפפער
יזניאן ף נױען צו rewip on או מדסטעום

J U  » 4 t o l l

fia •i»r( ■1 ז״(
#p*t v  in יי *ױונוימ iw**t jfe*ir
ױ iw*aw וואס ,pmp* די #  *ווי״ # י
#tm  p אױף wu*io is rp i m. 

istiw  ,ran ױני*ן bippi ויר dv*m ווין 
מי איז # ,naoriv |pr*a*il א  ניא ן

t«,?ao tpemy ait יפי# די >aai •אי 
 pii* מאי *מ װי epita pm הרידס » מר
 11ײ10נא ױגיאן ךי ai״n אוין סיר מן

apiaoipoaoinw pa .די קריזיס *# 
מו i*o ta ,|p**ir סוני«מן # twnw 

lltn נדי סיטימ pe ױ  דיוס ןraw ta יי
iw סיר isao .appo a און r ל  י

ta ,ipwpo yt זיי אױג a  man גױװי 
ipum «ו aa גמים t w»װ mpiaiv יי 

 iwao isנבוד a min וןר dp איז יתיאן,
t» דיוס w  apse a n די נױוו *ז 

*lfe*n.״
oan ip n ri iporip o?a נזחןדט 

 מג׳ד *?ipipi ,isoaan יוליוס ברוד׳נד
pia* n  i n  pa isa n גארר. דדיאינם

: otatw ean is
art pa j?bbip i. ־ n ס•* חיינטימן 

 אזיסטאן «נען סיר װאס נואוייוס, סינג
p?m tm עאײגינט זייגען! pa רנייטען* 

a iaa r*i*oifeti .םיר זיך ipijo 1זײ 
r?aor סיט art םיר װאט p ir m an 

ibopib*w. םיר unm a twiaw m an 
tm סיר i n  pa ipoipwi«*im isi**t יר 

dv .m u איו saso a  inaa טינײט u 
i  iyaa ,tao* גרויםז pa pib?p m ae 

w**t ipaaoam סיס tm pa ,tiw 
m סיר m יע» IPbibiii**ib  im am 
am ,o**aia i ןין n  pm די l«t wa>p

irn* ipaaoom וױתר pit מענ־ די 
mtatuana Pi'O װאס w ?bob pa *r־ 

o r i n  ,pmאייו pa די wa pa i**ia 
ipviai m  pa pa eipaopo rarttia 

uumas,." סרבייגמר
ip onjnw T ia  ean pt m?Pt pm* 

iy o r נינפא װייס*«חןזידעגט pa נ*מעז 
pa .די ipa?m ,ipm a pr*ip'?eo'M 

m tnarise ean די wta חי<וי pm םים־
 ארניינמו־ pr'iP'?MO'M ךי pa װימווגנ

ty איןוטינן איר אין »י;טעתע׳»סנ*ר חנר
 דעד pa p*aeap.פױסגױאוגגס װיומר

w a r  p i ,ױניסו oan tw ניד דיתר נײ 
jrujnnuM wa ma>a«” M enrowW 

n r’an rn o  wn ta נאר antao o n־
 ײעיכער ס*טעאסי, סארםירער (יסםיסען

pa m aim  o m a o v  pm דער D'raa* 
איססימן. pm רןנירוגנ סײמר

רעדע. שלעזיגנער׳ם
 וויים װארט ואט נאקוסט נינפא׳ן גאר

 וחנרס יתלמד ,naunwr ■חןזידענם
 jpnana חארזױג׳נר a גױם אויטמנומן

 וױים mtiaa די ויר נסםים סיעדמ«ר
 חנים ער צעלאםען. pm מחמ iron *ו

wpt iw a■ חארזױג QiepM pm. יױ ניס 
a ו רזדגןר» a ,נחחנר • וױ גאר מאסץ 
ײ, «ו גים חנדם «ר .p:pr׳H דינע «ו  ו
 *וחע־ pp*t סיס חיץ• דך רעדם ער רaנ

 וו׳ד irun «ו אבעד גןםם ער ותן מר.
 אין םרײד pm *וסססנד חפסר דעם גען

twm ׳)תנײימן חןם pa t*na רעארגא־ 
jpyatu חאםוניםםען די װאס man גוד 

i n  iaa o>na« ̂עח׳דינער  סרנייםם ̂ס
pta u  pm  ,Tan נערירט ta ,trwpiw 

a naa oan v װיילע ovoa otn טאריא־ 
pm pn גענזוזט .runpm itnrtipaa
t m. זוסרינמ אייער נאסיסכס *b’im 
yonw — נעזאנס ער חאט — to iaa 

 סער־ סיר nt טרײגמואפס pa אויםדמק
ד תגייך מ in ־inma rvrua יוןו  pa 
i און ױגיסז n  n סלס איננתתע׳טסגפל 

jntMJ a
tm. יייר ודי»ta ,twa גים נין איד 

i n  nr tm an אינםסתע״סנסי tm t nt 
#t כבוד״  a in a״•in w  a m a  ,iaa 

t m בין ta’pi n  tru  t»Mm ueippi'. 
pa אױנ om imM נין ומלמן, םיר tm 

מן םייז גריים  nt dim ,mwnmme יז
onpiaor m  nr annr n prim s ;אי 

 irotrtai >aea oan *t oan. גיאײ
tm, ניס װײס oaiiuaa upm  nr,

*apnm inmr9 i n  apart a iaa oan 
סי pineo pip jisn ססױיט ו aai oan 
pm גיס ata pa nma> feta pmw אים־ 

iaa  ip r >r9i רי t o  .naourta װײס 
t*a a •נים pa opaaon m 

y> m•״ נסלנבאםים די a 
i n .ימיסן t m חאנ

9 rm auaa i n  timיס 
pm סים אויו

_________pm i
in זאנאר *imp i i

m  nr ta in  ta יר 
■,D M

סו pm יס jp די דס י jia #  pa waia 
aiaa״a pm aa .aan nr ,uaien ,ia 

pa waia י ױדסגס- די tiarm י ap rv <i pa am i׳ata 
ta ,mat די aiaun

taariie#
*n m די lapta ajfeupױ 

a ,1
------------------------- tawaaan
ofen «ann>ann in  iaa aa tm laaaa

M il
aaa rm חײס׳ון,  , lir a  aan ta«  ׳

w u ia  an  pm aa iaria ar,
iiw ta pn am iw pu ib  i n  mao* 

ia a  man ia  am  t m  n a 
pn pa otaa«ma 8וױי *T» taaian t 

.rm a n n  i n  iaa osa?r pa 
iaaaa aan ta ,uman ro,״ .ia ia 

a n  Pa aa laaaa ean .laoaa V a 
n a  ,iia n n a ו ״ m מ  iaa aa pa 

.ounriva
«t .סיר ’n «t iaaa ,oi>» ta>nt 

 oatrtaa ,jnaanaa tap איו גו, גיט.
priai pip  a tnnu m m  m at ” t 

a trip  n. נ״־» *ia twat oaniaa 
iaa 1 in nt man iw’nrwp'ie n n 

mat am די a taa# jam  am יד 
in 1< ניסו,  lamuiaa ia»a ״

 40 די אויי pnaerea prpn 1,סי
an ” f ta pn priat earn pa in n e r* 

iwnmw oai m סיס laianai ia” t 
p«ioo .סיהחנג oan m»a oa«n m a 

laeo# in 40 די n e r װײסט «סיױ 
iaa maiaipma man «t a rt lira 

Bieipma man «t ir in• 40 די n e r 
rm areopt, pa ean a#  m;״ 

n1 ׳ eapna uanי B. nt aaoaa״frna 
aan iat a ,aam  pa t *m סיד man 

ana ,o ניס פייגמסל ra  .prtirrin 1איח 
1 em40 י imwaaeiaB in n e r״ pm 

J in סיין דאך, rn aa  e»a ,eai 
 נחיסעז a la אי«ס iiuaa 1.םי

a m m  up iwnrnnt m»» .piaeap 
ipaopo, האסוניססען אפילו nta .ina 

pa e irw  lan m ifp  n  ean ייחו 
9« ,ai>r pm  e*i ea .oowiao-י 

ei>r iw ntyer<״ ...
e'lwmWr oinnna*Biin npa 

pa |peipwn>ta iw«t m n י  יחד ״י
in  pa pm e in n סעדיתאן• irnra־" 

jar ליינאר אװ •laept o in n n a  pa 
!.,a n a  10*111 a tmpaa man nua 

ean loom etnnna גלײו wotpaa 
a ipeianw pa oian eai כאנײסטער״ 

m n  tr ip  pa tre, מ תי  eaa איז ו
m« אינעתערימן an װיריםע סיט 

יםנמגםען.1««<א
pm  pn pa ean laort om ’tna 

: ruwaaa eai o ira i
 ipoO an ,pnnr ina* 18 .סיפ

unn ,pm סיד m waa impi נדס 
le 1«ונרייטע ip ip i on  iea art on
wneo. איך tie m מי iw aom in w 9חיילינ ipe■ אײר *pi utnn in 

man aan jr>’a inpt pm גיס eanww 
in  pa מגלינס״ס pa י  ipaacptalp י

 ipeaipr”. וייןר pa in ייסען1מיס«ו8
im חייגס n 36 סיר pa סויתנס ma>p 

60 ipan unn 1910 pa ,ipaao סוי־ 
 apraa impi ,ipma pa ipipd* תג»
one. די pa rmpooniaa •אינעמע 

pnm 1 גחײס3 m ain eanי pa mow 
 tnw (|pwao אויוי pa טױמנ» 60 די

man ,ipm a אא ipapr n  jpaianpi 
pa די a oaaopi ean punooiaen 

.apnpea wai pa oner
na» leem> נמינ, ,איך  n  ta 

m  is es*a tpuaiaa ipaaepmp יר 
dp am  . ir i ,פעחלם ,new pipi tnt 

e'lpeipnai pip* ; irn* e eaao oan 
pm ,עתסםיןיים *i  tpnpnaa •nn o rt 

•tae irn* a pa new
 eaeppaa o*i ?ae p*p aan ,איך

aan ,ipeippi pa tm  pm .ipianpa 
iaa ipinupiewa p>a eaaepi tm 

-i*n) ippn> m  t>*aa Jiti*niinaa 
oan (pro נעזוכם pa puppon• P*e 

oan .tpetpaa *t ean 3■« סיו ipaan 
•tPWPD pa nnpen *i t*a «aopp 

ot>r ipjm om  ipo,. סיר man 
at>r. a oanpi״ a>PT ?*B, m  iaa׳ip 

m*a pn .puioo an  pa lawmiap 
op aan opipip[ נ איז•inprp

ipaaeptalp *i ta ,mat paiao. 
m a  •ipoip tpianpi jpnn איך oner 

ta in 1 בלויו T« •iipn* ta3*יו ta 
ipanots opap naa t*a ipi**a ijrar* 
ima .trm  m  pa ;nana m  iaa 

oam נײיי •tao pa m m 
 opo a o*o irn* a man* .ס*ו

om  tna aan «*npa — איז po*a a> 
pianna IPt pmo t o  pa ,now ipo־: 

ta pa now m i 0 ia*n* m  pa m
n ̂לעז גיכמר יוניאז  די ̂װווריכמנז ז

םעסכערס. אוגזערע ®ון חערמר
o*i ipaaopwpp *i lawn inpo. 
o n  pa naorty ipi*os*m o n  m in  
T  tnX i o*i וײ |p>m inpo ; T n o
>ro a .m m ip*n tn~׳oan ^n וױל 

t*a n oan oaao *i m m  p*ii* >r 
/imw

oan ap אויו oin*tna n n p i 
na iar**mpa tapnpoa m ודין  pa 

pna> a tpoianpi oan ipatjm ,i<**# 
*i  m ipananaa ,n n  ponan tin 

na tawnnpa tapnpoa i n  pa inn 
pi*es*a a n  is iaa*u| אויממיאומם 

.ia*n* m  pa p*aoap
•pi ip oan —  o**nponn*naa. 

*a*a pia tpaaraa i*o tpipp —  eiat 
pa on> apta ,m די na *i pa oipn 

,inmaona op?a ipipp **t pa ipo**a 
rts* וײ אוינ  pa i*i**a p*t ia i iPlm 

pa innapwpo די i**io .ױניאנם״
o .iw. חילקװים oan, װי ,Tlinm pi 

,n n  poiaonpei*a inpt a |pe?anpi 
eiatpi ip ean opim a tpr«ns pa

t Dpupttaa
i*t euaa op. נ*יד ip**i i n  ia 

jp i ean —  iat*o חייהװיס — eiatpi 
ein*a 1**10 pa pa זיה a im ta סי־ 

Dintreppauae ipopi ,i*t enup i r 
paoo,.גטיב, איך ״ oaiai in*a ta אויו 
ipopi סםאק״, oan m*n em inpt pa 

eiaoiaa m*a am na inaMaa אין 
«ai tpipo**n a n  iaa ipm a m a r 
|,pap> ip**a pa

man ipaaoopii pa wa>P *i.
**t ta ,e**nipuawaa i n  pa |pt*naa 

iPM ipr tp»i ipbopp ipipp,״ **t ta 
ia ia i a lae ia i tr: ipbopp ipipp 
nai ,ipni«n n n o r a in a  iw e 

IP>an*a pipaamp ,pinpr iaa. אױך

m*a oan ao# ir* a  pa. . 
ip**a וײס jpwpo poornpa n
ip**m .»ױני untpa oann *sn*a 

uaipm rt pm a rt ,wpo a
iaa oti*n*i ױ י a י rt i

 . p*or a ipapipjpppa........
tao mi> naױ אייה ־« a P*o׳i r 

•iaoi*t onao ein*tna
tpems pa. פים a orator on*a 

pip«*m Pla eiprvpiaa ipapptt ,w rt 
 pai*npi m|(״a p>m pa אױססואומסן

iw i'tp ir poamipa•
opi*DD*o p>*b oaaopi oan ima. 

naa ipaa ,IPiPfnpa pro tpuaiaa 
t eapi.״ oopi es*a זיר « m*n 

»n ro i#  opi»i is ana .e**aiam 
is נ״ע I i*to pi*i pa paopp 1 אויוי« 

dpi «r pa trm  iieaw piaiia ,ipm a 
nfe p>a pa in איתאל rnasa m  pa 

pm pa>ptt ,ipdh3 ן1ײ א»ז» ir*o 
pa 1<*חײ

Bm pi ®an ip n n  ipdsp> eta 
t*a ip  .pwpb aap” m  jpi אױסמד 

aa ipeopii in• סיס tpianpi נוםען
 ' .polpoansa 11 pa גייםםערוננ

o iao in  i3*o*o ipiioi*in m, סיר 
n  ta סיסיננסן nai tiw o taonpo pa 

rtapi pa on im pi man o rt ,in 
as — .oiatpi ip  oan — ia*n* *i 

i*t wn*a 1 חײנס ipa>pt mײסס pa 
̂. iiopp>p ta באנייםטערוננ aoa pa 

r  *nipapwpa*a ta*it* pa oaier ipor 
pa ליגע eln*a ױך a*o .>a« o n  pa 

e**nipaprm*a ata pa eo**i ata 
IPi’nPi m*a ono.״
tasipro in, ,דונינםקי in  oan 

tptpipraa די in  oan jnn> rpi •סי 
a*, m סים oan סי» inpm  a3$ ״• 

lPBiat«**ia Tt mat via ta ,tpoupi 
pma m*n m>pn pa e**aia in  pa 
trm  n  pa ia*n* *i ipi’oopaaa'pa.קאנדיישאנם
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אינדוםםדיעל אננעכאםען האכען מםיסארען
מוינס סספנ עמסטפ ױ סאונםיל

• H f?♦• §יז
 װעםען טאן, צו געהאס האבעז זײ װעמען

 ipipi >at און ;נענלוינס jpaan וײ
ipo«aia »איו ארײננעםפן גנ aap 

oa 10 סטײטםעגסס ךײ a pa. ,חײםאן 
io  a pa. ,און קאייאן tai זיי װעמז 

i אײגמחן  ipn* סאסוניסטץן iPi**t און 
ipiaopo pa Dp'opae a ina em 

t« 0**11 ויינען *i  *aa ,inipnauia
aioiap fat **oimb prioo*itoap־*? 

i  in* .ױניאו
i  iaa* אין הלסיס ipaao e m 

poppai ds'm .ipwpo *i oa ipnpor
jrot*t>aojp אייגי:? 3אוי ia i iPi**t 

t ivaai *tta ipvpi** ו ניס» ,ipippipi 
man ̂־צײנם אי*ס ייד ייי  ipn איב

t*a >m*tpi oan• די pia?p איו o m 
ipjpib ipaao איצט ויך o n  ipi**a 

: |PO**ns
1 oa iraa  ipaatvר חבתדליי̂נ י» 

i  m n a  a<** ,ױניאן oepiBpJj**a 
ran pa ipapr appo ייס* Vp” ioo pb 

pWpn**o oai in a  oan נעזינחזצ 
tv ipwpo »i p**ioo pa^op’rpj 

m m  rata tpappo ,19 צאע* ppko 
ipia>iaB >at P**ioo m נעהן *i  pa 
ipipn m aisis ?at ta*it* ״?

n .10 ana״tP?aei**a ia? |Piao 
ipenpapia trm  afa נעדאנס ia i 

opma^iaa on ,םםו־ייש ean la e in 
tap ip דין ניס Tt tpaan ,ipaao pip 

pm 'naa ipt'cpt oipppi o*i ia i 
pa o**v pa |Pia*tr ,ojprti'a^ioo 
ipwpo aioepp |pp*r pa p**ioe 

*appo aioopp ipi'cia pa ,tpappo 
fipapr

pa n  o a. םראגעז עהנל־כע m por 
 nv dpi ipma ipaao pta*P *i•** זיד

eai oa IPoanaa pa •ipo נעזינדעא 
ep ipn *n mnpo ia i ov*a איז

r,$zv3
oan ip«*tp?r oin*tpmo**n, 

,IPoaiia pwappo *1 nipoanaa 
:unp?pip Piipilao *i oaaopi 

n a i op. , ײייכי! איני ipipo’P em 
*1 ipoaapua man ipwpo pt*i cm 

pa m*n ipaaopta?P *i .opoaa סױ 
9PPo o*o .irm״  a man n־n**i־

 אנריסולטור אחײשע די
אן * מר סאםײעפױ חידש) (

p i'au 'p i*  txijn יאיםערס B'D jrwJ’pe'in רסעי״ וועגען** *ta ײי *T
tpâ nnsna יין »ipru«n« ייזזר ווען 

ip**i ■•*IP .ים*» p bu״r e a r  pj ד  B*rap in•• יייו
Hi■ •111. «יך .

in• ■latest »*» aa• ;1• u •ײמי r 
סי o «ײי ip i p if■ 1«ל«1•ןי.

n־9PPO pa רײ  m  ipp Dppnraioo 
ipaaopia?P ניט iplaita• די n aia 

ipo װייססו i* n lon a  o n פיו jor 
ipn ,mna* זיי Ht*m a oanpi man 

*m n a  ta m ao ojpppi tpaan p a. 
•ppaon m**t **t pm ;ma> ipi*i 

pa tpianpi o i’o די opoaa, וײ װייל 
ntatiiaiia pi'oapo a oanpi man 

ipoi*n זיה ,ma* iaa povp? n  na 
 ip9pi9.«־ia*m pa na*ip» m חיד

pia?P *i םסכער man ויך U»a> e*i 
man tm mat ניט t**p ippjpr אויפ־ 

**.ipappo tw tpoipia *1 o**poatpipo 
1* raraao?ia?P וײנען oipr>pora נ«ד 

nar m**i oan *i ta ,iPO*n is in 
t ,opoaa o*o״m די ran pa ipana 

rn  ip**t pa ipapiaiv *i pa ia*m 
o n  tie .pa tvs לעבען m r*t pa 

-.“im*p pa ip*iid

 אײנגע* װאך *שטוגדייגע40 די
 שיקאנא אלע אץ פיהרט

ר הלאוה ע עי | ש

)1 <••■ •ו> (׳ילום
taoipro ,npaipvianr .0 ,59 ?apa? 

B? םיו r  ^1 ?apa 
oan npiaeiap in נעענדיגט זיך 

tptat iv nta םיט *rara n  —  0'Hai 
ipopio יער םיז eipppip man ta*m 

ia*m *i ta מעט *ma o n  tPo*naa 
 opo piptna man TPtPaa* איז םענם
tpmpivppna tnvn om בלדם iaP i ױ

o 4 סאגטאנ, ארב״ט n  p rn־B ,|Po 
ipi**ta, 530 אנשםאס lamia *n. 

nar איז a tnm ai taoPanataa
e D'laeipro'aar** ענםחיאסםישער

pa in?per *1 נוטנעה״םען pa סיננ
o t'im ,בסאח־ io  in  *n onaai*

. twm ompppip nt ean iprnpi 
bp חאגדעלם pa i*t אױך mwpiaa 

nnaeiap pa. באריכט
1* Ilia man o**npve*aar 

n  iPoiaaiD is p*vi?atn a .. 
aa״״* n om  m>aor i n  t*a 

ipo«pi איז pa —  piaie i n אין 
m באלעבאטים ױ ao is tPiasn 

a m גרײס וײ m״t בעל, si is _ 
aar *i .naor1־ pa ao**>ipro* 

m nrpjisona m an ipapr npe 
taoir tie ,i?au .a : p*vi>rai 

 pr*onppipr pa ,noai> מארים
IPee**aia lie pim  ,paooi**n 

0. tpoopaia .* pa aoai'o 
pa piowpiaa .a ,'taaoaP .נ 

Bias איז pa onpn .0 ,.bodp 
ipaipna? pm^ .נ pa n m r 

m  ,ai*ao tw omarat. סאמן 
.eraruru Ni*n 

,laoiao «i**n 
o n  t w  rata

M ‘•; KUi׳ t •*י̂ז ♦. , J l i  i 
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ו מ ו ו ד ה מ מ i ו s m  m »י ו ® n
ז ע ר י ר ט י נ ר א פ ר ן ע פ ז פ ס ן ע ד ת ט ש ו ז א ן א ר ו י ר ע ד ם י ם

ען 40 די ד נ טו ע און ש ע אל ער ד אן אנ ם װני אנ ש די אנ ען ק ל ע ען װ ט מוז הי ע פג ען א ר ע ע־ אלע אין װ  ש
ע, אהן םער ט א םנ ען אוי אנ אן ז ער. ױני ה ע ט ש אר ם — פ טי א ב לי א הער ב טע ש אר ען ם אל ה ער ױד  ו

ר ע ג די נ עו ט ע ט ש א ען ב עג ער װ ט ס ם מי אן׳ מ ע הײ ש בי ע ס ען. ם ט א ב אן — אנ מ ט הײ ר בי רו  ם
ען, עס ענ ק ליי ם ר א ע ב ר א ע ײנ ט ק מ ע ם נ ה ט אי ט. ני ס אן, — ערנ מ ג ער, זי עדנג ל אן ש ט אכ  ה
ר און ע ל אנ ד. נ ענ עז װ אנ

ran a tie ta ,>poipi> a otai ipo 
tap ipwpo a ניט םען *na ,mao 

D'eaaplaa .D*oaap?aa 0*0 pm •נלײ 
ramw ia i .e*oaap>»a m 40 די* 

tnpm*ia oeraraa ean lam putior 
D*eaap?aa *i m אין an ,oaaie 
 na ,tPo**t p>a אויוי onnipi ויר

nvo*m Tt־j*vipa n  pa tpnn 
op .truior איז ipaa **t ניס •itfpj 

o איז ia*n* *1 נען. n  n*w tpiaoraa 
epna אין pnn*biyain oipoma o n 

*plain pa oTBpiD'w oai oan pm 
povp? pm ir n p u ie r  40 n  •oi*a

t**i« ian איז obmip םינוי־טא־ די און 
t*M ian Pi'i ׳a m m pi pus םאסט 

ta*m in. אין  iib tpapp en 
o n נ*סען M9p?aa *i ipaa man*

 an tw tpu'toaaia etaPPi* נים םים
m אננט5<1פא ip i o*o wpipwap v 

•taoipro ipr*M**oiaBoiM e**a ta*m 
1* *iao en  ipapipuai ean ia*m 

iaa d*db3p?b9 n  ota?pi tw na?• 
wpipbibp i n  i'w  opa en  t?ponv 
taeipro tpr*M**oiaaow e n  **a 

p.־dpi 13 ינםטאנ,1 m  ipo
e ip o r ip נאלץב»טים ידי זײנען

t o םפנעחשער נײפר ערװפהרם
t ניז פון o באארו חשאינפ

_ _ _ _ _ _ _^ ^ •

ץ *וריקצוציהען חאכמאן בר. נאװעגען *ו באםיחתגען «יע  רעזימןמיע זי
 איז נמגלער נר. — שלעזינגער. װײם־סרעזיחןנם זסגם נים, געליעען

 דער טון פיחרער אינגערע סעחיגםטע און ענערגישםםע די pa אײנער
 רעדע ריח^נדע a אין דעלעגאטען םים דך וענענם חאבםאן — ױניאן.

נאכפאלנער. ױין פאר קאאסעראציע ברידערליכע פאדערט אץ

ip o 'iii i n  a*w סאם־םיםינג pa 
ip a n o o n i pa Pia?P *i םיכד סאוײגען 

ia n אין P i t*M t*in Mipaa iPopniMo 
,T*u?aeip T>inpiwnpo*ia *na jpn 

ia*m m  pb  •in*oia*vat*>*aae o?a 
*im  iw  Dipaepo ipoao PB*111 *1 iv 
a״i**io pm  ip o פאר *tn a n jn n  o n 

o ipn om  ,ia*m i n  pb  p *bdmp *ia 
ov*m ,ארגאנחירם — ?ptpbd  ran t*a 
o 1םיטינ i* a rn  ippia* n i i n  PB 

e טיםײאו ipovp? באארד n  ,oipna 
ip o 'iii a ipiipi ipa*t ,p r t i ipo13 

p אױס׳ן ערםאמ t O'apt םארגרײטוננען 
v i'ta i a n  iao  ipo" p i'dpqim?b tw; 

B0Mp-eia*vat'iaiia tpmopnooiap״i 
.lat'D in ip o ip  o n  npa

m  pb OBiipiyoativ dpi laopa 
ei*am נאאח־ iao tpyiMi a man 

ipi«tM 6 t*a nna mw 9 iane*o pa 
pipe na iram  *1 dpd'opi ,oipna

jo.

ט ל א ה ש אינ כני ציי אר ם

32 גוםער ,גערעכטעקײט״

a

p .2 זײט t n •2 ינחס — 1»ו»ן< געח) 
מםואא.

 חעררי — בןארד דזאןינ• בײם ^ ?ײם
 ט• •'!;m י. ם• — *•י«ח בריןי, .4 וײםוואנחנד.

מיינים. jo אוז סאינגענחאםער
̂גװענשןח בןסטצן .5 זײט  (אנג־ בילחןר ק

 40 די ;קודינסקי •ft — •ייייקעל) מי
w ייז *״•ממו v—גאגנסגמנר״. א•

עדימריעלס. .0 ײם1  •רײד־׳קרןנת־• וןר ^סיענסיישצן .7 !ײם
 •ויתליננ םראנמ; 4ו דד. — חײ״נז
אקערםאן• חעניר — (ליעד)

 קינווענעןן בצסיןגער חני ײויו .8 זײם
חנםגימר. J — (פגחנ)

באריכ•. לעממני תצכס»נ׳ס .9 זײם
_ M  .- - - -  -  *

a o'*9iapie*w m an pa?pn ,e ip rn 
Impb * o ia 'VM t'iana ipm opiioeiap 
I'M tpinramy imd op'vaiipoappi tw 

n ?װיכםינ at pa?pn ,DPB'oa ia*m 
m וײן -n'B ia ip '* i i n  iv  oeaapnv 

p 'vat*iaiia ra tp ia 'm  i n  pm  u n 
ipoepa i'd 'w  m v ia ro iM  m at tw 

ibim די ipo 'ibiptm9 אין •en i'M  ran 
i n  pb  e n ia o 'i’W i n  .pno אינ־ 

•i  ovo'o ep imii ,?aiarpnpo 
opmbpi lie  ipiipi t'M ,iiMaa O l'a e ti 

ia*m Pinepa iw• סיס  ipoaip?n 
oan 0 "P i'j"M  pb  oo” i  i n  .ipio 
oan ua? pus* pm obmbpiohm tvop?a 

i n  pm גױ 'o i'a r t i ip p ia 1נאאר 
n* הארםאניע ata otsnpnpi נייןןט i tw 

iv m טעםינהיים. ערנםטער oan IPO 
ta ,)Pin?iiamMB *i no inpt oipppi

*•111 a pb  o i'o p 'i m*n a tw  ea i
»a*?B ipe

o**pi*viMn n, םיס ■o*ni ipa?pn 
o iP i? irp i oan ip«*tp?r o in n n• 

*iiMioa*w tw |pooi*naa o'laoaan
)13 "•t •iw •ik*t

o'Mon o*o ?popv tpua? a e*o e*na 
em םיז  ia*m i p i איו pa iP9*ranaB

p v  dpi p t pi"M pm .epia tp r'e a i 
 ia*m *i ta ,ipiipi איז חטאים טע?

pb  D'Da9P?aa *i —  *n t w  dbimii 
p ipn r a —  ?*dump ?pnoea ii’M 

.e ia r 'iia p  ia*m iPo*mvaa pe eea? 
eiv ipotppi **t tpi**t iaa ira איז a 
40 *i  ta ,tp*p־p iaa  m at tn n o r 

v ip iia  ia i'w  ipipn dip?״.D 
ipnperiaB  ta*m *i •אױו -ia? d pi 

*o” ii ,iaoi*t D in 'tp i■  —  rip ipa 
pa laoaan ,ipii*tp?r e in* tp ia 

ia i׳?m an —  ra •אויו DiPEDivw o n 
i*• םיט  ta ,?ar ipr*DB*ia*m tP 'D ir 
40 m iw r זײנען i n  rate em*Bp»"M 

ipap r p?a pa pa p*Toeni*M ip v ia i 
tna אױסנאם pn  D'liviaa tPtto epn 

uier*40 *i in־tP־׳piptitM tw ia n
tie e i'iip i ip i |im .B iam iap  ta*m

ih•< ••<«2( («יום

 פירםע ר8םילל ױ
״דזשן• איחר םיס װדך

 גתי• א געגען קײם א נעװינט ױניאן
באם. סען

nip ם«ר potb pia?P *i Dan ,not 
DDP11 213 tic ,p'lasoaP |W 1M?'D 

 ארנײטער Diatpisa 23 סטרים, טע35
i n  pe אװםער ארנײט i**ie*w dpi, 

t ta* אייי נים pa Dpn tw *ia®PPc *i 
jnsi'fi eipaarn a ipiph ta dv*m 

m*im ipaa Tt onmenao ta*m *i 
ivipi ,tpaat P9?pia ׳נאר •n  j*m tpaan 

1 ■a r ivtע*רנײם **tDDwnaa P9?pia
ia*m pi*i ײט? pm **in? in * ia  *i *n 

 ja*m dpi o*o tpoativ **t נאגנא.
 רי׳ »pta?PiBaife גישט והאבץן אפיס,

o**v pviai אױנ אן no דיזען t*a ,ear 
pmnaa *i tpoipaa m ויי an אױןי ran 

xap a D9MDP1 m'M tPIPl |W POI'B 
.p*?a

cp  tpoippi t'M D"nipip?pua *i 
p i oan rampii ,taoipro ?vriaas'N 
o?piianpi oan pore n  ta ,oip'paa 

t 'boim,״ ta ,iPD«aia *i ipipi ד 
iv i” ia  dim ■ar e n  m pipio'w  ean 
x a  tw Qiniroppouao-aao tponw 

o ia ip i די D 'i rau’ i n  ipp pa ,ia'm 
o ipaarn in  iv trumpi אםאםיאי״ 

*i  tponpi dv'm epn ta*m *i .tar 
tnp?P in  D ia l PM PD 'ir pi'ipnpi 

.P*'10D a

U S  T S D 8 P  1 8  D M 8 S  3 1  ? 8 P 8 ?

 ױ אין סטריק חשפנעראל 8
שעפער disp אינפענט .

t אין קאנדישאנם מגיאן עםאבלירען און ארגאנידרען *id דער «יץ װעם 
pm שטורעמז־יג װיחט לאקאל — סטרײק. גענעראל פת׳ם צײעק s 

 אױפ- זיגטאן פחןזידעגט — חןזיגגאציע. נריגבערג׳ם װײם־ירעזיחגנם
םיטיגג. דעם אויף באגייםטערונג םים נענוםען

I'M in ניט n '■  a d t ip  ?ao p?a
iao u iipp ip iB  tw p ia i a ta*m a 

i" t .ארבײט *ia  tiK p ia i a dbow b 
ip  o inp  piu ppip ?םים םא? פי a שטײן 

opmyr a t w  ipaa ••BP t'rata'M 
pr'DDa'tioip) 91 םיטימ ?bpb? tie 

eipaopo *i m an איע it' אײן ;ao 
D'111 |1M 1111PP1P18 IPI'IPID'IIM ־9א 

10« D"11 IV DBMW'? |1M־DlP1'1P1i 
pn  t'npa im  tjt?ni i*o. J ip a im 

rann'B rattiw ib b  m,1 ״ m anי
?|P11 1*D. ,DP'TIPID'W T t D1P3DPDD 

״,tiiM םים tP9'*?a tv tp«'itv איחם
11 .t .M.

ח א ו ש ם ױ מ

םימואין
^ און שבח פרײטאנ, ^  פעםט־ דריי חשץ, טען24 און םען23 םען,22 דעם װ

®V״ - W® - #רשטעלוגג דראםאטישע אוץ ^י
ארטיםטןןן די צוױשען טעאטער קמםט אידישען סון שוישפילער

p**a in  iMB tp«ie**rai9iaB p?a 
tie miPDPiP ipompv ■ran tie un  
,piaa eenaa t*M e״ n ימיסי iptiw 
rm  m ii־v?a sinpr T?ipn *i pm 
pa uiipbpip מ J99MDP1 p ir |Pl” t
D1P9P11MD ?BOP?M t'M |at*D *Dill*
iptiw Yta wipnprpi ױיכטיגע a imb 
tsemsv an יר  a*?iv .tpap? ia*ii* 
pa «iiPBpm*n i n  pa ewp?*a 
t»i**t ,חײם ratoit ipv?abr ramw 
p?p'vpbo rap tnaw i oavosi

p טען22 r t i  |Po24 o n  ,!Mont r a 
poiP iaa D ia l IP?P11( פעםם־טענ ודײ 

n a o  |im uatp i jtp a o 'v p i eonp tie. 
IP?pii o־D«iD?aniyoiiM אין׳ם iyv iap 
tvoB'DiM p א ויך, i'o a 'ii n n iM  n n, 

tpi*?**eaa ipa*t 1 יס1סא ,n m r-י 
1VDMV0 DD11P tPT*1*M pa 1BDPP1 
la ta ?  ,ip ?* a riir ip d 3*?b3 i n  pm 
p i  * i .ratoMpe m ?Pt o n  pa ,v ia 
T t ip?pii a m  ,tPDD'Dia n  pa iso 

i n  |w tsi*?**oaa דראסאטי׳פער naa 
— )aw n

f.
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 דער װאם םיטיננ, גרויסער דער
 דאנערשםאג, לעצטן איגעחאלטן האט קאל
 ״עח»םענם :זאכען צװײ צוליב געװען איז
 גתי• דעם םיט םעםבערס די באקענעז צו

 סטרײק נענעראל א םאר תאמיײן סעז
 חגד װאס האוממאכערט, אינםענט די פאר

 סענען צו כדי *ג איצט םיהרט לאסאל
 א\ן שעיער, ניט־ױניאן די ארגאניזירען

 אויסארגײםעז םיטינגען רײחע א דוו־־ו
 צווײ• און באלעבאטים. די צו פאדערונגען

 באריכ• נארארפט <זאםיטע א האט טענס
 גרינבצמ׳ה םענעתשער זײער וועגען טען

רעזיגנאציע.
 • שוץ איז גרינבעת •רעזידענט וױיס

 לאקאל חנם םים םארבונדעז יאחרעז פילע
 צורית״ נעזואיט זיך ער זזאט איצט און

 כמכד די פאר טעטיגפײם. פון ציחען
 גחיםער א געוחנן אבער דאם איז בערם
 נריגבעת וואם װײםען \ײ װייל ?לאי,
 אין אויפגעטאז לאהאל cm פאר האט
 מעטמסיים פון יאחרען יאנגע זײנע דורך•
 גע־ באייבם זעהר זײ בײ זיך ער האט

מאכט.
נעווענ• חנריגער ויר חאט קאםיטע א
 האבען און זינמאן ירעזידענט צו דעט

 וױרקען ועחן זןול ער אז נעבעטען איחם
 זאל ער גרינבעמ וױים־־פרעזיחננט אויזי
 זיג״• יחנזידענם אבער חנזמגיחנז. ניט
 גרינ• באזחננצן נעתענט נימ האט מאן

 צוריק• יעזינגאציע די זאל ער אז בעת׳ן,
 יא אמנר דאס חאם םיטינג דער ציהען.

 צוריקמ־ איז רעזיגגאציצ די באװיזען.
 1אי«ט וחנם גוײנמנרנ און געיוארען צויגעז
םריחעד. וױ אזױ יאפאי חנם דיגען םוזעז
 זזאט גוײנבצת יואס תזיגנאציע די
און יאקאי צום ארײנג^צבצן געהאט

ע * ■ , wn tpw ortr)
; -1 » v
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י ן ד ו ט ז ה ע ן ג י ו !6א
 נדםיננ. דרעםםמכער און קלאוק גתיםען חןם וועגען שמיםועעז און מדאגהען

 אײנ־ די — חאל. אין אינעוױיניג און דרויסען »ון נילד חערליכע די —
איז׳עײל• זײער חלום, זײער דרעםםאכער, און קלאוק די »ן שוראך פאכע

4+

■] שםואל. גן ■נחס «ון
n ייידער syo ■אר » טים <*ך n 
p םאנהעםען אין סיסי» in  vnyoy חאם 

oon rtvs נע־ זיד חאנןן שטאטסי^ן 
ז געדןןנסעז פאר״מײדעגע ®יאכםען י  םײן י

 ענטױ ®ײערדעען » םון — סײל א קא«;
 די װאס בען1פא נרעגעגדיגע סיט דא?ם
 צוטרױען דעם צוריקגעוואוגעז חאט מניאן

 צי אימשמאנ! איז און מיטגלידער די םון
 מיטיגגעז, גרויסע אזעלכע אראגזמירען

 מגיא״ Dm י1אוי אז סימן א אי? דאס װאס
i רוהען צו אן חױנט jn אםאי; סון גיאגץ

ואםנעדויד, און בענחשאםט פון ־־־ טײי א
 אוז ערפאינ, *ן זײן זאל טיטיננ דער אז
 אז געדאנה, ט-ױעומען » םון — טײי א

i n זײן ניט וחלילה חס זאי סיםינג 
ערפאמ. ק״ן

 ישום מיר האט געדאנח יעצטער דער
 זיך האב אץ־ און מוח םײז איבערגעקערט

 רי־ די אז םעגייך, דאס איז :נעפדעגט
m זאל םאסע מאכער דרעס און חלאוה 
שנור'ז1םא לאזען דןי  זיסען דעם םון ׳

 נאיקאטירען און ם**נשעז פאיזשע פון
o n ¥תווווז וױוײןלױ האבען םיטיגג 

ת  זײעיי איננאנצען אױסגענאגט רוו
now? װאםיירעז מענשליכע חאבען 
 ביסעי לעצם זײער אױסגעטתנלעז סאקע
 האט אדערעז* זײערע פון ב<וט רױטע

 זײעױ אױסגעזועעז פאישקײטען דורך םען
 פע־ די םאריארען האבעז זיי און םארך

̂י צו חיגקײט ײ זייגען דענסען  טאסע ז
ײ ל<א לאגע פינסטערע די «ז בארײמ,  ז

ײ .וױיעז V אײג^ינגעז ׳. ח ז האיי  ארומ־ זי
 האבען ? האלז אוים׳ן שטריס א דחגהעז

 םאר־ %vp זײערע אינגאנצעז סאקע *זיי
 אראסגעיאזט נידערי׳ג אזוי זץי און יאחנן

 עאריצאםא־ יאייםי^ע אז דאריאזען «ו
ײ זא<ען געם  האט V פיחרעז נאז חןר כײ ז
 אוגהײ^- אזױ םוח דיער טאהע מז
ײ אז פאר׳סם׳ט, באר  זײער פאדפטעהען ז

 א<ײן זיד האבען אח ניט לעבע\ אייגאן
 פונ׳ם זוערעז «ו אויסגעםעהט סא;*איטען

 וײער אין איז ¥ װגיאן-יענען סעםעען
̂רצען  אזוי געפיהיען פח זאםען א<ע חו

ײ <ןאז םעז אז אארמםײגערט, גאר• ׳פוין ז
 גארניט מױן זײ מםיקען ¥ דערוועקען גיט
 מוין זײ חאבען i םעד»ייכע.םרערען קײן
 איז 1 גימ איך קײז נים, וױיען סײז נאר
¥ עו<נךגו<ם אםת׳ער אז טאקע דאס

 כגאטנות סיר האבעז םראנעז די אט
 םיר בײ זיך געסלאנטערט און נעמםיקט

 דער- םיטיננ דעם חאב איך ביז םוח, איז
יעבט.

י י * י
אד• םים פארמאעטיגט זיך חאב איר

 םארלאזען און רעדאקציע דער אין בײט
 א םיט אזײגער, 6 אדום אפיס״דום סײ\ י

 האט סיםינג דער װי שיעטער מטונדע
 םאהחנן דאס אנחויבען. באדארםט זיך
 שעהנע א גענומעז אױך סאט סיטינג צום

 גע- בין איך ייעז םינוםעז. עםיימנ
 צום צײט פאר^אעטינטער דער איז קוםען

 און ארום נאך זיך האכען םיטמג־^אץ
 געשיע:־ האוז אפערא םאנהעטען ארזם
 םעגעען. שטראםענדע םיט רײחען געיט
 מעהנפםע דאס געװען דאס איז םיר םאר

 טיט אנגעפילט םיר חאט וואס בייד,
סריינ•.

 ׳אםראמעז דאזעע די אויוי קוקענדיג
םרא־ די געשטעילט טיר זיד האט נמנגאתז

 דעם אט טיט צוזאםעז אםטר וועט :גע
f עםראם ' i r םון צרות אמ םארעוױגדען 

 דעם םאר םעג אוםגיליסליכע איצטיגע די
 מילאוקםאכער־םאלק, באריחםטעז דאזיגען

po קאםוניםטישע םאישע די וועיכע 
 ציחעז גאס אידישער דער אויוי םשיזזים

 דא• דאס אפשר זיד רייסם ¥ חמנח וייצר
 נא- װאס ,גייפ צום וױדער סא<א דגצ

¥ געמנן איחם קצז יתיאז די
i n וחנפם םענשעךשםראם ריזיגער 

 איז בילד דאס חאםגונגען. גרויםע אויוי
 שוואײ n• די װישם.אוועק עס חערייך.

 אז םענח׳ן, וחניכע סוז גביאות צצ
tזױשען o n •רחנסםאכע״־ און סיאוק 

 סאר• אלאנ םצרים׳ס ויד תאט סא<ק
ײ אז און אאציײם  אין םארזונפען זײגעז ז

 בילד דאויגצ דאס נײןן 9גײ\ וינגיו
ױ ויך אגםײעקט ױ םחים, א ו  שעוד א ו

 עסקוממםיר מ<ום. זזאוגדערבארער מר
 שיןי א םון בייד » זינעז אויס׳ן אחױ^

 אקארשם זיד חאם װאם נמננשעז, סיס
 שטורם־ םון ים א אח םורא׳דע מוזארממ

 די ;כוואייעם עווארזוע זודיג^ . 4דינ<
 אוכר נעותולט ?רי<י רי חאבןן כווא׳ליןם

 זײנע םים קאסיסאנען m *ח ;וזארםחנז
i םים גצחיגסצן n חאבעז טאנשאסט 

 צס ווי ויך זא< אױןי די אז אויסנעקוקם
p איו w f io in ױ אח בויצג א צז n ו n 

iw שיף די איו גס א r o i n נצװןוו־צן 
 םענשען שםראםעז די און ;נויעג א צו
 װאם ײיחען איז ײד אגצ|1ם m •ח
מוײ די איו זיד 1ציחע ױן דך ^

״ן זאי געגױסט שטאדט! אח 1רא;  ז
אי געג!יסט !חײם איטע 1אוגזע צוױא  ו

 ט1ערםיח1 אונו האט װאס שיף, די זײן
 י1 זא< יעבען און יסט1געג !ברעג צום

 אט זיר ציהט עס װעיכע! אין ױגיאן,
iy i מענשיייכעײ ־ הא!ציג ד1ענע1גאי 

ן שטראם
 חאט בילר !אזיגע אס1 העמיך זוי

 געװען זי איז דרויסען, אין אױסגעזעהן
 אין אינװעגיג, כען1םא אין 1רײכע סך א
 אפערא מאנהעטען םון האי גרויסען עם1

 אז #זעהן געקענט םען האט ארט1 הויז.
 י1 צו ען1צוהע זין־ אויף הערט םארק דאס

 בא־ האט פאיק אס1 אז פארםיהרע!;
 א אויף <עבען זײן שיאסעךפארטצוזעצעז

no o רי אוםן. נײעם y iy i הא״ איעסעז
 סיליױ באמענע1םא זײ אױםגעעםענט בען
D קיאוק׳און רי םון צער1 הע רי אין זען m 

 1הערצע זײעחג אין ט1יה1אנגע ;מאכער
 גע- ט1אגגעריה איז עס װאונחגן. זײערע
ײ אין װארעז i ז n איז געםיהי i y i וד־

ײ ;ילעבען נײעם א צו רען  דער האבעז ז
i געהט p? י1 אז פיהיט, n ' i i 1אוי אויף 

 אזעיכע םיט שײגען וועם און ױי פאר
 אי ̂עבענס״־קראםט, אזא םיט שטראהילעז,

 גיט 1איה װעט םינסטעמיש פון כח קײז
 האט 15ביי אזיגע1 אס1 !בײקומען קעגען

 מאכער רעס1 און ק<אוח י1 אז דערצעהיזט,
 ענעש1םאריא זײער געםונען יס1צו האבען

̂ויבעז i איז גי n .ײארט, גײ־אילט א ױניאן
 זיך הערט עס זיך. ט1זזע <יד ניײא<ט א

i n ,שאיו i n !ס ע :אויםתף םעכטיגע 
ק י1 לעבע ו א ן ק< ו  עס11 א

! ע כ א ! מ ? א י נ ו י
חילום, •וסטער מײז ניט איז אס1 אז
 #מענשען םויזענטע! י1 געצײגט האבעז

in אנגעםיילט האכעז װאס n װינקעלע 
 האבען װאס טױזענטע! י1 און הא< אין
 י1 םון ײגגעחן.1א געקענט נים האי איז

 אסערא םאנהעטען po שטמעז העכסטע
i םיז האוז, n !זיך האבעז הױך זזעבסטע 

 גע־ מאסען סאססאקטע יקט1צוזאסעגגעד
 אנגעשטרענגט האבען װעלכע זיכטער,

 ׳כשום׳טען1םא א םיט און אויערען
 oppBon חויכעז א םים און בלץ
o י1 צו ט1צוגעהע ?יך n y i, זועילכע םון 

w i nװי־ י1 געװען איז יסכדאינהא^ט 
nמyבוlםיז ט i n .י1 ױניאן c n n

י נעװאזיימט האבען  אט םון במסטען !
n ,האבעז אײגיגע וועילכע םון מענשען 

 גיויבעז זײער םאחמוועכט נעכםען עחטט
i אין n ה־1עבו און 1חם םיט יתיאן 

 װעילכע םענשען, םאסען י1 אט םון ;ה1ז
 װי פען1געװא יאנג ניט ערשם זיך וזאבעז

 1או 'ס יגען1מ1שםו א י1אוי שי\י א אין
 !ראהענדער א ׳םאר געהאט א1סו האבעז

 גע־ א סון אוגמערגאנג רי אונטערגאסג,
שאפם,  הונ־ זיך איז ײן1» נעםט װאס ז̂ע

 #1מענע — נםשוח טויזעגוש! דערטער
קינחמ־* און םתיען
 טײל א זיצט עס װי מעז זעהט אט אוז

i אט םון n געזעישאםט 1אטעװעטע1גע 
i י1 וואס צו זיך מ1הע און האי אין n- 
^i נער n n r in• ױ  גע״ ־װאם1נא א ו

 n ײן1א זיר אין זאפט ביום עםענטע
ײ זאאען אזױ אהיעז,1זונען-שט  זיף אין ז

ip װאם ,1טע1װע י1 אזיײז ^ im n ײ  ז
i םוז שעהנקײם, און ג<יק םון n ,װי זין 

ױ און אויח, געהט זי שעהן  זוגען• י1 אזױ ו
 װאיל• י1 ינגען11ב1ו1 וועילען שט!אה<ען

 העד• ײטע1ב י1 ײאוייםען וועט און סעגס
i n װאס מאסעה קאםפאקטע די אט פון 

in' אננעפיױט האבען y האיל אין וועקע^ע 
 האבען װאס םאסען איבעדייגע י1 םיז און
ײגגעהן.1א געקעגט ניט הא< אין

 םאסען י1 אז 1נא זיך וועגו״ט עס
m בײצוקוםעז אלײז v " i שװאכקײטען 

 װי 1נא פען1א1 זײ אונטעטיגקײט. םון
 גרײטען האנט אין 11שװע א םיט 1גבי א

* 1םא םיחםה אין זיך  םאר יעבען, 1זיי
ײ עקזיסטענץ. 1זײע  װי ,1נ* םען1א1 ז

ט נ ^  ן ע ל v ו י געזאגט, האט ין1ג ™ז
ײז ײ אײניג; ו  בא״ זיד נאוי• םעז1א1 ז

 ױ' ;באוואוסטזײז !יזיגען םים װאםעגען
 חאט זיגפאז נסnעזיlי װי גאה םען1א1

l זיד געזאגט, nחײיליגע יענע אן מאנעז 
i 1 אוז 1910 םון םעג n nכגעדדוגנעז1י 
i מיט n דאן און ;באגײסטעתנג 1בע5זעי 
i וועט n קאס פאזיביוסינסצוי o n  po 

מן סיס ׳ס1גבו צום שיאננ בײזען  ;םי
<y דאן nײ ן i ז n n םון אויסגעאײזט 
 איז וואס •יאגצז, אלע po און צחת די
ײ , pm באסאיען. ז in ײ  וחנ• יועילען ו
m י1 \ועט סט,1נעשטא און באתחיגט 

 אײ פגיגעל זײגע סאוישסרײמן זיךשײז
ר : i מ n גיענ- ותט ױניאז י1 אוז מגיאן 

אכט.1■ און שטאיץ םים !צעז
• * •

i n און שעחן אזוי ז*ד האט םיטיגנ 
 און שעהנע! װאס ינט,1גצענ חעו־ייך

̂יכעוי  דרוי״ אין זײן. גים גאו־ האן חעוי
pro יציכטינײך. געותן גאך איז pro 

i װי גצזאוק טם גאגץ גאר חאט n

 א און אתיס, גאסען •n איז תא<ו
 נע־ זיר חאט אך1אחיען״שי1שס ליכטיגע

oiyn י1 םון y ijy rw טי;י י1 מיט מחנות 
. •נימ׳עה עתסטצ
 אנטשלאסען זײנען קיאוקםאכע! *די

i !ױניאן א חאבען צו n ציעט מיטינג 
 זײ געװען זיינען דאס אט — אס!״1

 םון װערטע! טע1באגײסטע פלאמעג^
 ױסשט!אםע^1א י1 םון אײגעם ען1יע

 גתאעגװײז זיך חאבען וועלכע מאסעז,
!עבאטירען. אפגעשםערט

 אהאענ־1שט א געװען 1זיכע איז אס1
n ,1שט שיראך^ ע חי  א #1םע1װע א
ױ םון אך1ש« iw רnו y p in עי1י1ב אײן 

o n ,םענשעז אײן צװײטען o n צוױײ 
 אײגפאכע די געװען איז אס1 טען.
 מאכע!, וח(ס און ?לאוק די םון אך1שי

 גישעז1לעטא 1זײע םון צמואכען וועלכמ
̂אף n״r םאמעסע! װילען און ש y •ײ>

pn ־i n  po 1נאנגצנע1פא א?ארשט 
«וועק מאכט װאס שיראה א ;גאכט
 און אונמעכםיגפײמ םון געפיחלען רי םיט

עז1ב נסטען1ע אן צו םי!ט כ ^י  *ד י
1 זאסענלעבען *

^pi די זײנען גחסעסװײז p איז o n i• 
 טױזענ״ די איז‘געגאנגעז; אחײם 1מאכצ

ײ זײנען 1טע  זיך האבען און געגאגגען ז
 פאד״ געצױגען מחנות׳װײז 1שנו א װי

 נײעם א מיט #ח<ום םלאםיגען א מיט אויס
ט םון גלויבען ם א ש ^  חאפ• א םיט #ב!

in א אוױי נונג yoyn ,א םיט מאמעז 
i םיט שטעחן צו הארצען אין נדר n 

 אין זון אז_!* !עם^געדאנ? מיט ױגיאן,
in 'n ײ 1םא אויםנעגאנגען  ױצט אה ז

i אז היעט םון n ’ i i םען1װא ^  ייכ- אי
i אויןי שטראהלען טיגע n ,װאס ױניאז 

 #שוץ 1זײע יוטע!, מיט בחיט 1זײע איז
יעבען. 1זײע ״עאל1אי 1זײע

 שסיםפ אינמומול פשע־מאן אומפארפייאישער
 סעז שטונדעו 40 װניאן«ז דער םיט אײן

ארכיםדירען ניט מען
)1 וײא «ון י«לוס

 פון געװארעז ער?לעהרט שטונדען, 40
 ?אנםע־ עם1 אויף פארשטעהער ױניאז י1

 אױפגעגעבען ניט ?ײגמאל װעט רענץ,
װערען.
 װי־ דאן האבען טאנוםעלטשורערס די

 פונקט דער אז םארלאנג, זייער דערהאיצט
1אבע װערען. ארביטרירט זאיל  ױניאז י1

 אז אנגעװיזען שטאלץ מיט עם1 אויף האט
i y i רי װעגעז אגרימענמ עם1 אין פונלט 

^ן40 ■ שםו  און טאג דער װי ?לאר איז ־
 און ארביטרירען, צו װאס ניטא איז עס

i y i םר• םשערםאז, אוםיארטײאישער 
i סיט ײנגעשטימט1ז האט אינגעחשאל, y i 

 פאר א אין װעט סאל1אינגע סר. ױניאן.
 אפיציע^ען אן אתיםנפבען ם1אר טעג

 װעגען םארהער װענען;אנצעז םטײטסענט
ױניאן. m אױף ?לאגעז די

i אויף y i תחױיל, האבען טאנפערענץ >
 װי• באלעבאטים רי געלענענהײט, א בײ

n nװי באשטעטיגט און .אלט i n 
 ?אמוניסטעז י1 װעםען הײמאן, מיסטער

 סען כדי געםאבט מאלאע א םאד האבען
 זיך אמוןירען און לאכען איהם םון זא<
 םון עצה וײ געםאלגט האט איהם, םיט

 םארגע- האט און ?אםוניסטען זעלבע רי
 בא־ סלעבישע י1 באילעבאםים י1 שאאנען

באריכ־ האבען 1מי װעיכע םון !ינגונגען

 עפענונג בײם שווארץ מאריס
 סתאן זומער צעהנטען םמ

הויז ױניטי אין
ןי ןי*» pa (שיוס1

̂ען וגג,5שטעי  ־1P אין אנגעבען 1מי *וע
״ג^כטיגלײט״. 1נוםע טעגדען
 זיך ײעלען ערעםענונגס־ױבילעאום אין

 אוג־ םון עטער1םארט באטײ^יגען אויך
n y i אויך װי ̂אהאלעז, יארקער גױ 

 אמאניזאציעם ע1ע1אנ םון ט̂עnמ 1פא
i םון n !באװעגונג. או־בײםע

iy i איו ױני׳םי םון סטעוי גאנצער 
 •1םא אלע מאכט און ילאץ אוים׳ן שוין

i פאר בארײטונגען n אל־ עפענונג.1ע 
1םי זyםyב זא,  ?ליײ װאס אלע 1יבע1ע1
iy i בײ זײן צו 1אנװעזענ זיר oy i ױם״ 
iyאונז םון טוב o ii ^y באשטע־ צו הײם 

^iy אמשנ^סס^ װאס ילאץ א זץ־ 1סא 
 ?וסט 1ע1א ,2148 לסיyטש טlםאניyאyט
•yn yחויז, ױניטי םון אםים אין נליך 

yo סטyװ 3 איז l6 מאכם און יט,1סט 
^ lyלyשנ װאס לונג.yבאשט אײ

o אויוי y i םון לאנ<1םא y iy u w 
 באלטימא״ און lyיtלyםיל̂א באסטאנ^,

m האב ,1ײנ1פ און לא?אלטy1טי ז 
 עפענםyאויםג שט^ט yנnשיlפא י1 אין

yD w y io 1םא אםיסעס i y i הױז. װניטי 
o באסטאז אין m m ו י i ז y i אין אםיס 
15 opyoy שװ אזן יט,1םטyםטyיחודית ר 
ט םאן1י1פ ם  *לע גיט און ט1י1^י

 םילא!^• אין ס.yםאציlאיגפא yנויטיג
i איז פיא n מ10 1נאי 52 אין אפיסy 
ifi y שוחגס^! און יט,1סט iyo־o w iy 

ly 1אי אויס אונז ח^פם im .ארבײט 
 בײט1א י1 אונז 1םא טוט באלטיםא! אין
lyאציlגיסטn סון m a  y .ס. ח n y3• 

 באל• איסמ 1151 אםיס, זײן אין שטײז,
־ ים.1סט טימאר

rD* רn אין װאר yovyp םעט onya- 
o זײמח וועלכע און סײט״ iy ii אמ̂א נאר 

י י1פ ווערען צו !ערמאנט  יםיטגל%דע !
iy פון i ̂עז אינטערנײשאנאל  אס1 זאנ
ivw: גוט y iy.

w״ איך !y iy u w o םy,האט — נשעז 
q צום געזאגט הײמאן w i 'W ib םון i n 

 1םא pא אסמאן,1ג .id אסאםיאײשאז,
ly י1 אין עדות צװײ rw, — ארבײ• צו 
 וױ ביליג אזוי 1ם« ס<זײל אונטער׳ן טען
ײ חײס איך ;װאר א 1לא#1 25  בעסען ז

 אותרטײם• 1םא צאהלטyג טײם סינגע<
ױ ותג אײנציג^ תר איז דאם  אזוי ו
^ ?אן איך ^1 iyאינט^ײשאגאל״. י

 ״זיך שמהם1םא װעט, הײםאן מר.
i n ' i i !פאילגע p o y iאםוניםטישy־1א ז 

ly און רyד jyp^ e*  i n ' i i און שטײן 
iy — זנאױ״ yנ ״זנאט :בײן  o n -זא 
jyj, ג ניט האב איךyנזד נים און זאגט 

o in, ־  שוין איהם ooDrn אם1 1אבע ־
iy»:3 טויט^ א װי איצט  .oyp חאט 
o איצט n םוןי po װאס כלאפש/ א 

 נאף איז oy ײן.1א iy פאלט סוזי כל סוף
ly צו איהם אלעםען iyM igo װאס 1אי 

 זיך ס׳יזאט זיך. געםינט iy לאגע א פאר
u װי געתכט, איהם v w אכאג•1תאנם 

 oy^nono זײן מיט טyװ iy אז יסט,1
Pyi:*n זײן, מצליח o n  ov א•• איחם 

jyp’ î 1 און oyn iyײד in y n; ^אב 
 — ?אנטויאבאנ! םיט הא^לט jyo אז

 םה אזן ײן.1א סוןי כ< סוף מעז םאלט
y:3» כטŷש ipyr נעבאך איז הײמאן 'n• 
iy**o, זאגט װי נאר y n  i n  -  , in 

 וױל און 1בלינ םאל ŷ» איז
אוע^. ױינע עםענען ניט

 דננ»ן פרעזידהנם
פילאדסלפיש גאזוכס

די אדרעםירען צו אײנגעלאדען
דרעםמאכער. און קלאוקםאכער

 •רעזי־ האט םיסוואד און דינסטאנ
 םי• אין סארנואנט וינמאן מאריס דענט

 דער פון איינלאדוגנ דער אויף לאדעלטיא
 דרעס־ &ון און נאארד רזמוינם דארםיגער

םילאדעלםיא. ^0 םאכער
 עטליכע זײט איז זינמאן ברודער

 און םילאדעלטיא, איז נעװעז ניט חד׳שים
 ערטטער דער איז באזוך איצםימר זײן
 איז 1אי קאנווע^אז נאסטאנער דער זײט

 און ארגאניזאציאנעלע טיט םארבונדען
 שלאוק דארטינע די םון ■ראבלעםען םרײד

ל דרעסמאכער. און
 זינםאן ■רעז. חאט סילאדעלפיא אין
 נא־ דזמויגט דער םיט טיטינג א נעהאט

 דמוױנט » *דרעסירט אויד האם און ארד
 םון נאארדס עסזעקוטױו *<« םון טיטינג

 ■רעזידענם יאקאלם. סלאוקסאכער די
 עקזעסוטמו אן נאזוכט אויד האט זינמאן
 לאקאל דרעםמאמד פון םיטינג נאארד

 אסטױועז באלדינען א םאר פלענער .50
 גרױסעז איג׳ס דרייװ ארגאניזאציאנס

 פילא־ םיז דיםטריהם אומארנאניזירטען
 םארמ־ זיינען טרײד דרײם רעילפיער

׳ נעײארען. דיםסוטירט און בראנט
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pwp פוז נאארד חשאינט פח טיטינג
מנש דחמממר אח

םעקרעטער־טרעזשורער. יװאנדער, חעררי טון

 באארד דזשאינט דעם פון מיםינג א
2 ,2 לאסאלען די פון 1 ,1 0 ,9 ,3, 23,22, 

64 ,48  אפנעהאלאעז איז 89 און 82 ,36.
 טעו8 דעם אומגט, םרייםאנ נעװארען

 אינ־ חןר פוז בילדיננ אין ,1928 דזשון,
םטריט. טע16 וועםט 3 טעדנעשאנעל,

קאםיטעם.
 פארםתטער בארלאוו, װאלטער נר.

טעד סון  *ף זוארהערם טעססטיל די.ױניי
 םטרײפענ־ די םארטרעטענדינ אטעריסע״,

 םאסט., בעדםארד, נױ פון וועבערם דע
 טויזענט 27 די פאר שטיצע םאר אפעלירט

 <ועל- בעדפארד, נױ םון ארבײטער וועבער
 װאכען. 8 לעצטע די םאר םםרײסען כע
 אכ־ ניט םטרײפערם, די *ז ערהלערט, ער

 חאל־ םארםאלנוננעז, איע אויןי טענדינ
ײ און םוטינ זין־ טען  ארוים־ ערװארטען ז

 זײער האמף. דיזען איז זיגרייר צוהוםען
 אידור פוז םארלוין* אין האט ארנאניזאציע

 םי־ דורבנעםאבט עסזיםטענץ יעהרינען 30
>v ענט־ זײנען זיי און סעטםע ערנםטע 

 ביז סאמיי דיזען טיט אנצונעהז ׳פלאםען
ײ ײ װאם ציעל. זייער ערריי?ען וועילען ז  ז

 פי־ אין איז אם׳פטארהםטען זיך גויטינען
י און הילוי נאגציעיוע י  אר־ די אז האםעז, ו

ײ וועט נאװענונג נייטער  םיט ׳פםיצען ז
 אױוי אנטענדינ ניט האנט, םולער דער
o n ײ װאם פראבלעםען. איינענע האבען ז

באר־ נר. פארזיכערט טשערסאן דער
 םיםפאטיזײ םיטנלידער אונזערע אז ןלאװ,

 םארזײ ער און םםרײימרם די טיט רעז
 אלעס טאז וועלעז מיר אז איהם כערט

 םטרײ• בראווע די חעלםען צו מענליכעם
סאםוי. נערעכםען זייער אין קערס

ײ ׳פטיצען ווענען םראנע די  דט5וח ז
 •tfP פיגאנץ דער צו איבערגענעבען דאן

• טיטע.
 פון טיטנליצד א העקעל, בענרז׳ט. בר.
 אלט; אונזערע םוז אײנער און ,2 יאפאל

 דעם פון אפשיד נעהםען הוםט יןעםםער,
 עי או ערפיערענדע באארד, דזשאינם

 וואו האליפארגיא, נאך אפ יעצם פאחרט
 אפטיזויטעט. זיין םארטצוזעצען האםט ער
o וױנשט ער n ערםאלנ באארד דזשאינט 
 ער און אוגטערנעםוננען זיינע אלע אין

 אוי^בויען צוריס םון קאמױ דער או האםט
 װערען םארטנעזצצט װעט ױניאן אונזער

 אנטשלא• און ענןמיע זעיבער דער םיט
 םא• 19 םאתאננענע די אין װי םענהײט

נאםען.
 ער־ אן איהם װינשם טשערמאן דער

צוסונפט. גליסליכע א און רײזע םאמרײכע
 רירעקםאר קאדזן, ם. םאניא שוועסטער

 אנא:־ מפארטנמנט, ערױסײשא:ע< םוז
o אוין• אכטענדינ ניט אז םירט, n װאס 

 ערעשעגט אפיציעל װעט הויז יזניטי די
 דעם סצזאן קוםענרען דעם פאר װערעז

 אויפנענומען רארם װערען דזשון, טען22
d נעםט id ווער איז יאחר נאנצען op װיל 
 אםיציע־ דער נעפאר װאסײשאן א נעמען

 םעלדעז גלײך זיך זאל ערעםענונג, <ער
 עדױתײשאנאל פון אפים אין דעם װענען

םטריט. טע16 וועםם 3 דעפארםםענם,
 חויז ױניטי די אז טיסען, אויך לאזט זי

 cm העמורעז צו נעצװאוננען נעווען איו
 פאר װאך א דאלאר 20 אױױ 18 פון פרײז

 א ר*לאר 28 אויו• 26 פון און מעמבערם
 נעבען צו אום םעםבערם, ניט פאו װאר

 באסוועםליכפייטעז טעהר נעסט אונזערע
 איע־ זי באדיגנוגנען. בעםערע םי< און

ײ t» דעלעגאטעז די צו דארום לירט  זא־ ז
 אונ־ צװישען םאכען באסאנט ראם לען

סיטגלידער. זערע
 םון *ראטאפאל נאארד דזשאינט דער

 איז םארנעלעזען ווערט דזשון טען1 דעם
נוטכעחײםען. '

 אפ ניט דירעסטארש אװ באארד די
 םיטיטג זייער ן1באריכטז פאלנענחןן דעם
o 4 םון n1928 טען ,tu rn.

ער־ שאי הייפשטײן׳ם םון ?אםיטע א
 חאט םירםע די או ערסלערם, אוך שײנט

ײ נעבען צו אננעבאטען  אויי נאראנטי א ז
אמן 46 ײ אויב ארבייט, וי  איע־ וועלען ז

־ w פון ארונטערצולאזעז װילינען י י  ו
 איז *ז ערפלערט פאמיטע די דזשעם.

 די האט סעזאנם 2 לעצטע די פון פארלויוי
ײ םירםע  אויםנעחוננערט, בוכשטעבליך ז

מ איז געזחנן וואלט עס tv און ״  אינ• ו
 םאר־ פירנמנ׳ם ךעו אנצונצםען טערעםען

̂לען «t אמר ׳פלא^ o ווי ift אחן טאן גים 
t n םאר־ זיי יוניאן. חװ־ פח צושםיםוגג 

 צרלויבניש די פרינען צו דאדום לאגממ
פארשלאנ. דימן אויןי אײנצתעחן .

 די ווערט באראטומ פורצער א נאך
 אפים צום אימרנעגעמז אעעלעגענחײט

 וועט וולעם חאגרלען *ו םאכט פולער טיט
אםנעםטצן. זײן

v ן דאטהםאן רײזםאן, פיז קאגױטצ ו  י
י tv םארלאגנט, און ערשײנט כיעבער ו

 שוין זיד ציחט םראגע די שאפ. דיזען אין
 נאר איז מען און װאכעו 6 לעצטע די פאר
 גיט שלום. מײו צי נעקומעז ניט איצט ביז

 םוו אנשםרענגוננעז אלע אויף אכטעגרינ
ײ איז באאםטע אוגזערע  מ״ ניט דאר ז

in צו םירמע די נאווענעז צו לוננעז n w 
o םארמלענערען צו באשלוס איהר n .שאפ

 אין tv װײטער, ערקלערט סאםיטע די
 םאר* געװאלט םירמע די האט אנפאננ

o n  tn i» :np •14 י1אוי 72 פון — שא 
tn םירטע די איז אציגד םאשיגען. n fitv 

 איינ «|,J»rvo 35 טים ייד *פצושםעלען
 אויםצוהלײגען ערלויכען איהר וועט מען

v װעלכע רם,v■ערײטv די ' t״^t נע־ וועט 
 פונסט ריזען אויו• פאםענ)־. םאר םינען
 נ•vנvם ויך שא■ pc ארבײטער די געהען

t n און מײנוננען, יייערע אין t” פאר־ 
v•* ואל באארד רי tv דארום לאננען rv n 

 רעאתאנײ די אופן אן םאר מאס י1אוי םען
tn רורכנעפיהרט זאל אציע1 jn t.

 ווערט עזדיסקוס נרינדליכער v נאו
 א צו איבערנעװיזען אגנעלעגענזזײט די

 צמא־ ?,vt װעלכע סאנצמע, םפעציעלער
 םראכע די באשםימען אםים, am םיט מען
ײ ווי פאםענד. םאר געםינען ײעלען ז

 טאל• די םון באשטעהט האטיטע די
n » i בענתשא־ :מענעדזשערם לאסאלע 

 ברעםלאו, מש. ;2 לאסל תפלז, םיו
:82 לאק. ענבלאט,1רא ל. ; 36 לאקאל

 דיתק״ אװ באארד םון באריכם דער
נוטגעוזייםען. ווערט טארס

צושריפטען.
’t ױניטי די tn ל סאםיטעn v1אײ ט 

p צו גאארד תשאינם דעם 't פארטרא־ 
ה בײ טעז  פון ערעםענוע אםיציעלער יי
n n ױגיטי t'tn, שטאטםיג־ וועם <ועלמ 
22 o n  t n,רזשון. טען24 און 23 טץן

 pv אנגעמםען ווערט אײגלאדונג די
 :ערװיילט ווערט פאםיטע פאלגענדע די
 קאוםםאן, ל. ; 2 לאקאל א״בראטסאז, א.

 ריעןי, ; 10 לאסאל נארדאן, ; 9 לאסאל
^9 לאקאל באראנע, ; 36 לאפאל

באריכטען. קאםיםע
^ בר. ג א  אײנ־ אין tv באריכטעט, וו
o םים סלאננ n פין באשלום n n גאארד 

י האכען ר^פטארט אװ  םע־ לאסאלע ו
 האכמאן׳ם בר. אױפנענוםען נעח׳פערם
 ער tv ערתלערט ער זועלכען pv צושריםט,

p p צו ניט באשלאטצן חאט ’ t״i סאנדײ 
^jt םאר ראט n tn n n n ’ tt n n אסט צום 
 ער און םענעתשער, דושענעראל אלס

tn נעםאכט זאלען עם tv פארלאמט, tn i 
t פאר אראנתשםענטם נויטינע די j tn 

«i״t סעמדושערס אלע אםט. j נעווען 
n םיט n ^םייגונ tv .ואל האכטאן בר 

 אלע אבער אמט, דימן אין םארבלײבעז
t»  בר. באװצנצן צו אנשטרעננוננען n״

 אײנ־ נעװירסם. ניט האבעז האכםאנען
 אנט־ םעםט איו חאכםאן בר. tv זעחענדינ,

 1אי םארבלײנען צו ניט םעתר שלאסען
tpm ,ײ חאמן אםט  nt צו באשלאםען ו

tv t n םארלוישינ קאנדידאם. אנדער 
 בא־ הײגע נעמאכמ ניט נאן־ »t האבען

 נלוינט ער ;אראנדזשםענטם שטיםטע
 וואך נעסםםער פון םארלויוי אין tv אנצר
 נע־ אראנדז׳טםענםם נויםינע די ײעלעז
tn מאכם jm.

װאג־ בר. צו צו ניט שלעוענער בר.
 וואט פעחענליך ער tv באריכט, דע־׳ם

 tv tvosvn נר. אויוי װירסען צו נעווכט
 האט ער אמט. אין םארבלײבען זאל ער

v באװאוינען אױך t n ’ t n i צו דנטאן 
t»n 'tt אבער חאכםאנ׳ען, אויוי t« זזאבען 
ױ אויםנעםיהרט. נארניט  וױחט עם ו

 אנטשלא־ םעםט tvosvn בר. איו אוים,
t n םאדלאזען צו t״t בלײבט עם און אמט 
ר סײז גיט מ ױ בריחז א  אויםצהוכען ו

n n tv  tv האכםאז׳ם אלם סאנדיראט 
נאכסאלגצר.

ר, ערהלערט שלימינכער בר. » ײ  tv װ
 םענע* לאהאלע די «טיט צױאסצן ער,

o האבעז משןר^ p jn j» v i ווענעז v 
tn iv o v v םאר סאנרידאט o n ,אוז אטט 

 צו געפוםען ני& םארלויםינ נאך וײנען ױי
האםם ער באשלוס. כאשטיםםען קײן

o בײ tv אבער, n טיטיגנ םפעשעל pc 
אונעהצל־ װעט װאס נאארר, דזשאינם

tn tnt t n ,םיטײאר S tr r t  t n i s  b n
T ארײנבתננעז »t ומלען ru n v p n  v 

o פאר סאנדיראט v ווענען ציע n אמט 
po תשענעראל w n w B, ױ T ו tv טיר 

n די םאר נעדזשערט n i v דאאתד 
 ער־ ער און כאטח־, חשאינט סון טצנטם

o װארטצטי r t r u n v p n  n j« t  tv
i n n נוטנעחייםען tn tm•

 לעצ־ ײן1 איימר גיט האבסאן בר.
t n ,גארינט u r tn>tn> pv גים tv אײ 

מר מרנליפ t די ײאס אלצס אי v w 
i ײרד אויםמסאו n ציים P 't to 

ס ני ג׳ר tv אויר ■

tn נעטאן דארןי עס jn איז n n '.צוקונפט 
un* ריהרט באריכט tv טײל יעדען itc 

D ער און טעטינקײט אוג״ור tvsn אוים 
 אויפנעטאן איז עם ײאס יאס נאר גיט

tm p tw, הא• טיר זואס דאס אויך נאר 
m גיט ער און טאן, צו נאװיזען ניט 

 וײנען װעלכע אורזאכען די tv דש״ביי
p> oivnojvivoםאר ־ o n. גא־ דער 

 ניל• nאינטערעסאנ םיט םול איז וץכט
 טעםי;־ אוטער װענען מאטעריאל pv חמ־

o ארוים רוםט ער און קייט, n אינטע־ 
po o n אנוועזענרע. אע
o םון אינהאלט פולער (רעו n בא־ 

jv י1אוי אינערנענענען זוערם ריכט  IV* 
זייט). ךער

o האכטאן נר. ראנס שלום צום n 
n*׳o i'v רר^ n םאר נ n ,נעלענענחייט 

 דינען צו נענעבען איהם האט טען װאס
 י1אוי אכטענדינ גיט ^נאגיזאציע. דיזער
o n אסט דיזער װאס ovn םאר־ איהם 

 שסערצען, פילע אוין־ ®יייי אחת שאסס
 זעלטענע א איהם סאר נעװען nvn עם איז

 דאנת־ םיהלם ער <ועלכער פאר צרםארונג,
כאר.

o אויס דריקט םשערםאן דער n טיפ־
tn סממ j 'r t v s אײנענעם וײן אין n»vs 

 באארד ינטvשn נאםען'סון אין אויך און
מר  צוריקצו־ זיך באשלוס ה^מאן׳ם אי
n םון ציהעז tttitv .באנרײםט ער רײחען 

ovn tvosvn .ns tv נעוינט עדנסט זעהר
o די n  po p m n n r v דtשvנאארד ינט 

oovnsnny nratt ovn pv יײ ערםילם» 
 קוםט oy װעלפע םאר אויסנאב;ז, נע

אנערסענוננ. סולע איהס
o v tjrtn פח־לא־ סארפער, סאניא

 vs* טיסען איהר אוים רריסט ^2 קאל
 םארלאזט tvosvn .ns envtt ײיערען

tstv. די nnvt ivsvn npsvoonn סיעל 
o צו n  nvo tv'svDsvn .ns tPPivnnvo 

nsvonv ל ײער1 «ן3וועל איןpvנע־ אל 
 עם 3אוי tv onvn םיחלם n יך.1 סינט

 טענ• וועלמ אירנעט־ נעווען nvs װאלט
 tv האכמאנ׳ען, אויף זוירשען צו לײס3<י

jp> novv t 't  ny אין p 't ,אםט 
t n  oonvnyt ovn i n  o>vtt 3צולי o n 

nvJ ; P מאױלזײן 'yvt'jvtnv n n  no
t'V אויפ  ovn ,ניט בלײכם אוםםענליר

nnns n n sv  t'»p וױ o n  tn y m s v 
onvn tta |yo .opkd  tn s n y 'n v s 

ysva| ױ y ro 'u וחד אראנדזשמעגםם 
ny»vosvi p 't t n 'o w o  tvs. ״n 'o מר 

nysv tvt וויפטינע די םאתעםען ביט 
0"snv, װאס nvo ovn ny אויםנע־ אונז 

t'V  oy pv tvo גיט ואמס 'it n n n 
typ 'T to 'iv t o  tv  ,o s n [אונ־ 

ys«t nvo uuypnytv nyt •איד דינשטעז 
n ys 'nn  nvo צוט '*vp  v tv ,svSmyo 

n » o ט יאל ל ty ^ויי tn  nvo in tn i 
.p m

n n םארשלאנ pv tn u y tsv  onyii 
onyii yo די 'ovP nsy iM fe עתוײלס: 

 ,tvnvP .c ;2 לאהאל כלום, װיליאם
.svpvP ,nysnvo 22 םאניא ;9 לאסאל

tvonym  n n שםעלט nvo • י ו ז  ױ
o in םיט זיגמאן nn iyi> vo :באםערהוננ

tysvn pnw צײײ ,םים  tysvn םיי
nnm s on'osytynv בטמען נױס וינםאן 

tvn t'V  ny nysv נעווען ניט .njytynsv 
 ovn oy pv tsiv טים vn ny t'V אצינד

tynno nysn tsiv 1צ an'M tic tn yn 
v אר• n n n y ii.״

o n  optvnvs tvos't n n n s .חש 
ny ovn ,stisypnyiv n n  nvo *nvvs 

pv ovn ײ osvo ו  ny pv tn ip v s ױ 
:t y u in n v s  nsysSye

t %י v  svn tysip i ysvtoy n v n 
o ניס « m y in y i t” P ovnyt צו אײך 

n'o o io  oy pv tysitvs לײד omvn 
nn'v ty ניט ps איד ii ntytyiuv tjn iyi 

o n 'o iy tn o  n 'o ovn די םיט tn i» s. 
o שטny svn איך n  tyitni tnvony 
t אױןי n  ,jyinvo איך n tysioyi svn' 

p 1םע1בל iv* 1םײ ovn D ip  .pon נע־ 
osvo אױוי v ivd'o v nnpt nns״pmns 

pv איך ps חײנם *oo 'in  nynv tn ip ys 
o iv n*>syt 1צ אײך ny«v nvo (yptvnvs 

Huypnysv tio pinno'iv tn v s n n iim i 
•nns ix

ײ נ , nyt'n איך ײיל נעלעגענהייט 
ys'i>ny nns| צו ovn opsio v tn 'n v s 

tvo w  o 'snvi ovn םיט ytny» n'oנליה 
os'nvs o,״o איר 'tvosvn nnm s ,t 

ny vn ovn ny tvsSynשysp iy iov o,;
ן1א װי p י 't ס1באשל nnRs 1צ ניט *nvo 

o סיס בלײמנו n תשסינט nnvvs.
o sn v s  n n, אגסהאלס oאnשיnנr 

1 .tnJcn» pv tyopve¥תלכ n  tysvn 
osvnovs onyii צו *svnovs pv ,tn yn 

snayo מ tn די yo 'v ניס זיר »יר שטעל 
t n 'iv  'itv  vv״ny ײס33«ינססלי 'i i 

t n 'iv״evi"oys>v ny .אינזזאלם
,n n ,םאטעריאל nyt'n tys>yn tio 

t'V  o sn vs שטעלם אםעננעשםעלט,1צי 
nvo דך םיט D yo ivD nvos'v oesyn v 
 סיגװאציע nys«oys>v nytstv pv בי<ד

p v אױך 01װײ t 'itv  m  tv'ײר חאט 
v שםוםע בײ שמוסע אגםױיקעלם n  pv 

tyorny אא> nys'v tysvn nns ttw ,m* 
tvo u n ױ *VP n n  p t o o v n n ii 'c 

t סתיםסישזנר 's  y 'w nee'S 'onv הײנט
JV 01X

tysvn t d מו װ מג מו די אי

p*p r'o p vo  n'o tysvn ,ocvonnn 'o 
nvt םאוםאנט. :יט ivsvn n*V ניט •ys 

”pv yovp t״p חאט P ,nvn'Sso'o vs 
p״i קאנטראל v׳y 'n oo lT 'V  nyn nys. 

n* נאר ריר jysvn דעיצו  T t oonvnvs 
 nyon't'svsnv טעכטיגער, v מיט כענען

onyorvs tsiv ovn ys>yn ,y’V'tVPV 
 ys tsiv nvo pv* שײס, pv ono אויוי

 *n'V ivsvo צו אוםמענליך כמעט מאנט
y s 'v ii nsys׳ itv  nvosiv .D'nronvo• ' 

*vn n'o ovn ovn r v  tn syo ro iv  ys 
tvs י באײיזעו* n n  nvo tvo צײט p t 

n»s nyoospn n n״onp i t'V tiv ,53io 
.tn yn  i» o vv ry s iv  snynvs 

ovn s'nsvovs. אלעם •vsov t'V 
n'o ,osvno> ,איו oy tv איז pip vo's 

PVt nyv'O'v omvn ssis שום 'o snvs 
 cy *ii nyoDvoov tv שאסען iy זוכען

o<s nvt t"P  oPvn נעװארען. אויסגעטאן 
t'V oy 3 גים'os'n צו •stv tV3” nonys'V 

n y t ,אויסטואוננען opsio nysv t'V  oy 
3 'itvטע31א 1צ 3ריכםי יטnשעצyן t,  ״

pv םארצועטעלען nptsiv לאנע v  t'V 
nלyp3טו n y ,איז וי מי ליפט n n  t'v 

vtsiv ovn nsys t 'v  oy .o” ps^pn'ii* 
vn שונאים אויםגעשסראכענע tsiv tvsit 

oy • tn 'o 'n npo 'n » 1 איי nysvײ 
•s iv  po yssvo ttni nsiy yo'ins v nys 

ysvs«v n y t ל¥י*לע ysysysnys'v jiv 
tysit nn'>so'o שצסען צו o n •אײג 

tv Pinn די •yso 'iv o'snvs ovn tv’sn 
.O's onyii p 'p omvn ovn n  pv ,tvo 

tyo DS'oioosy p 3 םיט 'opvo  vtv1י1ל 
" pv tyn'viv אנשטאט pv tvovo מ t 

tys'omny צו pni'opv tv tyoys סייל3א 
•nvc ,tv 's i' n n  po ss iv 'isv 'iv  n n  t'v 

no״«'t pv D 'onn  t'iss  ''t  tyo os 
t n p i .3 סאסיװ nnvn tyoסאמי• יט 

t n מ tiv nn^ so 'o טאלען "t nvo 
ysnw  iv בילnysv tvn  t 'v  oy .n n 
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8?80 ,o*i” i!«3 ,?ro? *n ,opi**ipי
1«|81?**1»B 0*1 I918P 0«n 0PP*3O3 

1 8 B 0*1 I938P 0811 ,P*r 91*oy?_n 
X — » t** 193״

n osn  , i* ii i» i  I93W3 o»n ,ipo*»
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 ts |9U«?P 09 0189910*110 |938״
B״«S3 0*0 |9B*r 4 98103 0*11« m* 
3 p«p o*i**nסס»ן« iniroopp nr bin 

...isnpnisp *i♦♦•I

»1 038993193»* 38״ 1*0 0811 |1»
?9089 ■18 380 SBBS 1**0 1MB״m 
1*939011» 1*0 1»B t*« («0083 |**P 

18 3«1**0 183 9**11 |,93”l r ״t*« P3T 
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 m *«08*191 ?938 0*0 »|0 18 08״

193» O31M?M30M 0«!1 .|«*11* i n  |'M 
9*081P«0n, , «9|» 9»? ”1 |93״B 
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n*M 0*0 |88?8t83 4DKP |9r*0« l* 
*?«01. «1| 010 IM B in **3»0 18 03״ 
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1* 1?« 3?”93| 0*118 ,93900*1P9 |*M* 
9»?1 0»11 ,183*181• »?1»0 |9?p o r| 

n « iip  i8 190**31« *i in ponoo ’ iM 
t!M ,191193 p» ?«193 «1*0 190״*i n 
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11«0 D198״?V I  .8*83*1• 8 T t  4*« D 
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l«p ,I9r*0*?s■ 199918*09081■ m 
1*1 3?1*r*3S?»3*OB I9t«?l**1« 0*1 t

ipr*o*?«» o n  i»*׳l9B*n ts ,non  o
11* 11**0 «1*10*03*1 19 *«p*t 0*0 t 
0**313/ d » ssn  is  t« ip ss מאר־ די 
•IW tp*3*?n 0311 v *«1 1» .180”״
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1MB P1«0r 3*1?M1193* *11» ט״» 9**
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I93310*0r 90P*1193 9391*riMB 
O 183 091 380. ?«9״93 |93״» n V 
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o n,18*9*9 *1 ”3 םיי ״»■ i n  IIB. 
rp?8• 1״9t 0״?’B91 1*1 193״» 0811 i 

193, 80 i n  PB *1 ” 3 ” 0 TIM«י•1י 
080. 11«B «1*1 |93״ B93?1»? 6*״ D* 

1*183, 0»11 03*11» 0909 191193 1*M 
in*?93 ויי ה»ט o i8 o i«  t« *ii opm p i 

dpbp .« ro 19 **«093 1* 1»י ח»טVס« 
3?3 o i3 יט ,i*nn i9o«?B9iטטי? יט 
3*139t*n3 ,3*t*113 1«3 ,1908983 |1M 
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191193 *11 *118 3310*o r  8 ■ |*M 09B9 
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98183 19331391183. ,9*8*1»■» *1 1'?BM 

i ה»ט »ס11  o?*bt93* 9״»?i  ob*i 
o n  l»* יטישען?«» r  190M90,?*■ 

o ה»ט in?״*o«ii ,0*196 *i is  ,o 
n 193״»  9?« 1913*3180 0B1M191* 

?M |9?**0 9?« ,??3 l ” « l*« I90M39| ' 
«”D981M3 l «0*3»01״» — P 'O r D9r 
1* 193**1 0*19B — «1 |93״” B93?0*״
— 118*190 in  PB *1 PM .|n«H93 

«•«.1*8*9, 11«D «83 8 08193 |93״'
i8 ה»ט יין,1סט1»1! t *i ,o*im ot**p ,**t 
.18093 ״91!

— D?8P 1*D t’M'D, — ה»ט *«” 
8*8*1»■» in  po 1P3 9193*18180 םיט 
3 1*0 18 18093 3»t 8 |9?0P»ר3 ?ייר«

on «3ט t*« on inpon *an Iph 
9»?B933in| 1*193 0*«*« 8 םיט?M1183 
ט.9יט1

— i3«״»n —  ,o w rir « 03«o o 
״M איך '0 8 19 TIM ...18091 3«t «0״ 

«1*4 0*1 8 18B «1« 0*0 !«093 PIP* 
 T'?3 9P«0 I'D 0״» 09 18 ,311038

3383 093|« «1*4 0**93 1**1, T «  |1M 
3*1 0D1K1183 |**t 0«11 m*1B18 |91I93* 
1**1 0093 3*0 «1*4 9**03 1* 8t...*|

'91 1919* 0״» ,0*1» 01**11 09 *11
?39«0, 8 03MD933111 ,18 inP* |1B 

p irn 193״»** inp* ; ro i ה»ם Tt
*9B91 0939338318B On I'M OB’OIMB 

011391 0/« «1| 1* «»0'»[0 |1B |V3311 
81193 1900»D93»«. |1M 01*»«P |93**l*

i n די די אין o׳i־w* iib o*nn ״ו n  o.״ 
191**8-i n*« « M 00*0180 T|* 0״ t 

1**93 **«9191 jim n u rn o  p« nui*pi
 '״^B91 D«1 03«?B91 0״» 1981״» »*|

p« n9ED«oo8 ipipBMrpi in  po 
on 118**90) 0״» 193»**  4'1M DP1PV1 
0*0 09 939911 (10 |,9P*?3 9139n«B

niP3?«0 *1 0818ory]D*118 0״»
9111» »| 180 D«1 t'K D«l! 3 9381B*״

3«inp* t83i«n«B ?*ii o«ii oisn n 
?03939 911*OP11001«P 1919* ,OBMt| 

PM ,|«*3I* in 11**9»* ״3 193*010  l 
8 ,1911«n«B 8  191193 t*« P*?3 i n 

in i931l, «  19B039, »| 1931093 19 0״
« » «?»}, 8 1911093 19 0״  *93 19 0״

1 t'K 33M?PB« |9'no« |« )931B* 19״* 
198 190»39?n  *1 |1B, «  *93 19 0״
9310) 1«01*1 0311 *»|11* 8 0»11 ,D 
i !1?»0 1»*״ n  4*1« r i90D*tP9, — 

1«0 D«1 ,9001*0390 0«1 ,PDOPISOr 
«p« 9r*i«oo*n o«i —  nM3i*t«3oi 

D|Q ,01«!1 n?*9־»«0?911 in «3*81״* 
900, 1«D?911 191 |'N 9O03*?ri9O D
— «1| 1«0 *«0 * * P 3 * 3 * * « t !

• • •
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n ii« B  osn ,p*o■»?*״I93**?i on o 
11808180, 11«•3«?»1»B ,D39?BI8 D 

0190, 9t 03MI11N1MO ,OB'IPISB1״ 
3*0 11 t*« 0«11 |1« ,OBI? 83**1 |**P* 
8 0|* D«11 ,01*0*090*01« 01«D

0B*3 {**« 0»38?B, 08״, Mir11» ״ 
M1P1*3 ,191393 8 18 ״ 1' M ir088■? ״ 

Tt po אתיס «*i*« i93*in*3 in  p 
1 ,198390 O'llB OPl'OO* ״*״ /in 

gm־,tpripo on  i93*« ?no in  o 
«1| *«t t־*SB 8 19380 18 0**13 |M 
13«0 9»?n*M ,9n*M ,193*193 8 4*Mt,| 
«198390 91*1939? P« 9*8«t*lM31, —

|93*1״931« 0״» 09*0*9■» *1 0« 1911
3313*]**m i«b  in  n n  in iM in s■
P«  |8 l ------------------

9t s״o i?r«3 i9ii*opnoo3«p i 
B181**M t'M0190*״*S?BD931H 091 | n

e«n ii« ■  i n  t9it .i i «b o in i r i»*
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״גענגסטער״ םון
 אום ניט זיך עס האנדעלט םאיל דאס

tt ג*ר םון עראבערוגג י^קאיער
 װעניגסטענס dm #ױני^{ גאגצער רער טון
 נױ הוייט־צעגטערען, צװײ איחרע םון

 ער^נעחננ 1א און שיקאגא. און יארט
 איז עס וױי< דערפאר בטיז ניט עס איז
 באילעבאטים, די םיט אגרימענט אן רא
י ftt םאנגעז ד׳דטון טען4 דעם טון אז  ו

 מטונדען, 40 ארבײטען צו קיאוקםאכער
 אנט־ איז ױגיאן די װ^ס דערפאר נאר

 יע־ אין ̂זטרעגג אגרימענט דעם מילאסען
 מיקאגא אין גראדע דורכצוםיחרען. בען
 םאגופעק־ די אז אזא, צושטאנד דער איז

 די פאר׳עקמג׳ט ^טארק זײנען טמורערס
 גיט ארבײטס־װאו שטונדיגע פערציג

די און לעכען, אין אײנצופיחרען ײ  קאנ״ ג
 מען האט באלעבאטים רי מיט םערעגצען

 אײגעגעם זײער ענט׳טילאסעגהײט זײער
 צו אגרימענט דעם אויוי אונטערמריםט

 *בעו געםיהילט, ׳פטארק זעחר אנוינירען
 K עטעהט באלעבאטים די געגעגאיבער

 גע׳פיא־ דער ױניאן, געאײניגטע םעכטיגע
 אין סילאוקםאכער די םון װייעז סענער

 שטוד םערצינ די םאר קעםםען צו שיקאגא
 אנטש^סענער דאזמער דער אט און דען,

̂ר װיױעז,  גים כח געאײניגטער דאזינער ד
 ־שטוגדיגע40 די »ז גאראגטיע די אונז

 אײנגעפונ־ אן ווערען װעם ארנײטס־װאר
 דעם אין לעבענס־םאקטאר דעװעטער
 טיר װאיוטען מארקעט. הילאוק שיקאנא׳ר

 ױניאן, קײז געהאט ניט שיקאגא איז דא
 גענוג שטארק פעזילען זיר זאיל וועלכע

 דעם םון אפוזימונג דער םאר קאמןי דעם
 גאנ- דער װאיט אנצוםיהרען, אגרימענם

 אונזערע װעילכען װעגען אגריפיעגט צער
 העכ• די אויף נעבאף שרײען ״כאוױירים״

 צר איהם דארף םען אז אקטאװעם סטע
 װערט ניט — קרעדיט זײער צו רעכענעז

 װעילכען אויף •אפיר שטיקעי; דאס נעוועז
 רע• ^יגקער אוגזער געשריבען. איז ער

ײ דאך זזאט אװאנגארד״ װאיוציאנס  *י
̂יך  די אט װי וױסען מעזזר געזאילט גענט

 אגרימענט *ז אז טשיםס״ לײבארי אילע
 םון קאםפס״װיילען דער און זאר אײז איז
 דצם אחן אז זטר, אנדער אן ארבײטער די

 שטיסעי א ביויז ערשטע דאם איז לעצטען
שמאטע״. ״באשריבמנע

גרא־ עס האט מזיל חיסטארישע דאם
 אגרי• פאיירענער דער אז געוואילט, דע

 דעם פון עררײכונג די זײן זא<ל מעגט
 די און אװאנגארד״ ״רעװאילוציאגערען

 גראדע זאיל ב^ווועגונג״ ארבײטער *נעילע
̂וט געבען  דאזיגען דעם ם?ײש און ב

 האמםס• די אװעקשטעילען דורך אגריםענט
 אר־ םאראינטערעסירטע די םון גרײטחײט

 גאר• די חינטער שטע<לען דורך בײטער,
 די םון אונטערשריפטען מײנעגחנ נישט

 קאםםס־ ערנסטעז דעם םאגוםעקכדפורערס
 אנטש^א• איז ױניאן א ®ח װייעז

 דורכצז־ ?עבען אין רעכטען איחרע סען
 חיס- ביטערער א טאקע מס איז זעצען,

 קאאוק די <וער וחנר, אבער םזיל, טארישער
 די נאר חודצײט וועםעס צו םאםגר,
 םיז וועיעז עם ארבײטס־שטונדען שוחנרע

 שטונ־ 4 נאך אן 1928 רזשון טען4 דעם
 אור• ?ײז חאבעז ווערען, צוגעגעבעז דען

 דער טון טזי ביטערען דאזיגען דעם זאכע
 ארגאגי• אונזער אין באווענומ ״גינקער״

̂אגען... צו זאציע באק
 אין דארט, גאר םען זאיל דאן און
 רײםען כאוױירים די <ואו םשיוער, ױניאן

ד  אז שרײענדיג חעילזער די אוים שיעור ז
 איז זײער איז וואף שטונדיגע םערציג די

 םוז מען •גים, כי (*ל געוױנם זײער נאר
 חילי<ח עם זאיל מען אז שרײען זזױך זעחר
 דארט אבער םען זאי םארגעסען), גיט
 שטונדעז םערציג די אז םארגעסען ניט

 גצוויגס אײדאוףאיעציגצר חנר וײגען-
אפגעתאסט חאט וועיכער טטרײ׳ת » פון

סי< נ

 וחניכן פינאנידרעזערװען, איע געפרעםעז
 ,ארײגברא- געחאט, גאר האט ױניאן די

 וײ םון געילדער סעסױריטי די קענדיג
̂ע פארסיענדט חאט מאנוםעקטשורערם,  א

 פון צוג^פיאסצן זײנעז װעלכע געילדער,
 ארגאניזא״ ארבײטער און מגיאז יעדער

 חאט און. יאנד, גאנצעו איבער׳ן ציע
 איד רי י1אוי ארױםגעילימט דעם טראץ

 וחנ<- זזובות, םיט בארג א טערנעשאנעי
 מװערער * װי יעצט, גאד דריקט כער

 דער ®ח ארנײט גאגצע די אױ\י שטײז,
 דרײםע װע^כעז אין סטרייק, א ױגיאן•

 געבילוטצט חאמגן ?יאוקמאכער טויזענט
 טיט װאכעז 20 חעכער געחוגגערט און

 טאג איין טאג זיינען םאםיציעס, זײערע
 געגאגגען <ױט, ױניאו בראװע װי אױס,

 װע<כער םטרײק, א ליין; §י?עט אין
 און ענערגיצ םיט ים א םארצעהרט חאט

 פון חײםען ךי רואינירט חאט און כח
̂יען, טױזענדעו  (זכל סך דער און םאםי

 איז קאםןי טיטאגישען דאזיגעז דעס םון
 אײז־אודאײגצײ דאזעער דער אט געװען

 םעהציג־שטונדמע די — געװיגם נער
 ״חד דאזיגע די ז*#ז ארבײטס״װאך.
 באראבאגעוחגן וועילכע ,4װאילוציאנערען׳

ד גרויסען ״ױיער* ̂ועגעז וןןיד אזוי  נ
 פערציג די ניט צז םארגעסען, גיט װעס-,

 ®אחנ״ זזויטט די געװען זיינען שטונדעז
 ער• איז סטרײ? דער וועילכע םאר רונג

 קאםוי דאזיגער דצר אז געװארעז, ^ערם
 רעאמאגי• צו אויםגאבע די געחאט האט
 אושאפען איגדוםטריע, גאנצע די זירען

̂יע, הםקר די  דזשאבערס די װעילכע רא
 אעדוסטריע דעם אין נעשפיאט האבען

 די באגרעניצען אדער אפשאפען מארקעט,
 סאב״ טױזענטער די פון עתזיסטענץ

 האבען״ װעלכע שאפקעס, קאגטראקטיגג
 נעהאילטצן אינדוסטריע גאנצע די נאך
 םיס• שאפ סװעט דעם םון יצאגע דער אין

 אױוי אינדוסטריע די אוועקשטעילען טעם.
 זייז מיט ^אותסאכעו א װאו באזיס, א

 א םיחחנז דארםען ניט זאילען פאםייליע
 אצע ווען ערשט עקזיסטענץ. חועער
 םאריויוי אין זיינען םאדערונגעז חויפט

 די םון חענמ די דווץ־ קאםוי דעם פון
 אויםגע• פיהרערשאםט חגװאלוציאנערע

 זיד םעז האט דאן ערשט געװאחגן, רונען
 אן אננעכאטט הייצםס־םיםעיל א אהן װי
 דאזיגצ דאם און שטוגדען, םערציג די

 באגרא• פון יט דעם םון קוים שטרויעאע
 אחיסגערא־ ערװארטונגען גוטע בענע

טעװעט•
קלאוקםאכער, יעדער װײסט דױיגט

 בלויז איז געװינס גרױס דאזיגע דאס אז
 אױפגעבלאזזמער קינסטליך א געווען

 איבערמד חאט סטרײס דער אז -אוצר״
 אינ• דער םון איבלזנן םאטע די לאזט

ױ צושטאנד זעלבעז דעם אין דוסטריע  ו
 עתערען אן נאך אין ניט אויב םריחער,

 די ̂דשט םוז יעצט אז און צושטאנד,
 ביסלאכ• אנפאנגעז נײ דאם םון ױניאן
ױיז  אינ״ חנר אין רזוםארםען אלע יענע ו

 אוגזצחנ וועלכע דורכצוםיהרען, חסםריע
 אײן םים געװאלט האבען ,״משיחים״

,פארװירקלימח. ״קלא•״
 אר־ םערציג־שטונדיגע די וועט געוױס

 אלע איז װערען אײננעפיהרט בײטס־װאר
 שיקאגא, אין און יארק נױ אין שעפער
 חאנט״ ױניאן דער םון נאר װערען װעאכע

 געסאםם, בלוט צופיצ האם עס ראלירט.
 אויםגזד װיחנר יעצט עם זאל םען אז

 אײג־ די אז װײםט, יתיאן די אבער בען,
 וחנם שטתדעז םעדציג די םון םיהרוננ

 רעם םארבזנסעחנן איננאנצען ניט נאר
 אין ארבײטער די םון םצב עסאנאםישען

 דער ®ון אײנפיחרונג דער גאר אז שאפ,
 וועט אדבײטס־וואד שםונדיגער םערציג

 ענעתיע באנײםער מיט יוניאן די זיך
 איז תרכצופיחימ טאן געם א םוזען

זן וועצכע רעפארםען, אלע יענע בען

1 •f
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י י ו ו ן צ ע ג נ רו ע ל ק ר ע ג - ד א מ ט ט א כ א I נ

דױי ױי פון ספײמםעגםס, עפעגסליכע ז p זוו jr t r to a ,זײנען קוועיען 
yo םרײד אונוער אץ געװאחןן איגעדרוקפ װאר y ia דער װעגען 
ײן איגמםםריע. קלאוק יארקער נױ דער אין לאגע מער דער• יי

ע ר ע מו ױי איג־ פון געקוםען איו װארשײנליך, שוין וױיסען לעזער ו
 םאנו»עקנמזור- אינםײדע די פון אסאםיאיישאן חןר *ון קאונסיל, ל

9# o פון געװאחזן אחיםגעמכען איז סנױיםםעגם *וױיםער חןד און \ p 
איגנערסאל. װ. ר. םר. טשערםאן, אימפארשעל

אן דער אױף אטאקע ביטעהן א אי« דערקלעחנג ער׳יםע די  איז און יוני
i סימ אמעייקעװעט fם פארוױרפע. און קלאנעס וערע ױ  כאלעכא־ דיזער י

j אין אז אױס, קוטט חזרקלערוגג *ױשער p p צו חײנט פלאגט װאם איכעל 
 שעיער, די אין עקױסםירט װאם צרח, יעחנר אץ איגדוסטריע, קלאוק די טאנ
 חארי• אינחסטריעלען - אונזער פארשװארצט װאס װאלקען, יעדען אץ יײן

 כאלעכא־ אמםײדע די די״ אז שולדינן ױגיאן די בלױז איז זאגט,
ר זײנען ®ים, v סוסר פשום וי » i פאר o p װאחלױץ p  noאינדוםםריע, ר 
ניט. חעלפט ױגיאן די דט, רלאזטp מניאן די גאר

o פץ חיפוך א איז סםײטםעגם *וױינהןר דער p קאג• איז ער :ערפםעל 
 נים ברױוט טשערםאן איםפארשעל חןר םאקמיש. px געלאסען סםרוקטיװ,

p it ו גײוערמ י  איכ^ן דא זײגען עס אז אנערקענט, ער ;קיינעם אױף נים ז
ח ׳טווערמקייטעז או i י p r דינ  איג• רp אין עלעםענם יעדען כײ און *ו

^ »ון לאנע די קוחנעז״ ידן כאטראכט, ער אח דמאיריע>  ער זײטען. א
ל קײנעם, אױף אז ניט סאלט עד גים, קײנעם גאלײדיגט  אנערקענט ער װיי

 קען אױםדריקע נאלינע טים און נאפולדיגונגען «וסטע סים אז דאחטיינליך,
 ארכײטען םענשען װאו אז ;*ארריכםען נים לאגע אינדוסטריעלע קיץ םען

p איגחסםריע, אן אין *וזאםען p« עתםטקײם און *וסרוי *ון געסיחל א דין 
« און  - געיילדער. כילינען און סיסטרױ •אײאכט, •ח ני

0 * •
o »ון פיחרער די m סיר, פאחטםע^ן p זײ־ קאונסיל אינדאםםריעל

או נעז ײ ארבײםם־װאך. ־שטונדיגע40 די םכוח *וקאכט ׳טטארק אלץ ג  ז
ען םאקע זימען « ײ ע״ו  ,אגרי־ םון םײל א אלס עם אטװנעםען געװען ג
ױ יאך*, םעגם ן חאט ?ײ *ץ אימער ו  חאלםען אכער אויםגעדריקם, זי

ץ יייז ייי יי  אז ארױסגײנען, איק אין וועלם, גאנ^ר רp ®אר ױך קלאגען י
אן די או און די, פא^ריסם עס ײ יחאט יוני  שטארק םורא׳דיג שטארק, ז

ך חאט ױ ווען געקריוודעם,  •40 די אז אויסגעפיחרט, און אײננעשפארט זי
ײ םרייד. קלאוק אץ ו^רען אײננעפיחרם אי*ט זאל וואך שטונדיגע  ביי• ז

»ip y ך לו וי o אױןי איי p, נרױסע א«א אראנזשירם חאם ױגיאן די װאס 
j r « n o o » o p אזױ חאט אץ חױז אפערא םאנחעםען אץ נדטוואר לע*טען 

 קלאוקםאכער, םױזענדער און רpםױזענ פון אגוועזעגחײם דער אק פײערליף,
n פון אײנשטעלתנ די גאנריסט p jn rv p  n p וואך. ארכײםס
ױ ױניאן רp טים כדי און «n« נעחעריג ו » op^ w ,עם חאט ױך 

 פאר ױניאן רp גענדן ?לאנען געבראכט ?אתסיל איגדוסםריעל דער אידם
o p עס חייםט םאראראם, א םיט ארױס איז און טשערםאן, איםפארשיעל 

ב און שעפעד״, נײע גים ארנאניזירם ימיאן ״די אז לי *ו o או. p זײ, דארפען 
^ די סי מ p y לייחח כאלענאטים, א o ^ p p rאנpוpאױםםײדינע די פץ נץ 

שע§עױ/ גיפדיוגיןןן
o א נאטירליך, ?אתסיל, אינתסםריעל רp חאם סילא, o p, לױם o p 
u *ו אגריםענט״ p o״n גענען ?לאגק pכעפאר ױגיאן ר o p איםפארשיעל 
ײ. זיך פארגלוםם נאר עס װען םשערסאן, אן די ז ײ נאםירליד, װעם, יזני  זי

ײ  געכען את װארם איחר לאגען זיך, פארשטעחם ו^ט, אץ פארחער דיזער ג
איז DP8B רp באשולדיגונגען. און םענות אלע דיזע אויף עגםפער איחר

מ י ר חאמז זערחעיאס א .״.,—.......- - ״ױזאנגע״אעעז■ י
 װאר־ פארחער, דיזען םכוח אײנדעלחײטען די וחןלען אונזמחן..םיםגלידער

ע די אױן» געפינעז שימליך, חוי פאר• אונזערע זױיפװנג דיזער פון יײםען יינ
ײעלעז

r* וז^דג? » V f פאר־ ײעיעז *פדז נױ׳ייארק *ז ^■ער יגיאזגלפײ
ױ אױף *ײנען װעלען װאס כאוױיזע, גען  די פון נדםנליחזר די װײט ו

p iy n פאר פאראנםווארטליר עס וײנען גופא אסאםיאיישאנס otoo 
o אין שעפער oppo פאר און פראדוקגיאן p םאר^ם. יארקער נױ

• • *
ר9 ױ גים, זיך וױלען י  אנאליז געגױען א אין דא ארײגלאזען געזאנם, ו

p די פון p o ’ o גענען כאלעכאםים אינםײחן די פון םענות און פארוױרפע 
י י #י י * * *T אי^ » ך p^ או אתז, ■י p ייער ױיער און כאלענאםים® 

n p o r ײ אז כאדענקם אליק שױן דך חאבען די אריבערנעכאפט חאגען ז
װיל־ אזא םים און.ארױס וװחיגם אזױ װאך לעיםע יך

אןוױל אויפ־ פארזור ערנסםען אן םאכען נים אפילו גי
T פון טיילען . .. n o ק א «ו םאר־ אױף און םדרגח״. יוניי

y םיר חאכעז p w לא־ אלםער דער אז נעלעזען. *ײםוננען םרײד די אץ
ײ כײ חאם קאונםיל פון ײ פריחער סאג א נדם םינױגנ א אוץ• ז נענעכען ז

n 40 ווענען נװאלדען אזעלכע p־שטונדיגער 
ס ע אז מעז ; אינדום־ די ווארום אורזאכעז קיינע גיגלאגאר .זי
o *וליכ כאאוםרוחמם פיחלען p,״ r J t. .װ

 יתיאן די אז נעפילדער, דיזען און ?לאנעם דיזע
o ארגאגמיממ זװ אריעטאן גים וואסער — p 

 די םיט עם פארנלייכם - םאכען, כתים בעלי
n וחןנען םשערסאן איספאר״על פון װערטער סאלידע p זעל־

םד. אז נאשולדיגען, נים <ךמער דאר וזעם זיכער
n «ו p וועל־ אירנענד אין אדער דיזער איז ימיאן 

i םשערםאן איספארשעל חןר:
 PHD tb* אלע פון jm»oxp מם״נ׳מסםליכ׳נ

איםיאר־ כזימ׳ו חסגמ אין חפנט ניטוסײס ׳ייץי״— «• - ־י^־י ■י ׳.׳ - -
w מז ײו םן ת ד די י מ ני

pri’o למסןן,

 םיטץ פפתלײר אין םיזאז ס«ריננ לע«טעז םון פארלױף אין נפדיננונמן םון
סיזאן. װינטער ■ריחערדינען

 נין סעברופרי םען*pb 14 סאנאס, אײן וױ םעחר עטוואם סון סשף ״אין
 טיט *גריטענםס נעםײנט שעיער ניט־ױניאן 150 חאנץן טפרטש, ״טען20 ועס
 דעח םון םיטגליחןר נעװארןז זייגען זײ pb טעחרסטע די px ױניאן, דער

 »רײנ- אױר האבען ןןםסאםיאיישאנם אנדערע די אססאטיאײשאן. *מעייקער
םעמבערס. נייע מקראנען

כא־ ארײנדליכע דיזע »ו אוויסגעצײנט, זיך חאט כדטינג נײם «»נטען
 ױניאן די אסאל• וױ אן נאד חאלט אנדערע די אײנע סיטחעלטען פין *יחוננ

 סארזוך שםארסען א מאכען וועט זי tv שםעאוננ איחר ה<אחר געסאנט האט
 נאך חאלטעל װאם דזשאנערם די און מאנוםעסםשורערם די ױניאדזידען «ו

r>v .ערװארטעט, װערט עס שעאער. ניט״ױניאז אויף tv די און כוחות די 
 אין אי«ט n«nvvr פיל ווערען אננעװענדעט וועלען ױניאן דער פון סיםלען
רינטונג. דיזער

־tv 1םי vtv tv טיםיננ, ביים שטיםוננ אאגעםײנע די געווען t'« ov״
 po ארבײט האנםטרושםױוע די בדי וױכטינ, חענסט איז ױניאן דער מ«ד נייט
iv דער r"V 'o voov ביײא אונםעמוכוננם פיו־דער אוז vt> װייטזנר נרענגעז 
״.IVDVo^tttn נאז־יינמנדערע זואס
:װערםער פאר א גאר

p אײדער אך1 p פאר פארהער o p זיך האם טשערםאן איטפארשעל 
ױ םיר, באםערקען אננ;שאננען, אפילו i ו p אינדאסטר^ל םון פראקוראר 

o שוין פארלויפט קאיגםיל p ץ פון סוף כײם װעג  גענען אקט כאשולדיגונגס זי
i p צו ט1און,אפעלי ױניאן i p זאד םען אז פוכליקום״, צום און פרעסע 
 םילא, אלזא, .“אםעסם1פ יכטיגען1אױפ אץ ״םארטעלען זיין צו צוחעהןן זיך
 םמשות׳דינ־ אץ אויםױכטיגקײט שײך איז װאס 1אכע סעל,1װי־פא םעל1פא

 1דע צו צולאזען1איבע בעלנים געװען אדיך טאקע 1םי װאלטען דאס קײט,
p״• o p באנוםענע די גלײכען1פא כל, 01קו זײ, אלען1 פוכלי?ום״. צוס און 

 דעם םיט ױניאן 1דע אױף קאונםיל דעם פון חאלםײל.אטאקעם די און ?ולות
 פון םאן םיםפאטישען אלגעםײן אין און גאניזאציאנם־םעסינען1א חחיגען,

i p חננ קלע  אץ אתיםגענעכען, האם םאן1טשע שעל1איטפא 1דע װאם ^
ײ זאלען ow יכטיגקײט1אויפ װיפיל אויןז אורםיילןןן זיך 1פא ז B  ip v׳y 

o אין זיך געפינט oy טליכקײט1אנטװא1פא p שטוp rנpדאקומןנם*, ן, 
 פאר• װאך ^צםע האבען נאטיםyבאל אמסײדע צותיצטע pאונזע װאס

oo^ oiyvy.

ע רי | ג די נ טו ש ־ ע צ ר ע ר פ א י ץ י א א ג א ק שי

o p אלי< און באאװ דזשאינט 1׳שיקאגא y r 't װא־ א קוטט לאקאלען 
y o n 1פא נאגױםוגג i p 40* פון אײנפיהחע 1שנעלע און 1קזאטע1װי i p 

ly אין כײםס*װאר1א 1שטונדינע 'v im p ’ o  p v קלאוק .ly v jw
^yo אץ in ypy i װאלט צײםןמ i p בא• פם1געדא ניט םילײכט פאל 

ip אכם1ם y t t אן אלם v7 jn yp y3 iyo ’w ט1אג אן אױפםו. 1ױםע1ג  י«ןנ
i תאם ק,1יא נױ אץ װי פונקט שיקאגא, אין און יםענט,1אנ אן איז p •אנויי 

o םענט ip v B y i 1 אז o pװאך *שטונדיגע40 די זאל חשון טען o in 'B y ir 'P 
ip y p שטורעם• א 1פא װאם -,אבער, אבט,1באם םזמ ווען קעט.1םא אין 

y in א^גאניזאצי 1׳שיקאגא 1אונזע 1יאח 1פאy האט oy צטןןנם^ *y » m 
y אזוי װי און םאפט, iyw w ,שיסאגא, אין םיי אוז ק1יא נױ אין םײ שונאים 

oy jyovn 40 אז בײט1נעא און געדופעט nט1דא זיך זאל װאך ־שטונדיגןן 
ly א קליך1װי איז oy אז ײפען,1כאג םען קען דאן קליכק,1װי1פא ניט o 't u 

אויםטו. iyoM־u א קליך1װי און געװעס
•• * * *

i p ^אונז האט כאאװ דזשאינם שיקאגא׳ i p ’P ,זי אז גשױיגט 
y א איז m y o p 1איח אויה חאט ױ אז און אמאניזאציןן, קזאםע1װי און 

i פון yאםטyכ די ייד.1ט אץ 1בײםע1א yאל פון םאםען גחיםע די זײם p 
ײ אז נלױבען, ױניאן 1שיקאגא׳ע i 40 םיט װעלען ז pארבײםס• 1ע’־׳טטוגדיג 

 מאו- נאלעבאם א זיך װעט װאו, ניט װאו האבען. ניט אכעל1ט קיק װאך
 גיט װאו וױילע: א 1פא טאן דיננ א זיך װעלען און ען1אײנשפא שײנליך

iy» א oyn וואו, o 'n“ אנ סקןןבyנטyדי סאבאטאזשעװעז צו זוכען1פא ל 
 װע־ קלײניגסײטען yלכyאז שאפ. װאםעדיען א אין כײטם־שטונדןןן1א נייע
j p, ,א שנןןל גאנץ אבערBגy40 ווערען. װישם*y im to o ארכײם־װאר 
o אין ט1אײנגעפיה שטענדיג אויף און פעסט א̂ת p קלאנק שיקאגא׳ער

* * *
iy דאםיט, נאך איז ױניאן 1קלאוקםאכע 1שיקאגא׳ע די o v, איחר םיט 

 אחם און שיקאגא״ אין טינ.1פא ניט װײמ ווײט, כײט1א ארגאניזאציאנס
iקלאוק פילע אן1פא נאך שיקאנ^זיינעז  ytyv פון yoVyp םאנימ ף1דא םען 

o א אן1םא נאך איז הױפט^כליך, שיקאגא, אין 1אי פעי•ױגיאן.שע p i 
p די פון אייגע פןאנלעם. o o ip w ארף1 װאם וױכםיגספמן, און y i ottny- 

כני ען̂,̂ווער סע»^מ i םייט 1נא כוחות yלאקאל םיט לךז^ p פת הילף pר

y אויםצונעםעו קוכהןן װעט צײט די וועז . tn ארגאגיזאציאנם p o d iv* 
jy םען,,װ o די ײעלעז םיך׳ ^iy ^ w p /ױ קלאוקםאכעו  םאתאנגענע אין ו

 גאר מרייד סלאוס דער כלויז ניט גײםראגען. טײל גרויסען זייער יאחרען,
ע ראוי יט ע°רירי י jp םוז שיקאגא אין די p t א o ip r n או־גא• א«ןגם1פ 
ז i איז דאם אט אל,pאי איזדער דאם אם ם.1נ p ציל1ענ n rty ' po לא־ 

i פץ םיטגליד אלען p אינטyנעשאנ^yאץ שיקאגא אין ל p iy o 'P ^גאגצ

ן ה ע ר צ ה א ז י ױ ה ײ ט י נ ____________ױ

ip װאך קוםיענדע די iw  o p t אנ* פארס פאתוסט איו חױז, יוניפױ
סו po w««עךדע w w y "קי עקזיםטענץ׳אלס חראי א ip אוי ^ v r^

;° t ב*י עי אויף ץי jy דיז o ix tt :u u ysy iy קלאוק־ כלויז ניט
 ארכײטער חונדערםער און חוגדערטער אויך נאר דרעםםאכער, און

חעכםט ypםא איז אינטעײ^יןמאל 1אתזע באשעםטינתנעז׳ זמן^יע פין
טי 1איח װאס ז וױכםיגע אזא איז חױז ױני
p אץ אמםטיםוציןן o  p b  iy o p ארכײםער אימשע 1קע1יא נײ

* * •
in »1 געומח זײג<מ םיזאנם מניטי 1פא לעצטע די pאמ ײכ«1פאלנ 
j p p .עי געמזכט חאט חויז די וואם אםיטען.1פ חיפשע די חינזיכט  זיינ

p b צו 1^ אל? זי כדי ״דואממ נוצם1פא פארװאלטוע פעווינער איחר ^  פ
p שעגעימ it:ווארנחןםערזמ^ צוn באקוועסייבקײטען .lyo tto o  p o p  p b 

—*P, פאלג1ע אן איז זױח י*זדס i o b i p, כל, קודם איז. זי װאם
א ^.יי ??^ p דמסט צום שםעחם װאם פלאץ, קײסאו. b אונ־ םאו געלד אין ט1עסי1אינטי<1פא גיט איז אץ 1ארכײמע זעחג

מ• חױז w ײ“ זיםײי שטזעטס אזא םמז ס a r n
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ן א ש ײ ם נ ע פ מ א ה
pb .דר jo o iyn אנק.1פ

 גע־ v זזאט צוריס צײם קורצער v םיט
m אין יראמס רינטליכער  .3 ,p ivu,. 

 חאבען פרויעזשרבייטער פינןי וועלכען »ין
riV געצוימז סאםפענםיישאז, נעםאנט J V 
 זיד חאט יא אויםםערפואפמײט. נרויסע

in ווענען נעהאנחנלט jt  v גערענםער 
 tv ארבייטם־פחיען םינף די no סלאנע
 זיי וועלכמר 1םא פירנמ, דער פון סרינען
 נעלט, void היבשע v געארביים, האבען

 םתיעז די ז״נען טרײד ײער1 דורך יױי<
 געפעחרליכער חעכסט v אין אוײננעפאלע)

 לאננ־ זיך ם׳סען ותלכער םון הראנההייט,
 נע־ ניט קײנםאל אבער אפ«<אנען, <אנג
װערעז• זונט

 גע־ םארניםטעט נעםליך, !יינען, זײ
 וױנ־ אח מערתזוירדינען תם דורך ױארען

 ועידי״ — םעטאל *יג־אויםנעםארשטען
 דוש. נ. נוארין, אין םירםע, יענע װאס אום,

 נע־ ם»ר םארבשםאןי א<ס באנוצען םלענט
!ײנעדלאך. םון טיילעז וױםע

 םיט DjntpB דער דך האט נעעגדינט
 די וועלכער לוים פשרה, םרידיויכער א

 צו נאסונמן דיאבען םרויעז אומנליסליכע
 סאםפענםיי־ דאלאר טוחענט )10( צעהן
 מי הילוי, םעדיצינישע פרײע און שאן
י*חו v ivJvTOOO tie פענםיע v אויד

ײ ווי לאגנ  זיין באשערם נאך וועט ו
i םאטערען «ו ' t •וועלט. 1ווײםע דער אוין 
 םרויען טוינדסראנסע די װעלכע םוםע, די

 v נאו געווען אבער 1אי נעפאדערט, דאנן
ײ ם׳זזאט ײאם די, ווי נרעםערע  נע׳־ ז
 ליידען חעלישע וייערע צוליב ■םק׳ענם.

״ קומט  װאם .קאםיענםיישאן, vtv ppvo ז
 יסטעמ1עה דנערע v נעגען קענען ןא<

o נאך פאםיליעם זײערע ivBo tv  o n״i* 
n םון טויט ליכען t» ip  p tn 1דע םון 

o«np טרײד שרע^יכער iv ip. ש\וע־ די 
 וואם דעם, אין באשטעהט.אבער ט”רינ?

tm די וײנען דערװײל tp t א u? אין י v■ 
 גזד צו אום נעגונ, םארםנעשריטען ניט נאך
 נע־ שה גערעכםען דעם 1ארבײטע די בען
 אוםנלי־ <«ptv םון רעוולטאטען די נען

jk עס אח דעריבער ?ען. m p m (דער אי 
iW קײם איצםיגער ’T iB v ra> vn  v  tv* 

I'M ov>p ip דעם סאר דער«שרה. o ''n v 
vםראנע דאזינע די אנער איז ל;עםײן 

i פון n וױכ־ לענעדיגםםער און נרעםטער 
pro״o.

א זיינעו בעספנם, »י  צאנד אין י
 ט1אײננעםיח pntv 15 יאהר v םיט ערשט •

 Djpopi'vtt, ווענען געזעצעז די נעװארען
otn'opp ,"נא־ וועלכע פאםפענםײשאן׳ 
װערט װאם ארבײטער, דעם רפגטירען

i שאפ, אי] אוםנליפם1םא n  in v פפםי׳
 םוםע, נאשםיםטע v 4טוינ זײן נאך ליע

pj*i  v אוים נים איוזם ם׳קוםט וועלכער 
tv in 1«בעםל v tnptt tv ׳ v ׳in iv o tt

 ,oBn ,tt 1םעה ניט איז עם הוננער. םח
tv 1 אינחסטריע, די in vר 1יכטיגע» 

i  o iv, נאנצע ]DDvrPvty, ואל )vivid 
W די פון jvbdvp די 'P i” D ivD itx אוס־ 

in בײ גליפעז p p  vtv .o "n v  i n נע־ 
v ivb נאט v  ovn D sn  (tv i n '  tie 

>v»v וט1געם צײט d i 'u v im bv ib װע־ 
t'v  iv  t'p ,in ענדליר iv״i לעמן. אין 

i n<", יך1 נעםינען iv i וזײנט ivo  tv 
v אײנינע iv ivo rv ivv ,טטײטט ip 'V  i n 

divo i, 11 איו nע<כע VO” tt( ניט t t( 
rvtp; o n װענען,ivbovp D ivsp i'vtt* 

d» "divo ״,iv״ p iv  D n  iim ט,1גל px 
t tP'vv״i לעבען tv( די PB fipDD'tpv 

ipBn o. . וײנפן פאםיליע, זײ) iv i
1VBlVPV3.*Dtl v iv pv  i v i  t'M dv 

dpvb, ס׳׳פםזיםמ װעלכען אױוי I'M tv T t 
pM«B*ir m 1אוי לעבעז r יט,1ט tv 

iv  i n  p b  p ip  v tvo opvb pvddbv*
 אום* )M tP'BV ײמנאזכענדינ גיט נײט,
p'M אין o p  .Bvr in v  P'ipv b ,םײנט 

i n  tv נײטס־מאז^ n  in v *ארבײטם 
pb  truvOBotM n  T ttl ,(VBVn 'tlB 

t 'id  o n, ויך o n  tw iv tiv B  'ttv מ־ 
dvp'Pvp m, וװט, vttv j (pt''t «'t tv 

PtptiV ײ ם׳פעלט p גים ז 'P אני in v 
o'« tnvttvt (nvP ניט t׳ ivp ײ נײ  v ו

n n. ם׳זזיים in v tt d ivd i'vb tv i v i
tB PJV1P DBV( לי IVBVDITDD't (די אי 

in iv a ,(פעינטם) *i t Pvdvd T tv  m 
 dbv tvPvfi שטײן־שלײפעוט pv 1כײטע

t (to p ip  v״iv םו־ײר, מפש־ליכען 
ד ײ itv v טמדלײ י b iw ניאנישע 

)vo"rtptmp tv«tP (n m v 'trttv P.(

vt>v ,t'v 'o, מעחר ניט tv ,opn *tt 
 v נעםען ויך אויף Pvt DBvrPvtvt די

P»tM VPPVtV (ID VP טײל 't'l i n  (IB־ ' 
d v i ,tt dpjib ,ivp ׳ אחIrtvrw pne 

n לייכטע אינדוסטריעלע י1 םיט v ttr  (tv 
o n  .Dotn'opv םען קען נעחנם tP'BV 

 יםסנ״,1א ?ויםען ניט געלט i״p 1פא
otv ivbv װינזױגסםען i n  •nvi נעליטע־ 

iv: אז) אועײםער D'nvevv V'P'dvb |«t 
pv in v  D«po'iv pb invtt די *v iv o 

ivdip dviv m ” P vr'P צוליב *v: v 
.'”iv Pdvb iy:v::iMttv

*n vn ttv  iv t:tv  p'tt tv:vttoDn:tD 
iv :  i:v> vo i't'P 'tt'v  v:vb יט: *iv :v 

iv:vp די *iv  oin  |ib ::n nvB  v i'tv i 
o 1נײטע in 'ivn  vppvtt ,dvPp י1 טםש 

ivonvo:'M*o:vBVP פון ovd iv:v '>'d*' 
<v<׳ v'ioon:'v vi'ivb 'm n  pat .ov 

v'PviDD'tv pat vavi"M  (to ijruvP 
ovn י1 אין םפן *v: V' in n v ' vovvP 

on מאכט ro ivD  iVD'tn v אױןי o n 
iPVD |v:'tv i• ׳

::tin vD  iv : iv i i n  jib iv ::v: n 
d:vbovp v m 'B tv i"v  tv ,tv ivt” tt־  ״

V'OVBViB iv b  iv̂־np:vip״ivD 1ײ1(ט 
iip:vip״m( אין םײ:ט iv cv rtu  n tu 

iv o ” a iv  v>v iv b אי:שר אן לאגד אין 
IVbvi " t  Pv ovtt ,(nvupvov) o :n 

ib״ivp:v ip  v .בענעםיטם t'v  ov מםש 
tn, או:מנליך, v:v 'vpvn  ytn iv:vt 
iv>"otvav די p:v ip  v |ib ivpvntv* 

 ivtt ,ivo'u |v:vp Pvt'o ,'t:v: 'ttv הײם
o די את n  B'ptv tvotpyi o ''iip :« ip 
id״tD iVD tpw o'tiv 't p v  uni |im ,i| 

.ypvntv m :v  tv
ttv tvP די - i:n : t'M n:vo v:»tvi 

vPotir׳':V'D'ovp v .e פיז D 'l'to P v i 
ovtt שםעגדינ ivjvp ל״כם ,tv:'Dv:D'tM 

ttv i t' י o ו n  iib p':pvd טמיד D P in 
.i« j" 3 iv  o n  jib D:ttv: o n  v tv 

ovtt o חיו n םפנליך אגב tnvtt אויס־ 
iv: 'bv:iv די tv 'ttv ,it ivpo'd  yj'D 'w 

tvo''ttp:vip i «id  n  tv:y: tvo'mvD 
i אין n  t” t Djni d vi pv .db:ipiv i n

rvtv װיכםיגםטזןר i o n  tut DvoPttn 
i ' ' io  tvivtt־d:vbdvp D ''np:viP׳"IVk,

•tVBOVP 1VO” 31V '1 tWPVtl IVB
tvtt זיד ם׳טראכם i n  t'M t” iv 

tvo onvt ,p:vP ivt'ov'M איםלאניש »י 
D'V 1VD” 31V tv tvtt ,PlPOP ,ov .t'M 't

:t t'M ײ|1א  V ttB *I'lPlVB t'M ,tVMtP V״
v im :vP״vrDD 'i ,d יב1שט tvtv: in v, 

 דאן ױ:ד»נט,1ש סיוי כי סזןי o:np אןן
doip יט איהס: vP |” PמvBש”:סtןןן : 

a v iv  dpvb iv  tvtt ivbv םאבריק אין 
DDnitv pv an 3 י1 פון o״t'v  ,d'b n 

y ' iv בא^טינט tvr"o:yaovp v tv. 
,tnyonvD iv i  ivp i:<p v i>»bv ivav 

tv אין *DtM i n  t'M pvb tvottnv n n 
:ovn V3Pvn ,iv t iiv  |m jib tvotpv: p'p 

mvo שײמת nv v'id d ii: 'm i n  w אין 
tvp w vo in v ' P” tt ,Pvb tvD” ttv o n 

iv i ײ nP'Ptt I'tM D«t> i נ n  pv i ' t 
.did v in v  »:vn v tvpnotv pm ivpvo 

m m, יט אח: ,t v t ''i: v i tv u n tr 
*PVtt ,1VD” 31V |N PB DV'P'DVB *1 tV 
,tVDiMVO vr:"M  (VD'Pv:bv ovn m 

in v t t r  v ttfi ,in v ' W'Pdv ir c v  pv 
t ''iD־*w .w rvpB  t'v  pM 0''np«np 

av iv פי< t'M ,tvsivva׳ : iv אלמח די וןי 
pm םים1'ת ps אן iv3Pvtt ,tvo*DD"3iv 
13'PVtPB P'13VD I'M P'P:otM |N |1B t'M
:ivsivdtv. װאחם טא i n  tvo Pvt

Pvtl ,p lp  V JIB V'P'DVB 1V3'PP'P»1M־
v> tfinv' tvo'pv: ovn in,:: יט: ip 

tP'n tv tvo• טיט ¥ dPv: Pvd'3 v 
n אין i»p ומרט:iw:v: m  iv 

in v ' ovtt ,on im  Divttwa pjy 
dvb tnn:ttv3 v ovn m* סטײט  ivb 

Dtiv pv Dtiv pm ,rvtv: ivt''d:vb 
tVD tv DV'M tvo ovn 1 40 םיטV3'M 

t .*uvP pm tvvvtv: nn:ttv3” איג־ 
ivo׳I't pnitv pivor r:v: i't  tn"E 

pm ,mbu גיט tvd:im m  t'v iv:'v:m־ 
 עגנלי״ען on אין «*t its tw'׳ ttB ׳פײד

A906 iny' its rvtv: tvn'DivBovP 
■Pvtt o'tp pnvo in  tvttv: t'M wPvtt 

ddvbivb ovn'o tn איצסינפ רי *vtw 
tn אין tvoeni on >םײ dd" dd n  ttB 

UVP TVUtM I'M.־ .____________
uv* אין  pb  rvtv: tv i'tv i o n  ov

oivtt i:vP פםיתש :iv  o n  tv ,d:v>v* 
tv ivb גײטער  tvip"D:vBbvP ddip 

p v ד י ם v : אין ט y:':” M .p'i3VD 
po די o n  |V3vn tvvvtv: iy :vp 'ivo v 

Dtn'Dpv, ptmo'tM tv i'tv i״ o p n n 
tvot:vii” iv אין:v iv i:v  ,rvtv: ttB not 

i  m v״tn 1 נלוין tv:vttי ,'•iv rv 3 
3iv  i n  w pvii ,tv::ti3״ d: 'ip  iv d״ 

iv tv  D ''3 iv  i n שאפ, אין V3pytt ttv 
I'tM in• איהם מאכען v  D'*v v •I'tM 

ײט״.31א tv :,nvootM שםעגדינ
y:v' t'M tv , i't  onvoenvo dv 

i או11סטײטס,  tvvvtv: h״n  tvivtt tn 
.V3׳tv::ti'ivte ײ i נ n ײ'ט״31א ttM יט: 

tv:vtt ״DD:n'opv,״ ytt D3vdv: tv:vp- 
tv'PviB'tvo'iM (ov3vi$) tvPtnvD tn 

dv:vo'Pv: o ײ3 n  Pvt'o ,03'iv: o n 
v^ ''o:vbovp IV3V: d ivb  iv o "3 iv; 

d vi .D "n p :v ip i" iD  v iv b שויו אין 
vpvo יט: wvitvoPvt 1 הן pvי vdvvP

in v ' invvDiB*tnn אין tvP''D id  v פון 
iv i  .iivP יט: :iv יט: vtv אוםבא־ 

 P'P:dim im tie Pvb v t'M :vtt שטיטטער
iv״piV3't Vt'D't:די :vd 'Pv: iv i  tv ,D 

31v״t tv tv:vPcnn i 't  ovtt ivd״t 
.D3n

t'M rvtv: i n  'it o n  iv :  n ip 
t'M t" iv  t'M 1906 m v' t'D i:vP::v 
im tvnt:v::v o iv i tvo ovn ,dbvtp

m pyit ,d:vo i:vov רעכ;ט v r:” M D'tM 
:Ot־V3PV1t ,tV0''ftPV1P*1''10 VOVPV3

tv::n3 םיט D3n v i 't אויוי vbdvp־: 
D”׳otv ,'ttv .tve ,?נײשפי iv iv  oivtt 

v dPv dw p י1 *חולאת1ײ1ם VDD1M11V3 
vs'PmvBv: ״vpdi'S 'd :ה״6ם )v־: 

0”31V PB Pvov D01P V3PVlt ,(DPV10 
I'tM .Pvtt v פײ 't i TtM ,tvn*i'tn ,Pvb 

1' 1 po atDB'nvBי tPn־ 'pytt ,tvcvDr■
ivdip V3 אין ײן1א dd: 'vb v :n ” tnvD, 

d:vptv:v otytt 1אי Pav o n׳'v: ute־ 
*3VB iv3'P:nvttv: v 'tt 'ttv opita rvt 

d vi .o:n'Dpy pn ,םײ:ט vPv iv b  tv 
o:v3n rvtv: i n  ovtt ,tVD"np:vip 

o*tM, יט: ,vow ' i  dvivo'Pv: o n  tvo 
.di'pdb timv3 ivip" d:vbdvp i n  DVtt 

t'M I'tM tvo ovn i אהז ײ3 :vp I'd 
v : 'i” K טטײטס Pvt o n  D in'Bv:i” M* 

d v i ,b 'v: 'ib  tva ,חײסם tv אין o n 
d:vbovp» D'tM in*״ vtt mbu rvtv: jv 

vanv:ט: tp v:u ''K־ovtt ,tVB"np:v 
,1"td ov:v» po m v  o n  po tvotp

1VD"31V o n  DDtp'D WPvtt IVB 
D:VBOVP Din'DPV,׳"tVB.״

,D 'liv : 'tt 1VDV3 t'M B'VP'IB vtv
tVD3nv: o n  |to ivav אײ:צי:־ און 

riv : iv: iv  pm i:v o n v  tv:'D3'i
inVtD'tMIVB D, װײט. 'l PVOV IVP'D 
 D'*3iv divd באשסימםער v P'B'tt אױן•

1 po Ditty: o n  iv b  i 'P w  t"t dvivי 
D 'l T t tvo tvp 1V 3 'in  .1VD"31V 

*1VBDVP '1 t'M DVI ,o n  •I'tM IVtVPTVB 
D״tnvbr Pvt twvtv: tv r שװאת •I'tv 

D"npivip vtv ttM vtv IVfi DVI ,D"1t
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 ארבײמער מױזענדער םיזאן. צענדען
״ ®ארלויף ^י י ^י «י

 /ך$2 ליכקײםען.
®ארגרעט

ױי וועלען און םאגאטען חאלב א און *ו
‘f  m m אגדער אלע“ ----------

איבעראיאחר

 ארבײטעד טײל * קאםיענסײ^אן. קוסט
 דלות םון םארהיטעז דעם דורך מען קעז
 אר• טײ? גרעסטער דעד אבער #<ײדען אוז

 דער אין ארײן פ#<ען װע<כע בײטער,
 דערי• װעט טרײד־המונקחײט, יענער ̂דער

האבען. ניט נוצעז קײן פון
̂דערען ארבייטער די װ^ס  #איז ם

 אײנםאכער אוז ק?ארעד גאגץ א דערום,
 צו רעכט א געכען זײ ווע<כער געזעץ,
 דײט- ט׳סען װען האםפענסײ׳פאן, מאנען

 איז קראגקחײט די ד*ס אויםוױיזעז, <יד
 םאבריק אין ארבײט דער צ(ליב נעקוםעז

w אדער r.• דז *ז !ןןםירט, אםט װי 
 שוציאזע זײערע צװינגעז םאבריקאנטען

 *רבייטער, םרויען באזונדערס ארבייטער,
 קע־ נ*סע םינסטערע, אין ארבײסעז צו

 די איז דעם םון רעזו<טצט דער און ״<ערס
 —!שוױנדזוכט קרענמ׳׳, ,•ראילעטארי׳פע

>vt\ האט דא אז םראגע, א זײן גאר דען 
 פאר קראנקהײט, טרײד א זיך םאר מעז

יב V קאםפענסײ׳פאז ס׳קוםט װעלכער  צ̂ו
 ^ויךארביײ ם5א< הײסט דאס טרײד, דעם

̂ראגק־געװארענער דער איז טער,  ארביי״- ק
 <עבענס־געםערליכען דעם אין׳ אומגס טער

 ;ש(לר זײן ניט דעריבער ס׳איז און ש**,
 אין ארײגגעםא^ען דעם צו*יב איז ער װען

 םילצ דאם זזאט ער פרענס. ״פווערער א
̂ערע א מאנען צו דעכט  באצאהױונג, רעגו

קאמפענסײשאז. א ח. ד.
 ברענענדע א טאג צו הײנט איז דאס

 ארביי• אםערמןאגער דער אין טאג״פראגע
 םען געםינט חנרוױיל באװעגוננ. טער

 סטײט̂ס א?ע םון דריטעי? אײן אין ג<ויז
 סאםיענ- ״עתסידענט ^וין האבען וועילכע

̂ז, םײ^אן״ ̂כע געזעצ  װאס פונקטען, אזע
 א כאט^ ארבײטער דעם גיבען

 קריגען צו דאך װעניגסטצנם, האפגונג
̂כרהיילח  טרײד־ א םון צײט דער אין גע

 םטײטס די םון דריטעל צװײ הראנקחײט.
̂ו האבעז  אזיך גאראנטיעס אזע<כע אםי

 אר־ די םון לעבעז דאס איז דארט און ניט,
הםאר. ממ^ טרײדם םך א אין בײטער

 עססידענט םון ארינציפ דער אויב
 א און ויכטיגער א איז קאמפענסײ^אן

 צו הײנט איז דעם װעגען און געזונטער,
 טאקע איז ניטא, ספה סײן סײנעם בײ טאנ
 םון הרבנות די דאס רעכט, װי םעהר ניט
 ניט אויד זאיעז טרײד־סראנסדױיטעז די

 םא< יעדעז אין װי ^טיצע. אהן בלייבען
 געזעצען, . םאבריק ביז-איצטיגע די םון

 מוחד א און *אנגער א אבער זיך םאדערט
 ארביײ ארגאניזירטען דעם םון קאםןי רער
 אינטעחד <עבענם זײנע םאר <זל*ם טער
 הערשענחנ די אז אויםצוםירען, כדי סען,

 גערעכטעז איצםיגעז דעם זאלען קלאסען
 און םעסטען א דורך אנערקענעז. םארלאנג

 טענאיד ערשט וחגט ענטש<וס איוגעםײנעם
 ארבײטעד אמעדיסאנער די םאר ווערעז
n באסוםעז צו ענדיליך V די • געגען 

 טרײד די םיז רעזויםאטען טרויעריגע
קראנקהײטען.

טי דער — געדענהט אן ױני  םיז
ד םאנגט  דעם פרײטאג, אן זי
ען ט שון מ ט־ — דז ם שי ח ע  .ר

ט ר ד ױ ער װאס זי ה  דער — םױ
 — װאכען ח בלױז איז סיזאן

ען בעלגים ײנ  את פילע, דא ז
אץ דער באגדעניצט. איז פל

W o iyp o  i ': y n  p b

y אז גײםט, iyBooooo, םוםןןל, כיוגעס פון פרײ איז װאם pv פראפיםעך 
ש םכיבח. ארבײנױןר קאאפעראםױו^ y׳noM אן — יא:^י

אױםנו

& ,yf

חױז.' טי׳ מד ^ ^ op אייגע איז 
גרױ* א באפרידיגט חױז יוניגױ

 נליחעז װיחןר פרױזליע, פריחלינג, .
אן. אלזגס חויכם איכעראל

 DjypPytnOB 1אי חיםוןל םיק נאר
װן. םיץ איו oPypitBivo אץ

jyotp פליחען, צו שוין פויגעל 
 ;ויס 'ttv זיגבען וינגעז,

 ראבעז׳ קראקימ נאר שטוב סיץ פאר
lyptnp ־ נױאום. אווי ראבומ

I
בלוםעז׳ בליחזמ •נערנתעד י1 אין

 ;•ראכט א — ןיך רױזזןן רויטלען •
 ט»רװיא:עם 1אי גארטען טיק גאו־
נאכם. די װי טאר׳חושכ׳ם אץ

 םײכען פון אראס אײז אם1 ס׳איז
 שנײ, חןר אין צןנאננען אץ

iy שפילט i ׳ן6אוי ך1פאסט Pyo"B, 
iy װאלד אין ד::ט i .סאלאװײ

iy איז חארץ םיין אין a v אםיעז׳ 
;שויארץ .oiypPvtt אםיען. םרימןר

 גארטעז׳ םיץ אץ jyotPa וױאנ׳מ י
jyppytt חארץ• סיין אין ®רױםןןן
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® ײ ק ג י ס ב ע ר ע ימי, סער15 «רײס$ג,ג

̂ן י ו ר א ע ר ד ע נ א ט ם א ן ב א ש נ ע װ נ א ן ל
דעםביצער פ. פון אײנדרוקען און נילדער

)pup(
p האנ איך- tr םײן אין IPomp אר־ 

 *tptttyp דער מיט « נאםערקט, סיקעל
iy r און םיהרוגג tmvspn, אינ־ א איז 
po־\jyrtptttyp > v:yr"t עחניליר זעהר 
tt אריאמענם. א! oyn ניט אבער זיינען 
 רי אזױ זוי tetv דער םםנים, אײגזױנע ךי

iyrtp גסנצע iityp־o"snv װערט tvopt. 
 איז עם !אולאטענטאריש. זעחר אויך איז

irotPDV?nva p?v tבאוואוסט, v עײע־
 "*iitptpsptjy עקזעסוםיזוע זייערע דינען
jpo זיצומען, אשיציעלע די אויף ניט nyt 
 nvo עסזיםםירען op קאםיםיעם. די אין

 *VP pt'tyn די אין און jptvno ׳סײדענע
 ps?ph - ,ipoo'tv'tpao זיצען מיםיעם
 nvo לעזוגנ poops n געפינעז it טרייען

 װערט דאן םראגע. נא׳פטיםטער ךער
 opp'yn»*po'oyp אויםנעארבייטער דער

om p ויאו •גענום, פאו׳ן םארנעיענם 
אדער אננענוםען דיסקוטירם, ווערם ער

iponyiiptpnit.
 איג־ דער פון otyrtpmyp די אױןי

svtyr"tnpo װיכטיג* די אויך װערען 
poo םראנען it ערשם osvnovs 'די 1א 

nyo o קוטען דאן טאםיםעס, m jt” t םאר 
ottp?a d pi, װ זײ וואוpרpסארםעל ן np 

o inp?. טרײד וױבםינע אױסער npny 
oytt ,iPDP?syia oty'tvt'tvtny די ■pi 

 nyo ברע־״גם ■nays tvotpptpp נעראר
 וו?רעז װעלכע ,lyrtpittyp דער פאר

ttt o?"opa” V׳oyp ptnpnpt ip r,־ 
jpnptt ,dpo אויך otp?ptnyo פאר npn
lyetptuyp אין רעזאמציעס, צעהנדל׳גע 

 pttvt םעות, קײן ניס םאך איך אויכ
op'ttfytpn ps>pt« npoipnun. און 

pt« op'ttfytpn ptn| אויך om ptt 
ipnptt onnittpt די םון opo'oyp ביז 

lyrtpittyp opn ippnsun pttyp »u־ 
•I”»

tv אידי׳צע op'tvt'tvtny npo"snv 
 potvpvs v איז op'ttfytpn ?ינ האבעז

 פארט ?ר וחמ דעיענאם, *ערער ז»ך.
ivrjpittvp v  ix, אן האבען ער דאוױ 

«*pjpj ?זיין פון תזאלוצי >— ?,vpv 
o;po«np זױכםינ־ די רא?ום?נםיר?ן צו 

 ראן און ̂,vpv? no אקםױויםעם און קײט
tv — ווצנצן האבצן זיך זא< אליין צר 

 T« נצםט דןרפח יײן. צי ס׳פתמ וואם
 ײצרם וואם א<וציעס,1ר? apt גחיסצ די

 אהן םצודצמסצר, װי סארוזאנרציט,
 םאראינםצרצסירט־ און אויםפע'קזאט?ײט

 אזױ סונקט אבצר יא, זאנט מצן קײט.
o װי v̂phv ipd רעס םים צו IPii ,bvp 

ווערצן. סםור איינצם פין ײיל םצן \
tv ייך, רווכט זיך, םאר און vtv tv 

 רצר 1אי ניט, סײנצם עארם כאציהוננ
 צד ם*ל. רצר נימ ר*ס איו אנער אםת׳ן

 און pvnpivpo אוטאםאםישע די ליב
 inpt צײדצן אלנציצס1געפצלינ?ײטס־דצ

 ווצרט. מיכטיגען םון רצואלוציצם אפט
 •tPvtpn םך v tv ipd געםם נ?װ?ה;ייך

IP זײ tv פאראוים װיס?נדינ ציעס, p̂ti 
 איך ווערעז. םארװירקליכם ניט ?ײנטאל

 האנ־ op װען םאר׳פטצהן, זאו vtv קאן
oopovio ,P'dvbq זיר וצלט 'o IP3PH, 
 ב׳פום רעואלוצי?ס, ?רציהוננס אדצר
T האנד^ט op |Ptt ניט אנ?ר אופן t 

ptpit; פרא• אציאנס1ארנאגי אד?ר טרײד 
ppvo T וצרסין אט נען. t oop3 בײ 
 ipdvo צו נאציהוננ לײכט? vtv אונז

 אפט ד?רמיט ותרט op און ח»אלוצי?ס,
 און םײגוננם פון סיסנרױך v נ?טריבצן

djpp»« .אויסדרוק
* * •

 IPO סוו וײן ניט אב?ר >אל ואס װי
ם די מווואונדערען מיי  צרג־ ױן «ינ«*י

m o ,די װאס בפציחוננ opo'ovp ױײ  ו
 חד פרײןגצסרפבטע יעדפ צו ארויס מן

j t w t y רעואא■ יעדק ווצרט נאר ניס 
n נרינמיך jtfjruvnvo נאר op װ?רס 

po רער צו |ptv>p:w אייר 'dvp יעדןר 
 חנזא־ דאוימ די נאר זױ< װאם אייגער,

 פרקילצח־ איחר אדער םארם״דינ?ן <ו«יע
v די חנן. rtm ניס פונײטצן פאםימצם 

ױו  ,oovnjpo'ttpi אח אומפארםײאיס «
ײ גאו  אוים׳ן נלייכצײםינ אױך הפנדי׳מ ז

tm o r* o v im an .י אופן po ו 'dvp
 םאר׳פי־ נסוסטיגנען איחרצ צז צו

«ן זיי ווען דציענסציצ^  אפילו זיי
 dp .|pov3P>pn ivv3piuvp פײן
v ו*  P 't פה טיםנליר v און ױניאן 

 ?רטײנצן צו רצכם ראס סנן תאט
*VP סאנווצנשאן יענער סותד חנר

ארױס■ פיסנק »וז סריי דארמ און סיסינ
v m »׳•po9ruvmvo י ו  pnvn םיינוננ

m

Mlזיך חמס דאס •וז י׳מצנחײם
-jjnuvp חנר את באסיייימן צו

 אויך און נוםא, פאנװ?נשאן דער אויוי
 םןןרמטעחט רזגדנער. ערגערע קײן ניט
 די םון איגטערעסאגטקײט די אז דך,

 1א א■ מייסטענם העגגען מארהאגדיוגגען
 ארײמעבראכסע .די פון װיכטיקײם חנר

ױציעם* רע̂ז
ײ קאגװענ^אן באסטאנער דער אױוי  זי

 רעזא־ װיכטיגע זעהר עטגיכע געװען ;ען
 קאנװעג^אן די בײ חאבען װע<כע ?וציעס,

 םאראינ־ גרויס ארויסגערופען קאמיטעס
 זאכ<יכער אפשד זײנען און טערעסירונג
קאג־ דער בײ װי געװארען, דיסקוםירט

 דעם <יעט מען װאו זעיבסט, װענ׳שאן ״
 כרי ׳פעהנרעדערײ, אויף געוױכט הויפמ

 דעילעגאטען. די םון יטטיטעז די געװיגען צו
 בײ םארנעקוםען דינען דעבאטעס אזע<כע

 דער װעגען קאמיטע רעזאלוציאנס דער
 טאלעראנצעס, די פון ^ום״רעזאלוציע

 רעפע־ דער װענען קאטיטע גאא דער בײ
 ױריס־ דער בײ און רעזאלוציע רענדום
̂אן  אנגעװעהטאג־ די װעגען קאםיטע דייק

.17 לאקאינ pc פראגען טע
 װעגען דיסהוםיע די איז יבושל, אזױ,

 קאםיטע ױריסדיק^אן דער בײ 17 <אקא<
 פון איגטערעסאנטסטע די געװען אפמר

 דער אױוי דעבאטעז צא< גרויםער דער
 צר זיך זעיטען האב איר קאנווענמאן.

 רעדען זאיען װאס רעמער, צו געהערט
 ״הי־ יענער אויןי װי איבערצײגענד, אזױ

 םרײד- פשום׳ע א דאך זיך דאכט רינג׳/
 גע״ דיםהוטירם זי איז דאך און םראגע,
 אזא םים הארץ, פיי אזוי םיט װאחנז

 זיך װא<ט עס ווען װי כרען, או[ היץ
 אכסטראקטען דעם װעגען נעהאגוע<ט
̂יזם.  חד געהערט האב איר װען אידעא

 קאפיצאג׳עז איז סטודעגט׳ען, סאזור׳ן, דען
 אזוי װי ,2 יאסאי םוז םעגעדזשער דעם
̂ע  ארגוםענטירט יאגיש, גערעדט האבען א
 א געגען טרײד־מטאנדפונקט רײנעם פון

 געװען גאנצען אין איך בין ,17 לאקא<
 איבער־ זײער פון אײגדרוק דעם אוגטער
 אג• די גערעדט אבעד האבען צײגוננ.
 אזוי מיט גערעדט ,17 םון הענגער

 באוױיזעז פי< אזױ םיט אנן םילהארץ,
 <אגע, טרויעריגער איצטיגער זײער םון

̂כע  איבער־ הײליגער זײער מים איז, װע
טאט א צייגונג,  זײ ,װאס דערפון רעז̂ו
•̂  האט גאסאל, אײגענעם קײן גיט האב
 גובר הארצען אין טיר בײ נעבעט זײער

 אױסםירונגעז לאגישע די איבער נעווען
 גרויסעז אײן םון םארטײדעער די םון

̂־ דעם אונטער אז םײן, איד ̂אקאיל.  זע
 די געםונען אויך זיך האט אײט־ירו^ בען

 גע־ איר םאר איז עס און האםיטע גאנצע
 איז עס צוהנאקעז. צו נוס זזארטער א ווען
 אי?, ערגםטע דאס אז כמ, א<מער אן

גערעכט. זײנען צוױי װאו
ױ א<זא, ווערט, קאםיסיעם די אין  ו

̂ונגס״ דער צונעגרײט עהען, םיר  םארהאנד
̂ענום דעם םאר טאטעריאיו  דער םון פ

 גע־ ערישט קומט עס װאו קאנװעניטאן,
̂יך  יע־ דעבאםע. גענעראל די םאר װעהג

 םעק־ און ט^ערמאן א האם קאםיטע דע
̂כע רעטאר,  באטראכ־ די םאר <ײגען ווע

 קאנ• דעם פאר מאםעריאיען קאםיםע םע
 םארטיײ הויוט די אויך זײנעז איז גרעס

p ^דיגער t קאםיטע־בא- אננענומענע די 
ש<וסען.

 קר ניט חאז האםיטע די אז טרעפט,
 האם באמ<וס, אײגחײטייכען אן צו טען

 םינאריטעם דעד םון םארשטעהער א אוץ־
 םינאריטעטען דעם בארינטען צו רעכם א

קאנװעג^אן. דער םאר שטאנדױגקם .
 באריכטען די אזוי װי ארט, דעם םון

 איז אפגעגעבען, ווערען קאםיםעס n פון
 םון םיהרונג די אפהענניג גצוױסערמאסען

 תוגאן, םוז םען איז קאנווענעאה חנר
ײ סאטיםעס איע םון באריכטעז די אז  זי
 קא• און קלאר םוסמערהאםט געוועז נען

 אי\י םיר, שײנט קארעקםסטעז, אס רעממ.
 טשערמאן דער שגײדער, כרודער געוועז

 חאם ער סאםיטע. סחנדעגשע< חנר םון
̂ינם זײן ט ם  אט^ײטמער מיט ערפ̂י

 גע- גיט איך וואלט -אין !יגקם^יכתײט;
 וואים אונזעריגער, א איז ער אז װאוסם,

 עכטער אז איז ער «ז געמזוארען, איד
דײטמ.

j נעברױך אסווײדגסטענס i b זײן 
 ביוחנר געםאכם חאט פממרםאדכבוד

 דאס האט ער צי ניט וױיס איך חבינסקי.
 דערפאר, צי באמײדעגקײט, אויע גצטאן
 חאט איאזיציאנס־^ידערמי• די װאם
ביזי• מטארק אזױ םעז5נעחאי איחם

 באריכם־אפ״ די אימר דיריגענט ראר
 מאגווענ־ גאנצער דער איבער און מבער

 פון ירעזידענט. קאנווענמאן דער איז שאז
 חאיםוגנ די אאחעאיג איז דיריגיחנן ױין
p t ןאנוחננ*אן דער ארקעסטער. גאגצעז> 

 גע־י זאגענדי^ אםת חנם אמ, או־מסםער
ױ געחערעער א אוי* שסאנעז  חנם אח חי

ם פאדדמסם ר א ם ר ע  קאנוחננ״ חנר ד
דגכיאן. םאריס ברודער •חנזיחננכ^ ש*\

 קאגװעג־ טוםעיודיגען א ערווארט געזאגט,
 באזױ איך פיענ אמאםטסטען װײ< ^אן.
 אפע־ גיױיארקער די pם מיטינגען די נען

 מעגשען הונרערט עט^יכע װאו רייםאדס,
 איב;ר^ריײ אנרערען אײגערדעם פיצעגען

 אין חכםה גאנצער דער מיט יעדער עז
ירפר.

 דער צו געקומען בין איך װען איז
 גראד איך בין באסטאן, קײן ?אטועגשאן

 און גע,ואידען די םון םארט^אדעט געװען
 האב אין מיטיננ סין אזא םח געיצרײען

 » כאטש ערװארם היחות, לכל דארט,
 איך גײסמ. אפערײטארס ק<אוק ברעקעי!.

 די אפילו אז איבערצײגט, אבער זיך דיאב
 באס־ אין זייגעץ אפערײטארס ניױיאדקער

 די און אײראועער. םו^טענדיג טאן
 אפקענ־ בלױז איז זיך סארהאיטען זײער

 וע־ זײ געזעילשאםט » ם»ר װאס4אי* דג
זיך.... םינען

 געװאוגדערט דעריבער םיך האב איך
 װאס רעספעקם מאס גרויסער דער איבער

 איהר צו ארויס וױיזען דעלעגאטען א<ע
 איהר און קאנװעגשאז, דער מאיעכטעט,
 טאך א געװען גענוג איז עס פרעזידענט.

 דער אז האנט, טשערםאנ׳ס דעם מים
 אוועסזע־ זיך זאה דעיועגאט יענער אדער

 דערעגאטען עטיליכע ארט. אװם׳ן צען
 דאך קאן רעדעז װארט, דאס םאײאנגען

 אנדערע, די זיך דאכט אײגער, נאר אבער
 עס און געװארען בא׳עו<ה׳ט זײגען זײ אז

 םרא־ שםילער א האי איבער׳ן זיך הערט
 געברויכט זיגטאן פדעזידענט. צום טעסט
 זײז מיט האסער. דעם דיט אםיױו אבער

 קיאר ער זאגם רוהיגקײט געװעהניליכער
# רעקאגנײזד״ :אט אר ױ״ ארויס: - 

 אוםצר יעגע אז גענוג שױן איז דאס pא
 אויף אװעהזעצען זיך זאלען פריחגנע

 זײער אויף װארםען אמ ערטער ײיערע
 סאכמ טשערטאן, אילס זיגםאן, נעקסט.

 אויטארײ זײז םון םיסברױך יןײן אבעד
 שטלענג. צו ניט קייגטאיי איז ער טעט.

 אומגעדױודיגקײט די גוט צו װײסט ער
 ער אדן הערשט װאס גערװעזיטעט און

 צו הוראר אח מילדקײט נויטיגע די האט
 דעילעגאט, בא׳עויצה׳טען א באפרידיגען

 סי־ אוםנעװאונשענע פארטושען צו אדער
 הומאר, דאױגען { דעם םיט טואציעס.

 אוםפארטײאי־ שטרעגג אח מיײקיים,
 רעס־ ארויסגערוםען ער האט םיהרוגג שער

 האבען־ װע<כע דעלעגאטעז, איוע םון פעסט
 אין םארדינסט גרויסען א געהאט אויך
 דער םון דורכםירונג אימפאזאנטער דער

קאנװעגשאן.
* * *

 צו עהנילױ זעהד איז קאנװענשאן א
 אופר מיט איהר ערווארט מען ױם־טוב. א

 םימ באגעגענען צו זיך ריכט מען געדולד,
 רעגט מען ברידער, און םרײנד תאקאגטע

 מען ארבײט, טעגייכע נודגע די אוועק
 און מייר איז װי' אוים זיך םטדאיעט

 זיך םיהקט מען — װארט אײן םיט האניג,
 גע־ מם*טוב׳די:ער דער אם ױם־טוב׳דמ.

 די אויס. שנעי אבער זין לעבט םיה<
 גיט סטאיעם געפי̂ד פרײד pם מאס
 זוערט עס און ױם־טוב pc יענג דער אויוי

 אײדעסדער װאכעדיג pא נודנע צוריק
 םםח ױם״טוב חגר .Tt ענדיגט ױנדםוב

ײך חן אײגענט^יכען דעם פאר^ירט  נאך ̂ג
 ערשטע די נאו pא םדר־נעכט ערשטע די

 געהן ניט מעהר זיך גלוםט סוכות טעג
̂בען דעם סוכה. אין  מעז זזאט 5געםיוזי זע
 מא:- pא קאנגרעס־צוזאמענםאהרעז בײ

װענשאנס.
 צר די ב*ויז זײנעז רײצבאר שעהן,
 קאכד עיעקשאז די דערצו, גרײטועען

 םאח• דאס װערען, עיעקםעט דאס •ײגען,
 איסע םיט באגריםונגעז ערשטע די רעז,

 ױם״טוב׳דיגע די נאסאנטע, און פרײנד
 דער קאנװענשאז, דער םון ערעפענונג

 דאס דעבאטעז. ערשטע די pא באגקעמ
 ׳סאנ\וענשאז חןר םון סדר־טעג די זײנעז

̂כע  ױם־טוב׳דיגע איע אויס שעיעז ווע
 יןאנ־ רעשט דער םאר יואזעז און געטיהצען

 װאכעדיג״ אילטע, די ב*ױז ווענשאךצײם
 הויבט םעז געםיד%ען. <אנגווײייגסטע

 א םאהרען ווענען טראכטען צו אן מויז
 םעז וױ< חנרװײ< ארבײם, וחנגצז חײם,
ען, טייכמעז נאד  םרײנד באזוכעז עיפ̂י
 pא קרוב א אויםזוכען געגענד, דעם איז
 :קאנװענ א חנריבער שונן מארפציט םען
 שיע«ס עס און אײנע, נאד סעשאן, שאז
 בא״ מעז ײעז נעי<ח, זצו בי אזוי שוין ?יך

̂עגענהייט א ווידער אוטט  אביםעא זיר גע
דעדװאריםען. *ו

 קאנווענ־ אוגזערע נאר האבען דערצו
 זײ װאס חנרםיט, חםימ גחיסע! א שאנס

אנג ם̂א צוױי דויעחמ  דער וױ אזױ׳י
 דער V* מם־־מוכ. אידישער לצנגסםער

p חאבען צײט ir ארױסי• חניצגאטען אילע 
̂וגסםע, דאס געזאגט  םארמאנעז ?אי וואס ק

ח ײן י  %%t pc קאן כמנן וואס וױיס נאס י
^ אייו ירווארטאן. נאר וואר טארצװײ ד
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 ®ילאדעלפיעף א פון װארט א

v• .קלאוקטאכער
ip וו?רט?ר t ra רpדpvטoר :
p אזוי jr> זײנען מאםוניסםצן די וױ 

 םאראנגד ד?ר םון 1נ?רוארע באזייםיגט
י I״ פיהרצױפאםט רpרט?ינvװ  ptV>P י

 *ר- זיך חאב?ז ױניאנס םאב?ר דר?ס און
 !ייעי און op»n: פארשײד?נע גאנידרם

 •i»p די אויד ״שילום״. ipiip: 1אי מאטא
 באנומ?;? םיט ?ןיגצשר האב?ן םוניסם?;

 איז ום״5,ש װארט (דאס ״שילוס״ ?ולות
 'MfiVi םי<ע בײ ״.’b׳dpp״ זעהר

 ױני^• בײ סיי «,vs׳ אין סײ הײט?ן,
 -IV םיט ריסלוטירט איך האב מיטינגען,

 נןך פארב?זןנד?ט זײנ?ז ppfpti נייטער
 ווארם בריסטשצניען• dpi פון װארע]

 צו נעטרײןןס *לז האב איר .שלום״
 ,oonp ניט םיינ^ p>v די tv באוױיזען,

tv ״שלום״ סײנט קאםוניסמען די ב״ 
 םיט םיהר?רשאםט די זײ אינ?רנ?בען

 םארשטע־ קאמוניםטען די ...povp דער
 V ,שלום״ װארט ד?ם רpאונט ניט הען

 דעס םאר צוואם?נארבײטצן פרידליכ?ר
 5םי אתאגיזאצי?.. או«?ר פון װאוילז״ן
 םון נעײאר?ן ?רהלצרם דייטליך איז

ivot’ t .ttna : טיר, p rn| רע אין נים? 
 די ארנייטער. דרעם און ?יאוק די םים

 םאר ipov |P3״t ױגיאן או״ער פון םירען
ױ, םארשםעהט ר״.pארבײט •י?ד?ן  םאר• י

 סןוטוגים■ v אין ױניאן אונז?ר װאנדל?ן
ip דאם )pp”רpםאכ םיש?ר p̂ii םפחר םיר 

^ipiv ניט p i ; סייעד צו האב?ן םיר 
 ?אסוגיססישער דער פאר נאצאהלט

p צבער אײאנטױר?. m נ?מיינ• ?רנםם 
p«rip?pip po| פון ■ivnt't .tpi חאנמ 

 די םון אוי?ר?ן די pv ;p3:ippp;ev ניט
 נאנצע די שלוםחוכער. פראם?סיאנ?ל?

 םיםטרוימ ארייננרעמ^ זיי tPDfpn צײט
 אונזעון פת טוחות די אין באאס און

”pip טיט םרײצן און מיטנלידער t p>v 
 װידער־אויםבויאוננ דיי י?ן1ל!טי צו כחות

ױניאן. אונז?ר פון
 באסטאנער די ipotppj t־v איצט

 צו oopo'3vo איהר סיט קאנײענישאן
pitpp ppv און טאכ?ר דדעס און np 

 און בריד?רי, :רײטליר נאנץ סלערט
ppoopur שון דע;יט די nptnv איג־ 

̂נאיי  אר־ י?ר?ן םאר ipcv זײנ?| טעדניייט
T• א םאי װאס צו |nptp;ev בײט?ר, V 

 באלאנג?!״ נים זאל רp פארטיי רpט'יט
)Kויסpר odppo.( ניט יאס איז v נריי־ 

np>pnp po» שיום פאר p' iדpר 
 tv םארשטעהן, װעט סענם קאראן מיט
 םאר ש<ום רpנדינpישםvם v איז דאם

ארבײט?ר.
opjpn ,איהר opp'303vnp>vD, אתר 

 אין שלום דאס דארס, אײר אםם איחר װי
npt:tv! וחגט רײה?ן p״pvo3 ניט ipn- 

0 |Ptr״pn| ,זיםערמאן' פארטנאי, היימאן 
 פיח־ די p»t ipppm ײאירטיס און
 בא• איחר דאס ניט, איהר ד?נ?ט ? ר?ר

 ארבײםער די נענען םאדבר?נ?ן v ג?הט
 ױנ־ אונוער רואינירען ה?יפט איהר װ?ן
 סאםיסא־ אויסגערצכענםע די צוייב יאן
 ױניאז און סיאוסטאכ?ר איס איך ? ר?ן
jvo םאר p>'t [?די ראם ניױב, יאהר 

 סאג• איחר אויוי האט אינט?רנ?שאגאל
 ד*ם ,opd'Mpo איעס נ?טאן וו?נ׳שאן

 רײהען. אונזצרצ אין iptsnpn זאל שלוס
 ,שיום״־נע־ אייער דאס באויײזם, דאם
 וחר שװינדפ<. נרצםט?ר ד?ר 1אי שריי

י 1ל«  אדף tp^pov זיך סאםוניםטצן .י
י װי הייר ז?לב?ר דער  Dipt קאנװפמוסז י

IVOP3 op און IPDPt 1א tt uvtjflptp 
 nou : פאלגענרע) םיט ארבײטצר די

jt>r ott ipotppt tp םיר ,״ברים, r't ̂
 פאלשםער v זײן tto ימיאן אונו?ר דאס
 פארסײ |”p tv אוםפארם״אישצ, דיג

י דאטיניר?! ניט טאר  B3V& עס יוניסז, י
 חװי־ םײנעז זאלען ״t ott װי o'tv ניט

 דארן• ױניאן רצר no ײאױלזײן דצר םיט.
םיסגלידןר. איחרע po ivttpnov tto און
ײ נאר  פאראײניגםצד די?ר רורך |pr*t ו

 נארינ־ rtp״t ?צםפען1תרנצ בכח מאכס
i אלס םיר איז ניננ׳נז• t t  tpoo'ttovp 

ipp ח?לם?ן ױניאן ד?ר אין ipdopp פאו 
 ארבײםער׳ס די no tttnpoPDnvo ד?ר

י םאדעחמ ippptt op ױ1 יאנ?,  ימיסד י
 *tovP אױטםײדינצ די ניס םיטנליחנר,

 •אר־ ־tjruv |V אימענד ןודצר ניסט״פ?
 מר אין ?אטוניסםען די ippptt טיי״

 דצם ov «ו סומעז oottpw נאה?נטצר
. ? באשלוס

tp̂ ױי, סאחפטעח איר ײי ptt זײ 
 וײ tvo Vnt ,tve ניס Pvot״p דאס

ipnpor די no jpojrtporv דצר Vp־ 
 די װי זזןמר סי< יארםיי םיניסטישער
 סויזזמ־ מחנדלימ די no אינטערעםען

 פאכױליעז דיעחנ םיט ארנײטער טעי
נרום, בײדער םים
םילוודצלפיא ,8«י. קוק, ב.

m ..

I

no ojtiuvp רי on״tvo w
 דדײ נ?דויצרס האס קריסמז

 :יסמף»רי«ן1א «ר
סײן איי

4T■.ז:׳

ר ע ג

m מענעחשער m לעצםער
ארנײפ־ פארוזאלטונגס ח פון נאריכט

׳ב ײ ײ י
 דזד npoopnr pv נרידצר pרטהp1ז

ipovtpj: —
 V אינצמענען דא אייך <ptt איך
 ■po נסארו ח׳פאינט דער po באריכס
 pv סיזאן ipovpP opn po סינקייט
 |Pt״t ovtt ם,pנדאציpםvppר נעװים?

r םײנוגנ םײן גאד o ’ tt יד דצר פאר 
 *ppt opt פאר ארנײס רpגדpיtב גיאן

ipoo בסריכט ד?ר אן.1סי T tv  ou t 
 ־ropo pTPvtt prooMt די נאריהתן

•ttv אין ootpoonvopi אלצ po ?ײטען
באסרד• ודפאינט וצר

tpo op ארויסנ?זאנס nnptt םיי־ די
 איו ivno ססרימ ivovp) npi tv »ננ,

rtvt v נוט?ר tpttpt, א:?ר otv נא־ 
jpnvn ,ip ip 'n נים pPv ארנייסצר tto 

 poit* po* פתכם די tpovtpt טרײד רעם
 אר־ סאו אינסייד די •ivtpo םינ?ן

it האבען ב״טער  tPD’ tnpttv ארנייסצן 
 ?ר־ ויר םען ipp ,iPDvn pv םריח חהר

rtv נעמאנט |,ptvt tv צויבען t v ניש־ 
 גיס ipp דאס אב?ר .pppo ?שה׳דינ?(

tptptt |pnpit otvtpt ייד01אי די otVP• 
 איו, דעם אין ש*דיג ש?י?ר. רא?טי״

 שעיער, poPptv |to צאהל ־ נרוים? ךי
 אר־ סאר rtpntptvP שנײתנד? שאחי רי

po o די און נײם "p roD 'nvo די 
.“pvoo, »ראתציר?ן צו דדפאב?רם

IPD'tnpitv T ד?ר t ovn ivtpo 
 לײ•ptpoPvrivo 9 די אין opm? ?הר1

pt זיד חאט און ש»?ר ttv' 1כװאל?די 
o>ppviipt, נארםאצ נים אזוי tv ,iPttpt 

 v po tpovtpt o'tp |P2vn ארבײט?ר ו>
 •po tpttvt דעם תרך ביױ װאכ?ן פאר
ivt .צײם

דיחשאכערם.
?י1א איו ivtpo אנחױב o'tio נלײך « 

 otpoppp ipoenp רער tv ,IPttpt טײ»»
tto tv’i די ip3?pii צו r די poopit 

 דצי איו ,jpptpr אויפמ?ר?זאםקײט
iv די דזשאב?ר. ’ tv היעס האס tvo tv 

tpopviotvP ptpov^rpt 103 סיס 
|Pt” t 69 popptt po ,onp2vtrn ptv̂ p 

 1ovov* םוירטשפנם די tto סימלידפר
”otpitpoP3t'v iPt אײשאן t 34 pv 

 וױכסמסס? די po pt״v דזשאב?רס.
opvnotVP opn pv ipoptu ישען1צ 

 tv ,rjt onp3vm די pv tv'tt’ דער
 *oprvo jptpo בלויו זאא דזשאנ?ר •דער

tpt'o ױניאן onpntroppottvo'svo.
iv po ס»,1מ?סטי3אי ױ די ovtt ײ  י

*vn ,osvopt ivtpo |popp> ovn iv't 
iPt מיר tv ,ootvtnpn T t די • n׳*ve 

T בערס t jptvn גיט pnvor onpo'ppt 
pv ttn א*ציהים?ן v 2 opn דעם piVP■ 

ovn ,p רא?ם. v  tn n ’ttpnpo npiv 
/ tPDvn םיס jpvtpnpotVP ,n 1איי n 

otvtptiv • ,,t די P’vvnpiVVP P t̂o. 
ovn iv ’tt' ,n nptv יס1 זיך |PtV>nvo 

’poPvnnpn ׳onpavrtn ’n אויוי tt ר1צ»» 
epntpttpttv ovn nvt ,|pt צי םיסלזןן 

opn tpotpntsvt onpovrtn «n tptt'tnt 
otpontv opn pv optto. ־ די JV’ in 

ipntptttv tto' n  tv ,oPn'DPt ovn 
IPtt ,o” ntptp?pttv npn pv oovnp 

ipn’n ניט v irv  onpovotn n  ipJptt 
r״oprtnp?•. ptpt” v pnp' אג־ אין׳ם 
.P'vvnpvvvP po tpttttvm pv otpon

 ot* ipotppt nponpn |pt«t םיר
ipttpno tt otv tv ,o tfrv i די v m• 

tootvitva optptttvttppt tv onps,!״ 
npn pv nvopvo v p v  iv ’tt' n  tv 

npt'npn optt jt'nootnrv ויסיג! l« i 
t |pt” » t*« די novo jntpopvtt 

op tv ,tetv vtv T tv  IV'P* npn po 
no v ” t >Vt0״ ,tvno >po־י *Vt «t 

 nto nmnpo tv• זײן jptttvttvpt לען
P3sJonvttotv״nvo o זײעחן tpt” v» 

w Ippvoov ׳
npn ^אעױצםטמיײס otpoonvopn 

o'po אוםסארטײאיש?ן ovn ivonpro 
pomp ovn די ײ<מם3אינ»עםסי r v־ 

tv .onptvrn  otpntpopn| סים nnpt 
ovn ipovto’ tv r t ” tt עםטי•113אי די 

tv ,tpt'ttvo tvo'o זײ ip t'ocprvo גיס 
.onvopvnotvP IV'P’

n  ovn ,1928 ,nvuv' ipo26 opn 
n  iip tpt p«noo v  onp>pnpn ivot’ 

: onpovrtn otpntpipnt'V pntpt^vo 
nJ ĵnP־npn’o r  ,ovoovp pv |von>ip 

,p 'o rovn  n« nptpp ,np>'o pv 
O’ ttp Jt pv .e ,Jpotpno pv >pm’tn 

onpnvni pv v«, בארהין »̂VP P1t 
 VO ,otte D'nvo ,ovoovp oivp* צקסעל

n׳ptvtP o.)
1 ovn *ipoo nptttvײך> tpttpttv־ 
opn סיסלען *p r  iv 'tv  p>v tpovoo w 

ipo’onv p3>ptt ,npo גיי v m  p tn־ 
*onvort ivm 'tovtnv npn |tv onps

»

t onps״o t v  pv iPO’ tJt* Ipotppt |pt 
nrt po ײניאו nvo ipopspt jpsvn pv 

t n’O ,01P070P0 v״iptvoovs |pt 
v nvo נpלn̂״noאי tptvn n’o pv 

n>pt prn 'n troo V otvoptoMV 
vrtn p** ׳!וםיאוי ih  po >nv» • P 

tto ■o ,onps די onpsvotn, 
snv np” t op’opto’ tnv ipsvn ovtt״o 

opn po onvopvnotvP Ivo r oo tv 
 pv .ivtpo anoo o'po S’tntv נסי

otnsvt ,onv tpo psvJop י« vn n o* 
o בעו ivooptiv איז ארנײט, רי tttv 

iptopo w tPtitPPt די סיס pntpt>vo 
pv onpsvrtn די זײ אױף ?ן3ארױם<יי 

pntptJv■ סוםע : n>pt nvnor po 
P15״ — ovoovP pv iv o n ? v ^ J 

np>’0 pv npn*or ;nvPvn onpnttn 
•ovn PV *WPP ;nv>rt oipimo— 

 Ppm*tn :nv>vn onpnttn 5 — שסייו
nv?vn onpnttn 7—  Ppotpn* pv.

T t ipsvn onpsvm  pntptPvo ,n 
*Voov ootprO rto pv ittov^opttv

lO’, סיא״׳סאן: iovP ptipVj’ tnvs
onvo ,עקסעל נלום tvoovP oivp,, 
 onvo ,onpnvns pv קװינטא .n סיייס
p:Vt•>

nptttv oponntpt ivn ipsvn n’o 
npn i t  o” povtpnpDB'iv ppnvoo 

v ’cvov o tp ro rto׳״*np nptttv .|vo 
npoo ׳jpttpt p v  one סיס po re  npn 

nppn .'tvoovP pv ovonvp .n .v 
IV 'tr o 't opocprvs ovn npsvm 
otvtotv t > ovn pv onvopvnotvP 

snv »n |pn*titpntt״*otVP ,n po o 
opn osttvs jpsvn v s  .onvopvn 
on’V ipsvn pv O'OV l” t pv npsvotn 
prpptt v o  tv ,otvtpt oo 'o rvs rtvt 

npapr pt'U p>v ipovooav, אוינ tp 
ttv otpirvs p't " s  |Po*vn T t optt 

snv h  IPnop 'vt o 't optt״po o 
oo n־.np ip r iv 't r

npn nvt tvo ipo אייף 'ttit opn 
pttt npsvrtn npn ovn ,ttttnvtt* 

snv »n ipn שםיםם 'tttpntt״po o די 
ivopt ovn ovn ttv npaptr iv 't r  oo• 

nppn ׳'*tvo t' tt iPoJvnpt ovn one 
ovtt ,onvopvnotvP Ivo r oo n  |pn»t 
pnpntv T tv  pv ,ot'ooprvs ovn np 

.npopr a'OPvnotVP 
*snn v o  ipsvn pntnptvn• ps>prn 

osvopt םים npn po npnOto'o pnpntv
*DPttt'V PtO"V nvt |tV ,|VIP"V'DVOV

 ךיויon'opnnv n»o ipsvn 3 טינ״׳סאנס
pv ivm 'v 'ovov otpron'to npn tt 

psvn n'o( זײ osvopt ovtpnpoo'tv 
''*t'oopttt'v n  tv ,opvo opn T tv 

o |pr'v''onvootv o'po tvo׳|vonpe 
nps'v ptp'Jvntvpo oppnpto'tv ovn 
tpsvn n'o .otpontv o'po (patopno 

 npn po ipopvo די םיט jpt'ttvs זײ
pt o 't ovn op ovtt ,tvr"t'oopttt'v־ 
jpsvn n'o pv jtovn>PB''tit p 't otpp 

,opvnotvp opn 0't> ,onpnvopte'tv " t 
iP ;לײר n 't 'X 'to n  tt די O'ovspJvs 

optto opn tpovnonps'v tpsvn ovr 
otpron'to n  pv ,otpontv opn pv 

a אסאםיאײשאן t f ro r  nptttv *pn t'M 
ttvtttpt ,"t tpsvo ovtpnpoo'tv pv*

ttt>Por p t'T vs.v  |popt tt tpttpt |pt
.o” ntptp>pttv npn tt

ovn tvm 'V'ovov otpron'to n 
v ot''>pto'tnv סײן pntpavo n  T tv 
v :onpsvm. .ד •VP pv ovonvp 

500 o ; nv^vn״pv |ponp מאלגמי׳ 
250 r t  2G0 ttvnp npo^vtt ; nv>vn*

 גילי■ ̂ם pv>vn 360 סײםאן א. לארן
onpnvns ttfovp pv>vn 260 nps 

pv P3>pt ovn 1 יאמ חאלססין< pvאים 
.nv>vn onpnttn it  ro 'ttpj'o 

npn חנ< סן opon'o ?nvt n  po 
ipnvttpt opo**t'oopttt'v ipt'n ovtt 

otpoonvvrt ivm בײ t'oopttt'v opn 
o jvonpro |pr'v''onvootv opn tto 

.no pv os'to 'tv npn npotiv ,o'ov 
ot>vo 'it : ,220 איז װאולןי,  oV 'o tt 

pnoDtnt'v ,59 ootpron'to? לונם̂ל' 
72, •j,» •27 onpsvm  otpntpopnt'v

pov ,42 onpntroppottvo otpntpvpn־ 
ippn אםאסיאיישאן onpntroppottvo 

7, 43 onm roppottto svo ipp'umv 
pt''t pnv'npv npn •pn,| רד איס 

204 ,tvr''t'OOPPl'V u p  po ovoMt
ipnvttpt on 't'tv 'tr npopr 149 אח

 דורך געווארעז ארגאניזירם זיינען שעפער
 חאבען און קאמיםע אמאנידײפאן חנר

 אמעריקעז חנר אק אגגעשאאסעז t״
j^  ^ t tpayn 7 .|vr"M 'ovov?

ײ ײ ײיז ״,0״ ?>” י ?.nnun?,«fiuW v ,fv r"v״eyn npt ידז ipovjm ttv
*vn 63 p r Vottyp Jm oon t'v  o

otpntpopnt'v 'מח

P I* * '

prt׳'*tto t'v P 'tp n r i•  IV'P' i* J 
roopttt'V u n״*pt o roporvs |v r 

'it ppo 't pv ipopvo in n  ipnvr
____j  פאלגס

onpntropvouvo otpntpopnt'v —
■;13« ivt'o  a n a s  ;;18* ivt'o  >v 
p|״ v m  otpntpwnt'V •ivrpvnpn״ 

ivt'o tt'nao •,36»ivt'0 ?vo :onps 
«24; ?P'noont'v ,11* ivrpynpn 

anoo  ;28« ivt'o  ?vo :?'ottVP 
P 'to  .7* ivrpynpn ;21* ivt'o 

;33» ivt'o ?vo :onpsvrtn otpre 
.14* ivrpynpn ;19* ivt'o  U'nao

npn ח־ײױ nvo onpsvm  n  iptpt 
P'tptnyn* iv גים 't r איז ns״•ys o 

o*o'?sts in n  ipnyttpt osvopt etvp' 
•nyo, pv ,“t p o  otpotvn. u p  pv 

in n  pv “oonpit די onyor p r'?ap 
ospn o'o |ptpp n'o pv •iPttto''t 

-pt v ovnpt oyn tt''nn npn tv ,IPtyt 
tttpn'tt pottt אױא P'noont'V npn 

po ?vnyo n  ips'tnpto'tv oyn pv 
npn'?to'o pnptttv אויוי nps'tn v 

tt iv 't r  npn po osvo n  .n ano 
in  tpeoponvo סיס 'n po ns opn 

n  ip p '? i t  ip r s n i pv onpsvm 
tt |pttpn3 " t  pv op?3vno n p svm 

opn nvo psm דין t בית, po “pn 
t'v  iv 't r  npn אויף tetv optnpr v 

.ipnvttpt onnootyopn
nn npn tv״t i i  v ovnpt oyn tt 

atp יף1א *pov npn po onpsopo n 
tto inpt i t  t'v ,iv r''V 'o yov  |pp*n 

'npn .ipnpo't ptpsptptty ips די iv 
tn tp o r t'v  otpoonvopn t t 's v m 
ovnpt oyn pv .,ivn npn t iv  IPttpt 

po t?yonp opn pv p?n ipo'tni v די 
onvapn iv r"t'tv tn y  u n  •ott''nn■־ 

•pn t t 's v m  npn 'tt ott 'ttv ,otpo 
pv opntpopnt'v npn pv otpoonva 
tttv oyn otpoonvopn tppnpov npn 

■p n  p'tvnpoyvp poo?to n  jpsptpt 
.ii"nn  opn

v nvo ,?פײשסי -rtt v  nvo oytt 
nn npn ta r״T tv ovnpt oyn n די 

n rt pv ipnyopvo p ip rm no •אינ 
pit ,p»noon? איך iv yn ipapns אויס״ 

•pto'tnv t'V oytt ,w h s  V po »tt 
?P'nooynt'v opn po ipnyttpt o p 'r 
,1926 ,nvrtspe |po9 opn ,?*ottyp 
,nprtnptpo opn po DtPS"tptnpettN 

otp? op .p'?p .no זיד : 'ttv
: iPo?Dtpm

nn'v tv ,o ״|p ס׳איז 't ?po'*ttt 
ptp?pt oyn| אין popno nps'?tpe npn 

ioo ?nyt v po''־IV 'tr n  oytt ,op 
'*n .onpsvm  n  tptpt jponpt oyn 

p>«t op'noo pt| נעוץפען ipnvttpt 
ipsyn onpsvm  n  oytt opn in n 

.onyopvuavp iv 't r  O't ot'ooprvs 
po onyopn u n די ootpo?opo p«noo 

י oyn ?vo ipnp' pv oyn *ײנם \ 
oyn pv t?yonp ovnpt ty 'tr אתים־ 

o?pt pnpttr v ot''?pt־IPtpt »ivnor 
n  t'v ?vo jpnp' pv .onpsvm  n 
o'?ooyp npsvm  o'po p'tpnyno 

ipnyttpt oovooptoy בײ IV 'tr npn 
*ytipt os«ntnpn t'v  otpo?opo v t'S 

ipspnpottv npot?vosv tv o 'o  |pn 
•iV 'tt' npn it  onpsvm  n  po m

opn esvnovsov pv tntpopt 
?vo . |pnp' pv iv 't r  npn ito t?your 

iovp v ipotnpottv oyn ty די װען a r 
iv tpttpt op o?ytt ,npsvm  v tptpt 
ipnptttv po ipoptt n tpn 'v po ptotv 

v םיםנ?יד *,?tnp iv ipsvntvnvo tt 
Jt'tvto 'o  ps ך  v nptttv nps?ptt ײו

avoDBv tv in n  |pn«? ?yt ut'?to 'o 
P'tpnyno u n  po סײ pv t't"ttp t'v

J'tPttD'tV סײ
t«?' 0 גיט' 'povtpnpoo'tv ptn?vs 

•iv t  npn tt
,tttosv O'O

.nprtnptpo ,p'?p ?propo
דרייװ. מנת דער

trn די n  n s r opn po o''pt»opo 
n  ipt'oopovs pv tppnvomve tt 

IPttpt t'v־Do"snv pt'tyo־5  iy it 
otyr'ntyp pt''opt?v n  .nvsnpnttvn

no tpatn'ovs p tn tpor pv קא• די 
u v a 'v  pv ipttpt'ottnpojtv jpoo'tto 

*tpoo iv 't r  n  tpos'tnvo tt IPt 
oytt ipevrvs ?yt oyn ,ns ,onnvn

pv npnnpo טעהרער P'tvt'?vnyopn 
V it אי|  ipttpns pv P'noont'V npn 

ttv po ?vnyo n  ntnno npnptnpn't* 
-tpr v ovnpt oyn ,npn'?to'0 pnpt 

tv av?p«v IPS?'׳jt'tv to 'o  npn i 
IPt” t npn'?to*o pnptttv po pt't” v 
IP?,tvs n  po ipnyttpt opperpay 

•pt oyn |po pv o” pro?'ts” ?t po 
tv ,nov t?'ov t’v 'o  .n s r o"3nv 
o 't |po oyn npapr pnpopnt n  pv 
jpttpt t'v oyn IPtt |pn«o o"snvpt 

ipsyn ,ivn tiv  •t'o'tt וי snv n i״npo 
npn tt opntpttpt npopr ptp' po יד 

op .r'ts't?np |V nvo jy 't איז ip sy 
tv ,nov i't v אין n׳ p״?npapr pt 

pv o"snvpt "no |tv ptvno tpo oyn 
oo” snv pt'tye*5 n״*tvpo t'v iv t i 

.ipnyttpt ipoynonps'v tp*?vn
e?porptty r v  ttv?opns npnns 
o?v ■nvys o t 'v rn  npn po ipnyttpt 
tt"nn tpotvfipt opn po oa'tn npn 

oyn np pv סים npn חייוי *po p?v po 
po ttv |p?vpv? p?m po onpm pt 

*pp pv un '?to 'o  pt'opo ponpnttn 
ps?ptt ,onpsopo rtvys  tt'otppt •זײ 

pv nno n s r tpnp' ipotppt .|Pt 
ns״opn onptv?vs ipsyn ?yn otp 

tnt y oovooptoy pv oppnvo pty?r״' 
oyn oyn .npopr ?nyt po אי־ 

IV'tt' *n tv ,o'oysp?v3 n  et"tnps 
|pty?npn tt o 't |pov?rvs oope t'v 
6 «n tv־oo"snv pt'tyo־yt iy t i? ניט 

jpnptt ot?yopto'tv
oyn ?,ottyp ?pnoont'v u n ניס 

p jpoitpt״tt tttppor ps'?nt''no j 
,1926 ',t r  |po30 opn pv , iv 't r  npn 

t pv w n s  v tp rm p t'v״*ny np 
tnpottv ,'n'ptt otpo'tt n» ivt״" 

.no ,nprtnptpo ?'ottyp opn po otps 
otpoo"oo opn pv oyn *ip .|"?p 
iv?osvd t'v  ty 'tr  n  tv ,oo*'?ppt 

ipnn'Ottsmn ־5 דיoo"snv pt'iyo־ 
pv iv n איז ootnp o 't םיט׳ן ,irn n 

snv n  tv pv״w  i'? 'it |pt"» npo 
.n s r  |po"snv

otpoo"oo opn tt npootp tv o?v 
OTrttvnv n'o ipsyn ,|«?p .no |to 

o o v r n  tie tt'o*o v׳po D"?npe 
no ?'ottyp ?P'noont'V opn״,tvo 

tntpptp o 't pv ,nvnspo ipo3 opn 
•tvnv t'v  it'O 'o npn oytt opn i'tv 

 nptntp inpt v אין ipnyttpt זשירס
npro p?v opos tpsyn u p  Jt” t* 

 eoynt'v* ױ סזן opo'oyp pv ?ײס
opn tt tpoippt npopr ?'ottyp ?pn 
i t  om p?opi t t  IPsyn pv it'O 'o 
it  |po?pn pv iV 'tt' npn "3  jnpor 

pt'tyo-5 n  ipt'oopovs ײסס•3אר 
 PltP tt iptttvtttpt oyn oyn* װאך.

pnooynt'v o'pa ttt?por n  ivn? 
'?.Ottyp

*tptp?pttv n  ny?p ipsvo tt otv 
"iP'ns v op'rpt i* 1אי syn הײס, ? t 

ottyp ?pnooynt'v opn it,.? 1אי 
I'tv  osvopt ovtpnpoO'tw «*t syn 
opn po onpsopo n  oytt jtpvo opn 
pv otpontv opn |ptp?nvc ?'ottvP 

t0 ״ )popt it  i" ? t  onpnyopto'tv 
■IVt npn tt at?por

•pt n'o ^psvn npopor iy tt v pv 
o'po npapr n  pv opo'eyp op 'r 
tv nvo ovtt pv .?,ottyp ?pnooynt'v 
jpsyn n'o o v r ?'ottyp ?pnootnt'v 
ipsyn ,tP0"snv ntsv?o >ps ipttopt 

t o ײ  bovnt'v npn' .eavooptov* ו
T in  OTDtvtv ivn oyn ?'Ottyp ?P'n 
tt t'? 'ii jpt"! " t  tv ,opna npn 
tttv |pa?pn pv tttv o 'o  ipnnpavyp 

?yt Bpvnotyp npn tttspor nptttv pv 
o t'v  |tv jpnptt o'nptay, םיס npn 

n v  nptnttor*40 npn po a n n 'a t"v 
3"oo־v nvo t'O'tt ntpann t'v  iy tt 

n v  pt'tyo-5 n  tv ,po'oyp ppnvor 
s״opn jpnptt o'nptatp ?yt iv«*oo 
.ivt'o  tpntpotp

n»'t poppt( (יילוס

ע ג ו ל ם ק נ י ה ט ר ױ ו
חױז אץ איםער חאלםען v מקס

ם ק א ל - ם ק ע
סאםיליע גאנדער דער פון ס*גענס די חוגויירס  o y i 

 onvaanoa pM ױי nyopyn י<׳לט:1*

onyoo tirr. p?v pv ,opvs v otpo 00 pv 25 JO
*
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I n i

וי»ר) יענ«ער «ון (»*ר#מע*ונג
pa pi*?p iv די pi*' v i vs ia i 

la דדעס 'in םיט voaiona i n 3 «ן 
D"iaiV3'a o 71 (*פאיען cia ias oan 

*l די pa זוערען. בוים r " io o 'r t in 
pv ?a די װאס םיטנייתר, רי םון iv iv i• 

o נ*«רד ועתזטיװ im a v i o*n, איז yi* 
ivn חנר w r i t אויסװעג ?*!ישער 
נעסינען. oivpvi o*n טען װאם

 t» רעתפרדם, די אױוי tvnovi סיד
vooaas yr'oo די 'iioaP זייערע און 

ivi?8038i אויסנעשלאםען ניט ־זײנעז 
tn*nvi פון i* i ,ta'in i n זײער חרד 
 זיך רעדדפיסטריחנן is פון •pt אנטזאנען

s* זייערע םיט און ia> iv rs i'i חמסרוד 
 אויס״ *ייין זיך זײ tvian פרנייט טױו«

ta רי און נעישיפסן 'in איפ) אזא אױף איז 
 װ*ם ,oiyov?v *ן פון נעײארען פטור
 אונ־ וייער דורך און גאםור זײער בײ איז

 פאר־ 1<יסישצa is ■8 סערזוארפענהייט
 טרײד cis ■pMvr און wopnoon סײ

ױניאניזם.
n*py דער i די דורך פודייבוגנ פוז 

18 tvoaiao, די זינם pv ?m vivrti ■זע 
mow די און נאארד *t 'ii8 i8׳? <vi*le*
 ארנײט דער ו* ivoaiovns האט טיטע

 אז טינט,vטrב* ױניאן, די ivimo פון
*i ניט i ־8מײ געםייװם ױגיפן די איז 
in, און ערנםםע די נאר '*y>V3vnv3 

 באאט־ םיםנייתר, nvtna פון ארנײט
yo, די אינפרהויפט און voiim orvna

■
 DOamvmvp האנסםחתטיווע » *ויוײן

o פאר 'cvm  o n אין ארנייטער ךי פון 
 *ם*< ײידער איז איגדוסםריפ, אונזןר

i' די ימס n  tnvn ?viarvnvora 
 ארביײ 1אםע*י*אמ דער pc װאמארד־

ivo .נאװנומ
אינחםםריע. דרעם יארקער נװ די

m ביו  is ט”־*8אויםנויאוננ וױדער 
pc דער ispi*• t 'i 1אי ב«ןאח־, דדפױנם 

 דדעם־ די man ,1926 פון דמעםבער
iy3*o יס* a >םון טיי o i'a rn  i n 
 oan iviuptii די םיז tvo'?yi נאאהד

 םארװאיםוננ שעד?ינע ?*םוניססישע רי
i אין האם n ױניאן yoarvi.| שיעכ־ די 
vo ם«ר־ שעדיימר דער סון וױרחמנען 

 אננענריסען איבערחױפם האם וואיםוננ
 פאילקאם איז יאפאי אער װייל ,22 <אקא<
jviivi וױדער הערעאםט. זײער אונטער 

 1אי איו זו«ס ,89 יאסאי םון ארנײט די
 םיז פרײ נעװעז 22 ילאסאר םיט פארנלייד

 נעײאחגן נעשטערם איז סאמזניסטען, ךי
ך  און םעםאדען יח טאיןטיקעז די ײי

קאמוניםטימע די םון פאתאכיעםינומ
jmema
 סםרייק קלאוקםאכעד םון rav ביים

vnoon דרפם די איז i’ a איננאג־ כמם
»ivnvi iv ,צו אום און רעסאראטזירם 
D די םעוועז8ר m ^פון םאכ v נענע־. 

mנע איז oan סטריי?״, רא< aנע־ רט 
 אויך און מאםוניסנתן, די פון װארען
D די »ז חנם צו׳ציב m 1זײ זאיעז םאמר 

ia ivoa>wwa װידקרזאויפנוײ רער 
 דער איז ױניאז, דער אין אומס־ארבײם

pn urmp . אױסמד רעדזמיסטרײ׳טאן 
jv>KP8.״*DV־n די זי נפװארען מפריים
ivaen o די פון ענםשער דעד m 

 חד «ו באאח־ רער tie רוןי ojn אױו•
 נלע:־ ata ivnvi איז זיד דז׳פיסםרירעז

ך האט דאס אז מוםינער, מנד  נע• מ«י
 can אוםנייס »ז סארטיירע; is םאכם

a ײאלט סטרייק נפנעראיו ata pa ציימ 
 אונזערע דרעם־םאכער. די is נעבמכם
 is געלזינט םארדינעז vesaas נענעראי

 פאחזאנדיע* חיכםינע8ם די פאר מערען
Dan ,tvi נעפיחרט האבעז is כא• דער 

 נרױ v>a ר־ט אנרינמנםס די *ון גייאװג
iva דער אין באל«באטיס w,a*Dm8־i* 

.1927 אר1יאנ pa סריע
םארקעטם. אנדערע

 נחיםפר חנר אויא injppip גיט
oan ,vaaiD'ia אינטעתצשאנאל די ean 

oann זיך פאר tvnvoan is י ’ta י in 
tie חגר o m  pa pia>p אינחססריצ pa 
 אמטערנאני., םאלמטענדינעז po יארפ גיו
 נתיס גענונ pmvi איז oan אױפנאמ •)

amr paםיי געפינען דורבצזפיחותן, ־ 
 נא• אונזעדע וױמו זעלמר דער אין אבער
 זײ׳נר P® םייל א אפנעמ^ינ אםםע

pa rrtvn r פיי pa אויםםפדיד וימד 
י pa זאםקײט n י ru a זױכםינע iv s 

vu ®ערס ia  pa tvrm s paי«יטן. ־
 ניט זיך, cnveanat <ןענען, םיר

 אר־ די אײנמיײײטצז pa אויסרעכעמז
pa אונזערע tm  pa weaaa דיזע 

וואלם Din וױיל jorxrnn אח

 די איז חדננעןעמ ה»£
ױ m ו  t m מחו י

עיה&ג*.
tv וױרען טיר iao in טיט a •»» 
ױנ צי«מר  פין יחןר*אױפנױאו»11 רי י

ean ,aiMP'iP pa V’sa נזער1א riana 
v’o חןר מרן איו rrav פח ot'iioap 

 פון ovaaP די pa ארייננעפאלען אױף
 טיר דיפטאטור. iviP’DO'jmaP חנר

 pa aiaP'tr pa via? די ta נאטראנטעז,
 חענסםפי דער סיט נעװארען נאחאגתיט

 *PMD בעסטער חןר pa פטרזינטינ?ײט
ivoatpi’n invt a v ia  pa p*d פן.1א 

v די i’DD’naD vntai ״ חאנדלװגעו*a 
oip'iiviaa ruvorPaB rva די D'lioap• 

un  pa DDaiDvipms oan ov pa ivo 
V 'ss i'ia ra ״«־ דיv ־םיטנלידער  ױנ̂י

pa ̂טעיט האט m אמעהגע is  a iaP 'r 
ia פיס די אױף i* ׳פטארפײם טעחר מים 

 פריהער־ די pa געװקן איו ױניאן די י11
trina’ van. איב¥תעבענה״ט די pa 

?oa זיד זײו טקריב po יאוטינער תר 
 דעם זיכער םארלינם סיםנייתחפאםט

ארנאגיזאציע. נאנצער אונזער po מיב
פילאדעלפיא

 pia>P די נײדע, pc חיסםצריפ- די
o m  pa םאנער ?iv?apa, ציינט ta 

la »ז tvi«ns ניידע ’in  ivtua, — די 
ovom  pa Dpia?p — וײנפן vippiia* 

 דעם pa נאזיס שטארקען a יף1א שטעים
i אינערנענענחייט po וינען n  is 18ױני 

i n  iso .חױפט־פרצ־ די מעםנערשיס
pd j» v>d די pia?p־,o>apa? ivDao

tvsia ויינען װעינע ira פױי *ao po 
 איג* זײנפז אײנםמס, מגיםטישפן
טיט־ די jia פיתרער n דוםםריעלע.

?!ceam irv, םיט i n חילוי n  pc איג־
aiarvnve? נאנענענט האבץן באאםטע 

t״n v ימיטו־פרטניצמן DivD«sviD'ia 
ivdiw  ou די oan pa .tm voro ia 
o רי אגנאיאננט m?־<*vn pa ,jv>8Pa 

oivn ov vd יא זיד a pc Mp-inm  a
111 IVT'CD'IIDaP ivm?voiD 1VI” >P 

pa ,v■ נים ruvpip יוי1א t״n v שטע־ 
pa ,iw in נים imvpip י1 יוי1א n v iia 
in ■ראבלצטען  pa י םים ז8ימי  tvN י

i םיט ימיאן, רי האט שעפער, n 
un pc* ,אינטערגעשאנאל a Din'CVUa 
onaaio. נעםאכט pa האמף כראװען

באםטא[.
pa באסטאן pa m ou  nta 1ני *p ia 

pa 1 האבעז שיסאנא' ivdd 'H c b p *נע 
is שארצװיישעלטע טאבם  iVDinao םאר
a la כאפעז c  .V'sat'iaaia ivtna
ro סילע איז צייט באױיטענרער גאנץ ii 

 tnanva taoviD'ia איז oan אוכײט,
tanvniap iv'D?na?'D in  iac, אמ־ 

in anv i ovnvrovnvo ױמ־ *ap o n
1אי אינװענינ טאבאטאזיצ םוגיסםישען

jt'sa t'iana  ivtna
tvn דזשענעראי די moipvtpv באארד 

oan באריהםטען איחר אתיםנענעבעז 
lvoan ,1926 .sn  pa ,im a אימימ 
vr'DD'iioaP v?apa? ' i  lie באאסטע 

im a  o n  iw?aDisD’ ia T t Diatoia 
ivo?anv> tvsan iia די *ap vm vw iD 

a נאאםםע םוניםסישצ 'm  in  pc־ivp 
t iao ■naa? o i’a rn״Dnnvons iv* 

anna
V ארד8ב תשצנעראל די ia  oan 

o n פארלאמ po לאסאלצן באהטאנעד די 
a ovo i'a ia ספעשעל vo'oaP אכטמנ 

. IVdvi is י איייי  זיײ can ,Diae׳pv>v י
P» ivoipvnaD ivi י  1םי |ia ,tv?apa? י

in 8 לױמז n iבײט1א די מאי in  pc 
ip« io  i n  pc pa vo’osp טמיד'i r i i 

to  jjc a m n ’Pio’o פיחלען ta איצ־ די 
in באסטאנער טינע  D'o eeam ni'D 
i חילוי n  pc אינםערנעשאנאל ivsan 
pa oo שליסתנ in םיט ivo 'iia  ,i  lie 

o״o von i pa DPia>P pd o i” io  n 
pa סיס *v i DP’ inapaan ’t’ iana  n 

■oruai מאכט  in iv o ” iaD• ויי־ 1םי 
tvi ו1א ta ,m י m nnn nr innonr 
in איםאליענישער ?osaovi oan ?apa 

oan p a 'o n ia i■ ארנאניזירם V3'?bv 
v»a vo’ iu? ׳pa ,Tjtwte 1אי pw iPa 

ivivp םיר ta ,tviat םיט *vioiaD in 
*aw nvo ra  nvtna tie nvn ivosvt 

 באםםאנער nvtna tv?vn באאםנמ נא<
iv ii i r ’ t ivsvtoiao inapa? י» irw

.DVTI
קליװלאנד.

v’sa ria n a  ivuaM i^p *wina איז 
ta ביישפיל אזיםנעצייכענסער *m id  pd

oan o n איי ivtna tvn t >ivo ia i 
ra״’  ta1 סי״יי pd •׳מײיכעו *o’noap 

n יט1 םעםינסיים, םישער  v ia  m ivpip 
n■■ ׳n n  ivn pa ivo«anwna׳ia c  t 

opia?f o n  pa iir in r o «1«־, can 
ro iv o ia ? n a c  ,i  po o a o n tn  a t'
ivtna

בא־ נאדאנט' טיים ױינסיגע י1 ײס183
V3>vii , iv in in 1טי lvnanvi iv3an 

pa .pms unna’ v״a טיט i’i ו1א  vi* י
a tvnan נייעם po opna אנעמײאי־ 

ivsiam םענם a oivn Dan o in ie n a 
י8פ בארעבאםים ךי pc נײמשטײפרם

1 pc d’cvivs o nארגײמר י vi oan* 
jvo'i דט tv?io ovi בענעםים in  po 
' t tvopno,,* םײם ,ns vtn .'o ia ia i 

1 invt iv iנאשטעטינען וײ וױיל 1ױפטי 
iv3>vn iao O'sniD a םיר — ivdovp

1 ,l'?OVI0<10 י”P3'?01811DIB180 V 
tie די is vnoon i'a ארנײטער. די
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מענעחשער נײער ערװעהלט נאגלער
j מאיד חשאינט יארקער ניו פון

)1 ײי■ 1§י י׳ילופ
 םאראנט־ זײן בעת ױניאן דער םאר גען

 אמטס־סעריא־ שווערער און װארטליכער
 װעלכעי• םיט דיריטערליכקייט, און ׳ת

 גראםולירט האט האכפאן װײס־ארעזידעגט
 ברודער נאכםאלגער, ערוועהלטען זײן

 דעס אויף עדות געזאגט זזאט נאגלער,
 ברידערליכקײט, אםת׳ער םון גײםט נײעם
ױניאן. דער אין איצט הערשט װאס

 בוײדערליכע א\ן אויםנאהמע הײסע די
 האכמאן דזשולױס ברודער זואס אװאציע,

 און גלענצענדער זײן נאך באהוםעז האט
 האבען אפשיידס־רעדע, טאלאנטםולער

 ברױ םון אויםריכטיגקײט די באשטעטיגט
 ער אז באהױפטונגען, שלעזינגער׳ס דער
 האכ־ באםיהט כחות איע מיט זיך האט

 רעזיגנא* דער םון צוריקצװזארטען םאנען
 א איז רעזיגנאציע דאזיגע די אז און ציע

 אײנ־ האכםאן׳ס ברודער םון רעזולטאט •
פאמעםיהיעז. אלטע װעגען בילדוננ
 ברױ פענעדזשער, גענעראי גייער דער

 םון קאטער א איז נאגלער, איזידאר דער
 ער װאו ,10 לאקאל פון קופט און טרײד

 אלזא איז ער .1910 זײט מיטגליד » איז
n מא- אינ׳ם ױניאן דער אין אריינגעקופען 

 העכסטער און שעהנסטער דער פון מענט
 צװי־ געהערשט האט װאס באגײסטעדונג,

 יענע מאכער. דרעס און קיאוק די שען
 שײנפ, עס װי אידום, האם באגײסטערוגג

 ביז אקטיוױטעט ױניאז זיין אין באגלײט
 קאריע־ העכסטע די דערגרײכט האט ער
 זײט ױניאן. יארגער נױ דער אין רע

 לאקאל םון אײדזשעגט ביזנעס א 1920
 יאהרעץ פון משך אין זץ־ ער זזאט ,10

 םאראנטװארט־ םארשײדענע אויף געםונעז
 ער איז לעצטעגס ױניאן־פאסטענס. ליכע

 םו; מענעדזשער דיסטריהט דער נעײעז
 דעפארטמענט, קאונסיל אינדאסטריעל

 צױ צויאלעםענס געוױרקט האט ער װאו
םרידענהייט.
 קײן נישט אלזא איז נאנלער ברודער

 עש און ױניאן, דער איז חדשות •נים
 דער איז ער אז צוױיםעיל, יעדעז אהן איז

פלאץ. ריכטיגען דעם אויף סאן ריכטיגער
—אלט׳ יאחר 33 איננאגצען איז •ער

 טעמפעראמענםפױ א ענערגיע. םול און
 אר־ לאנישער א און מאסעךרעדגער לער

 םאר־ אוז קאנםערענצען בײ גוםענמירער
האנמונגען.

v
 ספע• דער איז אווענט אין 8 אזײגער .

 בדארד דזשאינט דער םון םיטיננ שעל
 טשערפאן דעם דורך געװארען ערעפענט

 װיכטיגסטער דער סטאלער. בחדער
 געװען איז םאנ״ארדנונג דער םון פונקט

 קאםיטע ספעשעל דער םון באריכט דער
 װעגען דירעסםארס אװ באארד דער םון

 װיכטיגסטע די םון רעארגאניזאציע דער
 יארקער נױ דער בײ ױניאדאםיסעם

 הא• עס וועלכען איבער באארד, דזשאינט
 װײם־פרעזידענטעז די באריכטעט בען

װאגדער. און ,שלעזינגער
בא־ זײן איז זזאט שלעזינגער ברודער

 ער װי נ^כדעם גלײך אז ערקלערם, ריכם
 און ױניאן דער אין ארײגגעקומען איז

 מענליכ־ די געהאט נאך האט ער אײדער
 םענשעז מיט׳ן באקאנען צו זיר קײט

 זיד ער האט ױניאן, דער םון מאטעריאל
 אונאנגענעמער אן מיט באגעגענט גלײך

 ביד דער האכמאן, ברודער פאםיךונג.
 האט םענעדזשער, דזשעגעראל איצטיגער

 םא״־ ?ויםען צו װידער אפגעזאגט זיר
 זזאכמאנען אבער קען איך אמט. דיזען
 טעטיג״ זײן קען איר יאחרעה זײט שוין
 רעד געװען בין און ,25 ילאקאיל אין קײט

 ארויסגעםיףי־ט איהם האט \ואס ערשטער
 טעטיגקײטס־גע* נאציאנאילען דעם אויוי
 און װײסמ םאײוירענעם נאכ׳ן ביט.

 אין שיקאגא איז סטרײס םײקער דדעם
 גע־ זזאכמאנ׳ען םיר האבען ,1919 יאחר
 אוז •אסטעז, שוחנרען דיזען שיסם
 דער אין האט ער װאס וױיסם איע איחר

 דערײ איז עס אויםגעטאן. ןױיט קורמר
 האב איך m שםענרליר,1זעיבסטפא בער

 איבער״ צו געזוכט םיטלעז איע סיט איחם
 ביז לײדער ביײמנן. זאל ער אז ציעעז,

 איד און ערםאלנלאז געווען אבצר איר
 דיזעז אין אוועקנעחז זײז זעזזר באתיער
 נישט ױניאז. דער םון םאםענט וױכםיגען

 זיגםאן, •רעזידענט אויך נאר איך, גאר
 אויף אײנםילוס גרױסען א חאט וחנ<כער

 מיטלןןן איע 4םיט איהם חאט חאכםאגעז,
 איז חאכםאן שרים. זײן טון אאגצרעדם

ר מ  חא״ מיר און אנטש^אסען מבליבען א
 זײן י1אוי אנדעחנז אן זוכען געםווט בען
>•m. נעםאלען איז אױסוואחי אוגזער 

 האם נאגיער אױך אבער גאגמר׳ן, אױוי
jrprnwa f t** גע- אונז איז עס כיז 

מיז  מאר עד אז איבערצײנמן, צו איחם* יו
 װיכטיגעי » ®ח אפזאנעז נישם איצט זיך

מני¥דםמיכנג
 באמת איד בין אױטוואה< דיזצר ®ח

 אסוו, — *יצזעגער. wm — צוצאײידזמ,
«t גליקליד ימוימנר נעותו גישט װאיט

ט תוי געבלימ י

 אזא מיט צוזאםעגצוארבײטען האבען װעל
 טוער, םלײסיגען און ענערגישען םעהיגען,

 איך איז נאגלער, ברודער איז דאם וױ
 עלעקטען איהם זאלט איהר אז םאר שלאג
 דער םון מענעדזשער גענעראל דעם םאר

באארד. דזשאינט יארקער נױ
 אין האט, אשפיז ברודער װי נאכדעם

 ברו־ אונטערשטיצט 2 לאקאל םון נאמען
 צר םען איז םארשלא:, שלעזינגער׳ס דער

 ברודער און װאהל, דער צו געטראטען
 אלע םיט געװארען ערזועהלט איז נאגלער

 גע• האט דעלעגאט אײן בלויז שטימען.
״פרעזעגט׳/ שטיפט

 אינסטא״ גלײך איז נאגלער ברודער
 שלעזינגער, ברודער •םיז געװארען לירט

 הומאריםטי־ זעדזר א אויױ האט װעיכער
 אײנעגטליך אז באסערקט, אוםן שען

ײז ער דארף  און אינסטאלײטאר, אז אי
ױ אזוי  ארבײטען דארםען וועט ער ו

 װאלט נאגלער׳ן ברודער סיט בשותםות
ײ אז ױשר, א געװען אפשר  זיך זאלען ז

אינסטאלירען. געגענזײטיג
 זײן אבער האט שלעזינגער ברודער

 מיט פארענדיגט רעדע ־ אינסטאלײשאן
 װענדענדי: אנװײזונגעז, ערנסטע זעהר

 םאלגענדע מיט נאגלער׳ן ברודער צו זיך
 צו חוב אונזער און אײער ״ס׳איז װערטער:

 מעפד אונזערע ארבײטער, אונזערע דינען
 מענ־ און כחות אונזערע אלע ניט בערס,

 ערשטע אײער זײן װעם עס ליכקײטעז.
 זאלעו םיטגלידער די אז זעהן, צו פליכט

 אונזערע םיט זײן צוםרידען װעניגסטענס
 זיך לאזט עס װאו דארט אויםטואונגעז,

/ פאר טאן עטװאס ז׳ י י
 אינסטאלײשאך שלעזינגער׳ס נאך

 דע• צוליב נאגלער ברודער האט רעדע
 דאנה־ קורצע א געהאלטען צײט שפעטער

 האט ער װעלכער אין פראגראם־רעדע, און
 דעם םאר דאנסבארקײט זײן אויסגעדריקט

 צוגע־ איהם האט מען װאס כבוד גרויסעז
 האט ער װאהל. דאזיגער דער מיט טיילט

 זעהר געװען איהם איז dV אז ערקלערט,
 פאר־ גרױסע די אקצעםטירען צו שװער

 אין אםט דיזען םון אנטװארטליכקײט.#
 אבסא* אוים׳ן אבער מאםענט, איצטיגעז

 ער האט ױניאן דער םון פארלאנג פוטען
 םאלדאט דיסציםלינירט<ר א װי אנדערש

 עי װי נאכדעם האנדלען. גע?ענט .ניט
 האכ־ ברודער אױוי אפגעשטעלט זיך האט

 געלויבט שטארק און לײסטונגען מאז׳ם
 אױםטואונגען, און םעהיגקײטען זײנע
 טעטיגקײטס־ זײן אנטוױסעלט ער האט

 דרעס־ די צו זיך װענדענדיג אוז &יאז,
 אלס אז םארזיכערט, עכ,זײ האט ?יאכער

 זײ ער װעט דרעם־סאכער אםאליגער אן
ײ אז און םארנאכלעםיגען נישט זיכער  ז
 םיםטי ״םיםטי א האבעז איהם אין װעלען
 ערשטע זײן םארענדיגט זזאט ער פען״.
 מיט מענעדזשער דזשענעראל אלס רעדע

 װאס אויף קאאפעראציע, םאר אפיל אן
 מיט געענטפערט האבען דעלעגאטען די

אםלאדיסמענען. הײסע
 וױים־פרעזידענט האט נאגלער׳ן נאך
 סימפאטי־ העכסט א געהאלטען חאכטאן

 װעלכער םון רעדע, אינטעליגענטע .שע,
 נשםה שעהנע א ארויסגעשײנט האט עס
 אר־ איבערגעבענעם און קויטורעלען א פון

בײטער־םיהרער.
װעל־ סאלדאטען, יענע צו געהער ״איך

 — פאסטעץ, אוים׳ן לעצטע די בלײבען כע
 דאס אז —* אנגעהױבען. האכמאן האם
 עדות זאגען םראזע, בלויזע א נישט איו

 סײן ,25 לאקאל איז טעטיגקײטעז מײנע
 טעטיד םײן שיסאגא, אין ױניאךםליכט

 מיט ארבײט מײן און באסטאז אין קײט
 גױ אין חדשים 18 לעצטע די בעת אײך

יאר<ן.
םארלא־ צו באשלאסען זזאב איך )<וען״

 איך ױעלכען אםט, ױניאן הויכען מײן זען
 איז כבוד, נרויםען א םאר כאטראכט האב
 מיר זזאב איך וױיל דערםאר, נישט עס

 לע- גרינגערעז א מאכעז צו אויסגעזוכט
 צו זינעז איז נישט זזאב איך נײן בען,

 מיט בלײב איר גיזנעס, אין גליקעז זוכען
 האב איך װײל באװעגומ, ארבײטער דער
םארבונדען. איהר םיט גורל מײן

דעם, צוליב געטאן בלויז עס האב ״איך
 איז רעזיגגאציע מײן אז האלט, איך וױי<
 אײנהײטליכער % פוז איגטערעם אין

 איך האב דעריבער און םיחרונג, ױניאן
 אינטערעס דעם ריכטיג םאר נעהאלטען

 איבער שטעלען צו העכער ױניאן דער םון
אינטערעסעך. פערזענליכע םײנע

 זײן אין ערפאלג נאגלערען וױנשענדיג
 רע־ זײן םארעצדיגם ער האט אםט נײעם

 ממוקט נישט םארשפרעכען, דעם םיט דע
 — נעצוינען נישט זיר זאל ער וואו י1דןנרוי

 זיך מאל איע ער װעם וױיט, צי נאעהנם
 א ױניאן. דער םון חף אױם׳ז אפתפען

ײט חאט אװאציע דױערענדע לאגג  בא̂ג
 זזאט וועלכע רעדע זזאכםאנ׳ס בחדער

 בעס־ דעם נעםאכם דעלעגאטען איע אויוי
איעדרוה. םען

 אינדאסםריעל םון םזנגעדזשער םאר׳ן
p חמאדטסעגם ־ i ך ערוחנחלט  נ

ײ, מז ט •יי 1פ*ר׳ *ון •

bmsb si ע מ ש מ י ד א ״ ר א פ ז ײ מ נ א 1ה שןפער מוט אינפמט ױ אין ספױ̂י

עז  דעםארטםענט אינרעםענדענט אםער̂י
 די .8 לא<זאל םיז ראזענבלאט, ברודער

 דעפארטמענט דזשאבער אין ענדערונגען
נעהסטע ביז געװארען אםגעלעגט זײנען
ײאד״

 אז געװארעז, כאשלאסעז אויר איז עס
 מענעדזשער דער בלײבט רײזבערג ברודער

 םריד ברודער און דעפארטםענט דרעס םון
דעפארטמענט. ארגאניזײשאן םיז

 װיכ־ דיזער איז נאכם בײ 12 זײגער א
 געװא־ געשלאסען מיטינג ספעשעל טיגער

 געלעגט איז עס אז האפנונג, דער מים רעז
 גרויסע םאר םונדאםענט דער געװארען

אױםטואו:״ ױניאז און ארנאניזאציאנעלע

)1 זיים ון1 (שלוס
זיד לעזט געװארען צוריקגעוױזען איז װאם

o וי jrT װערען װעט נאװעמבער חודש 
 םארבונדען בין איך זײט יאהר דרײצעהן

 מײנט יאהל דרײצעהן ױגיאן. דער מיט
 מענשען טעטיגען א םון לעבען אינ׳ם
ױ מעהר עפעס  עם ;פעריאדע קורצע א ו
מענש־ איג׳ם זאגען צו םיל זעהר האט

 1915 יאהר םונ׳ם ענדע ^,!נײ^ךער ^
באאיר עסזעהוטיװ דזשענעראל די האט"
 נעװען בין איך װעלכער םון ױניאן, כער י,«?ילז«ןט^?וו דער פוז אוחמגעגומז מיר

 אנגעשטעלט מיך האט און מיטגליד, א
 דר״ס טשילדרען דעם פאר ארבייטען צו

 ם«ר פ^רברײטוננעז ״אנען צו און טר״ד
 צייט יענער צו םטרײה. דז׳טענעראר א

 נומער דעם געטראנען <אקאי דער האט
 מיטני' גרױסע א נעהאט האט און 50

דערשאפט.
 איז סטרײק דעם פאר טאשינערי די

 .1915 םעברואר, אין געװארען צוגעגרײט
 גע־ ערשטעז דעם געהאט ר.אבען םיר אוז

 װאס טרייד, דעם אין סטרייק נעראל
 און ערפאלג, מיט אויסגעלאזט זיך האט
 דעם פאתעפען ניט הײנכיאל װעל איך

 האט װאס באגײסטערונג, די ענטוזיאזם,
 זײנען ארבײטער די װען געהערשט דאן

 סטרײק דער אז געװארען איגפארמירט
 איז עס אז און געװארען געסעטעלט איז

 װעניגע- שטונדע א געװארען ;עװאונען
 ז סענט 50 םון העכערונג א און ארבייט

 דע זינם וױידזשעס. זײערע אויןי װאד
 אײ איז געהאלטען מיר האבעז טאלט

 ווארי דעם פאר קאםף דעם פארטזעצען
 טרײר םון ארבײטער די םון בעסטען און
 םעט די ערהויבע; נאר ניט האבען יןיר

 אויו רגא זין כואטעריעלען דעם אין בערס
 לעי־. אראנזשירט האבען פיר גײסטיג.
 אר די געיערענט האבען כייר און טשורס,
 אבװאה װעגען. אנדערע דורך בײטער

 געװא דיסאפאיגטעט איך בין פאל פיל
 ד דערהויבען צו פארזוך מײן האט רען,

 זין זין גייסטיגען דעם אין מיטגלידער
 ענטוי גרעסטער דער מיט אויסגעלאזען

 אויסגע־ האב איך װײל ׳ירמ םאר שונג
 אינטערעסירע: םיטגלידער די אז ען,פונ
ן  )פו זײט מאטעריעלער דער םיט נאר זי

 מיכ־ גיט אבער גוף, דעם מיט ױניאז, דער
נשסה. דער

 גיט ארבײט די האבען מיר -״נאר
 אנגענאנגעו זײנעז מיר אויםגעגעבען.

 מעגליך. וױיט װי ארבײט• אונזער מיט
 האבעז זינען סאטעריאליסטישען דעם אין
 לעבעז. בעסערען א םאר גע^עספט מיר

 איך יאהר. בײ יאהר אינטש, בײ אינטש
 מײנע אלע מיט אנגעשטרענגט זיך האב

 אר• די םון לעבען דעם םאכען צו כחות
 שעהנער װאס טרײד אוגזער אין בײטער

 דזשע־ דעם םיט צוזאםען און בעסער, און
 גע־ איך האב באארד עקזעקוטיװ נעראל

 זאל ארגאגיזאציע אוגזער אז שטרעבט
 װי האבען טיר און םארטשרי^ פאכען
 איך געפאכט. םארטשריט םעגליך װײט

 געגא:־ מיטגלידער די מיט צוזאפען בין
 רעגעז אין סײ פיקעכדלײן, דער אויף גען
 ניט מיר פומט עס שנײ. אין סײ און

 נע עס האב איך דערפאר. קרעדיט קײן
 גע־ ליב ארבײט די האב איך װײל טאז

 ״ דעם פאר געטאז עס האב איך האט.
!ױניאן דער פון אידעאל
 נעװעז אונז בײ פא< םיל זײנען ״עס

 טרייד װעגען םײנונגען אין אונמערשײדען
 ערשײנוג פארשײדענע װעגען פאליסיס,

 ער יעו צו אבער איגדוסטריע, דער אין גען
 מיר האבען פארגאננענהײט דער אין צײט

 ױניאךפע- א אין םראנען די דיסהוטירט
 םרויעז און פענער ױניאז וױ רועג, סיגעז

דיססוטירען. דארפען
 אוםגליקליכער־ אמנר tt האט ״עס

 יאה־ לעצטע די דורך אנטװיקעלט װײזע
 די צװישען באציהונג אגדער גאר א רען

 םיטגלידערשאםט. די און ױניאךבאאפטע
 די פון מוחות די פאר׳םם׳ם האט טען

 װײמ אזוי דערגאנגען איז עס ארבײםער.
 אםגע־ און צושטערט זײנען םיטיננען אז

 קײנםאל װעל איר נעװארען. בראכעז
 װען םײערונגס״טאג, דעם םארגעסען ניט
 רענל םון אריבערגעםוםט האבען מיר

 בילדיננ. אינטערנעשאנאל דער אין סקוהל
איבערגעםאקמ האבען מעמבערס פאסען

 געטאכט אותנט דעם חאבען און האל דעם
 פײעמננס• א פרײד♦ םון אווענט אן םאר

 פארגענימן א געװעז איז װאס אװענט,
 די חאט אװענט דאזיגער דער ן צוצוזעחן

 גזד דער אין כיאט א פאדנעמען צו ווערט
ױניאן. אונזער םון שיכטע

 םיטינג דער אבער איז ״פלוצלונג
 געוחנזד א דורך געװארעז אפגעבראכען

 אפכרעכק דאס אוגזערען. םעסבער נעם
 #חארץ םײז געבראכעז האט םיטינ; םונ׳ם
 דערזעיבער ניט אין־ כיז צײט יענער זינט

 דאטאלסדיגען דעם זינט און גרינבערג,
 רעזיד צו בא^זלאסעז איך האב אװענט
 טײן אנצונעמעז אײך בעט איך און נירען,

רעזיגנאציע׳/
 גע- אנװעזעגד איז זיגפאן םרעזידענט

 איבעױ האט ער און םיטינג דעם אויף װען
 קאםיטע א אזוי װי םאסטען די געגעבען

 געװען איז באארד עסזעהוטיװ דער םון
 זעהן געבעטען איהם האט און איהם בײ

 נים 5זאי ער אז גרינבערג׳ען אויף װירהען
 גע״ ניט דאס האט ער אבער רעזמנירעז,

 גריגבעמ װײל טאז, צו באװײזען קענט
 בא• און אײנגע׳עקשנ׳ט געבליבען איז

 איד ״איר רעזיגנאציע. זײן <1אוי שטעהט
 דעפ אויף דא איהם צו װידער אבער ליר

 אםם ׳אין בלײבען זאל ער אז מיטיגג,
 די צו ראט טײן און לאסאל, דעם םון

 צוריקװײ- זאלט איהר אז איז, פעםבערס
 גזן• זײז ער װעט רעזיגנאציע, די זען

 אײעד ווי̂י בלײבען, צו װײטער צװאונגעז
 פרא• שװערע סך א איצט האט ראקאל

 איצס סענט איהר און לעזען צו כיעפען
 םיהרערשאפט די בײטען צו אםארדען ;יט
לאקאר/ אין

 אפ• שטורמדיג האבען פעםבערס די
 צוריק• חאבען אוין רײד זינפאן׳ס ̂אדירט
 רא• די רעזיגנאציע. גרינבערלם ;עװיזעז

 נרינבעתץ געםאכט זזאט האגדלונג ;יגע
 האמ און לאסאל איז בלײבען װײטער

 די בײ האםנונגען די װידער ערװעקט
 םיט צוזאםענארבײטען אויןי פעפבערם

'*an פרא- םארשײדענע די לײזען און 
̂־אל דער װאס כלעפען,  איצם האט יא

 איז, פאתט דער און טאג-ארדנונג. אויפ׳ן
 וױמד םון םיהרערשאפט דער אונטער אז

 לאתאצ דער האט גרינבערג פרעזידענט
 i פאר האספײן שטארסען א אנגעהויבען

סטרייק. גענעראל

 םיטיננען סעסש»ן שיינע
9 און 2 לס8ל»ז פון

1 I

 שטאט• אלע אײן מיטינגען סעקשאן 9
 ®ון םיטיגגען םעקשאן טײלען,
 עק• די אויף פאדערען 2 לאקאל

שטע• געמען צו באארד זעקוטיװ
־ טאלעראנצעם. די צו לוגג  םמי־ ־

 גע־ א עלעקםעז םיטינגען שערס
קאםיטע. ארגאניזײשאן נעראל

 דינםט̂א און פאנטאג װאך, לעצטע
 סעקשאן 9 געװארעז אפ׳געהאלטען זײנען

 שםאדנד םארשײדענע די אין מיטינגען
 שטאכר האבען םיטינגען די דיסטריקטען.

 דאון הארלעם, בראנקם, די אין געפונדען
 אײלאגד• קוני אין און בראנזװיל, טאון,
 באזוכט גוט געװען זײנען טיטינגען אלע
 אונבאמערהבאי געװען כםעט איז עס און
 טאלעראנצ̂ע עטליכע די םעהלען עס אז

 איז צװײ לאקאל םון םיטיננען די אויף
 די ארגאניזירען צו געװארען באשלאםען

 ספעציעלער א םאר םוער יאקאיל אקטױוע
 חנר פאר אויך װי אקטעויטעט, לאקאלער

ױניאן. גאנצער דער םון ארבײט
 האם װעלכער קאפלאן, מענעדזשער

 עקזזד דער םון רעפארט דעם אםגעגעבען
 וחד באריכטעט אויר האט באארד, קוטיזו

 חנו דורך ױניאן דער פון ערםאלג דעם געז
 ארבײםם ־שעה׳דיגער40 דער פון געװינס

 פרייד םים האבעז םעםבערס די ײאס ײאר
 םאתעקומן אױך איז עס אויסגעהערט.

 מד דעם איבער דיססוסיע לעבהאםטע א
 קאגוחננשאן• באסטאנער דער םון ניםעסט
 באהלאנטי זיר האבען מעםבערס אײניגע

 םילד אזױ חאט סאנווענשאן די םארזואס
 םזד סאםוניסםען. די געגען געהאגדעלט

 וײ̂ן אין ערקלעחרם האם קאפלאן נעדזשער
 גיש אויר נלויבם אלײן ער אז ענטםער,

 ױ מים א.שלום פון מענליכסײט דער אין
 זני« חאלם םונדעסםוועגען קאםוניסטען,

 גמחאד ריכםינ האט חאגװענשאן די אז
 את ארבײטער יעדעז געבעגדיג דעלט,
 W* ארבײנמז צו מעגליכסײט א טרײד

 מעמ א זײן צו און אינדוסטריע דער
ױניאן. דער אין

 םת םיםיגגעז סעקשאז די אויוי
 וועניגער םעהר זײנען םינישערס
 * זעלבע די געװארען האנדעלט

 רעפארט דעם גוטחײםען דעם נאך
 איז באארד, עסזעקוטױו דער

 אלם 20 ®ון קאםיםע א געװארען
 אמאגיזואדאנש ראל
זיך, י1רארי
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 מיטלען אץ װעגען באטראכטען װעט באלד עקזע^טיד דזשענעראל דער פון צוזאמענקונםט דער
 דער צו איבערגעגעבען האט קאנװענשאן דער וואס באשליסע אלע דורכצוםיהרען וױ

 הױפט־פראבלעמען אלע ענטהאלט מיטינג דעם פון טאג־ארדנונג — באארד.
מארקעטס. אלע אין אינדוםטריע די און ױניאן

דער ®ח

 טעז,25 דעם דזשון מאנטאג, נעקסטען
 עקזעהוטיװ דזשענעראל גאנצע די וחנט

 זיך אינטערנעשאנאל דער םון באארד
 ערשטען איהר אפצוהאלטען םארזאםלען

 םיטיננ רער טיטינג. יעהרליכען םערטעל
 םילאדעל״ אין װערעז אפגעהאלטען װעט
 אויפגאבע די האבען װעט און פא., םיא,

 וױ מיטלען און \ועגען באטראכטען צו
 װאס באשליסע אלע דורכצוםיהרען אזױ

 און איבערגעגעבען האט האנװענשאז די
 באארד דזשעגעראל דער אגםארטרויט

̂ דורכצוםיהרען.
 דעם םוז םיטינג איצטיגען דעם אויו*

 אויך וועט באאדד עקזעסוטױו דזשענעראל
 םארשײדענע װעגען װערען געהאגדעלט

 אלע םון און ױניאךטעטיגקײט פון םאזען
 םאר- דרעס און קלאוק די םון צענטערס

 אוי!י אומגעדולד מיט מען װארט קעטם
 װעט האנדלונג יעדע ײײצ טיטינג, דעם

 לעבענס־נערװ זיעם םיט שײכות א האבען
 אינדוסטריע, דער םון אוז ױניאז דער פון
 םיטגצײ אינטערנעשאנאל די וועלכער איז

באשעםטיגט. זײנען דער
עפע־ װעט זיגםאז פארים פרעזידענט

 חנר אין אזײגער 10 םיטינג דעט נען
 װעט און חאטעל פענסילזוײניא אין םריח

 אײ־ און באראןי סעהרעטעד טיט צוזאםען
 צושטע״ באארד ז*ער פון סיטגלידער ניגע
 פון אויםטואונגען די םיז באריכט א לען
 װעיען דאז און איצט ביז קאנווענשאן דער

 פונסטען אנדעחנ די װערען פארהאנדעלט
 יחמידענט װאס טאג־ארתונג דעם אױוי

 פונתטען די אויםגעארבײט. חאט זיגםאן
:פאיגט װי זײנען
 אר• די ארגאדזאציאנס״ארבײט. )1

 אײן זיך אין שציסט נאניזאציאנס״ארבײט
 פראבצע• אינדוסטריעלע יאדשער נױ די

 ו תסאםענדא• אנטחאצטען וועלכע םען,
 ארגאנײ )2 ;?^נווענשאן דער םון ציעס

 דרעס• און קלאוס אין זאציאנס-ארבייט
 גענענ־ די אין טאון, אװ אוט טון שעפער

 און דזשױרוי, נמ איז נוארס״ ארום דען
 יןאכר א וועגען )3 סטײטם. סאנ^קטיסוט

 טון וױיסנרשאפס און דרעס־ די אין פײן
 אין ארנאניזאציאנס^ײס םיצאדעלטיא,

 שעפעי רײגקאוט און דרעס קלאוט, די
 ארבײט ארגאניזאציאנם )4 שיסאגא. םון
צענ• אזעלכע אין וחנסט, סידעל חןר אין

 חוצפהדגמ צוריק ווארפם «לאקאל
באלעכאטים רײנקאוט פון פאדערונגען

 גינ־ םענעדזשער טרקלערט צוריק, מראט איץ קײן םאכען ניט װעלען מיר
 און טארװערםס געחן װעלען םיר םיטינג; גרויסען דעם אויןפ גאלד

אפגעהאלטען. באלעבאטים די םיט קאנטערענץ א נאך ־־־ ם^רװערטם.
, טארהאנדלרנגען. די אין אנטײל נעםט זיגםאן םרעזידענט —

 גרעניץ סײן האט מען, זאגט חוצפה,
 הא״ באלעבאטים רײנסאוט די און ניט.
 אויוי שווארץ לעצםענם באװיזען דאס בען

 הא־ זײ האנדלונגען. זײערע םיט װײס
 װיל ױניאן די אז דערװאוסט זיך בען

 אגרײ דעם םון באנײען דעם בעת איצט
 אױסבעסערוננעז, געװיסע מאכען מענט,
 ארביײ די גונסטען צום זײן זאלען װאס
 הא־ אינדוםטריע. דער גונםטען צום טער,

 נעץ דער פאד טיש די םארכאפט זײ בען
ױניאן דער צו ארײנגעשיקט האבען און

פארצײכניש אינהאלט
-ט

.23 נוםער ,נערעכטיגקײם״

אדװ. נ״עס, .3 און 2 זײט
ם. — אפפ״לוגג מילאדעלפיער «4 ?ײט

®אליז•
פ. — קאםןי און לעבען אוגזער ®ון .5 ײם1

העליז•
 עדיםאריעלס• .0 זײט
 צאנג; ח. ־־־ יײראפי פון בריזו .7 זײט

•אוציגא — סענפער חעלטדו ױניאן אין
נױמאן.

 %. מ. — שלום באדײמעמ װאס .8 זײט
בער־ ם. — ®עלעוואקס טר. ;אשפיז

קאײסקי•
 (■ארסד באריכ* לעמתי חאכמאנ׳ס .9 ?ײט

?עצוגג).
2% לצצפץ די פאר ייגמעיגעשאנאל .10 זײט

אחי( ל). יזנד8י מ ײי •‘------------

 םאדערוננעז אויסגעארבײטע םיט ברױו א
 שײיט עס װעלכע פון ױניאן, דער צו

 ווען וועלכע, און חוצפה פשוט׳ע ארויס
 רײנ־ די ערנידעריגט װאלטען אנגענוםען,

 15 פאר האט װעלכע ױניאז מאכער קאוט
 אין נאמען * זיך ערװארבען צײט יאהר

)2 זײ• אויוי («לוס

 .טאלי• סינסינעטי, צוא*ס, סט. וױ טערס
 סיטי קענזעס גױלװאקי, קלױויאגד, דא,
 פאראן אויר איו דעם אויסער וג אז. א.

 מיטיגג דעם םון טאגעס־ארתונג דער אױוי
 סא• דעם אין טעטיגסײט פון ■ראגראם א

 טא• און מאנטרעאצ וױ מארמעט, נײדיעז
 ארגאניזא• אױך און װ., אז. א. ראגטא

 נרעג, •אסיסיפ דעם אויןי ציאנס״ארנײט
 סראנציסקא, טאן אנדזשעצעס, לאס װי

•יעצער. אנדמחנ און סיאטעל
 פארחאנדצען אויך זחנט כדטיגג דער

 װעגען קאגוועגשאן חגו םון כאשלוס דעם
 טאד םיטגיידער די טון רעטערענתם דעם ו

 פא״ װעט איז אסעסםענט דריײטאגיגען א
 רעמעחןגדים חנר דאם כאשצום. א סעז
די כדי ווערעז רורכמטיחרט נצײר זאל

צו צוריק ?וסעז iwyp גצײך זא< מניאן
«

)2 ז״« #ויןי (שלוס

 4«««ר .U ממל
יוני« םיפדער שטעחס

 קאםױ h ■ון געװמחח 1אי עם װ*ם
״זיג״. גיסמישען

jib קירזשנןר »נ. וױים״ורעזירענם
: t;iM ער״כט &*ו*נט•

 קטנ• וער פון ijwipvj ניך *יו |9»ײ
̂םען איר האנ װענ׳צטן  טטי•;• אין נעטר

 <נקר9ז ר9י «ו יון סטרײקם דרײ ט•
̂רסמן סטסוניסטען רי זין |9ה*כ *ײט  ו

̂יעד וױ»» מיטיט חטנץן »ון צױומעט  ז
 טאי »ז וינ, • װעגען •אסהוױי״נלעטעי

נא׳ציוס דעם צוריסנעװיזען ה»ט ישנט•
הטנװענשטז. דער םון

 99• וז^נןן שױן, וױיסט איחר ,וױ
9«999P| נווענ׳*•;־ די נוטנעחייסען•? 

 ךער זיך ח»ט pb. 14< נײ נ*ו ,9נ»ש<יס
 ביז סאוטטנ, דריי ניז םארצױנען םיטיננ

 1iM P911V |9זיינ סעמנערס ע9?•י« די
 זײ »ון חנרח 9י9זײ זײנען נ<ינען9נ

 נ*־ 14 1939(׳עםיסען 24 סיט D9 |9ח*נ
i90»9r ס*נ• 9נ»נ« די «ורי?צואוױיזען 

o< •ט •!.193911 r נרוי* ר9יײ )9װ9נ •יז 
j י9ס ’t9 • |9רח&9& •נער ח*מגן ,םירW*

̂ל  דעס tie יטטט119ר דער און םיטיננ <
 80 !9(9< ן9׳*טים 70 1• איז, סיטיננ
 חאנד• די |90חײ1נוט« נאמיאםען חאנען

׳*•!״.3911 אנ9 י9י 1« 3319

 קלאזקמאכער אלטער כאראנחנס, mי
טוט םועג ללכ אריסטערנ אה פיהרער

סען • פאריירען נמסען אםעריקאנער אידישע די חי  די — טיחרער. ג
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ײן טים ײז םיט ,now ר93רדי9טיי ז  •״3 ז
 ר93י9ר |9ד39בחיז זייז |1א ה»רז ז9י9ב
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 און עקזיםטענץ ר9ער3שעה » צו אםעריהא
דאזײן. בעםערען • צו

 דעש3בארא איז יאחר ינע9ד3צעח טיר
יכ־9םענם9 אירישער דער אין נעשטאנען

 מנמןן דעפ לככוד חױז יוניפי פץ פייערוננ
נײנאנס זדינס ןן זיד פ̂גנט ז$ןסי יעהררינען

 דרא־ די אץ נעםען אנטײל װעלען שװארץ םארים אוז אבראםאװינױט םינא
 — אװענפוען. דרײ ־ אנהאלסען והןלען װאם פארשםעלועען םאםישע

אנ־ װעלען באווענוננ ארבײטער דעד פון הויפפדפארשטעחער -פילע
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1, 911 |9ם22 פרײםאנ, ט,3הײ irn•
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 ד93יםארםי1ר3 • ז9צונענרוייט.געװטר 1אי
 ).931ם9ו־חא9מ31א 9י9י3• און ?•נצערם
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 טע• נעועלשאםטלייכער סון ציס3סרי דעם
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