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 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 ?oivaym tyeattoa
m o w ,רער ויסם סיטיגנ eiopa'i 

20 ?mpo? iyaoo חסט tyo?onya«o 
 אי| ,lonaye ט*ןon 28 רסמדסטאנ,

on 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 טיטיג i n 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 •lyproo, 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
 םאראוי, .כסוױירים׳, yr’OD’aioyp די

MtruroDO* און ?tyaon omy ,נערעדט 
t tyaon” ניט ”t to myn* o?onya 

o איז i?tr ס חסמן n .סאר־ ארטיסעל 
*omit, חסט סאראף to ,oaotya װען

 ער װסיס סתמז, איחס נײ װסלם סמן
 סג* איז נעסרינען. גיס סרסיקןל סזס

run יײ אז יסם. חײסס ומרטער 
 סאױ *ענדלימ די סון ס• זין סרייסלסן

 ײײצ ,loom ןרסטעגס, לויםחננען.
 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 
trewtpv, ס װעלכען אין» no ססוסן 

m אױססדסלימן סרסריסט OP ort־ 
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

j«snp.>־Ttor tirr’oo'nooP on אין
 סננענױ אויו חסנען ספטנערס י1

 יעדען ים*יסליניר«ז1 *ו 01נס*י ס םען
m o w, לינ־ םיט סתיםגעוזן װעט ײסס 
ymyj אי| םטייטםענטס i n סרעםזג 

 tyion — ,lyto^in ניט tyljnt 1,םי
ompiy oiy»yo n אין r״n  yiy* 

to — ,on אויוי *n» yjopoi nytjto
 םיט־ tvoynoo ויך סען Pot טיננעו

yr’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
 נ׳ד ?ט¥1י1 ױגיסן י1 ותט ,inyn חיט
 בסל¥נסטיס ױ נענסז ממלונג ס םעו
מר1 און  1איח הסלמן ױניסן די ומם י
בסיעכס־ אײנינס י1 אויב היילי^ ט1ײס
on ליב yarn eon טים  tmty îoo n 

i סון זיד ומלסן סט״ימנם, n לינס 
בסצײטסנם. ססנסוױינסן ניט

41 <opo> i n ראנרעם אויך ססכם■ 
tny' vim .אין נ¥בים on טסנ no 

yo22 o| נויוסתי, װסמינגטסנ׳ס n 
lonayo, חאט i n נעהאצםען <אקאל■• 

 חר האם ויסס ,uny״o nioosoio ס
 *iy בסדײטוננ. yotvooi ס חסט

*djvo אויםררו• סן נעווען דסם איז 
no ,ני״יז nt no, סיז oeiy,» ויסס 

oon >opo> i n זינם נסטאבט t'o iy 
tnonyi oi’t’:oaion. ,ווײנמנם* 
o ?rnyj «nr*o n  no פון ס»סרי*ו:ג 

ciyooyo n« בסזױחונתז י1  n סון 
m ,ון ױניסז« no inoy tir o ד1ב 

tyeoroo no nyeooeoo m נע־ 
.tront

״ די •ont i n  jjntyi no uny 
iya .־ססלנ® no oy אויזי c i n״y־ 
 םים־ o jyityt uyttnuo 300 אויך תגנ

on גליחס־  no ניתם yuv ojyoyly 
10 yoi'njop'iyoo no mopnyoo• 

ר מ ײ  no oy סון ינם.1סנ9ײ3סר סון נ
i אי«ט n ונסונס ny |y«n o n  no• 
at>p Jyroo o in «ו טסט ’naono, 
 ty:0P mot סאמוײלוגינפז moo װסו

no lyoomr no ,)yoipioe ױחןו  נ
r t  |y>t»t סיע^סל n’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’i ווסלכ׳מ r  t»t” t oy ט1גססיני yj• 

towyiuop i n  w tw e n n  tnoit. 
*op torpymao no torpy* to rm

» tnow יי« סי t tyo’Jpwo’io. סעיד
in ‘.nyie nyon 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

 בסאם■ loo torpyly ya’Piny’ די
no vo טײלאר לייזײס yooivio no 

■Jonyaoo oyn ,38 topy> ,lyaooom 
roioo tvo9 o, סלײטסג, tnvtt טסן n 

on  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’or « טס^ נסנייז 
t’t”Tt iwnpyo 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  vio |” t oyn yonaoP o 10סי 
oyn no ספטוננ to tvaya זסל סלעש 

tnyry אין jyooya .סודנוננ
 OP torpymao no to*Py?v* די
yo’o, װסס tnoim  oyopyty no אויו״ 

tyoyy? on סון׳ס םיטינג ?oon ,?opo 
*oa no o”3io m’o onanoo f ir 

ooo? זײנען oyoanoya f i r .נעװסרען 
ypa’J, yaotoy,  ya moo• וחולפע '

 t jtooooa D'oo *toe tvo’i”*? ויסלס
tnoiwt tynnyavn* loaya |ya אויוי 

tie iaru on ו* a’>yonyoa’n t” t 
■ya tyaon ” t rooo ,oni to’au no 

 nipiyo אין *ײט, yiraoa n׳ ארביים
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’io ,yo’DOP 1’ די
?t tyooinaop ypa’? nayon״tya

yoanaioo ys?yto אל• סון׳ס חםידים 
i ומצסליכסן \ . . i״.tnyaom?oitfvn 

loo tyaioya «t tyaon ^anooytoio 
to ,oaorpoiooa’M ”t tyaya rt a’O’U
oin iy?no»oa ןײ jy>ot mo’ tyoopya 
*on >ot 88 >opo> no 4ױניי i n  no 
tyftno 1י n« |» ”pa’5ayo n  pra

Tt tyo’Mtntao חד אלװסלםצימר אין 
to lya’JoPynJo i זיסס ײסלחניס n״* 

ojm oo’ioey? .נסי־ אחיסו־ומן i n* 
t jy?ot yf’m” אלם o n  ion nonor 
tyaon ” t oon פאתאכלזנםינס •not 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 
nio t” t tntm ” t to tnyiir ”t tya 

yaorynyoa’o i n> ,און ױניסן •yinr 
yt”P jyoya O’xtntni «t to anaya 

tyayn oaorpoioea’o ױניסן *y>yaao 
•lynyp yanayo’m  o no tyo«naya 

otioioa *nt ” t tyaon n o  .oeor 
oe’nmyoaio on  vio tymy•?, יסם 

t’o םאל tnyn tyaioyao’io byii oy 
to ,ooaipiy i n  no ייי» <*otya tyaon 

oynyr, םיס t״,in  tya’nnyoaio iy 
t to tio״ n o’a ty?yn?״’tyo?on a 
o ny”t״”t tyjyii ,tyaaftotnt yaya 

 tie tnyn omayooio אױטסססטי*
ooo D'oo on.

o״|im tyoD'aiooP yooionoa yra 
ya?yn ,omoyo 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 ,roioo״•yaooio t»ya ny 

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•

ע א ר ע ײ ה ט ק ש  מ

ם ײ ב

ט ױ ר ב ד נ ע ב א

ר ע m «ן םינארעם בעסםער ד e װ«ם סינארעס דער איז 
. נרזים אכענד צום דך סאסט .  סון נמזקח כעםםע די .

 ארסםאם כעםערען ?יץ ױט *עו־םאגם םלחםח *אר־דער
 אבעגד כיים הנאח שטארקערע קיץ נים ן סערשאסם און

ם חי וױ נ
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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 
mot ״ביסכע invn dp'ihv in*r ■־
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יונימ וההןערס מרם«ס ליױם אינסערנעמנאל וער פון ןווינאן מעיעלער
PRICE 3 CENTS,1טע9 פרײםאג Friday, March 9, 1928 .1928 ,noitftaVol. 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
 *װיײ iyol9 ijttaio tie צייט י1

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 iyann tyaon tooan oan’tno 
lyp’rwo’no a’ona ioo tya 1ײס יי 
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’orti no 

oon ,onooa 10 דינעז tyoo>ryaao 
oaoryaiyoa’o m? יס1<יי oayoioa 

oiypi’on .ױניסן

oo’iya o«t :
no’ooaoP i םיט aao?pa״o אין n 

 ױניסז, ?oaoryryoa'o ivtaio םון ציע
typ’r איצט 1אײ 1םי m  loe v i o n 

nv iyol9 iny?ian”־’*aop iya’>iny 
ayn*׳oon ,.’ .11 .i .> .o i n  tie tO 

tnyn tyo>onya oyn די ion yony 
 tooooa eioor iyi, איז 1928 ססי אין

i לויט מאם״ n  tie aaio’oroo i n 
nyaoyo nyvaoa’■ םון iytaio .מניסי

•y»o no to*ayiuoP row? iytaio 
*yan i'iob o 'n n  & tnonya tyo?on 

run t’o tynya t'o Dtp .oiooi |y< 
1925 pyaown, אין oy .y’o>n»>’e 

o |io ”iiv pyno p ir ro האלנ ’mo 
yay» ea’t היסםארימע no aai?oonoo םטױק אין ןןאו ױ ערקלעהרם קאטפאני, וױפעד ii ד חשאנער, קלאוק וױכטיגער

־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’roa innyo סיינט
tyonttoa’o lyaooom no.

omyapiy to’an n  oon ion n 
 lyaorn די n» oya”o p”ioo איז

no doi ,y’loona’M i n  t’o tiya וײ 
v 1372 װימן״ no ,'avooop 

 ix פסלאננט סססל Don ya?vn ברסדװיי,
m סז”»םסםיא* ya no oi’aann no* 

.yoi’o tO'ai* o’a o tnon
’i  oon yoi’B lyanoi i n  ”a 

oa’o m נסארד eaanoryaao 1ײ >*vy 
oy m o  tn ’t’a»aio nt mo’ tve 

 a*”0 די ai”49* יtyaai?ya o’a 1 איו
tyaaiaya o’a pm oy oonive צעלהײםען a
a

פארצײכניפ 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 

.lyarti’p ao — «wrw• tt• via y
A o”t ײלוגג «'לידעל«<ער■•*—t'?0* •D

 tmy> ■ao. — «ײדו*, iy׳tM«P’* Jt וײס
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 
yoi’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 1 ײגיסז יי ompiy oonי yoi’D 

 iy jya’a po oiyn oy no p”ioo* אין
eayo?yoyo o oyoion.

to’an ’i ײסר די אייר הסם •yoya 
aoo .o yoi’o aa’aorn i* סיט סים n 

yoi’o n  ,nayiiy yoyan 607 no ,m 
iP’O ”a P”tdd o tniayaono Don 

 aoa tvou* םים oon’t oon חס־םיט
1 tyn •tyaannoo to’ai’ n  tyayayaי 

yove ויו ײסיס tyayaiyoaio ttniya O'a 
 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 yoi’o m  tvaya nt tvoayonoDa’o 

 o’a o tyaya *nri tvo m opaio סייט
.yoi’o מניסז

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^iayr יפטינo no tnonya 3 נמלט
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 ivo, םאכט *a”o tio 
io  ’i  no yoayi i  tyv’roa ix oi>o 

3”i n  no n« lyorr n  t’o iro אינ־ 
yieon.

ô «D ,lyam’iaoio mיn n̂יyrי 
pitpp m ’>P’?aoio jio־t’o p” ioD 

1926, *Oiiya |yaaioiixyao'iio no oon 
fo y’loona’omo’in iytaio •mo in 

ד pio’ נױ  oio no tnone o* תי
o’awoP ’1 no ?nyooa tyai'niaoma* 

i* oa’ia הסט ,tnoomop טי׳מ in 
ayn i n  ttniya no oy .opod’Pp k* 

o”3io lya’toi m סון opaio סטער
)B«l Vl 18« •1(*ל

 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 oin, 

*yaoo oyn ,62 ?opo> tie oiyaoyo 
yol5 on| הסלסען  ,aoonyaoi iviyn 

o 210 ,?on ttmonoya po roioo. 
yo5 נסו ד”ים<־נ?1סס .o”3io i n 

t’o aa’0’0 tyti tie pynx i n 
i ?סםיניישסד n  nt tt»oay?n ioe 

am i n  tio toraynaop in^oip* 
?*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’ iyi tie iyv?:o’o
 op"ioo ’1 tyayn B’eo tie בסריכס 0

con די i  tyaya to P in’B to’an 
iyo33 i n  tie ,lynrnao tooaa’?io 

tyaya po ,vayny toonys סון ססוײס
 י*o’iod oaii 93 po. 1 םייװײט, 1
*oaoo ioo to p ir tynya op' iod yt 

ioo noiyiiDayram no oy no .tvo 
tyom nt ?opo? no m די ’?ao’o 

loop on  no tooya oiyn oy oon* 
i  jyjya צװײ tyaon ya?yn ,oyoi’o 

on  utaoiaya ײניסן i  .oayo’iao 
 DP”ioo yin tyoo?roao סיז ױניסן

n o  t n r  oio tya’iiya it.
•ayo ioa m o  TVP oamya iytn 
no* yoma i וײן ?יך  tyn? י*3סיס? 

yoa’onoo P”ioo po Tt jy?ot i n• 
 מ .nma y?o םיט tyo?yn tio חןסיחןן

tyti i» oaana ■nooa moipytpy 
o tyayn toniayoopn o aarnm 

aoo tya?on ,אגסײס *i’ in y ’ oon 
tyti ioo tyaya .?or moyo to’a 

p”ioo, סון in םיסילג iya’o otni 
•ty?iaon tyoioi yioiayoopn iy ti mמיט־דער םעטעלט ר סילווע פרענק דדעאנער דרעם גרדסער

 סונ׳ם אפעךשעסער ױ געשםיצט אסען האט אגענמור סקעב קאמוניםטישע
 איצם מױען ויעלען םקעבם די — .Diyooaaya אח סקענס מים חשאבער

 קוםען װעלען זײ סייחןן שעסער, סקעכ אלדערע סראטעקטען *ו זוכען
— טשענס. א געכען ױניאן די זײ װעם לײם, ױניאן װערען את זמען *ום

 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  Tt eon 
on tie oavoPoyo on 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

iy  m  ttniya pm nar tyoiry? 
i  tie iyo”aiM i  oon ,aoo iyor 
on? ,tyaon iy»yr o m  no pio?p 

t» Di?roa on׳iyro*oor |yo*y? o 
too ,סיסינג imb o”* airo o *•*aiMpa 

m  ne ’laenomm on ■ױגיסו

tio p’toDivioa o'D oi?roa on•״׳•' *ײ 'וײלײ• ־•*•ץ י“P”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 .mini־ 

rotP’r סים tnaiaiMo איו «א?  o n 
tran lyaooom no wo>h m  no•

TO

 םאאאנם. םקעבימען גאנצען איהר װיזען
ר סקעב די באשיצט האבען זײ ע  מח מו

o n א~ און נענגסטערס םים דזמאבער» 
 נאנצן נןמיקם האבען זײ ;ייצײ

^ן װ ס  גע• האבען זײ ססעבס; םיט ס
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 ^ ע  אויסנע?ױ איז םאל איין וױ ם

o םרעםען צו מען n אםיסאר ם?עב? 
o פון ארן*געחעגדיג וױיםבעו־ג n •דד»א 

 •m• איחם ןונבןוטענדיג *טיס, בער^ס
 ?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'niPD טון םעמים isn 

 די אגענםור; ס?עב ?אמוניסםי^ער
 די געבראמז חאט ױניאז דער םױ מ^כרז

n'jrpy 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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נוויסעו מארו וזשןינס דער אונײם««ר שנה ן םעםעלם סילװער פומס דזשאנער דרעס נוויסעו
װאנוער סעה. ז*נס עופןמ,יוניןן דער םיה

)1 וייס an י«יוס
 prayaiyoatg נעםזזט זיך ד,*ם און ד«ר
 ;־go אויף ױגיאן דקר סיט tvtovo און

oagr*iigp |g*n* j n w r•
 ia*a*'g םאדמאגט דזטאנער חנר

 װעיכע אין ,iyB*r|־VBg סאנםראקםיגג
 ויי Mag .*pi;* אײניגע ארבייטון עס

 א*| רעכסע ווערען איצט סוזען וועלען
ivotpagi ודטלען אנים רולם, יוניאן די 

 לינסע אין ארנייטען געחן טוזען זײ
iw סקענ v r, אױב ov ליב זײ איז 

Mr*avpo m .לינקיזם
 טיד־טאון די טון טא■ דעם אין

 נע־ האט ױניאן וי װאו ואםיאנ•, דחוס
 ?*מוגיםטען די און p**ioo » חםע]

 פארנעםען ווו סקעבס נע׳ו׳תם האנען
a n אץ;• jic סטר״תערס, די mvtt 
 *נ־ lvatt נעהן .בםחילה״ pnto אי*ם זיי

ivav; aypo y-.yi, ױניאן די ביז ovtt 
 צוויננען װייםער זיי וועם אוז קודען

 און זיה פארנעםעז *ו רווי־צםע; • סים
 -gttpiyn “yr*oo*itogp״ די אין נעהן

 סאםו״ די אין זיך אויסווצען און דערס
yr*oo*a םייד־ די נעםען און “״ניקןרס 

 םײ־ האלישאתיע, ?יין |yp**n און <אך
in זיך זועלען וײ ivivavMa װע־ און 

>pr וי װעם ױניאן, דער אין ארײנקוםען 
g*it*| סאכען און םשענם, » געבען זײ 

ivrivo yr*o.<** טאר ויי
o איז n ם. און ״אר“ r,■א ogtt 

gnנעארבייט ם o n  ikb און דזטאבער 
 אר־ די ivotivnyoitM האט יוגיאן די

ר מ  סאםוניסםען די אח ססריײז, אין גיי
o n  tgoya pragn זעלבע ogtt חןר אין 

pgewi'O דרעם Keogp,*) װעט ivtio 
הן מ  1» מלענערס די זעלנן. ogi מ׳

Bgr o n א האבן איצס ותיוען a« m צו 
oivoppon ;vrvoo prum בײ i n 

KBogp *ntago,*) די ארן oavpo װעלען 
vr*appo mim n  ojyro « im p

 :אר טאטארלײם. »ח סאגדאתםארס
«ן וועל׳מ זײ אוינ  יועט ?ינ«ן, צום «

 וונסט נממנס, » נעמן יוניאו די «ײ
g in ותם זי וזי n מנס  וו*ם די «ו ט׳

oarpow progn נײ n n .םיד־טאון
u יועטען msvpo ךי םיט p סאםר 

 געטיסט ogn >ni’WJ atpo ניסםימע
M r on סינעל, און ראזענבלום סזן nt 

a n  nrevrum םםרײסערס, די םון «<אץ 
o n הן אויך מז  וואם גס זעלנצר רn נ
o ארויםנעטיסטע ךי טיט n  tto B3PPD 

. חט־םאנםעז איימס ד נ י מ ר
i און n ר אנן מ n אין אלײן ו n ig 

o זואנץן איצט וועלצן רד»אנערס n 
 קאםוניס־ צו זיך צזצוהערצן גימ לעסאן
p r o אנ«טען, סקצב ogn וי האנעו 

אויסגצנלאזענע אן ווערטח
o נ*ד n די איצט וועם חמאנער 
 רײד םעמיזטצר צרסלערט — ימיאן,
^  ניט נרויסצ אנדערצ צו מםצז זיד מי
 םיט וועם ױניאן די נציט.ארדא ױניאן

 די אײנג^ נאך איעם tnjm סארםינ זיי
roipon איו o n i injpn^n i n אינ־

 jm• םיר אויסחעחןן. םוזצן דוסםריע
 םאכט ױניאן אונזער םיט צוױננען <ןן

ogn ,oggo m  ig נעלד־ניי־ איינינע 
 gt ,ipogrgo ivagn$ םינאלצנ»ט ציגע

 טיטנלידמ־ אונזשש אז און אויסוזעחנן
pjg«סאכען ן g םר״ד. אין <עבען

 nqp'i®gp י1 װאם מםערוננען, י1
tngn גיי געםאכם o n אויבזז i n-

 U׳3gn דזמאנער, נעםצטעלטען מאנטען
 עגעמיע און צװט סך g אװע«ענוםען

fg’in i פון n. םיט o n א•1נ טענצן 
1 nי poעניטצ ijwo’jiogp ד זין  ס
o יהםען.1 n ביי סטרייפ *g r n  o n 

 גצ* נעםעטעלם נעװצן טוין o?gn :ער
ingn 2 םיט jv3gn ,צוריה o in p iv 

 כאטיצען ivoo’iiogp די ivn ־ייזבערנ,
 סון׳ם ivavr iropgioigp ivag '1 נים

:og גענגסטערם. און סקעבס םיט ivag 
 צו נעמננען אונז איז op װען איצם,

o םים סעטלצן n ,1םי װעיוען חטאבער 
 ס*ט און צנערניע ip״i סיט ivon ויך

n צו םיםלען ig*ov איע n i g יר ניט 
ig*i און מטאנצו־ס ng* 1םי ײעלען 
 pjgo *i* ביז נעהסם, וgi נעתסם נעהן

 סוזען זיי »ז אײנזעחן װעלען באטים
ט ־עכענען «- i סי n  jib osgo i n 

ױני«|.

ד׳ וון ו«*יו
 אויפ־־ »ון אױסיצנען ומט ig*ii* די װען

 חײ• nv**t »ין װעט נעװזמ, װי נליחצן,
 g שרעחיימר. ׳ivr*o**n זיין םען

g*ii* ppigor| סײגס o r  *won) g** 
vp> ט תי  vopnpga סייגט ורטער, סיט נ

in**>p און r r און זיך 1סא i n  mb 
m* און p n rp סײנס g in g ir tg 

g im  ig>gi סײגם ׳*ײט לעכטע• ׳ש 
 1פא שר״ח״ם און זונען־׳שײן 1סעהרצ

i n 1נאנצצ *g*n| .מ׳*וחח
ggr m v  ddp; ig in n זיד אױוי

 זײן זױ< און o**pa*MignoigigB די
no די Vigioni**ig vonv| זוונ זײן 

oinpip ,o**nvro *i .(got* m  n 
in ig n  ivonpvo, גו־ויס ארויס וױיזען 

m** זעהען און אינטעתם g inv* tg 
tv^gvgi >gt ipo חונ נױסינען זיין 

jg*«* m  n. אלבייטצר אײנינע *gn

ogn פרעםעו דרמם און המוס די נײ זיו חקרט
?35 לאסאל װניאן

 כרעםלאװ רזש. פון
36<*ס#י״ מענעדדפער

 האבען בילעדס קאםוניסםימע די
 אײ־ יעדער בײען. זײער םארשטארהם

שײניעײיך קען גער  אז זעהן איצט גא
 גרויסען מזן איז בילען יעצטיגער ?ײער

 אזוי וײנען זײ שםערצען. און וועהטאג
 זעהען זײ װען וואם, ביױערס, יענע װי
 בייעז, זײער נים גאר זײ העיםם עס אז

 די *ױף טויערען, די אויף זײ שפרינגען
 םײ האםגונג חגר מיט ווענט, ג<ײכע
 ױ' צו יעמאגד זיך װעט םילײכט <ײכם,

 זיך דרעהען זײ נאר צוהערעז. דאך
 םאר- און דרײצן, אין תרעםיס אין וױ
>vm\ וױל קײגער האפגוגס זײער איז 

 קײנער און אוםקוקען גים זײ אויזי זיד
אויפםערקזאכמיים. קיק נים זײ מעגסט

 םאר איז עס אז םאחמםעחעז מיר
 צױ צו נעבאך, װײסאג, גרויטער א «ײ

 אר״ זײ וואס דעם צנמםאט װי סוסען
 פאר־ צו צײט יאחר א ®אר מייז בײטען
 ױניאן, ביםע< אימריגע oin ניכטעז

 צײט סײן נעהאט גים חאכען וײ וואס
 געוועזצן זײנעז וײ וחנז םאתיכמען צו

 אונ־ האט דעם אנ^טאם איז אםי^ אין
 יע־ צײנעז «ו אננעפאנגעז לאקאל זער

 גענר זיךי פיײסעקײם גרויס םים בען;
 םארשםארקע־ אח איבערביידיז צו מען
מ חובות די רעז עי געלאזען. איבער- חאבעז זײ וו

 זעהר געװארען איז אפיס אונזער איז
 סוםען מעמבערס אונזערע יעבעדיג

 סאם־ םאכעז דידס, די באצאהיעז איז
 פאר^ײדענע םאר אײר סדמעז ■יײגטס,

 \וען שאודמיטיננען אטענדעז אדװײזעם,
 מעהן אזױ זיך האבעז זײ זײ. דופט כתן
 חאט ftw ווען אפגעחםען בריײ און
 דרייװ זואױנטירען דעם םאר געדוםען זײ

 סטאפען צו נעמאכט האכצן סיר װאס
 גע־ יעדען אױןי אויך און מבת־ארבײט,

 און וײ רופם יאקאל אונזצר װאם ביט
 קאםוניסטי־ די קאגען נצטירייך, דאסו

rtr װאל״ זײ םארםראגעז. נים ביױערס 
 אוגםער־ דעם זצהן געװאלט בעסער םעז

 אויפ״ די ניט איז ײניאז דעי פון גאנג
און װײטאג םיט זײ בייען — בליהונג
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דעם אין םען18 דעם םארטש נאכםיטאג, זונטאג סארקוםען װעט םאנץ
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 אמע• דער ®ח ״ױענמודקלונג
 «ן ןױודליממרע^ ױהאנער
קארמאן. י. ת דר.
 קארםצן ה. דר. האם ^בת אעצםעז

װעגען קורס pn אײננקגײמעט
 צײ אםעריקאנער דער םון וננ5ענט>וי? די

 אנוחד זײנעז װאס »לע און וױליזאציע,
 םאראינ• ׳טטארק זיך האבען געװען זעגד

 אינחאאם, איז אוםז דעם מיט טערעסירם
r אזױ ױי i. די באוזאגדעאם האט קארמצז 

םראגע. איגטערעסאגטע דאזיגע
 אעקטשורס סעריע דער םון ערמטע די
 טען3 דצם שבת אנגעםאגגען זיך האט

 אין נאכמיטאנ, זײגער א 1.30 טערץ,
 .530 רום חיײסקוא, אוירװינג װאשינגטאן

 אין ווערעז םאיטגעזעצט וועט קורס דער
 זעלבער דער p* װעט און ^עקכדפורם 4

 רעגעא• ארם זע^בען דצם אױ^ און צײט
שטאםפינדען. מעסיג

 נעװערק־ אידישע פאראײניגטע
 נײע ערװעד״לען שאפטען י

אדמיניםטראציע
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טאראנטא אין קלאוקמאכער ױ ד
קירזשגער M >פון.

ן נײעפ ז i 7«ו7 ו t✓
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ovv* ,ivegproav t*g |g*n* *i to 
mvo *;« tg imrt צו ,*t*a t*g ov ivn
WtB iivnvorota mvn tv;gt Diva 
ovn o**o pv;d I*g .eayygiB oivutn

gtg oivoyp; ei'ogB ogn .ovo**oo 
:agr tnivonoga o n  pg voa*ryi 

n*B ,ippgap ivoigoinivang i n־ 
vor iv*iga g p tr  t*g iv tg a*iiv;־; 

*vai**g i*t ogn ,oga o n  o*o pp 
ivaag;ga o ;n iga pen y;g tg ,o in 

v; .|gow iv ogn *ttg pg ,on*g i*־* 
tg iga nnig tvoigi ivag t*g oave 
p*p or*a •pig t*g ivaavtt ,ivo**aig 
iv tg opinva ogn ttg ,v;va't va*r 
po pg ,ivav; o ivago Ttg •n n 
ovn Doiponga n v n r  *i t*t>a ivago 
pg .tvt**ttga ivigp er*i ogi iv 
o;gn .**ivi*ip  g tvigoroiv t*g ov 

i n  pg tn*ogB ogi צייס i n  ivn 
o;gtt ,agr ig'it* g tvtvttvi t*g Bgr 

n  p tr ימיאן o n  |va*;avio*tg 
 v**ib ov*g ,ivag ,**t jvi**t סכסמ־,

ppir *i or*a pragn pg ,ivrivo•*; 
iva*g |g*at* va /ױן an t*g״ tn׳^ 

a;gB **ivinp i n  po ogo־: in iv 
pgnp oa*; tvi**g םיט pg Digit g

g om tvagmo ogn iv ogn o**t 
ivpgap m i pg ,MPttiP o n  po u rr 
B*r ito mgttvi op'rvnvoatM t*g 

ogn pg ייד »ייי ;,r* io  oitgp g 
vinvr mb a o*o e w e r ov ogn
PB 1*0**3M *i > * m  tvogigo 

ntavo oeiveiga e o n זיד *)n 
tvivp **t a*tg ,ivoagieigB n g e r 
ingnvi t*g dv ogn ,tveagie ig i 

0*tg ingnvi IVI•*! **t D**t **t |1B 
ig*m .םים ;ײס ;gioigp trit* g 

**g to 01*00•  or*i wa*t ogi o;gn 
o n  in tia  p*g Mt ;n ig a  g mb 

.iv r  g om prayer promt*
e**a |g*at* n n  pg יצס* g |g

mu mvn t* p*aogp Tvoognap;
‘pn nvnyer ^ךיו i d  m o n  ig i 

oti mvt g |ve;*nviBg pragn ניייוב־ 
M3eve ;*mivi ivo סיסינג *rta e*e 

*pragn m e די oivaove בס־

* ngytvi**g iigoro'g p*t or*i m*g
•at* o נו pg ,tv; אויב ivagn e;*n m*M 
m*g otto pnr*rga i**g ogn |g* 

 viivnvoroti 0*30*01. ױערען
10 or g ognyi oivovv; ivagn•* 

g; |g*at* oivon• ivi .nner ;vp• 
|Vi*oivo*ii) g ognva ogn ,92 ;gp 
*Vi ivtvttvi |vi**t ivr*o *i .ovpiga 

pg aio ;a o*o opn רי in*;ao*o 
•vi g mvt i*tg oi'ttog i*t ivagn 
,0*111 p*t**g intia .|otg ovivann 
•va ogn ,;gpg; po oin*tn• in 

VDVOg• * o*o ovpiga on oivbv 
i*iavp*ttig ,n n אױוי o**3m nn 

•g> 1*1 Dgtt |ti |g*11* D1VDV1B po 
in  mo tgovi ogn ;gp צייט p*t ps 

po MoegooDgo in  .nvoonpy 
Mirti*p .g ivtvnvi t*g uvng, ניד 

|.g*at* ivagoptg;p in  pb oivig-ovi 
**•t oava ving;vi)"g *i ivr*tnr 

tpryttpi ivi טשארלם oivrtnB ,rogr 
*1 *,tigga omrti ivagoptg  ̂ po

pb דרעזין, בפױס rtvir,pvB,
3 •  iv;vn bum ivo v»*>ov pg

g ; ivwg pg •igrwM  pntp 
•ga **;flgVMitg PN VOMglgB MB 
•g i ,gagMgaig pg )*iivovi .voog 
•m v  promgB i*ti i;*a proigi ov
*pit ogn ,igravtngv ivtatg nt oigr 
np iggoga pg ivipn pre;gnviBg

o ivo n • ivo**oMi;gog no oivo*Dg
>trvigi'a in* ia  *i ,219 ;gpg; ig*»* 

.nvMvtgi |tg
•png pragn ivoniga v;* ovea 
po o**pi*iavno*ti i *י1א ײיזען n 

vmdv po p*i ig*n* *i rvoMn 
|,VOBVrvr|g*n* ivong jvoBPnn 

g*n* *i pmigttMO or*a ng| אין g 
•t*g bv iva;vt; ?id ;vt**;p ivr*e*;g 

oiga,** אזוי און *ovn on מד די 
prrrga tv naa p*t pg ivopgn |g* 
pro;gnvi pragn ov .oiyaoyo nn*g 

po Mi*;ae*o voM *i o n n  v>*og« 
*,poa*Mi jrrn a  ,1001*10 ,;gpg; 
|,goi;ga ,|gogr ,invcota ,|got**ip 

tngp ,rvp, י(»וי1א .n g  pg ivpva
,ortta ;gpg; its oan*tvi• i n 

**•a g o*o pngttvi oi'oivtpii t*g 
*m b  *i  pnn*B •* ivogn ovi**r op

t*g TB 01* |tg .|g')t* PO IVllt̂ Dgt
m i  ,Mim*p .g ,oivnrov)t*a i n 

•yapiM3*g p*t igo ingnvi oi*oavt 
|.g*n* i n  igo 0**31* Ml

ogp n*eipvtpv *i ogn ,*go irujro•* 
oigrpp;v n**a ivogMga vo 

a i«g praMrmr)״ jgg**iB ,igo 
;.gn oiv**13 pg /iv o  |vo9 

m o  ivo43 i n  ivav; ,navnv voopvi, 
in ti 8 t*a e**y*)go*0 v tg  12 pa 

*.mmg pg
>*iigp nn  po an;verapogttv *i 
ivogi*;־tVB**nviou t*g ogn jroo 

ingitv* ד pg *igrpvrnag i ײי r t 
»iivo•• mvt t*g ,vo*ogp |grw ;v 

Biig;va p tr ivagn **t po *oo**o *i 
*•g <i pg Bvtvotpvtpv vin*ngB nt 
•pg pnng* vug; p tr  iva**t vmva 

g*it* vn*e| ,ײס; ,gt>• ,igp ivo 
»**t ogi tg ,ivigt B**Poo«erga o*o 

o n  *i*tg ivrivo n*oa*i *i pra •ױנסי 
i*o**iaigo r e  .nt;• tva זיו ov*g 

*Mei*g ivtng po igrivnigp i n  nt 
n g  j*tr m*etP0*i to  ,Magr**i

fw&wr$ כדי jnsWin
vm pg mgm p*t i w  i*og)*;n 
pg >g)gr”iivoi*g Mtarn ns pugio 
in  igi iMa .prMPg; *m*g po 

*pn eagevi ivtto ivMtt ,igrivnigp 
pg ivute*«M3MB n*o*ti ng m 
o n  po »tg**ig3 i n  e*e unraMO 

•itg pg o*eaav;ga *1 e*e eavo*Dg 
.1**10 on po i**m mi

1* **OBltPt* Mtlti PB UtO**M3 
BttvnvBitg or*i n n  o**bm m i 
m i .in*;)o*o VMtitg p• tnvtt 
ovn 01*30*0 VMtitg po onvoa*g 

*i  0*0 oga i n  t*g tvepgn iva*t 
,pro**nivav;v^g vom goin pra*nt 
• ogi ,ivann  proigniv to  pg 

ivoip mvn in*;ao*o ;ngv vo*id 
igo tvo*er tvMn ps prmgn *1 nt 
o n  pri*iigo ogn progriiop *i 
nt o**p)*nvB *i ivagn pg |v*iiomb 

;*•ao*o *1 pa ivo*Moi*g *i pm*r 
pa tn  .dv*;*obb n r* t itg i n 

p ogi ,o>*nrva*g iva*in״t •סיס 
nt pretp nt iv;vbmb or*i ovn T?a 

1* 1 g*m p*t ivTbm po ugrpvM 
ds*;b.

T i  e;gtt o**nivmva urt*i **a 
n v titg  p ron  o^ptvi mvt •םי«;י 

•oa tvtg; or*) t > m gt **t tg , in 
i r t  voagivintg n  pb  i*ofoi**g־*

or*i yawn ivig ,iv;»p 
1 ,fvttii M tnontr■* ni 
ry nt «ia ,av3<;tv» ov;g

*nag t*g 
(*to w;yn 
«i invorw  
*atg pg m*g onvn ogn ,o«<pi*a**g 
mvn ivrivo oviiii *דיז .mpg; m > 
o*o pg tnivnig •n o  TW**nvn 
nr pmgno p*or v n g ig o n  nv**t 
nvtitg 1»  *auto in*t׳;n g o n  
*3n o  genoo mvn *«t ,oivaovo 
nvtitg tto *ante m n rtv ig  ivo 
•*ago i*o”V3**;i mvtt Itg Divaev• 
Muvnig vm gnrvi nv**t m*t*;
pg vw*g; *1 tvivi tvo’o אי• r  nt

ll*ai* vivavnvatva*i ogn ,0״ ;
mb b**v r*M n m  iv**t vvttg
•*>10*0 tg*it* v**m  *i .Mpg; ivtatg 
*mb ivtg> or*) vag יין iv^rn i n
Bvigegrutr vr*o*;g• *i po in*a 
*ttg bpmb ivrugn ov*g m vn pg 
im  *i **a igovi og i ivagn *«t *n 
prvagi o n  nva |tg oagrpvM vo 
Ttg m vn **» ,mg* ovavugatgo 
jri*iv* די ury*onyo)ig ivg**n 
•oti *i i*v*r ogtt ,proo*ig*)i* t «m
•ga |g*it* סו**ד in  it• o**p)*uvnag 
*Mn tveo*a<p*am t *m  vt*i jitivtt
oan i  ogn ivaovo mv* tg ,ivo 
ivr׳*o*;,» iva;pit nt tvimga nt 
•vi on*g ogn ,vatu iv>g*vgo m g  
o*i >go)**p mvn **» mag ,o;vo 
»*g or*i va>vtt to ,tttm  ivrg;m 
•gi Mg void m g  *1oiga vr*o*;g• 

,gran m  iva*g m*a*o 
•gp igrpvrnag pg igrwM *1 
M30VD prw* e 'm rv i ogn vo*o
ogn ogn ,|g*at* ivtitg po זיך
ovo*;g*g; puva**tntnvoatg legtoagMm* teMAyAMM miMiiie mmmmmmm Mw mm■■ MOMDtpU 1 ipJflVO tJnF «|FF IF*

•gp) BMPign. *1 tg ,er*a oa*i« 
n;ga DVD• m g  *o m b  too'jto 
ivtatg p rv ro g i ra n  **o m b  vr*o 

m *>ao*o *i t* ,ig i ,g rin סליין 
o n  nnr|g*n* ir* t in m t jvo m 
o*i p rrna  ,toti prooeMgipgen 
iv iv3**yiveng nt pragn iit o  p*p 

|.g*n* m  nt ovD*>g*g> iv**f
po*n mg* ivotm  po ir o  pg 

•m e n g  voona «1 pngttvi eagevi 
ig i*o  o n  inva*tigo nt *ia prut( 

;.gpg; iv titg  P• iig o m r m v** 
e n ro l* •  m gao*norgaotg m 
OS'MIVBVMB ovn MPg> IVtltS PB 

1 iv ivnנ*ד י**ר ting o igrpvw  n 
gr**Moci*g o n| סיסימ i  po* •ײ) 

M in g i m  .tnvo'Bg vomvmv םי־ 
n  m i  Ign •  |tni*Bogor o v t t ir o 

,n vo  proiT o n  na r o igw m v 
pg o m  m צייס •pit rvavnrug ovn 

•pn n vtitg  pg ig n  vin ivetp m
pugrtg. מנסליכו

 פארשסאהפ איצס Dim מםפײן ארנאניזיישאו
סראפם דןפעמער 8 םיפ װערען

און *חנטעתעסען ?ײ זאל םען כעטען קוםען קאםיטעם שא• צעחנדליגע
v סומןם קײנע — *קלאסערײ.

o יתיאן jylptt נענעבען װעם עס ינאר װערען, טעלט a g rn די וװ
 גענמך ניט וועלען שע^ער סוועט קײגעrpter פון זײ באסרייען

 ותןדען ןגעכעז .
םען װעלען װאס ארבײטער װערקן. אתנטעתעגו

m 1א ^וישפר| Mr*oog*ttoav 
igoivro םיםימ pragn *nn m b  po 

m  oto Mmvo ivavivit* ogn nar 
i**it*ig v**gioD*i*oig טיט •gng m

*01g'*gt')g)1g *1 •0” 31g Dlg'Vgt(* 
vo'Dgp איצם איז *gttvi OMOVDMO 

*pint rtypngor g o*e ovtt pg pn
pnn'Big OBilP *ivogt ךי j»”3M

ggr vrminv* |vi**t igtt vo*v< 
ivoipvi ovo*ogp צו *gt'igng m 

**t >gt pro ivova vo*ogp oag** 
Mag t*g ov .tvovnvoing ivotp 

jre*ogp i*i*i> ivttva**;־pruveg nt o 
*gnjgiM n  >**n ,ivBvr vM *i t* 

ogn v** ניס ,.proiiTB itipa ognvi 
pragn e**mvro «1 pm ,o rg  ivag 

ivogMga 2 ארבײסען *ד i pg ivo־* 
o n  1*0 rm*ar ny**t po aMn pta 

o)g**gt*igiig־*gp n  po**t ,i**Bogp 
i* םיטצם  pg pngnvi eivDVMtgo 

oi'BVUg ovtt e**aig*D)g*itgt*)ging 
o**mvDg;roig m nyo om pnvtt 

irm a  *tt pg ,oago pg ,סריד *vo 
*n  Dig**gt«gurtg d'pb ivrtM i 

ovtt ,oivmv ,oivoomb איצם m 
pnagngo ogtt ,ivbvt *i pb rattm 

.invn o;*bm r̂vo*ogp
T נרייט ve*ogp igr**t*ntng ךי t 

po ivoyr provittrtyem• o rg • 
v* פארסירענצם r  evno .ivoprtga 

o*i mvtt ,tto in tia  trm n v  ,mb
,mo**3m  n  iga ,tvum o;*ovbvi 

Pt*n* mvn invn *n pm ,ײס; ovn 
o ס*ן rig  pg oagm  ig*it* ipapi׳n 

MBvr tg'iv van.
*;,TM ivina ounpM ,ign *ey

po prsgi o n  ivong e rg  tvnvi 
•n  0 pg t**g זיך mp*n pg vpi*; 
proga pg Moigo pnvag**t;gi* 
*>vn ,ovo'ogp *i pn*i mvttvi o*ng 
•*ogp *i .ivoynvoitM «*t pretp va 
1*t ivngiBD ,t ? envecnMB ,ovo
m rta  pg .t*g )*ivnvi nt *n o*e 
eg m די i*t*)gaig־ *n om gn i *tb 
lvavii*B*tg ruga vr*eo*nogp vo 
 o;gnpa vtrappo vei*t*igng vm*g־
**m im o  ivBgs nt pnvns'tg ,m®*o

Tnt ,ovo*ogp *i nr pr*» vr י  י
svo'ogp n מי־וין  **a iva**>a mvn 

np ivMtt oavpo *1 pg eivn «1 pg• 
g Dgn ,rega p*g mb .oir*t pn 

*1 og mvn ,pn*M ovn |gs*vo*ogp 
•gi o;ng*ga tvanp om m r  man 

 l**p ivmyo ovtt |g*at* *i •זנלנ^
prim  e*a **Mavpo ttg aavpB.

tg noMttoivnnt Ttg t*g ov 
mb *i its ivanoom  pg ptg;p׳•*־ 

tgp ^un;*a vm ךי ootp vo'ogp 
iVBMffi* m gt ,agr g ivovnvoitM 

*1 |Pt .0**3M Ml |*N vo*ogp m 
aig׳*ootp vo*ogp *i *amt ,ivo

art on tvnga pmo ,ivonvnvoiti* 
b*d t *;i hio*o pivaoD t *>) pg |g*it* m  pa

.DVO*OgP *1
? !*n Diyrrnm  ov«*a Mivtvnvi 
9 Twg> po ptgp b*tb .ia pg og>a 
m  pg pngnn eWorvug pra*u

.po*ogp oig*yg;<igng

־•»

sir

*gup‘-,

חויע

ר א ד ט כ ע ל ן ש ע ג א ם
MS ufcMBS SOM MttBMIOBMOti BsSOm |M||Ai||A■ hj vn* ייח יטיטיע uysv נדוי« ארנריעק שסערשען,1קא ברענגט r 

Iלקם-לאקם.ipe^npunp רע

אב*יחר־םיטעל טשאמלאד דער
אררנונג אין םאנען אײער חאלס

o w»־pw anagom po e r r p  bpn ק עלבער א  oy s*mpB **ט8 חךז
i סיעכםען » po ntstp װעיכע ,wo**npunp •יעיע p■ »ײז m יער־ 

lyeoger .ר םיני
oiy wn -n r מיכטמםםע די איז r* urtnony יי?ףעז   opgTopv 

4VBP*S mvoo ןסאגע  ysiynstn• 1• רעקאםןנדירס rtyn i
• om  so pg 85 40im m u
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 נײם אםוור וױס־נועזירענפ און זיננאן פרעזידענם
כ»דד השןונפ נדהערס סמון &װ אינססןידישןון

 איט«■ און קאטערם סינישערס, ■ךעסערס, םײקערס, סקוירם פון עקזעקומיװס
ע8 סון םיטגלידער אכטױוע — איגםםאלירט. אױך לאקאלם ליעטשע .  י

חאל־ געםם — אנװעזענד. ױניאן דרעםםײקערם און וױיסם און לאקאלס
 י צושט^נד אלגעםײנעם דעם װענען רעדעם אינםערע״אנטע זעהר טען
 סילא־ סון לאקאלען אלע שטארק לויבען און אינטערנעשאנאל דער פון

̂ כאארד. דזשאינט דעלסיער

סין$ן פון צײס אין ויום ױ נוס נאנפ

 דאנערשטאנ יע«םעז ייײ ־■
 iko אונםארנעסליד בלײנען נעװים װעט

, , •,v w u םיטגל־דער
 אין ippkp*p אינסערנעש^נאר ס;■

םילאדעלפיא.
 נעלענענהייט דער 1צ נעװעז איז ד*ס

o אינסםארירען פון n 1ניי־ערװ?ד,לטע 
o r* rn נאארד po קיאוססײקערם דער 

ונ־ נא די סון קסזעקוטױוס די pa ױני*ן
ן ו  IPO*Prpi*: זיינעז װ*ס ל*?אלען ת

o *ן n ײען באארד, דזשאינם op זיינען 
 אסםױוע םילע • נעװארעז אײמעלפחנז

 םין אױך און ױני*ן דער פון טיטנלידער
o n און וױיםם ,50 שוועסםער־לאלאל 

 הויסט־ אלס און יוגיאן, מאכער דדעס
o■ אונזער ipoippj זײנעז מסט tn 'tn 

 dpkd D]n'tpio װיים און זינמאן מארים
• פסרור.

w נעװ*רען נעעםענם איז טיטינג 
m םשערסאן, פון m ,סאײאז pa ער 

m. נחרער םארנעשטןלם ה*ט * rn׳e 
n הורןמר א אין p*n וועיכער רזבין, n 

 אוז םיטיננ po pptw on אינערנענעבען
o n פון *ו׳פטאנד nסילא־ אין ױניאן ר 

ז זײן ײדפיא. ו  אי-ײע־ די פון ווערם ת
ru n שטארסען םים אייםנענוםען *■« 
op i״a נ*ו ל*ח. n איינ־ זיר האכעז 

 םון ווערט פפלאדיםנמנסמז, די נעשםילט
 *רעזידענם דער פארנע׳שםעלם טשערסאן

i פון n ,סא ברודער אינטערנעשאנאל 
 םױ שטורםט ז*ל דער און זיגמאן, ריט

.'IV pm אויםנאהםע. נאנײםםעוםער פ
i ותרס <ין n אײננעשטילנ אפלאוז 

o פאנגט jn 'tn o רעד• ״יי *̂* (*•*.•*•**•*% אױ זײן 1» זינמאז
 איז *ושטאנד ײי־ןזנױינדם י״ם ורײיײ

ר טרײדם, די אין און אינטש־געשאנאל ת
p? ,» י«י •
,vn............ . . . אוין זיר שטןלם . 1.

M אויוי a n אי; במדער־סאםוי לעצטען 
 סערקװיררינע־ םים איז ױניאז אונזעי
 צונלידערט אנאלי• םעסינען « םון קראפם

 נעװירהט האבען װאם עלעםעננהז אלן ער
יציז־ יעצטע די ם«ר ױניאן אונזער נצנען

in•
n אויו• פ« זיד שםעלס ער n קאסי 

 אונ או נאוױיזט, און םגפח ניסטישער
i טער n ננע־ איז האםוניזם פון טאטקצ* 

ן פיחרם ^ ו ע  צר שטילע א פריזזער נ
 םון חילוי m ־ םים שטערוננם־ארבײט

 אונסצתרא* נלנולים, אח סארלויםדוגנ
דינ o מנ n פ*ן יםוד i n r ארנאניזא־ 

 יו*ס דיםציפלין, פריײוילינע די :ציע
 אין רעםפעסם אזן נלױמז־ • םון סומס
m ט אפ ש ^  אתאניזא־ m איז און פי
 סיןע־ vivetf די איצט און נאנצע. »יס ציע

 ארםיקלען םימב־הצצערישע און בערײ
i אין n• פאםוכיםסישער״ אונענאנםמר. 

•yon, יונ־ אונזעי־ פוז *סציע יעו־ע וואו 
i r םון װי נום אזוי ’m :»  in y ױניאז 

 ניט חאנען סאטוניסםען י1 וועלמ אינער
 Dijm קאנםו־אל, ישע1יקט»טא1 1זײ«

 אין אויםנעם״טשם און ארונםעתעריםעז
 באלע- י1 פון אינטערעםען בעםםן וײ

נאטים.
א■ זיך שטעלט זינםאז נםnי’■ו^

o אויי n װאס סאסם m תאני מ  אי
o 1« 1טו־ײ אין n צי סוס o n i i n •או 
o n 9 טאסצן אחיסנעװארםעז האס קאוט 

 האס ױדאז י1 םוײיו*. םון 1בײםע1•
 וואו <*נע. א איז נעסונעו פלוצלונג ויר
 inn’ םאר ארבײםער 4 נעװען זײנען «ם

 חאם װימז מםטצז 1איח בײ אח דדפאנ
 נענען װירסעז נעהענט ײענינ ױגיפז די

o n חאם וואס טיײי־איבעי, סמציעיען 
i צי םאםןריאל ניסעז םאו־ מזײנט n צר 

 םוז 1םיײ אלפ «ז שםערוננם־ארבײם
i n ,מ ױניאז ל מ  » נעםינען ח*מז ו

 .סאסמיםםישע״ וײ איז שיו #אי־טינעז
צושטןײננס־עיצםענכתן.

o jrr rn a זיח אױס ודיסס זינם»ז 
i «מ אנןרשענתנ »ון *וסו־יחמחײט n 
 צנ־ 1ס* נ*»וד חשאינם פילאד׳ױופיער

ח ימיפז אמתר חאלקעז o י n קאנםו־אל 
o אויוי n א אין 1>י1ם  אח םילא^םי
e 1וױכםינסםע m ויין n 'i r u v םון 
m אינםערנעשאנאל »p שײערסםע רי 

ן צמזיםםצנץ. אוגזצר םת צייםצז ו י ו
ײ״י ויגםײז חמם  וױר־ m 1אוי *ז חיז מ

*ווי• שםי־מומיז <פ«יד< פון םמקײם
י וױיל נלויבם « ^ . .mmt ו«

 בא• יעדער םאר איז װאס ^קטי׳עקײט
 האב ״איך צו^םאנד. טויטער א װעגוגג

 װאס יעדען םאר רעסיעקט גרעפטען רעם
 ער צי אױנוריכטיג, און עהר<יך ג^ויבט

 צױניסט אנ*דכי££ סאציאייסט, א איז
 איז ער נ*ר אויב איסט, אגדער אדער

 סיטארבײטער׳עאסט זײן וועט עהײיך,
 וױיקאמעז, הארציג זײן ױניאז אונזער אין

 זײן וועט ױניאן דער איז הריטיק זײער
 םארגרע־ צו צװעח דעם םים און געזונט
̂זםארסען און סערעי  אינטער־ אונזער םאר

¥ן\ נעשאגאי ױני
 גע־ האט רעחנ זיגםאךם ארעזידענט

 איז און אײנדרוק גוםעז א זעהר סאנם
געװארען. אילאדירם הארציג
 דער םארגדמטע^ט דאן ווערט עס

 פייאדעיםיעד דער םת בויער און גרינדער
 •רעזידענם וױיס ױניאז, ^אוקםאכער

 אויטגעגוםעז ווערס ער . אםדור. םאקם
 צײט לענגערע * איז וואס קיגד, א וױ

 די און ממיחח זײן פון אװעח געווען
 אםת־חארציג^ אן געװען איז אויפנאהםע
 צױ זײז אויס זיריסט אמדור ברוחנר
 מטיםונג ױם־םוב דער םיט םרידעגהײט

 אינסטא־ איצטימר דער בײ העחמט װאס
,]* ש ײ  צוםרידען ניט וױיט איז ער אבער ל

 צוייב םרײה איז <אנע מווערעד דער םיט
וועלכע טרײד־יראכ<עםען ספעציעיע

״סיעק״ העדטט טרײד אין ווען
 ט*טג*רס ע &א.ס םון פיקע מאר איז

 זייערע ועגעקםעסיג צאח^ען צז מווער
 דעריבער איז ־עס ױניאן. דער צו דױס

 איינער יעדער װען איצט, אז װיכםיג
 ניט זא< װײניגער, אדער םעהר ארכײט

 גוט־ דארוי דױס די אז װערען פארגעסען
װערען. געםאכט

 איחר אויס^פרײטען קאן ױ:יאן ד•
 פון חילף דער םיט בגויז טעםיגקײם,

 רעגירוגג שטאדט די מיטג^ידער. איהרע
 װײניג זיך װע;ען באלעבאטים די ארער

 אפ* דאס עקזיסטע-ץ. איהר פאד זאדגען
 טעסבער דער אז צײגט דױם די צאהקען
 װיכטיגקײט די געהעריג װי אפ ^אצט

 ג<ײכצײטיג און ארגאניזאציע, זײז םון
 די פארטצוזעצען םעג׳גיך דאש סאכט

 םאד־ און םארגרעסערען םון ארבײט
 און פון ארגאניזאציע די ^טארקערען

דרעסםאכער. און װײסט די פאר
קאהעק־ דױס און ט^עמײט ^אפ

דעך צו געםען איצט זיך דארםען טארס
 ארכײטער די אויף װירקען iu ;ײט

 צאוד נאר גיט זאיצען זײ ׳מעפער די אין
̂יכ< «,זײע /ען זײ «״אר <ועכענט

 אויןי אביסעי צאווקען װאו יעדע זאילען
 י1דאר עס ױניאן. דער צו ^ו^חןן זײעהג

̂י ו«ערען אגג^ץין^  נױטיגקיים דער אױ
 און צאח?ען דױם םון וױכטיגמײט און
 אײניגע זיר געפיגען ^אפ א אין װעז

 נאטור םוז זײגען װעקכע ארנײטער,
 װזד געטאכט דארפען צאח<ער, ^רעכטע

 צו זײ אנ^טרעגגונ-ען טפעציעעע דען
 צו חוב זײער אפצוצאהלען באװעגען

ױניאן. דמר
 װאכען אײניגע נעקסטע די פאר זא^
 קאספײן םיעציעױער א װערען געמאכט

 דױס די מאכע* גוט צאהלען. דױס פאר
ארגאויזאציאנס״ דער ׳אין העילםען איז

 כײ ׳פעאג־װארט ע* ז
 פון מעםבערס איבערגעבענע אקטיװע א<ע
;*an או•יי«נ טערטרױערעןנאךמאקםפיץ . ורי׳8 איױשע טויזענטער צעהנדליגער

ם׳ן זיך געזעגנעז ארכײםער םיליאן האלבען א םון פארשטעהער  װעטעראן טי
pe כלוםען ענץ1ק ןועחנרליגער כאװעגוננ, 1גײםע1א 1ישע1אי דער 

םארשםארבענע^ פץ קבר אויפ׳ן נעלעגט װערען

 צענדלינע הצבעז זונטאנ לעצטען
in באכליים ארבי^ער סױזענט n n 

 אין .mi א״בינער זײן צו פייז ם*סם
i n םאר געגוםען *נםײל האבען לויח
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to *®ran חחמ
םיט ווערעז נעפײערם וועט װ*ס

ם א נ ע ד ט־ ע ר א ב א ק
oru*i■ i אין n נאטיילינען ייד ומלעו: 

i n *און קלאסישע סון 1«זינג 1יטםע1ב i n ,J*op>*o
אן ע ח׳ ל א ר אי ק

ע די ס ױ ו פינןן ג
ארטיםטען ה^בארעט ספעציעלע

און• סענץ נעזאנ^ זײער םיט .■««״ יכטי<ע1 יinuno 1 וחנלען ױעלכע
.oy^*o»>pn^ ״

ארקעםטער חשעז ױניאן נע̂ו נרױסער דער
ײן.1* ט*נ ײײסען אין ביז *ווענט no 9 םאנצעז צום שסילען וועט

נ אין ײ אינססיפום ר8ל
יט.1סט לאשםט 810 יום,1אויזײםא םעין

סענט. 75 װארדעראב טיט טיהעטס
.1ײנ1ם אייערן ברענגם אוז חוםט *ווענט. 1אוםם*תעס^י« *ן זײן וועם ־אם %

 *בער ווערעז געלײזם נים 1באל ?ענען
 אכטען.1ם1םא זיר סח מעז װעלכע װע-ען

n* נרוועו  o j*o in  w p *אינםםאליי 
 מ־ אי« יוען«ר יס,1צו 1י*ח « םיט ש*ן

^ חונמז ײ חשאינט צים אפעלי א א  י
n םאר » « m 1םא חילא i n ■אינטער 

 נענונתז גים י*נג ה*ט עם איז נעשאנאל,
o v באשלאםעז איינשטיםינ ז*ל in n צי 

 * באםרזנפעז ipp dp װ*ס סוםע ױ נעבעז
 י .1P30PD inp* no ארבײס ס*ג

pin בײט1« נאנצע י1 און לוננ1חאנ 
i םון n פילn aלפיp^ םאכט 1*יוני 

i אויוי שםאיץ פיהלעז איחם n נײם**» 
 על*1פיי* איז *װעסנןלצנט ה*ם ip וו*ס
יתי*ן. את״ס־ iria צו פיא

op אױך ח*לטעז n  opm  r r v 
in n o .דאםסקי, ס jo 1י*לי jorm

rm אח .1רודי  y%f nm)V Hf. wWF Ir w w U w - W | “ § J if I א •I W

ipono ־מני*גס,1ײ1ט אלע פון tie 
i n פון און פ^רטיי 1?ס*ציאליסטיש 

n ־1םא *ת־ענס. בייםער1א ישע1אי 
ipono םין i n יסטריביױ1 ,חשאינט 

t* r פון און “האםיטע *pipiip] o n 
 או־ 1*לעסםינע8 1פא סאםפײן שאפטען

*ד אין jp«ow ויך וואבעז 1נײס? פ . 
o o iri* עס וואו ׳ה*ל pj ipo*n• 

 pa>pw בײם?ר,1א םויז?גטער שטראסט
 נעזענענם ס*ל לעצטען צוס ויד 1ח*נק

מז זיתר םיס לי irv 1בײם?1א . ro. 
 כאלאנערס נעווען איז ipnpo *םנער1

 אבלים, ipowi'iD לינ?ר1הנ7צ סיט
 | נאגלײם?) צו ommpi האנען וחולמ
*ו פײן dpmo אוםםאתעסליכןז אזנתר

.mi אײבעער וײן
m געוסן איו ח*ל םס'1.פ*רווע 

אלע •ון iponoipo םים וױמרםולם
 נאותטננ 1*רבייטע m ■ח צוױיגעז

ח «t בלזםמ םים פארפלײצט י  M T V 
*n אין אתאניזאצי?ס. 11»רנײם

גחי• *ס1 און גשםה vtvvw n װארען
 סיק opkd פון הארץ םענשליכע םע
 יגםטע^11פא גרויסע וייגע tpijm און

ip 1סא נעהאט ה*ם ip וי*ס i י*1אי 
ip r אײנש■ אלס באװענוננ 1ארבייטע
 לאנניעתריגעז־ און 1נרינדע איהרע פון

w םילע י1 צװ־׳טען םיהרער. i n •ויי
,pnitfti און סאהאן נענאםע נעווען נען
ip—- או; אר •• ר״ r-  v ״־׳אר־ םיו 

 OJn’in* װײגבערנ, י. ;“װערםם
j .ײטער . ’i״ « , ojyi’ipifc נ־•.

i פין םאן n ,אינםערנעשאנעל uoppii* 
 חד pםפולpmJאײ *ן נעהאלטעז ה*ט

n איבער o n 17בתד ארוז. *פענ?ס 
װענ^ האט זינמאן  נחי־ n ^צעהלט־

pi ׳“״j״r םאי^םארכענעם ״ון 
p'.*?p ip 1פא iptd 1ב״טע1א i ר® 

 נפש׳תגוק ת1מםי זײן פץ אן ינ כיז־•
 סםו־יי^ סלאוסםאמר נרויסען אין סאםף

ip ח*ט o in ? ’rp i אוםבאנחמיצ־ זײן 
i פאר איבזרנעבענהייט טע n ישעד1אי 

י 1איב? און באווענונג *ױני*ן1טריי  י
n m װ*ס פײז, און ip ה*ם )DKnp 

 9י*חוײ« לאננ זײז איז אײםצושםעהן
 *י■ n םון ײאוגנ1באפ w 1פא טאםוי
p rn ארבייםער tPD*o.

dpkd :n jn n > ’r םעטיר פײן׳ס 
p״d איי i n נעזאנט: םאן זיר ח*ם צײט, 1?לעצט

 ipojpii םוז ה*ר׳ר?ראנ?חייט, .די
dp*q ת*ס נעליםען, לעצםענם ה*ט פײן 
 בתיז?ר פיין׳ס 1וײ 1נוב d:pppj נישם

m מ זײן און טעםיעראמענט חי  נ
 אק נעשםעלט ה*ט ip װעלכע עגערניע,

a*3 1נײטע1א דןו םין דינסט ju n 
o n p םיט * tppiip צוו־יק, צײט pm

 »ו| סושנס oonp נעווען שוין איז פײן
I םים ip ה*ט צובראכען,  o*npj ms 
שיתך  גײ?ר אח 1PDU1P <ז iwm נע

ipomu ,גײ * ווענען אונםעתעמיננpם 
ipo'iu פח װאוילזיח ׳ן1םא פלאן PTר 

 אי| באװעטננ. 1ארנײם? ישער1אי
 *wo וואס זעהן, ddikipi ה*ט 1איח

 pn»ippn*D איז dp לונכ1סארװאג *
ippjkip o איז n .םעתר װ*ס סיינ׳ןן 
ip ה*ט dipipi װענ?ז o n פל*|, נײעם 

p אק ipopriKD ip ה*ם םעהר *לץ 't 
 ווידפר איחס םוז ח*ט op אנהחײם.1?

אי| נ»נ"סטש*ו« ?האפט, נןאםתעמט
ס n אין גלויב?ז r״........ מ״ א ארב״םעו*.

np n* צײעלא ■ונהט  e*n w ” t■
o n  jp»r»w o'n* i*«*?n איח »r
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i םיל oipopnipn די n  'ii ipjtp 
»j 1ייט־פ*רם*1ח tr pe איז D*i נים
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o תרך t* ,p* i נליפ ר^־גרייכען n 
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n« ם*כס  e* m*np ,ס*ס»לײ:ס —

l*p ipo j»'' חיס p* in חים * m  ip 
3ipn * pn־p* Tpop 1׳ם*ר צלץ־1נ זײן 
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oipo, גיס po j'ljp j'ip ײ» p|״ *pi* 
 pe ep'ejn'pt intpipn ניט און זענטם
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 הארםעלעטם ?*רםעטען, אויםארבײטע]

h  pa ליפ3”װ *גדש־ע *לעp ,!?רםיפל* 
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 r"P*n p«io.!* ט*נ««ז צװײ ן5ױ*ח
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t'K D*1 .|n*11PJ 0]*IP»* dipdkp 
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 אײנעם. יעדען פאר װערט קלעהרער אל*ן פארב", געהט טאנ a װאם >
 ארגאני־ אונזער םון לעכען דעם אין איגטערעם ערענסטען אן נעםם װאם

 אנחןרע פארשידענע די און קלובען, גרופעם, זא־נענאנםע די אז זאציע,
 זײער פארלאוען גאנצען אין האכען לאקאלען אונזערע פון ואר א איו קנופען

כאחןכטינונג. עקזיםטענץ זײער אויך שליםליך, און ?ץ
 אין םײ אץ ערשײנונגןין נאטור אין םײ כלל, אלטער אן שױן איז דאם און

 נוצלאז און איבעריג װערט עם װאם אז לעבען, געזעלשאפטליכען
פונקציע, ניצליכע a ערפילט עס או אנשטעל, אן םאכען כלויז זיך רעט
 ענטוויק• נאטירליכער דער שטערעץ און שעדליך אויך װערןןן םםילא שוין םוז

צוגעקלעפט. זיר חאט עס װעלכער צו קערפערשאפט דער פון לונג
 פון רײדען םיר װען פאחױיכענען. אנפאננ פון גלײך דא עם לאםיר און
 אין גרופע געװיםע « דוקא זיגען אין ניט םיר האבען קלובען, אץ “,גרופעם

a.ע םירםײנען געװיםעןלאקאל ד ע ע י פ ו ר ן ג י ד א נ ע נ ר י  א
ן ע כ ל ע  ארײננערעכענט. צוזאםען זײ אלע טאקע און ,ל א ק א ל װ

 אונזער פון נעשיכטע דער אין םאםענט איצטיגען בײם ניט, זעחען יםיר
 נארעכטי־ עקזיםטענץ גרעםערע א האט זײ פון װעלכע אירגענד אז מניאן,

אינ־ אן pa םײ און ארגאניואציאנעלען, אן פון םײ אנדערע, די װי נוע
* * *שטאנדפונקט. פראקטישען אדער דוסטוײעלען,

 חאבען מיר וױ װען. צוריק, לאנג אזוי נאר ניט צײט, א געװען איז עם
 גיצליכע חעכםט א ערפילט האבדן גרופעם דיזע אגערקענט, אפען נאגץ עם

 *ארטײדיטעםל א אלם אײגענטליך, זײ, זײנען אױםגעװאקסען םיםיע.
 רעזשים, קאםיםארםקען דעם פון טעראר שטיקעגדען דעם קענען עלעםענט

 דרעס־ די און קלאוקםאכער די פארשטאפען צו פארםאםםען זיך חאם וואם
 די ױניאן. דער איבער כײטש א םיט הערשען צו און םויל, דאס סאפער

 היל,ז דער םים ארײנגעבראכען מניאן אונזער אין זיך חאפען קאםוגיםטען
 לאנג אזוי חאכען װאם ,אײעלעך״, די גרופקעס, ארגאניזירטע זייערע פון

 די צוריסען יאון צופרעםען האבען זײ װאנען כיז נעגריכעלט, און גענורעט
 זײ״ םיט זיך האט גאננ נעשיכטליכער דער שטיקלעך. אויף ארנאניואציע

 אײגענער זײער טאקע אז םערקוױרדיג, און, אפנערעכענם, שגעל גאנץ אבער,
 םיט• האט װאם יעניגע די געװען איז קאםםם־טעטאדע אײגענע ױיער םיםעל,

 אױפװאכוננם־םאםענט חןר װען באגראבען. צו שנעלער װאם זײ נעהאלפען
 און טשאד, קאםוגיםטישק םון פןןריאדע קורצער דער נאר אנגעקוםען איז
 האט עלעמענט ױניאניםטישער טרײד טרייער און ענערגישער םעחר דער

 נײםט קאזארםע “.רױםען דעם קעגען װידערשטאנד א ארויםװײזען געגוםען
 ער איז אגענםען, םקעכ איצטינע די און קאםיםארען דאםאלםםדיגע די פון

 האלב-געהײםע אץ ארנאניזיהון צו זיך אנפאגג אץ נעװען געצװאונגען פשום
 דער עם איז עלעםעכט דיזען םון הילפע דער םים און נרופען, אגיטאציאנם

 אטםאם־ ױױאן פארפעםםעטע די אױםצורײניגען געלוגגען אינטערגעשאנאל
 שארלא־ די םארטרײכען צו און כלאפערײ, און םײק דעםאגאגישע פון פערע

 אונזער אץ פארכאפט חאבען זײ װאם פלעצער ,שטארקע״ די פון טאנעם
ױניאן.

> * * . • י —
 ױניאן דער חאט יאחר דייען פון טשך אין און פארלאפען. איז יאחר א
 אויםגעװאקםען און אױםגעבליחט װיחנר ארגאניזאציע אונזער אין לעכען

 און לאקאלע די בײ לעבט עם פרט. יעדען אין און אפםיילוננ יעחןר אין
 עס ;באאח־ חשאינט אין טעטיגקײט מיט קאכט עס ;םיטיעען םעקשאן

 ;םרײד יעדען אין און לאקאל יעז׳ען אין ארבײם ארנאניזאציאנם טים תישם
 אויסשפרײםוננ טאג*םענליבע א צואװאוקס, טאג־טענליכער א זיך פיחלט עם
 פחןם־ טעחר פארנעם. םעוזר טוט, םעחר צו קוםט טאנ יעדען ;פלינלען •ון

צוקונםט. גלענצענדער א םאר אױםזיכט שעחנערע א אלץ און מיזש,
 אוגזערע םאר געװאונען ױניאן טױװ אםת׳ע אן צוריק חאבען טיר

 זלזולים םיידען װיל, םען װאם םיםינגען די כײ רײדען קען םען םעםבערם.
 םרייד אלע וועגען אוטנעשטערם אץ פרײ דיםקוםירען םענ םען ;רכילות און

 ארנאניזא־ אץ אינחםםריעלע יעדע קריטיקירען םעג םען פראנעןן יתיאן
 ריכ־ אמ פיחרער יעדען קענען אויםזעצען פרײ םענ םען פאליםי, ציאנעלע

 אנ־ טרייז־־ױניאניםטישער פון ראטען די אין בלויז זיך חאלם םען ווען םונג,
שםענדיגקײט.

 אונזער אין .גרופע״ א םאג צו חײנם חאט אלזא, זינען, א פאר װאם
 שטאנדפונקם ארגאניזאציאנעלען אן פץ לאקאל? א אונזערען אין ימיאן

 דאך וועם דאם און זאך, זינלאזע א אבנארטאלע, אן אױנענשייגליך, עס, איז
 אינ• אן םון אז צונעבען, םוזען פאםריאם ,גתפע״ חײסעםםער חזר אפילו

 פאר געזונט נים זיכער ״גרדפע׳■ אזא איז שםאגדפונקט חםםריעלען
מניאן. דער פון לעגען דעם

 זע טאקע לאםיר און יאליטישע. די ױיט, איץ כלױז דאך בלייכם
 םון ציחען סען גאנצע. א אלם ױגיאן, די נוצען פאליגױשע א פאר װאם

גרופעם. מן
 לעבען צו כדי לופם פרישע אץ זיר נױםיגט יוזיד א וױ פונקט מניאן, די

 כאװע־ שםענדיגער אץ טענױנקײם, אין ייר נױטיג® לעבען, פון נעגיסען און
 װאס צושםײיאוננ יעדע עגםוױקלונג. קרעפםען שםענדיגער א אק
שטערט חױפם־ציל, דיזען פון םיטגלידער די ®ון אמםערעם דעם אפ _ -— ——_ — •— — — _ - • — ■— — — - — — - — M e a n e e a a a  ^ a & e a aדער שאדעט און דעריכןןר 

 ױניאן פאר ױך חאלםען
.שלום׳ נים־נעשםױגענעם

 כרעננען םלאכח, שטאך א אחן ילםחנח, םחױן נעבליבען איצם געבאך גען
אײנעם יעדען איז עם וױ װען, חױיםזעצליר און יוניאן. דער שאדען ךי

פראנראם״ .שלום גאנצע די אממיראציע, גאנצע זײער ציחען זײ ט,------
pa טפא. קאםיםארלעו אױםגעשיינעגע עםליכע די
 װעשעגםווערטח, נעווען װאלט עם אי באחױיטעז, נים דא וױלען םיר

a חלוקי־חוות תיץ אץ פארשיחןגחײםען םימתנס קיץ זאלען יוגיאן
ץ pa אונז. י pa יתיאנ^ אלע י

_ די pa םערחײט דער pa נאטירליך, װילען, דעם םיט eaanp שעגחן
םיי• דיזער דעות, חלוקי דיזע אז אנער, •?,a וױכםי; איז op װאס גלידער.

 ױניאן אויפן אפען, pa םראנק װערען אויסגעםאכטען זאל גוגגס־קאקז,
 דער םיט םארכיגדוע װעלכער אירגענד pa שאטען שום אחן גופא, נאדען

 טיש, ן אויפ פרײ ,אישוס ךי םיט איםעה pa שונאים, ערגםטע יוניאנ׳ס
i^aa איר• אדער עםטער, אחןר סאגט זוכען װעגען זיך חאנדעלם עס וועז
לענען. אין.ארגאניזאציאנעלען פארצוג אנדערען װעלכען גענד

,ניו• די אץ ״,נרו»עס פארנליכענע עטליכע די זיינען ליידער, דאם,
םעז# װאם כעםםע, דאם ניט. זיכער סאג צו חײנט לאה^מ סלאוס רקערaי

 זײנען pa טאג זײער אפגעלעבט חאבען ױי אז איז, זאגען זײ װעגען סען
 קימערם ארבײטער אונזערע פון םאיאריטעט נרויסע די אז ן גוצלאז איצט

 א וױ םער ניט זייעגךיג און, ניטא, זײנען זײ צי דא, זײנעז זײ צו גיט זיד
נליי• דעסטא פארשווינדען װעלען זײ שגעלער װאם איז װילד־פלײש, שטיר

*or ■an, ••“כער, ■4*י•״ pa די פאר גאנצע, א אלם ױניאן דער פאר זײן װעט געזינטער דעסטא
אלגעםיץ. אין םיטגלידער די פאר און יחידים, אלס לאקאלען

נוי־ חאבען דאדף ױניאן די װאם כאםערקט, שוין אויבען חאבען םיר װי
 אױןן pa אקטױױטעט, אוםאויפהערליכע שטענדיגע, איז לעבען, דאם װי טיג
 עלעםענטען לעגעדיגע ענערגישע, אלע זיך קענען םיר גלויבען באדעז. דעם
פאראײניגען. זיכער באזונדער לאקאל יעדען pa און יוניאן גאנצער דער פול

 גרופען אלע פון דארף טעטיגקײט פון כאדען געםײגשאפטליכען דעם אויח
ן װערען י י ע א פ ו ר ן נ ו ע פ ו ו י ט ק , א ר ע ו חינטער־ אחן ט

 אויסגעפינען איהר װעט דאן םאםקעס. אחן pa דרײדלעך, אחז פיסלעך,
 םיט ארבײם, דער םיט זיך טײלען צו זײן שװער אזױ גאתיט װעט עס אז
 דעם אױןז דאז, כבוד. מיט׳ן אפילו און שװעריגקײםען, די מיט פארציגע, די

נריג• געליננען אױך ו א װעט םעטיגקײט, ױניאן טרײד אםת׳ע פון כאדען
 ארגאניזאציע דער בארײט pa געטרײ כאםת איז עם װער דערהענען צו גער

 אלם אויםצונוצען כלויז זי זוכט עם װער pa הארצען, גאנצען םים׳ן דינען צו
אםביציעס. פערזענליכע פאר שילד א

pa סטא־

בלײבען ניט שאפ אײן קײו זאל
I• הינטערשטעלעו

 שטערט חױ*ם־ציל, דיזען פון סיםגלידער די פון ;ם
 װאם םעגשעז. צעחן א כלױז ווען ^aa ױניאן. ;ןר

 א םים םוח חום לייםען 'a ױך 'a ■לאנטערן לײט,
cחאלכ־םוצען דעם נדט ״ pאםיםaרלpזיי־ װאס ר

 די װאם שבתים, צװײ די pa ערשטער דער נעווען איז שכת לעצטער
 צו אונטערנעגוםען זיך האנען יארק נױ pa דרעםםאכער pa קלאוקםאכער

 פאר וױידזשעם די pa העלפט א אװעקצונעבען צװעק דעם םיט ארבײטען,
 נע• איז טאנ 4דעו אז נאריכםען, שוין םיר קענען פרײד םיט pa ױניאן, דער
ערפאלג גרױסעד a װען

 דים־ גאנצען pa שעםער ױגיאן אלע אין געשםאק געארבײם האט םען
 אץ געצױנען ארכײטער םױזענדער זיך האגען פריח, דער pa שבת טריקט.

 די pa ױגיאן, דער pa רוף דעם אױף pארי שעפער דרעם pa קלאוק די
 אפצושאצען אחיסנעשיקט האט באארד דזשאינם דער װאם לײט קאםיטע

 גע־ צוריק חאכען געװען, איז םאםען די פון אפרוף ערשטער דער גרוים װי
 געווען זײגען שעפער הונדערטער pa חונדערטער אז רעפארט א בראכם

באזעצם.
. * * *

 גרױםע די װען װאך, קוםענדע די שבת, צווײטער דער כלײכט איצט און .
 א איצט לינט עם װערען. פארפאלקאםם pa פארענדיגט דארף ארכײם
 שא£, איהר אדער pn אין טוער געטרײען אײנציגען יעדען אויף חוכ גרױםער

 חונדערם־ א p’t דארט זאל אונטערנעםונג ױניאן גרױםע דיזע אז זעהן, צו
 שװערער איהר פון װערען ערהאלט טוז יוניאן די ערפאלג. פראצענטיגער
 • דאקטױר^ם איעציגע די זימען אליץ, םיר pa םיר, חולאח. פינאנציעלער

 אוועק־■ זיך צוריק פים די אוי]ש העלפען איהר קענען אלײן, נױר כלויז און םיר,
שטעלען.

 שכת דיזען םוז געארבײט, שבת לעצטען חאם װאס שאפ, ױניאן יעדער
 צו ציגעל עטליבע זײנע בײטראגען און פארפינישען, אויפנאבע גרויםע די

 פארפעם־ אץ אויפגעשטעלט איצט װערט װאם געבײדע, מניאן גרויםער דער
 פאר• האט װאם שאפ, א פארכליבען װאו ניט װאו איז טאםער, ,pa טיגט.

 אוםפארמיידליכע די איהם אויף ליגט שבת״ לעצטען ארכײםען צו םעהלט
 װעלען פרײד pa שטאלץ םיט כײצוטראגען. שבת דיזען חלק p’t פליכט

 אםשםארק- זיך האם ױניאן די װען אז צוקונפם, דער pa דערצעהלען עס םיר
 ערשםע, די צװישען געװעז עם םיר זײנען גענויטיגט, הילף אונזער אין םטען
בײגעטראגען. חילף אונזער איהר האבען װאס

 װיכ• חיםטארישע די זינען אין האט !דרעסםאכער און קלאוקםאכער
 בלײבען ניט שאפ p'a קײן זאל !אויפנאבע גרויסער דיזער pa טיגקײט

!חיגטערשםעלינ

 אײבינער p't צו באגלײט זונטאג לעצטען האט באװעגונג ארכײםער די
ח  אונערםידליכען אן פיהרער, באליכםען א פיאנערען, איחרע pa אײנעם ח

 אונםערדדיסטע די פאר געוױדטעט לעכען גאנצען P't חאם װעלכער םוער,
לעבען. שענערען א געװמען נעהאלפען זײ pa םאסען ארבײםער אידישע

 אונזער טיט נעשײדעט איםער אױןז ױך נױר חאכען זונםאג ^ןצםען
 אידישע די pa װערעז פארגעסעז ניט קײנמאל וועט װאם נאםען א פיין, םאקם

 P't פארהניפם ענג אזױ חאם ער לענען װעםענם םיט םאםען, .ארכײטער
 געסוםען ניט ארבײטער אידישע די צו איז p'a םאקם לעכןמ. אײגענעם

 רעתער״ גלענצעגדער pa שרײנער באגאכטער א אבװאחל דרויםי^. פון
 איז ער ״אינםעליגענם׳*. אן מפט טען װאס דאם געװען ניט פײן טאקם איז
 װאו דרוקעריי דער pa שאפ, pa נעקוםען באװעגוננ ארבייטער דער צו
 פענטם חזם pa pa יאחרען, ױנגע זײגע pa נאר געפלאגם זיך האט ער

יאחרען. אםעריקאגער ערשטע זײנע pa נעארבײט האט ער װאוו שא^
דאפיר p'a םאהם טאסע חאט ,p'a זייער pa p'a א בוכשםעבליר,

P't פארשטאנען גוט אזױ ארנײטער, אידישען דעם געקענט גוט אזוי
אהײשער דער חאט דאפיר pa חסרונוו/ זײנע pa םעלות זײנע פםיכאלאגיע,

jS• י געאכםעט• pa נעלינם וײנ׳מ. םאקם אזױ ארכײטער o W
יעדעו פאר געוועז אפעז איםער איז וואם חארץ, םענשליך װארים, א ם ט

פא• זיו םים' p«' םאקם חאט אונטעדדריקט, געווען און נעליטעז ו־זאם וואם
ר יי״ 'ארױ אםעױקא אץ ם״ח לעכען ארבײםער אידישדר דער וואם שענםטע pa בעםםע דאס רט ז דאקטער שער a דן טער ארב ױ

. * * * . ✓
 ®ת ארטנא לעכענס דןןר pa חאט םויט פייךם םאקם

ו פיחרער, א איצט אװעקנענוםעז ארכײםערשאפם טו םי  
 pa װעעלע־טענ די אנפאנ^ םאטער חןר פארכוגדען איז

ײ ״*״7פירערסאפט, אלטער ערד pa עניגזו נאר וו^ני^ •
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)

pro pm אינדוםםריעיען ותנען חמ־ם 
irm  ,irna ייז ססריײןס, אויסםײדען 

 *ר״ אײנצושיארען כדי איםער ניט ואס
 פ»ר קאסוי ?״ער pa נײםער־ענעתת

 נדי ניס אוין־ ;שרייווײט גמחר pa נרוים
 דער אדער •רכייססמענעד, *ײגצושיארן
 װאם 1פ»רלוסטע די כסל̂י איט־וססריע

 זינען pa ט׳זואט ברעננען. ססרייסם
an די *■וגליקום״, דאס צד׳*, .דריםיז 

 די אפשםעלען באפעלקערונג״. .«ײםינ«
 אן ריחרט וואס ענין tv t«a *ראדוקציאן

mm .prev>v עם paun o*n בלויז 
 אויף שיירט ov *urn אונבאמוועסלימײ^

 אויס ooip dp tpopn pa <*םס, » זיך
pamrt נ*ר tnaor ״ צו>dp .|pn 
ד pa כ^הםער dpi tv •pt מענדט  י

 װ*ס ראס י?ד?נםארפ, .pnooni'a דצר
 זיין נים ipp ״oaar>ptpt. ם׳רוםם

 קאנפליק• p>pnoonra צו נלײכנילםינ
tia .|po זי ppao t;a גלײכנילסי^ ניט 

 pt,״opt>v די tpjn pa ,v»>a ,ipd האט
 ,tponpot’a pD'>oavr>prpt כריים? די

 IP>pnDont'a tptptt חנדם טען ות[
D>por pa .jpnna װ זיךpר dpi tptpt, 

 pt* דער tie P'Daao'o די ניט <ר חאט
 י1ארוי אםילו mr ציהט אסט ;זעל׳עאשט

 jtaarmrrpj mn tie nv« דצם זיך אויוי
omm |po (pit צו אויםמערקזאם צו זיך 

 tprtpo זייטיגצ װאס tpuanpoan די
ipsvd אינצר v נעהם יואס סםרײס tv 

pa ,שמאדם pa tPD erapj זיי pD v •a 
 רע• ,פור די םםר״קצרס, די *ו רחםנות
 ״,tPBp> t״p נים jpavD, ויאס װילס״

v •a םין n»ta dpd פאר־ סטרײס?רס די 
 pa tnpjD»na םיט׳ן ־ תאב?ז זיי ויאס

 הויפט־ די רוח. די צושםפרם סםרײק
pavtma ב?ת ארבייטם־נצבער, פארוואס 

tpppnoDvu'a tv ,פאנפליסט tPt'DPt
נעזעל־ דער pa סיספאטיצ םעהר איםער

 Djrv’Ofp ד׳ איכער מיפואנפונגען נןך
 *ינדוספגיעלעז tpjpit י?מן ײעלגע
 »רניי«ער־ די Dfnnn »ון •רידען

ןזעלנע •sit ריקאpo» 1»• ניװעגונג

^”«m דצר pa dph ,tprtpo םרײ? a־ 
pb'd •tpnpp ov'Drpj «wntaa די

 ptpt tPi'Dopaaa tpcPpn*> *ו פליכט
 פונ׳ס ה*ט מאס װאוילזיין שאפטליכעד

 ארויפנע־ נרין פרנײםער־םאר׳שםעחער
*תדט. יי * '

tPim נאר אנפר tv ײאס אורזפכצ 
 פעדער״׳שאן tppnpov די באווענט ה»ס
 פון ארנײט רי שטיצצן צו ליינאר אוו

 סאר אסאסיאײשאן רaנ אםצריק?ן דצר
 tP>pnoon:'a *ו <»נד pa ווענדונר א

 tParuv ppao דאס tPP'o םרידען.
 באװאוםם אלעטען ס׳איז םםראטע:י?ע.

tv זיך חאט ארבייםער־כאווזןנונג די 
opvmva בײ v װאנם tPP pa ניט׳ איחר 

 ױניאנס״ ״פאםפאני אריב?ר׳ןוירײזען.
^p'dpk װא:ט. די בילרצן  k פון,pti־} 

Tpa״־pa |pnvDPo םאבריקען DPDtvo־ 
pro( װאנט. די pa ומרט?ר, פנדערצ 

 דער־ נים ipp נאװענוננ ארבײטער די
 ניט־אתאניוירם?. מילי¥נצז די נרײכ?ז

 לאנר pa *ושםאנד פסינאלאנישעד ד?ר
 •ואפאנאנוא* poPv וי דורך tv ,vtv איו

 DP .tpoipiv ניט ”t צו םען װעם ווענען
pa םעהר טיטיג tv םיט ארײנדריננוננ 
 ארב״םער־באווע־ ד?ר םון tP>vPTa די

 אתיס־ ווי געז?לש»פט, דער pa נוננ
 ־V^tv’JP נ?וחגהנליכע םיט tPטומpטר

tputt ארנײםש/ די *ו 1בלוי v באטיי־ 
 tPB״tpDtt און קאנםערענצען אין ליגוננ

pa כווות םארשײד?נסט? די pa דער pi•
 זײ םיט צוזאמענארבײםונג v ?לשאםט,dvt t»a, ; 1 ארבײםער, ?רינען dp יױ ש״ײם

8 rt ov®רבײםם־נ?בער pa jpp I v pa tPP't וױר פיל פדט דעםovn Dipt .tpp
t׳ ■<»« t  I t a t a n  «v  m iw S  m w i m w iפ'ל־נ?סצרצר >tptpp vt pjv פנשטעלען. 
v פניס״ פרוםען pa טענה׳ן דערביי: 

 o3itp*«.[ ניט אוםרוח p'P tP3vn ,סיר
 m»a *ivd םאי אױםנאבע tv ,vtPv ם׳איו,
pt>pt ,פאר סיי יזניפנס mn נאנ«?ר 

 pa mro’a tpDvn צו ארב״םער־נאװענגנג
 פרײנדליד יייץ PK נצזצלשאפט די וינען

mrtr rt דער־ *ו צילמ ו<אס נאװצנוננ 
 tppp'noont'a וױפיל־ניט־איו נרײמא
 סטרא־ נוטע mo נים pa ואס פוײײמ.
 *יל, v t׳f»a mn אין pa'o מעגיקע.

 v ppao pa ארנײםצר־באװצנוננ וי
 ?לשאםטליכצ1ג? האט אבער סלאסען־כח,
 pa פרידצן אינרוסטריצלצר אידצאלצן.

 ארבייטצר־באװ?טמ די וײ. סון איינער
v pm נאר פלאם?דכח tv tPDvatvD'ta 

 ניט tpotp יאל םרייעז אינחסםרי??®־
 ,mte'mta די פון חשבון אויפ׳ן 1בלוי

 די pa tpopipoj'a די םארשםויסענדיג
ארבײטער.

• * «
 pa שםריכען pj«oPt>v tPP't ואפ

mn אוחאכע Dipt וי נעסאכמ ה*ט pov* 
pv tv«"'mnpa tppn ״ >1 *iv3יר *jv 

tv tpvvsty ארויסםרים רפס pa דער 
jppnpov ט«ר ivv''M'dvdv םים >*•p 

r װ?י?ז <vt רענירונג די tv mנז t v 
 די tpr'tt* tpianmvo רפגויױען בײם
 no באטרײבוננ דפו pa tPDvSP זוויי

*puv שייז חאב איך װי איכתסםריאן.
p a  tPtm ,צפן מי ש־חפט סו  ד?ר אין ג

,o"pPD3Pmn״ >pdpp ,רי חאט ײאך 
ipp ' tppv . אז ש ײ פי פ לײבאר אװ פפי  ני

ipbupmv פו די פנ ל  tppnpov רפר פון •
 pa pa פול?ז pa אטאסיאײשאן כאר

o■ נאגצפן. tp v tp i גריז ovn די בײ 
Vdv mt3 tpp'mrov m n nva tpmnnva* 

 Dipt ui9pov vtv tPoupi סיאײשאן
tv  rnfpp oiv tp t ovn ב  פלענער די אוי

u  tptpp־p tp jam ttp j ptup *ארניסריי
•tpp ,tv זיי צו באװפנונג ארנײםפר די 

 צײט זפלבפר mn אין צושטיםען. גיט
" mrav mt האט  *mt אפפנחעוצינ pa פי

omr?p — אינדוסטריפיעז Dipt ,tpnna 
 בא־ םולען סיס׳ן pa אױפריכטינ ;יא

מ ארבײםפר די איו װאוססוײן מי  ביוו
 ־דפי•1« ציל mn איו ואס ;dpi פאר

 tvtva יפיפי איז באװפטנ^ ארגײםפר
 פארויר v mp אוינ דפתרייצען, צו יאס
po3prmre"3ta גיט  tnjptnrtnvc אלס

 ope׳n וו. otvtpto'na םארהערען די בײ
v ,PtvP 3 בא?אנםער ,oo'ovtVPPאטש 

 vpo”3nv~ דער םון נאמען t'a ovn ער
 יזר איו, דאס .onpnpj גיט אװע<וננ3

oPvetpn, אבער v tPttPJ ריסטינ־צונע־ 
 אידעען־ רעם וועגען באםערטוננ טיאפענע
 ארסײםש־־בא־ רער pa איצס צושטאנד

 *pn v איו ײאם צושטאנד, v — װ?גונג
 pa לאנע אלגעםײגער דער פון זולםאט

npn איצט ארבײםער־באוועגונג pa .לאנד 
a m m

 evtnaa אויר onpjpnp אנכ, דאס,
 יאם pa זיר tpsvn שיהרער »רבײם?ר

 pa |PO'*pt'opo tv ivdp: ev3 v ניי
 3Vn איך םעדעריישאן״ p'ipd. דער
 *VP נייע די וינען pa לין־,3?1הוי»ט דא,

P3>pn po'o די ,tv^’npnp'D P'«'D״ 
ovn ,און באשאפוגז pa וועלכ?ר v •נרוי 

nv» pd> רבייטער־ם'ר,ר?ר« a tP3"tרײ,t
pn'n vvjm: v שםורירעו צו po'ovp די

 םיט םענשען אינטערעםירען װאם פראנען
v 3 םןורערנעם'>P אויוי pr'OvtvPP 

 ■רא־ ovn וױa וײ צוױש?ן פראנלץמע!,
 ,t םרידען. tppp'noont'a po לעם3

t'a באלאנט o>v םצםחױ, VP o'Pvtt* 
po'o.״ t'a np י*1«רצ צײםווײלינצר 
 pa ,tvr'npnpv p'tt'o npn pa דצנט
t'a'o איהם aויoנppוטpדי ז po'ovp צר 

 t ovtt tpoptta*" רי ואםענצושטעלעז.
pj| פאר po'ovp mn באטראכטען צו 

t״omvp : |Pt ־ otvrpjvrnt'a, די 
 די ױניאנם, 'tvvovp טי«עז םארשײרענע

 ב?ל' no tpטpראoנvP אתיםנעצײאוננ?:ע
 pa tpmnt ײטס ײם?ר3צר vta תים3

mn ארנייםער־וועלם tVPP'. tPBimtuv 
v anנריםpנטDחונמ (נ?ל?ר ״ mvP 

ipopm-io,( םונ׳ם ר?וולםאטעז די און 
t'a 'vd — rptpnjovmr^jv סיד דער 

 IP3p^v'Jt' D't'a. סײ pa נ?ס־וו?לם
 rt t'a po'ovp mn pa •פרפפנפל ד?ר

 אר־ rvt v .otaopnpot'a באזונדש־ס
 «*3 פהאנאסיסטפן איז ײס?ר־םיר,ר?ר3

po'ovp mn pa pu”t npt« פצרטרא־ 
potapai^atvmvt tpo םינאנםירעז pa 

 t'a tta P3'>0DPrpt* נרויםע pa פיחר?ר
rnopo .tPMtopnpoaa pjpnoon 

 vp* די tP>Portpoa*tp בײם ovn ײאל
pons 3 םים ײט3ג?אר vאזונד?ר tp3P~ 

 t«p tPttpt נים on'a נײ t'a op pa jניו
ptna דערםיס tP3P>WB'ta די opos*

 באווע־ נײע די כאראקטער. אםאליגען איחר •לןןצמרוױח פארלירם אח
 נייע אץ קרעפםע״ אנפיחרענדע נייע אץ ש»ארק הןחר ײך גױטעט נונג

 שנע־ אלס ווײםער וואם פארשווינדען סרעפםען אלטע די כוחװצ לײםעגחן
 נייער דער װעט םיםע? ^מןר אץ כוחות נײע pm םיר חאנעז — לסר,

 אױפ• גימן גרויםע, ױ pa חױך דער אוין» אוועקשטעלען דך ײר פיחרענדער
סענליר? טאג שאפם גאוועגתג אמזער װאם נאבען,

pm נאחעחפען נעדאנקען t«a געבױ־ א םים שטעחען םיר װען 
 P't ta חאפען לאםיר «יץ. םאקם אונוער pa קכר פרישען כײם סאפ גענעם
 אלם דמעז איםער וחןס טעםיגקײם pvrimaaptr אונערםידליבע pn גײם®,

a ז־עו־ פיץ פלאץ דעם פארנעםט װאם עדעםענם איעערען דעם «אר םוסטער 
םיט באועלם װען 1כלוי וױיל באװענונג. אומער אץ ורשאפם

 (נייייש)
pa ג נ א ל

 פעדעריישאן, P'tro ptpev>*naa שוין
pר oat3«tt n m  pa׳tta ,vipia m 

ppmo ipp'o וי פון זאנען poDoatsait 
,tittpiia3 ipo”3ia mn pa tviwpo 

 פצר״ פעדעריישאן p'tt'o די tv tpom צו
 if וועלכען ארס דעם mtpo ניט נעפט
ovn פארנוםען. אםאל np חאט npsv

>tv o?v ptr pa ,tnptp *־נ״טער• 
 די pa כיל־םז?ר, a o>v ניט פיאר?ר,
 ייחס סיט npnn’B״ipo”3mt אנדמרע
tpsvn אײגענ? דאס אױך tv — ,tnptpt 
אר• די ?ריגט dpb'ovp P3PPtv דורו

 ''*n«p>pt pt'O'U די בײםער*נאװ?נונג
*gpn'a pnn'a סיט אר״נצודריגנ?ן םען

ipspp tPP'PBBvrPPtPt pa mra'o tPP
 »װ?נו»3ייט?ר״3אר די צי pa לצנד, םון

 ניס, צי מיטגליתר צאהל איו װצקסט
3 m  nn'aר?סםיזש איהר םריש, ס3לײ■ 

oiptt נ?םינ?רט, ניט t'שלאנט pa tv 
* * * .1ר?וולטאט? ornp pa וױרקם
v םאר ײש«י<3 טארא?םעריסםיש?ר 
אין איצט צושטאנד •םינאלאניש?! דעס

B •\nײם3רpר*װpלpa ap'npov tta D 
 צו ttttpttas ייט?ר3אר די osao ויאם
 פאסירוננ v t'a װענען אזעלנע אויוי געחן

a t'a״tta npt די p)P'msonra po'tm 
 V dpopii לפנד pa אונטערנ?מוננען

 t'nopo, npn pa סיטנליד v t'a פיסרער
ד. tPtv •n םײז n'a ״.pb'ovp ײאי
 דער םון riavs םונ׳ם טש?רםאן יאננ,

די '.tvaovP pnopppp דוש?נ?ראל
 *ovp mrtn ײ3 טינטDpשa3 ארבײטער,

 צאחל, pa otpt'to צזואנציג איב?ר פאגי,
tpsvn « םארט p'Pvt'tvnrpnavD. 
 איחר ta'3 ױניאז״, 'tvvovp. tv זי רופט
 םונ׳ם צנדערש '<a npsv t'a זי װילט.

 •t ימיאנם. 'tviovP םיי 1?3נ?וועהנלי
t'a ,םעחי ו?לבשםענדינ?ר, פרײ?ר M•

rtipniv, ווי tpt”t op ?אנד?ר •ovp 
 ־ovp mn pa רpרnיB די יזניאנס. פאני

tv•' ניט װאלםעז tv tPtpjrt ovnpi 
pnp«t נ״טער^ *tP>V די P'vvt'tvnv 

 tv npt”OPJ>v~ דער pv ארײנשטעלען
npn pa דaד אונם?ר׳ן באוו?נו̂נ בײסער

povריmnpa tPP”״ttv tv .זיי יײבאר 
i3'av tP3vn ם3?רלוי v tvט”3רpר*םי*n 

מי  tpn'opnnv rpvt'tvnv. די ייילמז י
 npptva ד?ר פון »t>ovnvB ״|a ײ3

pmvt'tvnv י•1אוי v ספארט־פילד׳. ns 
 ארבײטער־םיחרער tv t'a האםפאני? דפר

tpivttpt tpoMPtD'ta t>'DV םיס pD'tm 
mn pb tpo:poonv>«v פvרPOKtלםpי 

npn .pdvo ײטער3אר •pi ovn mnn'D 
«3־tv ײיי tPJPtt רעדט "3 •m,אוו?טננ 
אװ פערעייײמאן tPPnPov npn ײענמו

 *VttV 03VBPJ on'a ovn'o pa ליינאר,
n  BSitpi apnsvJ ovn'o tpn .ep'p 

op יא ייי v ר נײ שטימומpממנקד ר 
povo פאנריפ* ז״ער פארװאנדלען צו 

v ),a P'PVt'JVtnv. ,ימיאן •pt ovn 
tv tPf'iip;s'na ניט — ניט mp; v •ttv 

p נלײפוילטיגקײס, װי שטימוננ 
 ױניאן v pa ארנײט?ר די ארײנצװיננ^

pin• די pmvaovp npn pa mnn'a איו 
p;״op די פון ~ipo”3na np;vpnpov

;a ;יס םיהרער p״ ip w \p  .|PPVBPt 
po?vn| יס ויו ייטער3אר די; ;tptvpp ן 

 tpp'npov ו• יאל װ*ס צו סע;ס,”צװ
 ■חכי• V' דאס לײבאר ttv tvש”רpפעד

ttvo tpn ס׳איז mn יס; p״t פושנפ 
P3vn (ta| לאט; ovn v»״*iv pn;p?nv 
p'yvnv;. ,דער יעדענפ«לס opaa 

 p;a'ta tP3vn* ארנײס?ר די װאס ילײז
pa npnpoenvc v |poi; תר npo”3na*

 pa »1 ױס־טונ׳דינקייט, סיס נייוושנוגנ
nppp;vmvr;vnv tv ;;א;שליסי npn tv 

npo”3na״t tPPvn ;;«Ptia3" יס; ;•p 
 j'03'tt אוו;ד?רס3 וא ייז ,tPO'ii ײאלט

 -tpo''3nv mn pt חאם;ו;; די ייז תאו
pspptv ;;wpiias ארײנצוסרי• «רנ״ם?ר 
Bo;p t«a 1 tp;׳t'a m — די wwtvn 

pa o r< 3 דעסna n  tp'nin'nva״npo 
 ps'PocvoPPtp; ppv םיט באװעטננ
t'a mns א;ד> pa ו*י דאר IP3«>3 ,t 

v tta np;'o;pp*o'oonpopanv3 v 
*pn;a pa .ns np;n;poooo3>pt r;a; 

nponpti pn, ;;דער פון וױריזו *mto"3ia 
mpttas;; •אויו tpo'sp; ppv דודך tv 

nv;״pt onpt ppv ipo'M  mt*tP3Pti 
4P3P> tpppnooni'v ותט דאם <*pn 

jpb י איחי צו נרעננ?ן n• י 't'tvnvo’t 
po'tn; nn'a tP3vn opn 't D'nvtt ,po 

Dp}vfi npn pa opo'nv>t*v■־.povo
tps'tne'tna nn'a optt'o חוין־ np3'a 

npn ווא;ט nn»a o>poonvt ps>ptt 
 n ״,po'ovp װאל t'nopo, די איצם.

tppnpov באר tvo"M'DVBV, 'צ v tv•; 
pvtn; omp npn — די *a3*npo”3na 

t pa o rtp ; i;t;ptt" שטvל•pן Tt nvt 
npspn pa Ttn tpnpop>p. צז

* * *
tp;''t ,'ttv t'a ײײי און  oin די 

n  ,map p« tpotap'nsat p;po'3nac 
v ױניאן־שוגאים, אינחסםריאליססען t 

 נאװײ״מ tPitn; P3>ptv tPtt נײו טי;
 אמיי־ n ײאם ;יט ot>pn op און ויך.

i;t;ptta3*npo 1צ אפימ םאפט nv; "t 
P'tans v,) ים; DP3 p'P׳,tp;'n 

npnpoonvt n r 't  ,tt ,ttv t"3 tp;” t ” t 
3 tPttPJ op t'a ,npop" די tpnpnnvB 
3 npn nvtוײ אםאסיייישאן. אר tpi"t 
ך tv tpnpt "t װײל ,t״3  ps>ptv יוו

tipttas npo«3nv n  oi'np tp»nt;; 
npsnv ויך צו opn צײ, ,דדיטצן oin 

o” 5״ ײפם tpo װאס i^ p n i איז tnv 
opn ח־יטצן, npסיט ״ tpnptt ,Tt וײ 
pnר ,dv>p npon'Pvt’a,ים ״; •nv •n 3”...npo

סענפעו חננלםח יוניאו םװ מנזײעס
J..D  X pt .

npn ה?לט ױניאן ovn npo;po 
 P7V tp װ a םאלנצנדען ארױםנעשיקט

3'op;t טשצר שצ■ און איימשענטם 
לײם:

: n;''nt ט״צרע
 nn'a ovn tvt'D לעצטען <־עם בעת

PD'ttp; v (popvnmn צאתל t'onpo*' 
tpovp העלטה װניאן שון npo;po נױס 

nn'v tv ^pttp opn ואלס t״ '*tpnvt 
t'a npn'p;on3 n  tp ipd ש.Bv 

ttv' וױ opn tvt'o npoppp npn 
op אײר ;nvt osvop אומםענליו tv 

a tpp'tnp״np ,םליטט mo tpnpnvt 
ovn t'ta  T 'a איצס v ,tvo tv״npn 

•Tt o;n;p tvt'D nproP'a npn 
pn tv';t' npnלטח npo;po סוז ;*p 

nn'v .uvnpottv pa tpnptt opopn 
;a ,n וײנם  on'v ip;pp ovtt ,p;'p״

tio'tv t't>3 optt^nn'V tPtt ,IPOpn* 
•IP?'i> tPDt; tta Dtvnp np''a jpp 

 nn'a tv ,npsnpn אייך P׳op3 םיר
 ױ tpt'tpnvt tp tpn.'om אייך זאלם

tp DO''P'D'onpo די pa npo''3nv 
tv ,np3opo tpnp' onnpppnp ^ v r 
npnp' ovn tta run; p'p t'a  ovn 

ivp npsopo םיט ovP't'onpD tpt'n 
 pvdhpo pa tpoinpo;ta tptv< זיר

pvoipn npn pa npnv ,o;poonvtpn 
;ױטי• tnpn •pt optt np pm סלי;יס

;ip•
T 'a jpdp3 nnD צר1צ נלייו איני 

pl n  tpp'rלp t o זײ *npo pot'tpnvt 
pa opnnv j'e'ta ipovp'B'D 1מניא 

 od pol7 dd'm■ 131 םענםער, ה?לםח
 נישט זײנעז ovtt tpovp't'onpo די

W 3 Tta tPornn tpniptp; ot'tpnvt 
.jpnptt op'(pp»ntp

t'a  op'a ״  tp צײט poot'Dv• ו
3 ,tPtn;vnדי tpoPvnnpn tp די mv 

p;'03'tt נצזתחזײסס־אינםםיםוציע tta 
npo;pt'to לײט. יזניצז 

np,״a גמחװליך
 .tvonpttm ולאװ,

naopne.

*pn'n די tta איניציפט׳װע npn n'ta 
optt npo;po ה?לםה װניאן  pa onvo 
,r;pnpa;vP לײבאי v tpnptt tpttnp; 
tpo30 opn שטאטפינדען optt װעלכע 
optt r;pnpt;vp p;'tin יי ••onvo 
 ישם; ;po;'a pa t't>3 tpnptt tpttnp־
< לײױם a^";npo;'a  npn pa opn 
opn tta tv';t'■ onppnvtt o;pqnv; 
v tP3vn optt ,t nv; ,npo;po mtfpn 
•nvt tp — P3v;t'ta pnpo״ n3 v סך 
«t;pttv3 סױיד־יתיאן pp;v;די tpn;'3  
npn ip ntn npn .npo;po חעלסח םיט׳ן  
jpnptt 03'?o;ptpnvt optt r;pnpc;vP 
pn;potp װאר o”P;'03pnp;, npn pa״.

 *opna npn pt 23 pa 61 לאקאלם
o;po ייגיאן ans v op'ipp;o'tnv tpovn 

^npaopo pnp” t tp nvMpn'D v pa 
 בפנד Tt ו*לען וײ tv ,,'t rn;poa־

ipp סיט opn ױויםי pa npo;po no>pn 
vo;pn op-> ,סליניפ onpoo nps^ptt 

pnP”t pa npn'?;o'D pnp''t nvt ipbv 
op'J'ovt. זײ onpnvtp;t'ta tpnpn 

jpptmis ip Tt סים oospn nptn נוצ־ 
'>•P'PtD'ODl'M nP3

• • • *
dpvo .mt |tt «tnv>;"a npn via 

opn pt nvoppnn opn ,o”na רענטאל 
*npo''3nv p;n'mvD tP3ttv3 ,p'i'Jp 
'n .p'pto'oo;'a p;'tvn n op'vv;p>pn 

03ttv3 ovn ovtt ,p*pv;p>pn popp* 
mn ttt tpttp; t'a ,p't'Jp 5vo;pn opn 

̂;npo''ov די nv *riavs דזשוינם vov 
 P3>rt ,VP'npov •tv onppmpt סלאױננ

ovn אויםנעדריסם nn'a באװאונרעתנג 
.P'Pto'oot'M npn nvfi

j. בד^

*VB p״; v nva אראנחשםענםס n  
pram npo;po no>pn װניאן pt ליםי 
*ojpd opn סיט mantrs osvop; dp'm 
םיס םמיד, an* יײמר•  nv3«> >vn 

4 omrjnjpn ױניאן ou> םים 
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צײט־נאטיצען ױניאן
קי. פ פון ס רינ קו

t m'4' ׳־ 4י•■ . *mM
.  j■ V ■

an

f יוניאז «—קלוכ״ סױרקעל פרױען וועגען 22 לאקאל פון באשלום לאגישער 
 םאר־ רײזבערג װײם־פרעזידענט — ים. פון כװאליעס די «ו גלײר איז

 פםיכאלאגישעז דעם אויםצוגוצען פעהינ איז און סלאר זאך די שסןןחם
 *מיי־ פאי דעם אויף כעאםםע די פון טאקםיק גוםע א — סאסענט.

 פאר א — פראגרעס. םאכט 2 לאקאל — םיםינג. םשערסאן װאכענדיגען
אױן* באהאנדלען «ו 2 לאקאל פון קאםיטע סאכ דער «ו פאר׳טלענע

ם ע _ _____________ױניאן• לאקאל דער פון םאנ־ארדנונג ד
איע״ האט אינםערנעעאנאל חגר אין

ם א ipouimd 3«א ע מג ױ ה ע  — די 7א3■ נ
p r 3 n " 0  inpo וױיםם — טעגעױשע ווי 

ip אןן svo  o m .םער די ױניין  ארניי
 I* האנעז ױגיאן רערםאנםער דער סון

1900 ip s 'in n o םים t״v pbdpp n p 
p o s 'rp : dm3s opw pr 3 דער איןP”־ 

 vop3v> איז ױניאן די ךאר־אינדוססריצ.
pii«| י י i םיטגױידער די ג n  no ױניאן 

•IV '3'3n *ip"t ,3 v n '0  ip " l
שסאלצססצ, די umpj אי« ױניאן ךי

r דא םוז ipo און ' t אטו־יאסיש■ Dis 
D3p3rp3 op3«pr י אז ואנצן און  ױניאו ו

איז וױי< אוא prop[ דארפאר איו  IP«pj ס׳
אן 0 ס יוני  זיי• טרזיצן די םייללאן־. םי

ן » po גאםור i «pd ,נאנײםט?רם i«po 
אט  קאםםם־ tnpo לאיאל, און אסארכו

^ םי  םר\י די װייל ד?רפאר איז דאס שס
ט איז און ס?נטיםצגט םעהר אאס  אזוי גי

םם  וץר װי ■ראקטיש און tppno אאודא
 און ג?דולד םצחר חאם טרזי די סאן.

ט אנ אדט d «יך אין • pi ו רײץ* oyiw p 
o rv jn p v, צנצס אאנ  ה?כ?רם. אןן צו

p די חאט ד?רפאר pppo אט ןאן o 'n 
 םאכ?ר רדעם און ווײםט דער פון אאהן

אז  אינטערנ?־ חור אויא ג?פלאס?רט אגי
ד?י איז ה?כצר בילדינג שאגאל ?ח?נ  אנז

ת די פון פאחגצז די אי ? ד ס אג אנ  ױני
•p אינטפרנפאאכאל. דער *
ר אין ־ אר דנ ם  אבפר חאם *ײט מצ

ױ ױניאן, םאכפר דדפס ך•  די וױ גוט אז
םצז ױניאז, אלאופםאבפר  ר7ד םח נעיי

תר סםיז רצ אאםוני טיו ײאנ  שנמד פון את •
tP u n ,אזצלכפ fPJPJ נאנצער דצר וופלכצ 
ײד ר אן • תי װצנוננ י אי doip נא  מ
p <ו ■ױס u n p o r ,ipdopp) האי־ װאם 
 איחר פון נאננ דעם א• מאר פי< אען

ױללזגג םו •נ
אאהן מאל, ח׳  םארטםארב׳ד דצר םינ

ר m מ m' ײס  דער םון *רפזידאנט וו
 נוטצ » נץזאנט אטאל האט אױ ם. א.

» :«אך  נ?זאנם, ער האם — ױניאז, ,
ipo tPP פן ײנ ל אונ  .0'םון כזואלילם *ו פ

epna ס די וזי א איי ן iPDMn ים פון נוו י  ז
ט איז זיר חױבט אזוי ,ip>*d און אי  א פ

אז״.  : tPDPJW (Pipe םיר און ארייד־יוני
ם פאל דצר דאם איז איבצרהױאט  » םי

ו ן מ י ױ שצ טרײד־יוגיאן. א רי אי  א
 pnpug ווי םפתר יוײדם םרײר־ױגיאן

ם  פון און װינט?ן סארשײרפנפ iid יזניאנ
ipururuy — שטאנד א פון  אין שטיל

r n a, ארבײם, דפר אין פנדפרוננפן פון 
 צופיל פון און איבלר־פראחסציאן און

ר פ ת ק  דער אין פאל א פון םרייד, אין י
װ און אינדזססריע,  םארשיי־ פוז נאר דןדז

p jjn אװאנטורעם. את אינםרינעס
 ep־n די האמ םכח nptwp? דפר שון
 iPD'Ppt זעהר און זצהר ױניאן סאכער

איז ביז םפר דפר פח ם׳ חי  ױנ־ שצהנפר נ
תן איז וואם יאן, עו  אויא שםאלץ רצר נ
שצר דער  א גיװוארפז ארנײםאר־נאס אידי
ם זיך חאם ipd און ;וארבן  ,נצםוז

ען אז די מי ס פח ױני נײ• חו
 נזױ װפריו איכערנויאתגס־ארבײפ די ■

 איגדוס־ די ווצז 4*ײנ « אין נראדצ סאן
p n o דפר ■ראגרעם. נצוואיזײנצן םאבט 
אא g א איז סי n u■ פן דער און ױי  פון ו

n תן «ז םצםכצרס ך באפרי  די פון זי
W 'onfivm צן מוננ iPB די אין באדי pr 

מר אלאם דאם גרוים. איז מצננ׳ א  צוז
tvo שפן א שאפט ט ■סיפאיאני  סאסצנ
ט סאר ײ רנ א ט־ אנ ױ א אניזו ת  ווצנדט dp א
ו םיםנלידער די » כאר וק•  ארבײםצז ז

ר דלי םי מר ר םאר או  םד־ זייז צו זאך, חו
r e שלאפענרע רי אויםצואײצסלז אוז 

n ארבייי^ דצר צו קרצפטעז rאיינ־ ר 
ר מ ך no «י  וױכםינ?ר א אלם פיאלצן זי
י 1« יל א ײאן. י ד םוז ip יז  פיה־ זי

nr װארטליר איתר  טאן און פאחמם
m e מ חעלפפן *ו פנג ר  DP*־n די ג

אז ןר תי  שסאלץ אםאלינצן איזזר *ו י
םאכם. און

ד צוליב סאקפ  פרפתט אורזאך חנ
ו אונז ח װ די װאם א שטי  באארי־ צפזצ

ט 22 לאפאי א ט ח d גצפאיג p i ראם 
שגס p און װײס־פרפזיז rtip jp o־.

סנן און פגו  צו באשיוום • אנג
עי און סאראלפ . צי אנ  צו חילןי 7פינ

ם ספנ אנ םאשיאל ■ סויריאדו, מאו  ס
ױ ועחר איו ל צ mj*דדאם־ m פאר ני

ר וויז מ ג חנ םא• גרויסע די ו
p ארבײםער r rn סעריק»נײ»

 דאס איז ױגיאךאהטױויטעט דער צו יאך
 ױניאן דער אין ארײנברעננעז זיכער וועם

 ד*ם און אקטױױטעט, מעהר ילעבען, םעהר
 איע״ םאר ברבה א און געזוגט א זײן וועם
יוניאז. דער אין םעז

 רײזבערג ע<ײעס •רעזידענט וױיס
 םעזזיג איז און ק^אר זאך די םאר^וטעהם
 םא־ •סיכאאאגישען דעם אויסצונוצען

 ער און דרעס־אינדוסטריע דער אין טענט
 געביט. יעדען אויף טאן צו דאם זוכט

 רײזבערג איז גרוסען, א• געםען םיר וױ
 טעהיגקײ־ זײנע איע אוועקצוגעכעז גריים

מאכער דרעס דער םאר כחות און םען
___________. ױגייו•

 ^טארסע בלינדע, א האט רײזבערג
 ארגאגיזאציע. דער צו צונעבונדענקײט

 ױניאן םאכער דדעס שעהנע א זעחן צו
 א האם ער וואונש. חעכסטער ױי\ איז

 און זאך דער םאר םאחצטענדניש טיםע
ױל ער  מאכער דרעס די ארויםםיהרען \

 דערםאר װעג. גיײכען א אויןי ױגיאן
ט ער זוכט  פאר־ צו םעגליכקײטען איוע םי

 ®רויען די אקטױױטעט אין איגםעחנסירען
 *ל* נעםאכט האבען װעלכע םײדיצאה און

 אײ און עעהן ױניאן די אויסזעהן םא<
דעאיניםםיא.

 געהאנ״ האט באארד עקזעקוטיװ דער
ם ל  אגנעםענדיג איבערגעגם און <אני<א חן
 פארש^אג רײזבערלס •רעזידענט װײס

 קיאב, םוירקאי װאופעכס דעם מםיצזןן צו
 אין אױמצואוועסען איו עס צי< זועםעם
 אקטױויטעט שוועסטער־םיםגגידער זײערע

 ױניאז־אמע״ די אין אינטערעם נײעם און
* * *לעגענהײטען.

ip i פ»ר־צװ"־װאכ?ױיג?ר H ttiP rD* 
סיננ pjvo>pז » װירפליך איו םי

ip פון רעםאגםטראציע i  j»ponm>0O 
טיננ  tPJKD'tKP רי אז באװיזען, האס מי

 ױניאן א װאם םארשט?הען ip»pp די םון
ט. ײ אד ײ נ  אנצופיה־ »ז פארשסעה?ן, ז

מ  גוי־ איז ארנאניזאציאנם־?אם»ײז אן ח
«, :ז»כ?ז דרײ טינ םט?רו אגיי  «ר - נ

?ן תי p>P'p און ט ;« j ' c .םיטל?ן
 זיך םיר װיל?ן dpi י1אוי ניט «ב?ר

d װײי ,ip>pddid איצט pi tpjpn האט 
jn r ?ש, בה רעראלםאר, 1אונז  תני

o אין װאך pdpp? גצשריב?! n דיטא״? 
ppn פאר בײט1א טאנ «א i p i יוניאז״ 
 וױ DP1P13* צוױשען זאנט ip װאו

:םאינט
די d פון נ?נארםינקייט”א , pi איצ־ 

ט י1 און מאטענט טינען i און שעהנליי p 
ת׳ jpdpp< םוז ה«ב?נפײט  בא־ ינ?ן1שנ

 באשטעהט שאפ־טשערלײם י1 םון שלוס
d אין pi און סיאו? י1 נעהען איצט װ»ם 

d p ii צום יארק, ניז פון םאכער pomp( 
ip אין םאל i פון נ^פיכטע t״i p ,ױניאן 

 צו כוײ איהר, פאר טאנ א ארבייםען
jppiD ongB  ipt?pn כז־י בנין, 1איה 

««ip>pd*ip p p אויא פינאנציצל זי n 
 אין זי םאכען צז איז ואנאו, צו אזוי פים,

m אלנ?םייז po א אלס ?אמםם־פעהיג 
io״i אן ארגאניזאציע. ױני

ipddo און ?לאוס י1,  d p ii וױיסאן 
ת א נאך האב?ן זײ »ז טט, נאנץ א  ב
 װע־ זיי ביו חרכצוםאכ?!, ארבײט גױט
p לען m\ ט אן א סי ט חהינ  *odpd נ?םי

tv  ,ip>pdd צ, נאנצל זײ?ר םטרי ח  אינ
װ״טע!, ביז׳ן pp אײז פיז  םאםע־ זאל צ

ײטסינ און י?ל1 o>PDDP:ppnv צוריק ג
ipipn א אױוי o ip in n מ1י סינ «פנ  א

ם אדבאזי .ױני ״ . .
ען דא ײילזגו 1סי ײאם ױיו איז אנו

p'opvo ip אויוי o ip n o tp i't?  ip i םון 
w י1 i p i/ ש םח  זינ־ PODVVD אונזעו

םאן םאן״ םפי, און האנ ס תבינ א  זיי מ
 DiPiPt אם?נה?רצינ?ײט נױס האבאז
jptpn פינאנצי?לע די jpB” p t 'ip n r םון 

ip i ,אן ס ױני ד ?ינמ»־?נדינ ני  pttpn זי
d pi װאם ip tP ’ ip ig  i p i שונא opn

.DPI IPtPIt IPP0T
op טינ אל׳רטאל איז ױ  אנצואװײזפז נ

d די ip m p d ײט?( די אדטעטינה  פון ױני
ip i ם  tptpp זאל ipo י13 ם*רנאננ?נהיי

p n p t\ אין סאז *ו װ*ס ip i צושונפם 
 ײאס ארגאניזאציצ י1 מאכ?ן צז אום

ip p iv o e 001 און ;1ײכ?1אייגפ<ום און 
iv אייױ איז d  d pi4־v o ippd טינג  נ<ד םי
■IP10«Pt טאן

op אויוי איז d pi סיגכ װואו״ םי אגגי
1 ipipnpt ipdױכטיגא י  ptripnpvPi\ ז
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 גע• ®מ רעזאלוציע טרױער
 ?אמײ קאמפיץ װערתשאםטען

 .ארגאנידרטע די פאר טעט
 אץ ארבײטער אידישע

ישראל. ארץ
 צוברא־ און ערעיערונג טישער םיט

ױ האמנז געמים, כענעם  V(אויםגענומעז ס
 ®ת טוים דעם וועגען נײעס עחנק^יכע

 כמ»ער- דעם און םיהחור בא^יבטען אונזער
 קאמי• ארבײטער גאציאנא^ען םוז מאז

״ ״ א^ ־*•״ ־*•'״ ״ מר  טײערען אוגזער י
' 4ײ1 מאקס פרײנד

 אידײ דער םון אוועק צט א־ . •.
 V און םיהרער גרױסער א װע^ט שער

ד רײ6 ע  ארבײמעי־ אידימען דעם םון פ
ט זיך האט עס קילאס. עי ט ^ ע  ברײ• א אינ

 געווען איז וועילכע הארץ, מענשליכע טע
חנ םאר אםעז ענ ײד  אונםערדריתטע. און י

 דער אונז םון םארמװאונדען איצם איז עס
ט גרויסען פון מאן  אוםערעראקע״ זיון מו
 גאנצען זײז האט ווע^כער גײםט, געפ

 אונטערדריק־ די םאר געװידמעט ילעבען
 יעבען שעהנעײען א פאר און מאסעז טע
מע די םון ארבײטער. אידי

 װאס עחטטער דער געװען איז ער
 םאר־ *• פא; װענ דעם געעפענט האט

עע די צװי^ען ברידערונג די  ארבייםער אי
 פא• אין ברידער זײערע און אמעריקא אן

 םאיאנטװארס־ געװעז איז ער ױעסטיגא.
 געווע.*ייד דעד םון באשאםונג דע־ םאר ליך

ײז, שאפמעז  געעםענם האט װעיכער סאמי
ד דער אין קאפיטעל גאעניצעגדעז »זא  מ

 באוחד ארבײטעל חיגער דער פון ^זיכטע
^. םאלק אידישעז דעם םאר אוז גונג כ  ב
 זײן אונערזעצבאר. איז םארלוםט דער

 באװײנם איצט ווערט אונז םיז אוועקגעהן
שע די פון  נאר ניט מאסען ארבײטער אידי
 י״ך זאלע זײ װאו נאר אמעדיקא, אין
מ  יענעם אין גאזונדערס אוז נעםינען, ני

סלכע לאנד, ט האט ער ו  אט ז געהאט ני
ט אבער זעהן, צו גליק  האם ער וחגמען םי
 און םארבתדען עםארק אזױ יע*טענם זיד

םאראײניגם.
 איינ״ אײביג אוי!י בלײבט נאמעז זײז

 איזײמחמ םון געמיכםע חנר איז נעסריצמ
 באםרײארעס זייז םון און •:•בײםער

טאםוי.
ײן עחרע אגועגקע(. ליכםיגעז ז
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צײפ־נזוסעמו יוניאן
).8 *ײט פון (׳ילוס

 ז»ה א נ*ר גד»*ריסי, וויהם םען ניס
 געזעצײ־ a לױם איהם קוםט עם וז*ס
 זײן םון ב*װ*רענימ * לױט אסם*ו, כען

 איו און געזונט געזוען *יז ער ותן וײט
ארבייטען. צו פעתיג געותן

 א גרינדען אויך קאן *<p<* חגר
 װאו ציע1איגסםים אן מניאן, תרצדים

 זיך צייט יעדער צו ק*ן םיםגליד דער
 ניט זאל ער און דאסור §*ר א <ײהען

 ב*־ עקזעסוםיװ דעך צו *נקוםען דארנמן
 דער ב״ עני אן וױ ^טעהן n# *רד
 איחם גיט םען אז דעגקען, און םיר

ען עם נמטוריטי•  אױפגעארב״ט ^נ
 תרעריט־יוניאן אזא אזוי וױ כ«ים װערצן

 האם וױיסעז, מיד וױ ערפאיוג. א( זי*ן
 ער־ געםאכט אינסטיטוצת אזא *יבער*ל

 *t* ג*ר װאו ױניאן, יעחנר אין פאמ
םאראן. איז *פםיילונג

 םארניגען אזיך זיך סעג לאקאל דער
 ip וױ םראגע אזא אין ארײנמראכםען

 פאנד » זאשיען צו געםאן, האם 10 ק»ל
 ח*ר װעלכע ארבײטער עלטערע די פאר
p האגען און ױניאן די נעמים בען ir 

 געהן צלםער, זײצר צוליב נים, םעהר
עאס. אין *רבײםען

צוצע־ הארץ דאס פמוט רײסט עס
 בר. וױ םעםבער איטער אזא וױ זעהן

 ש(<\ כי»ן ױניאן א איז ער \ו*ס שיוארץ,
 און צײט, יאחר 30 אריכער םון ערך אן

 עיטער דער אויף איז ער וחנן איצט,
 ׳עאא ס״ן אין צונענוםען ניט וחנרט און

ווא\ עינעץ איז ניט ער ה*ם ארבייםצן,

 »זא לב&ל, $דער, װענרען, צו זיך
 סלײנער (דער גאאדבערנ״ וױ םיטנליד

 םו| קרבן אבסאלוטער אן — גאלדבערג)
 צובראנען, און קראנק — ױדאז, דער

 זײגע אלע געסרײ ױניאן דער געדינט
 סראנסער־ מד, דארזי איצט און יאהיען.

 אין ארבײטעז צו שאס א זוכען הײד
 צו איהם \ויל באס קײן װען ׳צײט דער
 ער <וען און האבען. ניט ארבײט דער
אי a א תריגען שוין ז v r, אזא קאז דאז 

ארבײמען. גים זיכער 8מענ? סראגקער
ת זײנען דאט אט  אראבתםעז א

תן #דאט אםא און לאקאיו דעם םאר  ו
 אפגעבען זיך ורעם ױניאן ילאקאיו די
 טיט מיטג<יד אקא<5י דעם העלםען צו

 צע־ דעד זײן עס וחגם — םאט אח ראם
 די צוזאםעגהאלטען װעט װאס יםענט

מן זײ וועט און כמםבעדס א  דעם צו מ
 מניאן גאנצעו־ דער צו וױ פונקט לאקאי,
איבערנעבען. און לאיאל

 אוײ האב איך װאם אלעס דאס אט
 ®אראלאג צום איך מאך געזאגם, בען
 באהאנדלען. צו סאב־קאמיטצ דער צו
 האנדלען זאלען טיר אז צײט, איז עם
 איכמוטאנד זײנען דעת בגי מעגשען װי
 טאלםםאי נרויסער דער האנײען. צו

 אנ^ויאונגען זײנע אין ערגעץ זיך האט
:אויסנעדריהט

 און בהמח א וױ <עבט םענ^ו ״דער
 ׳לאננ אזוי גאר בהםה א װי האנדעלט

מט זיך באטראכט ער װי  ער ווען ני
 און זאך גאנצע די אתם אבער נעםט

 ש\'\ ער קאן — ריכטיג זי באגרײםט
^ט םעהר לעבען״ אזוי ני

 א אאנעלעבט חאט 2 לאקאל דער
נארימסײט. םיט יאהרעז ביסעל שעהן

 און באטראכטען צו צײט איצט איז עם
 געהעריג וױ ריכטיג, זאמןן באגרײםען

 םארגאנגענהײט די יוועם דאן און איז,
 װעלען מיר און צוריסקוםעז ניט מעהר

 וחד <ײט און גאט אז יאקאל, א האבען
זײן. םקנא אונז יעז

 טרױערען ^רבײטער אידישע
*ײן מאהס נאך
U וייט ii« »לו«0

 םון ס^רעטער־טרעדטורעױ רער דער,
 םהיער דעם אוי«עדריקם ױניאן חגר
 jik pn»5»p םויזענםער די םיז מו־ און

 ■יין dpbd װעלכע i«b דרעםםאכער,
 נע׳שעצנמר און באליבטער 8 נעזתן איז

 ־נערעדם ה»ם לעצטער אלס םיהרער.
 לאנגזאם איז ראן און זויאדעה, נענאסע

 ארונטערנעלאזען ארון עװאחנער דער
 טויטע א ארײן. ?נר אין נעװארען

̂ם ׳עטייו?ײט  אדונעענוםעז, אלעםען ה
 צושםערט איז ׳טװיעען זזײליגע דאס און

 װ*וס ערד, ̂אפעטעם די פון נעװארען
 םון שטערבליכע דאס נאערדיגט האבען
ס «יין. םאתם  םון אוםשטערנליכע ̂ר
 געײארען אײננע?ריצט י1טיע איז פיינען

 און ױניאן הונדערטער די פון זכרון אין
 צוזאםען האיען וועילכע םירער, פארטײ

̂הרען םילע איהם םיט  און געקעםסט י
 געװארען נאערדינט איז פײן געליטען.

 פיאנערען די םון רייע עהרען דער אין
 באווענוננ ארבײטער אידי׳פער רער םון
1דער אויף ׳!)ר״בער, אידימע די םון און

פנרים יי \rxfi קרק׳ג רימ ארבייטער
 םעדן^ עליכם, ׳•צום <אנד«ן, סאיר פוז

jnjPUB אזן באראנאיו קר«מ, פיליפ

פארקיהלונגען
םאג׳נו on עםענם

Dtngorמורמרח ד
סיבער די

m onov
DMDO פארקייונג די

 אמעם אץ ודרקונגען
טאג אײן אץ קאלט א סטאפט

 צו «*נעו נוימיגע םיןר די םחום חילל״ס
 זימרחײט ענםמידען. ׳מנעי קאיט א סטאיפז
 ׳נ»קס רויטע הילל׳ס ױי װענינער נים סוודערם

oso, סטפרס. דראג איז
B O L L 'S

אױפ
פאר

 רױכערט איהר
פארננינעז
 רױכערען הןענען מענשען
 צוליב םיגארעטען מאנכע

 אורזא־ זאנדערבארע פילע
 פאר־ פאר נאר אבער כען,

 נאטיר־ זײ רױכערען גני־גען
 חיכע־ די און קעמעלם. ליך
 ביליא־ עמעלם)ר מעהר רען

נענוױיז.
V .

C a m e l s
קעטעל״ m צוליב נדי־ל א געגאנגען װאלם ״איך

וױסען. מוזטעס איהר
? דא זײנעז ^!ראכען װיםי<

m סעחר דא ?ײגצז עס »ז זאגמ סען
יצי י1*ײ ײאלעק״עז ייז ש«ר»כען 3.400
ז«גע- דיזצ •ון *אחל ײ ײעל®
 װיל־י ױ נ»*ירליה געחערען, ̂•ראכעז גאנםזע

Vi ןזיע אין *ב«ים. ניסחלײויליזירטע אדער 
 אין *•ראכען, 900 װי םעחר באנוצ• װערען

 27B ארום איריקא אין «600 ב״ יײראײ
 װ« םעחר *קזיסאירצן אםעריקא ווין און

דיוילעקטען. יון א»ריבען 1,600
ײצ־ סיגארעטס םױראד אז ׳ייחר וױיסט

 •ון וײגקעלאר אלצ ייז עקסיארטירא רען
 *אבאק? •ײגעם וײער צוליכ זועלמ דער

̂טעל■ װערט *אבאק דיזער  פון *וזאסעגג
̂ניטעו  »»• םיוראד ייז דערפאר ױן עקס

סיגארעםזען. אלע V קעניג דער קע

 אגרי^לטוד איױשע די
םאםײעטי הירש) (באראן

 סים פארםערס *וקונפטיגע אלע חעלפט
 ף1? װי \w פארסערײ וועגען אויסקינפמע

 איחר װען ״װיגדרערם, \n אויסנוחיטען
פארם. אײער קויפם

 ב»ר«ט איחר *יידער דעטאזיםס קײנע ;יט
אונז. סיט זיך

 «רײ אבסאלוט איז ם*ט און ראם אוגזער
§ער.עגליר. רקוג■ jna «רײבמ

 5 «ןב 9 פון — ^בת אויסער םזןגליד אטען
אוחר. 1 ביז — ?ונטאג

Jewish Agricultural Society, Inc. 
501 E. 14th Street, New York City

 גאנק הארלעם
w  m וס

^רק ניי עװעגװ, פיז2 - מ1|»
 j-2-1-3900 יצח״ יןיעיױ

 י, J עו̂ו םע8 — 431 [נרענטע:
 mh ימײ»«י«ז יזיצייא

*רנ״נמר •אר׳ן מזני ארנייםער [די
איעראציעס כענסיננ אלע

■/%4
jw ?רצדיידנריוו, *ייזיס׳ ס«ני rrc 

 ס״ו «*נל<«, נ**פי• «י«ס־?ײ«עו,
וואלאס יעי*זי■
רןר •ן 11*<«ד«ל*«

נ«ס םםיים אםלאנםיס
ברוקלין. עװעניו, אםיאנטיק 6941

 נרופלין. ןװ״ גר״חןס 182 |נרענםעעם:
י. נ. צויצנױ, יע1 •רמ ׳סט. םע108

n• װי ייחי״ שה op די אנסוױמיט חטס 
 f apnpof איו נטװאנתנ ארבײםאר איד״יא

̂אנאל תר פח ננאיכטא די מ«ס  אמסייגײ
ײירעז גטהאנס »יץ םים װעם איחר אוו יעװיו״ <ואיס דד. §ח י»י«, װירמרס נארםענם <ײדיס

פרעסערס דרעס און סקױרם קלאוק,
!אױםטערקזאם ׳י. װ. נ. ל. m ,35 לאקאל װניאן,

םעפציעלער «

̂ל םיםינג םעםבער דזשענער
ע «ון ל ם « ר ע ם ע ר ווערען אפנעהאלטען װעם פ

אכענד אוחר 8 םארטש, וטעו2 דעם מגםמ,
סטױט טע5 איםט 2סז האי, נעטהאװער אץ

:װערען אוםנענומען וועט םאלנענרעם
פאנװמנ׳פאן. צום דזאענאטען ם*ר נאםיגיימאנס אעצטע אין ערעטע )1
קאמיטע. !ובדז׳פעפ׳טאן אי| עלעהשאן אז ערוועהאען )2
 נעפסטער רער צו רעזאלוציע א םארשאאנען לאקאא־ אונזער זאא צי )3

 םעסרעטאר דזשענעראא ■רעזידעגט, ד׳פזענעראל דער to פאנווענ׳פאן,
 םון ײעיען ערוועהלט זאאען נאארד עפזעפוםיװ דזשענעראל די איז
װאוט. רעםערענרום א דורך םעםבערם די

 און םראגען, דיזע םון וױכטינקייט די זינעו־ םאר׳עםעהט איהר ברידער,
םיטינג. דיזען בײ זיין צו כיזנעם אייער סאכען זיכער װעט איהר

באארד עקזעהוטיװ
יוניאן, פרעםערם דרעם און םקױרט קלאוק,
י. װ. ג. ל. א. ^5 לאקאל

םענעדז׳מר. נרעםלאוו, חש.ט׳צערםאן. רי]ש לואים

 ? הויז יוניטי אץ טענ פאר א אױפ איצט צוםאהרען איהר וױלט
פלאץ. באשםעלט אץ ,2148 טשעלסי אםיס, דעם אפ רופט

ד ו כ :
ו ד ג מ ע ®

fBKJJtl iMDV)KI 
pn מצומחטמם ד 

 ®(אמזױנח וצר •טר ודסנחו^
 סצמ גטטצז.וײ דעם סצח
םצלות״. fH סיט

«T 1

אפעריםארס קלאוק
j ארסמערקזאס י., װ. ג. ל. לאקאל *ח

סיטעגען סעקשאן עועמחןמק ױ
p אין p o  *ipo, ו ו נ ׳ ל מ iriwi י

D פען12 דעם מנסןנ, in 7 jo duo
n די »ין n fin t ח$לס:

 נולווארד, סאונדזעוץ 963 •*לאס, י«מפ היהטס - בראנקם
ספרי®. פע163 נעכען
.M vg106 bo'M 68 סענפעי, עדיוקײשפנמל סאשעליספ — הארלעם

גרפחױי. איספ 176 בילדינג, ,פפרװערפס״ - דאון־טאון
 יײסעאוס, ליינפר כר«נזוױל — בראנזוױל איז ברוקלץ
ספרים. םעקםאן 219

אני קוני ײל א אץ א א־ ק נ א־  סענפער, רי» ארבייפע — פ
סםריפ. צםע6 נענען עווענױ םדירםייד 2618
 ttM אדפנןנומז סיסינמן די נײ וועלעז פד»נ«ן טר״י װירטינע זעחר

ותרען. ם«רגז*נרעלט
 פ*ר פארצ׳יצנען יע?פסענד*ציעם וױנטיגע חפט נאארד עקזעפוט׳װ די

 פ«ר- ניט אױפגצפארץרט װערען שיטנלירער די און האנדלען צו םעסנערש די
 און װאוינונ; ו״עד צו נצהענםער א׳ז ױאס םיסי» צום trsip צו פעהלצן
, פראגצן. «ין יייז נעסען אנםייל

 איחר 19 גפמייזןן *ו מסטעס»ט ויין זאי סארד 19ױני אייער is ?עחם
אםעגדעט. מיםינג דעם ח*ם

<\ו» נרידןרליגןז םי■
י. װ. ג. ל. Jt ,2 לאחאל באארד עסזעלןוטיװ

J ,מענןנדזשער״סעפ. יאילאן, כענדזשאםין טשערסאן. קאילאן

ן אױפםערקזאם & לאתאל פון מעםבערס

קסזאםינערם ױ פמ טיסינג רענולאר א
am אפנציזאאםען trim

 ארבײט, דער נאך גלײד מארטש, וטען2 דעם מאנטאנ,
פלאר. טען6 אדפץ סטריט, טע14 איסט 231 אין

 נאפדנ״שפנס לעצםע tw ערשם׳נ trim נעסאכט ומלען מיטימ דיזצן ניי
מן trMm אויו — נומנש*ז.9? צזם רקאענאטען פ»ר עני פנ tn יוי m

סו־פמן. םרײד וויכטינע
22 לאתאל באארד, עקזעלץטיװ

םעפדצטאר. רפזענכלפ, ל. מענעדושער. נרײפער, ם.

דעזייניננ לערענם
װעכענםליד דאלאו־ 200 בת so פון פערדינען קענט איוזד

כעריחסטער דער אץ קורם » נעחםם

ס־הרהל דעזײױנג מײטשעל
pi ^י9• יײדיס איז פייידצר פינחנר און סיסעם פדײמ, סיג׳

Mvr• •f דאזײניננ •אר סאוחי tpsao if ipnpp תנ נרייימ^ מסו **•oporn mb m wf tv ילי ״מ״ אח ואוטאג•• •או «או 
?חר, 50 *ימר מנרינדצם

נט חאם םקול ד* אר̂י
ru  ,fwwvw n ,רצזילמיט̂צ בצסםק סיססעםצץ

ra rr» a 9 י9יpvd«o באײימ • פײנט סקול ויזימימ i9per אח n pbu4״wrm
im וייז םצנצד מר *ראםעסיאז ניסי • a» יח Mr 

אױמװליתצ!. חך לײכם זצחר »יז
rruiMi תםןנס rvsfifi dm 1■' “• איי װאךאי*TP Mr• #̂ך D»B יחי* ?.InfMnBB Py7v D/a יימ זאחר וײנאן Tt אויסיאדנמ •אר׳ן מדינגונגעז ל• ra די ויימו pיeeטtm rm > a  i rm  p אטעריאא ̂י אאײדאו אח BMprpt ייריײמז יךי איער

היאסצז. *יחמם »וז סאנ
י ײ י Jmao »תזצד pa וצס^נססוײשאן •

vywrvm wm יאר jnanaara m a
ל ע ש ט י נ ם נ י נ ײ ו א ל ד ח ן ק ם

1B יןר^ גױ סטריט, ט«37 ,ווסט ibovpvo ;וזיסקןגױ A970

רןלאופם פוז פרעםער
האם דעפארטמענט פ^ער דער אז באםעס אי־שרע אז זאגט

ט אכ עס  ווערעז גיפ שאר וױיער-בתןסלײר קײן דאס געזעץ, א נ
 כ» לס שמאמען, ברענענדזן אנדערע אדער חזולץ אױף צזמף^דאנען

p t ייער*ירח*.0 דדרכאױם
 װעלוי^פ •רצמן צו וײיער־נרוסאצד אונמרצ אױסגצפיקסט tnyn סיר

 דןאארסםצד* פיתר ד*ם סיז פארלאגנ am נאך ריכםינ בעליװײע און פלאש
 אײא צתצ׳יילאמז זיינצן n3m םםײלס, אלנמ די »■v אין חאט איחו אױנ

jF>pi ד פאר «ס סיר פיגצז ד פיפסצז אי r ניתם am נו t m איחר איז em 
אינםמסםארס. סיינצ םוז טראמל פייז הןכצז ניס

מי*יא»אי«ס*נ•.”י art «ין ױלם גי<« יי נאך םייםןרס »ויו «*ו’«*ייזי «ייי
i כעסטע די אויך חאבען םיר r p n םארקעם. איז םאשינם

p*
װעו און פלאש אמעױקעז די

an יארק. גיז עווענװ, פיגפפפ
'M B D fp

ן 6 6 או 6 6 1

•«

<r.iמינ «דדצרס רי
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מו*שמו1_..____
מממז אלע צו רון» מגזהנשאן אװס
)1 •>•■ HI •tPr'

ns מניסדצױצטצוץנג, םרייד opn 'א 
ipnp: eipros min .נצוניאנען™

i גסו «מר n צוסאהחנג ביטןדןד 
o נסד n װי i n ײו נססס םון צעמר

 tm וותםדזז םים דארפען סיר און *ײחצן,
iju סים רייס, in e n p אז ארבײסען 

 ז«י ארבײםער םױזענטע צצחנדיינצ י
״ן ען  אינםער־ אונזער to tpopPrp::p ז

.o:prp.? די ipripiupp pi:peip װעט

 צו פמו נרויסען א ש*פט יוניאז סאםערס io תמאל
יוניאן וער פוו װשםעראנשו ארטע ױ שפיצען

ען גיט װעלען םיר אז מעחן אז י אנקוםען םוזען זאלען ארבײטער pyePy או
דובינםקי. םענעדזעער זאננו אלםען, ן

ערכםטע איחר זסך  i n ״ 1״ אויםנצטרונס׳״ יו :tpoir נענען  « V w £ ,S E JE און װעג   o n ™“י  ? " * נעסינעז און נאטראכטוננ י 2! ™”.  PMtef'Peipen
םאכען םענליך  tpppt opn ippb'o די

9•im

inpn, האנען n r im איז טיייע
 אונזער סון tpoonp n:P3*n אינמר

Poiorpnreim זיך p::popnx m m* 
pou( און tpop: tPspn א n an •ארא 

no ויר o n די סח יסו pnoo'iiepp 
*enne:*ii ; און nto סי׳ םיר חאנעז 
:opnrooip אוגא פת׳ס opti הןבעו סיר 
:im e:ppp: ip סיר jpspn נענוכיעז זיד 

ױו  אוג• און חויז אונזער tpop'eixi*" זו
e"pr'eo3PP03 ipi. ורסג חאנען טיר: 

מן V3'ppnr o| סאחרינם׳מ ix חוי n 
#i n  opn m o ׳ וױרד־פרעפדערone 

 ייניסד אונזער סין אוחאנט1פ* דספ
tin אונזסו סין און nnaro-ip'in.

op פ?ו״ איז « 'mp חאלב א און 
 פון נעװאחן; 1פטי וײיען 1םי זינם *ײס
i n סענען 1םי און ײם,3אר זזעסייכער 
 mo tPnnup פױיד און rppor סיט

iip א אױי בײט,1א קאנסםרוקםיװעוי p n 
 ײסס אויםסואוננען, קאנסטריתטױת סון

i ך1דו עח־יינם חאבען סיר n טעםינ־ 
 ײעי־ טיטנלידער טרײן אונזערז פון *ײס

ו איווט זײנען מ ח ד i: ו  inpnp• בא‘ 
 ססנטיא* די חויז, אונזצר פון לןנאםים

n״t פון ליחס־ p סנג׳ד ױויסו אײנענע 
מנענחײסען.

א| מיט vipn.o סוען 1םי נאר וואו
 אין יארין, נױ אין סאג *ז חײגס אױג
n o פי אין ;אײסנאחםע אחן יאסאיןן 
 באםטסז׳ אין ;מיקאנא אין ;<םיא1<אע

 אינטעמע׳טאנאא ijnjm הןט איבעראל
ם םים-ס ווי o ם1אױםנעסע מוי n נא־

 נא־ און נאטםוצט מוז׳מ װא^איז
o סון סיסטינם n ױניאז ס פון אייגפמם 

in invorw ,צועםע־ ס פון ע<עםע:ם
n ; n מ מי ע  האט װאס פיספאגאגוא, ס

 יאוד ינע1יה«1ם די אין ט1א<יזי1פא אוגל
in; קוםען 1םי און in»n >ו אםא» 

 ײידער injm םיר םסכט. און ססס<ץ
 ױניא; טרײד איגםעתע׳אאנאי אן אסא<

o אין n ס־ר ט.1װא טון זינמו בעסטען
זא־\ ״• ארײייי״־-א- t» *וריפ ען1ווע

in װעט ויאס n i»׳im to io חיס• 1איח 
,1.0 ,10 םיסיסו טאױספ . • 1>&י <9 . 

 ניי1א אוגזעהג םון נעסטען |m ײסײי
ivb און onroioo o n  ioo אוי־ םון 
 אוים און אױםיעבעז ;איגתסטױע מר

 «ר1קאםפס*ם ניאח־ײמ אונזער האיםצן
פסרנסננענהייט. 1אונמ םון דיצמ

 איבןרנעסונמ וײנען םיר װען איצס,
מ יסי־ די ' עגיי אונז- םוזען יאחחנז, סי

tw’m n וײן on jnw i ו* i n צו־ 
 pro ך1סא און non אונ-׳װ סוגםט.

u *ו o«norp«o זייז in:־״op ip: 
piropnoo אינדוסםריעלע waioon• 

 ם*ר ioo דדיױו א אנחויבפן םוזען סיר
ען תננ מ  בעםעת mo ipopr די אין מ

 1בײטע1א אונזעי־ע 1ם» קסנדיציסנען
 טרײדפ אונזערע |1םטסניליזיח םוזען 1סי

איבעתעבייבענ• די סיט אװעפםסכען
in איז איביען ' » ru i» o מיגי אונזעד 

91'o o v n n
מר n סויזענטער מחגדיי ’Pio'o־ 

n םון 1אויםסײ נסד זיך מםינען n :io

רין, אג ד ױ ע א ל ו פ ט נ ^ א כ־ ט א  ט
ר ע ל א נוון ם א ק א ־ 35 ל ט  מי
ר. לי ט ג ע ען װ ב ע ם־ m ג אננ עז  נ

ט ר ע צ אנ ם ק ע אג ד ט נ ץ זו  א
ש מ א וג ע ר.ט ע מ

 וחנ־ נרין, סעםױעל טון 1םאכטע די
nripo »גיי 36 לאפסל פון 1םעטב ’piO 

oivono ,װעם ױניאן tvonoo'io צום 
 « סאר תסנצערם V אויוי סאי עחפטען
מן רזי in:w עויצס, נ ip o n ותםסנ 
o 11 סארם׳ו אװענד, n,אין טען o n •ני 

vo46 ,ipooro in .ײאמויי. אוז םט 
זוײ.

i נעמנסם fm ט־ין םים n  no נא־ 
n o סיס » p jn p v נס1םס« ליריסע» m| 

 םי־ מסםע די בײ געלערענט זיך חאס
חוו זײ, |m ,pio’ ניי אין סימרס  לע־ אי

mm iraon , i n נלענ־ ס פסתעזאנט 
n r w  r a n איז זי ויגנען. אין :*m 

,poiv-.d no o )n m n io  m  ire 
m םױויפןל טט־באװזװסטעל *p n n

m״'״ r o זיך תאם נרין on:jnwi נים 
o •ין םיסיננ • אױןי n דוססינט 

no m l האט in: o n  no Dfcwnn/
ip דערלזןנט, חאט *n אייג־ האט 
pr דדמוינם דער סון דערעגווגתן די 
*V ח«ם O mmi n נחת, דעם םון

נעמז. וחנם סאכםמר pn װ»ס
n  m mnrt m m  m סױ

y t t וױכםיגע די «ו אוגו
 און אונזערע ■ראביעםען איגדוסטריערע
ד און •ראברעם אונזער פארוױרסלירע•  או

שטרענוגגען. זערע
 חאם ק^נװענש^ן פילאדעלפיער די

 אגבא• װאס ענדערונגען א״ניגע נעמאכט
 יא״ די פון פארטחגםעחןזאפט די לאמט
 סױ די און קאנװענמאנם, די צו שאלען
 זיין װעם לאגװענשאן באסטאגער מענדע

 דעלעגא־ צאהל א פון טעלט6צוזאמעגגעל
 גע־ זײנעז װאס ענדערוגגען די לױט טען

פילאדעלפיער דער אױף **רען
®אנווענ^אן.

 ערי באארד עס״עסוםיװ *.עגעראל ד ״
 אײער מענמען װעם איחר אז װארטעט,

 וױכ־ חנר צו אױפפערסזאמקײט שנעלע
 צו אױא אײף םאדערען םיר זאך. -^ר ם

פון ^ג6םי ספעמעל א גליץ• םאררופען
יעחיען......... איז לעריעחפאפט אײער

עטעל״םארםרעטער• און דעלצגאטען m • • 1 ו*ן• , rt.-»• •
 אױןי ריטוירךבאלאט, אםיציעלען אן בריוי

 אנצייכענען, ?ענען זאלם איהר וועלכען
 דדפאינם די מון חתימוז דער אונטער
 דע^ע־ די םון נעםעז די באאמטע, באארד
 וומלכע שטעל־םארטרעטער, די און גאטען
 אײערע אויוי גמװארען ערװעהלט זײנעז

 די װאס ׳צםיםעז צאהל די און םיטימען,
געסראגען. האבעז דעלעגאטען ערוועחלטע

 זיין בזוזען באלאטס אםיציעלע דיזע
 טחןזשורער סעהרעטער דזמענעראל בײם

 וױ לןפעטער ניט י. װ. נ. ל. א. חור פון
.1928 טעז,30 דעם סארכדש

•חנז. זיגםאןו םארים
באראף, אברהם

סעקה־טרעמ*.״ גענ.

אנשטא< זנדקח קחל׳שע צו
re״■■■■■■“*■"■

i אין n אוםנעחננטסד 1חי»נטינע 
 ipoiprio צעהנחליג? נלײנען םיסםעם

 ׳*װזװ־ *0 ארנייט?ז po>pn ,1נײסע1א
ip«t לעבסן,־אױוי נאנצען ipb>p i n 

 סוקענדיג גיט ם<ען.יע?זיסםענ׳רם אהן
o אויוי n טיח וײסר װאט im פלײם 

jpoon ו ב״נצטיסנצן םי< *זוי* i n 
ip^pnpooo o טון םא־םעהחננ n רײכ־ 

ooor^ptpi i. 1 טון טום nאלטע י 
i n  no ipmipopn ?זײגעז אינרוסטלי 

n״t i* ipo*.piv:o נצצװאועעו אסט p
ו קרובים ת  קהל׳׳סע «ו ipoipwo ן

npiy .סנסטסלטען
oipoop c און ?לסול י1 m ן» 

*10 <opo, י1 איז װאס pomp יוניאן 
 אלטצ חאם אינתםםליע, :ילע^ ipi אין

jpmipDpn 1 אין Piii'o,ײען i n  no 
ך אי*ט זאםעלט לאסא?  סוגטעתע־ מו
זײ ipoppn *ו 1סא: נחיסען ס םומען

ם סלען ix ipqipjo !P ני o m
• טיססריטי.

tpppn ס pipm< ני io  to  ,|p to
 נע־ האבצן poPpn כיעםבערס, .ע1עלטע

i צו פיל »<וי לייסםעם n ?איגדוסםרי 
 ױניסן, 1זייע סתי ינם1גצ הסנען און

ipo5p i אויף איצט זאילען n םוזען 
npiv p׳Pnp ix סנסוםען r ׳:«IPo>#ob"

oip>pip רובינסחי ipnipjpo האט —

i, — טינפײט*, n לאפאל io איו ix 
ip to j'upotrjo װעטע• י1 לאזען זאצ

 ppnx opi 1סא האט ױגיסז .יי
 װעל־ באל, אוז oipxoop א ט1א,־סנזשי

 טסגסט. נעסםטען ip»*,pioo װעט 1בע
i?’ און n יסקאל םון מיםנליד opn םײ 
 טיסעט איין קויםען אםװײגינםטענם זען
באל. דיז?ן 1םא

i אויך n  opm טואוחד ס לסלאצ 
 אתאניזא^עם װעלכען אין זלזותאצ, 1ני

הא־ װעצכע •?חאנען, אײנצעצנע און

 rm ריד im ױער םון געפיחל ס נען
pirePp ioo ,?םענ׳סע ioo ipropi nit 

 ײעל׳ח ססנד, סזס ipx'or ix נזיטיג
o n  t'o ipip: ipjop ״ זסותאל»pip 

.oo:pot«oipino
 oipPpip, רונינספי iprnp:po מי

i n  no אסרווי o n  mo א «אגר ppj*: 
in :px נסםובנ1סונטצ די אזן «i  |io 

h p  jpjpn oo:pon’oipim״o n  |po 
.ppnx

 אר־ שעפער אוס־ןזופאוו
 פאר שםונדע s כײטען

נתערס םטױיסענחג די י
iprnp:po i ס־ודע־ n  jipwptoi 

 יואו Pt'i האם אםים, םיטי !ז׳עוירזי סון
 י־י אםיס אינטעתצ׳טאנאצ צום •כיאכס

Poio װאם ,64.47 םון ip סאויל האס— 
ir » םינ  Mioopp i n  no dtoppPop 
n י1 סון ס,1ם״נצ די םאר בײט1א 

:1שע«ע גע;דע
o אטסיז n i ,3 האכאסצן, האםסאני. 

 עאס־םעצר־ שייסצר, נײטצן דװך תש.
 פאנד op־n binoonp ד. 17.47 — מסן

I ך1דו חש״ נ. היסאו-̂ג סאני, ’Jipro 
אל.1 20.00 — מאטיצרא די

o םאניס n i ,חי ?אםססני שוי סי• ח
 י1 םון אצױוצר, tppp י1”ל1םשע im טי;
18 — ipo”om ,.דסצ ipp'o ipoo’o, 

i n םון באם opi צר אויד האט שסס 
o םיו צוזאםען לאצ. 9.00 נצצ״נט n 

אצ.1 27.00 שאס
 גצלד iiipo tpnp 1צ jpoi*inp 1םי

 נים נאך האבען װאם שעוער, אנדערע סון
ײ:נעשי?ט.1»

זעלטענער
-ט’<- .

.פארפיג וועדמ עד בי« יאחרען נעחטפי « • .  װערםז אינפמזעםװייז .
. «ײ# ילאגגע א חיערם עם און גרעםער, ןער  װערט ער ווען . .

. רן» א וױ םעהר ער איז סארםיג .  א קוגסםווערק. » איז דןום .
קוגםפווער^ אזא אויך איז סיגארעם םױראד

 סאםענדעד א סון טאבאק־םארםען געזובם סריחער וועדען פאחיכםיג
.סיגארעםען םיוראד די מאכם םען וױ אופן דער דאן קװאליםעם. . . 

 איז עם װײל בעםער, ברענען זאל ער םאכפו װאם סארםע, אוואלע ךי
 קיחלעי• א בעוארגפ ווערט אזױ און ציחעז צו איחם לייכפער

Mםיגארעם, םחיח׳דיגער U R A D
ר ע ״ג ד ענ ע פון ק ל ען א ט ע ר א ג סי

onoro  iw :w «xp»m  i n סאר 
o n מאז, אױסגצצייכסנםמ ipaPpn 

 די ix oroopipo איו ip » םיחצם
!.POP? I'O IP30I pipopב

IXIWO . , iHP+ * LtVTA'f. f
,1 I1**11l r I « * lI ll|l |V|MiiitI* «'*»W

'U ״י׳  (Jim י
1•«

11•

יװי« והרהשרס נארממנם ליויס אינסערנקשןגאל- דער פון isns *טיצימלער
PRICE 3 CENTSNew York, Friday, March 16, 1928 1928 ,*BIND ער816 )אנ8פרײVoLX. No. 11

1 W  is®  am nt pusjubtoזתו tits irrng isc w n 8יוד]
 — ארבײט. ארגאנימןױאנס׳װאד ערמאלגױיכע *ן ®ת באױכט אױם הערט באארד חשאעט

 צו דעלעגאט אלם באארד חשאינט דער ®מ ערװעהלט האכמאן מענעחשער דזשענעראל
װערען. באנײט וױדער װעט *רבײט זונטאג און שבת גענען תאמפײן — קאנװענשאן. דער

i n באשצום ip i ipop: ix ױניסן 
 מאס שבתים 2 י1 &ון זש?ם1ײ1ו סאנ א
 ix באשצאסצן האב?ז טש?רלײם שסס זײ

i נונםם?ז ix ארביים?! n האט ױניאן 
 ponnip: נ?בר*כם װאך poxpp שוין

piifpp ip o in :in  .ipoooPitn סון 
ipopr o n i, האם m :o n  mopippo 

Ipoxpp o באריכםצם n  ix דיעאינט 
 סײננעצאהצם שוין יאב?| םיטיגנ, באאח־

i״ipomp ip שכיחת, טאנ חאיבסז no 
ipomp o n מיטנלי־ די סרבײט. שכת 

.i n ואנט נײשטײסחננ?ן, י1 באצאחלסן 
ppo. ,*סריינסײם. »ון פרייד טיט ומנחס 

x cap:״o י1 אז ארויס ipdijo -טגי  םי
i n ײ1ט זיינעז m  ix ,>*אינט?ת?שאנ 

i ײ1ט n  ix האפען און װניאן nxD'io 
P’U| » טיג1ם זײז זאל ױאם װניאז :imp 
? שטעזזן1בײצ 'i :o o m n ii  i n די םון 

שונאים.
ipop» ppm no האט poxpp ipo 

ipnp:איז op P״ii כייט1געא נים װאד

ppo’oo 1 ,1ײ1ט סין סלאו ipoyי ipro“ 
»:io ipoipp: ip|׳ יno 1 לײם i ipopb 

ipppn וײ סוינ אםoipppip 1 חאמ«
 איצואדבײ־ מעגציכפ״ט י1 האכען נים

ipppn ipo זײ?רע זײ o r” o״tp::np 
 אין ipd״oio ipip’ .}ppnxxxa וױ םײ

 ,oipppip o״Pipe׳o י1 האנצן שאס,
ix oin o כלייב?ן שוצתנ ניט װצם n 
i n פילו, ױניאן* ip jpn נים זאי 

0 1בײםע1אוצוא נעלענענהייט י1 האבען
 אואדבײטצן ipppn ipd״oi» י1 שבת.

 י1 און ײאר םיטעז סין טאנ |ppp:n א
נאצאהיט. זיין jpppn װנ?ן1בײשטײ?

טי  מד looipro ס האט װייםצן״ 1,
 •pil to, אסיס, באארר דזשאינט סין זאנט

 םינר סינאנץ זײ ipoor ניט ipppii 1םי
1 ,jppאן ipoon אס1 ניט םיד o o n צו 

n :p n n o in  po’ii: ipoiomp יסטר1א 
 ipo:io* זיך האט ײניאן י1 װאם אכצצן

t:io ioo ipomp: אויםצוםאן.״ 
eon ,iooipvd i n זזסס pioo o n

 שו־ײבעז קאנטראיןטארס דרעס כאםטאן
ץניאן דער םיט אגױםענם אונםער .

 פון םענעדזשער סאליאקאװ, םאל סון סיחרעחסאסט דער נטער1א קאםסיץ
 — ױניאן. דער פאר רעזולטסטען גוטע םיט ױך ענדיגט באארד, דזשאינט ,

 — כאזוגדער. םרייד יעז־ען אין זיך סיחלען סארבעםערונגען אנגעזעחענע
 באארד חשאינם — ארבײםםלאזיגקײם. פץ לייחןט אינחםטריע לאקאלע
ארבײם. גוטע זייער פאר פאליאקאװ כר-. ן1א זיגםאן פרעז. דאנקט
ipdxpP ^שבו ipoIO o n ,םסרטש

 :־m באאח־ חשאינט באםטאן ױ האט
p:ipo׳oipo'iio to |P3'ie י1 טיט 

— d'doopPoo pan: ipioooos pdxpP 
oioopKioiop o די n i אססססיאיײ 

rm: שאן,  800 mo n:p:m p״ipo, 
ipopr c בײטצן1א ײסם m  22 |m, 
ppo מניסו noe o im o:or'i:op,* 

inipo ױ:יסו פון Ppiotop אין pPo 
no .זײ #

o n  no iP 3 "im p o :m  o n  o«o 
ipoxpP ט,1סנ םענ i — י n r a  oipppip 

i n  |io ip rtip ip o  ,*iopo’Po*  Poo
ipiooeoa תשאינם imo3, — זיך חאס

oon t” ooop i n  e m :p p : m opoo 
י ם י סינ ש jp ת a iip n p e ro  eon iio o 3 

ט o3 ix pnix סי  O 'm n io o  o״ :n  tP a
ט ל א ה ש אינ םארצייכבי

a גוםער ,גערעכטינקײט״ i

□

די גײ ;9 ל*מל «ן נ״עש a מוײ
סאנער. סעס*על

 ipi אין צלעסען «װ opPr «ון .3 ויים
.,poimp ס. — ימיסו

$. .juiP — 0״b*o יער1ןילאועל .4 זײט
לעוױז, אב• — ו״דז׳י איןןגן׳לר .6 זייטפסליו•

0 .1PD0UPI .
JpPVHPI'IP •6 B"t 

Pp V 1«ד*בל> .7 6«ײ  •D41 — ״ JJOP 
o'ipcpi• 0 t»  Bipsiop o •a .8 B”J 

.Pome is orua — y m n .
to&P'M m■ זייס —uni ipaoaorn j

ײ

00003 n  no ob:ps'*uo pivoppPop* 
id ip:״ipPpenxppno no oi די *v 

 mpo o אױוי eppioo ipPmpoP אין ניסו
o:pooi:io ippiobv.

eon i«»bop i n זיד :en :pp 
o n  b ;d גצװינם ip:*i:iom42 o no 

 eon no מ־ייד pioPp no ײטם*ווסר31א
pJPop inipPpee:n’ioix o es’m p־ 

o 03* םיט אנריםענט טיװען n i pPo
D'B03PP. ,

1*3 ipPoon inpo oיפט n  :io 
*p: eon !''■o«p i n  oon ipomp: 

esois ים: t:m ר3אי? opoo in n s 
*oeoo3 i n  no ipenppo ,hopi’P 

:*,P in n s  .ri«03 e ro r ti ip: 
3 o'nopי11 איז ט3י1א : oiPoo

eon ,1928 ,mnspB |pel6 o n 
e:pon:o i זיך n  b:*mppi אין m־ 

i n  no piioonim o n i no pioPp 
in בס:ײם •noi סס־יםעוס n s  .rum 

eon iopoPo• זיך pxpתיש PM’no* 
i n  no ipoioii 3 ײט31ס ix״:«IP 

o n יםענט,1סנ :*op B i'n :n o  eon 
ipx:pipo נסלעבאםיס וײ סיט i n  |io 

o n i im pioPp :יע1ום«1אי no םים 
imo3 e i'o rti no P'xoipioop i n 
b**Poio:op ip  eon ,px:o: o oPo 

jm די eotiim  c m  i n  jm woP 
oPpbpdp: eon ip צו nnoix i n*: 

i חייט n  tio ױניסז eon no סױסוור 
P”100 o |PTO•

o סו t ipipitr:״n  ipuo:p:ix ip 
tp»iPi:omoo יײ םיט *ppbmoo piopp 

o in iro. זײ p ioo ipson|״ Poe יס: 
,r r n ie r  42 o jpopaoi ePonx: 
6* p:moo װי סך.-11*08ײ31ס «m op 

 n 42 איז ,b:opo3 װסחסײנליר סײו
PM”j* mip: ^oiroei’sm * :n iter־ 

me pnoorum o m  i n  im eim 
iym) mo» 4 pbx*p n» ו סןי ״  ״

ipo ארנייםען o n  •m לסזיס •n

o 'ii em 03 נעיסוט, p i ipyt oon* 
ipnneoion םיטנליד, ימיסו o סיט־ 

 ס ,ip״b סיו ימיסז יי l*e*n ײ3 וליד
 no p:op n ײסט1סו1P3PPH 3 1טים:לי

 Pot ױניסז יי סז סיו, op »י:ױםיו זזייס
 יה11צ ip:op Pot ,t om onmoe טאכעז

ix ipdip •סיתי *iPrPoo סון אכט1י 
no •WOP: 1םי to jpoon יסס ip i oon 
nreiptro הסט pmo’io i n  tm o:otPi 

pp* no םשצרצײםע no ipo”3io n  no 
i* w r n. י  D’ispa’io tie ייניסו י

io oiptos i n  no inpn׳:moipro o 
 inpii O'nptoo. חיילינ no סיטיו:

moo: Bi’o rn  irexpp o n  •no •טי 
 o iptoiip: ip3p:p:oo סייד איז טי»

ipmpr רמיסרם po Poip:*m no* 
:w t ip .3 הסכםסן eon ipיכטעט1א

 תשסינם pivbphowop ויסד o םיו
 epperp»o Tt oon no סרבײט בסאח־

in:popon i סױוי n ט3םא i n  no 
ipsnn d'ooippos n וױ n* ייניסז  nto 

to פסר i n ייניסז no .ipson ix.oiie 
nonio  n  no ooi 03013 ייסלPI oon 

n װי. ipo’ii״ o:poppopo |P3’i o ix 
i םיט n .מניסן

o n  im 10 םיטינו tmיר p:iOO* 
ipoip נסםינײשסן o mo torPVPp no 

:*pimop poiof*:ipd:’o oix.eoipPn 
no inpn |poponp:oo opn oon - toe׳
iprtipipo no ,|Pd7 o טסי סםטסו3 n 

 *p:dmo p'P: ooi eonp: oon הסכססן
rot oon o«:pPn op« inpn ix |P3'PP 
imo noos ei'oeni n  tponemo 

i n 1?יש1חיסמס .lor:piMOP
nw opn n s r t o מניסו די i n ’ii 

o באנייעז n קסםיײן :tm nsr |p:p 
3io :oont:״j ויןם oiPros i n סויף 

loeipro •o r o n םיסיוו Pio no,־:: 
 ioo omsr 2 ipo”3io ix Pon טסו
i n ירניסן:ono onp * צוױשמ יסײוו 

i די n  ioo : tpsoopioPp 0’ ייניסז, 
n  ioo ב»ל?באםים o .םכת mop i n::

)i«i« DtPv • )9 זיי

 נמןםנערס 38 ממל
 ״מימס״ אימ»רירען

Tsaagyiprn gpr? פװ
 tyemn כמסען אין קוםען םיטגלידער

none אץ. װעטעד ׳פלעכפען דעם 
 פראפאגאנדע כאיקאט די טראץ

 — קליקע, קאסוניםטמזער א פון
 איז שכו/ נױטיננ אינםטאלײשאן

ױ:יאן. דער ®ון אפים
ipoxpP ײטסג1פ tm 88 סין PopoP 

ppo mo ipPnott mon*: iPePonp»o 
tPBOIPPn 100 |1M PBS003 pPopop 

no iowpimop o n  ix מ *on m ’Piem 
*em pPomP |*3'Ppp:omo t'tPa ;ps 
:ipPot psPpn ,m 'P וײ IPepieioo 

no ■noos iveipptpp i סײ n  no םײ 
ior:piMOP i n  ix ipootpPn oPo• 

ePnpinp m m  tm iooptppo iod 
inonn ח־״זין tm tosipre mo no 

n ,*poi’reoe mon*: ePnpnip״*o 
.ip:oio: — loeipro

•pp i n  1* o ft ,no e:oonpo:m 
*ip• pm ipboPp: tm noos ineippt 

i n  oon ,tot- ספיס io : eon יס: :*p 
Pppmr o opap no ip to ,eotoit 

ppppor די םיט ,ppi’P.״ :m סיס• די 
eosPpi i n ’M חספ*ן *p: Tt iptmix 

no i* to e in ^1» -יס nײ *!son
|.Poion*:3in cr'o

Poo i״DOHPopoi03 no אײך n  e 
oon די ,p p i’P p p 'od' jidop,״ m m: 

om " t  eon ipo oon m e  ops no 
mi o n s o : ,eoPo3 i 'e m  etoPpte'iio 

t״ o ipsp:  ix em te io  T t ipso i 
*on , m ’Pm’o  pPo'oP I'M ix rtipP a 

in m o o f io m  t” o im  tpePonp: ips 
סטי^: non n* י  m 'o o P '0 3  Po> txo to 

ix tpoip 0 ' n r  epn op ipn  no ,tPP 
/0»* em u o n  ipsp: Pot ,tPPnon n 

t p :o i o ppoo״iv דםטינעז־ *o ao ia 
n : o: ױ ויינען tm  tpeipp: in 'P w m 

,on  IMO :*MPP1P BM ,IPB1011 IVCKO
ie con3*״PPr o mpt tpiip: tm mo

.1PBP11 ipo
ipson PopoP m  epn n sr o n 

Poeo:m o n״ioe .::טי  סײ *n םי
i טי:: n  tie o'oo no n 't opn ׳:!'to 

ppo .em onpero r:o: n't opn no* 
m en בסרסױ teem e m n n a  no 

m'PoeD:m ipppn ײ* ױ: jreeooa

 שטדנענחנ הערט םיטינג דרעםסאכער
־״ipsppD קאסונשטישער פון פ«קטען

מ טי  דעלענאטען נאםינירט און רעסארם םענעדזשער׳ס דעם גוט חײםט םי
ענטוזאססיש, זימעז מיר און ערפאלג םאכען .םיר — קאנװענשאן. «ום

 אץ ז«ר עחרליכער אן אץ גלױבען און איבערציינוננ חאבען םיר װײל
סאחן״״ אינםעתיישן^אל דער אונםער קעםפען םיר װאם דערפאר, אױך

ריתסערג. וױים־פרעױדענם זאנט —
Ponpiao no :oeripan trexpp* 

*c m  iP3''i:PooiP to tnon*: tre 
ipaepo ipsoo סיםינו tPO'iD no 

i n  .Pon ea rn s סןן םסנ־סח־גוננ 
lie om an ipnp: tm men: o n 

no rtpsnn iprtipipo נסםינײשסו 
i n  •toripnioP otx )pooipPn me 

o םיטימ n i n  oon o n  rom  no
10 ,D"O1P110 OX'O t*e"3m ipsoo|

” on* צייט, ipespPr oto נסו t oon 
tps* ,3 חרכנעםאכט no” די o «׳m

ipso tm ^:po in p ' ,mPoi i n'* 
i n םיםיננ :,iP3''i:Pooip to tpnp 

t'o ipsopo iniptpiiio w  tm 
ppno םיםיע |׳ם1פ Pto סויי*3 םיס 

tm uiipbo סוײיה
t* es'm סין׳ס s זײ *pn in'P:oMi 

m ו*ן p re re  m סרגאותא־ סח׳ם 
i  eon !"•eop-osont״iP3t: סננצװי־ 

tm :Poem o n  jp«m ipbpob
m

,oipsorti די ipipii באריכםעם eon 
i יר n  עסם ePpepop: (*son םים 
ioo eon om  no nto ni no to': 
*pop: ip r't ipapr n  oiormop o 
peopp: '1 tPiPii tm monp: eppo 
ix tpop: onp: יתיסז n  oon Ai'ir 
.ipapr pei't'ioim n ויס  n m  די 
ײזך  tpxorao oippp: eon ipo tm 
n  oon ,e"pootnPDO'io ipo 'in  m  
|P׳iP3n'i e:"xp: ipson oipsepe
tpn't " f ooi ,B־tnp: eon ip  nps 
ipip' tm evopipeimmo inPonpi 
po eon np3t״ i  oon opP3otb*i ” io

. 3 *1 ירט1סננ? יפט  p't 
*on epipei'o tnipioar o םיט 
m eipnpnx m י1 'P » 'o  n  Tt ips 
*P3PP0 ױ  ipipii {*opoo n ipm er 
aoanpao no uieosio די tm 1ײ 
*up: jnxppeom O'Poa ^:orm op 
BM903PP03 1י IX 03PPB און B1PB0
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