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 דארפען װעט װעלבער טעקס דאלער 20 דעס פאר רעפןןרענדוס דעם ־מען
 באלע- אונזערע םיט קאםןז קוםענדען דעם אין פאנד םטרײק אונזער זײן

כאטים.
 «ז ױניאן, אונזער פון געשיכטע דער אין םאל ערשטען צוס איז עס

 א װעגען װאוט רעפערענדום א װערען.צו גערופען זאלען םיטגלידער די
 די גענעכעז װערט אײך װאם םאל ערשטען צום איז עס טעקס. סטרײק

 די איבער א_באמלום םאכען און םיינונג אײער אױםצודריקען מנליפקײט
 אײ־ װי אלע .םםרײק. א אנפיהרען םאר צאחיען דארפט איהר ו׳ואס געלדער

 אר־ ױניאן זינינע5זױ־באװאום רעכט ־אייער אױסנוצען איהר דארפם נער
 פארל די פון אײנער איז טעקםעם איכער רעפערענדום דיזער ווייל כײטער,
 א אננעפיהרט האבען ױניאן אונזער םון םיםגלידער די װעלכע פאר לאמען
̂ר קאםןז יאהרען. לאננע יפ

 אײערע אום רעפערעגדום דעם אין שטיםען קומען אלע מוזט איהר
 םיטגלידער איהרע אלע םיט ױניאן די אז פיהלען, זאלען ארנײטסנעבער

פיהרער. איהרע פון קאםםס־רוף ערשטען דעם אױף םאביליזירט ?ײנען
 דעם פאר רעפערענדום דעם פאר רוף דיזער אז װײםען, םיר !ברידער

2  לעבעז קײן קענען אײך פון סך א װען צײט א אין קוםם םעקם, דאלער 0
 אר־ ארום איצט געהען אײך פון התדערטער אז וױיסען, םיר םאכען. נים

 די װאס צײמ כיטערע די וױיםען םיר ארכײם. טאג א זוכען און בײטסלאז
 דעש װײםען םיר יאהר. פאר לעצמע די דורכגרםאכט האבען אפערײםארם

 לאקאל אונזער פון םיטגלידער םויזענדער װעלכען אין הונגער און עלענד
 םיר וױיל דערפאר, אכער נױט. גרויםער אין זיך ראננלענדיג זיך, געפיגען
 !געהן נים אזױ װײטער טאר עס אז זאגען, און אײך םיר רוםען דאם, וױיםעז

 צו לעבען א געכען אונז םוז ארבײםעז, טיר װעלכער אין אינדוםםרי, די
 אונז פאר זײן םוזען אונז כאשעפטיגען װעלכע ארבײטסגעכער די 'םאכען.

 רעםע־ דיזער און קעםםען םיר םוזען אכער דעם םאר פאראנםװארםליך.
 און קלאוק דער צו קריכס־רו־ ערשטער דער איז טעקם דעם פאר רענדום

 פאר באלעבאטים די. םיט םטרײק קוםענדען דעם םאר ארכױי דרעסטאבער
• ױניאן. אונזער פון םיטגלידער די םאר באדינגונגען לעכענם בעסעחן

 איהר װעלבען לאקאל, אונזער פון נאארד עיקזעקוטיװ דער ברידער!
 מיר :װערטער קלארע אײך צו רעדט און אײך צו רופט ערװעהלם, האט

 זא־ מיר װערען. געענדערט מוז צושטאגד איצטיגער דער אז אײך, זאגעז
 אז אײך, זאגען םיר קאםף. א צו צוגרײטען זיך מוזען טיר אז אייך, גע<

 װעט דאם װײל רעפערענדום דעם אין שטיםען קוטען דארף אײך פון יעדער
 און קלאר אײך זאגען םיף ארמײ. אונזער םון רעדזשיםטראציע די זײן

 פאר־ װילט איהר אויב ױניאן, די םארשטארקען װילט איהר אויב אז אםען,
 םארטײדיגונגס־ א חאבען מיר םוזען לעבענם־צושםענדע, אייערע בעםערען

 דעם פאר שטימען דארפט איהר אז אםען, און רלאר אײד זאגען םיר פאנד.
 װארט דאם ױניאן. בעםערע און שטארקע א האבעז װילם איהר אויב טעפט,

 נדד זאגען. דארםען דינסטאג איהם וועט איהר און אײך, צו איצט באלאנגט
 שטיםען צו אינםערעםען אײערע אין איז עם אז אבער, אײד ןורסלערען

 קאםף, קוטענדען דעם םאר אײנער װי אלע טעקס, דעם םאר אייגער ווי אלע
ױניאן. םאבער דרעם און קלאוק שטארקע א פאר אײנער װי אלע

.2 לאקאל באארד, ער,זער,וטױו
מענעדזשער־רעקרעםאר. כארוכאוױטש, י.
טשעדמאן. םטענזאר, י. • _ -
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 םון דירעקטאר דער מאסקאװיטש, דר.
 דעיארט״ ̂ײבעיצ ״•ראסאניס״ סאניטארי

 די iv כריף א ארויסגעשיקט ח*ט םענט,
 װאו מאנופעקטשורערס, דרעס און ^אוק

ײ אז אויף זײ םאדערט ער  שטרענ״ זאלען ז
 אגרי־ דעם אין ■ונסט דעם אפחיטען :גער

 ■ראסאניס װעגען ױניאן דער מיט סענט
̂ײבעיל.

̂וט מאסקאװיט׳ט דר. * ־־  די געקר*גען ה
 צו איהם ױניאן דער םון םארזיכערונג

 חונ־ סאספײן ^ײבעצ דעם אין העאםעז
 רוש. םון באאמטע די פראצענט. דערט

 צו גענומען ענעמיש זיך האכען באארד
̂ס די אז קאנטראליהג^  *ייבעיל װעגען רו

 זסאסקאידמש דר. וועדען. אפגעהיט זיאאען
 ביד די אדרעסדט אויך ^עצטענס האט
 זײ איז ױניאז דער םון אײדזשענטס נעס

 א האט װאס אילץ מיט געםאכט באקאנט
לײבעל. צום שײכות

 מאסקא־ דר. װאס ׳בריף דער איז ־דאס
 קילאוק־ די צו ארויסגעשיקט האט װיטש

:מאנוםעקטשורערס דרעם און
:״דזשענטעלמען

 אנהויבען באלד זיך װעט עם װי אזוי
 אױם־ אײך איך װינש סיזאז, ספרינג דער

 םאר־ אײערע װעגען מאכען צו םערקזאם
 מיט אגרימענט נאכ׳ן ילויט ם^יכטונגעץ

 דעם אנצונײען אין שויםעז צו ױגיאן דער
 גארמענט, יעדען אויף יצײבעיל פראסאניס

מאכט. איהר װאם
 מאנופעקטשורערס אנדערע װערענד

 םארםאיכטונג, דאזיגע די אפ היטען
מאנױ ביסע̂י היבש א דא אבער זײנען

 כאגוצט זיר חאכען װאס #םעקטשורערס
 דער אין יאגע צײטװײייגער דער מיט

 פון ארױסצודרעחען דך זוכען און ױנןאן
 דעם בנוגע םארםייכטונ^ דאזיגער דער

לײבעל.
 צו םארזיכערט מיר חאט ױניאן די
 דער אז ון,1ז* *ו און חייצוי יעדע געבען
 ואיל יײכעיל װעגען אגרימענט סון •ונסט

 םאשינערי די וועחנן. אפגעחיט שטרעננ
 אױסצו• איסשטאנד איז אפיס מײן םון

 אומגעזעצייכקײט איז גיט יעדע געםינעז
 דעם בנוגע ורערען באגאגגען וחנט װאס

 ארויפ־ שטח^וחנט שװערע און לײבעל
 עאנופעקםשד די אױף װערען געאענט

 ■וגקט דעט םארכרעכען וועגען װאס רערס
, אגרימענט. דעם םון

באדיננונגצן, די כיט באקאנם װערט
 ,לײבעל װעגען רעגויײשאנס און רואס די

 ארדעד אײער אויף זיך געםינען װאס
 שאנ• דער איז באעגק ארדער דער בילענק.
 אײער צו<יעעז לײבעל דעם סאר טראקט
 סא״ םון באארד דדטאינט די און םירמע
.‘קאנטראי ניטארי
 ארדער אײער םון טערמינעז די כײ
 םארםליכטעט געזעצייך איהר זײט באענק

 רולם *לע אפצוהיטען און אויסצוםאילגען
לײבעל. םלאסאניס דעם שײך איז װאס

 באנער א זײן 1026 יאהר דער ^ל
 לײ~ פראסאניס סאניטארי דעם פאר יאהר
בעיל.

אײערער, ערגעבענסט
ש, ט י װ א p ס א מ י ר נ ע ה דר.

דירעקטאר׳/ <ײבעיל

פ דו ענ עו פ ע מ א פאר ר  רי שטאדהען צו פמהס ס

אן אנ, - ױני ס ה ר סען2 דמס ױנ א דו ענ פ

)1 זייש פון (אלום .

 ם^רײס דעכ געװארען, באשילאסען איז
 דערפריה. אין דינסטאג אנחויבעז זיך זא<

 םון אײנער נעװען איז באראף סעקחןטאר
ער םארזאמױוננ. דער אויח חנתער די

 ז א און ר־׳נדע געהונדלגע « גער.א;טען -חאט
געזוארעןי אפילארירט װארים

 די ארום איז םריה גאנץ דינסטאנ
 גע־ אויסגעטײלט םאך דעם פון שעפער
 װי זיך ילעזט װאס סטרײק־רוף, א װארען
:םאלגט

̂לום )1 זײם םון (
 געכיאכט באלד זאיל טעקס דער אז װארען,
װערען.

אויו* פאסירט אויך האט זעאבע דאם
 מיטינגען מעפבער און סעקשאן איצע די

 אאקאילס, באארד דזשאינט אילע ככעט פון
 בײ פארגעקומען. יצעצטענס זײנען װאס

אוהםאכער די בײ מיטיעען, איצע די  ̂ק
 אקטײ די האבען דרעסמאכעו/ די בײ װי
 באגײםטע־ מיט גערעדט ױניאךיצײט װע

 אויח אומעטום, און ׳טע?ם אזא םאר רונג
 אנגעגוטען זײגען םארזאמ^ונגען, די

טעקס. א פאר באשלוסען געװארען
 דער צו פראגע די איבער געהט איצט
 צענדליגער די צו מעמבערשיפ, גרויסער

̂אוק־ דער םון מיטגלידער טויזענטער  הי
 אורטײצענדיג און ױניאן דרעסמאכער און
 האט װאס ױניאךגײסט שעהגעם דעם פון

 ױגיאךמיטינגעז, אילע די אויף געהערשט
 האן גוטגעהײסען, טעקס דעם האבען װאס
 מיטגילי־ מאםע גרויסע די אז זאגען, מען
 טעקם דעם םאר שטימען געװיס װעט דער

 ױניאן די םארזיכערען און שטארהען צו
 מא־ ערנסטען גאנץ איצטיגען דעם אין

 ארגאני־ דער פון לעבען דעם אין מענט
זאציע.

 די װעט דינסטאג קומענדיגען אילזא,
 װערען נערוםען מיםגאידערשאםט גרויסע

 הא־ צו איז עס און װארט, איהר זאגען צו
 גרויסער, א זײז װעט װאוט דער דאס םעז,
װעאען מיטגאידער טויזענטער םיאע דאס

 אפ־ דעפערענדום דעם אין באטײאיגען זיך
 װעט סאסע גרויסע די אז און שטיםונג,
 און שטארחעז צו טעקס םאד׳ן שטימען

ױניאן. די באפעםטיגען
דינסטאנ, קאנען פען וועט שטימען

 ביז דערםריה אין 7 םון ׳טאג גאנצען דעם
 ארבײטען װאס די און אװענט, אין 7

̂עאען אװערטײם  אסיאו שטימעז האנען ו
 זאא קײנער אז אזוי, שפעטער, אביסעא

 געװאאט האבעז זײ אז זאגען, קאנעץ נישט
געקאנט. נישט און שטימען

 פאא• די ן א קאגען כיען װעט שטימען
פאעצער: גענדע

 דזשאינט פון אפיםעם די אץ
באאדד.

 און כםריט טע25 ׳אפיס הויפט אין
עװעניג אעקסינגטאז

עװ. טע2—3<°י א^ס, טאון דאון אין
 מע121 א. 165 אםיס, הארלעם אין
. םםריט.
 מאנטראוז 105 אפיס, ברוקאין איז
עװעגױ.
 סעלוכיאן 219 אפיס, בראנזװיא איז
סםריט.
עװ. טע6 725 ׳האא ברײענט אין
 װעסט 16 ,22 לאקאא םון אםיס אין

סטריט. טע21
 איסט 231 ,48 לאהאל פון אםיס אין

סטריט. טע14

ער 1 נאװעלטי־ארבײטער m פליטערם העמםטיטשערם, טאקער^ ס״דדײװ ד אנ אצי אניז ס ®דג ער פארטגעזעצט וו
 ארוים איהר ךארםט םדיה, אזײנער 10 יאגואר, טע]26 דעם דינםטאנ, הײנס,

םםר״ס. נענעראל אין
גריי־ פון ;אװעלט־־טרייד און ■איטעדם העםסטיטשערם, טאקערס, גאנצע די

ױניאנזירט. װערען םוז יארס נױ מער
ױניאן־םעםבער. א ארבײטער יעדער און ױניאן־שאפ, א ווערען סוז שא■ יעדר
 אינ־ דער םון באארד עקזעקוטיװ גענעראל דער האט דורכצופיהרעז, ר$וס נדי

 נא:* אונזער םון באשלום דעם לױט ױניאן, װאירקערם נארנמנט לײדים טערשאנעל
 טאקיננ, נאנצען אין גענעראל־סטרייק א רוםען צו נוטנעהייםען םעםנערשי•, «ער

טרײד• ^װעצםי איז •לײםײג העםםטיטשינ^
• I נרידער את שומסנמר

 א םאר ניט װארט ארבייט. דער םון םטאפעז צו אויפנצפארערט זײט 1אי
םטרײס. דעם ווענען װיםןן לאזעז אײך צו ?וגמן צו •}אםיםצ

 אװעיד זאל אײך םון אײנער יעדער ימוםיטע. אייזנר «ײ| צירקולאר דער ז*ל ־
 צוזאםען אלע געהן אוז לאננזאם און רוהיק שאפ חנם פארלאמן ארבײנג די <ימןן

t צום y t.
tn םיר y n חעט־ טאטיננ, דער אײנצופיהרעףאין געלענענהײם געסטע די תצם 

 אונםער קאנדישאנט יארק נױ נרייטער טון נאוחןלצוײמײיד אוך •ציטיכנ םםיטטיע,
מ מל t ארנײםש״זאלצן די ן mזעוור קען ד«ס •סענשעז• װי ארבײטען און לצמח ן 
-געגערארםטרײס. ן םיט וחנחמ דורמפיתרס -ילײנם

ר וחנליז ארבייטער אלע  םטריט. ̂טע6איםני 7 סקול, רעגד אין טארזאטלזמ יי
rumpe^ א. 41 לאהאל ױניאן, טליטערם און זמנםהמיטשערם j  S .י. מ

» חנר פון תזי ח«י און ני  נע־ איז יו
 האבען ארבײםצר די ״נעװארעז. הערט

m ^ vn און אדנײמ די fjrrn ארתםער 
V2 קעסםעז וחנײז ויי יון םםריימ• אין
 וײ גיו ,in צ *ו

■ צו ים
n  \m

prm םטריימ אין
o r

 מד די צוױנוצז
ױניאדנאדינ

160 *mu ,שזניער
 2,000 אדום
סטריי־ די

̂נערשט̂א הײנ̂נ  וחד בױמ̂ז 2 ז
 •לי־ און ומםסםישערם מאקער̂נ די לעז

 פאר־ אלגעםיינע אן א,חאלטע] ־ צמדם
 םימימ דמר סק̂ו רענד »ין זאםלונג

 נאוואוסטע «ון יחנריז אדרעםירט וועט
7 רעתער
 באלד װעט פאטיטע םעטעלםענט די

 אין םעטעלטענטם אויםנעחםען אנםאגנעז
 t»jm 8 בילדי̂נ איממונעשאנאל ׳חנד

0| W ill־ / רש•

 בעסער דרײװ, ארגאניזאציאנם דער
 איג־ דרעם און הלאוח די איגןוגיזירען צו

 םארטגע־ װערט יארק, גױ דוסטרידםון
 א אויוי געטאן װערט ארבײט די זעצט.

 איבערגעבעג־ םיט און מאסשטאב גרויסען
 אמאני־ גרױסע די ױניאן. דער צו חײט

 און, ארבײט, דער בײ איז קאםיטע זײשאז
 םראנט. דעם םון איבער אונז גיט מען װי

 רעזולטא־ גוטע בריינגעז ארבײט די װעט
 ארבײ״ די םאר און ױניאן, דעזי םאר טעז
טרײד. אין מער

םאר קומען ^ײז פיקעט דער אױױ

 דרעם־ און קלאוס־ באםטאן
 צו אױסמײדעו ודילען באסעס

אגױמענט װניאן באנײען
)1 «ײ■ »וז (אלום

̂הרען איז בייטאנ. רינסטאג ,ינעפ
 אינ־ אונזער םון ,םים נענעראל חנר

 אג־ אויך נאסטאן אין חאט מערנעשאנאל
 אײנער אמאנייזעז־ם. צוױי נצשטעלט

 גוט איז וואס מאראביטא. ברודער איז
 דחנסמאכער און קלאוס די <ו באקאנט

 צװײטער חנר• און שטאדט׳ יענער טח
לא־ סון קריימר, איייחזר גרויעי איז

.78 yw
 חשאמרם דחנם אח סלאײ) די אויב

ז ׳םאנוסעהםשורערם און י י י  װיי־ «יד ײ
 ומט איצמר, וױ זזאלםען אזױ םער

 IP019 םומז דארם װארשילגליד העכםט
 חאם יוניאן די איו קאסא, אמנעם אן צו

דעם* « נריממן מנומן«יך «זין

 ניט קיינעם שרעסט. דאם אבער ארעסטעז,
 ביז געטאז, ײייטער ױערט ארכייט די או,

 זײן וועלען שעפער ארנאניזירטע ניט די
ארנאניזירט.

 עם שע«ער װעמעם םירמען, צאל א
 דעם אין נעװארען אפנעסטאצט זײנען

 ױ־ דער םיט נעסעטעלט האגען דרייװ,
 צוריק־ זיר האבעז ארבייטער די און ניאז

ר ארנאניזירטע איז ארבייטען נעסערט  י
 ווע־ נוטער סוםענרינען אין שעפער. ניאן
 די 1םי ליםם א םארעסענטייכען טיר לעז

שע«ער. נעםעטעלטע

 באארד חשאינט נײער
אינסטאליוט

ח (׳ילום )1 «ייי י
 *Mf אביםעיל זיך זאל ער םאדערט שסאנר
 נממר די אינערגעבען נײם איז תחען.
 אײנרחקסטולע •אר א נעזאנם ער חאט

ו»ר«מר.
 «רײ«אג דעם בעאג^ע סאך װאדולען

H םת יאסאלם יאר * w i  tun■ 
 «־ •(ים ̂ןף װ<ןך לצצטע האמז באארד

 דעלצסד נײצ זייעחג ארייננעשיתט האם
ח ציי^ מיז יס י  מ- גישט דערימד יי
םינאציצס קיינצ נצייאחה סאכט  rat ̂נ

נאאטמע. באארד דז׳יאינט םאר וואחלעו

זייז־ שוץ am באארד ר
jr*< טון דמינאייעס יי

;uk. * ■

* ■ •4
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זיין יחנם װעלט

1•ײ«ר«

ער ל ע צי פי או א רג ר א ע ד ־ ל פוו א אנ ש ע ^נ טן אינ
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is־  m  m s &
םיינערס ®ױ«ת ד

 באשלוס דעם אן נעמם מיטיננ באאךד עקזעקוטיװ .דזשאינט
 אונזערע אלע — באארד. עקזעקוטיװ גענעראל אונזער םון

 ־אױםצױ גערופען װערען פראוױנץ דער םון טיטגליחןר
 װערען געשאםען מוז עס — באשלוס. זעלבען דעם פיהרען

!םטרײקערס. די פאר דאלאר טױזענט הונדערט

 פון באארד עקזעקוטידי גענעראל םון מיטינג פערטעל־יעהרליכען דעם אױוי
 אנפאננ יארק, נױ אין געווארעז אפגעהאאטען איז װאס אינטערנעשאנאל, אוגזער

 טײנערס םארצויגענעם דעם םון פראגע די געװאדען אויםגעגומען איז יאנואר,
 בעסטע דאס טאן זאל ױניאן אונזער אז געװארען, באשלאסען. איז עס סטרײס.
 געםינען װעלכע סטרײקערס, בראװע די העלפען צו אוכדשטענדעז איצטיגע די אונטער

 קאםף. גערעכטעז זײןר קעמפען אין לײדען װעלכע קעמפער די ;נ<יט גרויס אין זיך
 אײזענבאהן״ און קוילעךכיאננאטען םאראײנעטע די םון קאפבעאציע דער נעגען

א^גענטיסער,
 אינטערנעשאנאל ■ אונזעד םון מ־טנל־ד יעדער דאס נעװען, איז נאשלוס דער

 סטרייקערש בדאװע די ארויסצוהעלפען ארבייט, שטדנדע א'ין נעבען זאל ױניאן
נ־ױם־קאפ־טאל. נענען קאכף יטערען3 דעם אין

̂וט זין, דעם אין  <ל6א אן אויםנעארבײט באארד עהזעסוט־װ נענעראל דער ה
 ארויםנעשיקט ניט ?ובער איז םיינערם די םאר יצ8א דער מ׳טנלידערשאםט. דער צו

 מיטינ: באארד עקזעקזמ־װ דזש««'נט דער םצרנעסוכען איז עס אײדער נעװארעז
 פאד־ נעװארען אפנמהאאטען א־ז װאם יארק, נױ אין באארדם עסזעקוטױו אאע פון

ביאריננ. אינטעתעשאנאל אונזער םוז אוידיטארױם אין דאנערשטאג, אכםאנען
 באשאום דעם אננענוטעז האט ב^א־דש עקזעקוטװו אאע די פון פיטיננ דער

 זאאע; ױניאן דער םון מיטנאידער אאע אז באארד, עקזעקוטיװ נענעראא אונזער פון
 אײ־ אױך האט און קױאעךסטרייקערס, די העאםען צו ארבײט שטונדע 1א״ נעבען

 םאד־ האט בן!ארך עקז.״ נענ. דער װאס מיטנאידער, די צו אייא njp דארםירם
־ו אייענט״א<יא דער פערטינט. :פאאנט װי טייאװײז, ז

!כרידער און שװעסטער
הדשים. פינ,ש איבער שוין םטרײק איז זײנען קויל־מײנערם טויזענד 160

 די אין איצםער נאר״ כאזונ־ערט און גױט גרױט אין זײנען סטרייקערם די
 םאטערנישען און לײדען אלע אכטענדיג ניט אבער סאנאטען. װינםער קאלםע

 און ױניאן, זײער צו איכערגעבענקײט םיל םיט םוטינ, און בראװ זײ קעםפען
 הײליגען א פאר קעםפען זײ אז װײםען, זײ בבלל. באװדגונג ארבײטער דער צו

!קעמפען און לײדען זײ און ױױאן־פרינציפ
 פרויען זײערע זײ — :ױט, גרױכ אין זײנע,• םטרײ^ער בראװע די אט און

 נישט זאלען זײ העלםען, זײ םוז מען !העלפען זײ םוז םען און קינדער און
 דאם װי אונטערצוגעבען, זיך הוגגער, גרויזאםען דורכ׳ן װערען געטריבען

̂ םאגנאטען. קויל די געבעד, ברויט זײערע דערװארטען
 קאנען זײ װײדזשעם. אין העכערונג א םאדערען םטרײקער בראװע די

 ארונ• זיך ארבײם, נעפערליכער און שװערער דער כײ םאכען נישט לעבען קיץ
 םאל קײן זײנען ױי כאטש ערד, דער םון געדערים די אין ־םיעח טערלאזענדיג

ײ צי זיכער ניט  זײ װעט םען אדער לעבעדיגע, ארױםקוםען דארט פון װעלען ז
!אפט אזוי לײדער דאך פאםירם דאם און דארט, פון ארויםטראגען

 םאר• זײ רעכענען. ניט זאך קײן םיט אבער זיך וױלען קויל־םאננאטען די
 זיך צװינגען זײ און םםרײקער די פארהוננערען צו םטרײק דעם גכװן ציהען

דערלאזען. צו ניט דאם ױניאן־לײט אלע פון פליכט די איז עם אונטערצוגעבען.
 לײדיט אינטערנעשאנאל דער פון םיטגלידער ברידער, און שװעםטער

 מײנט עם װאם גוט גאנץ אלײז װײםם איהר !ױניאן װאירקערם גארםענט
 הונגערען װאם םײנערם םםרײקענדע די םםרײק.- א פון צײט א'ן הוגגעחןן צו

 בײ פיעל׳ן קענען נישם זיכער װעם איחר הילף. אײער כעטען קעםפען, און
ײ זיך, t אפצוזאנען. דאס ז

 םיטגליד יעדער דאם רעקאמענדירט, כאארד עסזעקוטױו גענעראל דער
 אײן ביישםײערעז זאל פרוי, אדער םאן ױניאן, אינםעתעשאנאל אוגזער םון

 פאם*ל*עם. זײעדע און םםרײקער חוגגעריגע די חןןלםען צו ארכײט. שטונדע
 םען און גײטראנ קלײנער גאנץ א עם איז ביממזיעד. ארבײםער יעדען םאר

 * נ ו ח שאפען אבער קאן דאם אנשטרײננען. וױנ*ינ נאנץ דערנײ זיך דארןז
ט ר ע ל ד «1טו נ  חעלפען וועט אוןדאם «ארדיםםרײקעו־. אר ל* 1 ע

ײ « אויפצוחאלטען ז  ארבײטער־קאםף. גרויסען דעם אין גײספױג און פױי
ל איגטערנעשאנאל דער פון םאמלידער ז און יאחן ניו ז ׳ י מ י לאנדז י

וש — •— — —יער,אט
קוםעז, װעט

4ו לאקאל ױניאג פליטערם און טאקערס
- דג שנעלעז א האט

 דער מיט קאנמערענץ א אויף געװארען געסעטעלט איז סטרײק דער
 פאר• האט באראף סעקרעטער — אסאסיאײשאן. םאנופעקטשררערס

 כאיע־ די מיט קאאנפערענצען די אױף *ינטערנעשאנאל די טראטען
 אפען ״אינדעפענדענט די צו נעמען דך ױניאן די װעט איצט — באטים.
ענטוזיאזש. מ״ט םעטלמענמ אן נעהמען סטרײקער — שאפס״.

 העמשטײ און פליטערס טאסערס, די
 צו האט ,41 יצאקאל ױניאן׳ טשערס

זיג. שנעלען א פארצײכענען
 טען26 דעם דינסטאג, ®אראכטאגען

 אינרערםריה\זײנעז אזײגער 10 יאנואר,
 גע״ נערופען פאך דעם םון ארבײטער די

 פינקט־ האבען זײ סטרײק. א װארעךאין
 יױ דער םון רוף דעם אויסנעםאנגט ליך

 שעפער יענע אין רעדער אלע און ניאן,
 אלבײטער די !געבליבען שטעהן זײנען
 אין אין םטרײיק־האל׳ אין אװעק זײנען

 פוץ שזןפזןד נרעסטע אוץ סץהדסםע זײ
ײי געװארעז, שטיל איז טרײד דעם

בית־עולם. א אויף
 סטרײק דעם געדוםען האט ױניאז די
 צײט, דער אין מאמענט, ריכטיגעז אינ׳ם

דז־ איז םאך דעם אין װען  און ביזי, ז
 שעםעױ גרויסע די םון באלעבאטים די

 גליײ איז עס אז אײנגעזעהן׳ באלד האבעז
 אײדער ױניאן, דער מיט סעטלען צו כער

 זיד האבעז עס סעזאן. א םארלירען צו
 צװישען סאנפערענצען אנגעהױבען באאד

 און צדדים, בײדע םון פארשטעהער די
 גע־ געווען שויז סטרײק דער איז שבת

 באדאוי, אביהם סעתחןםאד, סזןםעיס.
).12 זײט אויןי (*לוס

כעאמטע הלטעחוע ארדנא דזשאינט
 סעקרעטאר־טרעזשורער. פאר ערװעהלם וױדער 10 לאקאל פרן פיש דזשאזעף

ױניאן. קופער אין מיטינג פ־טשערםאן8ש> דער

 דזשאינט דעם פון מיטינג דעם אױוי
 זײנען םרײטאנ, פאראכטאנען באארד׳

 עס באאמטע. געװארען ערװעהלט
 די געװארעז אײגנעשטעלט אויד זײנעז

 קער־ די און קאםיטעס״, ״סטענדיגג אלע
 םונין־ צו אנגעםאננעז האט פערשאםט
נעהעריג. װי ציאנירעז׳

 ברודער גענעראל־מענעדזשעד׳ ׳*יער
 ערװעהלט צודיק לאנג ניט איז הייםאז׳

 דינעץ םענעדזש^ר םאר און געװאיעז׳
מען געװארען. געמאכט ניט װאהלעז קייז

 סע״ א עדװעהלען געדארםט אלזא׳ ד״אט׳
 אדעד טשערמאן, א קרעטאר־טרעזשורער,

װײס־פרעזידמנטען. םיער און פרעזידענט,
וױ״ איז סעסרעטאר־טדעזשורער םאר

 דזשא־• ברודער געװארען ערװעהלט דער
 לא״ קאטערסיױניאן, דער םון םיש׳ זעף
.10 קאל

 םון טשערמאן אדער פרעזידענט אלס
 בר. נעײארען ערװעהאט איז באיארד דעם

 הלאױדאפעריײ דער םיז סטעגזאד׳ י.
̂לוס )12 זייט אוי!* (

 אויו» נאארד חשאינט פון דױװ
שעפער קלאוק אןן דרעס ר

 ז1חיל די שנעלער װאם נאלד. עס םװם און םפזרײקער די צו
ײ װעלען וףינעער - דארםען.ליידען. ז

2גרוג םימברח־ערליכןןן
 אינטערנעשאנ»ל באארד, עקזעקוטיװ נענעראל

.Vtnvיזאידהערס גארטענט לײדים
סעקדטחנזש. באחמז״ אברחם ־׳’ פחנזיחמם זיגםאן, ם^רים

 אלווס

לואיגי

כארוכאיױמש .m גיגפא
חאבםאו דזשולװס ין ׳צוזניס .,,יי

מאר :

̂נםקל דייױױד  .תנ
 ו; געגאלד דײטיד
 ̂'\Z נאדעם דײװיד

עי םשארלס קײמדי

 די אויף דרײװ אדנאניזאציאנס דער •
 ארגאני־ האלב אדער ניט־ארגאניזירטע,

 געהט שעפער, קלאוס און דרעם זירטע
 װערט דרײװ דער ענערגיע. םיעל מיט אז

 אוג־ באארד, דזשאינט םון אנגעםיהרט
 זימ^ר־ ס. ברודער םון אויםזיכט די טער
 בא־ דזשאינט םון מענעדזשער דער מאז,
דעפאיטמענט. דרעס ארד

 דרײװ דער װאם זואכען פאר די פאר
זײגען מאגטאג, לעצטען ביז אז, געהט

ם די דו ענ מר פ ע • ר טי ש  מ
ננ אר טו » 8 פ סעהס ס

*m

 צום געהז םיר ודעז צייט, דער אין
 אונז מען לאזט נוםער, דעם מיט פרעם

 רעפערענ־ דער פון רעזולטאט דמם װיםען
 טעהם דאלאר 20 א סאר *פשטיטונג, דום
 שלאוה רי גאםעםטינען און שטארקען צו
n נױ איז ױניאז דרעםמאכער און r. 

ױ איו רעזולטפט דער :םאלנט ו
 5936 געשטינזם ח*מן opjre פאר׳ן

• . םיטגליחנר.
 געשטיםט tvsyn טעהם דעם נצגצן '־

םיטנלידער. 3990
.יופיד״ נעוועו זיינעז בפלאטט 43

 ארײננעיואר־ םען ח*ט באלאטט 65 און
 םים־ 56 רי w חפגי̂נ פצן..בלײנק/

̂ט ניט האנצן גליחנר  גײ פחני׳ז סןק
 ,iron נים אוז פאר ניט שטינמז, צו זיך
 <יײ פ ארײננצזופרמן זזאבען זיי און

. נאלא̂כ דיגען
תרמענאננצן. אלזא, איז, bpvo דער

A שםיכיען. סאיאריטעם וםי̂ש ן f. .

 שע״ 300 איבער געװארען אפגעשםעאט
 50 איבער אח שעפער דרעס 250 :פער

 גע״ געמאכט איז עס װאו שעפער, קלאוק
 םיר״ קלאוק געװיםע םאר ארבײט װארען

• סםרײק. אין זײנעז װאס פען
 דער םיז איבער אונז גיט מען וױ

).12 זײם י1אוי (אזלום

םא*יצײכנים אינהאלמ

.6 נוםער ,גערעכטיגקײים״

 »— באארד יגט4דז**> וון םיטינג .2 זײט
מי״ אינסט^ייחנאז ךער םיש. דזש.
שעק. א. — .45 לאקאל ן טר מינג

דרעסםאבער און קיאווך דעו־ אין «. זײט
 נאחנצקי דזש — 35 לאק«ל ױניאן

רובין. ד. — a יאקאל ױניאן, םאנער םעםיעי דער אין
 •ראנלן. ארנ*ניז»«יאנס *ון •רײד .4 זײט
 ענ״ — (ערצעחױנג) לויות צווײ .5 זײט

 קאסטעלינאװא ריקא
 עדיטאריילס. .6 זײט
 אין הפםם גוידםעגנז יארקער ניו » .7 זײט

 דאיאר So און 15 םיט וועסט דער
 4- ליד װיג 9 לאנג. ח. — סױיעיצי־
גריגבערג. אליעזר

 יב — 1905 יאתר ריי«ע דאס .8 זײט
י נייו״ טיכאלעװיטש. י  צײוד קיין נ

ריו•• לעבעדיגער. חנר — •י
םיג• <. — *יי*ו«ען יגחדע ױן ס וײם
 רעדיהניע. «ין עטמערס לןצישטײן. .

*דװער•״?• און ̂ולוסען ,11 אזן 10 זײס

,A.• .Ji.׳ ׳*. .* *
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w פח סיפינג i באארד נט ns
יזניאז דרעסמאכער אה
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̂ ׳3 22 ,21 ,10 ,9 .3 ,2 י»ק*רס רי

235 82 .04 .48 A t י י’" 8« 1"י ״  י
m יט*ן8ר y iw i טען2» רעם סרײטפנ 

lyu y i!סם• טמ10 װעםט 3 יןא ,1926 ״
ודיםאן• ברוחנר — טשערמאן

 דזשאינט דעם םון פיאטאיןאל דער
 װערט יאטאר טען22 דעם םין באארר

גוטגעחײסען. און םאמעיעזען
אײ דער םון באריכט דער י א ײ אײ נ  י

 װערט יאנואד טען27 דעם םון רעיןטארס
גוטגעוןײשמן* און פאמעיעזען

קאמיטעס.
 אײיאנד ״י/אני דער םון לןאסיטע א

 אז םארלאגנט, שוצע״ ריג; א״בייםעד
 טיקעמס קױםעז זאר באאדד דז״ש. רער
אוייי• םיחרעז זײ װאס בענעםיט, א םאר

 איבערגעגעבען װערט פאײאנג דעי
פיגאנץײזאכױםע. דעי צו

צושריפפזען.
 ברײ די אז איגשארםירט, 3 לאקאל

 םריײ א. |1א יןראוױץ א. בערצין. ם. דער
 חד צו נעװארען עמוזנדןלמ זיינען ער

באארד• דזשאיגם בײם זײ ••עזענטירען
צוגעלאתן. װערען ברידער די

 גוטגעהיײ האט לאקאל זעצבער דער
 דזשאינט דעם םון פ־אטאיןאי*ען די סען

 “יא טעז22 און טען15 דעם םון כאאיד
 באארד די םון בא-יכט דעם און גואד
 יא־ טעז20 דעם פון דידעקטא־־ס אװ

ניאי,
הא־ זײ אז אינםאדםירט, 9 יא<ןאל

 םיז פראטאקאל דעם גוטגעהייסען בען
 טען22 דעם םון באארד דזשאינט דעם

 כאארד די פון באריכט דעש און יאנואר
p 20.פון דירעקםארס אװ mיא טען’ 

ײ נואד.  מים אײנשטיםיג אויך זײנען ז
 זאל לאיןאל יעדער אז אמענדמענט׳ דעם

אי? ®לאץ אימענפם אץ האמגן
 דא״ 20 דעם וועגען רעםערענדום דעם
 שטאט־ װעט וועלכער אסעססעגט׳ לאר

םעברואר. טען2 דעם ״םיגדען
 אז װיסען. <אזט <ארןאא זעלבער דער
 ערוחנהים איז גרינבערנ װיהיאם ברודער

 י1אוי באארד דזשאיגט צום נעװארעז
 װעא* זיראין׳ א. ברודער פון פיא״ז דעם
<א* פון מעגערזשער דער איצט איז כער
.0 לןאא

צוגעאאזען. װערט ברודע־ דער
 די גוםגעהײםען האט 10 ילאהאיל

 באארד דזשאינט דעם םון ןוראטא<ןאלען
 אויך וױ יאנואר״ טעז22 און טען15 םון

 דײ אװ באארד די םון באריכט רעם
ד•1יאנוג )טען5 דעם פ\ן רעהטארם
 דזש. רער אז פארלאגגט, מ: לאהאיל

 זמ אפייצ אז ארויסגעבען זאר באאדד
 פיז סצות קויםען צו גיט םעםבערס אאע
 םירטעם, די יצאנדאן״; ״םאיר םירםע דעד

 סםריײמז, ארבײסער די װאו יםירםעס, די
 ״געוהנרקשאפ־־ די פין באשאוס א איט

טען׳/
גוטגעהײסעז. װערט פאראאננ דעי־

 דעם גוטנעהײם*? האט 89 יאקאל
 באארד דזשאינט דעם םון פראםאקאיל

 בא־ דעם און יאנואר טען22 דעם פח
 דידעפטארס אװ באארד די םון ריכט

יאנואר. טע]20 דעם פון
 אר־ צו <ןאמיםע ױניאן ״טרײד די

 צו םיטינג״, פוירסע^ דעם גאגיזירען
 דעצעגירם איז רײזגעד ברודער וועיכער

 םאר* באארד, דזשאינט םונ׳ם געװארען
 נומ־ זאיו כאארד רוש. דער אז אאמט׳
ײ ײאפ רעזאאוציע, א הײסען  ד׳אכעז ז

 טרײד־ױניאז א שיסען צו אננענוטען׳
 וחנל־ רוסלאנה סאותט קיין דזנאעגאציע

 צוריסהוממן, איהר נאך נאכהער׳ זאא כע
 ריכםעעז און נענויען א איבערגעבען

 ארגאנײ אםעריתאנער חנר צו כאריכס
 דער וועגען אדמיטער־באווענוגנ זירטער

 ארבײםער־קלאם דעם םון לאגע אםת׳עד
םאװעט־רוםיאגד. אין

 אנגצגומען. װערט רעזאצוצימ די
באדיכם. קאםיםע פינאגץ

 אז באריכםעט״ ®ינאנץ־ס^םיטע .די
אג־ עםיציצע אױםנעגוכתז האט זי  פא̂ר

m רצפאכתגזײרם: און שסיצע פאד
ײ ״אינכתתמאנא^ דער אז .1 '  י
m זאל -דעטעגס באר m) 1א וחנרעו 

 אין דא^ור 26 פאר אדוחנרםײזםענם
*25 v גענוםעז זאאנן םיתעםס דאאאר 

באמור. דעם םאר ווערעז
2 t i פ  םאשע^יסמ איםא<יען״ ת

 אר־ r* וחנריו נאנעמנן זאל א^םאגאק״
 ועא דאס דאאור״ 26 םאר ווערסייזמנם

ױ ב«. יאומר. אנאגתן ו
2 11 m ואצען םיהעמס דאיאר 

 שזײימר n.® חנם ®ון װערעז !עטסען
.4טוא־שײן״

4. m חר 10 ®ון ביחאמי^־מג א 
מן זאל אאד מ o ותדקז מ n דזשױ• 
o וױק w  ip i ווליי*גס סיוומאל.

ne r י־י * t r u e a iF p n מינאגיד ד«ר 
װערס קןגדסו

ד *

 בא־ דעם אין נאטײאיגען צו זיך װארען
 קײבאר *אינטעתעשאנאא דער פון זאר

f c m v i האכען צו באשראםען האט 
ײ נאזאר. חנם אויף כוט א  פארלאנ־ ז

 וועחגז געמאכט זא< אפיא אן אז נעז״
ײ םעסגער̂ש די צו  גײשטײע־ זאאען ז

 ווערעז צו םארקױםט ארטיפיען רען
 די מאכען הערפען צו כדי בוט׳ דעם אין

 ערסאלג. אן םאר אוגטערנעהפוגג
 גוטגעהײסעןי װערט באריכט דער

 מענעדזשעד כארוכאװיטש׳ ברורער
 ראי » אז רעפאםענדירט, ,2 יאק»< פון
 .trn דעם םון באאטטע די פון ק̂א

 די אויף װערען גענוםען זאיל באארד
כאארר. דזשאינט דעם פון מיטעגען

 נוטגעהיײ ווערט רעחאמענדאצת די
םעז•

̂עגאטען פאאענדע די  וועדען דעי
 רעםערענדום־קא־ דער פ\ן אפױנטעט

:מיטע
 קאהען און חופער — 2 לאסאא
רעפס און קדאװיץ — 3 ̂אקאל

 האפםאן איז רעםבאך — 9
 דזשײקאבס און פארער—10 <אפאא
 ארטש — 21 צאסאא

̂עקם. און הימעלפארב — 22 לאק.  א
קאהען.

 מאלטוט און רײס — 23 לאקאל
 װײס און שײלער — 35 לאק.
 שװארץ און פראסאפ — 45 לאק.
 באנא און קאטאניא — 48 לאק.

 בורנ און םײםס — 64 לאתאל
 ברײוגער: און םאלען — 82 לאקאל
טירענדע. און עגיטא — 89 לאסאל

אפױג־ י איז האםיטע םאצג/מדע די
 קאנ״ די רעוױדירען צו געװארען טעט

 :באארר דזשאינט דעם פון םטיטוציע
 פענסין, גאצדבערנ, בערצין, רײזנער״

 נערטשיסא\*. קאנסהי״ סצײז, איטש׳
 פושיאװת, סײפס, סאציםאני, פויאסא̂ם

דײװידאװיטש. און מירענדע
בעאםטע. פאר דואהל

 און גאםינירט װערען םאצנענדע די
 דעם םון באאםטע די אצס ערװעהצט
 :1926 יאחר דעם םאר באארד דזשאינט

 װערט ,2 צאקאצ סטענזאד, ברודער
 דדש. פונ׳ם פרעזידעגט אלש נאםינירט

 נאמיגײשאן די אן נעהפט ער באארד.
ערװעהלט. אײנשטימיג ותרט און

 דעם איבער דאן גיט חײמאן ברורער
 װעלכעד סטענזאר, ברודער צו טיפער

 קור־ א אין רעלענאטען׳ רי באדאנקט
 זײ װאס ׳עהרע דער םאר רעדע׳ צער

 ערװעהלען אין געשאנסען איהם האבען
 רזשאינט םונ׳ם פדעזידענט אלס איהם

 דעלענא״ די אז ערקצערם׳ ער באארד.
 האכען באארד דזשאינט דעם פון טען

 אויפצובויען צוריס אויפנאבע די איצט
 אםם זײן איז ער און ארגאנייזאציע, די

 מעגצי- אצעס טאן װעם פדעזידענט אצם
 ער ארבײט. דער אין זײ שטיצען צו כע

 משער דעם םיהרען צו םארשפדעכט
 דע־ די אז און׳האםט׳ אוםפארטײאיש

 קא־ זײער געבען איהם וועיצען צענאטען
טיםװירמוגג. און אפעראציע

 אין ׳10 צאפאצ םטאצער׳ כרודער
 װערען ,35 צאקאצ מדריגעצפי, ברודער

 ערשטער םון אמט דעם םאר נאםינירט
 די םון טשערמאז און װײס־פרעזידענט

 נעי״ בײדע דירעקטארס. אװ באארד
 װערט וועצכע נאמינײשאן׳ די אז מעז

 ברודער אפשטיםוננ. דער צו גע:ו«מז
 סטא־ און שטימעז 33 ?ריגט קודרינעצהי

 װעדט קודריגעצהי ברודער .24 — לער
ערוועהצט. ערקצערט
 ער־ װערט ,9 צאהאצ האפצאן, ראוז
 און װײם־פרעזידענט צװײטער װעהצט

םיגא^קאסיטע. דער םון טשערמאן
׳22 יאקאצ קאהען׳ אצעקס ברודער

 וױיס״פרעזײ דדיםער עתועהצט ותדם
 אפיצ־סא״ דער פון טשערמאן א\ן דענט

מיטע.
 װערט ,3 צאקאצ קראװיץ, ברודער

 און װײכדירזנזידענט׳ םערטער ערוחנהצט
גרױחננסמואםיםע. דער םון טשזנרםאן

 ווערט ׳35 לאפ. י׳1דײװידא ברודער
 ארםס/ עט *סארחשענט ערוחנהצט

 גאמעירט דאן ווערם םיש ברודער
 געםט ער סעקרעמאר-םחנזשורער. םאר

גאםיגײשאז. די אז
אז געםאכט, דאן ווערם םארשצאנ א

גענוטען ?איי אפשטיסונכ ראא-קאצ א
 ערװעחיט װערט םיש כר׳ און #װערען

שטיכמן. םאיאריטפם נרויםער א םים
 צױ וחניען דעצעגיטען םאאגענדע די

 :םיגאנידסאמיטע די זאמענשטעצען
 שאיאװ — 2 לאקאצ
 • קאפי״א; ראוז — 9 יאזאצ
 פארער — 10 לאתאצ
 םילער — 22 לאק.
םרומטשי? — 23 לאז.
 םרידםאן — 35 לאס.
 םאציסאגי — 48 יאפ.
צאריטאנא. 89 צאס.

 חנ״ װעלען דעלעגאטען פאצגענדע די
 די אין לאיןאלען זײערע פרעזענטירען

 :קאמיטעס סטענדינג םאלגעגדע
 דירעקטארס. אװ כאארד
 2 לאקאל — מאססאװיץ

 3 צאק. — בערצין
 10 צאה. — סטאלער

 21 לאק. — 1ארט?
 22 לאק. — צופין

 23 צאק. — קאנסהי
 35 יאק. — קודרינעצקי

 45 לאה. — פיאסאפ
 48 יאק. — אמבראזיגי

 6«4 לאק. — סײםס
 82 לאק. — פאצען
.89 יזאק. — עניטא

קאמיטע. גרױוענס
 2 צאק. — ראדיש

 3 לאק — קראװיץ
 10 צאק. — גארדאן

 22 ראק. — האלפערין
 23 צאק. — רײם

 35 לאק. — גרינבערג
 48 לאק. — קאטאניא

 82 לאק. — בושלאװיץ
.89 לאה. — מירענדא

קאםײטע. אפיעל
 2 לאק. — גערבסט
 3 לאק. — פרײער
 10 לאה. —־ פענקין
 22 יאק. — קאהען

 23 לאק. — לאנדסבערג
 35 לאק. — גערטשיקאו*

 48 לאק. ' ספינא
.89 לאק. — באראני

בארינט. דירעקטארם אװ באארד
.1926 ,27 יאנואר

קאםיטעס.
 לײן״ עס אי עס״ די פון האטיטע א

 דעם פון ארבײטער די אז ערקלערט׳
 צײם־ א אונטער געארבײם האבען שאפ

יאהר, דרײ לעצטע די פאד האנטראקט

פ■ חיגןו זײ ומיג׳ןן ינ ״ תיייי  י
etrnvp fat 10 מימ■ 

Iמניי׳ו nr »י«וט דך *;טזאנט סיר«
hm e;vd *u« otn >גיט *ויר זײ וױ 

 וײ וױיח׳״וס. אלטע די «וריקנ<«טיען
 דיחמ״ טײ נ**וד די t» ם«רי»מען,

חןר אין ׳*טעיוננ » נעחמען «וי טאלם

dr* אינערנענענען װערט c״p די
O'Ct(•

[.y o e n r it
 סיטימ » «ז ר׳מאםענדירט, 2 אאקא(

מ־ נערוסען ז*< ש»»*ט׳טער<ייטע פון  ו
אר, טעןotn 1 מ»נט»ג, ם»ר רען מ  «נ

 ווע־ רעפערענרוס, י־עם פאר ט«ג ײןא
 זיי כדי *סעםםענט, דו^אר 20 דעם נעו
 גזיםװענדינסייט רער םיט ?ענע]אנ «ו
pc רעטערעד דעם אין נו*םי<ינען ןיך 

 tv 8 אויה 1רעס«סענדירע ױי דום.
 אויי ווערען ערװ#»צם ז*צען ט^רצײטע

 ארבייט חןר אין העצפען *ו מיטינג דעם
pc רעסערענדום. דעס

m רעקאנ׳עגסו/יעס די in t גוטנע״
תייסעז.
נע־ :;,מיט דער ווערט רעם םיט

עאאסען•

 בוט דדעסטאכער אץ קלאוק א
 אינ־ ״דער פון באזאר אוים׳ן

 לײבאר טערנעשאנעל
• דעפענס.״

 (,־ח1סל דעי סון באארד דזשאיגט דער
צ ה*ט ױױאין דרעסמאכע־ אןן ע  וסען3»
 pc נ«ז»ר רעם אויף נוט א האנען צו

 רעטענם צײב^ור ״א־נטערנע׳שאנאא דער
tlrom וועם וואם .“קאמ־טע ve דעם פון 

 איז סענרואר, טעז13 רעם ב־ז טען10
 םטריטיאון טע67 הויז, אפערא םענטר̂א

עװעגױ. טע3
 באארד דזש. די םון טיטנאידער רי

 אר־ ברעננען «ו נעבעטען זיינען צאקאאם
o אין םארסױפען iv טיסצען n .די בום 

 אין װערען נעבראכט זאלען ארטיקיען
 םט. םע26 באארד, רז׳שאינט pc אפים

 סן?רזד צום עיתגױ, צעהםינכטאן און
 איז D’EH דער סיש. די׳». נרודער טאר.
םארנאבט. 5 ביז 9 פון *פען

 ײיילעז װאפ צזיטנצידער׳ די זא־׳ען
 אונםעראײצעז. זיך איטיקצען, נרעננעז

ז אריינתוםען דארםען ארטיהצען די  ני
 טען10 דעם וױיל םעכרואר, םען9 רעם
 כאזאי. רער עפענען י־ר װעט

נאארד. דז׳ש. pc גאטען אין
םיש, דזשאזעף

טרעז׳פ. סעה.

הר מוו ד ײ ל א ט ס ג אינ פינ מ םי קר פ ס ד ר ע עזיינ ד
, ו א י נ ו ל י א ס א 4 ל 5

 פעגסיל־ אין איז שבת לעצטען דעם
 אינסטא־ די פאייגעקוטען האטעל װײניא
 אדפײ נײ־ערוועהלטער דער פון צײשאן

 אינשטאלײשאן דאזיגע די ניסטראציע.
 דענעסאנס א ארס םאדצײכעגעז מען סען
 דער פיט םארנלײך אין לאהאל דעם םון

 פארגעקוטען איז װאס אינסטאלײשאן,
 איז עס װעץ צוי־יק׳ םאנאטען 13 מיט
 אינסטאליײ ־,דע צו מעמבער אײן נאר
געסוםען. שאז

לעצ־ אי:סטאלײשאן*מיטי:ג דעם צו
 ארום פארזאמעלס זיך האבען שבת טען

 זײ האבען דעדמיט פעמבערס, הונדערט
 צו ערגסט םײנען זײ א'ז ארויסגעװיזען,

 קוקעגדיג ניט װײל לאקאל, דעם שטיצעז
 אנטוישוננען, פארנאננענע אלע אױף

 נײע א איז עס אז ראך, זײ םארשםעהעז
 אז דאך, האפען דעזײנעדם די און צײט,

 דאס אײנגעמןן, פארט זײ זיך װעט עם
 געםי• שאפ איז אויך זאל דעזײנער דער
 אלע װי פאדטײדיגער, ױניאן זײן נען

 צו באלאנגען װאס מעמבערס, אנדערע
ױניאן. דעד

 לא* שון ױגיאךםעםבערם די םארװאס
 זעלבע די אונטער ניט זײנען 45 סאל

 מעמבערס אנדעדע איע װי ױריםדיתציע,
 האט דעם װענען—לאתאלען אגדערע םון

 גע־ שורות דיזע םון שרײבער דער שױן
m דער פון שפאלטען די אויוי שריבען m 

 הויינד זיך איד װיל איצט חנכםיגקײט^
 אעסטא־ דער אױו* אפשם^עז .זעכציד

לײשאן.
 ברײ רי געװען אגװעזעגד זײנען עס

חײמאן. לואיס און בארא^ אגג דער
קורצעד, א אין האט• ב%ראוי ברודער
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 רע־ אח־װארימער הארצעער זעהר אבער
 אד־ נײ״ערותהלםע די איגססאלירט דע

 די דאע זאל הלואי און סיגיסטראציע.
 דורכפיהרען קעגען אדםינישטראציע נײע
 טעסבעךם׳ די פון בענעפיט רעם פא-
 זײן אין באטאגט האט כא־אף בר. װאס

רערע•
 אונז מיט שוין האט היימאן ברודעי־

 צװײ ארנוטענטירט. אביסעא מ̂א דאס
 איז אז נעזאנט,- ער האט א:דע.־יעס שען
 הא־ אינדושטריע גארמענט לײדיס דער
 צום װי געביטעז, זאכעז פילע זיך בען

 נאך און באטענהאלס סקוידטס, בײשפיל,
 פראצענט 90 זײגען וועלכע ארטימלעז׳

 דער־ איז אינדוסטריע. דעד פון ארויס
 דעזיײ דער אז הייםאן, בד. דעגקט םאר
 נעװא־ עליכמגירט אויך איז טרײד נערס
 שלעכט אזוי איצט איז דערםאר און רען.
דעזײנער. דעם

 ניט איז דאס הײמאז, ברודער װעצ,
 איצס איז דעזײנערס־טרײד דער ריכטיג.

 האט אמאל כעםאר. װי נױטיג, נאכםעהר
 טטען א. אויןי ארבײטען געסענט םען

 ניט —־ הײנט םאגאטען. ®אר א סטײל
 איבער־ אוז װאכען. עםציכע װי םעהר׳
 צװײ םאתרײך קײן זײז ניט קעז הויפט

 םריידס און רײד4דעזײנערס־ג דעם שען
 אדער געהען וואם ארטיקצען, אנדעדע םון

 ל"~ חנם םון ארויםנעגאג;ען שוין זײנען
:• םארקעט״ גאךכמנס דים

 מעז אז #אוידידעגקם הײטאן ^רוומר .
 םאנוםזמ־ חןךמר אז צװעגמן, ניט שעז

ס« p י * האלטען ואל נדשוחגו
 ״פעמםאר^• א חײםאן! נוצדער

 1-5 י4%םיזאז אןן ארגײט קוים רזאט
 גוגטן..שאמוטענד?יה איז אפעגײטארס,

 ומםשוחנר״^עזfu«o# סארם אזא דאש
אניר״ חנזײגער. קײן כאשעםסינען נים

•S? חעמיז בחיער
 דע חנר נאר גיט <ײד© אךלשורט̂עטפ

p נאד ויינאר, u ידי c®m אר־ דארםען 
w בי• ב^םען $ p .צגלעבאטים
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o ויך, נטNד t ו »יז* ר נ נ ניט ̂ג »  י
 ערמינען «װ רעכט פײן סאדער *ין־ זױ

 סעמגער־םיטינ; • «ו אוייסװקוסען מיר
אנםזאגט. מיר עס ח*ט טען

רעם, װעגען ׳ג׳ר״גען געם איו װען
 •אסי״ די ױ׳מען םאמעסען■ סיר ויך װיצט

 נע־ און םאמאננענחייט דער יוין רומען
 וי«ס סרזונען טרײד״פראגען. ׳שרײכען סער

 םראגן די מיטנייד. יעדען אינטעחמירען
 חא־ און סרייד »ין רענען v מאנען צו װי

 סראנע די סאנדיצאנם. ױניאן מםע נען
 טיצמ נאך און משינען, סטים די װענען

 יעדע) גאדערען װוןוס טרינען אנדערע
 !םטרײס פון פראגע די חיינט סיטנריד.

 דזשא־ דעם קאנטיאיירען w ווי סראנע די
פרא״ אנדערע אײן און טויזענד און בער
■W

 מוז איך אונרעגציך! איז עס נ*ור
 װענען ײערטער ■או » מיט דערסאנען

 נעכטען, װענען — פאמאמעגהייט דער
 פאד כ׳עהר ז״ן אוגז זאי מארגען דער כרי

עטענדציר•
# # *

 פראגע פונדאםענטאיסטע ערשטע, די
 משא״ דעם קאנטראלירען צו אזױ װי איז

 טרײד דעם ױניאניױרען צו אזוי וױ בער׳
 מוז מעז װײל םראגע, הויפט די איז דאס

 אבית נצל איעצינער דמר או געדײגקען*
 אר״ זײן דושאבעה חנר איז טרײד איז

 ניט״ צעהגדליגע אין געטאכט װערט בייס
 ■וסטע• שעפער ױניאן די שעםער. ױניאן

 דרעהען ארבײטער די און אמוטםאל װען
 םון שראנע די ש~אנ:. און שלינג ארום ןיך
 אוסמעגליך מאכט װאס סיזאנס חורצע די

 לע־ א טאכען צו רעכיבעכס אונזערע פאד
טרײד. אין בען

אגנעװעחטאגטע אצע די לעזען צו
שטאר־ א דורך נאר מען <ןען פראכלעםען

מיט ארגאניזאציע אונזער פון םאכט קע
שטארקע, א אין קרעםטען סאראײניגטע

 ארבײטש־. אלע םון ױגיאן פעכטיגע
# • * •

 ריכטינ ניט אזוי אויס ?והט אםטמאצ
 אמאגי־ אונזער סון צוזאמענשטעלוננ די

 tv צאפאצ^ קיײנע באזונרערע אין זאציע
נעלעכםער. ב׳םערער א אן אז׳ש כאוט עס

 שנײ״ רעםבערם, סטרײקעז למשל, אם,
 .סעטרא«אילי• דער פון 38 צאשאל 1םי דער
 איך טאנאטע]. םאר חויז* אפערא טאן

 .םענ*. א נעדויערעז נאך קען עם אז דייינס,
 צוזאפענ די נאר איז שולרינ און ט־שורי״.
 עס װאם טרײד־ױגיאנס. די םון ׳פםעצוכנ

 די אז איז, סטרייס אזא אין נויטינ איז
 אװענד 1 זאלען ןאריםנמז איז פוזיפער

 םארשםע־ די אין אנסײצ קיין נעםען ניט
 נעװען ךיער רײפ6ם רער װאאם יוננען,

 כאריםםען די אבער האבען נעסעטעאט.
 םארשי־ כאזונרער, סוזיקער די אייד 1אי

םער ?ארשירענע אויןי אגריםעגםם דענע
 V וועג רינםינער דער ראם איז פינען.

• * #
 שאנם־ «ו זיף כעםט יצאסאצ אונזער
 עהזקסוט־ווע אונוער ארבייט. טרופטױוע

 ער־ נויטינע די סריגט אױם״ «יף .נרינט
םתר. פעהינע און נוטע אאם םאהממ
װא־ *וייי לעצטע די םאר ח*נעז סיר

 מזזױווסױו סועציעצע *װײ נעמםען כען
 טאתע־ וזאב איך װאו מיטיגנען. באארד

 םראנען *לענער, סרײר ײיכטיגע לענם
 אונ־ םון םיטנציד יעדען אז ריחרען װאס
צאסאצ. זער

 םון םיםיגנ סאזסויעיער ערשמער דער
מז איז עסזעפוטיות דער  דער ומ«מ מו

 אונ־ סון לאגע םיגאסױעצער טרויעדינקר
a נאד לוים װייצ צאסאצ, זער n באשלום 
סיר ראראיז איגטעתעשאגאי, דער םון

ודאציראויא ־־“
2̂0 on ̂אױד דאצאר םויזענט 8 מעטט

 טויממט 7 ארום ארײנטראנען
̂צדאצאר דעם ̂אויד ס  8 םעסם

 דדייװ, ארטמיזייטאז דעם פאר דאצאר
 מוצ־ *מי גי̂כ םיוי סאיטאגען נעצד און
 ית־ סיר urn מי! « זעתר סיר זימ׳מ דינ
 אין Bys %) וױיםט נ׳דד די ןton לען
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ז פיפיע ס*מי«יור *וױיםער דמר יי

w װײחפנס אוו סקי*? חנר טךייד. אין
ויכיר איז אנריס׳ננט אצםעז an צויט
 אײמ איז rtri ayn מסטמר, דאר ניט
 nruw טרייבם ayn אורזאמז די פון

 שסיק• סון ארבײם׳מ «ו טעסכערס
ttim no v ערומחצט איז מםיטנ 

am  an *wc tnyrari אדםןװארבײטעז 
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 אױפ* ארנייטסראזע. אוניערע פאר נייט
 אונזערע און ט־מײייםע די פאדערען

מ כיעפנערס, מי  נאשצפסיגס, זיינען ײ
a ארנ״טזז *י גיט n n y  |” P8״ aוי? 

ױ לאננ ח אין ו o• ?יידינע דא אי) •יז n 
 אױפגענר <yo« גאך איז אויך נאארדס..

o• די פון פראנע די געװאחזן סען n- 
קיין ה^נען טיר װעיכע אינער טאשינען,
.?ynoiyp

״  האט אדםיניסםראציע •לטעד דעי נ
 םון באי • . געווען איו<אר װאס יעדער

 א״נער אםיױ שטעהן געקענם כאיעס״ די
o אין אייין n לס׳של, ײי, שאפ, נרעסטען 

 ױינען משינען 3 וואו שאפ, קיופשט״ן
m נפשזופסינט, נעוחזן y װיטענבערנ 

jא נאו און שענבערנ און n n
 זיינען פרעם״סאשינען איע רי אױןי

 נענומען און באיעס״ ״איינענע נעשטאנ׳ח
 םים־ אינערינע די און ײ״רזשעס, נרױסע
 הונ• פון שטארנמן נעקענט האכען נל־דער

״ אויף זיך האט קיינער גער.  אוס־ ניט ז
נעקוקם.

 מיר, טיט צוזאםען עקזעהוטיװע, די
 רע״ נעװיסע ארייננר״ננעז דארפען װע?ען

 סים *ונרײםען זיך און קאטענדאציעס
o צו פאדערוננען וױכטינע אונזערע n 
אגרימענם. געפסטען

אינ־ פון םיטיננען סעק״׳אז ערשטע די
 דעס סיט דורכנענאננען |iy״t יאקאי זער

 בא־ איצט ערשט ענטוזיאזס. סטעזnנ
 יוניא! די אז סעםבערם, אונזערע גרייפען

tv ,m"ז איז t יענינע די זיינען זיי נאר 
o באשםיטען *ו n אר־ דער פון ש־סז»ל 

גאניזאציע.
 חאבען װעיען םיר tv אנית, איז עס

w אויוי ׳סװערינקייטען ניעסטע די i t v 
 דא נאר ויינען עס אױסבויאוננ. סון ײענ

 IV פאתעםןן נ*ט יןענען ויאס אזמלמ
 ױניאן די ײען צייטעז, .סעםע גוםע, די

שסע. pc קײאל א נעװעו פאר איז
^3 מיי «m P ,זעהר i n  oytt בעםע־

 פער־ נעוױסע האם װאם עלעסענט רער
 *ו װעניג חאכעז װאם םענוח, זענייכע

ײ העלסען אינד^קט אונז. םים טאן  ז
 בין איך און בחות שװארצע אלע אמים
 װײ• חערצער דיערע אין ט־וי דאם !יכער,

 נאך האם 35 לאקאל ty נוט, גאנץ זיי סען
 אויס* עהרליכע, אזא פארמאנט ניט זיכער

איצט. װי אדמיניםםראציע ריננענע
■ אויןי (יילום )10 ז״

3 ױניאן.לאקאל מאכער סעספעל רער איז
 »»ן איז יאנואר, טען23 דעס שנת׳

 נעװאחנן אפתחאצטען יאקאצ אוגוער
iv פאר וואחמן v n v w .p v o, •עקוע 
 קראגקען *ון דעתגיטען נאארד קוטיװ

 מיגדססען דעם אחן »ון שטי^ קאכױטע׳
מי,  הונדערט 4 כטעט דך חאמנן טו

װ»ר«יעז׳ די אין כא&ײליגט מיטגיידער
 »ר• וײנען כדידער שאלוצנדע די
 עקזעקוטױוע: דעד ו1 געזואי^ו ורנחיט

 דאטניאט, בעריין, קראװיץ, ראוענטאי,
 יובין, {,1DVP ריפס, װאלדסאן, םר״ער,

 אין םאצגענדע די גאםף. און סאצאוחני
קציעד, אקס, קאםיטע: הראנקען דער
שאפסקי♦ און

 פארגעקומען איז אינסטאיײשאז די
 צו און אפיס, אוגוער אין דאנערשםאנ,

i jn עקזעקוטיװ די האט געלעגענהײט 
 פון געסט, עטייכע אײנגעלאחגן כאארד
 מע״ דער בארוכאוױטש, ברודער וועלכע

 אנװעזענד איז /2 לאקאל םון נעדזשער
 זזײמאן ברודער — אנדערע די געווען.

 דזש. םון מענעדזשער דזשענעראל דער
 דזשע־ דער כאראןי, כרודער און באארד,
 טעדנעשא״5אי דער פון סעקרעםער נעראל

 פארגוטען אװענט רעם געוועז זײגעז נאל,
 זײ פאר איז עס און זאכעז, אנדערע סיט

אנװעזענד. זײן צו געװען אוגםעגליך
אייגדרוקספו־ אבער קורצער, א אין

 אי;־ בארוכאװיטש בר׳ האט רעדע, לער
 עקזעקוטי־ ערװעהלםע נײ די סטאלירט

 עקזע״ נײע די דערםאנט האט *ער װע.
 לאהאל א ון6 פוקסעס דער דאם קוטיװע,

 אײנהײטליכער םון געםיהל דעם אין ליגט
 זיך, צװיש״ען ארבײט הארמאנישע און
 אריבערגע- זאל געפיהל זעלבער דער און

 בא־ עקזעקוסיװ דער פון װערעז טראגען
 מיטנלידערשאפט גאנצער רער בנוגע ארד
 װי אזױ אלגעמיין. אין לאקאל דעם םון

 םארנױ נעװען איז בארוכאװימש ברודער
 װינ- םארלאזעז, באצד אונז ער האט מען,

 םרוכטבארען און גוטען א אונז שענדיג
לאקאל׳ אונזער פאר יאהר

 די צו איכערגעגאגגען זײנ?ז מיר
 אײנ־ איז הראװיץ ברודער און װאהלען,
 טשער• אלס געװארמן ערוועהלט שטימיג

 און באארד, עקזעיןוטיװ דער םון םאן
 װײס״טשערמאן. אלס םרײער ברודער

 געװארען ערוועהלט סאלאװיי.איז בר.
 עקזעקױ דער פון סעק. רעקארדינג אלס

 פרײער .בערליז, ̂ברידער די און טיװע,
 נעװארען ערװעהלט זײנען הראװיץ און
 דער בײ לאקאל אונזער םארטרעטען צו

 די םיז ערװעהלונכ די באארד. דזשאינט
אבגע־ איז חאמיטעס שסענדיגע אנדמרע

מל ע שן סערנע ער אינ ס ם ארכײ ע ם רזי ע װ אוני
גאם, וטע6 און פלײס אױרװינג הײםהול, אוירוױנג װאשינגטאן

.530 רום
פעכרואר טען6 דעם שבת,

 די טטעראטוד. עננלישער 'דער םיז שטודױם סאציאלער א — :אככייטא:. 1.30
לעקטשורער. סםאלפער, ר. ב. סאנראד. דזשאזעף אוז מאססיעלד :טעמע

 מענעדזשעט:ט דער אין אײנטײל אן נעהסען ױגיאז די ״זאל — נאבטיטאנ. 2.30
לעקטשורער. סאפאלד, סילוױא ־— ?״ אינדוסטריע דעד םון

םעברואר דטען יעם זוגפזאג,
לעהטשורער, מיטעל־אלטער״. אין ארבײטער און ״קנעכט — פריה. דער אין 11

מאסטי. י. א.

סען און לקקסשורם ער אין סור רנ. ד ע פ נ אינ נ ױ ל כי
סםריט. טע16 װעסט 3

 םיםש־ אצעקסאנרער — אווענטע. אין 6.30 פעבחאר, טען10 דעם םיטװאר,
on im װעם האנדצער tatvc א איו דאם פסיכאצאניע״. ,סאציאצע :איבער קורם 

in נענעבען וועט און צעקסשורם צעהן סון קורם n  innt אין אװענט םיטװאך 
פצאץ. זעצבען

. . ן י 1א מ8 ר ע ר6ד ע צ ע ל
___«r ו *פ״ס ו יעשםיננטאז.עװענױ 67 — 9 ל«שאל ,
 ״עהא־ איבער צעקםיסורען וועם צעװין מאהם — פעכרואר. םען6 דעם .שבת

in נאםײום  no אינרוסטריע״. נארםענט צײרים
 צעװין מאהם וועט טעטע חמצתצנער אינער — פעברואר. טען7 ̂עם זונטאכ

 2 צאשאצ pc רוטם הצאב רי אין ^םריה, אין lyoitt, 10:30 צעתםשורען
 בראנקס. עװענױ, וואשיננםאן 1581

 רוסיש־«ויצישען דעם ביי צעקטשור א — פעברואר. טען5 דעם פרײםא̂ג
rt»jno, ווצם סארפאװיםש מ. םטריש. «מ10 איםט 315 אין n״m איבער: 
 יועט צעסציזג די רוסצאנר״. םון אנטװיקצוננ in 1אי מפאריען גײע און .אצטפ

. • .7.30 אוס אנהויבען זיד

ע ו ע ז נ ו י ^ ה י נ ם ױ ר ע ם נ ע ם
t י צ נ נ v ? p v v ם v אדװענםד םאר אח אנסאנגפר םאר — ן ireinttso ז׳־ינען 

 פון סענםערס יוניטי די אין םימגציחד אונחנרע סאר trwnn אראגדפירט
ntaya ntvî yc n סיןוצס:

םאנחעטעז. סטריט, פיגואאנ איסם 325 — 25 סיןוצ פאנציה אין
עווענ̂ױ מע5 און םעדיםאן צוױ׳מו סט., טע103 — 171 סהוצ פאבציס יןא
םבג״בראנתם. ׳יפדצאט ױן איםם tny* סראטאנא — 61 סתוצ פאבציס יןא

נראנפס. םטרי* מצ135 און פצײם נראח — 48 סקוצ •אבציפ אין
ברופציז• ג̂א סזמםפן א״ פוחןנױ *wayaanp —150 םתוצ פאבציק אין

 חמן trap סאתעםעז ניט זאצען םתוצס, די אין ויך חטז״יםפריר׳מ ayn די, .
tn ידמר5םיס« וײתן «ײ דאם פרינםיפפצ,  pcוױי׳נז זײ דאם איז אינמתמאנאי ־

ױניג^

דען לעגט  סי״ קומענחס דעש פאר גע̂װ
i דמר פ<ן טיגג v a w w .באארד

 גצוחנזצגעוי דער שװארץ, נרודער
 נ^ארד, עקזעקוטיװ דעד םון טשערסאן
 וױנשט און עקזעקוטױוע די דאן באגריסט

 ער ארבײט. איחר אץ ערם^מ חר1א
̂וס וואונש, דעם אױס דריקט  װאס איץ ד

ען איצט ביז איז עס ױ זאי פארגעין̂ו  ו
 א און װערעז םארגעסען מענליך וױיט
 איע פון ארבייט וױרקזאמע און גייע

 זיך זאצ לאקאר אונזער םון טיטגלידער
 נע״ אױך האם זין דעם אין ^נפאנגען.

 װײס״ געװעזענער דער קורץ, כר. רעדט
 אויך וױ נאארד, עקז. דעד פון טשערסאן

 און קאייש, שװאגער, בייע, כרידער די
 חניא• באארד עיזז. ארױסנעהענדע אלע

גאסען.
 אויך זײנען איגסמאלײשאן דער בײ

 םיײ און רענק כיאגכע געװען אנװעזעגד
 אונזער, םון סעמכערס אקטיזוע — לערס

 וועיד ראזעגטאל, משח בר. און לאקאי,
 חאם ״ספאוקסמען/ דער געװען איז כער
 וואונש, טיסעז דעם אױסגעדדיקט אױך

 סאר יאהר ערםאינרײכען אן האבען צו
 םאד און בפרם עקזעקוטיװע גײער דער
 אויס־ אויך האט ער ככלל. יאקאל דעם

 װײס /גר דאס געדאנק, דעם געדריקט
 עס װאס ארבײט שװערע די גוט גאגץ

 בא־• עקזעקוטיװ נײער 1פאר-דל שטעהט
 נ״ע פאר קאםף ערװאדטעטער דער ארד,
 אונזעיע סיז םאדערונגען בעסערע און

 אװעק״ אױםנאכע די מאנופעקטשורעדס,
 זיכערען א אויף לאקאל דעם צושטעיען

 לאקאל אונזעד םון אויפלעכונג די באדען,
 אלעס, דאס —־ טיטגלידער, אונזערע און

 אכער אדבײם, שװערע א איז ער, זאגט
 באארד, עקז. די דאס עד, האםט דאך

 סעקרעםער־ ניײאיטען מיט צוזאסען
 סיםגלײ די און רובין, ־בר. מענעדזשער,

 װעלען . יאיןאל אונזער פון דערשאםם
 צױ וועט וראס דאס, ברעננען םיטהעלסען

 פון כאדערםנישען רי פרידענשטעלען
 סטאק* אזן סעמשעל־כיאכער אונזערע
שנײדער.

 גע־ אױך האט ײז זעלבען דעם אין
 ני^רװעהיד דער קראוױץ, ברידער רעדט
 כאאיד. עקז. דער םין םשערמאן טער
 וױ םשערמאן, וױיס דער םרײער, בר.

 דאכד ראזענטאי סעם בערליז, בר. אויר
 נײ-ערװעהיםע אלע כסעם איז בלאט

דעלענאטעץ. כאארד עקז.
 אינסטאליײ שעה:ע א געווען עס״איז

 און אמסטערדאש םרן ארבײטער די שאן.
 שאנ לאסקא׳ס און שװאױז לאבעל̂׳

 ער־ נײער דער לכבוד צוגעשיקט האבען
 עײ• גױיסע צװײ באארר עקז. װעהלטער

 וױרס־ האבען װעלכע בלומען, קו״ענץ :ע
 האף, איר אװענט. דעם בא״שײנט ליך

 ווערען געדעגקען װעט אײענט דער דאס
 םיר וראס ײאונשען, און געדאנהעז די און

 גים ױעיעז אויסגעדריקט, אלע האבען
 וועלעץ נאי •װערטער, איז בלײבעז גאר

װערעץ. פארוױד^ליכט באדת

 אין שױן איז סיזאן איצטיגעד דער
 אר־ דא שױן איז איבעראל גאנג. פולען
 םין ארכײם שעפער מאנכע אין בײט.
 םון פילע אבער אעערטיים. אשילו שױן

 אהן ארום נאך נעהן סעםבערס אונזערע
ײ װאס ארבײםער די האבען ארבײט.  ז

 םיאכם א דעם װעגען שעפער די אין צען
 ;ים. קײנעם קענען מענשען די געםאז?

 די זיעען קענען זײ װאס אײנציגע די
ף די —־ שעפעד די םון אדבײטער  ברי̂ן

 ניט זזאבען זײ ױניאץ. לאקאל זײער םון
 סון ארבײםער די אויסער באהאנטע קײן

ײ זאיעז וואס שעיצר, די  די געבעז ז
 אר־ צו רעקאמענדאציעס גערוםענע אזױ

 פאל, דער איז דאם אויב און בײטען.
 איז דאן זײן, ניט עס סאז אנדערש און
 םוץ שנײדער יעדעז סון םליכט די עס
 די אום נויטיגסטע דאס מאז צו שאפ זײז

 נעחן ײאם לאקאל, אונזער פדן מעםבערס
 װעחנז ארויםגענומען זאלען ארבײט, אהן
 ארבײםם־ די זאל שעפער. זײעחן אין

 סארהיע־ לאקאל אונזמר אין לאזינקײט
 נ(נװיםענחאםםײ דער דורד וועחנן נערט

 זיצאן וואס מעמבערס די פיז ארבײט גער
 איי־ ױי\ דארן* עס ארבײטען. אוז שייז

jp בא־ צו דאס •ראבלעםעז אײערע םון 
 •ונהט איז ארגדימסלאזיגקײט זאתעז׳

 אנדערע אצע װי יתיאז א איז איבעל אזא
 איהד און \4 אײר ריהיעז וואס איבצעז,

ײ וױיט  פיז איבצל דער םארמנסארען. ז
 די םון אײנער איז ארבײםסלאזמסיים

 אויוי קאנם לײדער איחר וואם איביעז
 דארםם איחר םארבעסערען. וױיניג םיל

 וחד מעחר נאך איז םארשטעהז נאר דאם
 דאס אז איבאחױיג^ מן T» מאז. יאז

־1ג וואס שנײחגר, ארבײםסלאזצ ביםצל
 שגײמר איהר ווען װעחנז, באזײמיגט יײגט תאז יאהאי׳ אונזער איז זיד םינעו
 אר־י רער *ו םאז גאוזם א נאר w זאיט
 זאיצז םאשינעז איע דאס זעדזז בײכג

 אדבײמ די יױ שנאי אאי באזצצט ין1
r פאננט t .אווער־ איק ארבײמצז גי» אן 
 בור ניט ?ײגעז םאשמען איא ביז טײם
 נימ־ יערער ניי ענייחס*, סיפ זעצט

איהר זאיט האט, איחר ayn נענתײט
f tfdfrbii*»4» i
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ס״ געהײמע די ליג  דעד אין ״
אן. ױני

 ;־,״;ע־עכט םון רעדאחטא־ װערטער
׳ הייט.״

נאװאיי♦ מיר ראט װאס אוחאכס, די
 םאיגסד איז יעצט, ׳שרײבען צו נסן
איצט אם1 פאקט׳ א איז עש דע:

 יד אוגזסר אין “״אינפ דך נרינדען
 צײטסן. אםאליגס אין װי םעהר ניאן
 נאו }'רערפון אורזאנען די זיינען װאס
 ני*ך אדער אינערסערעכי׳ש, נרויםס אזא
 ״םאסע״ די װאם ,“״זיג נרויםען אזא
 םיהרער, זייערע איבער נסהאט האט
 ׳שטיל זיין נעדארםט ׳שױן אד1 האט
 םארקערט. נראד אם1 1אי ההיג. און
 עס אוז םיטיננסן נסהײמס האלט ססן
אלססען• םיט ניט איז

 די ארנאו, אונזער אם1 נלױב. איך
 ׳שטי־ א אסנסבסן םענ .נערעכטינקייט״,

 דארםעז זאיל מסן איידער סלאץ
 זי' און צייטונגעז, םרעסדע צו אנסוםען

אונזעד אויף קאפיטא? ׳שאאנען זאלען
•tu rn

מײ־ םיין לױט פונהט. צום יעצט
 םסן װאש דעם םון אורזאכע די איז נונג

 װאס אס,1 מיטינגעז געהיימע■ רוםט
 נעװא־ נע׳פלאםסן איז ׳שאום דער װען
 גסװסו גים מעהר שלום דער איז רען,
 אװסלצוזעצסן אנ׳שם^ט ריכטינער. ק״ן
 זיי־ עס 1זסהן,װס און טיש א ניי זין־
 םאד םסנ׳שען ליכס1שס די נעװסן נע]

 רי און זיי״כאזייטינען, און ױניאן דער
 בלײנען, זאלען ערפארענע די בעסערע■

 ארײננעהר נײס די נדט צטאמען און
 מי- אגצײגע! געהעגט זײ װאלטען טסנע
 װאלטס) דעם םון און ארבייטען צו אזוי

 האט — נענעפיטירט, מסםבערם די
 ױאלט אױך צוטרינען. אלסםסן םסן

 ריכ־ אנדערע די נאםרידיגט געװסז דאס
 \vvi\m די האבען איער, אזױ טונגסן,

i צו :אהענט זײנסן װאם n גס־ ױניאן 
 םון םראגע א ניט איז רא אז זעהסן,

 פאר־ אײן דאם נאר םארבעשערונגען,
 צוױיטס. די ארויםנעװאיםען האט טײ
 פאר־ םון א| זיך םאנגט עם װען און

 פעהי:־ די ראיע סיין שפיילט דאן םײעז
 נאר איז עם -םענ׳שען. דעם םון פייט

 נא־ ער םארםײ װעיכער םראנע־צו א
v ילאננט.
 װאס דאם, איז אורזאכע צװ״טע רי

 בי« ראבען םיהרער יעצטיגע אונזערע
 אטאק־רט «ענהייט5גע סלענםטעד דער

 דער םון םיהרער׳פאםט םריהעררינע די
 יעצט. נאר םען טוט זעאבע דאם ױניאן.

 נעלערענם האם רבי חןר װי טוט םען
 דאם ו^ט נאר סיינונג‘ םיין נאף

 צושםאנד. בעםערען א צו םיהרען ניט
 אױף םען דאהי דעתרײכען צו דאם כדי
 עיעםענםע; ><לע םאראײניגען אםת אן
 אוועה־ האבעז װאם ױניאן, אונזערי פון

 ארנא־ דער םאז־ לעבען זײער גע^יינט
 פאד־ אמא< םיט זייגען און גיזאציע
 וועט אלײן דאם געײארען. שםויםען

̂ען שלעכםע די אוועפנענמז מוין  נעםיה
 ריכ־ 1אײ אנדערען, צום ׳איינעם םון

 דעם םוז ארן צװ״םעיר. דער ׳צו םונג
 םרא• מעםבערם די ׳שוין װעאען אליין

םיםירען.
װע־ נעילענעגהײט צװייטער א בײ

 דארוי עם װאס חרכר״רען זיד םיר אען י
 קוםענרעז רעם באצונ אין ווערען נצםאן

 וועס איחר דיאם האוי איך ייפ,1סט
 אוגזער בריוי.אין םיין םארעםענטאיכען

 אייר דאנפ איך און צײטונג ־װערטער
םאראויש.

ד ד א נ ר ע , ב ב ו ל א נ
̂דז׳שער ,2 <אסא< מעםבער .6510 ל

ם צו ק אנ אן ד מ ר ע ש לאקאל פמ מ א ׳ ־ ־ % *■-<_׳״
:.נערעכם׳נהיים״ חןר םון רעדאיןציע

אונ־ אין אפדרזסעו אײך נעמען םיר
 אננע־ רעזאלוציעם, םאיגענדע ארגאן זער

ro u; ײ  םי־ עקזזמוטיװ לעצטען חנם נ
ימגעדע. םאנטרעא?, ,13 ?אפאל פיז םינג

 לאסאל םון כאארד עקזעקוטימ דער
4 דריקס םאגמרעאל, פון 8

 זײן פאר םעלזיך, גר. צז דאנפ א אױס
 םאר און יאסאצ רעם פאר ארניים גוסע
on* אלם ױניאן » j n m זייענדינ on*

* . לאין̂א אװזטר םוז גועטרײאז wirw ן< י1« ״יאן vM in ןרויז/•;״#'
v o ער וואס זעחד, באדוחןמנז o^n 
 חד װרזאכ׳מ פאר׳צידענע צוליב געםוזט

 פח און ם׳מרטאן, אאס אםס פון זמגירען
' "  *ו פיר«מא»ן, כאארד.־ טימ ־

» וחנם א אויסער «ײז ו״פט י

1« ■ n < | h 13 דאקאי,

ד ק ס ש ד כ ע פ ײ נ ר א

 דער פרן ועדאקט$וו םריינד װערטעד
:גערעכטיגקײט״

 א״ער אין דװקען צו אײך נעטען מיר
 ״נערעכטינ־ די צ״טוננ, װאכענטרינער

ױניאן, בעסער די םון או״ל דעם יוייט׳/
ראט• »״• •צו,י''א עי,)ען׳ "י5 סײי  נאט טיר — רעדאסטאר! סדיינד

 װיכטינ. זעהך םאר אפיר אונזער ראנםעו
 טוי־ צעהנדליגע די דאס נויטיג, איז עס

 מאכער ררעם און םאכער קאאוה זענטער
 צ״טוננ, אײער דורך דײענען. עס זארען

 *י דערגוייכעז עס װעט מיר, נלױבעו
א־ אײער םרן טעמבערם ארע  אינטערנע̂״
4גאי

 זיכער װעט איהר דאס האפען, ״מיר
 װיכטיגקײט די אםנאטראכט אין נעסעז

געחמ״ דעם עס געבען און אפיג דעם פון
פיאץ. ריגען

̂יכען מיט  גרוס׳ ברוידערי
 קאמיטע ^גיטײשאז די-דזיצאיגט

ק^גםעק^יא־ און בעקערי די פו(
 י1א ױניאז איגטערגעיט^נא? נערי

אכעריהא,
סעק. רעקארדינג סעם

ל דער םאמט: וױ יײענביזיד ^י
 באוט ארבײטער, בעקער אידיעע די

̂̂ײ און  םאר האבען פ^ײ^ אײער םון םי
 אויס״ ?רבנות צעהנדאיגער םון פרײז א

 לעבענס בעסערע פאר וועג א נעטראטען
ײ נאי זיך, פאר נור גיט באדינגונגען  ז

 אג־ עו־׳טםע די קאמף זײעד מיט האבען
 םון אדבײטער די פאד זועג א געוױזע;

טרײדס. אנדערע די
אידי־ ארגאניזירטע איהר, געדענקט

 אײעדע ״יארק נױ םון ארבײטער שע
 םארגעסען שוין איהר האט קעםםע?
 בעקערס אידישע ווען םטרײהס, אײערע
 און געבאסעז אײך פאר ברויט האבען
 איהר געדענלןט }'געזעטיגט הוגגער אײער

̂ארם, טויזענטער די ײ וועלכע םיט דאי  ז
 אוגטער^טיצט; סטרײקס אײעדע האבען
 גע־ אײך האבען װאס מענשען, זײערע

1 פיקעטען ^עפער די האיםען
 הילאס ארבײטער פון קאםף יעדער

 עקאנאםיעער און פא^יטישער זײ^ םאר
 א געםוגען מאיל אילע האט באםרײאונג

 &ון הערצער די אין אפהלאגג װארעםען
 זײער װײ< ױניאן, בעקער אידי׳טער דער

 געלערענט, זײ האט איגסטינקמ געזונטער
 זעען, זײערע זײנען זיגען, אײערע אן

ינידער* זײערע — נידערילאנעז אײערע
״__ * לאגעז.
 קאפיטאליסטישע מיט װעילט א

̂טענס האבען שונאים  ארומגערינגעיצט לע
 טואסטס בעהער די ארבײטער. בעקער די

 מייציאן 400 םון םאנד א געשאפען האבען
 װע^ט־ זועילכעז איז טראםט, א — דאיאר

 שער הויפט די זײנען עחספלואטאטארעז
 מיטיען אילע מיט זוכט מען האלדערס.

 און אינדוסטריע, ברויט די באהערשען צו
 די באזײטיגען צו אױםגאבע ערשטע אלס

ױניאן. בעקער האמםסלוסטיגע
 לעצטע דאם אפרײסענדיג דוונגעריגמ,

 אר־־ בעקער אידישע די קעמםעז זיך, םון
 האמױ דעם קאמ«, הײליגען זײער בײטער

 טאג״ טאג־אײן, עסזיסטענץ. זײער םאר
 א^ץ באםעס די פון חוצפה די װערט אוים

 נאך 1שא אפען נרעסער. און גרעסער
 די ןאבער געגרינדעט. װערט אפעךשאפ

 הײםע^ע די ארבײטער, בעיןער אידישע
 אונטער. ניט זיך גיבען העלדעה שטילע

 מיט קאמוי אומג^ײכען דעם קעמםען זײ
 אר־ אידישע גרויסע די אז האפנוגג, דער

 וועט באזינעז, זיך װעט םשפחוז בײטער
ו י ײ געבען און דערםאגעז ז  מארא״ יענע ז
ױ בעהער די װאס אונטערשטיצונג, ל/ן  י

םארדינט. ניאן
 ױניאן בעקער דער פון שאדען דער

̂ענגען םוזעז אויך װעט  םאד שאדען ב
 טױיידס ארגאניזירטע אידישע אנדעךע די

יגע ארײנטרײבען און  טויזענטער צעהנ̂ד
 20 פאר םון צושטאנד א אין םאםייליעס

צורײן. יאהר
אנגען בעקערס די  ניט אײד םון םא̂ר

 ניט אײך םון םאחלאנגמן ױי געיד. קײן
 זאך אײן אבער . וערשטיצזג^1אונ סײן

ײ חאמן  צו אײר םת רעכט סיט איז ז
 אונטערגראבט :איז דאם און םאריצאנגען,

 צױ חםתר דער tv jorm גיט. א<ײן זיר
 איזײ־ חנר &ח פארשװינדמן זאר *שםאנד

 פאר״ ארבײממר בעקער די נאס! שער
 אונטערשםיצונג. מאראילע אײער לאגגען
 נים םאכם שונאים, אונזערע ניט חעלםט

 זא־ סשעמרוים. פאר פעיד ברײםע קײן
 קויפעז ארבײגמר־םרויעז אידישע די לען

 ײגיייד םון גצבאתען זוערם וואם ברויט,
 <ײ״ יתיאן דצס אויןי!יך האט און בעקער

 בעקער אינמערנעשאנא? דעם םון לvב
פארבאנד.

 ארבייםער אידישןן פון נעײיםען דער
 צו גרודער א סון מיםגעםיהל דאם סלאם,

3 םאראכטומ *on בײחנר״ ־.» iPo  A t 
ז ענדע אז מחטעז דאס םאררעטער, ײ

 אר״ אידי׳צע די אין צו׳עטאנד זופהר םון
 װאס גײסט, ד«י קװירטאלען, ב״טער

 נא״ ארבײטער אידי׳שע רי נענויט האט
 םארנעחדעז מוז גײסט דיזער — װעננננ
 רי אין פיאץ פרסמיגענטען זיין צוריס

 יועחרט פװארטאלען. ארנייטער אידי׳טע
 איעו פון פלעצער די צו װהעז אײער אוס

״ן ׳פאנד׳^צו א איז עם שאפ.  די מ*ט ז
טיססטס אונטער׳פטיצען װערכע יעגיגע,

T j r a w n n R ' J i״ w m in ,ארג״ט׳נד bw vikj, •נרי
 (0 «ױ דערטסגט ׳*זועסטער, און ר«ר

vcovs m אײ«ר« m, ייי׳נרע »ן ' ״ ו  י
m t ,תן ײ f 1 «יה תרניסנט י iאיר ״נו 
 די ארויפ איחר ר״פט פפ*נ*נרויט, עסט

 נע• אידי׳ווען ד«ם no טויל םון ניס«ס
 פאטוי, אין א״נינ זײט פעז״אונייטער,

 אײ• no אונטער׳צטיצונג אין אײגמ זייט
o ױאטטט ארנ״טעד, נרידער ערע n 

i פון לײנעל ױגיאן n איגטפתעטפנאר 
o העיפט ן1א ױניסו, נעמער n נ׳וקער 

v זײנע איו ta jp. די איו אנטײל נ׳נטט 
v m v p און נע׳רודס׳ט׳נ די פון M••אג? 

.vo
גרוס, נמדעריינען סיט

קא• ארגאניזיי׳סאן וזשאינט ױ
 די סון נדטע

ושיאנערי
^־אםעריו

פ י מ ג מ מ ד

 חברים אײן, צו נרר קוםען וױדער
 אד״דישר»ד׳ריגעד דער םון פרײנט און

ארבײטערשאםט.
 םון נאמען אין אײך באנריםען מיר

 ,ד הכררית, העובוײם הסתדרות דער
 ארבײטער אידישע די םון םאראײגיגוגג

 לאנד םון ארכײטער אר״דישראיצ, אין
 אויך וױ <ויךארבײטעד, שטאדט, און
̂כע ׳די  האאפערא* די אין ארבײטען װע

 וױרטשאפטען קאמוגיסטישע און טיװע
ארץ־ישרא^ אין

 דער םון דעלעגאליע ערשטע די
 בדץ י. כצנלסון׳ ב■ חברים די הסתדרות.

 באזוכט אײך האבען שוחט, פא:יע און
 ,1022׳ אנםאננ און 1921 יאהר ענדע
 איז געװארעז געמאן^ זײגען עס װען

 שריט נרעסערע ערשטע די ארץ״ישרא^
 םון עליה םארשטארקטער דער םון

 צ̂א די איז אן דאמאלע. סון חצוצים.
 אין ארבײטער ארנאגידרטע אידיש?

 און געװא-עז םארגרעסערט ארץ־ישרא<
 טױ־ ציג3צװא ביז צעהן םון געשטיגען

 געװא־ עדאבערט זײנען עס מאן. זענט
 נײע פיאגערען־ארבײט אידישער דורך רעז

 לאנד־ און איגדוסטריע םון ;עניטען
 טא־ טראנספאדט, בוײםאך׳ וױרטשאםט,

 םאר־ אגדערע נאך און באידפלאנטאציאן
 מעהר זײנען װעלכע םאכען, שידענע

 אידישעד דער אין נײ װײגיגער אדער
װעלט.
 םון א̂ו יא־־ור םיער אריבעד זײנען עס

 א אויסנעװאקסעז איז חלוצים־עליה דער
 קיין אײנװאגדערונג אידישע באדײטענדע
 *,א דער האט 1921 עגדע ארץ־ישראל.

 געצעהלט ארץ־ישדאל אין ישוב דישער
 ער צעהלט איצט אידעז, טויזענט 80

 אד״ אידישע די טויזענט. 150 צו קרוב
 די םרײך מיט באנעגענט בײטערשאפט

שיכטעז, ברײטערע  זײנען װעלכע פאלק̂ס
 אי־ םיז װײט געשטאנען הײם דער אין

 לאנד, אין קוכענדיג איז ארבײט׳ דישער
ן זײ װענדעז  שריסען און ארבײט צו זי

 ארבײטער־ די אין איין םאתטיש זיך
 די םון עליה דער םאר זארג .די רײד^ן.

 זײער םאר עלעםענטען, ארבײטענדע
 םאר אײנװארצ^יננ, און פראדוהטיװירוגג

 ערצײ קולטורעיער און סאציאלער זײער
 הויפט־אויםגאבע די איז דאס — הונג
 אר־ דער םון פרינציפ העכםטער דער אןן

אד״דישדאל. אין בײטער־באוועגונג
 האבען באדערםנישען אונזערע
 האבען זײ מיט צוזאמען און פארמעהרט

 זײנען עס און אלטע די צואװאקסען זיר
 האא״ אנשטאלטען, נײע צוגעקומען אויר

 קולטױ און פראפעסיאנעלע פעראטױוע,
 םון דינסט צו שטעהען װעלכע רעלע׳

 אין ארבײט קאנסטרוקטיװעד אונזעד
לאגד.

̂יצט קוםען םיר  מיטצוא־־ביײ כדי ׳>
 םאראײניג־ די םון קאמפײן דעם אין טען
טע טע  םער־ א םאר געװעיקשאפטען אי̂ד

 בא• איז װעלכער #ראאאר מיאיאז טעל
קאפעראטי־ די באםעסטיגען צו שטיםט

 דער פון ארב״טער-אונטערנעהמונג/ח װע
 שטאדט אין #אר״דישראל אין הסתדמת

דאחי• אין און
 אד״ •ראסטישער דער מיט צוזאמען

 דאיא- םייי^ז םערטעל דעם םון בײט
 זעלכע די )וונז םאר שװעכט האמפײן

 בא״ אויך האט װעלכע אױםגאנע, הױכע
 ערשטעד דער פון חברים אונוערע זעלט

 דער״ כרײטע און םולע די דעלענאציע׳
 ארבײ• אידישער דער פון נעהנטעדומ

̂קע אין טער־נאװעגוגג  אר• דער צו אמער
אר״דישראל. בײטענדער

 אר״ אידישע מיליאן האלבען דעם צו
 די חענען װעלכע אםעריקע, אין בײטער
 בא״ האבען און איטיגראציע םון לײדען
 ילאנד נײעם אינ׳ם דא אויפצובויען װיזען

 ארבײטער• און ױגיאנפ גרויסע זײערע
 די זיך װענדעט זײ צו ארגאויזאציעס,

 און ארץ־ישראל םון ארבײטער״באװעגונג
 אץיםהערען ניט װעט און זי רוםט זע צו
ײ כיז ׳זיך ווענדען צו r ריחזיעז ז t א•־ 

̂הר ־אין היאף צו הוםען און רוםען  חי״ א
 גרוי״ איהר אין און אױםגאבע סטארישעד

ארבײט. פראסטישער סער
 אידישער גרויסער דער םון גורל דער

 מעגליכקײטען די אױדישראל, סײן עליה
 #זיך אויסברײטעחןן און םארטזעצען םון

 אײנװאנ־ די • הענט. אונזערע אין ליגען
 צו תשוחח באזונדערע א האבען דערער

 אױף זיר באזעצען צו און ערד-ארבײט
 ארבײמער, שטאדטישע די אויך לאנד.

 בוי־םאך אין באשעםטיגט זײנען װעלכע
 שטרעכען אינדוסטריען, אנדערע אין און
 נעבען ^ודען אויף זיך באזעצען צו

 ארבײטער באזונדערע אין שטאדט,
 ארבײטער־םא״ די װאו נארטעךשטעדט,

 םאר מעגליכקײט די האבען זאל מיליע
 הוידװירטשאפט. און גארטעך הלײגער

 םעגליפיןיײ ברייטע םארהאן זײגען עס
 םארבריײ צו און באדען קויםען צו טען

 ײי זארבײטער*קאלאגיזאציע. די טערען
 עמ״ ?זיין אין ניט אבער שטעהען מיטלען

 מעגליכקײטען. די צו פראפארציע סטער
 װ^רען קלאר און באװאוסט דארף דאש

 אםע״ אין ארבײטער אידישען יעדען צו
 אי״ באװאוסטזיגיגען יעדען צו און ריקע
 ארץ״ םון אםת דער איו דאס דען.

 אונז אויף אדױוי לײגט װעלכער ישראל׳
 םאראנטװארטליכ״ און םליכטען גרויםע

קײטען.
 חברים, אונזערע םון ערװארטען םיר
 םאר״ שטענדיגער אין שטעהען װעאכע
ײ אז ארבײט, אוגזער מיט בינדלנג  װע־ ז

 אײ און אפםערװיאגהײט זײער םיט לען
 םוםטער , אלס דינען ״ בערגעגעבענהײט

 ארבײטער״ אידישער גאנצער דער םאר
 באגדיםען מיר אמעריסא. םון שאםט

 מיט״ ערנסםער צו אײך רוםען און אײך
 שטענ״ דער אין םיטארבײט און וױרסונג

 אײנװארצ״ דער און אױםבילדונג דיגער
 אונזער אין ארבײט אידישער םון לונג

לאנר.
 גרוס, ארבײטער און הסתדרות מימ '

, י. י צב ־ ן רמז♦ ץ,בר י. ב
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 «סר o מילסן אין געווען נין איד
 און צני), oorvin ס «««ס צויינ טע:
 אװעקפסחחמ, סומנט 1אי געיסלם ׳שוין
no m חסנ איר װ׳וז o n  » iw ? o m n

ג װענעדיק
 פאו״ ן1א גוט אזױ זײן ותם 1«איח
r אמזסר טרעטמז tw 'o o rM ײ i נ n 

lo «ון לױת o p n n .« «  אויס ניט נ
o in n n 1<י n r ip  « v w .ביונמן״

t רי r t o n אונטעת׳ל נעווען איו 
 פיי- פריינד איגטימן אן סון שויבען

 נאגק m פון פרעזיחמט רעס געם,
 ג׳ד נ׳מיסס קזזנסינ »ון ארדיאטיסא׳

o נססען אין װארען n  no 1פא גסנצען 
o ראט װאלטונגס n  no .נין איך נאנל 
 נאציחוג־ נאחצנטע גאנץ אין נדשםאנען

 גסיואוטט, חאנ און נסנס m מ*ט נןן
 סך א ניאגי pon צוריק יאחחון סיט אז

P103 i םאר נעטאן n, ו איד ײסנ י  »*1 ז
 M 1סי *נטזאוען געפסנט גיט ריב׳ס־

o דערםילזזן 'o in ’ fn■  o n ,חגס נפ׳שח 
o חאנ איך n ״נםאל ®יר׳זטסרנענעס? 
גמזעחן. ניט לענען א־ן

ױ פראנץ א בסזזםעיןז חאב איך  ני
 עוואר״ ן1א חוט ןײדצנעם » ״ען,נעקויםם

סריח, ססתען י1אוי אין הענםעסעם צע
 11א געיצמע) איך בין ײנ*•,1א 9 פונהט

 אנטםו<1« 1ד« איז םארנע׳פטסלט זיד
 פסר׳טטסרנענעס no װאוינונג •צעהנער

באנני. י־רעלטאר
 נע• איז עגיח אויסנעפוצטע רײך א

 אזיפ־ די געצוינען איז טיר, ביים •:•טאגען
 אן םסרנײנעחער. אלע םון םערקזאםקייט

»זז עולם ע  ארום נעפלינען זיך האט ר
 נעחאל־ האנען פאייציאנםעז צװיי איז
 דעם פאנאנוזרטרייגען איין איז טען

 דמםא־ זיינען םאראיינען עםליכע עוים.
n » אין םעחנער זייערע רים נעז u r לע־

1 y z.מענ• פ־שוט׳ע נעוחגחנלינע ו»נם• 
 לױח, רזר צו געקוסען ז־ינלז װאס ־עעז,

 אין און ארייננאנג כיים נעװארט האבען
 זיינען לייט ׳ינע1ככבו ;הריז םרן הויף

mא געװארען א־־ננעי־ארען r.נינ
םרוד* אין אננעטסן ױננעלייט, צײיי

 הא־ װאס פלימעניפקס, נםטר׳ס דעם ע־
 ןײ־ — ירוטה, פריגען צו רערויארט בען
ײ אויםנעהםער. די נעװען נען  הסבען ז
 *נעדסנתט פארנעשםעלט, מיר םאר ז*ך
 פאר־ איד װעלכע באנס, רער אי פיר, א•

 זײער םיםפאטיע ארויםװײזצן םאר )ט,*עם
 מיר הסנען און םעטיר, שארעטארבענעם

 אלם עולם, בית צום נױםצונעחן נעבעטען
 געםחןנ־ די פון טרענער די פין א־ינער
o םון ׳טםריס זעיםע n .ה«ב איר ארוז 

 געווןהנ־ די ארױסגע׳שםסםעלט דערביי
מיםנעפיהל, םון itrriro האזיאנע י־׳כע

 זיך איז םסל *זא אין ז«נט טען ײאם .
כנעםרענם,  פעטער דער <ואם םון ̂נ

 איז ער לסגג װי געשםארבען, איז זײעחנר
.װ. אז. א. געיענען
די־ ס פייסעניל, איין האט — *, —

: א מיט נעענםפערט קעי, פז  ער — זי
 אינםלתנציע אױןי נעווארזן ל,ד»מ א־ז
 יפ*1א איז ער הנם און, יאנואר, אץ :אד

 גע־טעפם, אין נענאננעז {1א גע־שטאנען
 איעאנצען אםח׳ן דער אין אבער ער א־ז
 ער האם מערץ •iio געװארען. נעזונם נ*ט
 דריי אין את אוחןקנעלענם ־וידער זיך

אויסנענאננען. אמס װאנען
 ט3א גיט יאהר זיבעציג קײן נאך —
jjniw — צױ זײםינער א גאםערפט האט 

 ענג־ דער no נעשװיצם האט וואס הערזר,
חיץ. און *שאםם
 םאר סט1םארל נתיסער » איז עם —

גא־ צװייטער « האט — בערזצ רער
כיערקט.
 נע׳פעםטםםאז םעחיגער א זעהר —
 אונטערנעהםוננס נױאאריגער א נעװען.
אר״נגע־ עםיצער נאך האם — נייםט
י זאגט. '
 דעחױיל נמן חאט פליםמניפעם די

ײםןן א אין יננעררפען אד ציכןזגר, נזו
d װאי p מז T ח* i ־פאחס גיסלסמױיז

w נחןםםע די םעלט p סון i n םילסנער 
 נע־ םם׳פ איז לופט די װעאם. נעטעפטם

pm םים אננץזאפט m מיייאנעז. «ץ
p װי נסחסוט האב איד o t io r , pro ויך

m אין אינטער
e ip i גמםיגעז ייינען im p 

i n  pnani ם שסנאתג פאליטישער «ג׳
ח איז סעיםימד, םיגאנץ — אמסםייז י

i w t frtt. m  no gno ססיב״
jo,זיל מעאכער םאר o vn 

i די ױ זיי p i  ito o n to j ’ n
j איז r r r a  p ftm u^ ; ז1.י

אנ ײ«עז ף םר פ םנ ע ד ד ײ
......T* אם11 סלז, נעהעחנג ײסדטלים

W סם1נמװא V I  i t i t i i 
p פאכדליס סייז סװסא) נים m סײן i t 

 זייגס אין פר״נ^ טיםס
 :־;־־ • M9»P«) V ה*ם

סאטער איז «*

o o tro i איי זסגסו i t נסותו u r n 
 לט׳פל, ױ,1 «א»ט,11מ« חאט ןנטליה1א

o הסיטען i» ii( צאחיען main. סד אמר 
 סנא־ ן1א 1;ייצ* גערט mot ניװען איז

איססיס.
 11פ סזרמעל דעם דערחצרט זזאנ איך

י ^it י P ’OOP נעװעחנליכע י1 און תחילים 
 |1א )מת » כײ זאנט מען װ«ס חסילוו/

ito חאט טסן u o i 1דורכ׳ ליכם טים נעחן 
o נאנצסר m .1טי lio, נעװען איז װאט 

o איו ^טיפגע׳שט־פט n ,חאט צימער 
 אחיס־ נסנומסן און גססאו חױנ « א1 זיך

y געהז, a r n צו ^ייכטערוננ, » ס*ט 
p i לוםט. םריעער דער י1י1א נאיד

 מיך האט װאס •ייםעניפ, יילסר יער
 האט אױםגענוםען, ׳סעוזן אזױ פריהער

 און ענלח, m 1צ באגלייט איצט מיד
 בא״ םיר חאם לויה״׳צםשים די םון אייגער
 עט־ איז איו אריו. נייס •יא׳ז א שטיסט

 א ענלח די זיך האט אחס סינום לינע
 נענאנגען זיינעז סאראויס ריחר״געטא;.

 איצם האכעז װעיכע סחיקאנטען, די
 נאך |1א טרויער־מארלז, א ימיסג׳מפילם

 אנ• רייהען צװײ נעצױנען זיר לזאנען זיי
 אנ• געטראנען חאנען װס?מ גשסטעלטע,
v im in v i .פאקמן
 אנטייל־ ד׳*גסטע1נכב די tic צעהן
 *ארום אמם־און נענאננען ז״נען נקהסער

p די געהאלםען און iin o o i^ .שםריס 
 דער אויי נעװען זיינען פיר נאך און איר

 איבעריגע די פון קײנעם ז״ט. רענםער
 האב איר װי םונקט געקענט, ניט איד האב
c נעקענט גיט n אגתרען קײן און נפםר 
 נענאנ־ איז ױאם עולם, נרויסען דעם םון
i נאר נען n .םון פצנםטער די םון לױה 

 אתיםנע־ נײנערינע האבען 1הייזע אלע
i אויזי קוקט v i ,פאראתער נעהױבענעל 
לױה.
1 r i ip i r w e n nנא־ םא1קא״ נאס י 

 איך האב ט,1*שטא py ביים י״,1יבאר1
in p n n 1יםםע1קל ביים לויח צװ״טע א 

 1נא זיך האם זי סירפליט׳שיאנא״. ,סאז
i'1 אבער אננעהױבען. װאם i jm o n n 

 יענע םעז האט לױוז, nניענצענ אונזעל
̂-טעלט ת, ח־ר מים נעװארט און אפנע * 

 לויה יענע ײויכנעהן. װעט ע1אונזע ניז
 י1 :עמע1א אן im« נעחסן קעכט־נ, איז,

 אײננע־ אפנע׳צליסענע, אן *לטע, 1א עגלה
 אױם׳ן םערחנל. ־ג1חרשכ׳ א מים •פפאנם

 ישע1ם קרענצעל איין נעלענעז איז י>ימ
 עם1א י1*ז אויםנעזעהי האט װאם בלומן,

 נאאנץ םיט׳ז פאתאײך אין ללײנליך אח
יה.1ל 1אונוע םון פאספס און

i םון אננעישטעיטער »ן n ״נאציא־
 לעבען גענאננען איז װאס באנק״, נאל
 אס1״ :1חב זײז 1צ האג^נעזאנס ,1םי

לויה״. נע־טיזאני׳ם איז
i n א האט ם־זאניע״1בע״ ;אשיקן 

 m איו אבער ,1אויס מיין נסטאז דים
נעהאנם ניט זיך איך האב תע ערעםער

.| p ; ta in
 םי־ א 1ע איז — ? בערטיזאני —
נעפיסגט. איר האב — לאנעד
נעבוי• א־ז על אז ניט נאױב איר —

 אפ־ א1 איז io ס־לאז, א־ז עז1נסײא חמ
 רעכען איך 'אדורען. נדם צײט א ן01נסי
i n*, אז io האם ינ.1װענע פון קוםט 
V נעקסנם איחם 1איה

 איהם איך האג ענטפער, אז אנ׳טטאט
:אנס1ם צחייטס א נסטטסלט

? מאז 1*לטע אן נסװסן io א*ז —
.— «o n 1יאה פוםצינ.

 1עטס10 זייז גסײסן איז אזוי וי1 —
נאססז.

— io נא־ נסם1ניא א נסהאט האט 
א.1ר1ליק פסן:

? ליקותא —
. — ״ א י

בא׳טספטי• זײ) געװסן א*ז האס —
u u?

— i t ̂ורעז איז  אננ׳דשטסלטסר אן ג
i איז n נאנח־אנד׳׳. מע1פי,

םאםי• א איבסתסאאזט io האט —
• איס?

 פסהינעז• א זמזן״ א םיט אאםגח אן —
i t  .lino קאאפסרא־ אין מטסאס » האט 

- סיא• -
in 1אתזע הנ» o rw גספיהו־ט איז 
tmpim אמזס־ זיינזט לאך טםיל, גאגץ

•u a n a r o j  n אח גסמאלסז, נסהסחט 
i n ,סיר. םאי נסנאגנעז איז װאס הסר 
p*o • ,*בננח־׳ימו j r r e  i t ) v e t » io o 

pn« מאי ססאיכס זיד pp iono iH •אױי 
o n; נדן א םים סאידאננס׳אטסלםסז 

i םוםל־ביי^ t ז־ײן זאל V c r. האכ איך 
tv  t r n w i נים איז געשפרעך ר9ר 

גצשםעים ניט *vtfb ח^כ ^רפױז »ױ^ן

tm נבו*euvM גח אבעד, םיך T V 
 tv rOmfi ני© ספק קיין

nt ^ ני

t i  tro x i ד ג ^

 און שוי אין צוואמען געגאנגעז וױידטן,
 ילאנג צײט א באפרײגדעט אויר געײען
̂וטער ויין שוי. נ^כ׳ן  v געװען איז ם

 אז» געהאט האט וועצכער ■ר*פעס*ר,
 נע־ גריכישע מאר גיבשאפט שטארקע

 » טעכטער צװײ זיינע ח*ט ער tv מעז,
 ־ov״ און ,קאסאנדו*" געגעבען נאםען

 חויד » םון גצשטאמט חאם ער •טסיא״.
ט סען זואו געזינט  געמוזם גױם צויליב ̂ח

 צוזאמען, װעםשערע מיט װארעכמס עסעז
 אויסגעקומן קוים געמ*ט*רט, זיר און

̂ך און ̂עבען, מיטץ  געװען זײ ז״גען ד
טענ״ גאסם־םרײנד^יכע און גוטהארציגע

 גע־ ̂יבעס די גום גאנץ געדעגק איך
 קא־ מיט געהאם האב איך שיכטע,

 גאר געענדיגט זיך ס׳האט און צאנדרא׳ן,
 אויס־ כדי װײצ םיר, םאר ענצעגדיג5גי ניט

 אלםען אן מיט ה*בעז חתונה צומײדען
 אװעקגעםאהרען זי איז גע<ם, םים פאן
 דארט *ריין און שטאדם צנדער אין איז

זקע אלס מאנאסטיר. א איז מאנ̂א
 נימ אגג5 צײט א איך הא^ נאכדעם

 אינטערעסען נײע ^יקורגא׳ן. םדן נעהערט
 נײע #צרות נייע יציבעס, נײע קוםעז,

 אל• די און סצענעס, גײע שוועריגקײמע^
 םאר״ זײט, א אן אפגערוקט וועימז טע

 גע• בערטיזאגי׳ם ייקורגא אז געסעז,
 גע־ אויסגעפעקט װי כםעט איז שטא<ט
פח. מײן םון װארען

 דערגזא- געגומען זיך איך האב איצם
 גע־ קײז געװעז ניט איז ער איהם. אז -נען

 א םעהיגער, גאנץ * מעגש. וועהנליכער
 כא־ םעסטען א אהז אבער באגאבםעמ

 און אויסגעהאלםענקייט אהן ראהםער,
 םעהיג־ זײן אױסנוצען געקענט ניט האט
 שטעגוײג אבער איז ער ̂עבען. אין סייט

 םרײנט א ארויםצוהע^םען גרײט געװען
 האט ער צײט. שילעכטער א אין נויט, איז
 ׳נאמז א נאך כבוד, נאך געואגם נים זיד

 זײן געזעהן ניט קײגטאיל האב איך װײצ
עםענם^יכקײט. דזנר אין נאםעז

הא־ פארשטעילונגס־תראםט מײז אין
 םון עראינעיונגעז ^יכטיגע ערװאכם בען
 םון םרײנדשאםט אונזער םיז ױגענט, מײז

 װאס עראיגעדונגען — קינדער׳ייאהרען די
 די פ\ן םארטונקע^ט יאהרעך^אנג זײנען

 םארבלאזמן זואכעדיגען דעם םון שאטענס
 אס :געטאן צוק א מיר האט עס ילעבען.

 א בײ אינגאנצען םיר, פון װײט ניט דא
 םרײנט םײן מאכט קילאפטער, הונדערט

p t קלאגעדיגען א אויף רײזע, ^גצמע 
 באםערהט,• ניט קײנעם םון כמעט אוםן,

 קא״ א איז *קטיאר צוםע^יגער א ״איך און
 פענ־ א צו עהרע כ^ומרשטע צא̂ד םעדיע,

 סײן אין האב׳קײנפא? איך װאס שען,
טןקענט. ניט לעבע\
!אעבען פון שפאס טרויעריגער א

אן אין געוחגן דאך איז ער  יאהרען מ̂י
 געקוםען אהער אויך בין איך און ילאנג,

 אהנונג קײז האב איד און אײנםאיל ניט
 ער און דא. װאוינט ער אז געהאם ניט

 מיר געװאוסט. ניט אויד מיר םון האם
 מססעל אנגעשטויםעז אםשר זיך האבען

 אויסנע־ זיר און — גאס אין אקסעיל צו
 דעם אײנער באםערקענדיג ניס מידען,

אנדערען.
אויסגעדוכמ, איצט מיר זיד ס׳האט

v אין געאעבט האם ער אז ip t ̂אגגע א 
םארגאנגעגעד אאנג א איז צוריס״ צײט

 גאגץ האנ איך הגם צייט, אםא^גער
 הויז אדעם זײן געזעייז !יך פאר קיאהר

 נעיואױנם האט ער װאו ייסעאה סאן אין
 אפ־ אפגעלאזעגע, די ;פאכױליע זײן םיט

 ארונמעלנע• טירען די ורענ̂ט געריסענע
 וױ־ האב איך ?אוױעסעס. די םון םאילען

 גע־ לידינער, א םאטער, זײן געזעהן דער
 חובוה בארנ א כײם כאטש ילאסעגער,

 םאו־־ א שטענדינ ׳כוטער די קא•. אױפ׳?
 זײז ;רײדעורדינע א אין הארעװעטע
 אזײ שװארצע טיט קאסאגדא שװעסטצר

 םעז װאס םון ׳םינע קאקעםישע א און נעז
 ריכטעז, געקאנט ניט קיעמא? ?יד האט

 סא״ א אין םארשליסעז זיך וועם ,t אז
 םון בולס׳ער קלאדזרער, און גאסטיר;
 אלײז יליקורגא׳ן געזעהן איך האב איעסען

 אנציהמ״ אן שעהנער, א הויכער, א —
 בײם ערפאלנ האט וואס גאוה סיט #דער

טין. שעהנעם
 יאהיהונדערם דריטעל א איז דאז זײם
 והגג א סאר װאס זוײסם, װזגר אריכער.

 נעםוזם ד.אט ער נויס און יסורים םיז
 צום צוגעקומיז איז ער אײדער דורכגעוזן,

̂כען דורך טויער,  פאד־ מוזען את װע
שװיגדען.

 איך בין :עדאנקען די אט כדט םױל
 באנ״ פון זײט בײם געגאנגען וױימער זיך

̂ה. גי׳ס  באםערקם, גאינים האב איך עג
 א בית־עולם. אױם׳ן נעקומען בין איד װי

 איך װעמעז ברייען, איץ מאנספאחפוין
 שםאדנד פון אײנעם געקענם האב
 pvnrvp pc ארױסנענוםען האם ראט,
 מאנא־ נענוסען און םאנוסקריפס » עפעס

 איהם נאך הספד. קורצעז א ^ײענעז טאן
 איז ווערםער פאר א נ^אנט אײנער האט

 סוחרים־ג** שםאדמישער דער םיז נאמעז
 האי פערטעי א און רריטער א זעילשאםם.

 ווער״ עםליכע אויםגעשעפטשעט אויך בען
 אױנר אבער האבעז געדאנקען םײנע טער.

 ארצםע בערכעזאני־׳ם ארום געװאנדעלם
 גענוכמז מיך האבעז טרעהרען און לויה,

 אײגציגער דער געװען בין איר שטיקען.
 געוױינט. האם װאס ילויה, בײבאגגי׳ס

 פלימענײ צװײ םארשטארבענעם׳ס דעם
 צױ געםוז אױך דעם צויליב האמנן קמס

 אויגעז. זײערע צו נאז־םיכלאך די דרײזען
ײ און  גצדריקט או; צוגעקוסען וײגען ו
:װערטעד די סיט הענם די םיר

 פאר זעהר און זעהר אײך דאנלען ״סיר
 אױפמערקזאמקײם באזונדערער אײער

םיססאטיע״. און
S y i פאגאנדצרגעגאנ־ זיך איז צואם

 נעװארם, האבען קרובים די בלויז געז.
 איז ארוץ דעם ארײנשםעיען וועם םען ביז

 םאר- יזיר האם ןןםיצער םאמיל'עדהבר.
̂אנען  איץ אהײם מיר אפצוםיהישח נעש

p t ,ערקלצהרם. האב איך אבער הארעםע 
 ד.אב איך צופוס. געהן בעסער וױל איך אז

אלײן. איינער פארבלײבעז געוואלט
 איך האב אהײם צוריק געהענדיג

ױ דערזעהן,  אויך איז װאס סודיר, א איז ו
 א ןיצמ בית־עולם, םון צוריק געםאהרען

 אין געתאיידעס ױנגערםאן, שעהנער
 םאראומערטצז בילײבעז א םים םרייער,

 װי פתהט אויסגעזעדיז, האם ער «נים.
 10- 8 צי געווען איז בערטיזאגי <יפורגא

 בק איד האר. א פעהלען זאל עם — יאהר
 האב איך אבער געווארעז, איבצרראשם

 בער־ זײן כיז דאס אז געכאפט, גילײך זיך
זוהן. טיזאנײס

 האב איך גןזטאז, ציה א מיך האם עס
 ןיך האב איך רוף־טאן. א געוואאם איהם
 איך i װאס צר : בארעכענט גאײד אבער
 מימ אז זאנען, געתאנט בילויז איהם װאילט

 איך בין צוריק יאהר״הונדערט דרימעא א
ײז םיז םרײנד אינםיפער אן געווען  *V0 ז
 *יך האב צײמ דער דורך או אבער טער,
פאדגעסצץ. אינגאגצען כםעם איהם
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בעסערען. צום װעג אױפץ

 אטת׳עי־ אן סאר איצט קומט ױניאן אונזער אין
 איז אױפלעבוננס־פעריאד אן איז עס — רענעסאנם,

װארט. פון זין םולען
 אונזער פיז ברײט און לענג גאגצער דער איבער

 טעטיג־ לעבעריגע א אן געהט ױניאן איגטערגעשאנאל
 אונזערע פארגרעסערען צו ױניאן, די שטארקען צו קײט

 ארבײטעד, אלע די ארגאניזירען צו בעסער רײהען,
 דער פון צוױוגען אלע אין באשעפטיגט זײנען װ^ם

 װערט ארבײס די אט אינרוסטריע. גארטענט ^ײדים
 םילא־ אין יארק, נױ אין ענערגיש גאנץ געםאן איצט

 מאנטרעאל איז שײןאגא, אין באסטאז, אין ךעלםיא,
שטעדט. אנדערע אין נאך און טאראגטא, און

 ערטער, אלע םון באשומען מיר װאס באריכטעז, די
 טאפפעל־ די און אפפערװיליגקײט דער םון דערצעהלען

 װערט ארגאניזאציאנס־ארבײט די װעלכער םיט קײט,
 אוץ ױניאן, די שטארשען צו אום געטאן אוכיעטום

 נאר װי שלוס אנדער קײז צו קוםען נישיו קאן מען
 םין ;בעסערען צום װענ אוים׳ז זײנעז מיר אז דעם,

 מען קאן אונזערע םראנטען אלע די פון באריכטען די
 סיט איצט כיארשירט אמאניזאציע אונזער דאם זעהן,
 צײט בעסעךער א צו םארװערטס, קאמפסלופט און סוט
מיטגאנן־־ער. די םאר און ױניאז דער םאר

 םעהרפטע די בײ ערװאכונג פון צײט א איז עס
לאשאלס. אונזערע פון

אנדע־ די אין װי גוט אזוי יארה, נױ אין
 ױניאן אינזער םון רייהען די אין איז שטעדט, רע

 געװארען צוטריבען איז עס לעבעדיג. העכפט געװארען
 האט װאס גלייכגילטיגקײט, און אפאטיע םון כמארע די

 דעם איבער אויםגעשפרײט צײט שטיקעל א םאר זיך
 די אין ;פאכען אונזערע םון הימעל אינדוסטריעלען

 אויםנע־ נײ דאס אויח האט ױניאן אוגזער םון ,רײהען
 ״עס און ,1910 און 1909 םיז ױניאךגײםט דער לעבט

 צײט א אנגעהויבען זיך האט עס דאך!" זיך באװעגט
 שטארסען צו טעטיגקײט, א מאסעךטעסיגקײט, םון
. ױניאן. רי באםעסטיגען און

 ארגאניזאציאנס־ םרוכטבארע גוטע, די אט זאל
״ !אנגעהן װײטער אומעטום ארבײט

דער אױה טוד דגטאן׳ם פרעזידענט
פראוױנץ.

 םון נעםאכט איצט װערט װאס טור, קו־צעד דער
 םון צװײםעל, $הז איז, זינמאז, מארים סרעזידענט

 באדײטוננ, נרויםער א םון אוז וױכטינהיים, נרוים
 ארנאגיזא־ און אויםלעבוננס־באײענ^נ דער םאר מאקע

ױגיאן. אונזער אין ציאנס־ארב״ט
 םיז מיטיננ םערטעל־יעהרליכען ערשטען רעם י1אוי

 אאגע־ איז ײאם באארד, עקזעסוטױו גענעראל אונזער
 װאכען פאר א מיט יארס נױ אין נעװארעז האלםען
 לאנע די נעװארעז מטודירט נענוי נאנץ איז צוריק,

 איז נלייכצייטינ זיר. נעשיגט ױנ־אן די וועלכער אין
 .םאר־ אלע םוז לאגע די נעװארעז באםראבט אויך

 גארםענטם״ ״ליידים נעםאכם ווערעז עס װאו העםם״
no סארטען. אלע

 עס װאם נעװארען, באטראכט נענוי נאנץ איז עס
 רא װערען נעטאן׳ פאםענט א־צטינען רעם אין דארןי

 זיינען באעלוםעז נעװיםע אוםעטום. — דארטען אח
 ניט זאלעז נאשלוסען די כדי און נעװארען, נעםאםט

 זאלען ״r נאר »א«יר, אויפ׳ן בלויז באשלוםען בלײבען ■
 נענע• דעל האט לעבען, איז וועחןן דורננעפיחרט ס»י» •

 נויטינ, העכםט איז עם דאס אײנמזעהן, באארד ך»ל
 אויו* טור סורצען א מאכען זאל זינמאן פרעזידענט אז

 לאנע רי אומעטום באטראבםעז זאל ער פואװינץ. דער
ווערען. געטאז דארט דארוי עם וואס invt או|/

:װארום אט נעווען גויטיג עם איז באזוגדערם און
t ו#ם . ra lS ,די אוים נעהען ,1926 .פעברואר 

 און םילאדעלםיע נאםטאן, pa טרייד־אנריםענםם
 דעי צװישען אנריםענטם די אױם tjmw עס שיסאנא.

 יענע םיז באלעבאטים דרעם און קלאוס די און ױניאן
»ײערעז אנמםאנ:עז גאלד דארף עם את עממדם , 

מן «ו *זמק • םים׳ן מםינקײם  אנרימנםס די מני
 די איז אריינצושטעלעז אויז״ נױםי^ איז עם וואו או:

 נײע געװיםע פאתרוג^ען, געײיםזנ אגריםענטס גייע
ארבייםןר ידי פון <א» די פארבעמרען *ו *תיאמז,

sass^sasaa anMtea^  ̂ ^ a a C a a  agi iwsaשעפער. דרעס און סלאוק די ןױן >
 םון באסוםען האבעז מיר וואס באריכטעז די םון

 איז באזוכמ, זמםאן ירעזיחמס ותאכע *סמדם, י1
pn ועחן,  m n ון נעװען איו אחק מומען»

ײ ארײן נחנגגמ ג •
• m i  n

מ גערעכטיגק ײ
 גאנצעי דער אין אדגאגיזאציןונס־ארבײט די אעבוגג,
ױניאן.

 8• ער האאט באזוכט, ער װאס שטוןודט, יעדער אין
 ארטיגער דער מיט םארזאמאונגען און קאגםערענצען
 דע• מיט װי גוט אזוי ױניאן, דער םון םיהרערעאפט

ל, און רענק  רעדט מען מיטגיצידער׳טאפט. דער פיט פי
 עס און ׳<לאגע די באטראכט װערט עס דוו־ן, ןיך

̂ון, צו נויטיג איז עס װאס באיטטיפט װערט  די נדי ט
 אויס־ אויך באאד װערען עס און םארבעםערען. צו לאגע

װערען. געטאן זאיצ ד^ס װי פאענער, געארבײט
מאגטרעאא, אין ב^סטאז, אין געװען עס איז אזוי

 פדעז. װאו ׳פיקאגא, אין איצטער און טאראנטא אין
װאך. די געװען איז זיגטאן

געיפא̂־ װערט אומעטום דאם ,1אי רעזואטאט דער
 ארגא• םרײװיציגע ארגאניזירט און םארמירט װערט פען,

 אן אנגעפיחרט װערט עס און קאםיטעם, ניזאציאנס
 — יוניאן, די ^יטארקען צו ררײװ ארגאניזאציאנס אן

 פאס״ קיצענערען א אויױ כאטיט שטײגער, זעאבען אוים׳ן
 נױ אין אונז בײ געטאז איצט װערט דאס װי יטמאב,
מאכער. דרעס און ק?אוק די בײ יארק,

 לעבעדיגע א אן זיך פאנגט דארטען אויך
 דאם דערװארטעז, און האפען קאן טען אין טעטיגקײט,

 פראװינץ, דעד אויף ױניאן אונזער פון טײלען אלע די
 אין הינטעריפטעריג בלײבען ניט &רט קײן אין װעלען
 אוים^עבונגס־ די און ארגאניזאציאנס־ דער באצוג

 אין ק^אוק־ דעד אין נעטאן איצט װערט װאס ארבײט,
יארק. נױ אין אונז, בײ ױניאן דרעפמאדלר

שאן דער צו טאלײ  נײעם דעם םון אינפ
ט שאינ באארד. לז

 געװאדען אײנגעעטעלט איז צוריק װאך א .מיט
 יאױקער נױ דער פון באארד דזעאינט נײער דער

 בא־ אברזזם ברודער ױניאן. מאכער דרעס און זלאוק
 איגטער־ אוג׳זער פון סעקרעטער־טרעזשורער רער ראף,

 אינ־ צו כבוד דער געװארען צוגעטײלט איז נעיטאנאל,
באארד. דזעאינט נײעם דעם פטאלירען
 א אן פאנגט באארד דזיפאיגט איצטיגער דער

 גרויםע• דער פון געשיכטע דער אין קאפיטעל נײ :א:ץ
 אײ:י ם-עט ער ױניאץ. טאכעױ סקוירט און מלאוק

 אין םיזאנאטיע, נײער נאנץ א אין װעלט דער פאר
 פדיהעד, אויםגעזעהן האט עד װי געיפטאלט אנאנדער

 נײ, איז ער לעבען. זײן םון צײט :אנצער דער דורך
̂וט ער װאס דעס, מיט נאר ט1ניע  מאנכע באקומען ה

 דער געװען יטטענדיג דאך איז ד$ס דעלעגאטען, נײע
 — געװארעץ, ערװעהלט איז באארד נײער א װען פאל,
 אנדעריט גאנץ איצטען איז ער וױיל דערפאר, נאר

צונויפשטעא. זײן אין נײ איז ער צונויםגעשטעלט.
 געשיכטע דער אין טאל ערשטען צום איז עס

 שון םארמרעטערשאפט די װאס סערפערשאפט, דער פון
 נײער א לוים זײן ד^רט װעט לאלאלם פאריטידעגע די

 םארטרעטער־ םון באזיס אנדער אן לויט פראפארציע,
 לא־ באזונדערע די םון גרויס דער לויט באזים, א שאפט.

 בא־ איז עס װי פראפארציע די לויט און קאל.ױניאנס,
 קאנװעניטאן לעצטער דער אױף נעװארען שלאסעז

םילאדעלפיא. אין אינטערנעשאגעל אוגזער םון
•*

 קאכי־ א איז קאנװענשאן דער פון באשלום דעד
־ פולער צװישען פראטיס ע נ א י צ ר א פ א ר פ

 װי טעטבערשיפ, דער לויט פארטרעטערשאפט, ר ע ל
 נרױ־ די םון אייניגע פין געװארען געפאדערט איז דאס
 ע כ י י ל ג און באארד, דעם אין לאקאלס םע

 אכטענדיג ניט לאקאלס, די לויט פארטרעטערשאםט,
 ביז געװען איז דאס װי מעמבערשיפ, סנר םון צאהל די

 א איז קאנװענשאן דעד םון באשלום דער איצט.
 עקס־ צוױי די צװישען שלום טאכען צו םיטעל־װעג,

 אוי־ סאנװעגשאן די איז באשלוס דעם מיט טרעמען.
 לאקאלס גרעסערע די טאסע געבען צו געװעז, סען

 אז באװארענען, אבער םארטרעטערשאפט, גרעסערע א
 און לאקאלס, קלענערע די זאלען גראד, געװיסער א ביז

 לײ־ ניט צוםיל דעם פון קלײנע, די גאר באזונדערס
ײ דאס דען, ײ בשישים, בטל װערעז ניט זאלען ז  ז

 די צװישען װערעז צומאלען ניט גאנצען אין זאלען
 קײן האבען ניט פעהר נאך אזוי און לאקאלס, גרויסע

 קא:״ דער און הערפערשאםט. דער אין אײגםלוס שום
 זי־ אין עס האבען םאר ?רעדיט םולער קוממ װענשאן

 די םון אינטערעסען די זינען איז האבעז פאר נעז,
ױ גוט אזוי לאקאלס, קליינע . גרױסע. די םון ו

 האט קאמפראמיס דער דאס איז, אמת דער אבער
 דער װי דאס איז, פאסט דער געהאלפען. פיל נים

 דער לזיט צונױםגעשטעלט, איצט איז באארד דזשאינט
 האבען באשלאסעז, האט סאנװענשא[ די װי פראפארציע

 מאיארי־ ע ל ו ם א לאתאלס גרעסערע עטליכע די אלץ
ײ און ״טעט  זײ װי באשליסען םראגע יעדער אין האנעז ז

ג ײעאעז ניט זאלען זײ אויב געסעלם, י א י ו ו י י ר  זיך ם
 צאקאלש. שאײנע די םון םארלאנגען די סיט רעכענען

ױ זעדזן, צו באײבט עס און  םון סיסטעם נײע די אזוי ו
 •ראסטישען אין ארכײטען וחנט םארטרעטערשאפט

 די אױב זעחן, w באײבט עס ױניאן. דער פון אעבען
עטער  גע- וועאען אאקאאם גרעםערע די םיז םאר̂נ

ײ אזוי וױ דענסעז,  זײנען ױי װעז געמיהאט, חאבען ו
 נעוואאט נים חאט מען און םינאריסעט, דער אין געוועז

̂ן םאראאנגעז, וײזנחנ םיט חנמננען זיך  חד וועאעז, א
 םאר״ די צו דאסזעאביגע טאן ניט איצמער רימנר,

 באײבט עס אאקאאם. קאײנע זײ סיז מרמטערשאמטען
 אאסאאס קאענערע «ײ םין שטימע די אוינ זעחן, צו

ווערען. געחערט איצם אויו דארט וחנט
*

n תדער r u ,זואם שדיט טיער תחנר אױםטו

n ס״ געםאכט, װערט r tv m  pm אצנען •טאינון
^ן אן פון אעגען דעם p» סײ און #בנאא דוי רני *# 

 שעןמוונ די פאר צופױדענחײט א זיך מיט ברענגט
 נײמר דער אז #געשטױטען און גאגערט חאבען װאס

W געוױסע א און ווווגרען, געמאכט זאא שריט M r iW 
 װאס די פאר דעם, געגען געװען זײגען װאס די םאר

עו דער אז גערעגסט, האבען  ניט חאט שריט נ״
 ברעמען קען דאס וױיא װערען, געמאכט געדארפט

שאדען.
 זיד חאבען געפיחאען נאזונדערע צװײ די אט

 *אעסטא• דעם אױוי אופט דער אין ארומגעטראגען
נאארה דזשאיגט נײעם דעם סון מיטיגג אײשאן״

 אויס• געװען איז צופרידעגחײט איגסטיגסטױוע אן ,
 ps דעאעגאציעס םארגרעסערטע די איבער געשפרײט

 װאס ױם״טוב׳דיג זיך פיחאענדע ׳אאקאאס גרויסע די
 שרע- געוױסע א און דורכגעפיהרט, זײערס חאבען זײ

 דעאע- פארסאענערטע די איכער געהאנגען איז סיגסײט
 ?ער־ דער אין אאקאאס קלענערע די םון גאציעס

פערשאפט.
 זיף האכען אאסאאס שאײנע די םון םארטרעטער די

 פניס׳ער ?ײערע פון סקעפטיש. אביסעא םארהאאטען
 צי װײס, ״װער :ארונטעראײענען געקאנט טען האט
 םאר• יםון סיסטעם גײעם דעם אונטער װעלען, מיר

 חערשאסט םואשטענדיגער דעד אוגטער טרעטערשאפט,
 כאקומען #באארד דעם אץ לאקאלס גרויסע די פון

 אונטעד צי וױיסם, װער ? גערעכטיגקײט און ױשר
 ? װערען געהערט שטים אונזער אױך װעט רעזשים דעם

 םריהער, װי אוגז מיט רעכענען איצט זיך םען װעט צו
 נװטיגע די באלומען איבערהוינט מיר װעלען צי און

?״ אױםפערהזאמלוײט
 טײאװײז זײנען געשיהלען די און געדאניז דער

 אוי,יי — װערטער, אין געװארען אױסנעדריקט אויך
 חאט טאן דעפ אין פיטינג. אינסטאלײשאן דעם

 חאט טאן דעם אין און בא-אף, סעקרעטאר גערעדט
 דעד ,10 לאקאא םון אגסעל, ברוךער גערעדט אוין

קערפער״גיאםט. דער פון טשעיפאז געװעזענער
 עס באארד, דזשאיגט צום אפעלירט האבען זײ

 אין םאמעקוםען איז װאס איץ װערען םאיגעסען זאל
 און לאקאלס, די צוױשען שטרײט םריהערדיגען דעם

 זאא װײטער און אן איצט םון אז געװאונשען, האבען
 אײני;־ און הארמאניע םולשטענדיגע הערשען דארט
 אזועק״ זיר זאא באארד דער. אפעלירט, .האבען זײ קײט.

 האגדאען, און הויכקײט, געהעריגעד דער אויף שטעאען
 ברידעראיך אויפקוטען, װעלען װאס עיאגען, אלע איז
 םולשטענדיגע די אױפצוהאלטען כדי ױשר׳דיג, און

ױניאן. גרויסער דעד םון גאנצקײט
v

 עה זאל אזוי אז מיר, וױנשען הארצען טיפען םון
 דזשאינט נײער דער דאס װיגשען םיר זײן. װירקליך
 זײן דורך זאל צונויםשטעא, נײעם זײן אין באארד,

 װײזע; װירקאיך טאטעז, זײנע דורך זיך, אויםפיהרעז
 לאראאס קאײנע די םון פארשטעהער די אז װעלט, דעד

 װערען באװיזען זאל עס ;געשראקען אוטזיסט דך האבען
̂קאל, קײן דאס  אונ־ ניט װעט גרויס, אדער קלײן ל

 געהערט װעאען שטיסען אלע דאס :װערען טערדדיקט
 דער םון טײאען אלע םון צופרידענהײט דער צו װעדען,

 םאר־ באארד דזשאיגט דער װאט ױניאן גדױסער
װאאטעט.
 אז געדעגקען, באארד דזשאינט נײער דער זאל

 םארשײדענע דא זײנען ױניאן דער פון רײהען די אין
 אין םײנונגען פארשײדענע םון טענשעז עלעמענטען,

 צו טאאעראנץ םולסטע די הערשען זאל און ריכטוננען
 באצוג אין איבערצײגונגען, אין םײגוגגעז עהרליכע אלע

 םון םיהחגרשאםט דער באצוג אין און פראגעז ױגיאז •צו
 דעם םון פאיכט הײליגע די איז עס ארגאניזאציע. דער

 אז אזוי, ױניאז די פיהיען צו באארד דזשאינט נײעם
 םיהאען ניט זיר זאל באארד דזשאינט איז אאהאא סײז

נעקריװדעט.
אײט, ױגיאז אאע האבעז געביט עקאגאמישען אויפ׳ז

 אינ־ דיזעאביגע שאטירונגען און ריכטונגען אלע םון
 שאפ״אינטערעסען, און ױניאך דיזעלבינע טערעסעז,

 הארמאניע םואסטע די הערשען מוז ױניאן דער אין און
 זיך מיט םוז און דאחי ױניאז די אלעמען. צוױשען

ז םואשטענריגען א םארשטעאען ע ם ג י נ ײ א ר א  ם
, ט נ א ר  קאנען צו אום ווארט, םון זיז אםת׳ען איז פ

 װאס סאמי טאג־טעגאיכען דעם אנםיהרען ערםאאגרײך
 באאע־ די מיט םיהרען צו שטענדיג אויס סוםט עס

 צײטען^און םרידאיכע און נארמאלע איז אםיאו באטים,
טער. װי צײט אזא אין נאד שטועסט װער א̂י

די ביי ארגאניזאציאנס־דרײװ דער
י דרעסטאכער.

 װאס אתאניזאציאנס-דרײװ, םערסװירדיגער דער
 נמ דער איז איצטער אן םיחרם באארד דזשאינט חגר

 רייכער.1פי ניט װייס נאד אק אינדוסטריע דרעס יארק
p וועט חגזוא^ט דער אז זעחן, אבער שוץ קאז מען n 

 דאס יק,5א םארנעם גחיסער ומר שויז גוטער. א
 צוגוימ• דמר ארנײם, חנר pא סאסען די ארײגציהען

 םױזעגם טרום םון קאמיטע ריזיגער א םון שטעא
 אמו גאװעגונג דער .גענעבען האט — םיטגאידער,

ח ,זאסמ•; גרױמ ײויפטאן םוז װאס איםפואם,  עס י
 י ארגאניויןױןוגנדארביימ״ די אז נימ, םראגע קײן איז

p 6געװי וחנט געטאן וחנרם וואס n חנד ®ח אטונוו 
 ®ח ארבײטזנד די םימגאיחנר, די םון אטובח װי ױניאן,

%פיך חנם
ט אימיעם, דער  אגמנפיחרמ וחנרט עס וחנאמנן ני
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לאגג ח. פוו

 ח*נ •ריח«ר •ןנדענץ eyvfp » א־ן
t »| רערצעחלפ א־ן־ o t lM W  i n* 
nc ס <ון מטײיערס ד ײ e י a t m s i 
t•’ װעסטערן וױיטע רי אין ra s s צזלינ
’I »וסנט׳#טיצא»ײט ׳שטענדיגער רער M 

o■ די s v n so -o js ’ i ip n s i, װי אױד 
n״i ריטײלערס די »זױ  tram  tjnי 

w< אומנטמטיטט׳ןד איצטינער s. איך
n ן pm•דסח 1*י •« םיחל, n r  o n*

 m «ו| סעסנערס גענויעד. רען
 און פעחר װיסען דטרשען טעמע׳עאנטל

o זײער םיט w מעהר, n r o r s אין m 
t *רנייטער, סלס אינדוסטריע׳ r s r r זיך 

־ דער םון ■רינלעסען ו»למ אױס גיט נ י  י
ר אין ידאנלעס׳נן דוםטריע. ן  איג• ו
יע• סון ארייננענראכס װערען דוסטריע

פא״ צד איין סון ■ראנלעסען צד. דען
 no 0 ■ראנממען די צוזאםען-סיט יען

 ;רויסעד איין איז עס צה צװייטען
 אין םראנעיאך; און פר#נען פון ׳טטראם

 אינסעליגענט אורט״לען פען;יט צד קײן
 ניט װײסט ןר אױנ אינטערעשעז, זײנע
 אינט׳גרעסען די ארום םראנען די ק^ור

צדדים■ ו«נדערע די סון
m קא* סאסראסעגט•, סון ריטײלער 

נעט•!: םרעג א ריך הטט ליפאדניע,
 נױ אין אייך ניי מען װ״םט —

ע •א־ה ר ע ז נ ו ■ראנלעםען? א
 די געטיינט ער האט — “״אונזערע

 װ׳ניכע ריטיילערס, די םון נלעמעז1פר«
 «רא• אנטוױסעלטע די פיז וױיט זײנען

 אזא אוםנעפעהר רזקציאגס״מארקעטם.
 רי• א נע׳פטערט אויך טיר האט פיאנע
 אין נעװאדא. לאס״װעגסס, פון ט־ייער

 סיילס און ״באיערש״ מיט נע׳שפרעכען
 ״פלאנ די א>ן כאנצנענט ס«ן ויאם ל״ט,

 נע׳טטעיט אױך איז אויוי-םר״נם, סארם״
 ׳שםועסען אלע אין םרסנע. די נעװארען

 ם*ל־ דער נעװארעז ארויסנענראכט איז
:פינפט גענדער
פאחןןי! די אז ןונצונעהמען, איז עס

 נאיםענט ליידיס רער םון צדדים דענצ
 *ום נאחענ׳ם זיינען װעלנע א׳נדוסטריע,

ו װייםען פראדוקציאגש־סארקעט. י איי• ז
 דזיטאבערם, יארפער נױ אנדערע. די גע

 עסטשו*6ם*גו * סאב ניאנופעסט׳פורערם,
 קלענערע דעפארטםענט״סטארס, רערס,

 סײ, — ארנייטער די אױן־ ריטיילערם׳
 נע־ די סיי און פראדוצירער די אלזא,

 אנדע־ די םון אײנן וױיסעז ׳שעפטשלייט
 1או ׳שטרעבוננען אינםערעסעז, זייערע רע

 *רוםיגע אלע און נױםען זייערע ײינ׳שע,
 זעהר אנער װײםם מען אוטשטענדען.

 איכ* דער שון נע׳שעפטס־םחןנען די װײנינ
 םון ווײט ׳שטעדט, די אין דוםטריע

 טעז יעדענםאלם, פדאדוסציאנם־םארפעט.
 זיינעז נראד און זיי. װע^ן ניט רעדט
 דארסען צדדים אלע װאם םדאנען, דאש

 דאש װײל אליין, רערםאר ׳פױן — װיסעז
 צאל א אױף אננעוױזען איז לאנד נאנצע

 סען םען װאם פראדוסציאנס־םארסעטם,
 אײן םון פ־ננער די אויף איבערצעוןלען

הא:ט.
 ער־ אננעלענענחײט די האט איינער

 נענו• םערםינען, פראסטי׳שע אין קלערט
 נאר־ אויף פרייזען ציפערען, הילןי צו מען

 און דרעסעם אויוי אננעװיזען און מענטם
י סוטט נאנצע און קאוטם  אין איוזט ני
סטאו.

 פאום זעלבען דעם און רחןם זעלבע די
 אין סטאר ריטייל א אין סרינען םעז קען
n ־נױ r נילינער, דאלאר צעהן שאר 
 *וואנציג און םוםצעה) םאר אויך אין

כילינער. דאלאר
 וועז אפילו םוםע, היבשע א איז דאס

י אנבאטראכט אין נעהםט מען  םראנם־ ו
 םון םרעװלען דאש םארטיישסז־סאםםען,

ר נױ א טון האוט אדער דרעם דער הז ן  י
 די םםסר. חןאארטםענם אדעי דזשאבער

 נערעמגט, ווערט טייערפײט זעלכע
 סוםט סאום אחנר דרעם די ווען א*לו

 ות־ דערבײאיגער ס םון דזשאבער א םון
 ביישפיל, צום םארהסן, שטאדט םטערן

 אחנ־ סארסלסנד, אין דזשאביגנ־פירמע א
 ;װסשינגמאן םיסנמל, אין אדער ;נאו

 דיזן פון ױטס. לײפ, םאלם איז אחנר
די אין שנזל' נרײמן נתן הען שטעדם

p r o s n i m a n s ,דאו ׳יס^דטיפו 
o iim די •i״o*t״n r״,ir o is n w js  o

i n  , i o s i n  , s j r o n r  ? s s n i s i
n> m o r t v סיסטעל o i^ iion אויו

jn* סיס p m o  ir o ’ ru  i n  ; ns*  w 
i אסילז, r< סלזא, איי, o»«ow׳ n  Ifn 

ד סייי׳ o לאס-װ«אס no ױ n  ojP p 
no o w o isj .ױיס»(ס,1» סיססמל no
i  i n  i n׳o1״ ns mי n w n r

o ׳פטעדטיאר n  e4o  w m m  n s o r 
מו סיי o און ׳י s o m in p  i n  no tv’ se 

no ,װאס שטעדטעל no סגס'1א כפדר 
«ו o *ולינ ׳•סיסס נ ן m״i ג m  yn 

n יno 1 איינע חסכעו'.׳1א n ; o ד  או
d sh  ,no m « f ״ שט^דטלסך די»tw 

n איגמסטריעלמ. קײן ניס o ת1»ר;ס 
t1״ i« e m  t nס װען ת.1ױנט*פתס n 

, נסזאתט טײלער ו י tsu* סיט סלזא, ז o 
 to זינעז, סין חאנען ער no דרעסעס,

ovo jm  n ״ קענען  עד נלײנען. איחם נ
 נדי ■רייז, חױכען א תרפסד ׳פטעלט

 םאר אינװעסטסענט זײן “*כען01״ס««
o n דרע־ ערעטע די פין ארדער גסנ«ען 
eve. םארקױפ•. ער װאס

t i c in דך, נענ׳ם oon סטסד״קיי 
ו פערס, ן ו  שטעדט־ י1 אין ריסײלערס ן

i נוטען ס no אסאל װער«ן לאך n p 
tons אנער זיר ססכט עס ;רייך שטארה 
 vnv* » סיט יניאל נליינען זיי אז אױך,

iv ניט װײסען איז ,psod נרײטען  o n 
 ס ׳שפעטער ׳טטעלען דעם. כזיט טאן

 ,סייל״ ס כ׳אכען no סרייז קלעגערען
נ1א גיט. חעלפט in די אםימ י p״oooip 

n זיף בעסערט שטעדטעל אין i r, קודט 
 םיט סיזאן, נייער א *ן דערװייל אנער
 דעם דכען קױפער די און סטאילס, ני*ע

םטאיל. נייעס
— חויוט״יראנלעם אונזער —

 ײ*11 טשייען, םיז ריטײלער א םיר זאנט
 ילזײז1א11 אלגעמײנע דאס »יז — אטיננ

tie ט׳פ־יפן «««ד. רער no א n *נ 
 נאר סרוסיגע• סך » סון טער״שטסלט

 וױיאטינ. סט״ט אין שטעדטלאך קל״נע
H סטייט אין סרסח יסט1ה די o  ooip 

 הוםט עם |jm םיח״רענט׳שעס. און םארמס
 בסשטע־ דסרף איך no סיז•!, נײער »

 איך no רארפענטם׳ סטסיל נייע די לען
רעםעני׳ש די װיסען גענוי םריהער i ̂נ n s 

 tio סארמס, די 1י1א נערעםעניש נים
 דעם אין סיסערםאלנ אדער ערםאלנ דעם

׳ פױדחס^ל.
po ריטיילער א no ,ױטא, אנדען 

 א כאשטעלט ער איידער אז מיר, זאנט
 םריהער ער נעהט גארמעגט, סטאיל נייע

 לעצטע די איז עם מאם אריסגעםינטן
 ,ססין״סראםפעקםסרס״, די no נייעס

 װיים־ אלע אין או־ח זין־ האלטען ײעלנע
 בערג. ריזינע מייטע, צײי׳שען טענישען

 פאר־ נייע *ז דארצען )S זיר כמז ׳שלאגט
 ס; מט1ק מעטאל־דאינם, שפרענעגדע
 no שםעדם, ארוסינע אלע אין אייסלעכוננ

 נסר־ אםאיל ני'ע די to דסז, יײיםט מעז
יפט.1םםסרק סו װעדען מעט םענםס

m סון צו׳עטסגר ivsonoioo סון 
סיזס נאיצט׳סט רסידנדסטסיןס סון

i»  o n»ון ״« no oojvoisi װעס״ די
p ro ,׳עטעדט ns דעס סױף סאמלױ 
י1 אין ס׳ונס*סיואנס,101 די פון גיוי

>eorpioo*0)0,y p iio i.
גייעס. ?יין נ*ט איינענסלױ no אס1

 חוידענטװיןעיטער • אין 1<ענ« 1סי
u? הױדעגטמי?עלטען ס no |io צײט״ s. 
 סץ סר״ן זיף שיאגט סיגדוסטריע אײן
i n ,מעגדעט אײן;עשעסט |1א צוױיטער 
 חי טאהע, דאס מײזט אנדערען, אן זיך

 אין איסער האנען *ו איז עס מינטינ
 *SPV !ױיט־נעתענדע ns נרײטע ז׳גען

דיסחו טען |jm נכלל, סדאנע) נאס״׳פע
 צדדים no פלינטעז no רענטע טירט

 אנער ססעציעל סינמסטריען to ייין
 סראנלע״ סלע געדענהען tv מיכטיג איז
אינמסטריע. סייגענער רעו no סען

r װייזט ניי׳עפיל, צום אט, o ס אן 
 אױ;י אריזאנא, םיניפם, po ריטײלער

o n סוכ׳צטאנר. פאלנעגרען
הליי• ׳שייך no װאס צימיליזסציע,

po p 1 זיך שלאנט דוננ, n oפסרמאר* י 
 װייט״ יpo 1 ססטילען מינקלען. םענסטע

oo סטע ioo טעכטער זייערע ׳טיקען po 
 עס קליץ מי םטייטיקסלע״׳שעם. די

 נעסינט עס ion ׳עטארט, ס pn ניט זאל
 ion ט,1שטא ס עס no פסלעת׳פ, א זיף
i לױט אננעטאן נעחט רעז v i לעצטעד 
 1סי «ם1גאכ ייננט1ב 1טאבטע י1 ע.1דא

i ״סטסילס״ נאו חשק n  no ,י1י10 הײם 
ip i ,סארם jio הױנט־אן ניסמע י1 סױך 

 )עם1 חוץ א דדעסעס. םטאילישע דכען
 ניט ׳שוין האבען סיצט, שטעטיסך קלײנע

 טעלטינקייט".1קלײנשטע״ סטאלינע י1
 נעזעלשאםטל־כעד ס אno 1 סוםעטום
inyp ioo, א;* כ־ען נעהט סומעטוש און 

i יױט נעטאן y i זעהט דען ע.1מא 1לעצטע 
 פאר־ א שטערםיאר װעםטערן ס*ן אפט
 ״רענטש״ װייםען ס פון אננע^טעז פאלפ

i געהט — n כיאן po שטיװעל הױכע 
m סױעטער, נלאבען ס מיט o  ,i  po נעהט 
o ס סין v n ״פלע־ א מי אזוי פסוט סון 

 פרויען סטיילישע ײ.11אד1כ יף10 סעריןע״
 האכען נייע, סעזאן «ז1יע po סליידער,

 dp po סומעטמ), אפזסטץ סן סלזא
 עס נעהײט1ע1םא 1מעה וואס סז הײסט,

po p 1 קומט n oמינקעלסך אפנעלעגענע י 
 י11א1 יטי1סספע1פ טעהד אלץ 1לאנ םון
n זיין  io o סיז טריירס. 1ע1קלײ פײיען 
o 1 אמם 1אנ« nװאם לאנע. א נאך א 

 po 1סדײ קומט עס נעקייט1ע1מא נמהר
n 1סעח סלץ װינחעלסף, ספנעלענענע 

 ״שיי נאך 1פס 1לאננע1םס י1 סויך ױערעז
 אײנענע האכען w זוכט מען זאכען״. נע

 איי־ שױדנ־טשור, ׳טעהגע נױט שטיבלסך
 «ד1 איכער װ. ז. א. אויטאמאבילם, נענע

 ״האום די שארישפרייט זיך האבען מעסט
ס עו ד  ניבע; װאס ססאסיאיײסאנס״ ני

 םעז װען און ;אפצאהלועען אויוי אלץ
n 1יז־זאכע1ה שויז נעהמט o* אפצאהלונ־

װיג־ליד א
גריננערג. אליעזר סון

ױץ  • װינם, זײ שמיל רעגען, נים ו
:קיגד םײן ליגט װיגעל דעם אין

 װאױװאו־ױאו, און טריף־טריך״־םראס '
צו. נים אויג קײן קינד דאם מאכם

1
ײ שטיא רעגען, ױט וױין  װינבז. ז

 קינד מײן האבען צײט נאך ס׳װעם
 שרעק ארן פײן פול אז וױםען
לעבענס־װעג. דער שװער דך ציהת

ץ  װינמ, זײ שםיל רעגען, נימ װי
 קינד, טײער מיץ שלאף, שױן, שלאף

 װאױוואױװאו און מריף־טריף־םרא^
^ ! ליױליױלױ דיר מאמע דיץ דנגם

רען צו •ן שױן לען םאנגט גען  אויף ש̂פ
 פראספערײ ערװארטעטע אן »ון קלײדעמ

̂ור דרעס g p» נױ  אויס שױן דך לאזט סט
גאמישט. מיט

:ריטײלער דעד מיו, ער פרעגט
 רעכעגען ניט דען זיך \m דארוי —

̂ורשט סען װען grg סיט ײ ם אײך נ
n  pg פראדוקציו)ונס״פראכלע״ שטעדט 

מען?
:דעם װעגען ארממעגטירט ער און
 פרא״ m אין אומרוח יעדען מיט —

 דזשא״ די העכערען דושציאגס״מפרקעט
דאס גארסענטס. אױף פר״ז דעם נערס
 אויך דארף ריטײלער « אז שױן, טײנט

 ויגען אין האכעגדינ פרײז. דעם חעכערען
 קראפט קויף דער פוז אונבפשטיניטקייט ,ד

 רײ דער no געגעגד, אײגעגעם דעס אין
 פון פדײז א אװעקשטמיען װידער טײלער

 דאלאר צװאנציג און םוםצעהן און צעהן
 גארטענט דעם װאלט םען וױ ט״ערער,

 עס װאו שטאדט, דער אין קריגען געקענט
 פראדוקציאנס״כיארקעט. דער זץ־ געםינט

 אונבא״ נאך פױף־פראפס די האלט דאס
 פרא״ דעם אויך האלט עס און שטימטער,

 אן אין שעפער, די דוקציאגס״טארקעט,
צושטאגד. אונכאשטימטען

 פארנרעסערט לעי.ען מאדערנער א אז
 אין און גאי-םענטס, אויף קראפט קויף די

 קױוי־ די אז עס, װירקט צײט זעלבער דער
 אונבאשטימט, כלײבען ד#ך זאל קראפט

 אנגעװיזען ריטײלער זעלכער דער האט
 צװײ און כעטער א םון םאמיליע א אױף

ביי זײנען װאס טענטער,
 סיזאן א אויסגעמידען האבען זיי איהם.

 װ^ס ראדיא, א ציליב האוטס און דרעסעס
 זײ הױז. אין ארײגגענומען האבען זײ

̂ןדט, םון װײט װאוינען ובענדיג און שט  ̂ה
ײ קוכיען הויז אין ראדי$ א  זעלטע־ שוין ז

 זײ און טעאטער, צוייב שטאדט אין נער
 דרע״ מאדע לעצטע די ניט שוין דארםען
סעס...

 אלען דעם םון איז אלזא, װאס,
V ארויםצודרינגען
 שטעדט װײטע די אין ריטײלערס

 דער אין פראדוציחנר די װען אז גלויבעז,
 באדינ־ אײנצושטעלען זוכען אינדוסטריע

 די זינען איז האבען זײ דארםען גונגען,
 אויס־ םונ׳ם און.פראבלעמען אוםשטענדעז
םון  די אין נאר ניט גארמענטס, פארקױ̂ו

 זײ־ םטארס די װאו שטעדט, גרויםפ גאר
 די אין אויך נאר שעפער, די לעבען נען

 אויף פרײזען די װאו שטעטלאך, וױיטע
 דער צוליב גרויס, זײן םוזען גארמענטס

לאגע, אײגעגארטיגער
״פראדוצי־ די םון רײדען זײ װען און
 בײ ״טרײענגעל״ דעם זײ סײנען רער״,

 דרעסעס ארן קלאוסס פון פראדוקציע דער
 און די'יזאנטראקטארס, ארבײטער, די —
דזשאבערם. די

 אנדער אן איגטעחגסאנט איז דא
פונקם.
 בליק דעם אן נעהםען ריטײלערס די

 זײנען דזשסגעיס די אז ױניאן, דער פון
 די ימאנוםעקטשורערס. די אײנענטליך
 זײ האבען םריהער אז װײסען, ריטײלערס
 אלס פירמעס דיזעלבע מיט :עהאנדעלט

 איצט און פלענטס׳/ ״סאגוםעקטשורינג
ט האנדלעז םי  ״דזשאבינג־ אלם זײ זײי
 אז אויר, װייסען ריטײלערס די הײזער׳/

ײ הענען דירעקט קאנטראהטארם די צו  ז
 םוג״ם געשעםמס־װעג דער צוהומען. ניט

 דעם פאנטראקטאר, דעם ביז ריטײלער
 פאר־ איז מאנוםעקטשורער, איצטיגען
 הרעדיט האבען םוזען ריטײלערס שטעלט.

 קײן קענען שעפער קלײנע איצטיגע די און
 אויסחאל• ניט ריטײלערס םאר קרעדיט

 זעלבען דעם ריטײלערס אלזא האבען טען.
 דער אין אז — ױניאן, די װאס װאונש,

 גרויסע װערען צוריש זאלעז איגדוסטײע
 אײגשטעלען פיז פראבלעם דאם שעפער.

 װ$לט פראדוקציע דער ביי באדיננונגעז
 םאלג״ ;םארװישעלט אזױ געװען ניט דאז
 בײם אונבאשטימטסײט טײל א װאלט ליך

 אװעק־ זינער גארמענטס פון אויספארקויוי
 טײלװײז װאלט דעם מיט און ;געםאלעז

 װאם פרײז, הויכער דער געםאלען אויר
 אונבאשטימטקײט דער צוליב םוז מצז

שםעלען.
 גע״ דער קענטיג איז אונבאשטיםטקײט

 איז צדדים אלע שיעשא װאס שפענטם,
 איך אינדוסטריע. גארמענט לײדיס דאר
 מיט פארבינדוגנ אין םראגע די נאך װעל

באריחדען. ריםײלערם די

 דער םון ומדפוואםערס די אין מעחר. און םעחר אל״ו
 צווײסעי חנר אױוי ארגאניזאציאגס־פאםיסאס דיזיגעד
 סעטיג״ און לענעז םיט גזײמ^מ און שװיבעצט עוחננױ

 ײז םוט םיט גאסאן וופדס ארני^ די קײט^און
 דדעס די וױ אױס, פס ועחם דארטען י באגייסטערמנ.

 גענעראל* א דורכגעםאכם איצםפר יואלט אינחסטריע
סטוײיפ.
 חני פיז !ײנאן וואד מצטאר טון •no צום ב̂י

 גצ״ ארוגםעתענוםיז אמאגיזאוױאנס*אאפיסא נרויסער
 אט וחנלכא אין #ir»9r מונתדס דדײ אוץגאר װאחס
n ארגיממר. םױאמסאד באשאססינס וחנרין t, די 

תמיג ̂תיאן תר פון רמ• דעד ודז פאלען םעחרססא

 י1 מװארםען האבען 1בײטע1א י1 נעװארען, נעחערם
m ײהען1 י1 אין אננע׳שלאםען זיך ן1א בײם1א  po 

ױניאן.
v •

i אט אין n בײט1גאניזא*יאנס*א1א 1וויכםינע 
 אין לאקאלם אלע סון כיםנלימ־ די {אםיילײעו

o n לײז איז נעחפן זײט בײ זײס באאח־. דזמאינם 
 די אפעו־ייםא̂ת די ^uroop.n פיםנליחס־. אלפ די

 חד״ סין ייר באםײליגעז סתסעו־ם די יח פיגישערם
 די po םיסכלידסר די וױ גום אזוי סונתם סו־ב״ט.

ס po וױיסם m װז oo ,יוניאנס no 22 לאסאלם די 
̂נסקידײוז דעס העלפען די *80 און 9אי אתאגיזאצי

Wm

ן אלע האבען און אעאײנעם, ײ , א ש נ ו א ו  איק ו
 אלגעפײנע די פארשטארסען צו — ציא איין און צװעס
 איגדוסטריזג די ארגאניזירעז צו בעסער און ױניאן

ן צו ענטשלאםען איז ױניאן די  םאד״ צו ברענ̂ג
 מאנױ און תשאבערס ניכרױניאן די אגםװארטליכשײט

 אפצױ נאר אזוי און אינתסטריצ דער םון םעקטשורערס
ײ װאם דעםאראליזאציצ די שםעלען  ארײן טראנעז ז

pg איהר װעט דאס אז האםען, םיר אינדוסםריוג דער 
 םארטיג װעט יתיאן די װען גואינגעז. םולשמענדמ

 נקחםען זיר םפן װעט שעפער דחנס די םים וחנרען
 קלאיא ױפראדגאניזירםע די צו אימפעם זצלבען ן כױם
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* י• ס•

® ײ ק ג י ט כ ע ר ע ג
I ײ 1יי " *  fr*nyi *romjn f««

i רורר נמס tO i ia n  * • in n •  o n, 
vj r אױפיצטסוד סאמוחד חןר o- 

ו in װי n m  i n מי ױ ד n נ w r w 
i n  |i• opo ,*™ mu m חנװאי  ion 

»ו נחננצן i- סױס ו f f i  ,y tn rm ty iio 
n v t n w ,נס- ־די אנער סױפ׳צטאנומן 

n נעחס ײעגוגג v « a  J«tr סױאפ, נאמ 
no גימדודנס צאוישע די no נ»ט ?וױן 

i jm r  iv iiy j צו וי n,דער רשנוייןען 
i אויבעתעםראתן װערט קאמוי  no, -לע 
 IVDoryi ס׳האם yy*m אמסגצז, גסימ

y ס׳קודט דימסיחױס״ די w n y  n -דו

fo י1 איצורייסמן סרואװ w o m n ii 
y די און io irn ia םון סיגטציעעגץ i n 

i באוחנגוגג, ר^ואצוציאג^נו n  no 1 מד 
ij r r n ארױס״ חאט בוציגין מידסטער 

 *םיוכוד ס װעגען מסגיפעסט ס געיאזען
 ■ראױעטאויסט דער װעיכמר צו דוםע׳׳,

 סון שםים־רענם ה״ן געחאט נימ חאט
צר ס וױ מעחר ניט געװען װארט ומצכע

p n ם«ר i n נייחממנױס. צאו״מער
i n פראצעטאריאט סאציסציסטיש^ר 

 באיקאט־ » מיט געענמםערט דארױוי האט
 רעװאיױ פארשטארקטעז םיט סון רווי

 וץי חאט אסטאבער אין קאטוי. ציאנערמן
i אנגעהױבעז n דרוקער־ די סון סטרײק 
 האבען נאכדעס מאסקווע, אין סרבײטער

 1בײםע1סײזענכסחדס איע םארסטרײקט
no .רוסצסגד

13 o nצוס ווערט אקטאמנר טעז 
i אין מאל ערשטעז n םון גע׳טיכטע i n 

 אין אױסתוועחלט סרבייטער־באותגוגנ
 וחניד איז ארנײטעו-ראט, סז ססנתדבות

n זיר בסםײ^ען עס כען o ,מסבריקען 
 פראפעסיעס. אינטעציגענטע און םסכען

m פראקרא־ דאס חאט ראט דאזיגער 
 אקטאבער־סטרײק בסריהםטען רעם םירט

צסנד. גאגצעז אין
 כײט צאר דעם בספאיעז איז איסה סן

ראט שרעק פסנישע ס

i v r ,סיץ פאר םדװזער פראיעטאריאט 
 סאציאציסט״פ־באװסוסטדגיגער זיין —

אוואנגארד.
 צוגעגעבען האט םסקט דאזיגער דער

 אײגןד סן 1905 םון רעװארוציע דער
 אב־ איהרע צױט כאלאקטער. סרםעען

j טעגציכקײטען היסםאלי׳עע יעקטיװע ' o 
 עװאיוציע.1 בומטוסזע ס געררען דאס

i אבער n סאציס־ םון סנטײי סקטיװעז־ 
 גמטדײ זי האט פראיעטסױיסם ?יסטי״טען

 די םון ענעצען1ג לי 1איבע #1װײמע בעז
 אוטגע״ האט על מעגייכקײטען. ראזיגע

 סא־ די םסרטיפם און קט1שטס1סס 1דזױע
 ?י םסרװסנדעלט איז טאכועגטעז ציסת

 א״1® 1יגע1קוםעג ער1 םון אגזאג אן אין
רעװאיוציע. 1י־עטסיײב־סאציסייסםי^ע

 פע• די םון עטומ1ױסט1מססעךס די
 אג־ 1דע 1או:םע בײטער10 טעלבומער

 יא־ טן9 לעם גאפאז גלח לעם םון פיהרונג
i גוסד r n געווען איז זתטאל׳) %1ויטע 
i n חגװאמציאנע־ גלויסע לי צו פײאיאג 
 סזס מיט זיך האבען וועיכע אקטעז, רע

 אפגע״בפײט םעכסיגקײט און יענעיקײט
יאהה ױטעז1 יענעם איז

גיוי־ םיםען 1אבע נסאירוען, ס מיט
 סז בםיזוז, סעססען ס מים צסר, איז בעז
 1בסשיצע ס געפינעז איהם אין װעילען זײ
ij;T און ''^ inמססען די זיך האבען ׳ 
 היײ םים סוועקגעל^זען טאג יענעם אין

 וױנטער־ צום הענט די אין ביללעי לינע
 זיך זײ האבען צוריקגעקעהז־ט פאלאץ.

 עװאלױ1 צאתדיגע, דאיטעז פון 1אבע
 סז באװאוסטזײן, א כױם ציאניזירטע,

in קײז : o וױ יסט1ראיעטס9 פסר׳ן וועג 
 איז צאריזם געגען 1קאכל אנט״צײ^עד

ניטא.
ט זײנעז װאס באריקסדען, די אי  ^י

 פעכמויבות איז געװארעז • אױפנעיטטעלט
iP געפסלענע די פוז צותאפעגם D in : in 

i געומןן זײנען הרוגים, n די םיז אנהויב 
 האבען װעלכע לאכמען,5ל רעװאלוציאג^

 יא^־. גאנצעז איבער׳ז ט1צעםילאקע זיך
 הא־ סnא no דװניסק יגע,1 און װסױשא

 עװא־1 פעכםיגע כדט אפגעתפען זיך בען
 פראטעסט^מאגסטרסציעס אוציאנעחג

i געגען n פע־ אין יטחימח עקליכער1יצ 
טערבורנ.

no צופלססערט זיך האבען טערץ 
 אױ גאגץ סין פױערעךסומתהעז מעכטינע
 די ט1אבי1צו האבעז פויערן י1 קראינע.

 איגוועג־ דעם פסמנספם הױפעז, פריצייפע
״סיילומיגסציעם״. נעפראוועט ארן טאר

•n אבען1סויםגעב זײנען גאײכצײטינ
 1בײסע10טעהסטיל־ פח ײקס1סט זיגע
 'אז.01איל־1צענט וסישען1 נסנצען איז

i n ניט אויך איז יסט1סראיעםס יאתער 
i פח אפגעיטטסגעז n איז סוץ בסוועגונג 

no ײנגצ־1א ״מני״טעג״ יהמטע1בא די 
 עך10בסר*ק העלדישעז א no טויאסתז

y רי כױט לזססױ rn o v .זעלנער
 ט1צוםיאקע זיך האט נאכױלם באלד

i אױו* 1אױפיטטסנ דער n ״פא- שיוי 
o אונםעתעיפטיצט םיאםקין״, i n| אױם־ 

יאט.1אלעםא1פ 1אדעםע פון ?:טאנד
 נע*טפיעאט1א« זיך האט אאץ אס1

nשװ די םיז םאז אױפ׳ז v ,װעל״ םפאות 
i מיי1א ישע1צא י1 כע n  no צארישער 

ח.1מז װײטעז אוים׳ן נעאיטעז האט םלאט
ס נעמסכט האבעז 1דינע ישע1צא די

 rc פארינזןר זײגען 1יאח צוואנציג
i װען אקטאבעו-םעג, תיטע יענע n 
 פון קאמןי 1רעװארוציאנ^ 1יישע1העא

 נעצװאו:־ האם יאט1םרארעטא 1ע1וסלענ1
 אמיסצולאזען ונג1עגי1 י״טע1צא די גען

c n טאניפעכט׳׳ האנסטיםוציאנעאען* 
 אקטאבעד, טעז30( 1אקטאבע טען17 פרן

סטיא). נײעם אױט׳ן
 א געװען עפאאט1 גאך איז ®ייילעז

i םון טײא n און #יע״1איספע״ 1גתיסע 
 האט ■וייען ®ון יסט1אלעםא1פ 1דע

 פראי״ע־ נאנצען פיט׳ז האנם אין האנט
 י1 כגעמאכם1ו1 תסיאגזי םון יאט1טא

 ״טלאכ־ און קאכםען פוטיגע העדאאיש^
D האבעז זואס טמז, in ^ in צאריי̂ט די 

i צו זעאבסטהערשאפט n קאפיםויאציע 
po םזן תקוםה נײע א זיך פיט נעעפענט 

 װא־ ביז קאפסען, ״קאנםטיטוציאנעלע״
 יאהר פוץ רעװאלוציע צוױיטע די נען

 ציעז,1װא די פיט אינגאנצען, האט 1917
c יסען1סרױסגע n יסטי?מן1צא t 

זשים.
y די 'v^ o n n איז, ,1905 1יאה םון

n אוים ^ o מןווען ציינעז, סון אױפגאבען
ysr'DO 1 ריין ס lPooyTToirnn•עװא

 צונױם־ םוײנה, יזיגע1 גאנצע די אוציע.
א1פא פון גע׳פטוקעותם ^נ  יע:־ יגע91^

i n לע״ט־ אין געווען איז גענענדען, און? 
̂מעס  םון סדום־בעםעי איז עסט1אײנגעפ ט

אטיזפ.1אק1בױ און דעכפאטיזם ישען1צא
 פריצייפ׳ פון אויסדרוק 1פאאיטישע »

 זײנען װאס העאטגיעע;,1םא פעאדאאע.
 דער נאד אםילו 1וסלאנ1 אין פאוענאיבע}
 צסריזם עד1 #ען1פויע די פוץ באפכײאונג

 קאפיט^* םרײע י1 געהאםעוועט האט
 ניט און 1יאג פון סנטוױקלוננ ציםטישע

 בות״טױ יענע אםיאו אויפקומעז געאאזט
 זײ־ װאס פען,1םא סז־קאפיטאציסטי^ע

 האפיטס־ פיץ אויפבציה ׳ן1םא נויטינ נען
העאטניסען.1פא ציסטישע
 ניט ארבײטעו-קאאס, 1דע נאר ניט

 :אר טום,1פויע טע1אויסנעהוגגע דאס נאר
y חיסישע ױננע די אױך n o ir n n האס 

 פױסט אײזעתע די זיך אױוי ט1געעפי
n  nsסםאטיr̂עז trtrnn, דער אין 1אבע 

ק1עסא שױז זיך ד האט צײא זעצביגער

 &חה5מ? זײן
n סתמעכספט o ניתא- .1דינע יעע1צא 

i לײ n געפמסווט זיך האט צוױיםער 
 ל01ליבע םון פאאעם די בײ סטעװען1

 1אקםאבע טען)30( טעןn□ 17 װיםע.
 פאניפעסט, ס עז1געװא סרויסגמצאזען איז
 I ציך1פײע זײנען עס װעצכען אין

 קאנסטיםו־ סלע געװארען אכען1פסחטם
 א-1פ איז עס סון םוײיהײטען, ציאגעאע

ײ סצגעפײגע אס1 ע1געװא ט1קצסםי  גיי
 װסהי״תכט געהײםפ און עקטע1די כע,
פסדלסכמגנס י^ען1געזעצנעבע ס צו

 ת־ װאס^אט בײטער־רסם,10 1דע
 צװיײ סיס 1לאג אין ט1פונקציאני פאאט

i סז שטס;ען,1םס האם רענימגג, ע6 n 
 אויס־ סן װי 1פעה ניט איז סקם 1דאזיגע

p in 1דע אז צביעות, און פחדנות םון 
 ביז װערען אפגעשטעלט ניט 1םא 1קסט
o n צא־ אימנדץ נצחון סנטשײחמעם 

i ריזם. n ניט זיך האם סרבײטעײסמ 
 סרויס־ טסקע האם ip געצאזט.1ע1םסנאנ

 וועיד עטען,1דער. און בסםעהיען גענעבען
 ־10 די עז1ארגסניזי געזאאט האבעז כע

קאמף. װײמערדיגען צום בײטער־מססעז
ip חס־צו מאגט1םס ניט 1אבע האט 

p:'D: די 'i .די כחות ' ^p r כנופיה 
 םען17 דעם נאר פאמעז אױף 1בסצ האט

ip^ אסמאכ^ m ip i זיך. צו קוםעז dp 
in ג^אזט גצײד זײנען o n p i גסגנ איז 

p י1 n M o D T io n ^  pnvr^ ono בסנ״ 
pnpn  ,o n ^אנ־ אוז הסכם םיט׳ן האב 

p:î די םוז טײצ o POD003 pr'iox״ 
p}'Di^n Dip-no סויױ אכממ1פאג jn 'O ; 

tnoupa d גיד איז עס ip p̂ ip 1םיציטP־ 
 ipaon'o און פוילעז. גסנץ no צושטסנד

 ■pi op’VippiprTPDoo אנג^יבעז זיד
io o  tP3״pri3pp •און ארבײטעו O iin־ 

^p o i'r : o 'v i ים.1פויע
dpויזאפ1ג P3'toi די ' diJi e p i  p הא־ 

WWPDOiloa d p i inoDP: ipd אויפ״

 די «;ס.יױ?זנים v( ד.»ם עס װי *יתר. ײײבם
 »סערי?אז איז באװעגוגנ פרנײנתג אידימע

̂נאר דעי םוו נזמזיכםז די מזמ  אעמעיגײ
 דר. פיז ױניאז, װאריזעלם נארנתנמ לײדים
 איץ סיס װעם איהר און רעװין, גואיס

4Jnjm נאאאנס iP די פון שטסנד 9 ''3 io  ipiipDooװאס ׳

ט, ^ in םון סז ג 't o i א האט זיך 
 כשפועסעז1דו פון װי הגאה׳ vipd םענש

D מיט זיך n ...װײב
 סזײ1 בײם װי ממועסעז, בײם אױך

tpi ,יאזי^מע־ ס האצטען מײנט זיך 
ר  רpאב סכנה... מייגט הסצז׳ בײם מ
ipn זיך נעהםט ipdiio צו fP t 'in n. 
p? א סיז םכנה די װאו ipd p i3

 בײם סכנדז די איז דוכט, םיר וױ
 ס סך ס װײב מיט׳ן זיך דומנטםועסעז

n p o ru ביים װי in 'r o i .זיך
ן i.ip הערם מ t ,םיז אז וױנציג o i־ 

t n n זיך זאצ זיך ip r 'o צתמײדען 
o n הסלז i n o סנתר סז זיך אנטאן 

םיתח̂•
po diph סבער  io f i in? 1̂ג שױן 

ipdpio«o נאד מי סך, ס iiio מים זיך 
can ,םאגסביצ סיין נים בסגעהט וױיב 

זעצבשפםסר̂ד
ן! רסזיתז אוױי «יים •©רין  איך זי

!צײם־ססרלוסם קײז ססר ניס *ס הסצם
 םסגם־ n סח סײגע סיז זיך רסזיחה

 קעז סײג<ר וואס ם,1מסתעגיגמ בילשע
i אחן ס^ײז, נעגיסע) n סו) סװתפות 

םארםיטמננ. איתר ןווזן סרױ• דזנר
r n u n ־ מגרטלדיגװ » איז זיך ו » 

 זײן םינום ®ינוי םיינם דאם נעניגען.
 *<ע ותרם ס׳איז און ■ריי.״ *<ײז״.

..TIU30 און רלוםםען kc־d' צי
 ר«ר ב״ם װאס jcnm איז װאם און

 יאדצן ססנסבמ o דסרווחזלס t* זיחמ
קז ױמגם ןייז ס*< ט מרי ײ i ײ m 

u• 6תריג און נאג״ס n r i ניױד 
>prs אין « י י I כחווו ׳ײנ5םאנסני ז

o «ון f i זיד טםועםם >»r יײן פין«

̂עט*ז) »)
לעבעדיגען םיז

 נלעמן ידאס צװײםענס, גום... איז זס
r,t ...פאנםביל אייגינע םאר בארבער 
 נארבער־האנם חנם פון נלזןנתן דאם איז
 ״4קרמ« זייי װאם יאםיזז• אײנצינע די

 א או| — נעלס •אר ?אגט, איהר
 •אי אױך — אוםזיםס? ײח נלעם וױיב
 באר־ אײן םיר, נ^ױבם. ס׳איז׳ !נעאם
, .1 !בערײ

 נאי־ גיים ליגם «מ ײעו רריםענם.
, m* מן הערם מי  •vrv$ jO"i •un 

..̂ «»י םראכגג״ tvo אדזגר דדינועלנ
h איז tvrjm אימימ e m m o  *an 

 חחמ m «ר וואו •לאץ■ אײמױמר יעד
 *ין ותלט וומען קנגמן אזן םראככמך

מ«׳»תיימ_•
 סםאםירזטי׳ א ,can • oow דא אז•

 — ז*ד ראויײמ דאס w ח«» און זער׳
,*ייגמאומסם אוםויסמ  n אין ט״ !

 nee תיין ;ים
זואם 4ניי

 זיםם4או «טר׳ן םיינם װ*ם אוז ? בענוננ
}'...ציים

 «טר׳ן דך עייװען מיינט םאדוואס
 םיעם םארוואס ניט? עשען און צײט

ך •ניס ריינעם » האבען  זיך ראזירען ײו
 דעם ווןײמז און צייט, סיז סארלוםט א

 םארבינדען ®חנר זיר׳ קעמעו אדזס־ גנים
 פאריוםט j«p ניט — קראײאט דעם
*ײם? םיז

 חעבון אין ברענגען זאל מען װעז
c *יםער אין צוזאםענישטעלען איז n 

 נעידמם םזן ײאלם לעבעז, טענטענ׳ם
 םארלוםם א טײנט אלץ או אויםכעםינעז,

I אלז — צײט &זן
 װי זאך אזא לם׳של. געהםט׳ אט

o םים זיר תרכטממםען n יזנדען וױיב 
!גאתיט ®»ר םאנ

 םאבען וועלען ז«א.רערםון \n וועז
i א בײ נעהם סטאטיסט< i r a n אויך 

 דורברײדען »%*% לעבעז האלבעד ■ אומק
t* םים nשו ׳ 4 ■וםם® יחמ׳ח * n t t 
b גאתים! f חװ־םון איז װאם און o w 
m רײד ®וןדי oimy אח װאס ®רויםי 

D o w  O f אוסנילזם און אוםזיסם 
v א ®טר׳ס a n ציים a n  <nM^ און 

io® נאתיג^—•ממםטוחוגזמ o f io r  | f 
oan® ( jn  p a  jm »םיך « ײ ו T® י

 געניכ ויעלם דער אױן• דא זײנעז «ט
 «ו וואס ניט האמז יואם ליידינמזומר,

tn n  ,no א| אאמגדינ זײ t f in n 
און ל*בס יעג«ו »<ױ זוי חמבת׳זנן, און

tn ניט וחנם 1איה Mpt נײז, p —* 
iwiio די ®ח נים ״איס ״יי  uBUB■
̂נזןעז, סנרדי פיז  חםיד פולנע, צו
זות״זמי אײמוי װסם אױוי ײ*נת׳יז יח
*ײס״ וײז

i n נןר דאוימרu rnן^ײן־איז ן
an־ am oru* ^יײדדוצז* •m. t o  o®n 

w ייז מ«- i n יב>«;a n  atro

K lft i.  » ,|i ^®j<» .O ft®

n<' ׳

 -®®רטײ*צוזאטענ»«חר יעחרלינער דער
iv רושיעגדער דער פון r*uo i J ia fp ר ו  ו

p י»;ג ניט איז «<ום טי/ n if ױ®® 
 ®רױסנמרױ ח®® טטס?װע, אין געקומען

ױ אינטערעס, פי< םען  סעחר• איז s®i ו
i סטענס n ס־וט װאס מיט,אלץ׳ ם*ר«> 

 תד lie *״סוננען איע רושלאנד. אין
i סיט׳ן ®®תוסען זיך האנען װעיט i f*® 

 ®*p ער׳פינען זייגען אוטעטום ;מענפ«והר
 ®יחאנ־ און נארינטען צנדענציעס,1רעס

c אױוי ייסס >r»< װענען רלוננען n 
.tvatpyn®B איז פארטיי״צוזאסענפאחר

“״•ובליסיטי םון הינזיכט דער א־ן
o טיירײײז רוםיאנד ה»ט n םזי, זעינען 
iy®’ נױ אונזער װאס p i קלטושםאבער 

 שיינטאר כםעט נעחען ביידע ױני*ן,..
 די םון ׳שיאלטעז די פון ארונטער ניט

 *םאל )איחר זטגט װי און׳ צייטוננען.
 װ®־ חסװן. א ®טטל און מעיח א עס איז
 םיט זיך פארנעחטם װיל, עש װער רים
i® י®, עם וױיען זיי צי — זיי n זיי 

״ םתנט מען t® ניט. עם װילען  *i®i ז
ra און ײנט1׳ש םען — ניט i® c!

 אוים• ;עצוינען האט 1®בע ם1ע1ב«זונ
i מעדסזאמשייט v i טיי*«ד1®® לעצטער 

 *’Jto®p 1ע1מסלענ דער םון זאמענשיוחר
 *i®c איז ט1!® װײל פארטײ׳ 1סטישע

 סכםיו ליכער1איגע שארפעי א נעקומען
i איז װי (װידער n !ױני®!), שלאופםאכע 

i® םבםוו א ערנעץ מען דערשמעקט n 
 נאלי סען ׳שטעיט האטוי, 1ליכמ1אינע אן
 װעט חם םאר אױערען. מויל^און ®ן

 װאס עולם, ®ן נעפינ«ן ינ1׳שטענ איהר
ו װעט י צוהערען. ז

 אזיסען. םיר זיינען ־d®i ניט ®בער
 אזוי, נל»ט ,1יע;ע זאגט װי ייר, איז דאם

y ׳שטיקעל א iyn® c...
i אין v i םאל?ס-״ 1ע8סאצי«ליסטי׳ ii __ __ * t פון “צײמוגג ip i j?cnon האבע; םיב

 גױ ס אפגעדרוי■ איז באקומעז, טעג י1
 װעגען יכט1בא ׳ipr'o^DiOEOio.׳טער
 dp:p’ אױף ipoippiiod איז >ואס איץ

ipp:p 1םי .1צוזסמענפאח i סז i n״on־ 
 אינט^ססגט גאנץ זײן opu יכט1

ppm t סון ׳1צעזע ע1אונזע פאי o; 
געהט. און שטעהט ip װי איבעה איהפ

 רוסלענ־ דער אץ םבםוד דער
פארטײ קאמויױםטישער דער

ip i ט1געפי ם*צ אס1 איז סכסוך PI־ 
 צײ^שספט״ no 1שארםע סך א ען1װא

אצ״1ט מיט ען1«יאה1ם» װי נאך, 1ל'כע
P,•!'

 אײנזסם טpכמ ipiipi איז אצקי1ט
p איצט אפאזיציע. זײן אין ip i 1P30- 
^ptpijo p^pto p צו רען 'iobo ip i־ 

npiptDOP ,iip?': וױ םיהחןה הענע 'iio, 
Drr:p5) o'OPd סאקאצניסאװ, ĥ p (םתי 

ip און— sp i n : אויןי חאב^ זײ i p mt 
 םיײאתס־Pttopii •10 צװייטע די זייט

.1סח|1אג1פעט די — ניזאציע
 האט 1יאה לעצטע pנצoג דאס שוין

i זיך p i קסמױ fcirrDpi אין אינװײגיג 
up'iio צ. i'T  ; .p האט do ôiipi אג־ 

 סן loiaoiDPE אין זpויסגעב1o הױבעז
i האט זשותסצ, אײנענעם n .צ dp iV 

in םיט םאועאט^ o i:o io y »  i p i ־1א 
 ־P3 יסחר םיז משך אין איז pציoניזoג

i הסנםציסטען, רײהע ס װען n  T)V2 .צ 
po cpאגגעוו האט ק. 'Dnop i o n jp 

ipoijp2bo i« אײניגע pD ip io פסו״סנט־ 
c:pddob pd '̂ dioh די טעז.1דא ̂pdvp 

 ״op און זינאוױ^ו האב^ זpװאכ 1פא
ipd ,D מענעװ ip iocp i זאצ ipipcp ס 

ipd ײטע1ב 'o P'Dipd h די oiD pPo־ 
p .v ip סחים. תקעז זײ װאס גען׳ i. 
 אפא־ וײ •ipiipi מסכים ניט דסחיןי האט

o זאצ ipo גע<ואצט האט זיציע iio pi:’־ 
 .,P צ. בײם Donoonppo dpi ען1זי

 פא־ p'p האבען ניט זאצ ip סז אזױ,
i אויזי אײנפצוס ציטישעז n טײ•1פא 
 ־ביצויז אויםפיצ^ זאצ ip 1נא סמײם,

i דײן־טעכגישע n  —  Dp^piiD .צ P. 
.tPDionyiEo דאס האט

IP ־ tan &וב שויז ii. nnowpDotw

M» * ״■ •v״ fif f |# « r  ’■P■ י • W • I*» אי #
 v סים ®®®דציע m צו י1ברי » םיט

 .tVi®pri®B*o*D®l®o®p ײחע1 1ג«נצע
 *ו־ )1םארגעלימט:- האם םעתחןייט די

 די איז פארםײ״ in 1אי סלום on לינ
 איײ םאכעז w װיזמר נמים מעתחזײט

r אין tPiiivSwi®® גינע r f i* m  in 
 ״rarv^w®, ..p *. סון ב«ריכט צוס
r< ■®ליטי׳שזנ ײ זאל r ון® .»j בליײ 
 )2 אױסגעח־יקס כולט און ̂לאו־ 1כע

tn נים ׳®ל םע) 'io ifcn sc די if if i* 
 ־i®p די *װײאן if»rtijnw־a ז־יטינע

pnrinve ון® po®oומ 
םיט די )3
?iv אױס׳ן in®cifo®m תיםםחד גיס® 

if® איינע ®tfifp o i די ®u־׳n t*, בער® 
»t ift>® אין ויד ®ra n  n

®in 1ע1חױוט־»יח i;® iov• i n  po 
 in®fiifo®nv נאנ׳ן )4 ®מ»ניזאציע).

1® ip® opiiאין ײנגעחטען npyo*«® 
,i« ii® iBP« po is n  ® .p •v tib o« n 
iז — ®«<׳ י no p י ’p p b ip i  i p i

1P11PD®0 IP I •31 )6 ®/111®1״®B*״
i n  po i®op®ipi iP i’D*’® o n  ipo

•m®ii®i®p אייוי ״•ר»װד*״ ®t ■כ®
ip ip i 1חנ,

o n 1נרי*.IPB’ irp iip o ii®  jp i® i 
rip>«p< ,כוכמרין, סט«לין *n  (n®pn 
i* און מ»ר»טאװ טאמסקי, תוטאס, p r n 

ז׳שינספי,
’P’P®•® י1 t ®®י1 ה pj't®i ״i ®b* 

שט^ינוגד  o®n זי — ®ננענומען ניט ׳
 אויפ׳ן ia®p di:׳vb® ®ן נעװאי־ט נעםער

in®BJva«ny.
קאם. צענטראל פון םעהרה״ט י1 •

®נ«ױ קאםוי  opi נאשלאסען *ן1 האט  
ip ®■®זי i (ווייזע paljpaipi 

"d pp” ?■ y p ^ o v j און |popan®o*i®- - - -■ - -AL ״

» irr •י• it
soiioiDP• no נ 
It אלינדבױרא•

 ̂O y l

p?pn| 1איה IPBlpn o®n ■®ip.
״ נ ו ן  נ® מעהרהייט די ip2® האם ו

op’o ®:*ואװענדען שלאס?ן n f n נאר 
i איו n לײנעם :מאס מ־נימאלסטער 
נאזייטיג?! ניט opi״p ,iPD'?e׳o*iK ניט
.p *. פון

 iii®BJpa»m ׳ן6אוי האט סטאלין
pp:®j ,i  o>npnn גp׳e6יכט pונ׳ם 

ip טיט קאמף  .p’f ’ t®■® ip i האם 
in®i:®iop® i ײי דער*עהלם, n נוב״ 

o®p אוישצוטלי״ לא;נט1פא ב׳שעתו האט 
pp®id  ipo’׳i |1 פי■® i n.טיי ip i 

p .v. זיגאװיעװ ;נעוואלט ניט אם1 האט 
 םען »ז נ?װאלט, האבעז ttpjpn®p און
 ■®לים־ פון באזייטיג?ן אונ?)י׳ן1ט זאל
 אם1 אויך האט מעוזמזײט י1 — א1בױ
נעװאלם. נ«ט

 זאנט—נעװאוםט האבען 1̂נ ,װייל
®«הא• 1סי סאליטיס י1 ®ז — סטאלין

 נעםאהרען נמיםע זיד ®ין טראנט סען
ip i  i ®b .אז ■®רטיי i n םעטאל pc 

1PP«P®«, ײ ®ון — בלוט לאזען פון  ז
Din®BPi ipb®i איז — בלוט m pB p i 

i׳i® n® ליך :pppdk : היינט »®op«i p 
 איב^ צװייט?!, ® — iPii®o אײנ?ם,
 װעט ז׳שע װאס — דריטען א — מאינען

i ®ין אונז ביי n בלייב?ן ■®תדי ?
̂ט,pרn סטאלין m י1 אז לע ipo״o 

 לויט ױאנדל?!, צו גרײט איצם נאר איז
 און בריף, ערמאנטען1 פונ׳ם ■וגסטען י1

אוים םיהרט ער י
 ipn® ®•האקעו, נעגעז :זײנען 1״טי

epit in די אז ניט׳ הײםט אס1 i 'B 
 מבא-1א זיך בריסעװעז צו ?רלויבט זיין

ו iPvpt צו און ׳שםראפט  סא». אוים׳ן זי
 בגונע בוקעניש קיין םוחל, ptrt זייט ניי(.

dpii ip וײ in ’B זײנען 1סי זײן. ניט 
i ®b .אייניגפייט D׳b® iP iPi |prn i* 

 איז ®■האלעז פון יאליםיל י1 האס?ן.
in אונז 't n p i. אײ־ װיל פארםיי די 

 IPi®1enn אם1 זיך װעט זי און נינפ״ם
ײ n® קאמ?ני?װ ח״ח י1 םיט צוזאםעז  ז
 ®תן וועלעז, דאם tpװעל זיי אז נאװי?װ,

״ אױב זיי׳  “װ?לען. ניט דאס װעלען ז
 ניט איז יגוננ1םענ1פארל הײן צו הנם

 *B® 1אלײ הייט1םעח ׳1 האט נעפום?ן,
n איז ̂־טער נעװיםע נ?׳שװאכט  i n* 

 פען — .p צ. םון יבם1בא צום pיvז®לו
 װעט p׳v׳t®B® די אז נעהאפם, האט
 IPiPi שטיםען צו װאנען ניט אתם אזוי
i ^ט n ,אויש־ םאקטיש ה• ד. ח«אלוציע 

o אוטצוםתי דריקצן n .צ P.
 י1 נעהאלםען. ניט 1®נע האט עם

®vm®b׳p נענען נצ׳שטיםט האט ip i חד 
®l אוי1שט אלם זאלוציע. B in האט 

ד קאםענעוי׳ם גצנומ?ן8ארא נלײך מעז  וו
 *Pi האט ip טאנ־אװנוננ. פוז פעראט

o ל״?גען זאלם n װיכםינסטען PBPi* 
 |Pi®iD ״די :צוזאםענםאהר אוים׳ן ראט
 ®בער נ*.1בױאו װירם׳שאשטליכעד םון
 װי־—ם?הרהייט די נ?'םענה'ט חאט—

o אוםצומתי אוים דרישם ip 1באל n 
 רעםע־ קײן האלטען יטip 1 קען .,p צ.

o ®נשטאט .p צ• םון גאםען אין ראט n. 
i n  o®n אז בא׳שלאםען, צוזאמענםאהר 

m .צ p. די באארבײט?ז אלײן זאל 
ipi®ib  pim®i איו w i nײ ־  lP?poe ז

nnPBi®p.״־oi®B א אויוי
n®״:  n  oo 'o rp i o®n ipo i n* 

 o®n ,.p צ. םון נאריכמ oar זאלוציע
osvopi iw ipd®p ® 1אי םעלדוננ i־® 
r®B® i n  n® ipo׳y׳.p 

ip ן, וױיזם® «t^®tn n  t׳p םאכט 
i ®ליין סוין n  mftin po*flPi •זי®•® 
oippip® זי צת: i די p®**jnpBi׳p

i n  ipifrn o in  n  ,n m  p® י*למ jib
i* «ו גױםינאייט *an װעמז n 

jplpoinpi ו י b «ו ז i®i  i n׳on® i p t* 
p״m m  o■ .ד*ד ®בער װ ipp י  ®*®* י

m גימ an i »b tpo 'o r* תזאלוצי׳ן 
®o צוליב , tp®n

p די 'f ih p n אונגסנר גיט סםריינם 
ra n די in»cPi מו וואם די, ס*ד ד  ו

1 i f*0י pltfw o n םאלי־’?®® ו׳י און
r» ־

o טטאט ip i ,o n זיף• p i n׳pit ip■ 
i i ®bpj ip o r 'io t lp  i n  IPi אונד פון 

inpp צוס ויך .avivsHP iv rn p o 'l'o
o®i ח״סט ipnoi®B אטת׳ די,pi®p p 
 סצד נאר איצט o®n in«BPi א װײל

iװאס ׳׳ o®B׳ipn צו זיך ®lPTtn®PT 
opi ."■די װען איצט, און ״כע b ®p*׳ 

o׳>«oc׳oo p r׳b׳p אין װאהסט *,n®i 
t; TUnpfiPi iP,״ iiio 'D r pilpt® |p 

 poipn®B. » רי יט1 »וז
 בא׳שולדיגט p*׳t>®tn די װ״טער,

 ניט אין .oro'DPB אין p׳p׳t®B® די
iP:^׳ i איז p®D i n«׳l׳Do׳ip r אויפ״ 

פאל׳ש. איז |ס1 — כזי־ארנײט
נאט®״ ארןיp 1׳Vt?®tpi די װייםער,

o די t® נעז, i®b״ o ip io r יינצױ1א 
jpoipj די podpii םעהרהייט n® jib 

ט ̂®lנ״ pטוט זי און — לאס d®i .גיט
 און ״הלאו אױך ארף1 רעזאלוציע די

ד דעם װ?נען iyi®t כא׳שטיםט  אינ?ײי
 צו י1בכ ,Dt^®ip®on ׳שעןיטייא1®א
 םון פר״ת״ט npopn א ען1זיכ?1פא

p אל? Jpנאהאנדל o o ro n i •אדטײ® 
 שי• n דורנםיוזרען סליך1װי און םראנען
p(® קײם'1װ?חלכא פון סטפם i דנאגען® 
 נא^טימט^. נים נעוו?הלםע, זײן זאלען

n ?ז זאנעז׳ 1קלא אר'וי1 רעזאלוצי® op 
̂יען  שום ה״ן ױעיע, תנרעט p®« ניט ו.

d ®רנאניזאציאנ?לע pibpi׳dp ננוגע ניט 
i n «ער1«עטראנר ®i®n׳p*v«t, ניט 

 װעט ipo — ים1חב pלנpאײנצ כנונע
p״opi 1 פון נאזײטינעז נ*ט® i n,נײט

p®: איז םען1איבערווא ניט in ט1עט;י 
׳ זג ®ז. א■

 ®ז פאר, tip:pn®p ליינט »ריכ^1
i סון p׳vn®tpi די אי זאל טעז n 

 tie ip::npopM׳i® n אי מעתרהייט,
D i n:׳m n״a יהער1פ איב?ת?נען 

 קזי •רואװען ויך און — ?אטיםיע » אין
חםכם. » צו טען

׳mnpa די n האט a׳ n פאד׳שלאנ 
®פנעװארםען.

ip פון הױאט־טענה די i אפאזיציע 
 טראנט צוזאםענםאהר m םארװאס איז.

tpd 8 ®חים b׳ipr®  i 1איה( npD אין 
8 i nניט יהער1ם זץ־ האט »רטײ Pi״
D׳p a in״i ׳v d ipd h  oifc די װעגען 

פראנען. »לע
i®B8.n׳p׳p ז גענלוינט, »לץ ה*אט® 

 כסוםען1ח .p צ. ®ין אינוױינינ װעט סעז
 ארויש דיםקוסיע די איז םוף צום און—
i אין n צעהלט? עםענטליכסײט?! vo: 

i ®b׳i י1 אוז — צוזאפענםאהר ®B® 
p- נעקענט ניט אפילו האט זיציע i ipoip 
mpn װארם. צום

 אז ,1ד»ריבע ain®B p׳v׳t®B® די _
i n אװעקשטע־ ®יצם זאל צוזאםענפאחר
p® די לעז i צו םראגען אױםגעחויבענע 
i n אין דיססוםיע oi®■ i n.״

o װענעז האט זינאווי?וו n ט1נערע 
:םארניםערוננ נתים טיט

אויםלענת״ די ®ז ,1איה םײנט ״צי
 אינטע• ניט זיך ןpלpװ סאםוניםטעז pe׳

o n׳i n סאפונישטייטע די ®ז רםיט.1ד־ 
 ׳שרייבען נים וועם popib עסרעקישע און

o n  ip:pii, ת8ם ®זpנים שוין ײעלען ז 
o עםועםען ״|p זיין n  tPiPii ?לעם® 
 װי װ?לעז, 1םי אז ט,1םײ 1איה או)

n טויט?, r״ip i די םים ״נ?ן1נ און ®p i 
 אויוי ®ז ה?נגט in®׳ װאם ׳שילדלאך׳

pipit t און אונז, o( ■רואווען ניט זין® 
1■» i n  tnp lp fi'i®,זיינען 1מי ®ז ט״ 

 p® i-״p ניט ליהװידאםארס, i״p ניט
opvh®18i 1pd, ײ1ריי8ה־1מי ק״ז נים 

d®i  ? ip iםון מען קעז יס,1חב ׳ P־  ״
 רט״88 י1 ווען .ipii«1i«B ניט נעם

n װאלם  ip iip iםראנען, אלע ׳1 ב»םירט 
pn[ מענליכס״ט די געהאט װאלםען מיר 
 נעװען ט1װא ץ1» 1ײע ,tnענטפע צו

181 — ,o in p :n n® איז cpbp אנ־ 
t n n. נים איז ראס 1®בע “!.Piipi 

 ב»־ מאל דרײ ו1י8א זאלם in-®׳
1 r׳jpo — זוי םו<י. ק״ן ניט אם1 איז® 

1 ip in ipציט איז זאך, י l'liPD.־ dp 
pph® opii איו PD®o i n, 1• איז» i n 

3"1P0־PD8D — 0®1 1אי Pi«1 8T8
ipo נים p ip lpo r״i שום «»b i־  -o׳o״

t רופם .i׳1i ן o ז בײשאיל, » ®ן® ® 
ipo 1®t in®Bipo®m « i װאר ®b יע־ 

i ®b J n p ln n  opj ® לילװידאטאר— 
®i ®ת n n די ד»ר\י מען ®ז יס?ן,1באש

p 'o ipon .עגרינען
i®i t.®. ,ס חבו־ים® ip o ii i n 

. גיס ipp׳ 'in p a ir t
ei®t ,no® ,1 זינאװיעװ®o® o®n i f 

i גים אױך i״1® n  tpspu®] ol®npj 
n ױ נעת ®®®זיציע,  o in® cp i to®n* 

o i®b i n  I'M ro«ip®o.בער ״® 
m i®  tv Ifnp i p m  o r t « וועז צ״

^4 4 4 1 B4H14 ftftfto ftAA^AA ik liftM A  IAIM4 l i  M f t r f t  ביר• חנם ®ח אוץים נעהאס Deny איו ם
 צא־ די זץ• האט arm מר־קריג•

 ארבײםעד־ חנר מבינמן. ראדימאצ ~
d איו u  *tnyo ,דעקצאסירט iy• 

nyeya סיו סון im otiyi אצײ•
ײואתםױחטו סיתר I •י

y גע?ומען איז נדיװעל אייער — נ. .0
 פיין v* יפד יייער צייפ. אין ניפ 1ייי

גו• דעס ״געייסגעפ״ געװען סיײװי
 געבעו װע;ען פרײגפ איחו װןס דאס מעי.

רינ״ ניפ עס איז •גמיע, יו ״ורעועדעוס״
 ב«לד חןנען מיר װןפ יד «יו.

סועציע^ צ״ניזפו, 9 ועװען סיז ײוק«/
 דיככעד יעגער »יו א;ג גע׳פריבען. אונז »ןר

 «וין ונײפונג אוגזער אין מי»ארנײגער מ
דעריבעד, ער און *״«, ואי «

 חזקת מעתר ס,זזעול סדר איצפיגען דעס לויט
 גײער. g אינג^צען וױ *ײפמג דער אויןי

 ביס̂ע א דאי־&ען װעט igi צוױיטע אײער
נעח• װעט [ער5װינ בײזער דער ניז יימרםיען/

n מען  ,]jninir?gB װעפ ?רן gog^i’u* 
 אנחוינען װעפ ים דער און g3w געחטען
yMgo,] זיך. צו גיחען

ס. א. פון קאנװענ^אדסעקרעטאריסט
D — געװען ײיו עס PgJ אײד עון איבעריג 

 בעקער״ די nge ױיירו^ פן ייקע! צו 1אונ
רופען #זעלכע  מיר דרוקען א̂ו

r^g נו• חיעמעען אין צייפ. צו יײ■ «ון
 gTg םיר דיוקעז זעחן, װעפ איחר װי ׳םער

 דער סון נ^מעז [y:gn סיר וואט יוריפרון״
g»ii»nypjn] .איחר װען גו*א ig cgn• 

 צײטוגג, סײער אין י1אוי*רו דעס געדרוקפ
 אנער פײן. און גופ עס איז װעקער׳/ ״דער

 װעלען c^g? איחר ogi אײן, סײך ל®g« װי
n פועלירען ציזמונג יונזער אין  ngB בע־ 

 ײי אחסגעקוםען/ װןלפ עס קער־ארנײטער?
g ,װילען פלײן םיר פ*ײגעד gזg יל^ 

r o« איחר, קומפז לעזעו/ אוגזערע צו מפנען
 איז עס ז.4א; עס מ*כפ איחר און

M חאבען םיר -וױ ,nrg גיפ ^ag דgד r] 
 מיט עראט םיר [yign אגב ;*.gtyA פריחער

 לענגערען g אנגעדרוקם צוריה װאכען צוױי
gמיר װאס בזמע^ןדבײפער, די «פי ייל 

g3 ]pgn.־,yo] אידי־ •#ראײניגפע די מון 
r* ,געווערקעפומזע די געװערמ׳י»*»ע egn 

 *רןןיMא איחר און *ײםונג, א״גענע ניםתײן
yign] געדרוקם מיר ng] זועלענר אירגענד 

־־ פר»געי
פאר^עח[ םזד -•י .,גערעכטער״ ״דער

 לעבען, אין MTg אײד געחפ עס װאס ני««
t o  ogn לםען יײך זפלען orn ענג־ באלד 

̂גר g רענמ װעלכען 3*םי פע^ן,  סעגעדז
ל » םון ^  סעקרע־ דופען ךMזיר.א [gp ל

פלזןגע[ *םאל ילײן. גאנץ איז ig? די טער״.
 g אי ,nprnyayo g ײ <p3gn קילסgל די

 •iog:gpy עס [y:go *ו אום יון סעקרעםאו
yv, ̂קאלס סעחרסםע די חאבען  גײם g מיט ל

 סו[ iyvny:yo דער rg סע̂זgלrבא פוריע
 און סעקרעסזגר, דער זײן אויך ?אל •אלgל

n?g װ״ געײןרעזי עס איז  אײגס״. אין ״ו
 םדן םענעדז^ דעם רעכם ogi גיפ ogn אזן

 עמוןיל אויב רי״ען, צי אײד זיד קאלgל
 מענע״ דער באלד װי און סעקרעפער. עס,

 ער איז סעקיעמער, דער ךMא איו ד^עד
ir]♦ ,קעאזיר רער ז*ך, פארפזפעחפ אויד 

 סזנקרעםעד דער <וארים ל«קאל״ דעם םיז
 ׳אויס [Mr עס קומפ קדפיר. דער אויך איז
tg ל פו[ מענעדזעער דערgאיז קאל V i r, 

̂גענםליך,  איחר, לפMו אײנס״ אין *דר״ א
 דאס דעכפ װעלכע םים װיסען, עס סם“ח

 איז דאס tg יײיר, סיר זאגען אזוי. איז
 זאל־ עס װילען לאקאלם די װײל דערואר,

סען.gלrבא אלײן עס ?[2gn זײ #אזוי זיין

 בױ — .22 צאסאצ מיטגציה שער׳ ב.
 חארצען אויפ׳ן ביפער זעחר זײן םוז אײך
 אייך. םים סיםל״ר װירקליד [ysgn םיר און

 פארביםערפ? אזוי r:yo g דgד איז װי אנער
 פילוg לgג פיל mg סים egד מען רעדפ חי
 ?[2gn גופא געקרײימםע די געגנער? פון
n r] לאנג rגעגז לוםgזיעען אלע און כ̂ם 

 רי פארבעסערען פו פאראײניגפ באםת איגם
 ניפ װײסען םיר און ױניאו, דער אי[ געgל

 ^עכםורעפ, אזוי נאך זיזפ איחר װארום
 אייך דאס געחם סgװ דערצ^ם. אזוי 1או
g] ניפ אלעםען? פון מעחר mjn:g, איחר 

 בײזעד זעחר g vxg3 דער פון זײן מוזם
gtg .r:;o איז םעג^ן *n g t באדויע• *ו 

לען.

איי• דרי־עז מיר — 2 צאיןאצ #גאצוב ב.
 װילפ, איחר נוםעד. דעם אין גריף ער
tg דער אין g»:M] ̂ל  סונןי חעחיען ז
ן איעיגקײ®, און ׳ילום »םת ין  דעס פין יו

 אין נעז.gפr»רBאימ אײד סיפ םיר ז״נען
 D^r חער#ען םוז און ײגי^-דאהי דער
 איחר ogn דעם װעגען אײניגקײפ. און

 ״געחײמע די צו אויפמערקזאסק״• ציחם
 #זgײני דעוי סין זיד גרינדעו 9g]i ליגס״

 ״-ז״gױני די ״ראפןװען «י ״wg? איחר װי
 םיעפ. איחר װי געיצײרליד אזוי ניפ עס אי?
̂• זײנען דןס  אײדער tytg?ײוזנננל גיכן

 דgנ אויפפלאצע[ ײעלען זײ און ״לעס״
ן ארוםזצײן, זיד װעפ איחר אײדער ו  פאר• י

 סענם0ס דעם סין ?g מעגליד, פװויגדע[.
״ פזען g• דער פאוו־ען אביסצל ז m»] אפילו 
 . fוgגנלyזײפ װי^• םעחר גי• סיו עס ימן

מי  יימיקיטען. ogn ײיך ײע• ײניפו די ן
gig ח חפני̂נ #םולt n r  «g און קלאוק די 

 *י םאל אלע ווןפ וי I ימיאן דרצסםיכעד
ײיי ײײיקפ^יימו• •אחפיחנוצ »ן לייחנו  י

\'*pgu. * m  9*m w ** n r ,קוסעו
.« זיי

i, i■:

T!
־ ־•
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ר ע או ד ש לײ א ט ס ג אינ נ טי  פון מי
ם ר ע נ ױי ע אן, ד 45 לאקאל ױני

)2 ןיי■ ®רן (?לוס

 ;יט פען — יאהר? 8 װאכען 30-25 סען
 *רבייט װאכען 15־12 * חנזײנער דעם

תד »  קיענ־ »זעיבע אונטער אױך און ̂י
 *שט זײנען װע<כע •רײזען, ייכע

 *■עריײ די םון סרייזען די םון ט*ענער
 דעזיײ מיר, דענקען דערםאר און ם*רט.
 באיטעם־ ניט מן באס 8 אױב אז נערס,
 ארײד ארבײטער, סעט גאגצען * טיגען

 זײן גיט ער דאחי דעזייגעו/ א גערעכעגט
 ־8ב » איז עס װײ<צ כאילעכאס. קײן

 װ*ס אז קילאסען-שטאנדפונקט, װאוסטער
 קאגצעגםרירט, איז אינדוסטייע אן םעהר
ױ די אױםצוהאיטען איז גרינגער אאץ י

ניאדקאנטראיצ.
 בד״ פאר אז חגנקען, דעזיעערס, סיר,

 אדםעיסםרא־ נײער דער און חײםאנ׳עז
 ;עדארפט ה*ט באארד דזשאינט םון ציע

 ערשטע די טאג־ארדנוננ אױם׳ן שטעהן
ױ םדאגע,  ײגע5ס די באזײטיגען צו ו

 באזײ־ צו ארום אזוי כדי שאיחעלאדי
 לײ׳ עס װעלמנ פון איבאעז, םילע סיגען

 בא־ זײנען װאם ארבײטער, איע דען
 מעז אויב טרייד. דעם אין שעםטיגם

 ״טאפקעס יזלײגע די כאקעספען ניט וועט
 מאסען ברײטע די וחנלעז םרײד, איז

 פאר װי <ןריזים, זעילבעז דעם אין לעכען
 איצ־ רי אוז יאהרעז• מםלימנ לעצםע די

p ro דעש װעגען דארםען ױניאן־טוער 
םאן. םראכט גוטען א

 די אז צונעבען׳ איך װיל שאוס צום
 נעװען נוצאץ־ איז אינסטאאימזאז

 אין לאסאי םאר׳ן חינזיכםעז, םילע איז
 װאס דעם, צוליב אויך וױ אלגעםײז,

 באקענס מעהר זיך האט הײטאז ברודעד
 8 דעזיינערס, די םון לא:ע דער סיט

 דעזײנערס אײניגע םון דעדעס די דאנק
* םיטיננ. בײם
הא־ רעדנער׳ אײנגעלאדענע די חוץ א
 ברידער די גערעדט מיטיגג בײם נען
̂שער, ראזענםעלד, לאסאל: םון  בל\ם, םי

 דעד און םארקוס מלאגמאן גאלדמאז,
צײלעז. די םון שרײבער
 אינסטא־ לעצטע די װאדט׳ אײן ־םיט
 גיך אזוי אנװעזענדע וועלען ^'יטאן

םאמעסען. ניט
 אויו* לינט דעזײטנרם, כרידער איצט,

 אז חוב, הײליגער א אונז םון יעדעז
 זאלען צוזאםען אלע און באזונדער יעדער

 גרויס אזוי לאסאל דעם סאכען צו זעהן
 נאהענטםםער דער איז אז מםארין, אח

 א צו גרײט. זײז םיר זאיעז צוקונםט
 באלםזן־ אנדערע אלע םיט גלײך קאםוי

ינער א אלס לאכעס׳  זעלבםם^םע̂נ
 איינער זאנט װי טרײד. םון ברענטש

 ״אין :ארבײטער־קעםםער נרױסע די םון
 דערגרײכען!״ רעכט דײן ותסםו קאמח

נרוס, םרײד־ױניאן סים
p א. y v, .מענערזשער

 דזגױײ דער םון אםים דער ב. ג•
 אין זיד געפינם ,45 לאסאל נערס־ױגיאז,
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 דר. •ח ימ'•!׳ װארקערס נוורםןננם יײדים אינםזןרנײשאנאה• דעי םוז נעשיכםע די רעזט •םעריקאן איו באװעגוננ ארנײםער •וידימזנ רי *נםװיקעלם זיר ה*ם עס װי «יחר, װייםם
»לץ םים װעט איחר אח יעוױז״ יואיס ױערעז.

 מאכער סעמפןל דעד אץ
3 לאד,אל וניאן,
)•3 זײט no דשרוס

 ארבײט, דער צו יטנײדער אדױפנעטען
 ניט און רײדיג, ארום געהן װערכע די פון
 אנ־ אן אין שאפ אײן םון געהען װאס די

ױ דעם םאל אלע אינפארםירט דערען.  י
 ארויף געפיט שאפ אײער װען אפיס, ניאן

 געלע־ א אפיס דעם גיט דאס ארבײטער.
 אויף קאנטראלירען יזאגען צו גענהייט

 ארויף געהט עס װער טעגליך װײט װי
 ארום געהט װאס אזעלכער צי ארבײטען,

 געהט װאס אזעלכע•, גאר אדער לײדיג,
 צװײטען. א אויף ♦טאפ אײן פון ארוגטער

 דעם אויף פארצוג דער ארעדאל קוטט עס
 ניט און ניט, ארבײט װאס דעם, דזשאב

 שאפ. זיין ענדערען צו זוכט װאס דעם,
 די םון טשערלײט שאפ רי דארםען אויך

 רעפארטען שעפער שגײדער באזונדערע
 םאר געהט װאס אפיס ױניאז רעיש אין
 טשערמאן שאפ דעד זאל שאפ. זײעד אין

 אדער אפיס. ױניאז זײן אין טאן דאס
 א^פגאבע זײן אלס כיאבעז דך ער *זאל
 לאקאלע די צו רעפארט שאפ א געבען. צו

 קור־ א איז צײם די געדענקם, מיטינגען.
 צױ ניט אײך װעט איהד אויב און צע,

 ארבײט רער צו ארויפנעכדלן און אײלען
 םאר װארטען און ארבייט זוכעז װאס די

 פאנאטען דאנכע און װאכעז שויז דעם
 שפעט. צו זײן שוין יטפעטעד װעט לאגנ,
 מיטעז אין איז סיזאן דער ־ײעץ יזוצט
אױך עס און צײט, די איז ברען,  איז׳

 גע־ אמאל, נאר םאן. צו דאט לײכסער
 וואר־ װאס ברירער, די ברידער,־ דענקט

 דמגלםעז זײ זאלט איהר ׳א'יך פאר טען
 אײגצינע די זײט איהר ארבייט. קריגעז

אנדערע. קײז ניט אזן קאנען זײ װאס

 קײ! איז יאנואר, טען30 דעם •טבת,
 געװא־ אבגעהאלטען נים כײטיננ לאקאל

 עלעקשאן געװען איז טאג דעם װײל רען,
 נעקסטער דער עסזעקוטיװע. דער פאר

 שבת דעם פארקוכיען װעט כייטינג לאקאל
 אפים, אונזער איז פעברואר, טען6 דל!ז

 זײן װעט דאס ארבײט. דער נאך באייד
 נאך זינט מיטינג לאקאל ערשטער דער

 באארד. עקזעקוטיװ דער פאר װאהלען די
 »יהר אז װינשענסװערט, דאױם איז עס

 בפרט און לאקאל, אונזער פיז מעטבערס
 די אץ גענוסען אנטײל האבען װעלכע די,

 נע־ אנטײל אויך זאלען װאהלען לעצטע
 עס אל1 טיטינגען. ראקאייע די אין סעץ
 א מאל אײן םאר אײך פאר פליכט א זײן

 איהר דאס גלויבט איהר אױב און יאהר,
 ער״ קוסט איהד װען ארבײט נוםע םוט

 איהר װעלכע כעגשעז, אזעלכע װעהלען
 דארםט דאץ בעסטע, די זײנען גלויגט

 קוםען צו פליכט אײער פאר האלטען איר
 איהר װעלכע מענשעז, די װאס הערען

 זאגען, צו האבען עדװײלט, .האט
 ניט איז עס אײך. םאר טאן זײ וױיזס
 ניט און ערוועהלען צו סענשען ינענרב
ײ װאס העיעז קומען  איהר טאן. ײילעז ז
 מענשען די צי װיםען ניט םאל קײז סאנט
 און שלעכטע, אדער גוטע וױרהליו זײנעז

 םון אינםארםאציע נעטען איהר פוזט דאן
 סאר אלע איז רעזולטאט רער אנרערע.

 זאלט איהר װען מיסםארשטעגדניס. א
מי־ די צו קוסען אלײן כיאל אלע אבער

mp 2 ל«קאל ױניאן, אפערײטארס
!אויםםערקזאם י,׳ װ. ג. ל. א.

סיזאן דעם סון לעקטשור מע5 ךי
' םארהומע; װעט

ם$ב ג זונ מ ײ ען דעס נ פ ר, ז א רו ב מ 1926 פ
b סוטע6 איסט »2 םענטער, םאשעליםט האריעם אץ e.
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• באודעגונג׳׳. ױניאן דער אץ .קאא«עראציע •
נײעםםעד דער אלם »סלײטם : ריסקוםיע א אײנלײגמז וועט רובין ם.

ױניאן״. דער אין װאחל־םעטאד
!פרײ איינטדיט רערטארזימר. זײן וועט אולטאז .א

ל א אנ ש ײ ק ץ ד ע ע ט טי א 2 לאכןאל ק
̂טאן. רובץ, ם. ׳ ^ טשע
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קאמערם אװ באנק
H I ע 9 ט די עניו נו װ y קאר. ע ta io s ט ױ פ װ , ם יארס נ

אלע טוען טיר ירעזידענט •עדארי, נג *
m טראנםטסשאגם באגס נאאיד די ם׳מרסז םאנקוסא, עקם
JI .03$$?3"1^30*'1א וױיס־יחנזיחמם חובארד, וז?

ר סײסטי
וױיס־ירעזידעגט

m י'

 אױף געמט איחר װען און טינגעז,
 *P' צו איחר וױיסט דיססוסיעס, די אץ

 א"*ר Vא פאר קומט עס װאט צײט חגר
 ת״ דט עס דארפט איחר און לאקאל,

 איו וחנימס צװײטען, » םון ווערעז וואר
 איו op װאס דאס ניט מאל איע כמעט

 געװאחנן גערעדט ארער כאשלאסען
 װע צײט, איצטיגער דער אין נאך בםרט

 רורכגעח וועט און דורך געהט ױניאן רי
 די ןייז עס דאר\י צײס, הריטישע אזא

 יעדען פון פליכט טיפע א און אויפגאכע
 זײנ^יאהא• באזוכען צו מיטגליד, ױניאן

 אײע״ ארױסחעלםען קופט סיםינגען. לע
 מיר קאנען צוזאםען ארע באאכטע. רע

 םיל זועט דאם און זײן, אײנםארשטאגען
 װעט איהר דאס האפעז, לאפיר אױםטאן.

 .װער־ #אר אויבענדערמאנטע רי נעמען
 מאל אלע סאר מאל איין און ערנסט, טער

 קומט ױניאן די דאס דך, בײ באשליסען
 מײן איז דארט און אלץ, םון םריהער
מיטיגג! נעקסטען צום קוכט פלאץ.

T. ,סעסרעטער. רובין

 סרע־ דרעס און קלאוק אץ
3̂ לאקאל ױניאן, םערם

ך־ # ־
).3 זײם i'.d (•צרוס

 אלס מיר, אז ׳נוט גאגץ וױיסען זײ
 ארבײ־ צו אױס כסרר יןופט מענעדזשער,

 אװענד, אין שפעט און שװער נאנץ טעץ
פריה. זעד.ר ארײנקומענדיג

 װעלעז צײט דער כייט אז ׳האף איך
 און פארשוױנדעז מיםפארשטענדניסע אלע

 װעיען קיעפטעז אינטעליגענטע בעסטע, די
אדכײניסטראציע. :ײע די העלפען

V * *
 װעלען װאס פיטיגגען, סעקשאן די

 פעכרואר, טען-8 דעם אװענד, םאנטאג זײן
 װיכטיגקײט. גרויס םון זײנעז אזײגער, 8

 םאר־ װעלען טרײר םון פלענער װיכטיגע
 די פארבעסערען צו װי װערעז געלעגט

 טעטבערס. אונזערע פון לאגע עהאנאמישע
 סאשינען פר.עס די װעגען פראגע די אדך
׳ װןןרען. דעבאטירט װעט

םינאנציע״ א אפגעגען אױך װעל איך
יאנואר. טאנאט דעם םאר באריכט קען

 אונזערע אז ערװארט, און האף איך
 מא־ גרויסע אין קומען װעלען מעמבערס

 דזנמאנ״ אוץ סיטיננען סעקיטאז די צו סען
 קאאפערא־ און אײניגקײט זײער סטרירען

אדסיניםטדאציע. נײער איהר פיט ציע
אג אנ *

 פאר אראנזשעפענטס אלע פאבען מיר
 פעפ־ אונזערע פאר לעקציעס סעריע א

*י בערס.
 פארום אפעז אן אױך אראנזשירעז פיר

 אוג־ איז בײםאנ,. אזײגער 2 שבת, םאר
 עװ״ סעקאנם 228 העדקװאדעיס, זערע
סעברואר. םען6 דעם

 ענגלישען אן כױר אראנזשירען אויך
 גױ א פיט פעפבערס, אונזערע םאר סלאס

לעהרער. פעהינעץ און טעז

ן o סו p u t i p
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 *Mour די |1א סעך *ואװאריססע רי
 J9P נרענג׳יו I9P חאלץ ועשע
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 OJVOV■ נייעם אונזער נסר ױזט

 ומלמ יײױ׳ננד״ קוסערנע די נ״ט
 די פח נמװסרען אגערהמנט איז

 װא׳סימ• יין עסססןרטען נרעסטע
mu ̂ה חעכסט »לס  ״•11 סאױטארי
נרעטלייר• ׳;־
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6951*0660 #ועלעסאן
 יײצעספ די יויך סארקויוען סיר
 c«D ס«יס •רוקענצ ספיסערס. בכײל

- ג#י*גמיע.
̂בןן סיר  e:»r«ם ■ינקינג ױיד ח
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דנ ב ד- ^נ ד נגי נ ^ ת י בש  ■flncntaa m g g s i r f i■

ײ א פ ר | ע ײ ר א ע ט נ ױ ן ו ו א ש ײ ק ע װ
י5 דער אין קופט □

הויז וױו לײה
̂-עםט 303 לײקוואוד, עװע^ םא
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ד1כולװא ן1סאוטהע און םט. טע163 פאלאס, פאינם האנטס .1
 סט. צוױשען םט., טע145 איםט 542 ,1ט*<3סע 33רי או־בײםער .2

a y עוועניזם. בחק און
סםױט. טע1סל קארנער עװענױ, םע3~3»90 לײםעאום, בראנקם .3

:האדלעם
םטריט. םע110 ױעםם •’< פאלאס. פארקיוױ .4

:דאץ־טאון
,X אדװײ.1ב איםם ־נ5 האל, ״פארװערטם

םטריט. םע4 א*סט 60 לײסעאום, מאנהעטען ס.
:װיליאטםבורג

עװענױ. מאנהעםען 16 פעלעם, רא*אל .7
. :בדאנזוױל

םםריט טעקטאן 219 לײסעאוט, ל־ינאר .8
:יאדק נױ איםט
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 װ נעמען לאקאלען קלאןק קאנאדעו
ױניאן די באפעםטיגעז צו ענעוגיש

 די ש4אױ רודערט מאראגטא און םאנטרעאל אין כאזוך זיגםאנ׳ס עדדענמ
 פראקציאנעלע די — טעםיגקייט. ענערגישער און נײער צו יאסאלם

 פארשטארקעו צו כדי זײט א אן אװעהגעלײגט װערען עטרייםיגהײטען
ם יוניאן די ױי ̂קאגא. קענעדענאד פון אפג;£ארען האכמאן פרעז! -ו ש

 האבען 1924 םון וױנטער דעם ביז
 בײדע די םוז לאיזאלעז כער8הלאוקמ די

 סאגט* פון אי טאראלטא, םוז אי שם*דם,
 פאפיר אויפ׳ן בלױז עיןזישטירט רעאל,

 סקעלע־ געוומגן בלויז זײנען לאיןאלס די
 גיט האבען און טרײד־ױגיאן 8 םון טען

 אוױי אײנםלוס שום קיין אויםגעאיבט
 ספ*' שעםער. די איז באדיננונגעז די

 מאנם־ איז םאל דער געװען עס איז ציעל
 -1^4 םון וױנטער־קאםםײן דער רעאל.
 אונטער געװארעז דורכגעסיהרם איז װאס
 זיג־ פרעזידענט םון םיהרערשאםט דער
 האט האכםאז, װײס־פרעזידענט און םאן
 יעז׳8לאק דאזיגע די םארשטארקט םיל

 הלאייר די ארגאניזירם םעהר םיל האט
 טאראנ־ אוץ מאגטרעאל פוץ מאכער

 גוטע איבערנעלאזעז נאך האט און טא
 א א;ן ארגאניזירעז צו אויף האםנונגען

 פרויעךקלײ־ איבעריגע די צײט קורצער
שטעדט. דאזלגע די אין דער־ארבײטער

 אינ־ די האבען אוםגליקליכערװײז
 אז געשטערט, באדיננונגען דושטריעלע

 װזד םארוױרסליכט זאלען האפנונכען די
 דעי גלײך איז פאנטרעאל אין רען.

 גע־ איז עס װי נאכדענ* םיזאן, *רשטער
 די םיט אנריםענט דער נעװארעז שלאסען

 שלעכ־ א זעהר געװעז מאנוםעהטשורערס,
 שדעק־ א גענעבען האט ראס איז טער

 אמאניזאציע גאנצער דער קלאפ ליכען
 בוכ־ זײנען קלאוקמאכערס הונדערטער

 אר״ אוז דזשאבם אהן געבליבען שםעבליך
 קיאו?־ ?לײגעם אזא אין װאש בײטסלאז,

 נױט עס, מײנט מאנטרעאל׳ װי צענטער,
 דער צו צוגאב א אצם הומער. און

 לינחע, די נאך האבען צײט שלעכםער
 אומשטענדען, שלעכטע די אויסנוצענדיג

 םארלױםדונ־ םון האספײן• 8 אננעהויבעז
 אינטערנעשאנאל־פיהרער. די אויף נען
 א:רײ דעם ארונטערגעריםעז האבען ױי

 גלויבען דעם אונטערגענראבעז און םענט
 םיז װערט דעם םעםבערס^אוז די םון

 באלעבאטים. די מיט אגריםענט דעם
 מאנטרעאלער די ועלבסטפארשטענד^יר,

 די אױסגענוצט האבען ̂ באלעבאטים
 דעםאראליזאציע די איז לאגע מלעכטע

 אינטערעסען, זײערע פאר ױניאז חנר איז
 האט עם אז נעװען׳ איז רעזולםאט דער

 דער און חדשים, פאר א בלויז גענוםעז
 אר- די אויף ױגיאן דער םון אײנםלוס

 סאר־ װי כמגט איז בײטס־באדינגונכען
שװאונדעז.

לאגע. איצטײגע די
 סיזאן איצטיגעז פון אגסומען יםיט׳ן

 אביסעל םונדעסטװעגעז לאגע די איז
 שעפער די אין געװאחנן. םארבעסערט

 צושטע־ די און ארבײם. םעהר דא איז
 ־ ציאנעלע#םראק די םיז וױרקונג רענדע
 אבישעל װארשײנלין אויך האם םײטס

 דא־ די ארבײטער. די אויסנענ^טערט
 גע־ באםערלןפ קלאר איז ענדערוננ זמע

 זײנען װאס מיטיננען, די אויױ װארען
 פרעזידענט םיט געװארען אפנעחאלטען

 באזוכט לצטענס האט ער װען זיגםאן,
 איז װאם מאםמיטיננ׳ דער םאנםרעאל.

 *18 דעם םאנטאג, געװארעז אפגעהאלטעז
 האל, ארטור פרינס אין יאנואר, טעז

 םין געװארען אדרעשירט איז ותלכער
 װײס־פרע־ די םון און זיגמאז ®רעזידענט

 גע־ איז האכמאן, און אמדור זידענטען
 שמאנד־ פון סוקסעס גרויסער * ומנן

 קען מען באזוכער. צאל דער ־םון פונסט
 םרויען־קלײדער־ארבײ־ יעדער אז זאנען״

 דעם בײ געװעז איז זשאנטרעאל םון טער
 אויםמערסזאם זיך האבען זײ און מיטיגג

 װעל״ דיגמאז, פרעזידענט צו צמעחערט
 פלאוין־ארבײ־ מאגםרעאלער n חאם םנר
 האבען די אמת,-אז דעם געזאנט םער

 יױ די םארשםארסעז צו געטאז גאתיט
 כיאכען שטארקעי אנשטאט און ניאן

 רעם *ורשפרײטעז אתאניזאציע, זייער
 ארביײ קלאוס די צװישען ױניאדאיחנומ

 ארגא־ שטארקערע א םאר אגיטירען #טעי
r ײ1 האבעז נ^זאמ t טיט םארנומעז 

מן  ארונטעררײםען םים *ח /TOnon זו
̂ארד די'דזשאיגט מון ארגײט ךי םיה״ ב

מנרלןפרײט״אוכד דעם םים אןן —
i ;חײט — i i| .דעםאראליזאציע 

זיד •חנזידענם ®יז רעזולמו̂ו
 זיד חאס ם^נםח[** »יז בא?וד נמןג׳ס

 אר• נ*ײך סיאיז פיחלען. טלייו.מל«זט
̂יט  ארגאױזיײ נרױסע א נעוואחנן נןןגיו

 אלע סיז צוזאםענגעשטעלט יטע׳
 מים׳ן פארבונדען זײנען װאס

y די ב*ארז/ וינם ru p םרײװילינע 
i פאגײסטערם ימ̂ע i h ו־עזידעגם• 

 ^וימבען זיך וחגט ותרטאר, :&
 ארנאניזא־ ענעתישער מאר נאכט

 «ו טרייען וחניעז \ײ נמארבייט.
מיאוק״ איצ ®ח ארבייטער,

» r  ....... !

ױ דער צו ארבײטער די םון צוטרױען  י
 װאס ׳אײנציגע די איז ױניאן די אז ניאן,

 אינטערעסען. זײערע םאדטײדיגען קען
ײ האט זיגמאז פרעזידענט  צוגעזאגט, ז

 םון װעט אפיס אלנטעמעשאנאל דער »ז
 שטאר־ א :עהסען װײםער ארן אן הײנט
 אנגעיע־ זײערע אין אינטערעס קע,י־ען

 מעג־ יעדע :עבען זײ װעט און :ענדזייטעז
שםיצע. ליכע

 א אויך טאךאנטא אץ מיטינג
ערפאלג גרעיסער

זי:* פרעזידענט איז טאנטרעאל םון
 האכ־ װײס־פרעזידענט מימ צוזאמען מאן
 ^זײ טאראנטא. נאך אפגעםאהרען מאן

 דעם םיטװאך, אנגעחומעז דארע זײנען
 זעלבעז דעם נלײך און ׳יא:ואר טען30

 מיטיגכ א אפנעהאקטען זײ האבען טאנ
 באארד דזשאינט טאראנטא׳עד דעם םיט
 עקזעקוסיװעס. לאקאי אײניגע מיט און

 דאנעױשטא:, טאג׳ צװײטען דעם אויף
 געװ*־ גערופען איז יאנואר, טען21 דעם
 טאר^נטא׳ער אי!ע םון םאסםיטינג א רען

 איז װעלכער פרועךסלײדער־ארבײטער,
 מיטינג דער ערפ^נ. גרויסער א נעװען

 טא־ דעם אין געװארען אפגעהאלטעז איז
 דער און לײסעאום, לײב^ר ר^נטא׳ער.

אגגעפאקט. געװעז איז האל
 זיך געפינט עס װאו טאראנטא, איז
̂ס פאליאק^װ׳ סאול ברודער  םארטיע• א

 אלש ארץ אינטערנעשאנאל דער םון טער
 דזשאינט-באארד, יענעם נ$ון מענעדזשער

 איז װי אנדערע, גאנץ א לאגע די איז
ױ פון קלאוק־סיזאן דער מאנטרעאל.  ז

 געװען מ^ראנטא אין איז ,1925 מעו/
 מאנטרעאל. אין װי בעסערער׳ פיל א

 פראקציאנעלע די פון וױרסוננ די און
 אויך טאראנטא אין איז שטרײטײקײטעז

 טא־ אין נאר שװאנערע. פיל א געװען
 די צרות. אנדערע נעװעז זײנען ראנטא
 אגרי־ קאלעלטױוען א דארט האט ױניאן
 אסא־ מאגופעתטשורעדס דער מיט סענט

 לעצ־ דורכ׳ן האט ױגיאן און.די סיאײשאז
 מיט טראבי^ סך א נעהאט יאהר טען

 האבען װעלכע סלאול־םירמעס, אײניגע
 פון אפצורײפען דך םאדזוך א געםאכט

 םײט א געבען איז אמאסיאײשאז זײער
 געװען, איז רעזולעאט רער ױגיאן. דער

 א םיהרען צו. געהאט האט ױניאז די אז
 האט דאם װאם סטרײקס, אײנצעלנע סך

 אויסגע־ און כחות איהרע אפגעשװאכט
טרעזשורי. איהר לײדינט

 פי^ען קלאוקטא^ער טאראנטא׳ער די
ײ אז איצט,  צו אויסקומען איצט װעט ז

 מיט סאמ̂ן ערנסטען נאנץ א אויםנעהמעז‘
 טאראנטא םיץ פירמעש ניט־ױניאן די

ײ נעבען און  איינ־ זאלען זײ לעסאן׳ א ז
 םײטען .אז װיסעז, אלעכיאל פאד מאל

 אפטמאל קאסט ארבײטער ארגאניזירטע
 קלאוק־ טאראנטא׳ער די טײער. צו

 אינטערנעשאנאל דער אז האפען, מאכער
 דאזיגען דעם איז העלפעז װעט־זײ אפיס

אן פרעזידענט און סאמף, ײ האט זי.י  ז
 אן םארלאנג זײער געבען צו צוגעזאגט

. באטראנטוננ. ערנסטע
̂ס טאראגטא׳ער די  אויך האבעז לאלא

 אדגאגיזא&ייאנש־ גרויסע א אויסנעקליבעז
 צװישען אניטירען זאל װעלכע קאםיטע,

 ניט־ױניאז די פון קלאוק־ארבײטער די
 ארגאני־ *ז אגהויבען אויך און שעפער

 ררעס־מא- די צװישען זאציאנס־סאמפײז
 װעל־ םעלד׳ א — טאראנסא פון מנרס
 באריהרט ניט איצט ביז נאך איז כער

 ארבייט גלענצענדע פיל און געווארעז,
 ארנאניזאציאנס־ די װערעץ. געטאן העז

 נעהמען ענערגיש גליץ־ זיך װעט סאמיטע
 איהר אז האםט, זי איז ארבײט, דער צו

 ער־ מיט װערען נעקרוינט װעט ארבײם
- .___________ד. מ. — פאלג

 באארד דזשאינט םוז דרײװ דער
 קלאוק און דרעם די אױח ־

שעפעד
)1 זייט «ון (׳ילום

 יעצ־ ביז ז״געו קאמימע, ארנאג־ז״עאן
 נע־ שוין שע*ער 150 ארום ם*נט«נ םען
 הא־ ארבײטער די און געםעםעלט, ווען
 ארבײט. לער צו *וריהנעקערט זיך בעז
 חאבען שעוער יענע םיז באלעבאטים די

 דער מיט אס־יםענם 1א אוכטעמעשריבעז
 םזיזיױ נונמ בען8נענ האבע) און יוניאן,
 א«- אנרימענם דעם ומיען «ײ אז ריטי,

 װערט ארבײם אתאניזאציאנס די חיטען.
 ער־ קאז נמז א\) עםעסטױו נאנץ נצסאן

דעזו<ם»ו נוטע ווארנמז
t וועלעז װאר סוםענדע די o האבעז 

t:« א .נערעכםיגהיים״ די אין n r u 
 סאיד םיט ארביים. חנר ווןגען ד׳נאארט,

בר. pc צונויפג^טעאט ציפער, און ם׳נן
י * ׳־*' -^4 י •0

אינשורןנס«נד מזקו אדכײםס פונ׳ס
 חאט סענרואה טעז1 דעם סאנטאג,

 ,ד פון רעגיסטרידוגג די אנגעהױבען זיך
 דעם םפר סלאוקמאנער ארכײטשלאזע
 אג״ װעט און 1926 םון ספרינג־סיזאן

 יעדער סיזאן. גאנצען דורכ׳ן האלטען
 פרבײטסלאז. .איז װאס ?לאוהסאכער,

 שאפ׳ מיט.^ין פארבעדען יט1 ^יז .װאס.
 םון אפיס אין רעגיסטרידען זיך דארןי

 סטי טע18 װעסט 122 אינשורענש־םאנד׳
 T רעדסטרירען זיך קוםען דארפען זײ
 אומנאשעפ- ־ זײגען זײ װאס ׳װאך דע

^.. - טיגט״
 >עז_חעכסט זיך .^*דאם^רעגיטטרירעז

^ ר כ ^ ט ױ נ עפיי צו ,וױסען, צו , ד ‘ו * 
y ארבײטער רי בענעפיט בייטסלאזען if• 

 שײ פו* סוף בײם כארעכטיגט זײן לעז
יה ״ ̂הןובעז װאס .ארנוײטער, י די זאן.  ן,

 דך װעלען ארבײטיאון דער צו שאפ
 װע״ באטראכט װעלען רעגיסטרירען׳ גיט
ײ װי רעץ,  באשעפטיגט נעװען װאלטען ז
ײ און  דעם באקוטען קענען ניט װעלעז ז

אינשורענס־בענעפיט.
ארבײטסלא״ די פון רעגיסטדירונג די

 ערװעהלט באאדד חשאינט
בעאמטע

̂וס ̂נ )1 זײט &ון (

לאקאל. דעם םון כיאן טשער־ דער — ,2 לאהאל ױניאן׳ סארס
 עד* זײנעז װײם־פרעזידעגטעז אלס
:געװאר^ז װעהלט
שװעס־ ,3 לאהאל פון ?ראװעץ בר.

 ברױ ,9 לאקאר פון קאפלאן׳ ראוז טער
 אוץ ,22 לאקאל פון קאהעז, עליקס דער

 אלס .35 לאהאל םיץ קודרינעצקי, ברודער
 עדװעהלט איז ארמס׳' עט ״סארדזשענט

 יאלןאל םון דײװידאף, ברודער געװארען
35.

 אץ מימיגג שאפ־טשערמאן דער
ױניאן. קופער

 דזשאינט דער האט אװענט מאנטאג
 מיטינג צוױצטען א אײננערופען באארד

וק די פון טשערלײט ׳פון  דרעש און ק̂ל
 מײ דער יארק. גױ גרײטער םון שעפער

 איז געװארעז אפגעהאלטעז איז טינג
 איז מיטינג דער האל. ױניאן ?ופער

 איז אײלעניש׳ אין געװארען אײנגערופען
 איז א:ב אנאגסירטד גענוג געװעז גיט

 װע־ שעלכעטער א נעװען אויך מ^טאג
 גע- ניט איז האל דער װאס צוליב טער,
 זײן געדארםט האט ער וןי םול, אזױ װען
מיטיננ. װיכטיגען אזא פאר

 אױוי גײסט דער איז אבער דערפאר
 א און שעהנער א געײעז מיטיננ דעם

 די - ״פלאר׳/ פון רעדנער די - גוטער.
 געמללדעט זיך האבען װאס טשערלײט,

 האר״ו מיט נערעדט האבען װארט׳ צום
 םון בעסטען און װאויל פאר׳ן :שמה און

 די דוי נוט אזוי פונקט ױניאן, דער
פלאטםארמע. דער םון רעדנעד

 זײנען מיטיננ דעםי אויף רעדנער די
ל. רובין, מ. בארוכאװיטש, י. געװען:
 איז טשערמאן זימערמאז. ס. און הײםאן
סטענזאר. י. געײעז

 ארומגערעדט איז מיטינג דעם אױף
ױ דער אין לאגע איצטיגע די נעװארען  י

 אנ־ איז עס און טרײד׳ אינ׳ם און ניאן
 בא־ אײנשטימיגער אן געװארען נענומעז

 אל״ז׳ װערעז געטאז זאל עס דאש שלוס׳
 די שטארהען צו םעגליך׳ נאר איז װאס

ױ די באםעסטינען בעסער און רײהען  י
פינאנציעל. ניאז

 אויסנע־ זײנען םארזאטלונג דער פון
 אין טשערלײט אכט געװארען יזועהלט

 װאס באארה דזשאינט םוץ קאטיטע דער
 רעפע־ די אויפזיכט איהר אונםער האט

 דאלאר 20 א פאר רענדום־אפשטימוננ
 שטאר־ צו סטריײדםאנד, א פאר טעהם׳

ױניאן. די קעז

 מעמ־ אפערײטאדם, קלאוק
.2 לאקאל םון בערם

 אונ־ פיז יןאמ־טע ערױקיישאנאל די •
םא^נענדען רעם אנאנםירט זער

̂ונראם .װאד היינטינע פ»ר פר
 *6 דעם םעברואר אװענט, םדײטאנ

 V איינלייטען בראין םעם וועט טעז,
 װ»• 1581 קלאב־רוםם, די אין דיסקוםיע
 דער איבער בראנסס, עװעניו, שיננם«ון
אווערםיים׳. ניט אדעי טעטא:

אזיי־ 1 םענרואר. טען7 דעם זונםאנ,
 םא^עייםט הארלעם אין בייטאנ׳ נער

 ײעם םטריט׳ טע106 איסט 62 סענטעה
 דקר איבער ?עקט׳פורען ׳פיי<אק*ף ׳״. א.

 ייוניאן־ דער אין .פאאפעראציע טעםא:
“ .“באווענוגנ

 חא? זעאבען •n אין וועט רובייז ס.
ר איבער דיםפוםיע א ײםעז5א״ג  םזד ת
 -5וו»ח נישר דער .סלײםם סע:

יוניאן״^ דער איז סעטאד
«ז עדױקײשאנאל ע. ס םי א p 2 ק f i

... »'.1 M,גופערמאן. זכץ

r אן unvi קיאוקסאנ«ר וצ \ r ,¥׳“ײ 
פאיג׳וגמ אין גאר״ יאחאלס וי ױיט

.. . . ־״ט יעדען — צ יאהאי סון מעטנןרס
סאנטאג.

 יעחנן — 0 יאקטי סון סעכינערס
דינסטאנ.

JJG און 10 יאסאיפ די lie דעםנצרם .
סימיײר- י׳ניעו —
̂ס <  יעדען — 48 יאי)א< סון מעסנ׳

דאנעױפמאנ.
י סון מעמנערס  און 23 ,3 לאיואיס ו

; סרייטאנ. יעדען — 82

 וליטערס.ימשו און טאקערס
מ ^זנעלען א אטה 41 לא̂ר :

p («יוס i • )1 זיי

e»n און אוגזער'אינםערנע׳פאנא? פון r* 
 מענעדז׳פע- םאמעניפטערען, פאיין טער
 רעדנעד די נעװען זיינען ,41 לאסא< םון

 סאנפערענצען די אױף ױניאן דעג פאר
אסאסיאיי״ דער םון פאר׳עטעעער די מיט

 סטעירענט דעם םון באזיס דעם אױף
 דע* םאר לייכטער זיין איצט עס װעט

 נאנצען דעם • ארנאניזירען צו ױניאן
טר״ר.

 נעװא־ נעסאכט איז סעטעלםעגט דער
jjn כאיע־ אסאסיאיי׳ןןאן די מיט נאר 

ױז און באט־ם,  יע־ סון ארנ״טער די ני
 צי צורישנעקערט זיך האנען שעפער ;ע

 אינעד נאף נייינען עס ארבייט. רער
 ״אינדעיעגדעגט צאל א שטרייה א־ן

 סטדײח דער װערט זײ נענען און סירסען,
 אונטעױ־ ױעלעז די כיז פארטנעזעצט,

אנדיסענטס. אינדױוידועלע ׳ערייבען
 *םא־ דער ריט סעטעלמענט דעם דורך

 נע־ נעסעםעיט אױך ׳פױן איז םיאיי׳פאן
 װאם סטדייס, םארצױנענער דער װאחןן

 רע־ נעגען אננעפיהדט האט ױגיאן רי
 שטרייח ,דער ?אםיא;י״. •ליטימ ״?טאר

 דאס חד׳שים. ■אר א געצוינען זין־ האט
ױ דער ם»ד נעוױ^ם כאזונתר א איז  י

טרייד• אין סםרייק נענעראי דורג׳ן נ־אז
 די װאם *נריםענט, נייען דעם צױט

 װערען אונטעדנן׳עריבען, האט אסס׳ן
 טרייד דעש סון מאנוםעמט׳שורערס אאע

 ױניאן דעם מברױכען צו פארפ^יכטעט
צטערנע-טאנאל.’* אונזער טון <״נעי

 זינ• די האבען םארםיטאנ מאנםאנ
 פאד־ ׳שעהנע א נעהאם סטרייסערש ר״כע

 סקול. רענד םון נילדיננ דער אין זאסאוננ
 סט־ד ערקלערט האם באראוי סעסרעםאר

 זיין און םעטעלםענט, דעם םםרײקער די
 םיט נעװארען אױפנענוסען איז רעדע

 די אילאדיססענטען. און ענטודאזם
 שפ־ דעם נוםנעחייסען האבען פטר״קערס

 ארניי־ צוריפנעפערט זיר און טעלמענט
י *׳שע»ער.1ױ;יא פול׳שטעגדיגע אין טען  ׳

 אין דא נאך זײנען נעזאנט,• pie׳ װי
 פיר־ ,אינדע*ענדע;ט״ אײנינע םטרייס

 וועט זײ נענען סטרייח דער און מעז,
ײ ניז װערען, אננעםיהרט  סעט־ װעלען ז

 • ױעט ױניאן די יוניאז. דער מיט לען
 איצוישטע־ דריױו א מאכעז אויך איצט

 םאו, דעם םוז אפען־עע»ער די לען
ט װעלכע  געװארען נאריהרט זיינעןיני

 ניט זיר האבען װעלכע סטרײק. דעם םח
 ױ״ דער סון רהי דעש אויף אפגערוםען

 ענער־ אז סאכען ױעט מניאן די ניאן.
 יענע אױך ארנאניזירען צו דריימ גי׳שען

 האבען אדבײטער די װעלכע אין ׳טעיער,
.פענעוועטשפאר זיך סטרײפ דעם אין

 היטאײך
פארהיהלמג

k אלס _מהר אחר.8נע סײגם ®ערקיחלוגג 
ו •»״־ מי מ״ )/000no ניױ

....... .............. _ «n m
 סערקיח<וע* n% קוסען טרסנעיס
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 ?רשםעי ױ געםאנם װערם
2 פאךץ איינצאלונג םעקס ואלאר 0

̂ערשפאנ, !םײנעוס ױ פאד ארכײפ שםונדע א—פענרואר אופעז דעם ד
 גיד חד םת נ«ארד ח׳שאינט דעו

n r איז ױניאן דרעםמאכער את קלאױו 
 אר• װינטינע נאנץ טים פארמסעז איצט
 תרכ• ער האט סאמעגם דעם אין נ״ט.

מ א״גינע צוסיהרען  באזו<וסען, װיכטי
נע- אננץפאננען ׳שוין איז ארבײט די און

װארען.
 נאארד דז׳שאינט פון סיטינג דעם אויף

 נאריכטעט pm פרײםאנ, םאיאכטאנען
 רעפע־ דעם םון רעזויטאט רער נעװארעז

̂׳שטיסוננ רענחם  דאלאר 20 םאר׳ז א
 ארנאני־ און סטר״ס א שאפען צו טעהס

ױ- די כאםעסטינעז צו םאנר זאציאנס
p ניאז m  w  pm מװ^חמ, נא׳זיאסדז 
pm איינגעצאחלט זאל טעסש דער  in tn i 
p עס דאלאר. םינןי צו צאחיוננען, פיר m

v im צאח• די 1א נ׳נײ^רען, בא׳שיאסעז 
 *װײ• «<׳נ ומרעו נעסאנט זאיען לוננען

 גי♦ «¥ט מאנטאנ, אנםאננענדיכ מאנעז,
 זײן opyo דער זאל ׳<n*M טען15 דעם

o 8 טאנטאנ איזא, נאצאחלט. nסעז

 ער׳שטע די אננעפאמען זיך חאט םענרואר
איינצאהלע;,

im»̂ דמז^ינט םון םיטיננ זערכעז חןס 
™ א  די נעװארען ^יפנענומען pm נ
 ס״נער־שטרייקער, די ׳שטיצען פון פראנע

PM עס pm בא־ צו נעײארען נא׳שיאסען 
 געארנייט אל עס װען טאנ, א ׳שטימען

i n n ױ ד•.סטרייקער, פאר ׳שטװדע א  ז
p- ראם m נעװארען נאמיאסען pe דעם

jib n עקעתוטיװ נענעראר M t i נזער1א 
 אננע־ נאכחנם איז און אינטערנע׳שאגאל,

 עקזעקו־ רז׳שאינט א םון נעװארען ;ומען
 עסזעקוםי״ »לע pe מיטיננ, באארד טיױ
 אינטערנע׳שאנאל יארקער נױ די pe װעס

לאקאלם.
 דער אז נעװארען, באשלאםען pm עפ

דאנער׳שטאנ. םענרינער1ק 1זײ זאל •טאנ
» י1י1* לום#5 ״ ).12 ז

pt אין צזױק זיגמאן ם. פרעװענט  n
 צר זיר מאנטאנ האט זינראן •דעז.

 ר1ט ארנאניזאציאנם זיין po רישנעסערט
 באלד זיר חאט iim ■ראװינץ דער אויף

 ױניאן־אר־ אינעםײנער דער iv נעטסעז
 םאר װי נוט אזוי יארס, נױ םאר נײט
■ראמינץ. רער

אםיס p׳i איז ׳שטימער, דער װי

 58 שטעלמ אסס׳ז קאנםראקטארס דרעם
סכסוכ״ם ארסצוגדכען מאש־נערי ר

חשאבערס דרעס גרױסע צוױי מיט סעטעלט ױניאן דרעסטאכער

 םילע םון געװארעז ״כאלאגערט״ באלד
 איז טוער און באאמטע די םון מענשען,

 באראטעז זיר קוסעז זועלכע ײניאז, דער
ױ דער אין םאר קומט װאס אלץ •וועגעז י

״יאןנ
טענס  באזוכט זיגמאן •רעז. האט ל̂ע

- פילאדעלפיא. און קלױולאנד שיהאגא,
 זיגמאן ■רעז. האט װאר םולמ א כמעט

 טען26 דעם םון שיקאגא, אין םארבראכט
 האט און פעברואר, טען1 דעם ביז יאנואר

 נענעראל און עקזעקוםיװ 5 איגעהאלטען
 ליײ ארגאניזירטע די מיט םארזאמלוננען

 יעגער םון װאירסערם נארמענט דיס
 שי־ דעד םון מיטינג דעם בײ שטאדט.

 *ו־ איז װאם באארד, דזשאינט קאג*
)r12 ?ײם אויף לוס(

 קםכראידערי פאראנפעד
 געװינען ארנײפעד

אפפױיק
דע־ טיט אגריםענט קסיעקטװו דער

 « גאראנטירט אסאסיאײשאן
שאפ״. ״קלאוזד

9

 עםבר^ידערי אלע אין סטרייק דער
 דעם איז װאס טאראנטא, םון שע#ער

 געװארען ארױסנעױפען םעברואר טען4
 באארד דזשאינט דארטיגעז דעם ן1ם

 מאגטאנ, טעג. 5 כלויז געדויערט האט
 פון אסס׳ן די האט םעברואר טעז8 דעם

 אונ־ מאנופעקטשורערס עמבראידערי די
 אנריםענט קאלעקטיװען א טערגעשריבעז

ױניאן. דער כדט
 אנמאך דעם האבען ארבײטער די

 הם א האבעז און זןרײד םיט באנעגענט
 אגרימענט דער גוטגעהײסען. אײנשטימיג

 אר־ *שטונדיגע44 א אײננעשטעלט האט
 װײ־ םון סקײל באשטימטע א בײט״װאך,

 א אח אדבײם סײיעז אלע םאד דזשעס
 דעם םון װײדזשעס אין״די העכערונג
 אװער־ םאר ארכײטער; טײל גרעסטעז

 אייגס דזשולײ ביז געצאלט װערט ט״ם
 —יאנואר ?יז איז ם#י םערטעל א טיט

 איז עס םיל; ^זוי מאל אנדערהאלבען
 ױם לעגאל דרײ געװארען געװאונעז אױך

זעצאלט. םולען מיט טובים
גע־ איז םטרײס םון אנםיהרער דער

 מענעדזשער דער •אלאסאף, םאל. בו*; װעז
 װעל־ באארד, דזשאינט םאראנט׳ער םון

 אינ־ דער םיז פארשטעחער דער איז כער
 בר. שטאדט. יענער איז טשרנעשאנאל

 דעם רעסרעזענטירט אויך האט פאלאקאף
 ארבײטער עסבראידערי די םון לאסאל

 ארבײט־ די מיט סארהאגדלונגען די אין
נעבער.

 אסאסיאיײ מאנםראקטארס דרעס די
 דער איץ םאנטאג חאס יארק נױ םון שאן

 מושינערי. די א«געשםעלט •לוצאונג םריח
 גיט קיױרשס איחרע באםױלען חאט זי
 םון א״דזשעגםס כיזנעס די םיט געחן צו

 די אין קאמילײנםט אטענדען ױניאז דער
 נאנץ געטאן עס האט אסס׳ן די שע«ער.

 וועלכע אירגענד נעבען צו אחן ילוצלוגג*
ױניאן. דער צו נאטיס

 איז דאס אז םארשטעגדלץ/ איו עס .
 Dm no זולטאטm א אלס נעקוםען
 םאכם כאארד דזשאינט דער װאס דרײװ,

 ארגאנײ צו זײ דרעס-שעיער, די אויזי
זירען.

 ארום זיך דרײט חוייט״סבסוך דער
 איגע״ ?ײנעז דרײװ om איז ,װאס דעם

וואו מעיעה געװיסע געװארען שטעלט

a
סארצייכניס אינהאלט

7 נוםער ״נערעכםינקײט״

ם
a

םימינג .2 זײט
 ימיאן דתסאייכעד *ון קיאוק

t :יידונגס
ק די *ו 3f ?ײט  לאקיל •ון !יגישעדס ^יו

pm א. — 0 n. ײ ,/•דיסאניס׳״ דער י  י
ן בעל ו ן םימגלידץר די י ײנ• דער וו

מאסהא״ דד.חעגרי — ־

בןארד «ון
עי . נ  דזש — ױגיאו ןי

יא״ •ון •עמיגקײמ ביידונגס די םי^.

סריג*ן. *יו**יאנס
m r
יי^דער

ז י י י י י

̂נסר םערגע׳ס
וױטש•

 יוון ®רײד .4 זייט
 ־ «יך .6 זײט

 םרים —
 — דינ«)
 יײדיס

דאן
J ס זײט P W V _ ̂
י ״׳ י• ײ *s r ’t w j i s...............

. . ־ . .» 
ז ײ״סיםטנזד ן י נ י r — י t«׳D P  DPM 

8« « .nueס ־־־־ — 8גן ויי׳
ױ זייס t» י  m >  iw

¥י1י פאר ארבײט געטאכט האט םען  ני
דז׳שאנערם.

 ״ױניאן־רז׳שא־ םיינט ױאם אנער
 אין ארבײט שיפען זיי מיבאלד כערם״,

 א האט ױניאן די «ע«ער>' ניט״יױנאן
 ותלכען אירנענד איצױשטעאע! רענט
 ניט ױניאן־שא•, סײן ניט pm װאם שאו,

 װערט דארט ארבייט װעםענם אגםענדינ
 ׳שי• ױניאן־דזשאברס די זאלען געמאכט.

 ױניאן־שעיער, אין צאר ארבײט זײער תען
 טאז, 1צ פארפליכםעט עס זיינען די װי

מר, זייז זיי ויעאען n זי r שעסג יןנע 
je^tni װערען. אפגעשטעאט ניט

 קאנםראהטארס׳ דרעס די נאר סוסט
 po פריװדע די אן ויד נעחםם און אםם׳ן

i די r i i» ,ip׳Die38e. אםם׳ן דאזינע די 
 םען אז ױניאן, דער pe געםאדערט האט
 יאטיס, ¥טונדען 24 געבעז איחר זאל

 11D שע«ער די 8א מ5שםע pm איידער
 םאר ארבײםעז װאם סאנטראשטארם,

)12 ויים יף1* ם1(׳»ל

mm m  8 אז פאנגט נאארד 2
ארגאחאציאנס־קאםפײן לעכערגען

 די אן פיהרען גאדעם דײװיד און האבםאן דזשולױם װײם־פרעזידענםען די
 פאר באריכם םפעציײלער א — ױניאן. דער אין ארבײט ארנאניזאציאנם

װײנער. װמלןן כחדער םון ,גערעכםיגקײט״ די

 װי אזוי פונסט באסטאן, 1א* אתז ביי
 היאוק־ די לײדען שטעדט, אנדערע אין
pm קאנ־ — מנםח דער פון דרעםםאכער. 

 לעצ־ איז עם דז׳שאבערם. און טראהםארס
 םיאע דאם ווייט. אזוי דערנאננע! טענם
 זיך האבעז רlסמאכןnד אא ס־1סצא

 קאנ־ דעם אונםער פוז ארויםנענציםשט
 דאן האבען םיר ױניאן. ױער םון םראל

 אנ־ באשלאםען אצעםאצ םאר אײנםאצ
ארנאניזאציאנם־ ענערנישען אז צוםאננעז

 מאכער דרעם אןן וױיסם פילאחצלפיער
סטרײק גענעראל 8 צו װ גרײטען .

 אויס ארבײם ױניאן — כאארה חשאיינט דעם אדרעםימז זיגםמז ירעזידענמ
דאנערשםאג, — אגרימענט. פון כאנײאונג דער «ו פאדערונגען גײע
 אלע פאר מאם־פױםײגג א חאכען יוניאן מ װעמ פעכרואר טען18 דעם

. אן. געחט ארגאגיזאציאגם-דרײװ — טרײד. אין ארכײטער

 ניט־װניאן אלע ארגאניזירעז צו ־סאםיײן
 1א אוםגענענד. אוץ באסטאן םון שעפער

 םעם־ 200 םון אמאניזאסויאנס־סאסיטע
 איז לאסאלס באסטאנער אלזו םון בערס

 בחנן Dm לויט און געװא^/ עםאבלירם
 קאםיטע דיזע װעלכע םיט איםיעט׳ און

 םעגעז ארבײט, nm צו געגוםעץ זיך האט
 םול־ 8 רטען8ערװ זיכערקײט םיט סיר

ערםאלג. שטענדיגעז
געװא״ גערופעז איז ס״םיטינג8מ א

 דעם אװענט׳ דאנערשטאס לעצטען רען
 ציאנם־סא־8גיז8ארנ די םעבױאר. טען4

 ברענ״ צו אונם^רגענומעז זיך האט מיטע
 רבײ־8 לע8 מיטיננ דאזינען Dm צו נען

 צענ״ שעפער. ניזירטע8ארג די טער*םון
 אװענט יעדען זײנען מעמבערס דליגער

 די רום8 נעז8געשט װאר םאריגער םון
 נע• סוירסולארס, געטײלט און שעפער
 ־8ב אײגיגע כעז.8ש*ר צװײ אין דרוסט

סםײ^/. װעלענדיג * לעבאסים,  T8 אוי
m * 'n דאזײ די קריגען זאלען ארבײמער 

 האבען ױניאן׳ nm םון סוירקולארס גע
).12 ו״® י1*וי (שלוס

ײ ג — חי

י «י ן ג8•ו .

 װייםס דער pt באארד חשאינט דמד
pm ױניאו דרעסםאמר pm ,םיצארזיםיא 

»רנאניזזוצי*נש־ f טיט וױיסער נןהט
 אויס מחט םעכתאר pml5 דעם דריױו.

 װקרען עם pm םרייד אין *גריםפנט דער
 נענעי * פאר פארנאריימומעז נפסטבט

 ומיעז באצעבאטים די אויב סםל̂ײ ראצ
 »נרײ tun נאנײזמ tir אײנשםיםען גיט

נוםעז• מים מענט
■י־ PM מותז pm imopi ירעזיחמש

>re>rw יצצטען »ju מײיז ייז <י
o םיםיג j׳n ־ r f im  o n  po נאארד

 T«¥ י1ד«ר ױניצו די וואם סננפװיזפן. און
pm םאםענט. דעם

מר pm װייםט־ די מ ם חנ  יעיסן ד
ogn ונפ־ נײע איינינע אױסנעסרגײט■ 
pm טרייד איז סנרימענם דעם סאד PM 

oyn מאנר די צו בר̂י » סרויסנעשיקט 
a צו פעתטשורערם n  t m o s אנריטענט 

פמקםעז. נייע די סיס
T נעסינען ivopna ג*ת די צוױשעז 1 

 ס*נײ » אײנצחאממן :runtge די
מ » באארד׳ קאנטראצ םסרי  סעפױרי־ «

t 8*8» Bitirk*4 8׳(

w ,שבת, אונטעחמלטונג 
מעברואר טען27 דעם
 דעסיױ־םםענס עדיוקײשאסול אונזער

te®* א »זן אוג«צרזזאלםונג אן /*VU■ 
 ד*ם פװעג®* ®בת קאג«ערם« סיעינג״

פעברואר. פעז27
 סארקוםען װעם אוגפערדואלמוגג די

«p ריפ« פ*108 *171 סקול פאבליק®® 
 ®יפגלי• *נ*שאנאל1פינפ* ילע חארלעם.

פדיי• א*ינײ*פ נ*ל»ד*ן. וײג*ן ד*י


