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 — קאנפערענץ. דער אין דך• באטײליגען ױגיאגס 45 פול דעלעגאטען 200
̂ן, שיאליאקא,*, הילקוױם, רעדנער״ די צוױשען חאכמאן און טאםאס פעגק

דיערעץוניאנס. פון שטיצע פולסמע די פארשפרעכען דעלעגאטען —

 םיט באארזי דזשאינט םאכער דדעס
יא־ אמאיגאכיײטעד די ;לאסאלען :ע

 אמע״ איז װאס באשילוס, דעם לױט
 קאנפערעג״ן דער אויןי געװארען גומען

 װעיל־ ױניאגס, טרייד יארקער נױ די םון
 דינסטא; נעװא-עז איגעהאלםען איז כע

 בעט- טערץ,.אץ טען27 דעם אװענט,
 סאציאליסםישע די וחגט האל, האװען

 װא״ ®רעזידענט קוםענדע די אין ■ארטיי
 די םון שטיצע גרעסטע די באקוםען לען
 יןאנפע־ די גיאנס.1םרייד־י יארקער גױ

 דער פון נעװארעז גערופען איז דענץ
 ?אםיטע, ױניאן טרײד סאציאליסטישער

 דער שייליאהאוי, בודדער װעלכער םון
 פא?עט דער םון מענעדזשער אל1£נעג
 טשערכיאן, דער איז ױניאן םייקערם בױן
 א כעדרען היגזיכט ימדען אין איז זי און

ערפאלג. נרױסער
 געקימעז זײגען האגפערעגץ דער צו
 פון םארטיעםעד הוגדערט צוױי איבער

 סער״ צענטראיע ױגיאנס, פארשידעגע
הלאוק די לאקאלען: און * ■ערשאםםען

ל׳אין םי
 אינםער;עשא:על פאריערס די גאלעז;

 יא־ איע םים־ באארד דזשאינם די און
 גע• אידישע םאראײנינםע די ;?אל<|

 ױגיאן, קעפםייקערס רי װערקשאפםען,
 םילע און ױניאן םײקערס ■אהעטבוק די

 דער אויוי ױניאנס. פיענערע אנדערע
 גרױסע א געהערשט האם סאגםערענץ

 סאציאליןטישען דעם באגײםםעדזנספאר
 באװײ דערםיט האט און װאחלהאם«ייז

 צעברעכע־ די װאס רעאסציע, די אז ?ען
 האט חאמוניסטען די םון ארכײט רישע

 האלטי ױניאן, דער אין ארײנגעבראכט
 ױגיאנס די אין אז און םארשוױנדעז אין

 אמא־ דער זזערשעז צו אן וױדער דיױבם
 אײ און גײסט סאציאליסטישער ליגער
. טעטיג״ סאציאליטטישעד דער םאר דעאל ט ײ ק

 ?אנםערענץ דער פון טשערםאן דער
 קור״ און שיי^יאהאןי, נעװעךברודער אמ
 געװארען געהא<טען זײנען רעדעם צע
 גארמאן ^ענקין, היאסװיט, מארים םון

ױ n םון טארטרעטער םון און טאסאס  י
 פויע די צוגעזאנט האבען װעיכע גיאנס,
 גע״ ארגאגיזאציעס. זײעחז םון שטיצע
 אײנע געהאיטען האט הילקװיט גאסע

 װעלי רעדעס, מײטטערהאפטע זײנע םין
 גרוי־ םיט געװארען אויםגענוםען איז כע

:באגײס^רונג סער
 צוואםענגערופעז אייו האבען ״םיר

 זײ־ עס סאציאליסטען. זײט איר זוײל
 ױניאן םייע בײ װען יאהרעה געוועז נעז

 א זײן צו כבוד א געווען איז פיהרער
̂יסט.  םון יאהרען לעצטע די אין סאציא

 םאנכע זיך האבען ציניזם און צוױיםעל
 סאציא^זם. דעם םיט שעהםעז נענוםען

 איז דאס אז געװאוסט, אבעד האבען םיר
 םאראיבערגעהענדע א װי םעהר נישם

 פאױ װעט ציניז^ דער אז ערשײנונג,
 אײננע־ טיר האבען איצט שװינדען.

געײא־ען רייןי איז צײט רי אז זעהען,
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וירסערם נודם  *■נעוזאלטע; יוניאז ̂ו
tyrpv>y אינ־ דער צו חן<עג»םען טאר 

tv ם*־נעעאנא< r jn u y p םאי אױך איז 
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 דעי געגען און םנײדעד ברודער גערז׳שער
 די אויםנעפאדערם אןן אינימרנ^*נא<

 שםיםעז *ו ױניא; דער םח נמםמר׳פי■
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m די םאר נעעטיםט אין איעארירם 

 זיי־ רעכםע נאר און יןאנדידאםעז חמ«מ
m באװייום דאם נעוואחנן. «רומוז<ם 

 געזינרעל יינפע Dtp ■< אםאי, ג*ד
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 סא; טאן צו אנצורווינען רופען צו אײך
אובײט. ציאריסטישע

 ױדאד פלעגען צײטען ״אטאיעע
 קעםםע אנפירען סאציאליסטען לײט
 אװ ם. א. דער פון קאגװענשאגס די אויוי

 טאציאליזם. פון אידעאל דעם םאר ל.
 אױם^חערט עס סיר האבען לעצטעגס

 אג״ װידער כיוזען״איצט סיר און טאן צו
 דיס״ העכערע פאר קאכיןי דעם פאנגען

 סאציאליסטי• א פאר אידעאלען טיגע
ױ די אין באװעגונג ■אייטישעי שעי  י

 זײנען אײראפא אין ױדאנס די ־ גיאנס.
 באװע־ «וטער און ברױט א בלױז גישט
 גײ- גתיסע םאר באװעגוגג א נאד גלנ;,

ט איר אױב און אידעארען, סטעע  װיי
 איוזר אױב #ױניא:ס אײערע אױפבױען

 אײערע אויף אײנפיוס אן האבען וױאט
 װעג אײן דא נאר איץ־ םאר איז טרײדס,

 אוז טאז, צו ערפאיגרײך עס אזוי װי
 כאגײסטעדען צו זיר — איז װעג דער
סאציאליזם׳/ םון אידעאיען די םיט

 האט ^ןדע אינטערעסאנטע שעהנע א
 רזשענעראל האכםאן, בדודער געהאיטעז

 דרעסמא״ און קאאוק חןד pe מענעדזשער
 אוים־ האם ער באארד. דזשאינט כער

 ברעכערײ האםוגיסטישע די אז געוױזען
 איצ״ די באשאסען האט ױגיאנס די אין

̂ן  צום גאײכגייט^סײט איז רעאהציע טיג
 די ױניאנס. די אין סאםו• פאליטישען

 איצט, שוין אבער האלט רעאקציע דאזיגע
 םאר־ אין קאסוגיסטען, יד מיט צוזאסען
 םיהלט ױניאנס די אין און שװיגדען

 סאציאליסטײ א וױדעד שוין איצט זיך
 האכמאן ברודעו־ װידעראױםיעבו:;. שע

 פערזענ״ די געגען געװארענט אויך *האט
 ארביײ םאנכע װאס סימפאטיעס, ליכע
 ססיטה. אל צו האבען יםיהרער טעד

 אםשר זיר מעג נעזאגט, ער האט סמיטה,
 רער אבער איז עו־ באי, גוטער א זײז

 װעט ער און האא טעמעגי פיז קאנדידאט
איהם װעט ■אדטײ זײז װאס טאן איעס

ענסשײדען ז»ל וזשוױ 8 ז8 וױליבם8כ דדמדזש
ו8נסש8ארנײםעראעדזש אן

מאל. םטרײק א אין אםעריקא אין מאל ערשטען צום

 געשיכטע דער אין מאל ערשטען צום
 אוגז איז עס וױםיל אויף אמעריתע, םון

 מילװאס/י אין דזשאדזש א האט באהאנט,
 דער צװישעז סכסוך א אין וױססאנסין,

 די און זאסענמאכער ?ײדענע םון ױניאן
 ?ײס אינדזשאנקשאן א אין באלעבאטים,

 די משיט׳ן זאל דזשורי א אז ענטשיחןן,
 מיטגלי״ און לידערס ױניאן אנגעקלאגטע

 געבראכט װערען עם וועלכע אױף דער,
 הא״ זײ אז קאורט, םעדעראל אין קלאגעס

 און אינדזשאנסשאן דעם םארלעצט בען
 ■יקע• געגען באםעל א אױסגעםאלגט ניט

̂יגער א. ם. דזשאדזש םעדעראל טיגג.  ג
 טרײל דזשורי א באװיציגט נעםליו האט
 מעמבערס ױגיאן אנגעהלאגטע 19 די םאר
 אגגעקלאגט, װערעז װעלכע ?ינאשא, אין
 די םארלעצט געװאאד מיט האבען זײ אז

ארדנונג.
 דזשא״ אטעריקאנער םלעגען איצט ביו
 אינדזשאניד אלע ערלײדיגעז אלײן דזשעס

 ?ייטעס רי דזשורי. א אהן קײסעס שאן
 באל־ א צו געװארען איבעמעגעבען זײנען
 דער הגם ערלעדיגונג, געריכטליכער דיגער
 געװארען. םעסטגעשטעלט גישט איז דײט

 אײנםארשטענד״ א צו געסומעז איז עס
 זיך װעט אטאירני ױניאנם דער אז ׳-ניש

 אײנ־ יעדען םאר באסוטען צו באםיהען
 באזונדערען א אגגעקלאגטען צעלנעם
אײן צוזאמען אאע םאר אנשטאט טרײעל

 דער םון אינטערעסעז די און הײסען.
 אר־ יעדעז םרן םוזעץ פארטײ טעמעני
 דאן, אפילו װערען באקעמםט בײטער

 םאנעך זײער זײן װענ) סמיטה װען
טרעגער.

 גע־ באשראסען איז עס װי נאכדעם
 םיץ רןאםיטע א אמאניזירעז צו װארעז

 אויםגאבע רי האבען װעט װאס טויזענט,
 קאםפײן סאציאליסטישען דעם םירעז צו

 הערליכע די .איז ױניאנס, די צװישען
 געשלאםען קאנפערענץ באגײסטערטע

. * געװארעז.

 געפינט אנגעקאאגטע די צוױשען טרײעל.
ױ םון בודעגץ לואים ברודער אויר ויך  ני

 םוזפאובײטער רעד»סטאר דער יארס,
אײדזש״• *לײבאר זשורנאל

d וױ איחר, מײסם  •99rnD 3« Vt min dv 
V איו נאומגוננ *רבײותר אידימצ ir n fM 

oty? נעמיככמ די ne צו  9אמנתמײאאנא ו
 Jt% H0 יתיאו׳ װארקצרס נארםעגם רײרים
 םיפ em *יחר אח ממיו״ <ו*ים
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ארביימןר פאר׳ן באנפ ארנײטער די

ע ל ג א נ י ה נ ע ם ב ע י צ א ר ע ס א

4 'A%
 ו0דחני* קמדיסדברײו״ ארחןרס, ס?:י

 סײןי• יאבליק, נאמארי ייפס־קארטען,
ט אזי עו װאלסמז ו

או אן אנגעאלאםעז י נאנה סםייפ אסלאנסיס
ברוקלץ. עװענװ, «טל«נטייק 594

 ברוקלין. צװ., גרײחעם 182 ברענטשעס:
ע1 קאי• * do טע108 ». J עװעגױ, י

ז פ כ ײ
י ס ל י ו ר ד §ין ^ א ר ױ מ
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! ת פ א ם ע ו פ נ א
 אזא אז נים״ איחר גאױנם

 עכד װערטח איז סיגארעם
 ■ער מעחר םענט איכע

? סיגא־י אנדערע ווי באסס ט ס נ ח

ג ו א ר ױ ט מ ל א ה ט נ ך א ע ר ם ה ע ע מ ש י ק ר ע  ט
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 יזנחנר *ריענס, אין און אײרא«א צזןנטראל איו I באכיערקונג
 קײג״ <ײדען ויי מערקימצ. רוימרס סינארעםעו, רוימןרם װעלכער

 חײנם ■רונירם האיז״אויסרענוע. םון •דער הוםםעו םוז נים ם»ל
 אײד װעיעו *יהען אײגינע װארום. זעחז ײעם איהר אוז םיוראר

 גאר ויינעו ןא וייגצן. זיי ערםרישקנד אח קיחל װי איבערצײנעז
• סיגארצשען. אנחגחנ no אגדער׳ש גאגמן אינ

m
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i I י !

w w  t o ו װ ד ט מ ז ו dw ח m נ i
mn w  ns אינדוספױזמע ודכט־גע ddwi

 אנ־ די איבעל, םאב־קאנטראקטינג דעם פמ םארמינדערונג די זײנען רעפארטען די צוױשען
 א םון םארדכערונג די אינתםטריע, דרעם דער פון ארגאנידרען דאם םראגע, עמפלאימענט

פארקלענער־ דער פון ארבײטער די פןץ טרענםפערירען דאם סטענדארד, לעבענם־װײחש
פראבלעטען. אנדערע םילע און טױיד, דרעס וואקסענדען רעם צו אעדוסטריע קלאוק טער

 האנוועגשאן דעד םון דעילענאםען די
 ,טון רײהע » לעזען צו האבען זועלען

 דער םון רעפארט דער װאם •רצבלעםען
 אין װעם גאארד עסזעסוטױו רזמענעראל

* קנםוזאממן. זיך
ײן וועלען דויפט־פראבלעסען רי  א ו
 װאם רעםארםען אינרוסםריעלע םון רייהע
 פאר־ דאס ציל, אלנעבױינעם דעם האבען

די םון םארנריננערען ראם און בעסערען
 און קלאוקםאכער די 1םי ?אנרימאנם
שעפער. די איז דרעםאכער

pn . געחט רעפארםעז די m*־p די 
 םאר שאפ, סוועט רעם פון אושאפזננ

 ווענ א נעםאכט חאט םטר״ק דער ווןלכען
 און פלאופ דעם pn ארײנצופוט׳מ װידער
 אנ• אן פון םארזיממננ די טרײד, דרעם

 םחןנם־ דאט לעבענם־װײרזש, שטזנרינען
םאר־ דער פון םיטנלידער םון םערירעז

 דער אין אינדוםטריע פלאוס ?לענערטער
 אינדוםטריע, דרעם ריזיג־װאסםענדער

 דער םאר םאראנטװארטליר איז וואס
 אינדוס־ ?לאוקס דער םון שארקלענערוננ

וי» אז. און טריע,
 אײנצו זיין פראבע-װעט שװערע א

 םיםטעםא־■ א פאר םא׳פינערי א ריכטען
 ארבייטעד די פון טרעכסםערירונג טי׳שער

 שעפער. דרע די צו עעפער יזיואו? די םון
 םאל־ אויוי דא ער?לעהרט זינםאן פרעז.

:איפז נענדעז
 טרײד קלאוה דער האם ,1918 וינט ׳,

 םארסלענערעז איין אין נעהאלםען זיך
 טרײד דער דער װאם *״ט חגר אין

 » אלס װאהסען. אין נעהאלטען האט
 אינ־ ?לאו? די איז דערםון, רעזולםאם
 איבער־ »ן טיט נעווארען םול דוסםריע

 בלויז םיט אדער ארבייםםלאזע פון פלום
 פאר־ וועםעם ארנײטער, םיזאן םײלװײז
־,U דעם פון װייט זעהר זײנען דינםםען

22 און 9,2 לען8ממ םון פייערונג י8ם נרױסע
 געםיעזא• « אויף טוב יום םאי דעם פײערען װעלען 22 און 9 ^ לאקאלען די

ארביי־ אידישער דער פון רעדגער בעםטע די — אונטערנעחםוגג. סער
ארכיי״ אינמערנאציאנאלען דעם איבער רעדען װעלען כאדדעגונג טער
^ ױם טער טו

 *י אינטערנעש*־ די םון םיטגלידער די
 דיזען וועלען 22 און 9 ,2 לאקאיעז נאלי
 ערשםען דעם םײערען געםײנזאם יאהר
 טעאטער גרױסער * אויף טוב ױם סאי

 די םוז סאםיטע םאי די אונטערנעםונג.
 גרעסטע די מיט םארהאנדעלט לאסאלס
 םאר־ םאי א וועגען טעאטערס אידישע

 ט»ע־ צוגעיאסט זײן זאל װאס שטעיונג,
 אוװי צוחנק. םײערליכעז דיזען צו ציעל

 בעסטע די רעדען װעיען םײערונג דיזער
 בזױ ארבײטער אידישער דער םון רעדנער
 צװעס און באדײטונג די איבער װעגונג

 רועל־ ױם־טוב, •ראלעטארישען דעם םון
 ארבײטער די פון גע&ײערט ווערט כער
 ארײנגאנג דער וועלט. דער׳יגאנצער םון
 פאר םרײ זײן וועם פײערונג םאי דער צו
 ווע־ װעלכע ױניאן דער פון טיטניידער די

 טיסעטס אײנםריטס םרײע באסוםעז לען
 װײטערע לאקאים. די &ון אםיסעס די אין

וחנט •ראגראם און םיטםײלונגען נעטיערע

 <ןוםצנדע די אין װערען פארעםענטליכט
״גערעכטיגסײט״. דער פון נוםערען
מיטגלי־ א<ע דאס זיכער, זײנען םיר

 באגריסען װעלען ױניאן דער םון דער
 דיזען אויף לאיזאלען די םון באשלוס דעס
 אינטערנאציאנא־ אונזער פײערען צו אוםן
 טיט־ זיך םיט און טוב ױם ארבײטער <ען

פאמי<יעס. זײערע ברעגגעז
 םיט״ אייר מיר װעלען װאר מוםענדע

ען  די םון פײערונגען םאי די װעגמן טי̂י
 װעל־ יאקאיען, אינטערנעשאנאל אנדערע

 פארבארײ־ דער םיט ביזי שױן זײנען כע
 םאר םאראנשטאלטונגען מאי רי םון טוגג

םיטגיידער. זײערע

ו װײדזש. לעבענס טיגען
 װידער, ^ינדוםטריע ררעם דער אין

 םאר־ דאס און װאוקס ריזיגן איר טראץ
f שסרײטען t םאד׳י ני^נטװיקעילטע אין 

 ארבײטער די גיט אויו םארדינען קעטס,
 לעבענס• קײן אינדוסםריע דער םון

 שע־ די זײגען דעם אויסער און װיידזש,
 טים באזעצט אינדוסטריע ‘דער םיז פער
m םיט ארבײטער: עלעםענטען נײע

 נימ <ןײנםאל גאך האמ ײאס עלעטענט,
 מניאן־װײדזש, א פון טעם דעם פארזוכט

ארבײטער. ארגאניזירטער אן װי אזוי
 דאכ הײסט ווערטער אנדערע איז

 דע• אין אײנארדנוננ שלעכטע א :אזוי
 נידע־ זעהר א און אינדוסטריע ק<אוק

 אי• סטענדארד לעבענם געזונקענער ריג
טרײה דרעס דעם

 צענזור סטײמס ױנײטעד דעם לוים
 דע• אין ארבײמער די פון צאהל די האט

 גאגצע דעם איבער אינדוםסריע ק<אוק
 אי 66,786 םון םארקלענערט זיך לאנד
 דא ,1921 אין 41,187 אויזי ,1914
 פרא 28.4 םון חכל סך א אויס מאכט
 סיייחז פרויען גאנצער דער םון צענט

 א יראצענט 39.6 קעגען אינדוסםריע,
.1914 יאחר

m די איז צײט זעלבער חגר איז
• אויו• (אלוס ײ )2 ז

 לאדם פױלישעד,נונו׳
 ;צו ל אינםערנמשאנא איין
.דזשון אין מנגדעס זיין

■mi■■■ mmmi ■a וו
 31 אין קאנװענשאן פרײע ערשםע

עקזיםטענץ. זײן פון יאהר

 גארמענט לײדיס אינטערנעשאנאל די
 װאך לעצטע די האט יוניאז װאירמערס
 אמעםיינעם םון אײגלאדונג אן ערהאיטען

 צו פײיעז איז ״בונד״ ארבײטער אידישעז
 װעט װעילכער צוזאםענפאר, פארטײ זײז

 װאר־ אין ױגי טען15 דעם שטאטםינדען
 אז זעחז, צו איז אײנלאדו;ג דער פון שע.
 סוילישק פון קאנגרעס * סארטײ דער

 םאל ערשטען צום יאהר הײ װעט ״בונד״
 <ןאננ־ בונדישע די םון געשיכטע דער אין

 לזד א אויף םארקומעז פוילעז איז רעסעז
 איצט ביז אוםן. עםענטליכען און גאיוען

 איכד א געווען ״בונד״ פוילישער דער איז
 אוז סוילען אין פארטײ פאליטישע <עגא<ע

 קאנגרעסען איהרע געװאגט נישט האט
אפצוהאלטען. עפענטליך

 און ארבייטערשאפט אידישע די
 ארגאגיזאציעס איהרע אלע און אםעריקע

 גרעסטע די ארויסנעװיזען םאל אלע האבען
 אין ״בוגד״ צום םריער אויםםערקזאמקײט

 לעצטענס און פוילען און ליטע רוסלאנד
 דער איז װעיכער ״בונד״ •וילישען צום

 אטאלינען אינטען פון ױרש ויכטעסטער‘*
 אים- רוסישער םון׳רער ^בונד״ ־יויסען
.פעריע.
 הויפסזעכליך און ױניאנם טרײד די
 םאראליש חאכעז אינטערנעשאנאיו ױנזער

pr דעם נעשטיצם אימער םאטעריעל 
 געםינען און חאנם םומר א םיט בונד״

פרײגדליכ״ די אין צוםאג היינם אויר -
 םיט באציהונגען ברידערליכסטע און טע

;C ארגײםער אידישען םון םארשטעהער 
הײם. אלטער דער אין ־אם

 ערװמחלםע לע8 וויסען מזס ראן»8כ סמהרעטצר
 רעמלזציעם לע8 פארצוברײםעז דהלענאםעו

פים8 נענ. אין איכעדשיהען נלייד און
 זאל קאנװענשאן די אז איז, באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל דער םון באשלום

 דאריבער םוזען לאקאלען — צײט. טעג 8 װי אנהאלטען ניט םעהר
םעגליך. װי שנעל אזוי פארברײטוננען אלע םאכען

 דערנעהג־ קאנווענש^ן םון צײט די
 4 םארבליבען בלויז איז עם זיך. טערט
פארנרייםונ־ םאכעז צו און צײט. זואכען

םארצייכגים איגהאלט

05 נוםער ,נערעכםיגקײט״,

רן8פ דאלאר 20.000 פפ8ש סו לאקאל ®פערס
נד8פ אײדזש לד8

 יעהר־ טען18 דעם אויף װערען געפייערט װעט געשעהעניש םרעהלי̂כ דיזע
 םפעציעלער » — םלאזא. קאונקארם אץ אװענד שכת דיזען באל ליבען

 יצ װערעז אויםגעםײלט וועם פײדזשעם 270 פון זשורנאל םואװעניר
באזוכער. אלע

 — ארבײ• מר גײ דרעסםאכער די .2 !ייט
סייעלמא?. דזש*

מי ריסקוסיעם .8 ?ייט •י־א־ קאנוועניזאו ויי
מזקאילאן. —2לאק«ל »ין געז;

̂ייצ ̂פוו .4 זײט — באסמאן״ ביו •ילאחנ . . ל. ם ן י ? א •
 «ײד*ס. *יק*א'ד .5 ײט1

 ערימאריעלס. .6 ?ײט
ט ם ח. — ציימי .7 ויי י י ן .8 ו ו ר • צ ס ו ו » מ מ w ל p — 

m .חעלין
n .9 וײט n n רוטאוה ס• װײדדישו־^סש 
t ס. — 4מיי w u tp.ס שװ ײ • 9 •10 ו ״ » m t  t i t ( ד ל י ג ) — M

 וועט א»ריל, טען14 דעם אװענד, שבת
 יייז סטריט טע161 <אזא,9 סאנקורס איז

 יעהרלי־ דער פאףקוםעז שאנסורס, גרענד
 טים ,10 לאסאל סאטערם םון באל כער

 ארטיסםען, םון •ראגראם גרויסארטיגען א
 באל דיועז בײ שוישפיױער• און זינגער
 גרוגד־ דעם אוחמלעגען קאםערס די װעלען
 אינטער• גרויסער נײער זײער םאר שטײן

 אלטע זײעחנ םאר םאנד דעם — נעחםונג
םיטגלידער. קראגקע און

 פאר־ אין האם לאקאל קאטערס דער
 צוזאםענ• טאנאםען צוױי ב<ױו PD לויוי

 דיזעז םאר דאלאר 20,000 געסלימן
 דאס סריגען «ו צמעת. כויבענסווערטען

 ארויכד באשלאסען לאפאל דער האט געלם
 גרויםארטי־ א באל יעחרלימן צום געבצז

 חנריבײ האבעז אח בוך םואותױר מן
 איז םיאנלידער זייעחנ אלא vt אמלירט

*in  t *אז אלגעמײן, אין *ינרוסםרי
ר ײ

םאנד. באדײטענדעז א שאפען גען
 באשעםטיגט זיך האט וואס חאםיטע רי
 מיט םאנד, דעם םאר שאםען#^ד םיט

 דער אז דובינססי ד. •רעזידעגט װײם
 אויסגעצײכענטען א( ועמאכט האט ש»יץ

 איבערא< אגערקענט װערט װאם דזשאב,
 אויםטואוננעז שעהנסטע די םון אײנע א<ס
 אונטערהאלטוננ די באװענוגג. אונזער אין

 9 פונקט אנםאנגען זיך וועט בא< בײם
 עס װעלכער אץ אווענד, אין אזײגער
 בראד״ באקאנםע באטײליגען זיד װעלעו
 אנ־ זיך וועט מאנץ דער סטארס. װײער
װעט און אװענד אין אז״גער 10 חויבען

 אונטערנעמונ־ די מארגמנס. ביז דויערען
 אין אלעםאי זײנען 10 ל^ןאל םון גען

 אין ערםאלג גרויסער א באצ*זזונג יעדער
ײ םיט חאמערם די דאס ויכער, איז עם  זי

 יד אנדערע אלע אויך ייי פאםיליעם, עחנ
 בא־ שםארס זיך וועלען כױמנלידער, ניאן

i« סײליגען n  p אונםערהאל״ • דאויגאד

 וױ קאנװענשאן היסטארישע אזא םאר גען
 םארנוםען זײז וועט װאס <ןומענדע, די

 װאס •ראבלעמען, וױכטינע אזויםיל מיט
 ארבאניזא• דער םון לעבען דאס אז רירעז
 ארבײט. לײכטע קײן נים זיכער איז ציע,

 ריכטיג זײן זאל אלץ אז אראנזשירעז צו
 דארח טאלה א םיט נעהעריג װי אלץ און

םארצוברײטען. צײט נעמען
 האט באראף טרעזשורער סעסרעטאר

 דורך װיסען געיאזט באצײטענס דאריבער
 װאס דעלעגאט, ערװעהלטעז יערען בריף א

 העיםען צו ױניאן זײן םון נעשיסט ווערט
 יןאנווענשאן די אין אײנטײל געמען און

 פון בויען װײמערדיגען דעם םון באשליסמ
 םאכען צו אינםערנעשאנאי, גרויסער דער
 וועל־ אירנענד םיט גרײט גלײך זיך
 יא״ פאר דעניןט ער רעזאלוציע כער

 פאר םארצוברײננען דיכטינ אח סענד
לאנװענשאן. אינםערנעשאנאי דער

 דע־ פילע םסתםא האבען געװים און
 םארצױ רעזאלוציעס װיכטיגע לעגאטען
 םסתםא האט דעילע-נאט יעדער כרענגען,
 ספעציםישע הארצען זײן צו נאהענם

 לאקאל איהר אדער זײן םון שטרעבוננעץ
 זינעךפארצוברײג• אין םסתםא זזאם און
 פרן גא;צסײט די װעגען רעזאילוציעס גען

ru** און ױניאן דער n רעזאלוציעס 
 איצטיגע די איט זיך םאדערט װאס
 דערי• זוארענט אומשטענרען, און צײט
 רע- אלע די אז באראף, םעחרעטאר בער

 כדי צײט, אין אנלוםען זאלען זאלוציעם
 רע״ די פאר שפעט צו זײז ניט זאל עס

 די באטהאכטען צו קאםיםע זאאוציאנס
 דעלענאטען די װאס פארשלאגען אלע

קאנוחגגשאן. דער צו םאכען װילען
)2 זײ• אויןי (אלוס /
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 םפילםאן, דדט. םון
סעקרעטאר־סענעדזשאר.

 קוםענדען םיטיגג מעםבער גענעראל
דאנערשטאג.

by אװעגט, דאנערשטאג קוםענדען i 
 הא* גאקאי: אומצר װעס יל,1אפ םעז19
 אץ סיםינג םעסבער גענעראל א בען

 סט. םע5 איסט 210 האי, בעטהאװען
 רעם אויױ וועט װעהכע םראגע, ר«וי*ם די

 די איז <וערען, םאמזאנדעלט טיפױנג
 רארף דעיעגאציע אונזער װאס שםעלונג

 ?אנװענשאן חוםענדער דעד אויזי נעםען
 װעל- םראגען, וױכםינע םילע די באצזנ

 םא:-ארדנוננ. אוים׳ן איצט שסעהען מן
 אויסגע־ געװײנגיך װערם שםעלונג די?א

 און ^אלוציעס געװיסע דורך דדיקם
 איײ oy װעלכע אויןי ראקאםענדאציעס,

 ־די אײדער דעלעגאטען די זיך נעען
 אפגעהאלטען. װערם גוםא קאנזועגשאן

 אפד זאל דעלעגאציע אונזער *בער אום
 דעס אוז װילעז דעם אויסרריסען בעסטען
 םעטבערשי&, ברייטער דער םון װאוגש

 באציײ זיך זאלעך םיר אז גויטיג איז
דורכריידען. דעם װעגען טענס

 בדעה האם באאדד עקזעקוטיװ אונזער
 דער צו ײענער געװיסע צושלאנען1פא

 !ייזזע א באצװעתען װעלכע קאנוחנגשאן,
 ארגאניזא־ אונזערע אין אויסבעסערוננען

 אױך זיך פאדעתגז עס םעםאדען. ציאנם
 רעםארםען, אדםיניסטראםױוע גזןוױסמ
 נא- א טא&ען העלפמז זאלעז װעלכע
 פיה־ דער צװיטען םארבינדונג הענםע

i איז חןר*אםט t̂nyooyro u n. ׳ וױכ־ 
 אבער איז *לעםעז און אלעס םיז םעעד

i םון אתאניזיוזנג די n .םרא- די םדייד 
o קרינען םדז א n אויזי םארצת i n 

n איבאר קאגװענשאן s פאר• אנדערע 
o װעגען אט האנדלועען. n םיד םוזעז 

 סוםעז םוזען מיר צוזאםענריידצן. זץ•
 קאנהחנםעז, א סים קאנווענשאן דער צו

 דע־ קײז ניט פל*ז.און אויסגעארבײםעז
 פלינגען בלויז זאל וועלכער ם*גאגיטעז,

 דורבנעםירם <זען װעלכער אזא נאר טזוהן,
לעבען. אין וועחנן
״ג^כטיגקײכ*״ םון רעדאקציע די

i האט n אויט־ אן געוױדםעם פראגע 
 לײם־ארטײ ברײטזיניגען און ̂ירלאכען

 ־ ״גמרעכטיג״ די נומער. לעצטען אין קעי
 מד אפט אלגזעד בא^טעטיגמ קײם״

 אינ־ דרעט די אז באזזויפטונג, סאבסע
 איקר אוז זואקסען אין דיאלם תסםריע

 טײר דעם אויוי געבזאכט װעדט וואותס
̂ובון װײזצן  אינדוסטרי. קלאוס דער פון ח

im װאס jn ir ױניאן דער װערט עס 
 אלץ םרײד, דרעס דעם אין קאנםראל

 װימןען צו אן אויך ראס הויבם סעחר
 אזיף — נאםירליך מלעכטען צזם —

 אין אײגפילוס ^רגאניזאציאנס דער
 אפ־ װערעז ארום אזוי *יז םיײה קלאמ

 מאפועט״קראפט און כחות די נזךפוואכם
 דײ אינטעת^אנעל. גאגצער דער םון

 ‘פרא־ די ריהרט זיך, םאחפטעהט רעסט,
n {איגדירעקם דרעםםאכער. די אונז, א 

m  אלע מים מײכות א עס חאם 4
לאקאלען. איבעריגע די םיז מעםבארס

 אז האפנומ, אזנזער דארום איז מט
 קומענדער חגר בײ װעם פראג̂ז דדעס די

 אם פון װערען באסראכס תאטוענמאן
 דאס װען און *טאנײונקם. חנם
 אילע זיך זאלען םיד ווען מאל, דער זײן

 תאםף, אין ארײנװארסעז געםײנמאםמליך
 אעטעדנעמא״ נאנצער דער סון נאמכױצם

 אײנ־ ̂יין •רעסטיז^ איהר םים נעל
 םוזען אינדוסטריע דדעס די וועט םלום,
 אונ• פזן קאנםראל דעם אונםער קומען

יתיאז. זער

 סעםלען כײם פארדכםיג דלמ
פריתען.

 מאריםעז אוז מעהנעם דעם דאגס א
 איז םריהליננ דער ורעלכעז טים ותםער,

vmmn$,\ דדעס םעהדסטע די זײנעז 
 n דורך געיוארען. ביזי ווי^נד חײזאר
 אגגעקוסען אפיס איז זײנעז are לאצםא

 נאך אנםראמט גמיאמאז מחנדצמע
קאלס רי סון סך ו און *•דייםארס

 דעם צוליב אויסגאםילט, גים פארבלײבען
ארבײסער. אויס פעלען oy װאס

 בײ װײםער איז עם זואס דעם םראץ
םאנופעק־ די אבער זוכען נעװארען, זי

̂ררערס,  ארונםערצד נעװײנייו, װי ט
 אר־ מען זואו דאדט •רײזען. די רייסמן

 אר־ ׳פטיק זײ װילען ארבײם װאך נײט
 עםיק־אר־ ארבײט םען װאו און בניט
 גארמנם םח פרייז יעדער איז בײט
 פאר־ באלעבאטים די גחיס. צו זײ פאר

 סען \yp דאס ביונעס. זײע<ןע שםעהען
 אר־ די זועגען זאגען נים לײדער אבער

 נוײ פאר דארום בעפיגען םיר בײטער.
 אומער* ‘וואדנעז צו אסאל גאך םיג

 פדייז־קא״ די איבערהויפם אוז מעםבערס
 אוים׳ן באמטעהן טוזען די אז מיטעס,
 די װעלכען לויט סקייל, ױניאן מיניםום
 אויב װערעז. געסעםעלם םוזעז סרײזעס

 איײ נים ?יך \yp קאםיםע פרײז אײער
 די אויוי הבית בעצ דעם - םים ניגען

 אםיס אונזער אין זיך ווענדט פרײזעז,
 איז אפיס דמר אינסטראתשאנם. םאד

 הילםע מענליכע יעדע נמכעז צו בארײט
 םיט אגריםענט אוגזער ענםארסען צו אום

 נים זיך שנזעלס אדבײםס־נעבער. די
 די מצד סםראשוגקעס סײנע פאר א&

 אלטע זײער איז דאס הבתים. בע<
טאקםיק.,

 רעליף אונזער פון מעפױגקײם זײ
קאםייםע.•

לא־ אונזער פון קאםיטע רעליעף די
 אפ- אװענם םאנםאג- לעצטען האם קאל

 םיםיננ. .סאגאטליכען איהר געהאלםען
 ווערעז םיםימען םאנאטליכע דיזע בײ

 וועלכע אין קײסעס, אלע אױפגענומען
 אויס־ אנטזאגט זיך האט אםיס אונזער

 בע־ תראנקעז געזעצליכע די צוצאהלעז
 טעכד װאו y?yt זײנען דאס נעפיט.

 דױס זײעד באצאהלט נים האבען בערס
אויך סאנאטען, 3 איבעד פאר  אזעיד װי.
 סד האבען באםרזאומנדע די װאו כע

 גלײר זיך און םאנאט 6 םאר בלויז צאהלם
 קאםיטע די בענעםים. נאך נעסאלדעז

 בא- באזונדער, קײס יערע פארהאגדעלט
 אוכדפטענ־ ספעציעלע די סיט זיך תענם

 קאנ־ די װײט װי אויף םרײט, און דען
 צו איהר, ערלויבם םאנד פון סםיטומאז

 אויפ״ איהר אײנמם. יעדען באםרידעעז
 און לײכטע קײן ניט זיכער איז גאבע

צופרידענ״ איהר געלינגט אלעםאל ניט
אלעםען. צועטעלען

 פון דאס באיפילאסען. האט האםיטע די
 וועלכע םעיע, קראנסע איע זאיען אז איצט

 אין אדער האספיסאל אין זיר געפינעז
 דער םון זאלען צײם, װאך א איבער הויז

 זיכעד זײנעז םיר װערען. באזוכט קאמיטע
 וועט סאמיטע דער םון בןךפלוס דיזער אז

 צװימען אפיןלאננ װארימען א געפינען
 םינאנצײ די אױסער כמםבערס. אונזערע

v>y קראנקנ אונוערע מעמן הילםמ 
 א באסומען אויך ברידער און ׳פװעסטער

 מענ^ען. אײגענעם אן םון ווארם םרײסם
 אזא אז גילױבען צו גענויגם זײנמץ םיר

 מעהר אפטמאל איז באזוך םרײנדליכער
 דמם ווערט וועיכער םעעק דעם םון ורערט

צוגעשיסם. הראנקען
װעט, צוקונםט גאהענםסםער ד*ר אין

 םרי• סאםיטע, דער פון בא^לוס דעם <ויט
 מעם״ אונזעחו צװמוען ויעחס םארםײיט

 <ן#נםסיטומאן דער ®ח ?אייא א בערס,
 א אויך װי פאנד קראנסעז אונ!ער פיז

 םין אויפטואוננען די פון באריכם םולער
נעװארען. עטאבלירם איז ער זײם םאנד

פףטערםאן. גייער אונזער
 באשלוס אלםען אז סיט אײנסלאננ אין

 טשערמאן דער װערט לאקאי, אונזער םון
 אלע ערװעהלם באארד עקזעקוטױו דער םון
 וועלכער דאשהא^ ברודער מאגאט. 3

w די פאך םאתומען אםט דעם האם tnv 
 אנגענומעז נים האם יאהר, םון מאנאם 3

V איז װייםער אויו* נאםינייטאז לי M 
 בדודער געװארעז ערוועזזלם איז פיאץ זײז

 םשערםאן נײער דער ראבינאװיץ. דזשא
 אלמע ג»ר די םון אײגאי איז יאקאל פיז

 איז וועיכער ױני*ן, אונזעי םון םעםבערם
 םארמיד^גע *ױוי םעטע נעייען םאל א<ע

 אויסנעפרובירםער אז *יז ער געביםען.
האבען מומבארס די וואםאז םמר יתיאז
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ײ מ נ מז *י חײ ענןנ  סיט *נםמרםרױם תי
 זיינען םיר עםםער. מניוןון חעכסטזן ךי

 איצםײ זײן *ויספירען ווןט ער t» וינער
in ד םיט »טם  םיר טאסט. םים און ננו

מן אןן איהס קאננראםוױיחון ױנ׳  איהם ו
 אויר חאם נאארד עס״דןוםיײ די ארפאמ.

o באראנגט n ם׳אערמאן ארױםנעהענדען 
 אתערםיד״ ויין םאר — דאססאוי נר. —

o נונסטען *ום *רכייס ייכזן n .יאקאי
 חײנטיגען םיטינגען םעקשאן קײנע

םאנ«ט.
 םי• מןםנער נענעראי אינזער *ו<ינ

 \mvpvo רענעת אונזערע ווערען םיגנ
in • ביז איגעיענט, נדםימען ir o v ir

^ S W B i דעם »ײעחה װעלען 
דיי מ ̂■י •  b v «n טאכט »י7?א זער  :

י ראטום. מ םיטיננינן ו מ ח  י
 1ראג prum א«געמ<«»ן זארם

26 o nמי׳נן )א«רי< םען NB ניט ו
T O

אתוןר
a סייערען *ו טוננמן n איסמיטמױווגוד 

o ארנ״םאר ימן r סיט טונ l^ a b s m  N 
ר אונט«תעח«». מ n”« יייו  TO  |W 

o אנאנסיותן «װ אוטמםאנד n כאריאמר 
 *WOO■ די norm אונסערואחסוננ חןר סון

 «ן trurn גוםגןתײס׳ס סריומר םוזעז
nמ באאדד עסזעסוסױו ר מל o ו n 

n םיט«ן ןר׳סם o r. מן י«זס מדד  װײ
װאך. noםנמנטס אגאג

̂ן d אינדוספױעמ װיכטינע מונווענש d w i 
חןר צו נרעננס וד8$נ עקזמהופיװ נעגעדאל

ז (איליס י a זײ• י
 דאם ׳פנמל, אזוי געוואקסען אעדוססריע

 דרעס־ 63,468 געורען זײנען 1921 אין
 די װי םעהרע,* דריטעל א — מאבער

קיאוקמאכער.
 רעגײ אםיציעלער קיין ניטא איז עס

 אנ״ זאל װאס ,1921 םון צענזוס חגנ
 עס ארבײטער וױםיל ציפערעז מיט וױיזעז
 םון צוױיג יעדען אי; כאשעםםיגט ווערען

 עס באזוגדער. אינדוסטריע נידעל דער
 װאס ציםערען יע אבער, מקזיסטירען•

 פראםארציאנעלען דעם אױוי אן װײזען
 םראדוקציאן דער םון צאוזי און וחגרטה

 פון טרייד, דרעס אין און קלאוק דעם אין
 אױך איױסטרירט עס .1926 ביז 1921
 אינדוסםריע סיארק דער pc םאיעז דאס
 דער םחן װאוקס מםענדיגעז דעם און

 יאהר םיר די דורך איגדוסטריע. דרעס
 היאוקס םון פראדוסציע די איז׳ צײם

 ■רא־ 36ו. ביז 39.2 םון אױזי גמםאלען
 די איז טרײד דרעס דעם אין און צעגט

 ביז pc ^40 אױוי געװאקסעז םראדוקציע
פראצענט. 49 צו

 איז מארקעט יארקער נױ דעם איז
 קלאוק דעם אין װאותם און םאל דער
 אנ־ םעהרער נאך געװען טרײד דרעס און

 פון אינספעקטארס םאבריק די זעהעגד.
 סאנעםיסום און דדטױרזי נױ יארק, נױ

 ״םעטראיאליטאן״ דעם אין אז באריכםען
 ארבײטער 16,000 זײנען דיססריקט

 דער דורך םרײד קלאוק םונ׳ם ארויטגעפאלן
 איז ,1026 און 1917 &עז”צײ pc צײם
 אינתסםריע דרעס די וראס *ײט דער
 אזוי מאי צװײ צאהי אין נעװאקסען איז

טרײד. קיאוהס דער װי גחיס
 אזוי פראביעם דאס באגענענען צו

 פיעזײ ערקלעהרט זײן, צו דארןי oy וױ
 װי װײט *יױ אויף איז זיגםאץ, חגנם

oy ױניאךאנג די אן ריהרטyלyגyנהײטŷז 
 עדיױןיײ דורך וחוחח גמטאז דאס םוז

 fyirvo^ דארםעז ovv ױניאן די שאז.
fy קאמפײן עדמהײשאנאל אן r 'iiv די 

 צײ דורך זיי pnny^pny קלאוקטאכער,
o ןyטPפא או) פערען y i ̂ן  ר־yאיב גרויס
 נאחנל דער איז געחומען איז וואס בײם

 דורך ןyדארפ oyii iyo אינדוסטרי^
w&?"Piny ארבײטער די רײף מאכעז 

y ^ ^ o ’O i תגר םאר גדײט זײז צו 
nםoטרענ yקלאוק םאלענדער ר1ח פיז רוננ 

o צו אינדוססריע n װאpסy^נJז ^oy 
 tyrra װעט בױיא y^y^yao א !ורײד.

 זיך זאל וועלכע ן,yרyװ םyאײננעריכם
 פרא־ ojn םון לײזונג דער מים זyבyאפנ

 מוז^ וחןם הילף yיyםינאנצי אח גלזגם
vivm\ װyנער די צו רעז^ pH םתמןן 
 איוייס אורזאר דער דורך םאיעז וועלכע

 ארבײטסאאז זײן lytio איז ארבײט םיז
 אריין זיך פאסעז זײ ביז צײם א פאר
 וחנלכער ביי אינדוסטריע נײער דער אין
ײ געארכײט. נים נאו האבעז ז

 זיג• פחןזידענם ערסלטזרמ ,ojn צו
 א ווערען אננעםיהרט מוזען וועם םאז,

קאםאיין אתאניזאציאנס טםארקער

 אונאתאניוימוע םויזענדאר די צוױטען
 oy םרײד, דרײס דעם אין ארנײטער

ע וחנרעז גאםאכם םוזען לען  גױודגע יי
oמניאני צו אנ׳פטחגנגועע! rn  o n  in M 

■ טרײד.
in 1גאמא םוזען װעם ארכײט פיל in 
jy r ’uv אגער די y אסער̂י jy r o y i 
y פרויען, cP n נרוי- א אין ארײן קיםעז 

o אין גאר נים צאד.י רyס n ס  סרייד, װו
o אין אויך נאר n רעינקי״ש און ?יאוק 

o םון אפגערעדט טרײד. n טמילדחמס 
^oy ,הויז םרײד oyonT, ,קאסאנאס 

noya ,װ, אז. א♦ גודס װחײט ראובס
i איז איצם ביז n געלמ- ניט יװיאן 

pna זײן צו געז tyo iy• אױוי ya o n- 
מ די ארגאנידר^ םון ביט תי טײמן נ

y a n ’ iaya lyaypnyon .םרייאן *iy 
oy וחגיעז געמאכט םוז ’i n y ?ך1®אר 
pnatm• ןײן 1צ אנמטר^ינג איז ny 

o אויף n .געבים

ע ל ען » ט א עג ל ע • ד * ® ע » ױ  א
ט ער ען ד ק שײ צו ױ ארײנ ל א עז  ר
ם ע ם צי ם צו מי # ל' א ר ע ענ ש דז

ו (ילוס ו )1 «״■ ו
isD םון בדיף דער jnpyo באראןי 

^oty פאלגט זױ זיך: 
in y ' 'o נתדער און הערר:

n די w y tp y  >siyaya באוורד 
 קאנוחננ־ סע19 די אז נורפלאסעז האם
sasrya א'נזער םיז שאן iyoa ’ H> יד 

in וועם װאס גיאן, y i i  fyopgnya אין 
oy אזן באםטאן ii :םיט אנהױבע i n 
lyocny 4328 םאי זיצונג jyo7 i n 

 ?אנווענטאז. ŷטאגיג אכט אן זײז זאל
o אין דאס נעמענרע s io yoos)̂ איז oy 
iy a ' is i ג ^י סװ ya'D'ia n נױ s  is 

̂רברײטוננען  ya• ס3באצײמ זאלעז פ
ly סאכם iy iv.
^oyש̂לvlרw רי ^ sry i v:y2 ת פין 

iyosay>yi אנוחננטאז צום? pyiis fyoya 
inyr סך א ya 'O 'ip is .אין װייל צײם 

n מעהרסכזע די yo ײ o זײ ען3ז y 's i? s rn
TP iayo insD Jis ניט |1א ya o p n sp•

.ly a 'ir
P די s iy a y n i באאת• עקזעקוםיװ 

jycso is האט  jyos^rsn l y n s i־t ’ is 
in y ' osrpiyo בsזתy mז asay>n ̂

i ער אויכ דאס n s האט זי s oysy 
nזאױציy ען3ײג1צוב1םא asp i n  is o• 

 ואמן חמאלוצשס yo>yrs אס1 ותנשאז,
op 'iry: איז וחןרען Psiyaya מח אסים 

sa sry :iyo a 's  i n> די כדי Dy**i>STn 
ען זײנעז װאס ב ^י T ניט ג M a iD n s f i 

̂עז DjyDryaayDsrnr 3יכםי1 ?אנעז זא
n און ײערעז y ii uriyayaiya’ s? צי i n 

jro 'o sp  oas 'y iP sm <
n העלסט פליז, s  ryosn טיטימ 

ױ שנעל ,its זyםא^ב^ײםונג  כדי ליף,3מ ו
rn צו s s e .צײם •

כארא^ אכרהם
i* o y ip yo  p s iyay rn־in ir T jn o.

פארמנמןן ארכײפער נארםענס .מגלשע
נױםענט8נייעם_ ' •

אוםצונורידענסײט ױני, טען20 דעם זיך ענדיגט םראקם3קא נאציאנאלער
ארכײמעת 150ססס, ארום נעםם

n אח טײלארם o iyP T S ii oayoisa 
 חאם וחנלמ ברימן, גריים אין ױניאן

yo'>oy y די ם»ר e tn יאהר s  osnya 
oayonas |y ivopnsp  rnsas»vsa אין

m האס חסמוײע,3אי n  fyoni Dt^ya 
ײ ts ^נבאםינ^  בורפלאסע; האמן ז

o n  ly tm to 'is יםענם13א js u t  o n* 
יתי. סםעז3צי

D די iy n 'S ii oayoisa אין יאן3ײ 
las^aay םויזענם 57 האם ,!^ םנל  םי

 iyayo איז םתייז איז ומ־יבײםעז וחנלכע
i ס33באקלײת y i y r. מ די ח מ  טת מנ

i n חנ1אינײסם ב^ײדונגס jyaw a 
i לײחנמיל. אח לײ־ס לאנדאז, אין זיד n 

ly i iw n s P  ij^as^ irsa ^אגוײמנכ
oos p 1װעלמ ir  tn ym חד חאט ,1יא 

a ט1טלי y r r r ’ i i  ly o ^ o is  p^ אר- די 
n אױך און ןױים בײםס n a s בייםס!^ 

i נאזײנגונג?ן. n אמור איז אנריכחמט
ona im vrvm>fm  inr צוארײ טיד

is o  la n y o ra n ארכײנמנר. די n ד  י
o האם ניאז n  lyo sP rso  iy o n n 

ט in מנ yo ya iyo 'is לםובת m •ארביי 
D o sriyo.

ly a n s i i n כןףסלוס o y ii ססווסא
in«vD םים סכסוכים צו n גאלאונאטינע

ײ pso »יז n ז m  e r 'a  m mאתתדי ן 
ד m די lwyayaso יי  no lyaarm so 

מליז און ײניאו אי י tm• רירי rm n n 
oy .ly צום o ^ o is  160,000 io s p איו 

ts אמר is o גימר א אז האסכונ^ א 
3 o n i oayn'iasםא!סויי!ט אך prum 

iye>s i בעםאר n . אױסמלאזט װעט 
4yiim

טי די I9Y3HJ a איז חױז ײני  r m 
w• זעלכע n — יױנמער. m ױ  ו

ז W • — תזוסע חו ײ  וי
מ. ח״ ם r־־ גןזונ

>

u i n u i k iד

4

ם ע י ם מ ם ו ױ מ ו m ו i s i i

ם ו ר א w װ r r r w  n פ ל מ מ

no קסלי׳י, עםיל
ר עקזעקוטיוי סנ׳ו A מ  >NW

ױ אין סיר n ו r ריי «' י  י
ײ אי« חאמן, r♦’ז ז e ןוסיס׳וס 

N|< די »יו ני<די», אײן rm דריי 
מן ר^או,ן סג ס ניי סמר o מ n אר״ 

a»״w ײ ^ דיז׳ןינ׳ו נ רנייי י
A י#י»< אין la r m  a ו « * » 
m סים m n אוןr pnoo־ ״ ;
onn, סיג״אערס, א»«רייטארס/ אויך 
o m ,או אוין ס״ת׳ןרס  אי• און פײדי

 נאיאמען 28 9י*חא אי| טאאיענער.
o ■■ץױיטארס, m ,םיגי׳ סײק׳ןרס 

»o->t סײ׳ םהױרט *אחי קריינע א און 
 סיגי׳ נאיאנמן 82 יאתאי אין קערס.

j r  ,n » r״o inא־׳יו און אסרייימרס ׳ 
עיןזאסינערס. ן

 סעס־ g ח«נןן ילאמאיזןן דרײ
i< r n ײ די אױ«י ן 2000 ארוס פון  «וו
 «;חא<״ סיר רארס<| ניעםנערס סױזןנם

ד 3 מענעדדאערס, 3 אסיסעס, 3 טעו  ני
 און ׳»מקוס>װס 8 אײדזסענסס, געס

 עקססןנסןס אנדעחו פארסירענן אױו
 דריי vm חאם. יאיוא< א װאס
m ניס סענען לןן ’ ooupv ,פיגסג*יעי 

ז אוז ארנייס חטיגע די אױד י  אי׳ י
 סאד־ װערם ארנײט ױ;יאן די געסײן

 ם׳ד א״ן זז*ס 8 יאחאי נאניעסיגט.
 אײדממנס. ניוגפס אײן סיס נעדדפזר

 גאנ־ » זײן ניס מן סעגעחסער דער
w םיםיאען חאם «ר אפיס, אין 
ײז <ר דארא אױך אםענדען, «ו  יסעכ־ אי

 •w די איך קאמ*<יי;םס םאנמ «ו תן
o *ײס דער דירך «ער. n אי« פר 

i «דז אפיס, אין «0ני n פאר־. אפיס 
i ;ס»נט i i n■>״ jpoip און סעםמרס 

o זיי n  iv c n o זיי פארסראסען, אסיס 
ip ניט װ״םען m jf ijr o  m  to איו 

 חאי־ און ארנייט ױגיאן סיט פאתוסען
ט i״p איז אין.אפיס <n״o א םעז  .נןי

״ נעהען ניטא. in» ז n o w o io  pjm 
n זייער אויס זיד ריידען זײ און o n 

ת פאר ת ;  ױאחיעז סיי :םעםנערס ו
i אין נעיס n ,פו i און ױני n ס׳ט 
ooip( איז i n פארסאנם אםיס - 

nאג די אין n ױי זיי• י^סאמן *ו
 כיזנעס ךי אליין טענעדדשערס די געו

 אמע־ IV חאיסען זיי און אייחזוענסס
n’ אין שםעיםען p| ח אויד• אפיס  י

 נעסעי נים עס אועייט יאקארען ׳ע;ע
ם װאס טא .3 ?אסא< אין װי  w בי״נ

אז א״ן — ? טאן  נעפסםע די tv איז, וי
ווויסנעםען םראנע די קאגװןנסאן

DW>vov IP זאי םען און O V jn n  n’*
K m|< 1 נאר ?אסאל. אײןPDP3 ײאיט 
i די tv נעװען, n v  omvotpptpp הא־ 
o »1 י1 שון סיםעס n ’ Dipptpp י י י י ײ

n יאסאיען w a o im v  y i  m m ״יי
 ov זיד. שאראײנינען ותנען דיססוםיחןן

 פאר די װען בעסעוי שיל געװען ײא<ט
 אונם״י׳ פון נעתונמן װאלט איינמוננ

f אויבעז פון איירער r y• , ד ״י
 ״1* ויעז ^יג׳זם געײעו װאאט עס

תו <אפא<ען n סון פוםס m סון איי
VBJNWVP.( ___

o פראנע׳ די איז יע*ס n ײעלען 
 לאקאלען חייי n װען געװיסען, 1סי

 עחפטענס, שארא״גינען. יך1 װעלען
 פיגאנ* עפזיסםירען סענפן טיר װזלען
 |P3|fn ארםע|1 װעלען 1טי זויי< פיעא.
o אױא אפים איין n  o u t o n ם'י 

ײע״ 1סי אפיסץס. דריי יע«ם דארפעז
מ <עו ״ י י י ן׳,בע|י י נ ? ”n n u T u- אלע און עפזעקוסױמ איין opp n n j v

סט״ז אוגי ומס ■ענסעס ף ״י ° ײ?י *״
 לאקס^ון. ח־ײ אלע יע«ס oovp עס װי
 ?”ניז חךי חאבען דסרסען װעמן 1סי

° א י««ס,איז וד אײח׳ןתנסס,סזוי  ' י
n> װייםעגס, אפיס. אין* w>v n_ 

f װעט בײם1א י^יאן טײנע n m אםענ־ 
ipopo o n ױ  נלד ? ודי< יע«^ ו

opt ^װאס אײדד*ענג n m• אובײסמן 
o 1פא 1*ג r v m  m גאאי,  v IPP י

ױ אויפםאן inpo סך n ו p rn p jp o  v
י כיזנעס י ײ ״ i ײ•® ׳“א iS *  y S P

w  i n 0 «ייז• ײ*י
i n איפעו• זיין •פים J p b v י׳ יי ° i 

י «ז גע<ס חאנפן ותלמן . £י ם •י ״
jr r| װפן אסיס אין ip r t ipjpo i r t

*ייי • וחמ און ,PPnv נעחס  ®יי
מ אריינטוסען ו מ ן ״ ו מ ם מ ח י י י ן  י

m tp o v : ױ  ׳2י”*י25? ■ אויסנעםען ו
M’ P r r i  v  ipapt חי-  proya 7■ ײ

jptvt תן איחם wm ו  ip o i ipjpo  i n 
potp,; אויב t »o  np י איזןם>  ט«ף*"
n• אזן כ?ן, o w p n  o n  m s p e  i n 
m, >אר דיוױכסינםטע סזן אײנ« װיי 

 ײיזז *י איי אפיסארס יוגיאן m« נײם
? יײ 1ןױסריחמזװ׳»ט?י׳נ ״י _”י כז

םר « ח#מח ומ< איו tv וױיס, איך
ײ n ןסו eppy^ey לי פון 1נ?ננ« יײ

e a r v  a n םי תז ׳“א

װיי. קא< ipo. o י m  or פאראיידגס 
>vpy> ,און ,17 און ׳ױף איינס oyn 

ײ f רעזולטאט m איו ויך tpvtyn ז
ip איין »ין tnpo tiv, און l ” t i»p op

B/V pn i*  (PB1N1 " I  OP11 |PO IV”* 
o איז, ?ען. tp o n p, ײ איו  PNPVP ג

 ס״נוגגס״םאר׳יי 1איס? tpitpt אייגס
ײ און |poחמחײ IPB’V T ז f  ipayn 

o n p p to iiv ; ײ ׳*װייס«ס  יאקאל נ
’ot *װיי- i iy a אדן סאנסאנ איע זיך •y i 

t . v  tv e n p j״iv o ip ro  ip, ויאס ip 
ip נלױנט,  tv און ;ip  iy װעט *pom 

jpii די n rtpo״i p  tv ,o איו i n 
r r r o  ip 'n o v נן •jp ia  op r oyti , I n 

n׳ n נען p ir 1פא .ippvopiyjp •n 
itpm p ii ײ pa>pty t אמו נ i  ipav.i 
in p o r 1א נאוױזען, ניס| op איו >r 

v ײ אז האפגוגג  va* ;יט זיך װעיען ז
11”|•Pt

 *opo v 2 יאהאי האט ודיסענס,
v און טויזעגס, 12 פזן נערסיפ tv נתי״ 

tnpaopo po■' איז i p r r ו* yio iM P• 
»>u n n p r  ,|pi און 23 ,3 לאסאי אין 

82 n  onporys אינגאנ־ םעםנער׳מיי 
py| װיי פון* o jpm o. עיוי יאקאי 
m חאכען mpr 17< אי| n p o  ovnyt 

j;iro anvaT ;poonpp ווי n אוינ?ן 
otpom p ,|p>vpy> 3 p o ty o in, ײ  וי

npr ,?P* ויי גען 'N v t'o  om ip jvo rp t 
IPMm 82 |iv 23 ,8 |p*vpy> i t n 

•IPt’ T v a  iptpp d m  >yot” P o y i 
*n״oyn ^;po לאתאל *y io typ  i t 
y «אחל porip; y ס1<י i»  100 ip ip r׳ 

yt ipd  ty tiN ,o;p«> נאך ipopt אין 
 lPt«t «װײ לאפאיל איו tv אסגאסו׳אבס

o זיי y i ,|p»vtpt ip iy vw o  ipytoum 
om« זיי ty חייסס,  o tp ro  |” P |pay 

ו i פון זײן ז n ׳>mpm> |io r n r, 
in< אין t r tM  |«p i y װאם גיס t” 

ipeopp סיס iy  ip v ip  nr nMrpp v tv* 
 נע־ oyn 11 דאסאי לאקאל. ip״t ךיש

p n yon p o  ir r v  oyn —,נראנוװיל 
i אויו און n איו סאפס tv ויי Ip ip m 

jpiy> iyo 2 אין (ypyp; ײ» IPJPP 
o iy i גיס סיינמאל .ptov ont tpoip 

|p ניס אויד איו חױ־פאו־ in ״ tw n
vpy> v pntv ipayn |p>»n «t o n>

P. אין ru ty ia
oyi> ,tnpt i ’ oy> o*p* 1סא IV 

 y> ipayn op• ?חזיסםזנ׳דנ*רעכטינוננ
tpo 82 און 23 ,3 תאי jvnn ty ח־יי 

p>ypy> pov ip ipo.| פינאנ*יעל PP־
ײ נען ir נים ז ro o 'rp p װעיען זיי און 

yot«p o y i> ניט jp:pp. סײן wo־'־ 
payn P’ ly o( י י ’jPt זיי ניט, ו Bpt זיד 

י3 אײן אין מ;1י  yn* יאסאלען *װיי י
f ipa״n p איי:? םירען ?jpap אנ• די 
jn n; נאנצץ קײן *y io typ  ip ip tp 
ײ לי׳יען  v?o |*D oipaopo די ניט; ז
ip לאקאלען דדיי o« a iv אין pa>pt n 

ip׳ ip e, זיי און pa>pni ipayn איד
ipdptpo. אויך n  ipayn ײ  ■ypy? װ

oipaopo Pny,* גרזיסע גאנץ « לען

oyn לױס W חןך iy rp '10' i i r n• 
ipayn p ty io זיי o o iy ip t נאראננען ip 

p in t y .יאזאלען oipaopo pnyy n 
p*?? איו ip>Npy< דרײ די אין in  opo 
pa ׳ איןW y>  in v;

npj״ip i  w |po םי׳פ גרױס?ר oyn 
y« o״ y i iPMi>rp שיײן m vtrt ױ  ו

r און ,ypy> 2< אין ip iM  n•  פון '
^ o>yn< אײני;סען1פא py כםילא סױן 

ov rv ,ipoippjomv סאר־ געװען וואמט 
ipoy io פון oipaopo 1 פון p ipריי 

A»m m  ptpipnpt
n ין3 איך  o>yn ivo (ini ,ipsu 
ptyio װאל• רעפערענחם, א «ז געגענען 

otppyi• 96 ipo |פי rn p a o p o  i n 
י די םזן י oo’o? װ rp t iF 'ypy 1םא 

o?yn op ניט y I .פאראיינינוננ

י פון עלעהשןן דעפ ארוס ׳ן
— ■ ■ *

2 לאקאי םענעדזשער ׳קא»לאן כענח׳ש. פון

oyn >ypy> ip u w 3 נארHX oyn* 
om*BP< אן yrpp^p) דעיעגאסען סאר 

IVipjpiMyp ip3M inp ’ ip o l9  i n  nt 
’payrptipot.) פון y i n

ivirpppp o «סראנס איד n פאר 
y;  אינסע• און מנעריגסטע n פון op״

poooavopi אונתר פון :•tv’ t■ װען 
ivoayiova r b פון *אהי גחיסע די 

23.84 oyn ,oipaopo נעסומען ז״נען 
i די אין װאוםען p *b פ<ע«ער, פולימ 

payn t o  oyn; 1פא *ו;«רייס o n 
ppn*, און ,o p ip o ry . (po’ ra  o n 

jpayn oipaopo pipraiy |pa>pn 
ipapp ,iv אין אחיסנ?*ײגם rpp ip  o n 

<payt r םיט 1סי yor,( אז p ip in y 
ipr> ao ’o, װי אזױ p o i'a n io ’ iy  om 

'ipopt ipoippj |pj” t ,oipaopo iy \n 
p<״pony און אנםײל ip ” t ipa סאר־ 

ynp iM yp  i n  nr ipo pto.) ײ  הא־ ז
ipan  ipa ארויס;?«ייגט ip*n •אינסע 

o n אאזןס אין op oyn אין פאר הוניט 
tyyn  ijrv t, און o y i ער3זי איו •p i v 

iy o  P 'ynooays אונז?ר ?ypy> און 
’payrpnpoa.? םאר y i p i

p iy a״pyoj אין poa'trpj i n פון 
ypy? D iyo” 1P»y,> נרויסע אזא איז 

pp>p«׳iy ניס ipo ipw ivb, און >n n 
p״y m איו ip rny jpn o סיסנלידער 

jpap( חרך ipan די ניט foopa י י י  י
.IPO

y i אין וױיל אןן n״o איד זייגען 
ipnpi oipaopo n p r מאראינטער?־ 

ipow 01פי  nr אלס ip ip r  pyaya 1אי 
jpayn יסנ?פייגס1»ר opanpt? vrv 
 ip״r iyopa ipa״y <וי p>y און גייסט,
i פליסס j n  n ,^  אין ipayn און ױני

ipa> pnn זייער אױסנענוזים *ייס 
o a n, 3 איז noipn opײ׳נ■ *י אגריסט 

i n, װ״ל nva op״or נאך rv >vov 
o iy o ” ip iy  p iy^ p 'n, וויפיל VJVPP־ 

ip t m  pr*o ײ jpayn dm ז  |p>yr אוים־
IPavorpa, ה  ','י “ייײ^י״י ם״ ויעז חי
t ip jn i״iv ’an ip, איםעד זײ זײנ?ן 

iv י1 היינ ipayio |iv פלאץ אויס׳ן c
<•vpv> ip״t סון

 האלס ענע1פאחמי זײ אין 3י1זײענ
 נאכ־ זעהענדע עלעקטאז, םון םאנ איו

ijs a s אלע פלעגט װאס אם,1שם דעם 
 געמאכט עס האט װאוםען, <ןוםען װײלע

 ױניאז די זוי פונקט אײנד!,*<ן, דעם
tn װאלט rn sya דעמאנסטרא• א עפעס 

 געװעז איז 1יעדע ססזיײס. א 1אדע ציע
׳ הכ סך 1דע אןן באנײסטעחנג םיט פוא

עז אלע ה ע עג ל ען » ל ע ך װ טרעםען ד

כיים

ה נ א נ ו פ ן א ח ר ע ש נ ז א

io ממאל מסערס פון
ת ב , ש ט נ ע װ ם א ע ן4 ד ע ט ל ז ־ ר פ א

קאנקארם גרענד און סטױט וטע61 פלא̂ז קאנסארס אין

10 לאקאל אלא *ארמזפמןלוגג םסעוניעלע -

י ם י ל א װ י ר כ פ א ל ו ק ױ ו ע ר
____ /.

אוועגט״ 3 •וגקט אן זיך טאנגם פארשטעלונג

ם *אול אנ׳ מ ט חי קאפעליע קלעזטער •יתאדילי װ
«עח• פרעחליכע ש*ילען װעלען

: ס פ ע כ י . ס
» ^«i \ — ראױם^ ״ y i. יא 1.60 - סמיננאננ נײם..

ypy> |pip באסומן «ו i pM> .אפיס

- a n

 װעלכע צאחל, גרויסע די געציעט חאט
אילײן. זיך םאד דעדט

םיױ1פא  װאס דאס, איז אכער ח־י
n 1דיזע vw v,\ די וױ מעחר נאר 

o:*vw פארעע v, אױסגע• זיך האט 
 ,,סיןײטס״ םון זיז דעם אין צ״כענט

 איף ״ליטעראטו!/ פאת^ענע און
 סאר אוםגליק אן פאר עס בפטראכט

iy אין ײעלען 1מי און װניאן, אוגזער i 
 און ארײנטראכטען םוזען זץ־ צוחונםט
a געפיגען n אזוי װי אױסװענ בעסטען 

 די טים יןאטיײנס אלע י1 §ען8סט צו
p ״ס^ײטס״ n־ s אינער בא׳פלוס iy i 

iy סאנזועג^אן 1דע בײ אגע1ם is בײ 
גופא. לאסא< אין אונז
i ׳ n נאך געצײגט האט עלעקמאן 

 ײ•1אפע י1 װעיכעז װעגען פאקט, אײן
 עם אכטען.1ײנם1א זיך םעגען ס1טא
 ק<יך1וױ זײנען צי אגע,1ם איטע י1 איז
n s אין i n ױניאן its' אין םאו־ליבט 

n אונז, s,• !איז <אסא< אונזע i n 
m װאו פלאץ y  פאליטיס ?ופייעז סעז 1
 גרױ ױניאן. אונזע! םון !עבענונג אױפ׳ן

 אײז ^אימוס/ געשאטען האבעז •ען
 גרופע צװײטע די און אישו, אזא טיויע

in a sa s .אג זאגא! אימוn n יאקא־ 
 דזאבען אינטערנזדפאנעל אונזער םון יעז

o s ira אינטערעס גװאלדײגען א עפעס • 
o אזנזעחן אין w ^ y, אםילו און 

r״n ir בײגע״ אס1 האבען ם1אפיסע 
in? !יזען 4X אגעז1ט K a in a s אינ־ 

nyo.& אםי• באאח־ משאינט 1זאנא 
 םרעגט זעלבע. דאס געטאז האבען ס1סע

צו אום צי ליבמאםט, אויס צי זיך:
yjypילאנע אזםגלי^יכע די אױסנוצען ן 

V typyvv jn 1םא ײטארס1אפע כײ jn jB 
 וועט עס לענכע! װאס ts ,pan איך

 אונזע! אין צדפטאנ! אזא אנדואלםעז
 ynyijH זיך װעלען טעהר אלץ לאקאל,

̂זעז,  ̂א״ אונזער טיט האבען װאס מענ
 איז סיטעז זיך טאן, צו ניט1א3 קאל

n n a w .אוים־ 1טעה <זאס און ביזנעס 
o״i n אזנזערע אין ממזען זיך װעלעז 

 איז שאדעז 1םעה אי!ץ גיזנעס, לאסאלע
o 1פא עס n .א&ערײטאר

 סווי א םאכען מוזען װעילען מיר
 לאקאל, 1אונזע pfc ביזנעס גרופען די צו

 איז עס בײזען. םיט אדער גוטען מיט
i אין פלאץ קײן ניטא n םאר ױניאן 

 אהן אלע, גרופסעלאך; און גתפען
 םיר אז םיהלען מוזען װעלען אויסנאמע,

 אינםע־ זעלבע די טיט ױניאן s האבען
 1אדע קלײנליכע אלע די און רעסען

 ס:י<עז װעט פאליטיק גחפען גרעסעחו
ײערען. געסטאפט

 צײט פיל אזוי ספענדען אדפטאם
 יעדער װעלכע ארבײם, פאר גיע1ענע איז

 םעהר אנערקענען װעט קלאוחמאכער
 צר אלע לאסיד ארבײם, .שטעחנגם אאס

 די םיט אפגעבען זיך בעסער זאמען
 אין מעםבערס אונזערע פון אינטעתסען

 זיכער איך בין צוזאכען, אלע און עאפ,
jyjyp ארבײט.־ גוטע 1זעד. אויםטאן טיר

 עלעקימאז, אונזער װע<ען ^רײבענדיג >
 גא־ איז געלעגענהײט, ער1 ביי איך װיל
 אםײ באאח•, עקזעסזטיװ דער פון מען

i צו דאנס א ריקען1אויס ציעל n עיעק״ 
 ארבײט גוטער איהר פאר קאםיטע שאן
 אינטערנע־ דעד צו pasi א אויך און

o אונז געבען 1םא ̂ואנעל n אוז 1כבו 
jypw א אונז nדעם פיז לעגאציע 

 נע־ צו באארד, עסזעסוםױ תעענעראל
 און ש̂*pyלv אונזער אץ אנםײל מען

o אויך n שיקען םאר באארד דזשאינט % 
 עלעקשאן. אונזער צו קאםיטע א אונז
 מעם־ גרויסע אונזער אז זיכעו/ בין איך

 אר״ גוטע די אפ זיכער שעצט בערשים
 צוזאםען אלע •סאטיטעס י1 װאס בײט,

i אום געטאן האבעז n ' t ^ in שעה״ א 
 וועל־ עלעהשאן, ארענטליכען און םנע

סר א ױניאן אונזער זיכער ניט כער
_ כביד» און שטאלץ

באריכט לעצטען םײן ב~אין נ.
 _שטיסעל א ארײננע׳ננב׳עט זיך האט

 אויסדדוח אן מײנעם אין !רױן־פעהלער
 אונזער פאנד,,װאס ב. ט. צום בנוגע

 ניט איז עם דעפאױטעט. האט יאראל
 איד אויסדײס• גלײכער גיט א װי ימעה
ך אז נעזאנט, האב  דעפאזי־ האב ״אי
 גא־ האט, ארפט1גע ; pvטש רעם טעט

 •n האם .״לאסאל1רע אז זײן טיףליך,
 גלײניד א אודאי ס׳איז פאזימעט״.

 זײז זאל ov rs 1בעסע 1אבע קײם,
דיכטיגעג. טםילא אח פלאו־עי, דm '.JL+1Tt 1% ■ד♦
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טרייד דרעס און וױיסט סקוירט, און קלאוק 50 און 40 לאק. שילאדעלפיער אונזערע פון טעטיגקײט און לעבען װעגען •ײחש *

ר טרױעריגער כ ה ד ס
ראװ פון קלאג-ליד דעם *ו עגספער אן

 ״דײחײ■ דער אין געזונגעןווארמיס,
ן י. ד. אוריל טען6 יו

• פאלץ ל. ם. ®ון
 דעם אין האט װארםיס ראוז אםת,

 די געגעבען ארטיהעל אויבענדערםאנטען
 פילאדעלםיא םון אפשאצונג, ריכםיגע

 טרויע־ א איז דאס יע! באסםאז. ביז
 קאםוניס״ דער ׳פאר ~ הכל סך מ<ער

 פארשטעלטע איהרע און פארטײ טישער
 ברעכער ױגיאן טרײד *די גאכשםופער,

 םילא־ p'p װאס צ״ט דער אין ליעל״.
 געקױ בדעכער ױניאז רי זיינען חנלפיא

 םיט טאצען, און ■ויקען םיט םען
 אױסגע־ און אפעםיטען״ אנטדפסרענגטע

 םאר־ דער םון שכור לאפעס, מטרעקםע
 אונזער םארכאםען צו ^טעלונגס״סראםם
 אוגזער םון מאכען און אינםערנזךמאגעל

 ^עזז־ — צײט פאד-?אםוניסםישער —
 םוס־בײנקעלע א ױניאן, םעכטעער נער,
 חברה, אומםאראנםװארטליכער דער םאר
 םארטײ, קאםוניםטישע זיך רופט װאס

 סאנ־ באסטאגער דעו־ צו זײ הוםעז *-
 פאלשטענדע םוטער־נאסעט, װענשאן

 אוםםארשעם- אפעגע אלס חגםאסקירם,
 זיך געםינעז װעלכע ברעכ̂ע ױניאן םע

 איז נאר נישט חוץ-<םחנה6 אינבאנצען
 יעדער אין נאר איגםערנעמאנעל, אוגזער

ױניאן. אידישער נאדײםענדער
?לאדליד, איהר לייענעז אנפאנגענדיג

 עטװאס pnyn צו ערװארטעט איך האב
 לזטעהען װאס פראבלעםען די ווע־נען

 םוז איך אבצר ?אנװ^שאן, רער טאר
מר זיך ױ  נא־ םײז םאר אנטשולדיגען ו

 פון ערװארטען צו זאך אזא איוױטעם.
 בא־ גיט װיל איר און װארםיס, ראוז

 םון םילי אזוי װײסט זי אז חױפטעז,
 בני־אדם, איז האן א װי סדײד־םראנען

 נרויסעד אזא ניט איז װיסען נישם וױיל
 און וױסען, װעיעז נישם וױ םארברעכען,

 צו סיר שײנט צרטיקעל גאנצער איהר
 װעלעז נישט po רעזולטאם דער זײז
 אםת׳ע די םאחפטעהן קענען נימם אוז

 ׳פ&ילען אבזיכםליכעז .פון אדער לאגע,
 װאס מטרויס־םוינעיל, א פון דאילע די

 און זאטד אין קאפ רעם אײז גראבט
 םאתיכ־ ער האם דעם ט״ט אז גלױבם

D דעם םעם jnw r.
 אין צזשםאגד װירקליכען דעם ווענעז

די בלויז םיר נעםינען אונזערע
מורות: אאר ם^גענחנ

 נעויעז זײנעז יאהר צװײ לעצטע
 •ראספערײ באזײיסענדיגער םיז יאחרען

̂ן טי ר א  אינדוסכד דרעס און אומ4ק מ
 אםײ די םון זעהן םעז קען ראם ריע.

 פאחמידענע די פון באריכםעז ציעלע
 טון אויך װי אױמואוי׳מומס־קאםיסיעם,

 •ראםי־ ריזעע רי וועגען באריככתן די
 כאיעבא־ דרעס און ללאוס די פרן םען

 אנצואזױיזעז זײז גענוג וועט עס םים.
 םירםע מלאוס די אז מאמט, אזא אויןי

 םון ממך אין האם ,fyt ס. דזמיי.
 דא• םיליאז סיער נעםאכם יאחר נ*םעז0

•ראםים!״' ריעעם לאר
 • י פ א די דאם ?ײנעז וו*ר

ע ל ע י - צ ס נ ג ו מ ר א ם ס י ו  א
p י ס י ם א d v, עס װעלמ אויוי 

 די ?יבערקייט אזא טים אז זיך *«*חט
 ריײr ^אסוניסטילזע חנוואלוציאנערע

אז ני*ט, זי וױיסט דען *י :צריך? בער
 אפיציעאע די פון באריכםען n <ױט

 ילאנד גאנצען אין .העחפט קאםיסתס,
 ארבײםסלאזע, קײז און •ראםפערמױ

̂יאנען, די אין נרײמנן וחנלמנ  עק״ םי
 סאסף אין אנער ניט. אויך ויסםיחנן

 װי פוגקט אינממןףפאנעל, חנר נצגעז
im\ יוניאן, אגחנר ותלכער איתזננד 

י ?יעצן  בזרדפואזע די *אםוניסטזןן די ני
 אוײ גרויםע אויך ק^םיםיעס חנניחעס

םאריכמםען.
 צווײ יעצטע די אז באחויימנן, «ו .

in געוחנוען וימען יןןחר n tp גרוײ פון 
 םרײדס, אומעחנ אין •דאסאערימי סעי

ד •Dm זזאחי מיי  אוםװיסענד זיין וייי
 אוםםאר־ די אז־עד נדאד, typesm .צוס

 די אין ארבײטער n א^ין. *יםסתײם
ר, א rm א m  n ״,,,קאםוניקטעז די 
rm fo\ ט  אועעז, אוםפאחפעםטע די «י
o וזײסמ n  trooyhmt אזא םון אסוו 

נאהױפטמנ. אוסגעיוםפערסצר
יא״ אינצרליכער דער װעגיז אחוט

n רייבם איגםעתןףיאנ^ אמזער אח^
סןר  קונמנםאמריז: באיאנותנסע רי וױי

w •ייאדציפיעד ״די m s w,\
p גצחאיצאה איז mצום וחנן

« » #י n ח m m n• ■ JH I* יז(

אגגעדײ־ ד.אט ,1925 איז ?אמןי טע
 ליניע פרינציפתלע געװיסע א טעט
 די פאר םעםיגקײם פון ליניע א און

 קאנװענ^אז די יאהד. צװײ קוםעגדע
 םון פראגען װעגען געהאנדעלט זזאם

 און פאדםאמונגעז, און אוים^ליסונגען
 טא־ אז געװארען באשלאסען איז עס

ע םון לעראנץ  םוז םײנונגען פאלים̂י
 קאגװענ^אן די װערען. אנערקענט

 קלאוס דער וועגעז געהאנדעלט ד,אט
 האט און יארס נױ אין סיטואציע

 דדמ. יארסער נױ די באםוילמעכטיגם
 די אויב סטרײק, א רוםע[ צו באארד

װע־ קלאוהםאכער די םון באדינגוגגען
 גא״ דעם פון װעיעז צוריהגעװיזען לען

 קאנזוענ^אן די האםיסיע. װערגאר׳ס
 א אגצוםי־הרען בא^לאטען אויך האט

טויזענ־ רי ארגאניזידעז צו סאםפײן
 אי״י ארבײמער ניט־ארגאניזירטע טער

 דער םאר קעםםען יצאנד, גאנצען בער׳ן
 ־שעה׳די<ער40 דער םון אײנפיחנג

 אפ• אן דורבפיהרען ארבײסס־װאך,
 װעגען םיטגילידעד די םון ^טימונג

פארטרעטעחפאםט, פראפארציאנעלעד
 עילעםענטען אילע פאראײניגען אוז

 צו צװעס םים׳ן םיטגלידער די צװישען
 ױגי#ך. די םאחמםאױזעז בויעז.און

 אונזערע דערםאנען םאקע םיר װילען
ײ אזױ װי דעם װעגעז פרײנד׳״ ״לינקע  ז
̂טליסע דיזע האבען דורכגעםיהרט. בא

 םון תאנדלוגג דער זועגעז טאקע אט
̂עז, יארקער גױ די  האבען װע<כע <אקא

 םון קגאםעל דעם אונטער געםונען זיך
ײ זזאבען ״יינסע״. אונזערע ̂- זיך ז  גער

 אלטע די פון םײנומ דער םיט לענם
J אלגעםיײ דער טיט און טוער, ערםאדענע 

 האבען זײ און םיטנלירעחפאםט, נער
 מרויעריג^באריזזםטען דעם ארויסגעדו-םעז

 דעם אויןי גערוםעז סטרײס, רדפענעראל
 •ארםײ קאםוניסטילזער דער םרן בא׳פלוס

 ױ־ דער פון אינטעדעסען די נענעז און
 נעיהאנדעלט זײ האבען אזוי זוי ניאן.

 סאליטימע פון טאלעראנץ דער װעגעז
 אנגעםייט נ״מט זײ האבעז םײנונגעז?

 םיט קאםיטעס סטדײק װיכםעםטע די
 באזיײ און ^אמוניםטלאך אוםװיסענדע

 ערםארענעם ארענמליכען יעדען טעט
 דעם געזזאט נילזם זזאס װעלכער םוער,

 V יעזואיםעז קאםוניםטישע די םון ״אקײ״
ײ װי נאכדעם און  טטרײס דעם האבען ז

 םיליאגעז םארטאכלעוחןס און םארםירט
 ביסעל י יעדעס פארזעצט און דאלארס,

ײ האכעז י^סאיעז, די שון פארמעגעז  ז
 אוםפע־ זײער פארדעסען נעװאלט נאך

 פון קונצען, ^ארלאטאנמזע «ים דױנקײט
 ״כאסט ^רײען אוז גנבה רער םיט לויםען

" א ב! גנ
 םדײהייט םאר בוואלד לזרײט זמ* װער

אױס׳פליסונגען?! געגעז און םוךםײנונגען
 די טיט זיר באנוצען װעלכע יענ*גע די

פע װילדסטע  אין מעטאדען יעזואיט̂י
 בײ די ;געגנער זײערע נעגעז קאמוז

 דעמאגאג, יעדער לוםי, יעדער װעםעז
 זיך אאזט ער אויב סריסטער, א ווערט

 יזד און חלײזעל זײער םון דיסםירעז
 א זזאט וועלכער ,1מענל ארענטליכער דער

 בא־ װערט םײנומ, זעילבסטלזםענדיגע
 לוװארצע־האנט או| ̂פםוץ םיט װארםען

 איגטער־ אונזער אין װמז פאסקוױיעז!
 קײן געהערטט נימט װאילם נעשאנעל

 און סײנונגען •אליטימע צו ט^לעראנץ
 דאך איזזר זואלט געװיםען, םון פרײזוײט

 אונד יענער וױ האנדלען געסענט ניט
 חאט וועלכעד פרעטדער, דאנשבארער

 אמזא חאט וועלכער דעם, צו דאנק אאס
 הונגעריגעז, א וועטער, מלעכטעז א אין

 ער חאם הויז, אין זיד צו ארײגגעלאזם
 צונעםען םיט באצאהלם דערםאר איהם

חויז; פון אלעס אװעהרויבען איז װײצ״ רי
 *י םיעונגעז? פרייע הײםט װאס

 דעם דינעז םון פרײהײם דאם מײנט דען
 פאר־ און צוברעכעז םון םרייזזײט פײנה
 גים װעלכע אמאניזאציע, די ניכטעז

 מיײ םײנוננען. םוז פרײזזײם די אײר
 צװיסטיגסײםען און גונגםםארמיחננהײט

 אר- אונזער איז געוחנזען אאעםאל זײנעז
 דיזע טון מרײבער דעד נ^גיזאצש.

 חנד צו דעלעגאם א געווען איז ^ורות
 און ,1914 איז קאנווענמאז קלמולאנדער

 םיאאדעל- דעם םארםראטעז דאז האט
 איז דאן .2 לאלאל םאמנר קלאוק םיער
 מײנונגס־פאחפידענחײטעז. געווען אײד

 םײנונגס-פאר- געוחגז זזינען דאם אבער
 וחד םיטנלידער ױניאן פון מידענהײטעז

 איגםעדעסען די אח פראגען, ױניאז נעז
 מ^נוחנגמאן יענער בײ ױניאן. חנר מין
rw מםאכם טאקע איז v n\ « ראדיקא־

 אדמיניסטראציע דער אין ענדערוע לע
 די אבער אינםערנע^אנעי, אונזער םון

 רע־ קײן נעװעזען גמזט איז ^דערונג
 דרוי״ * םון דיקטירונג א םון זולםאם

רגר סעגדעער  װעל־ בײ ■ארםײ, •אליט̂י
 װעל־ אירגענד אדער ױגיאן יצרע מד
 זײן בלויז קען ארגאניזאציע אנדערע כע

 דרױסען, םון באהעחפט איז זי ווען גום
 ^קאםוגיסםײ :ערוםענער אזוי דער פון

 דיקטירעז װי< װעלכע קלײזעיל, מער״
 ווען צײט דער אין אלעםעז, און אלץ

 <ןענעךנישט און נישט זײ האבען אלײן
 זעלבסכדפטעגדיגע אײנענע קייז האכעז

 װעלכע די אבער װער, װער, םײנונג.
 די זײן דארםען קאםוניכטען, זיך רופען

 ״בורז^זואזע אזא פארלאנגען צו לעצטע
טאלעראנץ״... זוי םאכערײקע,

 ציעט םילאדעלפיא, צו ?ומם עם װען
 װײט װי אזיןי אדויס ^רײבעדין די

 םאק־ מיט זיך רעכענעז ^^אםוניסטען׳״
 םיט זיך זיך באנוצט ךארטען טעז.
 און צוױיטעז, pc נרעטער יליגעז אײן
 אײנ־ אן פון אומפאחפעטטקײט דער םיט

̂שער, םאכען  ציטירעז אז זי פאנגט פע
 ״גערעכ• דער איז ארטיקעל אן םײנעם

 םון פאר א ארײן בראהט־ אח טיגקײט״
 אויסםיהרוגנעז, נארי׳פע איעענע איהרע

 בא־ זיך זאל לעזער דעם פאר אז אזוי
 באלאננט דאם אז אײנדרוק דער <ןוטען

ארטײןעיל. םײן צו
איםםארטיר־ דעם אםבאילאנגט װאס,

 איהר איך װיי פאלין, םענעדדפער טען
 אין יאהר 19 ביז איר אז איגםארסידעז,

 םיטנליד א יאהר 19 איז פילאדעלםיא
 טאקע און אינטעתע׳טאנעל, אונזער פיז
 געזזאל־ זזאב איך װאס יאהאי, רקם םון
 אזוי ̂ןזאפ. אין זיצענדינ בויען, םעז

 דער אין איך האב 1913 װי צוװרי? װײט
 גזךפריבען פאסט״ ^נײע ראםאלסדעער

 װעגען פײדז^ םילאדעילםיער דעד םאר
 פילאדעיל״ די םיז טעטיגקײט איז לעבען
אינטעתעעאנעל. דער םון לא<זאלס פיעד

 ניט פאקטען אלע די איבער גיב איך
 פון ^ײבערין די איבערצײגעז צו אזם
 וועיכער ארםיקעל אויבענדערמאנטען דעם
 נאר פאריוימדוננ, און ליגען םיט םול איז

וועיל־ ^םרעכהײט״ חגר פיז לעזער די םאר

 קארויס״רט אינגאגצען גיט גאך זײנעז כע
 •פילו #פאקטז טים רעכענען זיך קענען און
ײ װען M נימט דינען ז o *  n r n 

אינטעחנסען. יארםײ
 1ױניא די אז באחױפטוגגען, אי־הרע

 ?יי- אסאסיאי^אן, די ארגאניזירם האט
 לעכצרליך. זוי ליגנערימ אזוי פונקם נען
 חנר פא אריבער^וירינגמן איהר איז עס

 דרעסטיי- און וױיסט דער אויף אטאקע
 דער גע<צ| אטאקע דער• צו ױניאן, קערם
 א חאט וועלכע װניאן, םייסערס קלא̂ו

 דעם אוי«י קאנטראל־ םארפםענדיגען
 אויטגצ״ אוי\י פאטט און םרײד קלאוק

 אין באדיגגונגען ױגיאן די אויוי צייכענם
׳פעפער. די

 טייװעל דעם געבען אבער טוז טען
 ציטא־ וױיםערע םאר קוםט. איהם װאם
 חאט זי װעילכע ארםיקעל, םיין םון טעז

 וױיל איזזר, איך דאנק צודרײם, ני׳פם
ד איהר ײעלען יעזואיטען יינקע איהחג  ג

 יע• אויערען, די אנדרײען דערפאר װיס
 אביסעל נאר <זאם װאס אײנער דער

 דענ״ זעלבסטלוםענדעען פון פעזזעקײם
 אוגי• םוז אוגטעספיד חגם זעהן װעס העץ,
 באװעגוגג ױניאן רער אויף בלי? זער
 בא־ סענלימנ די װעגען און גאנצע, אלט

 אונ״ םאנוםעלםמוחנדס, די םים ציהונגען
 עס וחגז אח אוםמםענחנן. נעװיסע טער

 און טא^םיק 1בײםע װעגען זיך האנדעלט
 ״קאם׳וגיסטען״״ די זײנעז האםפראםיסעז,

 אםען דאך זאגען זיי קינסטיצער. גרויסיע
 אפא־ טיםעל. דעם הײלעט ציע< דער אז

 איז סקעבערײ אםענע און ױניאנס ז״פאן
 גויטיג איז עס װען עריויבס זײ בײ
 פאתיכ״ אדער םארבאפען פון צװעק צום
 וועלכע אידגענד אדער ױניאן, א טעז

ארגאגיזאציע. ארבײםער
 אויבענ• דעם םון צוחנק גאנצער דעי

 ״םרעכ• דער איז ארטיקעל דערםאנםען
 ק<א• אי? ,0*ל( דער ספעציעל הײט״,

 אונזער גצגען פארדאט םרעכער און רער
 ױאלט װאס םאז א איז דאס ױניאן.

 פילײכט איז און אטבעסםל), געפאסט
 נעמא• דער םון ארגאן דעם פון <ןאפירט

 אסאסיאײ׳פאן, םאנוםעקנדעורערס נעל
 אםאלינז<,פליגאנימע די םון נאר אדער

רוסאאנד. צארימען אין צײםונגען

אדבאניזאציאנסוער צו צוריה
so לאהאל

אין אדנײפ
 װאכען ױם־טוב די אוז סטרײקס די
םעאט כםעט האמגן  ארגאנײ די אפג̂ע

 און וױיסט דער אין זאציאנס־ארבייט
 בלויז איז דאס אבער ױניאז, דרעסמאכער

 אד־ דער פאר רוה צײטװײליגע געוועזען
?אםימע. גאניזאציאנס

̂זלוס א לויט ײניאן, דער &יז בא
 צױפטע־ דארסעז ^אפ ױניאן יעדער וועט
 אר־ דער צו שואםא באלזטימטע א לען

 נעקסטער דער חאםיטע. גאניזאציאנס
 קאםײ ארנאניזאציאנס דער םון מיםיע

 םיטװאך, דעם ווערעז נעהאלטען זועט םע
 פון אםיס אק ארבײט, דער נאך באלד
 בײ סטריט. םע9 נארט 52 ױגיאץ, חןר
 א ווערען אפנענעבען װעט םיטימ דעם

 דער־ איצטיגער ביז דער םון באריכם
 אר־ ארנאניזאציאנס דער איז נרײכוננ

 וחד אויםגעארבײט װעלען עס און בייט,
• ארבײם. װײםערער םאר פצענער דזנז

 בא־ אויבענדערםאנםען רעם <ויט
 ארבײט, ארגאניזאציאנס די וועגען של.'ס
 ^יקען דארםען ̂פאם ױניאן יעדעד וועט

 אין ארבײטער צאה̂י דער םון פערטעל א
 ארגאנײ דער סון םימינג יערען צו *א«

 ױניאן יעדער אז אזוי לאםיטע, זאציאנט
 אין אײנםאל דארםען זועט םיטנליעד,

 דער אין באטײליגען זיך װאכען פיער
 איז עס ארביים. ױניאן זויכםיגער זעהר

 םארטרעםער שאפ די אז צרווארטען צו
 !ינקטיליך באלזילוס דעם זע־הן ווצלען

דוויכצופיזזרען.
 און םארנדעסערען םון ארבײט די

 חיינ־ טאר ױניאז אונזער פאו־מםאדקעז
 םון ארונםער נימט סאל
 אײג־ םעהר אלץ םימגלידער כתהר ױאס
 בע־ אלץ אײנםלוס, מעהר וואס ;םלום
 םאר־ צו מעגליבקײםעז די זײגעז סער

 א אין באדינגומעז ױניאן מפרײםצז
 סײנט דאס ;מעפער צאהל גרעסערער

 צױ אלגעםײנעם דעם טארבצסערען צו
טרײד. אין

 אײניגע קוםענדע די םון פארלויוי אין
 טיסגליד ױגיאן יעדער דארוי םאנאמעז,

 דער םאר צײט םעהר װאס אוועתגעמנן
 איעכמן, נאד ארבײט. אתאניזאציאנס

 םון םארלויזי אין אז ערװארםצז םען סצן
 דדפון און םאי איריל, םאגאםען די

 די אין ווען אזן ארבײט. זײן ?אל
v w rr* צייט די איז ארבײט, דא איז 

נינסטיג. ארבײט ארגאניזאציאנס פאר
מיט־ אוגזצדצ צו ותרנמר פאר א

̂ידער,  גימט אין אדבײטען װעלכע ג
 איהר צײט די איז איצם שעפער. ױניאז
 ױניאן דער פון אםיס איז קומעז זאלם

 םעגליכ־ דער ורעגען דורכרייסגז זיד איז
 אין ארבײטער די ארנאנחירען פון ?ײט
 איחר ארבײט. איהר זואו *אפ, דעם

 דער נאך ןודער דינער־צײט סוםען <ןענט
ױ סיט ויך וחנלעז םיר ארבײם.  אי

 אדמםענ־6 א צו קוםען אח דורכרײדען
 די אזוי װי און װען דעם וחמען דיגוננ

 גערױ ז#ל«ן ^זא• אײער פון ארבײטער
 אײד םיםינג. מאפ א צו ווערעז םעז
 איז לזא• אייעד אז אויסדוכטען זיך סע\

 םיר װען אבער ארגאניזירען. צו מװער
 טי• םיר װע^עז דורכרײדעז, זיך װעלעז
o אנדער גאגץ א צו קוטען לײכם ^ r.

 ילאקאל nc מיטנלידער ױ צו
 אין ארבײטען וועלכע

שעפער. אפען אין
 ויך םיר נויטעען אפס נאנץ װי אזוי

װאלט ױגיאן אין ארבײטער אין
 םיםנלײ די אז װידפענסווערסה געװען.

y$ אח זyארבײט yלכyװ חןר, r  iw־ 
 אין חןyארײמ װאלםyג **לסע[ און פער

^ir זיך </y*yr ױניא| yo אין 
y צזוי און ױניאן, חגר םיז ̂ופיס ir> ױ  ו

̂אנג וחנט מאפ ױניאז א  ארביײ זyםאר
װי«מ. |yr̂< באלד זײ םעז oyii טער,

 ארבײם וואס מאן, מניאן יעמנר זא<
 חנגיסכד קומעז זיך מאפ, א«עז אז איז

ױגיאן. ר/ןר םון אםיס אין רירען

n אנריקולטור ^דישע 
םאסייעטי הירש) (באראן

 טי■ פארםערס *וקוגפציגע צלע ־מד**®

*יוור וחנן אװיגדדערס׳ ױן אויםצוחיסאנן
ויד װי אין יייוחנגען אוים?ינ»»ע

פארס. אײער קוי•®
 באראפ איחר אייחגר Dawyayn קײנע ;ים

ױנז. סי® ?»ך
ז ay• און ראמ אונוער י  פרײ אבסאלו• י

•ןריענליף. רקוס• איצ צרייב•
fn רyאויס •צגייד איזנז r — 6 ביו • צון 

אוחר. 1 ביו — זוגצאנ
__ A crk tiltn ra l Society, Inc.
&  M i l  9am , fUw York O tf

►V

s

̂יטוין̂ג •199מער13 "®ר

 וחר גשדסנהשו ןוןװינק
הוממדער דער גען י
מנװממז [.
*»ן . ■ ׳׳>׳ גענגססער״. ,
■- ;•I );׳־
Im סיר װ«< איך , ' iVw איעפ ואר 

־ וופס •* \,99mtwvnevt ר» »ױ»ס נ  י
ױ ױ נ»<»גנס ם טיםיגן •ו »יי ד  »״

 ׳סון ארויס«ױינ«ן otn ימיפן״ דער »>ן
jfin קיינ< unto װי<<ן, ״םארק׳נז *, n e r 

v o y ^ n m u i חנניז ן נראחו *רויי י  י
oitoifom'avr o n • «ז

n ־עאפען. טגי r פ*ד*אר• אוסנויסיגמ
ס נא*יחוע׳ס די פון פוננ  סעסנער *וױ׳י׳
 ימיםינןן תס אין נראחנ םעםנער אח

ױ מחן מן רארוי םאםענם  סעניױ ווײט ו
ר$ר די אסנאלאגנס וואס *ארםיירען.

m ייכנמז םאראלע* o«m ױ נדאת נ
i־«p די נראחן און w o •סאראנם 

 אײנע׳ו «ון , םיחרערמאםס ווארטליכע
p W נים <אקא<ען גרעםערע i״l סען« 
חווזינץ דער םאר בי>ע«י< נמנענען. •

 D«r« חאס יראוױנץ די נענענטײי, 1אי
 פאראנט־ סאראלע פדן טעספ דעם ידא

 נוט זעחר ױניאז חנר n װארטריכסייט
אויסגעהאיםען.

 אחס •ראװינץ די אין איז <עוױס
י rw ו u * p|* ענונ געװעזען װאחיען; 

 םען חאס יראווינץ ותי־ 1אי טוםזל;
 גיס n*’ ניו אין ווי םעחר »ניסעי

n» סארנעםינז r  t סאר־ איגעמינע 
 1ױניא חנר אין ׳טטרייטיגחייט מארשטע

 דעסא־ jio םייער רעם אויוי אױ< איז
מ ראליזאזי׳ג עי ‘נאװײ .ודיסע די וו

ר אין זזאכןן רים׳ 9< יוניאן מ u m.\
 דיימ׳זינ׳ןר •ראוױגץ חןר טון האם םןן

מן יאריז נױ «ן װי גאו •  אויא װי תמו
o«< ססװער״ ,יתיאן r רי אין זיד |9ס 

a ארום סאלםקײט אייגענע r t םײערעי 
r» זיר ואססאקעװץס םען און t סון 

ו סארנענינען י  אנײ t»»p «ו עגר<יר ז
אביםע־ רא איז ov. אנזואריםען. סעי

>r ,יע*ם ויך <אטיר באװײריס, באאס 
ײי ׳«״אםענמארען עננקר  איז דאס װ

 וחמכען אין *רטםאנד ריכםינעי חןר
m — ארנײטען*. ?ענען םיר r i  D ip 

ן סען זזאט םורםיען י  •ראװינץ דעי י
w i iw r און יארה, נױ אין »י געחערם 

 ארינער־ ניס דא איז םוםעי װאח< רער
 גאיזענסע &ון נרעניץ דעם נעװאהסען

 •tf>v איע יענע ןווױמען סארװאנחטאםם
 זײן אױי יעדער זיינען ײעלכע מענטען

 נויער ?אנםםרייןםױוע װענ ׳איעענעם
ױניאן. רןר םון

 אײ• דאד )90 חאם 'ארק נױ איז
ט9נ נסהײט9נאה די נענםליךזװיינ  «ז

טעםינ־ רה»םםע9״םיב די פיהלמן בעסער
*19סאס 9י9װאיז*יאנ9,ר די pc “?"ם
ני• רעם םון ר9םיננ די ivpv< דאם און

ײו דאס אז אזױ כאאס, םערע אי אי  ז
 רליכע9אינ אורזאכע נענינענדע א «ײן

 ש«יץ ם9ד אויוי ניט ייסען9ל)םרייטיג
 סיר האכען *דער טראנען. צו םעםעד

 םיל אזוי די םים טתאן w דא םילייכט
 אז ער׳טײנונג, 9׳חזר׳ט9מ9אינ מאי
 ,יוגיאן םון ר 9 ם י י ו ו װאם

איינינקייט..״ חר9ם אלץ םקװער״
 םאר׳אםעהער די העז9נ איענםאלס

■ראװינץ, אין יאסאלען םייסםע די סון
שי• פון 9גא*י9ל9ד די באזונדערס און

 נס*9 0090 טאגװענמאן דער *ו קא;»,
 אײ D9T אלעםאל פאר אײנסאי ־שי־אסען

 «י יתיאן ר9י אין מטריים נערליכען
tve אזן שארע;די;ען v r 0» הלארע א* 

 די שון באחאגדימג די פאר מאספעדע
 לכע9װ ■ראביזנמן, 9איגדרםםרי איע

 אױסנא:נ־«ונ?ם ר9אײג*ינ דער זיינען
 אין ר9ארנײט תדען םאי א־נטערעס פח

 9דאזינ די אין און א־נדוסטריע, דער
 *ו “ר9,סארס די 19ה*ם בא׳פםרענוננמ

אמםער׳אםי־ 9םאל׳ןםענדיצ די נעװינעז
 דער סון םאר׳אםעחער םייםםע די םון *וננ
אי« 99ל9<י ^’ארנאניזא* ר99י*ר נױ
 י9אונז אין סאכם נאדײטענדסםע רי

.9אינדוםטרי
 *ו |9יי9< שאל׳א *גער וואלם עם

 9י9אגד די םאר אומ׳מ די שארסאכען
 ■ איז נט9סלם9ם נס909ײ פראבלעםען,

 19רליכ9איל »ן שאר נאדיננ טיט־נער
נאר*9*וזאם תארסאגײזע אןן שרידען

*t חןר אױא ביים r jn ii* p, נאכז־עם און 
 י9ד סון ארביים םענליכשר דער אין

 -ײיכםיע ךי שוז 9איינ .9אתאניזא*י
־9< איז |909סר*נ? ראזינע רי םון םטע
V 19391 D |9<9ײ 9סראנ די װיס in 

 לאםיר און ,n לאקאל w ם׳טארםער
ײר דא ts ני  t9W 9סראג 9ד*«מ די 

 «אס*9ר9אויפם באדנדער » םארדינם
p״d י9י אויוי •9באסײיינט .אלע םיז 

 9י*«י« די איז D9D9 װייל נמאן,9שאנװ
אז9אויסנ זוזשיל אימו p ז9ני n fran.
« ד9אויס «ו אױס 09 תחם מעס  י9י

זיי־ 93ל9וי י,93סא ריסאד סון עיעםענט
 *eo39vt m סאר רו»9ריש*ד9ד סיט גען

סײײסא די אומאח לאאאל אאאוגויסס
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כי«ליס. םאריס פון
 בעל• צװיײדרײ א דא האמן סיר

 פאד רעפוטאציע די םראגען וואס בתים,
 הע־ אפט נאנץ קענט איזזר מ׳פוגע׳גע.

 װאו צוױיטען: דעם םרעגט אײנער װי רען
 ענטפערט ,מען• אז אח y ארבייטסטו

p דארטען אז איהם, k ,קריגט דארטעז 
 בײם אה! כאמערקונג: די באלד •םען

1 ס^ונעגעם
 הע־ אםאר ?עגט איהר לנושל, אדער,

pn זיך, באקיאגט ארכײטער איק װי 
 צואװיל־ הײנט זיך חאט הבית בעי דין אז

j דזןותט py איבער׳ן ארומנעיאםען איז 
 געשריען, און נעזידעלט אלעמען pא ^אפ

 הערעץ. צו מורא * געװען איז עס אז
 צײײםער א וועט ןyמyאי דעם אויף און

p n j^ :y: ,זיך דזײבט נו
 מ׳פתענעם כײם גײעס א ! mryo א אז
y צו ^ ir? !

 אן אפס גאנץ זיך איהר ̂זטויסם טען
 װעל• םיט קאלטכלוטעסײט חנר פח pא

o מען כער ijn םען הריגט דעם וחוגען 
p איז עס אז באגריזי חגם ir ̂ועהנ- א  ג
 באיעבא־ דא זײנען oy אז אזא, זאך ליב*
 די אז אין םשוגמ זײנען וואס ,v^vrtt טים

 צו אוםגליק דעם האבען װאס ארבײ^ר
 און רײדען ^y:ןytio זײ כײ ארכײ^ן

ŷ M א זידלעריתןp איע 
fy :w r” ?iia זײ װאס yn^n? אױסצד 

rטyם חזp װ הבית, בעל אyהאט ̂כער 
̂דורארבעז ?יך א אלס רעפוםאציע די דז

vv\ אב באטראכט איחרyבעל אזא ר 
 באאבאכ־ און נטערyחyנ אביס^ן חבית
̂ונ רy װי מט  אנדעחג םים זיך הטyב

 בא־ איז תוםם ny ומגסעץ מיט פ*נש&
iyD אױמר ריחרוגג ''^ g  iy:’ ’T, ,אט 
 איהם .צו lyoiy ווצס רyויםp די לסשל,

 איהר אז באלד איחר הטynyד מא«, אץ
̂ואלדיגען א געמאכט האם  ער ;מעות נ
אנ־ אז נאר איז עס ניט גאר איז

 איהם זיך <ױג£ סyד־yיכyװ אזא, שט;ד
̂זעהע:- וױ אזױ פונקט .Dcyry: ־צום  א

̂נן אז םוט רŷםyב דיגער  א כײם ברי
 ביזנעס, צוליב בלינד, איז רy אז שיידעל,

 די n'£n<־y£ סלאתגר דעד שפילט צזוי
 מען ןיך. לוינט עס װײל שםיס סש^עינע

 נע־ מיר װעלען אט מןרפון. פראםיטירט
jyo יעצ־ האט װאם קײם, ספעציםישע א 

 אויף קלאוק־שאפ א אין פאסירט װאך yט
.Dאnןyהבית בעי והןםעס סםוײם, ם 

רסאנטע די טראגט  ר^יטאצי^ אױבען־̂ו
 אײ:־ ניט איהם זץ• האט סאל Djn נאד

vw rn.\ &דעם איז סאמעדױג ש*יל 
 נאי פראםיטאבעל, געווען ניט גאר סאיל
נעקאסט איהם האם oy ,*wyyya אין

 איז םאסירט. האט עס װאס זזערט! יטyג
v v i\ געברענטע ײניאן די האט שאפ 
ביןז, פיז צרות ^  איך נאמעז וױגםעס ב
יםשי, סוםט, דערםאנ^ ניס איצט וחגל

 ער באצאהיט םיזןק״סײם, אין ױם־טוב א
 אז ם,yםy איהם םו nya גאד־ניט, און ניט

pײנyאן אתיף קוםם נים. ארבײם ר 
 האלבען םyד זyצוםאכDאױ ארבײ^ר

 דעם לויט איהם תוםט וואס ױם־טוב, טאג
 אר־ דער און זיר ער צושרײם צגוץמזןנם,

 אוחגק געהט און זץ־ חורשחגקט בײמר
 זיר צושפרײם Dy״y די און גאתיט, םים

 שאפ, םיז ארבײטער אנחןמנ די זyצוױש
 אייר זײ קרעעז שרײט, חבית מד רער אז
 םא״ &y onyj רyײנp און פיס״ yoP*p״
 ױניאז דער אין און ױנדטוב, םצר זyכ

yoip| מען װײל דער^היען ניט אויך ױי 
 דעם בעי־הבית djh םצר םורא האט

 אזױ, נרא^ שוין יאסירם oy שרײ*ר.
 האפ הײסעז א טים ב^״הבית אזא צו אז

ארבײטער צו אױמרשכמגר דער שיסס
..םיס״ ״?ציסזן םיט

 הור־ שאם דעם אין זײנען סיזאנס די
jnr. מרםאר y:^T| סיעס- די אבער 

 װיל הבית בעל חןר אח יצננ, צו טײמס
 אלע־ צוםײלען םיט׳ן באחןמנן נים זיר
yo| זיך ער דארף ײאס צו צײכג

 אױס בעסער רy סלײבם y םוח א דחגהעז
 ארבײטעז וועיכע רyאדבײט צוױײדרײ א

 בײ ביז ג^צען, איכערימ די און סמערי
 סוטם ער און נעדולד די •לאצט םyאײנ
 אח סאםפייינט, א םאמן װניאן דצד אץ

 זיד רy םyב קאסייײגס דזנם םאמננדיג
 זײז אגשריימן ניט ושיום on ואי מן

tyotp ײנעי כדי אויסץ?
מן גים דך ואל ?אמ• האם ny »ו מרװי

^y o w i האםילײגםס iyoyn םיר

 צװיײ א דערהאלםצן סמת״סיזאן לעצטען
 ארוים• אײדזשענט.איז ביזגעס דער דרײ.

 . צױ אבער איז ער פארהאנדמן, נעגאנג^
 הכית בעל דער ;נארניט םיט ריתגע^םעז

 ניטא, איז ארבײט קײן pk משונע איז
 װעם מען טאז, נארניט איצט מען קען

 * װע־ דאן סיזאן. דעם כיז ווארטען מוזען
 ־ I <עסאז א געבען\ איחם םיר לען

סיזאז. *דער געקוםען איז עגמיך
 ארויםנענאנ־ איז איידזשענם ביזנעס דער
 .בעל־ דער חובות. איטע אויפםאנעז גען

 געורען ניט גראדע סא? דעם איז הבית
 װאס םיט נעװאוסט • האם ער משוגע.

 באצאהיט איעטמן האט pא םpשסע דאס
 איהם דאך דארף םען ױם־טוב. פאר

 צד םעז <עסאז״,׳דופט ״א געכען אבער
 בעל־ די וױ pא שאפ־םיטינג, א זאכיען

 עפעס װיל מען אז זיך דערװיםעז םלאכות
 ;ניט דארן״ סען אז געײייז א װערט ׳טא;

 , py>o לאגגען א געהאם האב^ סירא
 • א דא איז ov אז איצט pא״ ?ײ םענה׳ן
 “פאר עפעס אונז לאזט ארכײט ביסעל
 א דאך ער איז אלעמען, נאך דיגען״

 אײ ניט שוין איהם איחר׳ם ;םשוגע׳נער
בערםאכען׳/

דא■ ביז סיזאן, דער אװע? איז אזוי
 ביזגעס־איײ דער פםח, ערב םאר טאג א

 א סעטיעז ארויפגעסומעז איז דזשענט
 דארטען האס װאס קאטער א םאר פרײז

 האם און .װאך, ערשטע .די יגעארבײט
עי וױ װאך. א דאלאר 65 פארלאעט  י
 א דאיאר 65 דערהערט האם בעל־הבית

 שוץ געזזט עס אז װיסעגדיג pk װאד,
 יחד שױ\ m םען און םלעק־סיזאן צום
 כלים די פון ארוים ער איז םשוגע, רען
 52 וױ מעהר אז גוואלד, א געמאכט אוז

 ת אויב און״ ט׳ני ער צאיזלט דאלאר
 ביזנעס־ צום ער זאגט ׳נים װילסט

 קאםזנר דעם דיר נעהם — אײחשענט,
 איז אײדזשענם ביזנעם דער ״.nyi און

 און oijtoKp אנדערע די צו צוגענאגנען
 p'P ארבײטען צו ניט פארזאנט זײ

 א אנגעהויבען זיך האט דא אווערטײם.
i חתונה. n 9װ»0נ (ענוםעז הן־.ס ב»ם- 
 . »ון«עה ן90(9ם די 1די .נעם :דעװעז

 :געשריעז ער האם ארבײטער די צו און
 דער־ ניט זיך זאלם איהר אײך, זאנ ״איך

jy iy ii .אר־ אוז זיצם אױםצוהױבען 
״ ײ בײםו  דעם D^Kcy: אבער האבעז ז

p ביזנמס־אײדזשענט k םיז געםםאפט 
 זײ האט ער וױ שנעל אזוי ארבײם חגר

 האבען ארבײםער די אז און נעהײסען.
 בעק• דער איצם איז שאפ דעם פארלאזען

 זיך האם ער און נעװארען, הלאר הבית
 ;געטאז דא האט ער װאס ארוםגעזזנהז

ov איםטער איז זונטאנ און פסח ערב איז 
p סאנדײ k צושניםענע ליגט ארבײם PK 

 מא־ פארטיג דאס מוז םען אנגעםאנגענע,
 דאס מען וועט אניט ארויסצושיסען, כען

 אבער מישיגען. לייק אק װארםען םוזען
 יע־ שםעהעז םאשינען די y װעמען םים
 אין זיצען )50 (ארום ארבײטער די דינ

 נע־ אבער זיך האט ער ױניאן. דער
 דאך םאתעז זײ ײעיעז אםשר :טרײסט

 א רyאב !ארבײם דער צו צוריקסוםען
# אר״ דער צו אנשטאט — טאג

 גע?ומען גאר ארבײםער די זײנען בײם
»^ !שאפ ojn פײז

 םײנט ײניאן די אז דערזעהענדיג
 אין פארטנער צװײטער דער איז ביזנעס,

 סענד ױגיאן דער אין געהוםען ביזנעס די
 צוױי נעקוםען אויך זײנען איהם םיט יען.

 מאר?עט םון ביזנעסיײם עהרענהאפםע
םארםיםלער. אלס סםריט

 איז באדינגונגען םאמענדע די אויף
 !געװארעז נעסעטעלט םטאפעדזש דער

 װײםער pk א{ הײנט םון אז ערשטענס,
 רער ױין פארטנער צװײטער דער זאל

 • װעט ױניאן רי װעלכען םיט יעניגער,
p קאםפאײנטס וועגען םארהאנדלען k אימ 

 א׳ע אז צוױיטענס, ;סכסוכים אנדערע
 םאר באצאהלם סריגעז זאלען ארבײטער

 דער װען רינסטאג, פאר ׳טאג םריוען א
 דריםענס, ;פארגעקומען איז סטאפעלזש

 בא,ד זאל דאלאר 50 םאר משעס אז.א
p ױניאן רער צו װערען נעגעבען k די 

 טשא־ װעלכע םאר שיסען דאס זאל ױניאן
 נײ״ םאר נעםינט זי אינסטיטושאן ריטי
 דער איז האטער דער אז פערטענס, ;טינ

 65 אויף באצאהלט סריגען זאל םראגע
 דאד- האם ער װאס װאך דער פאר ראלאר

 קא״ דער האס װײםער געארבײט. טען
ארבײ^ן* נעװאלט ניט דארט ט*ר

באמרסעז, צו אינטערמסאנט איז עס
ס*^עשל*«װ, האט בעל־הבית דער אז
שס*לע\ |yo זאל דאלאר 50 רי םאר אז
 פארשםאד־ א םון &בר דעם אויןי םצבה א

ר רyנyזyװyג א פחנס^ םyבענ מ ם  מ
)11 ?ײ« אויר ;«לופ
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 םיט זיך בורעט און חדעלט גאםען דרעםםאכער און ׳קלאוק די אין
 עם יאהרעז• קאנװענשאן אלע װי םעהר, האיאהר םאליםיקם, קאנווענשאן

 צו זיך םטארעט װאם קאםפאניע, ארגאגיזירטעי אן טוםלעניש, « אן געהט
 טויזענדער פון נאםען אין כלוםר׳שט. רעדט עם אז אײנדרוק, ״דעם םאכען

טאטיװען, רײנםטע די םיט בלויז באגײםטערט איז עם אז קלאוקםאכער,
 ױניאן די ראטעװען צו — נעמליך, הגדה, די חרכאוים אױסען איז עם אז
pa זוינערע, רײנע, אין איבערגעבען זי און םארוואלטונג איצטיגער דער 

הענט. אידעאליםטישע שניי־וױיסע אוטבאסלעקטע,
 ״סלאנאן״ דער געװארען איז אונז, םען דערצעהלם ט«קע, דאס און

pa א־יף נאסעז, די איבער איצט זיך צופליםט װאם קאםפאניע נאנצער דער 
 !ױניאן קײן םעהר ניטא ױניאן, די ראטעװעט — םארקעט אין קארנערם די

.li ^רוך .ים, אויך םעהלען ױניאן, די ראטעװען צו אזוי װי אלענער, ii. 
 אויבערשטער דער װען אז ארײן, אויער אין שטילערהײט אײנע שעפצען

אינ־ דער אין ארײן זאל אדםיניםטראציע נײע a און האבען רחםנות זאל
 טיט־ װעלען סקעבט :נאלד איכערנאכט װערען אלעם װעט םערנעשאנאל .

 פעטע און לאנגע װערען װעלען םיזאנם *1 װערען, לײט ױניאן טייעדע אםאל
 װערען, װײם וועלען שעפםען שװארצע אםאליגע אלע ;פרנםה׳דיגע pא
 די אײנצושפאנען אפעטיט דער אפנעםען װעט קאםוניםטען די אםילו pא

ײ און װענעלע,• זײער אין יתיאן  טרײד־ אנשטענדיגע װערען װעלען אױך ז
- יתיאניםטןןן.

םענ־ םראקםישע עטליכע װאל^נאר םען אז וױדער, אנדערע םורםלען
 דער םאר פובליםיםי נעהעריגע די קרימןן צו איױ װי װײםען װאם שען,

 װאלט עם געשעהן. נם א װאלט שיםעל, צום .צוגעלאזען װידער יוגיאן,
 דורך װאלט זי pא ױניאן דער. אויף רוחען אנגעהױכען װידער שכיגה די

 םםילא םיזאנא די שוין װאלטען דורר.פובליםיטע געװארען. גערעטעם דעם
 פארגרינ־ שטעל אוים׳ן װאלט לאגע עקאנאםישע די ;געװארען לענגער

 םאר־ איבערנאכט װאלטען פעםט־שעפקעלאך קלײנע די געװארען; גערם
 ״אינ־ אן צוריק מאםענטאל װאלט דזשאבער דער pא נעווארען, שװאונדען

װערען. מאנופעקטשורער םייד״
 לאםיר ױניאן! קײן גיטא קול: באנוםענעם א אויף אנדערע שרײען

 קאםונים־ די םיט םאכען שלום לאםיר !שלום דורך ױניאן די ראםעװען
 אײ־ םקעב דער םיט אויך טאקע און ניט־רעדזשיםטרירטע, די םיט םען,

ײ קשח, נישט !דזשענםי  םארװאנדלען ניט םעחר ױניאן די שוין װעלען ז
ײ קלײזעל. קאםודםטישער א אץ  לא־ טא — תשובח, איצט שױן טוען ז
ײ pא בוזעםער אונזערע עםענען לאםיר זײ, צו טאלעראנט^ זײן םיר  צו־ ז
;װערען גערעטעט ױניאן די װעט דאן אריםם, אונזערע אין ארײננעםען ריק

 װאלןן, דעם םאזע לאנקע- ױניאן דער אויף אװעקלײנען זיר װעט צינעלע די
ץ די װעםען כײ  װעט עם און ארױםפאלען, נאנצען אין פלוצים װעלען צי

כרידערליבקײט. pא אחחת םון אידיליע הארםאנישע שעהנע, א שאשען
םארדאםט םען און שיםםט טען ;העצט םען pא םען זשוםעם אזוי אט

— םראנטען אלע אױף ארכײט טען ;פאםקװילען ארוים לאזם םען pא
דעם פון שפאלטען די אין און פרעםע קאםוניםםישער רעגעלער דער דורך

לײב• דער געװארען איז װאם ,”״טאג באלעבאםיש־טעטעניםטישען אידישען
עטליכע •די םון אויך גלײכצײטיג און זוכער ,שלום״ כינטעל דעם pa ארנאן

עםענם־ דער אין ארויסצוקריכען איצט זיך םטארען װאם אידען, .נעװעזענע״
־ די און קלאוקטאכער די װי נאכדעם ױניאן, דער pa רעטער אלם ליכקײט

ײ אן יאהר עטליכע שעהנע שוין זיך חאכען דרעםםאכער פאר־ גאנצען אין ז
ײ װאם געדאנקט, גאט האכןןן pא געםען ײ פון זײנען ז געװארען• פטור ז

* * *

גע־ םון םםך דעם אויןז ױניאן די ראטעװען עם געהט אלזא, װער, װער,
 דעם װעגען זיר לאםיר ? ניטא םעהר שוין איצט איז יוניאן קיץ אז שריי,

דורכרײדען. נרײטלאר אביםעל
עקאנאםי־ אמעריקאנישע אנדערע אלע םיט צוגלײך ױניאנם, אונזערע

 אויםגע־ זײנען pא געװארען כאשאםען זיעען ארנאניזאציעם, ארכײםער שע
 לאגע די פארכעםערען *ו קאםםם-םיםעל עקאנאםישער אן אלם מאקםען״

pa א אינדוםםריע אונזער אין ארבײטער דיp די שפעטער פארטײדיגען צו 
 הא- ױניאנס אונזערע שעפער. די אין ארבײטם-באדינגונגען געװאונענע

 טאג־ זײער אויםער אױכערשלאק, עקאנאםישען זײער אויםער אבער, נען,
 יאונ־ אידעאדיםםישען אן נעהאט אויך פראגראם, עקאנאםישער טענליכער
 ארגאניזא־ זײער pa םייל א געװען איז װאם נשםח־יתירח. א טערשלאק,
 געװארען ארױםגערופען לעכען אין איז ־אידעאליזם דיזער לעבען. ציאגעלען

 װענען םאםע, איםינראנטען וךאונזער8 םיכות חיםטארישע רײחע א צוליב
 םען, קען זאר אײן פארברײטען. צו זיך פלאץ דער גיט איז דא װעלכע
 ױניאז אונזער וועלכען אין אידעאליזם, דיזער פעםםשםעלען: יע דא אבער,

 ארגאכיזא־ עקאגאםישע אונזערע חאט אײעעחילט, געװען איז כאווענענ
 ארטײ8 א געװען ניט איז עם יװייל דערםאר גןזבראכט, נים שאדען סיק ציעס

 פארצוױיגטער כרײטער, א נאר אידעאליזם, קלײזעל קיץ גים אידעאליזם,
 װאם געדאנס. ראדיקאלען pa פראנרעםױוען ps שולע יעדער *ון אױםדרוס

 ניט זיד האט pa םיינונג געמער׳ם א צו םאלעראנץ אםת׳ע געדערענם האם
 םאציאלע אדער פאליםישע צוליב חרם אין געגנער א אריינצולייגעז נעיײלט

סיעוגג»$ורמידענחײםעז.
 אמ חאם אידעאליזם pa פראקטישקײם pa גלייכגעוױכם דיזער זאלאע

 פון זינען םולםטען אץ ױניאן די חאט אננעחאלטעז, ארנאניזאציע אתזער
 אונזערע ps םאסעדםײנוננ דעם וױלען. דעם זיך אין אפנעשפינעלם וזסרם

 עסאניד זייערע אלע אויף רעאגירם ערנםס pa געםריי חאט און ארנײםער,
 געזואס• דערװייל איז אינדוםטריע די כאדערפניםע. גײםסױגע און אײיע

 פרןזםטיזש דער געשטינען אויך איז װאוקם. אײור םי* צוזאטען pa םען,
pa לום8אײנ pa דער 'pen שאפ אין pa חאם. לײחור, שאפ. אױםער׳ן 

 1געווא איז ױניאן די אננעדזאלטען. לאמ נים גלײבגעוױבם דיזער אכער.
 נים pa גאם, ארכײטער אמײשער חןר אױף םאכם נרױםע א םאכם, ״ךןךא

 נעזעל• איז קראפם א נעװאחמ איז זי — גאם, ארבײמער דמר אוי^ ױו9«
בא־ לײדער איז װאם םבנח, א אננעקוםען איז דא pa אןנק,

* «Tw
ורזאכםחאםי וואס pa געווארעז דען

 ױניאן דער אין און געשעפט, גרוים א קראפט, א געװארען איז ױניאן די
 עלע• «ז אויבעז־אן צום ארויםצושטופען אנגעםאנגען כיםלעכװײז זיך האט

 א אויץז װי כלויז קוקען צו ױניאן דער אויןז אנגעפאנגען סאט װאם םענט,
 באטראכטען צו אנגעפאננען אײנפאך זי חאבען אײניגע און געשעפט, גרוים
 ניט ציחען קען םען װעלכער פון קוח, םעלקעדיגע אײגענע אן זײער אלם

 באלםעלאכע אײנפאכען דעם קען םען װאו נאר ככוד, םך א און חױנח כלויז
 שיל צו עפענט אדער זיך םאר׳עקשנ׳ט ער אויב טאן בריקע א צײן די אין

 אידעאליזס,׳ דעם זײן גובר נענוטען האט פראקטישקײט די םױל. דאם
 צז זיר צוצוהערען pa םאסען די צו נאחענט זײן צו געםיהל ■אלטען דעם

 פאר׳גזי׳• אונטערנוטען זיך האט םען מײנונגען; און געדאנקעז זײערע
 פארװאגדלןןןי צו װײט אזוי אױן» זי און ױניאן, די זאגען, צו אזוי אישען,

 געםוז^׳ זייך חאבען איחר ארום אז םאשין, בױראקראטישער טויטער א אין
 איחר pa חאבען װאט עלעםענטען, עקעלהאפטע אוםגעװינשטע כאװײזען

 האט װאס שנור, גײםטיגער דער געזוינען. אוםאויםהערליך בלוט .דאם
 :ארנאניזאצי^ זײן צו צוגעכונדען אײננ אזוי געהאלטען •קלאוקםאכעד דעם
 פארל אנגעפאמען האט צוטרוי אלטער דער pa פלאצען אנגעםאגנען האט

 איז עלעקשאן איטליכער װען םעריאדע, א אננעקוםען pa עם שװינדען.
 י אנ־• םען האט בעאםטען ױניאן יןןדען אויף װען אוןי םארם, א בלויז נעװארען
׳• '! ׳ טשינאװניק. א אויף װי כלויז קוקען צו געםאנגען

pa ,קרי־ שטוינענדער דער אנגעקוםען איז יאהרען, דייםלםח נאך דאן;
 ;ניט חורבן א אנגעמאכט האט װאם קריזים א אינדוםטריע, אונזער אין זים

 י האשנ װאס נאר ארבײטעו/ אונזערע פון לעבען עקאנאםישען דעם אין בלויז
ײ האט און געםיטער זײערע ערשיטערט אויך  ענטריםנװגג םיט אנגעםילט ז
 ,קאםוניםםישןן די עם האט באדען דיזען אט און פארצוױיםלונג. םיט און

 רײחען די צװישען צװעקען פארטײ איהרע םאר אויםגענוצט פראפאגאנדא
ײ זײנען םאםענט פשיכאלאגישען יענעם אין ארבײטער. אונזערע פון  ׳ עטי ז

 ■ תורח נײער 'א םיט דרעםםאבער די צו און קלאוקםאבער די צו נעקוםען
 אכיי בערנ גילדעונע צוגעזאנט זײ האבען pa אידעאליזם, ארכײטער םון
ײ ײ ױניאן די נאר זאלען ז  האכען אלעס, אלעם, איבערגעכען. הענט די אין ז
ײ ײ :צוגעזאגט ארכײטער אונזערע ז ײ װעלען ז  עקאנא־ בעםטע די געגען ז

ײ װען באדינגונגען, םישע  גענעראלען זײערע װאס אויםפאלנען װעלען ז
ײ װעלען ײ באפעהלען; ז ײ םון װעלען ז ד טרײד שטארקסםע די םאכען ז  י

ײ םון װעלען זײ לאנד; איבער׳ן גנאן  pa אװאננארד דעם םאכען אפילו ז
ײ זאלען אמעריקא, אין רעװאלוציע״ .סאציאלער דער  אױםםיהרען נאר ז
הײםט. ק. צ. דער װאם

 pa געװארען םאר׳שיכור׳ט דרעםטאכער די און קלאוקםאכער די זײנען
 איבער- הענט די אין קאטוניםטען די ױניאן זײער האבען און רײד, זיםע די

 pa קראך שרעקליכען א םיט עם זיך האט אבער, אויםגעלאזען, נעגעבען.
 דרעס־ דער אין און קלאוקםאכער דער pa זײנען קאםוניםטען די רואינע.
 אי- בנוגע אי פראקטישקײט, בנוגע אי דורכגעפאלען םיאום ױניאן םאכער

ײ דעאליזם.  ארשטיץ8 געקאנם נים אדער םארשטײן, געװאלט גיט האבען ז
 פאר־ גאנצען אין זײט דיזע האבען און ױניאן דער םון זײט פראקטישע די

 אידעאליזם, יאגענאנטער זײער און פארדארבען, םעהר, נאך און טאכלעװעט
 אױם־ זיך האט אויםםונטערען, און באנײען ױניאן די געדארפט האט װאם

 ״אידעא־ קלײזל פאנאטישען א מיט און גײםט קאזארמע א טיט נעלאזען
ײ םאר געשאםט פרײנד יעדען פאר האט װאם ,“ליזם שונאים. טויזענד א ז

s e e
 דיזער ארן קאמוניסםען, די געגען קעגען-קאםף דער געקוםען איז ד«ן
 אועליקליכען דעם נאר זײנען לא־יצלח׳ם און םשיחיים פאלשע פון בינטעל
 ארױסגעװארפען נאכשלעפערם, און םשרתים ״זײערע םיט צוזאמען סטרײק,

ױניאן. דער םון אפיםעם די פון געװארען
ױ און רעװאלוציע, אםת׳ע אן געװען איז עם  האפו רעװאלוציע, א נאך ו

 * ®ון פעריאדע א קרעפטעז׳ זאםלען פון פעריאדע, א אנגעםאנגען נאכדעם זיך
 נוון אױםשםאגד דער םאג. צו הײנט ביז אן נאך האלט װאם װידעראױםבױ,

 איז ער ,װייל ערפאלג אן געװען איז קאםוגיסטען די געגען קלאוקםאכער די
 האם דאס װניאן. די ראטעװען צו קאםןש א װארט פון זין פולסטען אין געװען
 מענות צופיל אהן אינסטינקטױו, כםעט דאן פארשטאנען ארבײטער יעדער

 געגען אדער פאר :ברירה קלאהרע א געװען איז עס רעדעס. לאנגע אהן און
 דער םים געגאנגען איז מעהרהײט גרעסטע אוסגעחײער די און ױניאן, דער

 3געוואוםפ גום זעהר זעהר, האט םעהרהײט דיזע וױיל דעם, צוליב מניאן,
 האפ־ א און םארצוױיפלונג םקעכערײ, ליגט זײט אנדערער דער אױף אז

p ױגיאן. גונגםלאזע
 דער פון םיהרערשאפט די זײ האט היםעל פון טעלערעל גאלדענע קײן

 איגטערנעשאנאל די :םארקעהרט גראד צוגעזאגט. ניט אינטערנעשאנאל
 דערקלעחרם, פראנק און אםען דרעסמאכערם די און׳ קלאוקםאכער די האט

 י אלע םים זי םוז םען אז פארקריםעלט, און םארוואונדעם איז ױניאן די אז
 ברענגען, קראפם איהר־אםאליגער צו צוהיק ארז היילען נעםען איצט כוחות

 צייט זעלבער דער צו אבער דיקטאטור, וועלכער אירגענד םון באםרײמע א
 אפ- זאל וואס אידעאליזם, רײנעם מיט באזעעלט זײן זאל װאם ױגיאן א

םאסען. די פון גײסט דעם און וױלען דעם צײט יעדער צו שפיגלען
.קאםפם-םענ שרעקליכע הערליכע, יענע זינט םעריאדע אױפבוי די אוך

 חאכען ארכײםער אונזערע װײל ערםאלג, אן געװען דעריבער טאקע איז
ױ געוואוסט  • פיה- דער פץ כאציהונג עהרליכע ערנסמע, דיזע ^אפצושעצען ו

ײ צו אינטערגעשאנאל דער פון רערשאםט  ארגאניזאציע. זײער צו און ז
 יוגיאן זייער צר צוםרױ דעם געהאט ניט קייגםאל װאלטען קלאוקםאכדר די
ײ װאלם םיהרערשאםט ױניאן זײער ורען איצט, האכען זײ װי  דע־ א אויה ז

 סײאן״ אײן אין מאכען גוט צוריק אלעס אלעס, צוגעזאגט אופן םאגאגישען
 & דחנםסאכער 5 קלאוקםאכער דורכשניטליכער דער אײךיאהר. אץ

ױ שודערער םיל איז כויען אז םארשטעהן, צו גענוג פראקטיש  * םארניכבהה. צו ו
 וװריס• אוז װאונד א םארהײלען צו אויסדויער און צײט לאנגע א נעםט עם אז

וױדערשטאנדם• אםאליגען איהר צו ארגאניזאציע צושלאגענע א צוכח^גק

* * *

ױ אזא\עװאלוציע  גטסטגמ נים אבטר האם דורכגעמאכט האט ױגיאן די ו
n אין איבערקערעניש טיפע א פאראורזאכט האבענדיג ניט פארכיעעחן

 צווישען חױפםזעכליך ארבײטער, אונזערע םון םילע םון הערצער און םוחות
UT ר y קרײזען״ לײטענדע די אדער באװעגליכע םעהר די iriiA

̂ן שטורם א נאך  פגוריאדזו א איםער סוםט לעבען ארגאגיזאציאנעלען א
? זו£ ^׳ואי י י r אדער י » P>|P. קאםוניםםישער נעפלאצםער דער נ«ך און 

 װירסליכסײט נישםינער pa צוזאגוננןה כלאםןןרישןן ינע ז םיט ורן, אװאנם
• pa ערנםם־טעםינע אםאל אונזערע פון פילע כײ זיך חאם ^ ם י ^ י  א

נאנצער זייער אז פעםיטיזם םיל אזױ אנגעקליבען ארבייטער נעזאנענע

E אווי זיר האכען וואס םענשען, װי בײגעויאוינם אויגען d  u t a r n m 
 ארױםגןן■ זיר חאבען פראזען, נרױםארםיגע טיט געשאסען pa דעאלען א

g w .םױנעניכםסען, נעסגיעי p

״ ן e■ ײ w n. מ איידעאלעז קיײע ״ ײ י
פערזענלייכען נאך חאכ נאך םאכט; נאך בלויז שםרענט אלעם

ױ אזױ םערקווירדיג׳ און  דיזער אױן» ענםפער אן ו
p גיםעתים pa קיים a די y rm  pa m o —־
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n no. לאנג

 יין דא «ײ»ן ארנ״טסלאזע יפי<װ
 שיאמן ציפ׳דצן ליסט«ן עטלינ׳נ 1 י»נד

a irs ארוס. זיי c 1»י ניייי לייגאו 
n גי r, • סטאסיסטיפור, נרופע anr* 

 IS נפםיחרט חאט נױרא די גפםיםםען.
 סו a אונסמרנפצויוען אױפשוורשוננ,

 pa ts נ׳נוחנן יי« חשנון *יחר "נ?.
o* זײנען י«נר r פיר »וםג«פ«חר וא 

 איי נױרא די *רבײטסלאמ. סיליטן
 ״־JU ISMSJMJS פארשונמן איהרע כיט

 זיו האמן ׳נס װאס חןם »ינ<ר .ער5
 םפרסײדמנ־ גאנץ שםיםען חערען נעוטזט
 חנר ts נעושרם חאנען םפנכע ;ארםינע
in *•פער  pa איז נױרא is אימר־ 

n»: ;מרינענער n, ,חאנןן וױד׳ד 
in םײנונגען אױםגערריהט  ts ציפמר 

v* ניט נ»ך in אםת, גפנצער tnsa 
in ג»ך n, ניירא די האט »«nn 

 לעצטע איחר אינעלנעסוהט. חשנוגות
 פינו״ isisa זיינען עס ts גנ»יז,1»ושאצ
 ניינציג pa חונחדט m*t pa סיייאז

 ליםטע t»' דאם אמייטסלאת. טױזעגט
 קוטט צמײ ממר ליםטע איינם. 1נוםע
po שיםסטעד, 1םענ*םא ns .םינעםאםט 
 פטנ־ pc ט*ב«ל?ן אינעת׳מוקט האט ער

 *י־ נעזעיזן ן געשעםכדפיממם pa ויקען
̂טםענטםBn לײבאר די פון אויך םערען « 

w״n«c םון n .חשנח דין םטײםס 
 isisa איצט זייבען יטנו pa ts איז,

 D3S וױ צאחל גהיםע sts ארנייטםלטזע
is ליסגמ יםע11 די םי<י*ן.  pa ra- 

 אמייטס• m דײוױם. נײםם־םיגיםםעו־
n י'ום1םיניםטע s i iSDU’rsn ps י¥ך 

 ל«מ; in סיס נאטאגט זייר אודאי
 דיױױם 1טס־םיניםטעיארני pp*o ז»נם

ts נדט איז ער in נאנץ נאטאנט לטנע 
 ia- םון צ*ומ גענױע די ts pa גענוי,

 תונ־ אכט pa םיליאן s איז נײםסיואזע
 שיתננ in םױזעגם. וימצינ pat דערם

s איז i חינש, נאנץ s יא * pssjp pa 
 אושייםם* pa mstr«s סיליאז, צוױי

 אנ• םילי^ אכט גיז ײוױם1 םיניםםער
 איז שיפםט׳נו־ו 1ם׳זנאםא pa נענעמן

i און ליםם׳ג פערםע s ד* «בש־ n  ,t 
a אפ׳צר taiaa--------------מהלם
s ארבײםםלאזע ניסעל i רארט, און m s 

1נא װאקםם אםת׳צן in אין  צאחל 1
po באשמפטינטע un»M3is.* סיםם, ואט 

in םיך, איחו• פארשטעחם  pa נעשאנאל 
 תאט זי אסאסיאײשאן. םאנוםעסטשיחס־ם

 םויזענם אין אתסצרזונוננ ts «מאנט
n אכט־אימימצינ און rio o n ra אונ־ 

 און ;זי באריכטעט *its ■ טערנעמוננאן.
אין ts אננצװיזץן v* נאױכט איהר אין

 Din מעו ווען ts זינען אין חאנען ןי
ױנ■ ארנייטםלאזע ■ראצענם 1« די

 רי •M חאט מאנאטען *וחניןי יןצטע יי
סאמרעסערט. lies נאשעפטינטע צאחל
n אסת in איו װאס  tvpntns ,i  V׳ 
in״ns isr ״>is3 אנמחוינןן מאט 

is mso פון אוגאפחפנגינ אונטעחונונג 
irons. איחר uinssoMS גיט איו ps 

in טטייטםעגטס  po 03'Potrsnss 
in v io e n rs w  m s אונםעמע־ 

mid, נאוינ<הו לױט 1נא pa ױניאנס די 
 נאשעפטעטע זייערע פון װ״סען װעינע

in אשעפטינטע3 ניט און  .in ’>to*o 
DD'Jsnnnw,,״ m 1אפיציעיע i s 

ns is m n rs  iSpitros in  po ist 
 אשעפ•3 י1 סון mrsso opm _,is3?״

paroro וױי״ זײ אשעפטי:טע.3 ניט
po in ■ראצענט ts 18 זעו, ’ito'o ױג־ 

 צױ און ארנײטםלאז. איצט וײנען יאנס
 t’1 וױיוט *יפער, on os 1איח נעסק
 in פון אננעגעפען ליםסע> די ts ארוים

 איינ־ י1 איו ,sii’3 1לײבא ipns* נױ
 םען אםת. צום נפהענט איז װאס צינע

 חן ןי1רא
1פי

o נמז סיינט יפן״םעםבערם, u in יי■3אר 
 םען און 01טרי* כאשט׳ניםע pa טער

 Dsn 1״טע31א ליינפר״, 1,סקיל םיינט
 .אנ* די מיאנח. נאשםיםטע s קענען
 נעלע־ ניס ipo״3is קערם״,1װאי םקילד

s ps otn נעהען םיאכח, באשםיסםער 
 צאחל 1זײע אריין. ניט חשנון on אין
 n pa .moru םיל איז כייטםלאזע1א

 ױניאן־םים־ בײםסיאזע1א ■ראצענט 18
m'>t נמו, קען in ’ii, 3חא אויו» s 

pts>oo”3ia >nsn m יף1באנ  pa אין 
n נים «,33 ם״1טרײ .םהירד apn 

 חשבונות די לױט טרײדס. ױניאניזירטע
u< אין ts זעחן, צו ,st3s איז, s זיינען 

s וױרתלױ i ײטם״31א םיליאן 1פי 1איבע 
 אננענעבען איז dsii 1«ציפ in — לאזע

in  pa m r'P i נױ ’iS3*» lypis 
 אוים• n״’M פון אנהוינ איז ני״ך א1כיי

3« 1 םארשוננען. inאחי sisa3״»o 
in  invn םאקם osn די pons וועלכע 

 ענין נטנצען צוס ערנסט זיך נאציהט
 אמת׳ן on »<ם ציםער on אט is גפסט
 בייטסלאזע1א םיליאן 1פי — 1*יפע
ן סםעריסע אי[ איצס

m m m
in is  is ווענען ציםער״ליססע, סארס 

in is  is is i ,נעפר ט«מ י1 איז עכין 
 ססיל סטײטס ״יװײטעד in סון םימ

 שםאל־םר«םט. in — קארפאוײישאן״
חאל־ W. צאחל in םון איז ליסםע די

omמענטינער דיזעד אין ״ sisiiSP- 
 אײ oo’ippi חאנן ווערנע י1 צװי׳פן ציע.

oipr n זיינעו s i איחרע פון נ״טער1א 
ivpniss 1שא און r״y in אװסעמע־ 

iviiio. ייז צאחל זייער is’P'o s און 
 טוי״ 1ײייסי און אכם א:ן oinrn |י1פי

npi און oinun חײסט, יפס פינוי. און 
ps* ?אין אשעפטינטע3 פי in שטאל״ 

 י״1שאנ די אין ארנ״םע! אעדוסטויע,
 אסס10 שםא? סין ipooprvi און קעז

o'no o האנעז w  os*ippi זעלנען 
onponso .oosio ,זיד in  rs שסאה 

oosio האט oipppi ipi צוױי האנען 
Pii’oso( ליס־ די סריכען1פסרעםע ינײס 

po פון t״pi ׳1נייטע1א ,oin?sn ipe.״ 
ער i**ii?soip װי װ״זעי *ו —< איעם

in״t ;איז  oo’ip ai»r pi, ו* t״pi 
oipr די — *װײ צוטײיען. מען האם 

 האבען זיי נליפליך, ?ענען זיעע סרנייטער
poissrpus ,נעיט povocVni’s, ps" 

o?pi ; אין i*in 3”* די זײ, וױיסעןis 
ts ,ipo 3 «ײis״po| יט1 חלילח iso 

mono p*p, ײטען31א זיי iso זיד: 
oosio in — דאם I״PI| םאכט 

poisonyors is an ipipii נאפער־ 
in  mp ?לאונםיל״, ,םסי ipoipp s 

dost םארשט װאס in  ps ivopipoi's 
̂סםריע is -יאיעז :שםאל־א׳ i די i s 

3**oin ipnipr ipo א!הױבען iso* 
 זיך, פיהרם טיאםט s *its װי שםעחן
 זיי ts איעזסהן חױבעז1א יךt** 1 ומלפן

s iso oosio on ipsso pPso ipipp;
0P1P1**S...״

m. m m
oiso s is i ipipii א־ר װעי 1ציפע 

piP3*jviso s i.| 1אי S״”s ססייט 
ps p’iosp s oirm i-op’a.oipii 

p>s ,אעדוסםריען in  ps טלאנ־ײארם 
ps 11*0, — t*s 1צי1צװא DIPYS10 

0”31S in  **3 DOin’DPP IPl’lPII״| 
 אויםסאסוגנ pou iso p*oosp s ס׳איז

3** t”P ISI l»St op *13 ,0”31S in 
s ipoiipi osn'o • .p*t o*i Doin*opp 

is ציםער i po 1*י1וי־אין**װא1םי Sio־ 
d *is ,ipi’ijni dips»׳S> נליױ ipipp 

 pp- װעז imipi ois'i עס װאם איימזןהן
p>st ooin*o| רעדוצירט mini כאסש 

 s .oipvsio 1צי1צווא און *u*o אויוי
 *pi װאיםען ms* l׳3in ts װײזס, ין3חש

oimposi צוױי נעיוארעז ps oinitn 
 סוסצינ און |•1סי און לעבענט, פופצינ

ipo**3is oipnio !אחיסמר ןיד װאינמ 
ooin*opp npip?p po onni. רי

ד-------------------------—
........... י »

 װא<- טרײדס אתײא׳ר די אין נעלײנתים
 פיגוי יאחר » דודך געשיארט תרנײ טעז

 פאר• צו קאםפײן דער ד^יאר. ביליאן
 גע־ ווערט עקסידענטס פון ױך חיטען
רע;ירוננ. סטײט אחײא׳ר דער פון פיהךט

האמיענסיײ ״װאיריומעגס א חאט
 פיל איז װאס סיסטעם, 4איגשורצנס׳ שאן

 אײנריכ־ ^אז״ייס2קאסיא״ די וױ כעסער
 אורחא, אנכ סטײסס. אנדערע אין םונגצן

 סיס״ די אז פארצײכענעז איך װעי
 דאגק א נעװארעז אײנגעפיחרט איז טע?

 ■רעזידעגט שון ארכײט און פארשלעגע די
 אמ פעדאדײשאז אסעריקען דער פון גרין

 מיטגייד א בעורען איז ער בעת לײבאר,
מון ס^יט״לעדזשיסלײםשור דער אין

* י# יי
 שײכות אין ציםער״זאך א גאו און

 ! םון בתים כעיי ארכײטערתגינים. צו
 י האבען בעדפארד גױ פון ?אטעךםילס 27

ײ די אראפ *שנײדען זײ א? אנאנסירט  װי
 צעהן אויוי ארבײטער ?ײערע פון דזשעס

 דרײסיג אנטרעפעז דועט דאס פראצענט.
 בעדפארד נױ אין ארבײטער. טויזענט

 ארכײט, לאין נוטע א ■ראזױצירם װערט
 בעלײכתים די pc ערקלערונג דער איז און

 די פון רעדוצירוגג די אז נעזאגט װערט
 ווערעז נעמאנט געטוזט חאט וױידזשעס

 האבען זײ װאס קאנקורענץ, דער איכער
 קאטעךםילס פון אויסצושםעהן געהאט

 די װאו צענטרען טעקסטיל אנדערע אין
 םח נעמארעז געשגיטען זײנעז וױידזשעס

 סטײםםענט זעיבען איג׳ם םריחער.
 אראפ- מיט׳ז שױ\ אז געזאגט אױןי ווערט

 פרא־ צעהן אױןי װײדזשעס די שנײחנן
 די אז אויסקומען אלץ נאך װעט צענט

 אכם• םים םארדינעז וועלצן ארבײטער
 הא״ ךײ װיפיר םעדןר יראצענם אוךאכציג

 װעלבדםלחםח. דער םאר םארדינס בען
 דערזעל־ זײן וחןט איצט םארדינסם דער
 .1919 יאהר 1אי געװען איז עס וױ בער-

 םיל־ געענדערט. זיר חאט לעםגן דאט אז
 ותלנד דער םאר *םח געענדערט, םיל

 םון אויד געענדערט איצט, ביו םלחמח
 ענדע־ די אז און ,1919 יאהו דעם זײם

 נויטװענדיג־ א געשאםען האבעז רומען
 פארדינעז צו ארבײטער די םאר קײט

 ײילעז זיו, פארשטעהט דאס, — םעהר
 םען װעז אז וױסען. נים בתים בע̂ל די

 אכט מיט איצט פארדינם סעז »? זאנט
 דער םאר וױ סעהר ■ראצענט אכציג און

 אםת׳עז דער איז מײנם וועלם״מלחסה
 ויי גיט אויך ארט דאס געזאגט, גארניט

 שטעלען זיך װעט װער נאר בתים. בעלי
 ױניאן סײן אז זײ, מים אמובמנםיחןן

 אמא• ניט זײנעז ארבײטער די ניטא, איז
 חןם איז שולדיג איז ווער אוון !ניזירט

 ארגאנײ ניט זײנעז ארבײטער ידי װאס
 םאוד וױםיל V אלײז זײ ניט אױב זירט,
 צו געווארען ׳געמאכט שויז זײנעז זוכען

)11 זײ• unit ו*ל*ס

מ״ אז וױיזעז גענוםען גלײך טצענע אונזער  1עיע
 .5?יעלעםענט דיזער צוגעפאסט. אױםגעצײכענם גראד זיך חאט ױניאן

 יאןג^ ז א אײנפלוס װעםעם *פראקטיקער״, אלםע גרופע דער פון שטאנען
 ,י איז ױניאן דער אין געװארען פאתיכטעם און אויסגעװעפם צען

 £יג אלמ® חןר וועםעז םעגשען, אנצאחל אן םים צוזאםען יאחר, עטליכע
זו® צײט ז;ךבער דער אץ חאט לעבען מניאן פץ שםראם

 1זײחאכעז »ז געדענקם חאבען זײ וועלכע אױף פלעצער ױגיאן
 יעי ט ם% נט̂גאכ ״®עי אייט׳ז זיר חאט עלעםענט דיזער מארטגיידזש.

 פאר צו אץ פאראוים רוקען געטםען •אםעליך ןיך חאם אח שפױםונג נייער
ארגאגיזאציע. דער פון םיילען געוױסע אץ אױכעךאן דעם נעמען

S גאו אוגז בײ אמ זײט, אגדער דער פון P 
 װאס לאקאלען, קלאוק פאר א אץ םפעןדעל םעגשען, גרופע א בליבען

 וועלם א װאסער אױף ױם נאך וױיסען און׳ לופטעז דער אץ חױם עד נאך
 $רנ זײגעז װאם לכע,אזע פון נאםירליך, #גום רימיען כדר זײנען. זײ
ווגעגמיעדיאן^®[! קאםוניסטישע חאלב״אפענע אז־ער שםילע איצם ביז

ײ מ יױ פארקריםעײ״עז׳ גײםכױגע אזעיכע יי
K יש חעלטעז און םאג״ פון פאחױםער אק נאכט און טאג ליגען װאס 3 

̂זלום א אן דארם פיחרען אדער אינםערגעשאנאל דער אױף פאםקװילען ״

״ ג ע ״ ״ ״ ײ * ״ ײ ?9 U B V J
 « י ײ עי «ז גלויכם װאם מניאן, שםארקע a באמת וױל עד «ז טענח׳ם

עי *י קריטי• oyn און מ»ן, מגיאן ל«יאלער ■ י ?י
^יעלי ag זייל־ תןגענמנםעז זײן סארוױרקלימח «ו דרפים וױםםע  y”* י

l נים ,שלום*. סכוח געסוםעלם י»ננ םאנאטען עם זיך
ta ייע? עזיעל מימ נעם»כם עלום לאנג שױן חאס יתיאן די?  ̂

t װעםםאכער pa קלאוקםאכער *id  pa י םיט אױםער  י
o זיר ער ח»ם איצם און פינגער, קלע«עע די םיט ליפױשענם rt מ ^י םג  אײי

ל ננ«ק?_סיט סארנתערם נעווארען r*a pa יוגיאך די ,רמםעװען ע ב ^ עי  י
מי איז געקעםסט דך, דאכס איםער״ חאס ער װעלכער גענען גרופע  212, י

חאם ער װעלכעז עלעםקנט דעם םימ לא̂נ ימהרען פאר
ta זײ כײ pern n  t*a כלױו a םעלקעדינע ta ,np ייזונ י יייו ייינעז יײ 

׳ ! אים pa t*a 1םחע װחאםעווןר .פאר, זאנס, גױ דער וױ כיזנעם,

Dan oa pa סראיקע ז*ױע זיי, איחו pa יקיי רעמי* מגיאן® 
 ראניעיײזז נעחען ױי ta אינםסתסענםמ, j»a אױף איצם
 »JI2D2.EI2 1 לאיח םי1ח םײ י אריוזילטער6 איצטינע איהרע pa הענם
g ףגלים עם װעסען אידען, .יראקטי״ע״ n — קײט g T l י 

 »!עז1נ«סעםטי 2וױגעחערי איצמ ןיך pa כײראקראםיע סייערע אטאלינע
p*p די זאל רעװאלחױע ptsr סעחר t*i »»טעל.זא סון 17ארױסקל n̂ fa 

 װאס סעגלעסע nm*aai דיזען pa זײם״ r״a pa ארױסנעחאל«מ, תערען
̂  ײא° י״ז םאיעיאגץ געבעלדינען a pa חלום׳ט

° *יז P*nap»na.די pa םײ ומ-באלa B>a 8 אױםנענוצס כלוח
pa ̂ער דער םים ד־איזײנ יידזשענסי.סקעב־א קאכמיםגױ

 ויאלט ביזנעם די צו יוניאן. דער po שפ**ן 'דעם אוי; שען1םע טליכען"1יי1,פ
_ !נעשאדם ניט ױכער דאך עס

 קל םענשען דיזע אט *וניאן, 1זע1או סץ די.רעטער עס ען1זײ דאס אט
 אינטעמע־ אונזער po קאפ דעם אויף קרדין נײע a אנצוטאן דאס זיר בען

 םאםעז םין יק1צו יאהר צוױי םיט ױניאן די האכען װאם ער1םיח די שאנאד.
pa aiinoa תאינע pa אויף יק1צו זי און וםען1ויםגע1א פארצװײסלוגג a 

ijn די ;אװעקגעשםעלם םצב סעםטען גייעם,  pa ,iyin*o ל1עשא11טע1אי« 
pa pa ױױאן ד* אװעקגעגעבען •שוט לענען דעס חאכען װאם לאקאלען, אלע 
 נא־ געלש םענט a אהן האבען װאם אתםעמאנג, po ראםעװען צו כאםת
 דע1וטשטעהעa iaa 1 םאכען יק1צו יזאציע1א11א כאנסראטירםע a זױזעז

 יײנעז איז ען1געשטא 1סייע העלישען אין jyi**t װאם יהרער,6 די יוניאן:
 ןונ־ •ןוזעגלינע נעליםען האבען װאם תרכגעגאעען, נחגום סדורי אלע

 אן ױנ די אבי — 1,שיעו8 אהן כילותpa 1 זלדלים ײ,1װארסמ שסוץ יסע1ג
 די אז קאםף, דעס iaa האמןן װאם ,iyin*c ytn ;געדײחען און לעכעז אל1

 די 1איח iae געוואעען װעלט, 1דע פון ווערען אאגעוױשט ניט אל1 -יתיאז
 פיהרער׳ דיזע באװענונג, כײטער1א 1גאנצע דער pa חילס pa םיס<אטיע

 ארױםצו־ באװיזען שױן ם,1סיזא 1פא a בלױז pa סארלויף t*a חאבען װאם
 ,י1םקענע באהאלטענער pa אפענער דער סון טײל דען1כאדײטע א ראסעז

 יט1 טױנ םיהתנרשאםט דיזע אט - טרײד דרעם אק און׳םײ קלאוס אין םיי
 ביםעל דעם פון pa באיעם, פראקםישע חארטע, pa האסבינאציע דיזעד סאה

 י1הי pa נביאים, םאלשע נײע po זוכער אײביגע כאדעגלאוע םארטרױםםע,
 םיש־ דאך, האבען װאם װעלןש, קאםוניםםישע pa כאסםע אלטןן די זײ טער

י'רלטאװ ע° װעםעז pa טוםעל, פודם סארלירען צו נאתיט געזאנט, סויגס
̂'.?1̂1פ?..פיהרערשאפ יעי גיט_ אפצודעבק!?! געגלוםםחיך שטארק אזן*  

וױיל דאטיר םאקע ױניאן,

pa , רליו כד
.ײייןחנ

nam כיוז vt ^יײ• pa קאםוגיי דער
דמע סיט “

ײ האבען פיחרער דיזע ארויסגעשלאגען צײן די ז

ר m ״ « «- םמם־רע , « ײ
!דריי-אײניגקײט דיגע1קע1חי לאסע, ♦ ♦ ♦

 זיד באציהען אזױ ווי םאסען, גרויסןו די םיט דך חערט װאס אוז
זא ד״ צי ספעציעד ביזנעס, יוניאן״ די *ראםעווען שפאגעל־נײעם דתען צו

» ״ •י• *נ״ד ־ױ ליכט דע־ ״
̂ן ענםםער. אײנציגער אםת׳ער, דער עם איז גאנממחײט ̂אג  אין דעםא

 "פי1̂א ^וױ ^גלייני זפו םאםען אונזערע געלינגען אםאל קען םאכער טומעל
גגם ל ארבייטער אונזערע צוױשען םיף לאנג. אױה נים אבער צופיחרעז

'^ קװירדיגע1מע a אײנגעװארצעלם נעתעגענהײ®״ י  ״א"א_1ניאא
 0< אם 11 דאם, בא̂ם אייהר דינען וואם די צו מריישאפט

 זײערע אלע צזים צויט, קורצער א אױף געלונגען אגענםען סאםוניםטישע די
K רױסע3 im a דעםא- סעט ײעם1 חנם װעט קלאפער-געציע, ̂ און סי%ען 

 ש,פעה די אין באלםעלאכעס די געליננען. יט1 רעסער׳ יוניאן את גאגעז
r םיה די קײם.1שװעמ די וױיםען וואס *a pa יטשי ייר טרסאדע עם װאם 
 איינ־ ױניאו סאתיכטעטעז pa עם1לארע1פא דעם wi*tWp*iw שרים ביי
̂ויסדערישען דעם pa זיך װ^ען K אמ 0לו2  דעמאנאגישעז סא

new* װױאן אז^ t*a אילויו' יח האט ױניאן די אז אחןד ניסא*, מזחר® 
־ ׳ - ■ פארדאכפ נױט איקערען אוי״עטאן. גאתים חאלב a 5״

.*י
1« ״



r  Mar** w  r

*וײימאג,

o און putfp וײ r n •עפ בא^נבאטים 
ק נענוג וחגס  אז* אוי* אנצואוױיזעז וי

מייי. פיתת מל#ױן די *ז םאקט,  *ו
טנן שון םשך אין חאם םען״ מ  יאחר י

 רײגעפ דאיאר םילי^ פיר געםאכט
•ראפים.״
n זיד מאג ווארטיט ראוז םילא, r•*

ױ אבעד געםזנ<ם, איתר oyn בען שטנז ו
 ױניאן טרײד רער אין םיטגלידעד נעז

 םון עני^ן די ׳ oyn אזוי * באװענומ.
 »ז באפ^וסעז, מאכער ?עסעל אײזערנע

 דעיע״ קײן זײן גישט nyo סאםיניסט א
 באשלוס דיזער ק#גווענשאן. * צז נאט
 כאראקטעריםטיפ איז פאל דיז/נן • אין

 גע־ ^מענוםעז איז ער װאס דעדםאי,
 באקאנטער דאר אז דעם, צוליב ײארען

̂וםוניסטען  ײעל• פאליט, זזארי פיהראר ק
̂עראא דעד גלײכצייטע איז כער  גע

ip דער *םון סעקרעטעד o p o n y ro בא־ 
 ?אםוניסטישע װענען איז און װעגונג

 אין י*וזר צוױי נעזעסען פראפאנאנדא
 דע־ <}"\ זײן קעגען נישם זאל פריזאז,
 <ןא- די םון פיהרער װארט און לעגאט

מוניסטען.״
 עגג־ די םון ?אגװעגשאנס די אזיף

 זעהט, איהר װי ױניאנם, טרײד לישע
 ?ײן מיט נישט אפילו זיך םען באנוגענט

 צו ניט <אזם מען און אונטערשריםטען
 קאמונים־ די באדיננונגען קײנע אונטער

 אינםערנע״ די טאנווענ^אן. א צו טען
 םיט םארניצײך אין איזא, איז, עאנע<

 צו םיל טרײד־ױניאנס אייראפעאישע די
 דער און סאםוניסםעז. די צו םילד

 זײן םיט ״טאג״ םון “עדיטאר *לײבאר
 װעיען אונטעדשםופער, קאםוניסטישען

 לער־ מיר װאס דערםאר, זײן םו<זל אונז
 דיײ בעגלישע, די בײ דעסאקראטת נען

 םרײד־יוניאניסטען ןמגלישע און טשע
 זײער םיט האיל, טעטעני כײ נישט און

שותפים. קאטזגיסטישע
 מיפז איכער זיך געמען קאסוניםטען

פראםפערימי. אםעריקאנער
אם־ םען5 םיז ״פדײהײט״ דער איז

 האםיסארײ דיזעלבע זיר םארםצסט ריל
 און לײנג דער איז װארטיס, ראוז כע,
 טיטױ די אפצושאצעז כרייט דער איז

 די םון משך אין טרײד ק<אוק אין אציע
 םרן “״טאנ אין און יאהר צוױי ילעצםע

 גענעראיל דער איהר סוםט כמרץ טעז29
 פאםענםיר־ זײנע םיט הי<ןי צו טיפוש

 םים זיך באסיהעז בײדע חכסות. טע
 אויף באװײזען צו מוםתים איז אותות

 א\ן קאא̂ו די צרות גרויסע א &אר װאס
 זעלבסט־ און זיך געםיגעז דרעסםאכער

 עק־ װאם ױניאז, די איז םארשטענדליך
̂יר רײד זײעדע• ילוים זיסטירט  אײגענט

 םאל דיזען שולדינ. אילעם אין — נישט
 איהרע מיט װארטיס מיס איבעךשטייגט

̂יכע  חכם דעם באמויפםומען אעכעד
 איז איהרםײעגעז םאר א^ײז. ״הגדול

? די װאס יײגיג1 נאד '*  דרעם איז ״?י
 מס װאס הונגער, סאר שטארבען טאכער

 די װאס ימיאן, ?ײז נישם ע?זיסטירט
 די.אינטער־ האם ױניאז חגר פון נעיצדער
 די ײאס און פארטאכלעװעט נעשאג̂ע

 צו נעװארען פאדתויפט איז באנ? ױניאן
 זיד באנוגענט זי םענשען.״ פרױואטע

 ילײ אויסנערעכענטע אילע די םיט נישט
 סטארעם .און םארלויםדונגען, אוז גענס

 גע־ איז איעס דאס אז באוױיזען, צו זיך
 באדינגונגעז, גיגסטעסטע די בײ שעהז

 זזאט עס וועלכע איז באדינגונגעז בײ
 נישט װען אוז פראסםעריטי, געהערשט

 נאט אײן נוײסם אינטערנעשאנעל, די
 אזים־ נעקענם אלעס וואיט מען װאס
 דרעס און סלארה מאסע דער פאר טאן

 שרײ־ צו נישט זיך שעמט זי םאכער.
 זײנעז יאהר צװײ ̂עצטע ״די אז בעז,

 (אזש באדײםעגדע סון יאהרען געװען
 דער א'ז פראספעריטי באדייטענחג)

pik p̂ דאס אינדוסטריע. דרעס און 
pp| זעהעז םעז ®r בא־ אפיציעילע די 

 ‘אויספאר־ םארשידענע זײ פיז ריכטעז
 בא־ וײ פון אויך װי קאםיסיעס, שומט

פון פראםיםען וײזיגע זײ ייעגעז ריכטע!

 הא־ אםט, אין ♦ופשר-נצבגיבען חײנט
 יר װי געהאנדעלט גישט אנער זײ בען

 םיז העצעז געלאזט זיך נאר ׳יײם נגאן
 גערז״ אין פארטײ קאםוניםםישער דצר
 םײ גארדען ססװער םעדיסאן דעם סען

 אוםער* אן אויף האבען זײ וואו טיגנ,
 אינטער־ די םארלויםדעם אוםן הערטען

 אויגעשיצאסען איײז זיך און געשאנעי
 װעז ערשט, דאםא<ט ױניאז. דער פון
 איג״ דער צו• *געקוםעז זײנען םאסעז די

 אז םארלאנגט, האבען און טעמעשאמנל
 קאפוניסטי־ םון באםרײען זײ זאי טען
 אינםעתעשאנע< די האט קאשםאר, שען

 רעדזשיסט־ די אנצוםאנגען באשלאסען
 די וזאבען מאטענם יענעם .אין רײשאן.

 גע־ נישט ױניאן דער אין קאטוניםטעז
 ־py עם אז נקעזyרyג און ir>yn װא^ט

 זײ אוז איגט^^שאנ^ אן זיסטירט
ד װאילטy־ג גארנישם איוזר האבעז ^ נ  א

 דער־ רײד^. אםימ איהר םיט און גען
 ŷט»גאגיyד נעסײנע א oy איז פאר
yii| ר חגד און הײמאןyגyםח גאט 

 אין 5?וי גאנצען אויפ׳ן שרײען ״טאנ״
 האט כמח אז ״טאג״״, םון אדטי^ח די
 אויס״ זײ און אגג^אגט נארגישט זײ

 גע־ זײ כמגן זזאט אזוי װי ן.yשראםyג
vjyp ײן זיך 1ה*בע זײ אז א:?<אנ*ז>« 
V אויםג^אם^ שוין רyםריה

 חגם נעזyג טענה רyזײ נאך ב^יבט
 סוז גאטyלyד רyדyי װאס דא?וסזגנט,

 א װעחנז װייל ער ותן אונטערשרייבצן,
 הטyז ?אגוחגגמאן. רטר צו חאגדידאט

 געװא^דינער א yp»o איז דאס איהר,
 האנסטיטוצי^ רyד ׳ jy:y: זyכyםארבד

 נ^ואמגן, געהש־ט דאס איז זואו וױיצ
 פון אנגזש5םאץי זא< yארגאניזאצי אן אז
iyT־m' װאס םיטגיציחןר, yרnאי i:y e y 
ז,yאסט ױגיאז yװיכטיג צו
fyrnfijn זאל^ זײ אז jm jw דא אpױ 

זײער צו טרײ זײן זײ אז ׳•^נט
 ^אגםטימוצי^ איהר און yאציrארגאני

 דינען א<ן |ynn'D <אז^ גישט זיך און
 װאס ארלאגיזאציע, רyפא<יטיש א צו

y:wאײנציג איהר האט « 'w  y פאר־ צו 
 און ,Djyn איהרע אין ױניאז די כאפ^
 חנר פארניכט^ן? פאילשם^יג איהר

 מאמח געבאך װי^ ״םאג״ פון Dנאyנyר
 אינט^עשאנעיל די אז אײנדרו? דעם
 װעלט, דער «1אוי ױניאן אײנציגע די איז

jn' םארניכט^ זוייצ װאס y טײגועס־ 
 חגר םימנ^יחנר. איהרע םון פדײחײם

 רyנדyאוםװיס אז רyדyנטװy איז בחור
 קופער־ א צזיט חגםאגאנ « אחגד סע̂ר

^oy .ש^רען yײב^5אוים? זיך קאן ר 
 דאס ̂אזען םיר בײת. די םון אײנס

 עד װײםם געשםא?. זײז צו רyאיב
 •nyorK גאנ^ר דצר איז אז דען

 ־py באװעטע םרײד־יוניאז נאציאגאילער
vyVi ry אויסנאם אן זיםטידט ty i\ די 

y^ y^ 'D yw n פארברyכyדעד םון ר 
 װײסט צי נזנג?yבאװ ױניאן טרײד

 אנםיוד חנר אונםעד נאד אז נישט, ־ער
̂יסט iyp:'^ □jn םיז רונג  דיס־ סאציא
 כמגכטעעד און גרוי^ר תגי האט סאן

i» yo* דײטש־ םון פארבאנד ארבײטזןר 
 <זײ[ צוצוילאזען נישט באשלאםעז אנד5<

f ire tr:^ p א צוpםrוyט װניאן רyטr• 
 װײםט צי אםט^? ױניאז און

 די אז ,,עדיטאר״ ^ייבאר דער גישט
 נױyאגג האבען טרײד־ימיאנס ב^גישע

 טאדזגן ןyםDאםויp אז בא&^ס, א טזנן
 א?םי• ײזp צו וועחנן צוגעילאזען גישם

yn אז און טעטינ?ײט ױניאז yo? םאד 
 פאראנט- צו ןyצדלאז נישם אפילו ױי

 צי ? סםרײ? א ny5 ארבײט װארטליכע
 ־pyt דאס אז דערפין, נישם רy וױיםם

 אין׳ם נגלאנד,y איז םאר איצם ?גםם בע
 אנשטרענ־ םוךשלום לאנד תלאטישעז

 ער אויב ?אםוניםט^. די םים גוגנצן
 ציטיחןן איהם טיר אזגלען נישט, ץױיסט

" םרײד־ױניאן א :py לעצטע די פון 
yn: אינט^עאציאנא־ די ^לאנד. אין

 סאציאליסםישען פון ווינפארסאציאן
 םע\27 םון אינטערנאציאנאל ארבײטער

:* 5yiyp ׳|lyo אונ־ אונז, דערצעחלט יאהר, 1928 #םערץ
%

דורך קאםוניסמען פון *אױםשליםונג
m בריפױעע זײ o /ױניאנס

̂וס .דער  ?אנותנשאן דמר פון באש
 אין פארםײ לײבאר ענגאישעד דער םון

 געוחך באשםיםם איז זואס ,1925 יאהר
 1926 אץ קאנװענשאן חנד פון רען
n r^ אז pזײן נישם םאחנן אםמיסטעז 
p 'p פאלעקטױחנ און איגדױױמעלע •jn 

 דער פון אנסrנyװaאP די צו לעגאמען
 אפ* »ן געפונען חאט ■ארמיי, ליעאר

m &p מ ײניאנס, סרײד די אין חד  ו
 םאקםימאר זצימנר דמר םיס ױןי באנחחנז

 עטייסנ פארטיי. יײגאר ׳ד• ווי .ליניע
מ ױי ױ .אימאגבאיח n ווי יוניאנס. ג י

n ױ ג נ מי n^ מ r און n יוניאן
aro^am W f W j l . aמז ,־*> -i f

 ?אםוניסם^ די .װאט עס
i ותלכמ טונג, r r r  o p m טאג  קאנסםיםוציע *פרײהײט׳׳״״םאג׳' י

• עקספערםען. ־־.•־ ־ , י•
?אמוניסטי־ כ׳יעכען. :עלעכטער, א \ ~

1 p r,^םאך^יק^ .װ^ס;־יקטאםאד ly iy i 
 ארויסצױ סײנונג זײן װאגם װאס אײנעם^

 yאטארגp אויױ םיביר ?ײן ואג^
י  װאס ״פרײהײט׳/ דער םון כישרתים ו

 יא־ און פארשיקוגג םראצ?י׳ס כאזינגען
yDאויס שליסען װאס זײ, —סטױט\ ׳ 
y' פארםײ רyזײ פון iy| םyנשy,װאס ז 

 צו גדיגyיגסשטyז ״תוצפה״ 'די מאט
jy :"t —  ,|yp:n צוזאס דאסyיט ז» 

''?yny רער פון חבר̂י yoyo:, ,צײטונג 
 די געװאהגן האי, ,:yoyo •דינם װאס

y םון רyפארטייריג : 'n װאהיyאין ז 
 און ױכיאז דyמאכDyדר און pלאוp ער1
 לyשאנyרנyאינט דזור פון רyאפהיט רי

 ̂טאג׳״, גיyמyט חגר !קאנסטיטושאן
nyppjm מיט האט >»y כחות ^ ט  אונ
o שטיצם n אנ^אט ט^מעני? :\v:v 

 ,I'p:yB yנאסyג ^yDDn ארבײטער דעם
 צוליב ןyפארyדורכג בלויז איז \ח{לב?ר

 לזאי, םע^ני םון שוױגדלען װאחל די
 קאנ־ iy;yi< ^יחגן צו חוצפה די האם

 די בײ װאהלען yהףליכy און סםיטוצי^
 װאס זŷאםוניסטt: די 1<ול*&ט*כער

nyp*D p'̂ >p pny' |yaf.i פאדםאכט 
 ןyםיטיגג ױגיאז אויף םויל דעם

^ly צו װאגטyג זזאם ער װאס פאר, n 
 הײםאגם, די .*ײ; ;םיינוננ נעyאײג אן

 ױניאן חנר אויױ געפײפט האבען וומלכןג
y^ w 'DW fP אױסג אוןyליyDיר די רט 

^:' חנד צר ניאן ^ny^oo ,פארטײ
ם רyד נדיגyגדy.פארשװ  םאדםע־ יזניא̂ג

•p ודזנגען רײדען צו דאס װאג^ * 
̂ר פון האנרלוסמן סםיסוציאגעצא  אינ״ ד

 א 1פארא דען איז צי ל.yשאנyרגy<ו
 װי חוז? njnypyn: א שפאס, רyסש•yנ«ר

j'•׳ דאס?
 אײנ- די אױך איז יגTרקװױyם און

 קאטוניסםען אונזערא פון מטיטיג?ײם
 ״טאנ״ פון םשרתים םעניyט n םים

ir' װעגען iy ,איבזט־ פונ?ם :typ ĵn זײ 
 אײגשטי־ דאזיגע די נדי און שרײבען.
 בײח:, וקובען פארזיכערעז, צו נױנסײס

 ראלען די אײנגעסיילמ 'i:y: ,py שיעט
 ר*וז סאטיסאריכע רי זיך., צווישעז ’

־ ^p 'd דער פאר דזשאב דעם סאכס 
 גאטyגyר טעפעני חוד אוד *םרײחײט׳״

ױ אזוי ״םאנ״. איז נזזײעם ד ו  זיך קאז יי
 םאר־ גישט יצלח <א דעם אויף אמר

>ppu>\tyw חגר הילו״ צו איהם >y iiy- 
ד.yגעדזשyם זענער

.yn>yt pדא •לאפיעז אבער בײדע
 חג«אנאגימ> דיחנלבע געברויכען כײדע ;

 אוםן זעילבען דעם אויזי םארדדײען בײחנ
^y איז םא?טעז די yrn  im n n פרא־ 

 םון שרײב״׳יןנעכט רyנyדוננyג דאר זעז.
טעךאפריל:7 דשפ שבת שרײבם *טאג״

 ניט אםילו האט דy !גײן אוןי ^גײן
lypp דעם גצםאכט iyp דאס םארזוך 

:P בײ טאז, צו  נדיג,yגyאגםר ניט py״
 כאאמטע אלע אויסנעשלןס^ ער האט

 -py-i: די ,22 און 9 ,2 לא?אלס די פון
 אינ״ דער פון oאלp<א ײניאז דרײ םע

 ״אױ אן iyay>y:D'm און טערנעשאג^
j *p" די אז nyp:y?'ip ?דרעס־ און ?לאו 

 ־n זיך זאילען pאלpיא די ®יז םאכער
גיסםרירזןך.

nyp ־ iy ii y itfym ד געבדויכטyר :y- 
lyaPPt p אין nyrny:yo װאזענער y i 
:סערץ טע[29 ®ח ״טאג״ םעםעני

 אײנ- אין געהאגדעלט זיגטאן האט״
 עד ווען ?אנסטיסוציע דער סיט סלאגג
 יאר?ער ני< אויסגמשל^םען ךאט

 רypיאר נױ די פזן באארד דזשאינט
Pif^P אין mעדי האט סאכער^ ס* 

 חןר םיט אײנקלאנג איז נמחאנדעלט
 אויסנעשלא־ האס ער וחנן קאנסטיםוציע,

באארד^" דזשאינט שי?אנאער די םעז
 זעהט, איהר װי געברויכען, בײדע

 בא- בײדע און וואדטער, ויזעלכע כםעט
 גיחנדםרעכ- זעלבען דעס םיס זיך דעזגן
 און שי?אגא איז גישט ליגען. איגעז
 אױס־ זיגמאןן חאס יאףק גױ אין ני*ם

האם און באאדד דזשאינם די מףיאאסען

iy p די וועגעז געוואלז־, ^ווץיט און 
yp און ;

 tfPWW *ז צײטועעז ?אטוניסטישע
̂? אזו̂י אויםפארשונג ̂ו• נײע שפא̂ג דיזע pװא בלויז ר4*,;* ראי ŷ ̂עוער n ציטירט גישט האט הראפט pyo- 

 ומל־ אויסםארשומ דײװיס׳עם רעטערי
יז, ריטי.yפראספ פון באוױיז איהר DP-iaor-wc סך א אויוי כ׳לעבען װאלט װאס ײם,pיגtארבײטסלא גען

 פדאד די באװײזען צו קאםוניסכמז םאר ארינינעל גאר * שויז איז דערםאר
pnyBD, דורך אינתסםריע א אין fijn װאp צי פראםיט. טיליאן טיער אזש מאכט ?אפיםאליסט ענערי אחגר חגד 
yp:yn| די אםשר pאםוניסטyדער מון ן 

 װארטיס טיס ױיץר םיט ״םרײהײט׳*
 קאפי• רyיסrגו דער אז רyאײג nrry' גישט דען וױיםט צי V פדאפיםעז ypp• :yny םארנאנס און Dרyיyאפpרא די iyp םא• צײט״״ ״שלץבטער א איז אז בדאש,

 צײטזנז, y^ צו פראפיטירם ׳םאליםט
̂מי Dtnyn py םײ  א אחגר פראספ

tfp'pnp די א<עםאל זיעען קריזיס פון ^גות די pלyנyדy אונטyרנy.דDונג#ty ורעלכע iy:yp ײן? yp'T'np? גיט PMH- 
 ?אייםאל. גרויס םון און מאגנאטען pבאנ מ <יח Dypp^p ותחןך און האלטען
 בײ פראסמדיטי םאר באוױיזעז נעזוכם דאמ ?אטוניםםישע yרטyלyנ די װאלט

 קאמײ אויסםארשוננס yיטאליםטישBאp די בײ נישט און ̂אי איז ארבײטער *די
py'D, צי ̂רװאוםם זיר זי װאלט py יג האטyהyחגר אין פראםפעריםי א רשם 
̂י חגר איהר אײנענטליך p pnyo'pװא נאר אינדוםטר̂י דרעס און ?לאו?  איגטער־ די געגען לויםדוננם־טאטעריאל פאר־ דארוי זי װען טרײד, אין צושטאנד אםת׳

ל.yשאנyנ
 אינ״ |y:iy: װאלם• זyסטװעגyפונד

jyp^ צו זיך סאנטyרyט n r אזוי װי 
jy די D P 'j^ p פרא^ אזא האבעךאין 

טי ^  םאר- צו טוױיצריג אזוי ןyבאװיז פ
’P נענעראל א לירזח npp, האם װאם 

 טיס״ ן^ױ איז איז װאכע) 26 רטyדויyג
t נעםיהרט טעדהאפם rw iiy i, און ypno 

Kביpווארםיס פזײילין ריזצר פון על 
 די pדאw אזש, באהויפטצם זי זאז אליין,

ty p tr : itw ^גאנ״ רער געוױזצן האב 
 באווצטנג ארבײטצר אנערpריyאמ רyצ

 די און *ןאםזי״. א פיהרען צו אזוי װי
 איז באוחגגרננ ארבײטזןר דyאנpריyאם

 ^צדנצן נישט זיך װי< און נאריש אזוי
 חןר איז ?אםוניםםצז vivmm די םיז

 כמז.~. אזוי װי ױניאז, רyמאכ קלאו?
 ארבײטצר• . סיליאנען םארטאכל^וצם

:y^ אזוי װי yD? גאנ• א פארספצבט 
M אזוי װי טרײד, צען pyp  |yp םיט 

:pnypp::y, םאר<ויםמט םזנן אזוי װי 
 װי און באומגוננ, ארבײםער גאנצע די

ױניאן. א םארניכטעט jyo אזוי
jy אלע די. טראץ 'nyyyn און 

y ''n yy rrn« ::r,| װyװ*ם מניאן, די ט 
^נצכמז אין װארעזyנ איז

 ואל oy וואס און זyסpװא וױיםפד יאהר,
 :'yoyo מט נישס וחנט פאסידען, נישט

^! ךי נישם און ״םאג״ ני םו א  לינ*yג ?
:iy פארניכט^. צו םאל צוױיט^ א ױ

דעס מרך חי^ןר ^ןרע פון קראנקחיים מארםײחןן
* פון געברזין־ צײממען

ם מ א ר
רענולירער מאגען כאױהמטער דער ;

 יײכ» איחר קענט םיייאנען. יעגע ®ון אײגער גיפ זײם איתר אױכ
 בפ- עקס־יאסם וואם עקם־יאק^ ברויכען זועיכע די״ ■ון אויםנעשינען

 וןױ■ געשינעז זײ קענם איחר זוכען, נים לאגג זײ דארשם אמזר דײם.
n יעדער r® איז גא̂נ אויפ׳ן םרים. און jm w ין סקוי. אין« nycKvc 
ױ ײעם איתו־ ווז® ®דער  -Hn« איחר קענ® ווענחח און קעחרעז נאר י

 •u« וזאם nftnyrqn אייר וחןלען וואם נעברױכער, עקס-לאקם נען
n מ»גען. יארץ אח עקס־יאקם םיםעל וואונדערבפרער .

w• ילינ « r « n שגיאמ W יח M M  m m

y ו ♦; 4 * •  ׳׳/W 4׳ ,יי
ftM

א ם- ע ש דז ײ ה װ ב ד טו א רעחממור צום נױ^ 8 פ
ר ע אנ ק רי ע מ ש א רי ט ם דו אינ

. p® ®יז r. רום»װ •
t'k ey ײ *ננענוםןנער *ן  די ניי נ

 איז •רבייםער־סראםם t» *נ*םיםםעז,8«
 װאס •רםי<ןן< םין » .ק»ם»דיטי״״. »

 «יס און םאריזויםם ivd און חויפם ײען
 ®לנע־ חןר חנם אױזי וױרקם אזעיכעם,

m;םימ^• y אננאט. »ון נאכפראנע פון 
^M» t» װי פוױ םײנם, ד»ס  טnyג ?y־

י נאבפרפגע די ומן פרײז, אין .ארױןי ו י ו  י
a n, ווי נרזןמר ומרט פאמרוננ״ רי 
y אוים׳ז אננאט דער n v c^ חןר און 

y םא׳לט פרײז ii| דyגרע־ ותרט אנכאט ר 
 אין אויד איז »זױ נאכפרפנ^ די װי רפע

 חוyמ קרינט פרנײםזגר חנר מידמתם.
 איז oy ווען ארנייט זײן פאר באצאהיוט

 סרינט רy און םםינוננ,¥1נ»׳ן םעהר דא
ײנזי oy |jni רyניגyװ נאצאמיט I ז r 

־ya ומרט oy ווי ארביינמר, «חר ^ 
ג ךןו

 חאיטען ע^נאמיםטען נ<ויז ניט און
a םוז n ,פשום׳¥ אפייוו נאר כלל nvivrs 
««bv jya .און אױך nyoya םון «t r o n 

 ארנײ^ר די באהאנט דעם מיט זײ;ען
 נוט, חרyז נאר tvP3nya םיר )עיבסט.

c o אין װי nארנאננyנoy .1אי תריזים 
י «יינ׳ח ,1922 און 1921 ז1י*הח די  י

o y rtT ’ ii ר ז־י םון^  :.y>«oy: ארניי
jn די ?וים y a ’v, װאם nיוײבאר ר T 

 אויב tv אויס, סומם ,tv נים צארםמענם
דורכשניט<י- רn *ו ,tytvt tv>vr םיר

 אין ארבײמר «ן פון פארדינסם
 רy חאם װאך, א J58.60 limy:איז 1920

 154.60 װי נים מעהר םארדינט 1921 אין
 םון װ*ר. א $52.00 ב<ויז ׳פויז 1922 און

tv nnv' os:s' װיידזשעס די האבען
v. י1אוי tnyt tyחויבyננv צװיק n v

“ivtny *ו געווען איז כ« דיזען מים
 <א:ד 1אי ווען ציים^, yנטינ”ה tv טען,
ynyt( אחם tyiwyo ty jv ’P’o אײ אײז 
 נעדארפט װײרז״תט דאך tyavn נײט,
ty>«c. אויס זיך לאזט cy tv ניט איז 
”y: tyt- וואם ציםעחגן די לױם אזוי. t 

tnvttp זאמעלט t אוים, •וייזט אי«ט, ביז 
tv םין װײדז׳ןמס די זיינעז דורכמניט אין 
 אויג *רונט׳ןר. ניט ארבייםען ײאס די

y״v אין v j סריגט אינדוסטרי^ס nאר־ ר 
 אנעי ױינעז ווענמאר, עטװאם רyבײט

nרםvװאו אינרוםםריעם, מעהר םאראן ר 
 װי סעחר םארדינם ארב״טער י¥ר

םריזמר.
”tytv>p t:tt דטער אױף אט tny 
y טאקע t 'j" v .ײ טאנופ¥פטעו^ם  ו

a איז tv טענה׳ז, n, דאר<«רבײטער ײאם 
 םאר־ yt״t םון tytv>y:nyoj»^ ניט האט

tyoatn, פין אכ1¥אור די לינט n n איצ־ 
 ־Vt וױ, א»י ט.’יניןי1ארבײטסלא טינ¥ר

tyj ,אויםנןך די אויוי האנסורענץ די ויי 
 מטאר?, nnyt איז jyapnv■׳' ארבײםע

 נאפאיזזז, 1אי פרײז די אז ,ay ה״םט
vנyדי־ נ¥בליבען ו״נען וױידזמעס די ר 

ya>yt םריה װיy,םאר חנרםאר בלייבם ר 
a n מאנוםpyט׳ttוnאיג נים רyסײנע ר 

 דאר איו רyײנp װי וי1א און ■ראםיםען.
 חאבען ,tytyit mvo פח oytra אין ניט
 oy איז צודלטאכט םעהםאריס םילע זיך

:p אויך נעדיםם ”| prn אן נים ay״ P 
ty אין tחyארײנ*ונ t:w n y n » ttv  V"i.
ty>’ tt ” t חאמן אפילו tv םאר vy> o n* 

 ■יאצענט גרױמר א tnyr חאט יאהר םעז
 און םארדינם נארני׳פט רyבyארנײטנ

n נאמ א ir a 'n v a נאך האבעז צאל 
ty n n^ ,צוזאםען t tt»'y>p,« וזאנען 

n פון פרא^נט 40 א v אר«ארײ«אנס? 
 dv יאחר. <¥צםען אפגצמניםצן ׳צילצכט

t'v אפילו m vttyt tvcvryt םפצצי־ א 
v צו נאמען ציער tt ,צױטםאנד tvo װפט 

oy פראםפצריטי״ ״יראםיםיאזצ
 דער־ די אין דא איו oy אםת וױםי<

yotvo צים¥ר t»v צו ׳טותר t«p .tvtvt 
t ומגעז איינצ^היימן n^ חנר וױ 

r רעכטמ v נעמאכט tn tn t ,tn v tty t גים 
tvaytyttv• ו» a שטיםט עט א m ניט 

n די םיט n j v מ םיםנים עי  אן ציינען וו
 סארפארײ־ די םון םארדינםמן די אויוי

«אנס.
 םיםן ריכםינער t״oyt>v tv איס

tntnt tveuyt ivp סמאה. םוז פרײו דאר 
oy איו ypvo אס̂ו tv אויוי o n 

v tv onyt m ty ro o p y  pvoo נאנץ 
 פין פרײז דער אויב tv נעםגעי. חינ׳מר

pvoo tycntyt v פיוצלוננ שטײנם v n v 
 נאך dv סיינט .פאינםם״ w**sy אויוי
t'v נים  oytra v x r tv פיוצלתג upyrn* 

t m  tyaytyjt* tto op nvav .tnvttvt 
v iroPvmv tv ,tn סיגסטייד פרייז ?tv 

 פון tyoayryt די אויב נים. אויו <מן
nyoniyt v שיזנכם, געחןן אינתםטריע 

trttn ניט דף <vt «נן וױ איו a, וױפיל 
 tranpuv tram (.נולם״ ״בויס״ די

 *omt ססאק אױפ׳ן *umtyn יענע
מ טשענדזש, מי tn ו voo חישנד זיך® 

י טרײב׳מ  וױפיל איז ו״נמר), ירײתן י
 ט1וח .בזמיחנן״, ניט t»>*t .בויס״ די

 ,1װא v nyoyvr אחנר וואד״ v פריחצו
tmooru'M צושגממד דער  * in tut 

«ו| פרײז אויפ׳ן א*רו«ן סימן

 חאל■ װי ,tvo pip v ,nvann יאסיר,
yo| פריי״מ די pvoo no פאר־ אין איצט 

 די limy; םיר יאתר. tyovy? סיט נרײר
pvoo ײאו, מצנמ no רyציפ  ? n  tint 

rtn tyroopy איו t 't r ניס ttv ttmyt« 
’lyovtt yp סיט װי ■יאקארדיג foy 

t*v .nynnav די <ויט y r 'o o 'o vo a 
v׳nyo םייסס״ די פון* ooip ,אוים tv 

n n סון פרייו ײרנשגיט dpvod y?v 
povpp איו ײאך tpityt 20 םים v פרא״ 

nya>yt n אין װי nvap.n צענט n װאך 
o נמז tint און צורי?. יאחר v סים ty rn 

dp אין nyo'y נאו ואס אח דאלארם םון 
n y» tv  tv״n y .1מצם׳ דנט פון םום׳נ|

 פארשיי־ 216 די םין onjrn ntn איז מאי
dpvod  ytyn וואס tinytt םארקויפט 

tvtytB* אויפ׳ן 'inv n n ty ro o p y  pvoo 
yt( אויױ nya’ v און פינוי v כיליאן חאלב 

דאלאר.
 -yt די tv ניט, ויך, דאבט ציינס, דאם
tv o ty r טארפאריישאנם די סון t״tyt 
tvtjvtyt .שי¥כט op ,onypnvo צײנט 

ײ tv גאר,  פארדינט יאחר tyovy? tyavn ז
nnpia מים װי v צוריק. יאהר

”t ניס ואל אך1 די װי נאר t, 1*לו צי 
 פרא־ :עמאכט האבען נ׳אנוםעקטשורערס

n במיו צי פ־טען, yoon t nyn >פון טיי 
 מערק־ די onyppny ניט אלץ בלייבס זײ,

 ארבייס־ די ווארום ערשײנוננ, װירדמע
nyayt האבען T t אמענאיט- ניט nyn tv 

o ” njyjynyt;, וואם t oy״vn tyt איצט 
p’B'ttv ^נים און א^ײטסלא tpo’ try t

H־oyrtn ” tv םון anv »n״.npo
dp נאך ' p tvo ttnt ,t’v  n n 'r f nnyo 
n  in n ^םון סיינוגנ nvB nnyo y>'B• 

nליכnנyשט n  tyttm nnn 'B  ooByryt y 
n y ro v ’ v לאנy אין Dytna n n .װעלט 

t” ,זאנען p tv״t ס מ  ניט tvo יאל װייוז
Jo״tv , t n איז נזט o n לינט n ’׳nyte 

tto ytvP nyop'nnyt n y ro v 'v  n n  nvo 
o y tra  n. םעז וואס tvo *intrt ,איצט 

tnyt nvt vtt א אתיםצוכרעגגעןnטיpלty 
jv- װאס p  tPJVP >Vt ft® n a  ,nyr>’ a 

tn n tp אויפ׳ן pnvo*o>tnt אײרא־ םיט 
tyo .va ס  די פון 'אײנ¥ tv אן, וױיו

tPt'DV’v םון אוחאמן״ חויפט  o n צו־ 
n tv o r לאנד אין v t  ooyt סוז o n, 

 1צ tyo'pyt חינש שוין איו א״ראפא װאס
n נאד וינם םון ויך n ,םלחמה tv, ,לםשל 

o איו וואס !ײיסשלאנה rny ttmyt ניט 
ty צוריפ לאנג tv ? rn n  ,ttv, 1אי tyotpyt 

n און זיך, צו yov  n  tntyonytnya’ v־ 
tn תאנער vo yo םון r v  ,y'vpnvna ױ 

ytttv o tn tp tvp  nypnvop v tynviiyj* 
tv ,ntn ױ אײתופא נאנץ ם.ז מ טוז  tv ש

 cpntvraDVP tntttu tyavn לענדער און
»ז' n ויך צ»י׳ a צו tytvp 1אונ ntptvp,־ 

tyanvn nya’ nyn .tn די ooDve>») yt'n• 
 tyavo צו ציל ny«t שםמלען זיך לײט

oovp o n־na״t. פון pyp’onv o n בי־
1 tyo n a  ,nyr<אל v m vPנהvלטtp די 

tn tn t oy nnvn tvoyt |tv .y’vayniptvp 
tyo ovtt ,o n  ■pin זאל tn y o n n v D 

y’vptnvnv n אין tyo ; ’nvopyt n n 
tnyt *invn 1צ tnyty>pnvo י  nyttv*, י

nyn״ tyo ttyoovp זאל tnyayppnvo 
o n ,ױאם :יװעםש ypnvor v. *nyt p k 

panp די אין onvopyo y rn; םיס 
o, אײן y t'p ’ v too nnvn tyo ,onvtt 

tyavt «t nyav גיט i n ” t r  nnvn tyo tv 
onypnvo .D m n« tt ,נאר n  ovtt ovn 

nyo»anv םאװינען tyo o ty a n  nyoya 
oy אלס אױין נאך n n  nvo nato v 

.opjnt Dytt'a nyj'n
yavn םארשטעהן, «invn מען tv  n  tv 
vtv tto (םי a tnnay אין nyn פאליםי״, 

n n  no tPtvo'avp ynytttv tto •אינ 
nyo” anv o n  y'nootn׳•pnnvo o 

o םסען, o v b r פון ניס t״*rvnvn isM  ny 
n  ttnt .o"p באלפנאטים typ tn  tP>vt, 

tv װאלמ עם t nvo v t״tpoopryj n y 
 npo״anv <n בײ זאל tyo nyoya נעלױנט

nnyoanv״tyo וײ סון n״oprtn ױאלסזנז 
ttv ooyry נאתיט ױד «ײ t ײאלסזנן 

tyotpyjo’ tnv םיט v נחיnynP 'iyt.tyo 
tvovt ypvo oy iv o ty t ttv o n  tpaytt 

•V tv  n>va
iJtnnay n אין n n איו שטיםוננ *yt 

ovtt ,o n  tto tttotp די o«>oooyryt 
tvavn זיך n n  tv ,tnytyjomv אכנײ־ 

p v  nyo גיט ntvn, v p ita,״ v פת סײי 
n n ,םאשין yo’ ttyt v oto ovtt ארבײ̂ג 

p v  ny mu אױך .nw tnanvo v
 נזד ײויד nyn*no too ovn נאםימיף

anv tv tv ,ootvtt״v p v  npo ^  לעמ
ny« כמנש nvonn •nvn ttv חאמנן 
o r״t ח  nyav װאױנמג. v ttv הלייחט־ י

n n צאל to( ̂םיפלעז די ovn ny ovtt א
 באנחןניצםעת v tyttyt pv פארברויכט

pt?a tyo’ tp eavpn ovn ny דאס vevo 
’opt .rtyoo נױסינסנמ tpy nn nvo 

nyav ךי.own״ ovn םאי* אגגעמימז 
nnyo |ypn ױ ןי חו ח  tyutnyoyaonv א

tto די no n n  p v  typomo״no t ,סילע 
tyo oyn ,nyoanv tnp*onv yp« ייר 

ovn nye'*anv n n  ttnt tv ,tnytyaon® 
typ’ttva Dy jv, די p n y  pv totto 

iw®< ױ <ינ vt you y•

 ניט נאך r» ח#ױזאנט דער
לױטער גאנצען אק

tnvopvnn nnna  nynonjnt' .
nvt n נייײיזעז אונז ovn װאס n 

 לא־ po tvrpyay סאמאננענער װאס
vt. n n  tto n vop rm  n n  ?2  >vp• 

p j'oan״o“ גיס nyיטnvיyל '•o r  v 
yp> ,ק  popvnva nnyt nyav• אינעײיי

yrttv  tnptyt tyavn v o  .n o o ’ n 
Pttn'ovo,) נאיםאלע אין װאם v״tyo 

nvo oro װאלט ''opto 'tv ovn tvo 
nn v  rnyoynnvo נאך ypo .nytny 

 ynta yoovn>ypy nvtvt pv•> סיאוסע
P’o r, ויאס yyoyo. ־װאלט חאל Vi v t• 

a twavayMV p v  ,tyjny> oonvn״ '*n 
p v  oy .tvrpy^y tvt נאר v ,נליס 

oy ovtt יזאבעז v t 0 נישטPtny;:” nv 
a (to onypyPiyottv׳n !הסוסאה

oyn ttv געזאנם, אםת avn ,איף 
rntytv>nvo סלאץ ױליננ סײן tto 

na״oay ,אונ־ םון טשערמאן םיט׳ן סאל 
nyt שאס oyoa ttmyt ׳ אין וױtv ,pyne 

 oy( לארPטי'n■א ,n פון nyn חלילח
nvtvt v לױנט t ײ  ,tyavonn nr נישט ז

tyavn ovtt ויך ppv pv o n rn ty t 
typy סון typna’ t J in ,מעלם — ttv אל׳ז 

 ntntpo, — ײניאז םיז oaon מיט׳ן
n םיס n ,נאסימיך, אויסנאםע tna.tto* 

ovtt oyo מיינען V tyavn tv ootny 
 t'nvo yooya ovn tvo p* ױניאו
), Vt װאהל iv 'tv  n n  po tyooya ttv־ 

m  ty? ארײנגליטשען נישם pv v t 
vtv 0. און םומעלVV3 vtv

•ny n n  ovtt ,J'nn’ ttpnyo p v  oy 
n j'vv  oavo nyavoptv>p nyanvo 

nnv’ v< רי nvo ײח״. t t o v  yovy 
p v צי y j'n y 'n o  v nvo ovtt tynotp 

o v r nyavoptvJP nynnv n n  ntm 
nv v אייןי tויDנpשלoy.ט t'ntyoyPr 

po anva v v t  1 'tv ,װאס צתת n, 
v tv  tyavn ty tv iv o n  yn o o 'jto vp 

yp 't סל״צעס p v  ,tyonvttyjo’ tnv 
ovn ipd  ’ tt ,pnvttpnyo נאד o n לזד 

tvo נישט v t  otv> tyo .ory>yt נאד 
p און אײנױיחמ, סאײגסלוסע׳ז v  o v i 

yootny ’ tno ovn.
avn lyno rp t tyoavoynyoa’ v tv 

ytt nvoW• סײן סיט ovnya איך rrPtn 
nyaVbptv^P n n  IPt ,און סיםואציע 

•jnt otyttvrtVa ot> p v  nvopvn n n 
i נען  npvtvt n nלvנםny״ איז ײ>t n 

ovtt סיר intnv tyavo\ ריידזזנ־ און 
 יסענשאםם־11 װי oyoa סיך ny ovn דינ,
 צחת y?v רי ’ttv װי onyjpny ליך

tn p ttm vo  tp>ytt.
p מניאן, די v  ,ty tjvop rv ny ovn 

 *va װי ,nyonyp v ttv ,nyonyp v מי
oavo ,ootvtt תרך pavnp y j n ’ rnvo- 

.ya’ Pnyt’ v p v . yo'>nyo’ iv  ,tyo” n 
ttv oay> nyonyp n װען n האלט pv 

’o אלעם זיך סון ny שטױסם לעסען, tnv, 
’, tv װײל ttv o ’ tayt pv nyonyp n n 
tv ,v?n איהם pv או־מיט אלעם ’ ovt 

pv t” t ?vt oy?v .ארתוננ p v  oy 
t n  nvj ,צחת. nyonyp n n  t»tt 

,onty?t yJv ttnt tvn ,»v oanvo r 
 tvn ,tyanvor־ סלוט־שסראםען y?v ומן

bnytt דאס nto n n  ttv n v n שװאר 
oo’ in t«n ,ty?vonvo oy?v p v  dp pv 
O 'vnr y a n ’ in v o  ttv ty?’ to tv tv oy 

o’nytt pv סלאדיען v  tyavo ttv v t 
’on’bo ײאס oy?v no תל tpy ovn 

oappyt ttv.
v t  nn’ v ovn ovtt nyav זאר־ צי 

oyoa tptavoyuv ny ovn —  I tto ױ  ו
tn v t” a םיה אױוי זיף — ovn nn’ v 

v ,ױניאן v pv״ny ױניאן pv vn p v 
oay? n. און ,V?n ’o v j .on’ oo’ tpy 

’ovn tV איך t r  ny«v tv ,tpayjtv ?ytt 
pv o’ tnp  tn y t t r  v oavoytonn

 •nvo nnyo די Pt>a tyavn nynno װאס
v t  ya’ Ptyo נעקאנס intn .(yptnvo 

tv tya’ tnyuv nyo” anv n n  ovn o n 
tPP'ntaaa nnyt v tvonwnvo סלאץ pv 

n« אוינען nn tropyoovo  o n  po, אלס 
pv ,nyovoov$ nyou v םיט voovp v־ 

vnto ovn tyo pv v t  tyo oayan nyo 
i n ’Onvo tv on»v, װײל o n  in n סאײ 

>n  p v  .tyo’ ovnv iv n  t »  o v אוים־ 
tvn p v  yavt ניט ptaa אנצוהאלטצן 

n n  tv tyt tv i ’ tv nv: ,nyovoovp o n 
1 nyovoovpאל tyonp מאם nnyo, זאל 

po nnyo ovtt tyannanvo אויסנע־ די 
nvt p v  ovn pv .tpopnvnv yo” anv 

*,onv n n  pnt jy a ” ntnyn nr v> » o 
vt ny ,nyr?’ a tvoovp oytt >yp? צױ 

”nyo ױיז געננייר anv o n  nvo׳*yp o 
nyo” anv n n  pv P ty r־vt nyovoovp? 

tyavn װאס םיס n n  ttv .tpo'tp tv 
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מיװךמסי

̂ט ױ ̂כער יצבצז, איחר  tyn געחאם ח
̂ס כירות מכםינען  צםײנם1 ער חאם (ד

 אסיס״ פעהיגע גוטע םיט זעםאג׳ע),
 ניט גאר .איז וואוגד איחר סענסס.

ד איז עס פארחײלט, איגגאנצען  m ̂נ
 ?יך אין ח*ס פלאגמצ און סאםעוייע

 װאס נחאיסלאך יצנמדיגע גענא
o םירביאעתן n .דארױא אנער יצבען 

i אי* n און םאדזאמט שוין קערפער 
סױטען. נאצײטעגס ױי וועם ער

o n  oy טײן םזן ערקלערונג די איז 
 נים סיר בײ איז װעלכער חויז־דאקסאר,

 ח*בען ־םיר און געווען, חוי? אין יאנג
 קלאוק״ אונזער וועגען שםועס » געכאפס
 חאס געזאנט, אסת דעם ױגיאן. מאכער

 ארײנגעזעצט־, גמםח גייע א םיר אין ער
. •י טע^ריע. שטיסעל דיזע ערקלערעגדיג

 םינוט א אויף סען קען דאך און
 םוז ױניאז אונזער אז צוױיםלען, ניט
 םאםעריע, די פלעגע. גוסע חאבען נאך
 אויסגעשפרא״ זיד זןאט דאקטאר דער וױ

 מיקרא• אוםזיכטכארע איחדע מיט כעז,
 דאר• םיר און דא, װירקליך זײנען נעז,
 חאבען זײ באהאלםען. נישם זיך םען

 ^תאניזם. אונזעד ,איז ארײנגעדרונגען
ײ חאבען םיר ̂רפעד, אין אצינד ז  אי• ל

 םײנונג, םײז נאך איז, דאס און נערליך,
 בעירעז זײנען זײ װעז װי עמער םיל
אויסעײיך. אויבען, םון

 צו בײשפיל, צום צױןוםעגדיג,
 לצים געטראםעז איך האב זזאל, ברײענט

 .װיל ױניאז אונזער װאס הםינינ^ םכל
ײ  ארויפלא• ניט שװעל אויפ׳ן זאגאר ז

 געשטא־ חברה דיזע זײנען <אר און זען,
 םים צוזאםעז סלײטס געטײלט און נעז

 זא- און באאםטע געוועזענע אונזערע
 מעמבערס, עקזעקוטיװ ־יעצטיגע גאר

 פאראײנעס זיך, צװישען בראט פאגי
 npp אונזערע אויף לעבען, אונזער אױןי

*ערם.
שרעקליכםטע. דאס איז דאם אט

 סיס- םארסרױענסווערט האט״םיר םען
 באדײ• גאגץ א או^ סאגכע אז געטײלט

 עסזע־ חנר פ־ון סעמבערס צאהל סענדע
 הינעדאיןיבית 2 לאמאל םון קוטױו

 אינפארםאציע. דארט גיבען דזטומאה,
 איך בין רערהערט, דאס אב)ד איך ווען

 םען געװארען. צוטוםעלט אינגאנצען
 פון סאסתע דער אונטער זיך פארשטעלט

 אדער טאלעראנץ, אחגר אוםפארטײאיש,
 װיל םעז און שװארץ-יאהר נדערא אן

b בתנגעז אונ? n שלום, פינםטערען 
 די טיט םאראײנעען אונז וױל 'םען

 רא- אױםגעחוגגערםע יעצט און שווארצע
 רײ- און אונז אויוי לויערען וואס בעז,
 אזױ אונזער פון <לידער שסייןער סען

 אויסנצדאר- און אויטנעםוטשעטעז אויך
״ קערפער. םען

in־D אםת, איז עס #יעס v* רעדאק־
 אויפ׳ן אז שוגייבט, איהר וואס טאד,

 םיד לויםער. נישם נאד איז האריזאנט
 'פאר׳ן סורא זאגאר האב איך זיך, דאכט

w m w, אז i n װאלשען, שװארצער 
 זאל זוהן, די נאך פ*רשםעים װאס

 פאר־ א אח אויםברעכען נישם חלילה
 ניט אםילו טאר מען װיסטונגס־־שטורם.

 שווער אבער איז dp פעסימיסטיש. זײן
 איז לאנע די װי אפטיסיםטיזפ. זײז צו

 א ווערען גענוםעז םארט דאך םוז יעצט,
 לא- די פון טאסע און שטעלונג םעטטע

 םענשעז, איבעתעבענססע• און יאלע
 עם וואס אויוי אויג אן זוארפען װאם
םאר. סוםט

̂ז <ױ םעםבער, א אלס איך  קען ס
 פאליטי- פײן נישט אויסשפרעכען, זיך

 םאל־ געװיעלאכער גאנץ א :אר שען,
 םײן פון םיטיגג א צו *וםצנדע דאט,

 אלמע די צוזעהעגדיג און 2 ־לאקאל
 ארײנגעשםױ די םון שטיס פאסקודנע

 צם ווען צײט, חד צו כאװײרים, געלטע
א זיינען  םראגען אנגעװײטאגטע אזוינע ו

 שליכטען fv לעבען .מ^ג-טעגליכעז םזז
 ברויט אינזער װעז שעפער; די איז
n' שטעחט פוםער און y אין 6םיט 

 װניאן אין ײעז צײט ר?ר צו און סאן,
 יעחןך צו נרײט װעלןי די זײנען ססווער

 tom אוגז, אויף ארויםצופאלצן צײט
 נישט םארען און נישט דארםען עס אז איך

 אוםגע־ און פאיאצקע אזוינע ןאסירעז
 דיזע »ז צײט שוין שטי<ן. לוםפערםע

 אינטרײ םיזעראבלע און • עיןעלהאםטע
 ײע־ אפגעשאםט זאלען גרופעם נאגטסקע

 זאגאר דאט זאל נויטיג אויב און רען,
װארצע<. םים׳ן ווערעז אויסגעדיםען

n א איז עס : y r אוםגלימ אן און 
 סר עם װען ארגאניזאציע, אונזער םאד
 םיט׳ן גרופקעלאך **רשירזנע אױןי םען

 א איז עם הטוםאח. בית םון וואונח
 װאס םענשען :חשבון פראסטער גאנץ

 לייט, ױגיאן םאר ױניאן א וזאבמן װילען
 אין און לעבען געשריען האט םען װי

 ם*דשירענע די םיילענדיג האל, ברייענם
 ױניאן א אז װיםעז, דארםען םלײטם,

 ניט אבער לײט, ױניאן םאר טאגןע איז
 » ווען שטעכער. און בחןכער םאר

 םרוי וזתר םאטיליעךםאז פארהײראםער
 םאםיליען אנשטענדעען אן פיהרעז װי<

m ער טאר לעבען, y רע תײגע זי^  א
 איז דאס ילייצעס. די הינטער האבען

 םען שלעפט קוים לאגיס. געזינטםםע די
 אין דאס, איז אנדערע, םיט אוום זיך

■ראסטיםוצימ. אידיש, אידישען פלײן
ו. ו y p א ב א p ם p ם
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ר .H סון

 גרויסער א געשטאנען איז דדויםעז
 אומומלא״ זײנען אםבולאנסען סוםעל.

 הא־ אױטאםאבילען ־ הער. און הין ם*ן
 ארזג אפ-עשםעלם דך געזשוםעט, בע\

 איז דאקםאר * טיר. * לעמנן וױילע
 ארויפנעלאםען שגע< סרױסגעשפרונגען,

 א אין און הויז א םון םרעפ די אױןי
 אין ארײן ארונםערגעלאםע?, ארום וױילע

:pr*o * in, א pip צעטעלע א אין געטאן 
 לוםט דער אין םארשװאוג^. איז און

 פושסעם ;געוױינען געהערמ זיך וזאבען
 תציל• צדקה געפלומען. טעט• וזאבען
 דעם איבער געהערט זיך האט — סםות

 פייגליכען א אגמנװארםען און טוטעל, *
p י־ n r.

 צוױיטען דעם אויוי ציםער, א אין
 איז גאס, דער צו םענסםער בײם שטאק,

 מערי. ױנגע די בעטעל א אריזי געלעגעז
 אוײ איהרע געפיבערט. האט פנים איוזר

גע־ איז םוטער די געגליהט. האבען גען
 גע־ צושרא<זענע, א איהר לעבען שטאנעז ־

 זיך אין געשטי?ם און הענט די בראכען
 ראק־ רער האס נעכטען םרעחרען. די

 אסנע־ בלױז איז זי דאס געזאגם טאר
 קאלד, תליינעם א האט זי אז שוואכם,

 און םעג פאר א אױסרוהען זיך זי זאל
 — היינט און ״אלרײט״״, זײן װעט ױ

 אראפגעגאנ״ וואלם זי ענדערונג! סזא
 ווע־ ניט זי האט דאקטאד, א ריםען גען
 צוױײ אין שטוב. אין איבערצולאזען מזנן
 א שױן אינגעל איהר לי-גט ציםער טען
 אין איז םאז דער ..p:*np סעג פאר

 שכנים די םון ¥ טאן זי זאל װאס שאפ.
 אײנ־ ליגעז זײ גים. זיך״קײגער־ וױיזם

 םורא דןאבען הייזער, די אין געשפארם
 זײט יעגער פון סאפ די *רויסצושםע?ען

 עס וױ שטוב איהר םון װײכען מיר;
 םארצװייםעלס פעסט. א נעװען װאלם
 א<ײן סיגחור yp:*np די איבער זי לאזט

 הארץ תלאפענדע » סיט און שטוב, אין
 אין ארוגטער טרע• די םון זיך זי <אזם
 דעם אין ארײן <ויפט אוױם, גאם דער

 בעס און גאס עק אין pטײBא מרעטען
 p'P דזו?םאו־. א ̂פרוםעז זאל םען .

?ריגען, נים גיך אזוי םעז m דא?טאר
יועל־ דראגיסט, חןר איחר ערקלערט —

םאר־ םיט םאתומען pםאדr איז כער •
מע־ םילע די םאר םעדיצמען םערטיגען *
 יאגג ׳מויז עטעהען װאס םרויען, אוז נמר י
יײז. אין ־

 בעט — װי<ען, גאטעם אום אבער ־— ״
 די אין סרערעז םיט לים^יץ םרם. זיך

 םאר־ יר6 ווערט ?ינד םײן — אױגעז,
 דאס״ א באלד האבען טוז איך גרענט,

טאר.
גע־ װאס טענמען, די פון איטיצער

 איהר אויף הןנט אפםײק, איז זיך. םינען
 רוםט און רעםיװער דעם נעםט רחםנות,

 ענט־ אן וםםp אר.DPדא <עװיסען א אפ
 רוםט םארטםען. ערגעץ איז ער אז פער,

 דערזעױבער ״דא?םאר צװײטעז א אפ ער
דרי״ א םארנומעז. ̂טארס ענטםער.

 ?וטען װעט ער «ז װיסען <אזט טער .
̂פעםער. אביסעל

 ארויפגעהדםען איז אווענם אין ׳פפעט
 אונטער־ םערי׳ן האט ער דא?טאר. א

 אוים׳ן• סוםער דער ערקלערם און זוכטי
 עס לונגעךענטציגדונג. האט זי אז אױער,
 םען ווען בעםער םיעל געװען װאילט
 האס״ א איז אווע?געגעבען איהר װאיצט
 וועט טען צי צוױיםעיט ער נאר #•יטאל
 די איהר. םאר בעט א פריגען גאנען

 מיט איבערםילם זײנען חאסיימאלס
 די- די י1אוי נמום ייגם םען ?דאנ?ע.

 זײ זאל עס װער ניטא איז עס און עז5
 טעדיציה א םאחשרײבט ער אמנדען.

 אויף זיך גײט און דאלאר דוײי נעםט
אווע?. גיך
 און םאםער וײגעז גאכט נאנצע די .

 געלייגט ;װאך דער אויןי נעווען סוטעד
 װאסער־ חײםע און סא• צום אײזבאנס

 געשםײ חאט חיץ די פים. די *י מגגם
̂ץ מנן  גענוםעז חאט םערי און העכער א

im r האס־ אין <יגעז נים װי< זי דאס 
 איהד צו אחיים מחן װ< זי •יםא<.
 םיט געריסען זיך און חויז אין «*«*(

אתיס. בעט פון כחות איע
 אזוי געצויגען זיך האם נאכט די

 עלטערן. אויסנעמאטעת^ די פאר לאנג
 אײביגקײט. אן ג#וועזען איז םיגום חןחנ

 פאד- חאמ םערי׳! פון תחנכץ יאחני
jn קיח&ם r n .געוועז איז זי ביוטען 

 קיר » נעראטענע, א קינד, זניםסטע דאס
j a גרעםטע די געגעבען ויך האבען ױי 

 א אין אנתוםען דארפען ניט זאי זי סיח
M סותם r. אוז נויט נחגסטע די אין 

גע- אין די תאמן אדינמײט
p^ אין איחר מףפי׳קט און אאאןוט tn.^ 

n נעענדיגם איז נעיזנתט גוט ױך זזאט 
 איז אדבייט arrusyi דיילאםא. » סיט

 דאחי n יואס איי^ נעתאה אן
 עילטערן. די אמסעתעהאיסײח נאך אזד
 םוםעד די !אוסניימ אזא Y איאם או|

:געוױיז א אץ#װיי<ע אלע אױם

 איםיצער האט טאג דריטען אוים׳ן
 האט װאם פראפעסאר, » ארױפגעפיהרט

 שמײבץל א םיט גאס. אין באװיזען יך1
 ער איז פגים ראולםען פוינען זײן אויף

 גע?ו?ט קראנקער. דער צו צוגעגאנגען
̂ט און געםאפט איהר, אויוי  אי־ געסלא
̂אקעלט פלײצעס, די בער  ?אפ םיט׳ן גע
̂גצט זיך און םעדיצין. א םארשרײבען גע

 אז האםנוע, א דא עפעס איז —
 :pip װערען, געראטעװעט זא< קיגד םײן

געםרעגט. םוטער די האט — טאר¥
 ייבע דא, אקעםאל איז האפנונג —

 — געלאםען, נעזאגט ער האט — פרוי,
 הענט. די אין גאט בי' אלע זײנען םיר
 םען טאר םינום לעצטער דער אין ביז
 זיך דואט ער און — םארצװײםילעז.,. ניט

אויםגעהױבען.
 םר^ איהם האט םארבײגעהענדיג,

 טאן הוק א זאל ער .געבעטען ליםשיץ
 צװײטען דעם אין אינגעל איהר אויף

 באטראכט האט פראפעסאר דער ציסער.
 שםיל געלעגען איז זועלכער אינגעל, דעם

 אויגען. די ט״ם ינטעלט6גע און«עפעס
 םליסיג־ א םארשריבען איהם האם ער

 איז אין האלז דעם שװײנהען צום קײט
װארטען. און שטעוזן נעבליבען

 פאר׳ן דאקטאר, אײך, קוטט װאס —
? װיזיט

מאדאם. דאלאר, צװאנציג —
ארײ די האט װאו י דאלאר צװאנציג

 ר«אט זי געין̂ט םיעל אזוי םרוי מע
 אבער פ«?עםבוך. איז זוכעז געטםען

 ער ניט. זי האם דאלאר צעהן װי םעהר
 איז *ארײד זײן נעםען. ניט דאם װיל

 פאר װיזיט. א םאר דאלאר צײאגציג
 ניט. גאר שױ\ ער רעכענט אינגעל דעם
 דאלאר צװאגצינ פון. זוײכיגער 1אבע

ניט. ער געםט
 נע?סט שכגח דער בײ אן db«>p זי
 ניט. געלט p'p חאט יענע אבער דאר,

 די נעמען זא< ער בעטען איהם נעםען זײ
 םען וועט צעהן אגדערע רי און צעהן
־.n«p זײן *אזעז ער זאל *י?ען,2צח איהם

 האט — שרעקלאך! ! מרעקלאך —
 איז עס געסודםעלט. אראםעםאר תר
 געםײנט האט ער װאם באװאוסט גיט
 װאם דאס צי שרעקלאף, ווערמער די םיט
 םיט הויז ארימע אן געטראפען האט ער

nn תראנהע צװײ rp,װאם דעם םון צי ־ 
 דאס צי עפידעםיען גדויסע אזא איז עם

 זײן אםאי םיט ניט ?ריגט ער װאס
 צעהן די צוגענוםעז האט ער ״פרײז״״.

 pא אראפ לאנגזאם זיר איז און דאילאר
 געװארט איהם אויף האט עם װאו נאס,

אױטאםאביל. טײערער א

געשטארבען. םערי איז טארגען אויוי
 זי איז אפסידזשען םח פײפ דער טים

 האם נאכם שרעאלימג א אויםנעגאנגען.
 דארוי װאס שיןי, א װי דודכםאכען, זי

 זי וואסער. געפעײיכעז א דורכםאכעז
 זי שםורםען. װילדע די םיט העמםט

 רײםט ױ זײ. ברעכט זײ,*זי שנײדם,
 שםיזלען רעם צו קרעםטעז אלע םיט זיך

 וחד כװאליעס שםאר?ע די אמגר בחנג.
 זיך װארםען גרויזאטער. ײילדעו/ רעז

 זי און זײטען, איע םון איהר אויוי
זינ?ט....

 םרעכד באוױזען זיך האבעז שטוב אין
 אתיםגע־ האט אייםיצער םענשען. דע

ײ און ליכט ■אר א טראכען  אנגעצונ־ ז
 די פארהאעעז האם אנדערער אז דען.

 געשלעפט האט איםיצער נאך * שםיגלען.
 גע?אמאנ• שוםלאדען. די םון לײלאכער

 לים־ םרס. ארדערם. געגעבען דעוועט.
 זיך געיאסערט. געװײנט. וזאט שיץ

 איז <יםשיץ ?אפ. םון האר די געדיסען
 סטא• א זוי װינקעלע א pא נעשטאנען

 גע־ חאבען אויגען זײנע־ םאר טוע.
 שװארצע שאטעגס. שװארצע שוועבט

 צולם. בית גרויסער א װאגען, און ם*דד
אופד האבען אויערעז די איז

 איז גאס בו װעדםער. םארשטענדליכע
 םענשען. ע3צושרא?ע טיט םו< נעווען

ײ די צו געםוליעט זיך האט יעדערער  זי
 חנם הענט ׳די םים םארשטעלט ניגע,
 אחן חאם וועלכעך טוים, חנם םון וחנג

 א דארט און דא אפנעהאקם רחםנית
בוים.^ ױנג

ט איהר עג . וױסען. עם מ

פארכען? קוםען װאנען טון
ז ®ארב י לוי■ ליכפ, בלויו אייגענםליך י

ן אי זיך ̂•יגעל® עס װי י  געיזו. ױיגען י
 גרין רויא, נארבען, חויים 3 *«רןן ם׳זײגען

^- צלע זוערען זײ אז וױאלעמ. און ן  *וז
ן ווער■ געסיעמ חעללזױיס. — דעם וו
 P* אראטאפ זיךדער יױןנדעם ממק אין
 #ריכ*י- דעם אויןי חוייפזעכליך *ויך גע׳יםאת

 סםוקם פיגצרעפס אויף מביז t םיעען. גען
 אין אאכאק מי ויײלע דאפיר םױראדם «אקזנ

פזן געםיאפ ץויסןג״יאיליד יוערפ םױראד
W ״ייאא״נ י 'rm *ינן;9ײא« - Mir

 נאשליסןןן ברענםשעס ױנג ארכײטער
י רק8י נױ אץ האםפיםאל א כױען צו

 ברענטש םון איניציאטױוע דער אויױ
 זוגטאג לעצטען איז רימ ארבײםער 294

 פון סאנפערענץ * געװארען אפגעהאלםען
 ברענטשעס ריננ ארבײטער יארסער נױ
 אײנ־ איז עס און האל ״םארװערםס״ אין

 פרינ־ אין געװארען באשלאםען שםיםיג
 ארבײ־ אז װערען געבױט זאל עם אז ציי
 צו יארה. נױ אין האספיטאיל רינג טער

p דיזעז m נע־ קאגפערענץ דער פון איז 
 קאםימע, האספיטאל א געװארען וועזזלם
 מעדיגאל דעם מיט צוזאםען זאי וועיכע

 נוימיגע אלע אויסארבײטען דעפארםמענט
 סון םארװירהליכונג דער פלענעריםאר

פיאן. דיזען
 װי םעהר איז באשלאסען, אײנםאל

 בא־ םיט װעט באשלוס דער אז זיכער,
 די װערען. םארװירסליכט שכימטהײם

 אויח רינג ארבײטער םון פראהטישקײט
 די איז טעטיגקײט זײן פון געביט יעדען

 װעט ער אז דערפאר, גאראנטיע בעסםע
 אײם־ שווערע און וױכטיגע דיזע אויך
 אר־ דער םארוױרחליכען. לעבען אח גאבע

 באװיזען איצט ביז האט רינג בײטער
 אויף םארװאיטען צו און אויפצובויען

 רינכ ארבײטער דעם אוםן בעסטעז דעם
 אװעקצײ באװיזעז זזאט ער סאנאטארױם,

 אויף אינשורענס תראנקעז זײן שמעלען
 האט ער באזיס, םעסטער און זיכערער א

װיזען  ברײט־םארצװײג־ א אױםצובייעז ב̂ן
 באי בודזשעט װעמענם שול־סיםםעט, טען

 א דאיאר םויזענט הינדערטער םרעפט
 װעכ ער אז נישט, צװײםלעז טיר און יאהר
 םון חלום דעם פארװירקליכצן אויר איצט

 אוים־ און ארבײטער, אידישע טויזענטער
 יסוד אוים׳ן האספיטאל שעהנעם א בויען

הילף. זעיבסט מון
 אר- םון מענעדזשער דער ?אנער; ב.

 דעפארטםענט, סעדיקעל ריננ בײטער
P אין האט 't אננעװי־ ריכטיג אײנלײטונג 
 ער־ :פונקטעז וױכטיגע צװײ אוי\י זעז

 pD נויטװעגדיגקײט דער וועגען שטעגם
 די װעגען צוױיטענס, און האספיטאל אזא

 די פיאן. דעם דודבצוםיהרען םעגליכ?ײט
 איז רינג ארבײטער םון םיטנלידערש^םט

 םאםיליעס, זײערע מיט צוזאםען p'^־ נױ
 150,000 צעזזיען אויםגעװיזען, ער האט

באםעלקערוננ אזא פױט שטעדם מענשען.

 האסייטאלכ דרײ און צוױי האלטעןיאויס
 ריננ ארכײםער סי: םיםגלידער יעדער ווען
 םון באשםײערונג א צאהיעז בטיז זאל
 חנס גענוג זײן װעט װאך א סעגם 10

 זעתוי א אױסצוהאלטען. האספיטאל
 חאס רעדע םארזיכםיגע און פראקםישע
 אר- פון װײנבערג •רעזידעגט געהאלטען

 די באגריסם חאט װעלכער רינג, כײטער
 גאציאנ*• דער םון נאמען אין קאנםערענץ

 ערקיערס,'אז <זאט ער ע?זעקוטיװע. לער
 נישמ איז האסייטאל דער װי לאנג אזײ

 א בלוח און אינסטיטוציע נאציאנאלע א
 גאציאגא- רי סען אונםעתעםונג, לאקאלע

p נעהמען נישט עקעזעקוטיװע לע 'P אנ״ 
 האספײ דעם אויפבויען העלםעז אין טײי
 זיד \vt< ריננ ארבײטער דער װײל טאל,
 םון אינסטיטוציעס איז באטײליגעז ניט

 שטאדט. אײן פיז כאראקטער, לאקאלען
 זײ אז דעיענאטען די געבעטען האם ער

 נישס ארן םארזיכטיג זעהר זײן זאלען
 אונטערנעה״ די װײל וזאנדלען, באאײלם

 א פון און גרויסע א זעהר איז מוגג
כאראקטער. ערנסטען

 גאל^מביא פון םרידםאן, פראםעסאר
 םון טשערםאן װײס אין אוניװערזיטעט

 אר־ םוז באארד אדװײזארי מעךי?על דעי
 דעלעגא״ די באגדיטט bהא רינג, בײטער

 א פאר װאס דערוי^ אננעװיזען און טעז
 נע• װאלט דאס אויםטו װאונדערבארער

 ווערען, םארוױרקליכט זאל עס װען װעז
 •ריגנ ארב. אן אז אויפגעװיזען האט ער

 מעדיצינײ א געװארען װאלט האספיטאל
 רינג ארגײםער איע םון צענטער שער

 אויפהויבעז נעהאלםעז איז מיםגלידער
 ארבײטער די םיז גמזונדצושטאנד חגם
מעמבערס.. רינג

 האט טענענבוים דר. זוי דעם נאר
 רע־ אינטעדעםאגטע זעהר א געזזאלםען

n, דיננ ארבײטער דעם םאתליכמן און 
 זועלכע מאסען, קראנטעז דײטשע די סיט

 האס־ ארבײמער אײגענע סד א האבען
 םארטחד גערעדט נאו האבען פיטעלעד,

 צר זעס.6בדעננד םארשידענע פון טער
 אנצזנדי געזוארען באשלאםען איז לעצט

 איז עס װי גאכדעם אוץ פילאז דעם מעז
 איז .BO'Wfp א געײא^ן אױפגעוױייצט

 סאנפערעגץ רןיסטארישע װיכטיגע דיזע
געװארען. געשלאסען

9 ר8ל«ס פװ נײעס
קוירטצםאן.״ נ. פון

 אונז ניי ז״נקן װעיצכע װאהלע!, די
 ד*ס באװײזען געווארען, א»נעה»לטען

 אק■ <אנץ איז און לעבם לאסאל1 אונזער
 נא־ זיך האגען ײאהצען די אין טיװ.

 װאס טעמבערס, 800 איבער טיי^ינם
 אנ־ אידנענד איז װי טעהר םיינט דאם
 צום דעיעגאםען םאר עילעידשאנם דערע

 ערװאר־ און האםעז םיר קאנװענעאן.
 איז װעיכע אפט־װיטעט, די Dip טעז,

 די פון צ־יט אין געװארען ארויםנעװיזען
 פארםגע־ אזיך זיכער װעיעז װאח^ן,

 ארנאני־ נויטינע אלע אי| װערעז זעצט
 לאהאא, אונזער םון ארבײט זאציאנם

ױניאן. גאנצער חןר ם*ר אויך. וױ
 דעד צו דעיענאטען ערוויײלםע די

 סאר־ תאיפערי!, ברירער די סאנזוע^אז,
 סראװעט־ז, קאוטסאן, סוירםצםאן, סין,

 זי־ ײערעז נארדשטייז, און םיםלאװםקי
 װעלכע ■ריװילעניע, די אױסנוצען כער

ײ האבען מעםבערט די  און םארטרויט ז
 םאר פארצוברענגען בעםט זײער םרייען

 װײם װי זאי, עם ױאם סאנװענמאן דער
 םיני־ דיי םון <אגע די םאכען םעניליך,

 אז טראכםען אויך את בעםער, ׳פערס
 פארבעםערט צאיל םרײד נאנצער דער

װערעז•
 װעט באארד־ עמזעהוםיײ אונזער

 רעזאאוציעס/ אײניג׳ג אויםארבײםןן
 םאר װעדען םארנעבראכם זאלען ותלכע

 און זאיצען װעיכע און האנווענמאן דער
 .9 <««סאל חענעז םיעציעצ זײן <וע<«|

 רעזאײציעס די חאבען ווע«נז םיר ײעז
 ת׳צענע־ א רופען םיר וחנלען פארט̂י

 רע־ איע די װאו םיטענ, מעםבער ראל
 דיס־ און םאמעבראכט וחנלעז זאילוציעם

 דעיצענאטען אונזערע און ותרען, סוםירם
 בײ פארברענגען חנזאלוציעם די וועלעז

t קאנווענמאן. דןר d ווען דאם חאםעז 
 וו«ם םיםיננ טעםבער דזפענעראר דמר

 זייער םרייעז איע וו«ען וועחנז, גערופען
ו מסט  אנםײל 1א נעםען אוז סוםעז ז

 אמ־ פאר םראנע װיכטיגע זעחר די אין
 און קאנווענעאן. דער «ו לאקאיל זער

 ױער צו װײםער וואחיעז, די נאד ימצט,
 טע־ דער צו לאסא<, אונמר םון ארבײם
מי שון םינתיים  אתא־ דממנקראיל איג
 א<« םיט םוזען טיד קאםיטןג ניזײמאן

 דז׳»ענערא< די דאם זעחן םענ<ינפײםעז
 םעהר יחנחנן זא< פאסיםן אתאניזיימאז

 מןזזר «ו«יחע) אנסאננצן און יסםיוו
ח םעםיגקיים חנר אין םעג׳ימ אונמר י

■“3b ־■ ״

 די וועט ׳ ייה־טוב גאר באלד יאקאל.
 טײ צו אנםאנגען קאםיטע אמאגיזײשאן

 םון םליכט די איז עס און רענולעד טען
 אונזעד םון םעםבער אקטיװען יעדען

 זא• םענשען טעד*ר דאס זעהן צו יאקאל
 ארכײט דער pH באםײליגעך זיך לעז
 טא• פאפולער און אויפקלערען טעהר פון
 װי ױגיאן, אונזער םון ארבײט די כעז

 ױניאז די דאם לאקאל, אונזער יםרן אויך
 סעהר קענען און שטאר?ער װערען זאל

 די פון אינטעו־עסען די םארטײיי־געז
 טוזען טיד שעפער. די אין מעטבעדס

 צױ ױגיאז זײ אנשטרענגומ יעדע מאכען
?  דער יחגרען זאל זי אום אויםצובויען, יי

 בא־ ארבײםעד גאנצער דעד םון שטאלץ
 דעם בעפאר געװען אי* זי װי װעגונג,

 גאר ?אן דאס סטרײס. םארלארענעם
 זיך וועלעז אלצ טיר ײען װערעז געטאז
 אנשםאם און ט,%יארפ דער צו נעמען

Bאליטיp ארס^יזא־ מאז םיר װעלעז 
 pn ארבײט אונזער וועט ארבײט, ציאנס

 דער צו נעםען זיך לאמיר דערםאלג. א
 וױכ• זצחר איז ארבײט די •ווייל ארבײט,

 אונועחנ p« אינםערעסען די פאד טיג
םעטבערס.

 םיר חאבען ױם־טובים די דאנק א
 םײ סעקאואז ipp זזאבעז גמ?ענט ניט

pH D ר*&עז טיר טיעען. in די pm 
 וױיטער סיר וועלען לואכען פאר סםמ

 מיטינגען, סעקשאן אונזערע אנפאנגעז
 טעם־ יעדעז •ח פליכט «די איז עס און

י צו ?וםען צו בער  או\ו און וםיטינ־געז, י
 אויטםערהזאםקײט די ציזזען טיר ײילען

 npptpjr די דאס םעםבערס אונזערע םוז
 די דאט באשלאםעז ר.אם באןןױד טיײ

 םאל «ווײ באווכען גיט ײעלען וועלכע
 זאלען םיטימאן, די טאנאטען ררײ אין

 אבער דאלאר. א זועחנן.םיט שםדאפירט
P הויאט דער וײן דארוי דאס ניט m 
 בײ םיטינגען. סעתשאן די צו קוטעז טון
 במכד אלע סעגען מיטינגען סעקשאן די

 «ת םאי קומ» עס וואס זעחז בערס
אלנעםיי• דער איז אייר ווי דעם
 םון פ<יכם די איז עס און מגיאז, נער
 א( נעםעז אה קוםעז n םעםבערם אלע

 ית די וועלמנ ראשליסע די אץ אנטײל
 ווארט זײער זאגען און אן נעםט גיאן

 כאחאג־ זאלען זאכעז אלע די אזױ װי
 איתחנ אין #מו?ט איזזר וימחנז. <עיט

w אינטעחןסעז, p\ מיאנן איז tv אנ״ 
 — םאחיידאגא די אח שײל
יוני אומןןד טון נען
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״נ _ta א ט £ ס ױ מ

o 28 אומנד, ענוז n|וו׳נפ א»רי<, םע 
j ססוי ״n םםײותסעגט יאיז n i ’o a ir 
S ק*גמרם <יז8יויי אינםערעסאנםער 

o n  no ױנ;«ז n*o> נות״ אײנ פפייןר 
ת אײב טי o סוז טימר » איו נו n ג«ד 

 1W אותד, סראםעםאר םוזיש ױהםסען
n» ניי נע׳צסיים סאי םימ חאם » » i 

 אוגיער* ריטען סיר אונטןרנעםיננעז.
 דיזער םיס נאנוצען *ו זיך ם>טג<ירער

 *ום תיםען בא׳צטיסם אזן נערענעגחײם
האנצןרם.

 נ<ויז ivootp קאנצערם צוס טיסעםס
 אין נאקונמן «ײ תאן ®ןן און םעכ̂נ 35׳

vo עדױס״עאנסי פח אפים irw on^)
. סמרי̂( טע18 גוועםט

? נײן *דער םשונע,
■יייוא) «יק«ג*׳ר nc («לוס

nu אין ג׳ומ־נײם האם װאם ױניאן, דער 
 איבערנע- ניס ד* האם װע<כער אח ^פ
 איז םאםי<*ע (זיין איינענע קײן <אזט

 •Vi איו סראגצ די נאר ענגיואנד). \\
«8ת *ו ױניאז דןר םאר גלינעז ײ  װי 1נ

 די אלז^ נויםיב םאר האיםעז װעם זי
n «י אוסנןימרט זיך חאמן ארנײםןר n 

ד תאט בעידחגית חזר און אובײם «׳  ג
 גיט איז ױניאז » to לעםאז, זײן רענם
 םון באאםטע די אז אח ׳טפילכעל סײן
w קרוקם, מפ«ן נים מע] דארף ױניאן 
n< נעםסן ראס האם ער װי t r\ דינםםא•״

i איצט װעט צי פראנע די n טאס 
 ײיני׳מ «י ױניאד׳פאס״ נעםערעו־ א זילן
 םעהר ביססר 8 קרינען איןוט ארבייםער די

o אויפהױבען און םום n »*אױם־ אוז פ 
o גיײכעז n םסריסננען אח ריזעז w 
 יוגיאדסרביימר, ײי נאהאנמלם ותרען

u 18 זיך ומגרט דאס—םענ׳״ז וױ p זיי 
 ארימטגמאןז נים m< ױניאז די סיײן.

 «י װסם׳מז no ■or אין פאייםםאן ס
 וועײמ באחאנחױם יסלען ארבײםער די
ײן8 ארגייםיר די ;זיח צו דארף or ווי  י

o ייד 1אי םיחיזנז םוזען n ױי יואס נח 
p האבען n״ i n ארביינמר די ן•8ױני 

o עטליכע די םון n  tvo'ioi utovr כח 
i םון n פסר אױםאימן ױניאן n p ’ t 

 די טוען עם װי פונפם רעכמע מענמליכע
 נחיםע די אין בײםען1א םאסען ויםע1נ

i» s» r םיט חאנדל׳ט בתים בעלי װעםעם 
u n ױוי<ײ װי וחןנינםנאנס אם ױניאן* 

 חא״ ס8ײ בײטער,1א די מענ׳שען. טע1זי
 בסיי ניי נ״םען1א צו אוסנליפ עם1 בען

jn ס םיט בתים * 8 o » n ניט רארםען 
 באחאנײתנ אומםעג^ימ סייז דולחןן

o 1»אוננ זידיוערייען און n ת1תי ro 
i n נים איו עס ם׳פונע. איז הנית בעיל 

 ם׳פומ׳נע קיין ניםא זײנען עם אםת.
 זײ םען סען יס, אוי^ און נתים• נעלי
מאכען. קלאר ׳ןנעיו

 איז אי« אייגינקײט אוגײטצוס דעם
o n םאל i n סאניםארױם בעםטער!

ר מ י ו
)7 !»« 1«י 81(«ל

י ■•טוןיטייס, די ןתאדוירצן  •omn י
 זיי* סםרייקס וױפיי 1 נכמ סיי־סריידס

t מן r|1 ׳ umw װיפיי nroMTroeoop 
«l זיינעז »די<ס8ארנײס׳נײסר אח ir 
a 80 ניי nת«קי«ן o f  u p  V ז״נען 
u p ;נ׳די״נתים די ווי <ייר1 זױםער 
m נפדפןרד ניו סון on זײער אנאנסירס 

תן in ווייחימס, די «יי o n סוגקם 
אגסירס אוין־ ««<מנ ס8י  כעיי־ די ̂ו

 תן״« זיי אױך |.8ססוגס «ן נת*ס
in אויף װיידז׳מס די n מס8<י*; no 
v$ עס װעט סען18י trm t\ םױ־• *װיי 

eu םינוי און זעגם ru in .08י *מײס׳נר 
m סלץ זיינעז u גין8« ס8װ ro עננד 

m אויוי p r to  u n: יואו און נו<״ 
w• 8 ד8נ מד8 18’ױנ 8 איז in 

o n n i אמס זיך u n  n« .o n מר  מי
מו רד8נערפ נױ ײ ססנרימן דדײ 8י ז

מ תי u 18 מז8נמ׳*י8 נים iw״t ו n 
o in tropvotjoo ס8יי ססאסיאי״פסו 

u די נסירם8אנ «8ה n u t im tm n t 
ibo זימדא דיrnװואגuנעיײכתים. נ 

«n• די  וױי־ פאנרימז דדײ די no u״
 זײ, םיט זײן װעם «ס װאס גיט נאך סען

n ים18ײ r n י ןי  נאר חסנען נחים נ
o גים ro vav i זיך קייינען זײ ס8ײ u 

 no ארבייםעו• די נײ עח*ט און ן.8ט
w 8 לינם פאברימן דדײ די 8 io די אין 

jr 8 8 אױנען, ru w n a ,טםארמנדינע 
 7 זײז owi 08ײ — סײנ<יכ« סיוי״סיף 8

Vuruno tw װעם יןאט iip  i n די 
n in n m o o 8 יאניימרקײסi8 no ר*

ססם־ב"זק1פסר — לעבקן מראסענקם
1 lieuHI 4
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O il 8000 ntp laaiUm
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•0086 tpuxspW owWy
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h m h• וואלאפ
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188 :ovrounol ייחמס* in״ j .f lo ra

«. J  .n o n  »1  .no ,mo jnioo

e r r שיוםיס sBQgBg ipjp ogi?
 ארגאנידר• חנר פון םימגלידאר אלא צו זיך ווענדען םיר
o חאמנז וועלכע שיך קויפען צו ארבײםערשאםם טער n 

o אויס ץוגיאן אונזאר סון שםעםיעל n >  אינװיעיד וו
o אױוי אחמי זויל, ססער n בעםעז םיר ש\ך. סזן לײניע 

'•T סויסען «ו נים r^אס זעחם *יחר סײחמ ׳ o n 
אױמז• אימאגא romai סיס שםעםפעל ױכיאן

ױניאו װארקערם שוה יאת בוט
י #םצייקאן דןד ם<« *«יליייי«ןד ז ״ י י מי ײי •ײ ײ ײ י
םאםם■ .npooyo jornoo םאםער 346
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מי m מיסעם אײערע אז ואגט י
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. ____ •ײער־יחןו. ײרכאוים ייין

n טיר w jw  oowowono tn8n ר ^י ײניייי ײי Sanm ײ ua lw ^* w 
y u rupa tw n p o ממ o 8 רי n  u p>*נגארי ?I .םײ ?i n a m S iZ T 

י י8« «דן 08ח איחר אױנ טי י ®׳ ײי L ״5*,״ **י̂י
j 83 *ייד סאי op סיד iwvp חאלץ, id p uד o n תסגי pH nnw סיחר w o

5"?0”* ״ײײ ייי נ«י8«י PU W יט1 2 י «ז ייל״ יי«n yp Bum>w 1 ײיד ••יסייימ «יי .5  ײי
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in ןאאנאסײ װינשיגןן

n• urr סיי• •אליי״ימ

 אלל־ איידאו ריע יאד
י w ױ n אידי־ דאר אין
ipw רבײימי* js u t h pH H

 אידי* אײגןדגער דער איז ױננ ^רכײטער דער
 םאױטאר־ אײנענעם אן האט װאס ארדען, שער

ir מם b מיטגלידער. קאנםאמפטיװ דינע
is■ עיטער pn ארימגעגוםעז מערען סעסכערס  p בח
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n*ו m מאוהע o a p ז*למ ®וױעו «ז 
לײנעל יונימ ועם םיס הליוער םר»נעז מוי

p חאכען ל*ק«לען דארפינע »לע r ה*נװענעאן. *ום דעלענאמען ערװעחיפ 
 רופען םיפגליחןר — עמועחלגזע. די *װישען דעלעגאם למקער קיק —

n»® y וואריםע םיפ ms ױן ro r דועפיגם — םײנערם. םטרײקענדע די 
 גרױס* און םי&ינג םאס םאי ער׳טטען שעחנעם אראנזפירם נאארד

פמגץ. *ווענד ■או־טיגען

י ׳, ו
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 חאבען כאטסאן אין םיםנייחנר די
ם p נרװײיען ניי ro M ftn איננתײ צום 

ya*rm> אתיסנמװיזען קאטתגשאן 
n m צו אימנדגאבעגזןײם און סד״חײם 
ײ *.ya*ryanyoa* ראר  סיט האנען ז

 קײן גיט אז באשלאסען וואום ױיער
 און nynyomy קײן גים ,oyptogo תממ

ר איננתרנעטאנעי, *vn פון שוגאים’  ̂נ
fw ayo ״«רינןוי»ען םר״ד-יתיאן כױס 

 זײ• םיםגיימגר איגםערנ**אנ*< טריי*
ײ ווקרם גאן  אויף סארםרעטען צו ז

סאנװעגמאן. איגםארנעטאנעי דאר
 ער• איז באארד רדמ^ינם רער פון
 װעי• פאילי*?אװ, סאל. געווארעז ווײ*ם

 חער״ nm םון nyrnyayo דער איז מר
 געיומען איו עס װעםען און אזןרמאםם,

 סעטי״ ערפאילגרײכעז אן חרמװטיחרען
.כאילעבאםים. די סים כתגם

 איז םיכער עיעקטאן דער וחמ איצט, ;
 יאסא״ באסם^נער די חאבען פאראינש־,

>y| נעהע• <ױ זינאן, אין אסאל װידאר 
m איז, ריג m אנגע• ארגאניזאציאנס 

 דדאאינט om דאנק א <זנגע»זײםען.
 אז ,patfiya א זץי אנטװ^עיט נאאת•

 דער אז אניטאציע, אן אנהױבען זאל םען
ny:nyr ענגלאנד 1ני ד* טון סדצילעכם 

 בלױז •ארטחונײזען זאל מטאאםען
 און שטאאט זעיכען om םון קלײדער

 ס׳איז אז װיסען זאל עו<ם תר אום
 ציײ nm וועט מטאאם, זעלבאז om ®ון
 רזר מרז <ײבע? ״יראסאניס״ דער זײןו מן

 מאנט• סאניטארי אװ באארד דדטאיגם
אגד נױ טון רא< .י סטײם. אג̂נ

 בא• געוױנען וועט אגיטאציע די װען
pri צװימאן im באפעינקערוננ ברײטער 

טנייתר ױגיאז די וואאען  בענע־ פי< םי
 צו חײנט איז אס וױ װײ< פיםירען,

 דאםען געמאכט באסםאן אין װערם טאג
^ גיט ק<ײתר ח  6 ביז 5 פון וױ מ

 nm<״P סײי איבאריגא דאס טראצענמ,
m» פאראידעגצ אין געקויפם ווערם m j 

̂יס דער װי אזױ *באר1 פםאדט.  ׳ .פרא^א
 םארסקט, אין ארײשגעוזן וועם יײבזל

 זײן דארפעז גאדםעגם יאחנז אזי^ וחנם
דדפאיגם w פון אנגצנײם

ווערען םאניםארי אװ באארד
 װערען געםאכם סזזען קלײח^- אלצ די

 זײן װע<ען וואיבע מעיער, ץ^יאן אין
 אמםער־ רm פון קאנםראיצ Dm אוגטעו

באארר. רדאאינט באססאנעד נאא^נאל
̂ידער ױניאן די םאר  ד*ס ותם םימג

ױיי נעוױגס, א ןיק כיײנען ותט חום ו

 דזעמינם נויעו8«נ»מ
 דעם אינמרםידט מארד
.חעלפחפענפעד ימי»

 ױדאנם• םרײד די טון חילפס-קאםיםע
טריייםאג. יקוםענדען דעם נדטען וועמ

 די פון באארד דדפאינט גױ.יארח די
 פון ארפײטער סלאדינג אסאינאטײטעד

 םײ ̂עצםען זײער בײ האם אםאריתא
 דעם אינדארסי^ צו .באטלאםען םיע

D3ycDaM םעדיהאל און דאנםאל• im 
 רm סענםער. חעיטח ױניאן om םון

א טאקט,  די װי ארגאניזאציע, *ז״אז
 האט באארד, דזמאינס אםאמאםײטעד

 סענסער העגטח ױניאז om אנא^נגט
 איז אינסםיטוציע, װיכםיגצ ואזזר א איס

 װײםמרדינער רזר פאר וץרםונםאתנג א
 ̂םהm װניאז om סיז ציפאיג איז ארביייט

סעגםער.
 רעי םון אינדארסכמנט /im אױוי

 דירעק״ פרײס, דד. חאם אםא<גאםײםעד,
 געשיסם סענטאר, חציטח מניאן טיז ,סאר

imurJMm בריזי:
̂געג ךער  כאראפטערײ בריזטי רmפא

 טעצט אםאלגאםײטעד די אזוי ווי וירט
סענטעד. זזעיטו* ײנ^וז om אױד

im m  m rn j:
 ױגיאן פון בעגעפיט bm צוליב

 אונ־ אײד טיר מיקאן סזמטער !מלטח
 אינ• אײער טאר דאנק חארזױגיז מד

i j r w m קליניק^ אוגזעחנ
ע פיד מי  ערםוטיגט זאחד ויד טי

 כודטלא״ ח^ט ארנאגיזאצמ איתד מ*ם
tym צו סנז o r פארזיכע־ ?ףר און אמז 
 אײך פארםמ זיעעז סיר אז ודיך ן

ױ כתניחי און ודיט אזױ ויm ו״ימן ו

̂נטרןול, ױדאן רmםעה  דאס װאס ס
 סםעג״ תכעגס בעסער א כאדײטען װעט

 פריײ םאחר כדם דדח סעח^ #דארד
צײם. ער

 זיף זזאנען רmםיטגלי יוניאן די
 צײם, סלצק •un אױף פוקענדיג גים אױך,

 װאריטע און נאבעיע א פױט איגערופעז
 אינטצר־ חןר םון דוף om אוי^ חארץ

 די םײנערס. די טםיצען צו
 גוטא טעמבעדס די און כאארד דדצאעט

 בײמטליןן• םרײוױליגע געסאכם וזאכען
 ארגאניזאציע. םײגערס ־un צו רומען
ײ די חוץ א זיך זײ וזאבען ־ איצט  גי

 60 םיט געטעקסם אױך טטײערונגען
סענט.

 אוי• טעחר ביסעל א געװען װאלט
 פאלי״ ברוחנר םיט אוגז טײלם נײט,
 גאוחנן • דארטמן לאגע די װ*לט ״ #?אװ
̂ר  םעםבצרס די אױסגעצייכעגם. ג

 פון גענאסען געביט יעדען אויף װאלםען
 ױכי^ן; חטי פזן סאכט װאססענ^ רער
ײ  װאס געװינסען די דערפילט װאלטען ז
 באיע• די פון געמראגען האט ײגיאן די

 סלעק־ גרויסע איז יײדער, אגער, באטיס.
̂ס, צײם. ה פאר^טעהט ד  פאחצאטם זי
 אינמערגע״ באשםאנער די זארג ;רויס

 וועט סלעק די *בער סיסגלי^. שאנאל
 צײטען בעסאחג און נײמוסעז אויר סען

קוםען. װעלען
 אראגדפירט , באארד דזמאינם די
 םאס• םאי ערטטען ׳צעחנעט א אויר

 אכמנד- נדויסארטעען א און םיטיגג
 באסטאנער נאנצע רי װעיפע אויוי טאנץ
 טטםח סאנען זיך װעט םמפחח ױניאן

 אדרעסירען װעלען ^•גערס גוטע זײן.
 א און טוזי? מעהגע און םיטינג דעם

 חנלע|1 פארברײנגעז געזצלמאפטאיכער
 םעחר טאנץ. אװענד om באניײמעז

םי• ?זעהנעם יצם •ײייײי -ײ**״י •• •• •.*•>

D ורײמנ im מציןן דער טון ערמענוננ ױ
; מנוחןממװ»ין «ורםײ rii!ii'•׳ חח rpw ממח<ממ

co װעפ דעיענ»*יע יעדע ערעפגונג, דער «ו דעלעג»«ױעס מיקען ױגיאנס 
 װעמ חילקװיס םאריס - בענגערס. איחחן און סעק׳יפן, איחר חאנען

 חןר ,HWP יעגיעי םייײיקי ®ון סעי*ר — רעדע. םאן די, חאלמעז ׳
 קאגנרעסטאן ספאס■, חעגרי m רעדינג, (1® םעיאר םאציאליםםיעער

 ׳®עג• ®ון ל' ארו ®. א. דער ®ון ®דעזידענט םאורער, דזפײםס כעתער,
י ן p i • רעמער. די *וױפעז סילוױיניא

ײע• D5vemy וועט אװענט פמיטאג
 ס*«י»<יסטי• דער פון קאנוועגאאן די רען

 u • - ■ »*1 ם ypnvov אין •*רםיי י*ער
 װאי חױז״ *יער■ םאנהןםען אין םיטינג
m w i די חאלטןן ווע« חילקוױם םארים 

n סאן n די םון פארטטעחער די און 
 נ«נץ אין «ומ*ניז»*יעס פאח*ידע;ע

 גרוסען די *ינערנענען וחולען *םעריקע
 אידימע פילע פת«ני!»«ויעס. זייערע פון

 פפרטיפ* עטארק וועידען ױניאנם טרייר
ײ זײן טןן 4פאנײענ׳»פ דיזער נ

ױניפנס־מ* סר״ד די אין רעפסאיע די
 חאט װאס פמ«ניז**יעס, פאדיםי׳טע נען

 די דורו יאחרען <ע*טע די אין געחערמט
 ניס־ הפילט עאריפטפנעם, ׳מפםוניםטיעע

ױיז  סיט׳ן *וזפנמן םפרמװינחזן, אין מכו
סאמו״ די װ«ם איינפלוס נרעסעל לן*טעז

 װייטער־ אין םיםט״לען סיר יועלען םינג
,נערעכםינהײם״. נוםער דינען

 קאםו־ ■אר רי אםבעלאננם זואס
 סיםפא־ קאםוניסטימע די און גיסםען

 מפט עולם ׳*ל רנונו דער װאס טייזערם,
ײ ביי און געמטראשט זיי  *וגענוםען ז

ײ און עכ< דעם  געזנפיט ניט ראבען ז
 גע• ניט דערינער חאנ«ן און דיוט פײן

 *j*p «ום סאנדידאטען ?יין זײן קאנט
 פלינער אניםעי איצם זיי זײגען ווענשאן,
 *ו אננעהויבען האנעז און געװארען
 t« האםען, צו ס׳איז און דױם. *אהלען

 או «r נאקוםען אויך מעלען זיי
 מעהר ס׳איז אז פאהם דעם אנערסענע;

 דער םון מונאים םאר גרינג אזוי ניט
 טוםעל, אריינןװנחןננען ארגאגיזאציע

 א״נםעמרפנען און םהומה
ױניאן. דער םון פרעםטיזמ חןם

 אידיא■ די *וױ׳אען Dgnn tvsgn גיסטען
« ארנײספר.  ױגיפגס׳׳און גרױמ •
 ו«ר חאנ«ן. ת׳ורפער׳טאפיתן מנטראלע

 -yr דפר *י חנמגאױי׳נס גרוימ װעחיט
 t]ap.ספוויאריםטיאמד חנר ׳ פון עפןנו»
f פאראײניגט׳נ די :וומגאאן i  ^ irTg 

 יוניפנס. • הלימע r*< און ווערק׳פ«םם׳מ
 די אננמיאסןנן, איחר אן זיינ׳נן װאם

 פיל» 1אי נאארי דזמאינט אםאמעםייטןד
 ימיאן״ םאריערם די ,e>gpg< אײנזעלנן

מייז, נופסיימרם gyp■* די  םילי- די י
ד• םײפערס •yp די ױניאן, נערי  ױגיא̂ן
o די ױניפו, o״p םוט 'r נטאל י® 

Dflypn’gn גחנמ ןמחנמינ¥ און ױניאן® 
מ עיסען ױניפגם  ס«ד ס.9ח«פג»»י נרוי

 קלאופ די •יםראטען0 ז״געו ׳ןוטאר? *יעל
 דזטאינפ די ױניאן, דתסםאכ¥ר אח

י נאארי. ty*P 2 3, 9, 10, 22< י if 
23, 36, 66 A 89 און y>jni| חאבץן 
 יופס יוניפז יעת חנמג**י¥ס. yרy!ײ

 איחן און igrpyo םyנyאײנ איחר חאנ¥ז
כאנ¥רס. א״נ¥נע

p u פון זיארגגען yiy>«n די n•» 
 פון חאל אין פפרשמען וועלען װענשאן

 םטרימ נ»tyoo’Pg’ygo, 127 םינישע רי
ו ומלפן און מומניו, םע5 און י  אניחויב׳מ ז

^ן װעט igwjnugp די םריח. שנת  דוי
 וועגע• פארת«נרי«ז וחןם און טענ פיר
v>u ¥װיכטיג yr'egjgpy 1אי '&'>®»y r 

w n p יאנד, םוז n n  ty«m די פון ל«נפ 
n ױני^נם, n נאוחגנונג םא«י«ליםטי׳מר 

m» און y נח פיל׳ו»n j וױכטy r םרא־
נעז.

 V lyoipngt װעם *וחננד זונםאנ
oyp3«a פאר iv a iu n n  n אין גפטט אין 

«>y o llO  oppp® pn אוז םםרים yofi .װ»

ps99̂ ארן
ל א װ א ד א ר ױ מ ^

ץ ם א ר א . פ
ע ר ע ד נ ץ א ע ט ע ד א ג י  ס

ג זיינעץ י ד כ ע ל ײ ן ק

I nsR דעם זןגס
 אזא אז 4<ינ איחי• ולױבט

 *ט־ װערטח איז טnאrס
 <אר nnpe םענם לינפ

ע וױ־ באקם נוזו סיגא• יו toon

ט מיוראד וױיל—ו טאבאג^ מעהר הא
»

ט מװראד וױיל —2 ענ ט בר ט און גו אדער  פ
ט ציהונגם װענעער אפ ױכערען. צו קר ר

ם חיץ די וױיל —3 אק פונ׳ אב  א■־ װערט ט
ט הל ר געקי ^ י ט עס א כ ױי  אײער נ

מױל.

ױיל ט איהר *י־ו ױנ ױ־ סיהלעו א ק פ ער  ד
^ שענדען או מ ם

M U R A D
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י י י שנג •ײ • ר איו ד חיי» •רוניר• ״י
2 5"2*J י ״ m אימימ jrwm mw ייי■ • m  urms אײד 
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װניאן והרהערס נאוםענמ ליידים אינפערנעמנאל וער פון ןרנאן *מיציעלער
PRICE 3 CENTSײטאנ,1פ nyt20 ,1928 אירילNew York, Friday, A p ril 20, 1928Vo l. X . No. 16

ran ns o t  rot aasrea*■ m ,¥i
מ י ת ה w ז ns imrass אױכען ns s

אדתוננ dm יאנװנןאנ׳ס
 פארשארפט, טער נאך פעסם־שעפער םקעבישע פח פר#גע די האט סטױי׳ק פארלארענער דעו

 ארג»• דער פ»ר געפאהר גרעסערע « היינט נאר r» *ון ׳ן8ױגט פרעדדענט ערקלערט
 םון פמ־ױנםטען ױ »ז װערען, אננענומען םחען םיטלען — *רבײטער. די און ניזאציע

 ^רונטער־ ניט וױיטער וואם יעהרלז זאלען אינחסטריען אונזערע »לע אין ארבײטער די
צוױיטען. נענען ש«פ אח פת קאגתורענץ דער חדך װערען געדריקט

 פראבלעםען חױפט די םון אײגע
 on אויי וועמן tyo*:y>yn די װאס

 לעזען, רארםען נאסטאן אין קאנװענעאן
 וױ איי, ®!,on פר¥זיחמם' ערסר^-ם

 םאר וױיחמ־םקײל on אויםצוהאיטען
נױםגלמה ׳»אנאל”אי:טעד: רי

 *ny ,on אויי miypip ניט װייל
onny>p טוי• װאס זינםאן, פרעזיחןנט 
in ארבײםער וענדער r a m  v iro ’ jy i 
 םי• כאמטיטטער nn זוי ־ס?ייל1װײדזד

 •jyo* זײז םיר ty«« דאר ניםום־םהײי,
ט־אדמװײז, tv אוז,«ונפנפן, הערצינ

tv ign  t « iu n r u די n y rn y v j םסייל 
DypgpyDPvo העכער־ רי ארא«נעש?¥§ט 

yoPngyvo ו *רבייטער* t״ny םדתח 
iP3*n n n v ײ ’yiD* אינגאנ״נז ז tnv 

?»■.׳ סונ׳ם שטווט
 •yuv ,1919 זינט האט, ױניאן די

n trpyavn v p n jy it די פאר :פאליסי 
o( האבען װאט ארכ״טער n  ivouy םי־ 

 tyogn וואס די םאר און סקײל גיטום
o פון חעכער נענוםען n .די םיניםום 

n סיט אמעהן נעםוזם האט ױניאן n 
n irp yagn זיך ה*ס וי זוײר פאליסי

t קרעדפנשל קאנוהננשאן m  p t o 
אפריל m דינסםאג מיטען א

 אינםערנע- דער צו חובות זייערע באצײטעגס םעםלען םוזען לאקאלען אלע
 םעקרעטאר — צײט. אץ קרעדעגשעלם זײערע צושיקען און שאנאל
 ארײגצושיקען הןלעגאטען ערװעחלמע אלע װיסען וױדער לאזט כאראןז

 אםענד־ אח פארשלאגען פארשידעגע די און רעזאלוציעם אלע גלײר %
ײ װאס םענטס  קאנ־ אינםערנעשאנאל דער צו םאכען צו חאבען ז

סטיטושאן.

 שוין האט אפיס אינטערנײשאנאל חגר
 פון ^אקציע רm איז געםאכצז בפקאנט

mדמר פון נעםען די ״נערעכטיגקײט״ ר 
yr:m m p> .סאםיטע

 םון אימע אי? קאםיטע לקרעדענשע די
 קאנ• צ אויוי סאםיטעס װיכטיגסטע די

 דפרף קאםיטע די ױניאן. א פיז װענשאז
 צו וױיל ,jyoyjy^m אלע די איבערזעהן

 סאנווענ־ ױניאן א אויף חגלעגצט » זײז
פאראנטווארםלינתײט. גרויס םיעט שאן

 <יגט ;yoy:y>m די םון העגט די אין
 און *עחנדי״כער די םון שיקזאל דער

^ צעהנדליגער עג  וואס רmםיטג<י טויז
ײ מניאן. דער צו באלאנגעז  דארפען ז

 םעחיג״ די חאבען א׳ון אי^אצעז תאנעז
פרא־ װיכטיגע אלע באשליסען צו קײט

םאחױיכניס אינהאלט

J.6 n j» u ,גערעכטיגקײט״ 

ב• — 88 א,ן •אסירונגען .3 ןיים
 רימק«ו•־ באסאאנעו ד« בײ דרייזין;

ז נאלדנפת: ס. — ם«כעי י ■י־ י
n אנ, — י*נ«א y jr rp ; ז י י•־ י

רונין. ד. — 8 קאל
 '■־p •D — דיסקוסיעם קאנװעואאן .4 ײם1

_ האכאסאײ. ם נים.
6 t>” t. גאלד־ א• ם• — זא1«ײ איקאגפ׳ר

לפוױן. א\ינ שםײז.
עייאאריפל^ •8 ייי•
rm*׳« nyum ד וײם ,*ya — צוונג;1 ח

צמרכמז־ ומ^ך —
טפנצו וויל יחגנמז

 לימד *ײײ
 סלו ײצי .8 זייט

^ - אליםז
~ 1987 אין

דײו װי & ײט1

.Jo ו^ם

 פפזצצגעבונג , י
> 41■

^נס ••ראײניטנן יוי

אינטערנײשאגאל. דער פון בלעםען
 זײן 7 דצרוי נסטmע און םארזיכםיג

^ ז״ייער ע ײ זוארט, י ץ דארפען ז  זי
 קחן״ די ױניאן־לײט. איבערגמבעגע טרײע,

 אזיםגע״ ריבערm װערט קאםיטע דענשעל
 װעלכע אירגענד ״ אויפצונעךםען קלימנן

קאנדידאט. א נעגען אבדזשעפשאן
 צושיקען אויך דארםען לאקאלען די

 םערטיםי־ די סאמיטע ^y^:mmp nm צו
m םיט קייטס y ''t אדmלעד־ און םעז 
 ער־ די און לאקאלס די נוםערם. זשעד

 גע״ דאריבער זײנען iiwy:y>m וועחלטע
 אין נויטיגעם אלעם צוצושיסען כעטען
ײז זאג עם כדי צײט,  אײ• זײער םאר ז
עםליכקײט.1באקו נענער
 אפ־ גלײך זיך אויר םוזעז לאקאלס די

 אםיס.און דזשענעראל om םיט 'רעכענעז
ײ כדי חוב*ת, די באצאחלצן  זײן זאלען ז

 |.yo«:y^m צאהל זײער צו בארעכטיגט
סאנ• א בעםאר םאל אלע זיך פיהרט ־אזוי

•). ויים v\m (שטס

 האט מען חעלםען. געקאנט גיט אגדערש
 םיט בלויז באגוגענעז ?יך געקאנט ניט

 עס װײל סקײי, םיניםום דעם באשיצען
 זויםעגשאםטליכע קײן געווען ניט איז

 om אגװײזען זאל װאט אויסרעכענונג
 *(יסרעב?• די שטעלוונ. אזא פאר וועג

 דורכ־ דער םון געקוםען ניט זײגען נונגען
 די דורך ארבײטס־יעריא^ שניטליכצר

 ניט זײנעז זײ סיזאנם; יעחרליכע צװײ
 בוד״ סיניםום א אויזי געװארען באזירט

 םא״ סלאוקמאכערס om םיז זשעט
 געזוען באזירט דאס איז *ייד םייימ•

 געשיקט־ רm אױוי *סקיר״, .om אריוי
 ארבײטעד. םונ׳ם ערםאהרונג און שײט
 קאטערס, םון םקייל די בײשפיל צום

 פרײז די איז שנייחנרס, װאך אה שטיה
 סקײל די װי נידעריגער געפיססט געווען

 הא־ ניט דארפען װאס אפערײטארם, פון
 ער־ אוז נעשיקטקײט myoma סײז בע?

^יי פאהרונג ארבײטער. ^יםאנטע װי
 װפם ארבײטער די מיט וױדש־ און
 םיניםום םולם העכער געסראגען האבען
m אין סקײל y"t .ײ שעפער  זײנען ז

 lmyDyn Dm םיט זיכער נעווען גאר
 האבען זײ װי ׳לאננ אזױ אוי\י םפייל

 אבער שאפ, זעלבען Dm אין געארבײם
 םארשײאונ״ און אויפגעקוםענמ די טיט

yam ,די וועלכע םאר מאשרוס־שעפעד 
 זײ־י טװארט<י̂רaאראD ?ya''t Dרyדזשאב

'ya| ארויסנ ארבײ^ר סארט דיyװאר־ 
yo? ^אין «גײא om p* ,oya ארביײ 
ya \v און ̂טypמאר רyמ )"iצװאוyaaן

« )2 וײ■ אויו• («לוס '

וי

 מלעס־ כ«דד דזעהדנט
 ודידזשעס $1,200 פירט

 נעװעזענעס פאד
לינסעױשאפ

 פאר ױניאן דער קעז3דא צרבײמער
 און הײט3איבערגע־בע איהר

געשיקטקײט.

 אין pyto רyamװאya תר צוליב
 צו באלצבאטיס yגyןידrאוD iyDir טרייד
fyoya ״ פח אדװצנטצתש?m y ארבײ״ 

 חנד שםײג^ immairyo א אויוי רyט
 Doya< 275 םון סוחןרד־יאװ, טשארלס באפ

yo27 ,.זזאט סט D:wya ̂ון  די אפצוט
 שטײ• זײן אויןי לyיצiש א ארבײטזןר

y ^yaיט3 פראסט און פשוט האט ר 
מ א ארבײפתר די באצאהלט  ya^ סו

דאלאר. 1200 פון
m.רaאר־װאD אyaaגyבyגyאיז שאפ ר 
 רypaלי א צײט רyנJ<א א םאר נעויע?
לינקער, א DyאװDאp אויוי ניט און ׳ש»פ

.aמיט לעס אר DypiiyjpDtP'• y>y* אין 
om נאװאוס^ר א גצארבײט האט שאפ 

 סשזןר־ רyayזyװy(ג ^y^oyp ?אםיטאר,
 ליד א א<ס שאפ). קליםשטײלס םון טאן
ypצר האט ר ypa1̂  om oa>*DyaD'w) 
yaוישדאל״. םשה ״כדת באט yהאט ר 

DDooya באם מיט׳ז Kn*D״yam דילם 
 לשס imoiiya tyoya אלץ איז דאס און

̂נז ארבײטזנר די כדי טצוח,  D'a זיך זאי
.^ טרי ם שי ^ז

nm דזשאבינג m־^»DaypD האט 
 שאפ דאו אז ,tyjyh* װאלטyג דו?א רyאב

 דילם די און רyדזשיסטרירםm א זײן זאל
 םיט׳ן DDwaya האט ?אסיםאר רm וואס
שאפ דשי גיט האכ^ נאס
̂וט irw אין און גיסטרירטm זיד ה w a 

̂סם א  פאםי• רm אוז שאפ ױני*ז סטרי
̂וט רyסלyp סאר ^om lyt ה iyD  onoya 

שאפ.
 דצר זyװyג םײשב זיר האט איצט

 ארבײטזגר די באצאהלט D'a און נאס
 גaדזשאבי im װײדזשאס. דאלאר 1200

 רyaלײסיD רער דורך חאט חגפארטםזננט
 און ריןyהאל• רyדזשyנyמ פון ארבײט
oya^D אײדזשyשײ נטaםיל̂ד py^p־ 

n̂. די טירט ya ynio yyaya

m באסעס בײ םטױקס ערהלעהרט 
s ניט היטען וואם s יזױאןd w w

►

ײ װען אפגעסטאפט, שטפער קאופםאן און הצנאוױמש צוגעבען3א םארזוכען ז
בלאף׳ ײ אזאלטען דעם "Dyaro גיבעךאױף ״ז

̂ע די זינט הא• זyװאכ ןןסליבע לעצנ
^3םיט שאפ די בע\  טר. פון לי

 ־ya סטריט, yo39 ooyii 50 םון װיטש,
nyt| אז oitoy זיך קלײבט nm אפ־ באס 

עפעם פאר סםניס שפיצצל. א צוטא}

 פײערעו לאקאלען אינטערנעשאנאל
n ם&ו ערשםען r ה»לס פילע יןא טוכ

n א אויף געםיעזאם פײערען 22 אוז 9 ,2 לאפאלם די y o 'n i ם«ר• טעאםער 
Dnpojnv -  j i t o S r םאי אײנענעם אן חאם לאקאל ?onjntiB םי־

njm אמ סיגג opjnt .םאטו־ גריגארי און באוושזעוועד מאדאם — .חאל 
ען סעוױםץ ױ״  דער ®מ תןתער בעסםע די — קאגצעח»ים«ען. וײ *ו

' ^npc חמ װעלען כאװעגוגנ סי םיםיננען. םאי די אװע

n סון לאתאל׳גן די n איממרני׳פא־
PM >w יארס יוג y5im; חיײיפזזר

o n  in y » v אר־ «ינ«תס*י«ס»לפז
iv «ון װנדסוב nyeגיי o r ty יז םײי׳»

מד

 anynya װי nyDoo omn און
^3םיט n ווצחנן.  לאסאלם די פח לי

im בשותפות ומלען 22 *ון 9 ,2 y''D 
am גרויסצ א אויןי מנדטוב ארבײטןר 

nm jro טנאטשי ro u rm am םיי־ 
 וחד יזדאסירם ותס טיטיננ

mn v ,(שלופ ״״ m&

 ,n שטעכען זאל װאס אז^כעם, אפצוטאן
jyrnM םון m * 'n״nyo, האט no. קא־ 

 םון א^יב אינ׳ט באװיזען שויז אוױטש3
 איײ |ya«roa« ג^ואלט האט ny סיזאן.

nyo"Dn& ya'a ג האמ אוןyװאלט T 
 האט ny nאבע ענוחגלאפס ,n םין דױםעז

d ים3 דאס v d w d 'w. זזאט ny זיך 
 :לישaay אויןי אכטnעטa זיך בײ םסתםא
 may nm בײ איצט, און בעט״, ״אײ׳ל
 ײיז חאלטעז $ץ ny טnוביnפ םיזאן םולם

 אױם שאיסט ny אלײן. זיך צו מnװא
r« די i״nyo 3 אז זאגט, אין nyאויף יט 
.oyat'D די

aאn װאלט ׳םילא Dtp אז געררען 
 די אױוי גיט סאנאװיטש .no אז אםת,

oyar'D, די װאלטזןן nyo''m o קײן «a־ 
nnna nm ניט m rw i און •ya ]v& tn 

 אהן װײל םלאץ. nma» אן זוכען נפפננשן
no. אױןיי גאר איז םלאכה סאגאװיטש׳עס 
 די nyאב איז ײען.3 צו סלאוקס נעניג דא

.ynma* raw א yשיכטyג
 aanny^pny םy^אנאװיטשR םוי םים

 ya^t אויוי ̂יט ny אז ױגיאן, nm צו
oyat'D, *גןײנם ny אפצױ יאז3ױ די בלויז 
im*a, אםת׳ז אין װייל opam םר. נאד 

 חפייין. קײן שר״ב^ צו נים פינאוױםש
טרבײטאד די אז אי?, פאקט nm אא

ײ )2 ויי« פו
r . ש

f ;

At i-gY*
iS'&'t'


