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ל ױי  איע ארינער שטײגט 22 לאקאי — װארטענדיג. סיד זײגען די ו
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 דער איז שכת זדינסינקר
 י8ם פונ׳ם פ« לעצםשד
9 און 2 פוזמה. ניפמספ

 0 און 2 ל9לאת װאס טאגיםעסם דער
 חודש דעם אױוי אתיסגעגעכעז חאבען

 ארכײטזני ױניאז ניט פאר טעברואר,
 לײכטע אױף ױגיאן ותר איז ארײנץוקוסען
 שבת, חײגםמען זיך עגדיגט באדינגוגגען,

26 o nדער זײן זתט שבת םעברואר. טען 
מאניפעסט. פו׳ם סאג לצצטער

ת ײ העכע־ זיכער װעלצן לאקאלעז נ
ל״ו םי אינישיאײשאן רי רצן  דעם נאך ג

 װעיען פריזױלעגיעס קיינע און שנת.
 ווערען. געגעבען ניט קײנעם צו סאהר

 תירױו, דעם חאבען סאנען ניט וועט קײנער
 ניט איחר ̂ודער איהם האט מני*ן די »ז

v zv w\ די םאכען״ *ו ״גוט םמענס דעם 
 גענוג ארויסגעװיזען חאבעז ^קאיען

 יע־ געגענען חאכעז און כרײםחארציגקײמ
 צו ״גום טמענס געגוגען א אײנעם דעז

 ױא־ צוױי די ײארענען איצם און םאמנן״
 טאג יעצטער דער איז שבת אז סאיצן
 *־P זיד דהנילען אדבײטער ױניאז גים «אס

w? נאך ■רױױלעגיע. דער םיט כאנוצען 
 אנגענױ ניט תירוצים קײנע זועיען מנת
וועםען. אירנענד פון וחנרען םען

̂ןג דעם  םארקוםעז אױך ווערען סאגט
 ער־ מען און םיטיננען סעסשאן 2 יאסאי

 ויעיעז כױטינגען סעקשאז די אז ווארםצט
כאזוכט. גוט זײן
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סאסייעטי דדדש) (ב^ראן

wfym סי® •אוסצרס צוקוביאינע «לע 
 זיד װי און •ארסןריי יועגצז

f אוימצוחי»ען it זי ײעז אווימילצרס׳ ז יי
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אייא קײמנ (*«  ביראש איחר איידצי •מי
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צי t אדן ד#« ױנז p i אלו*3• איו* »n« 

s#^|JnX* ן«» t 6 נ»ו

 ביכ<אך רי סיט אױף קאו יצטאנען
 א םאר זיך געריסען און חענד רי אין

 דױס־און כצצאחרען קאנען צו נעססט
געיד. אײנטריטס

 א אין חאט װצנדער סעקרעטאר
 ״גערעכטיגתײט״ דער טאר סטײטמננט

 יאקאיען די חאכען װאך די אז ערשיצרם,
 אין דאיאר טויזעגדער ארײגגענוםען

 פריײ א« זיך רופצן םעסבערס די דױס.
ױייג  * װאס און האסיײן דױס דעם אױוי ו
 ווערם ערפ^יגרײכער איוץ מעהרער װאר
קאמיײן. דױס דצר

 אזוי אמעחן װעם סאםיײן דױס דער
 כאצאחיען װעיען טיטניוידעד די ביז יאנג

 חובות. זייערע אימאנצען ױדאן דער צו
 אז םאחשטעחן מוזען מיטגילידער די

 עחמטע די פריכטען. פיט קוסען רעכטע
 בא־ צו איז סיטגריד ױניאן » םון פייכט

 ארגאניזאציע, דער צו דױס די צאהיען
 מים־ ױניאן יעדער ײעט פריכט די אט און

ערפייען. מוזען גריד
 חאט דױס אין ערפאמ גרעסטער דער
 דארטען ,22 ראהאל נעמאבט װאך יעצטע

 אננע״ קא• דער ׳זא;ט סען װי געײען, אי?
 מענעדזמער טא■״. די ״אײער פייט

אנצו־ געצװאוגגען געװען איז
 אטענדען צו האסיטעס עקסטרא שטעיען

 זיך האבען װעילכע מיטגיידער ל"\ ד♦ צו
 דױס די געמען זײ ביי זא? מעז נעבעטען

 מױן זײנען זײ װײל געיד, אײנטריטס און
ײן. 1אי מטעהז צו מיעד  צײגט, דאס י
 ״אז באםערסט, וױיטער שייימאן חאט

 יאקאל איז ױניאז״ סײז ני״שטא איז עס
 אופד ניט שיער עגגשאפט פון מעז האט

 איז אזוי און ■ארטישאנס. די געװארפען
 אנדערע די אין און 9 יאהאי אין געײעז

 דער אין ניט זיך נעפינען װאס יאיאיעז
 ,10 5<אקאי װי ביידיגג באארד דדעאיגט

.48 יאק. און 36 יאס.

און קלאוס m שםזרעמט שנת־דױװ
מיטעג מאכער ורעס

 טריהער װאכען א#ר » מיט ה^בען װאם שעאער, מאסען געטינען קאםיטעם
 םאך באקוםען באלעבאםים — געשלאםען. שבת טעג גאנצע געארבײט

 שאפ־קרױודע װעלכער אירגענד װעגען קאםילײגען צו װגיאן דער איז
 שטאלץ םים איצט קומען ארבײטער — םורא. און רעספעקט ױניאן דער

ײ װײל♦  און םורא ױניאן דער פאר האבען באלעבאטים די אז וױיסען ו
ארבײםער. די איבער עןאיזדיעקעװ עןקאג ניט םעהר ױך װעלען

 און שגעח דעם אויןי אכטענדיג גים
 דער אין שבת יעצטען איז װאס חגגעז
 הונדערטער דאך חאכמן גצווען, פריזז

 געקומען און איגערוםען זיך װאיונטיחנן
םיויכט. ױניאן זייער טאן

 ברעס־ רזש. װערכער פון סאםיטע, די
 געקוםען איז טשערמאן, דער איז לאװער

 לעצטע די װי אלעסען בעםאר צײט איז
 באאמטע ױגיאן אנדערע די און שכזזים 2

 דובינסקי, צײט. אין געסוסען אויך זײגען
 םטא־ דזשײקאבסאן, װאנרער, האכםאן,

 בר. איז שטײנבערג מאקס רײזבערג, יער,
 איז ערשטע די געװען זײנען סייימאן

ארכײט. פיקעט צו אטענדען צו האמ
 גע־ ניט מאםיטע די וזאט שבוז דעם

פיי האט  ערשטע די װי ארבײט אזוי
 װאס שעפער, םילע װײל, שבתים,
 װאלזנטירענדע די ביז געארבײט האבעז

 יעצטע די אנגעהױבען האט קאמיטע
 האבען מארסעט, דעם םארפלײצעז שבתים

 םינף״ דער און געארבײט ניט איצט
 איצט הויבט װאך ארבײטס טאגינער

 געזעץ פעסטער דער װערען צו אז װידער
אינדוסטריע. דער אין

 בײ געבעטען זיך האבעז שעפער םײוע
 פער״ ארויסנעבען זײ זא< םעז ױניאן דער

 געװא״ ענטזאגט זיי איז דאס אבער מיטס
 ניט האט האכמאן מענעדזשער רען\

 גײנע און פערמיטס ?ײנע ארויסגעגעכען
 געגע־ נים קײנעם צו איז ■רױױלעניעס

געװאדען. בען
 גע־ האט ױניאן די װאס ׳שאפ יעדער

 זײנען ארבײםעד די אז םארדאכם א האט
 געפיקעט איז זײן, צו שכת םחמ גענײגט

 װאך ריכטיגע א טיט םריה שבת נעװארעז
אײדזשקנםס ביזנעס <נײט. קאםיםע םון

ױ אױך האבעז טשערלײט און  לעצטען ו
 דיסט־ דדעס און סיאוס די באוואכט שבת

 יעךען אפנעםטאפט האבען און ריקםען
 ארויפ״ געזא<ם חאם װאס םרוי אדער םאן
ארבײט. דער צו געהן

 האבצן ארבײטער די און באסעס די
 ערםאמרײכען דעם דורך אגגעהויבען

 די ױניאן, די רעספעסםירען צו דרײװ
 סאטפליײ שטאלץ איצם ?ומען ארבײטער

 סאמפיײנמס די און ױניאן דער אין נ$ן
 װען װי אטענדען צו גריגגער הײנט איז
 סדײ באלעבאטים די װײל בעםאר, איז עס
 נויטיגען דעם ױניאן דער םאר גען

רעספעקט.
 ערסלערט האט שבת״ נעקסטעז דעם

 זײן נאר קאםיטע די וועט ברעסיאװער,
 און שבתים םריהעדדעע די װי גרעסער

 איבערצײגען זיך װעיעז באלעבאטים די
גרעסער װערט ױניאן דער םון מאכט די אז

ס^ל ױפעראטארי0 איראן
 בראדװײ איםט 185-7
 4478 ארפמוארד םעל.

•רינצ. איראן, ע. דזש.
עננליש .1
רידזשענטס .2
רידזשענטס קאלעדזש .3
בילדונג ביזנעם .4

 ■ערזענליכע און לעחרער בעסםוע די
יאחר. 27 ®אר לעתרוגג

 קאםטען לעהרע םעםיגע
 בײנאכט און בײטאנ סלאסעז

*וגע*יק®. ®רײ ̂אפזאלאג

 דעם םאר םיגאחנט אויסגעצייכענטעד דער
 ער אז םיהלט וחנלכער מאז אױסגעצײכענטעז

 זאכעז בעסערע די צו בעחנכםעט איז
לעםמ. אינ

״ א מ א ר א ט ״ » ה

ד א ר ױ מ
ן . ע פ ו ר ע ג ם ױ א

 סער־ צװאנציג זיו ה«בען גלײך ...און
 אין געטהאן לאז א טחיאוננם־טענע!

װעלט. דער טון פונקטען צװאנציג

 םאבאק־םארטעז זרפען נענוטען האבען זײ
. תפט זעלטענעש א האבען װ«ם .  יעדער .
 ה#ם ער װאם כעסטע, דאם נעכראכם האט

.נעפינען נעקענם  עם חאט טען ווען . .
.אױםנעטישם .  אתיםנעגעכען זײ האבען .

גוט, זעלםען איז וואס םיגארעט א

 איחך פיהלם םױראד א פון ציח יעדען אין
. אריענט טון לוקסום דעם ,  איז םיוראד .
 .םכין םאבאק דעם םון םינארעם דער
.ע?ספערם דעם פון . * םפונקי דעם פון .

M U R A D
סי־נארעםען אלע פון קענע דער
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r a  m סיפיננ is doto ײ ארנײטען װ צ
ז לכ8ה גענעז אוז שנהים ם ױ ® פ ש ח י ד ז דער ו א ד ױ

 וױ מעבטיג און שטארס וױדער ױניאן די מאכען צו באגעהר פלאטענדען א ארױם וױי־זט מיטיננ
 װערען און פארזאטלונג די אררעסירעו חבינסלןי און האכטאן דגטאן, פרעדדענט — נעװען.

שא• יעדער אז ווערען חדכגעפירט װעט דיסציםלין שטרענגע — אפלאדירט. שטורמי־ש
 װעלען זיגמאן, פרעזידענט זאגט װעגען, צװיי— ױניאן. דעך צז חוב דין באצאהלען זאל

 מאטעריעלע און אקטיוױטעט :טאכט און שטאלץ אמאלינען איחר מני־אן דער ברענגען
מײנערט םטרייקענדע די פאו־ שטונדע א — טי־טלען.

 האבען פעברואר, טען26 דעם שכת,
 םונדאםענם דעם געלעגט םשערלײט צי
 םינאנציעל ױניאז די סװעקצושטעיוען סון

i די כדי שטארק, r i v אנ• סענען זאל 
 ארגאניזאציאנס־ארבײט דער םיט נעהן
 ױניאן די איז םאסשטאכ גרויםען א אויף
 און געװעז וױ שטארס וױדער ווערען ?אל
געאכטעם און רעספעקםירט װידער זאל

בעםאר. װי אײנעם יעדען םיז וועחנז
 גע־ געעםענט איז םיטיגנ דער אײדער

 פון ומונדער, סעסרעטער זזאט װאחנ?,
 חד קודצע א געהאלטען באארד, דזש*ינט

 די ערקיערט וזאט ער וועימןר אין דע,
 די און ױניאז חנר םון לאגע םיגאנציע^ע
 ער און כאארד, דזשאינט םון טעםעשײט

פוז טשערםאז דעם פארגעשטעלט האט

m לעns 8 קאנפערעח nm m 
ערפאלג נחיס ם«כט ױניאן אז צו גיט

 דעם פארלעצען פאר םטרײק אין געשםעלט שעפער קאנטראקםינג ױניאן 15
ײ װערען גערוסען װעלען שעפער 50 ביז so פון — אגריםענט.  טענ ז

 װערען םוז שאפ יעדער — ארבײם. שטיק בײםען1א פאר םטרײק אין
 װי בײטען1א קאנען זאלען ױניאן 1אונזע םון םעםבערם די װאו שאפ א

האכ־ טענעדזשער ערקלערם םענשען, װי לעבען א םאכען און םענשען
ארר• װערען איענעשטעלט םאל אלע פאר איינטאל םוז עם — םאן.
אינדוםםריע. אונזע! אין נוננ
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a 27 ױנסטאנ, געװארע נעתאיטען nםען 

M"D1K»D1M PB D'B« PM ,TM113PD’־ 
iMoiptm |pr, ,אינגעדםןול I'M |ik 

dp ip^ pii נטטײליכט זיר ה»כען n 
 באיעב*־ •םאסיאײשאן pf>M pm ט»|1י

tic ipono טים, iM o  ' i  iP3«ii ל*v 
im »ז IP3PSPP1 נ»אעב»םים ji« i n’־ 

i פון האם»ײן »«י»נס1 n דזש»ינט 
ipD 1ב»«־ K oom  pm pi«>p ,ױניאז 

M״im «  tp^PDnyj» אין ip i אינ־ 
pm  ,p 'td d ii « נרויטער .s>«Bin 

ip rtip spD ,ה»כם»ן >«i «b i n  d 
i n  pc ip n po r ,מני»ן D«n צמע־ 

e jjm r • סטאטיםטית pa in p B 't  pb 
•IP o n  IPP11M3 D«.l 0«11 ,IPOPMS 

 P'BDMP*DS«'1MPSMS1« O'PB. 1»ל0
 לםשל, ח»ט, »כ?ך11 3 צעצטע די אין
ip 95 טים dJpopdpj•• ױני»ן די *p r, 

 זיך ה»ם יטעם1ם»י» רי מ^כע םון
««Po«>rp| אין ipp’ ip o M .in •«אסם 

 משאביננ צ»חיל נחיםע » סיאייש»ן.
t ip אינסײ! און ip r; ־,ddpiij'm |p״
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סיעס. .2 זײט
 ש»יצ״ דזש• — גײצס דרצסםאכצר .8 זײם

פפסירוגגען. 0 »ון 2 לצקצל ;סאז
 <יז9• 4כ — ■״דז* •ילאדצלניע .4 ?ײט

 סעצ״ וועלפדו מגיאן p» ב^ןןן » .6 ײם1
קוריגםקי. « — (שלוס) והןר
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גײזס »רגײ«ער !יןנןלן

נסרדיו. וו• -י-
— ( W I 9 M

 האכ־ האט איצט, און געװארען, גײטעט
 םיט ױניאן, די װעט אנגעװיזען, םאן
 די באװיזען האט זי װאס םאכם דעד

 און םאדבעסערען ערשט ׳צײט לעצטע
 קאגד ארגאניזאציאנס דעם םארשטארסעז

 װעלען שעפער ױניאן ניט םילע און »ײז
 ססרײס, אין װערען גערוםעז נלײכצײטיג

 װעלען שעפער די םון ארבײטער די און
 םםרײס אין װעדען געהאלםעז לאנג אזוי
 אונ־ זיך זײן געצװאונגען װעלען זײ ביז

טערצוגעבען.
 בא• אויך האט האכםאן מענעדזשער

 שע״ קאנטראקטינג ױניאז אז ריכטעט,
 אין געװארען געשטעלט זײנען פעד

 םאר־ האבען ױי װאס דערםאר םטרייה
 אר־ די און אגרימענט, ױניאן דעם למצט

 שע־ די איז געארבײט האבען בײטער
 װעט ער סיסטעם. שטיק דער אויוי ■ער

 רוםען ערקלערט, האכםאן האט אויך,
 60 ביז 30 צװישען אין םטרײסס נאך

 אור״ זעלבער דער םאר שעפער ױניאן
 יױ די װעט ארבײט שטיק סײן זאכע.

n יעדער ערלױבעז. ניט גיאן r• םוז 
« »וין< (*לוס )2 ז״

 םון טשערםאן םטאיער, ברוחןר מיטינג,
באארד. דזשאינט

 םײ דעם עפענענדיג סטאיער, בדודער
 15 םון איבערבליק אז געגעבען ר.אט טינג,

 ער ארבײם. באארד דזשאינט חדשים
 שווערע אונגעהויער די געשילדערט האט
 דורכ־ געהאט חאט ױניאן די װאם צײט

 ̂יבער־ געיונגען איז עס זינט צומאכען
 סאםוניסטישע די םון ױניאן די צונעמעז

אוואנטוריסםען.
 גע״ איבערגענומען איז ױניאן די ״ווען

 דישטא־ קאםוניסםישער דער םון װארען
 אן איז געוועז סלאוקמאכמר די זײנען טור,

 דערשלא־ גײסטיגער אױסערגעוױינליכער
 גע־ ניט םשוט זיך האמנז זײ גענקײט.

 װען־ וועם ױניאן די אז גלויבצז, קענט
 אזוי פונסט אח זיד• צי קוכמז עס״איז

ײ וױ  דעדשיאגען, גײסטיג נעווען זײנען ז
 נע־ םינאנציעל געווען ױניאן די איז אזױ

 געמוזט איבעראל האט םעז בראכעז.
 גע־ זײנען חובות די בארגען. און לײהען

 בא- שיעור. א אהן און םאס א אוזן ־וועז
 אפיס דעם באםבארדירט האבען לעבאטים

 קא- די װאס םעסױריטיס די םאדערענדיג
 םיט םארטאכיעװעט. האבצז םוניסטעז

 און געראננעימ זיר םיר האבעז כחות אלע
 איבערנע־ צײט שװערע די זײנען םיר

הומען.
 איבערנעהומען מיר זײנען נאר ״ניט

 רער- האט ױניאן די נאר צייט שװערע די
)2 זיי® י1»וי (»לוס

 טיפ סעםעלפ נ$ספ$ן
אסמיאיישאנס אלע

 גיט אסאסיאײשאן קלאוק גײע די
 אג־ אלע און שטונדען 42 די נאך

 דרעס די — םאדערונגען דערע
 אויך שוין האכען באלעבאמים

אדנטערגעשריבען.

p צום געהען םיר װען m, באריכטעט 
 טע־ איבער׳ן פאלאקאװ כאצ בר. אונז

םאלגם: וױ כאססאז, םון ילעפאן
 געסײגט םיר האבען אװענט ״נעכטעז

 אסאסיאיײ גײער דער םיט אגריםענט אן
 םאנוםעקםשױ ?לאוק אינסײד םון שאן

 אוניי אלע נאכגעגעבען האבען זײ רמרס.
 די ארײנגערעכענט םאדערונגען, זערע

 דעם װאך, ־טאגיגע5 א און -שטונדען42
 און שעפער ציכםיגע לײבעא, פראםאניס

ײ האבען םיר שאפ. ױניאן קאמפלים א  ז
 זײערע אלע צוריהצוציהען געצװאונגען

 וױיגײ אנגא מיסס םאדערונגען. אײגענע
 דע־ לײבאר פעדעראל דעם םון שםאס,

 באהילםיג שטארק געוועז איז פארטסענט,
סטרײס. א אויסםײדעז אין

 דער• אין הײנט אויך האבעז ״םיר
 דער םיט אגריםענט דעם געסיינט םריה

 נעכטען גרויע. סאגטראסטארס קלאוק
 א»גזד עגדליך טיר האיעז סריח דער איז

 דרעס ענגלאנד נױ דער סיט סעטעלט
 סאליאק, י. א. םר. און אםאסיאײשאן,

 דעם נע׳חתםעט האט פרעזיחגנט, זײער
 בלויז איצט דארםען םיר חאנטראקם.
 שע• דרעם און חלאוק *אביסעל אפרײנעעז

 נעטען נלײד זיך װעלעז םיר און םער,
זײ. םאר

גע• אויך םיר האבעז נאכט *לעצטע
 סלאוקםאכעד, איע םים מיםיגג א האט
 די פון ארויסגענוםזמ האבמן םיר װאס

 םיט אנרימענט דער װאנעץ ביז שעפער,
 דורכגעהן. וועט אםאםיאײשאז נײער דעך
 דעם אינדאסירם אײגשטימינ האבען זײ

 שוין זײ וועילען הײנט איז קאנטראקם,
 מעהר ארבײט. דער בײ צוריה זײן אלע

װאך״״. נעקסםע אײנצעלהײטען

 הייסט םיסיע םעםנער םאנער דיינסאום נרױסער
ארד8כ עסז. חש. דער פװ ןדחןר דעם נום

 װאו הויז םשוגעים א זײן זאל לאקאל אונזע! «ז דערלאזען ניט װעלען ״םיר
 פארהאנדעלט זאלען «גען1ם םרייד אנשםאט פאליטיק קאםוניסטישע

םיטיננ. אױפ׳ן !עדעס זייערע אין םעםכערם די ערקלערען — װערעך

םארלא״ האבען סאםוניסטען די זינט
 אינ־ גרויסע די אין םמשלה זײער רען

 זיך זײ האבען לאסאלעז, טערנעשאגעל
 יא״ סלענערע די אויף געטאן ■ווארןי א

 זײער דארטעז אױספרובירען קאלען
 טאםער םאםער, ״שלים־מזר״', און םאכט
דררכצוםיה״ געלימען עפעס דאך זיי וועט

אוו ממעדם ױ װןו־נעו נרינכערב rut באר®*
אנױםענפ חןם נעלי־נודפ»ויםצום»מו פליפעו־ס

%

 ריארגאניזאצרז די לכבוד םעלעבריישאן ■!אכטפולען א אפ האלטזזן טעםבעו־ם
 אנטייד שטארהען נעםם עלעסענם אםעריקאנער 1װנגע — לאקאל. פונ׳ם
צום חולענאטעז נאםינירם שומ חאם לאהאל — םדלטבמישאז. איג׳ם  םעלעכרײשאן אמ׳ם

קאגװענשאן
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 ט»־ •ציםינ^ ױ סון נ»לענ»סיס די »ו
p» ip ח?ססםיםשיננ pm ׳ p ’ i ip»pr 

Tf) M 3 tprns«3p^«3 ?PDJpnsn pa

 אויסצודחוחען זיך וומנן ?ײ פון יגמצ%א
ײ .װאס נטויימונמן, די פח חאניו ז

--------— ,ךן ^ ־״"״־■

 באשעםטיגט זאלען לײמ ױניאן נאר אז
 איײ ויר םאכען שעיש־. די אין וחנחגז

 בא־ איז װיםענדיג נים באלעבאטים ניגע
 איז םעםבערס. ױניאן ניט שעםםיגעז

 זועלכצר םון ױגיאן, 9 פאראן אבער
 םענע־ איז גרינמנת װײס־ירעזיחננט

 ײאך. דעד אױ* איז וואס און דזשער,
 אג* ױניאז דער tg דוקא ער נאשטצחט

 ער און וועחנן, אפנצחים <gt ריטצנט
w חארגצ סיט וזיסנן לאזט a rn די 

dhnqj^ p םיל איז אז בריע*, 9 חרד 
ײ9( II( 9ײ1 ¥91 (

 װעלכען םון אהט, דראםאטישען א רען
ײ װענען שרײבעז און רײדעז זאל מען  ז
 איז סורא זײער װײל צײטונגען, די איז

 שוין םען װעט באלד באלד, אז :דױס
 רײדען, נים װארט א זײ װעגען אפילו
 םילה זײער איז גרוים שרעקליך װײל

 םאר־ זײ װערעז אומעטום איבעראל.
 פעפעד װאו םארםריבען איז האסם

װאססט.
 צוגעטשע־ זיך זײ האבעז םאל דאס

 װאר לעצטע אא ,20 לאסאל צו פעט
 בלעםעל סאםוניסטישען אין׳ם םעז האט

םים באשםירט סאלוםס גאנצע געזעהן
,רעכםע״הארבע־טאציע״ םארם אזא

ו נעטט 20 לאסאל םון םאשיז י  צו ז
 זשידאװ!) (בעי ארבײם!״ פאגראם

 רעכםע די װי נאכדעם חדשים *דרײ
 איז טאכט אין ארײז זײנען באיעם
 כישוןי, א רורך נאר װי לד,9ב עיעס

 טויזענם צװאנצינ געװארען אויםנערונען
 רעכ־ די !תאסע ױניאן דער םיז דאלאר

 ארײנ• איינגענעבען זיר האם חבדה םע
 פון י1היל דער םים אםט אין צונעהן
 נישקשח, סםראשונסעס! און טעראר

 •אגראם״ די םאר םורא די נאר זאל
 רײנסאום די בײ םארשװינדען םיהרער
 וועט חברה שװארצע די און םאכער

p ווערעז םארטריבעז r ד דער אן  — ייני
 בלוםען• שעהנע די נעהט אזוי אח

 •יאעזיע״ םימ פול איז זואס שפראך,
 םיט םול איבצרתויפם און ̂הונםט׳״

9 9 ןיצוס H(
*3

.ז״.



nyra •רײמאג,
״ גוטע v זעחר ו  וױרקוע דרוקסמואע5ו
pv אינדוסטריע, דער אויןי

 דער דאס אנבעטראכט pv נעמענדיג
 און אונגעחן טוז קאסיײן אתאנחאציאנס

 צוריק־ דורכמגם כדי װצרצן, סארמטארקם
 ױניאךבאוײנ־י אײגפונדעװעז און כחננגען

און שעיער, די אין גונגען
n די אז אנבעטראכט, אין נעםענדינ v 
 די נעילאזעז האט 1926 פון םיניםםראציע

 װאס חוכות גרויסע אין באארד דזשאיגט
און װערעז, באצאהלט גלײך םוזעז

 האס איג«רנײשאנאל די וױ אזױ
 אונזערע צו אױםרווי אן ארױסג^אזעז

 די םאר ארבעט שטונדע א םאר םעםבערס,
— סיינערס, סטרײקעגדע

םיר, אז באשלאסען, דאריבער עס זײ
 דרעס־ און קילאוק די םון ט׳צערלײט די

w w r/ ̂ט  האדלינגטאן אין םערזאסע
 םעב־ שבת, פיצײס, מארקס סט. 23 זזאל,
:באשלאסען ,1928 טעז,25 דעם רואר

 *ו־ױיבעץ זאל באארד דזשאינם די אז
 םענ םולע ארבעטעז צו אינדוסםריע דער

 am שבת pv םעז3 דעם ס*רםש שבת,
ז10  םון האלב אז און, ,1928 כמרםש, «
 װעם ארבעטער יעדער וואס וױידזשעס די

 אננע־ צדױי די אין שאפ אין םארדינעז
 וחנרען בײנעטטײערט זאל םעג, נעכענע

 םאני• א אלס באארד דזשאינט דער צו
 ארגא־ די םאר ווערעז נעגוצט זאל װאס

 האבען מײי װאס צװעיזען, ניזאציאנס
דערמאגט; אויבען
 מיר דאס באשלאסען, אויר dp זיי

 םא־ צו כאארד דזשאינט די אױםאריזירען
 זי וזעלכע אראנתשםענםס, נויםיגע כעז

 אלע די אז נויטינ, פאר געםינען נאר װעט
 װאס ארבעםער שאם יעדען םוז נעאדער

n םארםליכםעט זיר ראט v* סיטינג דעם 
 באארד, דזשאינט דער צי בײצושטייערען

 בײשטײע- די כדי װערן קאאעקטירט זאא
 ער• tv םיט *ויםאאזען זיך זאלען רונגען
סאאג.

 גע•# אונזער «ין רעדאקסאר ,חנר
םיר חאט תניש, כחדאר מכטיגסיים׳/

 װעאכע שעפמר, 23 םון איסט v געװיזען
 םריױױאיגע םיט געאאעדזשם ויר חאכען

ױ אאגג אזױ װאר יעדצר כײשטײערונגען  ו
 אנחאא־ וחנם ארגאניזײשאן-דרײװ דער
 צכ דערםרעחצנד. זעחר איז דאס טען.
 אױף אאםט די פאאען ניט אבער טאר
ן־־מאפ יעדער שעפער. 23 כאויז  םוז ױנ̂י
 גע״ םוז כדטינג דיזער פאיכט. זײן טאז
 אי• און אימואאיזם םון כײש«יא א בען

 אונ• צו — ױגיאן דער צו כערגעבענחײט
 סײי סםרײמגדע די *ו און ױניאן זער

״ !נערס
 בא״ איז מגדע זינמאן׳ס •רעזידענם

 אװא• שטורמישער * מיט געװארען גאײט
 בא״ גאײך חאבען טשעראײט די און ציע

 איכצרנעכעג־ זײער ®ח בײשפיא א וױזען
 םארנע־ חאכען זײ ױניאן. דער צו וזײט

 צװײ ארבײטען צו רעזאמציע א שיאגען
 די םאר חאאב א וועאכען םון שבתים,

 דער צו נעחן זאא וױידזשעס םארדינטע
 די םאר גע*זן זאא שטונדע א און ױניאן

טיינצרס.
כאטיי־ זיך האבעז דעבאטע דער אין

 רעםסא־ םון כוירמען טשעראײם די איגט
ײ? שא•; •אטאװססי׳ס און וױטש  י

בע־ םון באאה ד. ;שא• סאדאװססי׳ס פון
 און םילער פון אױױי ל. שא•; תר׳ס

 שאאסבערג׳ס םח םייער ;שא• מענדעא׳ס
 םריד םון סײמאז אוז שאפ; סיוצקי׳ס און
 פרעדע־ םון פארבער ש*«; צוסער׳ס און

שא•. ריק׳ס
 האט טשעראײט דערמאנטע די נאך
 אױ דובינסקי, װײס־ארעזידענט גערעדט

 םױ א נעםאכט רעדע זײן םים האט ער
 גע• אונטערבראכזנז כסדר איז ער ראר.

 צװישען אפאאדיסםענטען. מיט ווארען
:נעזאגט ער חאס אנדערעס
םיאאזאםיע. רעיעז צו נוט איז ״עס

 ■ראזע. רײרען צו שװער אכער איז עס
 •ראסם ׳«ראזע דײחמ איצט סוזעז סיר

 די נעקוסען איצט איז עס סאםזד־אשון.
עז םיז אנשםאם םאן םיז צײם פוי׳  זיך. •י
 צו נעחוסעז נים סיר זײנע? איצם ביז

 אאנע, די סארשםאנעז האכען םיר אײך.
 נעפונען. זיך חאט איהר וחויכער איז
 שרעקאיכע די םארשטאנען חאבעז סיר

 קאםרניס־ די ודעיכע איז אוםשטענחנז,
 ארײג־ אײך האבען אװאנםוריססזוז נדשע

 אאנזד אײך האבעז סיר און גצװארםען,
 קענען זאאט איהר כדי ציים א פאר אאזם
 איז איצם אכצר זיר, צו כיסצא א קוםען

 אוו אײך צו סוםען צו ם<יכט אוגזער
 דער ווענען אמת דעם אײך דזןרצעחיעז

יוניאן. דעד פון אאנע םינאנציעאער
 אונגעהויער איצם ביז האבעז םיר״

 באאע״ די צו באצאהאט. חובות גרויסע
 אפנעצאהאם מיר האמןן אאײן כאטים

 סע- םאר דאאארס םױזענטע הונדערטע
 האבען סאמוניסםעז די װאס קױריטיס

 הא־ װאו :זיך םרענט םארםאביעוועם.
 םיא אזוי נעלט דאס גענוםען םיר בעז

 איו, ענםשער דער i באצאהיעז צו חובות
 הא״ נעאדער אפכעגעבענע די םון סך א אז

 די םוזען אבער איצט געאיהעז. מיר בצז
 צו נעאט דאס שאםען אאײן םעםבערם

 צו און חובות איבעריגע אאע די דמקען
 אר־ ־ ארגאניזאציאנס די פארנחגסערעז

, בײמ.
 דובינסקי האט — באאעבאט̂י %י

 אויס־ םיט איבערצײנט און םארטנעזעצם
 א װעיר״, *װאוםענס דער םון שניטעז

 םאנוםעקטשר די םון צײטונג טעגאיכע
 ױניאן די אז צו, אלײן גיבעז — רזגרם,

 םים־ דירעסטע צו גענוםען איצט זיך האט
 זשע לאםיר אקציאן. דירעקטער צו לעז,
 םאדטזעצען ײעלעז מיר אז צײגעז, זײ
סאכט. מעהר מיט נאך ארבייט די

 אויף םלאן א אננעמעז דארןי ̂כתז
 מאק• צו ברענגען זאל ײאס םיטינג, דעם

דעזולטאטען סיםום

t האבען o באלעבאםים די כדם טאן צו 
 סקעב• ארגאניזירטער אן סים אױך נאר

 געתױ מיר וײגען ר*ך אח א״דזשענסי,
 םיט רעדען םיר װאו םדחנח, א צו סען

 צו מאכט פון געםיהל א םים און שטאלץ
נאלעכאםים. די

 די אז װיסען, אבצר דארםט ̂איחר
 חוכ א געלאזען אונז האבעז קאטודסטען

 מיליאן האלב א און צוױי איכער םון
 טעלע־ קײן זאנאר חאבען זײ דאלאר.

 אוגז חאט םען כאצאהאט. גיט פאךנירס
 עאעשטרית סױחיעךבילס, איבערנעלאזם

 וועלכע רזשײלס אין סענשען און נייס,
ארויסנעםען. באדארפם חאט טען

 די םון םליכט די מרימור איז ״עס
 מיט״ גױםיגע די שאפען צו שאי־םיחרער

 דעם באיזנבאםים די צײגען מוז כיען תן.
 ױגיאן, — םײנט מויאס דער סולאק.
 מײנם סאטיטעם, אתאניזײשאן םײנט

דיסצייליז.״
פון אאאאדיסםעננתז שטורםישע די

 חאכ* אז באװיומן, חאכען םשערלײט די
 הארץ זייער אין ארײן איז רעדע מאן׳ס

 זײנען זײ אז און בײנער, זײערע אין און
 ורגיכע דורך מיםתן, די שאםען צו גויײט

 באלעכאטים די צײגען קענעז זאל מען
 האכמאז וועיכען װענען ^קויאק/ דעם
רעדע. זײן אין גערעדט האם

 פרעזײ נעחנדט חאט חאבסאנ׳ען גאר
 אפלא־ שטורםיש איז ער זיגסאן. דענט
 ארײננעסומע: איז ער וחנן נעווארעז דירט

 אװאציע גרעםערע א נאר איז חאי, אין
 טשערםאן. דער װען געסראגען ער האט

 םארנע־ איחם האט םמאאער, כרודער
 נערא• האט וואס מאן דער איס שטעיט
 גע־ אוגםערגאננ, סון ױגיאן רי טעװעט

 קאמוניסטי״ די פון ױניאן די ראטעוחנט
װאגדאלען. שע

געתאל־ ניט האט זיגםאז •רמזידעגט
jm לאמצ קײן טען n איז איעס וױיא 
pw ?ארוםגע״ צופריסנגשטעאצנד געווע 

o רזנדט n  pc כר. רעדנער, פריזזצרדמעז 
ru סורצע די אגער חאכמאז, n ר װאס* 

 אפעלירענד נצורען איז נעהאלםצן האט
 הארצען טאטע אין גצטראפען האט און
טשער<ײט. דמס און תאאוק די םון

 האם — פאדזאטאו̂נ חײגמיגע דיי
 בחנננען מוז — געזאנט, זינטאן ברודער

 נים רעזוסטאטעז, צופרידעגשםצאענדע
 נאר פיהדערשאםט וצר צו טובה א אלס

 די צו פאםיאיעס, די צו און אליין ױך •צו
 און קלאוק די פון קיגדער און פרויען
םאכזנר. דרעס

 אםילו אז םארשטעהן, יארםעז ״מיר
 דורכנעטאכט נים חאבען װאס ױניאגס
 ױניאן אונזער װי רעזאאוציעס אזעאכע
 איצ׳ דעם פון אומנעהויער איצט אײדען
 אוגזער שויז «שיטא א תריזיס, מיגען

 םארשיײ פון געליטען האם װאס ױניאז,
 נעװאלדי־ א םון איז אנשיסענישען דענע
אינדוסטריע. דער אין ענדערונג נער

 אונזער אין נעחאמ שוין האבען ״םיר
 אזא אבער סויקעסעס, םארשײדענע מניאז

 קאמוניסטען די וױ אײדזשענסי סולקעס
 םריהער געהאט. ניט נאך מיר חאבען
 פא• םאר ױגיאז זײ םארוןױפט זײ האבעז

 האבען איצט און אװאנטױחנס ליטישע
 vאפענ אז אלס ■ראקלאמירם זיך זײ

 זײער םאדדעהעז איז סלעב־איידזשעגסי
 מאנ־ רעװאלוציאנערען א םים סהעבערײ

טעי.
 גרא־ אנגעהויבעז האט זון די ״אבער

 װניאן. דער אויוי שײגעז צו דענװיח
 אין נעווארםען װערען זוגעדשםדאחיעז

 מען יתיאן. דער םח װינקעיע יעדעז
 פאנאנדערעםענע, ברײטער אבער דארןי

 מעהר קצנען זאל וון די אום פענסטער די
 םארשטעהן, דארוי מען נצמן. אונז איכט

̂זם האט ױניאן דער איז אז  א געהע
 איבער־נאכם און םינסםערניש מורא׳דעע

 ווערעז. גוט איעם אםאא םיט גיט קעז
 אתסלען אײערע צויענען דארםט איהר

 איהר װאגען. דעם שלעפען העלפען און
 די אום טיםיעז, גויטיגע די שאפען םױט

p זאי יוניאז m אמא־ איהר צו תוגמן 
שםאאץ. אח םאכם איגער

 צוריקצד םאיית זיינען וועמז ^צוױי
 אסאלינען איחר צו ײגיאז די כדעננאז

 אקםיוױ״ םאסין עדשמננס, צושסאנד.
 דער סון מאשינצרי די חאאםען ;םעם

 מגיאן־ םיט באווענעז אײן אין מניאז
 ן צ ם א r — צווימאננס אקטיײיםצם;

פ ל א י צ נ א ג י ן. ע א ם י ם פ

יי*« *ייג
 pm* iy הױנם זי װאו סדרגח a נוייכט

 »ין 03ao a אלס װערזן *ו נ«רסענס8
o איז n זיך פיהיט ױגיאן־לענען *a o r 

 ר *ומסאנד. סארנעס«חננס גרויסער
ס או) יח8סי  *וריק סרינ«ן מאנאר װן

o n [ױניאן זייער אין נרױנען נויטיגע 
pa ימנקן גייער pa אן סייעו האסנונג 

 נאװאוסט־ װערען זײ חערצער. ז״ערע
o זינינ n  po ,פאקט ta י  נױט ייניאן ו
 אריין זיך ײארסןן נמטנערס רי און זיר,
 אינערנױ־ רn אין יענ׳ון און דיייב םיט

אונגם־ארנײט.
רי״ a אנער איז אױגייט נױאוגנס .די

 פארבונרען איז pa אונט«רנ«סו;נ זינע
 דער־נער pa אױהנאנען, נרױסע םיט
o פא־רופעו נאארד דוייאינם ד• האט n 

ra o w o * a a r וו סיםיננ> ivcap inn 
v :אי tvo אום םיטיען m\ םים אננןיזן 

i n ,גויאומם״ארב״ם n n  pa סיםינו 
 סיט־ די טייער איז or 1 נאװייזען וועט

i נייחװי n  po די אינםמתעמאנאל 
i סארגאננענהיים ניאח־יימ n  po •איג 

טערנעמאנאל׳.
o גאו n װי in n s חאט סטאיער 

i זײן נעענלינט f  o*n jn n סארנע״ 
in מםערט n a ,חאנסאו o n •דדעענע 

po im א<1 iw r o באארר. רזשאינט
 נעװא־ אויסנענוסןן איז האכסאן .13

i n םיס a אװאזױע. סיינער iv האט 
 ײ «י נאריכםעט אייגמלחײםען אין

נאארד׳ש ז׳*איגס1 מו pram סינמליחױ־
n םעםיגק״ם  o :a o in  pa 

o n ,מן אין *ומטאנד  יתיאן די וועי
tw זיד חאט iow ריז חחסים 16 פיט  זו

M r*  pa
,a m a n  m a t tv ram  pm מר 

tro t i r m, ױ ײ ו  מײאהנליך, ivaan ז
x םימן זיי יואיסאן fr r m  iveva m a t 

at vaana n a n  m a  eovnao pro* 
m at pa  ov oan ,m  V ד ײי  נויס־ pa נ

m. וחננזינ a r m  xt
םי ,1 o n  v ia  in  p ro m םיטימ 

ta ,m a o in 10 םים o n ײי־ית an*
J a ?rta m ’tnvaa m  m׳r 18ױני.

ס m, — ײי<»״ד איד .1,נ*ד« at 
e^a —  ,oaftw  taoaan i n r a  oan 

oaan m na a ia  l a. איד ivova נע־ 
la t  pa ov tap ,o ia o r  a  pa poaa 

o וױ ניםא, ײניאן קיח . ia o r  a pa ײאו 
ov איז a pnan תי  מעסמרס די pa ז8י

jn< דיגעז » p ? a ia o n  m an v
,pna iv rvam  m a n  i n  pm וײ 

»an , iv a p m  in  i n  iv o ia i ,ia*a־ 
i n  m ניט oanvi 3 ותירו p»p,ילריננ 

o ניט n a p n  p»p oanm, ניס oanvi 
pa oopa io iaP  p 'P ניס ססימ oanvt 

o די po ליסם קײן j” n pa ; iv o v r צו 
m סיר ivjvp םאנ io  T o n באוואוסס־

a ivaan i n  ta ,ivap t" t ' ״ 'pa ,la 
v ivaan i װייסען onaavaaa די n  ta 

ױגי«•
3 t»  o n a io  m,רי ייעו a 'jp; 

ivow vua O'] p a .]]נרי r a  o a i 
ivoonv i מלבסססאד׳שטענמיך. n סי־ 

a ia o n  no n a ’nva a  pmw pa iat־
י װאס יתשה, די — ליואציע ic י a P

']n  .ora>V]iva'a tjia  ivaan ivoo־. 
mr״a mvt pmw pa ia tn  iv o שלעכ־ 

a  ̂ pa ,iv oד i n  m a n נעסאכם •a i־
]o n.״

posaan i r n ia ׳סטעלט a i ' t■ אויזי 
oan o v n a n  o n י v) oan i- י r t v 

iva*a o 'i iv  J>aae וױכסמע I poppa 
pa pnpo'a pa םשערלײם די m a n 

ta ,oanaa in ]V J” * iv a 'a  ia i ' t  ia a 
la* םיו ילד3 אימט־ייעא[! 'in  o n 

pa w ap סראגרעם pa נעװעסען can 
oan la די 'JP עראבערט pa לע*םע די 

i חדמים. 14■ v מווױיום in ven t o n 
pmpao pa װיסיל V] pt)"t ov iv a w* 

pnanv i D9vor אזנםער o n קאנםראי 
m  r«־ 'in jv o ” ia a  o n  po ,ta 'P 

T”,]] «רסאלנ ro jan taP Jana  o n  po 
pa v j'n a n w  pa מזזלדלימ pinoaaP* 
va>vn "3  B ia s די IVP't D iv a a m 

o *ורימװגעםעז pmvJ מזוואומ׳מ 'i 
vo אײן jh jvv j ארבײם; pa װי nta 
a nםזב ־ v .m  pa״n  po oo ארגײ־ 

iv a v r  n  r a , i« ועום nr o m n n 
.n m o  in f j n w  pa m va an  a

T ta  iv ra n  mo, םי  oa״ — .1ײי
I ia גד. ]  o n  ta  —  Auatv i taoapt

ץ ענ ר ע פ אנ ע ®ץ ? סאםי־ אל  א
ם אנ ש ט איי אן אז ׳צו ױ  װני
ט כ א ם מ ױ ר לנ. נ א פ ער

f •ון ו?לוס l  ■»n
 םון םעםבערס די װאו שאפ, א ווערען
 ארבײםען סאנ*! זןואעז ױניאן ױנתר

 םענ־ װי אעבען א םאכען און םענשען װי
 ױניאן די ערגןאערט, האכםאן האם שען,
 םאר אײנמאא אונםערגענוםעז זיר האם

 דער איז ארדנונג אײנצושםעאען אאעםאא
אינדוסטריע.

שע־ ױניאן אראפגענוםענע די װעגען
 לאנ־ דעם אויױ םאדגעקומעז איז פער

 די אבער דיססוםיע,־ שטילעא א םערענץ
 אז צוגעבעז נעםוזט האבעז באיעבאטים

 א .נעמען צד געצוואוננעז איז ױניאז די
 בא־ אזעיכע נעגעז שטעאוע שטרענגערע

 און געדענלט האכעץ וועלכע לעבאטים,
ײ אז טאנ צו אםשר.הײנם נאך דענסען  ז
דישאנ̂ט סאנ־ ױניאן םון ארויסדרעהען זיך סאגען
 דעב או̂י האבען באלעבאטים די

 זײערע זוידערהאלם פשוט קאנםערענץ
 םאר־ אלע אגריסענט. צום םאיכםען סואע

 אהן האכען באאעב»טי.ם די םון שטעהער
ײ אז ערסאערט, אויסבאמע  זיך װעלען ז

 םאראעםע־ װײטער און אז איצם פון
 זעהן צו ױניאן, די װי םונ<ןט חןםירעז,

 זא< אינדוסטריע דער איז כאאס רטר אז
 צוזאסען האבען איז װערעז אפנעשאפט

 צר םארםעאט נים ערלאערונגען די סיט
 אפ־ םיטעי אײנצינער דעד אז צוגעכעז

 אינדוםט־ דער אין כאאס דעם צושאפען
 דרעם און <ןלאוק נאנצע די איז ריע,

 יוניאן םואען אומ^• זײן זאא טרײד
סאנטראא,  איצם נים איז עס

 װי זיך ארײנטראכםעז םוז םראגע קײז
 םעז נאר הבא״ *עוים קריגעז צו אזוי

 םען הזה״. ״עואם װענעז טראכםעז דארןי
 אהן םיטיננ דעם םוז אוועקנעהז נימ מאר

̂ז באשאוס. וױככדנען א  וחג־ מיטלען וי
 ױנ־ די כאטש איז, ותרעז, געשאפען אעז
 אאעכ דאד זי וחןט אפגעשײאכט, איז יאז

 •jn :גערעדם סורצעז איז זײן. נובר
 רעזאאױ די נוםצװזײסעז זײז, דארזי פאאן
 םון ומלב און מכתים 2 אדבייםעז צו ציע
 ױניאן. דער םאר געהן זאי וױידזשעס די

 האנדאעז!״ מעז דארױ םראכםעז אנשםאם
 א םים נאר ניט האמח םשעראײט די

 וױיס־ כאגיײם אדואציע שםודםישמר
ײ נאר רעחנ, דוביגסהי׳ס •רעזחתנט  .ז

פראגע. דער אין געהאנחנאט גאײך האמז
M סדעדעריק׳ם םיז םארבער <גד. tr תאט

 םאר באסאגם איבמרטי, פראנס כרודער
 ביד אוז אתאנײזער אאס אאנג יאהרעז

 אא־ דחנסטײסערס אק אײתשענט נעס
 אננענומען תאט יארק, נױ אין 89 לאא
 אין ארנאנײזער איטאאיע^שער אאס

 בײ שוין זיך געםינט ער װאו קאיײאאנד,
ארבײט. וױכטינער וײז

 קאװד אלן אנותזענהײט לורצע זײז
 ארײנגעבראכט שוין האט אאנד

 שפתנכצנ״ איטאאיעניש די צװישעז אעבען
 םעף ודז .44 אאקאא םיז םימנאידער דע
 *H צי חאם וואממ דדײ יעצםע די ניח

 #אין מיםינמז, ®ח רײהע * געהאאמען
 אויטגאבע זיק וואט דעדםיז, אינע^חז

n א איז jn ir, פר• האבא? צו ער חאפט 
 ׳יםאר־ א ®יז אויסבויאוננ דער איז םא?ג

 קאױד אק אאקאא איטאאיענישעץ סעז
אאנד.

 שױן תאט איבערטי פראגק ברוחןר
ד ארגאגײועד אאט געװידסט  איג• חנר «

j סאמט 1אי מערנײשאגאא  oUPMm ♦י 
ד• און א י פ נ ײ n \גי ,א w n. די *W-

 גוםצוחײסען םארשאאנ א תסאכט נאייך
 םשערמאן, דער וחנן און רעזאאוציע, די

 גע־ חנזאאוציע די האם סטאיער, בתדער
 די םון ױ איז אפשםיםעז, צום גומעז

 גע״ אנגענוםען אײנשטיטיג םשעראײמ
וואחנן.

ע סד אל עז ט די ®ון ר ײ ל ר ע ש  מ
ען ס ענו ת, אננ ב ען25 דעם ש & 

אר, ץ ,1928 ®עברו א
■ 4Ma liMAiaaVaiiiהאל. ארליעםאן

ױ חיוו^ o ו a ra a t 'M n a  m ױו װי
c m  papappp naaa oinavn m  no 

o w n ימיאו a w n  w m  in n  w n

G E R E C H T I G K E I T

vanjp'Pao'a די pa o״ n
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אן דרעםטאכער ױני
ארבײם.

 םמילםמז .m ם\ן
סעקרזןםאױ־ממערזשער

 דער אק קאםפיח ארגאניזיישאן דער
 םיט אגגעפירט וחנדט אינדוםסרי דרזגם

im rpjr אק בםחון נרויסע! א טיט און 
 אונטעתעםונ^ אונזער םת אויסנאע דעם
 םים נעפאקם איז אםיס אאסאאזגר דער

 או שעפער, מזזנדאינע פון סםרײקעד
 זיך, םאן צו קער א גים אשוט איו עם
 ײ• פון ארבײטער די םון שםיםוע ךי

 אויס־ »ן איז שעפער אדונטערגענוכמגע
נעצײמנםזג

p וזאבען םיד ווי \r אק אמעדייטעט 
 די איו באריכטען, םריהערדיגצ אונזערע
 אונ־ זיך * האבען םיר װעאבע ארבײ̂ג

 זײן צו פון װייט טאן, צו םעתענוטעז
 גוטער חגר אבעד איז עם אײכםע. א

 זאך. חגד אין גאױבעז דער אח וזיאמ
 לען אײגענשאפטען בײדע זײ אט םיט
 םיר אדיבערתוטען. שטערוע יערע םעז

v m\ די אז .ואגען, זיכערהײט םיט 
 װעט לאםפיק איצטעעז דעם םון *גדע

 שטארקערען א pn געפיגען ױניאו אונזעד
 די צושםאנד. אײנםאוםרייכען םעהר אח

 דרעם־ די װעז זיך, דערגעהנטעדט צײט
 םאכם, א װ*רען זועט יוניאן םאכער

 זוע־ נים אדער וועאענדיג יועאכער, םים
 זיך םאנוםעקסשורש־ם זײ וועאען אענד̂י
רעכענע?. םוזען
ארכײמ. הןר בײ ״כאװײוײם״ די

 ארײנגעםאאען װאך די איז אונז צו
 כא־ וחגאםנן ברױועא, אהובי ידחײ א

עי  צו ארויםגעשיקט IRn פארטנאי וו
 .םיר אז שרײבט ער קאאעגען. זײנע

 געדריקטען שרעקאיך א איז זיך נעםעען
 הא- םוועז טיר צושםאנד, םינאנציקאען

 אר־ אז האבעז םוזען טיר געאס. כעז
 רי •דאטעסםעז צו סאטיטע נאניזיישאן

 שעפער״ד אםענע רעדזשיסטרירטצ ניט
 גענוג, גיט דאם איז ט$וםער און —.

 פון שםױדבאעפתא דעם אין םיד אײענען
 כאװײרים די אז םעבדואר, טעז17 דעם

 באגײסטערטען א אםגעהאאםען האכען
 וועא• אויזי האא, װעבסטער אין םיטינג

 צו״ געװאחוז באשאאסעז איז עם כעז
ן ע ט ק ע ט א ר ן פ ע ד ע  אפע־ י

ם ע , נ פ א ז ש ע כ א ע ו י ו  ו
( ב ע ^ י ש ט ש נ א ם נ י ן ז ע ם ע  נ

, ע ט נ ו ר א  די געדענסען סיד י
 נאך םאעגעז כאװײדים די ווען צײט

 עתראאכ״ פון אנשטעל אן םאכען מרײען
 איז דאם אנשטעגדימײט. און סײט

ײ װען דאן, געוועז אבעד  נאך האבען ז
 נאכ־ שטיסעא א געםינען צו נעהאפט

 עהראאכע די ̂צװישען פאאנערשאםט
ײ זײנעז דרעסםאכער.  םיאום אבער ז

 גע־ הן>ט דודכםאא דצד רודכנעםאאען.
 א ײעז איז פארצװײםאונג א צו םיזזרט
 אויף איז םארצװײםעאט, איז כאװער

 ער וחגן האבעז םאראיבעא צו ניט איהם
 בעא •ראטעסטען צי אום געלם בעטעאם

 ארביײ אםת׳ע tv וועםען גענען הבתים
סאםןי. א אז פיהרם ארגאניזאציע םעך

 גע־ איז בדיװעל דערםאנםער דער
 ״לעכתר־העד״, א אויף געװארעז שריבען

 םאטא־ א זיך ממעם עס װעלכען אויןי
 אפיציעלען דעם פון בילד גדאםישער

 לײדים אינםערנצשאנעל חנד םון סםעםפ
 ״םארבונ• יוניאן, ײאירקערס גארםענם

 פעחנריחפאן אםעריקען חנר םים דען
 שטיק א נים דאס איז יײבאר״. אוו

 האט אוםזיסם נים V שארלאטאנםטווא
ײ  םי! לײבאװיץ כרודער אלםער אונזער ז

 אםת׳ע די אננערוםען בעט סראנסען זײן
 װארט אנחנר קײן טשחיחים״. *בנים

ײ םאר איז נומ אזױ צוגעפאסט ניט ז
דער. װי

 כאוױל וועלםען, ניט אבער וועט עם
 גוט אזוי •ונקט דרעסםאכער, די ׳רים
 אײך שוין האבענ קצאוקםאכאר, די װי

 ססע״ יעצםע אײערע דערסענם. לאמ
 יזוד«זן פון םארדאםח װערען שטיס בישע

 וועצ• די אםילו םענשען, רעכטדענסענדען
 א נעחאט אסאל אייך צו חאבען כע

 םון זיך טרילסלען צוטרויען, שטיקעל
m א םון װי א« איצט אייד p.

 ■אפולזצי סעתר נעווארען זײ זיינמ כען,
 סעקשאן רי <וים םעםבער^ די צוזמתז

 האבעז אינער, אוגז גיבען סעקרעםעחנ
 תײזצן מנוכתז סיטיננזס די אויא Tז

האכזנן יועלכע םענ״עז אנממר. נײע
iim כיז v די צז פרעסד באצוימן 
 אפצזשא־ אן הוימז םיטינמן, סעקשאן

 את צוזאםענקונפםעז אםםע די צען
n rn םאר איז דא© <יכם. ריכםיגמר 
 םיר ערםחןהענר. זעהר נאםירליך, אונז,

̂םעז  וױיםערדימ אונזעחג אז דארזם ח
m ותיעז םיטיננען טעקשאן m אלץ 
 וועם דאס באזוכט. כעסער אח בעסער

 קרימ ברײטערען א ^אמעז מסילא שוין
 בא־ נחגםעחג א סעטבעדס, אקםי׳וחן םון

 שםי־ פריינדליכעחג א און יןאנטשאםם
 דא־ לוסענחזז fm נעדענקט םונג.

םארטש. טען8 דעם נעחפסאג,
, - 4 ן ( » * *

םימיט^ םשערםאן שאפ כײם
 זײט צײם לאנגע א שוין אח עם

 שעהנעם אזא כײגעװאועם האכען מיר
 םי־ שאפ־טשערםאן באגײסטערסען און

 *םגעהאלטען איז װעלכעד דער וױ טינג,
 אין גאכסיטא^ שבת יעצםען געװארזמ

 םאר־ ניט דארו♦ סען ה*ל. ארלינגםאז
 פא־ דער ניט װײט איז שבת אז נעםען

 דאךי טיטיגגען. פאר טאנ םענדםטער
 זיי- וועלמנ שעפעד, רתס צאחל די איז
 נזגוחח פאדםראטען, געווען דארט נען

 טאלדא־ םרײצ װי ברויס. אוםגעחײער
 דער טזן טשעדלײטע די זזאבען םען

 דעם אויוי געענםםערט אינחסטריע דרעם
 אויסהאחגנדינ ױניאן. זײער פון רוןי
 טשער־ די האבען םיםימ, פון צזחןק חנם

 ד*ר פון פדאבלצםען די געםאכט לייםע
 זײער •ראבלעמצן. זײעדע פאר ױניאן

מעם פרט דעם אין אפםצרװילינקײט
M--------״ - - ־ t a m a i  m  v»t>u t

t םון ראנקכארץײט ר• צוזייפזול f w 
 סצםכש•. װניאן מםדײין אייסנם
 םעטבער^ גײע אונזערע צו

jas^n ^םען1 חגם ראנארשםא 
j t tn m פון צלים רי אױסגאנאנגצן איז 

con ^אונזעד ומלכער טאנממסנ pipy־ 
 דעם פאד דעמלערט חאט באארד יצטיח

 חונדעךט צםלאמן םעבדואר. טאנאט
 כאשעםטיגט זײנעז וועלכע דדעסםאכער,

 רעם דורך זיך האבצן שזנייר, אםעגצ אין
 פון םזןמבערס אלס אעעשלאסען םאגאט
 באדיגגונ־ לייכםע נאנץ אױ* 22 לאקאל

 וואונש עתםםער אוגזעד איז עס גען.
 םעםבערס הונדעדם עטלאכצ נײע די אז

מ װעלמן  צװײ סארגע אין צוטײלט זײנ
 0זי נאר ניט ייעילעז שעפער, תונדערמ

ר אונזער םון םעטבצרס גוטשםעהננדע  י
 אונז וחגם הילוי ױתר םים אז נאר ניאז,
 ױניאניזירען צו געלימעז צײט דער םיט
 שעפער. םעחרסטע, די ארער אלע, n אם

 ױניאן־טעםיגע און ט»?םפולע א סיט
 אט װעלען שעפער, די אין אויספיהרונג

 געװײ םעםבערס ניי־ארײננעהוטענע די
 אר־ו איבעריגע די םון צוטדוי חום נען

 וועט וועלכע שעפער, די פון בייטער
 פאלשטענדי־ דער צז פיהדען נאשסיטט

שעפער. אםענע די םיז יוניאניזירמנ נער
 אפי־ ארויסנעםען םוזען א&ליקאנםען

קארד. םעםבער ןױעלע
 םעטבעיס אונזערע װאס דעם צוליב

 ארכײטען צו געווארען ערלויבט 1אי
 וועט שבת, איבעראכטאג און הײנטעען

 דעם און דיזען אפעז זײן אםיס אונזעד
ביז פרײטאנ, און דאנערשטאנ חוםענחגן

 מר וחגם דאס אותנג^ p* אזײגער ס
 צז נעצזנגענחײם די סעטבצרס די מנן

 ארכײס, דער נאך אפיס אונזזזר כאזוכען
’p חורכײ םארלידענדע טם p אװער״ 

םיים•
 געלעגצנחײט דעד בײ װילען םיר

 טזאױםםער?זאםקי די ציהען אטאל נאך
איבעדהויים איז םעסכעדס אוגזעחן פון
 צאחי גרויסער דער צו טשערלײטל, די

 איצט ארבײטעז וועלכע אפליהאגטען,
 די םיר, םײגען דעם םיט םרײד. אין

 אויסנעםאכט האמז ותלכע םענשען
 נעםאכט חאכען ײיז *אילי^שאנס*

 אײגצאחיי געלד אײנטריטס ערשטע זיתר
 אײנ״ אזא אויוי אפיס. אונזער אין לונג

 א אפליקאנט יעדער באקוטט צאהלונג
 אז לױטעט װעלכער קװיטעל, ״נעאעז׳*

 א באצאהלט האם באטרעפענדער דער
 קװיטלאך געלע די נעלד. סוטע געװיסע

 םיר נזזנ. 15 כלויז םאר גילטיג זײנעז
 שאפ• יעדען אויף דאדום םאדעחגז

 אר• יעדען םון פארלאנגען צו טשערסאן
 ױניאן אפיציעלען אז **v איז בײםער

 אין ארבײטער יעדער קארד. םעםבער
 סארד אזא האבען טוז שאפ ױניאן אי

 לייטע, די דױס. צאהלען דארןי און
 שעפער ױניאז די איז ארבײטעז װעלכע

 עס טועז דױס, קיין ניט צאחלען איז
 איבעוײגע די םון רעכצנומ דעם אויף

p זיין גיט דארום זאל ארבײטער. 'P 

 יע• סוז שאפ ױניאן א אין אויםנאסע.
 סארד ױניאן א האבען ארבײטער דער
 םאר־ גיט סענען םאפירעלאך קײנע און

 אפיזױצלער אן םון פ?אץ דעם נעמען
קאדד. ױניאן

9 און 2 לאסאלס פון נייןם
 פון ערפאלנ דער — s און 2 לאקאלם םון םיםינגען םעקשאן ערפאלנרײכע

 א — אלץ. (אך יך1 פארנרעםערען ןואחלו(גען דױם — ,םאניפעסם*.
.2 לאקאל פון םענעדדסער קאפלאן, ברודער םאר כאנקעם סעהנער

םינױננען. םעקסזאן די וכטtכא
o סוםענדען n  ,ojjnta w o n v ia i 

pvo n םעז8 v tjta  m vn  ,ro ia o* 
ivaan o iao חמעלע זייעחן W )n n.| 

Ivon  ovn •lavpvo ivop ia ia  i n 
pa '1268 םעסי(ל ,DJvna] ivnpo 

*pvo ivnao*pai m  .man laooaa 
210 ,9w  pmifSteva pa e ven  tao 

*m m ua ia  *an pa onoo  vo6  e o n 
Pvo*׳nv^mtaro a n  pa ta ■יײמװ 
mavo, 918 »<״

» m  jm

i i  t jtu a o n. ■ / w״  r . . , , __ _
 פון םוםטער א אלפ דיגעז אלעםאל םאר

סא־ ױגיאז און איבערגעבענחײט ױניאן
לידאריטעם. *

 גערעז־ט האכען װעלמנ די, צװישען
 םאקס בד. געוחמ אױך אח םיטיננ, אוים׳ן
 סאדאװס?י דער םח טשערםאן דער םײן,

 ער סט. טע37 װעסט 225 ?אטטױם,
 שעאעד דתס די אז אנגעדייטעט האט

 דער װאנען ביז נעװאדט נים האבען
 אוים״ אן סיט ארוים?וסעז וועט אםיס

 צר װאמנן 3 און 2 םים האבעז און רוף
pn וחד טיט זיך געטעקסם פרײװיליג 

 צוםארגאניזײ- ביישטיחגרונגען כענםליכע
 אויסנעדריהם אויר האט םײן םאנד. ^אז
 אווע^צושםעלעז אום אז געדאנק, דעם

 םײ זיכעחגן א אויױ ארגאגיזאציע די
 באדארםם מען זואלט באדען נאנציעלען

 די אױוי אסעםטענט אץ ארויםליעען
 יו־ דער םון ארבײט די אום םעםבערס

 אוםנזד װעדען םארטנעזעצט זאל ניאז
 לערםpרy אבער איז עס װי שטערט.
 צײם די איז טשערםאז, םיז געװארען

אוםנינ־ tv איצט אסעסמענט tv םאר
 רצ?אפענדאציע די 'איז דערפארסטיגע.

 דעם גונםמען צום ארבײט טאג v םאר
 געזוא־ אננענוםען פאנר ארנאניזאציאנם

>t r זי• זײנען טיר באנײםטערונג. םיט 
̂כע שעפער« דרעט די tv כער  האבען ווע
 באװײ געלעגענהײט אײן װי מעהר בײ
 ױניאן די נאהעגט און טײצד װי זען

 םיט װצלען הארצען, צום זײ שםעהט
 באשלום דעם דורכפיחחון םארנעניגען

םימיע. שאפ־טשערמאן דעם פון
ליםםע. עזזרען אונזער

װעל־ שעפער, 19 םון ליסטע דער צו
 1 וױדכתז צו באשלאסעז האבען כע

 גונסמענ זװם װאך יעחנ ארבײט שטונרע
 וחנםעם און םאנד, ארנאניזיישאן דעם

 אעצטען pv ערשינען זײנען עס נעםען
 סיט ״מיר זעצען ,‘ײט״pכטיגyרyג), נוסער

̂ס סופרים רי צו, פארנעניגמן  .,VP דר
̂נםע 463  pvyr*p/ 600 עווענױ; זיב

 VP,. 140 דרעם רובי עוועגױ; ?יבעטע
 ווײנגראד און סםריט שע23 וועסט
סטריט. מע21 װעםט 18 טח ברא̂ם

 שזד 23 «ון הכ< סך v םאכט דאס
npi, װ איןpלכdp p באשעםטמט זיינעז 

י פון .tprjpo טויזענט א איבער  ו
 pvp אייניגמ tpאכn np»pr דערסאנטע

^p צו םאכטpנ ^ p צאהלוננp.צװי־ ז 
n  tP r ^ארבײט די דא זײנpסון ר 

ר« רpד  «27 סטpװ 15 שװארץ, ד. טי
 ביאד־ vp,. 1375 דרעס אייײאן םטרים.

dvdoI, 226 וױי, p  ' povvivd ווקסט
וז• 22 בדא̂ס םישבעת ססרי^ «37

* ״ — ־
בדאס., _

jo pa ones vo27 ד י ן ג ג ײ .פ
om 23 pa >vovt in  ea 

man pmnvua aan an tie mm 
prat, ta ם ס י mraovo in “ל r  pa

 וועלכעד יוניאז« רחנםםאכער ישר אוץ
pv w איו o vyrya ו די ו ו ו  און י

ih i מד מ אחאי פײ ן אײ ו ויי «.< ---------- די ו
«יי

 נאך איז tp^vpŷ די אין געדראננ דער
r*v אין זיך האלם עס און גרױם, זעהר 
t־mD איין r i» p r. צאהלונ־ דיוס די 
 די יױט ערםאמ. גרויםעד א זײמח נען

 דעם תאפצאז, בדודער פון ערתלערוגגען
נ »pד האט צװײ, צאתאל פון דזשערpר 

 דעם געבראכען פדײטאג לעצטען צאקאל
 גע״ im אין זpצאהטנג דױם םון רעסארד
לאקאל. םון שיכטע

 םעק זיינ^פארג^םען וואך צעצםע
^ פון כדםינגען שאן א  אין .9 און 2 ל
 ו^כע יאר^ נױ גרויס פון ם*£גן *לע

p •wipr tjmpj tp j" iרD.אוים׳ן אלגרײך 
ivpppd האט צװײ םון סיטימ
 ברודער דםpרpג אויך pרpנדv צװישעז

pdj't p  .d,  ײט״pכטיגpרpג״ רpד םון '
 גרויםען אוים׳ן אגנשװיזען האט ו^כער
 נײעם אוים׳ן און ױניאן ר.pד םח ערםאלג
 די אין גםpצטpל זזמרשם װאם גײסט,
ip און קאאוק די פון רײען ^ o o m. 
 9 לאקאל םון tpai'D'D ivpppd די אויף
̂וארען זpאנגענום איז  אז באשלום, א ג

 םון משך אין טpװ װאס מעסכער, יעדער
 װײניג־ באזוכעז נישם ̂וארםעל יעדעז

 מיטיננען, tvrppo די מאהל צװײ סטענם
 דאלאר. אײז םים irvm שטראםםvב זאל
 םינד די נישט איז וס5באש םת ppiw דער

«t צו םינוונצי^ גאידער r u w v i, נאר 
tv עז זײ א א ^t ז 'DPv tv אנטײצ 
ױ לעבען, ױניאן אין  א םאר פאסט דאס ו

 טוען לאקאלעז רי ארנאניזאציע. םאםעז
 פערpש די אין tpvptvn צו בעםט זײער

 אין טאן צו און ^pdd« *רב"טםל*זץ
גאר. tp^p ויי װאם הימיכט דיזען

לא־ םון ?אםיטע אתותיז«יאנט די
5vp זי אוז אתווניזירם, שוין איז נײן 
«ן ינDגעל«pר וחנט p םי v̂ ווא־י צװײ 
 םארקױ וועט םיםיננ ערש«ר רער כען.
ן10 דעם שבת «ן רץ « » pv הצר־ די 

d ipd vw נעחש .9 ל*ס*ל םון»pר 
iv ?ורצםאן  ,D iftp^ p דpר ddpd':vo 

t» p « 'n v  tpapii ג איז «םבערסpװpן 
v ר» חי  רםאלנp דיזער און ,tfvvnp ג

 iv דערםאר, ב^ױיז ב*סמצר חןר איז
 רpכםpרpג v tPנעװ איז ddpd':vd דער
opv ױניאן. רצר פוז dp בvװײזD ,אױך 

rv חױפט די ^ רז ^ די װאס או רי  ב
 רעגײ נישט איצט ביז ױך האבען װאס

ײ זײ װײל דערםאר, גיט איז םטרירט,  זי
 װײא ר,vDרpד נאר יוניאן, חנר נעגען נעז

l̂שװ איז ip^dpj זיר האמח p אוכד 
pv ddpd םיז צייט די ש«נחנן. 'jvo 

 ױנ־ דער םון םיחנן די אבער אאנעאאפען,
 ברױ נדינםpארD האם ,ipdv באײבען יאן

tv חןר o irp זײן a n n p ^ p.
^t»»P האב םרײמאגpארביי- די ן 
ר  ־8 — 520 שא«, D^pEvn .d י. םון «

w rop «, פארווגש«אמ v שpהנpם 
Dpp:vn ברודמר אכבוד « -p t'D vrn jpa 

tv<, נ איצםינען דעם »pזrשpאא־ םון ר
2 »*p ו^כלר p v ניט ביז *pj u t f 

שאפ. ז־אזיגען orv ®ח טשערםאז דער וחנז
 נאנצע רי tP3yn •vv pv ארבײ«ר וײ

 צו נישט tv*»VP ברודער גאבע«ן ציימ
«ן נ פאר טי »pזp rrװײצ לאהאא. פח ר 

 םאר- װאלסpג נישט איחם pv חאמגן ױי
ז ײ י א , .V ז ע ײ ר ם ע t ג p r n p D  p v פ־ א ש

»v pv m nw ז» איגארנעבא־ pv נו

dpj .ברוד חברpױד איז קאפלאנ׳ען ר« 
v tpiipj צ.ו שאד Dאראאזpן "?P i שאפ־ 
p̂ װאס חברים, v tP i"t, אױםנאחם, אהן 

 אייט, ױניאן P'nDPi און איבערגעבענע
 האט ױגיאן np3 צו םאיבט די «הר, נישט
 am םארלאזען האט ער און בעװען טבר

י נישט אבער שאפ. שאפ. פון ארבייטער ו
 שאפ םון כאראסטער אינטימער דער

 םון אויסדרו? מנסטער רpד tPiiPi איו
npi'D "npiPi ש^חברpאויפ׳ן באציהו̂נ ר 
tP i" i dpp:v3 אנװpזpנד P̂ v tP iw אר־ 

 אײדושמט dpjpd רpד שאפ, םון כײ«ר
 ױניאן־פיח־ pטDנpהpזpאנג pnpiiiv און

D די זיגםאן, •רעזידענט רער; "ii־i i־p־ 
«זpזיד  א און ppv^vn pv דובינסקי נ
 .ttfvpv* pרpנדv םון פרײנד ױניאן סך

tppv dp גpהאאטpג זpװארtp רpדpםון ס 
»i־D iprrp ,זעמאן ip in i ״חבינס?י 

 ר־pשDפ־vש םון און יזpלפvה ברעסלאו,
^ ברודער מאן, ב פיינ

D ביזנעס רpד ip rn "v לא?אל סון 
 #זPװיזvב האט שניידער, ברודער צװיי,

 טאםםםיים־ רpנוט אזא גראד איז רp *ז
 אייד־ opit'3 גוטער א איז רp װי ׳טער

 שאפ פון ארבייטער די װאס און זשענט,
w ןpהאב p i  tp i'^ io 'n v  tPoDynov ̂
^ד רpדיז בײ איהם ןpהאב זיי װאס  ג

 סתנח. שעהנער א םיט טpנpשvב גהייטpג
tv באקוטען האט גוםא סאםלאן ברודער 
v »צו איבריג דאר איז םתנח, םארדינ 

 חrTא־שםpב רpד האט צוא?צט דערםאנ^
op ל"נטpגpאװע אליין i"v זיינע םון 

 םרא•pג מאא םpד האט װאס ̂סpם«יטש
 כארא?• ןpדיג^ױם־טוב זpרpזונדvב v געו

^ז באדאנקט האט רp טעה  פאר אל
tPD 'ni am ,איחם האט «ן װאם כבוד 

nם און טײאט,pצוג vיכpרט P i" t שא•־ 
 צד רpד אין זיי םיט םpװ np אז חברים,
 פארגאג• רpד אין װי miv •ונקט שגםט,

D p̂ טײאזגז מגחיים, vרײדpן pv אײדpז 
 צוזא«ן זײ םים און ױניאן, רpד םון

iv  ,tPDOPP שםאר? זײן זאא ױניאן די 
pv אלםע די אין װי שטאלץ » ן.pצײט גו

די קלונג ״ ױ טו  אמע־ דער פון ענ
האנער ע״ רי צי א ליז ױ  םת ציו

הארמאן. י. ה• דר.

 דעם אץ געגעבען קורם לעקפזשור
/1שב אוױװערזיטעם, ארבײםער

נאכמיפואג. 1.30 םערץ, מען3 דעם
 סארמאן י. ח. דר. האט שבת לעצ«ן

 ןpנpװ תורם קטשורpל ?ײן טpלײםpאייננ
צי״ רpנvpריpמv רpד פון די

p̂ װיליזאצי^ v pv זיינ?ז װאס p iiiv־ 
ptנעװ נדpז tPnyn םאראינ• שטאר? זיך 

ר »pםיט סירט am אינהאלט, און אוםן
 די לטpה»נדvב האט קארםאן דר. *זױ ױי

פראגע. po:vDinpDi'v ראזינע
 לזג?טשורס P'npo דער םון רש«p די

tP זיך טpװ iiv tiv ד שבתp3 ם©tp 
 אין נאבםיםאג, רpזײג v 1^0 «רץ,

 .630 רום חיײסקול, אוירוױגג װאשינגטאן
^ovptp טpװ סורס דעײ vv װpרtpאיז , 

4 *o rropp וחנם און pv עאבצר דער? 
 חנגאצ־ ארט זעלבען Dm אויוי און צייט

שטא«'נדען. «סיג

; ‘ >• . 4'̂
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פ ל ע ד א ל י פ
ש * •ייז ■ n w i מ * ן ב, ע ט ? ״ ? ע מ ? ע 1«י ס עי » ר «י ז י ס י ע ^ י t< ס o  p t ז י r ״ *  p t f i o  t o ,ט ו סי ט ס ס ײ ן װ ס או ר דדע ד״ ס

י ערע ־לאדעלפי
ג נ ו ל ײ ט פ א

 אוו יוניןן *ונזעו נװישען נ«יחועען וױיםערע רי
אמסיאיימו םאנופעקסשורערם דרעס ױ

■*לין ם. פון

1 d pיאחל א װערט םאלטש טען 
 oaytnag** 18 עקזיסםירם עס וױ
*i p * פאר׳ןוםעגדיגונג ײאטאנישע 

i צוױשען p און װייסט o m םאכער 
 מאנופעקט׳טורערס דרעס דער און ױגיאן

 איז םאחטטעגדיגונג די אסאסיאײשאן.
קאםיײז, א טרן רעזויםאט איס געקוםען

 צוריק אגנעפיהלט האט ױניאן די װאס
 אײגצוסיחרעז צװעק סים׳ן יאהל א םים

ip םעהר g כא״ אײגהײטיליכע וועניגער
אינדוס״ דער אין ארביים םון דינגונגען

קאם־ דעם םון רעזװםאט אלס און ״ סריע
 אז דערכײ, געהאיםען האס עס װען אײן,

 געגעראר א אױסברעכען זאל םרײד אין
̂כען סםרײס, •ערז*נען, אײניגע זיך ח
 פאײ דירעקם געװען נים זיינען ווע<כע

i אין אינםערעסירט y i ,אנגעיעגענהײם 
 *נגעװענדעט האבען און אויײנגעםישם

 םאד־ א צו ברענגען צו אײנפמס זײער
נענע־ א אויסצוםײדען אום עטעגדיגונג

io ראל o״p.
 אויסגעסידען איז סטרײק גענעראל א

 םים געװארען איז װאס iyag געװארען,
i p םאחטטעגדיגוגג v ̂ובען אזױ װי  ה

ת ײ  װאס און y דורכגעפיחרט זי צדדים נ
 אױוי געהאט לאס האס וױרסונג א םאר
o p גאנצעז איס טרײד y

o איבערגעבען דא וועיוען םיר p 
 םאחמטענדיגוגג דער םון אינהאלם חױפט

 אין געארבײט האט עס אזוי וױ זעהן און
:װירק<יכקײט דער

 *םונ־י 44 » װערען »״נגע*יחופ זאל *עס
 אחן אנח&לםעו ?*ל וו*ס ארב״אס־װאד, דיג*

 דעם ®ון יאחר אײן «*ו ווונפערברעכוגג
o 1 ביז ,1927 סאר&מז, «ען1 pסארםרי, «ען

1928.
צװיס־ * אויב צ״®, זצלבעד דער %ורן

̂רקוםען ווע■ ®יגקײפ o *װ״יען ע p 
 גו ב»«וג pw או־בײמער און בייםס״געבער

פונדען, ̂חל« איבע̂ר  געזעצליכע פ»ר בא*
 קלאסיפינירוגג װײדו׳יעס, װעגען ױם-םובים,

i די ארבײס, *פיק ומר ■רייזען קאפערס, «ון 
I אינסײד די *װי״ען ®רבײס פון *וסײלוגג 

 §ון גײפ אין אדער ארבײפער אויםסײד און
 ■»ר*צלגונג באדיגגוגגעז, סןןגימצרע ״סלעק״,

̂ס ^רפאר ארבײםעך געגען  באלאנגען זיי וי
̂דער ן)רגאגיז««זע װעלכער ̂ירגעגד *ו ‘»ס» ן

 יוױס־ *רץר קלאגעז ̂זעלכע — סיאײעאן
 «אר וועד־ען איבערגעגעבען ז$לען •יגקײפען

 אונוארפײאיעען צן ורו אנסד»״דוגג אן
̂י,  פון װערען באאזםיםמ װעם װעלכער םעג

o p בליק ציו דירעק^ר  אנםד די סייסםי. ̂י
זןן »?» סדן אײדונג  זײן זאל אונאארםײא̂י
*דדים״. p»»o ■אר בזגדענד
 44 די װענען #«גנקם עחמםער דער
 מא־ די פון איז וזאך, א ארבײם עםונמן

געװא־ אפגעהיט םילײכט גוםעק^ו^רס
 בלויז און סלעק םון צײם אח רעז

רס נעצעהיםע  דער םיז מאנוםעקט׳ש̂ו
 אין געהאלטען שטונ^ן די האבען אםס׳ן
ײ האבען זעלבע דאס סיזאן. םון צײם  ז

 איע אוז ■רייזעז סעםיען וועגען גצםאז
 םאחפטענדײ דער םון •ונסטעז אנדערע

 די אז זיכער, מאכען צו אום און גונג.
 װאגען ניט אםיױ זיך זאלעז ארבײםער

באלעבאטים, זײערע אויוי באסלאגען צו
 םון קאםיײן א אנגעםיהרט זײ חאבען
 און ױגיאדלײט אסטױוע די געגעז םעראר

d םיט p אנ־ די אננעעראקצז אויד מוין
n זיר האבעז וועלכע ארבײטער, מרע r־
d םאר קזודיג p  iP 'P g D אםילו דזמאב 

 זיך יוניאז רp איז קוםעז צו נעװאגט גיט
הא־ פעלע כמחרסםע די איז נײחיאגען.

D די בען ip ir o p p o iw ױנ• אנםזאנט 
r אונםער יאדארבייטער o p i  n o w•:

ײ זאל םען אז אזוי זיצס,  קענען נימט ז
 *ין אבער חאנט. רp בײ נאאע(

n ,נעכאים זײ חאט ױגיאז די וואו םעיע 
n בײ p ,םאנא- 6 געתיערט האט חאנם 
 זײנעי קײםעס צוױי ערמםע די ביז םען

ly o iw o 'u i געײאp,און ז i p כױיז איז 
i און געסוםעז, םאטםעקסמורער אײן p 

pאג pאיעס פון אויסגעיאכט ויד חאט ר 
m אפימ איחם האט אטאסיאיימאן די 
דיסציײמיד^ גים

ר אין  גזד נעחערם איז ולאם קײס מ
n ווענען םםייח, דזאאדזע און וואחמ p 
אק״ אן וואו וויםליז. און סנײחנר אירםצ
אנט׳ איז יתיאן מר פון םאסמנדין נױוחנ
d נעװאחמ זאגם t o im רט חאט זי װי^ 

 חאבעז םאגאסען, 6 אעעו #מארביים
^י םר. פון םםייםמגםס ®איאמ די  סנײ
*I דין m xn p n o ,י, מורליידי>  מד «

־! ., •m e n  « iw n אױסריכ- די מי ײירקתנ 
מ  דיסגמאח־מר חנד *ת •־׳*יײרממנז •י
ד ױו ייי םי גיי ז •י * j in ?  r v im 

ס Mpn סםײח  זיין מבוי® מווי
י מיןג דןר י1« »י־ »ח מי

־

 אױס״ געקדאגמן האט ער װאס -*רצײגוגג
צדדים. כײדע חערענדיג
 איז ;*נופעז, גיט יאגג האט עס אבער

 פירמע דער פון סנ״דער, םר. דערזערבער
 דעם אגטזאגט האט וױטלין, און סניירער

 אלס געגאנגען איז װעיכער ארנײםער,
i פאר עדות p .צוױיטע די ביז יוניאן 
 פון געװא^ אויסגעחערט איז קײס

אדז״ע  גע־ דאס זיך וזאט סטוירן ד̂ז
 דער װאנען כיז םאנאטען צוױי ׳ציעפט

 געקאנט ניט סעחר שוין האם ארכײטער
 בא׳טעפטיגוננ געקראגען האט און װארטען

 סטוירן דז^אדזמ ווען און יארק. דו אין
 רער אז אנם^ײדען, שױן ענדריר האט

 אוגעזאגט איז ארכײטער אג&זאגטער
 און אקטױױטעט ױניאן םאר געװארען

ip צוריקנענומען דארוי y ii אר־ דער צו 
i האט בייט, p גע־ סוחל זײ ארבײטער

צוריק־ געװאלט ניט און טובח די װען
יוניאךארבײ־ א װאו שא■ דעם אין געהן
p דעם אויף םארסאמט װערט טער p r- 

׳שםײגער. ליכסטען
א■־ צײט נאנצע די האט ױניאן די
דאן, אפירו םאר^טעגדעונג. די געהיט

i װען p םאר־ םון םאל אםענער צוױיטער 
 ׳פא« עם1 אין 1כײטע1א ױניאז פאלגעז

 און ט1•אסי האט װיטלין און 1ע1סגײ
 געקוםען זיינעז שאפ פון 1אדבײטע די

 ׳ײתען1סם געװאיט און אױפגע^טע
ײ מען האט i טים אז ׳ם1קלע1ע ז p 

 אױסםיידען 1סי םען1דא יגונג1פאחטטענ
ײס.1סם א

 און 1יבע1א איז סיע^ יאננע די װעז
 ױניאן די האט ׳בײט1א געװאתז איז עס

 אמאגיזא־ אן אגצופאנגען באשלאסען
 מים־ ינעז1ײנצוק1א אום קאמיײן ציאנס

'^i p 1 איז P ײ1אויסצו^* און ױניאז  י
in םעטיגקײט. 1איה טעז p^" ט^נמ 

.1אקטע1כא טיזאנישען1•א א אועײט די
 און ׳טאפ, בײ שאפ נענומעז ט1ווע עס

^ זײנען 1בײטע1א די ײעז אניזי מ  א
 אײנצױןזטעלען פאמוך א געמאכט ט1װע

 מע1םי די ווען און ינגונגען.1בא ױניאז
ו נעמט און געגען זיך שטעלט י  דיססת־ ז
^ ני ^, אקטױוע די געגעז מי םנלי  מי

 םאחמכמגחם ײק.1סט א געוץםען ט1װע
 א ט1װע מפנליך נאר ײײט ײי אז זיו,
iP ײק1סט 'o y iD 'w. םעז1דא 1אבע 

1ו6םאנוםעקט? א ײאו p ציג1ענגהצ איז 
 1בײםע1א זײנע אז אײנזעזזן ניט װיל און

 צו כםיגטpבא ־אזױ װענינסטענם זײגען
 סויםען1םא םיז באדיננונגעז די בא^םיםעז

i איז עם װי אפט,1בײטס־ס1א 1זײע p 
P» אדזס־ סייק םון 1הויפע1פא P  מא• 3
סםרײק. א צו דאם פיהו־ם ׳יאיעז1טע

 און אנט^יאסעז םעסט איז ױניאן די
i מיט אנצװעהץ צוגעגטיט גוט p אר־ 

 אום ײד1ט דעם ען1נאניזי1א םון בײט
קאנמױ האלד^ די אסצושאםען

r : p טטיבט ײאס d p טרײד גאנמן 
 אז פאקט,, א איז עס אפגתגד. צום

אײז, מוין זעהען ס1ע1מאנוםעסטשו םײע
 ױניאן 1צ1 פון זיד באהאלטען 1זײע אז
 בילײ איז ע1בילעע איץ זוכעז 1זײע איז

d געבראכם האט בײט1א גערע p ײד1ט 
 ניםא מוין איז עס אז צרמטאנד, אזא צו

o וױים וױ עניץ1ג קייז p געהן. נאד וועט
 זיינעז ײסס1מאי־סט צוױי ^צםע די
D8d>it א נעײעז p פין i p אמאניזא־ 

 ט1װע בײם1א דיזע בײט.1ציאנס־א
 אי־ די פון קאמיםע א פון טגעזעצט1פא

 בײם1א די ם.1םעמבע בערגעבענסטע
 פאר־ נעpײ5nאD אין צווײנט1םא איז
נויטיגע די םוזען וועט איז מעז

חגזויטאםען.
 ניט־אר־ די איז 1בײטע1א די זאיעז

 קא־ ביז םעז1װא נים 1מע«ע טע1גאניזי
 זא^ז מםעז, קוםעז זיי ײעיעז מיםעס

 mw אלס אגמליסעז זיד איז קוטעז זײ
1א יער P מען1דא און אײנמינע. איס 
מז 1בײםע1א וואו  קאםיטעס, איז קו

i p d i p ײ ip אויםגענומעז ז p i i חד םיט 
 ענטםצר יואטםען 8 סרעען איז סיעסט

נאך זיך חאבעז װאס 1ארבײםע די פון |
i אז אנגעשיאסעז ניט p ,װײא ױניאן
 קײן ניטא איצט דאר זײנעז אלעםעז נאר

 װאם וױסעז נימ זאיעז וואס בײטער1א
 עס וױכטיג ווי און װגיאו 8 םיינם עס
ײ .1בײםע1א די פאר ױניאן 8 איז  ן
i ניט בלױז זיך פעץ1דא p p r די 18פ 

מ נמםות, קױםמצ1םא •אד עי  האבען וו
 אוועק־ ®אי באס״ םון נוצען ססעצ^ע

 אנמטסען זיר םיז 1ארבײםע די חאלסען
i אז p .אויך ורעט צײט זײצר װניאן 

תונמק.

סיזןן פון צײפ אין דױפ ױ נופ ם»נפ
״סיעק׳/ חעחפט טטיד אין װען

 01םעםבע צ1אונזע פון פילע 1פא איז
i p i r זײעת עגערםעסיג1 צאחלען צו 

i צו וײוס p .איז עס ױגיאן iy a n p 
i װען איצט, ?8 װיכםיג p r 1איעע 

 גיט זאל ,1װײניגע אדצר 1טעח כײם1א
 גוט־ ף1א1 דיוס רי ז8 ען1װע פאתעסעז

ען.1װצ כט8געם
 1איה אױסמוױיטען קאן ױגיאן די

 פון הילזי 1דע םיט בלויז טעטיגקײם,
i ע1איח p ,>:o,o. תגיחגג ט1׳עטא די 
 װײגיג דך װערען לעבאטים8כ רי 1אדע

 אפ־ אס1 עקזיסטעגץ. 1יה8 1פא גען1זא
i אז ציעט דױס די צאחלען p 1סעםבע 

 װיכטיגקײט י1 יג1געהע װי אס צט8ע
 גלײכצייטיג און ׳גא:יזאציע1א זײן פון

 די טצוזעצען1פא םעגליך אס1 םאכט
 •1פא און ען1עסע1פאמ פון נײס1א

p y p i8 D r| ארן םון אמאניזאציע די 
.1עסםאכע11 און וױיסט די 1פא

̂זערליים ^אפ ו קאלעק־ יוס1 און ט

i צו ;עםען איצט זין־ פען1א1 ס1טא p 
 בײטער18 די אויױ קען1וױ פון איכײם

iy די אין w r צאח• 1גא ניט זאלען ױי 
ײ 1גא דױס, זועכענטטכע ע1זײע לען  ז

 אויןי אביסעל צאחלען װאך יערע זאלען
i p î^ p p n צו i p .וי1דא עס ױגיאן 

 גויטיגקײט ער1 אוי\י ען1װע אגגעװיזען
 און צאחלען יוס1 פון וױכטיגקײט און
 אײניגע זיך געפינען ?א« א אין װען

 1נאטו םון זײנען וחעלכע ארבײטער,
 װע־ געםאכט םען1א1 #1צאחלע שלעכםע

 צו זײ עגגוגגען1אנ^ם ספעציעלע רען
 צו חוב 1זײע אפצוצאהרען כאװעגען

i p .ױניאן
 זואכען אײגיגע נעקםטע די 1םא זאל

p| 8 כט8געם m i קאםסײן 1ספעציעלע 
 יוס1 י1 כען8מ גוט צאהלען. יוס1 1פא
i אין העלםען און p •אתאניזאציאגס 

iy< םוז כײט1א i  ip y i בײ ט1^לאג־װא 
 םון ס1מעסבע איבערגעבענע קטיװע8 יע8

_________אונזער_יוגיאז. j

 אץ קאממײן ארגאױזאצײאגם
׳. גאנג «לען

 דייטענדיגע8ב ^וין זיך זעהען עס
iyD8D>np אמאניזאציאגס 1אונזע פון 

yצטyל די 1פא ססײן.8ק r^ 8  y װא־ 
 גחײ 8 געװא^ ט1גא:יזי1א זײנ^ כען
yo אויך און 1מײטע8 צאי :ysr yvJ8־ 
•iy38 i iy ̂ןןלאס^ זיך i אן אגג p 

ױניאז״
 t^yt yאםיטp ציאגס8ניז8ג1א די

iyi'D מים בײםyou 18 די 1םא '11 i p 
y 'rw y 0, 8* און"n:v2vrw yי8 וןy 

^ טנלי i םון מי p ױניאן o 'liy i ly iy ii 
i ין8 ▼זעיוםען p לבײט.8 װיכםיגעל 

18 vttvu  ,iyD ''3 i8ניט־ אין בײמן 
 נייטיג־ לי ly^i'D איז iy«ŷ ױניאז
i צו iyi38<83 םון קײם p ,1 ױניאן P 8 

jyp :p״ ?8 ׳?iy לף8ל שאפ :jyDny 
jp y ii שאפ־מיטינג, 8 צו iyD i8 i ניט 

 זײ צו |yDip וועט מעז ביז טען18וו
̂ס. םיט iy 8' ?אמינמ iyקאן 1לבײםע 

iy םיז אםיס אין קוםען i און ױניאן 
y זאל iyo ז8 #גגען8ל18פ i't ': 8 ii8| 

•.8̂ זײעל
 Dyii בײט18 ניזאציאגס8נ1א די
iy צטyזyםאכטג iy ii ניט pוypאויןי נ^יג 

iy פון |yi:nyDsr לע8 i די םון זײט 
DipiPDpytW 8D אזן y iy ''t אמיס־ 

.iw^yn

 אדװערטײד שאםען העלפט
 רע־ױניאן ױניטי פארץ מענטס

פדאגראם. םואװעניר
D צו " i:y :y iy i i p פון i y i ױניטי 

m* לי־ױניאן v n m n,} וחגט װאס y i- 
r ווערען iy i:yo ip ,םלײטאג y i□ 
 אינסטיטוט, לײבאל איז מאלטש, טען9

 אמיס־ אויר Dim סםליט, לא?וסט 810
18 ip y ii lynyjyi 1אינהאיטDײכyסוא״ ר 

 1ווע18 ׳iy>P'DiK מיט ותניר־פלאנראם
iy םון ןyיסונג1באג און נטסyטײזם B y r 

.iy:8nye ײנצעלנעא און
i' זא< p y שאפ־טש^מאן ^iy t8 

 ארבײ־ די צװישזזן כמננליך וױ פיל זוי8
 סוא־ אין באגליסונג א 18ם שאפ םון ט^

I ’ jy ii. אויך iyp שא־ מעמבער יערער 
 עזײנ צװי׳ט^ דװ^םײזם^טס8 םעז
םטס-לײט.yשyג yגמ8pבא

i p און נטס1טײזכמ11אדוח םון פלײז 
iy« iD n i83 8 לאלאל צ5 איז i״,r n 

 דא־ 8 און פײדזש y3>8.i 8 1איא1 16
 *yiyay^p 18 פײדזש. לyט1yם 8 1לא
«iy<83 און נטסyטײזם1װע iD n 8 םון 

.iyDyn און 1אלא1

בריןש־קאסטען. רע־ױױאן ױנימי
<ועם םארטא :מז9 דעם ב.: ש^עםמער

 אלע םיס ®ײערונג רעױניאן מגיסי א זײן
̂בארעפדדענס, דאס רדפען םיר ?לייערלאך.  ק

̂םעננזס די װײל ̂םיטע אראנז  *אר־ חא« ק
 ®ון קאבארעם־אראגראם רײבזן זעחר א בארײט
̂גג,  דער *ימאזורם. סוזיק און סדןגץ געז

 אוידיםארױ■ איגסטיםוט לײבאר גרויםער
̂טאםעם סיעציעל זײן וועם  אעחן םים אויסגע

̂טע  זײן זועס צענטער אין און ט״יען געדעק
 חאעז•. נײעססע ךי םאגצען «ום ■לאץ געגוג
סזננץ.

iy iH  אײעי ברעגגען קעגם איחר ש.: 3
 מבארעשד א זײן װעם ד«ס חײל £רײגדין«
̂גראם  גא־ די זײן קענען עס װעלכען בײ ור
 אבעי ^■עו״ זײן קען עס ?יגדער. איװסםע

װאולגצריםעם. גיט
liw n y in .l : עסען ניט ם8דאר איתר

 יוגיטי *ום ?וםם איחר אײדער סמוער קײן
 םי■ ב«ר רײבזג » זײן ejrn עס רעױני^ן.

גוםען. »לעם סון עסען
 אעמלע דאס 1 יא : 1yנצyט הײמיש^

 קו• װעם איחר נ*ר אויב *עתלען, גיט װעם
«ער־םענצער. אײערע אלע םים סען

iy' נױ p i8 : ק«י• גײ_יארקער אלע»
 װעלען אינטעריןלטאגאל דער פון םוער װע

 דעם *ר״סנאנ, רעױניאן מגיםי צום זײן
 זײ טים זיך װעם איחר און םארםאז, םען9

̂נען ביר״. גוםעןא גלעזל » בײ £ארברזגגגען קן
n טײ תםישעל y p n o * גלעזעל 

̂סע עכם פון םאקע און ט״,  סאםאװןר רוסי
 דעד בײ פיט^ור ספעציעלע « זײן װעם רען,
 סערװייט קריגען דןןס װעם איחר און ׳באר
 לןןגג װי םײדלאך. רוסי*ע עכ» ״עחגע, פון
̂זען דאס רוסלאגד? פון  אײד צו מיר ל

אויסצוגעפיגען.
װיל־ איז אײנער יעדער :?ײטיגעל 8

 בא־ ער «י רעױניאן, ױגיםי דעם צו קאסען
 #ניס אדער איגםערנעשאגזןל דער צו לאנגט

 ארבײםער אן איז זי אדער ער װי ל*נג אזוי
ארבײט. ארגאגיזירטער פון פרײנד א ן>דער

ly 'n ’DK אל1פyי1טאy:חאבען םיר ר
 זעחר * םים אונטערנעםונג רײכע א נעםאכם

̂צולערען  • איחר קענט סענט 75 פאר •רײז. פ
 דאס װןןרדראב. מים ׳צוין םיקעם א חזןבען

 ״םואװי״, גוטזן א זוי טײערער ני״ט איז
̂ר  א אין פארברענגען צו אנגענעםער פיל ג

באקאנםע. און פרײנד פון געזעלעאע
r̂פyט n y o ip זיך דמיפם איחר eo 

איחי• ײען קופען ?עגם איחר ז#רגען.
 און •ראגראם רײכע גרויסע די ײײל זוילם,

 אנוצג־ זיך װעט •ובליקום ®ון םאניען ד#ס
 אגחאל־ װעס און אװעגם אין *זײגער 9 ;ען

n  m  ire אםוגתן. «ריחע

t o  sssw m נ ד ח ח
IP נעםײעלט וחגם in i

מארטש טען9 דעם פרײטאג,
ז ^װענט 9 םון v םים — ארײן מאנ אין ני

קאבארעט־דענם
ץ מ א ם גד ריו א ט די ר <מ # » נ ״ ט, ל טו םי ם נ ס 810 »' ס .M ל»ו

אן דאבעד 8 שפי ארקעסטער. ױני m ם«ו ru isM s ו.י«**»ײי
אננ, מוזיל^ עז א נ ט

»ין ביז סאן הוציע « װיל «ס ווער

f^ vyao 'פיפמװרם. ק»ב«רעט
ג נ םו ל א ה ר ע ט נ או ג או דן ד

גיט זאל םאנ וױיסען ין
*־’m םריינם זיעע ויך םים בחננגעז 1» סום׳מ «ו ״ ־ י,

באהאגמזג און וואדזירא^ נױם םיקעםס ן גי))וסןז ״ י 75 — ״_^ך«\ײיח־ראב“^ם י
ז י ״ י •׳ עי «יז • ״ י װ
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• ײ ק נ י י כ צ י צ נ

s און סענטער העלטה ױניאז אין כאזוד 
סערקאלקרדק צזדעמ

p םון  dtua .6» יחנז־טח די גאיימםואל 1  דאלאר 1
d ©1ג ניס 1א 1אבצ שםי^ p אזױצגט•

i װאס אין דאס p נױםינט ■אציענם 
זיר״

in אויר דאחי .םען y o n itt, —
p אז—•תיס, ח*״ זאגט  >8d j p  i p*

i טון •ארםסענט p אינסצתצשאנצי 
i צו וינען איז דט ח*ט p n w p 

 אאר- אוי»ץ תגסיסם קלימעס םיט׳ז
o טים סאנקולילס iy 1נא נמל, p *גאו

מז צו דענםיסם/ גחיסצז עי i װ n -ארי 
אג• אםאײען גיט קאן •אציצנס מצר

צוקוטען/
 זאל |yo װינשט, •רי״ס טאױןס ח־.

o זאר א גאר אויפקלערען p ^עס עול 
 א אאציענט, א טיל צו #iy זאגט #?ומט
י און םח/ י ו  זאג ילײםס. צוױי חאכעז ו
 צװײ די פיז פל״ז רי אז איחל איד

 אז ױ, זאגט לאלאל. *J0 איו ילײטס
iy קאן זי n P  o p קא- אין געםאכם 

•א־ אוײמע די •1לאp 36 1פא לערךש
 ̂זשyאלp אין אז נים וױיס ציענםין

 אונעלםא• •לײם איחל 1אזי ארבײטען
ip o jp id o  y jy i אין און o p ױניאן 

ntfvn סי^איציס־ אלבײט^ סענטעל 
lyD .דאחםויליס

pyiit i p פון׳ס ■P 8 i p  fn o jp 
 1א ביייגע גים םאכעז צו איז מענט
םעסיגע, אאר אלביים pyoya 1נא ׳בײם

^ז. ײי פאו• געז*נם, iyoya 1את יו
 ניט •ו־אפיטילם iya^p •וײיז. ?אסט

p c iy i, בלויז 1נא װי i p, 1םא fyoyii 
געםאבם. ווערט או־בײט וײ

D אין בײם1א די jy o trw ip  o p 
אויס־ yo»ŷ די לויט אגגעםיהרט |ו־ט11

i אין אנסװיק^וע^ אזן בעסעחגגען p 
8D jyi> װיסענשאפכג n ײ ■לײתז  ױ

p א םיט נען •  ly n f im y iבילײ מגם 
נ ■רױואםע די רזכענזן צס ווי גער ז •י

i און טיסטען, p די וואס איז ציקל 
iy און םאי־זיכםע װערט אלבײט o p 

DDyoyi ו־ױואסען א בײ וױ• pנטיD.ט
ivM אוי^ iiy iom  o y i 1פלא גתיםען 

״טשערם״, 23 אײננעפיתסט פאדאן איז
D־opy או jy txn8»p  ' p םא־ א און 

y j ip ,מג״ מאכט וואס לאבאמטאליע
y רי ליך ip ^ ri8  1א קאסיליצימ^נ £

^ן p בײ  .i p i ' d^ p hרט >jy3'£y 
 טעז81פא8 סוירדזשיתאל נעסנמ די זיד

8d פאר i p> .או־בײט
רענס*ל *לע n חאל^ז צו אוס

 ?יײ את״נזנג, נוטען אין אינםסחםעגםען
 נויד־ צוױי לyציyם• אגגעשסעלט גען

pvo םמזנ־ מיט אפ ?יך גיבען װעלבע 
iP 't ^ 'i לי p  v iv v ^ t t^ גע״ :

בלויז זיך קאז פאת^געז אזא צײו.
iy i ' i i8 t גרױסעל א pנמאל i* o p p,

^j םאכט װאס 8£iy |yo<*ru in y i א 
dd קלײנצר 'Im p קאן o p אויס״ נים

P*Vfi.|
• • •

D זיך האב איך VD yijm r8 i8D צו 
פאלעך א האבען פאצתנטען, די טיט ̂נ

 םע־ •ובליסיטי נױמאן, •אצי םיםם אזן
iy m y j 11סעגטז העלמה ױגיאן פון׳ס 

I I און y1ליניח נםאל? D iyoo iK B P, ז איהר# * י ל«אט o 8 אין 1םי חןרף י pן.ע^לפעחיסנ
Pאםטyױ — 15 ׳סענט 50 םיט דאלאל 16 ז מהאנו־לוגג זײ איהל גלײכס ז

w $1.50 און םיחס^ 1םא דאלאל d• ן — j p d אינםמיײ אז מיט פתי א איך
1 yD^yii ,lyn yo 'm  iimaya זיך פי?סט

8'p i .צייחז
 בין איך אז זאגען, אײך קאן איך —

i פון צוטרידעז זצחר p באהאגדילונג 
o נײז און y i .נט — 1סי גלױבם •*אץ^ 
uא איך חאב משאווח סיין אין אז — ״ 

oo נוטען 'o j p און iy גיט ונאיינט 
Dpap3 n הײ̂נ םײן םון װײט  pH,

qip i און p בין איך װייל #1אהע איך 
מ  *<ך ותל באהאנדלונג אזא אז 1זי
ry אק n y נים y in p.?

 ■רײס זד. אן 1םי וױיזם אט און
 געדאלפט האט װאס אאצ^טק, א אויױ

ya803irt| 8 א*y»t8iyחאט ׳
m 1איח w p  i p אזוי ,iypm n w 
i רי אז i d איז m t פאתעלם rv f iv n\

p p r  no .א*ײן
 צו מםאו איחוי חאם װאם אח —

o p פאצחתס y — איד• סחמ
oaraeny —,—זאגם . ^ װ ײי  —ױ

o p  rm אזא מוחמ ניס 1נא p^ > ppr 
jp y tn y M תלמוי סאר  ?אל טויוי די ו

p ro ip אווי jy a p  p io. צװיײ און 
o איז סאנס, p זיך באנעחז חעםליכע 

o און 1איח סיט p 1 און םויייסכחנז'
 נאםאכם אויפממזאםקײם מחעױנע

i p זי איו מסױי, טיחלאץ צו סתי 
i p  a m נים אטילז אינניכצן a m p 

m o  \y a p *נאהאנזאגנ

(״לוס)
p טיט צחאסען jp y i o p ]8 טו 

w װניאן iy o  mtfyn סיםגעגאנ• איז 
i גען p א•- אז נייינחמ צו געו־אגק 

8 8 פון םיילונג oap> ?018 לימיBP* 
ojyo. אויד pip^p ^ o ip  i p רך 

yo i אזוי opn• איז פארטמענם p  m־־ 
 ?א• 8 אויןי ט1עםאביי קליני? יהאל1

 אלײן זיך זאי iy באזיס, אפ^אטיװ^
 גיט טאר קײנער באצאהל^. קאגען

ױ ,P'J^p פח׳ם פראםיםי^  די גאר ו
oy iy װאס אח גופא, פאציענםען o p 

''?1 iy iי :lyo o y ry, ביליגעל איץ o iy ii 
i 1םא נעלעכ^ס p .ארבײט

P’ l'^P ^8o:p i p חסאלםםצנט 
v, 222 אין זיד געםינמ iy iiy  yo iyo 

18 iy : i8 Pםען6 .אױט׳ן סםליט, םע 
i .1ם<א p פין דאקסאל הױאט o p 

o :yo o i8 B P איז opi80 ,בלר א פמיס 
i p ילײס, דר. פון i y i פון׳ם תויים 

y*8 מזנליהאל i.רםםענט i p אײנnוp 
 איז אײך אױןי מאכם •וײיס דה וואס

 8 נים און םאי?סםענ^צז א םון
 איינען פון oph< וואס דאתטאי, “״העד
o אויוי אלא• p .תז פאציענס  איחל ו
o ip איה̂נ םיט o^ rrD ip אז איחר 

 זוכם װללמל מצנש הײםישעד א איז עס
iy i i ' iw i ' ' iM םח טיסענ^ען י1 אין 

8' '•lyv iyn  iy
 ־pyiw זyאינגאנצ אםאל האב ״אין־

io געװארפצן d »o j p w n״ '—o > iip ip 
op ז״ר־. 1םי i80 ,כאטש — פו־ײם i p 

 באצאהיט. *ל^*ל סיר זיך האט םאך
jyo jy ii 8:8:1 האט i y iגע־ 1א?טא 

 האט װיזיט, א 1פא 1אלא1 2 צאוזלט
iyo םיד p  5 fyayiy i.^יא iya8 איך 
o סארמ־אגלז טjypyi ניט חאב p שװע־ 
p* איז װאם ty338iyi38 אס אין i p 
1Bאפyסיy. ניט n jy iy p הא־ ניט און 

 פלאטעםטי־ צו געלעגעגהײט א בעגדיג
y i pםyגעגען נטלױ o p ^געוואלז־יג 

jp איז o y o p •  i y i איך האב 
D ויך ^ yo ryH pno tt םיט o p װאס 
 אבי פאלםעל, א ױין אותס בין אין
y ניט זאל איך o i8 i| סים באנומן זיך 

iP שזוינ^עלישע י1 8 o y o. טײן ׳ווען 
r 1סי האט 1yדnב y iתוםען צו ליבען 

iim אלבײטען ’D 8 iy i88P  i p  p8 אינ־ 
i פון םטיטוציע p ,אינםעתעשאנעל 

o ערשט l8 o p אוכד צווײק זיד איד האב 
D iypyi צו i p ארן •ו־אפעסיע oy 
o n p o אינסםײ וײ װאס הימט גיז םיך 

 אםת׳זח אז אוי!י נקפיהיים װעלט yטוצי
גאזיס״. סאאומלאטױוען

y>y'o יכטיג1 ניט םאדשנמהען n 
< p»r>p םון׳ם אויםגאבפן 8o ip. ,אט 

o ׳לגזש< S ip ip 0 דתP80 ײס,1א 
 איך :1םי צו זאגם און סײי 8 תוםט

 בא־ זאלט איהו• אײך צו געתומעז בין
 •yy ײסn. 18 .1צײנע םײנע קו?ען

 מ*ײ אױס געםינט אוז 1איה ם1םעגי8ז
 םיס צוױי און ״קאװיטעס״ םיט צײהן

 אויך און ,iyay< נלויסע אזצלכע ניט
jy פרוי די אחי1 a p קליגיננ א H 8•

^ םאר lyop'b און p
i p

דאסטאר, איין/ םיט אח וואס —
o — 1טי צז סתי וײ ?אגט — p איז 
 חד איחו• אױב טלאץ. יתיאן א אך1

yo אזא בענס 'vu ,̂יז  וואם צו טא ■ל
ײו צו סוםזןן צו 1םי ?יך לױנם  םיז א

 אגקס,1ב רי אין ט*ן,1א1 בויאנק^
 בײ געווען איך בין זואוין, איך װאו

 1םי האט iy און אקטאר1 אריװאט א
ײ גאיו^נע 3 1םי נים iy אז געזאגם  ק

 פאו• 1םילע1פא ציינעו• צװײ את סעס
1םי iy גים קלינינג א איז #1̂א8ד 25

אוםזיםט.
p ייגס p ״אט r w  i p  yp8D ̂

i8 יוײוואםעז םון׳ם 0 P p, — דר. זאנס 
1 —־ ײס.1■ 1ya rעװאלט חאס אקטאוי! 

i p  |yo8o םרױ Dfeyy y jp * 8 i, װײל 
iy 1 נעװאלט ניט האט P  נע^גט ניט 8

yo8o? ל פילינגט, קײן  טיליגנם אין װי
iy פאראן איז o את אויבײם P 8 i  jyo 

d p גים טאמנן, קענען i p יזד1מװינ 
ii ô p p  i p p i טיימנס אגשםאט — 

o»yy. כאאט ױ או םרױ די מיינט p א 
װ־ זזייסס פתי n- באתײן. ^  או ני̂פ נ

i p באתײז >mאיחד סט m yr ,נדחא־ 
ײי ױ^ל אזא װ  יענצו־ וואס נאלה שנ

o o » o ip אויןי אעאנאסאן איחוי תאט 
j י1צײג* די p םיז סטאר א אק סיז

iw 1גאי n p .m  b m k i i n. — ד. זאנט ו
אי ־ייייײ t 1• — ו0ארײ םאי

^j • כיר p o irty t װציכע ^o y r 1 פון 
ו קאטאוי י י גאו. איז און ?א• י

p ־־־ ir  pa, — פמי די זאגט 
ײ ?ראגקת״ט p^o טיפ אויסג*װען —  נ
iv״p און זאקטיריס צנצ1אי1פא j חאט 
 אױפםערח״ אזא נואצנקס דס 1טי צו

i און אײזענבצל^ דה וױ זאסמייט p 
ip^y, אץ• װצן dip ,איך פיחי אחעלצו 

y װי אוױ זיד n װאײט iw p jr i 8 צו 
®i r n •מאו g גיט און וױזיטט pH ײן? 

ק<יגיק.
געזאגם״. י1ם חאט פתי צוױינאנ •

— um 8 צו געגאעען װאלט איך 
p •ריװאט p^ דא- 5 באצאוזיט און 

או/  אזא אנען1נע? דט איך ׳װאיט י
p o g tp iyw ig^ ױ ״ p איר ו  anp׳ 

iiro ױגיאן אין iyo  no^yn. חאנ איד 
 בין איר ?לאגתחײט. אינװײניגטטו אן

p? גצװאתו אײגםאל jg ip  w ם*ן און 
 האספיטאל. אין iyo»jy;iy סיך חאט

p װאך 8 אפליגענתג  ,ly v iy o r pK- 
fya 1סי o n 'w p p  n אוזײם op’ rya 
nyf»pip i מיט p« גים װײסצן זײ אז 
ױ1ענ איז. 1םי װאס  mv: איר pa י

lyoip חעלםח ױניאן אין ly o iy o און 
, tt פרויען וײ ^ p p. 83 יגאף,3דא• 

inayMJgn צײט, חחפים §אד 8 םץי 
 y•: אימאנצען כםעם איצט איד םיחל
 פאר־ אלײז נעויע; גיט איר װאלט זונט.

jyo םײן טיט גאכ<עסיגם ip איך זואיט 
 ״y: אינגאגצעז געוחןן שוין זיכעל איצט
זו;ם.

ya^yr o p אציענ^ן 1סי חאבען• 
p’< דד. ?yam גצזאגם 'orayDa, און 
jyag i ג די געלויבם^ אנ n פון ב

o y o i'ij .װ. אז. א
i א w״o a p w g  iy o, חאט װאס 
i אין ס1יאסי p ין3 איר װאס צ״ם 

fynyi 4אי וחנט סעגםער, העלטח אין 
מן1<וסט  n און מנעםונג *ײרזלע די י

lyo• די צו העפליכקײט jy 'yg.
 8 כ*ט פאציעגט 8 אריין קוםט אם

po  iy 'ia סון חאנס pn ױניאז. לאטאל 
iyna pg» איז n m  o p j\ אגגעתײ

ig םעט ^ p  i p .װאס אײג^היונג 
i p דארזי •אציענם tyaya. איהם חאט 

ry«־^ 8 אין סײרזל, רי a ^ j סאן -iy 
iy  rg ,oiy>p דאחי ly M p g a דא־ א 

i <אר. p ,(אויפ, ^וײןט ׳יג1?יתנ סא 
g זעחר o p  ,rayo ly im nya זעחל זיך 

oiyT''aya אז באשםאנען איז אח iyo 
 .1ד**א j''p נעמן ניט orrg בײ זאא
i p זצדזר lyry inya חאם •אציענס 
»iy וחלילח חס iri« > ga  p*p גזד ניט 

iyp ליםען. i8D^ אין איהם חאט מן 
8 vo  f y ^ r ' i o\ איז אימגעשכױלט 

o סען p איהם opayog דא־ דעם אהן 
i p 8?8 םיס און פײן אזױ piyoo'iH־ 

PDgt״o ױ ig טיס ו ^ p  o p. זיכער 
im ניט דאס ?אן o g i בײ g פליװאט 

ip g  , i p p p א בײ y r 'o ig o r פי־ 
y p ig io :g^ .אינסטיסוציע

i שלוס. צום איצט ?וםעז 1םי p 
 פון איז װאס ,lyoayo no*yi ױניאן

 םעכד די פאר o״prDOMroayay* אזא
i טון בעחס p ,יינמתזדפאנעל :D i^ y 

 מ־יןים. סינאנציעלען א אח איצט ?יך
 יכסיג1 זיך האם נױסאן אאלי נױסס

o p  ryayii אין אויסגעחײקט i p ̂גצ־ 
o^pi'Dayi10 םון ״ o pםעב־ טעץ 

:1928 חאר,
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o צו אן y i iyago חעיטה ױגיאן iyo:yo 
 נעזונלחײטס די אז איז עלפאיג, אן 1פצ

i וואס ס^טיפי?ײטס p חעיסח ױניאן 
lyoayo זיר זאי אמיס, דא fyonpigc 
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̂ס  האלץ• די *ון 1װערע בופ גיא ברעגען ח

 •*ר״ 1P אײמל ארויסגעגוסע! הזילע!
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אנ פױד • אױאנזסחאוו אויד ו

ילענדאר8ה וח$נענפלימר_דלדוננס
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m yo אײנמלחײםען yoopya .וואך
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im איגסאר• טאו סטליט. לא?אסט 810 איגסטיסוט, לײבאר אק — •ילאדנלטיא 
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it ױניאו דער פאר ארבײט טאג א

הא־ שעפער דרעם און קלאוק די פון שאפ־טשערלײטע הונדערם זיכען
 באשלאםען האל, ארילנגטאן אין םיטיננ .א אױף בײטאג, שכת לעצטען בען
 דער פאר װײדזשעם די פון האלכ געבען אדן שבתים צוױי ארבײטען צו

ױניאן.
קלאוקטאכער די פון נעשיכטע דער אין םאל ערשםען דעם ניט איז דאס

טעקם א ארױפלײגען זיך אויף פרײװיליג כאשייסען זײ אז דרעםםאכער, און
קלאוקםאכער די חאכען יאוזר, צעהן לעצטע די אין כלויז ױניאן. ױיער םאר
א ערכ םעםכער א דאיאר צװאנציג 1צ װי הױך אזוי נעטעקםט םאל דרײ זיך

םינקטליך און עחרליך איםערצו זײנען געלדער די און םםרײק. גענעראל
גע־ איםערצו האט כאװעגונג ארכײטער גאנצע די געװארען. געשאםען

צו בארײט שטענדינ זײנען דרעםםאבער די און קלאוקםאכער די אז װאוסם
בלויז ניט און נױם, פון צײט אין חאנט כדייטער א םיט ױניאן ױיער שםיצען

הא־ װאם ארנאניזאציעס ארבײטער אנדערע אלע נאר ױניאן אײגענע זייער
געװענדעט. הילף נאך זײ צו זיך כען

* * #

,טשערטאךםיטיננ נרויםער דער װאם ןאשלום, דער איז פונדעסםװעגען,
 היםטא־ כםעט אױםערגעוועחנליכער, םון דאך שכת, לעצםען אנגענומען חאם

 קלאוקםאכער די פון ארגאניזאציע יארקער נױ דער פאר כאדײטונג רישער
 אסא־ די פלענען אנגעדײטעט, אויכען שוין חאבען םיר װי דרעסםאכער. און

 ארויפ־ זיך אױןז צײט צו צײט פון חאבן קלאוקםאכער די וואס שטייערן, ליגע
 אין םטרײק, דזשענעראל א ערכ זײן איםער ױניאן, זייער טנםםען צו נעיענם

 אכ• ניט און אינדוסםרי. דער פון לעכען דעם אין םאםענם דראםאםישען א
 דע־ קײנע געפעלם ניט קײנםאל חשם כרוך חאט אונז װאם דעם אױף םעגדיג

 םיט ארכײםער די צו ױך אוגטער׳חנ׳דדען געזוכט חאבען װאם םאנאנען,
 מיםגלידער אונזערע *ון םאםען גרױסע די האכען ,עקאנאפיע־, pc םענות
 קריגם ױניאן די װאס װאך א דױם סענם פאר די םיט אז פארשטאנעז, תסיד
 ארגאניזא־ גרויסע קײן אדער םםרײק, דזשענעראל קײן םעז קען אריק

ײ און דורכפיחרען, ניט טעםיגקײם ציאגם  גע־ גערן ױגיאן זײער חאבען ז
געםאדערט. עם האבען אוטשםענדען די גאר װען שםיצם
 אץ שעהנקײם די און םאםענט, איצםיגען דעם p* אײגענארםינקײט די

 םשערלײט שאפ די pc נאשלום שכת׳דיגען לעצםען pc ערחאבענקײט
 דרעס־ pא קלאוקםאכער די געחען איצט װאס דעם, אין אבער, כאשםעחם,

 ױניאן, זייער פטן געשיכטע דער אין םאל ערשטען צום יארנ* גיו pc םאכער
 בנין, איחר םארשםארקען העלפען צו כדי איחר, פאר טאנ א ארכײםען צו

 םאכעין צו pא זאגען, צו אזױ פים, די אויף פינאנציעל זי אװעסצושטעלען כדי
ארנאניזאציע. ױגיאן טרײד א אלם קאםפספעהיג טעהר אלגעםײן, אין זי,

 אי־ אקאךשט יארקיחאכען נױ אין ױניאנם םאכער דרעם pא קלאוק די
 םאםען צום כיז אויםגעטרײםעלט זײ האם װאם רעװאלוציע, א בערנעלעבט
 א pפ פאםירונגען טראנישע די װידערהאלען ניט דא דארפען םיר פונדאםענט.
 p־Dt דעם אין םריש אזױ נאך זײנען װאם פארגאנגענהײט, ניםלאנניגער

 גאנצער דער אין אז זאגען, כלױז קענען םיר םעםבערם. אונזערע אלע pפ
װ אםעריקאנער דער pם נעשיכטע ױ  קעםםע אלע טיט באװעגוננ, יתיאן »

 אנ־ װילדער אזא נאך איז שונאים, איהרע געגען דורכנעםאכט האט זי װאם
 קאםוגיס־ די װא׳ם אנפאל דער וױ ארגאגיזאציע, ארכײםער אן אויף פאל

 געװארען, פארצײכענם ניט ױניאן, אונזער אויף געםאכט האט כאנדע םישע
 ױניאן א םאתיכטען אדער םארכאפען צו פארזוך כרוטאלער צינישער, אזא

צװעקעז• פאליטישע צוליב
 דער צו םארגאנגענהײט, דער צו אלעם דאם שוין באלאנגט נליק, צום

 צוכלר א ארױםנעריסען ױניאן זייער האכען קלאוקםאכער די נעשיכטע.
 לאפעם, קאםיםארםקע די פון לעכעדינע, א דאך אבער צוקלאפםע, א כױגםע,

 די אװעקנעשטעלם. לעכענס־באזים געוונםען א אויף צוריק זי חאנען און
 די צושםעםערט שטיקלעך אױף חאבען דרעםםאכער די pא קלאוקםאכער
 זײער כלויז ניט גערעםעם דאםיט חאכען pa פארשװערוננ, קאםוניםטישע

 טרײדם נאדעל אנדערע אלע אץ ױניאנם די אויך נאר ארגאניזאציע, אײגענע
 אר־ גודם לעדער די pא ארבײםער פאר די קאפענמאכער. די שנייחןר, די —.

p חאם קליקע ױניאן־ברעכערישע די װאו בײםער, ie געהאט םיס ביידע 
 דער pפ אתים לםחנח, םחוץ פארםריכען זײ חאט און — ארײנגעשםעלט

 םאםסע, .ארכײםער׳ די ױי פון אראפגעריסען חאט באװעטגנ, ארגײטער
pH ײ  װאם םקעבם, כיגטעל א אלם װעלט גאנצער דןןר פאר אנםפלעקם ז

 די פוז םקעב־עלעםענט פארדארכענםםען דעם םים נשותפות ,ארבײםען״
םרי^ אין באלעכאםיטלער װעריםדיגע

* * *
 אױםבויאוננם־ אן רעקאנםטתקציאנם־צייט, א קוםם רעװאלוציע א נאך

 גע־ עם האבעז םיר יאחר טעמינען פיבערחאפםען, א פאר װאם pn פעריאחן,
 צו אנשםרעגגומ אן פאר װאם אוםגעכונג, אוגזער אין יאהר לעצםען האם

 קאםוניסטישער דער pפ ארױםכאפען נעקענט נאר חאט םען װאם ראםעװען
 אוםפאר־ די אויםצוראםען pn דעםאראליזאציע, די פארניכםען צו שרפח,

ײ װאם םיט םקעכןןרײ pa אגטווארםליכקײם  אונ• אלע פארפלייצט חאכען ז
jn jn ױ — נריע, איז צושםערען, כרעכען, 1 שעפעד ױ שווער, ו  חארצריי־ ו
 ריי• צו pa צוזאםענשםעלען, צוריק כויען. צו אכער. איז. עם שווער סענד
 קלײ- העםליכער, א pפ געוואחןן פארניפטעם איז װאט אטםאספערע אן גמען

!פראפאנאנדע זלזול קראגיטזאפםער •יגער,
pa װאונדער• אױפצוטאן געלוננען אונז איז יאהר, דעם פון פארדױןז 

 חא־ צײם סורצער דיזער אץ אז שױן, וױים װעלם די ®.,רב״a גארע
 ױניאן דער פון קאנטראל דעם װידעראםאל לעןעאיינצושט ססויזען םיר מן
pa װידער חאבעז םיר םרייד, קלאוק אץ שעפער פראצענם נרעםטען דעם 

דער אין איינפלום איהר pa ױניאן דער pפ פרעסםיזש דעם אױפגעחױבען
.p a לעבעדיגע קאםפםפעחינע, נעשאפען 

pa o jp sa n ia n s פייילעז אלע pa ^  לאגיש, נעקענט אבער, טען״ חאט םרי
 אץ געזאגס, בעםער אדער, יאהר, איין אץ כלויז אז ערװאדםען. זמםעםיג

נאנ- חןם תאינע. נא»ע די ■אוךיכטען «ז נעלינגען אונז ?אל סיזאן איץ
וױםםען זײער נאר סיבעתעלאזען חאנע קאמנײאיעז

 נאנץ וױיםען דרעםםאכער די אץ קלאוקמאכער די ניט. נאטירליך,
ײ אז גוט, ײ װאנען כיז דורכצוםאכען, ארגײם םיט כארג א גאך חאנעז ז  ז

 אינ- נאנצע זייער אז םעםטשםעלען, געםים רוחיגען א םיט קענען װעלען
 צוריק גײםטיג און םאטעריעל איז צװײטען, כיז׳ן עק אײן פון חםטריע,

 אנ• אן דא נאן־ ס׳זײנען כאזים. ױניאן חונדערט־פראצענםיגען א אויף
 ױניאן אשת׳ע חאלטען צו צװינגען דארף םען װעםען כאלעכאטים, צאהל

 אוים־ דארף םען װאם געםטען םקעכ צעחנדליגער דא נאך ם׳זײנען שעפער.
 אינדום־ דרעם דער אץ ספעציעל שעפער, ,אפעז״ חונדערםע און ראטען,
 אוגםעך כרענגען צו קרעפטען אלע םיט םטארען זיך םוז םען װאם טריע,

ױניאן. דער פון קאנטראל דעם
A * *

 עםליכע די אױןן אנפיחרען ארבײט אויפבויאונגס גרויסע דיזע םען קען
 דער זינם ארײנצוקומען אן איצט פאננט װאם דױם, װעכענטליכע םענם
 פאר• כיםעל א אויף כאטש דעם םיט םען קען ;אנגעפאנגען זיך האט םיזאן

p שװערער א װי ליגט װאם חוכוו^ פון יאך דעם גרינגערען 'w די אױף 
 טאג־ אנםיחרען צײט זעלבער דער צו און ארגאניזאציע, אוגזער pפ פלײצעס
 איכער דיםטריקם יעדען אין ארגאניזאציאנם־קאםפײן העפטינען א םעגליך

יארק? נױ שטאדט גרויסער דער
 די פאר איבערנעלאזען פראגע גרויםע דיזע האט כאארד דזשאינט דער

 דעם האכען טשערלײט שאפ די און םארענטפערען, צו טשערלײט שאפ
 חארץ־ קלאחרע, א םיט גענענען פראגע דער אויף שכת לעצםען ענטפער

 אפ־ ױט ארבײט טאנ־טעגליכע איהר טאר ױניאן די שטיםע. ערפרעהענדע
 רעקאנםםרוק־ די קאםפײן, גרויםער. דער !םאננעל םיטעל צוליב שטעלען

 דרײםט־ און זעלבםט־אויפאפפערוננ םיט האבען םיר װאם או־בייט, ציאנם
 אונ־ אז באשלאםען הײליג האבען םיר װען םאראיאהרען, אנגעפאנגען קײט
 אוםגעשטערט םוז ארבײט דיזע — פראנרעםירען, און לעבען םוז ױניאן זער

. . ■ ׳־ !ענד זיגרײכען צום כיז אנגעהן
pa ענטפער קלינגענדער דער p t אפהילכען װעט שאפ־טשערלײט די 

 דרעם און קלאוק דער אין שעפער אלע אין לעבען און באנײםטערונג םים
 ענם־ זעלבען דעם װידערהאלען ארבײטער די װעלען אומעטום אינדוםטריע.

 מגיאן די כדי פארדינסם, טאג א — ױניאן, דער פאר ארבײט שבת א :םער
 ניט־םארענדיג־ נאך דיזען אין קאפ איהר אויפהױבען העכער קענען זאל
 איז זי װי םדרנח זעלבער דער צו ארגאניזאציע די ברענגען צו קאםןז םען

 זיך געװאנם ניט האט שונא קיץ װען יאהר, עטליבע םים בלױז געשטאנען
 יעדען pa נעהערשם םעכטיג האט שטיטע איהר און שטעלען, צו איהר קעגען

!אינדוסטריע דער פון וױנקעל

 נייעם אינםערעםאנטע שטיקעל א אפגעדרוקט םיר האבען װאך, לעצםע
 איםער, װי נעהם, קליװלאנד אז נאכאםאל, נאשטןןםיגט װאס קליװלאנד, pפ

 דער אץ םארקעםם אנדערע אלע pם םאראוים ארבײטם־באדיננונגען, כנונע
איגדוםטריע. קלײדער פרױען

 חשאינט קלױולענדער דער אז געװארען, כאריכטעט נעםליך, איז, עם
 כאלעכאםישער ארטינער דער םיט פארשטענדנים א צו געקוםען איז גאארד

 שםארקער נאך זאל װאם םאנד, םפעציעלען נײעם א װענען אםאסיאײשאן
 די װאם ארכײטער אלע פאר נאראנטיע ארבײט ־װאכיגע40 די פארזיכערען

שעפער. קלױולענדער די אין קריגען קלאוקםאכער
 פארזי• געװען קלױולאנד אין איצט כיז איז גאראנטי ־װאכיגע40 די

 םוםע א װאך יעדע אײנלענען פלענען נאלעכאטים די :אוםן אזא אױף כערט
 גע־ פלענט םוםע די און ,פעיראל״, זײער פון פראצענם צעהן באםרעםט װאם

 קוםט באלעבאם א םאל אין פאנד. א אין יאהר םוף צום ביז װערען האלטען
 ארבייםער זײנע םלעגען ארבײט, װאכען 40 די םון פונקט דעם נאן־ ניט

 דעם אבער, איז, ער װען װײדזשעם. זײערע פון העלפם א פאנד םון קריגען
ױ פונקט צוריקקרינען. געלט זײגע ער פלעגט נאכגעקוםען, געהעריג ו

 אײנצו• נעװען םחויב רול, דיזען לױט אויך, זיינען קאנטראקטארם די
ײ םים אבער, פראצענט, צעהן די לײגען  םרא־ געהאט כםדר ױניאן די האט ז

 אין אםטםאל זײנען שעפער קאנםראקטארם׳ די אין ארכײטער די און בעל,
ײ אז פארזיכערט,1 נים פארבליבען גאנצען  װאכען. 40 םולע די קריגען װעלען ז

 איםםאר• דארםינען צום דעם געגען פראטעםטירט נאכאנאנד האם ױניאן די
 קוםעו צו געלונגען װאך, לעצטע ענדליך, איז עם װאנעז ביז טשערםאן, שעל

 האט, םען םאנופעקטשורערם. די םיט דעם װענען םארשטענדנים א צו
 םעז זאל םעקױריטים, פראצענטיגע צעהז די אויםער אז כאשלאםען, נעםליך,
 און םאנוםעקטשורער א סײ באלעבאם, יעדער װעלכען צו םאנד א שאםען

 און .פעיראל״, פון פראצענט אײן בײשטײערען זאל קאנטראקמאר, א םײ
 40 םולע די ניט קריגען װאם ארבײםער כאלוינען םען זאל געלם דיזע פון

 שטיצעז דעם םון אויך זאל כיעז pa שעםער, קאנטראקטארם די pa װאכען
דזשאכס. סטעדי קײן ניט האבען װאם ארבײטער

* * 0
 פאר האט םאנד נײער דיזער װאס װערמה, פראקטיעזען דעם אױסער

 מ װאס געוױנם, גײעם דייזען מימ אבער זיעען קלאוקטאכער, קלױולענדער די
 •רינ־ אינטערעסאנםע צװײ פארבונדען עראבערט, האם ױניאן קליװלעגדער

װערטער. פאר א זאגען וױלען םיר װעלכער װעגען צי*ען,
 םאנופעקטשורער א אז פעסט, וױדעראםאל עס שטעלט ערשטעגם,

 פאראנטװארםיױ איז קאנטראקטאר א צו ארבײט זײן ארויס שיקמ װאם
 גאראנ- ארבײט וואכען 40 די שאס. יענעם אין באדינגונגען ארבײטם םאר
 סלױױ אץ אינדוסטריע גאנצער דער פאר געװארען אנגענומען איז מיע

ױ אזוי אבער לאנד,  אײנצולײגען אנטזאגען זיך פלעגען קאנםראקטארס די ו
 אץ בײ גאראגטי גאנצער דער פון איז סעקױריטי, פראצעגט צעהן די
ױיניג שעםער די  סלױולענדער דער האט אבער, איצט, געװארען. װאס ו

 ®אר• זימ זאלעז מאנוםעקםשורערס די אז דורכגעםיהרט באארד דזשאעט
 גא־ וראכען 40 די פאר קאנטראקטארם, די םיט צוזאמען אנטװארטליך,

ײ חאבעז דערםיט און שעפער, קאנטראקמינג די אין ראנטי  דורכגעפיחרט ז
 יי ט ג א ר א פ דער איז םאנופעקטשורער דער אז פונקט, דעם שטארסער נאך

קאנטראקטאר. דער ױט און ,ם א כ ע ל א ב ר ע כ י ל ט ר א ו ו

פארחאגדלוגגען זייערע y7c מין • ״י־וי --י *
 רעפערים״ אוו ״באארד דער םון פארהערען די בײ און באלעבאטים, ד מ ם
 װאם ארכײםער אלע צו פליכם גערױסע א האט אינדוםטריע ארםיגע די אז

ף נארטאל זיינען  םיאמןן םוזק װאם pn אינדוםםריע דיזער אין באשעםט̂י
 האדעסממוע םארט םין א שאפט געדאנק נרונט דיזער חר. א פון לעבעז א

ta r שןומד אלע pa באדימונגען ארכײטער פאר פאראנטװארטליכקײט a 
 ארבײטערלו^ם אזעלכע בנונע פארםליכםוננ א אויך שאפט pa אינדוםםריע,

 a ױז4ג סריגןח דערa םיזאן, חרכ׳ן חשאג א pc גאנצען אץ ארױם םאלען
 דעם «» שסיאו ביםטל a קיײגעז װעלען ארכײטער אזעלכע ארכײט. טייל

ױ שטייע. דיזע pa פאנד, ני^ם ט ו אלני ץזיז  קלי
s' -'** ■ געשאפסץ װעם «י װייל װערען. געשעצט םען״■

די אז געדאגק, ױניאן דעם pc אויםדרוק

m

1

גז רו םערעד און ב כעס בי
5S5SS*

 ווערנתר ותניג אין וועלען טען זאל
 וועגמן פארחערען די נאראתטעריזיתן

 םאר• ז״ינעז וואס פחחנן אינדוםםריעלען
 אסא• כאר אםעריקעז דער םאר געקוטען

 אוועקגעשטעלס נאר דארזי סיאײשאן,
w די װערען h ip שורח:

,שסועס... א געוחנן ס׳איז
 איז שסועס לײכטער א װי םעחר
געווען. ניט װירקליך
— בײדען םון אזוי
ארבײט. פון און חאפיטאל פון

סטראשונאק, א רעדעס, באםבאסטישע
 םאר״ די םון ,אדער אײגגעשיארטקײט, א}

 באװעגוגנ, ארבײטער דער םון ^טעהער
 ארבײטס־געבער, די פון צד םונ׳ם אדער
 אוים־ נאר און אויסצוםײנען זיך אלײן

 דאס — צד צװײטען אויפ׳ן זינד װארפען
 ס׳איז ערװארטעט. גים קיינער האם

 קאםיילאציע קײן געװען ניט אויך אבער
 צױ זאלען װאס פאקטען און ציםעךען פון

 די םון בילד אלנעםײנעם »ן נױם׳פםעלען
 איז אויר קאנםליהטען; אינדוסטריעלע

 תײן געװארעז םארגעלעגט ניט סײנעם םון
 פראנראם, באשטיםמע װעלכסס־איז

 ;׳פםערענס קנײם^ען דארםען מ׳זאל
גערעדט. סתם ם׳האט

ציל. א געװען דעם אין ס׳איז
אויסגעקוקט. םיר עס האט אזוי

 לײכטען א םון אז גערעכענט ם׳האט
 א דערגעהן ערשט םען װעט עםועסעזי׳

ט#יה.
;רעדען װעט יענ;}ר רעדעז, װעט חןר

 ם׳וועט װער פראגעז, שטעלען ם׳װעם װער
 שוין זיך װעם באטערקונגען; מאכען

 די בײ סײ שטאנדפונקם, א ארויסוױסלען
 םאר־ די בײ סײ ארבײמער־םארשםעהער,

ארבײטס־געבער. די םון טרעסער
* * * V טאלק א דערגאנגען םעז איז

 האט ארכײטער־באוועגונג דער םאר
 עס און גריז. װיליאם — אײנער גערעדט

 םאראינטערעסיר־ אלע גענוג. געווען איז
 צו נענארט וזאבען םראגע דער אין טע

 דער םוץ באציהונג די איז עס װאס װיםען
 םון פארשלאג צום באװעגוגג ארבייטער

 לעגאליזירען צו אסאסיאײמאן באר דער
 ארבײטס״געבער, םיט ױניאז־קאנטראקטען

 זאלען ?אנםייקטעז אינדוסטריעלע און
 ארביטריײ אז דורך װערען געשליכמעט

 מאכט, נעזעצליכער טיט ^אן־מאשיגערי
 שטאנד־ נענויעם דעם האט סײנער און

 ניט באוועגונג ארבײטער דער םון פונפט
 געזזערי־ דער םיט איבערגעבען געקענט

 פרעזי־ דער נאר װי אויטאר^טעט גער
 אױ םעדערײשאז אםעריסען דער $ון דענט

 דער םון סאב־קאמיטע דער םיט לײבאר.
 םאײ די האט װעלכע אסאסיאײשאן, כאר

 א סיטגעארבײט האט אראנזשירט, הערען
 םעדערײשאז אמעריקען דער םון קאםיטע

 דזשאהן װאל, מעםהױ — לײבאר אװ
 אי*ײ םון אריענדער װיסטאר און םראי
ײ און נאי,  םאר־ די צו נעקומען זיינעז ז

 אנדערע אױך זײנען געסוםען און ;הערען
 װארם־זאגעי דער ;ארבײטער־םיהרער

:ערק<ערט האם ער און גרין. נעווען איז
 ערשט יא; פרידעז, אינדוסטריעיזנר

 אינדוס־ אןז ױניאגט באםעסםמטע דורך
 אםערי־ די ;געזיכערט פרידעז טריעלער

 געבען װעט לײבאר אװ פעדערײשאן קעז
 אםא־ באר דער צו שםיצע םאראלע יעדע

 אינדוס־ םאר באװעגונג א םאר סיאײשאן
 ארויסטרעטען דירעסט םרידען; טריעלען

 םארשטענדיגועען מאכען געזעצליר םאר
 — ארבײטםמעבער און ױניאגס צװישען

o שויז איז דאס m א םאדערט װאס 
 םראגע־צײכען דער צוטריט. לאמזאמען

 װער — גרויסער א זעהר איז דעם ארום
 אױס־ זיך דעם םון w עס װאס װײס
...V לאזען
אלוא, האט, ארבײטער״באוועגוגג די

 דער םון ״פארמולע׳׳ די אנגענוםען ניט
 אוחנק־ איז זי װי אזױ אסאסיאײשאן כאר

געווארע?. געשטעלט
 עיעש או — איז שטאנדױנקם דער
^םארםולא״. דער פעהלט

 קען דעם םון צי סלארקײט ס׳םעהלט
 ארביט־ געצװאונגענע אױסלאזען ניט זיר

רײשאן.
ארבײטער די צי זיכערקײם ס׳םעהלט

 #רנײ• ױן קאיייןל 11« שטמפ מר
אדי ויצנןו «#רח#מז די גיי לו yייו fff 

מן ,1אס«׳ נאר •סעריקען מי ««י ייי
ן גרין •מײחנני m יו

y די «ון «#ר»מ»#ר דער rv ttJ iJ is 
 iynyssnf« די — סינײעקמוחגרס.

ווכייקוס. 11•

ניאנאגאצו) « «זן (גאטיצזןן
ג ח. םון נ א ל

 אנער״ פאלשםעגדמ ?ײן װעט כאוועגונג
1 רעכטע טיט צד א אלס קענט  סיט מי '8

אינדוסםרי•, יעדער אין פליכטעז
 H וערטער,1 אנחנחנ אין ס׳םעחיט,

 איגדוסטריעלער אז גאראנםימ גרויסע
דם װעט געזע״ז פח באםעסטיגט םרידען

 כאיאגמטען, פון באוואכט פרידען קײן זײן
* * *

 איז אורזאנע םפעציעלע נאנ׳ז א און
 נאוועגונג ארבייטער די םארװאס געװען
 די.פארמולע״ אננעםען נעהענט ניט האט
 זי װי אזוי *ספםיײשאן באר דער םיז
 נרא־ נעװארען. אװעסנעשטעלם איז

 ױגיאנש יארקער נױ די אוים איצט קומט
 לןדישי* םטיים דער דורך באהעמפען צו

 אין ארביטר״׳שאן״פונשם אן סלייטשור
 אגרימענםס. אעדוסםריעיע צו באצונ
 *װײ אין ארביםרײשאן״געזעץ אן םאראן

 וואס דזשוירזי, נױ און יאריו נױ םטײטס,
 ארניי• צװימען סאנטראסםען אז םאכם
 סוזען זאלעז ארבײטס־נעבער און טער

 שיחנס״נע• א םאר ווערען םארגעבראכם
פונקס אזא הפבקן צדדים די אויב ריכט,

ו ארײגמשט׳ויפ י r״f י v .ד־ימגטס*
ו ארניטריישאן־נעז׳מ »ן ס׳איו  *ת «

 צדדים ד• און קפגסראמט**דדיס, סןרפפן
 אונ• אויך זיינפן ארנײט און ?פפיפפל

f סטײט די נעזעץ. oyi פעמופרפ׳נן t• 
M דו pc לײנאר פװ תר״שא) r פ׳דרט 

i n  t« *atp » נאצוג אין זאי פוגהט 
 ini* גסל פגרימנטס ייגדוססרי׳ומ *ו

ta . in• יפר־ גיי חןר ניי איז נאשלוס 
 פג• ליינאר אוו פעתריישפן סטײט מר

 פידלוסטען רי צולינ מײפרעז מגונמן
o r i ארנײטעי אינדױױדועלע סאסען 

ra דןס חרן חאכ«ן in .פד״ די נעחאט 
 oivpvi שוין;יט חאט נײטער״נאווענוננ

 די יאחן. נױ אין לפנן די םפרקױןןן
n זיר שטעמן ומלנע  \vmסטײט וד 

r נױ 1» לייבאר *װ פעדעריישפו r 
— ארגוסענט »ן גןחאט ^לסן

נ  אין געזע׳דפונקט ןחניינער פן ױי
 ניט פארױאס לא;ד, נאנצען פפר׳ן נוט
1 יפרק נױ אין

* * •
o םון n גינצץ די פז זעחן *ו איז 
 און ענין, ליינטער סייז נפרניט איז פראנן

o r i ו נריו פרמזידענם םיפןרrנייס לט 
 אלץ נענאננען, םראנע רןר אין פפרחעו־

 םאנפנ״ זיר װאלטען פראנלעסען םעחר
אין גערעדט ער האט — תתןוױלעלט

̂ םערסי פלנעסיינע
*

 האט טערטינען אינעמײנע אין און
 דע- עםערי, א. תש״מם נמתדט אוץ־

 מאני־ *תפניוידטע די פון פארטרעטער
 איז ער יאיער. » איז קר פעסטשורערם.

רער סון םארשטעהער פ פלס געקונמן

הנו פרישען חןס אױף שםח ווארמס ״מג״ וער
םוער װניאן אלפען או פח

ד. jb פון
 םעברר טען13 םון ״טאג״ טעםעני אין

 שע• חןם םון בריף א איגעדרוקם איז אר
m אוגטער׳ז ״שלום״־יאיאץ, דעם לי, p:> 

 םײ צום געפאחרען איר בין װאס *צוליב
 באארד עקזעקוםיװ דזשענעראל םון טיגג
 ױדםי אין אינטערנײשאנאל דעי םון

 דארט םיך חאט מען אזוי װי און הויז,
אויםגענוטען״•

 זײן אן הויבט חגדול חכם דער און
םון חנדאקטאר ״װערטער אזױ: בריװ

 קלאוק די פון ״םארקעם״ אין ! ״טאג״
 ימדען םץ־ באגעגענען דרעסםאבער און

 ױנ־ דער םון םיטגלידער הונדערטער טאג
 נײגמריגקײט גרעסםער דער מים און יאן

 אזױנס האם װאס אײנער, יעדער םרעגט
פאסירט. םיר מים

 ־גער50 די װאס ערקלערונג, אן ״אין
 איז ^טאנ״ אין נעסאכט האט סאטיטע

 צױ קראגק ביז איך אז געמאידען, געווען
 ױניטי אין יאםירונג געװיסער א ליב

 טיגערס אין זן1מ צו איר dip װי הויז.
 >' ארײן װאלד אין גזמים צו ? ארײן םויל
 לאגער שוגא׳ס אין איבערהויפט און

״ארײן#
בראד, גאנץ םאר סוד א בלײבם עס

p ליגען צו םעגליך איז עס אזוי װי ^ p 
 ־yp צו... גלייכצײטיג און הײם דער אין
 םיט״ ױניאן חונדערםער באגעגעגעז נען

 אזן ?לאו? די םון םאר?עם״ אין נלידער
 אזוי נעכאר, זײנען, װאס דחנסםאכער״

 םיט האט עם װאס װיסען צו נײגעריג
 «א־ שעיי ליגענדיגען״ ?ראנ?״ חנם

 ?אםוניסטישעז דעם םאר וועל, םירט.
 •טאג״ טעםעני זיעע אוז שעלי׳ן שתדלן

 םעגלץ/ אפשר איז״יעס אונטערשםויער
 בא־ צו <זײם דער אין ?ראנ^ ליגענדיג
 טיטנלידער ױניאז חונדערטער גענענען

 םאר?עט״ דחנסםאמר און ״<זל$ױ<ז אין
 ערשט געחײמניס דאס ווערט ‘אונז םאר

 אינ־ בריװליכעז וױיםערדיגעז םון געלעזק
:האלט
 צר טראגישע.״ דאם ?וםט איצט און״

חאט װײס־פו״עזידענטען די םיט זאםען

 ד וועםען אין אץ איחר פץ טײל א זײנען װאס ארכײמער די פאר זארגען
צייטען. נארמאל;; אין זיך נויטיגט

ײ וועלען שםעדט אנחןרע אין אינטעתעשאנעל דער פון טיטגלידער די  ז
p באגריסען הערצליך כער j r 't שטענדיגען דעם םיט כרידער קליוולעגחןר 

ײ װאס פראגרעס  זײערע אץ ארבײם־באדינגזגגען די אתאניזירען צו םאכען ז
 קליוד די יםוז־. םענשליכען םעחר און ױשדמגען םעחר א אויף שעפער
ײ וױיל דאפיר, הױ«טזעכל'ך •ראגרעסירען ארבײםער לענדער  א חאכען ז
n ױניאן. טרײד געזוגטע p פאר־ גאנצער, א אלם מורקעם, קלױולענדער 

 די ®ון שםעלוגג ראזױאגאלער אמ וױימזיכ&ױגער רp צוליב לױב אױך דינט
ר n באלעבאםים ארטיגע o צוליב לעצםענ^ ,pn װניאן, מ p ברײמעז 

 פראגעז ארכײטער pn ודנדוסטזײעלע נטגע שטאגדטונקמ טענשליכען אח
^ o ך_קלױולענד^י1[ n j« p •m nPeמשמעחענד #״ p i ם״ דזש. דר״

ײאנדער״  ר. דזשאחן ̂ז
סכסוגיט די

m ארױסגע־ אימער חאנען קו̂ג םארױס 
די נימ געחאט צײט «ו זדים —

 געװיסער א אויםגענוםען אויך דארס םיר
 צו נאקאגט גום איז װאס נארענשטײן,

 iv איז װארשײגלױ ^wgopii^p די
 כא• אלס ״באדײגארד״, אלס געוחנן דארט

 ע?זע?וםיװ דזשענעראל דער פון שיצאר
 םארגעװאר־ םיר חאט «ר אויך באארד.

 ״שלום״ םיט א« זיר גיב איך ווארום םמן
ײ א 12 געװען שוין איו עם םאכען.  זי

 געבליכען בין איר ווען בײנאכט, גער
 צױ כארענשטײן דאזיגער דער אי? אלײן,

pn ,יאר א סיר 1צ געזאנט •רײנגע?וםען 
 ידחקען... ניט סען װאס וחנרטער,

ילאץ״. דעם םארלאזען געחײסען םיר און
דער־ אויס וץ־ לאזט םראגעדיע n און

 געבלי- איז שעלי ארימער דער װאס מיט,
 װילדערגיש דער אין בײנאכט שיעט בען
?עלט. א אין און

 צוליב סל*ר שוין אונז װערט איצט
 פאר׳ן ?ראנ? געלעגעז איז שעלי װאם

 חונ־ גלײכצײםיג ^באגעגענעגדיג ״טאג״,
 מאר?עם״. אין סיטגלידער ױניא! חןרטער

 םארלויםדונגען און ליגען בינטעל זײן
 אזױ עי חאט באהונשטײן ברודער געגען
 חאם ער ביז יאקעט, אין געהאלטעז לאנג
 בארענשטײן ברודער אז דערוואוםט, זיר
 גחיסער דער חאם דאן תשטארבען. איז

 דעם געגען ?אםוי זײן אױםגעהויבען חעלד
 זיך ftp וועלכער בארענשטײן, טויטען
 ני־ דיזע געגען םארטײדינען נישט ממחר

 םילא םארלױםדונגעז. חנרטרעכםיגע
 ער איז װאונדער, סײ\ איז שעלי׳ן אויוי
 בא־ און משרת ?אםוניסטישער 8 דאך
 ?אםױ םים נאטירליכערהײט זיד נוצט

 דאס ?וםט װי אבער דרכים. ניסטישע
 ippm צו ״טאג״ בירנערליכ*ז דעם צו

 זײ־ װאס מאנשעז, אויף םארלויםדזנגען
y און טױט שוין מנז i  \v m פאר־ נישט 

 ״טאג״ טעםעני חנר דאך חאט ? טײדיגען
 געװי־ דער איז עס ווער געוואוסט, גמנוי
 טאנ א סיט ערשט בארענשטײן. סער

 געדרו?ט אלײן ״טאנ״ דער חאט םריהער
:נײעס םאלגעגדע

 םון גרינדער ערשטע די םון **ײנער
 טעטיגער א און ױגיאז ?לאו?מ*כער חנר

 כארענשטײן, חערי יאחרען, םין מיטגליד
 קאגסאמפ- םון געשטארבען נעכמען איז
האסייטאל״. סיני סאונט אין שאן

 װיר?ליכ?ײט דער אין אױס זעחם אזױ
 װען ״טאג״. םון אוםפארםײאיש?ײם די

חי םען  אינטער־ דעד באשםוצעז נאר מ
 נישט אםילו זיר מען שטאלט נעשאנאל

 צו נעםײנחײט נרעסםער דער םאר א•
^ אפילו םארלוימדען W וועלכע טוי *p 

 נישט םארלויםדוננמן דאזיגע n נמגען זיר
 ?ראנ־ קאנסאמפשאן א מון פארטײדיגען.

 צװײ םיט מרשם חאט וואם םענשען, קען
 אין חיילוננ נעזוכם ,pnw וואמן דדײ
 א םען םאכט יוניאן, זײן םון הײם דער

 עחחקי־ גענעראל דער םון *באדײגארד״
 עײ יײ םון אײנעם םון און באארד, טױו

 קלא'?מד די נענרינדפם וואם׳האם שסע,
o ®עז סאכט יתיאן, מנר m גע.*.*ײ 

ק״. r געגאראי די נאחמםי w?וד 
םעג 5 נאגצע נעסיסעט

ש
ײ\

m nv rw aa iiw i * w v n •אספסיאײ
e rw  pcל ניל  rmp• איניפסטר̂י

p סיל i pa נאו m״>n ױניפדנאל««ד 
m m ס.1סוײו־ארנפגי)»«י iy א»ן 

n ןam אויו n m im i ארניפרייש*״ 
d אי« ׳וי m  in n ר• זללג׳ןר ד׳נר פאר« 

n $ i אי« «ר װ^לג׳וו פאר a ♦ m n* 
in איוום לױט יפנס. im i אריי ױגיפגפ 

,IPW א*נדופטרי«ל«ן אין צװאג;
n,פרײהייפ a נענאך a o T,״

שםעלפי ה*ט iy דוידען. ;*ט עס •פ̂ר
»פ runovפיט#ן ;אנץ פ§ך* pn ו

w a  nvo<a ,נתיס c e n ra  ta• ^ י  י
ײו גפי ivp פרייעו  יילדופ• pa iyn ז

am m  evu iv w  iy?yne\ •אויפפלרא 
V'O. י  Com* גאר דער pc ״!אררולא״ י

 סנפר״y«a ניט איחס פאר איו סיאײ־*אן
 סיפ נאדערןן גאנצען pa ייר »אס צו

iviM אזעלנע iB איי — /י umyj ויין 
avyov.

» • א
va%n\ פאמומן o n *אױנ׳ש

 nyoy pa. נרין — |MynרMפ די פון אן
ד די \n\vi זיינען ,oy חײסט «ײ,  ווינפ׳

o אױו׳ ■ערזענלינלײטען סטע ve n 
e ט׳חפט װארט in y j. ארנײם, — נרין 
y ניט קפפיטפל. — עסערי iiy i| װסי 

v «ײ ז*ל עס w\ ^פארנייט im m *פ»ר 
n ס׳איז שטעיע). ; a lyuvi׳yo גחפן 

 ״אונד •ונלילוס, פון פארשטעחער םון
y« פלזא. פארם״אישע׳/ r ’ ii| ־י זיי 

 נא• די pc טשערלײט״ ״אוםוארטייאישע
 ליי• די pc לMרסyאי» סר. חןי־טר״דס.

D דיס ;y rw איז טריידס pa ,iyiiyj 
^ליידפר״ די pc נילי.ה*ף סר.  מנ

 יואס עחספערסעו איינינע אויך םריידס.
im זיינען jim h c ארנייט חױ־ סיט pc 

o n אםיס לײנאר אינט¥ר;פ*יאנפלען 
מ a «וױמ, זשענעווא, אץ M,“ זװי  pc 

 lyyytynyy a אױך ניישאנם״. na ,ליג
pa פרנײטס״מיניסטזר צום פסיםטענט

)a«t 11 אויזי (׳•לוס

i n  pa איז ׳מלי סר. חײם. ױגיטי 
מןpy«a פהין ur •we tveany am* ו
נױס ן nafivרוחינ נעלאנם פלז«, האט,

V נוש״ויל אין חבר זײן t c;apyi pa 
nאויס ia ■•רק פארעסט קײן לאזען ry i* 
M טער iyoip a n[ נזד און;ישט מאתען 

רייל״ onyi’D, pa לויפען «ו נרויכס
pm  pm נער״8י .שונא׳ס e n r  *ita

V* דוקא oan iy װאס דאס ניינאכט. i 
 אין קרימן בם8ניינ ש«עט אזוי װאלם

 ep;ia או;ז פאר נלײגט <«גער" ,שוגא׳ס
a ia ,די מיט גענעגיש8,כ זײז וױ סוד 

n אין טיםנלידער ױניאן הונדערטער a e 
 e״niyp:aip נעלענען איז ער נעת סעם״

pa היים. דער
 ױניםי חגר אין ta איז, אםת דער

”| »<ra נעײען גישט אפילו איז חױז P 
 דעמ־ ׳|m נעסט א״ננעלאדענע די םאר

 אזוי• באא־ד. tt’Dtpytpy דער pe נערס
 וױיס* װי ױגיאן־פיחרער אננעזעהעגע גע

 יער נאך ן1האכ׳ חבינסקי, •רעזידענט
 מײל a נעכמ׳נעז נעהן נעםוזם םעשאן
 הא־ U ײאי הייז, פרידמאנ׳ם צו װ״ט,

 אנטיילנע־ אנדערע םילע נענעכטינם נען
 קאטיטעס די אין באראםוננ דער tic םער
pe םעסכערם געוועזענע די mpm> pc> 
17 pa םיז Mנרו«ע. ,טאלעראמ״ ר 

ש »ra כ׳לויז ױ םייו  גע?אל.ט האם ׳שעיי ו
 .שו;א״ און ,םינןר״ רM אז ערװארםען,
 זיף װי נאחאנדלזז בעםער איהם

 ■ניס a ה*יט אכער ,טאנ״ רער אליין.
tic נלײכווערטעל יענעם:ta ;,,t ? a t עס 

 עם t'M מציאה a אכער ילינען, a איז-
•1ד*

 דער שױן װערט ״טאג״ דער
 פאר ״פײפער״ אםיציעלער

 דער אץ שעפער סקעב
אױך. קאונטױ

 ר1לע זײנעז יארק נױ אין *לינקע״ די
 אז םױט, אוױ צרות, אזעלכע אויף םענס

 קײן דעליװערעז גישט אםילו קאנען זײ
 זוכט ער און *טאל׳ םעםעני םאר׳ן סטאס
 אין אזש נײעס ״אוםיארטײאישע״ זײגע
 גאט איחם האט ־ענדליר פאנםרי. דער

 דעלי- באקוטעז האט ער און געהאלםען
 נאםירליר •אסײק. םון <ודס די ווערט
 ן1ם בתוועל א םון פארם דער אין װידער
 פא־ אין איז װאס ססעלקינסאן, א עפעס
קאמוניסט. א אלס באקאנט סײק

 םון םיטגליד א !שםױנם און הערם
 חאט קראױוס, םיז באס א רינג, ארבײטער

 ארבײטעו/ זײגע אױף לאפאום א געמאכם
 בא• דזשוינט ״לינסעז צום געהערעז װאס

ײ וױיל V םארװאס טרעםט און ׳ארד״.  ז
 אדבײ• ױניאז גומע... קײן נישט זײנען

 סאכט באס א אורזאכע, מאדנע א !טער
 גיט זיינען ארבײטער די וױיל לאפאום א

 חא״ איצט ביז לײט. ױניאז טטע סײן
 םארקער- דאס ■ונקם געהערם םיר בען
ר גראד לאקאזטס םאכט מען אז םע,  ת

 דוקא זײנען ארבײםער די װאס םאר,
 ברמועל דעם םון לײם. ױניאן נוטע יא

 קײן גאר איז דאס אז #סלאר אבער איז
 סםרײק א גאר באלעבאס, פון ניט לאקאום

 נישט און ױגיאן, אעגערקענטער חנר פח
 גאר וחליל̂ז חט לײם ױניאן גוםע נעגען
אײד• סקענ פאםוניםמישפר חנר נענען

(10 •h i XM« mkr)
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נײעם ארבײטער אינטערנאציאנאלע
j  ne חעלין

s » « p אר ר מ ע טי ד * ע6ר ר #ן ת  י
פ ®ון ■ כ ען א ג די ה׳ ע  ש

ס ט בײ ר אנ. א .ט
m >*םסםער־ פון קןוונסיל נע;ןר* 
 איגם*רנ**יסנ»ל ױניאז טרײר דאסעו

own בזר־ אין סיםימ מווםעז זיין אױןי 
tre כא׳ןיאסען <ין w re n a חײ־ דןם 

 אינטער״ נרויםע םים טאנ םאי יאהרינען
 דעםאנםטראןויעם ארנײטער נ»*יאנ*דע

 יפעה׳־ אכם פון ראםיפיצירונג דער סאר
 האט קאונסיל דער טאג. ארנייםס דינען

 אננן־ *לע *ו *ז׳*־יפס » ארױםנןמיסט
 אױפקיערענ־ ױניאנם, סו־ײד עלאםענע

 איננתר־ * םון נױםווענדינסייט די דיג
v* «**י«נ»תר ’ *p ראטיפיקײ־ רער פאר 

y vטא: ארבייטס ׳פעח׳דיגען אבט טון ן 
 ױניאן םרײר איע אויפםאדןחןנרינ און

עס  נרױ־ » םאר׳פארײטעז *ו «מ*ניז»י
p דיזעז סאר ■ראאאנאגת סן m.

י האט כאקאנם וױ  װאמיננטאנעד ו
in w n jy a אר־ ׳מח׳דינעז אבם » פאר 

 ׳פטיםען 82 סיט ,191« אין נײםם
t 2 מגען r e m b איינזוםי־ איבעראי 

 אר־ ׳פאח׳דינזן אכט נעזזזייכען • רען
 באדארפט נאר זזאס וועיכער םאנ, בײטט

ד ײערען דאםיפיןױרם  פאר׳פײ• די ײי
 כדי םענאטען, איז ■*ריאסענימז דעגן

 גיז קראםט. נעלמלימ « חאמן ז«ל «ר
a r a קלײנע עםלימ בלויז אבעד ה*בןן 

 ײא׳פיננטאנער דעם ראסיםיןררם םלוכוח
 װיכםינסטע איז םייםסי די גא׳פיום.

t re m o r רא־ ניט איהט אי«ם ביז חאמןן 
 דער י1איי אייגע װארטענדיג טיםיןנירט,
 מנלאנד. אױױ וזויפםזענליך *װײגמר,

 יאחר מחן naaa םארפיצאמן זיינמן *וזי
 נאד איז מ׳פלום וואסיננםסגעד רער און
>«r ני׳פט in a n w « .װירימיכקיים 

ipodpw יאהד r r זוױי■ דער פארתוםען 
ir e ,י ומלמו־ פאנגרעס ײ  פאד־ ײד ד

 עננלישע די יאזזר. צעחן *לע זסםלען
 םארסיײ אונם«ר אי«ס כיז חאט חמירוע

 חנר םים ממנערם אויסרײדען חננע
 פאר־ איחר חאט אי«ט ראטיפיהאןוי^

 v געס»כם מכתרטאז, םר. סרעםזנו/
מן ®יז סםײםםענט מי  וויז עס ו

m רעגײ ענגיימע מ^גסערווטםמוע די 
 ראםיפײ «ו נישם ענכמי^מן איז רונג

ס. װוומינגםאנער דעם *ירעז  םר. גוומיו
 רעװיזיע n »ז ס»רי»גגם, בעס^מו?

ס װומימםאנער דעם וויכער מיו  מ
 ןורדנוגי םאנ חנר אויו• וחנחנן נמטעים

װ*ס נעקססנר חנר «יז
̂רקוםעז י#הר. קוכמגחנן דים ®

 *ג־ איז מדמרזס ווטממגכתמעד ד?ר
ם » »ין געװ*רמז מגוםעז  די וחנז די

 זיך ^כען חמידתגיז מוייםטיליסםי^מנ
fyw p«nn ו « tw m nnim  tan ׳קאםזי 

 דעד &»ר נעםירס ח^ביז ס»סיז די יו^ס
r o r u n p r i ר און  זעלבסטב•־ ח»י מ

 חנכמולט זינם םמדקעד. די טון ^טיםונג
 רזמירת־ מייסאייסנך^מ די זיןי חןןבעז

מן »ון ערזזאים וױחןר מן  •רבײ־ די זו
 ענג־ די אתםערחײמע^ «ז װידער סער

^p r אײזר דזרך זיך מםעים רעגיתגנ ׳ 
r אויע׳ן זמונדלונג * r דער טיז p»jn־ 

ז «יע י  #ינםערנ•* דעם יחוװןמױדס י
 אטענעם » צו ס<ל»ס צרבײםער ציאנאיעז

w חןורםען »ח «P ענניישע *די גזנגען 
 ארכײםער דעד רמניחמ. ס»ע*ס&

רי im יוייף arm נצםס ל*ס9
 כתובילי״ יענדעד M פח ױניאגס םרײד
ר׳ז זיך זיחוז  םווי ער*םעז קומגדצן מ

 קצסוי ברויסען » «יז אנוזױב צום ױם־טונ
צרבײםס מעח׳דיגען «כט דעם &»ו

XOWP
ר רי ע ד ד שניי ריי ד אין ט אנ ל ס  רו

ם. עב ק ס אר ם
« די תי i נ«מ<״, . n סון ארנאן 

a n כאקלײדוגנס־פאו־אײן, וזםלאגדיאמן 
p tu o an n u 'w  ■vm a u n s נייעם K־ ' 

o n  ir e זװעםאנד m  na אר־ גיחד 
pa r m r a u .תםלאנד i n חד  ני

 טויזעט־ 77 מזזהט ײסלאט־ אין סאראיין
r e n o a o n ס וזעלמ פון םיםנייחס־ 

a פרויעז. זיינען וועלפס n בלויז !אתלען 
80 ■t u r o r חמיסםדיר• !אוזל חט־ פון 
r e *מז («ז םיםנגידס תםלסנד pa ױי

“p אױך  t v m׳jjm p  o n  j אה־ נים! 
0 o  n ד *n r r t יעיסז 

.9'o ir e o u n( אימדחמיססלא־ די 
»jru rm n  eo ao n  r a  eyn  j r חאם 

m a n n a  m  r a  w  .g n oo בא־ 
y n o o n r a  o a m«? 29 ןןזײס onp
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 רוסלצני קײן ^•ה^כמנדיחס דןוענסי
 פ»ר גצעסםצרס איתחג פון א»כדימגג »ן
 דא װײג דרײװ, ״^תצניזצציצנס״ »ז

̂בען  מט«ך p»p »ײנס »<ץ ׳צױן די ה
 איז opprD חןרםע* די און ניט ארכײם

 די םיט פןןרנוםעז ׳צטארק ססתםא דצך
̂יגוגגען  און סצציטליסםצן גמגען מארפ
A םראצמיסםען.

 באמאוס דזגר איו כווחוקנתריסםימ
 אז םאראײן, בא^ײתנגס רוסישען ®ון
n צוגמ־ זײנען װאס ארכײםער, יעניגע 

 מוו^אחױ^גס די אין טויײד צדם ׳שםאנען
 נים.גענוג דעריבער ח*מנן און־ יאהרעז
̂לען ?ווא^יפיקאציעס, םרײד  אינגאגצען ז
̂זם גיטס  ױניןנן. דער צו ותרען צדגעל

 רוסישע טח םיםעיצ דער אײך געפעלט װי
 די אינדוסטריאיציזידען צז האמוניסטען

 אונזערע ? םאסמן ארבײטער אידימע
 וחןולםעץ, יוניצז םארימרס דער םון מ־ײגד

 דעם םים באגוצען זיך געסעגט כ׳<עבעז,
 רעװציצוציאגע־ מאסקװער די םון םיטעיצ

W טרײר pc ארױסווארםען און רען  n- 
pdi p̂ p r ’oo ’ jio און p<yp באיצס׳ 

 דצר בצת סרײד איז אוײיננעקוםען זייגעז
 םאר אק רעװ^וציע ה^סוגיסטימער

יוגי^ן. פאריערס דער vm און םרײד

®ראנגדד־ די ®ת װאוקם
יתיאנם• טױייד שע

 זיך הןוט י#הר צוױי לעצםע די פאר
 פון םענדעגץ שםענדיגע א באםערקט
 ױג־ T»-' ק^סוניסםימע די ®ארלןוזען

 הא־טיגע די םצד ®ראנקרײך אין יצנס
T טייסמן װ*ס ארבײטער, t 1צ צותק 

 צעגםער״, גאציאגאלצן ״פרײען דעם אן
 אײן אין האלט צ*הל םיטגלידער װעםענס

 ״טרײען פח פראגרעס דער װאקםען.
 באזונדערס איז 'צענטער״ ניתי^נא^צן

 (פווריז) דמפארטםעגט סײנע אין גרויס
 פארשפריײ פלעגען ?אמוניסטען די װאו
אגיטאציע. װילדע ספעציעל א סען

 ,״פרײער״ דער האט יאהר 1922 אין
 מעםבערס טויזענד 54 געצעהיס, צצנטער

p 52 איעקװפט א אח t פראנ?. טױזעגד 
 אז אזן םעםבערס 60^00 — 1924 אין

 אין םראנ?. םױזענד 121 פח אײנתונםט
 אײג־ אן און םעמכערס 70,000 — 1925

 1926 איז פראנ?, טױזענט 164 פון סונםט
 םעכד 90,000 געצעהיט מוין זײ חאבען
 פון חדמים potnp 9 די אין אח בערם
ײ צעהיען 1927  םזנםבערס טויזצנד 91 ז
 סומצנט 192 סין איע^נםם אן פױט

 אנ״ n דאס אלזא זעדלעז םייר טראנ?.
 טרײ^ אססטערדאממר דקם זממער*«ץ

קרײך אק אעטעתאציאנאי װני*ז  םר̂א
 וואקסעז רענעלמעסיגעז א אין חאיםען

 איץ קאמוניסםען די םח חשביז אוים״ז
 זײער געווצז איז ע& װאו פר»ג?רי^
פצסטוג^ אםאליגע שטארססטע

 עהרען ארבײטער עםטרײכישע
אנדענ?ען. מאטעאטי׳ם

 סאציאליססימער באריםטצר דער
 א םים געשםארבצז איז װאס פיחרצר,

 אי־ םאשיסטימען fni טוים יחןר6מ»ר
 *ויבײ־ די ®ח גמהרם ווערם טאאיעז,

 צד ̂אנג גיטט אענדער. אאע אין טצר
pn טינטער־ םאציאליספױטאר דער האם 

 ר$3 םאטעאסי׳ם פאראײביגם נאציאנאל
 אױט־ איחם האט זי וו^ס דצרכױט, םעז
 באריחכד דצר אין םאנוםענט א צאט6ג^»
 נ*ר די חײנ^ ארבײטצר בריסצלצר םער

 דצר םוז אדםיניסטראןױע, ציאייסטחפע
 p« ח*ט וױעז, ממאדם חיםם^דימעד

1926 i n r אנצורופצז בא^אסקז jfrm  
 די זיךי 1גצפמצ עס וואו גאסצז, די פח

̂יסטעז די װאם חײזצד,  חאבצן םאציא
 טאםצןד :ארבײםצר די פאר אױטנאבויט

 סי־ װיצנצר דצר חאט איצט סאוחנר. נױ
 •רביי־ נײ* בותז צו בומ^אסעז ח** טי

 חפצן זיך ווע^נז כזנ5וחנ חייםצז, םקר
מז, םאטצאםי  צס וח^כע און אח חיי

 םיט םאווצל א ווערצז אײננעםויערט וועם
̂גענדער  עױ־ דצד ״צו ;איכערעריפם םא

 דעפוטאט איטאיליענחצען דצם ®יז נצריננ
 אימאליצגחצער דער פון שנקרעםאר אין

ip סאצ^-דעמא?יאםיע, ip r s ם»מד 
 צעחג־ דעם געמ^יז איז ווצלכער אםי,
̂ס ,1924 ױני, טען  אי־ m ®ח ?רבז א

0סר^חײנג בצדצײגתגס
 נוײעוץ םאציאליסטען דענישע

so יובילעאום• יאהױגען
 דצ־י די האם צודי? םצג צםייכע מים

 גצםײערם צארםײ סאציאיל^םימע ניצזן
 איחד ®יז ױבילצאום ־יאחריגצן50 דעם

 פאמצקד אמ םיתרתג די צ^סמננץ.
צ איז םצז  צונטצ- אדבײםצד דעגיטע *
 צד זיד איז •רבײטצרטטםט די װאו חנן,

 םי• םאלאס גרויםע אויא ?אמננצאוםנז
 נ*אד- דאד צו צומנחערט זיך און טמגצז
מ רײכעד נ מי מן י»ח ג  יראנחנס נרוי

וצגסטר^ אק סאציצייזם «ון
^tr די ijn 100 •ארטמ OMenas 

ײ אדעאיזירנמ סױזצכד י י • ו^ךליײיי •

 םאציא^יסטײ דאר פון np^rn חור טער
 ער־ וײגצךדי צס נרױס ווי פא׳י־טײ. שער

i פון םאמצן n אר־ םאציא<יסטימצר• 
 חורםה, זעחן םצן up חנגםאר? אין טײ

 וײנען יאחר מחן יצצטע די אין וואס
 אין געװארען. פארדאפעלט כחות איחחנ
 טוײ 75 םארםאגט ב<ױז ױ האם 1918
 יאחר חיעטעצז אח טעםבצרס ?עגד

̂ט פױטגאידעה םויזענד 150 זי צעח
 םא־ די האבען װאהיצמן לעצטע די ביי

̂יסטען  םון ■ראצענט 37 באקומעז ציא
 דענמזצ וײ שםימען. אפגעגעבעגע אלע

 קך- די בײ האפט •ארטײ םאציא^יסםימע
 גרויםעז א פייערען צו װאהיעז מענדע
 די אויף פעסט־רעדנער אלע און נצחון,

עאוסס  אויסגע־ האבען םיטינגען ױב̂י
 תורצע א גאר אין *? חאפנוגג, די דריתט

 » געװינען סאציאליסטען n וועאען צײם
 ארביײ דעגישע די *ון שטימען מעהרהײט

 םון באלעבאםים די װעחנן װעילצז םער
דקנםאר^ שעוזנעם אבער ס^ײנעם חנם

 האלענדישער דער אץ לאקאוט
אינדוםטױע. דדעל

 אססאסײ באת^ײחגגס האלענדי׳פע די
 שנײרעד די פון ארגאניזאצת די אײשאן,

 צוגע׳פיקט האט האלאגד, אח באיצעבאטים
 איגדיוױדױ ארכײטער יעדאן צו ברױו א

 דצם פזן אז וויסעז, גא^אזט איהם און על
 קוםען נימם כמהר צר וא< אן ־טען15
 געוועהנ״ א באדײט דאס ארגײנס דער צו

 איז ארכײטער א<צ םון לאמווט ליכער
 דײ פון צוועק דער טרײד. מנײדצר חנר
 ארבײטער די איצױמרעסען אוז שריט זען
 װייצ אסאסיאײטאז די אז װײזען, זײ אח

̂ען נימט  פאר ױניאן דער םיט םארהאנד
 דעם דורך און אגריםענט,־ קא^ע?טיװען א

 אינ־ ארבײטער די צוױנגמז צו בריוו
 ניט זײ. םיט םארהאנדילעז צו דיזוידחנל

 ארבײ־ האלענדישע די ניט און ױניאז די
 די אפטרעקען. ^אזעז זיך װעלען טער

ע  אנט^לא־ איז ױניאן ^נײדער האלענד̂י
 סא־ צום ביז תאםזי חןם םיהרעז צו סען
 עגט״ זײנעז ארבײטער וײ און סווי מע

 קאםםס־ זײער םיט טעהזr צו שי׳אסען
ארגאגיזאציצ.

 פון װבילעאום -םער80 דער
טאניפעםט. קאמוניסטישען

םאחשײדע־ פון ארבײטער םיליאנען
 פארשײדענע אויןי םײערען לענדער נע

 קא־ םון ױבילעאום טען80 דעם אוםנים
 ערשטען דעם — םאגיםעסט םוניסטימצן

 װיסענ־ םח דאקומענט חיסטארימען
̂יכעז  האמונים־ דער סאציאליזם. שאםם

 װיסענמאםט־ די איז מאניםעסט טימער
 סאציא־ מאדערנעם םח באנריגדונג <ימנ
 איג־ דער פח גרונד־שטײן דער און יציזם

̂יסםישער םעתאציאגאלער  בא־ סאציא
̂םען וחנגונוג  *ז» םון בוך * איז זע
 אנגעגריםמז םיל אזוי םארכמס ^יינעם

 האםױ דער רױ געװארען םארםיידיגם אח
 מאניפעסט חנר םאניםעםט. גיםטישער

מ איז  גרויס אמןר ®ארםאם, זײז איז ^י
ײז »יז  » איז עס גצדאנקען־דײכקײם. ו

̂יין  סאנ־ זײנעז עס וועלכען אין ביכעל, ק
 אמת׳ן, היסטארישע גרויסע צצנטרירס

̂כעס אח  נרוי״ > ארויסגערופען האט ווע
 קאסוגיס־ דער *ימעראטור. פירױןזים סצ

 גצװארעז געבוירען איז םאניפעםט טימער
 םוז יאהר דעם אין — 1S48 יאהר איז

̂יכע גרויסע  מעז און רעײאלוציעס בירנער
tip ,רעװ^וציע, גײםטיגע די אז זאגצן 

D דער װאס lp'ונ'סטrםאיניםעסט ער 
 עחפײגען, זײז םיט ארויםגצרופצן האט
 פראג־ דעם פאר באדײכמנחנר םך א איי

פאיוימי־ די ײי כמנגמהײט, חנר פיז רעס

w אק ביתמרטום פון חנויאאוציעס 
 ?אטוניםטיעצוי דער יאחוי• -םאן1848

 חנר אוי<י ארויסנערוםען חאט םאגיםעםט
 ■רא^גטא״ דעם ארענע געזע^עאפטליכער

 וױדצחפפרוד דצם אויוי <ןנגע\ויזען ריאג^
n ױאס n ראחק״ קאפיטא<יסםי**ר• 

 אויפנצוױזאן זיך, אין םראגט אופן ציאנס
 קצאסצן״ פון אתפארםײד^יכ^ים ךי

o באוױזצז קאסף, n קאנצעגטדאציאנס 
 פראקלאםירט ?אפיסאל, פון כאראקםער

 אינטצרנאציאגא״ םח נויטװעגדיג^ים די
 •רא^עטאריאט, םון סא^דאריםצם אער

o ווזן^מר ip איז idbp• םאר־ צו ,גארנים 
 גאנצע וײ ער האם נעוױנען צו און ?ירען

װעאט״•
 יאהר 80 ילעצםע n םון פױפך איז
̂יבע די זיך האבען  אום• געזעלמאפט

 םים און גצענדצרם םך א אויזי מטענדען
 פר^עםאוײמען פון םאקטיס די יך1א זײ

רינ- םאציאליםטיטע די קלאסעךקאםוי.  י
 פון תריטיס מארקסיסםימע די »יז ציסעז

ײ געזעישאםט ?אפיםאליסטימער דצר  זי
̂יבען אבער נצן  אםת׳ן. אײביגע געב

 אוםשטענדען נײע די םאריצאנגען אודאי
 איל־ *ז דאס דאך איז טאהםיס. נײע א

 ילזןי װעצכער אמת, םארקסיסםישער םער
 ארבײ״ פון קאמף דער דאם אונז, רעגט
 עקא־ די צו צוגעםאסט זײן םוז קלאס כמר

 פון אוכדעטענדען פאיציםישע און נאםײפע
 עם איז ילעבעז״ נעזעלשאםםיליכען דעם
 און םארקס ווען *ז סם^ ׳פום א אחן איז

 טאג, צו הײגם געאעבט װאילםען ענגעלם
 םעסט- זיתרע פון םך א זײ װאלםען

 דער־ בא<וײז א תוװידייכ^ שטעילוגגען
 קא• םון װערס לעבענס נײע דאס איז םון

 און םרייםטער' חןר — קאוטסקי ראיצ
 ער ױעלכער *ין — מארתסיסט גרעםטער

 רצוויזיע א אוגמער אוגטערגעצויגען האט
 בא־ דער טיט עהרע,5י םארהסיסטישע די

 עגגצ<ס איז םארהס װען אז הויפטונג,
ײ ײאלטען געילעבט, װאיצםעז  דאס גוםא ז

 זעלבסם זײנען ענדערונגעז געטאז. אילײן
 נויטווענדיג. זאגאר און םארשטענדיציך

 מאני- קאםוניסטימען םון תמצית דער
 און אוםבארירבאר אבער ב^ײבט םעםט
 בא־ פון קײ»א א ב^ײבעז ^אננ נאר װעם

 פראצעטארישעז דעם םאר גײסטערונג
1 קלאסענקאםןי.

 מענעדזשער דעם פרעזענטירן
ערמאן.טש פשא און

 און עילעסבערג ח. פח ארבייטער די
p.אויןי האמז סס. מארקעט ס. 337 אםפ 
 אופן ברידער<יכעז און טײנעם זעהד א

 און צוםרידעגהײם זײער ארױסגעוױזצן
 ברו־ ^אפ״טשערםאן, צום דאנרבארקײם

 און גגטע זײן ם»ר םיילער, דײװיד רעי
שאפ. אין ארבײם םיכםיגע
̂בער איז  אר• די האבען צײט דערזע
 צופרי־ זײער ארויסגעװיזען אויך בײטער

 חנם םיז ארבײט דער מיט דענהײט
 ברודצר מענעדדצער, באארד דדצאײנט

ײ זואס דעם דורך ביאיליס, ם.  האבען ז
 געהאלםען איז וואס םיכױננ, שאם א בײ

 פרעזענ־ יאגואר, םען30 דעם געװאיען
 קאםם״ א מיט םשעדםאן שאפ דעם םירט

 םע• דעם *יז סיילװערװער, סעם בארעז
 פאוגטען• גא^דענע א םיט נעדזשער

יעז.
 א געוחזן דאם איז אאנעםײן אין

 םיםיע, שאפ שעהנער וואונדערבארער
 געזוגםער א געהערשט האט עס וראו

 ?א־ אראגזשםענטם די גײםמ. יתיאז
 דזא• ברידעד דײ פון באשםעהט מיטע
 און .18 לאהאל גאלד ח. און לוביז
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 n •נםוזיאױ® זקי ח«זם ?ס ײי יױזזר׳ חייסס
 יסידיאיו איו באיחאתנ *יגײםןר איייש׳נ

y די מזמ e rv n צי «ח  אמסייוײאאחא י
א ײי T ימיא^ ײיימרס נארםזװם י i m• 
ײ איי יעײת׳ יואיס o«e ern ייי

מענשען מידאנען
דעס ױרו חי־זער זײערע «ון קראנקחײם •ארםייחןן

פון נעבחיך יײפדנעז

ם ס א ל - ס ק ל
■I רעגולידער םאנען באריהטטער דער

̂כ® איחר מנם םיייאנעז. יעגע «ן זדינעי נים זײט זדחר אױב  לי
 בא• עקס־לאסס torn עקס־לאקם, כרויכען װעלכע די, *ן אויםנעסינען

M זדחר דייס. ia i נעפמ» זײ קענס »יחד זומןן, גים לאנג ױי na■ 
 Tireayo אין םקוי, אץ n״ איז נאס׳ םרים•»ױ«ץ »דן *ריט יעדער
 איחרגאי• wpp ױענדעז און קעחחןן גאר זץ־ װעם װ>סאיחר ארער

lyTnyn אײר ײקלימ ײסס נןכרױמזר, מס־לאהם מו y t —  ̂
ly^ א i a a i r a a ןןגןס־יאמס m פאר׳ן p a y s.

g a n a m  g a o ’* m  a n m m n a  
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ט טםלאזיגהײ ארבײ
גסרדין װאלף םיז

 ״»רבי'טס־ װארט דער באדײט װאם
 םארשטעחן עס קאן מען ?״<אזיגקײם

 שםאלען. א אין װי זין, ברײטען » אין
 ״אהן זײז םײגם ארבײםסיצאזיגקײט אויב

 איצמ ארײן עס געםט דעסאלט ארבײט״,
 די באשעםםיגט, ניט זײנען װאם יעניגע,

 ^וםפעךפראלעטאריער״ אננערוםענע אזוי
 םענ״ טרעספס, װאנדערער, בעטלערס, די

 םען קאז םארילוירען, זזאבעז װעלכע מען
 צו ארבײטען, צום םײהיגקײט די זאגען,

באשעםטיגט. זיין צו עםעם, טאן
 באוערײטי- עם זײנען יאר? נױ אין

ײ גארהי האט רוםלאנד אין םען.  בא־ ז
ײ םון געםאכם אוז שריבען  נאנצען ״א ז

צימעם/ <יםערארישען
 די װי װיםענשאפט עקאנאםישע די

 גע־ ניט הןןבען געזעלשאםכדוועסינשאפט
 אוים־ נויםיגע די דערשײנונג דער שאנסען

 זאנק, דארםען סיר איז םערקזאכמייט.
 אויסגע־ נעגוג נים איז םענאםען דער אז

 װאס זאר, א איז דאס כאטש פארשט,
̂ו נימ םארשװינדעם  העכ־ די אויף אםי

 װעלכעץ װאוייצשםאנד, םון שטוםען םטע
ערילויבען. זיך קאן ארדנונג הײנםיגע די

 קיין ניטא איז רײדענדיג, אםת אין
 ייאד־ די צװי״זעז אונטערשײד הװאליטעם

 ארבײםסלאזזג םון סאםעגאריעס שײדענע
 קװע-טי־ דער אין נאר איז חילוק דער

 םאיל אלע איז עם :םאם דער אין טעט,
 װײ- און ארבײטסלאז סעחר םון םראגע א

ארבײםס<אז. ניגער
ריכ־ איז, לוםפעךפראילעטאריאט דער

 םראלעםא־ םון םײל א םארשםאנען, טיג
 זײן נאר ארבײטער־סאסען. די פון ריאט,

 ארבײטס־ איז צײכעז כאראקטעריסטישער
 אר־ כראנישע שםענדיגע, לאזיגקײט,

ב'יםס<אזיגקײט.
 אזםבאשעםטיגטע, די םון םײל דער

 אין ניט־ארײנגעצויגענע אוםםאדנוםענע,
 איז פראילעםאריער, די םון ארבײם דער
 פראלע־ דמם םאראײניגט װאס בריס, דער

 די לוםפעךפראיעטאריאם, מיט׳ן םאריאט
 שםענדיג־אר־ די םים ארבײטערשאםם

בײטסלאזע.
 םון ארםײ די איז עס גרעםער װאס

 םעס־ שטארסער, אילץ ארבײטסילאזמ, די
 צאל די ?לענער וואס בריס. חןר איז טער
 פו| רײהען די אין ארבײטםלאזע רי םון

 דער ווערט שװאכער א<ץ ארבײמערשאםם,
 צװײ םארבינדונג עקאנאסישע די בריה,

 לוםםעדםרא־ און פראאעםאריאט דעם שעז
 ארבײטערשאםם דער ׳צוױשען לעטאריאט,

טרעםפענשאפט. און
צײטװיײ• זײנעז וועאכע ארבײטער, די

 װאם רינג, דער זײנען ארבײט אהן ליג
 פרא־ םון טײלען בײדע די פאראײניגט
 די איז עס קירצער װאם לעטאריאט.

 נענטער אלץ ארבײט, אהן זיצען םון צײט
 רינגע־ העכערע די צו ארבײטער דער איז

הײט. דער אין לאך
 םרן לענג דער אן זיך װענדעט אלץ

 אויב ארבײטסלאזיגקײם. םון צײט דער
 דעסאלט לאנג, גאגץ אויס זיך ציט צײט די

 ץ5א ארבײםער דער זיך דערנענטערט
̂יקליכעז צום םעחר און םעהר  שיס־ אוםג

 דעם שלעפער, םון לעבענס־־וךיזע און זאל
לומפעךפראלעטאריאט.

 לאנג אזוי אז םיר, ?אגען דעריבער
 אד־ םון געםאהר א פאראן איז עם װי

 פראלעטאריאט, םאר׳ן בײטםלאזיג?ײט
 אםגע־ אפנעםײלט, ניט אצץ נאר ער איז

 םון שלעפוירים, םחנות די םון זונדערם
 דער םיט נאר לוםפעךפרא^עטאריאמ•

 אדער דערשײנונג, דער םון םארשווינמנג
 מאל אלע װעט ארבײט װאם דעם, דורך
 קענען םארזיכערוננ א דורך אדער, זײז,

 וחד צעריסען יוומלען—ארבײטסלאזיגקײט
 צװײ די פאראײניגען װאם ריגגען, די רען

 םון שיכטען אונטערשטע די םון עהען
 לומפען־ און פראאעטאריאט דעם פאלק,

פראלעטאריאט.
̂ען םיר  םיט םארנעמען דא זיך װע

 םארשטײ ענגערען אין »רבײםםלאזיג?ײט
 ארבײטס^א״ די זײנמן ווער ווארט. םון
 ארבײםער, ?אטעגאריע א איז דאס ¥ זע

ט נים צײםוױי^יג איז װעלכע  אגגעשט̂ע
 םח דעםיגיציע ו*י ארבײט. דער אויף

 ; אזוי זיך ײענט5 ארבײטם^אזיג?ײט
 פח צושסאנד א איז ״ארבײםסלאזע?ײט

 ארבײטמ װיל ער אי װאס ארבײטער, אן
 עם ארבײטען, צו פעחיג איז צר אי און
 ־np צ< איחם םאר אוםםעגליך אבער איז
 «א- זיך זאל ות^כע באשעםטיגומ, גען
 ערווארטע־ די און ?עגםעניש זײן צו סעז
באלוינונג״. טע

 דער פון חרי^ת און שפיצ^דיג^יט די
 זעחר ניט איז םיר, נלויבען דעםיניציע,

 וױים װעלמנר ארבײטער, םאר׳ן נויטיג
 אױ^ אויםנעפרובירם צס האמ גוט, נאנץ

 אײן ניט פאתוכם האט און אאײן, זיד
 *חן ארוםנײז פון טעם ביםעחנן דעם סאל

 4ברוינ בעםען קינדער וײגע בשעת איכײט
 ארבײסס^ד איו וואט וױים ער ג׳לעבעז,
מג״ די פח בצסער אביס^ זיגקײט ױ  ו

. ע^ןנאטי©ם«^. שאפטלימ
 -סײןא ♦nw קיא pn ניט w עס

tv וועגמן נעז  ,a r t מ ךי » צ ןו *ו״י; •ו

 וױכי־ די םון איינע איז בײטסילאזיגקײט
 איז װירםשאםם א םאר װאס טיגסםע.

 ווענ עס, איז ארדנונג אן םאר װאס עס,
 און ארבײט, אהן ארום גײען ארבײטער

 אין זײ זײנען יא, ארבײטען זײ װען
 איבער- מאתען, »ז שרעק, שםעגדיגער

 צו װאס חאבעז נים זײ װעילען מארגעז,
טאז•

זאגען, סיר םוזען םוגדעסטװעגען און
 סטאטיסםי־ װײניג גאנץ דא איז עס אז

 ווע- ענין. דעם װענען טאטעריאל שעו־
 ארבײטס־ קאטעגאריע ערשטער דער געז

 ניםא גאר איז טרעמפס, די װי לאזע,
 םםאטיס־ סיסטעםאטיזירטע קײן כםעט
 צװײטער ^ר װענען אםילו נאר טיש,

 זײ־ וועלכע ארבײםער, די קאטעגאריע,
 אויך איז ארבײם, אהן צײטװײליג נעז

 ציםערען פונקםועלע ריכטיגע הײז ניםא
וועלכדקרע. דעם צו נאהענט ביז

קרי־ דאםען סטאםיסטישע בעסטע די
 נע- דארםען ױניאג^ די דורך םיר נען

 םים־ טרײד־יזניאז םון צאל די םיר םינען
 אלס אנגעוױזעז זײנעז װעלכע גילידער,

םאכען. םארשײדענע אין ארבײטסלאזע
 אנגע־ האם ניריארק םון סטײם דער
 םון ציםערען די םארעםענטליכען הויבען

 םא־ ,1903 יאהר איז ארבײטסלאזעהײט
 דענםארק ,1908 יאר אין — סאטשוזעטס

 נידער־ אין שייעדצן ,1910 יאהר אין —
 — עסםרײר ,1911 יאחר אין — לאנד

- קאנאדע און 1914 יאהר איז  יאהר אין ־
1915.

 לענדער צװעלוי שוין האבעז 1914 אין
 וועגען סטאסיסםיק עםענטליםג פארםאנט

ארבײטסלאזיגקײם.
 אוג־״ אז אנסערקען דא דארוי םען און

j חײסט דאס טער־ארבײט״, r i r וחנלכע 
 צייט, גאנצע n ניט םארנוםעז זיעען

 ביז נאר האם אביסעל, אחנײטעךאונםער
 סםאטיסטישע ריכטיגע הײן ניט חײנט

 קא־ זיך זאל כתן וחגלכע אויזי ציםעתז,
 גע־ װי אױסםארשצז און םארלאזען נען

ערשײנונג. דיזע הערינ
 םטאטיס־ צום איבערגעהן ײעיעז מיר
מאטעריאל. טישעז

 םאר עםפ^אימענט םון אינדעקס דער
;1922-25 יאהרען די

1922 1923 1924 1925 
93 98 94 79 יאנואר

96 93 79 םעברואר
95 76 מארטש
97 96 76 אםריל

97 78 םאי
97 80 ױני
87 98 - 84 ױלי

99 84 אויגוםט
85 סעפטעמבער

91 89 אסמאבער
89 נאוועםבער
93 91 דעצעמבער

 די אין (באשעפםיגונג) עםםלאימענם
 אינדוםט־ םראדוצירענדע אויסנעהליבענע

 יאהר אץ מאנאט אקטאבער אין ריעס
2927 .

 עכד דער 1אי מאנאט אלטאבער איז
 האל־ אײן אױף אראפנעפאלצן פלאימענט

 חדש םים׳ן פארנלײך איז פראצענם בען
 צײט זעלבער דער אין אבער םעיטעסבער,

 באלוײ אין אויםהױב אז םאדאן דא איז
 ארום מאםאל) (פיײראל נונגם־סר־הכל

פראצענט. 1.2
 (בא״ עמפלאיםענט םון לעוחגל דער

 5^ איז 1927 םאבערpא איז שעםטיגונג)
 םון לעוחנל דעם םון גידעריגער פראצענט
 באצאחלונג(פײ״ די און ,1926 אקטאבער

 פראצענם 7j6 בײ נידעריגער מאטאל) ראל
.1926 א?טאבער פון לוין־סך־הכל דעם םון
 ארבײפרםטאםיס״ םיז אינדעסם דער ״

 אק- םאר עמפלאיםענט אז אן, וױיזט םיק
 םארגלײך אין 87.6 איז 1927 טאבער

 םעפטעםבעו/ םאר פראצ. 88 די םים
און ,1927 אױגוםט, םאר 87.4 .1927
.1920 אסםאגער פאר 92.5

 אויםצאהי־סד דעם םון אינחןקס דער
פאר איז םאטאל) (פײ״ראל הכל

91,2 ------------1927 אקםאבער
J 90.----------------םעפטעםבער

9---------------------אױגוסט 1
98,6 -------- 1926 א?םאבער,

 איז 1927 טאבצרpא םאר באריכט דער
 אויםגעאלײ םאטעריאל אויןי באגרינדעם

 54 די אין אנשטא^טען 10362 אין בען
 די םון אוגדוסטריעס גרוים־פראתצירענדע

שםאאםצז םאראײניגטע
 איאסומר 1אי פאברימן דאזיגע די

 3,002349 באשעםםינט חאבען סאנאט
 יואד • פאר שכירות וועמעס אמעשמעל^

 דאי• 879,761308 באטראםען האט
v מר צםילאיםעגם פח פארנלײך) 

 ס$ר (באלויז) פיי־ראל און שעפטיגוננ
 םא- אאםאמנר און םעפםעםכער אין טאל

: 1927 יאחר אין נאטעז
 אינדוםמ־ באותחנחנ 54 די םון 25

 אננע־ םצחר באשעפטינם מאבען וײעס
 סצ•* אק אײדצר א?םאמנר, אין *מאצטע
אינו־וםםריצס וצלביגצ -n אח אצסנצר,

צמיםיו )•pnvro( אויסנאחס phi טיט

 האבצן איגדוםםריצס, צעצגצמנע 9 םים
 פײראל אין פאדגרעסערתג א באריכטעם

סךהכל). (באלוין םאםא<
 עט־ אין ארויםשטײנ גרעסםער דער

 פרא־ 5 און 3.4 צוױשען אלצ פלאיםענם,
 םרויען־קלײרער, אין נעװען איז צצנט,

 טא• געצײג, אנריקולםור קאגםצידפאנערי,
באקסעס. פאפיר און באק

 אין פארגרעסערער װיכםיגסםער דער
 כיז 3,4 םון זיך וױנם טאםאל, פײראל

 םינוי די אין נעוחנן איז פראצזמט, 9,8
 צוגאב אלס און אינדוסטריעס דצרםאגטע

 םעל, : אינדוסטריעס 13 םא<געגדע די אין
 כע־ םעבעל, אוױוענס, ד«ויזערי, העםדער,

 נעשטעפד גלאז, לײם־געםעס, »כען,1 םיאמ
 פראצ.), 3.8( אטאםאבילס סחורה, פעלטצ

 שי־ און פיאנאס אפאראטעז, עלעקםרישע
 אינתסטריעס צוױי די אבער םעךבוי.

 בא־ האנען סחורה װאל און באװעל פון
ארופשםײנ. קלײנעם זעהר א װיזצז

אראפ־ אויסןעשפראכעגדסטער דער
 פײראל אין און צספלאימענם אין זעץ

 מא־ אתטאבער םאר טאטאל (לוין-ליסט)
 אײז־ אין אחיסגעװיזען זיך ד.אט נאם,

 רעהרען, ־ אײזען מילינעךי, סרים,
 םערטילײזער, שםױתל און שיך,

 ציגעיצ צעםעט, פעטראלעום־םארםײנערװ,
 אינדוסט־ שינעס םײרס אוימאםאביל און

 איײ בױ-אײזעז, שםאל, און אײזען ריעם.
 און דאםף־םורען אטאמאבילס, זען־גודס,

 בא* אלע—אינדוסטריעס שיםעךבױאוננ
 עמפלאיםעם, אין אפפאל אן זײ וױיזען
ײ װײזעז צײט זעלבער דער אין אבער  ז

 (סך םאטאל פײראל אין ארויפשטײג אן
לוין). םון הכל

 גרופען פאפיר און טעקסטיל שפײז,
 םארגרעסערונג א האבען איתםטרי םון
 מאנאט אקטאכער פאר עםפלאיםענם אין

 האם טאבאק־גרופע די פראצענט, 1 ארום
 םראצענט״ 2,3 אויח ארויםנצמטיגעז

 עם־ אין אפפאל אן דא איז צס בשעת
 איבע־ די אין (באמעםטיגונג) פ^יםענם

 שאסעלט ארא«עץ חגר גרופען, 8 ריגצ
ביז געהילץ־גרופע דער אין 0,7 פון זיך
גרופע. לעדער דער אין פראצצנט 2.1

םאמרעסערוננ א צײגען גרופען גײן
 מא־ אקםאבער אין מאטאלס פײראל אין
 אין פראצענם 0,4 םון אנהויבענדיג גא̂נ

 אריפגעחענדינ און עסנװארג־נחפע דער
 װאגאךנרופע דער אין פראצענט 3J2 צו

3 איז  םון גרופע דער אין •ראצענט 3
אינדוסטריעס. םאראידצנארטיגע

שטא־ כעסישע און שםאל און אײזען
 פײ־רא^ אין םארקלצנעחנג א צײגען םמז

 האלצען א םון װײגיגער אין טאטאלם
 צוליב גרופע, לעדער די בשעת פראצענט,

 אינ• שוכװארג אין םיזאן שלעכםעז דעם
טון אראפןאץ אן אן וױיזם זזסטריע

 צענטראל םזרח־דרום די פראצענט. 6.2
 קלײ- א באריכטעט סע?ציע געאגראפישע

 םאר עםםלאימענט אין פארגרעסערוננ נעם
 איבעריגצ־ אלע אבער םאנאם. רpםאבpא

ביז 0,2 םון אדאפזאץ אן צײנען םע?ציעס
 אנ- װאס אבער יעדערע. פראצענט 1.7

 שטעלט טאמאלס, פיײראל די באלאגגט
 ניױענגלאנד די ;םארקערט ארויס זיך

 1,3 םון אײנםאל אז באריבטעז סםײטס
 צענטראל מערב און בערג וײ םראצענט.

 םארקלענע־ קלײנעם זעהר א ־־־ סםײטס
 םארנרעסע־ היםשער נאנץ א אבער רונג,
ו באוױיזט רוגג י  סעק• איבעריגע אלע איז ז

 מיםעל־אטלאנטית די אויסצר ציצס,
 ניט םארגרעסערט האבעז וועלכע סטײםס,

פראצענט. 0^ אויף װי םעהר
 פראצ. 7,5 בײ נידערינער 1927 יאחר אין
.1926.אקםאבער פון

 און עםםלאימענט םון םארגלײך א
 1927 אלטאבער אין טאטאלס פיײראל

: 1926 אקטאבער אזן
 פראדוציחננדע די אין עמפלאיעמנט

 איז 1927 אהטאבער איז אינדזסטריעס
 אײדער װעניגער פראצענט 5,3 געירען

 טא־ םײ-ראל די און ,1926 א?םאבער אין
מאנאט אקטאבער אין געװעז זײנען טאלס

 אינ־ םון גרופעז צװעלוי די פון צװײ
 צײ־ — םאבאק און טעקסטיל — חסםרי

 עמפלאיסעגט םרן םארגרעסערוננ א נען
 פעריאד, *םאנאטעז12 דעם פון צגדע צום
 םאר- א אז װײזט נרופע םצ?םםיל די און

 (סך־הכל סאטאל ■ײ־ראל אין גחןסצרוננ
לוין-ליםםע). פון

טעתס־ דער איז פארנחוסערוגנ דאם
 פרא־ 2.4 איז 1-4 גצוחח איז גרופע טי<

 2.4 און עטפלאיםענט אין 1.4 ־־־ צענם
מאמאלס. פײ־ראל אין

 םאר־ דאס איז נרופע טאכא? דער אין
 חורגרײכם עםפלאיםענט אין נרעסערומ

פראצעגט. 2.9 געווארצז
 די םון 7 די אין ■אףאלצנערונג חןם

 נאנץ געווצן איז גרופען 10 איבערינצ
 אין סײ און עםילאיםענט אין סײ חיבש

טאטאלט. פיײדאל
 -JV איז שטאל־נרויע און אײוען די

̂ון V אין פראצענם 10.4 בײ נעפא * dp-״ 
 םא״ פײ-ראל אין פראצענם 10.6 את םענמ

 געליםצן חאט װאננסמתפע די סאלס.
און צםפלאיםענם אין •ראמנט 9JI בײ

 םאטאלס; פײראל אין פראצעגם 10.6
 האם נרופע נאאז און <ײם שםיק, וײ
®8 3 ?n v h v 9.5 ױז עםי^איםענט אין 

 נזד רי .6טאטאל פײ־דאל אין אראצאנס
אגגעװארעז חאם גרופע (לאסנצר) חילף
 7,4 אח עספלאיםענט פון פדאצצגט 7.7

כע־ די םאטאלס. פיײראל אק •ר*צ&ט M.** \ a . ,  r;;*.

 פראצעגט 0 און עםפלאימנם איז 7.6
טאטאלס. ניײראל איז

 און אײזען חוץ גרופע, םעטאל די
,̂  עםפלאײ איחר ם*ר?לעגערט האם שםא
 פיי• דעם און פראצעגט 8.4 אויף םענט

 און פראצעגט; 11.5 אויף טאטאל ראל
 אינדוסטריעס געםישטע פון גרופע די

 עמר אין פראצענט 6.9 םאר<ארען האט
 פיײרא< אין פראצענם 8.4 איון פלאימענט
טאטאלס.

 םארגרעסערוגג אויםנעשפראכעגע אן
 צו איז פעריאד צרועלזי־מאנאט דעם פאר
 קלײדונ^ פמיען גודס, פאדים אין זעהז

 צוקער-ראפינײ שיך, און שטיװעל ראבער
 אי« אראפפאל זסטער5םערעא דער רוגג.

 װאם אינדוסםריעס, אכט די אין זעהן צו
 נרד שטאל און אײזען די ארום כאםען

 פעטרא- םיל־ארבײם; און ען5זענםײ פע,
 םערטילײזערס; אןן לעא\ם־£ארםײנערונג

 געשטעםפעל- גלאז, אין טעפעריי ציגעל,
 און וואגנס אטאמאכילען, םחורה; טע

 אטאםא״ און פיאגאס די דאסף־םורען,
ביל*ט*ירס.

סעק״ געאנראםישע אטלאנטישע זיד די
 אין ניט ענדערונג שום קייז ציעט ציע

 אתםא״ םון פעריאד פאר׳ן עפפלאיםעגט
 אבער .1926 אקםןןבער און 1927 כער

 סעקציעס אכט איבעריגע די םון זיבען
 עםפלאײ אין םארללענעחנג א אז װייזעז
 7.2 ביז 4.1 םון שטיעט װאס םעגט,

 א וױיזט סעקציע פאסיפיק די פראצענט.
 פראצעגט. 1.7 אױף בלויז םארקלענערונג

 באשטיסםען א אן צימט סעלציע יעדע
 ענ״ צום טאטאלס םײ־ראל אין אראפםאל

 עס פעריאד. ־םאנאטען12 דעם םון דע
 דער אין פראצענם 1.6 םיא אן זיך הויםט

יס און סעקציע (סאוט) זיד
 דער אין פראצענם 9.7 ביז ארויוי גייט

סעסציע. םימעל־אטלאנטיק
:םענשען פער פארדינסט •

 אק״ איז מענשעז פער םארדינסט דער
 n םאר 1927 יאר אין סאנאט טאבער

איז צוזאמענגענומען, אינדוםםריעם 54
 סעפםעכד איז ײי גרעסער פראצענם 1.7
 ני• פראצענם 2.3 איז «1927 מאנאט בער

.1926 יאהר אין אקםאכער סיז דערינער
 איד איז םענמעז פצר סאדדינסט דער
 םארגסערערונג, א אן וױיזם 1927 טאבער

ײך אין  אין ,1927 סעפטעמבער םיט פאר̂נ
 צנדערו̂נ שום ?ײן אינמסטריעס, 39
 העכסטער דער אינדוסטריע. אײז איז

 שיםעז־בויען אין זיך צײגם ^רויפשטיע
 עיצעקט- מעל, הזיזערי, פראצעגמ), 6.4(

 4.9( אםאמאבילס און אפאראמען רישע
 אראפזמץ טיםסטער דער פראצענט).

 םראצ.), 7.2( םערטילײזער אין זיך צײנט
 סלײדער םענער איז שטיװעא, און שיך

פראצענט). 3.1(
 און עמפלאימענט םיז אינדעקס דער
 פראדוצירענדע די אין טאטאלס פעי־ראל

:אינועסטריעס
 עמפ- םון אינדעקם אלגממײנער דער

 יאהר אין מאנאט אקטאבער םאר לאימענט
 פרא־ 0.5 איז צאל די .87.6 איז 1927
 םאר אינדעקס דעם םון נידערעער צענט

 יאוזר; זעלביגען אין מאנאם סעפסעמבער
 אינדעקס דעם םון העכעד פראצערט 0.2
 5.3 און 1927 אין מאנאט אוינוםט פאר

 אינדעקס דעם םון נידעריגער פראצענם
.1926 אין מאנאט אקטאבעד םאר

םיי״ םון אינדעקס אלנעמײנער דער
 םאר סך-הכל) (לויךליסמע טאטאלס ראל

 די ,91.2 איז ,1927 מאנאם, אלטאבער
 אינ־ פיז העכעד פראצענם 1.2 איז צאל

 הע״ 0.2 ,1927 סעםטעסבער פאר דעקס
 מא־ אוינוסם ם^- אינדעקס דעם םון כער
 נידעריגער פראצענט 7.5 און 1927 נאט
 מאנאם אקטאבער םאר אינדעקס דעם םון
.1926 יאחר אין

 ארביים םון צײט םון פראפארציע די
 פראדױ די אין אננעװענדעט קראפט און

 מא״ אקטאבער איז אינדוסםריעס צירענדע
:1927 נאם,

 אנשטאלטען 9.092 םון באריכטען
 אז צײגען, ,192/ טאנאם אקטאבער םאר

 די םון פיאצענט האלבען א םון וױינינער
 81 געארבײט, ניט האבען אנשטאלטען

 םד m אויזי םונקציאנירט האט םראצענט
 פראצענט 19 און םקערזשול, צײט לער

 האט פ-אצענט 40 טײל־צײט; א אױף
 םון קי־אםט נארמאאע םולע די נעברויכט

 האט פראצענט 60 און אננעשטעלט די
כוחות.־ םארקלענערסע םיט נעארבײס

געאר־ האבען װאס אײנריכםועען, די
 88 דורכשגיט איז געברױכט האבען בײט,

 נארמאלער םולער דער םיז פראצענט
 האבען און אנגעשטעלט די םיז לדאפם

 פראצענט 97 דורכשניטליו םונקציאגירט
צײט. פולער דער םון

 אראפגאנג אץ אץ וױיזען ציםערען די
 קראםם, תרכשניט אין ■ראצענט 1 םון
 דורכ• דער איץ ענדעדוננ שום הײן אהן

ארבײטס-צײט. שניט
 סםײט יאדק נױ אין עכיפלאימענט

 איז מאנאם דעצעביבער אין םאבריקעז
 פונקם נידער*נהטעז זיין צו אראפנעפאיעז

 20 אז כל!»ןד, איז םען .1927 יאחר אין
 אראפנענױ זײנען אמעשםעלטע טויזענד

 (לױײליסםע/ פײ״יאל םרן געווארעז םמז
 *'־-־♦תס-צאל די איז נאוועםכער; דנט
פראצ. 93 אוי^ אראפנעוצצם זיך האט

ײ• יויןי («לוס tio ו » % t % V * . i l i י ־ץ׳- ,י י r



שנאח. א נעםאכם
ביצד) (שא•

pc .קרלין. אכ
^ ^®»®®^GStt80flC83a

 נע־ זעייג תאט הארצען אין םיןי
 קאםוניס־ די םים הריג *ין אז וואוסט

vo,\ אינ״ די איז ״לינסע״, די םיט 
 קלאוק די םון ױגיאן די טערנעשאנעל,

גערעכט. סאכער, דרעס אח
 זײן בײ ארבײט ער כאטש זע<יג,
 א װײב׳ט זײז בײ שװאגער, א״געגעם
 פיאגעניש די גענוי ער וױיסט נדודער,

 די אין אםילו מאכער, קלאוק א סון
 װײצ פראספעריטי... םון צײטען כעסטע

 אר״ פאנץ, מיסטער שװאגער, ?ײן בײ
 יאהר. ערשםען דעם איצט נאך ער בייט
 גע־ אויך עו־ האם םריהער חײסט דאס

 םאר־ א אלס נאר איהם, אוגטער ארבײם
באס... אלס איצט, װי ניט מאן,

אפערײ־ דער זעליג האם דעריבער
 םעחו/ נאך ניליקען. זײנע געװאוסם טאר

 די אין אז געװאוסט א£יט האט ער
 װען צײט דער אין יאהרען, פעטע טאםע

 מיחםה דורך זיך האט װעים מײל א
 זײנען אנדערע און בצום, אין נעטונסם

 געװא־ רײך שםײן רעכענונג דעם אויף
in, גריקען קײז מאכער חיאוק האבען 
 אר״ ער, איבערהױפם נעמאכט... גיט

 םים שװאנער, זײן מים טאקע גייטענדמ
 םון םירמע » בײ באס, איצטיגעז וייז

 ״רעד־ די בײ אפשםאםונג, דייטשער
 פארדוא\גדעטע, די םאר ארביים קראס״

 סאילדאטען, םארקריפעלטע און קראנקע
 יאיאלי־ זײער וױיזען דערםיט װעלעגדיג

 םון שטאאטען םאראײניגטע די צו םעט
 מאנוםעסםשורערם, וױ מעהר אםעריקא

אפשטאמוגגען... אגדערע םון בתים מנצי
 אלם פאנץ, םיסטער שװאנער, זײן

 גוט גראד דעמאלט זיר האט םארמאן,
 באר גוט געקראנעז האם ער נעלעבט.
 קאמפיוימענ־ מיט נאך דערצו צאז־.<ט,

 אוכד די אט ארױסברעגגען םאר טען
 ריכ־ אזױ ארבייט קראס״ ״דעד זיםםע
סינ^

 אײנמאצ זיר האם — דזשאוי —
 אפע־ אן אויןי צעשרחנן פאנץ סיסםער
 ניט, טױג ארכײט דײן — רײםאר,

 לאזם שטאך, יצאננעז צו » םיט נײסם
 צר וועיען נעט די עסינמשעז. איכאר
אאת(.
 ער וחנן איה̂נ באםאיט ^רעק א

 אפערײ־ דער דזשאו װי זיד דערםאגם
 צוגע״ געװײן א מיט איהם צו איז טאר

פאיען.
אי־ אן איז עוואגער, דוין —־

 אפ ם׳ארבײט םאר, דיר שטעל דיאט~
 װי מעהר ניט ם׳קריגט צייט, װאך א
 און קנעפעיו “סראס ״רעד כלעכעגעם א

יאהרען... די גאו דערגעהט ער
 זעלינ איצנג םיעגט אםם גאנץ און
 ענט־ םלעגט ער װי םראכטען, דערםון
:ען דזשאו םערעז

 אז טאן, איהם איך ?אל װאס —
 אן איז ער אז שכל, קײן ניט אם1ה עד

 ארבײטען םענעען גאר.. אפגער«טענער
 אפ״ ײערען אגדערע ויען סענם, א אזזן

 עסעי, איבעס^ון ער שרײט געשאטען.״
םאדים. איבערעאד ^טיהעל א איבער

 ״באס דעם ^וװאמר, זײן זעליג, איז
 גוטער תײךאיבעריגער פאנץ׳?, םיסטער
 װי ניט, גאר נאר געווען. גים םוייעד

 א צינ א איז פגר׳ז ^אויוי ״םען זאגט
 אונ־ אויוי באמעםענימ״. וואזשנע גאנץ

 דער םיט באנוצען זיר נמו־דריקען,
 איז לאגע, דעםאראליזירענדער מלעכםער,

 אלעםען מיט נאר ניט פאנץ םיסטער
 דער ערשטער. חנר געווען נאר גיײך,

 םאר באצאהלען אויפוזערעז צרשםער
 ארויםנע־ ערמםזןר דער ״אװערטײם״

^ר אפערײטארס, םצן  ירזד איז שני
ר סקייײ. אוגטער׳ן מ  איו חנם nאוי ,

̂ןינסםיער̂. גאנצער א נאר עוי
 האט •אנץ׳ן םישטער װאם זאך, אײן

 ארבײט. וואך די איז געסיםערט, נים
 אפערײמאר, אן םמהער א<ײן וייענדינ
 ערצוינענער אן םארכמז, א מתאך
 האט טרײבער, מקלאמן איז א»קלא\י

 אויסגעםראנען אדבײט װאך די איהם
אוטזיסס. חאיב
 צו אזועק נראד נעחען מאמינען די

 סי־ ראס נאר אכט. «ונקם כדטם, דער
ה נךיעמז דאס מוחנז,  זיבען םון איז זי

m\ ̂ם םיםאג  ארבײט. דער נאד ייח ציי
w n ,די אוילען באנחנדען, אױםלייגען 

p v v m, אויס־ באםענהאיס, די םארקעז 
 שנײ- די קאסס. און ״בעלםס״ קיחנן

מן רשר  ליײ גיט צײם דער אין אזיד זי
: ו י מױחיז ^יז ו  װײםע <אנמ, רי *תי

 איםראמנן און גצםען שטעך, בײסםינג
n ^י די •רבײכ י  :ראסנליימן דעט•

מן  אױם, לײגען בחנםלאך, דדאט n רײני
 גלי־ מיל וורכײם די אױס, פלאסאן

ױ םימן  װענען םצומממדן. א םח ו
y *'* אמנײדאר r .וחנט ער אינאחנרט 

P די לאזצן ני® דאד W נצוואנט וױיםא 
 «ונקס חאט אר וואס וואלגעדצז,

•  אי־ניײ אױאוואדא[ ®אר״ן םיטם .
 <ײג~ וו סימט

m םריח דמד ו*ין ימנ» די#
א־זאכמ—

T זװ איײז עטיי דער אין t• — איד 
 ׳*רײו ,,אלטעןי׳ דעם ?ריג איך ׳סוז
 גאם יאיר אנער אײגענער, אן בין איך

״םקעבס פאדדאםטע .  ער םלצנט — !
 םאד־ גאט — טראכםזגן. אויםהערען נים

ססעבס... דאםטע
 *נ- pc נעםראכם זזאם ער װי און

ru n, םון געםראכם אנדערע זזאבען 
 א נעוחמ אםאל נאך איז דאס — :אים

 םירמע אין קעםפער, א רעװאלוציאנער,
 זעי־ דער םאמע םיעגט — נעזעםען...

 וחד טראכםעז דזמאו, אפערייטאר, בער
 אויס.^ את קײנער... — :ועליג׳ען גען

 אייס אידעאל^ אוים ױניאן... אוים
 םאדמלונ־ פײער אין וױ אלץ פריגצי•...

י אלץ.״ געז״.
 אנחד איע און זעליג׳ען האם עפעס

 וחגר זעהן, צו נעיטטערט עא■ אין רע
״. אלעטעז דעם אין איז עס רנ  — ^י

̂זר, !זיגמאן  לאנג אזוי םענמ א אם
 ױי האכען אם׳פר ! V ױייאן דער אין

 םינ־ םון אבער קאטוניסטען... רעכט...
 אויסזוײ ניט אלץ דאר זײ װעלען נער

 איבע־ רי און זעליג׳ען םיעגט — גען...
 מוח דער זיך שאפ םין ארבײטעד ריגע

טראכטענד̂י איבערקערען
 אונ־ און ׳פװערער ערנער, װאס און

 לע־ דאס געװארען ס׳איז ערטרעגליכער
 ויך האבען היציגער אלץ שאפ, אין בען

 סאגיע און ביאנדע די דזיעעני געתאכט
 א געלאינם, האט אײגע שװארצע. די

 גע־ האם אײגע געםעלט, האט צװײמע
 אעטער־ — צװײםע א זיגםאן... ע\רשר

ײ צו גײשאנאל..,  לינ־ צום און בײדען ז
 אפ־ זיך האט װאם שאפ־טעערמאן, סען

 1920 נאכין אראפגײן ,בײם געשטעלט
 נים װא-ט א מעז האט םטרײק, נעמראל
 אויוי האט באלד אױסרײחנן. געקאנם
זיגםאן^ געשויםמ ליםען זײערע

״העצ״ דוײי די זײ, האבען באם חנם
 די םאניע בלאגדע, די דז׳עעני — דען״

 שאפ־ט״טער־ לינסער דער אוץ שוואדצע
x — נעדעט. טרײ גראד ־־־ סאז ' o 
ײ א נאך װײלזג, א נאר פאנץ, טער  װי
u לע. nנאר גאר^ גײם עלעװײטאר ־ 

 איבער־ נאר בײםםען, די ארויםציהען
 פאנץ םיםטער — בעלטיאך. די קערען

 םים ציםרידענער און נליתליכער א איז
נעשטאנען. האנט אין שליםלען רי

אונ־ װארים א װי זיך, האט זעליג
 גע־ געדרײט, שטײן, רירענרען א מער
 זייז מיט טרע&ען צו זיך םורא האט

 איך סאז װי — בייהעז. שװאגער׳ם
n מיט קאנסודירען r 't צום טרײקײט 

באס...
 דער דזשאו שױן האט — !דייװ — ,

 איבעײ־ געסאגם ניט מער אפערײםאר
 ער זעליג׳ען! אויוי קוקסט — טראנעז,

 n אמד משפחזז. א םרײגד, א איז
 א דאך רואינירעז כאווערטעס דײנע כדט

 איר, ״יא ױגיאן. א םרי^ » שאפ,
 יינקען דעם דזשאי האם — !איר

שםראםען. אויםגעהערט נים םשעדמאן
 זינ־ בײ יט1 איז םיטינג. א רוםם —

 מער־ נזמים, אײך. בײ איז !םאנ׳ען
 יזשאו שוין איז — זײט, איר װאם דער

ארויס. כלים די םון איננאנצען
m * *

משוגע־ דער זיך האט חדשים װאכען,
 גע־ שפיל קאטוניסטישער ,לינהער״, גער

 געװיײ האט שאפ נאנצער דער צויגען.
 הא־ סלעק אין געקרעכצט. איז טאגט

 ^רעוואלוציאנעתה־ דרײ די נאר בען
 סא־ בלאנח^ די דזשעני — געארבײם

 ״םארטרע״ זייש־ איז שוואחמ די גיע
 מד פארקוקט איז זעליג אםיױ טער״,

 אין שוין שםי' זעליג׳על, — װארמן.
 בײ איבערינם נים איז שא« אין הויז,

 װי־ נעילאזט פאנץ מיסטער האם — זי
שװאגערעל״. אײגענעם זײן םען

 םיכד םיטען » אין םאי, אײן ביז
 אר־# סיזאז, םון ברען סאמע אין װאך,

 קיאוקס'דןא- י1אײ באשטעלונגעז דערס״
 סאמע־ רױצ שא^ חגם אנגעפייט מנן

 נע־ האבמן ארכײט םארםיגע און ריאלען
 םא־ די סוםים. ביז׳ן דיל םון גמיכמ
 גאננ... םויען איז אײזענס רי שינעס,

ז י איספעם... פולאן י
 האט — !מיםיננ א צו קומט —

 און סוםיגע ײנגע, םיניי םון קאםיטע א
 א*ן ארײננעשאםען זיר לײט בראוחנ

אראפגעםאיעז... היםעל סון װי שא■,
^ איז וואו — — V טשקרטאז אי

 קאםיםע םינםער דזגר םון איינער האם
םאשעען. אכט די איבער אדונצרנעםאן

r« ערשםע די דארטען, — n...
 אי־ ציגמנרדינעז א םיט דזשאו האט —

נעענםםער^ קול בערראשאנדצז
 נצ״י־ סאכױטע די האט — קוםט! —
ארויסגאנג. מנם וױזעו

 חאב איך ײגיאדםאן, א 1בי איך —
 איבעי־ בלױו בין איד כצרא... קײן נימ

 אייער ®ו| שנמולו̂נ אײצר מון ראשס
בראװקײם.

דימו, חאם — m י־א־־ל־י־ם —
י j< ײ i r n iw m r  w נ«טנ»ז

p n n r•

 װ־א־זרס ס־וראנץ םײ־כדםער —
דו שבריײם ־ וי ---------נ דײמ־ט־־אן ו

אייןױי די «ז  זייי אננעקוםען איז •
מ מית נעז  אתנטערצױ גוײיט געווען »

גײן.
 חאבצן — גאםיגג!״ *נאםיע, —

 •אייצײ, דער ערקיערט אדבײםער רי
ױ —  גאאיע »ר וױ יתיאגםען, אר ״ו
נאו^.״ ױ םיםינג, עי סו םיטימ, צי טו

 •א־ אײן חאט — *i ױ *ענד —
 םארבייבענ^ דרײ די געפרעגט ליסםאן

סקצבס. רעװאלחױאנערע חעיזײש^
 — זעמאן״... דא. בלייב וױ<״ —
ײ חאבען  פא־ אונטער׳ן נענורעט ויך ו

פאיע. ליסםאנ׳ס
 אין םארבליבענע דדײ די םיט —
 םאײ א געמאכמ זעיינ חאם — שאי.^
n־ur אויפץ שלאג w דער אין םיטיגג 

באחגדען. ניט זיך כמז ז̂א •־־* ױניאז,
 װעם זײ ביז לינס, זײן ?ײ ז<ןמן —
 דער דזשאו האט — װערעז... םיאוס

אונםערשםיצט. אפערײטאר
 אר־ די זיך האבען בלױז םעג צװײ
 םון אםיס אין ארוםנעדדײט בײםער

 נעוועז אויך איז דאס און ױניאן דער
 םארםאדםע־ געװיםע דורכצוגײן נאר
 יע־ םאר פרײזען די אויסארבײםעז טען,
 אפע־ די םאר ארבײם, םײל באזונחגר דער

 פרעסער העסער, שנײחנרס, רײטארס,
u תאםער, אח n rלאהאי־ זײז םון ־ 

 װאירקיננ־ די נעקראנען האם יוגיאז
 אין ארבײטעז צו עריצויכעניש די קאד,

ױניאז־שאי. א
 — אםת, דעם םיר זאג נו, —

 ״לינקער״ בעוועזענער דער דײװ״ האם
 אראפנעיאזטען אן םים שאפ״םשערמאן

 נע־ שאפ־טשערמאן איצטינען דעם האפ
 נעיערענם האסטו וואס — :םרעגם

 זיג״ אין סטרײקען טענ צרוײ די אין
y ירניאן מאנ׳ס
 האט — געילערענט, האב איד —
 די אין — נעטראכט, נים רמ א דזשאו

 ױנ־ זיגםאג׳ס אין סםרײסעז טעג צװײ
 הד זײער םיט סאםוניסטעז די אז יאן,

 טער ניט זײנען לינקיזם וואלוציאנ״חנן
סקעבס... פשוט׳ע וױ װײניגער, ניט איז

 אםילו האט —• ריכטיג, ריכםי^ —
 צזנעלל־ שװאגער באס׳עס דעם זעייג,

 אריוי איז שנאה באס׳עס דזנם אח בע?•
אםשטארקסטעץ. געפאיען זעיינ׳עז
 האט — שװאנער, אײגענער אז —

 אן — נעגריזשעם, םאנץ םיםטער זיך
שװאנער..,. אײנענעד

 נע־ יא שויז איז שנאה די אז —
 גע־ היצינער נאך זעליג דזאט — מאכט,
 הא״ די אז דערצײלען, איו םוז — רעדט,

 צװיײמאניגען דעם דורך האבען מוניםטען
 צושטערען װענען םארהאנחןלמ סטרײס

ארבײטער. אנדערע שװאנער םײן צו
 זיך האבעץ — ססעבס... אנדערע —

 סקעבס, — געװיצעלט... ארבײםער די
סקעבס♦..

 שמוץ װאדפט ״טאנ״ דער
 פון קבד םרישען דעם אױה
טוער ױניאן אלטען אן

)7 זײש •ון («לוס
 האנדעלם עם אז מעדור, נישט זשעגסי,

 מאכט אינטערנײשאנאל, דער געגען זיך
 םון ביזנעסםאן ״סםארטער״ דער זיך

 װאלם ער װי אזױ תס׳עײאטע, טאג"״
נעװאוסט. גאמישט

 באארד דזשוינט אינטערנײשאנאל די
 אלע געגען קאםפײן א לעצטענס םיהרט

 נאםיר- ארײנגערעכענט, ססעב־שעפער,
 ?אםוניסטען װאו שעפעו־/ ססעב ליך,

 טעטיגקײם ױניאנס דער איז סקעבעז,
 שטעדם סלענערע די אויך דערגרײכט

 צו באסמס די צװינגט אין יארח ניו ארום
 םיט־ ױניאן גוטשטאהענחג באשעפםיגען

 זעהר דאר װײס *םאג״ דעד װאס נליחור,
 בא־ די װאס אינםארםאציעס די םון גום

 • םסתסא. איחם גיבען לעבאטים
 איצט ביז »ז דערצעחלם, ברװחנל דאס

 *לינקער דער םיט געװעז שאפ דער איז
 קאמוניםטישע (לעז באארד״ דזשוינט

 װאך לעצטע אז איז, אײדזשענםי), סקעב
 אינ־ דער םון .שטאר?ע״ געסוטעז זײגעז

 ארבעטער די האבען און טערנײשאנאל
 און רעדזשיםטרירען, צו זיך געצזואונגען

 גיט דאס האבעז ארבײכמר ־די וױ אזױ
ײ האט טאן, געװאלט  װאס באס, דצר ז

 געהיײ מיטנליד, ארבייטער־רינג אן איז
 געווען םאסע וואים דאס נעהן. סעז

 מיט־ ריננ ארבײםער tv 1ניי שעד״ז זעחר
ײ װאס סהעבס אויסשליםען צו גליד  זי
 דער םיטנלירער. יוניאן קײן נישט נען

 נעשעהן איז דאם tv איז, #אבאר אםת,
 איז יוניאן דער םין קראםם ־un דורך

 סאמוײן, אתאגמאוױאנס איצטיגען
 םזננליד סאג •אסירט דאס װי אזוי פונקם

 און קאםוניםטען די וואו י*רק, ניי »יז
 רע־ געבאך, זיך, םוחנז אנהצננער זײעחנ

 װי• ױי װען ױניאז רעד םיט גיסטריחנן
m איז בלײבמ לען p .ארבײטען

 ג«נ«ען 0 אטען *יז חויז w די
 וױ •רייזען זעלכע ךי — רױגפער.

 jn תח ®ון קװוול * ־־־ זוםער״
ץ מד דך ירעגמ — נעזווםחײמ•  י

W 1״יג#ןרזג<ךו§מו jc n k i

4 ,ארנײםםלןזינידפ
*

] )m f» 9פו (עלוס
ט״ » כםעס איז דאס מ תניי .יו ו
 דעצעםר טאגאט פאר׳ן אינדעקס פון גער
•1921 יאחר פון בער

אוי^ זיר כאזי׳חס באחויפםועעז דיזע
 כאשטיכד • פזן באריכגמן םאנאטלימן די

 םירכמ^ 1060 מנרד םדן ליספמ םער
 דעצעטכער סאגאט אין האמנן װעלכע
 450,000 פון םעהו באשעפטינט געהאט

ארבײםער.
unםןד דעצעסמנר אי| אראיזאץ ־ 

:נאט
םארחעלטניםמעםינ פאראן איז עס

 אלגע־ חנם פון אויסנאמן ווענינ זעהר
 ותל־ אםפלאיםענם, אין אראפפאל סיינעם

ױי גאנמ כםעט דערגרײכט כער  «רא- צו
 כיז נאװעמכער ®ון מריאז־ םארץ צענט

t דעצעמבער r m P m  JL927, וײדעגס״ 
 פאר- האבען םענער־קלייחנג און םילען

 אגגעשטעל- צאזזל זײ אביסעל גרעסערט
 אגריהולטור־םאשינע^ינחסםריע טע.
 םון אינדוסטריעם עטליכע אנדערע און

 אכיסעל נעפאדערם האבען ארט, זעלבען
 ארויםשטיע קליעער א הייצוי. ןשעתר
 שטאה״ די אין זעהן נעלאזם זיך האם

 אינדוסכד איבעריגע אלע אבער םימן.
 םאר• האבען םטײם ניריארס אין ריעס

 אעע• זײערע םין צאהי דעם קלענערם
שםעלטע.

 ס׳רוב •וױיזם סאנאט דעצעמבער
 םיט םאתלײך אין אראפזעח אז ארויס

 סע״ די סחםת אקטאבצר, און נאװעטבער
זאנעדאינדוסטריעס.

 םארסלע־ די אז בארעכענם האם מען
 יארק נױ אין אננעשםעלכמ םון נעתנג
 צאהל א ארום געםם םאבריקצן סטײט

 ארביײ די פון אפזאנ דער .66.000 *ון
 טײ* v נאר גרעסעד, גאך געװעז איז טער
 עט״ אין ארבעט געסראגען האםנז זײ םון

איגדוסםריעס. אנדערע ליכע
םעטאל־אינדוסט־ אין אראפזונק דער

ריעס:
 אינדוסם^ס פון מעטאא׳גרופע די

 מאנאט אין ארא« בארנ גענאגנען איז
 אראיבויג גרעסםעז דעם דעצעםבער.

 אײזענבאנעדאויס• די כאװיזען חאבען
 חײסע און דאטף שםאטונגם-םאברײןעז,

 םיר־ ראדיא און פלענטס הײצונג װאסער
םעס.

שױרער קאלטער א
Iצײכען געפאהר א איז
 םארסיוד י אוז םא־היהױננ א םײנעז קעז עס
 םחום םיו. אדער 1גרי די םײגעז ?ען לו;נ

 מאססארא הילל׳ס נעהםט ! זאפאיש מפעס
 םארהיחלונג א ברעכט אח קװײנין בראםײד

 עס װײל מנער, װירקט הילל׳ס טאנ. אײז
 אין אםאר. םים זאכעז נויםינע םיער די םהומ
.D3U סטאר, רראנ איו כאק̂ג רויםער דער

E X ’ S

 קםענם
סאגען רעם

מםארסם
קער«ערדעם

 M מםעים
םיבער די

סארקייוננ רי םםאאם

ס ע ל ר א  I pm ה
האטערס אוו

יאףק| נמ עווענײ, םע2 — 2118
 M-1-8800 ירזלזיייױלעהײ

 י. J עװ^ םע3 — 431 :ברענםש
8066 לןתםיננ•*( םןלז*»ו

«־בײנאו| פאר׳ן באנק ארבײטער די

איערא*ױעס| בענק*נג לע8

4'A%
Jtm קדעדיי־ברױו, •יתרם׳ ס«ני rn 

■V*• ■»כל̂י נ*«*די ׳ײ«ם־ק*־«זז.
n ta n

ו _ ^ו ״י עי • w י«ר

אםלאנםיס«דפ
ןךו&ױז# מםלוונפדק
m

אגץ א ג דג־ ענ n ת p fe

js 'w n e םחיוז׳רינער pwawn. חעכסםי 
iw ttnao נמלות ר —יעו^יםי tmtn 

ljmurp: םאנימעוױגת דןר םאר איבעראצ
. on mo ױ נ*פממ . mo

■■a ~. ת׳. «לעסיט מצו

 םןחז׳ םאגיאתװיםץ אויר
Jwoאײער־ און םעחל T'lrp םצח־טאר̂ט <תחל; נראסעריפ א<ע »ין

^ ײז י י או ג ר !

כעם בימערער און ברוגז
)7 ו״» וון (׳ילוס

י  צ״ס דער אין שטאאטען *ראײנינטע6 י
 אוז װײום«וך*דםיניסטרא«יע, רעו «ון

 עקאנאםישע טיט »■ זין־ ער גיט איצם
 ״אוטייזר־ נרויע נאגצע די סאר׳סוננען.
 חןרמחלען «ו נעחאט ה«וט סייאימע״

 טאקז און ערםאחרוננען אינםערעםאנטע
 נעדאנקעז. אינםערעםאנטע ארויסנעזאנט

חא־ ן vmארער םאר באמטיסטעם קײז
jn ניט ארטיי»ישע־8״אומ די אויך 

ײ ארויםנענראנט.  וױ כמעם האבען ז
 ■רעזידענט םיז מגמיוננ זײ נאתרעםטינט

 ארבײטער־ חןר םון חייםם, עם װ*ם גרין,
 אינדוס• אין ארניטריימאז נאווענוננ.

 װינשענס- געוױס איז לעבען םריעלען
 דעם פון און נוצעו, ברעננם און וועום

 אינעםױךנאציאנאלע; פון עטאנד«ונסט
 פאר- זיך דעם םים כמן דאחי אינםערעס

 ארכי־ ■ראתםיצירעז םעזזר; װאם נעײען
ײ טר״שאן  סאנ־ אינדוסםריעיען יעדען נ

 א*ן ׳פווער אוננעהויער אבער איז םליקם
 באיפייםע םיט א״יען ניט זיך ם׳דארןי
 באנר ניט זין־ םידארוי און דעם, איגער
 רעקאםענדא־ אוינערםלעכייכע םיט נענען
 נרופע נאנצע די יעדענפאים, *יעס.

ערםאה־ ז״ערע םים ,אוס^ארםייאישע״

 חאנען נעדאנקען־סו̂נ זײער אוז חננזז
 T? ארום תיכםינפייס אזא נעהאט כיט
י ײי  *וױי די פון םאר׳פטןחקר «װײ י

 קאפיטאל ״־־־־ צדדים םקחםה״פיחרענחן
 פיז און גריו. און עטערי —־ או־כײט און
״ םון שמועסען די  כא־ יעדצר כיידעו, ז

 אבער ״וױטנעס־סםאנד*, אוים׳ז זינדער
 זיך חאט טאנ, דעםזעילכצן און אײן איו

 כאראקטער־ באזונדערער <אנץ א באקומען
 קאפיטאר־ פון סיטואציע דער פאר שטריך

 יאנד. אין ארכײם־כאציהונגעז און
• י» י

 געקוטעז איז כאװעגוגג ארכײםער די
 אר־ די אויף כרוגז׳ע א םארהערען די צו

 וײער פאר פאנופעקםשורערס גאניזירםע
און ברוגז׳ע, א — ױניאנס צו אפאזיציע

די ;איבערסנםעז יאזעז צו זיד נרײט
 זײנען מאנופעקםשורערס אתאניזזרטע

כיטזןרעז א סיט געקוםעז
ברוגז׳ער 9 נאד אבער, םארװאס,

 און באוחוטנ^ אדבײכמר דער בײ •נים
 » סאטםעקםשורערס אמאניזירםע די בײ

 •ניםןי צו׳כעס׳םער א צזקריםםער,
װאך) טענעקס (װײטערעס

 די אגםוײמלס זיו ח»ם עס װי איחר״ וײ-סס
 •כמריקאו *יו כארועגתג •רניממר אידי׳מ

 םזנתײ««נ*י1»י ד?ר סוו גמיכסע די מזס
 יד. •ח יתייו. װארקערס גארםענט ?ײדיס
 tm סים וזעם איהר אח ײיז.1י ױאיס

irum באמאנס

שמסספמל ן8יוגי m םיס שיד סױפם
 ארנאניזיר־ דער פיז םיםנלירער אלע צו זיך װענרען םיר
 דעם האבען װעלכע ׳*יך קויםען *ו ארנײםער׳פאםט םער

 איגװײנינ־ זויל, חנם אויוי יתיאן אונזער םין אטעםפעצ
< סםער  כעטען םיר שיך. פת צײניננ דעם אוין• אדער זו
 רעם אט זעהט איהר םיידען ׳*יך, פויםען צו ניט אײך

אוינעז. אימענע אייעױע םים ׳צטעםיעא ױניאן

יוניאו װארקערם שוה און טט
̂ן *םעריקין חד םיפ *«ל«אײמד״ לײב#ר אװ יצדערײש

י םןןםם״ כאםטאן, סםרימ, סאםער 246
בעין ל. בממר^ם1 צןוװלי קאציס

סעסרעמפײ*רעו«. גענערפל גענעדפל־פחגזידןגש

ם נ ע ר ע נ ל נ י נ ״ ז ע ד
װעכענטליד דאלאר 200 ביז so m< טערדינען סעגט איהר

כעריחםםױןר דער ײין קורם א נעחםם

סהוהל דעדיױנג מייטשעל
ס, ■ון i« «נ' r r, גייי אח סיסעם י סי י י - י ײ ״ י * י ״ ם י י ״  *2? י
• י־ ״י  ^י

מר מנריגותס - ~ יאחר. 60 אי
_ ___ ערײינם ח»ס סמול די

m ײי1 m, רעוײמןםמי בצסטי םיםמעםצז, נײצ
m  m« • יעזײנימ םים׳מו דער • ײ ד  גיײײ״י • מייי

מ ״ ײ ״ m• H ״יי״ י m ממ • ר פ»ר •ראפצסיאן י wr *ח 4און«רױי םיני
fm םצוצ זיךי ציימד זעחר 4תי9»̂ו

m o

yt יי*
ל ע שי מ םיי ^ * ו י ת י ו ן ל ו מ ן ק ס

8T wn< U|» )0#י יו8 4ססרי wי u r v o װיסאאגויו M KO

ר פ כ א ס ס ע ר
י. װ. נ. ל. M 22 אללאת pc ערסמעמכ

מאדפש m דעם דאנערשסאנ, קוםענדען
תן אווענט אין 7:30 אוס ת t אאנעהאיסען ו r im

טינגען םעתשאן מי
:■לצ«ער •ןלגעלדע די «ין

בראנקס:
םט״ טע1^ קאר. ראוד כאסטאן 1258 גארדענס, סקורער םעקיגלי
:דאון״טאון

סםױט, טע5 איסט 210 חאל, כעטחאװען
בראנזוױל:
 סטריט. סעקמאן 219 לײסעאדם, לײבאר

 םון מעמכער יעדען סון פציכט די איז עס כרידער! אח שװעסטער
 דעד םיט דך באקענען און םיטיגגעז סעסשאן די באווכען צו 22 צאהאצ

 און סיטימען די צו קוםס ױניוין. אוגזער םח טעםינחײט םיצםאכיגער
 אננד וייגען װעאםו מעמבערס, קרײז װאקסענדען דעם אן אן דך שציסם

 ױניאן♦ דדעססאכער דער םון איינסאוס און מאכט די םארשםארקען שאאסען
 סעקשאנס די װעאען כאאײ עקזזגסוםיװ דער פון כאשאוס ojn אויט

סאנאט. אין דאנערשטאנ טען4 אזן טעז2 יעדען מיטען אן איצט *ון

,22 ל״שאל ,)י• באארד עסזעקוטיװ די
םזקחוטאר. ש«ילם«ן, דז׳*. םשערםאן. דמשנאזף, אראן

ם פון פרעסער ה או ל יו
האם דעיארטמענט פײער דער m באסעס אײערע אז זאגמ

ם כ א ם ע עץ. א נ עז  יוערעז נים ם«ר װײער-נרעסיאך קײן חןס ג
 ם•: עס שטאפעז, נתנענדע אגדעיע אדער חאלץ אויף גתעשלאגען

p i פײער־פרוף. דירכאױס
iro• «ו ודיער־כדעסאצך אונזערע אויםגעפיססם חאכמן םיר n? וועידועמ 

o גאך ריכםינ בעלװוייע און אל#ש n דמפארסמנס. םימד דעם םח ®ורלאננ 
 אױןי צתעשיאנזז וײנען וחנצמ סםײצס, אאטע די שאפ אין האם איחר אױב

o נאד םיקסען אײד םאר עס סיר קענעז חאאץ, n איחר »ח מזעיו ניתם dpu 
אינספעסםארס. סײנצ סוז טראבעא סײז וזאבע! ויס

לײבאד״דעפאראםע̂ט דעם פון רולס נייע די נןד סטיםערס «ייד *אימיייעז סיר
םארקעם. אץ םאשעם פיגקינג בעסטע די אױן־י חאבען םיר

אמער די
פינפטע 321

קאמפאני פרעסבארד װעלװעט און פלאש ײקען
6651 און 6650 אשלאגד טעלעפאן ♦ארק, נױ עווענױ, ע

»פעגדע«ג ריכשיג ןרדערס ?פונטרי

ר ע ם י י נ ר ג א נ י ו
 ראדיקאלער שםארקםםער אןן גרעסםער דער סק

וועלפג דער אויף ארדען ארנײטער אידישער

 $2ססססס,ס̂ס — רטאנט8*
 83סספ — םיטנלידער

740 — ברענטשעם

n דיגנ $רב ךאו * w ל  י
 צקאנאםײ װיגטיגען יצז
m קאסף ■אייפײיצז »יז

 קול־ דאר איו ייננ ן^ב חני
ך •ור גו  אידײ דצי אין ח
qnr* בפײעגוטג ארבײאעד

 ♦דױ־ אײנגינער דער את ריננ ^רכײטער דער
 סאניטאר־ אײנענעם % האט װאס ארדען, שער

o r טיטנלידער. רןאנםאם«דװ דעע סאר

ח u סון עיפזער יייז אריימענוםען װערען סעסבערס נ
יאחר. 46

IN «יײך «יד שציסם סיםנציד, קיק <ים גאו זײם איאד סױג

ז ויואויי גאו מ ײ

THE WORKMEN’S CIRCLE



r

£־;
■ Eljk,

IS vti f, Fi ״ .׳• ״׳ t. ’  i  ; ' .־

irtTwCSpy י•?r*.'

M I
«*)%■"?!■ ,»T ̂ W j^ f * ■mr

i . - .  i f t  --.I fS ’5 ,

U i i J L l l J J ̂ו1^ ̂ו ̂׳«'1«יײ.י& .•jpjf «<> ■11<<|1י /:l

 חײספ םיסיננ םעםכקר ג»מו ױינמוס נוויסקו
מארו מז. דזש. חןר פוו ןרחןר דפם גופ

11• •It(* ■ )1 י״
non!*' 3.< *תר חייםם (דססtai 

vim * גום ?o iv a y m  tyeattoa
m o w ,רער ויסם סיטיגנ e iopa 'i 

20 ?mpo? iyaoo חסט tyo?onya«o 
o 28 רסמדסטאנ, nט*ן lonaye, |אי 

o n גחימנן on oinyo” ? lyoynaoo,? 
tyayn ״נסוױירים קססזניטסיסמ די“ *W 

oyn |tvt יזי*ען3 זײ «»נט ס ססו 
 זיך ivnmoa oiyaoyo די סזױ m *ן

ya?yty nr .סארלויםדונ״נז aoa m• 
*iy סיט טיטי̂ג in יוויםגאםע « no 

 גע׳סטיסט tyayn ,oiyaoyo ypa?׳ 10
 oyn ,y’*i?ytyi סארדאסומס » סאר
pm ססרנעיעמן tnynyj םיט־ » סון 

 איי• ססילו יון ,romypiMa סא?. נלױ/
 נלוםר׳סט tyayn oyn ,10 די סון נמ<

 <ור סריװאט tyayn דאנעמז, נן*טיסט
to ,tyayaya די •ly p ro o, אין ioyp* 

 *סױ » tynya pm בצןטעל ניסטיסען
ארבײט. ?ypmr «יג

 נ»* זיך tyayn דיסקוסיע m אין
oiy*y*Mi in םײלינם n s יקא־ פון* 

oyn.oa איז ער tynya סאר ■ ?nyaao 
 .20 ?ס?א< סון גתםנער ס אזיך «יים
 סארנעיע• oyn ןיאס נורסאװים*, סאי.
prt די ynttfytn, רובינ• םייססז, דייװ 

i”3 די *םײן, n ’ia  n ,װײםעלבערנ 
 סענעדזשער ,yoeMva די און חנין

 m אין סאליגססי nyonpyo גימאלד,
סרידסאן. ם׳״װשאן

 tyn to דסם, tynya pm מדשוויחױנ
y די r ’OD’ aioyp ,םאראוי, .כסוױירים׳ 

MtruroDO* און ?tyaon om y ,נערעדט 
t tyaon” ניט ”t to m yn *  o?onya 

?i ס חסמן t r איז o n .סאר־ ארטיסעל 
*om it, חסט סאראף to ,oaotya װען

 ער װסיס סתמז, איחס נײ װסלם סמן
 סג* איז נעסרינען. גיס סרסיקןל סזס

ru n ײ אז יסם. חײסס ומרטער  י
 סאױ *ענדלימ די סון ס• זין סרייסלסן

lo ןרסטעגס, לויםחננען. o m, ײײצ 
 און ליגען <סל• 1אי "bo to ווײססן וײ

 און סאוײױםדונגען, *ענרלינע אםת׳ע
 to |twti< האנעז «ײ װײ< סװײססנס,

 טעכד נאנ*ער דער no סענטיסץנט דער
.”t גסנסז 1אי נעראיס
o אויוי n סיסיננ no ססרג׳ד אויר 

m ל׳נמן  jnotwt ?ן סרסטסלס» i n 
trew tpv, ס װעלכען אין» no ססוסן 

m אױססדסלימן סרסריסט OP o rt־ 
ivetpvtpjt i סין ססיסוי׳ן םוניםט n 
i און נססוד n 1אי ■וסטסלסל eu* 

i n  no )nonw Uto” t*j גאנסעד
i טיט •,,םעםנער׳* n סון אויסגאהטס

m 10 ימיבע1 o טעג־ מחרער «סר ס
tor, קײז ־ גסהסט גים ח#נען װעלפע 
 סאוז״א■ n 1סא מטינמן צו נןגונ םוט

 םארלוינד י1 נענען r*t>otn םו»ס
o m n םיסעל1א לינגעריטען און נייעם

Ttor tirr’oo'nooP o אין n־<.j«snp
 סננענױ אויו חסנען ספטנערס י1

 יעדען ים*יסליניר«ז1 *ו 01נס*י ס םען
m o w, לינ־ םיט סתיםגעוזן װעט ײסס 
ym y j אי| םטייטםענטס i n סרעםזג 

— tyion ניט tyljnt 1,םי  ,lyto^in 
om p iy  o iy»yo n אין r״n  y iy* 

to —  ,on אויוי *n» yjopoi nytjto
 םיט־ tvoynoo ויך סען Pot טיננעו

y r ’oo^toop סליטיפם• ooorjo םים
 אבזיכם די t'o דאס און פראנען 1טרײ
*ד גיט iftyp זיי ?סםוניסםען. י1 סון

to tynyt יסתאצ ס אין jynyn >ot
y’jooion בריחןרלינפײט אוז“.

%יױס ומחמןפון
נארסש סםעו דעס חנרעזו ןפנעחאלסען

#5H »ױך »ון כעאםםיע ימקאלע סאר עםיםען דעם אין וועיען ם1צזעטנע
דעיעגײטעזז

 און ®מערס ױ װאד־נען נױננעת און ר«ז8נ
אנױםענס ועם אױסגופןען נעדנתיפ פדפערס

)1 ײי• 11• ■1*ל1
m ט1אנ ױגיסן מנ  ססנע• ניט ותם י
in חיט y n, נ׳ד ?ט¥1י1 ױגיסן י1 ותט 
 בסל¥נסטיס ױ נענסז ממלונג ס םעו
ר1 און מ  1איח הסלמן ױניסן די ומם י
בסיעכס־ אײנינס י1 אויב היילי^ ט1ײס
o ליב yarn eon טים n  tmty^ioo n 

i סון זיד ומלסן סט״ימנם, n לינס 
בסצײטסנם. ססנסוױינסן ניט

41 <opo> i n ראנרעם אויך ססכם■ 
tn y ' v im .אין נ¥בים o n טסנ no 

תי, װסמינגטסנ׳ס ס yo22 o| נויו n 
lon ayo, חאט i n נעהאצםען <אקאל■• 

o n ס io o so io״u n y, חר האם ויסס 
yo ס חסט tvoo i .בסדײטוננ iy* 

*djvo אויםררו• סן נעווען דסם איז 
no ,״יז n ני t no, סיז o e iy,» ויסס 

oon >opo> i n זינם נסטאבט t'o  iy 
tn o n y i o i ’ t’ :o a io n. ,ווײנמנם* 
o ?rnyj « n r* o  n  no פון ס»סרי*ו:ג 

c« בסזױחונתז י1 iyooyo  n  n סון 
m ,ון ױניסז« no in o y t i r  o ד1ב 

tyeoroo no nyeooeoo  m נע־ 
.tront

on•״ די t i n  jjntyi no uny 
iya .־ססלנ® no oy אויזי c i n״y־ 
 םים־ o jyityt uyttnuo 300 אויך תגנ

o גליחס־ n  no ניתם yuv ojyoyly 
10 yo i'n jop 'iyoo no m opnyoo• 

 no oy סון ינם.1סנ9ײ3סר סון נײמר
i אי«ט n ונסונס n y  |y«n o n  no• 
at>p Jyroo o in «ו טסט ’naono, 
ty:0P m סאמוײלוגינפז moo װסו ot 

no lyo om r no ,)yoipioe חןו  נױ
r t  |y>t»t ̂סל ’n סיע t noro tyjOP 

ai>p oto .toio tynoToo’rg  * vim 
tjnyii rnanayj iya ’ t om פון׳ם 

.im n<
i n סױך הסט לאפסל tyo^onyiao 

lonayo (yol6 o םיטינג • n, גײ 
’t ווסלכ׳מ i r  t»t” t oy ט1גססיני yj• 

towyiuop i n  w tw e n n  tno it. 
*op torpym ao no torpy* to rm

» « סי tn יי o w t  tyo’ Jpwo’ io. סעיד
i n ‘.n y ie n yon 101כא no אויד 

ye«eoP m איע*־  no. די yo’oop 
oyn םאנםסנ גסחסט o • סזן םיטיננ 

voopya ײסך y>jm| באריפםעז כױר

 אגריסולטװ־ אידישע די
סאםײעפױ חידש) (מפראן

tvnn tyooay^n n  urn, ײסם tynn 
ttmyj non אלם יױסזמ *ו trooay?n 

*•tonytiaop i n  t

קאנװענטאן

loo’ די  torpyly ya’Piny ■בסאם 
no vo טײלאר לייזײס yooivio no 

■Jonyaoo oyn ,38 topy> ,lyaooom 
ro, סלײטסג, tnvtt טסן io o  tvo9 o n 

o n  no בתיסנט גחיססן yo42 ,?on 
vayw yo6 no. סטױט

tvootnt םיט i n סתױילונג no 
y>opo< ,פסאםטס oiyaoyo n  ty>jm 

ioo tyo’o נ<ײפ*ײטיג אויד r  tyaop 
Doi .to<wytuop m  t» tw oann 

tyoipioo oyn tyo’o r « ט̂ס נסנייז 
t’ t” Tt iw npyo  no, 38? סון <opo 

y?» oaoova oon סראנח*־ נויטינס 
 tyoipioo יסל ססטטימוננ 'to 1 םענטס

 ותל׳גן oy סח־נוננ. iyooya m אין
 סון יססyao?oy 3 הסל no נעפינען ןין

o n  v io  |” t oyn yonaoP o 10סי 
oyn no ספטוננ to tvaya זסל סלעש 

tnyry אין jyooya .סודנוננ
OP torpym* די ao no to*Py?v 
yo’o, װסס tn o im  oyopyty no אויו״ 

tyoyy? on סון׳ס םיטינג ?oon ,?opo 
*oa no o” 3io m ’o onanoo  f i r 

ooo? זײנען oyoanoya f i r .נעװסרען 
ypa’J, yaotoy, ya m• וחולפע ' oo 

’t jtooooa D'oo *toe tvo”*? ויסלס i 
tnoiw t tynnyavn* loaya |ya אויוי 

tie iaru  on ו* a’>yonyoa’n t” t 
■ya tyaon ” t rooo ,oni to’au no 

n אין *ײט, yiraoa n׳ ארביים ip iy o 
n i, זײ װי Jratyii ,ypa’> nayatro’to 

in  tyoyaioo בסססהל׳נז *ו t״iy זײ.*ם 
i n  w ,ױניסז in  tyonnoa סלעםסל 

”iyaona’> t *ו t סון׳ם ,ty3’>o?yn>o 
oo’iooy?oio. '

’to anaya’cyao 1’ די io ,yo’DOP 
?t tyooinaop ypa’? nayon״tya

yoanaioo ys?yto אל• סון׳ס חםידים 
i ומצסליכסן \ . . i״.tn y a o m ?o itfv n 

loo tyaioya «t tyaon ^anooytoio 
to ,oaorpoiooa’M ” t tyaya rt a’O’U
o in  iy?no»oa ןײ jy>ot mo’ tyoopya 
*on >ot 88 >opo> no 4ױניי  i n  no 
tyftno 1י n« |» ” pa’5ayo n  pra

T t tyo’Mtntao חד אלװסלםצימר אין 
to lya זיסס ײסלחניס ’JoPynJo i n״* 

ojm oo’ioey? .נסי־ אחיסו־ומן i n* 
t jy?ot yf’m” אלם o n  ion  nonor 
tyaon ” t oon פאתאכלזנםינס •no t nr 

m ,דױם no m>a tyoanoo גים ?|yo’ i
nבסלסגג אוים׳ן רווײל

|no ,tyooi’iaop yiayo’i? y>o 
tya«t ,yooao’io אויך emooyao’ io 

<*yn no ,imsoo to |ya” o nr tnonya 
n io  t” t tntm ” t to tn y iir  ” t tya 

yaorynyoa’o in> ,און ױניסן •yinr 
yt” P jyoya O’x tn tn i «t to anaya 

tyayn oaorpoioea’o ױניסן *y>yaao 
•lyn yp  yanayo’m  o no tyo«naya 

o tio io a  *nt ” t tyaon n o  .oeor 
oe’nmyoaio o n  v io  tym y•?, יסם 

t’o םאל tnyn tyaioyao’ io  by ii oy 
to ,ooaipiy in  no ייי» <*otya tyaon 

oynyr, םיס t״,in  tya’nnyoa io  iy 
t to tio״ n o’a ty?yn?״’tyo?on a 
o n y ” t״”t tyjyii ,tyaaftotnt yaya 

 tie tnyn omayooio אױטסססטי*
ooo D'oo o n.

o״|im tyoD'aiooP yooionoa yra 
ya?yn ,om oyo a’? ?yaon’pi’iy 

|yaya” xnnyeaio eaotoao i 't  tyaon 
tyaon ” t oon ,'m y?o . an ײם* 

»|al o n  t’a tya’nnviyoaio oonya 
t tya” t ,ro io o״•yaooio t»ya n y 

n* tnonya tnia .בסלסט

 ? הױז ױניטי אין טעג פאר a sn* איצט צופאהרען איהר וױלט
פלאץ. באשטעלט און /2148 טשעלסי אפים, דעם אפ רופט

#%jrNl wh םי• •*רםןרס »ינזנ81<וקו 
*’**aw* ויד מי יון •®רסןרײ וחנגזנז

ײה |ib ייןן
1 L'® '

קײמנ גי•

 משקה טײערע א
בײם

אבענדברױט

ר ע m «ן םינארעם בעסםער ד e װ«ם סינארעס דער איז 
. נרזים אכענד צום דך סאסט .  סון נמזקח כעםםע די .

ץ ױט *עו־םאגם םלחםח *אר־דער  ארסםאם כעםערען ?י
 אבעגד כיים הנאח שטארקערע קיץ נים ן סערשאסם און

ם ױ נחי ו

MURAD
םיגארעטען אלע פון סענע חנר

׳  t

Hi

E,fe

lyoaya'nryaB’io i n פאי־ םיגארעם o n סויס־ 
iya>yn too tyoaya” »ya םיחלס no Iy to מר 

nr oa’oan די .tyayf t’o tyaot yiyoya..feli

tyonoa’o 20 no 10 r*  pyepoa yayaooiop m ניט in .tjno>m nr 
m ot ״ביסכע invn  dp'ih v  in * r ■־

i1־wr Si ii ״ rm & ■ m** * •׳™ 

יונימ וההןערס מרם«ס ליױם אינסערנעמנאל וער פון ןווינאן מעיעלער
PRICE 3 CENTS,1טע9 פרײםאג Friday, March 9, 1928 .1928 ,noitftaV o l. 10. No. 10 tw t o n t  m am פרעדתנסwtst na b tfnwwD'ra
 רעקארד א מיט און פױיד און שטאלץ מיט קאנװענשאן דער צו ^טען װעט אינטערנעשאנעל

 איצט זײן װעלען אינטערנעשאנאל דער פון גען או די — אויפטואונגען. קאגסטרוקטיװע פון
רעםאר־ אינתסטריעלע און שאפ פארצוױיגטע ערױי־כען צו נפ̂טpצו דער צו נעװענדעט

מאי. טען7 דעם מאנטאג, כאסטאן, אץ קאנװענשאן — מיטגלירער. די פאר מען
iyo צייט י1 l9  ijttaio tie װיײ* 

oiroanyain torasmaop tya’Mnn 
tio in טיםיג ם׳איו ty?oPO? y?o to 

t” t |y?ot iao? imtaoa tio םסרבארײט 
anynya m .איו lyoyipyo און *10באי 

leva iy a n n  tyaon tooan oan ’tno 
lyp’rw o’no a’ona ioo tya י  1ײס י
wtoraynaop ty?y’xyoo o י1 אום 

■noe ya’O’ia y?o tyaoo tnot i»?opo? 
ia״no tyaaio ריכטינ זסל סי׳ו כוײ .t” t 

no toraynaop i n  nt v i  i n וױ 
:*סלנט
ix, יסהסל׳מ סיע oa’o r t i no 

oon ,onooa 10 דינעז tyoo>ryaao 
oaoryaiyoa’o m? יס1<יי oayoioa 

o iyp i’on .ױניסן

oo’ iya o«t :
no םיט aao?pa״o אין ’ooaoP i n 

oaoryryoa םון ציע 'o  ivta io? ,ױניסז 
typ’ r איצט 1אײ 1םי m  lo e  v i  o n 

nv iy o l9  in y ? ia n”־’*aop iy a ’>iny 
ayn*׳oon ,.’  .11 . i .> .o i n  tie tO 

tnyn  tyo>onya oyn די io n  y o n y 
tooooa e, איז 1928 ססי אין io o r  iy i 

i לויט מאם״ n  tie aaio’o ro o  i n 
n yaoyo  nyvaoa’■ םון iyta io .מניסי

•y» o  no to*ayiuoP ro w ?  iyta io 
*yan  i'io b  o 'n n  & tnonya tyo?on 

r u n  t’o tynya t'o  Dtp .o io o i |y< 
1925 p y a o w n, אין oy .y’ o>n»>’e 

o |io ” iiv  pyno p ir  r o האלנ ’m o 
yay» ea’ t היסםארימע no aai?oonoo

i ד חשאנער, קלאוק וױכטיגער i 
 ערקלעהרם קאטפאני, וױפעד

םטױק אין ןןאו ױ
־באלדיגע א עתוארטעט יזניאן

 םאנ א. חשאבער — קאנדישאנם.
םטרייק. א אוים םײדט

 ױניאן פאלשטעלדיגע אױף
און ױניאן דער גױט םןןטעדט

i י1 n  tie o” pa’oyo ya«ia?oeiy 
oa 'om באאװ to onya יןי1א « tyo’na 

tio oyaioo םים tny ’ .opoo :טס 
xot’atraio i’* םסנס n  •pn to’ai’ ’i 

oao מעטינקייט tio Dotynioe o n r  o 
to’an i n  no ooiynioe a n r  m y« 

’pio>p ’1 n* aaiy סיינט roa innyo 
tyonttoa’o lyaooom  no.

omyapiy to’an n  oon ion  n 
”n» oya איז o p” ioo די lyao rn 

no doi ,y’loona’M i n  t’o tiya וײ 
v מן״  no ,'avooop 1372 װי

 ix פסלאננט סססל Don ya?vn ברסדװיי,
m סז”»םסםיא* ya no o i’aann no* 

.yo i’o tO'ai* o’a o tnon
’i  oon yo i’B lyanoi i n  ” a 

oa’o m נסארד eaanoryaao 1ײ >*vy 
oy m o  tn ’t’a»aio nt mo’ tve 

a”49* יtyaai?ya o’a 1 איו i 0 די”*a 
tyaaiaya o’a pm oy oonive צעלהײםען a
aפארצײכניפ אינהאלט

♦

10 נוםעד ,געחןכםיגקײם•

ם ׳

■ t:n
2 o” t. רעסערם «ין* m  — SB •P|S.

•noJoyia
t " i 88 .po? .8 o” t* — .ב ;t’ t” n 

.ly a rti’ p ao — «wrw• tt• v ia  y
A o” t ײלוגג «'לידעל«<ער■•*—t'?0* •D

’tM«P וײס * Jt׳iy ,*ײדו» — .tmy> ■ao 
f  .*lyooaaya. o

6 0”t. .ערו«*ר<עלם
aav? 4i — i« דרי«ער תר .7 ויים

8 o” t. ױניסן. *”• a’ lip  ■* — tyraya•
'.PO

J  m• חייםעז ל«רסנ—סבסו •you 1<K

1 tyoipi*” 3 ino’ tyovy> to’an i nי 
yo i’o yoaooin 1סי װעיען *ny?piy 

tyo’nix v tn .םסל ty>trn >” in n 1סי 
tyayaiaoa m םיט tyayaiya’o tn?a 

t'iyo?irn lyrtivayo oyn opoe o n 
i n  lie oayooioon aa'aorn no 

 yayam'o tain oon rwoa• דזשסינט
to tya י om 1 ײגיסז י p iy oonי yoi’D 

iy* אין  jya’a po oiyn oy no p” ioo 
eayo?yoyo o oyoion.

to’an ’i ײסר די אייר הסם •yoya 
aoo .o yoi’o aa’aorn i* סיט סים n 

yo i’o n  ,nayiiy yoyan 607 no ,m 
iP ’O ” a P” tdd o tniayaono Don 

o חס־םיט on ’t oon םים *aoa tvou 
1 tyn •tyaannoo to’ai’ n  tyayayaי 

yove ו ײסיס י  tyayaiyoaio ttniya O'a ו
 doi toova ttniya זי ײסים tvoia סיט
ya to’ai’ n”3 סיט  t’o r ’opoo .tyt* 

D” ia tvaoor םים >*Dao'sot'aitno V 
v yo i’o m  tvaya nt tvoayonoDa’o 

 o’a o tyaya *nri tvo m opaio סייט
yo מניסז i’o.

nave .id? חסט tyaoonitD m o 
os’o tyaon poy t"P o’a ioa ro  oy to 

nr טיט טסו *yoya oon no tO’ai’ i n 
tno e?ye .מ־סבעל

tnn no no tyoipyaioo װײ* v no 
foaoryaivoa’o n’ האלנ  oon ino 

oaooyaain m m םילע tyaan’ooo סון 
i  o —  aaio’noa lyrnooo ’n״*oo yn 

tvaarvo, וועלכע yo’ iia « oonya tyaon 
no y’ioona’0 i n  ioo aaio” ioa 

 yooo oyi oin’iyaao tyaon ותינע
’tyayp-oao’vot’aopo iytaio no no.

 דאס fo.1923 no iyoam on איז
m  lie mn ,י1 מניסז ’to’ai־o׳nnoe 

tynya צוםיילם oiyaoyo ,i  . i ’t tyrmx 
tya” t to’ai’ i n  no 1 נאםאיעז* tioטײ 

^lya יפטינo no tnonya 3 נמלט iayr 
ya oin'oyaao t’o oon ,oiaoaoooio* 

iy r ’0’?o» lyanayon-n o no tnon 
yp'>p. ז־י tie tynya ro  oiaoaoooio 

*poioa |ya’?iayr oyayaiorioo oto 
v ,ivo> חסט יסס •yrmiv « oaooyaao 

1 t’o r ’aי no m ’>ad’o n  no nimo 
tie y'yot’aoaio n  tve?onyaoo eon 
eanioa no o” aio yinepneoaop too 

y’aiyay m  tie iv o, םאכט *a” o tio 
i o  ’i  no yoayi i  tyv’roa ix oi>o 

3”i n  no n« ly o rr n  t’o iro אינ־ 
y ie o n.

ô «D ,lyam’ iaoio mיn n̂יy rי 
pitpp m ’>P’?aoio j io־t’o p” ioD 

1926, *Oiiya |yaaioiixyao'iio no oon 
fo  y’loona’omo’ in iytaio •mo in 

oio no tnone* תיד pio’ נױ  o 
o’awoP ’1 no ?nyooa tyai'niaoma* 

’i* oa הסט ,tnoomop טי׳מ ia in 
ayn i n  ttniya no oy .opod’Pp k* 

”o סון opaio סטער 3io lya’ to i m
B«l V 18« •1(*ל l(

 ומרהערם גודס װייס די
 חאלכעז ארכײפן װעלען

ױ_פפױיהערס פאר פ$נ
 קאנװענ־ נאםיגיהןן ומןם 62 לאקאל

 נעקסטעז כיים דעלעגאםען שאן
םיטיננ.

 םי• lyaoyo lyamam ס
y>o tie aa’o װהייט iyo” aio o in, 

*yaoo oyn ,62 ?opo> tie oiyaoyo 
yol5 o| הסלסען n  ,aoonyaoi iviyn 

o 210 ,?on ttmonoya po ro ioo. 
yo5 נסו ד”ים<־נ?1סס .o” 3io i n 

t’o aa’0’0 ty t i tie pynx i n 
i ?סםיניישסד n  nt tt»oay?n ioe 

am i n  tio toraynaop in^ o ip* 
?*onyaoo evil ya?yn ,?yiorypyo 

poo tnayoip ,tooooa po inyn |yo 
m אױך a ?no* o ioe tor” a'ooa״y 
.m ’?ao’o riooa moipytpy 

nn די i  ty?yn oaor” ?’ooa 
tnyn ' tio  to’ai’ iy i tie iyv?:o ’o

op בסריכס 0 "io o  ’1 tyayn B’ eo tie 
con די i  tyaya to P in ’B to’an 

iyo33 i n  tie ,ly n rn ao  tooaa’? io 
tyaya po ,vayny toonys סון ססוײס

’o. 1 םייװײט, 1 iod o a ii 93 po*י 
*oaoo ioo  to p ir  tynya op' io d  yt 

ioo noiyiiDayram no oy no .tvo 
tyom nt ?opo? no m די ’?ao’o 

loop o n  no tooya oiyn oy oon* 
i  jyjya צװײ tyaon ya?yn ,oyoi’o 

o n  utaoiaya ײניסן i  .oayo’iao 
”DP סיז ױניסן ioo y in  tyoo?roao 

n o  t n r  oio tya’iiya it.
•ayo ioa m o  TVP oamya iy tn 
no* yoma i וײן ?יך  tyn? י*3סיס? 

yoa’onoo P” ioo po T t jy?ot i n• 
 מ .nma y?o םיט tyo?yn tio חןסיחןן

ty t i i» oaana ■nooa moipytpy 
o tyayn ton iayoopn o aarnm 

aoo tya?on ,אגסײס *i’ in y ’ oon 
ty t i ioo tyaya .?or m oyo  to’ a 

p” ioo, סון i n םיסילג iya’o otni 
•ty?iaon tyoioi y io iayoopn iy t i

 ר סילווע פרענק דדעאנער דרעם גרדסער
mמיט־דער םעטעלט

 סונ׳ם אפעךשעסער ױ געשםיצט אסען האט אגענמור סקעב קאמוניםטישע
 איצם מױען ויעלען םקעבם די — .Diyooaaya אח סקענס מים חשאבער

ײ סייחןן שעסער, סקעכ אלדערע סראטעקטען *ו זוכען  קוםען װעלען ז
ײ װעם לײם, ױניאן װערען את זמען *ום — טשענס. א געכען ױניאן די ז
 ערקלערם *װייטען. חןם גאר דזשאבער איץ נעםען אישט וחןם ױביאן די

 ױניאנ׳ס דער אץ איבעחגײגען זײ װעלען 1םי — רימכערנ. םענעחשער
םאכם.

tO’an i n  tie ס3סא  nayopon די 
yo»y? tyt’iiyao’iiM m m  T t eon 
o n  tie oavoPoyo o n סיס װסו   
payie ,m o m  nr’an o’a tyo’ia  
ooi oon m o m  o n  ” a .iyn?’o 
*yao'iio ?nanya aypo yr'eo ’aioop

נאארר חשאינט דער פאר ארנײט שנת
ןןאנרער .ppd m ערפאלג גרױסער

באצאח• זאל ארכײטער יעדער אז איגםערעס גרוים ארױס װײזען םשערלײט
יתיאן. דער *ו חוב גויםעען זיין לעז

i y  m  ttniya pm nar tyoiry? 
i  tie iyo” aiM i  oon ,aoo iy o r 
on? ,tyaon iy»yr o m  no pio?p 

t» Di?roa o n׳iy ro*oo r |yo*y? o 
too ,סיסינג imb o” * airo o *•*aiMpa 

m  ne ’laenomm o n ■ױגיסו

tio p’ toDivioa o'D oi?roa on
”P“״׳•' *ײ 'וײלײ• ־•*•ץ י• t lynyotr

to tynyomoo ” t .oa’?o ס tO’an 
no ioop ,  o to’*•-.. .  j אױפנעבױם 

P’r  o” n iy ” t to ttto’m ” t .m in i־ 
rotP’r סים tnaiaiMo איו «א?  o n 

tran lyaooom  no wo>h m  no•
T O

 םאאאנם. םקעבימען גאנצען איהר װיזען
ר סקעב די באשיצט האבען זײ ע  מח מו

o n א~ און נענגסטערס םים דזמאבער» 
צײ ײ ;יי  נאנצן נןמיקם האבען ז

ײ ססעבס; םיט ססװ^ן  גע• האבען ז
n?'• שיקט i אגענ• םקעב ק*םיםארי*ע 

 צונעזאגט איהם און דזשאבער צום טעז
 IVP ?א• אועז אז װאס הנחות אילערלײ

האבען. צו םאמינען זיך
^ר  אויסנע?ױ איז םאל איין וױ םע

o םרעםען צו מען n אםיסאר ם?עב? 
o פון ארן*געחעגדיג וױיםבעו־ג n •דד»א 

̂ס  •m• איחם ןונבןוטענדיג *טיס, בער
 ?אנדישאנם, שאו w* און טע?ציע

 סעטלון גיט זאל דזשאבער רn אבי
 nסענpװא די אבער ױניאן. דער םיט

 גע״ תל א חאם ױניאז דער םון םאכט
y םאכט t די ir 'n iP D טון םעמים is n 

 די אגענםור; ס?עב ?אמוניסםי^ער
̂כרז  די געבראמז חאט ױניאז דער םױ מ

n 'jrp y דזמאבעי• גרויסען םוז׳ם •p in 
y 1375 םילדזער, t ,ה*ט װאס ברןודוױי 

 יחוטעק• ־• אײיי צ*מיי םארלאזט זיך
גוזינ״ ״ינ י, ײ ®ון׳פ ציע
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