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 פײנסםער דער אױ,ש ...חויז פײנםטע ■■פאם
.שטאדט אײער אין נאם \ .  קײנםאל איז .

.כיליג נים . .a y ווערטת שטארק אכער איז 
ך לויגט עם באזיצען. צו עם  צו אלעםאל זי

בעםםען. דעם פאר קעםםען

 אבער םיגארעם ביליגער קיץ ניט איז מױראד
 אבםא- איז עס װינשענםווערםח. זעהר איזי ער

 אויםװאהל האכען_דער צג איהם והןרטח לוט
 ענט• םיוראד װאם טאבאק זעלםענעם פון

ך. נים האלם .איי  אראםאם און געשטאק א .
 פערנעניגען אויםערגעװעהנליכען כרעננט וואם

רויבערען, אינ׳ם צופריעדענהײט און
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Taa iarn .aaaaa גיס *יז pips 
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t רי n r ,וגײסיו* aan רנ״םען• 
”a tie |»o *ין ii n* im r ia ’in׳; 

inai «*׳>■>■ i*n נ1, יי,aן•נaנ•1דינג 
.avaraa tnm  in

,aa י,8ײ איז »iajr>naa n  ta 
י 1»  נינדיױ אין ןa«nדיגa•כta,ג1, י
)a me )a •na ■an la a a ir ir •שרעכ 
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iim  a'noan רי אויף אפירו aoaaa ר  י
ר,8ני «ז »  tvaaraD זיינען װערנע די

tinanai סיט nta סי »יר ia| .סרבנות 
aa ינ׳ם לינט* ta r’oataPJ אינטערעס 
»1 ’tina ו טרנײטער» tae)an םיט 
?■nina a i,,t a דער ’ta’i i י*־ *יג׳ם* 

taaaa •toaP lava םקעב־טעיער. די
.1n iianmנדaרטaלאיטלע ר tw 
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 אדנטניזאציאנס־הטם־ דיזען אין *י*ט
 טײ־ און pנaר די *ו איך T>a•• )■ײן

ta ,ia< ז,, ta?at ביז ױטרטען ניט a 
nr qpip aa’oaP ,זיי נאר זיי ta>at 

 ב»* און ױניאן רaד אין taoip ■רײן
taaao e;ap, װאו taeip ea סטרי םאי 

)tie tainaa ױניטז־באדינגוננען. די
*oot” )aoaP a)a דרעם־טע־ נצנען
iv ;a דארןי «ער o 'a ia i tas בא־ רי 

aoaa ו םון  130 ט*ח«ארטטץגט,8ו
פיאר, צװייטער םטריט, ao26 איםט

Ja דער םון נילדיננ דער אין n .נאארד 
 ipaairpiaPp נענען האסורײנטם אלע

 Dan 1אי װערען א־בערנענעבען דאדפען
 ?עהםיננםאן 67 ,0 ראסאל tie אפיס

 איו װעהכער םט., טע25׳ קאד. עװענױ,
 lie נעײטרעז איבערנענוטעז װאם נאר
nan ,ג אינטעדנעשטנאלaכדaדי װי ם 

 ארױםנןל onrp פון זײנען פאםוגיסטץן
jaanan .נעװארען

 םהזנ• n פארגינטעז at»< ״העיםט
* ײדnט אוגזער אין נעםטען !

שעפער נים־װניאן ארדנסעדנענוםענה ד סאר ארבאניזידם מס־שע מנהראר און סעסעממןנפ
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אר ט לייסעאום לײנ ק א מ ת r איכע a טײגם8קע — װינקעל. יעצםען אין 
naa׳t ױו ױ  םיט חעיפט כאעםיל לײכאר םאראנטא׳ער — אננעשטעיט. ד
טאט. און ראט

)1 זײ■ *ון (יילוס
aan pd 's םיט צוזאםען ארבייםען nan 

aan tie aa'oyp ארנאניזאציאנם *an 
 באציהונ: natn אין aan און פארטטצנט,

taa ארנייט. װינטינצ
 אפין6בןנדד nanm• םיט

 כאקו־ דריױו ארנאניזאציאנס nan האט
t*onara taa’tnata a tao, ײâכna 

aan װיס8נ taoan מאכען can האדייין 
.tnaana « naa

 דעפאו־־ט־ ארגאניזאציאנס דער
ע אלע רופט טענט  אקטױו

 אן אנצושליסען זיך מעטבערס
שבת־קאמיטעם די

nanna און naaoantr !
 נצפעמפט ױניאן וײ האט ראננ יאהרען

a5״ n  tann’B ivj טאנינע «an״aa־ 
 ביז נענופעז עס האט לאנג tann*’ ײצר,
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סיטיננ taPiaesan■ tarn• נמדײנט
: naanan ?aa ייז

noas tarn narPsans anatsiM. 
*,sopannaa n aan ,one;• pnaar 

ta esaea; TPsaaenr tasan aa 
t namua Pat naun eemtana״t 

סיסינג jam אױוי
״ לזיס׳ן .אװמזײלצנסינ ;oan ,aa 

omana; aan אױי tarn ^סיטינ aa* 
*naa natsw o p  ,pn tart to  ta; 

m a s מ אח*Pamaan■ taaaPre 
arnataaeap • tananrrw  n* tao 

 איי aa jeunae איז mm נײ יתיטז
mr a tna*״arsana mniw t■ ,>a- 

aensaroiant סײנס noM׳*Dars. a 
p» asaarM nrm» oan n ta* אזן
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 taaanaiv עראבעמנגען, אויסנעקעםפטע
 איי;ע;ע זייעחן םים ,n מיט ״t פין פילע

tasjnpsanna, אין שנת ארבייטען און 
 D'D'Pvb n איז,גע;ען עם װאם ;עחײם,

 • י • ױני•!. nan פון
 *an arn ענט׳פלטםען איז ױ;י*ן די

 ניט װעט עם אויםצ^אנתן, טאדאייזאציע
 nao״3n« מ»;כע ta ,man געחלדעט

 מויל פון ביסען nan אמים;עםען זאלעז
;t װאס <ײט ױ;י«ון יע;ע פון  ;•ך ta״
 t'ie׳ ;עהען און אחנייט, tna איצט ביז

 ,n .;,n?״ ana ?•;; װאכען אויך אזוי
a צו nps’njn האט ױניאן n צװעק ;a* 

;aanrn « םיטע״ ־ ״׳שבת םפעציעלע•? 
 ׳שעיעה די שבת יעדען באזוכען צו
n, 3» װעט האטיטעn״taa םים 
n, םון »1ה*ל n, .לאקאלם nas'nan 

 ;י•!1י אסטיװע »רע צו זיר n'o װענחןן
 אין העלפען אוגז זאל«ח» זיי »ז טוע^

np;'a3'n > t'n ױנ־אן •sn״a הר 1אי 
;t• 8 ׳פנת מעז  די אין D;a;nao na״

nnnan araenn זיך און ביידינג talPao 
 an»tan* א־נאנ־זאצ־^נס פון אפיס צום

^ םענט.
װ. ג. ל. א. .eyn ארגאניזאציאנם

•taanaoa קאפלאן, בענדזשאם־ן

ta 1אי איצט ויו חאיט עס tavr;a;na 
 nanjasanarr’pua ta aatanao אין

naD” sna a;arisa;i” a ,n tie PapaP, 
3 Panv aan o’s״taoipnr ײ ■*aaan 

n pj» o’oasaPas n tie anno’ נימ־ 
t oan ,naaar ta’Ji’״,aan-tasan ta 

tasanruraa ns אוכזער D” p;’eao 
a ,n tarniv;;״*”n*rP;;a a;an’i5a 

.nao'’sna an;an
p nao;anao nan,״no >D;iaP*nas 

nar’P na taarnanae nana;ap nan 
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rPanae אין פינא;ציעל, און •I'lPnaD 
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nao,,sna*nan” Pp trnD אין ,anaar 

rn:ananaBB’ia צו «ײ nan tatPan יר 
ta’t איז anaaas nw nmp נאױמונ־ 
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taowB’w, םיל און t״nas’t tas אינ׳ם 
sPaana פון aan איצטינען !,,’Baap 

anaar 09 osn אונז *asanan a naa 
t to  .neap narp״ppa naaa tas 

tann’B is *toap tarn o” ias, םים 
*onan aanoa i• ,V’toowmas oan 

ooip oaPit נריננ נים מיינמאל ta״.
ם אפען די *ון ליסט  און שאו
ם.׳ ד״ ®מ נעטעז די מענ קעי

onnasnas ,.aP PiaPP nsanoo לײ 
npo'o — מני osavoanp :ro a r

P’sasna .P — ; ייעי םייסל piaPP 
aP״ P. ח. און aP osaonas. — •י *as 

rnona ,onanans pantram ;on 
n — •aP PMPa. וױיס; Pa’naaoM 

aoiaP oPris ; mr •a — .aP PM>P 
 םײכ־ א. און snassatan.’ — ליטיםעד

aP pi|pp na’*ia«ia ;tao״ Panno* 
;taoo’inp .a — .aP pmpp ooanp 
*nas tpd  na’s m  ,a* w i>p tar« 

nmppopa ,.ap oiap naa” ;i* ,esao 
.p — .ap osaonas man ,.ap PiaPP 
.o ,tanap J  ,taonno j  jnasoan 

narano אוז ■> ’D’Panp ;jaeooaP s ; nav’Tar .n — .ap pmPp״pp;ar 
*,oan .-aP osaonas oaons nsa irtn 

nan’s ; paPa• •a — ap pm>p ta’s 
.n — •ap p^ p nan’so ,ap pwPp .nPass” n

ס ננ דו ל ס בי א ר אנ ר ד • א ר פ  ק
מ דז נ אן. םזן סיז

osaoonaaan Pusar'p ina natn■ 
a rt tas’onaanaa פיס aa a r e  T t J J ’s.
MW עס סיזןח• קוסקגחמ מר  wruin» 
oan tntt w ivd קיין a ■Maras'

יווםיד •וור סיסיוקײמ בילדומס ןר
na tavo ams t f ;Pat t*re זײז 
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oanos’D nas'Psnanasnaa'io nan 
,tao tas’Psnanasnaa’io oan *wo 
*aanas ra na oan oPn’D nasPpn 
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ױניאן וזארסקרס נארםמנט לױיס אעםערנעשאנאר חןר פון ארנאן *פידעלער
IZJ.
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 מאם־ גרױסען גאר א אױה זיו צופלאקערט האכמאן, בר. באריכטעט קאטםיין, ארנאניזאציאנם
 קאמיטע םרײוױלינע — אנגעודיבען. אױך ארבײט ארגאניזאציאבס אוט־אוױטאמ — שטאב.
 אראפגענוטען שעםער פיל נאך־ — ארבײט. דער םון שעםער הונדערטער שבת אפ םטאפט

בר. ®מ אויפזיכט אונטער קאמיטע, ארגאניזאציאנס דער פון העדקװאטערם — סטױיק. אין
בילדינג. אינטערנעשאנאל דער אץ קאםלאן, בען 1 ■T ■- ■י ....

 ארג#נמאציאג לעם םון צײט I .ואס האםיײז, ארגאניזאציאנם דער
ש ארגאניזירטע םון צאד.< רי או;טער״ זיך האט באארד דזשאינט

 גאך איצט װעט דורכצוםיהרעז, נענוםען
 אנהויב בײם װי ענערגיע םעהר םיט

 מא־ די װערעז. םארטגעזעצט קאםפײן
 אר־ גוט איז ארביייט דער פאר ̂ינעדי

 דער םון חןזויצטאםען די און גאנידרט,
 אױוי טאג־טעגליך אז זיך זעהעז ארבײט

טריט. און
̂י־ ארבײט די טוען האםיטעס די ם

 עס ענטוזיאזם. גרעסטען םיט׳ז און סיג
 רײען די אין איצט קײגער ניטא איז

 <ײכטזײ אגנעמעז קאמו״ דעם זאר װאס
 קאםיטעם די םון אײגער יעדער ניג.
 באװאוסט־ םרלען םיט׳ן ארבײט זײן טוט
 אוים־ װיכטיגםטע די איז דאס אז זײן,

 מאמענט; דיזען ־בײ ױניאז דער םון גאבע
קיין אראנזעירט. גוט איז און
 צױ צום איבעמעיאזען ;יט װערט ז«ך
 גע־ סינקטיויכקײט םיט װערט עס פאל.

 דער־ אין און כחות, אײנעגע די מאסםען
̂ווערט זעלבער  געםאם״ טאקט םיט צײט

 די .םוןישונא דעם פון כחות די טען
שעיער. סקעב די םון באיעבאטים
איבערנעגע• מיר האבען ײאך יזעצטע

 באריכם א ״,״גערעכםיגקײט רער אין בען
 ארגאני־ זײנען שעפער 55 אתיבער דאס
װאכען צוױי די דורך געװארעז זירט

דרײװ. י:ס
זײ• (ןןעפער

 םארגרע־ טענ פאר יעצטע די דורך גען
אר־ רײגע אויסער און געװארען, סערט

 קא- ארגאניזאציאנס די טוט גאניזירוגג
 הונ־ ארבײט• נלענצענרע אנדערע םיטע

 קאםײ פרײװיייגע יםיט:<ידער דערטער
).2 וײם vw *שיום

8P8D ארבײ־ זד געטויםעט װאנזעטי און 
טשער קטריהאיןעלע ערמארטיר טער

 ב»- די פאר אפיל לעצטען םאכט באארד דזשאינם ■אינטערנעשאנעל דער
 אינטער־ פון קאםיטע — ארכײםער. פאר׳טשפט׳ע צװײ די פון םרײאונג

 פון דעלענאציע nyn םיט אםען1צו אגטאניני, און האכםאן נעשאנעל,
 פארזוך לעצטען אין פולער גאװ. באזוכען ױניאנם, יארקער נױ אלע

טירעו/__ ’n רעטען צו אר _________ם
 la; ענרליה ,jrpra; עם איז ענדליך

7 ’•pn אוטפולדעע צײײ סאטערען פיז 
 פוז מאכט העי־טענדע די aan גיע;שען,

 apn,Ba;a,ia םטייט םאםאטשוזעטם
annT האבען זײ און n, ראתהאלע צוױי 

 װא;ןעטי און םאקא מארטירער ארבײטער
 ;עהאיפען ;ים האבען aa עדםאררצם.

 און װעלט ;אנצער דער פון op's• קײנע
 ה*בען aa באוןעט;;. ארבײסער nan פיז
פרבײטעד ריזיגע די נעהאלפען ;ים

םפױיסנענעראל אין ארױס מןר םא־ דײנסאום כאסם̂עד

 אננע־ םון א«ילס די און דעמאנסטראציעס
 ריכטער, םון יאנד, פון בירגער זעהענע

 אנדערע און פראםעםארען אדװאקאטען,
 האם םטײט מאםאטשוזעטס געיערענטע.
 געװאיש; האט זי װאס נעטאז עקשנות׳דיג

 ראדײ צוױי די ערמארדען נעװאלם האט זי
ערמארדעט! זײ האט און ארבײטער קאלע

 אידע״ אםת׳ע װי םארטירער, ־ <וי
 אן פאר קעכיםער בראװע זוי אליסטען,
 מארטײ צװײ די זײנען צװעק אידעאיען

 <ןוקענדיג ניט געגאנגען. טױט צום רער
זײגען םארטירער צװײ די װאס דעם אויו*

)10 זײ■ 4MK (שלום

 געםע- שױן פירםעס גרױםע אײגיגע
 דער — ױגיאן. דער םים מעלט

 יארק נ״ר אין וױײתשעס אץ רײז
 נעקםטע קראפט אין ארײן געהט
_____ װאו•

 ?וון ׳ארגאניזאציאנס־קאפפײן דער
 באס־ אין ױגיאז מאכער רײנקאוט דער
 סע־ םון אנגעםיהרצן ווערט װאס טאן,

 טשערטאן רעם און גינגאלד נעדזשער
 רע־ געבראכט האט פאלינסקי, יאהאי, םיז

 רײנ־ די זײגען װאך די און זולטאטעז,
 גענעראל א אין ארויס מאכער קאוט

סטרײה.
 נעםע־ שוין האבען םירמלס אײגיגע

 די צװישען ױניאן. דער םיט טעלט
 װיכטינע אזא זיך געםעט געםעטעיטע

 קאשמאיאליםען. די למשל, וױ, םירםע,
 גאך שטעהען סעםיען צו ליסט דער אויף

 געקסטע און םירמעס, װיכטיגע אזעלכע
 די האבעז זיכער *שי̂י מיר זועלען װאו

 נײעצו, די אין איבערצוגעבען געיעגענהײמ
 וױכ־ די אז ״נערעכטיגקײט/ דער אין

 שוין זײגעז סטרײק אין םירמעס טיגע
אפגעסעטעלט.

 נעקסטע געהט װידער, ׳יארק נױ אין
 bitfi רײז, דער קראםט אין ארײן װאר

 לעצ־ האט ױניאן םאכער רײנקאוט די
 ־ppd ארבײטער. די םא.* געװאונען טענם

 געבען-איע שבת װעט װײנגארד, רעםער
 דעם אםבאלאננם װאס אינפארמאציעס,

 ער װאס םיםיגג, טשעדםאן א י1אוי ״רײז
ױניאן. דער פון אםיס איז םאררוםעז האט

 אן אויך מאכט וױיננארד סעקרעטער
 זיינען װעיכע מעםבערס, ארע צו אפיל

 זאלען זײ אז ׳דױס אין הינטערשטעליג
 באצאהלען גלײך און אםיס אין קוםען

 נױטיג זעהר ס׳איז װײל שויצחנן, זײערע
מ ע אמאניזאציאנס־ארבייט. דער םאר ג וױכטיגע אפהאלטען m rm חשאינט

fm m אלע מיט mrwm פעםם שטעהען ארכײטער שיקאגאער
אינטערנעשאנאל דער מיט  שעפער, םהעכ אין ארבײט געבען אוישהערען םהען װעלען דזשאבערם

 זײן םוזען װעט לײבעל פראםאנים -- האכםאן. םענעדזשער ערקלערט
לײבעי׳ פונ׳ם ^רעקטאר מאםקאװיץ, .nn — נארםןןנם. tyny’ אויף

nעBבאלעבאטים, אלע װארענט און םשערלײט זײ צו אפעלירט ארטםענט 
לײבעל. װעגען אפםאך oyn א& ניט היםען װאם

 באארר a;'artn יעצטען דעם אויוי
 ם«עדדפעד רזשענעראא הפס םיטי;נ

ta ,apse oan אדו־סנעבראכט האכםאן

פארצײכניס אעהאלט
34 גוטער ״גערעכטיגקײם״

 — !אסױוגגען ס לאקאל גײעס. .2 זיים
 שיקאגא׳ער די צװישען הוירסצםאן. נ•

אעװין. אײב — ימםזױ•  ב• — נאריכ• באארי דזשאינפ .3 זײט
דזש — דרעסםאכער די גײ מאזער•

. סייעאםאז• ױניאךמיאגליחגר. «ון בךיןו דדײ .4 !ייט
v ון רעזאלוציע« tnsra  .» .e.

 אן — צוריק יאחי דריוסיג םי« .5 ײט1
 גןזארג• גי« קצאוהםאנער. אלנמןר

חעחאונאװ• .5 ם — וםאנאלאג)  עדיפאריעלה. .6 זײט
 סורמםס'. ם — קאסוגיספען סי«.די פרינצייזנדקאסו ײיעגדיגאןר תי •7 זייט

מי (וןליאאאן) נןזצז «ון cpam v ײ
̂נר. «.— ווחי #רנײימד־אורנאנמננ* נרויספי דןר .8 זייט
מו •* — ײאג ײו סני חנ

^cncov — .תלדא  9 ת זײט
לידןר

*9(ײ jmvm-r m «*ו ti »io זײם
mm׳m

*װיי

 פאר־ זיינען װעלכע באלעבאטים, םילע
 א;רי* אן םיט ױניאן דער צו םליכטעט

b ;pd, םאײ םון אויםצודרײע! זיך זוכען 
װ oan ten •;םװאדטליכהייט.  ra װיי

 ױ;י•! אײ;י;ע אז ;עװארען אויס;עפונען
 ארבייט ?ײער ארויש ;יבע] דזשאבערם

 aiasartn סארט ,n .nysar םקעב צי
 םאראנטװארט־ צו רופען ױ;יאן די װעט

ליכסײט.
nan קוטט אי;חםטריע דער אין כאאס 

 tP«n a* פאראן איז aa aan דעדפיז,
 א טרייה t’a r;amp;ap שגיירע;דע

n p;an’ טעפעי, סקעב a tarn aan*; 
;aanaPBa אין ;עװארען nan םון׳ם צײט 

nan pa a'rtan taraaniaaP ,ױניאז 
;,,np nanro taavaP aan Tin na 

can זײ *aPvs ,n .taoaras tasan 
n, אויוי ארוינעעזאנט זיך tasan באטים

ao;ap a;aoP«na»a arnnan'nB־<ya 
taPan ” t ta tas םיט נאציען ויר 

 און n״nn a;a,var;a;na צוט ערנסט
tarmonna taPan פארא;טווארטליכ־

-anaBaaP aPia tasa; taPan tia ,o” 'p 
ant װײל דדײװ, אין׳ם apra ta rn  ” t 
מיפז רי װי  nan ta on’oanaaranaB י

a Pat a’n oan ra  nan pa aaas־» » 
ta ,t’M opmb n n  tw •tanan eaaoD 

m ס ח*ײװ o וייי rsau a טיט n n 
a n  no rsanataaP naPis םיאײ  או

taana■טייא ra tan
irtae nasa tarn Mr ■אידםרײז

»n im  *rt taPm appar e*aasaPas

 פאר־ און אינטערנעשאגאל nyn צו םרײהײט tynyiw רyByש און לאקאל^
 ארויםניל־ — צושטןןחןרם. קאםויניםטישיע זײ באקעםפען צו זיך פליכטען

ysyanaiv קaםוניםטישy טשיפס csrPys פון ;,שםיצ די קריגען צו ניט 
 חשבון םyn אויף צו ”t tysgt זיי װאם הנחות yPa םראץ באלעבאםים די
 אכי<ר םטעםפם ױניאן םיט [yeas זײ אין jyPnyB — ארבײטער. די פון

. קונים. קײן ניט קריני׳מ

taM rj

 שיסאגא אין האריזאנט ױניאן׳ם דער
 צו טאנ םון העלער און העלער װערט
 װאס שדים, האםוניםטישע די טאנ.

 שיקאגאיר די אין ארוםנעטאנצט האבען
 פאר• אויג םון ווערען לאיןאיען, ױניאן

 דער םאר אױסדכטען די שװאוגדען.
 ױניאן שטארקער א םון באםעםטיגונג

 קור־ זעהר א אין און גאענצענחנ זײנעז
 דרעםםא־ איז סלאיס די וועט ציים צער
 ̂וועקעשטעלט שיהאגא םון ױגיאן כער

 אױוי םונדאמענט, זיכעחון » אויו• וחנרען
ױגיאךםונדאםענט. א

 *גערעכטיג־ נומער לעצמען חנם אין
 שי״ די םון באריכטעט םיר חאבען ?ײט״

 לאקאלען אלע אין עלעקשאנם האגא׳ר
 דזשאינט גיײערוועחלטע ,די וױ און

 םיהרער״ די איבעמענומען חאט באארד
 םאי״ שום א אחן ױניאן דער םון שאםט
 קאמוניטטען •אר א צײט. םון אוסס

 דעיע״ די שסערען פרובירם.צו חאבען
o איצוהאלםען םון נאםעז n ערשטעז 

 א•־ נים אפילו זיך חאמנן ױי םיטימ.
 צױ •אלים די רוםען צו ®ון געשטעלט

 מע• חנוואלוציאגערע א זעחר — חילוי,
 ס׳האמ אבער — זץ/ פאדשמעהט םאדע,

 ס׳העלפט גמחאלפען. גים זאך "\p זײ
ט עס יפא<יס לי דם ױי פ  נים וײ ^

.”*ר"(זײם0 די ד*ס
nrtm וימאן ןיי rm .אזוי נתג׳יען

 צום פאלים די געבראכט האבעז זײ וױ
 װאס זיגםאן, פרעזידענט האט מיטיננ,

 נעמאכט געװעז, אנוועזענד דעםאלט איז
 האנדעלם עס װאס וועגען ערקלערוננ אן

 צוריסנע• זיך האבעז פאלים די דא, זיך
 אנ• איז באארד דזשאינט די און צוינען

ארבייט. דער םיט נארםאל געגאנגען
 ארבײם ־ איבערבױאוננס דער אין

 ערשטער דער אגטײל םיל זעהר נעמט
 װײם־פרעזײ און ניגםא וױיס־פרעזיחננט

 ױין ידעילען זײ פרידמאן. םאלי דעגטין
 אט״ םארגיםכתטע גאגצע די ביז דארטען

 די און װערעז רײנער \ועט םאספערע
 אזױ, ווערען אײננעשםעלט וועט ױניאן

 וחנײ סליסע, סאמוניםטישער דער םון אז
 ױנ• םרישען דעם םארגיםטעט האבען כע

 בלײבען. גיט שוור קײן וועט יאן־קװאל,
 םולע די האבען םרידםאן מאלי און ניגםא

 םון מעםבעדס טרײע אלע םון שטיצע
 דזשאינט ג^צען דעם און לאהאלען די

 ווערען רעדעס זײערע סטעןי. באארד
 אפלאדיםםענ־ שטורםדיגע םיט באגלײט

םען.
 אםים באארד דזשאינט דער זיגט

 קא״ םולם געװארעז אויסגערײניגט איז
 פול אםיס חןר איז געזינדעל טוניםטישען

 1בי םריח דער אין םון מעםבערס םיט
 פאר תוםען זײ נאכט. דער אין שפעט

)10 וײ■ אויןי (אלוס
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9 לאקאל פון נײעם

i

pa .רענעדזי»ער. קײרט«סו»ן, ג
 ivtitM ייז ,c’tiy ןיך «ױיגט ov װי

oyi ,wytO'iKiyo װעיען םיר װען 
 רער I'M C'cy נייעס *ונזער אין סיסען

imya o i'y rn, רנייט רי ייר ײעט• 
 ייי׳ *ייז BVCO’M םעחר טיט אדססננען

n:vaviiva״pc .b p m  • inynvi ,o 
iy ןvunv דעם i ,:yo יייחנד m 

 «"• ,inyttv: pyivc pm o׳cy דיער
n נעז r געסוסען iv iv r  pc ovo’oyp 
 ivrnvivo דעם מיט tvBMiya tv ויר

no w װענען ire  viVTrme זײערע 
pm ivcvr ינעםיין אין* ivivtt דןר 

 oivaovo נייע הוםען :yo ־ערען מניטן.
 ויי .1יוגי« חור iy ty ןיך ivo'?r און

ivbip םיט tiv?piv in iv i?ye::: סיר 
oyi ,opinv: ivayn 3*•: רי vivtvttv 

a אונז me וועיען אםטע m טרײען 
iyo tv, ן ייי«  זיי oytt »לץ, iyo װן

ivivp .איז אםת׳ן דער אין נאר ivay 
oivpmc: חןר oya ,טוט TV oytt 

oya i מי?, n אונז מישם pytm, און 
 נאדניט. אונז me טוען ,vpi?' די זיי,

 ayrti אויםער׳ן םיר נייינען םאיניױ
 inv?piv זײ יײרינ. ארוס נעהען און

ארוםגע- זיך ivayn •ויי oyi װייטער,
tnyttvi om'cme ivi” t " t  t« ,mvt 

 ויי־ va?vtt •אייטימענם, באגדע א סון
ivi ניט bto v iv o i'kivc אינ״ די אין 

 דאר־ ווקינע מעםנערם, די pc םערעסען
iy אין ivav? y ivayo םעז i ,car אין 

 די ליידען דער#ון און •ארםיי. ייער1
ארבייטער.

 דער אין oivaovo װערען זײ װען
 יר דעו ivc?vn *ו «". טרייעו ימיאז,

 או ,piyor iv'it' וי םאכעז tv |,8:י
o:yp iv «•? זי ivp־>m '?y םרײד דעם 

 וײן |v?y» ivcvr די »ז ,mvt און
ױניאן־׳»ע»ער. ריכםינע

 אין םעטינקײט אונזער װענען אי»ס
 םי• םיר ivayn omm יעדען אסים.
 און ,ovo'oyp און ivcvr םיט סיננעז

iv זיי p ip װ»ס ארדערס. רינםינע די 
yt op? דארא עס װאס און lyovi ווע־ 

in, אום ivayo tv ױניאן די piyor 
yioiyp on קרינען און  P'ltv,? װע?״ 
פארניכםעט• ivayn tvoo'itoyp די כען

un pcװ*ו ־ ivuye iy ן סיר« tv 
ivcn סון מאודטיםיננען אװענם יעדען 

 אויסצױ »<עם טוען םיר און םינ״צערס
אין ויי נײ ןיך טוט עס װאס נעםינען,

 סעגיױ, ס׳איו וױיט וױ ?ועוער. די
iv T v n צו םיר m vovnve לאנצ. די 

 ױדאן יי •< ייױן, סיחרעו סעמנער די
oip» ױ *י  «ו זיד ivn’««c זי^ און י
m תר •ס•?. ווי נ»?ד •וין ױניאן 

opvb ,ם־ »רײן הרינעז סיר «ז •ליין•? 
 סון *•יוננען די און ivcvr lie ורײנטס

onvoi’• i •ז ,ic?p באוױיוט דױס, n 
m «ו װיליגקײם די און  ivnvn !•ױני 
דא. א־ז

 IVHVJ איז ןv•ג•טa*1v̂וט י1 אין
r 't 't רענוראר. טיטען צו אוםם¥נ?ױ 

p איו ivoit m װי •ווי ir י•1* 1»?נ 
tvayn ,iva 3 1סי«VDy?r| !אנצוחױבע 

iv סון טיםיננען viv?wn V1Vאונ« i 
i טאנאט אין ױניאן n  .iV3avecvD 

ivom v ויין ותם םיטינג « v iv rn־ 
 וחד •*נעחאיטץן ומט iv טיטיגג, ראי
ivi 1אי ivo riv  i n סון מאר BVB* 

 v*•« װעם טיטיננ on ניי םעמבער.
p•? pc e • װערעו :ענען iycvi.?• 

iv in ivo ’ni pc iviv?c v in ’n c c
 ים־1 און סאמץבראכט jv?jm טעטיוס״ט

ivi’t ניי •tvivii סוטירט n  on •מי 
in• זײן אויד װעט טיננ n a  i iv iv p i 
ivrnvivo ,1םא1חוי  ?* iv iv rti i n 
pc א•* װעט װעלכער ױניאן, 1¥א>נז 

 pc יכט1נ» אויסס־הרליכען »ן ;עבען
iv i ױניאן־טעטינסיים iv i i»c נאנצער 

 ט«ן צו נויטינ איז ov ײאס אזן צייט,
b u ip iv  i n  i«c װי אמצסיין אין און 

i 1אי v<» די tnvovsiBC *ו אזוי ” io 
 זאי זי ,pi»or ױניאן די ivskb און

ivivp ^קאנםראליר on ײד.1ם
 •תאניזײשאד דזיזענער*? אוגמו־

v b ’Bbp צײנט ivB«o?wn -vbm. די 
#?p•? in v ’ iv?n’c ivp ivBKo?un
3«m iM, ווארים r  « pm■» װערט 

bcubdvi ארביי״ ױגיאן־ױײם ניט און 
oiv3bvb*ib, 1ב»< ויי prum םעז, ’Jp 
”«v ײערען ױגיאן־שאנדימאנס און K־ 

B?jmr. 1םי tveen, ארנאניזײ־ די אז 
 וזאס ,i''co«p איהזי אין שאן־?אםיטע

 אן iv3't זיין װעם ,1• איצם םיחרט זי
civ:?• םזהר וועם און •i n 1וױינמע 

•ivfvorpvii אויף ױני•! די • invan 
 זיין איטמטאנד זא? ױגי•! די t» באזיס,

iv״31» די םאז־םיידינען *ו b די אין 
ivcvr•

ivc?vn iv c in  v•? 1• איו» i n 
i 1םי בייט n קאטיטע •מאניזײמאן iv 

ivsco ױני•) די j'B3vo tiK pujor

ןופמנוםען חןס זניןן וי m פױרניסשוד די װענען מהןד ממוניספישען • פון סםראשונסעם די אויף ענספערס זינםאן פרעז.
 נעזעץ דעם סארםײםשם לאיער אינםערנעשאנאל

קאםוניםטישעז צום סויתיםשור ױניאן
 ו ווענען

לאיער.
נע׳גנב׳עטע די

o:vi3 ov אוז ov י1 בראט P״®• 
 האט אינםערנעשאנאל די װארום ניסטען

*jvowvap’ii 1 םוירניסשור י די pcי 
 נ*ו ivayn סאםוניסטען די װאם בילדיננס

 dv בר«ם אינצרחויאט באזיץ. זײער אין
iiro די םאו־ זײ 'm e די <ואס ivo i'c- 

i••: האט נצ׳גאכאי n  pc ?vouv קאםד 
 קאםוניםםי׳׳זען סונ׳ם uibdvc ניםטימער

•?22 •?p. איצס שיסט OD'Jiocp i n*'
 •תים ?אזט נמווועסעס, םיט iv*•? ive׳

p Bvn iv  t• ,oyp»pmoD ?ys v?K*•? 
ic c in  ?• :yrvnvorc i n  iv: וואס 

 pc אײנ¥נטום דאס |vowv:pn» האס «י
סיגמל^י. די

iv r ’BD’jiByp i n יער•? oivr?P 
iv באוױימן זויל iv זיו״  tv איז • 

ivo 'ru 1 1אי .לםח Bhyonnoוכ-3 י 
1V3V B01P .rVfVJ pc IV38BP צונצהן 

i n ?•אינטצתעמאנ •?in און •?as 
v פון אױס «יך rn .3 ?םדנות p iװײזם« 

 iv וואס ניט rvrea וױיט iv »ז איחם
D in.

rom מםואי yn m באװיזצן האם
tv ,d:v • וזרך bb '*b b לייס o n 

w די תאט rvtv:אםת׳צן rvJiverM?• 
Bon W נעהאט n:vBr?tc v ו* tvotp 
m םיט׳ן v r און tvovm סויתיטמוי־ די 

B in 'tn c  pm חאט זינטאן :vn B3vov* 
H די D״n»:v?v::« m מן jw >vb 

rtv?nv« :
iru סון וגגזו די v t’to אין י•?•רס 
o די pc סויתיםשוד pc וחנרם r v m 

im p ביידימ varmnvc n  pc pv 
Dipt pm . iv?vp?« איז:tn ip v : p ray 

civ?vo pv ivinv v jv rn v o  n  pv 
pv די pm  iveo'rovp בלױז v םײל po 

oyn D innstvo  n איז iv u v m p מר 
pan pnvtt מ די•*.ftprw ivo

ejvnn גים oyn ?•MprynyorM ױ
m מנדלמ ניײך  pv )״ ___ _ 4»נמל««חײ M
.x -fl <a זי ײייל . l  w now in w  b p b w  evn . ״, — !'

y rtd v r, A ugust 26. 19271 p yV t,?V1V8n PM oyva DTI PV T t

 o'o’it’pvo ,i ט־nנvמnאc ?ריםיגא?
oytt 3 וײ?«tv ivayn o'b «3V זײ *:• 

B'tiBivc, זײ iv  mv3Vi3i»c ivayn 
D:vitr:'M o:vo'V?iioy:• on  ivayia 

 אונוערע tv n?:n • ivttv:איז oytt םאנד
B” V pv?o i n  l in  01V3DVB. הא־ זײ 
yoinun DVi:vttn«D iv3 ע1טױזענ 

ov V3?vtt pc o i«?y i איז p״V3n i* 
ניטא. טננ

 נ»- tv D?nvci8D זײ ivayn ענײיר
DVDPVB |tM o :n  iv?nyv צטלי• די יו•1א 

3 n vavvr vaי?דיננס va?vtt זײנצן:•v 
inyttv: bo’ip ו ו o ײ n שווײס •p

3?po Bt די pm iv o r iv זיינלן n  |tc 
.inyttpi tVanBVto'm י?דיננס3

IV»imiivv: pm  ?•:yrvriVBJ’M n 
iv r iiiv :” i•  ivttv: יננס1י?3 די און זיד 

tvnvnva'K איהר איז man v n  .rtva 
o:nav: rvayn םיט ivayn pm in vv 

v pc oayov: ?n v van  D»/ ר1ס סו  י
ivayiatv pv ivontv ivayn ,nroo 

oytt r?v יננם1י?3 די איז מיחנז ם׳איי 
pm •אייניג ivayn itro ’rmo זײ v:tv*׳ 
a»׳t pv Di’cvnva’M pm oy״■vo n v
•IVMIBDVB PM B1V?

iv די a 'in  oyn ?yjyrvrtvorM 
va’Svvtv: on:vttv«y םיטילצן oim 

ivrtotvp’itv 1«יתיסשי די, oyi 
oytt oivaovB n אײג׳מסום  pc די 

v:w ivayn ivBO’jtoyp«  oyi .BV׳a׳
pm ניס -Ban pv T>wtv: v nt mvo 

v b i'bivo .זאך

מטימ ןדנאניזזמיןנס גרױסער וון *ן װ שליסעו ממאלס ילע פץ ומלתםידען n חונדעוטעו
)I■•• 1 11• 8(«לו

pc ovo די >ivayn ,iv?vpy 1זי v::y* 
*yp o:y'VMP:M:iy iv i pm ivoy?r 

Battva nar tvovy? ivayn pm ,vb 'b 
ivayn pm ivcvr ?nyv vo’ti: v זײ 

iv i pc BCvoDvacy ?די ייט.3א *im 
a״tvcyiov: oyn ivb oytt ivo אײ 

ivenv: ,Tt orvonMC ,iv?vtt tvo” a 
1 .B” pa’?BiyttB:yiMc tv ivivttי

i* ניט ?mc i״p ׳imc bvh מני•! n 
pM ipon ivnvn ?yt ov tv ivty? 

i ” io ווי •זױ *v: bv 'm pa Byn op 
ivtto'o .onvn ?•איינם ?yov?M imc 

1 ivivtt opbovcm3י i:yp ly 'jv־' 
iviv' pm o :yr יוניאז r.■•

*v: dv'k pa pm oytt oyi ivay 
po a'tn:y )• t*i?a pm iviyttv: iyo 

i n ײט.31א ov איו *tia »tt ,t't?a 
*vo ?Mivayrti i n  ,iMoayn .m  i n 

a DP'iivto'iM i 't  oyn ,iv rn v:״o 
jvdvv? :מיטיג ,n«ya o i'y rti pc 

1 .“p 'oivopv,י iv?vtt ovo'oyp 
 iM* יim ,ivivtt Divon| 1־:t«c איצט

o ייט3 n v  ovtt פ־ם נאך iv :v mvo* 
ivivtt owtv:oiyc v'J.

,1”k p ir  ivnvt opoya avpo ,i 
1 tyםיינט מניאן י ovttyo*p |” P נים 

•תאגיואציאנס־ ivrov'M ovi םים

jiv  r:v : v pm ov tv iy : ,P'bbmp* 
poy ivoo. אוםזיםט *V?omm i 't  ovtt

1 ivtי m pc ut:cyn:״p i oytt ,v p 
a |v?vtt "t iv DPinv: ivayn״?iva 

a״ t״p» va?vn ,ivcvr avpo viv 
m i't  ivayn::״B” V in  im  oop'cv 

tytjp m; מ-ן׳ם  pm rip-inna 
 י'pc «i:cyn 1 די 1אוי איו אוםויסט

r*c ivcva iv bp:viv : ivayn va?vit 
jyop'BP'M Tt pM ivoytt v;bio pm 

,ivcvr "lynnyaiyp איז׳ם :tvsy 
ivoy: o'pm ,c'vi'ic pc ״ריג־ סון 
o:y'VMt':«:iy in  .“opp ײ  Bvtt ײיי

iv די ?m״? Ivoa’iiMc ivbdv: avpo 
n  iv::via ovu pm !•ױני yc tv-? 

10 ovi iva'M ?yio:yp iv:'i:vor1ײ.
pc opimh o n  a'?tv׳o •מאניזא• 

tvov: Bttov: ivb oyn ,it” n  o:y'v 
TBivttP BC'tn v?v'vv«o •. די -ivn 

oinyttp־*yp*ojy'VMt':M:iy i n  pc 
bv 'k i 't  oi'cv: vo'd יננ1י?3 אין 

V0l 6 BDVtt 3 ,?M:yrv:ivo:'M iy i pc 
n' יט.1סט v טיט סארנינחנג i n 

in v ' PM VB'Byp o:y'VMP:M:ny 
r  • oyn oytt ,o:"?coyp״i n  iv nta 

oty in:vtt iva 'iv i i 't  ?yt ,vo'oyp 
,iv?cvp .a ,voiayp i n  pc ivoivrD 

i' ik׳ *iv o j'm i n  pc iy?c ivb3 opi 
:3 ?v:yrv?יננ.1י

m נײ װ הערט dpt פרעםערם
שקאגא js לאקאל

pc 18 לעװין, א*יבDP1PV0
 ״גערעכםיגקײט״ דער פון יצעזער פייצע
 םיט־ עיעם װאס װאונדערען, זיר װעיצען

זיך, דאכט V18 יאסאל םון נײעס
 דעם פיז אז יאהר, פאר * ^וין ס׳איז

 געװארעז, געשריבען גארניט איז לאקאיל
 עיעס םוז עס !אהא — ם»םא<ים און

 נײעס. דא איז ;עװיס גאנץ יא, זײן.
 םעכד אינטערנא״עאנא^ איע זאיעז און

דעם. וועגען װיסען בערם
 דעדצעהילען, ניט אײך דארםעז םיר
 אז באװאוסט, געװים אײךי ס׳איז װארים

 טיר װאס יאוזר, ■אר יעצטע די םאר
 םון קאנטרא̂י אונטער׳ז געײעז זײנעז

 אײן האט באארד, דדמאינם ̂יגקער דער
 גע־ צוױיטען, דעם םארלויםדעט מעםבער

 אײניגע אוז איהם צו האס א םיהיצט
 גענען גענאנגעז אויך זײנעז מעםבעדס

 אינטערנע^אנא<• דער פון נעזעצעז די
 נע״ איםער איז 18 לאקאיצ אונזער הגם

 אינטערנע״שא־ דעד צו לאיא^ עטאנעז
 אפי־ אונזערע פון אײניגע האבען ,5נא

 געײאדען םארכאפט זײנעז װעאכע סערס,
 זאכען, נעטאן טגפה, <ינקער דער םון

 זײ טאן. געדאדםט גיט האבען זײ װאם
 זײ אז װיסענדיג נעװאגט, דאס האבען
 דדפאינט ילינקע די זיך הינטער האבעז

 און םארגיעםעז א<עס װעט װאס באאדד,
צושטיםען. אויר זאכעז אײגיגע צו

 גע־ ס׳איו ביז געװעז, איז אזוי און
 דז^ענעראל די סלימא?ס. חגר סומעז

 אויםםאדע־ דער אױף האט עקזעקוטױוע
 צעהנדייגער איז צעהנד<יגער םון רוננ

 ̂זיקאגא תײן סוםען געםוזט םעםבערם
דען *לע די אונטערזוכען און  די און ש̂ו

 צום געבראכט האבעז װאס אורזאמגז,
 אין און ױגיאן, דער *יז כאאס איצטיגעז

 די םופערװייזעז אויו צײט זעלבער דער
 הא־ װאס ילאקאיעז, די איז עאעקמאנס

 איצט, און םארסוםען. געדארפט בעז
 עס װען אונטערזוכוננען, איע די ג*ד
 דער םאר געװארעז ארויסנעבראכט איז

 םארבחד איע די םעםבאחפיפ ברייטעד
 געװע־ דער םוז אוםפעהינקײט און כענם
 חדך האם װאס אדםיניסטראציע, זענער
 אהײן זיד האנד^ומ נארי^וד איחר

 יזע־ איצם — באיאט, םון אראיגענופתז
ירעז הערצייך מיר נעז  אוגזער גראט̂ו

 גדויסער חנר םאר עקזעחוסױוע דדפענ.
 דא ארײננע^ײגם האם זי װאס ארבײם,

 איצט האבעז םיר וואס און עיקאגןו, 1אי
 פיחרער־ םעחיגצ עהחליכע, אז ערוועה^ם

 די צו טרײ זײז וועם וועיכע מאםט,
 און אינםערנזךפאנא^ דער נײז •רעצייעז

 אײגק^אנג איז האנדיעז וועם ווע*מ
 םרײדײױניאדבאווענוננ גאנצער רער םים
אםעריקע. םון
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 איצם קייעם עס ילעכעריציך װי און
 םיה־ געװעזעגע די םון באהוייםונג די

 גע• ניט זײנען על^שןנס די דאס רער,
 אנערקענען 4״זײ״ דאס אוז לץץל, ווען
 סא־ איצם טרײען און עיעק^אנס די ניט
פײ דורןי זיך. םאר ״ױנקע׳״ א כען  םא̂ו

 ״םחננד ?ײער דורך און ייםיעםס דענע
 (ארטאחוקםחיען אתסישעז און היים״
̂ע״׳ז)  אנ- דעם זײ מאכעז ״קודיער״ ב
 פאיל- און ̂יגענס גרעסםע די דורך עטעיל,

w ,מיתאנא׳ער די אז סטײטםענטם 
 ניחד װי זײ. םיט ?ײנען קלאוקמאכער

 םאכעז צו זײן דארוי םען געזונקען ריג
 קוקט ״אדרבא * באהוייטונגען. אזעיכע

 װע• םיט זעהט, און סאילטבלוטיג צו זיר
 קיאומםא־ האדעפא״פנע ריכטיגע די מעז
 •אר די אויזי ניט קוקט זײנען. כער

 אנ״ זײגען װאס םײדיאה צעהנד<יג
 האבען און איז.לעצעז געװארעז טוישט

 ״נײער רער אן אנגעכאפט איצט זיד
 ארײניי גװאיד מים זי װיילעז און תורה״״

 צו קוםם ױניאן. אונזער אין ברענגעז
 זעהט און למש*, פרעסער־יאקאי, אוגזער
̂- האבעז זײ אנהענגער וױםיי  א ביױז ־

 צו<יב װאס עטייכע, און סרענקס פאר
 געװא־ ײ1 זײגען סריװדעם, פערזעניויכע

נאכשימפער. זײערע רען
 אונזער זעהן געדארםט האט איהר
 אוײ טען18 פון יאסאיל־םיטינג אעצטען

 און באגײסטערונג א פאר װאס גזסט.
 האם מיטעג דער איבערגעבענהײט

 אדםי• איצטיגער דער צו ארויסגעצײגט
 דאנסבארקײם װיפיא אוז גיסטראציע,

 nn צו געװארען אויסנעדריקט איז עס
 ענד^יך האם װאס עקזעקוםיװע, רזשזנ.

 א<ןך םאר םארהאנג דעם אויםגעהויבעז
 םיז נעמטאילם אםת׳ע דאס זעחן צו םעז
 האט װאס אדםיניםטראציע, א^םער דער

 א( םאר מגיאן אונזער םאכעז געװאיט
?ליקע. פא^יטיטער געוױסער א םון עק

 אויסער• אן בײ האט 18 לאקאל יא,
 אז געצײגם, םיטיננ געװעהנאידנרויםען

 זיײ גמפאהר, אין איז ױניאן אונזער װען
 אױם׳ן גיײד ״םײעד־ילעטער״״ די םיר נעז

̂אץ  װירק• איז עס און דאםעווען. צו פי
 וױ זעהן< צו פרײד א געװען *יך

̂ובען ױגיאךםמםבערס אלטע  אימעד ה
V די םים צוױיכתז גאכ׳ז D D P^ r װער־ 
 גײע די םון םעטאדעז די םארדאמט טער

 רי גוםגעחײםען חאבען און םמיחים
 וטױחגpirtpy דדפענ. דער םון האנדאוננ

 ממר־ צזם איבערנענעבצז ם׳חאט און
 אויסצוארביממךא סעקרעטאר און מא!

 אונ• וואו יחנסע, דער םאר רעזא^וציע
וועחמ. אדויסנעצימם זאיל טםעלונג זער

 אונזער פױם מםאילץ זזינעז םיר ׳יא
 ביײ א פאר זײנצז ער זאיל יון
״m• ̂אק אנדעחנ רי פאר
 איעײ ®יז םארםיחדעז נים זיך לאזט

 חערט םענ^ען. אוגםאראנםווארםייכע נע
 געדוונה מר4ז וױיל יזײ צו צו נים זיד
 מר־ איז סאנםראייחמ, נים ״אױב איז

ר גים םיר טארען דאס איז ניכםעז״. ע  ו
יאזעז•

ױניאן די אז באםת״ ווי< ov ווער
 אייג• אח b*03 ואלבע די קרינצן זאל

 אונ־ אין קוסעז דןורו• אםאל, ויי פלום
 ביוזתז װען װ. 328 חעדקװאכמרס, זערע

 דױס. אײער ר*רס צאים סםריט.
 tn ,םױטימען. יאאטל א^עת צו דעט

j ח^מו ר9(\יר םיר וחניען r i w  r 
שס*לז • דח וועט װ*ס רײגצ
. I אתז פטו־
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ivtitM oyn D"V pv?o ivv iy i m 
oi'cvuy o'ey אן ivrmv ty'vyo'iy 

*iiiVDvao'tK VD'ttyi me oivaovo n 
iv: 1סי םרײד. אין *oivviyp i 't  ivayn 

B in אייי *iKB ,|t"ie pc iv?bvd o n 
m n  pc im v iiy?״t tv opD'oyp t״l 

mtt i אויוי n און iv?yr ivt” i»  ty ivt 
invtt b ?vdvov( ויס? ivpo iv 'it' on* 

i m• 1סי >'*im ivtitM t« iveyn iv?'t 
i 'i i  yoroi'ityi n  ovnvi oyn v'vyo־ 
iy i D'i iv?ptt oivaovo n  tv pit utp 
V i  pM ivav? tv i'iivony im ivayo 

aiy " t  mt d” v״t nt iy i m״ iv?vtt 
n v ” t iv?yvya tv p't iiyeroiM  ov'M 

pm ntatn vo»? ים: %tva'ipi” i אין 
.V” l• * *

*i n  i'D  iv?'tt ntatn pc in m " i 
t ivunt oivaovo nvtitM iviyo״iy 

y i iv i” d i'B  .iv'ip ivtitM tv atn 
v?V'«i«i'C iv ” t| ־ *iyc a'?tv .atn 

*vi D'i vfc ivayn ivavntN va'Piivor

B :יט און רעדס iys in די pn vine• 
pm iy? די i” M ivtt .ivoviyo 2 vow 

i iv pm ,oi'i?trm c pm ty?oo” aiy׳B 
 N| אױוי r'oyao'o ivrtp tv גענ״וט
”I אויסרווי i ov ?yt ,ivi?tr |v?nyv tv 

ivay bv'k .n װי v ii'ii, די ווען 
tv atn iv ” i »ngi ,ivo” aiy oivaovo 

 v:iy vonv* די ivr'ttv p't ly'ip דעו•
ivivtt tv o?nyv,

1' ivtitM I'M Ot'l V3'?BlVaVtt 
'B'B T '?nyc pM |"?p t ?o'V pm iV'it 

cy ,oiy'it' n אין ot'i די n iy וי 
y bivo 36 pc vote yi"?p װאך t'M 

c n  pc ?yttp iv i'v i” M i n  nopyc 
m o?ypy?:״Tt oi'B'ti m em  .bc iip 

.lv?D'B v?y'viyi'e pM ?Kpy? ivtitM 
|1M D'I 110 P'P DVI"P me t'M Oyi 

ty vpvb iv?'tt i'B די iv?yt oivaovo
•IVD'tt OV

By ooyp tt” i i  D iy'vyt'iyny i n 
oyn )•'ip ivtitM .iVBivt'to vivttr 

iva'?ivo iviv' omvttviiy םיטער tv 
o n  imc i?v i ivcyr ח־ײװ n  na dim 

o'tM invtt o ivorvi B 'i ?yt o” am 
viiyo? אין 'i  tvcmi yt?y bv 'k .i ?vi 

t iv?yvva tv jnvt oivaovo״n v 
m ?tr, י1 אויוי *o'tiy pm iy?3'3 V't?a 

lyovD, v” i '1 tvov:״ .iv?3'3 iv'?yp 
» .1VT13 PM IVBOVttr ,OV DIB 

'•!,it' Voi't'iyny oovc pM vpmor 
”pm tvuiii'iya oo ס1סײ 3iy nvova 

IVbo i'hmc nvavn.
* * •

nyv n? ײע: '?■•Tt oyn tvDiyp 
pm oinvoiyo די ?,ivayn iy■ vow 

 ttB vo'oyp B'nvaovo ivtitM און
 nar ivovv? •iytt אין ס•? 2 םיטען
oyn די ay: Bvsr pa o'ovi vo'oyp* 

*yttpi I'oiyc D'i r?v t'M pm lyo'D 
a oi'ip Biyp'?•• in v ' •in״o •א"ן 

iv?nyv די '*ey im m ?n  inw vonv 
'i  .n'?yp iv?vi pc) B'on iv?v'v

IVB 15 IMC t'1?3 Oil |Vl” t OB'DVI
vo” iiv y oayovi eivtt ov in ” o 
Bivooiycn oiyi'e in  .in?yvi"K 
IM lvotpya oyn ?ypy? ivtitM pc 
vitia opitc on ivin'ctvo'tK m m 

”c די MvrB •yr nvtitM .BB'on 
ain o'ey on  ivc?vn ivovavi ivi” t* 
lytivc in v ' .ot?rya on inn'ctv 

aiy iva?vtt״o אין tto •yr ly'ip v 
ivayn אן po Ta ivaoVo tv?v'v'ey 

oo'on v?vi n  .?yiyrvnvBi'M m 
v:'?” tto” v y o?y ivm Pt?a ivivp 

v .cyr pm ivo” 3iy tv v'iv?'tt'ic״*B 
 tytvo ivviv: v o'i. סײ:ס װײ?ינ

* * ■»
nyc lyryoyoiyp |ik ivpinp in 

to Di'iy'vpitc ?ypy? iv iu k  pc־? 
im  ."? im  ivovv? on o” t im vor 

v m״y |Vl"t B סך *VI D1V3BV0 
v'viyi'c inyttvi ivc?yn.? די *Vtt 

o?yvvio'tM Bivtt D'cviva va*?o:va 
in v ' tv ov'iyonw otr p'p (ny 

pm iva?ytt ivaovo, ויס? oanya on 
pc אתמי *va tv oi'oanya ,moon 

Divormc .o'cvi זיך ty איז va?vty 
ivtto v?vc די oivaovo nivenoya 

Tt mum "t״K iivnvoru זײן  in 
O'cviva iy i. ,

 nyc ivpiyip otv oivoovoy די
oyiyo v eivo 35 tvviyii'M eenoya. 

ovo in*״np:yip po ?ye אין v ' pm o 
o'cviva TVaytt 10 tv ovoanya iva.
IViyt I'D IVtt fV3'1DTV3'K D'I PM DV 

'*tty o'i o?nyv v'vyt'iyny p'p ty 
vo id  vi"?p yty iyc o'cviva >'e 

.oivoovoy

מענשען םידאנען :
יעם חרך חײזער זייעחן סון קרא:קחײט םיידען1סא

«ז רױך3נע *ײםינען

ם ארן ס־ר ק ןן
&טער דער ה רענולירער טאגען נאױ

 לײכם איהר Biyp םיליאועז, יעגע סון זדינער נים וײם ו*יחד אױב
no rarev^m ,סר עקם־לאקם װאם עקם־לאקם, חיכען3 װעלכע ךי 

ח אי ^  אױן« נעפינען זיי קענם איחר זוכען, גים לימ! זיי bctmi״ךיי
j אין ,omi אויס׳ן טרימ. rm vnw יעדער u r םעאםער. אין םקול, אין

5 5■ נעברױמוך. עקס־לאקם™ י״י
•ן נױמעל א׳וואונדערבארער ץ1סא עז ־ ם»ג  p m עקם-לאקם 

opk?-opv ivc'tpiKC ivoo'iyn vivoniM ia v?m 
•DVDPMa BIVO 60 pm 26 AO I'M
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̂׳ T«׳ r ■ ̂זך זי׳
w i S S  * p i t

II
tffafiflE!

םרײו
k עטיל,ס b* סקי

> tvopvtpt 1 נרודער װערטער
p ווןן t 'do'siovp ovt ,די םםזו׳י 

 ovt חייליגע, דרײ וי סון “,אייגינקיים
 זינ• אונזער אויף ערמייגען נגעחוינען*

 םזנח »ױך םיך םען וזאט ערד, דיחער
 םיר jim דיסט חײליגען חנס סיט געוןען

op'rpsit ו םתנח. די װ*ך יערן*  'itv ג
ײ <וי ס׳׳ נ טװײרי  TVS זיר ענדינס די,כ

נינ — pie■ יעדען  dtpottvb נןלט*, ,
״ tv זיך, •«׳־dbvddpsbv jpsvt »1 ו
 ח*ב איו וו«ריס ,“nsno, די םיר קען
 |Pop?v tvs .op׳rp3 ניט נעלט ״|p זײ
n טענרינמר tpt װײנינ ipt איז e r, 

 *op■ אונםער אחיסנזגענען ווןרט װ*ם
P (ורא׳ס 'ppvtpt ¥
o? *ײם די bt, האנ איך און p ir 

tvs אמעםעז געחאט■ tpt tv חײלי־* 
 Ittotp? אבער דריײאייניגס״ט׳. גער

 *P? ם״ן אין pip א איך נינ ■רײטאנ
r — טער־נאקס  opראס ארוים 03״ 

 איך . נײעס. dpbp םסתסא t םםזר׳ל
חזן, אנגעחויבען op האנ טן  און דורכניז

ppvo איד  נלית םײן tp?vBP3 איז נ
o אויף n װיםענמאפטלימז ?pp 'otv 

vrpsprn opr tie? ■־*!'■w לואיס 
 חאביאיר חבם א םאר םילא, הייסאן.

p איחם ir אבער געחאלםען, יאננ «tp t 
 זיך איך תאנ ,ivo*dobvt3PD'11 א איז

ottvpv דורכ־ חאב איך ותן דערוואוסט 
pty?ps| ײן pomp e ן tr  .?p p 'dtv 

 ivosn evil tvsps זיך tp נאסלאגס
 :ipsptb *ץ• ײי? .P'op רי א■ גים חים
ipo ■אר p ii עםיק ¥ D3PPD tvb -אונ 
ipo חיטע v ¥opp?w ir, דאכט םיר 
p׳ זיד, 'op >»■1» pw. איז ראס און 

tpt ipnpt pp«o אי«ט, ביז אוטנליס 
ovn מיר ipsv t ײ  םיס o?pt3vtv3 ז

dpptdspt P3tn''t. ,סי• נרויםעד איחר 
iviv?,* איהר ovn דאר pp3״?it  oo ײן  ז

o ױניאן־םאז, א bt c i איוןר *sptps tvt 
tpp, אז it א sppe םיטעי איין דא איז: 
!׳שנױ את הכח

h״tp otp?ptp tpo ״r'k vtv?'B,*
tv די nrpo באארד דזמאינם דער סים 

 poop'cptit ■ tpiipt : איז בילדיננ
tpb איז זיגםאן 'Iptvb tpt tpiipt און 

ip •vn.םיר דארספן נפװים )נו '■*־ 
 .׳■ארבר?־ נמיםפן vtv פאר |popr זיך
tpe.*בנאםנות ׳ d o pi'o :nMP tv 

pe>ptv ■װי גײסםפר, גרויס vIpvd זי־ 
tvinpo, .און װארטים ר*וז װײםבפרנ, י 

ײ ם׳טרײנט אח rovp ר«וזא  נפבאך ז
lie בילדיננ. זײפר rf’nvovp» ,tprjpo

t ipapiptppiiv tpovn ps^pii״np גאנץ 
>iVb |Pepד ־pױניאן. ר

םאראינ־ pivotr איז ipt'op אויב
ppii ^ vep ipe ײ איר טפר v נ  ״ױי

'tpttvt W ’t |p5npmpi o«wptp>pj
owr. אנפר it נרוי־ *ייט, ז׳דנסר דפר 
 v tpane אײו איך י<11 פילאזאי, םפר

■ילאזאפיט?: הײן נים סראנ?, •לײנ?
 tv TP3pe*3Vo opiipwsriVB איוזר

p אמז ײ3 ir  ipnpt די אוים nina, 
 טפנס t״P ניט¥ ,tPfJPo חײן ניסא

 אלײן זײײגפז םיר טר?ד»רי, דפר אין
iPoipptTPS’v פיכר יוי1א >bnדי ואנאר ׳ 

ponv םײירײםפרינם IPtnp 1V3P3 
— it״ii t״p ניט אױך pw׳  o p rn, און 

tw oftu e חײםם אײך, ”3 e r » r  ,dp 
dp o d ip p m n  ,tPD«t p^v װ*ס 

”D די האט איחר t  ptJtM ניט oMptpi 
 ■חים־ או3נ? ייד otv^pt pv רפנט קיין

tPBTVii יל■3 אארד3 דז׳»אינט דסר טון 
iv־wv ניט דינג¥ i m p יס?ר1גר חנר 

m נ׳ללם טטראט pii אין ט1ארװט?רג?יא 
dqppvb Dipt ,op*די נר*דע םיר, אח ׳ 

jt■טריאמ j 3 דיP׳ »o r v  tpsvn b 
ס  אין דאלאר iv• חיג״■ v אײט««*

upiiponv t«' 1אי נילדיננ דער » T* 
vtv tpo 11ם־דדײ3ט«ױפ1נרוים?|«»־נטני,

tP3*pii • IPtPi ״ איחר tpsppo it»־  DP 
3ppo p םיט r t ie r  p itn 'm vfi׳ '*po pc

»tn v• ;
 ■ײ נרזיטמר אײד, ס׳ימלפגח׳■ איך
tv ,w<¥ ײ  i'>>v 32 >VPV< איו גז1א נ

v׳v |P0iPPU"nv ta v  d p i t םד inpo 
 pnr’v Ptw איז אײד כיי וױ נ?יט,

ip v̂pv>. pmsppoיכער3 אתזער? ־
t״tPtv tPi ר » ;.ra n 

iv זיך איהר ו*רגט ױייטקר s p i אױן 
iv a די o ip ro — ײאו «t o  tp»p 

tponpj יי טוױ■ tnp t't ן״ם־ זיי. יןי1א
ן י מ׳ ז׳ י *< װי״ י P« י ײ י ס ט מייד  א
pit מל׳נרס y)pn| נים גױױט זיי סיר 

־,t tporarj ווי<«מ םיר וואו חיל״ס.
םי vpv> wm p מר t t u  nvti pm>

85 v ג*ד נולם איי«ר טיהם םיסינג 
מ רp >vt חממי, ח מ ד מ מ די אי  מ
30po־»o• 5 33 אויר*pj> nptnv חאט 
pm 01 וו*ד ■tPtw BTtv r ppBטיין י

ק טריינד p יוי it tto ip it 
tvrppo• איר pn> איחם 

y «יז t  * t  •» ,HP אי־

ארגאניזאצי;
 Dtoi'VP דרײ די איאגגט3טג װאס

oovpivD3״ pe,סער?ו;נען« ovii ער 
 tp'ivospn ipjpn opprovBPttv, חאט

 טיט נעםענעדז׳עט האט ער אזױ וױ
p iprm vB 7«1■ :סיסטעמעןP,BV,

1V?VP” P ׳ |1אOPPP'BD, 0דא 1אי *ItV 
 ניאסס. ptr'DD'iiovp »יע וױ אטת,
י1אוי tv דכ¥י, רp3V איו זאר איין

 ניטא געוױס איז רעחארדס חאכמאנ׳ס
ttv׳ p pipipPnvB VC3״ dpdדי יי 

ip o ip p o  ppmvao’v, ״3 װי,IPtiv? d 
DP3Pt,1tPtO,1V .ילאואף■

DV11 ,?PP'DIV IPP'M It OPT (P3P11 
 opi |is DpprovBPiiv דארםען איז

np3D''ii n s  tp r'o ’vitp1 ip b iv p v s, 
"׳itBV נארניט ויך לוינט ?11 ,tP?poe

tpt איו איד?י v t: Tprps’itnv tv
חד?ות. לני

לייבאװיץ, דשולױם
>22 .pv ? ,5 .rn p, .11 נ. ל. א. ,•

ע ״ לינר, ע ל ע י י י צ נ ױ י ען ״ ס טי

 -3PTP1״ tpt פון tvdpvtpt םייעדער
pro״o“:—

 v נפך |P?Poe׳itTVD טיר ט3י1ערל
n t״tpo ■םי v iib לינקען vopiv>p*

TP3. איך |PP3’? tPO” 11t DPT >P11 
tVT TPT1T3 IPDV1 t'O’O IPBlTIV ■,D* 

•tPT
tPTtVT TPT1T3 1אי DVH ,T’V V 

VT׳g־D1' |1M n jrn3,3־ TP DPS T1i" 
" PJ* אי ?,VTr,?־TVS 3 נאס t  >v» IP 
tps 1א ■רנסח אין נעזונם| tvbtpt 

 הו:־ ?םליכ? jib בןזלױמננ v tp סרינם
TV?VT DTPT.

VTP1P3 DPT TVB |P3VII " l i t־? 
 IPTtVT tptjt3 חאט 1926 אין סטרײס

t tPtv^rvB״pv ■vtr t איז tv p p iiv*
3"3PPD v pv OPOPT1 "3  tPO־,BVr 

Vt TP ,T3> ניט tPII •tPP"TOD tPBTVT 
T TO׳IP3VH TP'B OP"TOeP1BV IP3V, 

 די |iv ,oppdpdp] ■ve׳ dpt tpo חאט
3 D P'rp iB 'nv tpsvn tprvc'ovpרר 

tntvT tpt3;׳tv t;iv it  tP״|.po
|PTP” D OPT |1B 0” 3TV Pomp H 

p*׳3irn און ?itit tpiipt pv tPvv tP 
IPTP1 .01PT3P0PVTPB1D Dt T't |PP 

 tPSPiBV otiDPi איהט tp האט סאנ
t tpt .*tPtTvmsw, opinpr dpt״TP3 

 tpt TP3V ,12 onv t״t געםענם האט
P3P1P1BV Dtiopi DVT *IPtTVO-DU.(

3 •tprpii״ ’wpip?pi Tprp״Dvn o 
tprtvT Tprns t p ijiv  •pt םיט געםוזט 

TP —  t'm ilD OIPTIPDI'VTPBID OPT 
ovnpi ovn 3 ערםאלנtv tpt !,v״.d 

TPT T?V3 DVT D3PT1PDPVTPB1D TPT 
*3"TV DVT TP DV11 ,?PJ'IB OPT D1PP

ip iv t pp( אין ovn tiv ,■vr איחס *pi 
p?V.| אייי יאיאר 60 ליחען tit*v

P? D'ISTVPt DVT DV11 >tVD |"V*
ovn ,tirrv )p 'sirn opr |ps איחס v

IPD1P1V •ITVT TP DV11 It  ,IVDP3 3PTB 
t v j d jpt jpd j'vtpvid  o it .נעלט ovn 

 D1PP1 IPTtVT TPT1T3 . TPtllV* איהם
p ?vt IP  tv ,dtpb״t ניט גרינער t״t• 

op tph נײט tp ovn ,d piv?p ,געזאנט 
iit  v tpipp t w  tio״to po״t, אניט

'?03 "3 •3TV3 V ,II TTP'TT pV tPO 
p IPO IPP t"?v  DP1V?P3״ DPDP1D tיט 

|...P3VO
*3? ' V tV ,DTDVB DVT >V03"V 

tP3VTPP3 PTVT3 DVT TPJP’^VD’K TPP 
P33V3׳TT׳ttfl TPt33V 1PD1PP3 PV ,DP 

pv ׳tP)31tPt T’t DVT tiv t"TV ■ve 
DVT TP .T’? r ’D’OPD’DtV IV D'O

w ’npi 3 ?1א'םאלי?נ'׳! דיtv״pv Tpd 
*vt JPTV tv ,0>TPtTPT " t  tiv ■vr

P3 IPS3׳TT׳t DP״TPT1T3 V ttnp.״ TP 
"DPD'D3V t"t DBV0DP3BV D'3 DVT 

tVDTPrD TPT P3 ,PT3V3VBVTB Pr'D 
*VDD ?V< TP tV ,|P0"TP3 DT’V DVT 
•tP■

tP3P?B P?V tPII ,TP3"tV •U'B TV3 
tP?PDTBV T't TP D3P?B ,ITP3PP11V 
tIV ,D3PT3PD3'VTPB1D t'O'O |PT"T 
VHP) OT'V DVT tVOTPrO TPT tPII־ 

TP'D t'K ,tVO D’3 OIT ?Vt TP .03PT 
TPT ?"11 ,W?rP3 V It 0י3  tPD1PP3 

tP33V?TPT tPP TP tV ,T’t DDT’TV3 ttT 
•ro p i

 און סילעס נזןזוארען איז עס וועז
 ח*ס טעג, ארבײםעז אננעחויבען ם׳האם

 דעם םאממטעהן צו געגעבעז חזן דער
 םײ- נים םוז ער *ז םויעראינםעגדענם,

ה5גי ארבײמ די <ען  אנדעחנ אין װײ< יי
 ארבײם״ די גיט אוץי מען טײ^ט ער1עע
 גזד געוועז איז ^•ודםעארמוון דער און

 סואער• םימ׳ז זיך מיאגען צו ץװאונגעז
ײד םײיעז ער אז אינםענדענם,  גי

* *רבײם. די
<יגקער, א געװעז איז שאי אונזער

 מונ׳ם אזיפםיהדונג דער דאנס א נאר
 א געװארעז מאי דער איז חזז, לעסעז

i דער וױ אזוי און רעכטעד. v r איז 
חנכנתן א םיט דעכטער א גזנײןוחנז

פראנען
 גע׳־ גרײך מען ה^ט מאא״טשערמאן,

 דער «ז סויעראיגטענדעגט, ןוום ססר׳ט
 ער און שאו אין גגב׳עט מאי״ט^ערמאן

 יעא■־ דער אז און סטיײלס, ארויס ניט
 שאו־טשערמאן געװאדען איז טמערםאן
 אר״ די צוגעזאגט ה#ט ער װײ< דערםאד,
 םאר װעט ער אז שא■, פונ׳ם נײטער

 דענקט װער, און רעיו. א באקוםען זײ
 אוים־ ס׳איז v בעטאז דא־ס האט איחר,

̂ורען, געםונען  אגדערער קײן ניט אז געװ
̂וס האט חזן. דער נאד װי געטאן, ד

 איז #<יג?ער דער חזן, ברודער דער
 סעםבעד, באארד עחזעקוטיװ אן געװען

 טי״ ריגקען אוים׳ן געװארען ערװעהיצט
 דער אין מעםבער א געותז איז און קעט

 חזן דער סטרײק־קאםיטע. דדפעגעראר
 ־20 דעם אונז פאר געפיהדם דאס האט

 װאונ־ א עיעס איז נו, סטדײק. װאכיגען
 אוים־ זיך האט סטרײה דער װאס דער,

״זיד^ אזא מיט געיאזען
?עלי־ש. עמיל

.171 לעדזש. ,3 יאק.
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רעדאיזםאר! ברודער װערמער
״סוריער״ מװארצעד ^יהאגא׳ער דער

 ״םרײהײט״ רויטע יארקער נױ די און
 דער םון אפיםעס די איז אז שרײבען,

 איז ױניאז קלאוקמאכער עיקאגא׳ער
 קאםוני־ די װי נאכדעם װיסט און «וסט
 האב ױניאן. דעד פון אװעק זײנעז סטען
 צוגעפאה־ בין און נעפוילם ניט זיך איך
 װיסםעניש. דער אויןי םאז pip א רען
 איז דאס אויב זאגעז, אײך לאםיד און
 װאם ניט, איך װײם דאז װיסטעניש, א

לעבען. חײםט עם
 וױיניגער איז איצט אז אםת, איז <ם

 ם׳^רײט היסטערי?^ וױידנער טוםצל,
 ש(ש• םען און אפיס לעבעז םיל אזױ נים
 אבער אפיס, אין פיל אזוי ניט ויך ?עט
 ױניאז־םעטיג־ און אעבן אטבאלאננט װאס
 לעבען, טעהר איצם זיך באמער?ט ?ײט,
 איז עס םריהער. װי טעטי:?ײט, םעהר
 ניטא שטימוננ, אגגעצוינענע די ניטא

 מיט ?וםען מעםבערם םרעםד?ײט. רי
דױס. צאלעז ?וםט מען ?אםילײנטם,

 ?אםױ די דױס־צאלערם. די װעגען יא,
 אז טענה׳ז, אײז איז האלטען ניםטען

 װערען םיטינגען גוט־באזוכטע אונזערע
 ברי^ײערס, בוטעערס, םון אנגעםילט
 גיט נאר אלעמען, םרן ?ודץ, ?לינערס;

 װער און זיך: םרעגט ?לאו?םאכער. םון
 דאס ?וםט װער V דױס-צאיער די זײנען

 זײנען געלט? :עבען םענסטערעי צום
 אױב ?יאו?םאכעד? ?ײן ניט אויך דאם
 פון דעױטאציע די מסתמא איז אזױ,
 דער גוט... זעהר איגטערנע״פאגאל דער
 טא?ע זײנען דאם אז אבער, איז אםת

 האלס, די אן פילען װאס ?לאו?םאכער,
 םון גערוםעז םיטינגעז, די צו ipdip װאס
 די :גארגיט נאר אינטערגעשאגאל. דער

 נאך אלעםעז אורטײלען ?אםוניסטעז
זיך...

 אינםטאלײ^אך בײם געװעז בין איך
 מײז װײזען געםוזט האב איך און םיטינג

 גע?עגט האב איך אײדער ױניאן־ביכעל,
 איז עס װיי; די בײ״ האל. איז ארײן
 טומלעד. לי:<זע די אהן םיטיגנ א געזוען

 עס אוז געפא?ט, גמװעז איז האל דער
 מי־ ̂פענסטע די םון אײנער געװעז איז

 םאר בײגעױאוינט האב איך װאם טינגעז,
 ?אםוגי־ לינ?מן םון צײט. לאנגער א

 אםיפר עד איז טאנדפונ?ט8ל םםימען
 איז עס װײל לעבעדיג, גענוג געװען ניט
 רעד־ אײן ?ײן טוםעל, i"P געװען ניט
 אוגטערבראכען, געװארען ניט איז גער
 אין און #געבו?עט״׳, גיט •rPJ''P און

 לעבע־ נאנצע זײער דאך באשטעהט דעם
 יױ דאך זײ בויען דעם מימ דיגתײם,

 אםת׳ער, אבער אגבאלאנגט װאס ניאנם.
 צום עס האט באגײםטערונג הארציגער

געםעלט. ניט זיכער םיטינג
 גע?ראגען האט זיגמאז ירעזידענט

 אויםנא־ ברידערליכע באגײםטערמע. א
 דורך אויך און אײאדיסםענטען דורד םע,
 שעיער יא?א?ם, בלומעךמיראד. חנר
 האבען מעםבערם אײגצעינע אויד און

 בלוםעז, בו?עטען מ־יאכטםולע געבראכט
 אנער?ענוננ און ליבע םון אויסדרו? אלם

 ברודער צו און אינטערנ^אנאל דער צו
 ארבײט אונערמידליכער זײז םאר זיגטאז

ױניאן. חנר םאר
 באארד דדפאינט אינטערגע^אנאל די
 די װי אזױ ארבייט. דער בײ עוין איז

 זיך האבען באאםטע באצאלטע לע?ע
 םליכ־ זײערע צו אםענדען צו אנטזאגט

 דער־ באארד דזמאינט דער האט טעז,
 צו אנדערע אפוינטען געםוזט וױיל

 עס 'איז ?אםפלײנטס. די צו אטענדעז
 ?לאוקמאבער די אז אויס, ניט זעחט
 םרױזער־ די נאך בענ?ען שטאר? זאלען
 די נאך באאמםע, חאשוגיסטייפע דיגע

 ײאס ^רעײאױציאנעחזך. גרויסע חנניגע
p אזױ ®ראזעװען ^ r א־ דעד געגען?
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אן « םאן. ױני

 פראטעםטירט נרענטש סאצ.
 *ראװאהאטארישע די געגען

צײימוננ טעמעױ פון האנדלונג
 בחונכמו םון םעמבערם די םיר,

 סאציאליםטײ דיסטריקט אםעמבילי טער2
 םארזאסעיט בריסאיז, םון •ארטײ שע
 םיטינ^ באזוכטעז םול א אונזערען בײ

 ■רא• רעזאלוציע, א אנגענוםען האבעז
 •ראיואקאםא־ דער נענען טעסטירענדיג

 חנם אוז ,״טאנ״ םון האנדלונג רישער
ױניאנם. אידישע די אין קאםוי איצםיגען

 *ענד־• די אטכאטדאכט איז נעםענדיג .
 צײםוננ טעכמנני דער םון האנדלונג ליכע

 קוםט;װ#ס האם^ איצטיגעז דעם אין
 דער נעגען ױגיאנס אידישע די איז םאר

 אר־ בחנכערישער און פארפיחרערימער
 ציײ דיוע חאם קאמוניסטעז, ףי םון בײט
 ®ון זײט דער אויף געשמעלט זיך טונג
 ®מ טאסתע דער אזנטער און לײט דיוע

 בײזוױ־ זי מרײבט אוטפארטײאישאייט
 אײג״ גײאס איבער גיט און ליגענס ליגע

א א^ איצט אז חאםענדיג זײטי^  א ו
 \,rm צו רײר איהר םאי מעג^יכקײט

 דאס װאם דערם^ו זיך רעכענאגדיג ניט
ם נעגען ארבױמזנר אײן אויוי רײצט  מ

 «ז סאםוניסםאן די העלפט און צװײטען
 אזױ גענוםען האט װאס דאס צוברעכעז

 ברם 1אוים%ובויא יאהחנן צעהנדליג םיל
 װאס םיר, קדבגות. און מיח םיל אזוי

 w ארבײמ אונו פון אײנער יעדער
 ארים אונזאר םארדינזזז צו שא• אין

 מאחנן bin ®יחלען ברוים, שטיקעל
 פאר בחננגאן סענען העצעס אזויצע װאם
ארבײטער. אלע

 אונתי אױם מיר דריקען דארום
 בא• דימנר גפגען יראטעסט העםםיגעז

 ןױיטתנ, קאייטאליםםימאר לעבאטימער
f* אויןי פאדערען םיר און t איזייאחנ 

 ®ון עקאי סי* איצוקעחנז זיד ארבײטער
 חא• ױי וױ אזוי םעמ$נײארגאן, דיזען

 ®ון אוגעתערט לאינג פיז מוין זיר בעז
אלגעמיין. אין האי טעמעני

ש אלט ארבײטער, v*'ר'  די פעסט ̂ז
 <אזם I קלאסזנדבאוואוסמזײן םיז םאהז

 1®ריינד פאלמא פון םארםיחי^ן ניט זיך
 מאיר
r nעקך 
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צוױר, יאהר דױיםיג מיט
ױ ױ ו ען אז ט מ ג ע ל ל פ א מ  א

ען ח־ מ אנ ר ארג ע עי ש

TTV' |1B IVtPO TP03'11 33VB3I 
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tpsvn pv t באי pb pt מ  p& tpsvo ■י

n  tP 'is ito 'w  p«Tit tPov?r ױניאו 
OPT 1VJ 1PTV11P3 |P?VB1t  I'M ovn 

1804 lie P*'TDO ?VTP3P3 0P3PT'1?TVB 
*P1V?P 03PP1D *U'B onv .1895 liv 

P33M T t |P3VT TP3VD׳TPT tV tPDV?V 
'31'IPDV3VD 'm t m TP3'3"11 t'V |V 
t״TV n  PB D3't3V TPT '11 '1tV .D* 
”Pt|״3 TB 'T tP3Vn It  IP11P3 t'V TP0 
1 DVT ,tVtPD (,TVS DIPDPDP3ײ tV’tV 

v pv) ptons IVD Dt10P3 DP?V?  *P״
DVTP3 D'׳3 'J D "t |"P  DVT tPO ,(e 

t P ?V 't  ,BVr IPTP' tPT'3'DVIPP 1t* " 
TVBP3. TPT'?30'D W 'il' IPTV11P3 IP3 

4POP3 PDDVV3 'T י1י1א OVP PTP"t* 
 ״?OTpnroppBuvo, 11 לי םיס טס3■?ײ

tw  DT't'3VnV TV0P3 T t T'O tPD?VH 
tVB 0?P0rP3 TV3TPT־D?V11 ,tP331TP 

TPS'VTVB {P11P3 IVtPO TPT ?''11TPT 
*O'lTV D?V11 D"3TV Pt3V3 TPt31V ]IV 

T'D |P3VT TVBTPT ,|PnP3 IPBTV11P3 
3P?” V t'V IVO Dt10P311'׳ ?P3r 'ItV  .V' 

V ׳TPT W 0PT3P11P3 T t DVT ■Ve 
'31'|,Pt"TB tP?DPO "It TVB ?Vt |P0 tV 

TP T '?3  IP3313UTPD31V tTV IPO OVT* 
CV3 OPT |P31tV3 It  PD'OVP V 0?TP11 
03P0?PDPD V OT'V PB |P33V?TVD )IV. 
TPBPT t'V tV ,DT'OVB DVT ?VO ?'B

?*pope D3VQV3 •ovn tv 'ti' ,t ivn
*P3 pv DDSPDntV D3"OP3 ,DD3PD 

TVB IP3VTP 3• אPO"TV3 V TPD"3TV 
" |P T t DVT ,|Pt"TB PV 33T1P3PT PT 
v״D'3 ■ vr tw  tw rtv '? i' TtP3*t3 

p DOVTfe PV DP ?"11 ,IP3WP3״D "t t 
3'JPO” P3'3"?P« P3?PtV T'lV IP11P3 D״ 

tPPIPItOITV T t• ' ;
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 אנגעפאנגען װאך לעצטע האט באארד לזשאינט אינםערגעשאנאל דער
 יארק נױ אין שע#ער ניט־ױגיאן די צװישען ארגאנױאציאנס־קאםפײן דעם
 די אין ארבײט באװיזען זיך האם עם װי שנעל אזוי אוםן. ערנםטען it אויף

 לאנג דער אױםגעבראכען איז אננעפאננען, זיך האט םיזאן דער ,אוז שע#ער
 דרעם־ און קלאוק־ דער פון םקעבערײ םארטרײבען צו קאםף ערװארטעטער

 דיזער םדן װאכען צװײ ערשטע די פון רעזולטאט דער און אינדוםטריע.
 טענע־ דזשענעראל פון פיתרערשאפט דער אונםער ארגאניזאציאנם־ארכײט,

 פון טשערםאן דער קאפלאן, בען כרודער פון און האכםאן דזשולױם דזשער
 דער פון ערװארטוננען בעםטע די שױן איבערטרעםם באארד. דזשאינם
פיהרערשאפט. ױניאךס
 ארונטער־ שעפער 125 װי םעהר זײנען װאכען צװײ די פון פארלױף אין
 האבען שעפער דיזע םון העלםט א ארום און םטרײק אין געווארען גענוםען

 פאר־ װאם אגריםענטם נעסײנט האבען און ױניאן דער םיט געםעםעלט שוין
 דאם ױניאן־שעפער. םםריקטע אנהאלטען זײ אן!יעלען איצם פון אז זיכערען.

 װעלען ענדינען, זיך װעם סיזאן דער װאנען כיז אנפאננ. אן בלױז אכער איז
 אײן 1קײ אױסלאזען ניט באארד דזשאינט םון אתאניזאציאנם־קרעםטען די

 ארבײטם־גאדינגונגען ױניאן װאו שאפ װעלכען אירגענד אדער םקעכ־שאפ,
 ױניאן־שעפער. אנשטענדינע זײ פון םאכען װעלען אוז פארלעצט, װערען

 אױפצוגעבען ניט אנטשלאםען איז כאארד דזשאינט אינםערנעשאנאל דער
 אױםנעװארצעלט װעט סקעבערײ םון צײכען יעדער װאנען כיז קאםף דעם

אינדוםטריע. גאנצער אונזער פון װערען
* 0 *

 אםת׳ע, אן האבען צו אום אז װאויל, פארשטעהען םיטגלידער אונזערע
 פון װערען צו פטור געװען נענונ ניט נאך איז טרײד זײער אין ױניאן וױרקזאםע

 םען אז םארשםעהען, זײ קאםוניםטען. די םון הערשאםט •אליםױשער דער
 ירושה םינםטערער גאנצער דער פון אינדוםםריע די אױםרײניגען אױך םוז

 הונדערטער די — איבערגעלאזען זיך הינםער האבען קאםוגיםטען די װאם
 קענעז םפעציעל, קלאוקםאכער, די דרעם־שעפער. און קלאוק־ פארםקעבםע

 נאכאנאנד יאהר פוםצעהן אז םאקט, דעם פארגעםען ניט וועלען pa נים
 װאנען ביז — טרײד ארגאניזירטען פראצענט הונדערם א געהאם זײ האבען

 פארװאנ־ צײט יאהר צװײ אין האבען און געקוםען זײנען קאטוניםטען די
 דער פארטײ זײער םאר אײדזשענםי שטיקעל א אין ױניאן זייער דעלם

 געצװאונגען ענדליך האבען קלאוקםאכער די װען אז נעװען, איז רעזולםאם
 פרא־ 25 םון װענינער ניט זײנען ױניאן, זײער םארלאזען צו קאםוניסטען די

 ױניאן־ אדער םקעב־שעפער. עםענטליך אדער געװען שעפער די פון צענם
 זיך האבען באלעכאטים די װאו ױניאן־שעפער פאפיר, אױם׳ן בלויז שעפער

 לאגע די איז דרעם־טרײד אין ױניאן־באדיננונגען. אלע פון אױםנעלאכט
* ערגער. םיל נאו געווען

 ניט נאטירליך, קען, ארגאניזאציע אקטיװד קײן ױניאן, לעבעדיגע קײן
 אזעלכע אונםער טעםיגקײט פאראנםװארטליכער געזונטער, םיט אנגעחן

 שעפער צעהנדליגער װאו אונזערע, װי אינדוםםריע אזא אין אוםשטענדען.
 אין שעפער הונדערטער און כילדינג, זעלבער דער אין אפםםאל ױך געפינען
 שאפ ניט־ױניאן דעםאראליזירטען חום םון אײגםלום דער איז בלאק, זעלבעך

 םקעב־ דער שטארק. גװאלדיג נאטירליך ױניאן־שא■ בעםערען דעם אויף
 פארניכטען און םארניםםען םוז װערען, םארניכטעם ניט זאל ער אויכ שאפ,
 סקעב־ דער װאם פאקם דעם ארײנרעכענענדיג נים שוין ױניאן־שאפ, דעם
 נעםט און ױניאן־שעפער די אין ארכײטער די טיט דירעקט קאנקורירט שאפ

כרויט. שטיקעל דאם םםילא און ארבײט, די זײ פון אװעק
 איז זײ בײ געשפילט. נים ראליע קײן דאם האט קאםוניםםען די כײ

 שטיבעל כאקװעםע א פארטײ, ױיער םאר װערקצײג םין א געװען ױניאן י1
 אםערי־ דער אויף אםאקע זײער אנפיהרען געקענט האבען זײ װעלבער פון

 זײער םאר איהר םארכאפען קענען צו כדי באװענונג םרײד־יוניאן קאנער
 מאסען ארבײטענדע גרויםע, אונזערע פאר ״חןװאלוציע״. פאנטאסםישער

 האבען זײ װעלכער פאר ארנאניזאציע עקאנאםישע די ױניאן די איז אבער
 גרויםער א יאהרען, צעחנדליגער פון פארלױןז אין געכלוטיגט און געקעםפם

 אונזע־ םאר נױטווענדיגקײם. םאג־טעגליכע װיכטינע א און לעבענם־צוועק
 זײ װאס אלעם םון הױפם־פארטײדינער זייער ױניאן די איז םיםנלידער רע

 װאם װאנט אײזערנע די לױן־ארבײטער, אלם װיכםינ און םייער חאלםען
 װײדזשעם אנשט;מדינע צװישען לײדען, און דחקות און זײ צווישען שטעחם

 האםטננסלא־ די אוז שעפער, םענשליכע ריעע, און ארבײטם־שםונדען, און
םװעט־שאפ. דעם פון זיגקײם

 אינ־ דער װאבום פארשטעהן לײכט םיר קענען שםאגדפונקם דעם פון
 ענדעו4אוטש אלע אונםער אנםשלאסען איז כאארד דזשאינם םעתעשאנאל

 דער םיזאז. דיזען דרעם־שעפער און קלאוק־ די אין םקעבערײ פארגיכםען צו
 ױניאז־ די אין ארבײםער די װאם געפאהר שטעגדיגע א איז םקעב־שא•

 א איז םסעב-שאפ דער פארגעסען. נים םאםענם א אױף םארען עעימר
 שנעלער, װאס באקעםפען, און אויםנעםען םוז ױניאן די װאס טשאלענחש

בעםער. דעםםא
 ער־ דער אז םעלדען, קענען םיר װאם צופרידען װירקליך זיינען םײ־

 איז םהעגערײ און ױניאן דער צװישען קאםף דעם אין צוזאםענשטױם שטער
 ױניאו דער פאר צופרידענשטעלענד חעכםם זיין » שימם אינתםסריע אוגזעד

 דזשאינט םון םטעה נאנצער דער און ארגאניזאטארם פריױױלינע אתזערע
 אויםגעצײכענםען םאכען קאםפײן, דיזען אין זיך באםיילינט וואם מ»רד,

 אמ זײ ליגען װאם הינדערניםע שװערע־ די אוין* קוקענדינ נים •ראנרעם,
 לאגנערי נאנץ א נאך אגער איז ערפאלנ ענדגילטיגען «ום װענ דער װענ.

 אונטער׳ן כרעננען דארף םען װאם שעפער חתדערטער דא נאך זימעז עם
 זײנען װאם ארכײםער םויזענטער נאך פילײכם און ױניאז. ז*ער פון קאנםראל

 דארפען װאס שעפער, ניט־יוניאן די אץ ארבײט זוכען *ו געװען מןצװאתנעז
יוגיאן. דער אין װערען *זריקגעכראכם

 אלע נאכאםאל ױגיאן די איצט רופם אױפנאבע נרױסער דיוער «אר
מניאז־ נייער אדער אלםער פרױ. אדער מאן םרייה ידן ארגײמער “

װעגען פיל דא זײנען עם ארבײט. דער אין—----

 ארגאניזאציאנס־סאםי־ דער אן אנשליםען זיך קענם איהר העלפען. צו אזױ װי
 חשאינט פון קאטיםע אלנעםײנער דער אין אדער לאקאל, אײער פון םע

 װאס קאםיטעס קאנםראל די.שבת״ אן אנשליםען זיך קענט א־־הר באארד.
 סטריקם זאל ארבײטם־װאך םינף־טאניגע די אז זעהן, צו שעפער די נאזוכען

 טוזט אוםשםענדען אלע אונטער טרײד. גאנצען אין װערען דורכגעםיהרט
 און װערען, באצאהלט זאלען דױם־שולדען אײגענע אײערע אז זעהן, איהר

 גאצאהלען, חובות זײערע אויך זאלען שאפ אין םיטארבײטער אײערע אז
 די גענען קאםף דעם אנצופיהרען געלט־םיטלען די האבען זאל ױניאן די כדי

אינדוםטריע. אונזע׳ר אין דעםאראליזאציע און צוםוילטקײט
 כעםםען אם קענט איהר װי קאםפײן דעם העלםט — װארט אײן םיט

 װאם אינװעםםםענט בעםםע די איז הילף דיזע אוטשטענדען. אײערע לױט
 א אײר אן א< העננעז װאם יעניגע די פאר זיך, םאר םאכען קענט איהר

 זעלבםט איהר װעלכער פון אינדוםטריע דער פאר און םאכען, צו לעבען
 װעם ױניאז אייער אז גאראנםיע, בעםטע די איז היל־ דיזע לןיבען. א םאכט

t אין לענען אנשטענדיגען אן אויםקעםפען קענען אײך םאר e r איז דאם 
 זיו אין גלױבען דעם צוריקגעװינטן אײך םאר װאםזועם אינװעםטםענט אן

 םים־ א זיין צו םון ױניאן־םיםנליד, א זײן צו פון שטאלץ און קראפט די און
 םיט איחר וואס ױניאן, דרעסםאבער אדער קלאדקםאכער דער א״ גליד

 איינע אלם אױפנעשטעלם צוריק לאנג ניט ביז האט כחות אייגענע אײערע
אםעריקא• אין ױניאנם שעהנםטע די פון

 אין שיקאגא פון נײעס די לעזען צו םיטגלידער אונזערע ראטען פיר
 הארץ די אנםילען װעט װאם נײעם, אויםגעצײכענטע איז עס נוםער. דיזען

 דער אין האפגוננ םיט און םרײד םיט ױניאן־מאן איכערגעכענעם יעדען םון
ארנאױזאציע. אונזער פון צוקונפט גלענצענדער

 אינטערנעשאנאל די :פאלגענדעס אין נײןום די באשטעהט קורצען, אין
 שיקא־ די אויםרײניגען• פון ארכײט די ערפאלנ םיט פארענדיגעז בײם האלט
 װאם שםוץ און עקעל קאםוניםטישע די פון ױניאן דער פץ טעריטאריע גא׳ר
 אײן םיט יאהר. עטליכע לעצטע די פאר אנגעקליבען דארטען זיך האט

 אויף צרפאלען קארטען־הײזעל קאםוניםטישע גאנצע די איז קלאפ םעכטיגען
 פאלשקײט היפאקריטםטװא, אײגענער איהר אונטער באגראבען שטיקלאך,

פארראט. און
 צוריק װאכען םאר א םיט ערשט האט װאם געזינדעל, חוצפה׳דיגע די

 אויטאריטעם דער םון און פאליםים די פון געזעצען, די פון אויםגעלאבט זיך
 אונזער פון םביבה דער םון געװארען םארטריבעז הײנט איז ױניאן, דער םון

 שיקאנא׳ר די פון םערהײט גרעםטער דער פון װילען דעם דדרך ארגאניזאציע
 גע־ האם זײםענכלאז קאםוניםטישער דער דרעםםאכער. און קלאוקטאכער

 װען יארק, נױ אין נעפלאצט האט עם װי אזוי פונקט שיקאנא, אין פלאצט
 אז באשלאםען, האבען אינטערנעשאנאל דער פון טיטגלידער שיקאגא׳ר די
 פאליטישע די צולינ ױניאן זייער אויפאפםערען צו בארײט ניט זײגען זײ

פארטײ. קאםוניםטישער דער פרן סקיםם
שי־ אין קאםיסארען קאםוניםטישע םארכליבענע די װאם ערגסטע דאם

 — םוען יארק נױ אין חברים זייערע װאם דאם איז, טאן איצט קענען קאגא
 אין זיך שטעלען צו און םקעכ־אײדזשענםי קלײנטשינקע א זיך שאםען צו

באלעבאטים. די םון דינםט
* * *

און״ םאלקאם, זײ םאר זיך פאםט םיר, דענקען ארבײט, םקעבישע אזא
 דיזער פאר איצט נענוםען טאקע זיך זײ האבען םארשטעהען, םיר װי לוים

םלאכה. שעהנער
 שיקאגא׳ר דעם פון באאטטע געװעזענע די אז אונז, באריכטעט םען
 האבעז לאקאלען שיקאגאיר די םון טיטגלידער די װעםען באארד, דזשאינם

 עלעקשאנם, די נאך צוריק װאכען פאר א םיט אםט 'פון אתיםגעװארפען
 באלעכאטים די גיכען און צװײטען א צו שאפ אײן פץ ארום איצט לויפען
 אז זײ, בײ זיר כעט'<ז און ױניאן, די אנערקענען ניט זאלעז זײ אז עצות,
 םון זײ-קריגען װעלען אנערקענען, קאםוניםטען, די זײ, נאר װעלען זײ אויב

 אבער, אונז, כאריבטעט םען שעפער. די אין באדיננונגען ״לײטישע״ זיי
 צוריקנע• םארשלאנען קאםוניםטישע עקעלהאפטע דיזע זײנען איצט ביז דאם

 װאס כאםעם, די אפילו װײל דערםאר באלעיבאטים, אלע פון געװארען װיזען
 עקםפלואםירען צו געלענענהײט יעדער םיט זיך באנוצען צו נערן זײנען
 םקעב־ דיזע כױט זיך• םארבינדען צו םורא פשוט האבען ארבײטער, זײערע

 בעלי־םלאכוח שיקאנא׳ר די וױיםען, באלעבאטים די װי װעםעז, אנענטען,
הענם. די איגער גענעבען לאנג ניט דא האבען

 דער םיט באקאנט גוט נאנץ באםעס שיקאנא׳ר די זײנעז דעם אהױן
 אויםגעלאכט איצט כיז זיך האבען כאלעבאטים די װאו יארק, נױ אין לאגע

 קאםוניםטען היגע די װאם פארשלאנען פארעטערישע אזעלכע פונקט םון
 געזינ־ םיל זײ פאר איז עם אז באשלאםען, האבען און געםאבט, זײ האבען

 ױניאן אםת׳ער דער מיט האכען זײ װאם אנריםענט דעם נאכצוקוםען טער
טראבעל. אויםצוםײדען און טרײד אין

* * *

 טאבאטאזש םקעבישער• דיזער אפשטױםענד און עקעלהאפט װי אבער
 קײן איצט אבער עם שפילט זײן, ניט זאל קאםיםארלאך שיקאנא׳ר די םון

 װאם ערװארטען. געקענט זײ םון דאם םען האט אלעטען, נאך גיט. ראליע
 אלע כמעט װאם םאקט, דער איז װיכטיג יא םאםענט איצטיגען בײם איז

 דער אויף נשםה און הארץ גאנצער דער מים זײנען ארבײםער שיקאגא׳ר
 שיקאנא אװעקצושטעלען קאםף דיזען אין אינטערנעשאגאל דער םון זײט
 שאפ־ ,װאם פאקט דער איז װיבטיג גאזים. טרײד־ױניאן אםתין אן אויף

 »םארט װאם שאפ־םיטיננען, און טיםינגען לאקאל םיטינגען, משערלײט
 אינטערנע׳ די געםרײ אונטערשטיצען מרײד, אין שעיער נרעסםע די

טאט. און װארט םיט באארד דזשאינט נײ־ערװעהלםען דעם און
 צװײ כםעט האם װאם פארבלענדעניש, די אז םאקט דער איז װיכטיג

 די םץ ראליע די און געזיכט אטת׳ע דאס םארבאהאלטען נאכאנאנד יאהר
 אץ פארשװאונדען איצט איז ארגאניזאציע, שיקאגא׳ר דער אין קאםוניםםען

 זייער טוען קאםוניסטען די װי זעחן אםאל װידער קענען ארבײטער די
 בא־ די םים פארטנערם װערען צו טרײען זײ אזוי װי — ארבייט אוםרײנע

 םארקױםען צו נעביך, זיך, םוטשען זײ אזױ װי ױניאן, די צוכרעכען צו םעם
 ארײנצױ אבי געלט, העלםט פאר ױניאן־םטעםפס גאםען־קאתערם די אויף

 גאנצע די אז פאקט, דער איז װיכטינ פאקעט. אין םענט פאר א קריגען
 און םארטרעטער אלטען איהר דורך האט, ארבײטער־באװעגונג שיקאגא׳ר

 סאםונים־ םאררעטערישע די םארדאםט פיטצפאטריק, דזשאהן םארקעםפער,
 שיקאנא׳ר אמזער אין ארבײט ברעכערישער איהר פאר נעזינדעל טישע
 חאט װאם איגטערנעשאנאל, די אונםערשטיצט פולהארציג האט אץ ױניאן

איםעו*. אויןז זײ םון װערען צו פטור ארבײטער שיקאגא׳ר די געהאלםען
* * *

 אוגזערע אלע טון װערען באנריםט דאר,ז שיקאגא םון נײעס די יעם,
 פרוכםבארער םעהר און שעחנערער בעםערער, א םון אנזאג אן אלם פרײנט

 םינד שיקאנאיר די פאר ארכײטער. אונזערע פון לעבען דעם אין פעריאדע
 דער פ.ץ ערהאלוננ םערקוױרדינע דיזע אבער איז ױניאן אונזער פון נלידער

 זײ װען נאחטנט, איז צײט* די אז אנזאג. אן אויו חולאת קאםוניםטישער
j כחזח זייערע יילע צוזאםענקלײנען קענען אםאל װידער וועלען r p t  w*

w פארמתטמר דער w n B 
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 האט אשסדאי דער אזױ װי — כאוױיזען. ■ארטײ דער *ון טעזיסען די ןואם
די פארװאס ייון ױנייין׳ דער פון עלעסענטען •ראגרעםיוחן די םארנארם

פון גרונט אםת׳ער דער — פארלאזען. ענדליך  זײ חאכען ■ראגרעםױוע
קאםף. פארענדינטען אונזער
קורינסקי. פילי• םון

 אינערנע׳חזר׳טע םאל טויזענםער די
 פארטיי תאטוניםטישער דער םון ט׳ןזיםען

 אוגםערנעחקט אונז האב*ן *םעריפע איז
 םענליכקייט » נעבען זאל וואס םעםע, »

 »לעםען.די םון זכרון אינ׳ם |9אפצופויש
 פארענדינ־ אונזער פון הוייט־אורזאכען

 נעזינרעל נעװעזענעם דעם םיט י1ק»ם טען
ױניאז. אונזער אין

 נע־ קאםזגיסטימע *זױ־נערוםענע די
 שריי־ ױניאן אונזער םון פיחרער װעזענע

 ציניש* זײער םון נארעס, זײערע פון ען
 אײנעם, יעדעז אויף ■רעםע, בילינער

 .םאררעטעד׳ זיי, נענען איז װאם
 סיך דערםאנט עם און.פראװאסאםאר״.

 םינסטערע א װען םלחטה־צײט, דער אן
 פון םאגטלען אין איינגעװיקעלט חברותא,

 צו אלץ ערלויבט זיך האט פאטרי^טיזם,
 ■ראנרעםיװען, יעדעז אויוי האט זי םאן.

 אנינעײיזען לאנד אין םענש ראדיקאלען
 ,כאלשעװיק״. א איז ער אז םיננער, םיט׳ז
 זײן דוו־ו האם געזינרעל םינםםערע ראם

 זעמםטשטענדינען יעדע[ נעזוכם פרעסע
 השורש םן עוקר םענשען פר>ונרעםיװען

 װאם ארנײטער־םײהער, יעדער זײן. צו
 «ו היינש נאך זיך נעםינעז זײ םון סך א

 — *רבײטער־באוועגוגנ, רער אין םאנ
 דעם אנהאלטעז נעװאלט האט װעלכער
 דעם נעװאלט'םארלירען ניט און דזשאב

 די םון •ינאט־פאליטישענם די בײ וזן
 זיך האט •*רטייען, תאפיטאליםםישע

 םינםטערער חןר אז אננעשלאםען
 באל־ שרייען םיםנעהאלפען און חברותא

 פראגר^םױוען יעדען אוי« שעװיפעם
כאימונט. נעווען זײ איז װאס פענש,

 קאםר םבלוםר׳שםע די עם טוען איצט
 אלעזײנע םיט גרודער־קרינ, דער נ־םטען.

 אר־ אידישער דער אין םאלנען שענדליכע
 שרײען ■ערזעגי־כעד, א איז בײםער־נאם,

 יע־ און ;פאםוניםטעז אזוי־נערוםענע די
 איז זיי, םיט ניט איז װאם אײנער, דער

שפיאן. א און פאררעטער א
 טע־ קאסוניםטישע װידערהאלםע די
 לעצםע האבינז מיר װעלכע םון זיםען,
 ״נע־ חנר אין אויםצונ אן געבראכם װאר

 אלע זייערע א< לייפענעז רעכםינקײט״
 הונדערט באװײזען און פארלויםדוננען

 קײן םאר ם׳איז *ז םאקטיש, פראצענט
 ■ערזעניויכעריקאמף, סײן נעווען ניט םאי
 קאםף, א ■רינציפען, םאר סאט־י א גא־
 בלײמן און זײן לאנען זאל ױניאן די אז
 א אינםטיטוציע; זעלבםטשטענדיגע א

 וועלכער םאר דעםאתראטיע, פאר קאטוי
 אלע־ האכען םעקבערם פראנרעםיװע די

 בא־ זאי װאם קאםף, א ; געקעמםט טאל
 יחיד פונ׳ם םארבילינוננ די שטרײטען

 נענען סאמוי » ; כלל םונ׳ם װי :וט אזוי
 פארטיי־םענשען דינען צו פולט נײעם א

 נארישען, זייער אונםערװארםען זײן אוז
װילען. אםכיציעזעז

 בא־ און בפירוש זאנען טעזיםען די
 ױניאן טרײד די םוז םך א װי וױיזען,

 שוין האבען םעםבערם לינ עדױהיישצנעל
 ;ע• איז ױניאן די אז בעםאר, א״ננעזעה!

 אינטערע־ די צוליב םעהר נעםיהרט ײען
 טעם־ די צוליב װי פארםײ, דער פוז םעז

 םארבינ״ צו זײערע טאסטיק די בערם.
 עלעמענ־ •ראנרעטױוע די םיט זיר דעז
 זײ• װײל רעם, צוליב געװען ניט איז טען

 פראנרעםי־ םים׳ן טיםפאטיזירט האנען
 אויםצורײני־ ױניאז, דער אין םאיגעל ײעז
 יר רײנע א מאכען און שמוץ דעם נעז

 עלע־ ■ראגרעםױת די האבען דאם ניאן.
 דאס. םיינען זײ אז נענלויבט, מענטעז
 א אלם ארויםנעצײגט אבער זין־ ס׳האט

 זינאוױעוו זיך האט װי לינען. נרויםער
 אננע־ איז 1925 אין װען אײםניעדריקט,

 .םאראײני־ א םאר באווענוננ א נאננעז
 1אי מאםקווע צװי׳טעז “נוגנם־קאננרעם

 ארויםנע־ זיו האט ״עם — אמםטערדאם
 גיט האבען נענאסען םאנכע א> װיזען,

 אײג־ םונ׳ם טאסטיק די אז פארשטאנען,
 סאםוניםםי־ דעם םאר איז הײטם־םראנט

 מעטאדע א בלויז אמטעתאציאגאל '״עז
 די םון ראביליזאציע איז אניטאציע פון

 םיט באװיזען ער האט אזוי און מאסען.״
 פאראײני־ ז״ער אז ■אאפלערײען, ז״נע

 םארא״נינוננ, נים םײגט נוננם־םראנט
 פ׳איו .נ נ ו ט לא • ש טיינט נאר

̂ױז  נע־ די אין ארײנצוסריכען םיםעל א ב
 ניט זײנען װאס נעננער, די םון דעד־ם
 םיה־ אוז םיינוננעז ז״ערע צו טסכים
/ רוננעז.
די פון טראנעריע די טאקע ליגט דא

 ניט קאמן וחולנע לינשע, אםת׳ע יענינע
 ■ןרזאנ׳נן, ■זעלגע םיט צוזאםען חויזען
 גןסיינט או( זאף אײן נערןדט האנז װאס

tv דער װי איז חנרח דיזע זאך. אנדער 
 jjfj-לן אידישן v װעיכלן ײענען אשםדי״

 רער אס אזױ װי אונז, דערצעחלט דע
 צו נערזנדט האט שדים איע פון קענינ
 חגיםח׳דינן און זיםע םיט חמיר שאטח
 אויסנע־ שלםח׳ן םון חאט ער כיז רייד,
 ער װאס סוד, דעם םאר רינג דעם נארט
 און אזיסצוזאגצן. צונעזאנט איהם חאם
 שלמח׳ן פון חאט ישסדי דער װי ניו אזוי
 איחם ער האם אויסנענארט, ריננ דעם

 טײל הונדערט םיר פאר םארשליידערט
 *יז חסיו שלםח קענינרייר. זײן םון װייט
 נעם״ » םון שטוםע דער «ו נעיןוםען דאן
 א נעפירט האט אשםדי דער און אער,

 נעדויערט לאנג אווי חאט דאס סלוכה.
 זיין *ו צוריפנעפוגמן איז שאםה ביז

 דעם נצפונצן צוריק האט ער םארשטאנד,
 אייננעשלוננעז, האט פיש א װאס ריננ,
 ים אין איחם האט אשםדאי דער װעז

ארײננעװארפען.
 צו• האט אשםדאי־נעזינדעל ראם *ט
 ■ראנרעםי־ חנם בערנ נאלרענע נעואנט

 *ו זײ כדי ױניאן, דער אין םליגעא ווען
 עס װי ניך״ אזוי און ויר. צו פארנאדען

 זיי חאנןן טאן, צו דאט נעילונגען זײ איז
 פארשלײ• \vviva ■ראנרעסױוען יעדען
 נעװאלט ניט האנען און זיר פון דערם

 V געפיחרם האבען אןן װיםען, איהם םון
 םרעם־ v םון אינםערעםען די אין םלוכה

 •ראנרעםיװקר חנר ניז *ארטיי. דער
 צוריק־ איז לינקע, אםת׳ע די עאעמענם,

 האט און פארשטאנר צוס נעסוםען
 האנען חנרח־לייט די או ארומעזעהן, זיך

 םארשפרע־ זײערע םיט נעםײנט נארניט
 םראזען הוירפליננעגדינע די און ;בענם

 תא• פאםוניםטען אזױ־נערופענע די םון
 אטסא- צינישער דער אין נעפלאצט בען

 י. ט. דער און ■ארטײ דער םון טםערע
 ■ראנרעםױוער דער האט דערםאר ל. ע.

 אפנעםרײסעלט, זײ םון זיך עלעםענם
 איצט, זיך צעפאלט באװענוננ זייער און
סארטען־שטיבעל. א װי

 מען װעלכען םצורח, א פון װי אזוי
 םענ־ װאוהין װינהעל, v אין א• זונרערט

 פרעצײ א װי אזוי ;צו ניט סומען שעז
 אנרים און םלייש דאם װעמען ביי נער,
 איז און םוילעז צו tv הויב׳ע נוף זיין םון
 איז אזוי — װערים די םאר באויז נוט

אםע* 1פי ■ארטײ קאמוניםטישע די איצט

w n• ױ •׳י׳אא rvrrjw nv»? ״וץ« 
 נא* ױניי«<* נאנצצר דצר •ון יטחנח

tr» ,wm »פון װי ׳י*״י ױן װײנt 
ױ צעפא־־ט ‘׳»ט"זע א־ן און ;•צסט

 »*ד«• און רינקעד צחרא־נצר #ד«רייױ׳
 «» מזיגדצי, פריחצרדיג׳נן antww ו«ס (1• יאגצר דעם ##ריאזט •איסט
 צױ >ר1 ן##ר#ןh |1א דור«###ר«( דינען

 און שאײאטאנסטװא איינענצר זייער אינ
 )ט«חר נאו אוספאראנטװארטי׳נמייט.

f« im ניט וואט קײנןר m• סענלינ־ 
 אין trviror'j׳ פארשידיונ׳ו די ?ײט
 ארנייטער* ר«ר יוייוי trpip «ו יאנד

 וי װי ׳o*wive אויוי »י ׳1נ»ומגונ
 דאס דואנ«ן קאטוניפטען אזוימעמסעג׳נ

נעטאן.
 ד׳ןס האנען קאמוניסטעז חיגע די

 tvsvn אזן נעראכט שאנדע «ו קאטוניזס
ru *ו # r אידישע די גץםאגט

 vav דינפן זײ #רנײט׳נר״נאװענוננ.
 די װאט נרונ, דער אין ארײנפאיען

 ישילו נ׳ונראנען. י«נעס פאר האנען
 זײ. סיט זיך \vonvv אנחענגןנד «ײ#ר<

 *VP וי פ#רטײדינעו װאס )זײ סון די
 )זײ *if# שאוס נעטמן און סוניסטצן

 »אײ די פאר זייגען זײ tv גיט, יאנ׳זו
 זײ (1# טײל v >v ױן טיי״נמנשען,

 רױ נאד זצינסט, [vvivo-^trm זיינעז
#tK כדי )רטייאיש#״##01,א אן דך 

גמטרויען. זיי זאל סןן
 נעזינדעל דןם סיט ?אסף אונזער

 יעדען אין ■רינצי#יערער v :׳וװען 1אי
 אד ייז 10VP דער װארט. פונ׳ס זין

 וראנרעסױוען פונ׳ם נעװארען נעפיחרט
vinrojvP an װי טעחר עאעםענט  tie* 

 אין viveppy רעאפציאנערןן און טױוען
 מל#' צױײ די אז )איו זינער מגיאן. דןר

 ,irsvf נאזונדערע צוױיי םײנען סענטמן
 אנ#ר ווענעז. באזונדערע צװײ האנ#ן

#ראנחוסיומר דןד t» )איז רער
אין לױיט״פאקטאר דער איז עאמימגט

.WVP
אונ״ אין עאזנטענט #ראנרעסױוער דער

 האט (,niwenve םען ד#רף ױגיאן, זער
 *dvp V אויסצוחאחנותן נעפעספט ניט

tie vo גירינע J10VP w w nw ntv’• 
 רעײאאוייאנפחן מ־ט סענשןן םטעז,

 געפיחא, סענשלינמז שום • אחן פראזץן,
 אוםטאלן־ פאדביסענער שענדאיכער יםיט

 *VP #טי״נערופןנע די װאס טיט ראנץ,
 —אויסנע*ײנן;ט, זיך חאנען סתיסטזנן

 יר v w# otnvpti האנען םיר נאר
 ײאנען זאימו םעםנערש די 1װא גיאז,

 ת־ חאנמן אאיין זײ װי חגח, אםת׳ע אן
 ■רא• חנר 1אי דעם פאר ן1א שריען.

 ױניאן רעד אין עאעטענט נרעסיװער
v 1« גרײט שטענדיג t w\ אירנענד טיט 
 םפמװאלטי״ מט1 ױאס נ#נדע, ותאכער

סעםבעיס. די פין דעכט די נען
jmi תאט אשםדאי״נעזינדעי דאם 

 — מניאן דער אין שטוא די פארטסען
 נע״ שטיינער, א ,1אונ זײ חאנען װאס

 וײ Y tviany זייערע אאע נאך נענען
ראס און נענענען, זאך אײן אונז האנען

נעזזח פװ פונהט s איכהר
 )1?לי?יא(»
װהילער ז. פוז

 װעט טראנעדיע סאקא־װאנזעטי די
 אעםאן a באיינען צײט אאננער א םאר
פאאק. אמעדיהאנעם דעם פאר

 יעדער װי שטימוננ, רעאחציאנערע די
 פאר־ אינניכען װעט װאאקען, שװארצער

 םון עאעמענטען איכטינערע די און נעהן,
 ערשט זיך װעאען םאאק אםעריקאנער דעם

 נעםיהרם, װערעז םיר װאוהין ארוםפופען
נעםרינען. וחןרען ארער

 דערצעחאט הון, א םיט tan א אינער
 a נעװארען חרוב אםאא איז נעשיכםע, די

 נעזעיז, םון ■ונסט a אינער און שטאדט,
 אין איז דערצלהאען, נעשיכטע די װעט

 איבערקעהרע־ א( פארגעסומען אמעריקע
ניש.

 פאר נאכנעפאאנם האט עס נאר װער
 איז וואם סאמ,« דעם צײט אעצטער דער

 די ראטעױען 1צ נעװארען אננעםיהרט
 tiv VPVD ראדיקפאען, איםאאיענער צװײ

 האם טשער, עאעשםריס דעם םו) ,,װאנזעט
או איין באטעריןט  1צ םארזוך יעדער :ז
 אננע־ זיך האם אעבענם זייעחנ ראטעווען

געזעץ. םון ■ונסם a ta tנעaשי
 *ואיב אז אויסנעקוםעז איז אaא'ינם

a געזעץ םון #ונקט tap רא־ ניט זיי םען 
^ov t געיע־ז דאם טעװען. ia t שוין איז 

 םען צי ניט, \m םעז ta nna ש«עם, צו
 tinman ,oy חײםט מענשעז, די ניט. טאר

ט ^י  באפרײעז, צו זײ דאנענען נעהאט נ
ijna נעבען a נייעם Dan nai ,owana 
 IPtaP PPaD װאם ניט. עראוינט נעזעץ

 דaד טוזעז זײ ? חעאםען זיך ריכטער די
1 נעזעץ oan אודױטצן

a סאא צװיינמן nna אויםנעסױ איז

 די װאם םארקעט, שיקאנא׳ר נאנצןון דעם ױניאניזירען פון ארבײם די דינען
 שיקא* אונזערע ■אר פארנאכדעםינם. שרןןקליך אױי חאבען קאםוניםטען

 פהמױנקײט, #לאנםעםינע נײע לעבען, גײער א עם נדמט ארכײטער נא׳ר
 יוניאז׳ם חןר פין אויסברייםוננ שנעלער א פאד אוייםזיכם חעלערע א

דרענואמדוםסײע. חױ#טזעכליך, און, קלאוק חןרסיגן^י *5H אײנפלוס

ta ipd װ מעזaןײ דאי1א אט aPaiipi 
 1צ נרײט זיינען ריכטער די ראטעװען,

 סענשאיכפייט, iim nan גוט זייער צ״נען
 ata ao’t איז op װאס אנער איז צרח די

pat oan rvm ויי tao it ban !M’iPnit• 
art tie חןם סדן נעזעצען, בארנ נאנצען 
 Vi■ ניט מען האם נעועצען, יס נאנצען
atap ערגעץ אויםנעפינען a ׳שםיסעיע 
rvm, ונתט, אײנצינען אן■ Pat oan 

tie nyar’i םטכעז מענאיך  a ta העכסטען 
n ttmranea Pat aa’npt, הפנט bjn tie 

תאיח.
 lie ? ;עשיכטע ,n םאױשטעהט איהר

 P’B’ita tpa’ne'vtta םעו האט ײם1 אײן
na: tan ta ,tm w םען Dan דך a 

latpi nnpp םעז ד,אט >w w vvm t t 
a IV ונקט• jie און נעזעץ ra  tpo איבער nvm n\ אינען נעבאיבען ; ta>eP’n 

npo” itv nrt tie ױיט man ,njaa סיט 
Paoa אױםגעטתפענס ■אוצאיננ ̂tלm  v 

m »m  a ttmpt Dir# a dp na ,tmtpt 
tnptma מי nn ריכם,n |ia ,ooPan np 

an  tie npopn njnta העכסטען * vi 
ita man ,niaP tie oon' ענפכדינ: r t 

ao’J t*a ap ta ,onpeoipnae איז 
t Pat aaii rvm״p עתעץ  tie opr# I״ 
 אלײנצומישען ייר םענא׳כ^ים a נעבעז

pa םארםײרען ta טענ־ אױנ1#םש1א צמיי 
_ װערען. ה־ננעריכטעם ניס tePat שען

nan jpppii ויר םענשען נעװים nae־ 
 נישטיג ,ita רערפיחלען דך jia טראבטצן

Pp |ia״ta ,t עתעץ r m i  tie optie a 
 נע״ pDDinpr Pnptra tie Pn a םאכם

 Ipbopp נאנצען npttia רaנ ta פיחאען,
tpp’t tpapnor tia םיר aPpr rPa ,w* 

a tie ipd ערנעץ בובשטאכ סױסען a pa 
בוך. םאושסויבםען

 נעדאנסע: םרויערינע ועאכע8 פיס
 ppanpa’p n ama o*’a זיד טראנצן

ppppii |PDJPi*PPDJ’a קאגען iat ,נים

a׳a t אר**« «ולש• v׳v *#י#ר#יי'די
 יאזד v• traan nv# a*j «י#יין,

b(9ppp> |pnna’ ivt im ייו pn*. יד 
H r i#na v i  ipbopp ,prop (#amv 

 ?#•יט#**סטי׳א#י nn ipjpp #דטיר«ן
y ttevrpptpi דט pa <t 0*11 ,naenpn 

j׳p b״ao Penn•tat*a pvu i׳*׳»t 
van p-*apjat*a ta bpv ,vnppna# 

 tppiipte »1׳ma eppav#׳ap npn זיף
 ״ap nn ■|pnjijpt#’i;iv an גאו ז״ן

»’nav׳Bo״PPiiy> van vavv npa| 
pa tia veanp*ojp#a* גוט jama״* 

a art׳noompa p?a l׳van np .|p 
ppv ipauiaaMa ippuai סענשיימ 

n ppn'ama tia (pvepnp״»* npa-B3 
van np ,tppoatip ז*ך jfpnwa’ina 

f ip״*jv j pa npp'wpa nponnj a t 
tpapp'aav* tpp, סיר on tpn-p'vnp 

aP׳#naenpn nat op>av, װײי van np 
ia v rrtp o  n veaPpmae| וי *pi 

a na# osao װייעדאזצ rao׳oyn .t 
iPea van ppnptpt pr’vo’Pav’iap 

vvuvtopa רי IV# D'pirnppvorp 
Ipbopp naanpn va .ippphp pnn<a 

tia vaw סיד  opn tpjpt ניט ,nvenpn 
pnt t” P ivvvi v'i tua'ipp np oan* 

nppbvannae nn<a tie pme# npnpo 
aoaor״' |.’P#'P0H

tpjpr tptai to  ipjpp pappt oan 
O'la tjia voip'o oan ,nopp opn 

fpnn’eipia אין to  -tPn’H pnptjia 
ipbopp דס a ipenanaipnpojina|״ 

pa prao סאונייסצן a׳|V nae nn 
*npvjia, nnpo naj Pat oan ,npnpnja 

pa tpppfopn ippnn איניציאםעחן די 
O'hpj .tprjpo o'jib 1דס V o*o 

 חיח vtv npn״a ,#ap rnpa’a חנינ#
jia pa nn* n  1* w  Tie oopbii* 

n pnpt״t |pn
tpo»tpo nדי ׳ p# (pnaojpoap 

oan ,” onv# npr’oo'jioap nn ײ» 
vPannprn natt POVPP emp man 

t pa״nv# ,popn# np״pt|׳ pp’# tv 
 pv סטר״חס די e#*mnp#*a סטר״לס,

npsvopiapp npn ,ז״נ*ן ױניאן o tbpj 
onv# npn pe (pnaiipj.״ pa ימיאף 

t nprPnro״naanpn tvnpt m 
*at'jaana nprnjpo'm v po nuanp 

 «״* |pp’» pa |p#i*jn# ojpopii )*י*
i» rvtjptpt pa ip j ,סא״י״ױניסניום

•Jia pe nmo npn Ipiip j ra  oan 
noap npt. טיר IPjp j bbopppj |pJan 

p*jaPaara a׳ opaitpj van oan דין 
Paovp npn «n ,tPO0'Pa#aJae ,ita״ 

ip iip j Paov ra  at**; םיר tpavn 
v IPJPJ oeepppj ,ארםײ״קירך■ psppn 

oPan ביסאעכמ״ו a״*on v onn,epjj 
 j’a* דו גיס זי tan — oan *י#איו,

a pyjat|״ — Ipiip j air# n oPan 
lie tpopvniaa’ia d'J |ia jn'njtro

איחה
ioap v tanpj ra  neap nptjia* 

ne nae״o p״tat v — ip jjij,־ oan
II( «״■אייו («לוס

tv ip jp ji* ,o’j iv j iPPm nna סיר 
 ״t נ״ ■tpoapp tie oppii v pa לענעז

naJ PJvne v op t«a װי pevriy#a ntv| 
v tpjpo  osto oan ro a r ipovpp n 

 tia ״imanJ אױוי סמסחוליען 1טא חערי
a און סאפא opuan, 1צ pis אויס׳ן ג״ן 

npro pnopppp. יי1 נײ W J op ra 
po jppt n tPeariyaa ,ita ,n pjane a 
n  tpnn,ei*j,,a ,ita ,n tia |p*ptpj 

tP*PfPJ pdu׳ t ta״p’ne, pe njaP np 
j pa״?pa״ pat דס tpnpii Djanjpj 

pnjar ata nr Paoa. נאו
n  joppii npn nae trn  npn ,a 
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 כורז^וא־ די אמאניזאציעס. ריאםימע
 סאטרי^טישע זײערע און ס<וכות זע

̂ובען אתאניזאציעס  רער אונטער ה
 ױגענט די ערצויגען ס*ארם פון םאסקע

 א אונטער גײסם םייניטעדימעז א אין
אנגעפי^ם און דיטצייריז םיליטערימער

םא־ די

 איגםער^ו־ און אנטײמאםע די דערםיט
̂נאיצע  לענ־ 16 די םון שארברידערונג ציו

 װעט־ די צו געקוטעז זײנען װע^כע דער,
̂וגער דער אויןי ^«י<ען* ארבײטער־ •ר

 אויף אנגענוםען האט סטאדױם ״דער
 100 ?גאפע מטעה־יילעצער און זמ־ די

 עס װעיוכע צװישען • מענ^ען, טויזענט
 פרע״ דער ועםונען אויך זיך הא̂ט

 די און רעסוב<ית דער פון זידענט
 םיער־עש ריזיגער א רעגירונג. גאנצע

 םון ש*'ל פרעכםיגער א קעפ, םון
 אפענעם אן דורך םיצבושים־םאדבען.

 אוים׳ן ארײנגעשגיטען זיך האבעז טויער
 האיב״ איניגלאך. 16 פיער־עס פון םעילד

 םאר״ זײ האבען בארװיסע און נאהעטע
 די יעדער פאראויס געטראנעז און שירט
 האט עס יאנד. זײז םון םאהז רויטע

 האיב־נאהע־ דאזיגע רי אז געדוכט, זיך
 און עבודה. הײיליגער א צו געהען טע

 טויזעגטעד פון מחנות — זײ הינטער
 ארבײטע־ און ארבײטער טויזענטער און

 ?אפ דעם אדויס, ברוסט י די רינס.
 נאקעטע ;אנטקעגען זון דער ארויןי,
 אדער װײסען מיט פיס, און ארעםס
 שטיקעיצ דאם באדעקט שטאןז רויטען
 דעםי־ מעכטיגער א איז אזוי און ^ײב.
 אינטערנאציאנאי!ע דעםאנסטרירט ^אדע

̂י־ צו שטרעכונ: די און אחדות  םענש
באנײאוגג. כער

 קײט יואננע א סומט נאכדעם און
 ספארם־ארויסטרעטונ־ םארשידענע םון
 דער םאר איבערראשענדער איינע געץ,

 א זיך םאר מיר זעהעז אט צװײטער.
 באר־ איז האילב־נאקעטע םענער, מחנה
 זון. דער םון בדוין לײבער די וױסע,

 מוסקויען די װי ם׳זעהט און איבעז, זײ
 לײ- זײערע אויןי אהער און אהין ̂ויפען

 ם׳סומען און אװעס, <עהעז די בער.
̂יז ס׳םארשירען אנחןרע,  און מענער אר
 גע־ און איבונגען נעמישטע םרויעז.
 איבעז םרויען די קאסטױםען. םישטע

 אײן און אנדערש, סענער די און אזוי
 אײן צװײטע, די דערנענצט באװעגונג

 עס אנדערער. דער צו זיך פאסט פארב
 צוזאםענ• הארמאנישער א אנטשטעהט

 מענשען־ פיל־פארביגער א און שפייל
בוהעט.
טויערען. דרײ זיך עםענעז אט און

 מארשי• קאיאנעז יאנגע ברײטע, אין
 רויטע און ברוזען װײםע םרויעז. דען

 זיך הרומען האיאנען די סאפ־טיכיאך.
 און קװאדראטעז ביילדעז זיג־זאגיג, אויס

 און רײהען אין זיך צוטײילען רינגעז,
 שטע־ אילע ביז װידער, זיך באהעפטען

 ריזיגען גאנצעז אוים׳ן אויס זיך ̂עז
 עס שאכםאט־ברעט. א אויף װי פעילד,
 רוײ םיט באװענונגען די אן זיך הויבעז

 איז עס די'־זזענט. אין םענד<אך טע
 שעהן אזוי םונסט ביילד. העריציך א

 האםערס. זײערע מיט מענער די זײנעז
 אי־ אויסגעשטעיט נעדיכט זײנען זײ

 זײ םעיד. םונ׳ם שטח גאנצען בער׳ן
 מעגיצײ »לע האםערם. מיט אפערירעז

 דעםאנ״ װערעז ארבײט־באװעגונגעז כע
 הענט טויזענט םינף װען און סטרירט.

 יוםטען אין הויב א ג^ײכצײטיג גיבעז
 אזא זיך• םאר פען האט האםערס, די

 סקויפטאר געניאיסטער דער װאס ביילד,
 םען געשאםען. ניט א*צט ביז נאך האט

 אוצר אן םאד װאס דעםאלט דערםיהיוט
 ארבײט קאילעקטיװע די שעהנקײט םון

בא־ די :עפעט נאר און םארםאגט.
 טײל• האבען האמער םיט׳ז וועגוגגען

̂יכע דערמאנט ס*ל  באװענונגעז עחני
 תהום א םאר \ואס אבער ביקס. םיט׳ז

 די בײ !םארהאן דעם צװישען איז
טםית׳ן צו שפרונג א — גרוײשינעיליגע

 געםונען אויך זיך האט •דאג *גן •יאדע
 אינטעד־ שײנעם דיזעז צו צײכען אינ׳ם

 ספארט/ םאציא^יסטישען נאציאנאאעז
גײסט.
 און דע^עגאציעס געקומעז ?ײנעז עס

 םון ארבײטער־צושויער נײגעריגע סתם
 טשעכא־סלאװאקחג שטעדט

 <עג־ םארשידעגע םון חדעגאציעס 16
 ספעציע־ א אויך און אײראפע אין דער
 רע־ די אטעריחע. םון חדעגאציע לע

 געסט אױםיעגדישע אלע האט גירוגג
 בא* די אױן* און װיזעס, פרײע געגעבען

 די האבען טשעכא״סלאװאקיע אין נעז
 געהאט אנטײױנעהםער און דע^עגאטעז

 שטאדט די •רױױלעגיע. ספעציעלע א
 ספארט ארבײטער דעם אויך האט פראג

 איע צײט דער אויף אפנעגעבען םארבאנד
ץ כדי ײדסקויס,5פאבי  כאנוצען צו ז
 טויזענטער פי<ע די םאד ד.אטע<עז אויןי

 איע םון געסוםען זײנען װאס געסט,
 ^רבײטער־אליט־ דעד צו <»נד עסען

 פון ספארט־ארגאניזאציע די פיאד;ג
 האט ארבײטער טשעכא־סילאװאקישע די
 א אויסגעבויט ספעצימיל צװעק דיזען צו

 זי״ד טויזענט 60 םיט סטאדױם ריזיגען
 100,000 ארײן נעםט וױדכער י^עצער,
 ספארט־ די םאר טריבונע די צושויער.
 טוי• צװעילף םאר פילא״ז האט איבוגגען

אנטײ^נעמער. 6וענ
 האט ספארט־האמיטעט ספעציעלער א

 אוים׳ן דעיועגאציעם די אפגעװארט
̂כע סטײשאן,  גע- באגריסט זײנען װעי

 אינטער־ םונ׳ם קילאנגען די מיט װארען
 םפעציע־ א דורך געשפי<ט נאציאגאל,

 אויף ארסעסטער. םפארט ארבײטער לען
 האד־ דעלעגאציעס די זײגען גאסען #לע
 בא־ דמר םון געווארען באגריסם צע

 האבען םענסטער די פון און םעלשערונג
 הוגדערטער די געװינקט הײםי^ זײ צו

 פרא״ די םאגען. רויטע טויזענטער און
 מא־ זײער םיט האבעז ארבײטער גער

 ארויםצוצװינגען באװיזעז כח ראלישען
 דער אויף גײסט סאציאליסטישען זײער

 ארבײטער״ די באםעלקעדוננ. גאגצער
 איהר דורך איז פראג איז אליםפיאדע

 א פון שװאונג און םארנעם גרויסען
 אויםגעװאיזסען סלאסעךדעםאכסטראציע

 םאלקס־מאגיםעסטאציע אםת׳ער אן צו
 דיזער דאס אויסגעזעהן, האט עס און

̂יכער  םאד״ איז ארבײמער־ױם־טוב הער
 םון ױם־טוב א אין געװארען װאנדעילט

רעפובליק. טשעכישער גאנצער דער
 אין םארגעקומען איז ערעםענונג די

 שטאדט־ פראגער םון האיצ גרויסען דעם
 םאר אקאדעםיע םײערליכער א םיט ראט

 םארטרעטער *יז געסט דעילענאםען, די
 סא־ און ארבײטער־ םארשידעגע די םון

 םײ די םון ארגאניזאציעס ציאליםטישע
אטעריקע, :לענדער םארשידענע לע

 האלאנד, שװײץ, דײטשלאנד, ענגלאגד,
 פיניאנד, עסטרײןי־, שװעדען, בעלגיעז,
 דעלעגאציע א און ױגאסלאװיען פויילען,

 ספארט־ארגאניזא־ בונדיםטישע די פון
• סריילען. אין ״םאמענשטערך ציעס

 איז טריבונע דער םון םיט דער איז
 םארקס, קאריצ םוז םטאטוע די געשטאנעז

 ױגעגטלײ דער םאלטען. םיט באצירט
 ער־ האט כאר ספארט אדבײטער כער

 אקאדע־ שעהגע העמיכע דיזע עםענט
 אינטערנאציא־ םוז טענער די םיט םיע
 דיזע םון קלאנגעז די אונטער נאל.

 די םון פרעזידענט דער האם ״טענער
 םאראיײ םםארט ארבײטער טשעכישע

 נערױ און אקאחנםיע די באגריםט נען
 אינטער־ דער םון אנטײלנעמער די פען

 םארשידענע םון ױגענט נאציאנאלער
 ארביײ אינטערנאציאגאילער צו לענדער

 טענשליכער און םער*ס^אידאריטעט
םארבדידערונג.

 םארגע־ אבער איז װיכטיגסטע דאס
 די װאו ספארט־םעלד, אויפ׳ן קוםעז

 םוסטערהאםטען א אויוי חאבעז טורנער
 אויסער־ אן םיט דעטאגסטרירט אוםן

̂יכער  פיזישע זימגר עלעגאנץ געװעהנ
 װעכדשפי• םארשידענע חרך ערציהונג

 זײ װי אזוי װעט-שייילעז, דיזע ן.לע
 די םון געװארען דעםאנסטרירט זײגען

 זיך םיט זזאבען ארבײטעד־םפארטעד,
 אונטערשײד גאגצען דעם פארגעשטעלט

 קאטםס בירגעריליכע געװעהניציכע רי םון
 צדדים רי םון קאםף דעד םעטאדעז.

 אםת״חבר׳שען אז געמראגעז דא חאם־
 איז פארביסענקײם יעדע כאראקםער.

 אײנטײינעםעו/ די צו םרעםד געוחגז
 אין נעחאנדעיט ניט דא זיד חאם עס

 דעמאנ• צו גאר גמגנער, דעם באױגעז
 נחר די אופן שעהנעם א אוין• סםרירעז
̂יכעד םאר ספארט םון ליכקײם  קערפעד

 שעחנקײט. פיזישער אוז געזונטסײט
 נעװאחנז אויפגעעפענט איז שפיי דאס
 םים באצירם חינדזנר, גאקעטע 16 פון

 *9B מיסצ סראגענדינ שיײמען, מיסע
® n םיםבאייזיחוגדינ איז הענם די

 גיפט ■אטריאטשעז םיט אױך
 גױײר האט ארבײטעך־באװעגוננ דערגע

 פון געפאחר די אײנגעזעהן ריכטיג און
 פאטריא־ םארגיפטעטער האזיגער דער

 איע אנגענוםעז און ערציהונג םישער
 אוםשולדעע די ארױסצורײסעז םיטאען
 •אטענ־ די םון הענט די פון מגענט
 סאציא״ די םלוכדדפאטריאם*!. םירטע
 פארשטא־ ריכטיג אבער האבען <יסטען

 דער נאר נוםא, ספארט דער ניט אז גען,
 גע־ װעדט ספארט דער אזױ װי אוסן

̂יך. איז םריבען  הא- חגריבער און שעד
 ארײנגענוםען גוםא ספארט דעם ױי גען
 בלויז און טעטיגקײטסמעביט זײער אין

 אוםן; ערציהערישען דעם .אוםגעענדערט
 םיליטע־ און פאםריאטיזם אנשטאט און

 זײ האבען צוואנגס־דיסציפליז, רישעז
 םפארט־באװע״ דער איז ארײנגעבראכט

 און םענשעךיליבע פון גײםט דעם גונג
̂יכטען. מרײע ם

יע־ אין עקזיםטירט טאנ צו תייגט
 שםא̂ר א לאנד ^ײראפעאישעז דען

 ספארט־באװע־ ארבײםער אנםװיקעלםע
 ארגאגיזאציעס שטארקסטע די נוע.

 טשעכא־סיאווא־ דײטשיאגד, םארםאגעז
 ענגיאנד. און מװימ די כעיצגיען, קתן,
 די שטעחט פדרגח חויכער גאר א ־אויף

 אץדײטש־ ספארכדבאןוענונג ארכײטער
 ספארטייםאראײנעז דײםשע די <אנד.

 בײ איעענע הײטעז, גרויטע פארמאגען
 זײ ספארט־זשורנאיעז, און כ^אטעסען

 םיליאז האלבען א םון העכער צעהילעז
 ארביי־ צענטראלע • די און םיטכלידער,

 בא־ איז לײפציג אין מער־ספארט־חײם
 םיט װעיט גאנצעד דער אויוי ריחםט
̂יהער איהר  און גרוים אױסעדגעװעזזנ

 דײטש־ אין אײנריכטומען. •ראכטםוילע
 םארגעסוםעז אויך דעריבער איז לאכד
 אינ־ ערשטע די צוריס יאהר צוױי םיט

 איליםפיאדע אדבײםער םערנאציאנאלע
 ארבײטער אינטערנאציאנאלמן דעם םון

 אלע םון לוצערן. איז ספארכדםארבאנד .
 אםערמןאגישע אױך און אײראפעאישע

 צוזאםענטד דעםאלם זיך זײנען לענרער
 דער איז טורנער סאציאליסםישע הוםעז

 םראנס־ שטאדט דײטשער כאדיהסטער
 אוים־ די געצױסגן זיך אויוי און פורט

 םפארא״ גאנצער דער םון םערחזאםקײט
 אויםםו־ גלענצענחנ זײערע פאר וועיצט
 קראםם־אנט־ פון געכיט אוים׳ן אונגעז

שעחנסײט. םיזישע!* און װי^ונג
 אינטערנא־ דיזער םון ערםאלג דער \

 האט ארבײטער־אליםפיאדע «יאנא<ער
 טשעכאסילאװאקײ די באװאויגען אויך
 ־יע־30 זײער פײערען צו ארבײטער שע

 מבי^עאוםאוױי ארבײםער־ספארט רמען
 אינ• דעם אין םארנעכ^ ברײטען גאר א

 ?לײנע די םאסשםאב. טערגאציאגאלען
 געביטםון אויס׳ן איז םשעכאסלאװא?יע

 סא־ זײערע אנטוויק^ם. זעחר ספארט
 דער איבער באריזזםט זײגען קאד״םיםס

 ^סאקא־ טשעכישע די *ועילט. גאנצער
 גע- םקאוגדארגאניזאציע, סין א

 און םין דיזזנן פון ע^טסטע די צו הפרם
 איז dp •א*ו<ער. זעחר איבקרא^ וײנאן

 די װאם נים, וואוגדער קײז דעריבער
 אין םיארם־באוועגונג ראציא^יסםישע

 אנט־ שמארק תחר אויך איז םעזביען
 םאס גרויסעד א אין דעט און וױפעים

 אר- איבערינע די פאר מוסם^• איס
 םשע־ דער יארכאנדעז. ספארט בײםער
 םארבאנד ספארט ארנײםאר כישער

 נוטשטע־- סויאננט חמחנרם טאדסאנט
 טיט ביבייאטעפ א םיםנליחנר, חזנרע

 טעגייכע ארויס נים ביממ־/ םױזענם 70
 אײגעגע האט זשותאלצן, - סאאדט

 ״סאשעיצ איימגע און ספארט־״ויעז
 וזאט וחנרם נזזתדעחבא א מגטערס״.

 דעד׳י םקאונדארגאניזאציע םשעכישצ ד
vm, ביר־ זײ גײ «9 וײיסם ױ וזאס 
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ט ו מ ב א ד א נ
 זםער,1 דער שוין יך1 װעג אין ס׳קלױכט

 געץגס. דך ער געהם
 lyoip jiM װעה םיר •ארשאסם ה*ט
מאונד. א חארץ אין און

 רוי!עךבליםען, כאםעז, אנשטאט
 סאדאװיי, א אנשטאט

 םאםקיטעז, םים םיך גאעחרם ם׳ער
אדערליי. ■לינןח

 היצען, קיץ םיר »אר געקארגט נים ה*ט
 בראנד; און •ייעהןן

 בלי*ען, םים םיך נעשראקען האט
*אלערהאנד. ■לאגען

 םער,11 ליבער אלעם, סאר דאנק
 גרױם; איז גענאד דיץ

 איםער אױף לעכענם־מך ■ון רייםט
ארױם... בלאם א נ*ך

אױםזומער
 ױםער, דער 1אי אװעק ־.ronii אױם זוםער, ים1א

 ;1רוי די אח ליליע יי ליגם פארװעלקם
 םראקעט, עס און טרי»ם עם חימעל; דער כםאתע

כלױז. און נאקעט אזוי בין איך און
 !ומער. דער 1אי אוזעק םער,11 אױם םער<11 אױם
 ;סארק ■ון ■רייחײם די יך1א ידתם םיט

 ברייםלאך אװי נאנק אױס׳ן לינען דארט םיר •לענ
שםארי^ »!ױ »ט1ל די םרינקען אק

 וםער.1 דער 1אי אװעק םער,.11 אױם וםער.1 ים1א
 •ױל, אזוי ױנם1 דער װטעט עם
 *יםער, װאריםען א קלײחןר, •ון •מיחןרם און
נרױל. א אזש אחרך םיך געסט עס
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 ®אר ®ארשטעלוננ טעאטער
ארבײםער״ ״אידישען דעם

אקםא״ טען7 דעם אוחןנט, פרײםאנ
 אץ םארשםעיונג א זײן וועט בער,

 ^אידי• פאר׳ז םעאםער, קונסט שװארצ׳ס
̂ט וועם עס ארבײטער״ שען  וחד געשפי
 מד חנם פוץ טעכטער״ ״גרינבערלם רעז

̂עגעד. ס. שרײבער, ריהםטעז  אדערש
 קוגסט שויאריז םון שוישפייער אלע

 נעמן. אנטײל יאזיטעו וועיען טעאטעד
 ארגאניזא• פרײנדיליכע איע בעטעז מיר

 צו ניט און אכט איז נעמען צו ציעס
 דנש אונטעתעמונגען הײנע מאכען

אוחגגט.

 בםרם שא• אין ארבייט גוטע זײן פאד
בכלל. ױגיאן חנר םאר איז

 אוגזעי אויסצודריקען באשייסען םיר
אז, שאפ אונזער *ו נסבארקײט4ד ם ^  ם

 אונערסיד<ימ וײנע םאר םאתאיין, סעם
 כדי זי^ער, גאיחננמם א םיט ארבײם,

מן מתנח אונזער זא< ער מר פאר ח*  אי
 און ג(יפ איחם װינשעז םיר אנדענק. אז

 װעט ער אז ערווארטען און חאפצז מיר
ײן םיט אנגעדין וױיטער אױוי  װי ארבייט ז
איצט. בי?

:קאסיםע די
; 22 מרידסאן, סצםוא<

Id< ראזצנמרג, דזשא  >*m;
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ארניי־ וד געטױטעט װאנזעטי און סאקא
■טשער

)1 זיי■ 11» 01«ל1
 סיז טױט צום ביז אױסגעםוטשעט נעװען

 אױזי קוקענדיג ניט ; םאטעמיש יאהר 7
 פפרטי־ 2 די םון סערפערס די װאס דעם
 דעם pc אפגעצעהרט געװען זײנען רעד

 געגאגגען דאך זײ זייגען תעגית, יאגגען
 םעסטע ױנערעי/ םיט רוהיג, סויט צום

 11געװי זייגעז זעלבסט ז״ װייל םריס,
 זיײ זײ וױיל ;אונשולד וײער אין ויטנר

 זיײ זײ ודיל ;אידעפליססען געזוען גען
 סאסט דעם pc באוואוסטזעינ געוועז נען
 זיי־ זײ װאס דערטאר שטפרנען די אז
אן שאר שטארבען זיי אז ראדימיען, נצן

I *•m e
t לעכען ל»גג y האם !אנארכיזם דער 

 איז ציטער סיגחנססען חגם אהן *pcס
 צױ איו ער ווען אױסגעשריען שטים זײן

 און שםוהי. דעם צו נאחמנם נאגאנגאן
 רװזיגקיים הערזעלבער םים חאט ומגזאםי

 און אונשולדיגמייט און םעססקײט אח
: געזאנט זעלבסט זץ־ pc איכערצײגונג

 בין איך אז זאגען, אײך וױי איו —
 בא־ גים קײנםא< כין איך pא אוםשוידמ

 אוכד כין איך פארברעכען, קײן גאנגען
 נאי גיט םארבחנכען, יעדעז םון שולדיג

pc ניט װעיבע םון נאר סארברעבען, דאם 
 אוםשולדי־ אן כין איך םארבחנכענס. איז
!כמגש נאר

אויס־ אן וױ האמער, שװערער א וױ
 לעצטע די האבען שטורם בליצען םיז דרוק

 אין געםאיעז און געטאן הראך א װערטער
 אויסגע״ דער אט צימער! םױטען דעם
 בא־ א געזוען איז I אוסשוידיג — שרײ

o געגען שולדיגונג n טאםאטשױ סטײם 
 אונשולדיגע 2 דערסארדען זײ אז זאטס

 נאר װי זפך אגדער <וײן פאר סענשען
 און ראדיקאתז. זײגען זײ װאס חנרפאר

 <זאנען סטײם דער אט װעט ?יך, סרזןגט עס
 ברר דעם pc הענט די ריעװאשען ווםאל
 סײנ־ דאס וועם ער גיין! טארד¥ טאלען

 יטא•8יא דאט ױי יונקט סענעז, ניט םא<
 רײנ־ סאנען נים זועט געזינדעי <יסטישע

 טויזענדע די pc הענם זיינע װאמעז
 םייליאנעז די pc םארדעז, טאנ־טענייכע

 אויסגע־ ווערעז װאס יעבענס, ארבײטער
יטאי.6קא םיז מזבח דעם אויוי בראכט

 געטאל האט אינטערג;דטאגאל די װאס
 די סרן באפרײאונג די םאר

םארמירער. צװײ
 צוזאמען האט, אינטעינעמאנעל די

 פארטגעשריטענע אנדערע א«לע מיט
 אלעס געטאן ארגאניזאציעס, ארכײטער
 די םון באםרײאוגג די פאר םזנגייכעם

 •רעזידענט םארטירער. ארבײטער *זױי
 הונדעד־ט די pc נאםען אין זזאט זינםאן

 אינעערגע״ דער pc ארבײםער טױזענד
 הויידזש, ירעױדענט צו א*עלירט עאנאיל

pw װאנזעטי איז סאסא אז נעפאדערט 
 ער וױייל ווערעז, חינגעריכטעט ניט זא<ען

 און אונשולד זײער אין איבערצײגט איז
שטארבען. ניט סארעץ םארטירער צװײ די

 האט באארד עלזעקוםיװ נענעראיל די
 צו אתיסגעשיסט איי< עהנייכעז אן

 צו איעלירט האט pn סולער נאוחנרנאר
 סון טאג דעם זאילען ׳זײ ארבײטער די

 ■רא־ זײער אויםדרילען הינריכטונג דמר
 ארבײטעד, אלע װאס חנם, דורך טעםם

 שטעדט אלע םון מעםבערם ױניאז אלע
 אר^ײט. דער םון ען8סטא זא^גז

 גע־ האט באארד דזשאינט די ווען און
 די זיר האבען סמאיעדזש דעם אףדערט

 אינערוסעז םיטגלידער אינטערנעשאנאל
 מאסענ• חאבען און רוף דעם אויף װארים

 ס׳איז געסטאיט. ארבײט דער pc וױיז
 גאס, אין נעשכרעך דער געווען םאקםיש

 איז דאס אז איגעראל pא •דעס דצר איז
סמרײק* היאוקםאכער א נעװען

מי־ באארד דזשאינט לעצטעז דעם בײ
ע  גע־ פארדאםט היגריכםוגג די אא םי

ijn אייל אז און ווארעז  pc דזשאינט 
 דזשעגע״ pc אונסערנצצײכענט נאארד

 און סעתרעמאר האכםאה כמנעדזשער ראל
 םזננעדזשערם לאקאלע vtu און םשערםאן

 סולער. גאזוערנאר צו נעווארעז אינזנשיקם
 אויס־ אויך זײגען אנטאניני pc חאכמאז

 צו חנלעגאציע א »<ס געװארען געקייבעז
 םון קאםיטע דער אין זיך באםײליגאן

 צו ארגאניזאציעס, ארבײטער אגחנחנ
 גאװערנאר צום •ערזענייר איאלירעז

 ארבײםער ארגאגיזירטצ די סיז 7גאטצ אין
w חיגרינםונג די אאצולאגצן o pc* און 

 אין איבמרצייגס איז םין יױ< ואאאנסי
 ניט חאט זאר סײן אבער אוגשולד. זייאר

נאהאסען.
איבער כדמתג םארקאוױמע׳עם לאיעד דעדקײ^
 דער pc לאיער דאוי םארמאוױםמ, םר.

ײ, אכ מ טערנ ז אע י מן4 י  נאסס צו או
 םיםימ, גאארו דזמאינט vrwafr נײם

ע חנם חאם אד סי  כדט ואימםירט סי
jrp »דםנ«ױיםנגנמ n ר ̂אויגט ו ויסאוסיא די סיינא

 אז איז, םײנונג זײן און םראגע. די -ירם
 נעווען ניט זאיען קאםוגיםטען די ווען

 געװען ואלען זײ ווען ליארם, אזא טאכען
 זיך טישען און געשרײען ווענינער םאכען

 געווען עס װאלט קײס די אין װענינער
 װאנזעטי און סאקא םאר געזינטער סך א

pc באננאדעט געװען אםשר װאילטען זײ 
 סול געװעז איז װאס רערע זײן געװארען.

 שםעלען אינטערעסאנטע אנדערע םיי טיט
 שצןורמדעע סיט נעײארען כאגלײט איז

**ראדיסםענטעז.
 דזשאינט םון אפיעל לעצטער דער

באארד.
 אפיל באאיד דזשאינם לעצםער רער

 גענען װארט םארדאםונגס א געורען איז
 סארטירער. צװײ די םון דוינריכםונג דעי

 גענען אקט באשולדיגוננס א געװען ס׳איז
 pc געחנכטיגלײט גצרוםענער אזױ דער

סטייט. מאסאטשוזעטס
 תש איז װערט אנדערעס צוױשען

:נעזאנט אזױ אפיל
 געריכט די םון באשלום יעצטער דער
 װאס סטײם, מאסאטשוזעטס פון הײזעוי

 װאס סײ און פראצעס נײעם א ענטזאנט
 pc סאקא pc אפהאלטונג אן פאר

אונז איבערצײגט היגריכטונג, װאנזעטי׳ס

םאכט pc אנדערש ניט םאל סײז אױוי
 געםילעז אונזערע אין ניט עגדערונגען קײן

 צװײ־ איז ע& װעלכען אירגענד האבען צו
 אונשולד. װאנזעטי׳ס pc סאקא אין םעל
 איבערצייכט סריהער װי פונקט זײגען םיר

 pc ?רבנות זײנען װאגזעטי pc סאקא אז
• סראצעס. אונגערעכטען אן

 אנ־ איז ער װי פראצעס גאנצער דער
 גע־ קלענערעז פונ׳ם געװארעז געפיהרט

 געסיהרט איז העכסטען דעם ביז ריכט
 די געגען סאראורטײלע םיט געװארען

 די אויך pc מענשען, אוגשולדיגע צװײ
 <ןײס דער צו באצויגעז זיך האט דזשורי

 ראדי־ צװײ די גענען פאראורטײל םיט
 &ריטעט םראצעם דער אס pc קאיען.

 גלויבען ברעסעל יעדען מענשען איג׳ם אפ
 נעריכטלי־ דעם םון גערעכטיגקײט די אין
 גאװער־ סון פאדערען מיר סיסטעם. כען
 אפ* קויידזש פרעזידענט און סולער נאר

 כא־ נײע ביז הינריכטוננ די צוהאלטעז
 װאס װערען אױסגעהערט װעלען װײזע
 צװײ די pc אונשולר די באוױיזעז װעט

םארטיחגר.
אונטעמעצײכענט

ב. דזש. מענ. האכמאן, דזשולױס
טשערםאז, קאפלאן, בן
סעקרעטאר. םאזער, בן
ד. סעקרעטאר, 2 לאיןאי פריד, ח.

יאק. הוירטצמאן, נ. ,3 לאסאל רובין
ספיל־ י. ,10 לאקאי דובינסקי, ד. ,9

 פינסאװסס•, ל. ,22 לאהאל םאן,
לאס. װאסילעװסקי י. ,23 אאקאל

 נינפא ם. ,2 לאסאל האפילאן ,35
.89 לאק. אנטאניגי א. ,48 לאקאל

פעספ שטעהעו ארנײטער שימנא׳ער
פ י ר ם ע ל ד א נ ו מ ע נ ו ע פ נ י א

)1 זײמ £ון (שלוס
 באראטען זין הוכיען זײ האכיפלײגטס,

 סױ זײ א\ן באאסטע ערװעהלטע די םיט
 שטיצע זײער הייו*, ױיער אנבאטען םעז
 שאפ־םיטיג־ ארבײט. ױניאן רעד אין
 און נאכט יעדע נעח^טען וועחנן נען
 שאפ־ די בײ ארויס וױיזען ארבײטער רי

 נײע די סאר ענטוזיאזם גרויס טיטינגען
 םאר* אלטע די פארדאטען און באאניטע
סיוזרער.

 דעם אויגוסט דאנערשטאג, יעצטען
 דזשאינט דער םון אסיס אין איז טעז,18

 סון שאפ־טשערמאז א געקומען באארד
 pc ^ל*וס־ שיקאגאיר גרעסטער דער

 דורכגערעדם זיר האם און דרעס־םירסע
 גאנ־ דער װעגען ױניאךאםיסערס די מיט
 א אין חאט און ױניאךסיםו^ציע, צער

 דעד צו טרײחײט דערקיןערט רעזאלוציע
 פארםליכ־ זיך האט און אינטערנעשאנאל,

 קאםר די סארטרײבען העלםעז צו טעט
 און קלאוס־ שיקאגא׳ר דער pc ניסטען

ױניאן. דרעס־מאכער
 דער האט אווענט שבת זעלבען דעם

 גרויםען א געהאט 18 פרעםער־לאסאל
 אגגענומען דארמ איז עס און םיטינג

 גע־ סארדאםונגס־חגזאלוציע א געװאדען
 די י^ניאךבחגכער. קאמוניסטישע די גען

 האבען לאלןאל פרעסער סולם מעמבערס
 זיך באגײםטערונג גרעסטער דער םיט

 דער םיט םעםט שטעהן צו םארםליכטעט
 אלע םים קעםםען און אינטערנעשאנאל

 סקעבישען םארט נײעם דעם גענען כחות
געזינדעכ

 םיט פוי און טויט צום ביז געשלאגען
 עסס־בא־ די זין האבען פארצװײסילונג,

 קאמױ. נאבעיער דער צו געגוםען אםטע
 זיך סארבינדען צו ביזנעס ניםטישער

 דער• געגען באלעבאטים אײניגע םיט
 סענעדזשער, סריהערדיגער דער ױניאן.
 לײטענאכ־ זײנע סון אײניגע און לעײיז,

 וױזיט א טא: יעדען אפ שטאטעז טען
 קאנ־ צו זאגען און באס יעדעז צו

 אגער־ ניט זאי באס דער אבי צעסיעס,
 דזשאינם אינטעתעשאנאל די קענען

 זײ צײגט סײסעס סילע אין באארד.
 דיפיאםאטישען א• אויף באילעבאס דער
 באלעבא־ כיעהרסטע די און טיר די װעג
 זײ אז פשוט, גאנץ זײ צו זאנען טים

 טאן צו װאס ניט מעהר זײ מיט האבען
 אמאל נאך זאלען זײ אז זײ בעטען און
האפ. דעם באדערען זײ הומעז גיט

 דער סון טרעזשורי די פארלירענדיג
 צו נענומעז חברה די זיף האבען ױניאן
?יא• צו נעםיױ, מילאכה, אלטער זייער

 ארױסרײסען און פושסעס די מיט פען
 ארבײ־ די סון פעניס סארהארעװעטע די

 פארהא־ די כייט און קעשענעס, ס’טער
 רעװאלוציע. די םאכען געלדער רעוועטע

 םיט טאן צו גיט שויז האט דאס אבער
 איז ארבײט די ױניאךארבײט. רער

 פראסעסיע באקאנםע אלטע אן זײערע
 גאר דערםיט ױניאן דער חענען זײ און
 אז זאגעז, נאר קען םען שאדען. ניט

 זײ װאס פעניס פאר די שאד א ס׳איז
ארבײטער. די סון אזיס שנארען

װינםיגע אפחאלפעו ותןפ כארו דזשאינפ אפאסיאיישאנס לע8 םיפ סאנפערמק
)1 זײם פון (י»לום

 pc אויסדרעהען• פאראגטװארטליכקײט
 סאנסערענץ א ױניאן די רופט דעריבער

 צדדים, איע סון באלעבאטים די םיט
 דעם פאר פראגע די אויסנעםען װעט און

 ווע־ עם און טשעדםאן, אוםפארטײאישען
 שטרענגע װערען גענומען זיכער לעז

 װעלכע באלעבאטים, די געגען םיטלעז
 pc קליגען זיך װערען זײ אז דענקען
 סאראנט״ פון אויםדרעהען זיך וועלען

 דזשאבערס ױגיאן די װארטליכקײט.
 אר־ שיקען צו אויפהעדען םוזען װעלעז
 ערתלעדט האט שעפער, ססעב איז בײט

 לצצטען דעם אויוי זזאכםאן כרודער
םיטינג. באארד דזשאינט

 אויןי אויך האט האכםאן מענ^דזשער
Djn אויטגקחויבצן םיטיגג באארד n 

 לײבעל. פראםאניס חנם װעגען פראגע
 אפגאחים םוז לײבעל פראסאגים דעו״

 ניט טארען ארבײםעד די װערען.
 גאד• אי׳ין סײ\ הצנט די pc ארױסלאזען

 איגחניענ־ די לײבעל. דעם אהן מזנכט
 פארלעצט וומט עס װאו שעפער, חונם

 אגדיטעגט, דעם pc אפםאך דער ווערען
 דעס אויוי לײבעל דעם גאראנםירט װאס

 וחד איגעסטאפם פשוט װעלען גאדםענט,
 ארבײפמר רי ארבײט. חנר םיז רעז

 גע־ «ו אכטוע געמארצנמ דארום זײנען
 יעדען ייײוי m זאל לײבעל דער אז בען

 רארפצן ניט זאלען זײ כדי גארסעגם,
 צײם, םארלאראנצ אוםזיסט דורןי יײחנן

ד סןאומיױםץ, ־וד. ו ח ן א מ ו

 נע־ האט דע»ארטםענט, ל״בעיו םון׳ם
 פיעזידענט דעם צו װארנונן א ׳טיסט
 די נענעז ק*נסיי אינדוםטריע? טון׳ם

 און םארנאכרעסינען װאס בא?עב»םים,
 אנריםענט אין׳ם ■ונתט דעם םארצעצען

 ליי־ פראסאנים םאניםארי דעם װ«ען
 אויך האט םאסה*וױטץ דר. בעיל.

 ט׳שעײיים די צו »ייל »| ארויםנעשיהט
 פאר־ ניט זא<«ז ז״ אז שע«ער, די םון

 אויןי ליינעל דעם אנצונייען נאכלעםינען
 װערט א*י< דעם אין <ארםענט. יעדעז

נעזאגט: אזוי »נח«רעם צװישען
 און קלןווה זואו נאס, יעדער .איז

 הערם צוזאםען, זיך סוםען דרעםםאכער
 אר- םאסען װערט עס דאם סלאנעז סען

 -vv סשעב מםוצינע אין נעמיהט בייט
 נעצװאונ־ איז ארבײםער דער װאו ■ער,
 איז שםתדען יאנגע ארבייםען *ו נעז

 די הונגער־לוין. » םאר כחות די איבער
 גים די םיז סאנסורענץ האצת־שנײדענרע

 אויםצוהאיטען. נים איז ׳שמער 1¥ױני
 זײז נים זאיען האנדי׳פאנם די װי אוז

 אין ערנער זײן נאר זײ וועלעז איצט,
 סוםען, 1באל וועם וואם צײם, םצזמ
 סאנען װעט ארבײטער דער אײדןר נאיד

זיך. *ו אביםעל סוטעז
 אבער האט זיך גימלאנעז און סיאכען

 ארבייםער וי סיידען ניט, ווערטה לײן
 םענ־ אינטעלינענםע ווי האנדלען זאלען

vv\ האט איהר האנדלעז. רארםען « 
 וױ דארשם״ איהר און חאגם אין ויאפע

4jmi m די םענאײנן יינטעליטמנמ m
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 חענם די םיט ,ט׳פוביס״, םײנעם א טיט
םיר *ו םאנם און ##קעטס רי אין

:לישנא נהאי
j ניט א-חר :א<ט םארװאם — p j* 

ארבײטען?! *ו קראנש זייט איהר סען?
דבורים, אזעלכע דערהערט םיר! װעח

 נעװארען. ונמתוםם נבהל איך בין
 }׳ חמם א דאס איז איך, טראכט אפשד,

 איך, טראכט רוסלאנד, אין איך בין צי
 נעחנתן דא און אםעריסע* אין אדער

 אײנע- אאמאעטען. םיר tie חברה די
 און זינגען אװעסנעמטעלם נאר זיך האם
 אונטערגעםײים־ האם צװײטער דער

 ;ערעטע; דעם ארויסנעהאלפען ט׳שעט,
 ארום רעדעל א נעװארען איז עם און

.םיר...
 ארויש־ זײ םוז -זיך חאכ איך אזוי װי

 װייט איך גים. איך װיים נעדרעהט,
 איי• לעבט װאם חגם, דאנהען אז נאר,
 און ארויםנעדרעחט זיך איך האס בינ,
 ראפעל־טי־ אז פאר׳שװאוירען, זיך האכ

 די אין נאר איר זאי םארלױפען קעםם
םםריט. אויפ׳ן ניט און הייזער
 האנ איך דערצעהלען, אייך ןאל א<ך

 א׳בער אװעסנעלאזם נע׳פמאק נאנץ זיך
 חאב איך אז איהר, דענקט הייזער. די

 נעכםינעו א טיסעטם? פאר נעאייזם
 טאנ
 1איי
׳פוין

ײאו

Iאוםעטום געקומען, ביז איך װאו 
זײט א-יחר ״םיסטער, :תשובח

1״ !געװען װאך יענע דא
 יענע — איך זאג — ס׳טײטש ־

םי• קײן געהאס גיט איך האב
קאלעקטעט איך האב װאך יענע קעטס,
אזוי. גיצאט

 דא שײן זײט איהר םיסטער, —
 געזונטערהײש, נעהט פליעז, געװען.

!נים באדערט
 נע־ אוכמםום מיר סען האט אזוי

 האב םיתעטס סאר ניט pc ענטפערט.
 חאב קאלעקשאן קײן ניט און געלײזט, איך
געמאכט. איך

 ?יך , אפים אין מען האט דערװײל
 געלט קײז ברענג איו אז ארומנעזעהן,

 דרך דעם געגעבען מיר‘ מען האט ניט,
 ארט. p'D אױף צװײטען א געשיקט און

 גאנצען כדט״ן יענעם עס איך סארגין
 איכ׳ל גליקען! די יענעם פאר הארצעז,
 !סאלעקטעז צו פלײס אגדער אן געפינען
 םאר..• נא — װאם? גאר איהר װײסט
 אי, האלעקםען... אויס אוים... אױס...

 גע• ניט — 1 פרנסה סרעגען, איהר וועט
 א װערען איר װע< נויט א סאר !זארגט

 איך װאלם הלואי סאסטימער״פעדלער.״
 יאחר, א טיט צוריה פעדלער א געװארען

 פאר אלרײט. געװען אצינד איר װאילט
 דער pc »ײעס איר וועל נויטעז אלע

 ניט pc (איםיגרײשאן) ״םיגרײשנע״
 א געבען םיר זײ זאלעז אפטרעטעז...

 זײ טאטען!... אין זײ מכה * ״דזשאב׳/
 זײ זאלען אהער... געבראכט םיך האבעז

 ניט, אויב דזשאב! א עפעס נעבען מיר
 אז נוםער, א אפשםילען זײ איך װעל

 לדור־דורות... געדענקען עס װעלען זײ
 זײ םכח א צוו־ית^ײןען... מיך זײ זאלעז

 לאםאנדע גאנצער דער טיט טאםען איז
זייערער!... מיט

— וױלט, איהר װאס מיר, מיט טוט
דאטס״אל! — זאגען זײ איך װעל

געטאן. אזוי אויך האט שםריה־ליפא
 גע- זײ האט און זײ צו אװעס איז ער

 עס הײסט לשוז זײער אויף — מאכט
״טראבעל/ —

ײ — ער זאגט *— מיר גיט —  א
 שי- צו אויץי טאלער •אר א םיט בײט
 זאטשע• p'p קינדער און װײב דעם סען

םאלע.
 חאט — איהר*׳ װילט ארבײט —

 ״קנא־ א אײנער עפעס איגערופען זיר
 װאס — ״לנאסערם״ זײערע םון ״סער

איהר? סענט
 שםריה־ זאגט — סען¥ איר װאס ־—
 c אפשפילען אײר סעז איד — ליפא

 און װיסט װערען אייד זאל עס חתונה,
 דיר נא !אויגען אײערע איז סינסמער

 אכמנריקע pc !סעז איד װאם גאר,
קענען! ניט םען דארף

 אויך זײ וועל אץי '
 זאילען און שמריודליפא,

!טאז
c אריח טאטען אין זײ םכח 

J.. אינאיעעם אמערילע
געזארנט! ניט

 װי טאן, אזױ
עפעס םיר זײ

םיט

<

 ברצגגען איתר סאגט װאסע דער דורך
שעפאר. װניאן די pit צורימ ארבײט די

 אדביײ די pc משערטאן שאפ חנר
v גלײכגילטיג ויק נימ טארעו טער n 

 אינטפליגענץ אײער אױס נוצט לייבצל.
pc !מאכט

T ווים «ס יײ יי״ר׳ מײסם t •צ
c rv n 101 נצװצנתנ *ינײמר pc*1ו9י 
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 אײ- זייערע 1אי א»יױ *ונע׳פאםען אין

 דאס װאלט ױניאנם די אין רייהען. נענע
 נעװארען, א<נ??»פט אודאי און אודאי

 < נאו נעװען נאר װאלטען זיי װען
ז«וםעל. אין *ײם ׳פםיהעל
 װ״ל זײ, םיט נעקעםםם חאבען םיר

 אזא פון זיינען װאם נמנ׳פען, ז״נען םיר
 ניט iviyp םיר װאס נעקנאםען, טײנ
 ?אסוניםטען די װי ׳פםיק, אייז װי זיין

 גלוינען םיר זײן. זאלען מיר װייעז
 װאס ,ppm* דעם םאכען צו זײ, װי ניט

קולטי א פאר םיםעי, דעם דינט
 ווײל זיי, םיט נעקץטפט האבען םיר

 *ו אונטערװארםען נים זיף האנעז םיר
 ■ארטיי, םרעםדער » םון םנהררין א

 דאם יענירען. אונג אויןי זאל זי און
 פאר־ אונזער םון גרונד אםת׳ער דער איז

?אםף. ■רינציייעלען ןנדיגטען
 אםע־ פון •ארטיי קאםוניסםיטע די
 1בי איך :זיך נאריםט און זאגט ריקע
 בין איך ?ראפט, די ארן אידעאל דער

 דער 1אי אלעם ניז איך רעװאיוציע,
 ;װעלט דער אין אלעם איבער און װעלט

 איבער װיל און םיהרעז אײך װיל איך
 טאכט אונזער אג«ר?ענם רענירען. אײך
 אונזער אונז. פון פיהרען זיך לאזט און

 זיי״ ניםם, ח אוינ נעװעןז איז ענטפער
 אז נלויבען, םיר װייל אודאי, םיר נעז

 איז ױניאניזם קראפם, די איז ױניאניזם
 רעוואיוציע, איז ױניאניזם אירעאל, אן

 ?ינד דאם ■ועל־ױצא, דער איז ױניאניזם
ט און עססאלאאטאציע, םון י י ח י י ר  ם
 זיך ?אנען םיד און ציל. אונזער איז
 װאם םכמםח, א פון פיהרעז לאזען נים
 אונז צויבער־׳*כמ?ע<ע איחר םים װיל

 דעם חאב«! םיר אוינען. די םארנלענדען
דער?מנם. א׳פםדאי
אויו• מרײט נעזינדעל געוועזענע דאם

 צו, איצם אליין גיכעז זײ ציינער. די
 אבער טעוה׳ן. נעםאכט האבען זײ אז

̂יער, אלע pt געעריי דער איז דאם  הער
 װאלטען הער׳פער װען שאיען. זיי ײעז

dpbv םארגאננענ* דער םון נעלערענם 
 םעהלארען אזעלמ זיי װאלטען הײם,

 כלינד אבער זיינען זײ געםאכט. ניט
 אויפ׳ן זיצענדיג טעכטיג, זיר םיהלעז און

 לעטעלאך װי װײך װערען זײ טיאן.
םאכט. די םארלירען זײ װען דאז, עחפט
 האנען עיעםענםען ■ראנרעםיװע די

 וױיל לינ?ע, אזוי־נערופענע די געמטיצט
 פ׳ד וײן וחנלעז וײ אז נעדענפט, ם׳האם

 םענד די םים זיך צוזאטענצולעבען הינ
 זײ אז ;לינע םיט און אםת םים בערס

 וועלען pא קלונ און עתרליך ז״ז ײעלען
 בא׳פםיםםען א לויט ױניאז א פיהרען

 די פאר בלױז און ױניאניזם פון ציל
 דעם פוז םעםבערם. די םון אינםערעםען

 נוידעם. א אויםגעלאזען אבער זיך האט
 אוםפארציילי־ פיינהיים, אונםערדריתוננ,

טרים, און ׳פרים אויןי קאםפראםיםען כע

 אגריקולםוד אידישע ױ
םאס^םי׳ ודרש> (נ»ח»
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v>m vm שנײ יױסיר — m •
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 געדארסט, ג*רגיט ה*ט טען װאו ך*רטען
 ג*ר גאדארפם, ט׳ה*ט װאו ד*רנתן און

v געײען ס׳אמ אױב m\ איגטערע• די 
 גיט זיד זײ ח*באן •ארטײ, דער סייז סעו

 פלאטשי- ז״ער סיט ט*ן סער י געלענט
 c ניט \vp װ*יוי • ויי אזוי םוח, געז

נאלען. און חאלז זײן ט*ן לער
 אוגטערדריקוגג און פארטיײדיסציפלץ

 c pc ארויסגעוױזע! זײ ה*כעז ד*ס—
 איז װ*ס לעבען, א און ם*ם• גרויסער

 גיט ק*ן געפיחיען, אונטערדרילטע טיט
 באװעג- בלײבען םוז און געזונט בלײבען

 עס װי שטאדבען, םוז און שװאר י$װ,
 ענג־ חןר ערגעץ אויסגעדריקט זיד ח*ט

 און לאסעל, כערטראנד דענקער לישער
 רער סון סוף דער געװןורען איז ד*ס

 ״לעכעז׳״ אזא געװ*לט ה*ט ײ*ס חברה,
 אזוי /אך #ױגי*ז אונזער אין אײגטיחרען

 םעמ״ די סאר קאםזי סון י*הדען סיל
 אװעק, זײ pc איו םען רעכט. בערס

 געזיג־ *פשםארבענדע ic זײנעז זײ און
 אײ םאכען איצם נ*ר קענען מיר דעל.
 םעוגש שפסמו ״ברוך ברכה: די זײ בער

 עס: חײםט אידיש פר*סט אויזי חלזה״.
 פםור זײנען םיר װ*ס ג*ט, זײ, געלויבט
*נשיקעגיש! דאזיגען דעם pc געװ*רען

c טעזײ די סאר פארםײ דעד דאנק 
 איבער־ אליץ ח*ט זי װעלכע םיט סען,

 צו איז צװעק איהר »ז עוים, דעם צײגט
 געװעל• pc יוניאנם די איבער רעגירעז
 1א סארשפארט אונז ה*ט זי טיגען.

 שםות אלטע איהרע נאכצולוקען ארבײט
pc באװייזע. ברעגגעז

c דאגק שעהגעם...! •

 א£ שטעלט רעפארטער דער
-סיילסמאן דעם

 dm גל״כס»ו סיגארעמ װעלכצז —
?בעסםען
סײלסםוון. דער ע»*ער■ — םױר»ד, —
רעיארמער. דער ירעגמ — ? װ»רום —
 ליב סײלסלײם ילע ײי ויײל דערייר, —

ד  y װאנען ביו <ו*ר«ען און זיצעז צי גיסז יי
c ון ילצ^ »יר אײן■. סיד געסס קצסמיםער» 

 ביז — קלעםענ״י גרויס חאבען יםאל דעם
 m »?וז <וי נען1»ויםגע» וואב »יך װינען

w און אײן שמיל® סיגירע* םױדפד m iva 
 r םםוק »ון ?יץ איד »? *י*®׳ םעגשעז• »

 »רמ קצםאאםער » אוי^ װ»רם »ון ר»ד1םי
in איז צײ» די ן1» גים, םיר שוין r ג#ך 
לאעחײליג. nm גי■

 pm הארלעם
m קאמערס

יארק גױ עװענױ, םע2 — 2118
.3*2־ 1'3800 לעחײ ®ןלעיין

י. נ. עװ״ טע3 - 431 :ברענטש
8066 לעקסינגמצו םעלזןואן

ארבײטער סאר׳ז באגק ארבײמער די
אפעראציעם בענקיננ אלע

̂ני ̂רם, סן  דחן*מס, קרעדזפדבריוו, ארח
 י•1סײ ■*בליק, נצפןןרי ס*ק»רםען,9®י

װאלסס דעיצזים
רןר אן אנגצ׳ילאסעז כ«ס ססייס אםראנםיס

בתקלין. עװענױ, אםלאנםיק 684
 נדוקליז עװ., oyn״v 188 ברעגםעעם:

י. נ. עווצנױ, »ע1 קאר ס®., »ע108 י

ר ח י ט א נ ע ן ק ע נ י ד ר ע ן מ s ®ו o מ ר mכ א ל א ־ ד ץ ל ט נ ע כ ע װ
ס נ ח ע ס v ג ר ו ן ק ר אי ע ר ד ע ם ם ח י ר ע כ

ל ע ש ט י ג ט נ י נ י ױ ע ל ד ה ו מ ם
p a , ם ׳ נ pm מ  anvo , i r m ר מ נ י ר א חנ ײ ם pm קי רי ר ליי א ״ פ א ם מנ כ ר א ג
• < י א יײיס« •'•«« מנ די נ י י tn מז a o  tt  n m n * «ינ « א ■«ידף«* <י א “ mm mm» i f f « « ח ס vm vm ד »י r גסס9נ i f •  n c .ײ ײי־ פי

מ ר נ י ר ג o ת o  m m .ר ח * י
מ wm nm ײ ײ די פ

ו ײ , נ ז י י ײ ו י ײ ■ נ סיז פ ט ס m םי m *m  w an. 
י im ױי׳■ • מו nmm ײ נ י י ו י ײ nm י י • ספ נ די ײ נ

וזײחאאי נוגת m שםצלצ *
מ ײ נ ן ■ א י ם מ א י •m ײ » נ » w  pm  . i r m p M 

r c חר פ זזנ נ י י ץי ו צן. ו ג ר מ װ מ מ או ■tjnvn t w m  Mm ® * w n in r u in ךו ר ו מ מ ײ י
י מו י נ ו ענ ד י n■ מ י מו1 ו מוי ?«ייי יי ײ ל r ו י ^ י י ײ m י u_ י ד ד ת i י m• ״ Mnn| iwJJW
«ד 8 » •m m  p m

נ נ י נ י ' ו צ ד _ ל צ א א נ ® n i p p?
..........................jw o  tm m * . m ih»  b -  aad a

דעי לײבאד
דער אץ

דער pם im ו ן ijr
ױניאן װאירקערס גארטענט לײדיס אינטערנעשאנאל

ן י ט א ם ע ר א ,3 פ ק ר m א s.

 איבער- אן זיין חױז ױניםי דער pm רעי לײבאר דער וועם יאהר דיתן
 *יסינע סיעציל א צוגענרײם ווערס עם רא׳פוננ.

פאחפםעלומ דעי ל״באר

ו ת ר טיםטימ®־ . פו רוי פ
װיטםאן. װאלם ואעם אמעריקאני׳פען באריהםםען דעם םוז •

 הערלױ־ א אץ באטײלעען t« װעלעו פעחאן 60
מארש פאראדנעם שעהנעם

 דזשײםס ארםיסט ענגאישען בארימטען דעם pc דירעסציע דער אוגטער
 מיטוױרקען אויך װעלען עס הויז. ױניטי דער סון איבלינג חןם ^ליםס,

ארטיסטען. ענגלישע באסאנםע סיאע און עגי תט םילער, פארטער, רעי
לידער פאלקם אידישע םוץ פראנראם ױיכער םפעציעל

 הױז ױניטי דער אין פלאץ באהוםען צו גליק דעם האבען װיא עס װער
רעניסטירען. ?ויצט שוין בעסער זיך זאא

פארװיילוננען און קאנצערטען רײכע וױק־ענד יעדען
סטריט, טע16 וועםם 3 אפיס, מניטי איז אינפארמאציעם װײטערע

.2148 גדפעלסי טעל.

̂ן דעפ מיפ שיו טיפפ שפסםפפל יזני
 אמאניזיר״ דער pc םיםנלידער אאע צו ?יך װעגדען םיר
 דעם ^cn װעאכע שיך קױסעז צו ארבײםערשאסט שנר

 אעוױיניד זויצ, דזנם אויף ױני*ן אוגזער סון שםעםפעל
 בעםען טיר שיך. םיז צײנימ דעם אױף *דער זויל■ םטער
 דעם *ט ועחם איהר סײדען שיר, סויםעז צו ניט אײך

אויגען. אײגענע אײערע םיט שםעםפעל ױניאן

ט ו ן ב ו ה א ו ם ש ר ע ק ר א ו ו ו א י נ ו י
לײב#ר nc ̂צדערײשצן צםעריקאן דער םי• *צד11»1ל118

.ddcd באסטא{, םטריט, םאםער 246
בעץ ל. רלם8מש לפװלי קפאיס

סעקרעסאר־סרעזש. גענעראל גענעראל־ירצזידצנט

קלאוקם פון פרעםער
האט ארטמענט6דע ם^ער דער אז באסעם אײערע אן ןאנט

 װערען ניט מאר וױיער־ברעמלאך קײן דאם נעזעץ, א נעמאכט
 מדז עם שטאפען, ברענענדע אנדערע אדער חאלץ אױף צוגעשלאגען

פימןר-פרוף. תרכאױם ױץ
 װעלװעט פרעסען צו וױיער־ברעמלעך אונזערע א\יםנעסיססט האבען מיר

 דעפארםםענם. סײער דעם pc &ארלאנג דעם נאך ריכטיג בעלװוײע pm •לאש
 אױ«י צונעשלאנען זײנען וחולכע סםײלס, אלטע די שאפ אין האם איחר אויב
 װעם איהר און נעזעץ נײעם דעם נאך סיססען אײך םאר עס םיר סענען ״ח*אץ

איגספעסמארס. סײגע סון םראבעצ סײן האבען נים
לײבצר־דעיארפזשעג*. תס ®יז רולס סיע די נ*ד םמיםערם יד1א ^ציקויפען מיר

מארקעם. אין םאשמס פעקיינג בעסםע די אױך חאבען םיר
קאטיאני פרעסבארד װעלװעט און •לאש אמעױהען ױ

321 jm srs .6661 און 6650 אשלאנד טעלעפאן יארק. נױ עוועניו
nuipp'* ענדע■. ויכםיג אירעוס*•
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ץ משםעלננ מ ל אי ו י י ל זץ־• פ&ר ג

 יואך * אינגאנצעז םצרבליב/!,* איז עס
 די וױק־מנד. לייב*ר״חד דעם ביז צײט

 בטטייליגען זיו וועלען ומניםנ פערזאן 60
 *לצ איצט שױן םאכען יראגראם דער אין

 ד«ױז ױניטי גאנצע די םארמד־ייטוגגצן.
 די אױםצונעםען גרײט שוין איז סטעף

 אץ פױטגיידער אונזעיע םון הונדערטער
 םאר- צו נייגערע זײנען װעיכע םריינט

 אין וױידענד לייבאר־חני דעם ברענגען
 םאר- צו אויך דעגקען םילע הױז. ױניטי

 נאד װ*ך גאנצע די דארטען ביײבעז
לײבאר־דעי.

 נאך איז סעפטעסבער אין ױניטי
 איז גראז דאס פריהער. װען װי שעהגער

 בויםער הערליכע די וױיך. און גרין נאך
 בלעטער, מיט באדעקט א<ץ נאך זײנעז

 •ראכטמולע די אננעמעץ הױבען■אן װעלכע
 דער לײה, דער הערבסט. פון קאלירען
 ױנסט זײנען שיםילאך די אוי פול סוױמימ

 דער זוםער.־ םיטען אין וױ אנציענד אזוי
 נײע םארבערײטעט ארקעסטער דזשעז

 געםינען ביבליאטעס אין און טאנ״ױמוזיס,
 װארט, אײן מיט ביפער. נײע םייוע זיך

 נײעם, א אינגאנצען אננעמען װעט ױניטי
טוב. ױם דיזען םאר אויםזעהן םײערליכעז

 מאכט א םיט זיצער זײן צו כרי
 3 *םיס, אין באשטעלונגען אײערע גילײך
.2148 טשעלםי סטריט, טע16 װעסט

 צאהילרײכע ‘ערהאלטען האבען םיר •
 ױנימי די װמ| טאנ דעם װעגען אנפראגען

 דערי״ םיר, װילען שליסען, זיך װעט הויז
 מיטגלידער אונזערע אינםארםירען בער,
 אםען זיין װעט דאס־ױניטי פרײנט, און
ם^יטעםבער. טען12 דעם םאגטאג, ביז

 דעריבער^ער־ איז שאפ דער געװארען.
סטרײס. אין ;עװארען קלערם
געזיג־ האםוניסטישע געװעזענע די

 זײנען דערװאוסט, דערפון זיך האט דע<
 איהם האבען אוז באס צום געקוםען זײ

 איז עס אז ובםוםתים״, ״באותות באװיזעז
 אױח םדײם־א■ א מאכען- צו ״םצוחי א

 גע־ האט באס דער טענשען. •זיגםאנ׳ם
 האגדלונג אזא דורך װעט עד אז דעגק^

 איינריײ געלאזט זיך האט פראםיםירען,
 ארויסגענוםמן האט און קרענק, א דען

 װע<כען אין װאראנט, געשװאחנגעם »
 וױיס״ אגענט ביזנעס דער אז אן, גיט ער

 עם װער געשיאגען. איהם האט בילאט
 עד אז װײםט, װײסבלאם, ברודער האן
 געשילעגען. צו םעהיג ניט קײנסאל איז
 אוי(* בלב(ל א מאכען דארןי םען אז נאד

 דאך איז ױניאז, דער פון באאםטען א
 זיך שטעיוען האםוניסטען די שײן*. ניט
זאך. הץן םאר אפ ניט

 איז װאס האורט, אין םארהער בײם
 אוײ טען22 דעם םאנטאג, פארגעקומען

 בא״ דער עדות איס ערשינען זײנען גוסם,
 נאך מיט מאשקאװיץ '1״כאווער ריהמטער

 באגלײטונג דער אין כאװײרים, א
 אלע זײ:ען זײ און זוהן, באס׳ דעם םון

 וױיס־ אז אלעס, טאן צו גרײט געװען
 פריזאן. איז װערע^ םארשיקט זאי בלאט
 און טדאכט מםזר מען,׳א זאגם װי נאר,
 זא< וױיסביאט אנשטאט לאכט. נאט

 ער געהט ׳פריזאן איז װערעז פארשיקט
 םאר ביזנעס אטענדעט און איצט ארום
 געװארען באסרײט איז ער ױגיאן. דער
 כאװיײ גאמוניסטישע די און בײי, אויף
 און נאז א מיט געביליבען זײגען רים
בלבולים. זײערע בײ

 טײלען »לע אין פארזאםלונגען פינף
שם^דט. םון

 היאוק ,2 יאהאר םון ע<ןזעקוםיװ די
 ארױסגעשיקם האט ױגיאן, אפער״טארס

 נעק־ רעם אז םעסבער אלע צו נאטיץ א
 אפכעהאי־ וועלען אווענט םאנטאג טםען
 דער ?ינם םאי צום.ערשםען וועחנן״ םען

 אינםערנעשאנעל דער םון איז לאהאי
 א אױוי נעװארעז אװעקגעשטעלם צוריק

 אין םיםינגען סעקשאן כאדען, םעסטען
 בראנקס, — שטאדט םון טײדען אלע

 הארלעם כראנזװיל, כרוקלין, דאוךטאון,
 סײ סעקשאז דיזע אײיאנד. קוני און

 טאגעם״ אוים׳ז אױםנעמען וועאען םיגגען
 װאס פראגען װיכםיגע * אלע *רדנוגג
 אלנעםײנער דער בעפאר איצט שםעחמן

 אינטערעסירען װאס און ארגאניואציע,
n בםרם. אפערײטארס

אפגעהאיטען ■וועלען םיטינגען די
:םאלגט װי וועךען

םעלעס, פאיגט• האנטס : כראנקס
סט. 163 קאר. בויװארד, סאוטהערן 863

 עדיױןײשאנעל םאשעליסם :חארלעם
סטריט. טע106 איסט 62 םענטער,

בילדינג, ״םארװערטם״״ דאוךטאון:
v בראדוױי. איסט 175

לײסע־ לײבאר :ברוקליךבראגזװיל
סטריט. םעסםאן 219 אום,

 סענ־ רינג ארבײםער :סונײאײלאנד
 *עבען צווענױ, םערםײד 2518 ״םער

סטריט. מע25
 זא:ט מעםבערס איע צו בדיעןי דער
:אנדערעס צוױשעז

 םליכט אײער איז עס *ברידערי
 םריהער, איז עס ווען וױ םעהר י•איצט

 אר־ דער אין םאראינטערעסירען צו זיך
 ארגא״ צו fnpt און ױניאן דער םון בײט

 סעגעז זאל םען אז טרײד דעם ניזירען
 די שעפער• די אין יעבען א * סאכען
 קאפ־ א אגגעםאנגעז יעצט האט ױניאן

 ניט־ױניאן םילצ די אױסצוראםען •ײן
 און ארויסגעוואקסעז זײנצן װאם שעפער

 צײט דער אין געײארעז נוןןרגאכלעסינט
 אויױ געװעז זײנען קאסוניססעז די ווען
 ארגאניזאציע. אונזער םון שפיצצ דער

 אויםצופא־ אדאנזשירט װערען קואםיםעס
 די אין באזײננונגןנן מניאן די אז סען

 װע״ אויפגעהאלטעז זאלען שעפעד ױניאן
 אר־ אדער ארכײט, שית דאם און חנן,

 םון װעט זונםאגם און שנתים בײטען
 איהר װערען. טאלצרירם ניט ױגיאן דער

 ליײ ױניאן אז.דער זעהן אױך מרפט
 נאד־ די איז װערען איינגענעחט זאל בעל

 גע־ װעט מלאכה בעל יעדער סענםם.
 ״און םאראנטװארטייד װערען האיטען
 ער אויכ וחנרעז כאשטראפט שםרעננ

 םון געזעצע די אויםםאיגען ניט וזעם
ױניאן. חנר

 ניכדױניאן םון װײסט איהר ״אויב
 ױניאן די װאו שעפער םון אין שעפער

 דודכגעםיהרם, גים װערען קאנדיציאנען
 אםיס אין דעם וועגעז װיםעז גלײך <אזם

 װעל״ דמארטכמנם, או־גאניזײשאן םיז
 אינטערנמשא־ דער אין זיך געםינט כער
סטריט. טע16 װעסט 3 בילדיגג, נעל

 איהר אז ערווארםעז, און האסעז ״םיר
 םי־ די צו קומעז םליכט, אײער םאז װעט

 םרא־• אלע אין נעםען אגםײל און םינגעז
ױגיאן. דער פון מז

פדיערםאן. צוקערםאז, ר.
סעקרעמער. םריצד, ה.
םענעדז״ער.׳* האילאן, ב*

 דעי אין ;עזינדעל געװעזע:ע די
 און .קאםף דעם פארלארען האט ױגיאן

 װיל־ א װי םארצװײםעיט. דעריבער איז
 שײג, פארצאםטער א אין חיה• דער

 זוכען פארצװײםלוננ, םון וױיד זײענדינ
 אר־ איהר אין ױניאן די שםערען צו זײ

 סאבען חברה די גאגיזאציאנס־ארבײט.
 די םון דינםט אין געשטעיט אםען זיך

 דער צו מסירות מאכען און באלעבאםים
פאליצײ.

 ,אר־ דאזיגע די טוען זײ אז םאקטען,
 דער צו געזונקען זײנען זײ אז אזן כײם

 און םוסרים םון מדרגה גידעריגער
 נאר גענוג. װי מעהר דא זײנען סקעבס,

 א װעגען דערצעהלען מיר וועלען איצט
 פאסירם האט װאס אינצידעגט, םרישען

סם. טע22 וועסם 40 שאפ, דרעס א אץ
האט, רעזניק, םר. דרעס־באס, דער

 קאמוניס־ פאר די פון ראט דעם אויף
 אײנצוםיה־ געזוכט קאםיסארלאך, טישע

 זײן אין באדיגגונגען גיט־ױניאן רען
 א געװען איז שאפ דער װי אזוי שאס.

 םון קאנטראל דעם אוגטער ױניאן־שאפ
 באארד דזשאינס אינטערנעשאנאל דער
 געװארען, געװארענט באלעבאס דער איז

 אגריםענט. דעם נאכקוכיען םוז ער דאס
 די פון אײגםלוס דעם אונטער זײענדיג

 זיך האט ^אפ, איז סאםוניסטעז פאר
 דעם גאמוםען אנטזאגט באלעבאס דער

ױניאן. דער םון םארלאנ;
 דעפארטמענט ־ ארגאגיזאציאנס דער

 שײ צו געװען געצװאונגען ^ריבער איז
 דעם אפםטאפען און קאסיטע א קען

 ארבײטער רעדזשיסטרידטע רי׳ שאפ.
 םיט־ צוםרידען געײעז זײנצז שאפ םון

 סא• די אבער קאמיטע דער םיט צוגעהן
 האט מען װעלכע מײדלאך מוניסטישע

 רעדזשיסטרירט דט ארבײםען געלאזט
 די מיט אגגערוםען קאבייםע דער האבעז

 םון-זײ אײנע און געכעז שענדהיכסטע
 פא־ דער צו טעיעפאנירט זאגאר האט

ליצײ.
 און אפנערוםען זין האט פאליצײ די
 קא־ דער םון אײגעם ארעסםירט האט

 רובינסאן, הערר• :אםעז םיט׳ן סיטע
 רר .22 לאקאל םון מעפבער איצטער אן

 געווען. ניט שאפ אין גאר איז ביגסאז
 ?א״ די און רעזניס, םר. ׳באס דער אבער

 קאםיסארען די און םײדיאך םוניסטישע
 אויף האבען מאשקאװיץ און גאלדבערג

 ער אז קלאגע א געםאבט רוביגסאלען
 3,000 אויןי װאארע פארניכטעט האט

 דורך איז רובינסאן ברודער און דאלאר,
 אונטער געײאיעז געשטעלט קילאגע דער

. בײל. דאיאר 3,000

 גע־ אנדער אן םיר האבען אט און
 די שפילען קאםוניםטען די װי שיכטע

 מאכען און םוםרים, פשוטע םון ראלע
 זױ און באאםםע ױניאז אויףי בלבולים

 אט פריזאן. אין םארשיגען צו זײ כעז
 און פאסטען די איבערגעבעז מיר װעלען

אלײן• זיך םאר רײדען װערען םאקטען די
 האט שא■ חיאױן דאוךטאוגער א אין

 װאס װײסבלאט, אײדזשענט ביזנעס דער
 םארהאג־ אפיס, דאון־טאון איז ארבײט

 באמדע־ דעם םון באס דעם מיט דעלם
 האט װאס םכסוך א װענען שאפ םעגדען

 דער און איהם ציװישען אויסגעבראכען
 יאײנגע־ .געווען איז םירםע די ױניאן.

געסעטעלט ניט איז קײס די און ש«ארט

ם  פײנםםער דער אויףחױז פײנםמע *
I שטאדט אײער אין ׳י-נאם. .  קײגםאל איי .

.כיליג נים . .o y ווערםה שםארק אגער איז 
 צו־ אלעםןזל זיר לוינט עם באזיצען. n עם

בעםםען, דעם םאר ?עםפען

 אכער סינארעט ביליגער קיץ ניט איז מיוראד
 אבםא. איז עם וױנשענםווערטח. זעחר אי« ער

 אויסוואחל ו־ער—האבען צו איהם ווערםה לוט
 ענט- םיוראד וואם םאכאק זעלטענעם פון

 אראטאם און געשםאק א אײר• גיט האלם
 סערנענינען אויםערנעוועחנליכען ברעננט װאם

רועערען. אינ׳ם צופריעדענהײט און

 האבען סיר »ו צײם, לעננערע » מוין
 סיר םיטיננ, לאקאל קײן מח«ם נישט

tnyn דער ביז נעווארט jyivo זיך וועט 
*ז 1»י אײנשטעמז.  חםען םיר זועלמן י

סעזצז דער וחנז oy'M םיםינ^ א
aî אגנפפטגגפ), שױן «ױ חאט n אונזער 

 רוםען ווו נאשלאספן באארר צקזעיזוטיײ
 רעם טאנטאג, אױוי טיטימ לאקאל «

 אװענד, אין אזיינזנר 7 אױטסט, םץן20
o י1אוי סםריס טע14 איםם 231 אין n 
«ר.5פ אן4

 אננפפאננש שוין זיך האמ סצזאן חנר
m מ  l»3«n נמםבערס אוגחנחנ פון פי
up* רביוטע}. «ו אגגפפאננפן גישפ* 

 און םראגע װיכםימ • מחר איז דאם
tvoVJS'w n םיר r  |Mm דיזען ביי 

Mmp י נױטינג n י f i אונזער אין 
װייגמ א איז פראמ, ידכטינ« ז

ר נױס מ מי Hm חנר ו p זיד וחנט טיםיגג
UW>xSui» tw דאס y ftp. םנפרטס>

pno דןם ftp ip. א י1אוי אוחמ׳יםעלעו 
prnp p to n p ײ אױב ש ז רי t»3 ו ip

J■ ו p p  iw w rrji
ר tn מ ip  w i  ftm p אום נעיד

 ניט ב»צר, דאיםט איהר צײט, םי׳שער
 ־p *גפאננען ש*עטער אויוי אפלענען
 אח דױם, איז שוירען אײערע *^והיעז
 םינאנציעלע די ם»ר?ײכטערעז דערםים

יאקאל. אייער םח לאנע
 איזזר זײט ברידער, םײנע שו<דינ, און
 נ*ר *ן נים דמריבער זאםמיט נענו^
 זיך וועם עס סעחר וואם װ*רים םעחר,

 r»< ביכל׳נר. 5»ײער אויו• אנסלײמן
 בא• צו זײן שװערער אײך וועם םעחס

 א«*ר אן שוין דאריבער דויבם צאחלען,
לײנטער. זײז אייר ווצם צ«»היש,
 אפיט אין סוםען ניט הענט איהר אױנ

 נא־ תוםען איחר הענט ײאך, דןר דורך
ja אפיס אונזער איז *אהלעז v 2 ניז 
 םעג^יכעס אלעם טוס נאכםיטאנ. אזײנער

 שוידען אייערע באצאהיועז *ו זעהט און
̂וט לאחאל. צים  איז DV m זינעז אין ה

 א ירעז או־בײט חנר אין שטערוכג א
פינאנציעיל. נערריהם איז

 אויפ־ *םאל נאר *ײר ווייעז םיר
 Dip לאקאל אונזער tv םאכען מערקזאם

 בילריכג באארף דזשאינם וער אין נעטופם
 םעןtun 6 אויןי םטריט טע26 איסם 130

םיאר.
. vm ראזעככלאט, י ’vxn  m o,.

 סינארעס אויםעמעװעחנציכער דער
 סאן. אוימתעומווגליבש דעם םאר

 נארעכ־ איז עו ראס םיחלם וומלכער
r, ני «י טיגם a o w אין זאנעו 

<עמן.
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PRICE 3 CENTS
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t ונ״אז o נענעז v n
MT«TBffWW 3 C T

ס אנ צי א אניז רג ע א ט מי א ט ק ל ע ט ען 1א ש ס א כ מ ע ק ר ם ע עי ט, אין ש ס ר ױ ה אנ ס ענ ץ ב ל ק רו  און ב
ל. ױ אנזו ר ר ®ילע — ב ע י ע ט ש ל ע ט ע ס ע ר און ג ע ט ײ ב ר ט א ק שי ע ק ג רי ר צו צו ע ט. ד ײ ב ר  — א

ם ר ע ט א װ ק ד ע ר ®וז ה ע ם ד אנ צי א ת אנ רג ע א ט מי א ץ ק ר א ע ענ עז װ ע ר נ ע ק טונג לינ ס ק. ®ון ®ע א  2 ל
נ. נ די ל ר — בי ע ט ײ ב ר ר די ®ון א ע י ע ט ש ד ע ט ס ײ ג א ר ®אר ב ע אן ד עז און ױני ס ק ע ר ט  ®רײ• זי

ױלינ ם ®אר ו ע ס ד אנ ד אן מ אנ רג ײן. א ס ם א ק

 ארנאני־ דער tv נעזאנט, ם׳הןוט װער
 עקזים־ די אונטער איו סאםיייז זאציצנם
 שריט. נעוואגטער v באדיננונגען טירענדע

״י אפנענארט. זיכער זיך האט  דער מ
ױ האט ביויה #עסימיםטישער  סנע־*nv ז

 •םיס .jno?vny»’iv i״t צו נ'ם וױזען
 דער זןבס אװעס, נעהט װ#ום ט»נ יעדען

 אננע* Tt חאט סאפייין ^ורנאניזאצ^ונם
 און בעםער- <»נע n איץ ווערם הויבען,
 סאילען, פעםטוננען ניכדװניא! נעסער.

 ייד נעטעז און סוםען בצרענאםים די און
 IVP'nvitVP םעטיען. זיי מיט ז»י םען

-V די און םארניכםעט, װערען שעפער . 
 פארטנצזצצט טאג צו טאג םיז װערם נײט
אפפערװי<ינסיים. איז 1ברע מעהר פים

 ארנןןני• די Tt חאט װאר יעצטע די
d קססיטצ ואצ*אנס p  v בענ־ צו גצטאן 

 די און בראנײױל אח ברוקלץ ס^נהוירםט,
 צר געװען דערװײי וײנעז רעזױלםאםצז

 בר. וואו בענםאנחוירםם, איז פרידענע.
 ביונעס »יםט<יענישער רער קארצטענוטא,

 ו״נען אויםויכט, די Dip אײדזמצנם
 שע־ 30 אריבזד־ נעו^רעז אראפנענומען

 גאידבערו, גר• בר<»נזװי<,.וואו 1אי «ער.
 ביד דער קםים בר. און מענעדזשער דער
 אויפזיכט די האבען איידזשענט נעם

 די דנם אויר איו סצםינמ, דער איבער
נעווארען צראפנצנוסצן טענ ■*י לעצטע

 דושענעראי ײי יויט און שעפער. טאםען
 tvonyem דער און האכפאז מענעדזשער

 האנצן קאסיטע ארנאניזאציאנם די פון
 שאינט1ד דעם בײ ײאר לעצטע ערהיוערט

«#ר נעקםטע די אין וועט מיטינג, ב*ארד

 נןור׳לענצענדע נאר, װערען נעטאן װאנען
 ארנאניזא״ די ארנייט. אתאניזאציאנס

 אזוי אמעםיהרס ווערט ארנייט ציצנם
אונטעד ם׳ײעט »ז ערנםט, *זוי און ראשינ

)2 ז״■ אוי^ (׳ילוס

 אפעלירם ran מענעחשער חשעג
 ד פאר שעפער ױ אין אונײטעו m צז

תלאױןמאכער אוסבאשעפםיגטע
 םח ברידער אא שוועסנמי

:שעצער שעסט־נטע
 נןוארד ממאינט דער םוז נאמען אינ׳ם

 נאר־ קייריס אינסעמעשאנאל דער פון
 Tt איך װענדע ױניאן װאירקערם טענם

 הא־ צו ינען1 אין או'צ, אן םיט אייך צו
 העצםען װעצכע ארבייםםלאמ די בען

 צאחצען אייה םיט נאייך ױניאן די בויען
ױ דיום דיעחן  טראנען ; T'V ס*ם ניי

אייך, םיט גצייר פאיכטעז p?v Tt אויוי

 אינפטא־ נאאװ חש. באסטאנער דער
פארזאמלונג אײנדרוקספולער בײ לירט

 רעחןס די — פאתאםלונג. דער כײ חערשם באגײםםערונג 'םערקװירדיגע
ץ און בערנ1רײ װײם־פרעוװעגנךזז פון ײער א  םיט אױפנענוםען ווערען ח

 םיט כעםקעטם שיקען שע»ער פילע און ױניאנם לאקאל — אװאציעם.
ר צו לאיאליטעם פץ פאמיכערוגנען און בלוםען  — אינמערנעשאנאל. חן

אפלאדירט. לאננ װערם גאםען זיגםאג׳ם ידענט1פר;*
 באסס*נער דער פון איכםטאצײשאן די

 דרעם־ און ptv>P די פון באאח־, דושאינט
 IVOtppnvB 1אי Dpt ױניאנם, טאיער

o אוינוםם אמ«ט, דאגצרשטאנ n

D®אחױיכניס אינהאלט
.35 נוםער נערעכטיגקײם״

D
 בןחג~ר דזשאינ* נןספאן גײעס. 2 ײט1

אינסשאליר*.
 ב — באריכ^ כןארד דדיאינ• .3 ײם1

 J — 0 לאקאל אזן נײעס סאתר.
יצירםצםאן.

 אייביג װעי״צן װאגזצמי #ון סאקא .4 ײט1
mnr yw די קורינסקי. ם — לעבעז fh־

 ל/ר ם״ י. — ױניאי אין װאנען נע
װי;ס«ן.

 •ראגצויזישזנ די יינ קאנגרקם דער .5 ײט1
 «ון (בריף קיסוגיסצזנן די ױן ױניאנס
ק ס. — י«ײו) םשי סןמװיי

עדיצאריצלס. .0 זײם
 7I — אײנצנצ צװישןן וױדער .7 ײט1

ד)- קצגען לאנג לי )flVגT *אקצרסאז
מו אוגזצר פין .8 זײם  - W& 1א( יי

̂. ם S צו װאר■ » חצא
 (ויצטױ באדייי ױניאן t ײאס זייט״©.

 די .Hnor is oru» — (io יאקאל
£ פ»ניא — לייבאײמי \m •רוי

M *יים i  .tt׳i r

 און ־ װיכטינע v נעװעז איז פעדטצן,
u ניט פפסירומ םרעחציכעי p די םאר 
אי נאטסאז, 1« פרבײםער  רvפ אױך נ

 אינטש־נוסאונפצ •דצר םון םיםנצידער די
יצנד. נפנצען אימר׳ן
 ביי נעהערשט האט opt גײםט דער

 םפײפםיוננ ארבײסער וויכטמער דער
 פון שונאים די t*v dp tv נצצײנם, האט
 די אױםצױלעשען נעדוגנען ניט ױניאן דער

 פוז איבצרנענצנחײם די און יאיצציסצם
יוניא!. ייצר1 צו *־בייטער די

 איז opt idvp ביםערער נאנצער דער
ipu pppv דער אין יאחר ■אר צעצטע די 
 וױ inptpto'tv האט uupttva ארנײטצר

v ומוס בימער opt אח innvttcnvD 
 ־’itt דצס פון שטושהצען poenp די םים
פריהםפרנען. נצן

 די זיר פאר inptpa ovn ipo ווען
 אטת׳ע, po ם«*מוםלוננ טפרפוױרדיגע

 <יים. ױניאן איבערנקבצנצ און נצטרײצ
 זדבער־ יינןן1 יעכענס את נשסות ױעםעם
ך אײן צו במח גצגענצ(  ייער1 צו — ס

 <יב* jpftfD הערצצר ותםצס ;יוגיאן
ppv tv oevr און ארב״םער DcvroT'B 

 נא־ דעצן ippjtipj ותםצם ;קײנעם צו
orocpv מי  וױ — pur* 1אײ םים 1נ

m i ז צז מ ציריפ <p יוניפז די tv מ
n אח םעכטינ און שטארין ווצרצן m ר  ט
מ מ שי  ווצי־ ;םרײד פון *־בייספר •

Tt •ipaip n פיז דינםט אין גצשסציט 
urn• ו ניס און בײצז צו יוגיאן» •pan t 

tpo Dtp ,pn נצםוזט tv pp trn t די 
u p  w p  ftupnrxinunt אירמ די

 nv את»יוירטער אז [Hr |JiU*W|U ווי
ppo און דאדםען iptto זיינען טראנעז;׳ 

 צרות, פ־ז םיי?ר דעם־ אױסנ?שםאגען
 ־VP פונ׳ם כאציידינוננ?ן םארפאצנוננ?!,

״,2PPD ױניאךברעכערישען, מוניםטישש,
)otftr 12 אויף *••t(

דעי ױנמולימד זה עדזשענס3 נרױסארםינע
 פרייטאג. טרױסער״ םיסטישער ״דער

 שבו^ כאי, קאסטום גרא״ ״םארדי
 םוױקאלישע רײכע א זונטאנ,

פראנראש.
iv פראנראם רײכע אויסערנעװיינליר 

 ־־iPD.'ia צו נעװאר?! .אראנדצירט איז
 ומרכפ נצסט הונדצרטער די חאצטען

MD jp?pttרברpננpn*iv3” P dpi lp» 
w p ’tt פאר• די אין הױז. ױניטי אין 
 נא• זיד יחניעז א־נםערנעםוננעו שיד?נע

■עדזאן. הונדערט צו נ*הצנט טיילינעז
 אויפנעפירט opn אװענט פרייטאג

Pipit( םיסטי־ דער״ װיטסאנ׳ס װארט 
 ppi’i• דער אונט?ר טרום״טער״, שער
 איםיסם, באדיהםםען דעם םון ציע

 זיין וועט דאס םיציפס. .p דזשיימס
 )Piv2ipitivn v פו) פןורם דער אין

•עדזשענט.
 אװענט זונטאנ קאנצערט dpi א*ן
 ■אר־ רעי מ״םס )pop: אנטיי< װעיעי

 ;סאיראנא קצלאראםוד םיר?־, טעי
 בצר^ אב. און באסא, ם'צי»ס, תשייטס

 יי־1 ארטיסט?) p?v pin ײ״אציניסט.
jpt מם שוין otvpva ױני־ אונזערע צו 
t געסט. טי » IP’PH dpi ipo’iv 1אי 

 PTD ילינצן,dvp אויך ■ו־פנראם דער
).piv’dpv אידימע ■ראסינצנטצ

“ DioDVP! .טאררי דפר '• V i אי  opn נ
פריו״סש־י־ אונזצרצ ppv איב?רשםיינעז

dioovp pi .םיר בעל?ר IPDP3 אונ־ 
ip?vt ” t op: ,ddpi pipt (ברעננצ 

 t PDipit lie ipsvt« נע;מ ויך םים
jptpp jpiptt טאכצן tipr p tp rrive• 

.IP010DVP vi

 wm פארקלאגם זיגמאן פרעדדענט
ל־יכעל קריםינאל אץ כלעטלאד םישע
 יאד% 4 — װערען. באװיזען פאקטען םיט טוזען װעלען כלבולים עקעלהאםטע
 אינםע־ די צוליב זיגםאן פרעוידענם פון איגנארירט אםאקעם נעםײנע

 vt וױל םען אז שוין שרײען קאםוניםטען — כאװעגונג. דער פון רעסען
חשײל. אין פארשיקען ,אוםויםטערד\יט״

pftm t îjp| האםוניםטישע די pn* 
 פאר ipipbdjp ipomn צע־ארטיםטען

 בצבוצים אויסנ?טראכטע םיאוםע, דיערע
 !זיגטא) טאריס ,otprtpi■ אונז?ר אויןי

 ד?ר םון רעדא?טארען ?אםוניפםיש? די
 םױ ip^ptt .אײנינ?ײט״ און ,פרײהייט״

jpt די פון װייסען ךײ װאם באװײזען 
 הא־ pjpDPrpitp, םון ה״זער״, ״שאנד
 זיג״ אויף צו«פ* די ,צו■ פון און טעצס״
 םו־ tpJpti ײ1 אײלאנד״. ,סוני מאן׳פ

ipt אױןי ?נטםערען 'vרvאונפאראנט־ ר 
 ■־p םלך \ײערער. ppvdv װארםציכער

 םיז רצדאסנמורען די פון אײנ?ר שםײן,
 ootvovDPt שוין 1אי ,פרײהײט״, דער

ipopp  ̂ ipivupi אין ושנש־שטאנ PD* 
 מעחשיםםר״ט פאר dtvp ת׳פיסטרײט

 באשוצדיגטפ pרpאנד Bppt און נאטציב,
jpjptt אין pd^ dp נ?בראכט ארוס טענ 
dtvp. אין ווערצ)

Dtprtpn■ יאהר פיר זינם איז ױגםאו 
IPD̂ אין ציל־ברעם ipn iptipi צײס pit 

t meivitpi ipDvn iPDD'ttovp n״pip 
 איג* m חאט ip ipiv פיילצן, ניםםינ?
n נצויב?נרינ גארירט,  tv אינטערעםען 

dp.dipivd Pitvt'tvnv ip פון i, גאױ־ 
 אװםאי־אנסװארטציכע אםיצו tv בענדינ

dppvdv אויף pripo( ארבײ־ דער םון 
 ptt* נעבראכט ניט דארפ?| מער־נאװצנומ

נערינט. אין רען
 אויםנור ראס חאנצן iPODntovP די

 ײם1 דין םון שװאבפײם v d>v טײטשס
 םארצויםדונ־ די |PDftinp»v תאבצו און
 ,ttv inipnpt שםת־װאחפ?רײ, אןן בען

 די dpp*dv3 סנאר |p3vn ױי tv װײם
pmp פתי. ײן1 פון t« אין חאגש P” t* 

pi ביצסאאו tpjptt oipipi וזיי־ ,שאנדע
iptרןותיבישפף, און ״■. ,tip. v iPtptt

 .tv. 11 א. Dive e'lvoi't אױוי אייצאנד״
Dip Ip p̂ii ,,t איצט pt” iiv3 ipno.|

■tpi. דנסאן׳ס ip i ipipii unp^pip 
ntpjp>puv״D3Vo D 11א 1קאא אר1 די 

Ptv 1טי דײסאיך.  ̂ ipanpi ip>pii( וײ 
pipצצתננ ipipi 1פא Tt אאיין:

,n r פיי בעריא ’inv ,צײט iv ,איר
)10 י1'1א («לוס

 *ונזעוע לע8 פאד פונ װס נעזעצרמר א איז חןי־ לינןר
̂ער! ארני

 דרעם־ א,ץ קלאוקנמכער אלע
 נעקסםען אפחיטען םוזען םאכער

 א אים ,5 סעפטעטבץר םאנטאנ,
 ױני«ן אלע םוב. ױם נעאןצליכען
 ארבײטען גימ טארען סיםגלידער

 אר־ װאכען אלע און דעי, לײבאר
 דעם פאר באצאלט קוײגען כײםער

םאנ.
די־ פארלעצען װעלען װ»ס די

 װעלעז ימי»ן דער פון באפעל זען
װערען. כאשםראפם אוםבאזײנגט

הלאוק, בארד דזשאינט
מאכער ױפעד און דרעס
אן .iprtiptpo חאכטאן, תשודױםױגי

.ipnrtpio.־ppo ממער, בען

a

L«

m


