
*fete tofelliift&fel4llAונ״ פיז מיסגלידער*  
rO■* iPpw p r ״

ב«ר און  p en n a*
a r t  p xn t$  M r

י ןד י מ י י י ו ד מי יי

 גינםא 1ס*יװאםא מײם־ירעזידענם «ח
m גױ םיז r אײג־ םפעציעל איז װעיכער 

?1« tr*w n i r w קוםען *ו יאיואי
 םא־ פחמק ברוחנר יײדימ. נאסםאו 1י)יי

ר. מוחנן אח ראביםא חנ מג  סאחי
ד . ו א > o n n מיםנילידער די חאממ 

80 ?w p  .w ײד שי־ «ו גי
וייער םון דאיאר 600 פון םוםע די

i n סינאחנט אויסערמומחנ*י«ר 
o םאר n ם*ו, אוימרמומחנאיכמ 

 נאחמ־ אמ ער דאס םיהלט ומלמר
n בי צו מינס w n אין ואכמ 

יעמז.
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)1 זיי■ pi (׳•יוס
מ איז ל*ק*ל גרױסער זער דד מי  גע- ד

ײ און ייגגער״צצ ליגקע, די װ*רען.  סי
 »לעס ח*ט וודמיגיסטרצציע רעטעױשע

 ח*• חורנן » צוגו^נען, P* סארניכטעט
 אזױ !ױנ»*ן יוונומר pc געסטנט זײ כען
 -פ*ד;יכ ױי האנען •*גראמשסשיסעס וױ

 אונו חאט װאס דאס רויידרט און טעט
 אױםצונױען. יאחרען צעחנדליגע געגומען

 דעם p* ־איצט, ספעציצל דך מערסט דאס
 געװען איסער איו װעלכער איזאן, ספרעג

 •רעסעוס, די םטר סיזאן בעסטער דער
 םייע ג^חען ■סח, םאר וואכען 4 איצם,

 איז ov און ארבײט, אחן ארום ■רעסערס
 גליץ• דד וועיע] םיר אױב אז געםאהו/ א

 באםעס־ צו ארב״ט דער צו נעהמען ניט
 זײן ■שוט װעט ױגיאן, אונזער טיגען

 אין יעכען א מאכען צו אומםעגלױ
טרייד.

 איהר אז זיכעד, זײגען כױר !״ברודער
 לאקא*, דער אז םאראינטערעסױט, זײט

 מעכ״ גרױס, געווען אימער איז װעאכער
 אמאיל נאך זאל אײנםלוסרײך, און טיג

 װאס צושטטגד דעם צו ווערען נעבראכט
ינקע די איידער געווען, איז ער  האבען ̂י
ױניאן. אוגזער םון :עםאכט \זל א

 אײר מיר פאדערעז ברודער, ״דאױום,
 אין באטײליגען זיך און קוכיען צו אויף

 אפגעהאיל״ װעלען װעלכע #עאעק^אנס די
 מארטיט, טען19 דעם ,me? װערעז טען

 אוהר 8 ביז םריה דער אין אוהר 8 ,1927
אװענט. אין

נױטיג, אוםבאדינגט איז עס !ברודער
 די אין באטײליגען זיך זאלט איהר אז

 בעס־ די ערװעהילען מוזען מיר װאהאען.
 װע־ װעאכע מעניעען, םעהיגסטע און •טע
 און ענערגיע זײער אפגעבען סענען לעז
 לאקאא. אונזער אויםצובויען צוריס כח

 ױניאז אונזער ארויסיעאעפען םוזען מיר
 וועאכען יניז חורכז *צרעקאיכען דעם םון
 םאר£ירערהאבעןאיהם קאכיוניסטיעע די

 איצט מוז לאסאל אונזער ארײגגעװארםעז.
 אונ״ באגרײפען װעאכע םענשען, האבען

 אי־ זאאען און גױטעז, און אײדען זערע
 אונזערע פארטיידיגען קעגעז בערהױים

im זײ וױן אינטערעסעץ r.ןר
 נאר םיר וועאען ארום אזוי ״ברודער

 אױםגע- מיט איכמזטא^ד זײז גיכען אין
 אױסרופען שטאאץ םיט און קע• חױבענע

 באאאנ- םיר אז וועאט, גאגצער דער םאר
 אאקאא םעכטיגעןי גרױסען, דעם צו נעז
 אײדיס אינטערנײמאנאא דצר פזן 36

!ױניאן יואירקערס נארםעגט
 וועט איהר אז זיכער, זימצן ״מיר
 אונזערע פון וױכםיגקײט די אײנזעחן
 זײט א אז אאעם אוועקצײגען און װאהאעז

 בע• די ערוועהאען אין באטײאיגען צו זיד
ױניאן. אונזער םון אמטע

גרום, ברודער כייט
,35 אאקאא באארד, עקזעקוטיװ

י. װ. ג. ל. א.
 כדמערמאן קיםבעראװסקי, ־דזש.

סעקרעטאר״ װאסיאיצװסקי, י.
 מיר דאס צוזעצען, באויז קאנעז מיר
 םיםגאידער די *ז ערווארטען, און האםען

 אויס• ■ינקםאיד װעאעז אאקאא דעם םה
 אײ- װי אאע ורעאעז און רווי דעם םאאגען

 װאהאען. די אין באםײאיגען זיד נער
 םאר ענטםער בעסםער דער זײן וועט דאס

 וועאט, דער װײזען װעט דאס אאעכמז.
 דער צו אאיטא ?זםעזזעז ירעסער די אז

 עהראיך דינעז איהר וועאען אוז ױניאן
*יבערגעמגן. און

ען ױ ל ה א ץ װ ס ת א א ל א ק א  ל
ץ 9 ,2 .22 א

o אנדערע די אין ײאחלען די 'tm n* 
 װי םארקוםען ײעאען <אקאאס טרירטע
סאינס:

אאערייסארם, ריפער און קאאוק די
ױניאן, פינימערם פאאוק די אח ׳
. . מן וועאען ,9 . א  קו- וואהאען די ח
מ מי o 23 םיטײאה ם nדי סערץ. טען 

 9 יאפאא ײון 2 יאסאי םון םיסניימ■
o טםיםיה סאנען ײעלעז n גאגווען 

i אין 8 פח n אין אזײגער 9 ביו פריוז 
:׳פלקמר די אין אזמגד,

 1»י 2 י#ש»י פוו evs'oy די »ין
(•ס. טעUO'H iu 14 1 ס,

 און עװעדו טע6 ח^ר, נרייענט אין
ג»ס. סע42

o׳ev נר^;ווױ< אין j’iprn fie o 
w 21« )נ*»רד p y o ,ױי. ססױיט זו ^נ נ
i אין װפחיען די n דרעסניאנער 
# ױנ'»ן, 22 w, פאײוסעז װערןן n* 

o 24 נע־׳עטא;, nטעז r u m, »« כזען 
im װעט u i o n  |v»*or |v;«P ,ט»נ 

״ פריח m »י| 8 פון י ״ן נ  1אזיינע ;
m די אװענד. אין aso n s פון i n 

 װעיעז 22 <א?*י ױניזז, װעסמאנער
i איז ׳צטימען n ניר״ אינטעמע׳עו^נאי 

נ«ם. טע16 זועסט a דימ,

ן די ע ט א ד ױ נ א - די אױןש ק א  כ
ס. ט א ל

v o א^ע פיז נעטען די דא דרוקען 
 אױפ׳ן ארויף זיינען װאס קאגדידאטען

 האסען דיד און ,35 לאקאי פון באילאט
 װע־ מיטנרידער די אז ערװארטען, און
 סעניטען, בעסטע די םאר שטיטען לען

 פון כאלאטס די אױף זיך געפינען װאס
 יפטי־ װעיעז זײ דאס ; ילאקאלס »לע די

 קאנען יןעיען װאס מעגיעען, די םאר מען
 אײ,* ױניאן די אװעפ״שטעיען אםכעסטען

פיס. אײגענע איהרע
 אױפ׳ן קאנדידאטען די זיינען דאס
 אג״ האבעז װאס ,35 יאקאל םון באלאט
 אין אדטען םארישידענע די פאר גענוכיען

:ױניאן דער
װאסייעװסהי. /—םענעדזשערי פאר
 אין חאהען טאקס—משערםאן פאד

יעיליז. ב״
 מעםבערס באארד עקזעקוטױו םאר

אנט־ םרענק :קלאוק-דױױמזאן פון
 דײ־ ה. כיאט, מאקס כעלהיז, ה. מאן,
 דװעדאצקי, איזראעל דארםטאז, ה. וױס,

 עט־ א. עיסלעי, דז?ן. אײזענכעךג, ס.
r קאוױטיש, n. ,טאדיש פאפטאראוױט״צ 
 ‘מא םרידטאץ, ה. םרידמאן, כ. םרעיזער,

 טאקס גאמבערג, מ. גאלדאװסקי, דיס
 ס. קאט״ז, מ. קעמעיהאר ה. גילאזער,

 יאביעראגץ, מ. נאכבעי, ב. מאמא^יז,
 א. ױביז, סעם דאמיה, מ. ירעס, הערי

 ה. ׳שיאקמאן, ה. זאסילאװ, אײב רודיז,
 ה. סיאוױן, מ. זײדמאן, י. ׳ענאפער
װײזער. ב. און ישטראוס

 מעמבערם באארד עקזעקוטיװ םאר
 סײ־ באראן, י. :דרעס־דיוױזשאן פון
 קרע- דדט. םארבער, סײמאן דויט׳ש, מאז

 .1ט? םעפער, סעם *ערנער, הײמאן מער,
 דזיש. ?ןעכטער, מאלזס רי/ןןי, ל. הװין,

 װײס־ אברהם און זיגםאז ס. שו^דיגער,
מאן.

 סיק־בענעפ-ט און רעליעף פאר
טע: י. באקסעױ, ב. באראז, ד. קאםי
 ליפ״עייך אײב קעסיער, אדאן קאמינסקי,

אװען. דזש. און
 צום געהען טיר ײעז צײט, דער אין

 מיר חאבען צײטוננ, דער מיט פרעס
 נע• די מיט ליסטען ריכטמע די ניס נאד
 געדזען װאם קאנדידאטען, די םון מעז

 לאקאלס די םון באילאטס די י1אוי ארויזי
 די איז װעיעז ליסטעז די .22 יייז 9 ׳2

 װערען םארעפענטליכט טענ ^וםענדע
 צײ־ אגדערע איז איז ״םארװערטס״ איז

טונגען.

ג א נ ו ע ט ע ט ש א ן ב ם פו ע . ד הז  ע
ד ר א א ן ב ר פו ע • ד ע ד י א ר ב מ  ע

ס ר ע ה ר א ל ױני א ק א 66 ל

)1 ?ײ■ ױן («לוס
 לא- ױניאן, עמבױירערערס באנאז באארד

.66 קאל
םעגעדזשער״. טריסטסאן, דז?».

 זיך םאר רעדט ערתאעהרונג קורצע די
 גאנצעז אין זײנעז קאמענטארען און א*ײז

 די אז וױיזט־װידעראמאל, דאס איבעריג.
 טש^ט קריכט ״םרי^חײט״ יזאטוניסטישע

 אינ־ אונזער םארלוימדעז צו הויט דער םון
 אזים טראכט זי דאס און טערנײמאגאל,

 װאר־ צו אבי באבע־מעמױת םאחמיחננע
 ױניאז אונזער םארלויםדעז און שממ םעז
 םוז ניט זײנעז וועאכע בעאמטע, די און
חדר. רrזי
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I נרידער
 װעיען דארט״ש, טען23 דעם טיטוןאך,

 נא• .ראקאיע פאר װאחרען פאדקומען
:אאמטע. :יט״נאצאיטע און צאיטע
h מא א״צטיגען דעם אין װאזזיען- 
אײ פון דיגען ױגיאן דער םון סענט  דו

ד וןלע םאד וױכטי;ק״ט גדױס דיג  או
 אין באאמטער יעדער מעטנעדס. זערע
 יעגי״ דער ןי,ז איצט דאדף ױגיאן רער
 פאראיגטערעסירט זײן ואל װעיכער גער,
 אד קײן אין ;יט און פרא:ען טרײד אין

זאד״ דעד
 די ראיע א דא ״שפירען אינעדזזױפט

 עקזעקױ די וױיי באאטטע, עסזעקוטיװ
 עגעע,1 די דין דאדפען באאטטע טיװ

 דער צו פאדאנטװאלטריך ;עזז,ז װעיכע
 מניאן. דער פון איבײט רוטיגע ;אגצער

 דארשען נאאדטע באאיד עקזעקוטױו די
 דעם פאר״שטעהן װעיכע מענישעז, זײן

 א אין באטײריגעז זיך קא;ען אץ ט־ײד
פראגע.
ע- אױך, כיוזען מיר ד נעדעניועז, ב-

 היסטאדײ א די-ך איצט טאכען טיר אז
 אונז אויןי ד*ט טעז - - ניאכיעגט ׳שען

 ברודעי •טרעסריכען א אױױפגעצדואוננעז
 איצט יײדט טרײד אונזעי און ?אטיי,

צו״שטעג־ די קריזיס. גװארדיגען א דורך
;װא ז״נעז רען

 װי־ איץ ךארז כרען אין דיסאדגאניזייט,
 קרביען זאר ױניאן די כדי אױפבױען דער

 איר,־ פאױ טאן עפעס קאגען און זין, צו
טעסבעליטיפ. ברײטע רע

 אז אײך, צו ;־־,דאייב אפערירען סיר
 צאקיען נרױסע אין ־וטען זאיט אילד

 אסנעבען װאיט אײת אײעד זא:ען און
 פע־ און נעסטע די פאי ?זטיטען אײעיע

 ראוי זײץ זארען װעיכע טענ״עעז, היגסטע
םון פאקעי און בא:ער דעם טדאוגען צו

ט י^זט דער  צוף♦״ * w אינ^• ד
ז^י ער אז טען,

 n אץ זעײסט וץי נאטײרינט מטע,1נא
 דמטירט נעוױסען אײער וױ װאחלען

אײד.
r װעט איחר װען נרידער, t נאטיײ 

v און װאחיען די אין ייגען w\ א»»ד 
ג און עחרליד די ^ ט ^ ס כ עי  װאדט, ז

ץ »י| װעט »יהר װען מעסי  *M ניט •
 יד1 »ון OVO'H'OPV ױני־איז פון ׳פטעחן

מ סי»גן, w »י| נ»ט״ייגען ל  וון
 יוגיין, m 1» ימנצו דעם גע1נ »יו עס

ט װ»ס ד 1״P גיט מ״נ מ  *M װי ז»ו טנ
 »ײף fסו אינטע׳־עסען י1 צוחיטען
r ימיען ם»טיייע, אײער n» זעיבסט a 

 אונוער ?ען1פ»ר׳»ט* צו בכח זיין ד»ז
 זעינסט, «1» פאחיכערען »ון מ»כט

 די י,8י.*;י m פון 01מעסנע »רע און
 כײם יענען » ביאכען «ו טעגייכלײט

iv »ון 1״טר i'ii ׳צעוזנע » אויפבײעז 
װנ־אן.

ע ד י ד  ט ס ע נ ר » ם .1ב
. ט י ס : מ ו ו ק י צ n ר n i i • 

 ,־ ע > י א ט נ * ז ן ו א ז ע י
.ט ר א ו ו

ט  טױייד און נרידערי־יכען ״י
נרום, ;יסט־־יען

 נא- עקזעחוט־װ פראװיזאר־׳טער
י. וו. {. י. א• ,2 “יאסא איד,

טיטןדסאן, ז, א מ ,־ ע ק ו u ר.
סעק. י, ק םי נ י ר ו ק .ם

 רי אגמװימ^ם זיך ?אם עש װי איחר״ וױיסט
 אםעײלא>' אין באװעגוגג ארבײטער אידי׳לע
 יינצעינײ^נא^ דעי־ פין גע׳נינמע די לײענם
 דרי «רן יוניאן, ײצרמדס גאדסענם לײדיש
 א״ץ דיש װעש איחר און לעװין, ל:איס

װערען. בא?»:ט

ן ע  דער אונטערגעשריבען איז 1כיל א אויף ^
I ] רעםבראנדט נאמען. .  איהר עח־וארםעם .

 קײנמאל װעם װ«ם ק,1קונםםװע א זעהן צו
געוועהנ• די צװישען װערען פאררעכענט ניט

ליכע.

ט מױראד נאםען 1דע  מיוראך קװאליטעט. טײנ
 גע- אין העכסטע דאם זיך אין פערמאגם
. ק. א ם . ע . ט. א ם א ר  .פלײװאר. און א

עונג אױםעחנעװעהנליכע אן איז אד1מױ  פון םי
 טר, װאקסען װ»ם טאבאק-םארטען םײנםםע די

טא איז װאם און  אנדעך ?זום .קײן אין ני
פיגארעט.

V*IW• «*, m -■# ׳ati i*r ■#־־-»*״»*U40 <##1* י1 «4«•̂  f-14 . *u * ■m w

TTm |V  W V V 
W i•  #* ru f<״• 

• נ n ד  m  ,T 9 
ww  §)vu ויק 

י י • l» W
r a n r a i

 בצדקתי
ארוח. ולא

pSi(»» ,ניו J(
tv פײז *i«asryi

t ••ד )י•
n•

••I איחו
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ט מ־־טינג מ א ד ר א ע די פ ש טי ס י נ ו מ א ה ה ר ב ר ®אר ח ע ײ ע ז ג י ט פ י ע, ג ד נ א ג א פ א ר ת פ רו םי ע און מ ק  ם
ע ש ם. בי שי ע ר — מ ע נ ע ז ע װ ע ר ג ע ט נ ע ר ב ר א ר פ ע ק נ ט לי ל ע ש ד א ס פ א ד ד ה א ם י א ר װ ב ע א  ה

ן ע ב ע נ ע נ פ ר א א ר ם ע ר ד ע ק נ י . ל ג נ ו ג ע װ א ב

 מארט״ש, טען22 דעם אװענט, דיגסטאג
 אפגעהאלטען חאל בעטהאװעז אין איז

 םײער־ און עדפאלנרײכער אן נעװארען
ך  מײ ט״שערמאן או6? ענטוזיאסטי״שער לי

 סיט געפאתט געװען איז האל דער טיגג.
 ?זעפער. ידענע5םאר? םון םארטיעטער

 איבער־ אױםסנײ אינוועניג איז האי דער
 באמת זיד חאט עס איז געװארעז נעבויט

 אפגעהאלםעז זאל דארםען אז געואסט,
 זײנעז איע װײל סיטיננ, דער װערען

 פדי?ו און נײ א הערען צו נעקוטען
 און אויםבוי װידער דעם װעגען װארט

ױניאן. דער 4סי טעטיגקײט לענעדיגער

 בר. מיטיננ אוים׳ז האבען גערעדט
 סענעדז^ער דדשענעראל דער האכמאן,

 P* דרעס באאדד דזישאיען דער םון
 זינ־ ■רעזידענט און ױניאן, ק^אוקפאכעד

 רעדנעד אלע קורינסקי. פייצי• און מאן
 און עהן6? געװאדען אױםועגומען זײנען

 םאױשטעהט נאר ;באגײסטערוננ מיט
 נעװעהנ־ װי איז, זיגמאן ברוד^ר אז זיך,
 בא־ א דיט גזגװ^ורען אױםגענוסען ^יך,

אװאציע. זונדערע
 םון טישערכיאן דער קוירצטאן, ברודער

םארזי־ דער און באארד דז״שאינט דער

ר מ ד ז א י ר י ס מ י ב ז t י o  n s

ט ר ע ת װ ב ש ן ע ז י ד ם ר ע ײ פ ע ן ג ז ג א א ט נ ו ז

 כײמאג, שכת מעמפעל, םעקקא אין םאסס־מימיגג און קאגצערם נרויסעד
תן, םרעזידענם — .26 םארט״ט  רע־ קאהאן, אב. ל., אװ פ. א. דער מון ג

 מאררים פרעזידענבז און הײלקװים, מארריס פון'״פארונערםם״ דאתםאר
ע ־טױזענד4 די אדרעסירען װעלען זיגםאן ע עי  םאשא — םארזאםלוננ. ק
קאנצערטייםמען. די זײן װעלען גארן איײדאר און קרעםער איזא זײדעל,

אװענט. זונטאג פערזאן, 1,200 פאר באנקעמ א ־״

 וזאט טיטיננ, טישערטאן דעם פון צענדער
 זאבייבע א ט*ט טיטי;כ דעם געעפענט

 אי עלעקשאן דעם װעגען רעדע קורצע
 •שאפ־ די דאס אפעלידט ער וועלנער

 םױ יעדעדער אז זעהן זאיעז טשערלײט
 עהרליך זײן זאכעז לומעז זאל שאפ

 מיט אויס הערען טשערלײט די װאדט.
 יזוירצ* ברודער און אפײ! זײן רעספעיוט

 דזשעגע־ דעם םאר גלײך ״פטעלט םאז
 װעיכער האכראץ, בר. מעגעדזישער ראל

 עי־ און אויפנאמע מעהנע א באקוסט
 הויפט דעם רעדע זײן איז גלײד קיערט
 שאפ־טשערםאן דער װעלכעז פאד צװעק

מ טי ;עזוארען. גערופען איז סי
פראבלע־ װיכטינסטע די םיז ״אײגע

 ארגא־ צו :איז ױניאן אונזער אין .כד;ן
 צו און שעפער, ױדאז ניט די ניזירען

 די אין סטאגדארדס ױניאן די אז זעריז,
 װי װערעז אויםגעהא<ט?ן זאלען שעיער

).12 זײם אוין״ («לוס

ה ו א ס נ ײ ד ר ע כ א ן ם א י נ ו \ י

״ ו י ז א ט ט ן ם א ן ק ע נ ע נ

ה י ס כ ד ע ו א ד פ כ א ן ש י  א

ם ד א פ ש ז ד י ר כ

 װאם װײבער, פארהאן זײנען עס
 איז געהעז זײ אז זיך, באריטעז צו :לײכען
 אמת׳עז דער אין כאטיש טלבושים ײדענע

 1ס איז און שםאטעס אין זײ ־עהען
 אױך עס איז אזוי אױרי:;י*אך. :ענטיגע

 רײנסאוט בראדערס ביק םירמע דער מיט
 ס?עב א געטאכט האט ער קאמפאניע.

 קאנעקטיקוט, ברידדשפארט, איז שאם
 וױלען ?ןאפ. ױניאן א ס׳איז אז ער ישדײט

 וױסעץ, זאיעז ארבײטער די אז טאקע מיר
 םויעז איז סקעב־שאפ א דארט ס׳איז אז

 דעד־ מעשה קורצע די אזן ײט. ײ־ ייױ ײנז
pc אזוי: איז

 נעבראכען האט םירביע רעינקאוט דיזע
 א געהאט האט pא אגרימענט דעם

 ברידז״ש־ קײן אנטלאפעז ער איז סטרײק.
 אז םירמע, די האם געדענקט פארט.

 האגד, פרײע א האבעז זי װעט דאדמען
 קאפױר• ם״שה זיך האט אױסגעילאזם אבער

אן. דארטעז געהט סטרײס דער
 יארהער :יו די דאריבער װארגעז מיר

 ניט זיך זאיען זײ זײ אז מלאכות, בעל
 ס׳איז אז וױסען, pv בלאםעז לאזעז

w א דארטעז o .ישאפ

ל א ק א 3 ל ט 5 ר ה י ד פ ר ו ז ד ז א מ כ י ל ר ה ן ? ו  א

ו . ע כ ײ ו ג ל ן מ א ש ק ע ל ע

 אונזער pc ױבייײ -יעהריגער25 דער
 גע• װעט ,10 לאיןאל ױניאז, י.אטערס
 זונטאנ, אוז ?ןבת דיזען װערען פײערט

 חןם איז מעױו, טען27 און טעז26 דעם
 וועסט אויוי טעםפעי, מעקקא נרױסען

עווענױ. טער7 נעבעז סטריט, טע56
 יאיןאל םון טוב ױם נרויסער דעד

 קלאוח דעם צוליב זיך האט װאס ,10
 האלב א אויף פארשפעטיגט סמרײק

 נאכםיטאנ, שבת עםענעז זיך װעט יאהר,
 םא״ און קאנצערט רײכען זעהר א סיט
 וחד סאנצערט איז םארזאמיוננ. סעז
 װעלט־באדיהמטע די באטײליגען זץי יעז

בא־ דער זײדעי, טא?סא קעסטיער:

 קרע־ איזא ;םיחןל־שפילער װאוםטער
 זינגערין־ב^אדיס־ באריהמטע די מער,
 די םון אײגער גארז, איזידאר און טיז,

 אמע־ ךער פרן פיאניסטעז באגאבטסטע
 װיליאם ־קאנצערט־סםײדזש. ריקאנער

)4 זײם י1«וי (^לוס

 p» באצאהיטע פאר עיעקשאז די
 ,35 לאקאל איז באאמטע באצאקיטע ניט

 לעצםען געװארעז אפנעהאלטען איז װאם
ערםאלנ. גדויסער א געווען איז שבת,

 רענענדינער א געװען איז טא: דער
 גינםטיגעד קײן ניט אלגעמיין איז איז

 צװישען װײל עלעקשאנס, די פאר טאג
פיל זעהר םאראן זײנען פרעסערס די

מ ל ^ ד נ י ם א י נ כ י צי ר א מ

13 נוםער .נערעבטעקיים,

ס -

ם
•D — באארד דז«אי:ש ®ון מיםינג .2 זײט

שעהנפעלד.
 «אײ וווםוצרסוײליכער לעצטער דער .0 ?ײט

סורינסקי. ם. — ביעכעז
 באגריסונגען. ױבילזגי 10 לאקאל .4 זײט

גײעס.
 אײ געגאננעז איז װאפ •רוי, .5 זייט

•WTW ד. י. — לוגנ)עחרצע( בײמעז
^ו ד+׳ *ין ר  אליעזר -,(געדינ•) י

םאנ«*1 צוירידןן גיז איד דנ.5גרינבז
ב םשח — ל*) י חצרשינאװ. ל

עדיסאריצלס. .0 ז״ט
 אאפ־קאםיואם און ידײד-ױניאנס .7 זײט

 דאיצלםזנר » םראנס. חעדםאן דר. —
ניראוי' אב. — ױס־אונ

נ t .8 ?ייט ו « ארבייײזנר איךיאצ ןון ױ
 איר ווארום ארםור. ז. — •וייצו איז
 נז—(מליעאאן) למקצד א וועחח געמ

̂ ק*«ױר. םמה
ײ חגי מי• *גדיסעע דער .9 זײם ם  ייי

ײ״אן נאאוימיאוד^י. ירןס n• י
4 זײם t nv to און n^nnjmnt

w o•• .
מ. ם ^ אלויןן, !יי י י ״owjmrnrjnnv.נ

נ נ ו ם י ר נ א ן ב ו ם פ נ ע ד י ז ע ר ס פ י ר ן מ א ם נ י  ז

ם ו i? צ o  ; s p g יױ ע ל י כ

 איגדוםםריע 1אונזע אץ ארבײטער ארגאניזירמע נרוםע א אויב
 אונזער אןיןש אװאגגארד קעםפענדער אלם װערען געעהרט דאקז

 האם איהר אײך. אויפ כבוד דער פאלט םפק שום אהן איז שלאכטפעלד,
ר סאחײנם כשר דאם  םאר ארבײט 1אקטױוע םון רעקארד אײער דוי

ײט יאהר, 25 לעצםע די  דער אץ אנגע׳טלאםעז זיך האט איהר ז
ױניאן. װ. נ. ל. א.

 אייך באגריםעז צו בלויז זאך גרינגע א געװען םיר םאר וואלם עם
 םץ ט1יאהרהונדע _ םעל1םע ערשטען דעם סון ױבילעי״ צום

 ־קערפערשאפם,1בײטע1א ײכע1אײנפלוס אן אלם עקזיםםענץ אייער
 דעם ױיט בײ זײט אײך םיט געקעםפט און געלעבם האבענדינ אנער

 ם" אדן סאלדאט פשוט׳ער אלם סײ יאחר, 25 די פוז םייל גרעםםען
.............. ,־..........־*.................. ־׳־־־ ־־תל

 פיהלען אזױ אז זיכער בין און פיהל, איך םאםענט איצםיגען דעם איז
 אם1 באארה ןיקזעקוםױו חשענעראל דער פדן םיטגלידער אלע אןיד
דאם אגעחןענוננ, די שולזײג ,io לאקאד פון םעםגערם אײר״ זײנען נױר
 און םיטארכײט ציגער1ײםהא1ב און חילף װאתדערבארער אייטר אהז

 דערגרי׳־כט בעווען ױם זיכער איגםעתעשאנעל די װאלם לאיאליםעט,
 צוריק יאהר עםליבע םיט גןךיםאנען איז זי וועלמן אױןו חױד, יענער «ו

צו צותקצוגרעגגען זי גלױכען אץ חאפעגוגנ אתזער וחןליכער »חן און anlni Êyifc D17W י__r ̂ י
2פעלזעך»םארי ,ir® נעווען ניט ז^ער וואלט

 םאנ. היםםארמזען דעם אין ,10 לאקאל פון סײדער זיך, זם1סרל
 אין קאםעראד און פרײגד אםת׳ן יעדען nnov םי® ®ן פילס װעלבער

 צו פלװ זייער שיקעז וואם ארכײטער, ®תאנמירטע ■ון ארצדי דער
*י איז אױסענוױמיג *ח שונאים אונזזוחן

 קאנ־ פ.יז פייערעז די םיט גאלױכטען וועג אי^ד פארװערם^ געחם
צומונפט. גלאו־רייכטר א צו פאחוערםם, ^איחןאליזם,

ם ױ א , מ אז מ ג י ז
י• װ. נ. ל. א. פרעזידעגמ

סםתקםױוען

o אין נ־ט םןוהרען װאס n נ!#:, וזיילינען 
 ניבעז יצים װי ■רעםערס, םך 8 אין

i איז צו אביםער זינדינעז איבעה n 
 אביסעל אײז רעםעז6 און צייט איצטינעד

 האבען אפרײטאדס די װאס קלאוקס,
 דעדײ זיך האבעז איז נעסאכט, ״קאליע*״

 הא• זײ וױיל קוםעז, צו געשעמט בער
 י1אזי װעט מעז אז געהאט מורא בעז

 הא־ זײ אז דערקענעז פנים׳ער זײערע
 מען קאן דאך, געװען. שבת מחלל בעז

 אן :עווען איז װאוט דער אז זאגעז,
ערםאלגרײכער.

 נע־ ערװײיט זײנעז םאלגענדע ־יי
:װא^ז

 טשערמאן װאסילעװסקי, מענעדזשער
 מעמבערס: באארד עסזעקוטיװ יעלין, ב.

 אײזענ־ ס. דארפםאז, ה. בלײט, םאקס
 פרא• מארים םאכטאראוױטץ, ז. בערנ,
 באלדאװסקי, םאריס םרידמאן, ב. גער,

 פרעס, העררי קאםץ, מ. בלײזעד, מאקס
 ה. זאסיאװ, א. רודיז, א. ראמיק, מ

 ב. סיאװיס, מ. זײדםאז, א. שלאקמאן,
 י. קװיז, ט?ז. דײט?ז, םײמאן װײגער,

 סטאיצינער, רז?ז. ?סעכטער, מאסם רײןי,
 רע־ םאר וױיסמאן. אברהם זיגםאן, ס.

באהסער, ב. באדאן, ב. סאםיםע: איןי
ריפשיץ. א. קעסאער, א,־אן חאמינסקי, א.

 אזוי צונענאנגען זײנעז עלעקשאנס די
 אח זײז, צו דאחי עס גאר װי עהרליך,

 זיך קאן םענק עוזרליכער אן נאר װי
 נעװעז איז באיאם יעדער םארשטעילען.

 געועסען זײגען קלוירקס די גומערירט.
 באלאם פוךם סטאכ אייפ׳ז האבעז pא

 װאוםער םוךס נאמעז דעם אננעשריבען
נוםער. יעדזשער און אדרעס זײן און

ב. נ ו כ א מ ט נ א ה א ב
*—
 ט1װע 1נורע יזען1 מים אנפאמענתכ

ע־ װאלטונג1פא רעדאקציאנעיע י1  פון,נ
nכoיגpםון איבעתענומען ײט״ i n i i i 

dpvo .או| סארעסיאנדזנםעז דעניש 
 jpp*e׳ *ו געבעטעז זיינעז םיטארבייםער

i r i a און:tpei'ipoum יוי1א איהם, *ו
ipum fie o m «  o n .ייםונג*

r .1ב u n 1פ» איו  זיבעז לעצםע י1
»i«op נעוחמ יאחו־ in  i n 1אונזע פוז 

 — אויםנאבע װעמנטליכער 1עננלימע
״חמאםםים*.



1ןןב*יחר־םיטלעזיו ״רעקעז

ט ר ס ײ פ ע ן ג ע ז י ז ד ו ב ן ש ו ג א א ט נ ו ז
)1 י"« |11 6(י»לו

 סע• אמעריןאן דער סון •רעדדענט נדין,
 ,1סאה* »נ. לײבאר; *װ דערײשאן

 '־■רעזי־ ;“״פ*רװערטס טון רעראשטאר
ד אונזער פון דגמאז טארריס דענט  אי

 הייה־ רא־רים נענ. און טעמײשאנא',
רעמער. רי ױין װעלען «ױט

 אין םארהומען װעט באנסעט דער
 זונטאנ, טעס»«י מעהסא זעלבען דעם
 *נפאד זיך ײעט «ס כערץ. טעז27 דעס
 נאנקעט דעם אױןי פארנאכט. 5.30 נען

 •ער־ הונדערט 12 זיין אנװעזענד װעלען
 אלע םוז םאלטרעטער זיי צװישען זאן,

 אין איגטערניישאנאי דער סין יאהאיען
 און עטעדט, אנדערע אין איז יארש נױ

 אמאני* װינטיגע איע םון דעלענאצ־עם
 אלגעטיי״ און אידי׳פער ו־ער פון זאציעם

 מען׳ וױ רויט גאװענונג. אדבייםער :ער
 טי* אלע עויז ז״נען איבעד, אונז ג־ט

 נעװארען צוטיילט קאנצערט םאר׳ן שעטס
 נ״ט־ די םון מאסע נרױסער רער צװי׳פען
 סיטם אלע און ,10 יאקאי םין נלידער
 אױםפאר־ ׳פוין זייגען באנקעט םאר׳ן
 א איבער פון האטעדס נעװאיען. קויפט

 און שלאוש ניעסםע ד־ םון הונדעיט
 ס«ע• נעארדערט האיען שעפער דרעם

 און שעפער זייערע םאר טישעז ציעלע
צוזאמען. ז״ן סשמח זיו װעלען

 ױביליי, דעם צוליב האט, 10 יאקאי
 די אנטתאיט װאס בוך, א אונעררוהט

 זינט ארנאניזאציע זײער פון געשיכטע
 יאוזרתונ־ רעצטען פה יאהרען ־ער80 די

 צוטײלט ײעט בון־ דאזינע Dtp דערט.
 אלע צו םריי שאגצערט דעם ביי װערען
נעװא• נעשריבען איז בוך דער געסט.

ה

א׳ ארנײטןר נאװאוסטען פון רען מ  ז׳יו
 »פחא«ו און אניי, דז׳פײטס ליסט,
■יירזשעס. 800 אמם

 אױ קאטערס רי האנען נאניועט צים
 גאד חור גאר. אייגענעס to נאדזידט

 *sib זייגען װאס רידער זינגען װעט
• סון נעװארען פארפאסט ציער ן  ן

 לענעדי: ױסטיג, זײן װעט עס טע־ם.
םריייאו. או;

 11■ נריד׳וי איחר גאגריסט,
 ט״ל א איס גאגויסט זײט 11ס ראשאל

ײ «ij*ni9 אדנ״ט«ו חןר פון ג  און נ
nנריד׳ *לס s s is trw ד דעד פין  אי

נש*ט. טעמײפאגאל
 גדױס«ו דער no אינסטיטוציע

« י י ג *נחאי׳ קאן װאס ױ
 רעס»«קט און » ravwאיחר

 ה׳ינמי• אין׳ס ראוײן *»ר פאסוי *יףס
 פארדיגט ארמוגנ, מאויטאייסטי׳אען גען

 סועציעל װערען, 1צ נאנריסט ננוד דעס
 װעײ קאספס׳ארגאדזאציע, ן ױגיאן, א

די סיט מאמוי טעגיאנןן אין אי( נוו

0

ס נ ש ױ ז ש ד י ־ ס ײ ד װ י ח מ ע נ ט מ ס ױ נ י ־ ױ נ ם ע ם

ס ר ע ן נ ו ל ס מ i מ o

#כנוד א םאר עס :אט־אכט א-ך
 אױסגעפא• אי« נו-ײ אוגזער אוייי דאפ
 ״יאהדיגען25 דעם איצט פײעדעז צו רען

 ױגיאן, קאטערס דער םדן ױבירעאים
!סנ ראיזאר

 םאױ רײכע א האט יױ-יאן אונזעי
 אין סאי ױ:, אין סאי ;אגנעגהײס.

 חױך מעפכערס אונזעדע האבעז דורכסאר
 ?א• אונזער פין סאדון דעם געהארטען

 אי• חאט װעיכער יאקאי דער — קאי•
 טרא״ שעחגסטע די פארגדשטערט םער

 באװעגינג. אדבײנתד דעד אין דיציעס
 םארגאנגענחײט, דער םון געשיכטע רי

פאר מיט מנמרט װערכע  און מוט זיו׳
 טרײע, א^פע די פון איפעױױיינהײט

 אים דינען װעט מעםבערס, איבעדגעבענע
 דער פאר כאגײסטערונג פון קװאי א

יאקא׳נ אונוער פון אדבײם צוהונפטיגער

ר מ ר ד ע ט צ ד מ ע נ י ל י ד ר א פ מ ו ן א ן מ ע ו נ ו א פ

ן ו י פ ע ו ג ע ^ װ ע ס נ י י ־ , פ ר ם ק ר ח י ®

̂). זײט םון (׳סױם
 איע קוםט עס און זכות. א ארעס גען

 װארט תורה דאס וןאפ אין ארײן מאל
 יםקומו׳/ שתגיע עד חברן את תדין ״*ל
pat ̂כען ארומט• ניט דך וױיט עס 

 אפער איז מודשבות. זינדיגע חייז מיט
 םאראורסײל־ די מיט אקט תצטער ויתר

 אומפאחטעהמט. אזוי ^אופמאכער טע
 אזוי פראװאקאטארימ, אזוי אםעז, אזוי

 רײסט דאס אז םארברעכערי״ש, הרימינא^
 שטארהע א עפעס װי י*אפ, דעם אויוי
 נע־ מוז סרןי א און דינאמים. מיט זאך
 םאר־ נאר ניט כיוזען חברה דיזע !םען

 באוחד ארבײםער דער םרן ווערעז טריבען
 אנשמענדיגער, יעדער םון נאר גוגג,

געזערשאםט. מענמ<יכער
בארעבאםים :שסױנט און הערט

 נע־ האבען זײ אז ארבײטער, אן קילאגעז
 באגאנ־ זײנען זײ אז םאבאסאזע, םאכט

 די װײזען דא אט איז נוואיד־טאטע?, נען
 ®דאורא־ ע,#אמת זייערע ארױס חבדה

צורוו^ קאטאריעע
 ילאיער, זײער דורך אײץ, רײדען זײ

 ערקלעהרען צו ארבײטער אוכמוולדינע
 ױעיבע םארברעכענס פאר שולדיג זיך
 םין דנד פאד באנאננמז, ניט זײנען וײ

 און נים. אהנונג היין האבעז זײ וחנילכע
 צו כדי ,ראס* די טוען װאס צו<יב

 הויפט פאר א םרן פער די ראטעוחוז
 איז זואם זאך א חדר, זייער םון חברה

 באוועטגנ, ארבײטער דער אין נײ גאוי
 םיה־ קאנסערװאטיװםטע די אםי^ו וױייצ
 האבעץ האנסערװאמיײעז די םון רער

 פײל אוז רענק די נעהײסען ניט קײנביאל
 ױי םאר ײצע5« א אוגטערצושטעילעז

 די א*ז וחןרען נעראמעװעט זאיען די או
 אין זי• םאר נעהן זאי ײייל און רענס

 בולס, איז פארברעכען דער אט אריזאן.
אוטםארצייייד. און ׳עאר\י

 םאר־ האבען זײ װאס דעם אױסער
 בארויבס םענשען, אײנצעינע די ךאטצן
 םאר־ תפיםוז אין ?ײ און ®רײחײט, וייעד
 אוטפאר־ אן באנאננעז זײ חאבעז #אױקט

 גאנ־ דער ג׳וגען םארכיעמנז צײלימנז
ר i מ r : v װײל באוחנגונג, ארבײםער 
 םאר׳םסר׳ט אקם דעם מים האבעז ולי
nat באווע״ ױגיאן נאנצע די בזדשםוצט 
מ נמג אתאנזאצע אײנענע זייער און בכ

 פארשיממע די אײגרײדעז חנם םים
 אונ• און ייד יײז צז םייח ײיסאאאאג

מן רעריי m סי m r ¥  די אי? ווײס אי
יאטי?אוא^«וא  חא• די m גאריממן. וי
v n מן אזעלכי א  דאס, חײםט #ניסאן ו

n  m ד «ו ימיאגם י נ
ן גמננעען, אסאהנוואמי-ס ^

»t r w n t  n וואס זאך א
איז יױז יייי מגז ®רינצײ 'זגיאן די t« ^י

n» tw* ײגיאן n rr מנלאך די 
i־“־ tn » r ן י י ן ן חנ מנ און מ

n,ײ ־ י י נ מ ^
די

ת;  אפ״ געצװא^גמז ^טענדיג איז זי צ
 גװאלד״ pb מיטגיידער איהרע צוהיטען
 ערנידע• םון ברוטאריטעט; און טאטעז
 איהרע װעיכע םון שקיאפערײ און רונגעז

i דאגק א לײדעז, מיט;רידעל r f איצטײ 
 גע־ און סיסטעם האפיטאריסטיעער גער

זינדער.
 נאך כלנול דעם ניאכט עט װער און

 נא״ דעם אין םרײהײט, פון נאטעז איז
 ®ראלעטאריאט, און רעװארוציע פרן רען
 אםאל־ םון אײנעקײט, םוז נאכיעז איז

- צאכײישאן,  פאר״ דער גאו איו דאן -
•רא־ און םרעכער, גרעסער, פיל ברעכען

אומפאר• אודאי איז אוז װאקאטארי^ער, ^ צ-יי־יך
זא• טוז באײעגוננ ארבײטער די און

 רעם, ײעגעז װארט ׳פטאריו א׳הד דא נעז
 ווע־ ארבײטער די אײפהיעהרען נײז און
 פוז מען גע׳פיכטע; גאנצער דעי נעז

 אר• די הנויל. דעם פא:א:דעד«יאנטערען
 עי׳פ־ אירר זאנען מוז באווענוננ ב״טעד

 אזעיכע אין ײארט שטארהען און טד;
 די זײן סוזען זײ אונערענענה״םען.

 נעמעהעג־שען אזעלכע א־־וי אניי״פער
 אין םענמען דיזע אט םא־״-טע■־*; א־,

 איז דאם װײל נאקעטהײט, םילעי רע־
פראײאקאציע. פ־־זט

 אנשטאט אוים, אבער קורט לי־רער,
 זײנען אנגרייסערס, די זיין

״ נא־ זײ ט : l«”.־u׳ ז א ,כאי
 אז װיםען, ניט זאל נ־ען כדי !נגב

 די מיײעז זײ אליין. ננב דער א־ז דאם
 1אי רי׳פעל מיט׳ן אי״נצופאהרען ער׳שטע
 טאקטיח די נוצצן זײ אר״ז. װאכען

 דער איז נענוצט האט דייצדשלאנד וואס
 די נעווען דאר איז זי מלתרה. יועיט

 אריינצו־ ער׳פטע די איז אננרייםערי;
 איועס־ אי| בעלניען, איז זיר רייסען

 פארמײ־ א אין נעננער א־הרע :ע״-־טעלט
 נע■ רעינאר חאס און לינ־ע, דינוננם

 דך. פארטײרינצן צו אויסיייד, דעם יזאט
מז זיכער ײעלען װאם די, נענען  איהר זו

ארו־םצוטרייבען.
 I9W טוו ארבײטער־גאװענוננ די
 אייפפלזד ט׳טוז צייט. אין וז*רט איהר

מר די יען ײ מד חנר וחנגען ארנ אנ  נ
מז חנם וועמן נעשיכטזז, אג  פארדאג^ ג

 tun םאננארערילאגט׳נרען מוו טעז
יי אי אזיי קטיל, י  םאר «לאר ייץ ם׳

ײמז עס װער אלעניען,  אםת׳ע די ז
פאיחנגמר. אםת׳ע די םוטרים,
 איו און גמים איז םארברענעז דער

 מדשװינעז גיט טאר און אופפ^רצייליר
1 ײערען.

זאלעז מיד

ז ד « ם י ע ע ד ט ס ע ד כ א ץ ז ך א ע ד
ט ר ע ר—װ ב ע ..........ל

ו ע ד ד פ ם ד ק □ ע

י  זיי גאנ^ןנ• יינג* גןיחמעליבןי מ
 ••ראאא *י גײיי• *וי״אןז $ םיי
״ די גי״נןן *רובירצז איו 1•י גי« _ .

* * ** * w ״ י י - ײ י v* ״<ז י יי
• י ײ ײ ״ ״ י מ p< חי״יד ■ w> ויו 

> •ז« ״י י w ■יי ײ ײו י n<• t ן « W
i* יי n r  r m ז « W

 אינייטם־נא די פארנעסעיען צו
רערנערס. אונזערע פון נען

 דעם ט־ט שטןורצירען סענען מיר
 פ־ט״ ז־י נ«וט־ע ױ;י*ן, אמזער אין װאס

 דערבע־ס פון נא׳פטעהט נלידערטאפט
 אנ׳פו־אוננען, •אליטי׳פע אלערליי מיט

 אינטע־ די נע׳פטעיט איטעד די האבען
 אלע םון העכע־ ױגיןון דער פון רעסעז

 געװען דיד זײנען דעם רורך ■ארטייען.
 האיטאני״פ ארבײטען צו איםשטאנד

 טענד אונזעיע פון איגטערעסען די פאר
נערס.

 תאבען קרננות און לײדען פילע טיט
 פאר׳ז נאצאהלט םעמנערם אונזערע

 נע־ זלאט ױניאן אונזער װאפ פ־אנ־עס
 אלע מיר מענען ׳פטאלץ אנער מאכט,

 די יאלען רעזולטאטען. די טיט זיין
 םון אראנדשירט אונטערנעםוננען, ׳טעחנע
 יעה־ 25 דעם םײעדעז צו לאסאל אונזער

 זיין לאקאל, אונזעד פון עסזיסטענץ רינען
 טריײ און אחדזת פון דעםאגסטראציע א

 אינטעמיי־ צו לאסאל, צום הייט
 א־נייטער נאנצעי־ דער צו און שאנאל

באװענוננ.
 קאטעיס אונזע־ זאל לענעז לאנג

! 10 לאסאל ױניזין,
 אינטעי• אונזע* זאר לעבעז לאנג

װא־רסערס נאדסענט לײדים ניישאנאר
!יןייאן

גױם, בדודעד טיט
דוב׳נסק•) דוד

tfya*" ייון נפללנפפיס, m  m i א*הר 
 פאדדיגט *ײט, יאחר M פאר נצחון
װ״ היס«|f■ 1» דגער ננ

vo ויו װימן » י  צז tmotrmאוגט׳ /
«t מ• איז ית»גי«א*י׳נ איאנר

י ײ׳נו ן ט מ חן י  װסחם ■עחמחנן, י
ט m הײז גי׳פטט אי« n װי •ו»  tr m

 פ»רא ניט אויר איז *זוי חסרונות,
 רסײנות, mu *מאדזאיי׳נ ?״ן
 נא־ טרײר*ױניסן חנר פון *װײג » »יס

 דןר ט*ט צוזאמעו סעמסענדיג װענינג,
 ױניאו טרייד די פ»ר ,nnttna ארנייטער

 I)ibovp סיינט׳ oir ײטם •רינציפען,
i װעלט, ט׳ותג׳ורער » פאר n פארדןקט 

n די o n ,נפזיצט, איחר ײטס סעלח 
 •זעינע ח«ס איחר אױנ פעחלערען, אלע
 אלס איחר ז״ט — נעטאכט איז עס װען

 האר־ rnirn נרויסער אוגזער םון טײל א
נאגריסט. ציג

סצ־יאהריגען צום איױ ײינ׳טען מיר
טיך נליק. םיי און לענען יאגנ ױנילצי

........................—...........

 מ*ר ׳שלאכטסעלד. אינחסטריעלען דעם
 יעחןר װי פװהט זײן, צו אייר וױג׳פען

 םאר׳ן אדנײטער טייל נאװאוסטױגינער
 אויט״ די •יאנעדען, די קלאס, ארבייטער
 סלחסה דעי אין ווענװייזער רי םאד׳שער,
 די און ?יאס גאלעכאט־ם דעם צװי׳פעז

ארבייטער.
 פון צװײנ א איז יוניאן סאטערם די

 װאס בױם, םעכטינען ׳שעהנעם, דעם
אינטערניישאנאל. זיך רופט

 צו־ אינטערנ״שאנאל די לעבען זאל
 שעוזנע איהרע םון איינעם םיט זאמען

! 10 יאפאל — צװיינען
.2 לאסאל כטאדד עסזעפוםױו

סזהיעיזי. סורינסתי, ם.
פ׳יערנמ;. צוסערמא(, ר.

םערץ טען31 דאנערשטאג סיל, קאונ• סטודענטען פון מיטינג
 םטודעגםען־יןאוגםיל פון מיטיננ א

 עדױקײ׳שא־ אונזער םון קלאסען די פוו
 אפנעהאלטען װעט נעל־דעפארטםענט

 מארטש, טען31 רעם דאנערשטאג, װערען
 tie אםים איז ארכייט דער נאר גלײן־

 3 עדױקײשאנעל־דעפארטמענט, אונזער
סטריט. טע16 װעסט

ל א ס ס 2 ל ו 3 ם צ ע ו  

i o י  ע ל װ י ל פ א ה מ :

 אין צייס פורצע א איז *הדז 23
 אין און םענשהײם, דער םון לענע[ דעם
 א זעהד נעוױס ראס איז נעשיכטע רער

 א זעיזר אבער איז עם צײט. הודצע
 דעם םון יעבען דעם א*ן צײט לאננע

 םון עקזיסטענז דעם 1אי 1אי אײנצעלנעם
 25 עד׳שטע די א*בערהױפט ױניאן. «

 נעבוי- זיא ארנאניזאצ־ע די װזו יאהר,
 דער־ און אויפנעװאקסען נעװארען, רען

 מאכט םון שטופע העכםםע די נרײכם
 סין נוצען דעם סאד אנטװיהלונ{ און
םיטנלידער. די

 ,־עד םון באאמטע און טיםנלידער די
 נע־ װערכע ,10 לאקאל ױנ־א! סאטערס

 יא־־ינען 25 רעם פײערען איצט הען
»אלש עקזיםטעגץ זײער םון ױבילעאום ' 

 זיד אורזאכען אלע זיכער האבען •וניאן,
 ער־ דעם מ־ט ױבלען און םדעהען צו

 קא״ די ארנאגיזאצ־ע. זייער פון פאלנ
 בא• צייט דער דורך האם י,־ניא| טערם
 איהרע םאר וואונדער אויםצוםאן ײיזען

 אי־ ד• םאי ארכײטער, אלם םיםגליחנ.*
 זיײ זיי װעמען םים הלאוססאמר בערינע

 דער םאר און םארגונדעז געױעז געו
 װע־ אלנעמיי!, אין באװענוננ ארניימעד

 נע ציים יעדעי צו האבעו זיי מען
 זײ װאס אלץ טיט נעהאלםען און שטיצם
נעהענט. האנעז

 םוז ציימ דער פאר האט 10 לאתאל
 צוזאםענצױ באװיזעז עסזיםנמנץ א*הר

םעכטינע אײן 1אי םיטנלידער די שםיחןן

 םאסע, נאװאוםטזינינע ארנאניזירטע
 רער פאר אלעם טהאן צו נרײט איז װאס

 שטודם, לײן ;ױניאז דער פון באשיצוננ
 אינוויײ אדער אויםײײגינ םון שונא קיין
 באזינען צו זיי נכת נעווען נים א־ז נינ

 םאכט רי ציינט ראס צוטוטלען. אחןר
 אינערנענענהײם די און ױניאז א םון
ױגי*ן. דער צו םעטבערם די פון

 באאםטע און עקזעתוטיװע די מיר,
 אונ־ הארציג נאנריםען ,23 לאפאל פו|

 מניאן סאםעדם דער םון נרידער זערע
 אין ױנילעאום, יאהרינען 25 זייער צו

 װינ־• און םיטנלידער, אונזע.*ע םה נאדעז
 ערפאלנ נרעםעחןן איז װײםערען זײ שז\
 םארבעםערען צו טעטינהייט זייער איז
 די םון לעבען חנם םאר׳טענערען אוז

 איבערינע אלע טים צוזאמען קאטערם
 1פי אינדוסטריע, אונזער םו| ארבייטער

םייל• א זיינעז זיי װעיכער
סענעדזהער. פינפ^װסהי, י■

.23 לאהאל באארר עקיעקוטױו

הארעקשאן. א
 ,“,נעגעכטינהײט נוםער רעצטען אין
 ווערט רעדאפציע, איז בריעוי די צװישען
 בר. סארעםיאגחננטען, די 1« אײנעי

 טעםנער א אלס אננענעבען װיללענבערנ,
 פארריכםןן אונז בעם ער .2 לאסאל 1פי

 םון םעטבער א איז ער :ײ-י׳שייק *״ש
) .9 <«סאל

ע כ א װ ן ש ע ש נ ע מ

ו אי *ט*רקע »
געחםען חזיעז
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ארנײםען געגאנגען איז וואס פרוי ד
שיגיאק. ד. י. פון;צרצעחױגג)

r ױסער גאגצען א t  t* n א י מ  מ
o נױס אווסגעםראגעז n ,סוף אז גצדאנק 

ף ן ס ^ m ו איחר עד^  נא־ ואנען. עס ד
 ארום זיך דרעחט נחןנש א ריעק-טען,

 ארבייט. «הן #<ײדיג זוםער גאנצען א
 אז און איבער׳ן װאקסען חובות ״

 קען וואס קוסען, שױ\ וועט סעזאן דער
- V אױפט^ז איײן ״ף ה צן אי ם ױ ק ך י  ז

PK J װידער סעז^ז נ*כ׳ז m לײ־ 
 געוױס אײגמולדעען. זיך וױחנד און יי

ט, עוועםטער די ײנען כ חג  זײ װאס מ
 ער װען יאהרען, די איהם דערגעהען

 ני״ חױאח• א נאד זיי צו אגקופצז דאדמ
m i, װעחנז דערםון קען װאט V יאהר 

 מוז מען זעלבע. דאס אױס יאהר איין
 קען עס איבעדרײסען. דאם אםאל ראד
 געריז״ ניט אזױ לעבען גאנצען א ראד

אי זאגען. זיכער איהר דא וױ;ט %  זי ז
ט  ארבײטעז״ געהן סעזאן אין איהם -
n i אי, עפעס• צו קוסען אזויערנאך 
 נ^ר רחםנות, א געװיס הינדער^ ײי

 גיטא ׳טוז כתז «טאכען פען הען וואס
 האט זאגען נאר אויסװעג. רדעא: יייז
 ער האט עאעס געזאנט. :יט עס •

 פאױעטעילען, נעקענט ניט אי ׳יא יא ד,ז
 גע־ האט ער ארויס. װעם דערפון װאס

 יא שוין זאל זי װען אפייו אז װאוסט,
 א&־ גענונ זיך וועט דארױןו באישטעהן

 אנ־ װעט דאס פארם א פאר װאס אןט
 איז עס אז נאר יט.3 ער װײס נעלפעז

 האכמן סעזאז, צום נאהענט געחדכיעז
אוננתרגעטריכעז. ישוױנסםער די אייזם

 םיאוס׳ע דארע, צזוײ ״עװעסטער, די
 נע־ האבען פענער די וועםען וױיבלאך,

 אוםצופרידענהײט, זײער חיהלען ̂אןט
 האל־ זיד מוזעז אלרײטניקעס, ׳זײ װא

 דער ׳תבצן דער װאס און זײ, םיט עזם
 דאס םרוי.,; מעתנע אזא תאט ׳מװאגער,

 און אײםערזיכטינ, געמאכם זײ האט
 די געפונעז זײ האבען הלואה א בעת

איצורעכענען. זיך געלעגענחיימ
 צורה הײז גאר עוין דאד האסט -־

 םלײש׳ שטיל ^תהן א זיך גענומעז גים.
 ארײן. ניט װאסער איז האנט יןײז טוט
 םרױעז, :אלע ארבײטען אםעריהא אין

 •גענונ אויד האבען אלײן כדר קינדער.
 עפעס צו זיך האט פען ביז געארבײט,

V אזוינם נעזעהן דערשיאגען.
נעװאוםט. גוט אלץ דאס האט םעלניה

 האבען ׳שװעםטער די װי #אופן דער נאד
 ביז באלײדינט איהם תאם נעז^ם, עס

 גענענ־ מענער׳ס די איז דערצו נאך ׳נאר
 טובה, זײער ניט דארוי ער װעז װאדט.
 איז אױסנעזידעלט. גוט זײ ער װאלם

 הארץ, ^װער א םיט ׳פװײגענדער, א ער
 אויף ברוגז׳ער א אתײםנעקוםען אוועק.

 שלעכטען זײן םאר װעלט גאנצער דער
 די צו אנסופען דאחי עד װאס סזל,

 דארו״ שװעסטער די צו און יאוועסטער.
 ארוכד ער .פלענם אנסופען. שסענרינ ער

^ אין םארביםצרטער, א נעהן ר א  זיד־ ה
 אן נעהאט אפטםאל יטוועסםער, די ילעז
 פים זײנען פענער די װאס נקמה, א זײ
צופרידען. ניט זײ

 זיך ער האט סעזאן צום נאחענט ׳דאך
 געדאגק זײן און אנגענומעז םוט מיט

ארױסגעזאנט.
הויכע, *שעד«נע, א ׳םרױ מעלניס׳ס

 הײנט ביז נאך איז פעלניס װעלכער אין
 גע־ ניט ודעת קײן האט םארליבט, געװען

 ^ענ־ איהר פטר׳עז ,s»cr אין געהן האט
 געלענ־ לײטיש זיך םון מאכען און קײט
 אין געהן נאר חתונה דער נאך טעי.

 זי !תפקר אויף קינדער לאזעז ׳שאפ!
ײכט אזוי ניט האם  אונםערגענעבען זיך י
 האט אגב םאץ. איתר םיז ײייעז דעם

 קאפ מװענעריג׳ס די אז םארשטאנען, זי
דערבײ. איז

 אלס געארבײט נענוג *טויז האט זי
 דעױ נאך ארבײטען געהן אױב פײדעל.

!געדארפט ניט איהם זי האט ׳חתו:ה
 האט — סעזאן אײנעם דעם נאר —

 די נאױ עד 4זאי — געבעטען פעלניק זיך
 פיט דארפען. ניט טובות עװעסטער׳ס

 דער־ עפעס צו זיך ער וועט געלט דעם
עלאנעז.

 געדעדט. גענוג און !:יט געהט זי
pc אױס. זיך זי לאבט ^װעסמער די 

 קײן זי דאױף ארבייםעז כעדזץ אויןז
ניט. מאן

איויפנע־ נאד ער האט פעלניק, גאר
 יטריז איהם עס האט געדאנק, דעם זאגט

 דורכצוםיהרעז. איהם פוט צוגעגעבען
 איבערגע׳־ איבערנע׳כעס׳ט, זיך זי ד.אט

געהן :םארגענומעז זיך און ט’ברונז
 זיך אפרענענעז נאר יא, — ארבײטען

 אלרײט־ פיאוס׳ע די םיט און מאז מים׳ז
״עויז. זי װעם דאס — ניצעס

 פעלגיק װי ײאך, צײײטע די שוין
 אײן בײ פרוי זײז מיט שאפ אין זיצט
 געתען און אגדערען, קעגען אײגם סיש,

שטרוי־היט.
 נאר ביזײ, ניט נאך איז יטאפ איז

 װיל צוזאמעז, ארבײט דער בײ זיצענדיג
 וױים, ער םרוי. זײן צו נוט זײן מעלגיס

ארויס־ איהם זועט ארבײט איהר םון אז

 דאנק־ אױס און טובד^ גרויסע א קופען
 ׳שװער ניט זאך קײן איהם איז בארקײט,

איוזר. פאר
 *טא־ •טטיקעל א ניט זי װיל צי —
פעדיער. דעד איז אץ )} האלאד
!גוטעי־ קײז זײן ניט ער זאל —
אן װי צוריק, זיך ציהט פעלניק אח

אינגעל. אםנע^פיסענער
 איהם םיט זיך זי פלענט דערפאר

 ׳טאפ, אין אינגעל א םיט װי ^עאפעץ,
 צױ פיט םעלניק, און האלב־ברװז׳דינ.

ערפילען, פינקטליך פלעגט םרידענהײט,
 םאר הארץ דאס איהם פארגעהט עס

 פאר־ אזױ װערט זי װאס פיטלײד,
 יױ־ פוז ׳פייה אוייז יטטעהט עװארצט.

 יצ גוטהקײט “פא און יטאפ. אין פען
 פאפענט אזא אין אידזר ער קען איהר,

הוקען. ניט אויגען די אין
 תופיעז גאר פען 4זאי זעהן, װעסט —

 פעהר יטאפ אין װעטטו געלט, אביסער צו
 גע־ א״גסאי, זי עד האט — געהן ניט

טיײסטען. געװארט יטאפ, פון הענדיג
פארגען :געטראבט אבער האט זי

 די אזייגעד, זעקס אויפ״צטעהן װידער
 פאן פיטין זיך פאר פאדזאיגען, לינדער

 צו־ טאג גאנצען א אויף יטאפ אין עסען
 זי ^אט דאס אפלאזען. יטטוב די גרײטען,

 זי איז גיםסקייט זײז פון געפאנט. בײז
געװארעז. בײזער נאך

 יחפנות וױיניגע:־ נאר ער זאל —
!איהר אויף האבען

 פאר צונענופען עס װאלט פעי^ניק
 זי איז ישװער, איהד פאלט עס גוט.
 פדעמד־ די !פרעפדקײט די אבער בײז.

 איהם צו איהד פון װעהעט װאס סײט,
 איהם לאזט ׳טעהר אלץ טאג יעדען םיט
 נעיע־ ער האט אנהויב אין רוהען. ניט

 איבערגע־זן, אינניכען װעט עס כענט,
 םרעטדקײט איהר איז ױאס־אטאל גאר

 דער כדט און געװאקסען, איהם צו
 דער־ אומדוהיגקײט.. זײן — םחנפדקײט

 אין האט ער װאס םארדרוס, דער נאך
איתר אז געזעהן, האט זי רערעטיקט. זיך

 טאכט *טא■ אין איהם םיס זץ־ ןאפען
 אױפגע־ דך ױ האם ®ױזלעז, טט איהס
 זץי האיט איהם, טיט ׳עאפען צו ׳עיט

 #טילא פיעדדע. א וױ סעהד איהם צו
 דו װיפיר ב-וגז, דיד זײ שטוב אין

 פיעמ״ צװי״טען ׳טאפי אין אבער וױלסט.
}> מצג״שען רע

 כד׳דניק װען *שאפ, אין אײנסאי,
 געװאלט אהײט:עהז בײם איהר י.אט

 זי האט טאנטעי*, דעם אנטאז העיסען
pc אדױס״ טאגטעי דעם בררנז׳דיג איהם 

 ת״ זאג א ;נאז אוגטעדן און, געגומען
\ םוחל — :טאן

 אז אױסנעדובט, זיך האט סעלניה׳ן
 באמערקט עס האם ׳טאפ גאנצער רעד
 א אױס״שיסעז pc אײן זיך האלט יאון

 פון געהענט גיט האט ער ;עלעכטער.
 איהם זיך האט עה ארויסנעהן. יטאפ

 יטײ אדויס, געהט ער נאר װי ;עדוכט,
 איז געיעכטעד. א טיט ארױס אלע סען
 יטאפ פון לעצטע־ דער כטעט געײען ער

ארױסצונעהז.
דו״י. זיך^ טיט פײנסטו װאס —

 א עפעס געזובט האט עד — דו...
ײ״ װאס טיט ווארט, יטטארי,  טרע־ צו א

 אגגעכאפט זיך געפינענדי;, גיט ארץ ׳פעז
 זיך האט עױ װעיבצז פא־ ווארם, א אן
געױעז• צופ־ידען אי געיטראקען, אי

ן י ר א ע ד ד מ ע ר פ

- טײ. נ

גרינבערג. אליעזר פון .
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ליבע, און בענקשאפם פון געליםען האםטו און
:פרײד פול איז געװען לעבען םיין דו, דענק, ניש

האב ם׳ םרעםד דער אין אױך װאכלענדיק כ׳ װ״
ײט און צעזײם װעגען זוםפיגע אויף צעעפד

גאםעז׳ רו״שיכע אוי,ל געבלאנדזשעט לאנג טעג ב׳האב
ט״ן אץ אײזען פון חפיםות, װי םויערען צוױשען :ש

טריבער׳ אײנזאםקײט אין פארבראכםע לאנג נעכט און
אלײן. אײנער און ארים, און עלענד, און

 ביפטי ײע־ ן טאבטעל *טוסטער״שע
 טאכט ■ א־ב־;־ זיך :עכיט דו װאם דא

 !איבײטעז געהט זי װעלט, די גליקריך
! יןײנעם פא־ ;יט ארבײטסטו, זיך פאר

 אננעקוקט אפנע^־טעי־ט, זיך האט י ז
 בײזעז א דיט ׳ט*געװאךע;עידו א איהמ
אם  נעיצװינעז. און אױגען, די אין פ̂י

ת א אזוי גע״טטאנען ״  װאי־ט זי וױ ׳װ
 וױיטער דע־נאך פאדלארען. ליטון דעם

 אױנען די ט*ט עדױינענדע, א נענאננעז
 גע־ איז ע־ ערד. דע־ אין אײנגעטאן

ײ האסט ניט :א:;ען ט איהר י  א ׳די
 א עפעס אז :עפיה^ט, *שװ״גענדעד,

 אפ־ איצט עד דזאט זאך *שװערע ״גדױהע
 זאל עס נעװאיט גע״טױאקעז, זיך ;עטאן,

 איידעױ פריהע־־, •שעה האלבע א מיט דין
אדױסנעזאנם. ;עהאם עס האם עי־־

 אפ־ אודבאדע־־קט זי האט דערנאך
טדעהר. א געוױ״צט

קייג־ גע״טוױגען, דעם ווענעז האט זי
 םון :אר נערעדט. ניט דעם װעגען מאל

 ״שוױעענדע, א ארץ זי טוט אז דעכיאלס
 ענטפע־־ט אין סײ *עטוב, איז סײ

 — קודץ זא״ דער צו אלץ אױז® איהם
 איז נאך, •צלאפעז אלע װען ניט. םעהר

״שדוײגעז. איהר פיט װאך ״שױן זי
 איוט־ אז דעפארס םון איז פעלניק

 נובד געוואים ♦טרעק. כױט גענאגנען
 נע־ ער האט הויז, איז יטװײגעז דאס זײן

 :ענלא־ קינדעד, די מיט גע״טטיפט לאבט,
 ;עהאלפען. :יט האט עס הויך. ®עלט

 געװען, גובך האט ״טװײגען פרויס דער
 כעלניה׳ס געפאכט. *טװײגען קינדער די

א:־ הויל זיך האט לאנען אופינאטירליו
װאס־;יײוױיגעןאיהף אן גע^אנען

 איד• פא־ ױך נע״שראהען טעהר אסאי
יטוױינען.

 פיט ד זיא אױ;ען די אין איהם בײ
 העכעד, אויסנעװאקסען יטװײגעז איהר

 שװײ־ איהי אינטערעםאנטער. יטעהנער,
 נעהײמגיס־ צוגענעבעז איהד האט גען

 כדט דעם אױףי געקוקט האט ער םולעס.
 דעם םיז װעט גוטעס ניט עפעס טרעק.י

 גע־ אזױ זיך האט עס ארויס. ״טוױיגען
 קאפ אין איהר צו ארײנקריכען װאלט

 פלאנע־ עװײגעז איהר װאס װיסען, און
)oi>r *11 זײם »וי.(

־ ך ן אי י ן נ ע ד י ר פ ו צ
)t גרינעם) צ פון ם«נןל*ג

_ חערשוגאװ. ליכ םשה פוז
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 אז זאנט, איחר וואס דעם, קע;ען
 אמערד םים אומצופרידען ייינען אלע
צוםרידען. יא איר נין אם קא.

 ניט עם איך וואלט אנחןלעץ קײן
 הײםישעי׳ א ט3» איחר דערצעחלם.

אייך. עם אייך דערצעהל
ײ״יג־ איבעי וואונדער ופלא, הםלא

 םאר־ יעצט !ונםלאוו( חתשים דער,
 בין םאשע דערפאר און שוין איך שטעה

צופריתן. איך
 א נעםאכס זיך «אט מײדעל מיין

 פו| אוועס אפססאל נעחם זי מאדע,
 מאל א און 12 אזזיים osip זי און שטוב
 פחגמז כײנאכט. אייגם Pp*o אפשר

 דאר. *וילור מײםם «<מט, *i frmm זי
 יי אי יג«רן נין איד ניט, םאר םען אז

 זי וועם fihtn און גים. ציך טשמעם
״ דעם זאגען םיר חז ם - א

נ” פאגמי/ א אנצר דאך ם׳איז י

n םיר ייים <ס און שאו, m יין■ n u n 
ײי Of&*0 ויד פארװאם י

DPir.
ייד א אױא jvHifew איך בין

J S ^
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 איך בין געשיכטע, אזא דערזעהן
 טןןכטער מייז !נעװארען ונשתוםם נבהל
 תםיד ה״ם דער איז םלענט נחםה מיין

 צױניםטען די םיינט וזאט זי אז שרײען,
 אין ■לוצים, דא, און השנאה בתכלית
 צױנים־ די צו זי נעהט רערינעז, םיצשע

 ניט עם, הייםט ׳*וין, זײ האט זי טעז.
 םעג־ דאס איז װי גװאלד י םיינם םעחר

ליך?..
jy;mc איך האב גיט. םען ט*ר זי 

ײ  זאל איר אז אפגעשםועםמ, טיר נ
 ארײננעהזי אױך ובעצסי, בכבודי אלײז,
rm r זעחן, אוינ«ן אײמנע םיינע םיט 
« די זיינעז עם װער  וואם צױניסנמן, ױנ

 אײי• װי כבוד, םעחר זי <ײגט זײ אזיןי־
חײםישע. די

*וויי־ אין אײנם איר סיש דערוזײ^
,  םיט לאנדםםאן, א דא אין 3הא מן
v אײן אױף םיר r ל רגי עו׳ייייי ט מו  גו

 •יציזדד^־ע — שעגען, איחם דארפט
o זאוחמ־צר(זויערער) דער n איחם םען 
מ גיי  איז נדיר א זײגער •isunss או

__ פריחער• &ח שוין•
^ 1&י װאגצן. •ון *וצגט א יחנר׳ יי

גיײײ חײייס איז נ»ד םיר •n די*,

 איהם האט pr זיין וועלכע בריעף, די זעז
אמעריקא. םון געיטריבען
 א ם׳איז אטעריקא.• איז ביז ״איך

 איך אידען. סך א פדם לאנד שעהנע
 יאברעי־ א ״צאניסט״, א געװארען בין

 מיט... חי... י^ראל עם לעהרער... ^ער
 א זײן מ׳דארף װאס געשיכטע גאנצער א

נאכצוזא־ אויף בלאפער א און קענער
עס. גען

 דאזיגען דעם איך דערזעה װאך יענע
!טלום : מיר ער זאגט ״צאניסם״

ווען ׳מלום. עליכם :איהם איך זאג
 ־— V אױדישראל סײן מיר םאהרעז

איהם. איך פרעג
 V שלעכט אײך איז דא :ער םאכט

 יזעז אידעלע א דא^י אײך םעהלם װאס
 ס׳װיל האלםען... ניט ארט קײן אויןי זיך
 װעט ^ואוהין וועלט. דער אין םליען נאר

ן סליען איחר ו ישראצ^.. ארץ ם
 דער־ אזוי, םיר שמועסעז דעךװײל

 לעילא געהט ער אז סיר, ער צעאט
 א האלטעז עױן קעז ער אוז ולעילא.

 הײנטינע די אויף חײסס דאם *חוםש׳/
טמ״. א ^מוגות סיי ,,
 זײז ־בעלן א װאלט איך איך, זאג

 קענסטו ״סיינדט״. דעם אויסחערען
y זאגעז ^וין אםטר

ט נאר האט ער נײן, :ער זאגט ני
 װעט צדגאכט מבת ר11נ צונעגרייט^

pn ״ בײ  וױיםט איהר באנמעט. א ו
 א חײסט דאם וואס ״ער זאנם *non סן

b נאגקצט. m אי, םאחרט חבד א 
b װײס איך זץי, דאכט סארטטא^ אבר 'j 
גצוױם... «אר

איז װאס־זשע איחם: ײיד ®חננ
V באצהעם אי אזףנט

זעחר. איחר וועט קוםט, :*ר אונט

אהין. אויך קוטט מײדעל אײער
 זײן נעװאלם מאקע האב איך הקיצור,

 ״צאניס־ העע די זעהן רא^שית, דארט.
 זײ אויף לײגט מײדעל מייז װאס טעז״,
 הײסיעע. די אויף װי כבוד, םעהר

 דעם — ״רעכדצ״ דעם העדען וה^נית,
 וױסען, טאקע און ׳עס הײסט ,ספיטיש״

זאגען. קען בחור אזא װאם
 איך 1 דערצעהרען אײך זאל איך

 נעזעהז, האב איך נעװעזען. דארט ביז
 צו צוגעיטכײינעלט וזאט מײדעל מײז װי

 האױ, איך און בחור, פיציע־דודע׳ס דעם
 אויבעריטטענ׳ס דעם גייט װעט עם אז

שדוך... א זײז הילף
 בזזדיי־ םײגער א טאקע איז ער און

 נתחון א געעפעגם עס האם ער אויך.
 אויף יאהר אזא גערעדט, האט ער !פה

 כמעט איבעדגענוטען האב איך םיך!..
במלה... מלה װארט, יעדעם

נאך. אױך־ איהם רעדט מײדעל םיין
 און רעטש׳/ זײן פארשריבע; האט זי

 עס זי חזר׳ט ?זאפ, םון הומט זי װען
 אן כיםע קװעלט און װארט װארט־אין

דעם. םון
 איבעמעבעז דא אײך איך װעיל אט

״ זיח פון װערטער עטליכע בלויז מ נ י סו ״
 םיר אז הײסעז, וױדער סען ״עס

 ױנסט םון •אראלעל art צוסומען זאלען
 ס׳םלהרט וואם ׳רעכט נאציאנאלער םון
 אײ םיט ״יאברעיש״* םאר יזאסוי א זיך

 זאלצן דורות צוקונםטיגע די און ריש
לאזוע...״ א אנאנסירען

 y ווערטער די אוץי איחר זאנט וואם
ן ®יחרט ח*ואי י ד!- דאר אויט ז  *דו
ד װאלט י  ייר־ אם^ריסי צוםףדצן. זײן י
צד בץ איד םענעען... אױם ®אויט בײט

J|*ױדע

V
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קלאוקמאכער *ארשיהטע די פון חשכון אױמ׳ן שוױנדעל קאלעקשאן *
 די נײט ווידער שױן ?א*ןען קןוטוניסטען די

 די סון ױדןזדנרענער חײםעאע האיינע די ■ושיןעס.
ד דזשאינט *אטע אאו  אעיןסיננ* אױף הערקװארטערס נ

 ״קאאעלשאן גייעם » גמפונען הןובען עװעגױ, טאן
o אוגטער סאא הײנטינס םפים״ n ״יי םין אױסרייד 

 אי׳ע קאאוקמאכעד״. אחנסטירטע םאר סןונד דעםענם
 זײערע — אונטעתעטוננען שייק םריערדינע זייערע

 םייר פאנדס״ ״סטרייה םאר אייאם וייערע ״נאנדם״,
 — ניט מעהר שױן עהזיסטירט װאס םפרײה האאוס א

*ו איינם זיינען  נ־ט דורכנעשאאען, אנדערער דער נ
 אנצושיה־ םאנדען םפשות׳דעע סיין ארייננרעננענדינ

 היאיי דעי מיט יוניאנש אונזערע געגען האכיןי זײער רען
נעננסטערס. נאצאהאטע םון

 זעהד אבער, זיך, גויםינט נאנדע לאמוניסטישע די
 נייער א אויןי נעשאאען זײ דינען נעאט. אין עטארה
 לאאוה אונגאיהאיכע די צװעס זײער םאר אױםנוצען סהים:

 ■ריזאז, אין נעװארען שארשיסט זיינען װעאכע פאנער,
 םיהרער קאמוניםטישע זייערע װאס דערםאר טאפע
 ׳טיאדיג• זיר ערקאערעז צו נעצװאוננען זערבסט זיי האכען

 יי 1םי לאנע אומגאיקאיכע די אױסצונוצען געדאנס דער
 צװעיןעג׳ געאט םאר קאאולטאכער פארשיהטע אריםע,
 אנ׳טטענ* יעדער אין עתעא ארויסנערופען װאלט
 נרופע. ארבײטער כאװאוםטזיניגער או[ עראיכעך דיגער״
 נאטראכטען ,רעװאצוציע״ םוז אואסטאאען די אנער

 יאר 1שיי איז זײ םאז־ און הייאינ, םאר ט י נ ר א ג
 אאנע אומנאיפאיכער דער אין זעהען זײ פארבאםען. ניט
 אױםנעצייכענטע אן פאאיפטאבער םארשיהטע די םון

 דרעסמאכער און סאאוק פון אויםצונארען נעאעגענהייט
 הא־ דערםאר און פעגעם. פארהאמױועםע שווער זײערע

 פא;ד ״דעםענם דיזען ןאםאען אננעפאננען טאפע זײ נען
.‘קאאוקמאנער םאר׳שיסטע די פאר

ערהאערען, *י נױטיג ניט זיבער דאך איז עם
 ארײנ* יא זאא רחםנות־אפיא דער אט אםיאו וחנז דאם

 סאםוניסםי׳טער דער אין דאאאר «אר א ברענגען
 נים פיינםאא קאאוסםאכער םאר׳פיפטע רי וועאען ■ו׳שתע,

 אוםנאיפאיכע זייעחז *םיאו און דערםון, סענט קײן זעחן
 חיאםאאז,- גענאיבען זײנען וועאמ קינדער, און פחיען

 די געניםען. ניט נאר אויך דערםון װעאען שםיצע, אהן
 םיםגאיד יעדער און דרעסםאכעד, די און קאאוקמאנער

 די װאם צואיב נוט זעהר װײםען ױניאז, אונזער םון
 זיר נויטינען םיהרער קאפוניסטישע ארונםערנעזעצטע

 טיט באנוצען זיר וועאען זײ אזוי װי און נעאט, אין
 ארונטערצו־ ‘״פאנדען׳ האגען דארםען זײ נעאט. דאם

 ארוםצוריננאעז ;סטרײק אין שע«ער ױניאן שאעפען״
 ״■יקעםם״, אזוי־גערופעגע םים שעפער דאזיקע די

 ;״שטאדסע״ באצאהאטע װי טעחר ניט זײנען וועאנע
 נעםרייע די אױםהאאטען בדי האבעז עס דארפען זײ

 װעמעס אנענטען, ביזנעס נערושענע אזױ פון קאטאגרצ
 איידיגע די אין זיצען אין באשטעחט ,ביזנעם״ חויפם

 דארט איז מען אז אײנדמס, דעם טאכען צו בדי אפיסעפ
מן דארםען זײ ״ביזי״ זעהר א  ארױםצונעבען נעאט ח

 1אי צירקואארען, םאראויםדערישע איננערישע, זייערע
 אינטערנעשאנאא דער אויוי שםת װארפצן זײ וועאמ

 ארויסנע־ זײ האט וועאכע םיהרערשאםט, ואיהד און
 ארונטער־ זײ םון און אםיסעם נאפווצכמ די םון ןוארפצן
 םיםנאידער נרײטע די אז אזױ םאםמם, זייערע נעריםען

 דארםען זיי זײנען; זײ ומר דערפענט האט ש»פט
 םיטיננען ,אוםפארםײאישע•־ איינצורופען געאם ה*כען

 האםנוננ, דער אין שאי־טשעראײט״ *זוײנערוםענע פון
 נאאיװע נעץ ז״ער אין כאפען צז גצאיננצן װצט זײ דאס

מ םענ׳מן, א מ  .אײנינפײס״ דאם םיאײכט, כאך נאויכען ו
 זיי► ;פאםוניםטען טיט םענאיד איז קאאפצראציצ אח

מן דארפעז א  .*טאאנאמיישאז״ אתאניזיחנן צז נעאט ח
 גאויז זוכעו וועאכע פאיקעס, קאםוניסםישע םיט פיאגספ

p «ו u n s נאדעא• אנרערע אין צזשמערוננ און מאין 
ע זײ ,rm< — ימיאגם םינ  פאנדעז אין זיף טי

 אונד זייער אין אעמן פון סיםן » כאס׳ש אנציזזאאטצז
 .ױניאז״, אפאױציאנם רחםגות׳דינער נמצר,פצטצפאט
m y* ר מ פאאויד פארשיתםע די פאתדידינען צו נים זי

דיתז.דעםע^ד פאז* ײדסי־וווי  •an >» אי װאם ח  
«האאעה א)וםוניסטישע די פארשאוצכצ) װאס * f

חנרטים טאו צו ?
P• פורש א אטמה ?*ך ייז נאי  im$«n «ײ 
m ®ודח n uMK • ױן< ויר וײ  
n ארגײמצר  H f<ap |;
ל מ *  w m m m רי 

*־ י . * » 4®*

m^\ מן « m ן n m  iwyj 1 אחנ(״11וונ"
y i מודח i״M w *  n  lygjiN ig ,i

jjnjyyroig וױ נ*נחנס Tf iwgn w ^ a ig  n 
g ivjjg^ig® mi \y ערקייערט w  ,viftw

hn דכער i \v w" ט  IVJny ig lyyiiiny ר
g גײעס iyniggדי, ״ ,ly in ^ ig s  yi^uo’Jiygp h 

iycf»gn געדארפט ogi ivcg ז״נען 
 y^y?רימינ וײןןר דאס #yjn)ny די

iy Hin^yga yrnyyyiigfi jin yrfmguyjgigooiN 
lyag^pig^? ywryoyig n, דyר jynyygi ig

f*yc n םון f Vffin \vigo^gp v m "g yiy^f״ *sv 
wag^ די ^וױנגען «ו Tf Iynywy iy lyy^aig 

n וױריןאיר ugn ד^ס jig # ג י ד ל ו ט  wigiingc 
jŷ .ŷ io ריז^ן פון■ iyyrn <וײ gנyװעד ר y \wרװgײ 

ivp ט ײ ק כ אי ^ pg םון *ג^טעגדיגק^ט jnyon iy tn״ 
ט ױכוןר ? in:ga ק^טוניסטי^^ר דיטירטעד  די ד

iyig /wagtwg^p די ga jyagn ya^yn ,lyag^Djhi* 
ט ^ gtg צאה̂י ט י  רyײf פטר ■רייז lyimity ng ב

ט רyזיכ ן ״מיהחגחש»ט"  םיטג^חגד yijn;g די ד
 מיט טpוpyוגg fyagn ya^yn ,f׳g:g^yjiyoJ,g דער םון

 gagiayn^ng |yagn ק^מוגיסטען רי »זוי װי צארן
ig !,gn| דער^ראאיזאציע g rg  ygoya yiyt;ig pg• 
י^הר. צוױי yטvאע די םון סטדאױף !,g טדײדס נידרטע

 דען זײ האכען ק^^וקמאכעד, פטריטיסטע די און
 pg D^proanc^ig רyד !,g גאויבען pg צוטרױען

 דיזע גילויבען ? אװענטוריסטען דיזע םון פעהינקײט
 רyזײ jy^^ngD jyagn וועאכע טרבײטער, אוםגאיקאיכע

 אין riyaya-ygi״ ?אמוניסטי^ע די דורך םדײהײט
 ה^כען קעגען םיטגאיחגר yiyrjig ? *ארפיהרער זײערע
 איז nya^yn בריװ, |yn:y:^c דעם םון ענטפער דיער

 די םרן גרו«ע א pD װאך הײגטיגע געװארען ערהאאטען
:אילײן זיר םאר רעדט כרױו דער םאר״טיסטע.

 ט׳ע1םאר'כיפ אונטערגעצײכענטע די ״מיר,
 קאמױ די אז דערװאוסט, זיך האבעז קראוקטאכער,

אוג״ אין אױפי-וף אן ארױסנעלאזט האבען ניסטען
געילט. זאמצען צו נאמען זער

?אאוהמאכער, yfg װיסען ילאזען װיצען מיר
 איז דאס אז -ארכײטעד־באװעגוננ, גאנצער דער און
 רועאכע מיטילצן, עטוציגצ םיצע די םון אײנער נאר

 אין זאמד װארפען צו אז װענדען קאמוגיסטען די
 דיער אגצומיחרען געאט lyfogf צו pg אויגצן, די

ארבײט. ױגיאן־ברעכעריעע
 קא־ די װאס דערםאר, דזשײצ pא זיצעז פיד
 דערקאעדצן דך געהײסען אוגז האבען מוגיםטען

 צו אאיץ זיך כדי געטאן, זײ האבען דאס שואדיג.
 גע־ די צו צוטרוי p'P ניט jyagn מיר ראסעװען.

 פאאו?• די רואיגירט האבצן װעיצכע פיהרער, װעזענע
 גע־ g כאגאננען אױך װי ױניאן, זײער און מאכער
אונז. גענען םארברעכען מײגעם

 אינ• דער צו צוטרוי םויצםטען דעם האבען מיר
 םאר מעגאיכעס איצעס טוט װעאכע טערנעשאנאא,

 און שװערער אונזעד אין העאפעץ צו ,אונז אונז
לאגע. ביטערער
 איעאירען און ?אמוניםטען די םארדאמען מיר

 אײן הײן בײצועטײערען ניט קאאו?:יאכער אאע צו
 דער מיט שטעהן צו און שװינדאער, די צו סענט

 צױ אױםצובױען ארבײט איהר אין איגטעדנודעאנאא
ױניאץ. אונזעד דיק

גרוס, ברידעראיכען פיט
:םמראורטײלםע די פון גרופע א

קאהען, סעם פארענסקי, דזש.
פײגאוױטש.״ א^יב. און לענס נײטען
♦ * ♦

 סאמוניסטען די םון םאדזגך פארצװײפעאטעד דיזער
 ״רחסנווד g דורך רyרבײטg רי םון געאט אויסנארען צ'

 דער אין יאאץ װיר?איכען זײער אונז וױיזט שפיא״
 םאר־ זיך האבען זײ טאג. צו הײנט באװענומ אדבײטער
 •ושסע״ ע?עאהאםטע םון y־ug3 g אין װאנדעאט

pאBg.מאס?צס ״רעװאאוציאנערע״ זײצרע מיט ערס 
 פנים׳ער, די םון fyony:nyD:ng אינגאנצען ככעט

 ארױס״ באױז ?עו וחןאכע ביאד, א םאר זײ שטעאען
 y;njyyr:g אעg צװישען בטונגgרgם און עהעא רוםען

טדייד־ױניאניסטען.
W אונזערע אפנארען נייט אבער װעאען זײ '^ g 

 זײ װעאכע געאט, שאםען צו *סקים״ נ;יעם זײמר םיט
 דע־ ״?אאו?םאכער אױסרײד דעם אונטער םאסהירען

 איגא״ נעקענט ניט זײ האבעז זײ װי אזוי ■ונ?ט םענס״
 ״דאטעוועם ארן *באנדס׳/ 4פריערדיגז זײערע םיט רען
 צו איבעריג זיו, דאבט איז, עס מריקם. ױניאן״ די

 ?אםױ נײער דיזער געגען םיטגאידער אונזערע װארגען
 ג ל. א• דעוי םון מיטנאידער די אוואנטורע. ניסטישער

ג  סעגט, יעדמר דאס־ גוט, זעחר איצט שוין װײםען י. ו
 וחנט פושקע, האמוניםםישער דער pg png פאאט װאס

p באװז פאד ווערען באגוצם 'g צו וױיטער — צוחמ 
 ngD צו װײטער ;איגםערנעשאנטא דער באקעספען
 ארכײםער דער אױוי שםוץ ווארםעז און סם שפרייטען
 םיט׳• אוגזעחנ חאבען צושסעחנר דיזע פאר באװענוג^

pw *ייו באייז גאידעד i װארט אעצסע אײן באױז:
p דםא ייו טײד פאר״ p̂ רבײ• דער אין יאטץ«

 ווערזנן געסטכט גימ m יײר מים !בטוחנגוגנ מער
p'p ,כױר ?אםיראםימן! טײנצ שאום nwn וױיך 

 «ון ציימן qjri סים ריחנן אונזערע פון •רדםגןםוײמן
pp ײן סיר וחנלען םעחר אח ׳שםערען, ןןייור »ױוי  ן
pg ץם וײומן אונמחנ *l pftĝ a%ng

w מ ג י ד פ צ װ T צ i y ז ל«?><ל ס

yrnggo^ דין זוגטא; pg שפת חײנטינצן
pg m חנר y^gf^glng oiyggp n  pp yya<iryj

>PT[P VJ pg
g ^pg גרױסען pg yiyyjgp םאסמיטיגג ^r a

y)iggar» o n  pg ,jgyaagi| ^״* /ygoyy gppy
g;yng jgypt gypjga g ww  pg, מצאצן oiyggp H 

26 ayi pny^pטצן ̂po oigy^^av lyjnfty דיצד 
g yjyyo^fpyא^gjgryryy^’g lyraig pc 10 *gpg* o 

o?״ n ױדאן, n ג$רמענט gpטyרס f״ivnyy |yj 
 ײpg 1 ,1901 רgםya יאחהגן מיט נאף אמאדדרט

fjmyj יאר?צד דו דצר מיט ונדצן3םאד aig״^
 אװ ״גײטס ױ jw טײא אסg oirwuga ,nnynga רyט

ĵ וױ pnw וױיט Mtg אײנאר״ g די iy;^ag יאחרצן 
pa דצם דורד יאהדחונדצרט. לצצטצן g,צטיגyױני• ן 

 pa יאחר טצ26 דאט גצפײצרט ומנרט ,iyag ,oוgyא
 iytJig םון טײל oאg טyוױט1טpg pg wyyonpy רyדי
gינטyרנyשאנgמ א  jyagn זײ װעלכער אהן ,yציgדזgא

 pg ה. ר. גדיגדוננ, *>רר נאך ■tfga אגנצשאאסצן ױך
oyi 1900 יאהד,

♦ * *
 כאטש ;10 אא?אא םון םײצרוגג Digy^nr די רyאכ

 צײט יאחר g טיט כמעט D^'Dyprigp זיף האט ױ
 צױ אזוי האט װעאכער ,1926 םון סטרײ? חנם צואיב

grigjng nytiig אצכצן ya^Tiy^^g דאס שטערט  pa• 
^ י ^tt חאט םען דאס ^irg צ g טר ג/ן^נט ניטgכטyן 
 כאויז גיט ;jn^og■ y;’Dani g i'g ױביאצאוטס, װעגען

igp• זיינצ y;y3^g .דאס מיטגאידצר jg ?1g נטצרנע״^ 
 זיך װצאצן יאאחמאעז ^נזצרע אאצ װצאכצר pg טונג

צן, איג  זײן װצאצן מינאאיתר ונזערעg yאg pg ב^י
 יצ״g חגר pg נאך ^בערחױים סירט,yרyינטgרgם טיוי
 jg דוו־ױ כטgמ y'vgr^gארג רyונזg רוען צײט רyטיג

g .ויפבוײפדאצעס
i'g יאהר, 25 דיזע םון םאראױף gאס g| אנגצשאא־ 

 האט ױניאן, אgינטעדנעשאנg ^נזצר םון טײא סעגער
 כא־ דyיעד אין אנטגיא וױכטיגצן g גענוכיען 10 אgאאק

 pg אוכישטענדען די פון רבצסצרונגgp דער םאר װענונג
ר די אעכען עס ורעאכע ע ט ײ  אינדוסטריע. אוגזער םון ^

 םאדערשטע די !,g געװען אאקאא דצד ?,g שטענדיג
 שטענדיג pg רטyרטרויעגסװgם שטענריג רײחצז,
 געתעגט איהם מען האט פאא אאע אאיאא.

 רטyקgגעםא האט קאמוי דער ign דארט געםינען
og שטgרp.םאר־ גןט וױרקאיך דף קעגמז מיר סטעז 

 דער אחן איגדוסטריצ ^נזצר !,g ^אניוי g שטעאען
njm w g מעכטיגצר אונזער פון באטײאיגונג gpטyרס 

g jig v^g t’j^ ’ngב מיר סענעז זויgטרgכטyדי ן 
 דער !,g קעםפער װסטעgבר די אאס קאטעיס

J• * *מין- ,איםi/oig. ,אװאנגארד, רער ױניאן 
 װצאכער קאמוי, דעם אויף ניט קײנפאא גיט װעאמנר

 באוױזען, האט ײעאכער נידעראאגע, קײן pp ניט וױיס
pg,^ אעצטען דצם אין jya^P'^wig װאס סטרײק 

ig t’g,^ אסו• די פון געװארען ^מיםגצצװ^נגען אונז? 
 טראץ אוםב^זעדעם, װי כםעט ארױםצוהוםען ניסטען,

אומשטעגדען. גינסםיגע ניט זעהר די
 אעכען דעם אין םעג םינסטערע אעצטע די pg און

 אא• אנדערע די םיז פיאע װצן ארג^זאציע, nytjig םון
 םון גצווארען פארבאענדעט דינצן יארק נױ אין אעזgק

 און ס,yנgטgראgש pg זyגאגgמpד קאמוניסטישע די
 •gp ךי זײנען פארפיהרצן, זײ pp נצאאזם זיך האבען
 און באװצגזנג רyרבײטg דצר צו טרײ געכאיבען טערס

 קאמוניסטישע די םון ypgpg איגעשאאגען.יצדער האכען
 גע־• די ױגיאן. זײער הערשעזgב צו ״וגיאן־ברעכער

 חאבען כװאאיעס ^אמוניסטישע ניםטיגע פעהראיכע,
 ?אטערם דצר םון װענט די trig םערטgהyג ^ומזיסט

^ ק א  וועאכען דורך שיאיצט אײז קײן געפינענדינ ניט א
 די צוױנגען געהענט גיט האט פען זיך. *־יײגצױשפארען

 •gng זײער איבערצוגעבען 10 אgpאא םון מיטנאידער
 זײנען זײ צושטערער; די םון הענט די אין ניזאציע

 זײ pg ־— אgידעg אאטען ?ײער צו געטרײ ם^עאיבעז
געדגט. האבען

 דער וואס ניט, װאוגדער הײז איז:^ריבער יעט
 אין פארװאנדעאט זיר חאט 10 אgאאק פו) ױביאעאום

ם אן ^ ײנ ם ע  כײטגאיד יעדער וועאכען f'g טוב ױם ^
*ננ\"ל. אז נעמעז צו שטאאץ איז

* ♦ *
 םון ארםיי אאיאאע די דאם זינער, זײנעז מיר

 זײערע אויר װי םיטנאירערשאםט, ברײטער אונזער
 נאיס־ נעםיהאט זיך װאאםען םארטרעטער, און םיהרער

 דער אין ■ערזענאיו זיר באטײאעעז צו שטאא׳ז און איו
 אוינ װ«ןד, חיינםינע 10 אאפאא םון פײערומ ױביאעאום

 ען־אויבם. דאס וואאםן אוםשםענדעז די און צײט די נאר
 איז •ערזצנאיו, נימ אויב זײן, דארטעו וועאען אאע אבער

 יעדער םון םיםנאיתר אונזערע אאע — גײסט,• איז
 אר• גאוסצגט אײדים די נאר זואו אוונד, איו שםאדט
 ײים םוז טאג דעם אין ארנאניזירם. ז״נען נייטער
 ארטנפאיםען טעםפעא מעפא אין ווןאןן נױטימ גרויםען

ר אםח׳ער, פח אויםדדױמן אונצאאינע מ מי חנ רי  נ
 ןואפ חבר׳שאפט, פון נונר דעם םאחפנמרקעז צז 4איב׳
םען גיט סײנט)וא וועם  יואפ בונל » — ווןרען אימתערי
מ די אויםנעשמאנען איז  נזד יאיז און שטורם^ עתסג

. אפפפרװיאיגפײגג און פרבנוו/ חרך הײאינם
 די פון שפיצפונפט דער 40 יאפאא מט־יא^ זיים ״

 די | ױניאן אונמר םון אװאמארד חנר תאם׳נ̂ר
X  votns מזיסטמץ »יי«ד «יו יאחר noyn פאד 

ר וחננ g אויסגעםראםעז טײר n ממ%«וױ ט ט* rv rm 
אזזףזפ

ד
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קר#טיע. דעמא״ אינחסטױעלע ױ .2
 צוערשט זײגען שפ«-פאםיטעס די

 איו עיפר דצד נעװארען א׳יננעפיהרט
 אטעפיפאנער דער פון צװיינצן *ועוכע

 ױניאדארגפגיזפ־ סײן װאו א-נרוסטריע,
 נעױען. ניט אינגפנצען נאך וײנען צ־עס
 םון געװארען אויםנעכאפט אי« פיאן דער
 חאנען װערכע אוגטערנעחטער, יענע

 יר די איננארירט איננאנצען ארער
 םארניסעג• טיט זײ חאנען אדער ניאגס,

 נעשינטע נאנצע די נאפעספט. סייט
 איינצױ אייראפע אין נאװענונג דער םון

 אז יערעגט, םאנוײדפאטיטעס #יהרען
 סיין אין קעו ארגאניזאציע ראזיגע די

 רע־ די זץ־ םיט םארנייטצן ניט פ»א
ױניאן. ;ויע

 יא דאגעגעז, איז, אםעריפע אין אוינ
 שטעיען צו מאטיװ דער נעװען וױרסזפם

 װידערשטאנד » שאפ״האםיטעס די רורך
 סוז ארנײטער־ױניאנס, אםת׳ע די נענען

 איױ־ די אז םעסטשטעיען, אנער םען
 דאר האכען קאםואני־ױניאנס נערושענע

 נע־ ערשטע די ארבייטער סך א נענעבען
 פאיעס־ אין אריינצוטרעטען אענענהייט

 אונטער־ די םיט םארהאנדאוננען ט־װע
 כאאד אםיאו איז אפט זעהר נעהפער.

 צוזאמענשטויס א צו געסרכדען אנהויב אין
 שאפ־קאמי־ די און ױניאנס די׳ צװי׳פען

 נע־ ניט איז צושטאגד אזא אכער טעם,
 םאםע אין כאא. ארנעםיינער קײן װען

 אאנד אין דא באװענוננ דער םון אגפאננ
 פײן םון נעװאוסם גיט כטעט פען ראט

 םארמען צוױי דיזע צװישען פײנטשאשט
ארבייטער־ארנאניזאציעם. ראדעמע פון

 םירמע די האט 1911 יאהר אין
 שי־ אין טארסם׳ און שאפנער ״רארט,

 קיא־ טענס םון מאנוםעסטשורערם לאנא,
 טרייר־ א זיך ניי אייננעפיהרט• ד־יננ,

 איעריבםוננ »ז» סת ײאז דער :אארד.
 צוזאנרען נעװארען אויסנעארנײט איז
 םרייד־ױניאז, דער םיז לאקאא דעם נדט

 קע־ דער נעװארען שיעטער איז װעיכער
 קלא־ ,אםאלנאמייטעד דער םון רענדעל

אטעריפא״. אװ װאירפערם דהיננ
 די םון פעריאדע ערשםער דער אין

 )1916 (ניז שאי־סאםיםעם אםערילאגער
 אוטפארטײ• אננעזעהענע םף א האכען
 זיינען װעלכע עקאנאםיםטען, אישע
 נעשטיםם םרײנדליר נעווען כלל כדרן־

 בא• גרײט ארנייטער־באווענוננ, דער צו
 די םון ראלע נענענזײטינע די האנרעלם

 און (ױגיאנם ארנאניזאציע־םארםען צװיי
 אנ־ רעטאלט ם׳האם שא«־סאםיטעס).

 פונהטען, שאלנענרע די אויױ נעװיזען
 לעבענס־אינטערעסען די באריהרען װאם

:ארבײטער די פין
 נעסענם װאלט שאפ־האםיטע די )1

 .און אויסצוטײטשע! מיטעל ניטער א ז־ץ
 טרײר- דעם םארוױרפליכקן פראסטיש
 אפ שליםט ױניאן רי װעלכען אנריםענט

אונטערנעהםער. אתאניזירטע די כיט
 אריינ* װאלט שאפ־סאםיטע רי )2

 ארביי־ די םון אינטערעם דעם נעצוינעז
 םע* םון פראנען טעכנישע אאע אין טער

 נרע־ םיל א אין (עםישענםי) :עדזשםענט
 ם׳אױ ווען איו דאס װי מאס, סערער
נעווען. םענליר

איינ* װאלטען ױניאן־םירער די )3
 דעצענםראליזא־ םון נוצען דעם נעזעהן

 טרײד־ױניאנס די אז םײנט, דאם ציע.
 זייער םון םײל א אפנענעבען װאלםעז

 שאפ־סאםיטעם, די צו (מאכט) קאנטראא
 נעבויט דעמאשראטיש זײן םוזען וועלבע

 אוםאפהעכניג םיהלען זיר דארםען 1אי
% *וגטעדנעהםער. יײ טצד

 ווערען ־לירערם1ױניא די זוען )4
 םרא• טעכנישע קליינע ריזע םון נאםרייט

 בא־ שא■ יעדען נונע זיינען וואס געו,
 אפנע־ נעסענם זיף זײ ײאלטען זוניער,

 םון םראע נרייטער רער םיט טעהר כצן
 אר• רער מיט און טרײד גאגצען דעם

 אין און לאנד אין בײטער־באווענומ,
אלנקםײ(. אין אויסלינד,

 װאאטעז שאפ־סאטיםעם די )5
 םיל אין ױניאכס זייעחן אוועפגעשטעלט

 אײנ* די םים באריחרונגקן נעהנםערע
 אוט־ אינחםםריעלע די פין צעלחייםצן

 שעפער. און פאנריפצן די אין שטענדען
 צר גצטאיט םעגליר וואלם װיחנר• דאס

 םון פאליםי אינדוסטריצלצ די צופאםצן
 און טיטען באזונדערצ די צו יוניאגס יי

 שאפ װיכטיגען יעדען אין בארינטננען
פאבריפ. אדער

 אין אז פלאר, ײייזט פראנראם אזא
«• שים פײן איז זינצן םעארעטישצן  מנ

 די און טרייר־ײגיאגס די צײישצז ז«ח
 איז פראתטיש גיטא. שאפ־פאסיםפס

 גצוזארעז, באוױזצן סאל אײגיגצ אױו
 ארנאגײא־ פון קאאסצן צוויי דימ אי

 אדצי •ריינג^ נאוזענטצ זײניז ציצם
מ אפימ מ שסטםענדיג קוױבים, לייג

niwar yn «ח toi «n י<ל
p ויאוסטזײן t^ r r > f o  pg| נומיחא 

ת) חזז n (י r r w  n  m |?וי M m
m י*ס  m m

פראנק חערםמן דר, םון

g,! אגריםעגטס, ^יגינון y)n װעיכע 
 באװעגונג טדײד״ױניאן רyגgpריyאפ די

שטעםיעי. אפיציצאצן איחר גצרעגט האט
 א״1האר שייביאדיגג ״כעטאצהעם די

 יאהר ײגיגעg מיט נאף האט רײשאן״
 סיסטעם g pin'pyn^g גצחאט צוריק

 מיט רgא•מ אן אויט שאפ־קאמיטעס, םרן
 pc דע^ארטמענט טרײדס מצטאא םyד
 אײבאר. אװ פעדערײשאן iypny9g רyד

pg איײ גדויסע רי האט 1923 יאתר 
 ענד ״כאאטימאר קאדיאגי • זענבהייז
הרט אחײא״  ריפעיר־ די אין ^מעםי
iyayy איהר lyooigiiga ,װערכער פאאן 

n  ppywga »קאא.yרgצוזאמענ״ ציע) 
 o:yr:u’tnyjyrD״p'iagp דער pp *רבײט}

pg אין ױניאן דער gאD yרgגyםון ז 
 לןאםף רyד אמשא װי ש»״צםישענסי,

 ־gpy פון אײנפיהרונג די גיײעץ, געגען
 און צײט ׳n;>gnyDgD אין נאםיעס

 פאאן, דיזער אויך זו. אז. א. ווערקצײג
 yngp 25 ארום איצט נעהםט ײאס

«g טויזענט ״ ^y^ איז jyo'ny^w מד 
 רײשאןyדyם lypnyog רyד פון װארען

 רט־gפyד טרײדס אgטy(כי אײבאר אװ
מענט).

 (באא״ א." צנד ״ב. דער אכװאהא
א איז סאאן אהײא) ענד טימאר ױי ^  ד
 װי סאפפאני, רyד םאר נוצאיר םעהר

 אין דאך ער האט ארכײטער, די רgם
 װאס סוגקטען, װיכטיגע yDnDy זיך

 רyד םאר אױסזיכטען נרױסע עםענען
עווננ ט ריי ^  ױניאדקאנטראא דעם םון ם

 *riiy:yD־fig^ פון iy:gip אאע אין
מענט.
g םון דאס איז, םאהט וױכטיגער 

 אײבאר אװ םעדערײשאן די האט אג^ויב
 שאפ־ די פון פאאן דעם צו צוטדטטימט

 ׳נדעזyאומשט אזעאכצ אונטער קאמיטעס
 גאנץ נעהאט jyngn קאמיטעס דיזע װען

 ״װעאםעיר די למש< װי אױםגאב^, עננע
 pg yדיצינישyריש־מgניטg(ס װאירק״
 אדצר היאםס־ארבײט), סארטען אנדערע

 (גרי־ *רצטענזיעס םון פרצזענטירוגג די
oyojyii( דעם צו ארבײטער די מצד 

 קאמ״ דער צו אדער נטy־מענע^שמBgש
 םונק״ דיזע אאע אין װ. .tg א. םאני
גאר נאר איז ש^דקאמיטע g םון ציעס

 בא־ רyקטיװg אן ײעגעז ניט דעyר קײן
 רyד םון קאנטראא דעם אין טײאיגוגכ

^g״ם*gרװgאטוננ )jyDtrnyjyD,^ װי 
 די םון פראגראם די איצט איז דאס

 ysrgyegT'g אאע אין סyיטDאPפ־gש
אענדעד.

:T װי גיט װי  ׳נטסyגרימg יענע iy״
־ האט ם^גריישאן די ו^ם א ^ ג פ  א
y מיט סיען r : ''g קאפפאניס, גרויסע 

 צו מיט<מ בעסטעך דער געװען םארט
g lycgu’ga ד צװיש^ רארמאניעyר 
 ױגיאן־ רyד צװישען אדער טרײד־ױניאן,
אן ש ײ  זײט. אײן םון אאגד, םון ם^ר

 זעאבסט־םארװאאטוננ אאקאיע^ דעי און
 דער פון שאפ, pg ארבײטע״ די פון

זײט. צװײטיער
 טײא אײן נ>ר ̂•yzg איז איץ דאס

 שטעהט yאכyװ םראג^ nyo'n: דער םון
 ארבײטער־ רyנgריקyמg דער םאר איצט

 צװײטע, g דא נאך ס׳איז ב*ױע:(נ:.
nnyo ^ ק נ ו  רyראזיג רער אין זײט ט

ם.yפראבא
 באויז דטyרyג טיר jyngn׳ דערװײא

 שאפײןא־ די אזוינס װאס דעם, וועגעץ
 סאציאאעז םyד םאר ןyדײטgב סyמיט

 ןyהyג סyאםיטp דיזע אויב םארטשריט,
pyiig ד אויףyן וועג, ם ע ^  ס'ה$בע װ

 ארגאניזירםד די זײ פאר נטyאנגעצײכ
 או דײטשאאנד ענגאאנד, םון ארבײטער

gנדyרy אyטרײר שטארהיען א מיט נדער 
 דעו םון זײט צױײטע די ױניאניזם.

 ר$לע, די זיך מיט ־באריהרט םראנע
^yזיסטירpע די װעאכע  טרײד־ױניאנס iנ

 די רyאונט אעבעז איז שפיאען דארםען
 אינדוסטרי;ך דער םון נדעןyאומשט נײע
אאנד. אין דא אנטװיקאונג אער

 אנטװיקאונג טעכנישיע ריזיגע די
 צוזאמענבינ־ g זיך מיט כטgברyג האט
 אונ־ (םאכען) קראפטס סך g פון דונג
 קאפד נרויסער אײן פרן דאך Dyi “ט^

 כמעס שוין איז מ^ג צו הײגט פאגיע.
 םאברי־ ריױנע [yj'py: צו כמגגאיך ניט
 בא־ אלע זאילען ארבײטער די װאו הען,

 (םאך). הראפט אײן־אײגציג^ צו לאגגען
 כטgברyנ צײט גײע די האט צײײטענס,

 באװאוסט־ די םון שטרעבונג g זיד םיט
g ׳האבען הענען צו ארבײטער ױנעע

ר א ע ט ל ע פ א ם ד ב ױ ו ט

כאראף. אב. ון0

 שארעכענט נעװען םאל אלע איז עם
 אר־ אן ווען טוב, ױם נרויםער א אלם

 אידי־ א םפעציעל ארנאניזאציע, בייטער
 םשף א אין האט ױניאן, ארבייטער שע
 םונסציא־ יאהר שינוי־און־צװאנצינ שון

 אפטרעטען אחן בםדר האט און נירט
 רעם אױשנעהאלםעז סליכם איתר שון

אחדות. םון באנער
 םוין ױבילעאום א איז טאנ נרױםער א •

 עלזיסטענץ יעהרינער פינף־אוךצװאנציג
ױניאן. ארבײםער אן םון

 דער אין נאם, אידישער דער אויןי
 נעשעהע* אזא האם נאװענוננ, ארנייטער

 נעפלאנצט ראט און םרייר געבראכט ניש
 ארבײטער םון נויער און טרענער די אין

 א האפנוגנען, נרעםערע ארנאניזאציעם
 כוחות זייערע אז גלריבעז שטארימרעז

 וועל־ אידעאא, אן צו אוועמענעבען ײערען
 םעגליר, םאכען ענרליך דאו וועט כער

 זאלען עשירות אלע שאםען וועלכע די אז
 באקוועםליכסיי־ די םעהרער-םון נעניםען

 מיר וועלכער אין סיםטעם די וואם טען
א האם לעבמז מאם. םולער אין'
 טובים ױם אזעלכע שון פײערוננ רי

 איה־ םון חערצער די אין נעצונדען האט
 אינעתעבענהײט טרײהייט, פרײנד חנ
 פארטצױ װײטער ענטשלאםענחײט און

 רי םאראײנינען םון ארבײט די זעצען
 ױניאגם, שטארמע מעחר אין ארנײטער

 נעתרױודעטע, און אונםעררריהםע די זיי,
 םאלי־ םון םאהן דער אוכטער םושטירען
 זיי־ שםידעז םעםטער עננער, ;דאריטעט

 בכוח זײן זאלען זײ אום רייהען, ערע
 בע־ אויםצוסעמשען אחדות זײןר .תרף
 םרײערע שעהנערע, א באריננונגען, םערע

- וועלט.
י * *

 דער םון ,10 לאסאל ױגיאן, אונזער
 איחר איצט םייערט אינםעתעשאנעל,

עפזיםםענץ. יעחרינע צוואגציג םיטי־און
 די אט חאם יאחר םיטי־אידצװאנצינ

 בײ אינטש םראט, כײ סראט יוניאז
 אין האטער דעם םאר גצפצטפט אינט׳פ,
 םעם־ די און םרײד, סלאיידדרצס אתזער
 םחנהצן ויר םצנצן 10 לאיואל פון מרם

יײיאו• זייפא סים זיין שטאלץ און
 וומז אז באוױזצן חאט io ראפאל
 אר־ יחנז אינטצלינצ̂נ זײנצן ארנײמער

 נוח דצם איז באוואוסט זייגצן פיימור
no ^ייוימײ• tm  imײ ני« זײ ןן»
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 זיך םאר ארויסציהען אסgכ םון צײטען
 חלק pnyDyi: א בענעםיטען, גרעסערע

 בארעב־ פאיק^מען זײנען זײ וועלבען צו
* * ינטינט.

 די אז מיר, זיך דאכט מאל פאנכעס
יD געהט 10 לאקאל אז נײעס, 'yא רעז 

 הא־ מיר װאס רערםאר טוב, ױם גרויסעז
 יע״ צו ױניאן א זעהן צו דערלעבט כען

 יאהר, םינזי־אוךצװאנציג העמפעז צו בען,
חלום. שעהנער א איז

 זײגען ױניאנס אונזערע וועז איצט,
 װען ׳איצט האס; םון דורכגעםרעםען

 גע• םארםיהרט זײנען לאחאיס אונזערע
 דער און אפגרונד, צום כמעט װארען

 אחדות ארבײםער םון אידעאל נרויסער
 איל םארװארםען און צעבראכצז לינט
 םארשפריײ שטענדיגער םון שמוץ דעם
 אונאייניגקײט, פון סם דעם םון טונג

pp איצט םארלױמדוננ, םון גיםט דעם 
 אונזער אין יאסאל א נעםינען זיך זאל

 סע־ זיך זאי װעיכער באארד, דזשאינט
 — טוב ױם נרויסצן gtg ipi'ngp נען
 מעשה אויםגעטראכטע אן װי כםצט איז
נאכט. אײן און טױזענט םון

 פון גיםט די אז מעגליך עם איז װי
 װאס שנאה, פון סם דער tg מיםטרויען,

 געװארען םארשפרײט קינצייך אזױ איז
 קאטערם די ראך האט כאװײרים די םון
 קען סג ױאקאל איז ־־־- געטראםען ניט
pg די אויפהײבען צײמ הםילגה דיזער 

 מעכד די רופען pg אחדות pp פאהן
 ארבײטער״באווע״ גאגצע די װי בערס,

 גרויסען דעם םײערען און יזוםען צו גוננ,
 צװאנציג־ און םינף דעם — מוב ױם

*... ױבילעאום יעחרעען
 אםאי גאר צײגט נעשעהעניש דיזע

 חאט ארבײטער דער ווען אז איבער,
 ציילען די וועגען p'moigtiga קלארען א

 — ארגאניזאציע זיץ םון אס,אויםגאבעז
 אזעי־ םארטוםיעז, גיט םצז |yp אזעלכען

 םיט ניט םארםיחרעז, טט םען קען כען
 םאר־ גאידענע מיט גיט פראזען, שעחנצ

 יא־ םון מעםבערם די ךײ שפרעכענם;/
 ימופ זײעחנ געחאלםען חאבען ,10
 חאט דאםיר pg וואםאר דעם אריבער

 צײ און םארניכטער די pd שםמ די
 ניט זײ אויה װניאן דער מון שמליצר

J געחאמ M *  p*p
» • *

 איחר, חאט טוב מם דאיעלטען א
מים נױר אח ,10 יאפאי פון מםמןרם

 גע־ װאס םראגען, די אין דעה שטיסעא
:ט,yדזשטy;yמ םון םyסיסט די אן הען

 ;jt:yttg3 yישטyסyג איצטיגע די
 שאפ־האםי־ הא:ד אין דא אײנצופיהרען

 n םון קאנטראר דעם רy(אוגט סyט
 nnypyj און טרױעריג װי קאמפאניס),

 ױניאך oyi םון זײן ניט זאל זי ליך
 װיכטײ אײן דאר לערעגט שטאגדפונקט,

iyj .די אז אונז, ד^^םאנט זי לעסאן 
 די ױניאנס, צושפייטערטע די םון צײט

 פא^ פאדבײ. שוין איז קראםט־ױגיאנס,
 אי;וא איז ןyרעסyר־אינטyרבײטg רי

 טדײד־ױניאנפ די דאס נויטיג, אבסאלוט
iy^gt איבyרנyאױר װער^ בויט ig *;אי 

יסוד. דוסטריעלען
 שאפ־קאטיטעס פון פדיגצים רyד
 פאר הילף g זײן Djypy; װאלט

gסyריgpנyאדבײטער־באװ^וגנ, ר vii\ 
אן װאלט זי  אגעד־ ognyj רyפריה פון נ

•o:yp סיסט דיyאינרוסטריעיע פון ם 
y ױגיאנס. ^  y3^ytg רע1בל' ארן&* 

 אוי״ פון פראדוקציע די װי איגדוסטדיען,
 עיערך און ריyשי'נgאפים־מ ̂זyטאסאביי

 ברוירyהויז־ג oyi פאר װ^י?צײג טרישע
iy :''t— גyביטy,פאר־ די ײעלבע אויף ז 

 ya• גארגיט קען ?ראםט־ױניאן צײטיגע
 כיעגליך nyi רyאיב ס׳איז זײן. אלט

 lypgt תסערyר:yאונט די דאס נ^וארען,
 און ;ytt dvi זyרױיפgפ קענען לײכט

 יױ ״?אמפאני y:y:''g yרyזײ גרינדען
ײג^ yp^yii ניאנס׳/  ױניאנס ?ײן ניט ז

ly און r 't שאפ*?אפי־ ריכטיגע אםילו 
c w װאש ׳דאס נאר טו^ן זײ גיט. אויך 

זא־ זײ tg ,jyp'tt אונטערנ^ןע־ר די
‘m  ]V•

אננ, ׳פען הטyז ײטt רyנדg דער םון
 ערפאלנרײכסטע און שטאר?םטע רי וי
tמyריgpגyדי אין די װי ױניאנס, ר 

 מאין־װאיר־ רyױנײט די .אד^טרײדס,
cnyr בראד רעילראוד אוןyזײ ׳רהודס 

 באדס דילם אויף ארגאניזירט y»^ *עז
אינדוסטרי^. פון

;y:"t טאכױלנט זyאיצטי: cyn א-ז
 פאהטיש^־־ ד^־ לויט ̂ןyנרyאומשט די
^y:g׳ yD̂ ytg, צוױ־ ?אנ?ותגנץ א דאס 

 און טרײד־ױניאנס רyנgpריyםg די שען
טעס די  דאס און ׳כלר דיער t'g ש^?אמי
 ?אאפעדאציע אדילר פטgםרײנטש די

 שאפ־קאפי״ n און ױניאנס די צװישען
.Dg:o'tg רy:yלטyt גאנץ g איז סyט

 סאס־• nyi רyאונט ױניאנס האמפאני
yp ש םוןEg־pאמיטyזיך האבען ס 
די װי ך' ־י

 pg פאפיד גיעהילץ, לײנם, סטריט־?אר
)10 זײט אויף ;שלום

 ױם *ײער אין משמח זיך דינען אײך
טוב.

 יעס, — !טוב ױם דאפעלטער א
דא םרײנד, און ברידער פרײד. yרטyBא'

 בא״ האט איהר סחפת ערשםעגס,
 יױ שטאר?ע א אויםצוהאיטעז רויזעז

 מניאן א יאהר, ־צװאנציגpי־אtינD ניאן
 א און שטאיץ א נאר ניט pg װעיזכמ

 אר־ גאנצער רyד םאר אײך, םאר כבור
 ױניאן g yקgט נאר — באװענוננ, בײטער
jny אפנעהיט האט װעילכע ''g אינטע־ 
 מענשלי״ אייע^ע באשיצט האט רעסען,

 ־נע םאי אלע אײך האט און רעכטע כע
זיג. צו זיג םזן םיהרט

 באוױי־ האט איהר װאם צװײטענס,
- נערעבטיגיוײט  2 ױם־טוב ראפעלצע־ -

 אר״ ציי־באװאוסטע ײט1 איהר tg זען
 די tg עןtgרלyד ניט האט און בײטער

 ״yצ פון סם חגר רגיכטוננ,gם pp פעסט
 אײערע אין ארײנסומען pgt שטערוננ

 דער?ענט האט איהר רט,yרקgם רײהען.
 אונטער האבען װעיכע מחבלים יענע
p א pp אנשטעל דעם p 'g ig p ̂

 ,ingngB צו *"ך נאר וכטtגע םראנט,
 די טאן צו העלםעז זײ זאלט nn'g אום

 םיט ארבײט םארניכטוננס שעדליכע
יג.gערם מעהר

,10 לאקאל םון מעמבצרס אײן, מיט
 טו־ אקטױוע |tg םיהרערס אײערע מיט
y טו ערם n אײך כױם ײן.1 משמח זיך 

 עהרליכער יצרעד זיך םרײט און הוליעט
g ':p| ,אין טוער ערענסטער יערער מאן 
 שיהען איע באװענוננ. ארבײטצר דצר
 האםען, מיר ברכה. yrvign g אײך

iy^g tg טרײהײט, אױסגעוזאלטענע 
 ױניאן אײער צו איבעמעבענחײט אייער

 אנדערע די םאר סימבאל א זײן װעט
 א םאר זיך האבען װעלכע ארבײטער,

 נעי זיך האבען און םאריארעז מ*'י^נמ
 ז,ytראD שעהגע פון םארםיהרען ט1לא

 ילי• פאלשע פון געםאיעז זײנעז װעלכמ
חערצער. פאר׳סם׳טע pg נען

 גראטױ הארציגע g אייף שיס איד
 ספע• און באזונדער יעחט צו יאציאן

 םרײנד מײן םסגא שטארק איך בין ציעיל
 דובינסקי, דוב גמנאסע סאלענע. אח

 םאר״ אין חלק גרויסען א האט וחזירער
 ניט זאל ױניאן אײער אין אז הימעז
 צעבראכען האט וועיכצ ניאט די *רײי

 דוביג• איהב^ ױניאנס. יאחאל *ײ־יזרע
 בא• האט ער װאס טחיא איד ביז סחי׳ז.
 אין אײנינסײט די ♦ויימ^יזזאלײע! ױיימז
י אוז ל״לאל אײ״ר  און םרײנד א צו ̂ז

חארציגםטען מײן איד *יײו א
י ײ*ױך ®יהיער דעם יײבײשס*. ײ

ייף םיחל איד אוז ל״יײאיי WkdMU• MMMMt •l|k Mfwv»k
ײ “״•  םיט זוזאםען םיימרען «•** ײי

ג יום ד«ו«א«מן נרױם׳מ אוגזער םו
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שע די פח טזכ יום פדלעז אץ ארבײטער איד
״גערעט דעי־ «#ר

pc .ארטור ז
ױגקײמ״)

tm אדבײםס־ חגר דלות, דעם מיטען 
 ;רױ םאג״טענליבער דער און לאזינקײט

o קײט n  pc יעבעז ארבײטעד אידישען 
 זונמעד » אױפגעשיינט הןוט יױיעז, איז

 דמעד םוב ױם פון כװאליע א יצםײכעל.
 אי״ די אדורבכעלאפעז איז בוןגײסםערונג

 »יז א־יינער שטעטלאך: איז שםעט דייטע
 1נ*י םיחגד באליבםעםטע און ?לטסםע די

 דער סי״אס,. אדבײםעד אי׳זײשען דעם
 האט כדבאלעװיטש, ב. אוגמרפױדליכעד

 געבורטס־ ־יעלזריגעז50 זיין געפײעדם
 זייז פון ױבר -יעז־;:ײגעז30 דעם און םא:

טעםעקײט. םאציאליסטישער
 ״סיכאלעזױמש — אזוי ךך -־עדט עם
 — געבורםסטא:״ זיין ;עפייערט האם
 כײנא־ :רויעד דער איז אטת׳ען דער אין

 באשײדענער, דעד איזץ ;$ך רעװיטש
 פארשטעהט װאס טזעד, אוגגעזעטינטעד

 ױ־ זיין דאדוי טען פאדוואט ניט אפי^ו
 קוטען װאס ,׳פאל — פײעדען. בילעאום

 :ע־ ער האט — ױם־טוביםי׳״ עפעס מיד
 אקאיע־ פייערליכער דעױ אױף םדעגס

 כמליד עפעס איך בין ״װאס — טיע
 -*״ דײ-עז איזע > אגדעדע פאד ירוסן

 ער־ אלצ אלן בונריסטען ליגירטע6דיםצי
 קיינעם קוטט עס חוב. אונזער םיר פי^עז
 דערפא־"... דא:ק םפעציעלען קײן נישט

 נעפייערט ױבילעאום זײן טאקע האבען
 ארבײ־ איל־ישע טױזענטער צעגדליגער

 1אי צו;ע;רייט אלעס׳ האבעז װאס טער,
 איײז, איהם פאד געהייסניש שטרענגער

 גזד האט מעז און םארשװערונג א װי
 דיסציפ־ פאדטײ pc כח מיט׳ז דארפט

 זאי עד מיכאלעוױסש׳עז בײ פועי׳ז לין
 V.״»—־ פײעדוגג. דער צו קומען בכלל

 ער האט — געהוכמז נים טאלוע װאלם
 איך — ערקלעדט, םײערתנ דער אױןי

 דיכציפרײ א אז שטענדיג pc אכיעד ביז
ז בדנדיסס. ניד^מד  באשיאסצז חאט מ

 איך געסומען. איך ביץ ׳?ומעז זאי איך
 סײערט טוב ױם דעם אז אבער, װײם
 איהר מאכט דאס םיר, ־־me נייטט א״הר

 ארבײטער־ אידישער חןר םאר פאראדען
 הע־ יאהר דרײסינ רי יכבוד באװענומ,

״בונד״. pc ?אם*עז ראאישע
pk אידײ די נאך האבען ?ײנסאר 

 אזא ארויםגעװיזען ניט ארבײטער שע
 װי ױם־טוב א םײערען צו םעהיג?ײט

 ארבײטער אידימע זעילבע די ;מאל דאם
 לגבי רחמגות <ןײן pe גיט װײםעז װאס

 נוצעז װאס טוער, און טיהרעד זיתרע
p אוגערםיד?יכ?ײט די אויט t חגםגרײז 

 אים םון םאדערעז םיכאלעװיט^, גתיאם
 נאך או־בײט, מעהר נאר —.נאך אײביג

 ׳טטאדט א אין נאך נוארזאםיונג, א אויף
 אי־ זעילבע די ־בײ—אפרות ?ײן ניטא —

 גע־ איצט זיך האבען ארבײטער דישע
 צו־ און יויבע pD ?װאיען א<ע עמזננט

 פיהדעד. איםזח זײעד צו געבונדעג?ײט
 די זיך איז ?זטראם ע^ע?טרישעד אן וױ

 פאנאגדער־ םײערוננ דער װעגעז ידועח
 אומע־ םון און אנד5 איבער׳ז געיאפען

 דעימנאציעם, נעמםדאםט האבעז טום
 אוז באנריםוגנעז njmnn:in אדרעםעז,

rvuno פון אויםדח?עז הארציגע —־ 
 געמאכט האם עס ליבזג םון און נורײר

ארבײטער אידישע די אז ,pvnrm דעם

■wrWWyWWVOdWWMWWMMMMWWI

 װעד אין טאנ א עדוואדט ?וים האבען
 די אױסדרי?ען קאגען זארען זײ כען

 צוגעבױ-דעג^יט p* װארים?ײם ;א;צע
 אנ״ העדצעד זײעדע אין זיך האט װאס

גע?ייבען.
 ארבייטער• פארדיגטעד ארטעױ, דער
 געודאױנם היעט ביז נאך האט פיהדער

o אויף צימערער ארעם ,p^p א אין n 
i פיענט ער װאו שטאק, טען6 n r טאג 
ט מיךער, א ע  ארױפ?רעטזד בײגאכם ^•

 אי• וואחטעװעד די איהם האבעז רען.
 הארציגען א צוגענדײט אדבײט דײשע
אגנעחןדט, ניט קיינעם פון :רייז1סױר
 הא׳ ׳אי:יציאטיװ אײגענעד דיער יױט
 צזגױפנעקייבען זיך צוױיטען זײ בען

 אײנגעריכ־ rא שױ\ האבען און גערד
 פאי טא: א זיץ. צו געהער עס וױ טעט
 מיכאיע־ װען פײעדונג, אפיציעי־יגר דער

ײ רעדאקציע אין ;עזעסען איז װימיט  נ
 א־בײטער איים צו קוטען ארבײט, זײן
 טיט כיוז ער אז ׳אײן אי־ם רעדען און
 *;:ין. וױכטיגען זעהד א ותנען געקן זײ
 כאיולדע״ א אין אױעק איקם ן1יפיה* די

 צ-דע־־עז, אײ;י;ע פין װאױ:ו:; מעד
 פא־־ טיט טעבעי־, עי־ענאנטע ׳;ײע רים

 ׳ריכט*; באקװעסדכקײטעז, ׳טידענע
 א פא־ דט׳צ — פאטערען וױיכע ירײן

 ‘טיכא באגענענט װע;ט די אויף פיי:ץ.
ד דין פון בירדער זײנע יעװים״ט צ י  א
 ע־־חיעלעז אדבייטע־ די אח װאזינוגכ

 װאוי־ זײן םאקע איז דאס — אז איהם,
 גרוײ דעד װאויגען... ער װעט דא נונ:,

 ?ינדיש־ברויע די מים מיכאיעוױם״ט ער
 א איז ״דאס — :פ,־־אטעסטירט אדימן

 װאױניי-ג די װער איך פאױעזוערונ;!
 הײ אדבײטער די אבער באיקאטידען!״

 :ע:וג ביײבעז, מוזטו ״דא א*הם. טען
 זיך טרײפט בױדים״... אוים׳ז :עקראכעז

 איהר נאר װי ״װאדט, :כייכאיעוױם״ט
 ררעי ׳קא;טרארי.*עז אויפהערעז מיך וועט
 םא־ װײכע אײערע ארױסווארפען איך

 מײן צודי?;עמען כדר וועה און מעיעז
 אזן ב^װעסער״.*. rm'D שטרל... אלסעז
עי עדקיע־־ט באנהעט פײעדייכעז אויפ׳ן

̂יץןד • ן
אויסצו־ מיך מײנט איהר אויב

 זעײ דעד בלײבען װע< איך צי פדופעז
 בורז^ואזע אין י^עבענדיג בונדיסט בעד

 איהר האט דערפאד באקװעסליכהײטעז,
 װאױגוגג, דײכע אזא אײמעדיכסעט סיר
 דאס אז םאראויס, זיא אײך איך זא;

 איו :אגנעז .גיט אײך וועט יטטיקעי
 זעיבער^מיכא־לע־ ךעד ביײבען ןועל

װיטיע״...
 אדביײ די םון באציהונ; גאנצע די

 אזוי געװעז איז םיהדער זײער צו טער
 אפיײ מיטנעדיםעז האט עס אז רירעגד,

מ די  ביר־ גאנצע די :^טיכטען םײגד?י
 ש:אח צעד1נא איהד בײ ■רעסע נערליכע

 אפ־ ווארעם זעהד זיך האם ״בונד״״, צום
 דער װעגען און ױבילאר װעגען גערופעז

םײערוגג.
 די װאס ניט איז וואונדעד סײ[ און

 האד־ אזא פארמאגעז ארבײםעד אידי׳טע
 םיכאלעװיט״ט׳ען. צו צוגעבו:ד?ייט צינע
 אוג־ פון ?ײט אײן איז יעבעז גאגץ דין

 ייבע און לײדעז העראאיזם, ג^ויב^יכעז
 באװעגוגג. ארבײטעד אידישער דער פאר
 ער איז אינגעיל יעהריגער 18 א<ס שויז

 בא־ דעד pם זעינער טרײעד א נעדוארעז
אויף ער האט אן דאן פון pא זוענוגנ

לינהעח א ווערען נעח איד וזארזס
(וועליעם*ז)

ק«*ױר משה בן פון

 מ־יינד זוי*םעע איז נעוועזענע םײנע
 סומם׳ עס װי ®וזננען, אודאי ווקלען

 נעותזענזנ אי« ומן איצם, דאס
 מדעו סדיאזלם סתס און האלב־לינמע

»t םלמעא דענסעז *ום אוס tm ימז> 
 חיממר־יװיײ די סון םודזת אלן *דזיס

 ■אםהודםפװדא. םתם און סזח־אוזאנםורןס
ם איז *רימרמוזז נאר איך זאל מ  י

 סירץ חנם אזיי תיתץ דער איז אאנער.
S ברידזד ״ווב^יםיםי״, : rt«r ייח

מז זיין מוק נים עס וױי װ*ד א  מד נ
 אימנהחױים «ייםתמז« די יין דרוסס

 איז םתוחז דד אח איימר זתן נ«־,
u$n תוס ד*ם-מוועזעגע, אדיז• חיםח  ז

ir בו־ױסעד א מוױם m o. אפיױ on־ 
n p :סבןיי־ ,בםקום אויך־
יכולים גםרים *דיהים »יז «םדיז

ד אלע אז ך,דא איחד עהטפאדשט ד  ג
yyTuvf סארא  ̂_ pm# מן ײ ו

thb *flrt אק עפענגזליל אדויםנעקזםזזן
id חך תו ס זײמז מדםים זך ̂ד♦אונשסער גווואחס די ״אוד אפילו נ

*ipo^njn
מאס « יאקיי «ח ,

p«  » S r S
pm pM ניװא־־

p u n

״ % ׳»  M l
t

אונעטערבייך... רען
קע־ *נדערע אויב :זיך איר טראכט

 װארום #ובליםיםי, אביסעל קריגען נען
 דער־ נעניםען ניט אויך «פעט איך זןול

n: םיק פון? o r םח :ים אױן־ איז 
 ■וגליםיםי ■ אניםעל איז און !קלאםשז

 or וױיל ,pטארr ועהר זין־ *יך נױםינ
ן איז י  נמז װי דייט, שטיקעל תיבמ » ^

נארנים. סיר װענןן רעדם
 באסוםט װי jfnrm די *בער איז

מז לסטל, איך, *<r עס? םען ס ם  אדוי
nr ,in *ח f t ממ* די  כדט אינסערנע׳

m די און זינםאנ׳ען a t ,כלי־קוד׳*״. 
 דז׳מנעראל דעם צדזאםימ ען5מםע׳ װאם

מן כאארד, עקזעקוםיװ ד די זיי חי » 
vn אח םםע rm  r e p a ^ rar %דעד אד 

 »י« 1«י דארפעז דעדפאר *ה װעצ׳ט,
fisn אי^ — חסידיסטשתחװ a rv זועם 
אלע װײל םאמח, ים1 וױדתונבס <דין עס

A A A •  A ^  m ^ A A O k  A A A M a a a A  בין ארנ tm 43MP פח 1ישו וױיסען
m tm ד־,ערעכט upפװ«רא<ר< א ״ y m. 
ץ ומױאז נ מ װי ז w"• ז n w n m tM 

דין Dn^yp סױס גאך win ,יאגאווס?  וו
p דעם כדם כאטיסע^ט םיך w p דעד

DJr flpvr® l
•m m a  I M A A  ( A a ^ a U M M M A A  A A A a M ^  A a a A  • | A a kJjnl איי rO iHB IVJIBDM DWI

tu נןװאח pm p o n ^ a יך,^נאאזערגר 
tm  s w אוין BOMnoyi מן M דוי

- i י. . . j . i iי»ז

ט טאנ אײן n ייחד אדפמנזמדמ ד  n* 
 אדב״ט/ ער וױ יאחד 30 חעכער גען.

dpjhi הערולער די אן *יגדט און pc די 
 חענסעד צאױמע די אדנײטעד. אידישע
 געדפא־ גיט ״חסד״ דיער arm חאבמן

 געו/אט האט ער — םאדקעיט מװעט,
 פיעגט אט ;מזר גאזוגחגר א גאד די צו
ען ער פ ױ ד ^ pc חא• אט און טורטע 

 האט ״עד אדעסטירט. שוין איחם זײ בען
 ^טעגדיג — טבע מיאגסע א געהאט

 אים װעגען ה^ט—װערען״ צו םאױטיקט
 אױס״ טאקע עד חאט טעדעם. געשדיבעז

 ער און טודמעס רוסי^ע איע געמאסטעז
a דורכגעמאכט קװעד און קלייץ האט n 

 ש:ײ• די איבער ׳®•אציר :עצװאו;;ע:עם
 גאנצע טײגעס. סיבירער די pc װע;עז
 םאר־ עד האט יעבען זײן pc יאחד צע־ז

 קאפ זײז געפעגגענייעען. די אין בראכט
 :ע־ זײז געװארעז, גדױ פריצײטיג איז

 אנער ;עװארען, אוגטערבױאכען איז זוגד
 גע־ דיגעז פײער און ענטוזיאזם זײן

 א:ט* אדער איו•□, ער איז אט װאקפען.
 ע• קדיכט *צױן און טודכיע פון יאפען

 אויןי אדױס טיעט :עפאקיען, V:" איז
 אי־ פאקיס פא־זאטי־וננען, אוגיזעגארע

 ׳טטצט״אך, אזן ״טטעט בער
 - אלן באגײםטעי־ט װעקט,

טורמזן.
ט ניז אלן : י  דער :עברינען עי־ איז ד
 ער איז קאפ :־ײדנרױעם טיט ;זעי!בעד

 אלז איע פלז אינגסטער דעד נענריבען
 הערצער טױזענםער א; ער צי:דט וױדער

עס האט עד װי ׳פראם זע^בעז דעם טיט

 ׳א־;א:יזירט
״אין לױדע־

pm n r p  m n ווי יענענפמססמ 
tm w v v i עד vpmd פוודוואוחןלמ 

tm ן דאס מ ד ו ײ דעד p§ מ  י
iy v 'i מנוננ ארנײטער או  נע״ • —* נ
ט, װאס וױסען ^  אױך און דערטאנט ס

 פארמעמעז צו דף ױגגע אלע צוױגגט
 בײ חאנט, דעד בײ דך *אקען צו אלן

 W** אדן פױיק^ס pc me יעדען
wmjyt גני ת י ז י ״ ז מן. כ ^  ^סיר פ

uwp רענען צום צו ױך pc אונזעדע 
גע- חאט — און ;רעסטע

n דער בעת זאנט rm«פיחרער דער ״ 
 ייכנמנ^טײן בונד^סטעז, ראדזעד n פזן
 אופיגרען צו איצויעדג*!, זיך ne״ —
ra דאדגע W איז דד m a rn p קװאיען# 
 צו ytwmioijr און תדפרימטע כדי

 גרו״סע אוגזער סידיחגז וױיטעד ח^בעז
ארבײט/ הײרמע אוז

 פיײ די װאו זאר גרױסעז □n אין
 גע־ זיך חאט ס^תעקוםען, איז ערוגנ

ד: סעך?װירדיג א ׳טאפען  אל־ דער ביי
 יעכעז זײן אין האט וואס פיהרער, טער
 םכיצ איז גדעמעקס, נים בלוםען סײ\

 בלױ ים א מיט געװאדען פארװאדפען
 טע%א און ױגנע טויזענטער די דורך רען

 א אױך אלײז האבען װאס בוגדיסטען,
 ;אר- קײנסאר זײנעז און יעבען הארטען

 —סעגטיםענטען. אליף בעמים קײז :יט
 צעפינקעלטע טױזענטער בללםען, ים א

 האט קע■ א^עפענס איבער אלן אױגען
o יטטיטע די ;עךלנעיט r  pc אי*ט-יל:־ 

״שבוע״: א לױ כייבאלעלױט״ע, ;ען
כא־ פלן פאקעל דעם װעל ״איך —

זײ:ע און צודיק יארז־30כײט :עטאן
אזו׳ פוגקט הײ;ם זײגעז אויגען בלױע

ציאײס
׳הא;ד

 פלן אדױסלאזען ;יט ריבט טי״שען
קלעקען״... זהדעז כלחלת כ^־זכין

גע״טיכ״ איקר אין טאל עריצטע דאס
 באלוע־ א־בייטער אידײטע די האט טע

 איז עס ױם־טוב. אזא געפײערט גונג
 אײגענאדטינער אן זעלטענער, א נעװען

 בײ בלײבען יא:; װעט װאס ױם־טוב
זכילז. אין אלעםען

לערער און סםודענםען פזן ױ־יזניא
 הײ־סקול. אױרוױגג ךךןךאעגםמ איין אװענמ, אץ 8 אפריל, םעץ2 דעם שבת,

מן, — אנ עגען, ם  דל׳אוםפ^רגלײבבארע פרץ םוײת — רעפתךפמעגמס. ז
פלײערס״ ״ייקאדײלי װײטםאנ׳ס פאול

פארבלי־ tm ציים וואך אײן בלויז
 סטױ אוגזערע pc דײױניאן דער צו בען

 פאר־ וועם װעלכער יעהרער, pk דענטען
 אזײ־ 8 אפריל, טען2 דעם ׳טבת, קוכדען

 פיז רום דײניגג אין אווענט, אין גער
 טע16 סקוי, הײ אוירװינג װאיצינגטאן

פלײ^ אױרװעג און סטדיט
געפײ* װעט רי־ױניאן דיזער תרך

 םון ױבילעאום טער10 דער װערען ערט
 אוז דעפארטמענט, ערויקײיצאנעל אונזער

 אײג־ געװאדען ארויסנעיציקט זײנען עס
tn’ צו לאדוגגעז y ,האט וועלכער אײנעם 

 יעק־ ?ורסעז, אונזעדע באזוכט נאר
 רע״ װ. א. א. אוגטערגעמונגעה טטװ־ס,

 םון באארדם ע?זע?וטיװ סרײנט, רער,
 בעאם־ און ױניאנם, לא?אלע אונזערע

 געווארען אײגגעלאדען אויך זײגען טע
פײערוננ. דער אין זיך באטײייגעז צו

 אנ״ זײן װעט אונטערנעמונג דיזע
 פאריגע pc פײערוננען די pc דעריט

 8 טאנצעז אנפאנגעז װעט טען יאהדען.
 ?ע־ וועט מעז און אװעגט אין אזײגער

מן דעם טאנצען נען אנ  צו אדוענט נ
 אומסארגלײככארע די pc P'tw דעד

פלײערס״. ״פי?אדייי װײטמאנ׳ם ■אול

 ;ױפע א אויפטרעטען אױך װעט עס
זינגער. גוטע

 דאס אראנדדטטענטט, כיאכען מיר
 נע־ זאל דײנינג־רום דעם pc טײל אײז

 און טאנצעז, םאר פרײ װערען מאכט
 געגרייט זיק װעט זײט צװײטער דער אין

 אונ־ װאו רעפרעשכיענםס, מיט טישעז
m וועלען סרײנד זערע w און זיצעז 

t שסועסען. o ם ?ײן ניט שפארען ײ  ן
 אװענט דעם מאכען צו סיה ^ײן און

 וױ ערפאלגרײך אזױ און אננענעם אזוי
סעגליך.

 פון טײר א כאט״ש tvpp צו כדי
 געווארען באשלאסען איז אויסנאבעז, די
 ^ןלט. אײנטריםס סענט 50 רעכענעז צו

ס ט מ  אונ־ איז ווערען באקוסען ?yjyp טי
 3 דעגאדטמענט, עדױ?ײשאנאל זער

 בײ־ שבת אדער סטריט, טע16 וועסט
 אין סריה דער אין זונטאנ pH םאנ

 רום אוניווערזיטעט, ארבײטער אונזער
 ס?וי. הײ אױרוױנג וואשינגםאז םון 530
 באנרעניצטע א ארײן נעמט זאל דער
 סיר ראםען דעריבער איז מענשעז, צאל
T זיך באזארגעץ צו אײך 'sa טײ מיט 

׳זעטס.

טשאד־ װי םאן זאל איך פל*ן: צוױימען
 סארםיג דאדו ער ווען טוט םשאפ^ן לי

Tcw ״סואװינכ ;ײע א םאמז m," ער 
 זײן מים אדומ?ריגעז אן זיך הויבם

 איהם פון גט א פאדלאננם ד חײב...
 אוז איימאני, טױזענטער סך א מים

 װעגען צײטוננען די דעדעז דעדװײל
איהם.

ע־שםענס, װאס ״צרה די אבער איז
 כדר. םיט גט׳ען ניט װײב p^o דך וױל
 נע־ r ״טײז װאלם זי אפילז װען און

 װאיט איך צי ,pco א אויך איז ודאלם,
 אז דיינ^- איך זוײל םאן, נעװאלם עס

1 tmײן p ir דערצז. אלש צו אביסעלע 
pm ,̂ן צװײטענם  אץ גים דאד איך ב

 זזתוגזז הן^ט םען זואו דוסלאגד^ סאװעם
 נעהמ פרי דער אח נלייך pm םארנאכם,

 סאםײ צום קאנצעלאריע איז אדײז מעז
 סיגגעל. צודיק וועדם מעז אח םאר
ז קעז אםערימא אק מ מ צי  םןונקי אז

 נרזי־. אוגז, פאר און םאכעז. נים ביזנעס
 בכלל. ניט עס זיך לוינט קבצגים סע

trvm סמאילין, םשארלי וױ אזא פאד 
מגדעך תצז יתיס דאיאד, כדייאז m ״ס

ס 9 אויםרױמרעז prp ״tm וד מכ מ  : סי
m אז ®ודי, ייץי חןוב tm איך 

מז ך*ל צוז  אינפמדי־• די אז ■רעזײגצז, נ
 sW* זיעעז זינסאגיח כדט !צשאנאל
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 פון ערסיערוננ אזא r* סודא, r« האב
תן אזא  אםא? איז װעלכער איך, ױי אי

תט ,“.טשינאותיה א נעװעז ײי״ז  זײ ו
ד  און מירקובנ נויםינע די ה^בען נים מ
oני אויך איך וועל “פוב<יםיטי״ קײן r 

קרינעז...
 איך נין '4 ד*ך מען טום װאם סא .

 איר :■יאן נעניאלען א אזײזי נעפאלען
עז נאר װעי תי מעד א ו  דועי איד !.״ יי

 יעצט כח אז פרעסע, דער איז עדס^ןרעז
ד נעווען איו ביז ביינ  פארפיהרם, און “,

 דיי־ די און דאזעגבעתס די פון סריהעז־
ow a, נאכדץם און pc סרעזינמדם די 

 מדײזגן, נעזעמן מעי זינממם. די און
 r« געדיינשט, ת^ב •איד װ*ם דאם אז

̂ pc ״טארחאטןמר חנד װאם ד«וס
מן האט “װערםם  *לע די pnsrn נעמרי

מז איז ץינע סיאופםאכער מ׳ מ ח. ד תו  ,“״
 .אדגתו־ע 'ווי זעהעסריג אםו: נים אח

twpn . ."tp\ די פרייגד׳, ״אסת׳ע v 
 גענןדאי יזמוםען דעם דח־מעפיהרם

a*l urr דעם םים סםרייז e a n די ««ר 
m האס ארבײםעד, o• t o  o t נזמפ׳הט 

o זעחז *ו אויגעז די n מ «ז jrrmאסת׳
ײ יייר־ די ?דין ײייסעז זײ, נ*ר און ו
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סדײן

w אויסמ׳»«»נעו wזיסער״ ו in  i9ii 
tv:i»n זיך :f«w» די אין •ארזאסמן 
He ptwp i ניז װארטען ן1א שעןער n 

o n ספיס אינ^רעגס ivsip mm סיט 
 אוגזערע 1 דייארדיגע 00 9דיג9מס» וי

 דעם po או:ז חסנען יינחע, די פרײנד,
י נאפױיט. סיראנט,־•־ דער ־מיט ר9ד

...tv■׳
n* די :יט 09 געדײניןם ר9» r ױאם 
 ארנייטער אן urn געריטעז, ה«ונען סיר
o איז rm o ro o n געויסרען i n  V 

ײ חשסינט סי i און נ n וף נסארד» 
ױ זײנען דיתפססרס רי געײיירעז ני  מי

i?9«איז טען ביחנען. 9i  nr J9C0 *•אס 
 טשער• טײאישן1אוס»א 01* סיאײססו,

 גע־ ויר Don 1סי ס ion אי1א׳בע מאן,
 בסם ס סז שױן, רעדט uni אח עפענט.

 ,ריסרגאניזײ־ « מסכעו געװסיט ד*ט
ס ?י־סו״, oifpv: io« 1שיי ייר הסס י

 pא נורל, ivcioiw חסט מען װעיטען.
o אט1נע הסט עס ווער n ו אומגריה* 

 זיך האט נודער pn»9?r א ען1ױס«י1א
 | כא־ ,־pi 1םא 1ע1טי1סא ס וױ נעםירט
װעדננ.

 פאד־ א 1זיי עס װעט ,1ס:ע יע*ט,
 •1ר» ק״נע טוסיעײיען, ?ײנע גענינען.

o׳i n, נלײך, זיין יע*ט װערען איע 
 האבען זיי אז װיסען, יעצם װעלען אלע

 כליי־ צו ענטװעלער ט־עענבעס, ;ליינע
in ארנייטע!, בען o ארויסנעװארםען 
די פין אינטעלעםען י1 װי װערען *ו

...innoB אס1 ײעיעז נססעס
 עה ײסס ניט עס נעױינסט ipn אין
 נרױוענס• דעי בײי אוטסן זיך פלענט

n’ קסמיטע;׳ v הונלעד־ םלענען ײסר 
 פאי װעלען נענדשפט ק־־אוקמאכער טער

 ״טיננעל־ 1םא “״סװערטײם אינייטע!
m ייי״ o 1םס לט10באצ יגען1ס ניט 

 עס איז יעצט טובים. ױמים נעזעצליכע
 װי בייטע!1א ipp םעז פארנענ׳גען. א

 1אײ םיט !...מיר סען װעז און װיל םען
onp )ט1װא n  op :שי־י־ ינע1םסלטטע 

 ויסס צי דסו, cp איז Dip און הייט,
|...popior 9אל סיר

ip : ipn:  י1 1אונטע ײי ניט, op op״
 םיניםט־poopi «1 םאיפױלט?, ,po»־

p’vri זיך הסם :dppoiop ײעז ipBpr 
 ארנײטענדי; 1910נעײ :?כאיט ן9זײג

nor m o  .P 'or po 1• 1 נאכסיטאכ* 
ip בייט?־ e m :m  oinovp: ipoon 

 oon pppo pp’c אין .noior 1דאלא
;tPoi:p:ipo:iiR ip*pr pv: מען k און 

בייטעד...1א pipi:o א־ו־פ;עט'?ט
dvp’ איז ipiP1 ! !?:,:ppoc « op 
 ip װיל. ip ײסס טסז tpp 19אדנייט

p:ric inp: ipp יי1ם און ip i iv א,*־ 
m שבת ניים o .זו:םאנ ipp ip גײ■1א 
:p און װיל, ip ײ?ז שםי? po ם?[  ip״

opii אפילו זסנען, ניט ם1װא א איהם 
 0 םאד o:po 65 בלויז iprip זיי רועז

in 5 4 בלויז ן9ינ1םאר און נט9גארם o 
nrm אויו איז טסנ, א 1דאלא R  p’P 
 וױיני־ םיס־דיגען iv oipn איז op ניט.

:ip, אני id  po'pjpnp■ ipoon iv”־
י סיים...

iobiop jp:pn j’i r  dipt ipii”־
ip#pr ! שסז

 *opi m 19אונט צײטען, אםסלינ?
ipo זיך םען הסם ,9טיניםםראצ'1א 

dppoiop: pioor, 1םסםע jpoon ס 
dpoup: ip i'R io« אויסנוצען i״ip 

 iop»10”*. אי| tPO״oiK און םוײיהײט
 עפען PPO'n, loop: זיף האט op עסו׳/
iirtp איז טסנ iv הײנט זיך׳. p i o op. 

ip׳p■ םון ipoo: אין o r:p r םרײהײס 
ipo ipp 10 1אי ארב״ט?! אפילוB10P”־ 

tor. װסס ס9אל iiK i tpo איז טאן 
 כסװעד, ס איז ipo אז |,p:ot iv נלױז
 נע־ סםסל סון יארםײ־סתאן opi לעזעז

'o א 1ב? : pb iob אינ־ װיכטיגע ס 1םא 
 :־porPio איהר זײט ipo״n סםיטוציע.

 נע־ הארץ 1אײע װאם טאן iv ייםר דינ
 ?אנטראקםא,׳ 1אינסײ אן 1אםיי םט.1<

d:pp '־  װילט 1איזז |Pii ז״ן, יך1א א'
op, כסװײרים און iv ipoip ipppn 

בײםען.1א איױ
«np»:i די ײנט,1פ t o  |pii ,ppj'p 
סי זײ יסיעז סי ג  1פא ײסלםען |,9י
 װיכטי־ mpt ס נסר אױסנעסעסםם אונו
ױ, :זיג נעז npi:iR נעםי  DOorjR 

 יסלען ר,9תאיט ipeoipr די נסםעם,
 נ«ד iPBiRi »סו90 א אײנםסי גיויז

iPDoPpr ra״i סיז םײל ס פרייעז r, זס־ 
סס זיי <עז  פרײטאג, חמ9י too ip:pp י
o 1אי w n ײסיס p ir אויסגס־ סטילא 

to ,I9oip ז י I930H 10 סון םשך ס י

ײ פ נ י

ד מיט אגרימענט דער מאנופעקטשורערפ דרעס פזן אססז חנ
גומער) לע««ען *לן («לוס

i l: נלצען װעלכע ײשאן9סי9ס9 דעד פון נײטגאידער 
 זײע־ אױױ ם^קימ אדער פליטינג העטסטיטשינג, עטבראידער/

 ידגיאן מיט נאויז האנדאען צו זיר סאדפציכטען גארמענטס, רע
 ילי״ העססטיטשינג, עפבראידערי, גײו ^עזנו ניט איז שעפעד

o גיט טראגעז װעאכע טאקינג; אדעי טינ; n אדעד מניןון 
 געװארען *נכעגוטען tm לײבעל אזא װאו לײבעל, סאגיטאדעז

אינרוסטריע. באטרעסעגדער דעד אין
 דך סארםליכטען אסאסיאײשאן דעד םון כייטגילידעד די

 דעם ניט טראגען װעאכע באטאנס קײז גוצען צו ניט אויך
 אינדוסט״ רער אין נעװארען אנגענוטען איז װאס לײבעל ױניאז

 האבען װעלכע גיאנופעקטשורערס םון באויז קויפען צו און ריע,
שעפער. ױניאן

־״ אעשורענס. ארבײםםלאזען
 •פיז^ךכאראקטער דעם אנכאטראכט אין געטענדיג :נ5

 אין טפכים צדדים בײדע זײנען אי־נדושטריע, אונזעד פון
 אן פון וױכטיגקײט און נויטלוענדיגקײט דער װעגען פרינציפ

 בעשאםען װערט ד^ס װען פאנד, איגשורענס איבײטסלאזען
 אר• אזא און באדיגגונגען, גערעכטע און געהעריגע אוגטער

 אין ײעדען עטאבצירט װידער העז פאגד איגשורענס בײטסלאזען
 גע־ א דורך אגריסענט דיזעז םון פעריאדע דער פון םארלויף

 פון אונטערגעשריבען אגרימעגט, סאפאיניענטארי שריבעגעם
 טערמינען אזעאכע אויו* אכאסיאײשאן, דעד און ױניאז דעד

 באיצטיטט געסײגשאםטאיך װעלען װעלכע באדיגגוננעז אדער
צדדים. בײדע פון װערען

ש״. שארח ״דיסמ
: נ זאצ אסאסיאײשאן דעד םון טיטגאיד ?'ין (א) ס

 ^ויפפיהרען ניט צואיב סײדען אדבײטער, אן אװעק־שיקען ניט
 דער געםאאדען םוײהעו ניט װערט עס אײדער געהעריג, װי זיך

 אװעקשיהען םאר אורזאכען די אנכעבענדינ שריסטליך, ױגיאז
 אוועקנעשיקט ווערט ארבײטער אן םאא אין ארבײטער. דעם
 אז װערט־באשטימט, עס און ריכטיג דך אױםפיהרען ניט םאר

 פאד באצאאט קריגען ער דאדף װערעז, צוריקגענוכיען זאא עד
 די :אך אדבײט אהן א־ופגענאננען איז ער װאפ צײט דעי

שטונדען. אדבײטס 20 ערשטע
^ ױניאז די א קעיס״ ״דיסטשארדזש די אונטערזוכען ד

 דעם פון ערהאאטען דעם נאך שםוגדען 48 װי שיעטער ניט
 זאא ארבײטער דער אז צו, ניט שטימט ױגיאן די אױב נאטיס.

 צו װערעז איבערגעגעבען םראגע די זאא װערען, אװעקנעשײזט
 או־ץיםגעבעז צו רעכט דאס האם װעאנער באאדד, טרײעא דעם

 באארר טרײעא םון באשאוס דער ביז באשאוס. עגטניאטיגען אן
 באשעפטיגט ארבײטער דער זאא װערען, ארױסגעגעבען װעט

פעי. פוא מיט שאפ דעם אין װערען

- . a

 וחנרצן בוופרײט מהיאפען *לע יייילעז
 וואלם דאן און דזשאבם זײערע פון

 פול• •וחנחנן אייגנצפיחרס סםייא שױן
מיײחײ(^ שםענדיגצ

 חאבען זינ םאישםצגדיגזנן 9t9 נאר
 נים אונו ומסטױסםען פארדאםםע די

 רעכ- n פון tm pop דאר און םאמונמ?,
געװאחנן. צושםערם םע

 כאםראכםינגרע ווארס, אײן םים
n< יי dwr זמא וױכםימ די y האמן 

ט סנעמםי w •אר אוי vnm נרידאר tm 
mtm י קורמר צזם tpompi T« 1נ

m !*, גאר »ח ז9 מיוס,  om ul
צרגססטקיאו אתזער פון פיחחנר די

.^ 7 י יונ
to כױמ יון  tpynu pm מרײ *T 

 טדיר, !PMsrt רי •m נייסד : אױס
ר נזיס lyvw ח w nm an ס < י מ ד9מ

קאנמראקמארס. אויטס^יד און דזשאבערס
 אפא- פון שעפער אין געסאכט אדבײט קײן (א) : 17

 אדער דירעקט װערען, געמאכט ניט זאא סיטנאידער, סיאײשאן
 דעם אויף אדער צו װערעז פארקויםט אדער אינדירעיןט,

 דזשא־ אדער םאנוסעקטשורער װעאכען אירגענד םון אהאוגט
 א£• ױניאן רער מיט קאנטראקט קײן ניט האט װעאכער ׳בער

באדיגגונגען. ױניאן אויםהאאטעז און צוהיםען
 געאע־ א האבען צײט יעדער צו זאא ױגיאן די כדי (ב)
 סון ארבײט די װאו באשטעםינען און אונטעיזוכען צו גענהײט

 סאגופעקטשורער יעדער איז געהם, טאגופעקםשורער יעדעז
 אסאסיאײ־ דער דורך ױניאן, דער איבערצוגעבען טסכים

 און פאנוםעקטשורערס פון נעסען די מאנאט, א איינמאא שאן,
 םאר״ ער װעסען צו און ארבײט ער װעאכע םאר דזשאבערס

װארע. זײן הויםט גע״ ניט זאא םאנוםעקט̂טורער אײן פון אדבײט הײז (ג)
 םאנוםעסטשורער, אגאנדער םון שאפ דעם tm ווערען םאבט
 און אסאסיאײשאן דער צװישען אנריטענט אץ דויר סײדען

 פון מימגאידער םון שע«ער די אץ נאר אויך דאן און ױניאן, דער
אסאסיאײשאן. דער

גאר־ םארטיגע קײן קויםען ניט זאא באאעבאס דער (ר)
 ׳יארק נױ אויםער אדער יארח, נױ אין שאפ היין אין מענטס
 םאא־ זײגען שעפער אינסײד זײגע אין אדבײטער די סײדען

 קוי• ני־ט ער טאר אבער, ׳םאא ?ײן אין פארנומען. שטענדיג
 די גיט עקזיסטירען עס װאו ער2שע םון גארםענטם די םען

 אנ־ ווערען וועאכע שטונדען, און וױידזשעס םון סטאנדארדם
 קאנ־ t"P ניט האבען װעאבע קאנטרא?ט, דיזעז אין גענעבען
 מיט רעגיסטרירט ניט זײגען אדער ױניאן, דער כייט טראקט

ױגיאן. דער
מײטגלידעת ױײע

 מיטגאײ נײע ארײנגענומען װערען עם אײדעד (א) :18
 ױניאן די אינםארמירען ערשט אסאסיאײשאן די דארןי דער,

 עס םאא אין םיטגאידערשאםט. םאר אפאיקאציע דער ו^גען
 דעם צװישען סםרײס אחןר סכםור געװיטער א עקדסטירט
 םון םאראויוי אין ױניאן די װעט ױגיאן, דער און אפאיקאנט

 שריםטאיכען א ז9אםאסיאייש דער איבערגמבצן צײט טענ 5
 םכםוך, דעם םון אײנצעלחײטצן אאע אגגעבענדיג סםײםםענט,

 •אאיקאנט urn ארײננעמצן נים וועם אסאםיאײשאן וײ און
 די ררערען• אויסגאגליכען ניט וחנט סכסוך דצד וואגען ניז

 דעם אויסצוגאײכען אונטערגעםען זיך tpp אסאםיאיישאז
 דצם צו אמעאצגענחײט די איבערגצבען קען אדער #סססוך

 טד דארח אױסגלײכונג דמע טשארםאן. אוםיארםײאישען
 אגרײ עקדםםיראנדען דעם פון םםף חום י1אוי וחנרעז םאכט
 רעכ״ די און אסאיסאנט חנם און ױניאן חנר צוױשצן םענם

 אגרי• דעם אונטער ארגײטער די פון איז ױגיאז דער פון מען
 אויםגלײ• ריועי פון דאטום דעם ביו אגחאאסען זאלצן סענט
 אאס ארײנגעגוםען ווערט אפציקאנם דער וױ גאכדעם כומ.

 פאר״ מאגטראקס דיזער וחוט אסאסיאײשאה דער tm כױםג^ד
p פון סאאץ דנם ננסאן 't מגם אידיװידועאען  דעי כדט אגרי
יוניאן•

v 5םא pm (ב) tfinc  tm אסא• די זאל חודש יעחנז פון 
 אצע tm איסםע אוצאי 9 מים ױדאן די נאזואינאן סיאיישאן

nnm מיס צוזאםען נױםנליחנר n װאו ארחנסאן tmm ר  ח
twftpi tpeomr ה tnnmiMm t מ חאלםעז אה זי r i p
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סטרייקם. ש«פ
אױ• פון איבעררײס קײן םארקומען ניט זאא עה :10

ט  אור• װעאכער אירגעגד פאר שאפ װעלכען אירגענד אין טי
 וױ פרייזען, װענען סכסוך א םון פאא דעם אין סיידען ז*ך,
 אר• אבער אגריכיענט, דיזעז אץ איבערגענעכען װערט דאס
 אויס״ אן װאנען ביז װערען םארטנעזעצט װידעד זאל כײט
 דיזען םון באדינגוננען די אויט װערען, דעמרײכט װעט גאײר

 םאר־• ארבײט, םון אפשטעאען דאס פון פאא tm קןנטראקט.
י דזי ם׳יכטעט  צײט צטונדעז, 24 פון םאראױף אין 3אוניי י

 בא״ צו אס^פיאײשאן, דער פון גאטיס קדיגט זי װי נאנדעם
 אין און ארבײט, רער צו צוריקצוגעהן ארבײטעד די םעה׳ען

 הײ־ עס װעס באםעהא, דעם גיט פאאגעז ארבײטער די .םא
״טטעאעס. זײערע פארא^זען ה^בען ארבייטער די אז ־סעז,

סנסונ״ם. פון אױםגליײך
װער״ קריװדעס, אדער כבסוכים קאטפליינטס, אלע .* 20

 אנרי־ ׳דיזען פון צדדיפ בײדע צװישען ארױױ שוױכען כע
 אנ״ אדעי אויכטייט*טוננ דער כליט פארבינדוני. אין טעגט,

 קאנטײאקס דיזען פון פונקט ורעלכען אירגענד פון ווענדוננ
 פלן באציהוגנ אדעד אױפםיהרונג אקס, װעיכען אירגעגד אדער

 דירעקט קונ״ט װעאבער ארבײטער, אן אדעד באלעבאס דעם
 אגרי־ דיזען פון באדיגנוננען די אונטער אינדירעקט אדער
 גע״• דעב פון שריפטאיך װערען איבערנעגעבעז דאיפען ׳טעגט

 םון קלױרקס הויפט די און ׳צד אנדער דעם צו צד קריװדעטען
 אדער יוניאן, דעד פון מענעדזשער דער און אם^סיאײש^ן דער

געטײנ^אםט־ אוגטערזוכען ערשט זאאען םארשטעהער, זײערע
 פרובירען און קרױורעס אדער סנסוכים קאפפלייגטס, די ריל

 הויפט די פון ענטיטײדונג די פארשטענריגוננ. א דעמרײכען
 םאר גייטיג זײן זאאען םארשטעהער זײערע אדער קלוירקס

קאגטראקט. דיזען פון צדדים די
 הענען םאריצטעהער זייערע אל/נר קל־וירקס די פאל אין

 א'בער־ סכסוך ארער פראגע די דאן אײניגעץ, גיט זיך
 אײן םון באשטעהענד ב$ארד, טרייעל א צו ײעיעז גענעבעז
 IK אגגעשלאסען איז װעלבע אדגאניזאציע יעדער פלן פיטגליד

 ״אפפײער-, אדער צד, דריטעז א כױט צוזאמען ׳א;ריניע:ט דיזען
 פאר״ באטרעפענדע די פון װערען אויסגעקליבען זאל וועלכעד
 טיטנלי״ צװײ םון ענטשיידונג רי באארד. טדײעא פון שטעהער

̂ןל באאדד אזא פון דער צדדים. בײרע פאר גיצטיג זײן ז
װעל״ אסאסיאײשאן, דער םון כייטגליד וועלכער אירגענד

 קאוירקס די םון ענטשײדוגנ די נאכצוקוסען פארפעהלט כעי
 דעם םין אנטשײדוננ דער כייט אדער םאראאשעהער, אדער

 אזא װי נאכדעם שטונדען 72 םון פארלויױ אין באארד טרײעל
 זײנע אצע פארשפייעץ װעט ארויסגעגעבמן, װערט ענטשײדונג

 אויב און אנרימעגס, דיזען אזנטער פרױױלעגיעס און רעכטען
 פון אײנצאהלען דאס װענדען זיך האגדעלט ענטשײדונג דיזע

 אסאסיאײשאן די זיך פאדםאיכסעט געלט, סופע געוױסער א
 באטרע״ איהרע אדער ייניאן, דער צו סומע די אײגצאהלען צו

 פון פארלױף אין פאדערט, אאגע די װי כיטנלידער, פענדע
ענטשײדונו^ רער נאך שמונדען 48

 גענען װערען געפאכט װעט קאםפאײנט נײער א אויב
 די נאכנעקוםען האט ער אײדער כױטגליד אסאםיאײשאן אן

 צוריקגעגו- גיט ער זאא ׳קעיס עדשטען דעם םין אנטשײדוננ
 װא״ בױ אסאסיאײשאן דער אין מיטגליד אלס ווערען פען
װערען. אויסגעגליכען ניט װעט קאמנלײגט נײער דע^ גען

באארד. קאנפערענץ
 אײנגעשטעלט אגריטענט דיזעז אונטער זאל עס : 21

 םארשטעהעד 5 םון כאשטעהענד באארד קאנסערענץ א װערען
 םאד אסאסיאײשאז דער םון פארשטעהער 5 און ױניאן דער םון

 טרײד״ אלגעמײנע ערלײדיגען און באטראכטען צו צװעק דעם
 עםעקטױוען מעהר א אױױ דורכצוםיהרען כדי און פראבלעםען,

 מיטיננען אנריפענט. דיזען פון גײסט דעם און צװעק דעם אוםן
 צו נאטיס סעג 3 נאך ווערען גערוםען ?ענען באארד דיזען פון

ױניאן. דער און אסאסיאיײצאן דער
דעפאזימ. סעקױריםי

 דורבםיהרוננ געטרײער דער םאר סעקעריטי אלס :22
און פאר אגרימענט דיזען פרן ה-  אנגעשלאסענע אלע פאר זי

 דער םיט דעפאדטעט אסאסיאײשאץ די האט כייטנלי־דעד,
 * קרע״ געםײגשאםטאיכען דעם צו באנק, ױניאן איגטערגעשאנעל

 סופע וועאכע ,$10.000 םרן סומע די צדדים, בײדע םון דיט
 װעלכע שטראםען אלע'געלט בא:ה. דער מיט בלײבען װעט

 םון װעלכע אירגענד אדער ױניאן דער צו באװיליגט ווערעז
 אדער םארשטעהער אדער קלוירקס די רורך מימנלידער איהרע

 אויסגע״ זאלען באארד, טרײעל אויבענתרמאנטען דעם רורך
 אםא״ די אבער דענאזיט, סעקױריטי דיזעז םרן ײערען צאהלט

 מא״ גוט צײט שטוגדען 72 םון םארלױוי אין פוז, סיאײשאן
ט סעקױריטי דער דאס אזוי סומע, די כען אזי  םאר• זאל דעי

 אויב אסאםיאײשאן, די 410,000 פון סומע םולע די בלײבען
t, ,ניט סומע, באטרעפענדע די אויםצאהלען אלײן קען וױל 

דעפאזיט. סעקױריםי דעם אנריהחןנדיג
 אריעםרעמען ניט־צו זיד פאדםליכטעט ױניאן די :23

 ודעל״ אירגענד וועלכען דורך אגרימענם, וועלכען איתענד אין
p זאצ איגדוסםריע דרעס דער אין קאגטראקטאד כער 't בא״ 

 פרייױלעגיעס אדער בענעםיטס רועלכע אירגעגד צו רצכטיגט
 זיײ אסאםיאײשאן דער םיז םיטגאידצר אנדצרע די וועלכע צו

 אג״ דיזען םון באדינגונגןון די אוגטער בארעכטיגט ניט געז
 באדיננוגנען בעסערצ ענטהאלםען זאא ווצאכע אדער דיםעגט,

 האנטראקםןורס געוױסצ םאא אין קאנטראקם. tPtn tm װי
 בעטד pאכptא באװיאיגם ווערען אינתסםריע דרעס דער אין

 וועאצן ,opMiojyp דיזעז םון ברוך א אאס חיאוי אדער םיטס
 אגרײ דיזען אין איגקארפארירט אאס ווערען באסראכט זיי

מענט.
 אאע אוגמעמוכען צײט צו צײם םון tpp אסאםיאײשאז די

 אייגצעאנע און ױגיאן דער צװישען ?אגםרא?םען אינדױױדחנאע
oni|©pMn»i9P באדיננונג דיוע אױב םעסםשטעאען צו מײ 

י נאכגצסומע^ ווערם
ען פון דױער קאגפזראקפו. דיז

 חנם סראפם אין ארײגגעחן זאא אגרינמוגם דיזער :24
 גאײסמ זאא אוז וחוחמ אוממנרג^פריבעז וועט ער װען טאג
tm ראפס? ^tm t 31 אײגשאיסענזצג o nד, םן מ ם מ 0828 חנ
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חוםיסעס ש*פ יװ סרײו־יניאנס
)7 ןיי• ןןן (אלוס

 םון ?ייגען װאס *יגדוסטויעז, אגוערע
 םיז געװארען יןאנטרארירט שױן לאגג

 זיר װעיען ױדאגס די םױיד״ױדאגס.
 קומזי פארביסענעם א סון איחאלםען ניט
 די ■אזיציעס. סאמארגע די געוױנען צו

 שטיײ דער װי װעיען, אוגטעממהטער
 אנ־ דעם גענען סערפען ס1שט* געו/
טר״ד״ױגיאגס. די םון גריף

 און אומם«רמײדריר איז קאכיוי אזא
 די סוןי. ן’ביז ווערען אױסנעקעטםט מוז

 סוזען צורעצט װעיען גוםא אדבײטער
 זאיען זײ 1צ ײעמענס צו אגטשיידעז,

 םיט זײן װעט זיג דער אגשריסען. זיך
 אםשטאחד װעט ײעיכע סיסטעם, יענער
 די צו צואאסעז זץ־ און *•עיירען סטעז

 די קענען זיכער אינטע^סעז. ארבײטער
 די באשרידיגען בעסער טרײד־ױניאנס

 ־4װאי דאס וױ ארבײטער, די םון נויטען
 אונטערנעחמעד. די טאן געקעגט םען

 או־בײ- רי םון פיאסען גרויסע די אבער
 זייער זאגען איײז מוזען װעיען םער

 נרונד־שראנע דיזער אין װארט יעצטען
 אין באציהוננען אינדוסטריי׳דע די םון

אסעריקע.
 דע־ אינדוסטריעיער פון •רינציפ דער

 די אױס זיך מיט דריקט מאקראטיע
 זעיבסט־סארװאיטו;; א צו ישטרעבוגנ

 אבער, פיאץ, דער אינדוסטריע. יעדער איז
 אינדוסטריעיע און םאליטישע די װאו

 אנהוי־ זיך־ דארוי זעילבסט־םארװאיטונג
 ײאז ארבײטער-נעםיינדע, די איז בען,

 דעי און רעבעז, ארבײטער־םאמיייעם די
 פאר־ מאפען הארעפאשנע די װאו שאפ,

 דאיט םון ארבײטפ־טאנ. זײער ברענגען
’אינדוסטריעי*: די אויסװאקסען דאח*

דאו־■ טרעגער איהרע און דעםאקראטיע, >

vcד די און ־שווי־תאטיטעם די זייז ן  אי
 ov װעלמ אין האונסילס, חסטױיערע

 ל׳ן8 אינאיינעם םארבונדעז זיין דארסען
» און פיזייפע סטי  וואס ארנײםער, ג״
אינחםרין. דער אין peat? און װיריןען
אזעי״ jib אױפנאכען pt״opmi די

 בא־ ארג»ניזא*יעס אינדוסטריעלע כע
u יעדען עיסר דער ריהרען p יענם און• 

 פאםי• אינדוסטריערע ריזע באזונדער.
 נא־ איז דאס (איז זעהן דארפען םעס

 צוקונסטינער דער שאו װינטינ זונדערס
 וראדױד די אז סט),8געזעל׳* פרייער

 און װפס־פראקםיעער זייז זאל *יאן
 זיי דאופען *װייטענס, ׳טיארעװדינער.

 םון עאפוננם־דראננ דער דאס ^םרענען,
 דעם מיט וןרכייט װאם רעניטען, יעדען
 נע־ זאל דוסקויען, די מים *דעו לא■

 ׳פענסטען און ■ייסענדםטעז ז״ז פינען
 אום״ דער ניי טאנ, ווו היינט אויסדרוה.

 פראדױןןויאן. פון סיסםעם נאטירייכער
 די־ װערט פראשיט, צויינ אויס׳גייםיױ

 נרעסטע די ביי ׳עאפוננס״רראננ זער
 ארער, רעי־״-יט־קט איננאנצען טעני^עז

פים״ װערט ער ערנער, נאר איז װאם
םארקרי»עיט. און נרויכט

 טרייד־ױניאניזם פון פרינצי■ דעד
 םון פרינצי■ דער וױ נרײטעד פ'י איז

 םארװאלטינג ־ זעלנסט א׳נדוםט-יעלער
 דעם אין דעםאפראטיע) (אינדוסטריעיע

 ׳פאפ. דעם אין אדער ■לענט אײנצעינעם
 סאציאליםטי׳טער םרייער דעד אין אויר

 אינדױ נרויםע די װעיעז געזעי׳טאםט
 נטערעסעןיא די נאריהרען װאס םםריעז,

 אונטער ׳שטעהן םאיפ, נאנצעז דעם םון
 אויםער פאנטראי. נעזעי־שאפטליכער א

 קאנ־ זייער אין ײזלעז טרייד־ױניאנס די
נױיסע רי א."ו באםײליני;] ז־ך םראל

M
 סען העז דאר פאנריקען. די פון סאסאן
 טרייד*יוניאנס די פון אז ואתן, אנ<ו
v יענע קודען םומן וחניןן v r n,\ ווע־ 

n  iroםאוװאי־ די *גפארטרױען וועט ן 
 די װייל אינדוסטריען, דיזע טיט טוננ

 אלזיי־ זיינען אליין טרייר־ױניאגיסטען
 װעיען און טרייד דעם פדט גאלאנט טינ

V3VP\ נרינדליר. און זאנלין־ חאנדלען
אםעריסא־ די סון געשטאלט דער אין

 דעם םאר ׳פטעהט שאפ־האד־טעס נער
a oi^a’̂ ’n ’no אינדוםטריע־ נרויסע 

איהר געפינען פען עלנעװ יאנל«ס,■ לע I אגױשולטור אידישע ױ I trwa) I (םאסייעטי׳ דדרש I 
tH  M9Ft I ױי* םים ®•רמרש 9שי(1צ^וג I I ^ע1 וויניו^יךםיר 1יי fMJ«0

n
וןרס אײצר ױי*פ וו״וייאיחר

ooM«m a איחר איײ^ר e r n \v אוגו. םים
ועדזינריי. oov •רער #דײנם •רײ «בס*י.ש vv פ*ם אח רצס יתזןר
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סקול דעזײױנג נליקשטײנ׳ס
יארק גױ םטרים, גרענד 265

 און קריסםי בעס.
סםש. ס^רסייש

 ארמאארד מעל.
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 דעזײ ואר סקול
און ?אםינג נינג

 לײדיס, #ון פיוכען אלע אין ורײדינג
יעםחנת• גיי־סענשס. און יףיילדרעגס

 ■רײזאן. םעסיגע *ו געעגיאצן מארען
«אחר גאנץ א אוען איז סקול די

v, 1937 פרײטאג, t r m  iyMB

^ לעזוננ מ8•ל דײך נ סי מ  וױיט■ ייח ננ
פיטלןן. ז־נטינן

1סי»וסס rt ורעסערם
 אויסאדיחןן ואלא איזזר אײף נעיען סיר

 נ»ו נןחאליצו און אדװעראזיזסענ• דיזען
 אווו ווא» ייחר װײל •ןק;•׳ אין וײר

חאנען דיריזן

נעםווס חאנען םיר
*ו עװ׳נניו, םינפםע 123 סון

עוג פינפטע 321
םצאר. טעז1 סכריט׳ טער32 דער בײ

 עקסאוא אוי»געפיקס« ח»נען םיר
 •רעסען *ו בחגמלעד ןױיער סאניסארי
 חא״ םיר בעליװײע. און «לאא וועלװעמ,

 סאר״ אין סמיםערס בעסאע די אויך נען
 גאראגפיע א סיט סמים םרוקענע ׳?עפ

מא׳איגס. סינ־ינג אויך
דעזײ״ ירעסערס, אלע אײן לאדען מיר

 נײע די זעחן קוםען צו בוזסעס און נערס
̂דעייס  און ברעשלעל װײער די ■ון ם

װילקאםעז* זײנען אלע סםיםערס.

 אװ פלאש אםעריסען וי
פרעסכארד װעטועפ

האםפאני ̂טע 321 PK'! נױ עװ., סינ
 .6651 און 6650 איעלאנד :טעלעםאן
אטעגדעמ. שנעל ערםארד קאונטרי

ע נ ר ע ד א ט מ ײ  צ
ט נ ע ק ר ע נ  א

י ע ד כ י ל ר ה  ע
מ ע ט לי א װ  פון ק

ם ל ע מ ע ה

בע־ חאבען אםעריקא פון רויכערער די
אאפולאױטעט. אמת׳ער מיט קוואליטעט אםת׳ע לוינם

 געװען איםער זײנען קעםעלם וױיל
 צאצ־ שום קיין און קװאליםעם חרכאוים

 םאכאק אויםערוועחלםםםע די קעלאך.
̂ם סארפען  אוים- קױפען, קען געלד וון

 מיליאנען צוזאםענגעםיעם. נעצייכענפ
 נעװארען ארײגגעלעגם זיינעז דאלארם

 םענם א איז קימםאל םיגארעפ. דעם אין
 קײן אויןז געײאחןן אױםגעגעכען ניפ

צאצקעס.
 דעם געפינען *ו ווענ איין נלויז גים עס
עז װ»ס תיכערעז. פון חגאח װאונ  חאםגע

 וועלם םאדערנער דער פון ענםציקונג די
פ איחר קעםעלס. פרזבירפ ־_ הן  אוים- ו

 אזא אראםאם, און געעםאק אזא •געפינען
 קײנ־ חאם איחר װאס מילדקײם זאנפפע

פ אפילו סאל נעפינען. צו נעחאפס ני
״ ן ל ע מ ע ק א ט ם ח ק נ ״

 איז װאס ®דױ די
גע&ממואונײפעו

•). ױי• •ח ףיױ•
 געט^ון כאנג איחם ה^ט עס װעט.

 דואיט אדבײט. איחד סיט אױפםו זײן
 נים איחם ברוגז, מוחח אינגאנצען ד

 װ*יט פראגען, זײנע אויף געענםםערט
 בדונז׳ע א געװעז. צופױדענער ער

ר איבערבעטען, מעז' פרואװט מ  אזא *
!יפװימענדע ביין

 V האבזן איחר פון ער װיל װ»ט —
 האט זי ;וץ:עט$ ג^ורביט איחר ר^ט ער
 ווזןן ׳זי ענםסעדס — גארנים איהם צו
צו. איחר צו •פםעהט ער

ביזי. נעו^ורעז איז יפאפ אין
 ארבײטען פרוי דער מיט ײעעיק

 שוױיגעגדיג־ פריהערדיגע די םרײסינ.
 גינײכגיל־ * זןרײנגעסדאגען ה^ט קײס

 ג^ר זואים עס וױ איהם, צו ט״גקײט
 »גט־ זיצעץ. איהר יע^ען פ-עפדער א

 מיט בחור * געזעסזנן .איז איהר קענען
 די ה^־י. שװארצע יאנג־נעהרײזערםע

 ה^ובען געטראגעז, האט ער װאס ברירעז,
 אינטעליגענםען אן פנים זײן צונענעבען
 די געיערענט זיך ה^ט עד אויסזעהן.

 בײ נאך געהט ארבײט די ארבײט.
 םינגער װײסע אײדעיע, די ״טװער. א-הם
 קײג־ נאד װאלסען זײ װי ארים, זעהען

 םעל־ און געטאן. גיט ארבײט הײן 4כ^י
צו. איהם װײזט פרוי ס’:יק

 איהם אלײן סעיגיק האט א:פא:גס
 םרוי זײז אז נ^ר ביסלאך, צו צוגעװיזעז

 אפגעגעבען, איהם מיט צוםיל זין ה#ט
 םארדריסען. ^ונגעהויבעז איהם עס האט

 האר־ העפליכע די און ׳שסײכיעז זיכע די
 ה#ס צװײטען צום אײנעם םח םוגג

 קײנ־ אז זיך, דוכם געקרעגקט. איהם
 1VP זי אז נעװאוסט, ניט ער האט טאר

 או) העםייך. אזוי זיס, אזוי רײדען
 בעת סרסען, ט’םאר׳חיומ איהר רערצו

 ניט זיך ?עז ער איהר. צו רעדט ער
 צײט. א ויp* געײעז איז צי דערפאנעז,

 אזוי האבען זי איהם צו אויך װען
 שטי^ינאך מיט אזוי געתותם און גערערט

 גײן, זײט. א אן אויגעז די פון אפלזןן
 פאר אםױיו דערםאנעץ. ךניט זי קעז ער

נים. חחונה דער
 צו זיך םארהאיט זי מאדנע װי און
 מוױיגענ״ איז פדעםד װי םעהר איהם.

N» איחר צו צו ער געהמ דינ. p ײ  ױ
 םין וױ אויןי זיך זי כאפט דען,
 אאםרײסמגדיג וױ אױןי, ציטערט און
 די חוץ » זאך. עיעכםער א םיז זיו

 באהעחפם, איהם האט װאס אײפעדזוכם,
 אדביײ די פאר שאנד די צונעסוטען איז

 זיך זײ םורםלען װאס האם. פון טער
V די איז גנבה־יטערהײט tn r w ער 

 און געם«יעז אױסגעקוטען זיר בײ איז
איהר. צו םיטעפען זיר נענרפיעז

איהם? לערענ»-זי נאר פאדוואס
 םסתסא מענש, ערער6עי אן זיצט אן

 תינדער. מיט װײב א אויד עי האם
 כמהד דאך איז אױיסהעיםעז, יא אויב

 אזא, נים םזמע, עלעטערעז אז מצוה
ווער. איהם וױיס רדח דער

מא< דאס אגגעקוקט איהם האט זי
 םיט נעמישט םרעמדקײט, אזא טיט

 גע׳• זיר װאלט זי װי הילפלאזיגקײט,
 װאס ניט, םארשטעהס זי װאס חידויש׳ט,

 דערנאף, איחר. צו רעדט פרעכידער דער
 אין d'ni וױיט, נעקוקט פארטראכטע, א

י שאפ.
פארכײ כדם געקיאגם זיך דעתאד

:טערטקײט
א«. נים מיד ער לאזם מינוט » —

 םיט געצוהס און — מיה עשט ער גאר
איהם. צו פאראכטוע טיט אקםצען, די

 ריײ יערנעז, ניט איהם זאלסט —־
*ויןו פארשטצחסט איהם! צו דעז

 זאל ׳ניט לערענם זי דם, חדיט זי
יאזען. מזק איחר ער

:צומגעבען ארום חײלצ א אין
— nr מנגערסאן חנר אז ער, םיינם 

»«ערייסאר¥ אן גלײכעז, זײנס איז
— ביייצז אנסאן אױך איך וועל —

גצטאן. שטאד א איהר ער האט
 בלמזען בײזע םאנ׳ס דעם אונטער אח

 וױי־ איהריגע דאס זי האט מורמלען און
געלערענט, און גערעדט געטאז: טער
םארדכט. מעהר טיט נאר

גע״ װארוי א אײגםאל םע^ניק האם
 טיש ן’אויפ שער די יחה4ר םים טאן
:אויפגע״טארוגגען אוז םאשין םון

 ױג־ איהר. און !געלערענט געגוג —
 די ׳קאפ א דרעהען אויף הערט גערמאז.

!באדערען צײט
ניט דעות קײן מעהר טיר זאלסט —
 װעל סיר. אױף רעכט קײן ניט זאגען.

־ ! געפעיט יױר װי ׳טאז  א זי האם -
 שטרענג פאחפעטטע, א רויט־װערעגדע,

צױ געװעז איהם בײז און
 האט.גע־ ױנגערטאן דעי װאס פרידעז,

געזאנט. מאז איהר האט זי װאס תערט,
 ארבײטער די זיך האבען יטאפ אין

איבערגעקוהט.
 ״ער’ברו:ז א געזעפעז איז פעלניק

 װעט ער איהד. צו גערעדט ניט פעהר
 פא־ עד מוז הײם דעד איז אפװארטעז.

דערצו. סוף א כען
 שאפ םון אװעק זי איז אװעגט אין

r א w .האט ױגגערפאן דער םריהער 
 װײ־ יעדע זײגער אויפ׳ן תוקעז גענוםעז

 אײ:־ געקענט :יט שױן סעמיק האט ע.5
 אהײם. אװעק באיד אזיך און זיצען

 גע־ געיאםעז, ככמט ער איז װענ אויפ׳ן
 א האט אהײמגעהן איהר אז זיכער, ײעז

 װעט אהײמקומענדיג, באדײטונג. גחיסע
 אויסערגע־ אז טוענדיג טרעפען זי ער

;עשראקען. זיך האט און זאך, װעהנילימנ
 דער פים ער האט הײם דער אין
נעקלאפט: טיש אין םויסט
ניט זיך זי זאיל אין םעתר —

 אז גיט, װיל ער !נעהן צו דעריוצמה
 װערען, םאדמװארצם זאלען קעדער די

 םידער, א אהײםקוםעז װעם ער אז און
 הערט* זי האבען! גים צסעז קיח

 אי־ ניט םעהר שאפ דעם זאל פוס איהד
 !םארזײנסטען די םוח< !בערמרעטען

 אויס־ שוועסםער די כדם ער וועם םיר ךי
איבער״ שוועל זײז \ײ אז האיזעז,

 די !םיאוס׳קײםעז אזע^מג טרעטען,
 !קוקען נים זײ אױף דאך ווילעז םעגעד
 ער וועט שטײנער !טובות די םוחול

ם^ר זײערע n# טראגיז  אנ־ ניט יני
 פוססירען, איהם דאס וועיעז זײ !תיקעז

!כױאוסיהייטען אזעלכע

ביטרערךט. פון םונט א ווערט איז לאיאליטעט אונז אן
 ל#י#- מײנם ודײגדאאפט אםת׳ע »ן ־—

 לאיאלי־ עקםירש8רעס מעג« יעדער ליפזע®.
 געלד. סים ען1קוי גיט עס קען םען םע®.
t*w ו אגחויבעז װעט איחר און פרײגד זיך* 

 נזצט לאיאליטעע פיז אנפאגג דעם .פאיאטעחן
 גאר צװעקזגז, ■ערזעגלינע אויס-פאר גים זײ

 קעניןן זײ װאס לזגבען אין •ריעדאאפא שאו
 חנרסוגטערט און דערטריאם ברענגען. אײף
 יעדעז םאכט און םינארעט ®ױראד םי®• זיד

 » יייערעז אלס קזנט טיתר װצנ״נן יײגצם
•רײנד.

םאנישעוזיפין-םצה
די ה ״ צ ע מייט ם םעלוז־ד אל

טץ װי עע  םצח־םעחל טאני
 םארפעי קעיק־םעחל,

אײער־םצות און

 בפלץבפפספס םערםטע די
נאנאך in װײסען איבעראל  ן̂ן

M אז עריאחרוג^  v m 
 םצח• און סצוו מאגיא^װיטץ

 *ונריי•] וײ קעגען יראדוקטען
י *עז מ בעסיע, י י י י מ •

 •ארזינצוץ װאס •סודאיכליס,
con אכט אלע •סח עוגג jgm

• t»< »יו נטקוטצו *ו י ײי י נ

u *־ .
* wp

ס*ימ

סמװה וער פון נןארו דזשןונס פון םיפינג
יוניפו דרעםםאכקר און

)2 זײט טרן (׳ילוס
 אינשורענם דעם צאלען זאיען פירםעס

 ארע אױןי לײמלס נײהעז זא<עז און
גארכתנםס.

 געײארעז עהאלטעז אויךג זײגען עס
 קלאױדשע־ םון שאא־כצטינגען אנצאל אן

 אויפגע־ זײגען ארבײטער די וואו ■עד,
 איצטיגער דער װעגען געװארען חיערט

 און קלאוק־אינדוססריע דער אין לאגע
 צו געװארען אויפגעםאדערט זײנען זײ

 םיטגלי־ איבעמעגעבענע און לאיאילצ ןײז
i n אין איעס טאן איז ױניאן דער אין 

 דער העיםען צו םעגליכתײטען זײערע
 פאי־ זיך האבען איזנ ארגאניזאציע.

 ארבײםער די םאן. צו דאס םליכםעט
 פאר־ איצם איז עס דאס איבער. גיבען

 יטע־ די אין ארבײט װײניג זעהר האז
ער.2

 וױדער האט אפיס הארלעמעד דער
 yss םון אונטעדזוכונג גענױע א געמאנט

 דיסטריקט. דעם אין שעפער נים־ױניאן
 צאר גױיסע גא:ץ א פאיהאן איז עס

 ארבײטען װערנע סקעב־נעסטען, אמת׳ע
 טאכט אפיס דער גא;ג. פויעז איז

י ארנאניזידעז צו פארזוך יעדען אבע̂.  ז
שעפעד.

 ייאריקאנדא בדודעי• פון בארינט
גוטנעהײסען. װערט

 די דאס באדיכטעט, האבטאן ברודער
 איז דרעס־איגדוסטריע די׳גר אין ^אנע

 זעהר דא איז עס פרעהליך. אזוי :יט
 ער אבער טרײד. אין ארבײט װײניג

 צװײ אדער װאך א אין אז ערװאדטעט,
פארבעסערען. פיל יאגע די זיך זאל

אויך, רעקאסעגדירט האככאן ברודער
 זא^ דירעתטארס אװ באארד די דאס

 כיענע־ לםא אימיצען אגשטעלען גלײד
־־  דאנת א דרעס־דעיארטמענט, פון דזש̂ז

 געװארען ערװעהלט איז ער װאס דעם,
 דזשאינט םון גענעראל־פענעדדטער איצס

באארד.
 גוט־ רואכמאן כרודער פון באריכט

געהײסען.
װידער, באריכםעט זיגםאן ברומנר

 א נעװארעז אראנזשירם א*ז עס דאס
 אינדאסטריזךן־ דעם םים קאנגמרצנץ

 אזן אװענט דאנערשטאנ םאר סאונסיל
 איז סארטש, טזןן12 דעם שבת, םאר

 כײט קאנםעחזנץ א געװארעז אראנדטירם
חשאבצרס. די

װײםער, ערסלערט זינכיאן ברודער
 םייע פארפאמען קאכיוני־םטעז די דאס

 האוו־טם, די איז אדבײטער אונזעדע םון
 קײן אין מדלדיג ניט זײנען זײ כאטיט

 דאס פארלאנגם, ער פארגרעכען. שום
 אנ־ אויטאריזירען איהם זאל באארד די

םאר־ זא< וומילכער לאיער, א צושטעלעז

 װעיכע מיטגיידע־, אונזערע טײדיגען
 צל אױך און קיאגעז, אונטער זײנען

 װעיעז װעיכע געגגסטערס, די משיט׳ען
 צו קאמוניסמעז די פון ארױסגעשיקט

ארבײטצר. אונזערע אטאסירען
 ■רעד־ דאס באשלאסען, װערט עס

 ײערען אױטאריזירט זאי זיגמאן דעגט
 א אגםאנגען און דאיער א אנצושטעלען

געמסםערס. די געגען פראצעס
 םראגע די אויןי הויבם זיגסאן נרוחגר

 אױך װי לאקאיע יא«האלטעז װעגעז
 צו צװעק דעם פאר דיסטוײקם״סיםינגען

 גוט םיטגיידערשאפט ברײטע די האלטען
יאגע. איצטיגער דער װעגען אינשארסירם

קאסי־ א דאס #באשלאסען װערט עס
 נענעראידםע־ דעם פון כאשטעהענד טע,

 דיסטריהט־ די מיט צוזאמען נעדזשער
 מיט וועימז. םארטירט זאל פענעדזשערס,

 פאר ny;ysB אויסצוארכײטען צװעק דעם
כײטיננעץ. אזעלכע

 װע־ם בא־יפט זיגטאלס פרעזידענט
גוטגעהײםען.

אסע;.4זיצוננ;עשי די װעדט דעם פים
שעהגפעלד, ם.

סעקרעטא־. צײטוױיליגער

 די *:םװימלט זיזי ר»ט עס װי איהר, װײסס
 t ®צזעריקא איו נאװעגוננ ארבײםער ע0אירי
̂טנאי דער םח געמיכםע רי געזם  אינטערגי

 דר. *ח ײניאז, װארמרס נארםענם יײדיס
 אלץ סים װעט איחר אוז ?עװיז״ ױאיס

ויערע;. :׳»יא:ש

ן ע מ א ה ך ה א פ
י ע ב י פ פ י ר  ג

ט פ א ט ס ע ץ ג ג א א א ט
.1ז»וגרזנ M p» עס םחועז זײ — שיהיוע nj» « ir»«DD חילל״ס דאזצ© אײנינע ikd נרי«, און ■יבער mi ir?ror uvonjriiMiP םםא«זנז זײ  an (fifty,: ׳•כמר־ on \m און ארגשני̂ז גוגחז *in מיר«מ ̂לעכבמ די nt פיסמז. מחרסמ די v יז גג1«ר?ײוי* «fooi-v r .מי נמחר ז»ר isatoo מלסאט ר?־ טיס קוגמו םומזזהמלזן til .הסס.ניסמרקיחױ^ז» tfoa»r r»*f סים « njrt .און ריכםימן די קיינם קיחלוננ ̂חיוע די ifn m אסגגט  זיר. בעװײזט ®קר

הילדס. *ערקוי*ען דר*ניסס?ז •ת
 ױכער זײם <

ס.30 טרײזס׳אײ
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 רויכת שרינם

pt2בילר ןיםיטם

7 N. V. Dtotrltotertl—«M. V. 
§79 ** * * * gr> Ttl,

שפסספסל יוניוו דסם מיט שיו הויפפ
in 1מי :m אלע צו זיך ^ ג ט י i םון 1ם n אתאנידר״ 

ם האבעז וועאמ שץי תויםען צז שאםט1בײםע1א םער  ת
 אינוױינע״ זױל, עם1 אויוי מניאן אונזעוי םון שטצטיעא

 בעםעז 1םי שוך. םוז צײנינג דעם 1אוי זױל, סםעו•
ty קייפען צו ניט אײד v אט זעחט 1איה סײדעז Dn 

n*" םים שםעםיאל ױגיאן v אױגען. אײגענע

ט ו ת ב ה א ו ם ש ר ע ק ר א ו ן ו א י נ ױ
לײבאר אוו צדערײאאן8 אםעריקין דער םי* אייליא״אעד
.Dom3 באסם^ן, סמריכ^ סאסער 246

vm ל. לם1טשא אאו^י יןאאיס
סעקרעמי״ירעז׳•. גענעראל גענעראל־סרעזידענש

ם ענ ר ע נל1רעז ל נ
הר ט אי עז הענ ר דאלאר 200 במ 50 פדן פערדינ לי ט ענ כ ע װ

חגאער דער אץ נןורס a נעחםס בערי

ל ע ש ט י ג מ נ י ב י ױ ע ל ד . ד ר » ר ם
pa סיג» ' irn a, מם נארגמנםה• יאר לײרים איז סיײחנר קמחװ• »ון םי

xnpo 19mm m ו»*נ*ננ9ד §»ד r * m  in to  it irn n* ^ע *ייייי ײיי ini יי
m« •ייאו o  jbw ר ײעטקס״*& Bufrtu *nm אלײדער• «ינש 4ױ

o n r u w יאחר. 50 איבצר
________n סקול ctn עריײכם ___^__
n סיסםצםעז, נײו ,norm ײו1 o n .ראזולםאםצז
■ rw r ך?ר אין N t r i ח אואלו נאײינן • סשייםײגם יצזײנמנ■ ra• װײוזאןפ

PD If DjrWpi FBU V״ DF pP ijPnB iIP w3f8 
אויסצולארגצן. זיף לייכם ועחר וױו

y i  rf  tfjpi ifsyifi m  M or r iw io ייימגןד

nm די t
w *י*סס3  arrM in
----------------- rm ו m m  t r m  mm,f k  m t m  .

תלאסו?• אוחננט און סאנ

®1• נ• נ י נ י י ו ע ד _ ל ל ע ח ן ק ם
^  A
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 ןתינימו ןנחדנען מעדסס םיסינג מממאז
סממױי wmpb* ו »מנ»ײן דןנס
>1 «״■ in («יו•

lypiaar a ibb iai י<!® איז ױד*ן 
tv *18. ד׳וגרױ

,,nyanaa ס o n  tv w  ,*pt י ױ  ו
ivayn \n די ymaiyaaaP ־ 1»י*-
 ד»ס iim iya״tia ךי jib דיססןדונג

iy איך ניו r t, ײעל׳נז סױ »ז p iv• י׳ 
m, די װ״י oiytoyo נױס־ ךי װײסמן 

ייגייו- • man «ו פון וחןנדינשײט
 וײד סיר װי ױ״ש דס איז *ייט ״ךי

m אנחױנען iPTPoriyoattv 18 אן* 
 iponotv «1 און סאמיטע גאני«א*יאנס

 דערוױיל, ארנ״ט. אמאניזאאיאגס
 *ו■ נוחות איע סיט סיר דארסען אנןר
pa oiam די ריטען iap די ipayr. 

 קאנ• די אז זאמן, אײד טיר לאזט אין
 אזױ זיינען iyape׳ די אין ד״פאנס
 ׳פרייען אריין נאיענאטים די ta *פיעכט,

ora, 18ױני א חאנען דארף םען »ו, 
 אי;־ די האנטראלירעז ma? tv נדי

 טרײד דעס mponvppita און דוסמריע
 פאר׳עטייעד די נאזיס. געזונטען א אױוי

 •ראטעמטױו די pa דז׳פאנערס די םון
 אומפאדטייאי׳פען מיט׳ן )Poattv אסס׳ן

 *•נע״ או;ז מיט ptr ראגע) ט׳שערפאן
 כא׳עפראכען און שאנפערענץ א האיטען

•iota נרײטען a nna ענין דעם
o אױוי ארגייט ״די n פון געניט 

 ׳פױן זיך חאם ארנייט ארנ«גיזא*יאנס
 ׳פע־ ניט״ױניאז איינינע און אננעהויבען

 נעװארען ארנאניזירט ׳שוין זיינען וער
 ארנאניזאציאנם־ פון אנתויב אן איס

 װאו פאר » נעהאם האבען נײר ארנעט.
ar *■ אגטזאנט זיך האט tv ןויינען 
 a עמויערט דארט מען חאט גיכער, די

i סםרייס n  tta דזשאנער oan נעםוזם 
נאננענעז.״

 װענען םראנע דער נדם עגדינענדינ
 במדער איז ארבייט, אתאניזאוויאנס

i איבערנענאמען האכםאן n  tv םראנע 
 אינ׳פורענב אנעניייאיסענם dpi ־וענען
פאנד.

ip פריהעח־׳־ די אזוי װי ערהלערט
 האט ױגיאן חגר פון פיהרער׳טאפט גע

o סאבאטאז׳פעומם n אנעםפלאיםעגט 
 םאר־ איז סאנד דער פאנר. אינמורענם
 וועז דעסאלט נאן־ נעװאר׳גז נאלבעסינט

 די «ו נעפאיען זײגען באלענאטים די
ז אן פיס,  — סעטיעז זײ םיט זאל מ
 קאיעפםעד ;יט םעז וואט דעםאיט נאך
םאנד. דעם פאר

נע־ דאס זײ חאנעז נאר ניט ״און
 אגנעםיהדם אויד חאנמז זיי נאר טאן,

^ גיםםינע » א אנ או ר o נענען ו n נע־ 
 חאנען ארבייטער די ווזיכע] םאר וױנס

נעחעספט. ׳
טארעסענד־ » *ו סוםען םוזעז ״םיד

ײ דס  שוי• די װ*ס 1««רי)יאר «ו תרנ
אויפמטאן. חאנען פיידשרש חערדמע

\vv מ אונט׳נר׳ן ׳•ר״אן חנוח א  Iנ
o דור פון ry rn ,איי דאס אז נאארד 
יײ׳ י״ אי זײ )פאגו סשאג א

 *,חנוואיו* «ײ t» ר׳דיאײייאגמרען, מו
 האנמן זײ אוױ ווי (.yeas די אגיויחון

 איר שאד¥י )|vow9 די ר¥װאױ«יא;יוירט
 יױ דשר פון אפיס אין הוראן או אײך
 אויזי |yj«r \vvivn װאס זעחן און גיאן

atr a■ .ריטיננ
aar a, אנט כיען אפיס. אין חיטט) 

 a? iv* *די ,ivaaao וארשן זיי ta זיי,
vopv9| פאר a דאן טונ. ױס לינןי 

iy>yoa אױא זיד ayo׳IV'hb• til* iye : 
 tvaya, און ״iyiaoo ניט tyjiyp »ס>ו

ta זײ זאל נ״ןן ?yta| .דאס אט «ודווז

iaay»Ma ivaati די vr’ao’jwar
ט׳איחן,

,fliyjao u rn  \ym  v a״ta , in 
mytita נעטרינו דט יאלאן טיטגליתר 

i» iflyo (yiyti טיר ;א«יפ1)אראלי9חן 
im w a  laaiai אתאד״ אן

sap ota^at(איז •״ r o  ta ,twt 
ovt’iana atyaaia 100 |yaan |y^at 

o n און טדײד loo a שיפ^נט la’Jv״. 
a ׳lytnoitoa נד. נאגלײט אשיאוו 

w ומראג׳ס n און i n טyrדט רמאן 
.o״nyro*iae׳ די ta iwnyii עױן

 ־a’ פיו כמסנשר a ,laoiyoe׳ נר. .
ia>a o n  ova ,35 lap אין j n t n n 

ta ,iy oiylpiy אין a ו*  ארום jyo ו
tiyt lypnano iy oyn׳yo זאנען no 

oPiy i n  na lyin’a v iv m v i n וועט 
m«״iya׳a זיד i ivj די סט man ויײ 
yj,| איהס ח־יהט דערװײי nan oai 

i n  na באװאוסםזײן tto iy na •אויס 
i c״ty — ״iaa׳intm mat |yo7ae 

tvaaMaya pa איד yaiyn אין טריט י1

פון םיסנליד a װעדס סוױנםסי ויליפ נרורער
םםעח ״נערענםינקייפ״

h ־ רי זיגמ^ן. פרעזידענט £*ן :

 אינעו־ אנפםילאיםענם m אום סוי
עהויסטירען. האנען זאי םאנד רענס

i n לאנישסםפר jjmo’ta ,וױ איז 
 אויסנןאר־ ranyaaaP א בײ 1אי עס

o בײט tn irj’a i n  ta ,tnattyi פאנד 
.1928 ניו invii אונפיענט זאי

 tvopnap ײעט tvo oatt געלט די
o קומם ײאס n ניו פאנד tvol o n 

 poop איז נלײנען וועט ,1927 נואר,8י
i n  iao ,ווען זװקונסט i n וועט פאנד 
 און פונסליאנירעז. *ו װיינמר אנהויבען

 נע־ אײנגעצאים איז עס װאס נעיט, די
inai' 1 סײ noסי• איז באלעבאטים י 

 ta 1027 laita,* םון ארבייטער, די סון
«דדים. n״a tv tnsnt אומגעקערם װעט

i n בר. פאר גלײך ׳שטעלם נדסערמאן 
o אים וינטאן n נעהםטען .iy n n 

taort m n a מוועחנליד װי קריגם 
סעהנע א האלט און אײאציע ׳פעתנע א

ennaa tyntv  .n n , זאנט iy: 
i נויטינט oatt !יץיט־בײט ’t איצט 

 ־’opnooaapn 1אי ױניאן •mata א*ן
tao נים map ארנײם די או־נײט. ווע

אויך oai map DP Ita.y^nj”a קיין
װ עפמפוםיײ קײז טאן ניט א א  םים־ נ

o עס נליײט*. inao ו a i ד n׳a n־ 
yPa tie ot'p און םענער tie mna 

i n .ױגיאן ytn און מנער no iv’tia 
to o n״i n  tto ,i ,ױניאז ®*aa •tttt 

tnyo אױב וײנסט״ סריױױלינאן וײער 
ta tnpanyr a tjtaan ty>'tt »»t| נע־ 

m ’Prtjra mvo .יעמן
,i e אן na אויסבויען ט  yattyt? a 

pa D oanm io tto n van m נים 
ו w א n דיזא nvaviarta אוכד זיד 

tv tnttp םריחזןח״יגע די t r n סאנדײ 
nme i®  *vp juar אויר tvsaa 

pa w i t  pm pa onvoiac װיײ
ײ. V ס

%חד r 1* וױן כמגער , r, סיםציי״
ר  — חןך ױן ת
זיימ

m

9f t דני״וד ^נ וץי 
סײ ־ חיעטימן װןום

4»-*־«

v"z קודיגסיז/ ברודער  • kc
 דער pc מיטנ^יד טעטיגער א יאהרען
 דעד איצט ביז און ױדאן, מאכער יויאוק

 יא־ רעארגאניזירטען דעם םון סעהרעטאר
 כירן םאײאגג דעם אױף איז /J <ןאי

 מיט־ א :עװארען ױגמאן ;ט1•רעזידז
 םאמי״• חנדאסציאנעיער דער םון גייד
 פאנגט ער ״נערעכטיגקײט׳/ םון יליע
 דיזע געביט דיזען אױןי ארבײט דין אן

 זײז חעדאייד באגריסעז מיד און ײאך,
 טאן iv סביבה אונזער אין ארײנקומען

 פעהיגחײ־ זײגע װעיכער םאר ארכײט די
 די צו באציהוגג עדענסטע זײז טעץ,

 יוניאן, אונזער פון !ראביעסען גרויסע
 V* עקקויריענס יאמ־יאהריגע זײן און

 טאכען איגאדזאציאנס-יעבעז אונזער
פעדױנ. כאזונדערס ׳ויהם

 אומ״טטענדעז די קיאהר מאכען צו
 חאס קורינסקי כרודעד וועדמ אונסעד

 אוג־ אין ארבײט נײע ?ײן אויםגענומען
 מא- צו שט'ל כדי אױך איז ױניאז, זער
 אינטרינאנטסקע כײזװיימע, די מגן

 בייער קאטוניסםײשע די װאס יןילאנגען
 דעם, צויליכ פאנאנדערנעיאזעז חאבעז

 איוס צוריקנעצױגען דך האט ער ײאס
 יא״ זײז פיז סעיןרעטאר םאר לןאנדידאט

 װאס כריןי דעם אוגטען מיר דרוקען קאי!,
 ברױ צו געיטיקט האם זיגטאן תרעזידענט

 די קיאהר מאכט װאס קורינססי, ״ער
רעד. — אנגעיעגעגהײט. נאנצע

.1927 ׳טעז8 ״מארטיט
 ײ יאקאי קורינסקי, פיריס ״טר.
יארק. גװ סטריט טע14 איסט 231

 קױ ברודער אוץ פרײנד ״װערטער
:רינסקי

 יליגט װעיכע אױםנאבע, נרױסע ״די
 כא־ די פארענדינעז צו פאר, איצט אונז

 דדעס־ און קראוק אונזער םון םרײאונג
 אינ- גאנצער אונזער און מניאן מאכער

 קאמוניסטייטעד דער םיז טערגע״טאנעי
 םון םאדערט דיקטאםור, כו?יגאנ^ער

 ^טעיעז צו זיך אונז םון א^נעם יעדעז
 אמ״ קעגעז טיד װאו נאסטעז דעם אױוי

 איבער־ דעד איז זײז באהייפינ בעסטען
 ארגאניזא־ אונזער םון ארבײט כויאוננס

ציע.
 איהד װאס דעסט די אז וױיש, איך

 סעקחד איס איצט ביז נעיײסםעט האט
 גרױס םון געוועז איז 2 לאקאר פון ^ער

 איבער״ אבער ביז איר וױכטיגקײט.
 אױםצוטאז בבוח זײט איהר אז צײגט,

 אוםן ברײטעךען א אויןי און מעהר 5םיי
 כע״ א אױפצובױעז ארבײט דער איז

 דעריבער ױניאן. *טעחגעחג און סערע
ה האב  טועד אנדערע מיט צוזאםעז אי
 בא״שיואסעז אינםעמע^אנעל, אונזער פוז

 טע־ פון םעייי נײעם א םארצו<ײגען אײך
:םאמט וױ איז דאס איו טיגקײט,
 איהד אז םאר, אײך עלאגען ״פױר

 חגדאין• דער פון טײל א ווערען זא<ט
 אייער ״נערעכםיגקײט״ אונזער םון ציע

 וועגעז שרײבען צו זיק וועט אויפגאבע
 אונ• ®יז ©עםיגחײטעז פאדפידעגע וײ

 יאקא־ איחו־ע ייח דדפאיגם־כאארד ז*ו
 אויפפיעחתגגס ^רײבען צו אויך לאן;

 קאמי איצםיגען אונזער בנונע ארםיתמז
םים איגדוסםריעמ די יױן

 wn* אנחסw ױניאן אתזער וחנ<מ
^ *ל •גים ד־ דעד נדס צהאסזנן •גי  י
jo"a ןף יײיד *ייד סיר ייימן» n
 אתאגמא־י אמזער p# םיי^ א זיוארע
8iypp פויוא m in« מפ אימר  *p ו

ײוו אויסאיבעז נעז  אױוי םעםיגקייט א
ם דעם י מגי ד ײ  באארדס עקועקוסמו ג
מ ןןח p לאקי y p w אױא חא רםגפ 

איתר בניי• פארואסלומען אל)געםיינע ,
?T אױוי נא^מזעז n

און כדסנלידעד
.......\M':&

*m M " r vrr ויימ אײזר 
םאםיגהײם

 דער אז אײג״^טיטען, אונז טיט װעט
 יײנעז מיר װאס טעטיגקײט שון פעיד
 װי וױכטיכער פיל איז םאד דא אײך
 טעטיגקײט פון ■לאץ באיטרענהטעד דער
ױדאן. לאקאל א איז

 אונזער ױעט אױזד אז האפען ״טיר
 װע־ צוזאמען און אננעהםעז, פאר״שיאג

 איכערכױאונגס די טאן קעגען טיר יען
 עלםאלגרײ״ און ״טנערעז א אױןי אדבײט

אוםן. כעז
גרוס, ברידערײכען ״טיט

פרעזידענם." ׳דגם«ן ״בזאריס

 pnirn זיי פאדעאיטען ן יאחר יאצטען
m* חאב y* װאס יאחר דאס m p v vן 
ומקע פאר טעטיגקײט מ^ן  •gtnir די

 חרער^ויפט1® די ױינט ער טינעס׳/
 אין T! ארײגצואװאדפען צו זאצט און

 איד די אױפצונדמן העיסמן ארנײט דער
 פון •ייאד^רט ווארט ער טערגע^אנאל.

עןןו*ט£ערוײט, .די
 קלאוק נעמ די טון דיױױדסאן בר,

 פאר• צו פאחעיאג א סאנט קאטפאדע,
 ניפ״ זײער פאד קאפודסטען די דאמעז
W פאר און •ראפאגאנדע טיגער Mt 

 h אין מסידות און ממ׳שים סשעכי׳עע
o גוטצוחײסען און סאדטס n נאמכט 

חאכסאן. כרוחןר סון
 ארום זיד עגטוױקעיט דיססוסיע א

 כעגתמאסין ברודעד םאױפראג. דעם
w דאםעי ענר ״אײ םון קאפיאן r/ עד־ 
 פדאנע דעד װעגען מײנוגג .דין קאערט

 אינשורענס אוגעמפיאיםענט דעם פון
פאמט: וױ םאנד

 סאמענט דעם יייז וױרקייד םייט ער
 איצו־י זיד v* ov ש\חור װי יןאגע, די

 זאף א םון צײטװײ^נ, אםיױ רייסען,
 געקעסםט. חאט ױניאן די װעיכער םאר

 םיהלען עד, זאגט ם׳טעדלײט, די אבער
 וױייל איעסעה םיז מעהד וױיטאג דעם

 כא־ די םיט סעמםען צו אויס קוסט ױי
ארבײטער. די סיט און לעבאטים
 אנעמפ^אימענט םון געװינס ״דער

ר איז םאנד איני״ןורענס מי  װיכ־• אזוי כי;
 נענאנגען אםייו װאלט איך אז טינ,

 אכער ׳מםים איך דערםאר. סטרײקען
 אינ׳פו״ אנעמילאימענם דער אז אײן,
 טאקע װערעז איגעלעגט זאל םאנד רע:ס

 וױ־י קאנען איהם זאל מען אום דערםאר,
 דאריכער רעדט ער אויםיעכען׳/ דער
רעפארט. האכמאנ׳ס בר. גוטהײסען פאר

 באכער״ און רעדעס אײנינע נאן
 אן און ט״ןעריײט ׳טאפ די םון קונגעז
 םי• דער שליסם האכמאז, כר. םון אפײל
ארדער. בעסטען אין טינג
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 #בנעשטעלט mh עם װען יך1 1איה ך*אט
1 Iו  זילבעתעם אלטען אן בעװאונדעחח ג

 עס אז כעםעו־קם דאן װאלם איהר אנםיקף
 אײממןל־ פון םאסע גאנצע א דארט דא איז

.חײטען . שםי■ קלײגיגקע צאהל גחיםע א .
.קעלעד.

 םיגארעם. אױסערגעװעהנליכער אן r» סױראד
 זאהל גרויםער א פון אםענגעשטעלםtןװ איז עו•
 םאכאק־ אויםערװעהלםסםע און סײנםםע די סון

 אויםעתעװעהנ- די נור. וואקסען װאם סארטען,
 די סון *ונויפםמזען אע׳ם געשיקטקײם ליכע

דעם ארויס ברענגם םאבאק־סארםעז, סײנםטע
4 * 1 * 4 ^ 4 0 0 4 4 4  4 4 4 4  ^ ^ 4 | A  ^ 4 4 4 4 (4 4 4 ^ 4 4 געשםאק. און םעם זעלםענעם«
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 מארד חע«ינט דיעם irt r® אינםםאדיעאו
j חײנפינעז o t ® p חעm w

שאםט צענטראלע נײע די ואיינשװערען װעט זינמאן מאריס פרעזידענט  יארקער נױ די פון קערפער
ק_________ או ל 1927 יאהר דעם פאר ױניאנס דרעסמאכער און ק

o 2 ׳פבת, n2.30 יי,1«8 םעו 
 יײ-8אינםם די jyotpiao ווזןט ,oiae׳
i די םיז tae׳ n  tv ttnsam n 1נײע 

a n a a i  o t 'a rn׳o i'iao’T ia i n  t
u סון n  i n ,םט. טע15 איסם 7 םסוי( 

i n ’>»®  Ttaaa tvotpytpy y>« tta 
t tv uytyttia tn״a זייגען a ly jt״.t 
 זיי- yoirunny נייע tta yo?a י1

T״v pa tvotp tv tvoנעבע נען ta ,o 
ם איע י1  viapiw pa ארד8נ חמאינ

נעאמםע.

 איז םיטינג אינסטאיײמאז דיזער
 זײן װעם און היסטארימער א װירקייך

 סי- אינטערעסאנטסםע די םון אײנער
 םי־ דעם צו ווערעז דעריבער םינגען.

 מעמנערם די אײנגעיאדען אויד םינג
 <א־ *יע סיז באארדס עקזעקוטיװ די םון

 די צוזאםען שסעלען וועלכע קאיען
 םין אזא דורכצויאזעז באארד. דזשאינט

 א װירק<יך איז םיםינג חיסםארימען
אי  .פארדריסען מעגעז וועט עס איז מ
מיטינג אזא אויױ וועם װאס יעניגעז דעם

 ארבײםער- ג«נצע - ױם־מוב. דעם לככוד במנקעט און קאנצערם גרדיסער
n ױבילעי. אע׳ם זיר כטםײייגם ב#וועגונג

 םען27 איז םעז26 זונםאנ, און טבת
 םײערוננ די םארנעסוםען איז םארםמ,

 קא־ אונזער םיז יוכיילײ יאהריגען 25 םיז
 םײערוננ דאזעע די .10 ילאקא̂י טערס
 םון זכרון איז ב^ײבעז אײביג אויף וועם

נײגעוואוינט. זי האבען װאס יעניגע די
 אננע־ זיך האט םוכ ױם נרויסער דער
 גרױסען א םיס גאכסיםאג, שבת הויבען

 כמןקא איז קאנצערט און מאס־מיטינג
 אנםײל האכעז עס וועיכעז איז טעמפעי,
 און הרעםער איזא זײדעי, טא^טא גענומען
 טײיל קעסםלערישען אילם גארן איזידאר

 זײנען באגריסער און רעדנער איס און
 םאריט זיגםאן, מאריס פרעז. געווען דארם

 5װא םעטױ װײס־ירעזיחננם הייקוױט,
 וױיס״ איז קאהאז אב. ל״ א. ם. א. דער פון

םארזיצער. *לס דובינסקי, פרעזידענט
װאי, םעטױ רעדנער, ער^םער דער

 זייער םאד קאטערס די :ראטו<ירט האט
 םאר• םארמידענע די נענען װידעחפטאנד

 זיך האבען װאס דעמאנאגען און םיהרער
 באווע־ ארבײטער דער איז ארײננעריסעז

 ״םאר- םון חנדאקםאר קאחאה אב. נומ.
 מראיגערוגגאז דערצײילס חאט װערםס״

 בײ 1891 איז גערעדם האם ער אזוי וױ
 ק^אקםאמר סםרײקענדע םון םיםינג א

קאטערס. און

 דער געוועז איז רעדנעד דריטער דער
 םיחרער סאציא^יסטימער בעתאנםער

קוױט םאריס  גזך האם איהם גאד און ה̂י
 זיגםאז, ■רעזידענט װארט דאס תראגען

 איבערב^יק אן געגעבעז האט וועיכער
 אר־ גרויסער איז וױכטיגער דעד איבער

 דורך געטאן חאבען קאטערם די װאם בײם
).12 וײ« ױיא («לום

קומען. צו םארנאכלעסיגען
 עקזעקױ די קוםעז דארםען נאר ניט

 אײ־ יעדער נאר סעסבערס, כאארד טיװ
 יױ דער צו נאהענט מטעהט װאס נער
 היסטארײ דיזעז בײװאוינען דארף ניאן
מאםעגט. שע\

 נרויסע, אר6 .מטעהז איצט עדמט
̂שט ױניאן; דעד פאר ארבײט וױכטיגע  ער

 װיכםיגע גרויסע, םאראן זײנען איצם
 םאר־ סוזעז װעט סעז וועיכען אויפגאבעז

 םון לעבעז איז דורכםיהרעז אנםװארטליך
 פיהלעץ זיך װעט דאם איז ױניאז. דער
 קױ דעם בײ הערעז כמז װעט דאם און

 רעם םון מיטיגג אינסטאלײ^אן .םענדעז
* באארד. דדטאינט
 וועט באארד דז^פאינט נײער דער

 םארים ברודער םון ווערעז אינסםולירט
 זיכער וועט עס איז פרעזידענט, ?יגםאז,

 ער װאס הערעז צו אינטערעסאנט זײז
זאגען. צו האט

 אינסטא־ דיזען צו גרײט זײט איזא,
 צוצו־ נרייט זײט אוז מיטינג יײשאז

 קרעםטעז, פרישע איז נײע מיט טרעטעז
 ארבײט, ױניאז אמת׳ע צו צוצוטרעטעז

 דעם ברעננעז זאיו מעז וועיכע דויד
 טיאכות בעי די װי מדמה אזא צו טרײד

 א־ םוז מאכט איז מטארקײט די םיהלעז
יעבען. א מאכעז קאנעז איז ױניאז

2  פ«ר נראדםקי ריכטער ענטפערט דגם«ן
ל » פ נ » ש^נאל דער m ח אינטןרנע
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.2 לאקאל

 קאפיאץ. ב. — מענעדז״טער
 םריד. ה. ־־־־ סעקרעטאר
 צוקערטאן. ר. — כדטערמאן

 יעװינסאז, — באארד עהזעקוטיװ
 פרידטאן, קופער. קאםיאץ, נוטערסאז,
 קאהץ. דינער״טטײן, בערלינער, אקערמאז,

 יא״ בראטקאםסקי, אײבראמסאז, ?אטץ«
 םײעריטטײז, גאלדבערנ, פארבער, פידוס,

 דײטש, טשענסער, ליװײ האראװיטץ,
 אר״ ם׳צײקיז, װילסאה םימעה גודמאז,
נאגא^ינער. און זיטצער

.35 לאק&ל
 ןואסי• — סעקרעטאר ־ םענעדזישער

לעװסקי.
 קאהן. מאקס — ט?ןערסאז

אײזענבערג, ע. — באאר עסזעקוםיװ
שלאה־ א. דארםמאץ, ה. גאלאדאײססי, מ.
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 א. װײזער, ב. גלאזער, מ. ,r*P ם. פדעס,

 םרעי־ ס. רודין, א. זײדסאן, י. זאסיאװ,
 פרידםאז, ב. ראלניק, ם. סילאװיז, ם. זער,

 ל. דײט^ ש. ווייסםאז, א. שעכטער מ.
זיגטאן. ס. קײיז, •P ש(לרינ^ר, י. רײף,

.1 לאקאל
 קויםסאז. — ט^ערמאז

קוירטצטאץ. מ. — מענעדז^ער
 א. — מעםבערס באארד עקזעקוטיװ •

 בלאט, ס. ׳בערקאװיט^ ס. אסיסלאםסקי,
 םריד״ ז. איפערט, א. דאבהיז, ם. סאהן, ם.

 גאיר־ ם. םרידמאן, jo פרידמאז, א םאז,
 קרא־ ס. קיפענס, ס. האראוױטץ, ז. מטײן,
 לעפקאװיטיט, ס. ?ינדדפערסקי, ז. װיטז,

 ז. ראכייז, ז. ראזענבערג. ב. ■ארטנאי, ז.
 ה. סאתאװסקי, א. יפערמאן, ס. רוביז,

 ישטײנבערנ. זוקערמאן, ס. זאילטזבערג,
.22 לאקאל

- סעקדמענעדדט.  ספיילטאן. ז. -
— מעםבערס באארד עקזעקוטיװ

 קע- א. בושקין, א. בראגער, ז. בלץס, װ.
 א. רןע״טנער, עמםא קאנטאר, א. נעל,

 א. דאיצהאױ, א. קופער, ר\ש?ס סאהן,
 פארבער, ס. דינער^טײן. ם. דייטש,

 גרינ־ װ. גאלדיפטײן, י. םאקס, דזשולעס
 ז. קו״פער, מ. קאפיאװינדו, ראזע בערג,

 העררי יײבאוױטץ, זשויעס לײבאוױטץ,
 רא־ מײער ראזען, מ. יינסקי, ם. לעוױן,

 ב. און ?ןאפירא בעז ראזענםאיה א זען,
סיילםאן.

 ױיפ88כ מר8סמוסם דפיילפער
נ»ל8אינםערנעש דער פװ חילוי דער חרד

 ילאקאל םון מעטבער א בראוי, דזשעס
 געװארען באפרײט איז ױניאן קאםערם 10

 אין ״םען26 דעם םארבדפ דינסטאנ,
 סע־ דז^ענעראל ראזאלסקי׳ס דזשאדזמ

 ■ראצעס דער דזשודי. א םון סאורט ש$ו\
 5 נאר און צײט טעג 2 געדויערם חאם

 דזשודי דער םוז באראטונג צײט םינוםען
געווארען. באםרײם בראוי ברודער איז

 געװא- ארעסםירט איז בראוי ברודער
 סםרײק־ א נייז קיאגע דער אויף רען

 געםאכט איהם אויף חאט ער אז ברעבער,
אקטא־ סטרײס, םון צײם איז אננרייי אז

א י נ ז m פוז ױי m לפהרער אוז
r* ________ .

ם 4מבי םארגעז,  װאשיגנטאז אין אװענט, אין *זײנעד 8 א«ריל, nms מ
סאול — רעסרעשםענטם. זיננען, טאמען, — םקײ. ח*י אוירוױמ
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