
געוויסעז. איחנר םצז װעקט ״איצט
 אײניגפײט אייצר איז אז זאגען, מיר

 * ארביי״ :זאגען .בזיר םאכט. אײער ליגט
 :זאגען ױי און ;אײר פאראייגיגט טעו,

 ®רע״ םיר זיך. צושפליטערט ארבייטער,
 ירצדיגען זײ און ברידערליכסײט דיגען
האס.

 yt זײן הײנט דארח ענטםער ״אייער
 אײנער יעדער ױניאן. די מאכען שטאיק

 און דױס, זײנע גוכדםאכען מוזען וועט
 ענטםעך זײן געבען ער װעט דערםיט

 דער צו סקעב־באנדע, גידעריגער דער צו
 זיך אפרוםען דעם םיט םסעב-יוניאן•

 דער וועט ױניאן רער םון פיל8 דעם אויף
 ספעב״ דער םיט *נידער :זײן ענטפער

סלײזעל!״
 שאפ־טשערםאן קלאוק פון רעזאלוציע

םיטיע.
 הא- םאראכטוגג םון געםיהל א ״םיט

 אויו• אויםגעהצרט פלאותםאכער די ןבע
 םי- שאפ־טשערםאז האל ברײענט דעם
 װזד רעדנער די םון װארט יעדעס טיגג

 האבען^ און םקעב־ױניאן נײער חנר גען
 איצט װאס םרייד זײער אויסגערריהט

מ געװארעז איבערגעריסען ענדליך איז  א
 םסעב־אגענםען. די אט םיט באציהוגגען

 זײ אראפגעריסען. איז מאססע זײער
 ראלע די שפילעז ניט םעהר שוין הענען

 זיך זאל מעז װעםען םאר נעבאכלאך, םון
 שלום! ״שלום, שרײען: און אנגעמען

 לײן8 זיר םאר רעדט אסט לעצטען זײער
 לט8 טײװעלשעז לעצטען זײער אויח און

 הא* ברייענט אין טשערלײט די האבען
 םא״־י רעזאלוציע, םאלנענדע די געםאסט

 םון שאם-טשערמאן דעם םון געש<אגעז
קא.: הלאוק קראון דער

 קלאוק״ די פוו טשערלײט די *טיר,
 םיט״ טיטינג א בײ פארזאמעלט שעפער,

 אין אױגוסט, טען15 דעם אװענט, װאך
 בא• דעם אויסהערענדיג האל, ברײענט

 דעם װענעז באאםטע אונזמרע םון ריכט
 ױניאן, אונזער אין צושטאגד איצטיגען

און
 די אז אנבאטראבט, איז ״נעמענדיג

 צו נעטרײעט ביז״איצט האבען װעלכע
 ארבײט איהר איז ױניאז אונזער שטערען

 דעטאראלי• א אדײגגעבראכט האבעז און
 גזד ׳האבען רײהען אונזערע אין זאציע

אפאזישאךױניאן, אן נרינדעט
 די םארדאםען םיר דאס ״בשליסען,

 זיר פארפליכטען און אפאזישאךױניאן
 איגטער- אונזער םיט פעסט שטעהן צו

 םינאנציעצ איהר העלפמן אזן נעשאנאל
 װעלכע די אויסצוראטאן מאראליש און

ארגאניזאציןג אונזער צוברעכען צו זוכען
 םיכר די אז איבערצײגט, זײנען ״םיר

 און קלאוה םאםען ברײטע די גיןיחגר,
 זא״ דער פון װײכען וועלען דרעםםאכער,

 וועלען און אפאוישאךױניאן גענאנטעד
 דעד העיםען כחות םאראײגיגטע םיט

 אפא־ די םאתיכטען צו אינטערנעשאנאל
 חנר1אי געםאן עס האבען םיר װי זיציע,

 און סולקעסעס די מיט םארגאנגעגהײט
סקעב״אגענטורען. אגדעחנ

 װידעראויפ־ דער פאר צוזאםען ״אלע
 ליי• אינטערנעשאגאצ אונזער םון בויאונג

 םאר און ױניאן װאירסערס גארמענט דיס
 4אפאזיציאנט דער םון םארניכטונג דער

”\ ױניאז
 זיך האט רעזאלוציע דער םאר אט

 אין עולם גרויסער פארזאמעלטער, דער
 פון איםנעהויבעז םאן אײן װי אלע האצ

 באװיזען דערמיט און םיעצער זײערע
אײנשטיטיגקײט. םולע זײער

 איך װאם דעם םון װידערחאלונג א וױ
 גע• געלעגעגחײטען אנדערע בײ שוין חאב

 איצטיגעי דער דאנס א אבער זאנט.
 בעסער ווערטער מײגע װעלען צײט,

וחגרען. פארשטאנאן
 קײן ניט פאםירונג די איז אונז *פאר

 קאםוגיםטען די םון באשלום חןר נײע.
 װי פארפיחרען, סאגען ניט איצט וועט
 םעגשעז גוט־מײגענדע סך פײן איצט, בי?
 ?ײ ארבײטער־געזעלשאםט. דער אין

 אפא־ אן גריגדען צו נאשלאסען האבען
 געצװאונ• זײנען זײ װײל זיציאנס־ױניאן,

 זײערע אצע װײל טאן, צו דאס געװען גען
 אויסגע־ זיך האבען םיטלען ברעכערישע

 .זײ װאס דאס, געטאן האבען זײ ;שעפט
 צוריק. יאהר 4 מיט אנגעהױבען חאבען

 4 םיט װאס בצויז איז אונטערשײד דער
 געװאצט ניט מענשען האבען צוריק יאחר

 דעם שוין םען קען איצט און גלויבען,
 םויגעל״ םיט קארםענעז ניט םעחר עװם
 ניט סײנעם טעחר שױן הענען זײ םילך

 םאד ק<אר איצט איז זאך־ די ;בלאפען
אלעמען.

 גריגדען צו באשלוס איצטיגער ״זײער
 צע־ א געגעבען האט אפאזיציע״מניאן אן

 אוחגקצר םענשען װאסלענדיגע די סאן
 די באדען. םעסטען א אויף זיך שטע<ען

 טויזענט איצט איז אמעםײן אין לאגע
 ק<אוס די םאר זיכערער און בעסער מאל
םאכער. דרעס און
 ״אין געזאגט םריהער האבען ,,םיר .

 מקויכ דאס איז איצט און לרשעים״ שיצום
 איצמ מוזען טשערלײט די און געװארען,

 און תלאוק םון ױניאן א אז םארשטעהן
 ור׳ד אױםגעבױט צוריה װעט דרעסמאכער

 אםעריקאנער דער םון יסודות די אױןי רען
באוועגונג. ױניאן טרייד

 דע׳ אז ״שכצ אוים׳ן זיך לעגט ״עס
 גע־ האבען זאל סטרײק םארלארענער

 ארבײטער. די אויף שלעכט זעהר װירקט
 ענטוי־ צו געבראכט זײ האט סטרײה דער

 פוזדגות, און םוטלאזיגסײט צו שונג,
 איז ענטוישוגג םון פעריאדע די אבער

 םאר סוםט עולם אונזער םיט אריבער.
 איז ער *װעז שיכור. א םיט װי זעצבע דאס

 טוט און שלעכט זעהר ער םיהצט שיכור
 מעשים; םיאוס׳ע סאל פיל אפ זאכאר

ך וועט ער  ניט בלאםע, אין װאמערען |'
 ער־ גאך טאז און זאך דער צו העדען
 זעהמ זיך צו אבער קוםט ער ײעז גערם.

 געהאגדעיט ניט האט ער אז ארום זיך ער
תרטה. האט און םענש א װי

 םאר־ געװען זײגען סצאוקםאכער ״די
 בראנםען, גיפטיגען דעם םון שימר׳ט

 געגעבען זײ חאבען קאםוניסטען די װאס
 גיכ־ וײ זײנען איצט אבאר טרינהעז, צו

 האבען זײ אז וױיסען, און געװארען טער
 און סקעב־אײדזשענסי, א םיט טאן צו
 םפעב״אײ״ דער םיט האנדלעז וועלען זײ

 םקעב־ םולקעס׳ םיט װי פונקם דזשענסי
 חײל־ דער םיט װעלען, אןן אײדזשענסי

 ױגיא:, חנר צו איבערמבעגחײט גער
 פוז וױ סקעב־באנדע דער פון װערען פטור

סיןעב-באנדע. יענער
 שעפער אנדערע די און ״טשערצײט

 םליכטעז. באשטיםטע האבען איצט םוזען
 וועי וױםען צו אנהויבען איצט םוז םען
ױניאן. דער אין ווער איז

דאסזעצ״ דרשלען באצעבאטים ״אצע
 איז עס אז סאםודםטען, די װאס בע

 און טשערלײט און יוניאן, סײן ניםא
 קוראזש נײעם םיט דארםען ארבײטער די

 שטארק איז און לעבט ױניאן די אז ציעען
 םעכ־ און שטארקער אלץ imfh וועט און

טיגער.
דרײװ, א צו רוםט ױניא^ די ״ווען

 ױניאךםאן אהטױתר יעדער זיר דארוי
 רוף דער אז םיחצעז, מוז ער אפחםען.

 עס זײערטויוענען• םון איז ױגיאן דער םון
 זאך זײן םאר דארוי ער און זאך, זײז איז

אפטױױטעט. םעחר ארויסצײגעז
 w דעם מיט אז װיסעז, דארוי ״םען *

 פיהרען. נים ױניאן קײן םעז סען חםםורש
 אזוי וױ אכטוננ גיט באלעבאס יעחןר

 און מניאן, חגר צו זיך באציחט יעחנחנר
 מל- די אז זעחט באלענאס חנר ווען

 ױגיאן, דאר צו סלעתערס זײנען םצאבות
 גיט און געלעגצנהײט די אוים ער נוצם

 די זײם. אין בוכטשע א מנל־־םלאכות די
 אין אויפפאסען איצט דארםען םשערלײם

 איז עס אויב דאס זעחן, און שעפער די
 זאגס װאס חכם, א סm שאפ אין םאראז

 בצױז וחנרען געפיחרט דארןי װניאן א אז
 דאר ז<וי דיוס, אחן און פרינציפצן ׳גױט
 פרינ־ בצויזא וויו דארט, געחן זץי חכם

 ױנ״ א חאבעז םוזען םיר זײמנז. ציפען
 זאצ וי גאר פרינציפען, םיט טאקע יאז
 בא־ די אז אוױ םעכטינ און שטאדמ זיח

.1איחרי פאר חאבען םורא זאצאן לענאטים

)1 «ײ• lit (אצוס
 פון צײט א — צײט, כעסארער א אויף

 בוײ יפת׳ער דאר אין דך אריינװארפאן
טן אונ״ ס-  פארשטאגד סון צײט א אזננ

 אין זיר נאפינען םיר װאו כאנרײפאן טון
 איבעמעבעטזײט םון צײם א ;וואלט דאר
 דער צו ױגיאן, דער צו םר״ח״ט און

 װאיד גארםענט לײדיס איגםאתאשאנאל
ױגיאן. קארס

 זײנעז אפאזיציע איצטמעו דער כױט
 חאבען וואס בליצען, פאלשע די אוחנק

 האויזאגט דעם באלײכטען צו אגשטאס
 פאלשקײטען, די אװעק ;םארוױשט אלץ
 דער געחאדעוועט חאט םען וחנלכע סים

 די יאחר. פאר לצצטע די זעט ױניאן
 דער װי געװארעז, קלאר איצט איז <ינמ

 איצט האט יװיאן די טאג. *ױםאחנר
 םיט גרופעס, קײן םיט סאן צו ניט מאהר

 קײן םיט אפאזיציעס, אינערליכא קײן
 פון אישוס סײן םיט שלום, פון אישוס
 קלאד״מ־ א איז עם ;לינקס און ךוכטס

 װעלכפ ױניאן, א צװישען ליניע !וויגעגע
און בויעז יאהרען צעחנדליגער דורך וזאט

PRICE 3 CENTSJersey City, N. J , Friday, September 7, 1928 1928 ״. טעסבער טער7 פרײטא^ טעי

 שעפער. זײערע פאר דיום פאראױס באצאלען.אין קומען שאפ־טשערלײט און טיטגלידער מאסען
 ךי אץ װעט קאמפיון דיוס — װאך. ערשטער דער אץ ארײנגעקומען דאלאר טױזענט 20

 קראםט, און אינטענסױױטעט מעהר נאן־ מיט װערען םארטגעזעצט װאכען פאר נעקםטע
קאמפיץ. דיום םונ׳ם אנם־הרער דער דובינסקי, וױים־פרעדדענט זאגט

 אלס אנגעשטעלט האלפערין דזש.
םארלאנג דעם אױף םענעדזשער

 פאר־ און קאנדישאנס ערווארבען שאפען
 ערװאר״ ;ארבײטער די פאר מסערוגגען

 שטארפער אםת׳ער אז nc נאםען א נעז
 סהע״ נײע א און ױניאן, שטאלצער און

 םארדעקט םולסעס-ארגאניואציע בישע
 םיט און לײבעל, פאםוניסטישען א סים
 איצטיגער דער םון אגענמען סקעב די אט

 איבערגעריסען איצט זײנען סקעב״ױניאן
כאציהוגנע?. אלע

סוזי״ ביז׳ז אגחויב םון רעדנער, אלע
 טשערםאן דער — סיטינג דעם אט בײ

 מענע־ דזשעגעראל םטאלער, נתדער
 זיג־ פרעזידענט גאגלער, ברודער דזשעך

 און שלעזינגער פרעזידענט וױיס מאן,
 האט װעלכער דובינסקי, פרעזידענט ווײס

 גערעדט חאבען לעצטער, דער נזנחנדט
 עס װי זינען דעם אין םיטינג דעם אױןי
 געװארען. אנגעגעבען נאר־װאס דא *יז
 לא־ ריכטיגען דעם אין איצט ?ײנען פיר
 א״ו ען4זײ ipowitjppd די און גער,

 דער האט לאגער, ריכטיגען זײער
 גע- םטאלער, םאסס כרורער טשערםאן,

 א איצט איז סאמי דער און — זאגט״
 םון ױניאן א צװישעז פרינציפיעלער דײן

 8 און ארבייטער םאר און ארבײטער
 סאםױ דער םון געגרינחנט סקעב״פלײזעל

 צװע־ פאליטישע םאר פארטײ ניסטישער
 ארבײטער-באוחד די צוברעכען צו אען,
־ גונג.

 דעײ גאגלער, םעג^דזשאר דושענעראל
 פא־ די באטאנט וזאט ראת*ו, *ארשטער

:געדאגק םאלגענדען םים סידונג
 פאםוניסטען די פון באשלום דער״
 ^אין אוחנפגעשטעלט זעלבסם זײ האט
 חאבען זײ נאקעםקײמ. גאנצער זײער
 אראפגעריםען הענט אײגענע זייערע נױט

 םעחר איצט וועלען און זײעחג םאסתע די
 חא• זײ םארםיחרען. סענען ניט תײנעם

 באשלאסען םארצװײםלונג זײער אין בען
 אס סקעב־ױניאן, סולקעם א גרינדען צו

 איצט זײ םען וחגם סיןעב־ױניאן א אלס
 םייז״ זײערע אין םייז װי פארטרײבען

נאחנס.״
 דעו זיד, חאט גאגצער סענעדזשער

 אױף רעדע זײן אין אפגעשטעלט עימר,
 צו באוואויגען חאבעז װאס זאמח, אװײ

 שאפ״טשערמאן גראנדיעזען דעם רופען
ע: טי  די באקענען צו ערשטענס, םי

 םון טעטיגפײט דער םיט שאפמדפערלײם
 באטראכ• צו צוױיטענם, און, ױניאז, חנר
 די און צופונפט חנר םאר ילענמר טען

דורכצוםיחרע!. •לענער די אזוי וױ םיטלען
 םטעוי מנר אז אנגאװיזאן, חאט ער

 פזד צו כדי געװאחנן פאמרעסערט איז
 האט און פאםפלײנטס, צו אםענדעז געז

 לעצטע די געלונגעז איז עס אז ארקצערט
צו ^  שע־ חוגחנרם אתם ארגאניױחון ציי

 םשערלײט די צו אפאלירט האט און פער
 ארבײטס־ שטונדיגע 40 די אז ועחן, «

 פאפיד אױם׳ן בלויז זייז נים ץאל װאך
 דאר אין ווערען דורכגעםיחרם זאל נאר

 צו אטעלירט אויך חאס און װיראליכפײט
 אײנעי יעדער אז זעחן צו משארלײט די

איז נוטשטעהענד וועחנן זאל שאפ אין
̂ דיום•

j וזאט אזםשטעגדען״ אלע ,אונטאד 
u rm a 40 די *םוז גאזאגט, נאגצאר- 

nnrm m וחד אפגעחים ארנײנאדװאד 
. ן אמן אלא מ ך נאםעז אנסייל נ  די יי

ח קאסיסעט מז י א  סא־ טינאנציעלע ג
«m m ױ ױ ו א נ ד  ױן אאגױוחנ א

ט dwi װאט ראר  נוסשטעחעגד, זײן ^
ד ארבײםאן.״ xsm ניס wm מ

י  ברודעד חאט גאגצאי גרודאד טן
 דזשאינם פח םשערסאן דאר סטאלאד,

m v m  tm  *nmp סעל און  פאר־ סי
 םיז •רעזידעגט וינםאן, אײיאול צאאשטאנ

ױגםאן ברודאד אמטארמאאנאי, דאר mm גרוימ ממר א נמראמז rtwtm 
M  ns חאש אוז חאי *ין אממזעגדא

 איםטערן דעם םון סטעןי גאנצער דער
 דזש. םיט דעפארטמענט ארגאניזײשאן

 םארגײ זײן איצט װעט בראש האלםערן
 אין ארבײט ארגאניזאציאנס מיט מען
 .41 לאסאל פייטינג און מאקערס דעם
 אר- טעהרער איצט װערט טרײד דעם אין

 פריער- די צוליב אבער נעװען. װי בײט
 ביזנעכ לינסע אםאליגע די און סלעק דיגע

 אז צײט 8 גענומעז ס׳האט װעלכע םון
 האבען קומען זיר צו זאל ל8לא? דער

 באלעבאטיפד אויפגעקומענע די דערוױיל
 סמע־ סריגעל דעם םון געטאז נאש א לעך

 בא־ די אז געדענקט האבען און טענע
 מעהר זײ װאטשט ױגיאז די לעבאסטע,

ניט.
 אנ־ זיך האט עס נאר װי אבער, איצט
 דער האט טרייד אין ארבײמ געהויבען

 דער צו זיך נעמען צו באשלאסען לאהאל
 געמאכמ האט לאהאיל דער און ארבײט

 אז זיגמאז, פרעזידענט צו םארלאנג ׳א
 אינטערן דעם פון סענעדזשער האלפעריז,

 אנגע־ זאל דעםארטמענט ארגאניזײשאז
מענעדזשער. לס8 זײ בײ ווערען שטעלט

 פאר־ דעם חאט זיגםאן םחנזידענט
 אםםד 1אי גענומעז לאקאל םון׳ <אנג

 האלםערין אנגעבאטעז האט און טראכט
 אין אםט מענעדזשער דעם אנצונעםען

 דעם םיט האלפערין און 41 לאסאל
 ארגא־ איםטערען דעם םון סטעןי גאנצען

 איצם זיר האט דעפארםמענט ניזאציאנס
לאהאל. דעם םון ארבײט דער צו גענומען

ארויסגעגע־ שוין זײנען סוירקולארם
 דעה םון ארבײטער די צו געװארעז בעז

 אוים• איז לאגע די װעלכע איז טרײד,
 דאנער- לעצטען און געווארען. געקלערט

 מי־ א געװארען אםנעהאלמען איז שטאג
 האלפע- װעלכע בײ טשערלײט, םון טינג

 דעם םיז אײדזשענט ביזנעס דער אוז ריז
 װענען נערעדט האבען קרינשטײן לאהאל,

 פון קאםימע א םיטואציע. איצטיגער דער
 העלפען צו נעװארעז ערוועהלט איז 15
 אר־ ארגאניזאציאנס רוטינער דער אין

בײט.

 טויזענטצר )יי אין קאלעקטעט דױס
 אײדזשענט ביזנעס יעדער דאלארם.

 דאלארס הונדערטער מיט צוגעהץ סומט
 םרעהליכע ברענגעז און שעפער די םון

 מיטגלי-' די מיטגלידער. די םון גרוםען
 איײ ביזנעס די צו זאגען אלײן דער

 צייטען איטע די אין אםילו דזשעגטם,
\ )2 זײט אויף (שלום

 קראנס־ א אונטערזוכט דאהםאר 8 אז
 דאס כל פו׳דם ער אונטערזוכט וזײט,

 םיט קערפער נאנצער דער ״װײ< הארץ,
 ארנאנען און געותבען צעלען, זײנע אלע

 טעטיג־ הארץ דעם םון אםהענגיג זײגען
 דעם דאך שפייוט רארץ דאם װײל קייט,

 םארענ- יעדע און בלוט, מיט אמאניזם
 האט טעטינקײט הארץ דעם אין דזגרונג

גוף. םונ׳ם ארגאנען אלע אויח װירסונג א
 מעם־ די ױניאז, דער םיט איז אזױ

 הארץ דאם זײנען פינאנסען די אזן בערס
 ױניאן דער חאז דעם אחן ױניאז, דער םון

 געוועבען אלע רױיל אננעוון, ניט ארנאז
 אפחענגי^ זײנען קערפער ױניאז דעם אין
 טרעזשורי א םעטיגפײט, םינאנס רער םון
 ארנא״ גאנצען דעם שפײזט ױניאן א אין

 בלוט דער םיט ױניאן דער פוז ניזם
 חאבזנן, דאחי ױגיאז א װאס מעמיגקײט

 א חאבען םינאנסעז די םחגזשורי, די און
 ״נוף פולם ארגאנען אלע אויױ וױרסונג

 דער פון אפםײלונגען אקטױוע אלע אויוי
ױניאז.
 לעצטעז דעם אויוי דעריבער איז עס

 געװארע) באשלאסען םיטינג טשערמאן
 םינױ די םון הארץ דאס אונטערזוכען צו

 םינאנםען. די צו שטעלען וועלכע נלידער
די זײנען אײדזשענטס ביזנעס די

 באדארםט האבען זײ װעלכע דאקטוירים
 עס און ארבײט, אונטערזוכונג די מאכען
 אונטערזױ זײער איבערצוגעבעז םרעהט

 דער פון הארץ דאס אז ערקלעהרונג. כוננס
 נאנץ קלאפט מעםבערשיפ דער םון ױניאן,

נארמאל.
 די איז װאס דעם אויף ?וקענדיג ניט
װערט ארבײט, קײן ניטא איז שעפער

 אפען־ אן באט חײםאן, םר. ױניאן, סקעב די פון משיןש באריםמער מרױעריג
,40 אגשטאט שטונדען 42 גוט איז אונז םאר — באלעבאטים. זײ צו שאפ

 הײמאז מר. זאגען אװערטײם, םאר מײם םינגעל גענוג איז אונז םאר און
באס. נאן-יונייאן א מיט םארהאנדלונגען זייערע אץ װײם. און

 דערפונדײ םעחר אלץ װײטער װאס
 םון דדעם־מאכער און סלאופ די זיך גען
 אין געזינחגל דעם םון כונות אםת׳ע די

 אלץ וױיטער װאס סטריט. טער21 חגר
דרעם־ און הלאוס די דערזעהעז מעהר

 סא־ ײי ,ץ2 פרצוף ריכטיגען דעם מאכער
 און׳ םאדארימט האבען וועלכע םיסארען,

 טויזענטער צעהנדליגע די םאראומגליקט
םאכער. דרעס און קלאוק

אםיציע־ אן םיז גרינדוגג דער םיט
 אונפאר־ די אט מאכען סקעב־ױגיאז לער

 םאדצװײםעלטע א חברח אנטװארטליכע
 עס״ טרויעריגער זײער םאר אנשטרענגונג

 באלע־ די צו זיך ווענדען און זיםטענץ
 םאלשטענדינע םון אנבאטען םיט באטים

שאפ־באדינגונגען. אפען
 די םון מענשען גוכדמײנענדע ,סך א

 געזױסע 8 אויו און ?רײזעז ראדיקאלע
 אונ־ םון םיטגלידער םארםיהרטע צאהל

 געײאלט ניט אםשר װאלטען ױניאז זער
 זעפען זאל געזינדעל דאם אז גלויבעז,

 רי אבער םדרנה, סקעבישע אזא צו
 צו צײט םון ברענגעז םיר װאם םאקטען

)2 זייט »וי\י (שלום

 םארבריי־ — אנטאנינא. און ריתבערג וױיס־פרעזיחןנטען מ און נאגלער
 1909 פון גײםט דער — געמאכט. שוין ווערט סטרײק א פאר מונגען

ע״ םקעב — צײמ. איצטיגער דער אץ װאפע אונזער זײן מוז  ווערט \וני
םיטינג. גאנצען דעם פון םארדאםמ ביטער

געקומען זײגען \ואם רחנםמאכער םיט
דעם וועגען צײט אין װארט א העחנן

ווע־ און מוײיד אין צושטאגר איצטיגעז
פלאנם ױניאן די װאם שטעלונג דער גען
צושטאנד. דעם ענרעחנן צו נעםען צו

איז מיטיע רעם םון טשערםאן דער
ױײם־טשער־ דער ךיםער, ברודער געוחנן

ברודער באארד. דזשאינט םון מאן
דער־ רעדע סװצער א 4אי וזאט ריםער
און טיטינ^ דעם םון צוחנס דעם תלערט

ערשטען חום פאתעשטעלם גלײך חאט
ם חנתער, ררמם פונ״ם םצגעדזשער ת

בי• יחנזיחננט וױיס חנפארטםענט,
• רײזבער^

אלעם צום האט רייובערג בתדער
טזד םון באריכט א אפגענצבען ערשטצן
דרעם רעם אין ארמיט דער םח טיגפײט

צײט, יעצטצר חנר זײט חנפארטםענם
גיכער חנחנ ויין איז אםםעהו־םםעז אבצר

וחטגעז אײנלײטונגכדווארט אן געװען
טעטינגןײט צוגרײטונגט קוםענדער דער
» יוגיאז• רצרדחנם טון

a ,רייד ברודער האט פאנװענשאן
צװיי בישלאםעז האט נעזאגג^ בערנ

םטרײק אדזשצנעראל ערשטצגם, זאכען:
o חנר איו rn ^צווײ־ און אינדוסטרי

jo m• י םי׳״ױעי׳י ״ םי י י2» י ״ י
י אינחםטריע ררמם ײ ײ ײ י
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 עטיקענחןר חןר אױױ סוקענרינ ניט
r n, ילעןוםעז נעחערעט דיאט װאם ip־ 

 דעם אויו• הוקענדינ נים און נערשטא^
 זעחר אי«ט איו טרײד דרעם אין װאם

 א זיינען םיאכות בעלי די און ,םילאו׳
 tie שע«ער, די אין ניטא טאנ נאנצען

̂יל ברייענט איו דעםטווענען םוי געורען ה

ז 01*ל1 )1 «”י •ו
 בא• ד\ םאריאננען. זײער נ«ר מומען
 אווענם יעדען װאם דערפון, הומע; מײוע
 ביכ־ די םיט םשעמײט פרײײײוינ קומען

 סאילעסםירטע םיט און שע«ער די םון <אף
 די |1■ שײרען די באצ*ה<ען «ו נעלט
p שא■ i} .באװײזען די מיאכות tvoip 

 ם<«נות בע< די ne ערקיערוננען די פון
 Dip »ז ױניאן־באאםטע, די צו זעיבםט

נ סוילקעם קאםוניםםישע מ  סיײמ־ו * ס
 ניט וױרקוננ קיין די אויוי וועט און האט

■ האבעז.
 וחד נצואנט שוין ivp פי< אזוי אויןי

jp ון בלויז■ d p פאם־ דעם ■ון אנחויב 
v אין אנער דױם. פאר ■יין ip g e ון■ 

מן ■אר געקסגמ די א ײ — *ײט, וו  ע
w?p־d” h d»־d j p ' t p ,תבינםשי P' 

o פון הוי*ם p ,זיר וועם — דיוסידרײוו 
n ארױסווײזען ערשם p כח n p  p t *ית 

ip' יאן. v נ^חאיטעז וועם אווענט■■ 
jpjni ע נ מי חנ  «יז שאי־םיםיננעז מ

d p 5סאוגםי אינדאסטריעל, * מנ ת  אינ
p j p ו שעמר, אםעהיקען אח י  1«יי י

 ביײט פראגע די וחגם שא»־םיםיננע; די
■D npp»n ,ח ותרעז* n p r םשער־ 

ם ט»ן מ n וױ ■וגתט ו p r ביזגקסדודך 
חחמ םווען רזשענט מפי  «*u*Og■ • דו

 • ױניפדניכימ־. רי םון קאנםראל ריגען
npp' אין ארכײנמר mop וחנם rame 

ittWB «b זײן i i tw w ii  D>runpjM

 ריארנאני־ דיםטשארדזש, נעגען-פאדערוגנען, ■רעכע שטעלען באלעבאטים
אין םלאכות כעל אפלײגען פון רעכט דאם און ■ראצעגט 10 זײשאן,

 םטאפעדזש. א ■אר דעםעדזשעם טאנ א דאלער טױזענד און צײט, םלעק
 ענםוױ־ קאם^ — אפנעחאלטען. באלעבאטים די םיט קאנפערעגץ —

 געװיגען, פאדערונגען עערעכטע אונזערע װעלען םיר — זיך. קעלם
דרײזין. םענעדזשער לאקאל זאנט

 םאחר די זאל זי ױניאן, די בערשרעפעז אוים נעחט םע«טעםבער טןן15 זם
 אתיםצושטעלעז, חאבען טורא רוננען טײלארם לײדים רp פון אגריםענט

d זײ חאנצן באלעבאטיפ, די םיט 38 צא?אל ז p  dvm p םיוים, זעלבען

̂נדמלט ®ארצייטים א
,גערעכפױגקײם

 וואנ־ ח• — באארד דזשאיגפ בײם .6 ?ייט
אלטער — צבור שליח נייער » דער.

״ יןצאוהםאמנר.
 •1צ'81 ם. — נײעס «יליחןצ*יער .4 זײט
 םארים — פײדוש שיפאגא׳ר * .6 זייט

סלאוױז• נג — קאמהנן נח׳ס ביאצים.
 עדיפןריצל^ .6 זײט
 (נריװ מלניצן פין mtw דרעט » .7 !ײם

 חני לײבאר צאנג. j\ — »«ירא§») יון
וינטאו• םאריס — באגויפוגג

ײ• חנר פון פראבלצםען ױניאז .8 !ייט  —י
פירינסקי. ם

 ווצלי־ ארנײפער »ן פון ביידזנר J ײט1
דעםביצצר״ פ. -י- •יילאמענ•

?”10 D. ^תאבאלאוו״ ס — שפיגמנז ברי 
43 a •• י

*tjtftHr jag** .is 41 0ייי

 האבען באלעבצטים רײגסאוט די װא^
 בא- האבען זײ אײדער לאננ ניט באנוצט
 דער מיט אגרימענט חגם באנײען דארםט

 חאבען זײ ױניאן. מאכער רײנסאום
 צו םאחנרונגזגן םרעכע ארויסגעשטעלט

 חאט ױניאן די איידער נאר ױניאז דער
םאחנרוגנען. איהרע נעשטעלט

 באלעבאטים די םון פאדערונגען די
 װי ותגינער נים איז םעחר ניט זײנען

 8 ניזײשאן,8ריארג דיסטשארדזש,
 פרא- 10 פון שכירויז די איז גןלענערונג

 חנכמד טאנ 8 דאצאר 1,000 און צענט
 סירט8« םםצפעדזש 8 ל80 אין דזשעס

 דעם צוריק ניט סוםען רבײטער8 די און
פעדזש.8סם םוןלם טאג זעלבעז

)2 וײ« פויוי (שלום

 די אבער םארצאנגט חויפט־פאדצרונג
 דעי אויןי דאצאר 2 םון ר»ז 8 יוניאן
 רײו םלעט 8 און שנײדער די ®ח םפײל

 פא־ אויך צעטען.8 י8פ דאצאר 2 פון
 םון אפלעגוגג קײן צז ױניאן, די דערט

ט זאצ םיזאן אין רבײטער8  םארקזםען ד
 איבערציײ ורנמ באצעבאס חנר םײדען

 ײײ^ י1אוי שווארץ בימנד די חרד נען
 ניט אדבײט סײן וױרקציך האט *ר ?8

v »ח  בעל אפצרלזגגען געצװאונגען 8
. םלאכות. אײ גצװאלם חאבען גאצצבאםים וײ

n יחנזידעגם גאל n  v m w איז 
 שלצזיג־ בתחנר חמ8ניײ פאתעשטצים

 חנם נעקראגעז האט שלצזינגער גער.
 eon פי) אװאציע און חןספעקם זעלמנן

 ברוחנד וױ עולם גדדסצן םצלטצן8רו8•
ח יתסצרגוא״ ודו חןחנ זייו י
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ו ע ס מ # ר מ מ מ ס ע ר נ ד נ םי n םי t ס נ ע י ױ ל נ «  ח
ם ר ע ל ה ר ד ע י ס ז י ױ ח m נ ם ח ל ן ם ן נ ע ע ױ ג םינ צ  *ד

ע ש י ן א ל ז ן ש ע מ ו מ ױ ס *ין מ ן ח ד ו ײ סו

י ו ױ ר. צו נ ל ם מ ר ק נ נ י ס א ס ן ײ ױ *ויןז ח ו ע נ מ י ס
ו ו ע ו ש י פ ס י נ טו עו מ פ ענ ג *

n י*לו• t •ויי I(
 חאם אגרימצנם, םונ׳ם אזיסגאמ •ווס

 דמרינצר טאד מען ערחלצרט. רײומנרג
 מוזען סיר נאר צ״ט, קײן םאריירעז גיט

 פױם טצטיג װערען צו איצס אנחויבען
 דערינזנר חאבען טיו םארבארײטונגען.

 וועתן מיר און דרײװ א אמצחױמנן
 װאס װערען זאל דר״װ דער אז זעזזן,

 אבער איגטענסיװער. װאס און שטארפער
 פארשפיל, א וױ וײן גאר װעם דרײװ דער
 צום דרײװ גרויסען צום םארװאוט א וױ

 לענען דער וױ נױטיג איז װאס סטר״ק,
אינדוסטריצ. דחנס דצר םאר

 םאמעקוםען איז טר״ד דרעט *איג׳ם
 אינדוסםריע די איבערבײט. גאגצער א

 אױס־ אױסגעשיריים, געװאמײג זיך האם
 אױסשירײ- דער מיט און נעברײטעדם

 ארײגנע• אי? אינדוסטריע דקר םון טוגג
 זיעען װאס ארכײטער עיעמענט *ן קוםען

 וױיסען זײ ארגאניזירט. געווצז ניט גאך
 און באדײט, ױגיאן א װאס גיט אםילו
 דער םון װאױײאידבעסטען חןם צוליב

 די צוליב איבערווױיט און איגדוסטריע,
 אינדוסטריע, דער אין אראצעווען װא&
 ארײנגעצועען'װערען עלעםענט דער םוז
 דרעס די :סורצען איז ױניאז. דער אין

 די כדי ווערען ארגאניזירט סוז םרייד
 קאנען זאיען טרײד דעם םון ארבײטער

 װי יעבען, אנשטענדמען אן םאכען
 ארביײ ארגאניזירטע די וױ ױניאדלײט,

ױיו דעם םון םער  געװאױנט זײנען ם
 ױניאן די װאס צייט דער דורך געווארצן

 שטאלץ דער געװען איז און געגליחט ראט
באוועגונג. ארבײםער אידישער דער םון

 איצט םדעט סאסיםע טפעציעלע די#
 סאכען וועט און ארבײט דער צו צו

 וועיד פיענער, שארבארײטונגס איעו^ײ
 דעד םאר ווערען טארגעבראכם ווע^ען מ

 i גוטנעהײסען םיטגילידעחטאפט כרײטער
 ניט זיכער וועט סאםיטע די ותחגן. צו

 בעס־ דאס טאץ צו מידז קײן זמאיאווען
 אבער זיין, סעגיליד נאר וחנט וואם סע
 קרעם״ די זײן אבער םוז קאםיטע דער צו

 װײל םעמבערס, די טון םיגע.טצטיגקײט
 זאכען, גרויסע דורנםיהרען פון כח דצר
 טיטנ^ידער־ ברײטער דער אין נאד <ינט

 דעם אט באזיצען םיטנלידער די *אםט.
 גױײך באווײזען םוזען דאס וועיעז את נח

 אפנעהאיטעגעם איצטיגען דעם נאך סון ׳
האיל.״ כרײענט אין םים'נג<

 אפ־ אויך זיר חאם רײזבעיג ברודצר
 סקע־ אומגעחײערער דער אויוי נעעטע^ט

 גע־ סקעב קאםוניםטישער דער פון בצרײ
 ״ױגיע״ איאזיציע ססעב דער םון זינדע^,

 קאםױ דער סוםט טיינונג זײן ^ויט און
 אײן םאר דאנק א געזינדעיל ניםטיעער

 סים ארונטעררײסען פאר נצםליך, זאך,
 םון מאסקע זײער הענט אײגענע זייערע
 דאס^וועט און טרצוזי סקעבישעז זײער
 סוי^טענדיגער זײער צו ברעננען זיכער
םפילח.

 טע־ םון באריכט רײזבערג׳ס ברמ־ער
 צו װארם אײנ^יםונגס זייז און טיגקײט

 טרײד אין סארבארײםונג גרױםער דצר
 שטארק איז סטרײק, גענערא^ א םאר

םעםבערס. די םון נעוואחןן אי^אדירט
 געהאימען אויך האט זינען דעם אין

 אנםאנינא. •רע.זידענט וױים רצדע »
 איטאייענימעז םיט נצויעז איז רעחנ זיין

 ואטאס ׳װיץ איראניע, טעםפעראםענם,
 האט דאט אז זיד, פארשטעהט אוז,

 זײן אייאוז. עטארקען א ארױםנערוםעז
ת  און ענגליש אין געהאלטען ער תאט ת

איםאיליעניש. אח
 איז נאגלער, םצנעדזעער, גענעראל

 א 4א( דצדנער. לעצטער דער געווען
 םאר אויטחוי אײנדרותסםולער מטאתזער,
 םון ציגעי רי געווען זײנעז םעטינקײט

מ עי :געווען גצבױט איז חנדע וײן װ
 די העגגט דרעסםאמןר רי ״איבער

 וועם םעז אויב מקלאפצרײ, ®יז םמזז
 חאם — אסםװױטעם צו נרײם זייז ניט

 -סיר קרעפטמ. אויסגעמריען נאנלצר
 םר סיר ארגאגיזידצן, צו אגחויבצן םח^נן

art ארגאניזאציאנסזארײװ, אן אנתויבען 
 ,רעזולטאםעז, כאידמע ברעגגען זאל וואם

 עטאפ אז םאר דינען אױך זאל װאס ייח
m% ער־ און צוגרייטונמנז וױימצרדיגע 

צונרײטונגעז םיעט דאס אכצתנמן.

 סאכצן ואל װאס סטד״ק נצנעראי םאדא
מ רי מעגריך דוו אני מ ר פון א  דרעס״ ת

אינדוסטדי^
n m סוועז מדאן דער פון מיטגייחןר 

o צוריקמר^נצן rt דאס .1909 םון דיסט 
 די װאס יאדוד חיסטאוימצד א געװצן איז

אי אנ ^ ת ע ט  צו • אג;*חױנען האט איג
 חאנען יאהר דעם אץ געיטיכטע. כיאכצן

 באוױזען דדעסמאכער און וױיסט״ די
 געווארען אי? װאס װדאן א אױםצובױעז

 די םארטײדיגען צו יעטארש און פעכטיג
 א ן ארנײטזנר רי • פון אינטעדעסען

 מטאלץ דער גצוואדען איז װאס ױדאן
 אידמזזןר נאנצצר דצר פון ככוד און

אדנײטער-נאװעגוגג.
 חאמדשטיעזן די אז אטת, ״ס׳איז

 דער ׳עאדען סך א אן טום כאנדע סקעכ
 אגענ״ ?שענ קאםוניסטייצע רי ױגיאן.

 וױ מעחד באלעבאטים די פאר איז טור
 נוצען כאלעכאגים די און געזואו^ען

 די םארארימען צו נעילעגעגהײט די אויס
 זײ רײר. זיך מאכען און ארבײטער

 כא־ אגענטוד סקעב אזא פאר װאיטען
 חד אױך און #דאיאדס סיייאנען צאיט
 באװאוסט־ אזא זיכער זײ װאיטען םאלם
 צוס געקראנען ניט באגדע סקעכ זיגיגע
 קאנען סיר צװעקען. זײערע פאר דיגסט
 גאג״ סקעב די אט װעלען מיר און אבער

 צו קומע: וןאגען כדר און םארניכםען דע
 פין ״צטאלץ און םאכט גרויסער אונזער
 אק- צו צו טחןטען מיד נאר ווען 1909

 אלן גײסט זעלבען דעם םיט םיװיטעט
.1909 יאזזר אין ־וױ אפפערװילינקײם

 אין דעריבער, אײך, צו רוםעז סיר״
 פון נאסען אין ױניאז, דער פון נאםען

 םיז נאדען דעם איז אזז זעיבסס, אײך
 זיײ װאפ סיגדער איז םאמי^יעז אײערע

 — רעבען א םאר אײך אז אאהענגיג נעז
 אײד: צו םיר רוםען גאסעז זײער אין אט

 רוסען מיר זיך! אמאגיזירט און קוםט
װידער- א גיט און קוםם אײך: צו

 ׳עקלאםישע איצטיגע די געגען מטאנד
 וױדער־ דער אט נאר באריננונגעז!

 די צױטםערען צו ככח זײן וועט ׳טטאנד
 באדינגוגגען שקיאפי^ע םארברעכערי״טע

 גרײט דעריבמד זײט טרײד! דעם אין
 נאהענ־ דער אין אקציע באלדעעד םאר
 א פאר גרײט זײט צוסונטט; טער

סםרײק!״ געגעראל םאר רעװאלט,
הא־ םיטגלידער חונדערטער פייע די

 אפעלירענ־ תארציג די אפגעשאצט בעז
 אין נאגלער מענעדזשער םון װערטער דע

 ׳שטוד־ דורך אויטגעדריסט דאס האנען
 דער דורך און יאדיסםע:טען1א טישע

 דאבען זײ ײאס רעזאלוציע םאלגעגדער
אנגענומען. אײנשטימיג

״ )1 י״• 1» איו•1
 ױיסט ״נצדעכטעמ״ט* דער איו צײט

 דט סענען און אױגען איעםצנס •יצוט
װעחנן. א*גצלײ?ענט

 דער• to האנען צוױק צײט א סיט
 ״נערעכ״ חנד םון יצזער h םאר צעחיס

 םרױע• דצר װאס אנכאטען פון טמק״ט*
v רינער w H!* .טמצר״ דער #חײסאן םר 

ר דאי פון מאן ע אז ^י א  סקעב״קאמי• נ
 םון מענעדז׳פער צום געמאכט חאט ׳טע

 דאיאר 25״ אסאסיאי״עאן. נאסעס דער
 אדנײטער/ די פאד גענוג V* װאד א

 דא• 26 םאר געזאגט- אירם ער חאט
 אר- ארבײטער די ער חײסט װאר א לאד

זײ״ װער כחרם, איחם םרעגט !נײטען
 דט עס װער און זײגען ארכײטצר נע

 אר• װעגען רעדען צו רעכט דאס איחם
 ריכ• א חאט ער אױנ אסור נײטעד?

 דיזע אט אױף גענצן צו עגטפער טיגען
 חוצפח׳• א געכען נאר קען ער םרא;ען.

 טוט ער אז איז דאס און עגטפער, דיגען
 !קאכייאגיע און זיגםאן יחמדס צו עס

 קל״ן מענעדז׳עער דער האט איצט
 אומיארטײאי׳שען צום נריף א אין ,
 או/תגע־ װידער איגגעדסאיל ט׳טערסאז :

 דעד װאס פארהאנדלוגגעז װעגען דעקט
 ׳טטן־ » אײנער און סקעב־נדשיף ־1זמלבע

 םר. א סקעב־ױננערםאנט׳עיה, זית׳דיגער
 אױפגעחאדעײעט זיר האט װאס װײס,
 און קאםוניסטען די םון סאבוױי אינ׳ם
 קאםוניסטי- דער ביז האט ?ײנער װאס
 ניט און געהערט ניט ״רעװאלוציע״ ?&ער

 אנ־ געמאכט האבען איהם, פון נעזעחן
 פאל׳טטעגדיגע פון באס א צו באטען

 צױ האבען זײ באדינגו;גען. שא■ אוען
 בא־ שא• אפעז אלערלײ צו גע׳שטימט
 םאר־ האט כאס דער זואס דיגגונגען,

 אוץ 40 אנשטאט ׳עטונדען ״42 לאנגט:
 ארניײ צו אײנגעיטטימם זאגאר האבען

 באס דער אבי קאנםראקט א אהן טען
 אנערקענט ער אז צוזאגען בלויז זײ זאי

ױגיע. זײער
 סע• דעד איבער ניט םאקט דעם אט

 אופד צום כריף א אין קליין נעדזעער
 דאנק א און טשערמאן. ■ארטײאי^ןען

באהאנד־ אזעלכע דאנק א אגנאטעז, די

רעזאלוציע. די
 אינ״ דער םון מיטנלידער די ״םיר,

 װאיר• ־גארמענם לײדים טערנמשאנאל
 אין באשעפטיגט זײענדיג ױניאן, קערס
 פאר־ אינדוסטריע, גארמעגט לײדיס דער

 סי־ מעםבער גענעראל א אױוי זאםעלט
 טען29 דעם האי, בדייענט אין טינג,

 אויסדריקען מיר טוען ,1928 אועוסט,
 קא״ די צו פארדאמונג ^ארפסטע אונזער

 ער־ אםעז זיר האכעז װעלכע םוגיסםעז,
 ארגאנײ ס<ןעב איאזיציע אז םאר קלערט
ױניאן; אונזער גענען זאציע

 אונזער םיט זיר ■לעדז״פען ״םיר
 איג־ דער צו לאיאליטעט םולמטענדיגער
 באארד דזשאיגט דער און טערנעשאנאל

 צו באםיזזונגען איצםיגע ?ײערע אין
 •אזיציע א צו ארגאגיזאציע די ברענגען

 און באמיצען צו איםשטאנד דיז צו כדי
 אונזערע דורכפיהרעז אויוי בא׳פטעחן צו

;מאנופעקטשורערס די םיט אגרימענטס
 קא־ צו אויך זיד םאדפליכטען ״םיר
 באאםטע די םיט םול״הארציג איעריירען

 םאר־ צו כדי ארגאניזאציע אונזער םוז
 אופצואוחד און רײעז אונזעחנ שטאיסעז

 םיטגיידער אונזערע פון גײםם דעם פען
 פאר פארבארײטונג דער אין העלםען ױן

 אינ- דרעס דער אין געגעראל.םםרײפ א
 טיט אגרימענםס אונזערע ווען תסםריע,

 און זננדיגען זיך ויעילעז באלעבאטים די
 םאר <צטיגצן עס <ועם יוגיאז די אױב
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 פארבערײטעט זײן באדארםט מען האם
 םען האט לאטף, א םאר םיגאנסען םים

 פולסםע די ארויסוױיזען באדארפם
 צו אױפריכטיגקייט אוז איבערגעבענהײט

 ערםילען באדארםט טעז האט ױניאן, דער
םליכםעז. די

 אזעלכע העיעז צו אונז םרעהט עס
 און מלאכות בעל די םון ערקלעהרונגעז

 oy ליאוקםאכערי בראװא זאגעז םיר
 עס גאנץ, איז הארץ אײער אז צײגט,
 קאםו־ די »ז צײגט, עס נאךםאל. ללאפט

 נימ אײך האט גיפט סלעבי^ע ניסטישע
 איג־ די פאר^טעהט איהר םארניפטעט,

 צו קוםט איהר ױגיאן, דער םון טערעסעז
 ױניאז די וועט דאס און זינען אײער
אויםב^ן. וױדער
 ערקלעהרט װאכעז, •אר געססטע די

 דער דובינסחי, ירעזידענט וױיס ברודער
 די װעט לאםפײן, זײוס דעם םון הױפט
 אינ־ מעהר נאר םיט אנגעזזן װידער ױגיאן

 אין •סראםם) מעהרער מיט םעסױױטעט,
 װאס געלד מיט אוצר אז לינמ ?זעפער די
 דאס אוז ױניאן דער קוםען םיםגיידער די

 די יויט װערעז. סאלעקםעד מוזעז זועט
 קלאוקמאכעד די םיז עמלעהרוננעז

 ער־ איידדפענם, ביזנעס די צו זעלבסס
 קײן טאקע טאר דובינסלי, קלעהרט

 א בלייבעז שולדיג ניט סלאוקמאכער
 קאםױ די ױניאז. דער צו דױס סזגנם

 מיט שלל א נעסטענם האמן ניסטעז
 ױניאן דער םיז מרעזמורי גאנצע די גאלד,

 דאלארס םיליאנען געבארגטע דעם צו און
 מוז און געלינעז חאם ױניאן די וואס

 טיט אעעהן טוז םעז און אוועקגפבען,
 טעטיג• יעחנר װאס טעטיגקײט, ױױאן
 אונז םרעחט עס אין גאלד. סאסט קייט
 דאס פאר^וטעחען פלאוקםאכער די יוואס

 צײט װאכען «אר נעקסטע די אין און
 די דעפען םזזצז סאםפײן דיוס דער ווצם

 אוז טעטיגקײט װניאז דצר פון הוצאות
איצמעבעז. חובות פאר אויר

 טאסען ען1זײ וואכען ■אר יעצטע די
 ביכלעד די םיט מנתוםעז טשערלײט שא«

 צו םיטגליחנר שא• זײעחנ םיז גצלד און
 נעקסםע די םאראויס. איז דױס נאצאחיען

 די אז ױניאז די ערווארםעט וואכען •אר
 זיין זאל םשעריײט Bar אזעלכע םין צאי
 נעכען וועט דאס צאחי. אין גרעםער גאו
 וחויכע יתיאן דער פון באאופםע די םזם

 איבעתצ״ אח עתס^קײם כױם וחניקז
 םאר םעםיגקײט םים צנטפערעז בענחײס

 איחר און ײניאז חני פון יינטעחנסצן די
פדםנייחנרשאמס. ברײסע

iSpgv

 ריט ■נענטען סקןנײשע די מ*ד יומען
ס pan • ;נ»<ענ»טיס די ײײנטט•־ ד,

o סון מען n •ווייפ, סר o n •טטן־זית׳ 
 חטס וז*ס ױננענסאנטטיק״ סקענ דינען

 nc םטתרוננען רי «װ איינגעטטימט
o n ס נעװיסען  m■חן ארנײטעז *ו נ,

M* *יע אונטער און ■נריםןנט r ivm 
ס, רער איז נארימונגען, ענ, אי  וואס נ

i םיט םעטיען קוםען נעדארפט חאט n 
 נוי• ןר װײי — געקומען נים ױניאן,

 ױניאן״טאי, ■ אין ;יט טױן זיך טינט
i איז n האט ססעב״פירמע א װאם *ייט 

 ,P'VPPOin• IV3V3 iv *ונעזאנט איחס
«t זאי םען vm\ ״  ארגייםען איחס נ

סקענ־באדיננוננען. אויף
 סון ארב״ט די איז דאם אט יא,

 חל אױא ■רעטענדירען װ,ס מענ׳טען,
 סיט נעקרױנם זיך האנען אןן װא?וציע

 נא־ » — רעװאילווויאנערען נאםקז דעם
 און חןוואיוציאנערען נלויז וואס מען

נ ווערט די איחס חאכען .אידעאייסטען , 
 קײן ניט סימבס, סײן ניט אבער םראנען,

זוכער. דזשאב קייז ;יט סויקעסעס,
 די אט נעדענקעז ארנייםעד די ען5זאי .

 מאדעתעם דעם פון תעתועים מעשים
 סוף םען וועט זיכער סקעב־נעדנדעל.

o סווי נ< n בייקוםען, םתענ־;עזינדעי 
 א<ע די <ױם מוזען, זז׳נייטער די אבער

n”ז ipn ivp:np: פאקםען, אמוז׳ע P 
נעווען. זיינען םארםיהרער

 לאקאל ױניאן טײלארס לײדיס
 שטונדען 40 םאדערען ,38
 שכיחת ®ת העכערונג א און

אגױמענט נײעם אין
)I a?״ [ir ל«רוס

 סאנ• א אפגעהאלטעז האט ױניאן די
 טעק־ איז באלעבאטים די מיט םערענץ

 צד ױניאנ׳ס דער םון האטעיל. אליין
 •רעזידענט פארטראטען געװעז זײנען

 םענעדזשעד דער דרײזיו, ברודער זיגטאן,
 אלס הילקװיט םאריס און ,38 לאקאל םון

 אויך איז דערצו לאיער. ױניאנ׳ס דער
 באארד עקזעקוםױו םון קאמיטע א גע־ווען

 דדע־ סעם טארטשינסיןי, ראי, ל. םון
 םיס און דזשײלאבס איזידאר ?ינסקי,

בצגטשכמן.
 דינען צד באלעבאםים׳ס דעם םון
 נודמאן, און בויגדאף םארטראטען געװען

 םע־ טאפםער, בלײן, און סטײן כענדעל,
 וןון םרענסיס םעדעם און גצירן דעם

ספעלמאן. האוארד םר. לאיד זײער
 י1אוי זיך האט קאמזי שטארקער א

 די װעגען אנטװיקעלט קאנםערענץ דער
 גענעז־ םרעכע די און םאדערונגען ױגיאן

 צו און באלעבאטים, די םון םאדערונגען
 געקוםען. ניט מען איז אױסגילײד קײז

 ' אפגעכרא־ ניט איז קאנםערענץ די אבער
 םארהאנדלונ־ װײטערע און געװארען. כען
 W װי שנעל אזוי אגגעהן. ײעלעז נעז

 האנםע־ דער םון רעזולטאטען זײן וועיעז
 גערוםען מינאלידער אלע ייעילעז רענ״ו׳
 זײ װעט מעז און םיטיגג א צו װערען

באדיכט. פאלשטענדיגען א אפגעבעז
 םענעדזשער דער דרײזין, ברודער װי

 ״וחד איבער, אונז גיט ,38 לאקאל םון
 אז אײנזעהן, מוזעז באלעבאטים די לען
 גערעכטע. ׳ זײנען ױניאךםאדערונגעז די

 טיר װעלען גערעכט זײנעז םיר זױיל און
 םחד די זיך, םארשטעהט זיגעז״. מוזען

 הא״ באלעבאטים די םון םאדערוננען כע
 כאאס איז מומעיל דעם מימ םאן צו בען

 געשאםעז האבען קאמוניסטען די װאם
 דענ״ באלבעאטים די און ױניאנס, די איז
 די אנסםראשען הענען ײעילעז יײ ז* סעז

םוז אדוחןנטעדזש נעמען און ארגײםער
לאנע. דער

קאמערס אװ באנק [הארלעם
 קורצער א סימ זיך חאפ וואס
דער םים £אראײניגם גוריק ציימ

באנק סטײט אטלאנטיק
קאמ«א*י טראס^ א געװארען אי*ט [איז

נאסען דעם אוגםער

פי ם סי אס י םר נ א פ ט מ
I ס ר ז י ו י נ װ ?
 חײזעי באנק באזינדערע 6 ®אר־םאגמ !יון
ן יי  נים זימצז וואס יארק, <ױ גרײאער |

םראספ רעגאלע »ויד נאר ביאקען בלוח JtJMOfP
:אםיס הויפט

יארק. גױ עווענױ, סעקאנד 2118
ש חילל םאררעי :בחננם

481 — ya8 ,מ עוועגױ יארק. נ
:אםיס בענק עווענױ אטלאנטיק

י. ג. בױקלין, עווענײ, ••לאגאיק &94
ש מארקעט הארלעם מ צנ :ני

2105 ya«ny ,צװאניו m ^יאר - jd כג ®nmy,

צםר שליח נײער א
ר ■ל«ען «ן פון ע מנ ק ^ו ל ק

VP80 m ar די i  ipag8pi,>p|«>
1 ײגיסו זיי״ר פערװאיט׳נו און נוימ
o אין -1 n מן  סין ■■ג״ ״גענטי

o 22 אויגוסט n,דארטעו חלאגט םען 
i n נ,לדטטיין לואיס טאיממנטגיק 

o n  ,<'J אוסג(י?<ינע די פון נורל 
o דויר װאס 1«<אופדסכע n נװדער 

*n זײגען n a ח,נדי«י,נ«ן ארנײטם 
 ■רנײט אי»ט און געװאתן פעתינטעט

»p«or ivovk> mm iv ײט1א  ■ סאו נ
 נײטענדיג1א »פיױ to רױן. ״ערהו

 ניט י׳ונען l״p סען ipp וואך »jpo זינען
 o;gPPJ חאט op ,ipn ,ijm ;עןבמ»

pip■״ Pl» טיט ,iP3g איחר ‘ריידען,
ooinpa iP3,n Dp*j«ipia« די זײז 

i סון pun אױס׳ן tpjgpp «ו עט(ע« n 
iP3»opi,ip •ױדאז

 pip■״ t■ ,opao » ניט op איז
0>«opv3,ip ז״נען ipiipj די pomp 
M״i ם  ipowpiopp no pup נ״

i Bo״e j n ’in o  no iw im po w p
 פ,טוגיסטי• די ipngnaipom■ זינמאן

o in p  pr 1 סון i nם ע,ינ  נאארי, ז
na ^די אינערגעט YooBmnn’o איז 
o אז op«o » נ־ט עם ; m n o זינמ»ן 

Pi ip םון אנסאגנ אין גרײך ך»ט i* 
 טא־ pip»״ אננע׳פט^ט ךןטיסטױיטאן

opvjbip* 1 די אין נאאמט? ■<סPB* 
 cp«o, » ניט op איז אםיסעס

m ״ ״ען«ip חבר po«p|  <■npwp איז ,
W ס1א נעװארען tip jpo 2 <,?■< סון 

in’ גיי ip ה»ט p סיםיננ con iorp j 
 ויג־ oarmpio |p;p; ט1■ר»ם?םטי א״

n *ו זײן פ*ר ם»ן i ’o נ»■ «ו ■■ייםי
1 jpcipp־1■ חרך ?■מוניסט?ן י■■■ 

n ;w אנים»*י?. און _
 p>,o ip*■״ jpn םיטיגנ ipipi בײ

 סון opoi^on האט ■!loop ראנטגיפ
 *PJ 11כס ip האט ט?טינסײט, זײו

c o n i r, מען »ז m «i םוגיסס^ די■? 
n סון ■חיםװארססן הינט י1 וױ p taa 

ip »? און ipips׳ j דאן ipIpii 1םי PP־ 
 ■!loop ipu און J ױני■) » האנ?ן ןענ

*t זיין ה*ט n נ???נט ניט tn n ’o n n, 
 |pt*>pj 0P איהם האט זיגםאן 1הײ

! iprnpaw א<ס ר?זיננירט ip האט
 pi■ opoo t■ םאקט, ■ ניט op איז
 זײגסן *ווײ lapgi no ipo:p;k ביז:?ס

V poiu n ru n g s  ip i I t t  |pnpT' נ«ג 
tv ײ i נ n 1«װײטס i»o !■rppip 

 ?ר«נט־1םא ip״a איז »;ענם?ן, ניזנעם
pp ו1װיר? איז כ?ר1ווע ^1םיי:בע  *PJ י
no ip”■ װען j די p p j■ opjt'3 pipop3 

ipl*tpj3in ipo 4 םיט tPo’o r, און 
ip״ipvo איז ipsnppjsin  omp טים 
ץ1ט ,ipo'ob׳ 4 Pl’iiPo■■ n.(■״ , p 

i■ אן יג1»נחפ?נ n J םיט* ױני■! 1טײ
:ip o n i« o , ,ip i'l, !?אװ םא׳פיסט 

pyi*nr ,אננ?״ 1אי ה«ט דאן העטדיאך״
i’■ םאננ?ן  o n  lPiipiuyip31״pk און

p אמ?םאננ?ן i o i i c ום1ש װענען !
^ipi 1אםא םים זיינט 1איה ipi ■

ט1ס און <1«בי יח1ש o אין ,נ n נ^מעו 
i n  no ,װארוס נתפע, אנץ1ע1ם ■?IP1 

n ״|p נעסען ניט po3pi די :p l» ro׳e 
'ipopidc און ik עםענםליכע אײן אויף 

in םיט מע1פ<אטםא n :■  o n יז ׳«י« 
o o n  lat״roop pl״op ipii i n האם 

ilaiip ן ?כט1 j ! א״ך םיט איז נאט! 
p■: און ■ײך און םין :יט jpc האט in 
 no IPCi^ipjo'n■ יפטונג,1 1אונזע םון

in םעדיסאן i■ : ipiipo, ״!3יז■ 1םי װאו 
םען1אנטײ ט1נסװא ?  ■זאםיטזננ^ אין :
p 1איה האם ir װי םאתעםסן ■pi, o pi־ 

ipoanv opv:bi זייגמז אײר, םיס 
1p:p: ipiip: opoonojp piaor די

 Pl*t( 1םי ,1איה ט1ווי 1 קאםוגיסט?ן
 |Pl?■ זיי פדי זײ צו jpyip װידער
i n ’ii האכ?ן ipopii י 1?01ויסצואװא1א 

o n  ipomk, זײנען 1םי pאינט?־1םא ט 
o i’o n אין ■”ppoo:«npo,p n p

 אוים־ און 01אדיאם*1ג ipip:: צו ׳פטיפ
jpopio 03י1?ם?נט אין o a :n a. םיר 
”IP* װייסצן, i r  t םאכעז 1טוםס און 

• o:pp 1איה tpops ה^במו 1םי אוגז, סון 
o 3 אייך :np lp : ip:ppײ ■n p ta חד 

:pip !■ײ■® אײנעי וועז םיטיננסן. ױגי 
 ניט איז אײך װאם עםװאס נצזאנט 1אמא

jpipcp: ,י:םער1■ איתם ס?ן חאט נעווסן 
oppiip:, םיר 1איח ם1װי tP3«o ipl^t

t■■' זיו םיז m, און ipt ורער ipp op 
ippis ippi«or און ippid. ״  ניט ,1:

:t םדתח אזא צו !1םי  op גטר םיר |p״
J !Pdipp:

Ipp iPr:po Po:aiplgo n■״ נײ p 
tn■■ 1אםטמא 'o, אנטסאט a n  «r־■ 

m ’o יזירטס5*יװי וױ tPP ,tPio ipwpo 
no po'ian « i » 1אם* נ*ר n *  ian 

o כ?נ״סםערוננ גתיס n דצבאטאנם 
iP” o r*: סניס, אין *ipp op ip i נ*ו 

 ipmp: « >*» jpo זײן, ol*op: 1■ס*
p ״|p גיט סיט זײן םכפד r 'io ,אייסר 

״ •doovp n p זימסן פאווײרים r:w 
npo,: אויוי ■i*o j tpsot p a ir מ  וייג
״ םיט |po>po:pm 1«וסי ,oip ״>:|P3 

I i n ’o w n  w

; מ ־ מ ע ע מ מ ג * .

ipoionp: איץ אי« ד*ס יג«יו,11 א סאר 
lo o m  ipupj, די אין װ״י p:noi*opi 
iP3*n |P*” P וי ips*opi*ip ײיין •pi 

ip *חן *|pi« ip״f נויט i סון חי<וי 
«o n« ip«״ io׳o:pr'o*i*o ipo*:ipo, 

*pi:po*o no o:pr<o1l די 1P3* ויגט i 
tpaarip סיט t0״'ian pip ײ די>*« 

pa*n ,i*n p*o«o no o:pr*o| זיר 
i« ip::*op*::: IPi״ ’DP'i n■ (pr'o 

i, זײט ,ipin'o ויר ;pi*r סיר װי n 
f ip oipnpupa op o*n”| ■ י:•1”זו 

p״n ’■ t■ ,d>* און o*n op ו י  iPo* ן
o 'paro  ■ pa o in w i ,װאו חױז 

”op o:ppipi ipo■״: iip o n  ip 
n■ ,mpo די «poopa p n * s סיייגי 

ip: זיך ן״ג?ן i*hp אויס׳ן טוגאים •pi 
IPS•

t* o;*r in■* ׳■in זיד ח*ט a״
ipi*» to:אונו  ipopap זיך ■jppptppn 

”pi■ |P3■ טיט op:n: o״3 l:ipo’i 
ipn u■' װ*ס ׳|,mpo |1א ספסופים p :i■ 
ip  ip3 1יסי11 ג?טאפט! האט o>* 

op:pi איז 1איח ip i ׳tppp 1P iip 'b 
 lP3”>joiia »ון טיע op:n: ײס3

:i ספסופיס,  םיט ipoptp: ניט טיר ip״
t״3 ״o op:n: o׳r ו* o נ n דזט*ינט 

i*rpp .ס״ט p, 1א| tf*n איז:in*iip 
opis:*? 1איח 11■פי אז, Ip:p: o*n 

״ ii*3 ip *ם?סטירט.11 ז i״i ,איז *t 
in■' זײט :ipiip די סון ponp זיו p, 

p i'io o 'rn p i( אין *•rpnpo:'■  ip i 
*:11 ip’no■ i n איז אטת *t■ ,ipa 

p ip אין 11»סי i״ipu o 1איןו o*n זיך 
o i'io o 'rn p i זײט ■i t ניט יך1א :p• 

op .oo:ip ipu 3 איז t'liaאייר ײ :*p
ipo'o ■ jpn זיך ■tnpii ip tpom o 'ii 

a o*n in'■ opalpii ,d:p:■ op:i'a ■״ 
:'p ipoo וי io*p:  o:ppp: ניט i*o״

n ,tpnpזײ 1״ npol'3 o*np: iP3*n
I T '•  no

 Pii ,jnpip|: ה*ט in'■ jpii :אר
n*״ no ip■״: p איז a״rppip o!* 

opoianip oopp: iik ,ipi«op:3i n 
n יר1א *ייד  ,i* tp 'r ipaipf i n« איז 

p״m *np: o טדצר זיר »ײר 1םא  אי
i r  n■ IP'Hp״opii ipo*o ,o ilr |p 

ipoipn• ד*ס
op ׳שוין איז ■p'P 'i*io ■t בײ 

IPo ipii .P0DBP3 npt:i■ no pa:ao
IPOB011TP1 "1 |1D OHBliPB, איי i n

t ipbojp״t >■ ipip״ ol*np: |pol*ii 
pi*i p:pi ia טאן, j| .איז *ייו טיט ניט 
 inpip: ה*ס |po ipii ,ipiipj אזוי »ןיך
 mpo ip*״ איז ,o״p:'npooi* ip*״

1Poi*i  j o ilr iP3*n no ipo t* (pup: 
ipa, 1מא '*in איא» «יך נ?פיגם opii 

no ipo ניט *ײך *jjo ip ou |p::*iipo 
n ,ipa״i זיי h״r■ ipo ״  ניט ip:pp ז

•IP3K0
ip>*i to■׳  o::*npo in יױ«

ol■ ip:ppipj* 3* *ן poi'n :* :iדי«
 p:pn in|״i 1מי ipi*i p3״i: ol» און

olpor ,o ilr מען םאר ןיך o o 'ir תײנט 
o *ײך םיט ilr און *oipii opl 1י1א1ו 
 *P3 ipopor iP3*n i*o א אין ם״ן. אןן
jpo ןיך o in :in  i*■ * |po*np ס•1א

ii ,ip■׳ 3*opi*ip p:pi'ioip1אי 1״ * 
no po«d םינױ ■upi'io ro ” i i  n 

ip3*opi*ip זיך נ?םינ?ן *■:*in ipo 
ipi*i  ,p:n'ioip:i■ poipi חים זיד* 

 ־b'Hipo טיט oppias pi*ip אינער׳ן
ip ii'i n■ ip::ii״i n  ip:p: |p ני*ן1י 
PooBpa nn '■  n■- ־ 1ײי ע ״ ״ י ״ י  י

I* ,|pap:ip רי אין ו1*םי ,IPO” * POU 
 ױני*ן די i* גסזאנט, o*n ײןin *1■' װי

pM ״  א הײטנמום, * געװען »ײך י
'■i* n, םט1אם*1 ו1*פי *ו lP3*n זיר

־ »255% נ? ערב ים * נעפינען ײו :mpt ol*np גי*ן1י רי opoa'npo, 
*i n ןוען n א דחץ־ אשםיםם3 ני*ן1י

 סמי״ס * *מיסזץחםסן סאיאריטצט
opii 1אי 1ג?ינ”פ»רא םיגאריטעט די זיך 

t* |p::*npo זײ :IPnp גיט ^ ' ' י ט ף
 ppvi*» זײ םיט «ױ opii ני*ן1י י1 םיידןן
 םערהאנדלעז און ט^ש גרינעם ביים זעצעז

ץיי •op'dpp:*p |p:pii ןיי טםי ײי י י
י עס ו״טי 101■ m ײ iai P3*n ip:pp i: גים t ■ opn .jpop|

oppaopi *״, ייניאז^,,״ אזא 1ם 
opn ,u 1איח *p:*t ipa,| םיס *ז 

■pn opii n ip t| ניט ipoibi פ*ײ
י ײיױ ״•»״׳׳ צזי ? . ^1נ״ 5?1צ! pappo 11■ ipana י “'™ .*J? 

 םען אז t:na 1איח זײנט נאלחטםייז
 ױני■! ײכט1 1איח אז *״ך טו*נ

_ y ססעבס אח דדעבער
מ מי■י* 01» ! ,!1י לואפ טרר-^!

OTVl*or, ר ?1™ , ! 2“ ײ י^*IE 9 שםארס זעחר ייאלמ «
m אחמת n אין iP ilp n n ײ יײיד ייי
S'״■ "■ » חי 1אי 0P '11 »מ1 ׳

אי״י » סרײד, * pa גי* י טע״  * ט
p׳ n iie גג1 *זױ* *ipa ןי <זי oipii 

«1» i n  no o:ppipל2«י םיינירענ 
oi* L w i T w ■ ״י יינייז׳ ײ ״ י •

דא׳ «ם*אי?יי* “ ל״ינײנ אח אימ־ נסגסן •03PP0 און 1P5PT3 *ן1,»
]i n  p* rv itju p סאד ױני*ן ipophi•

 ta ,ipo'11 ooi*i p'a>:aipl*e oi»1אי
i*f ipo o איחר אוינ i'n ןיין pi*o• 

i* o:«i ״*o n p:  in■׳ ooi*i ,ip::i״
”o:po אויר np o n  m 'ip i*o  ip:pp 

I ם״גו:נ
o*n ipo t■ ,ipa* in'■ o:*i ״ך* 

ip אין i ױני*ן i*c |pi*ip: Z 'i׳"*iiif 
ipo ״*o*n ipo n* ,ipw«ip : pip

 i* *ייו »יו ז*נ |,poi*np:o'ii* *״ך
t« ,i'1o:pop ׳■ni'nea o:«t in גיט 

o*n ipo .no* dpi ״«ip iponp: i 
11 opia*: i 'ir  po'o*p o:pnn: i nי 
:aipo IP'P'O* זיף o*n in■׳ ':  טיס o״

o i* ipoo': io*p 'i״ipi:i« ipo י*ן,31י 
11*0 l*t ipo : oi*np: in'■ o*n in 

 אסשי און ,ipppנ א*ן ט*ן ■ מי * *״ך
 pa'io:papn »״ו |pin*p נ*ד

n1״ o p rn
 *ײך o*n *ארדii'oipptpp 3 י1

oaaop: oarpipoe'i* nila ז■ *■in, 
r״ooi«i ipooBBa ipoi*p*a * r i :p 
i״*o 'l inn  tn ’P*o* ip ipoppi i n  i 
,ipa«opi*lp pan: in :*  I* oopl 

i:pen*:: b ,ipom זיי ' *o׳*ipoo'b 
«,i *bipi t'lia  •i*nopn ppi*nr n 
ii״l זײ t: ip»״: :יט |p״ :*onpt טיט 
*”n«*a ii'oipptpp n  .'O'l*■ ip 

pa*n in 'l :o 'o| אויו :op:pip, ב*־ ■ז 
t*':v 'i  i*o tpoiMi poo**a poln*p 

:t זיי palpn i«o ײט31* p::* ip•״

lop: ,tn*np: olpor׳i* , i י*1*1ס*נט 
in די t j ” loo*p jpoa'lr ,ipopr

ai* ipniip״ipo 1'1■ ,0*0*3 |1א IP
inpt װי n״»*a ipnop: ip i'i:po  o 

i«o ::iroopr יטםל*ז*31■ די' *o'o 
i n ' l:, יט: p ipa” io ip: p'o״ 'l*• p 

■11 ■ipppno'i |1י1םיט: »״ :cpi |p:p 
hp״Ipo און oln'cp: o*n in '* ipii, 

*t ״■a ipoin*p*a oi* :po pip־* 
t ipoo»:  מי in■' ה*ט ,poinppp: ip״

* o:*<ipo*p נ*ס*נט * ,ppl*rt*p 
:o 1*ז ר*ן  זיר |pa*n ipri■ י1 אז |,p״

a1: אייר ״ inpt ip ojpbppק*ם.** י 
i איו ייט.1װ*־ :יססיס* n מת׳*ן■ 

w a  in'■ o*n נעזוכט *i*ii oi* i 
in■* זיו ז*רט .Ipopibu:* ip:pp 

obH׳ *: nan ,op,|״ :'■*pi*H *ipi 
 nila יט,1און: mpm אין ipapi מ*כ*ר

palpt* o*n ,i»cipi *11 פאאטם' 
 אויוי ה*כ*ו ייכ*ןoip :1*״ און איחר
i” p אין ניט מימט tprt איג־ י1 נ*האט 

ai* n  no l*on*o״ip nila i* : ,ipo 
*:* 1ם״ט* ip n■ opp'lp *ן1*ת*:יזי

1 o*n opp'lp pipiיינפאר־ :יט ײ:*ן* 
 in'■ i*: |ik ,in'■ t* ,ipiip: שט*:ען

t ooi*i״ipopioi*c ,i  t 1» י1 םון• 
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 pwp פה באארד חשאינט פה מיטינג
ױניאן דרעסםאבער .און

םעקרעטער־טרעזשורער. װ«גדער, חעררי פון
ר דעם םון םיטיננ רענעלצר א  יני

 קלאוס, דער םון באארד דזשאיגט יארהער
 ייז ױניאן, מצכער ריםער אזן דרעם םוט,

 דאנערשטא: געװארען אפגעחצלטען
 אין ,1928 טען,30 דעם אויגוסט אווענט,

 אינטעתעשא־ דער פון אוידיט^רױם דעם
סטריט. טע16 װעסט 3 נצל,

סטאמער.^ מ. #בר — טשערםאן
ב&וײכטען. םעקרעטער׳ס

 םיע- די דאם באריכטעט וואנדער בר.
 אינ״ דרעס דער פאר קאטיטע ציעלע

 עי־ איחר *•געחאלטען האט דוםטריע
 םעז27 דעם םאגטאג, םיטינג שטען

 ח^ט סאםימע די וחנלכען בײ אויגוסט,
 בריחגר די ערוועחלט און ^רגאניזירט זיד

 און טשערםיז צ^ס וואגדער און סטאלער
 ײי נאכדעם ק^םיטע. דצר פון םעקרעטאר

 איג־ דרעם דער פון סיטואציע גאנצע די
 געװא־ איבערנענעבען געגוי איז דוםטריע

 באשםעחענד קאםיטע, סאב א ^יז רען
 צר לאסצל יעדע^ םון םארטרעטער s פון

 דעם םיז באאםטע די םיט זאמען
 םע• דעפארטםענט און באארד דזשצינט

 אױס־ געװארעז אי^ינטעמ נעדזשערם,
 םון •לאן דעפיניטען א צוארבי<מעז

 רעסאמענ- זײערע פאײענעז און אסציאן
 דעי פוז םיםינג נעקםטען צום דצציעם

 דער אין וועם װאס קאםיטע ס«עציעלער
ווערען. געהצלטען צושונםם נאהענטער

 גוט״ ווערט בצריכט זוצנדער׳ם בר.
געחײסען.

 װײםעד אינםארמירט װאנחגר בר.
 דעם םיז באאמטע חוייט די דאס

 באראטען זיך האבעז באארד דזשצינט
 האבען איז לאקאיעז פארשײחננע די םיט

 װאלט אווענט מאנמאג אז אױסגעםוגען
 דעי םאר צײם •אסעגדםטע די געװען

 זיײ האלטעז צו דירעהטארם אװ באארד
 םאי אוחנגט טיםװאד אזן םיטיעעז ערע
 רעסאםענדײ זײ באארו־. דזשאינט דעם
 אזוי זאלען םיטיגגעז די דאס דארום חגן

ווערען. אראנזשירם
 די ווערט דיססוסיען נענויע א נאך

 23 מיט גוטנעהײסעז רע<ןאםענדאציע
.קאםיםטס גענעז• 2 און פאר שטימען

 עדװארד םון באשםעזהגד קאםיטצ א
 שיילא־ י. א. און בירדםלי, לעסידי, ם.

imp,* ױניאן טרײד די םארםרעמענדינ 
 םון ערוועהלונג די םאר קאםיםמ קאם«יין
 םאורער, דזשײםם און טהאסאס נארםאן

 פאר ?אנדידאטען סאציאלי־סטישע רי
 אין װײם־ירעזידענטעז און •רעז^ננט

 s םאכט סאם*ײז, סוםצנחנן חנם
 אונ״ זאלען מיר דאם אייעל שטארהעז

 שאנדידאטעז, די חציפען אח מערשםיצעז
 ארבײטער אײנציגע די זײנען וועיכע

 אז אזיך םארלאננען זײ פארטחנטער.
ר  םים״ אהטױוע איז באארד דזשאיגט ת

 בא־ זיך זאלען ױניאן אומער םח גלידער
 פאנפע״ ױניאן םרײר דעם איז טיילינצז

 םיכד וועחנן געהאימעז וחנט וואס דעגץ
 נאך גלײר טעז,5 רצם סציסעםבער ןןאף,
חאי. וחנבםטצ אין אבײם, דער

ע גצנויצר א נאד סי מו  בא• ווערט די
 אתמי־ און דעמגאכמז אלע אז ^אסען

 סאנ- דעם באזוכעז זאימן םעםבצרס ווע
 ויערען אפגעחצלטען וועם וואם פעחננץ

- חאי• וועבסםער אין אוחננם, כױמויאד
 אז םארלאנג דעם אנבאלצגנט װאט

 אינדארםירען זאל באארד דזשאיגט דער
 די ווערם סצםפיין סאציאליסםיאממ דצט

ױזעז אגנצלצנצנחײט  בארד צום אימתעו
רידצקםארם• *װ

באריכם. םענעדזשער׳ס גענעראל
 דער וועגען באריכםעט נצגלער בר.

 ער־ ער אוז װאד יעצמע םון טעטיגקײם
 באדײכתנדע צ זיך צײגט עס אז ^/צרט

 דזשאינט און לאקאלע די איז אויפלעבונג
 דעי םון םארלױף אין אפיםעם. באארד

 5צ*וזי א אפנעהאלםעז מען האם װ*ו
 געװען זײגען וועלכע םיטיגגען, שא•
 טשערליײ שא• םילע באזוכט. גום זעהר

 אםי- די צו געװ*ר*ן נערוםעז זײנעז טע
 דעפארטםענטס םצרשײדענע די פון םעס
 וחד דורכגערערם זײ םיט זיך ם׳האט אוז
 עקזיס• וואס צושטענדע צלגעםײנע די גען

 פע<ע אלע איז שעפער. זײערמ אין טירט
 אר־ די אויך וױ טשערלײם די זיך האבען

אפנערוםעז. בײטער
גאנ• בר. ערק^ערט דרײװ, דױם דער

 דעם טראץ אויסגעצײכענט 1א געהט לער,
 נצנוג ניטא אלץ נאך איז טרײד אין װאס

 םשערםאן דער דובינסהי, בר. ארבײט.
 די אוועס גיט דרײװ, דױס דעם םון

 םיו אפיסעס די אין צײט םעחרסטע
 פערזענאיכע זײן און באארד דזשאינט

 םעכד די אז דעם צו אױפםער?זאםקײט
 דער אין גוטשטעהענד ץוערען זאלען בערס

 נאד םאמען אגענטען ביזנעס די ױניאן.
 בלויז אז אויןי םאסעז און שעפער די

 גוטשטעהענד, זײנען וועלכע מיטגלידער
װערען. באשעפטינט דארט זאלעז

 דאס וױיטער באריכטעט נאנלער בר.
 איז דרעסמאכער די םון מיטיגג םאס דער

 האל ברײענט אין נעװאחגן אפגעהאלטען
 טע/29 דעם אויגוסט אווענט, םיםװאד

 ארויסגעצײנט האכעץ םיטניוידער די און
 זעהר איז עס גײםט. װאונדערבארען א

 אזן זיגםאז פרעזידענם װאס םארדריםליך
 זײעד צוליב שלעזינגער, •רעזידענט װײס

 ניט האבען שטאדט, פון אפוועזענהײט
 די מיטינג. דעם אדרעםירען גע^^נט
 דרעס םון םעגעדזשער רײזבערג, ברידער

 מע• אנטאניני, בר. און דעפארטםענט
 זעלבסט ער און 39 לאהאל םון נעדזשער

 םארזאםעיטע די אדרעסורט אבער האבען
 אויםגענומען האבעז וועלכע םימגליסנר,

ענטוזיאזם. גרויס םיט רעדעס די
 ארבײטען שכת נעגען דרײװ דער

 איז איצט כיז אױםגעצײכענם. אן געהט
 אבער געװארען, אויםגעטאז םיל זעהר
 איז טעריטאריע באגרעגעצטע » בלויז

 םיר װאם דעם צוליכ געװארעז באװאכט
 די טאן צו םענשען נענונ גיט האבעז

 עס אום דרײוו, דיזער ארבייט. נויטיגע
 באגרענעצם ניט טאר װירקזאם, זײן זאל

 נאר גענענד באשםיםטעז א צו ווערעז
 מאנױ גאנצען דעם באװאכעז ט׳דארח

 ער שבת. יעדצן דיםטריהם םעסטשוריגג
 דאס דעלענאםעז די םון דאמם םארלאננט

 זאל לאסאל יעדער אז זעהז זאלען זײ
 צו מעמבערס אסטיווע נאך ארײגשיסעז
̂ייץו. דיזען אין זיך באםײלעען לז

דעפארטםמנס, ארנאגיזאציאנם דער
 ארגא־ םון צאל םארגרעסערטע די דאנל א

 אוים־ םיל אייר האט קאםיטעס, ניזײשאן
 דעפארט־ דער וואך. לעצםע די נעטאן
 םיט אויסשליםליר א• ניט זיד גיט םענט

 יױ שע«ער. ניט-יתיאז ארונטערנעמעז
 באדימונגען ױגיאן די וואו שע«ער, ניאז

 איבערמד װערעז נעחיט,1א ניט וחנרען
 שםע־ א אום דעפארםםענט דעם צו נעבען

ותרע?. נענוםען וײ נעגען זאל לונג
 גונד ווערם באריכט נאגלער׳ס בר.

נצחײםען.
 געשיא־י מיטיננ חנר װערט חנרםיט

םען.
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 דױזז ארגאניזאציאנם געפלאנםער דער
קאמוניסטישע»גענטען ױ פון אובײט ףיסקעב אוו ױניאן דועסםאכעוי חנר פה
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 און נרויסער א םון שװעל דער אויןי

 אינטער- אונזער װאם ארבײט װיכטיגער
 םײ אין אנצופאנגעז נרײט איז געשאנאל

 בא־ צו צײם איז ?יין וועט לאדעלפיע
 פון צושטאנד איצטינען דעם טראכטען

 װאס אוםשטענדען די און ױניאן אונזער
לאגע. איצטמער דער צו געבראכט האבען

 מיט רעכענען זיך מעז טוז צוערשט
 מר״ד גאגצער דער װאס םאקט דעם
 זיך האבען עס און געענדערט זיר האט
טרײד. אין ארבײטער די געביטען אויך

 איצט באשטז^זט ארבײם הױפט די
 װײסטס. םון נישט אוז דרעטעס םון

 געװעזען איז צוריס, יאהרעז מיט אםאל,
 דער םון טײל וױכםעסטע די װײסט די

 ררען דאן, געוועזען איז דאס ארבייט.
 דעם| םארנוםען האט סוט ליידים דער

 אוי־ און דרעס איצטיגער דער םון ילאץ
 דער אויך איז אםאל קאום. בערשטען

 אין ארבײטער די םון צוזאטענשםעל
 איצט. װי אנדערש גאנץ געוחןזען טרייד

 נעוחד טרײד זױיסט דער איז דאמאלסט
 אײ פראצענם 90 םיט םארנוסעז זען

 ארבײ־ מעהרסטענס ארבייטער, דישע
אדײנ־ טרײד אין איז איצט םערינם.

25 ipoipm אמערי־ פראצענט 30 ביז 
 םאר־ עלטערע, טאתע םרויעןמון *אנער

 איז ארבײט דײ וועםעז בײ ►חײראםע,
 פאדדינס־ די צו ד,ילו* ז״טעע א א גלױז
 ױננע די *פילו און מאז״ דעם פון מען

 םיט זיך באגוגענט מיידעל אםעריקאנער
 אי־ די וױ פארדינסטען פלענערע פיל

 אויך איז עס םאן. אדער םײדעל דישע
 םראצענט 25 ארום םאראנעז טרײר אין

 ארבײטען ו״ועלכע ארבײטער, שװארצע
 פעוד עס פרייז.* וועלכען אירגענד םאר
 םון ארבײםערינס p'P גישט אױך <ען

ױ: נאציאנאליטעטען, אנדערע  איטא־ ו
 אלץ זײנען דאם אגדערע. און ליעגער

 אר־ צו שיוער זײנען װאם עלעמענטען
נאניזירען.
 ענ־ דערםאנטע אויבען די צוליב
 צוזאםענ־ אין איז טרײד אין חגרונגען

 אםא־ די איז ארבײטער רי פון מטעל
 ױניאן מײקערם זױיסט כמכטיגע <יגע
 דעם צו געװארען. אפגעשװאכט םיל
 די זוערעז םארגעסען נימט אייר םוז

 קאםוניס־ די פון ארבײט צדצםערונגם
חאס ארײנגעבדאכם האבען יםען
 די םון רײזזען די אין םיטטרויען און

 אן איז עם ױניאז. דער גענעז ארבײטער
 <ימד איז צױשטערען אז פאקט, אלטער

בויען. וױ םער
 געביטען טײלוױיז אויך זיך האט עס

 פאר די און םאנופעס^ורעדם, טי• דער
 זיעען װאס םאנוםעקט^ורערס אלטע

 כא- נעװאלט אויך זיך חאכען פארב^יבען
 אום לאגע געענדערטער רער םיט גוצען

 םאר־ עס קאנטראל. ױניאן אױםצוםײדען
ה עטעחט  םארגע״ איז עגדערוננ די אז זי

עט מוםען  נאר םייואדעיפיע, אין נאר ני
«p וחגרט עס וואו מטעדט םעחרסטע די 

דחגםעס. געטאכט
 שווע״ אאע די אויוי קוסענדיג נישט

n ,דער ראך זיך חאט אוםשטענדען 
 אנצױ איצט ביז אײננענעבען מגיאז

 בא״ א אין קאנםראל יוניאן חא<טעז
i צאח< דײמענדער m r. װאט חנם םיט 

 זעהר גצוחנזען זײנען םיזאנס <עצטע וױ
 נישט די סין סאנסורענץ די איו <*לעכמע,

 נאך נעװארען שעיער אתאניזירמע
 לא־ א צו נעסוםען איז עם און עםארסער

 נישט אזוי דאס קען װײםער װאס #נע
 נע״ ווערט וואס סאנקוחננץ די מנהן.

 םון •יײצעס די אױוי איעאגצען מריבעז
 די דעתרײכם ױזr יזאט ארבײמער די

 די אין ארבײםער די מטוטע. חעכסטע
 ב̂י האבען וחגיכע שעיער, ױניאז ןימם
 מענליכ־ א עטוואם געחאט נאך איצט
 אויך מוין טאבען עשזיםמירצז, צו קייט

 אוועקמטעהן זייער םימ אז חנרממזים
 עא־ געחאלםמן זײ חאבען װגיאן דער •ון

a n  m בײ צחצמאנד, איצמעעז 
 ץר מוגונמקםעורערס כסונכע <חולכע *

 דעם אײנופױורעז . pw זיר <ױמן
dpoo'Q w w aywe םים זוריין פון 

מ מוחיעז זײ ין»ר. 30 עי  קיענ־ אז
מ  די *וױננעז זײ m ■רייתן, <י

 אוגגעומרטע ארבײטען *ו ארגײם«ר
dm in n e r ז*יעז זיי vm\ 

m מן איז נ״»ם ײ א ך ׳ זייערע »ון ד
 *snuMD סאב אח מגמפאצמט ...

 איײ און סאאוױיס, זין אאס ןףארינג
a צװייסאך ביים ריי&מ rt 1ביסצ

 בײ טרײד, א םון איז אזוי מויל. פייז
 געדארםט װאלטען ארבײטער װעיכעז
 געװא־ לעבען, אגשטענדיגען אן מאכען

 געתומען ^ייז איז עט כאאס. א רען
 מא־ אײן װעלכען בײ צו^טאנד, א צו

 צװײ״ דעם אויוי עסט נוםעהטשוחגר
 םרײזעז די זײ שנײדען צוזאטען און םען
 קען צױטטאנד אזא ארבײט. דער םאר

 אין װעז עקזיסטירען גישט קײגמאל
 קאנטדאל, יוניאז גוטער א דא איז טרײד

 געהע־ א באקומען אדבײטער אלע װאו
 נאר־ און ארבײט זײער םאר גרײז ריגען
באדינגונגען. ארבײטס מענשליכע מאלע

 מאנױ םײגדליכע ױניאן די װאיטען
 טראכט א םעהיג געווען םעקנדטורערס

 טדײד פון צו^טאנד דעם װעגען טאן צו
 װאל־ זינסעה אײן אין האלט ער וױ און
 אז ׳עלום, צום סומען געםוזט זײ טען
 זײער אױך וואלט קאנטראל ױניאז ׳מיט

זיכערע. א נעװעזעז לאגע
 ביליגסטע די װאם צײט דער אין

 געװארען םארהױםט אמאל איז דרעם
 ,$10.75 םאר מאנוםעקטשורער דעם םון

 םאמויםט דרעס די שויז.איצט ווערט
 בלויז אויך איז דאס און ,$6.75 םאר

 יעדער האט פאסטיש װײל אםיציעל,
 און פרייז בילעערען א םאנוםעקט^ןורער

 סרײז דעם דעם טראגט װאם דרעס די
 וױ נידעריג אזוי פאדקויפט װעט $6.75
 טײל א .$5.00 םאר אויך און $5.50

 פאר״ א שוין מאכען םאנוםעקטמורערס
או פאר זיך דרעם. ביליגערער םיל א נ

 ױניאן דרעסםאכער און וױיסם די
 באטראבט געגוי לאנע די האט 50 לאקאל

 דער צו ותנחגז צו זיך בא^לאסען און
 אינטעד־ דער פון קאנ־ווענעאן לעצטער

 נעװארען געהאלטען אי* װאס נעשאנאל,
 םארלאנגט און מאי, אין כאסטאז, אין
 אחגאנײ צו דרײװ דזשענעראל א אז

 זאל טרײד װײסט און דרעם דעם זירען
 נויטיג וועז און ווערען אונטערגעגוםעז

 נענעראל א וחנרען גערופמן אויך זאל
סא־ דער איז דעם םאר םטרײק

 פון איז םארלאנג דער טעגדער.צײט.
 געװארען, באוויליגט קאנווענשאן דער
 םיזאן שװאכער דער נישמ וועז און

 םאר קאםפײז דער איצט שויז װאלט
 האנטראל ױניאז סראצענם הונרערט א

גאגנ. םוילעז איז געיחגזעז
 נויטיגע די געסאכט ווערעז איצט

 ארגא־ דעם אנצוםאנגען םארבארײטוננעז
 םעםבערם אקטיזוע די דרײװ. ניזײשאן

 גתים םיט שויז ׳װארטען ױגיאז דער םון
 זיך מענליכקײט דער אויוי אוםגעדולד

 אר• גרויסער דער איז ארײנצװוארםעןן
 גרויסע די שאםען װידער פון צײט

 װעלכע ױניאן, דרעםמאכער און װײסט
 אפצױ מאכט נויטיגע די זיין קאנעז זאל

 קאנקורענץ־געיעג װילדעז דעם שטעלען
 רעכענונג דעם אויף באלעבאטים די םון
ארבײטער. די םון

 זיײ אין ?אםוניםטעז הײםעלע דאס
 ווע״ דערהערענדיג םיטהעלםערס, ערע
 זיך האבען ררײװ, געפלאנטען דעם געז

 אר־ נידעריטור דער צו גענומעז \ױדער
 עס װאם ױניאז, די ברעכען םון בײט

 די אין ויירעקט שפילען זײ אז םײנט,
 אז • מאנוםעקםשורערם, די םון הענם

 שא־ םאנוםעסט^ןןוחגרם גרויסע מאנכע
 ברעכערישע ױניאז די אפ ריכטיג צעז

 זײ װאם דעם, םון זעהן צו איז ארבײט,
 טריײ שקלאפען הויפט וײעחנ1 שי?ע\

 גע־ ווערען װאס םיטינגען די צו בער
אנענטמן. קאםוניסםישע די םוז רופען

 גע- אבער חאבעז חאםוניסטען רי
 הא־ זײ רעכענונג. אין םעות א מאכט

 איז צײט רי וױ אזוי אז נעםײנט, בעז
 אדגאנײ זױינע םרייד דער און שלעכט

 די אויםנוצעז קענעז זײ וחנילעז זירט
 זײערע םאר די*ארבײטער םון לײדעז

 1אנגעםאני זײ זזאנעז צוועסעץ. פארטײ
 דרעסמאכער םון מיטינגעז רוטעז געז

 נע־ זײנען נעםען. באחאלטענע אונטער
 און לײמ ױגיאן געטרייע די סוםען

 זיײ םאסקעס* זייערע ארונםערדײסעז
 םארײ געייעז איז םארזוך לעצטער ער
 האבען זײ וועז איוענט, םיטוואך נען

 קלאוק״ פון ארבײםער די גערוםען אםען
 אפא״ אז גרינדען צו דרעס־טרי״ר »ח

 גע• םיםיננ צום זײנען ױניאן. זישאז
 ױניאך געטרייע םעחדהײט די קוםען

גע• ױניאז רי האבעז וועלמנ די
 זייער שעצען צו וױ וױיסעז און בױם

 מא- די וױ שנעל אוױ און ארנאניזאציע.
 צו־ זיך וזאבעז אגענטעז םתיסטישע

 פארלויכר שטענדיגע זייערע טיט <אזם
^, דעי נצגען מננען ת וײ חאמנן י

 באר א אין פארװאנדעלם מיטינג דעם
 דער האר טאדטיידיגוגג גייםט^רטער

 מאנוםעקטשוחנרם, די געגען און װניאן
 גוטע די אויף געװארט האבען וועלכע
 װע־ צובראכען װעט ױניאז די אז נייעןן,

 גע־ דעם אגםיהדען קענעז נישט און רען
דרײװ. ארגאניזאציאנס ■לאנטמן
באווי־ האט מיטינג לעצטער חגר

 װאס קאםוניסטען מייסעלע דאס אז זען,
 פראצענט 5 קײן נישט אםילו באטרעםט

 נישט װעלען מיטגלידערשאפט, דער םון
 הערשאסט זייער ארויפצוױנגען קענען

ױניאן. דער י1אוי
 שויז האט איצט אז אםת, איז עס

 און סיזאן, פון בדען דער זײן געדארפט
 ארבײט. װײניג דא נאך איז טרײד אין
 עס אז עיװ^רטעט, אבער ווערט עם

 אר־ די און ארבײט, מעהר װעחנן װעט
 אנפאנ־ זיך װעט ארבײט גאניזאציאנס

 באלעבאטים די םון פארזוך קײן גען.
 ארױטחעלפערם קאטוניסטישע די און

 דער אין שטערען קאנען נישט װעט
 ארגא״ םון ארבײט וױכטיגער גרויסער
 דרעס און װײסט אין ארבײט די ניזירען
טרײד.

 באדינגונגען ױניאן װעלען װיחנר
 סװעט־ דער און ווערען, אײננעםיוזהט

 םי־ אין װערעז אפגעװישט וועט שאפ
לאדעלפיע.

 ארגאניזאציאנס־ איצטינעז דעם אין
 דרעס־ און װײסט־ די װעלען דרײװ

 שװעם־ זײער אלײן. זײן נישט מאכער
 יר קלאוקמאכער די ארגאנימאציע, טער
 קאמח אין ארײנװאדםעז זיך וועט ניאז,

 םיט און קרעםטען םאראײניגטע םיט איז
 אינםעױ־ גאנצער דער םון שטיצע דער

 װע־ געםיהרט ארבײט די <ועט נעשאנאל
ערםאלג. נויטיגען צום רען

ננב!״ א
 די בײ אבער מיטעל, אלטער אן שוין

 אלס םאראדירען װעלכע ^רעכער־, ױגיאז
ײ; דאס איז סאםוניסטען  גנב דער נ

!״ גנב א ״כאפט שדײט: און לױטט
זײ־ אנגעגואנגעז נאר האבען זײ ווען

 ױניאנם, די אין ארבײט םארניכטונגס ער
ײ האבען  גע- דעם אונטער נעטאז דאס ז

 זײ םראנם״. ״פאראײנמטען א &ח שרײ
 שטיקער נעבראכען און געריסען האבען

 דא בא־וועגונג ױניאן אידישער דער םון
 װי ”1 ״שלום געשריעז אזן לאנד אין
 איבערגענר זײ האבעז אוים, זעהט עם

 אימפע־ די םון םלחכצדמעטאדעז די מען
 דעד םון צײט איז זזערשער ריאליםטישע

 א געםיהרט האבעז יענע מלחסה. װעלט
anp אםעטיטעץ רויבערישע זײערע םאר 

 אויוי אוז באהערשעז, און םארכאפען םון
 :אזיםגעשריבעז זײ האבען פאנעז זײערע

 ^א ;באפרײאוגג״^ד) םאר קריג !א
 םרי־ אײביגען םארזיכערען צו ?ריג

 די פארזיכערען צו תריג ״א דעז״(?!);
 םעללער״(?!). קלײנע פון עקזיםטענץ

 אבער לאזונגען, שעהנע גאנץ זיך דוכט
 קאמאםלא״ די הינטער געװעז איז װאס
 גע־ נישט מאטען ברײטע די האבען זשען
 געדויערען געדארםט האט עס און זעזזן
 קרע װעלט א םון יאהר בלוטיגע םיר
 אז ארוםזעהז זיך זאלזןן מאסעז די ביז
 גע־ בלויז זײנעז לאזונגען שעהנע אלע די

 גרויסען דעם איז ארײנצונארעז זײ וועזען
װעלכדמלחמה. די — מענשען־מארד

 קאמױ די האבען ױדשים נעטרײע \וי
 יעדער אין און לענדער אלע איז ניםטעז

 אט אנגעםירט ארגאניזאציע ארביייטער
ה די ^ א  צוברע־ אדער םארכאםען פיז ט

 הינ־ באהאלטעז זיך איבעראל און כעז.
 א ״כאפט פון געשרײען• םאלשע טער
 אין נעגנער די באשולדעען אוז ״גנב!

 געםײנזזײט יעדער אין איז בײז אל־דאס
באנאנגען. זײנען אלײן זײ װאס

 פון נידעריגער זײ זײנעז םאדאליש
 זױיל װאלד־רויבער, שרעקליכסטע די

 מאראל, א פאראנען איז זײ בײ אםילו
ווערט זיר צװישען האבעז זײ װאם אז

תרצםטזןן. אימענע מיט אויסגעהצםפט
 זײ אז העחנז גישט קײנטאל װעט איחר
 צוױײ דמם אויוי אויטזאגען אײנער זאלען
כא״ םאלשע נאךיפון רעדט װער טעןן

 • די ?ײנעז ,אגדערש גאמ שולדיגונגען.
 די געזאנט, בעסער אדער, ־ קאםװןםטען,

 אונטער פאדאדיחגז װעלכע עלעמענטען
 יע־ די נעװעזען 1זײנמ זײ נאמען. דעם

 זײער אנגעםאנגעז האגען װעלכע ניגע,
 מעטאדען, שזוארצע^האנט םיט ארבײט
 אפען האבעז פיהרער גײסטינע זײערע

 זײער דערגרײכען צו אז דערהעלערט,
 זײ־ צו^־עכעז, אדער םארכאםן םון צוועה

 זײ זײנען דאן און כשר, םיטלען אלע נען
 • בא״ וױל-דסטע די םיט ארויסנעתומען

 ארגאניזירטער דער געגען שולדיגוננען
אדבײטער־באװעגונג.

 םיטגלידער, לאיאלע צאהל נרױסע די
 לעצטעז צום נעקומען זײנעז װעלכע
 כרעכער ױניאן די םון גערו׳םען מיטינג,
 אן זיך געלענעגהײט א נעהאט האבען

 אין איבערצײגען צו מאל איבעריגען
 האמזן אלע זיר דוכט מעטאדען. זײערע

 צוגעגרײנן געהאט האבען זײ «ז געזעהן,
 שםארקע, און םאליצײ פון װאך נאנצע א

 נישט פארזוך א געםאכט האבען זײ אז
 דרעסמאכער און \וײסט די ארײנצולאזען

 און םויקען גאנצען זייער נאר אז און
 אלע םון םיטניג א װעגען טרוימעטערען

 גע- גישט קײנעם זײ האבען ארבײטער
 • שמױרבלאט זײער האט דאך און האט.

 לעזער, גלויביגע לײכט איהרע דערצעוזלט
 םיטנלײ אויםריכטיגע די אז דעם, וועגען

 האט מעז וועמעז ױניאז דער םון דער
 ארײנלאזען געװאלט גישט םיטינג צום

 גענג־ איז םאליס :עבראכט גאר האבען
םטערס.
 באװאוםטער א אז זיד דערמאנט עם
 כוליגאנישער קישינאווער א םון כולעאן

 אריוי תאט ו<עלכער ״דרוג׳*, צײטוגג,
 באריםטען טרויעריג דעם נאך מארגעז,

 ,1903 יאהר אין פאנראם, קישינאױער
 די ליגען א גאר איז עס אז געשריבעז,

 פאגראם קײן גאר איז עס געשיכטע, נאגע
 צובראכענע םאר די און געװעזעז, נישט

 אײ צושלאגענע און צוראבירטע הײזער,
 אידײ דער םון רעזולטאט א זײנעז דען,
 גר דעם שעדיגען צו םארשװערונג שער
לריסטען. די פון נאםען טען

 די שױן איז עס אז גלויבען, סיר
 ארבײטער אידישע די אז צײט, העכסטע

 דער אפשאצוגג נויםיגע די געבען זאלען
 סיט אוז ארבײט. בחןכערישער ױניאן

 יע־ צוריקשלאגען סרעםטען פאראײניגטע
ױניאן. אונזער אויוי אטאקע דע

 עם מעכטיגער און שטארקער װאס
 שצע־ אלץ װידעדשטאגד, דער זײן וועט
 אפטרא־ זיך רויב־םויגלען די װעלען לער
 םאנופעקטשױ די דיגען אויפהערעז מן,

 ױניאן־ברעכערישער זײער מיט רערס
 װיכטי־ םון שװעל דעם אויף טאקטיה.

 די דארף ארבײט אמאניזאציאנס גער
שטערערי די פון םרײ זײן ױניאן

 קונסט־טע״ אידישען פון אםיס
הײם נײע א אץ אטער

 אידישען כעסערען פון פרײנד די
 נעװיס עס <ועט יאר? נױ אין טעאטער
 םון אםיס דער אז װיסעז,. צו םרעיהען
 ׳ אין שוין זיך געםינט טעאםער קונטט

 טעאטער״*, סיטי ״פאסם רױים נײער דער
 ױניאן (נעבעז סטריט טע14 איסט 114

 סםײװעסענם איז טעלעפאז דער סקװער),
.5760 און 0628

 סוב• אנגענוסען װערען אפים איז
 און יאהר קוםענד^ז םאר׳ן ריפשאנסpס

 אנגרײטען שויז זיך קענעז ארגאניזאציעם
• טיקעטס. און בענעםיטס זײערע םיט

ט, אויך מאכט שװארץ םאריס ^ א ב
 דראמאטישע אידישע א גריצדעט ער אז
 האט ער ut און שול, םחיקאלישע און

 השם ״קיתש אש שלום בײ געקויפט
בײדע ״חוסגולם״. וח. בײ און

 קױ װערען אויםגעםיהרט <ועלען פיעסען
סעזאן. םענדען

מענשען מיליאנען
דעם דורך חיליזער זייערע םון קראנקהײם םארםיידען

םפון נעכחיך צײםינען ק א ל - ם ק ד
רעגולירער טאנען באריהמטער דער

 לײכם איהר קענם םיליאנען, יענע פון אײנער גים זײם איהר אױב
 בא־ עקם־לאסם װאם עקם־לאקם, בתיכען וועיכע די, פון אױסנעפינען

 אױפ געפינען זיי קענט איחר זוכען, גים לאננ זײ דארםט איהר דײם.
טעאטער אין םקול. אין עאפ, אין נאס, אױפ׳ן טרים. און ערים יעדער
 געפי• איחר קענם װענדען און קעה^ן נאר זיך וועט איחר װאו אדער

 פאר וואם דעחנעחלמ אײך ײעיען װאם נעבתיכער, עקם־לאקס גען
םאנען. פאר׳ן איז עקם־לאקם נױםעל װאונדערבארעך א

 עקם-לאפם פארשויפען דתוניםנמן יראנרעםיװע אלע
ותסע^1כ סענט 60 את 25 40 אין

I

מ׳ א מ שי
פאסירונגען און נײעס היגע

כיאליס. םאריס םון
 אר־ 1א אפ סיר שםעלט• גאס אין

 פרעגט און סלאוקםאכער בײטםלאוער
 V זײן װעם װאם ביאלים, #נו״ מיר:

 װע־ געהאלפען אױך מיי? איר וועל װען
 ״דזשאב¥ שטיקעל א םיט עפעס רען
 ניט איהם ענטםער און שטעהן בלײב איך

 גע־ דעם םיט םארנומען בין איך באלה
 םענ־ דעם םען ענטפערט װאס דאנק
 שטע״ צופרידען איהם זאל עס «ז שען,
 װײס, איר םענשען. דעם קען איך V לעז
 לאנגע א גאר ניט שוין ארבײט ער »ז

 טרויערײ א סיזאן דער איז דא און צײט,
 נים םשוט איז עס אז שלעכםער, א גער,

 םײן געלט. םאר דזשאב קײן ?ויפען צו
 די אויס דערװײל נוצט ארבײטסלאזער

 איהם םאכט שװײגען מײן געלעגענהײט.
 װאס״ םאר: זעצט ער און דרײםטער

 אלעמען, פון ערגער אײך בײ איך בין
 אלע־ ארבײטעז, אלע זיך, דאכט V װאם
 א דזשאבס. געגעבען איהר האט מען

 םון בעסער אלץ איז ווואך אין טאג־צװײ
 ארוטדרעהען זיך װי מוסער אלץ גארניט,

 א םשוט שוין םיר דאד איז עס לעדיג.
 װײכ דער םאר ;אלײן זיך םאר שאנדע

I שאנדע״ א ש(י\ מיר דאר איז
 גע- נאך װאלט ארבייטסלאזער םײן

 ער גאר און ער אז גערעדט, און רעדט
 זיך דרעהט װאס איעצינער, דער איז

 מײ פאר די איז נאר ארבײט, אהן ארום
 גענומען, רןאט נעשפרעך דער װאס נוטען
 א ארוםגעסליבען אונז ארום זיך האט

 םון גראדע און מאסעךמיטינג, גאנצער
 נים, ארבײט קײז <זאבעז װאם םענשעז

 ניט מעגליכקײט קײן שוין האב איר און
 ארבײטסלא־ טײן ענטפערען צו געוזאט

 א געװארען איז עס וױיל פרײנד, זען
 םארשײ• פון צוםישעניש א געפילדער,

 נע״ האט אײגער יעדער םראגען. דענע
 שוין געהט ער אז באװײזעז, צו טרײט
 אגדערער. דער וױ לעדיג לענגער ארום

 םון שולד די גאטירליך האבען אײניגע
 אויף געלעגם ארבײםסלאזיגקײם זײער
 וױ־ אנדערע אײדזשענם. ביזנעס דעם
 יאה־ א םאר סײ אז באוױזען, האבען דער
 ?ײז איז יאהרעז צוױי פאר סײ און רען

 אז און סיזאן םאל אין געװעז ניט ארבייט
 ניט זײנעז ױניאז דער םון באאפטע די

 און ניטא, איז ארבײם קיין וועז שולדיג
 דע־ גאנצע די וױ אזוי וױיטער. אזוי

 װאו גאס, אין פארגעהוםעז איז באטע
 גיט ווערען רולס פארלאמעגטארישע קײן

 גע־ צװײכמז דעם אײנער האם באנוצם,
 א( ביז העכער, װאס איבערשרײען טרײט

 איז ראק בלויען א אין ארדגוננס־היטער
 צו־ מאסען־מיטינג דעם און צוגעקומען

 צורוקט זיד האט עולם דער מריבען.
 צו־ זיך גרופקעלאך ?לײגינקע איז און

 וואהר- מארשענרסטריט, איבער שאטען
• געשפרעך. דעם םארמצוזעצעז שײנליך
אפים. צום געהן נעלאזם זיך האב איך

 די געםיט. שװערעז א םיט געה איך
 אויןי האט דעכאטע םארלאזענע גאד־װאם

 און געמאכם אײנדרוק שװעחןן א מיר
 יא זײנעז זײ צי זיר, בײ טראכט איך

 קען אבמר װער גערעכט, ניט צי נערעכט
 שלעכ־ א איז סיזאן דער V בלײמען זײ

 אזן װאכען ארום געהעז םענשען טער;
 דאך, םען דארף לעבען און לעדיג, װאכען

 טא־ איז וואס םיט ניטא איז עם אז און
 רעדט עס און הארצען, אוים׳ן ביטער קע

 יענעם, אדער חגם בלײםט םען איז זיה
 נאך בק איד אז דערםאנט, זיך האב איך

 הײגטיגען מייז צו ענםםער אן שולדיג
 איחם וחןל איך ארבײטסלאזען. ערשטעז

 לאקאל- א בײ ענטםערען זיכער אבער
 וועט םראגע די אז חאוי איך װאו מיטינג,

 ניט איז ער אז ווערען. אויםגענומעז
 לעדיג, ארום געהט װאס אײנציגער דער
 געװאחןן קלאר אודאי איהם איז דאס
 האבען וואס םענשען רעדעל דעם דורך

ט אונז ארום זיך !אחםנעשטעלם ה״נ
םיקניקס. שאפ

 נאר דט איז שאפ בראס. הײםאן
 ױניאן-שעפער, גרעסטע די םון אײנער

 די גאר שיקאגא, אין האבען מיר װאם
 גרעסטע לי םון אײנע אויך איז םירמע

 זײגען מיר םאר?עט.ידרעס״ היגען איז
 די וואס ערםאמ דעם םאר אז זיכער,
 עמזים״ איהר זיים געהאט האט םירמע
 םארדאנ?עז צו חױפםועכליר איז טענץ
 םאצ אלע חאבען זײ װאס םאקט דעם

 יונ״ חור םיט צװיםטיגמײטן אויסנעמיטן
 אוי* שלום געזוכט םאל אלע אוז יאן

 שלום םעגליך גאר עס וױ וױיט אזוי
ארבײם! און סאפיםאל צוױשען
 ױניאן די ווען 1924 יאחר דעם .אין

 צד ביטערסטעז דעם דורבגעםאכט האט
 םאטםעק־• דחום זײ סיט זאםענשטויס

 מנומן טראס. חײםאן דינפן משורערם,
 װניאז חנר מיט סצסלזח it ערשטע די

סגמת יממ די urn 1927 «ר1יא יח אייד

 אנגעםאנגען און צוכושעוועט זיך האט
 זײ האבען ארבײט, צושטערונגס איהר
 אגגעחױבען ארבײט צושטערוננס זײער
 איז עס בראס. חײמאז םעסטונג םים׳ן

 ערשטענס וױיל געלוננען. נים אבער זײ
 םון ארבײםער די אז וועחןן געזאגט םוז

 איבערגעבענדע אםת׳ע זײנען שאפ יענעם
 n האבען צװײטענפ און ױניאן־לײם

 םארדרײען געלאזט ניט זיך באלעבאטים
 אגריםענם דעם אםצוברעכען אום קעפ. די

 קאסױ די װי אינטערנעשאנאל דער םיט
 טיט םארגעשלאמז. דאס האבען ניסטען
 דזשאיגם די האט צוריק װאכען עםלימג
 דער םון לעטער א דערהאלטען באארד
 װעלכעז דורך םירמע דעדמאנטער אויבען

 אײנ־ געװארען איז באארד דזשאינט די
 םירםע די װאס פיק־ני־ס א צו געלאדעז

 אגגע: און ארבײטער אלע םאר םאכט
 םיר האבען געזאנט אסת דעם שטעלטע,

 װע־ געקװײנקעלט אביסעל אנםאגגס זיך
 לעטעד דער אבער זאך גאנצער דער גען
 אםיציעלע א און געװארען אנגענומען איז

 בײצד געװארען אפאינטעט איז קאםיטע
 צום קוםענדיג םײדניקי דעם װאוינען
 םיט־ אונזערע װי צוזעהענדיג און פיק־ניק
 זיכער מיר האבען זיך אםוזירעז גלידער

 זײנען םיר װאס געהאט ניט חרטח גײז
 איז האםיטע ױניאן די געװען. דארטען

 אוים־ ^ויז זעהר ברידער, הײמאן די פח
 הא־ צוזאםעז אלע און געוו$רען גענומען

אװענט. אין שפעם ביז אםוזירט זיך כעז
 «ן כעט«לען גארילאס קאםוניםמישע

ארביייטער.
 םאר װערען איך זאל געשטראפט ניט

 שיקאגא אין רײדען םיר װען רײד, מײנע
 דאך םיר האבעז קאםוניסטעז די װעגען
 אנדערע זינדמען. װאס־־צום ניט טאקע

ך װאלטען שםעדט  האבעז געװאונשען ̂ז
 געהאט האט שיסאגא װי מזל זעלבען דעם
 שםוץ לינקעז דעם אויסרײניגעז דעם אין
 דרעססאכער און קלאוק דער םון נאר ניט

 אידישע היגע אלע אין נאר ױניאז
 צו צוריק אוםקערען זיך נאר ױניאנס,
 קאםוגיםטען די דאך ױניאן,זײנען אונזער
 אזוי קלײנליך, אזוי נישטיג, אזוי געבאך
 דאך זיך דארםען זײ אז צאהל, אין װײגיג
 קלאוק די שאנדע, םון באגראבען םשוט

 — לאנג שוין זײ האבען דרעסםאכער איז
 זײערע םארשטאנען איז דערקאנט לאננ

 זײ האבן דערםאר און מאםױועז אםת׳ע
 לינסעז מיאוס׳ען אזא געכאפט םאקע דאך
 האבען דרעסמאכער און קלאוק די סוף.

 שוואר־ דער װאו זיך םון םארםריבען ?ײ
ן װאססט םעםער צער

 װאלטעי אונז אנבעלאנגם װאם און
 װי לינקע, די םון גערעדט גיט זיכער םיר
 א םאר געטאז נים שויז דאם האבען מיר

 האט לעצםענס נאר צײם, לאנגע גאנץ
 צו זיך לוינט װאס צופאל א פאסירם

 דער דעם. װעגען װערטער םאר א זאגען
 םאר־ אונז בײ נאך איז װאס לינקע דאזען

 נעװאלט האבעז לחורבן זכר אלס בליבען
 שיסאגא אז וועלט חגר םאר צײגען עפעס
 זיך זײ האב^ן אםשר אדער לינחע, חאם

 :ױ איז חברים זײערע םאר פארשעםט
 אײנגעלעגט. אזוי דא ליגען זײ װאם יארק
 די אז םעגליך איז אלעם פון םער נאר

 אויך האבעז טראםבעניהעם עטליכע חיגע
 דעם םיז גראשעז פאר א קריגען געװאלט
 צוברע־ צו בודזשעט םאםסווער לעצםען

 גיט מען הריגט געלט אבער ױניאגס. כעז
 םוז םעז אײננעלעגט ליגען םאר גלאם

 גע- א איז זייגעז נו טוסעל, א םאכען
 ארונטעתפקוטען ט^ים דיגער וועהנליכצז

 געדונגענע עטליכע םיט לינקע צװײ א
 ארענטליכען אז בעםאלען און שלאגערס

 טורע ױניאז אסטױועז גוטען א ארבײטער,
 לאהאל םון םעםבער א גראםםאז, מאחס

 ארענטליכ־ pu םאר איז װאם םענש א ,5
 דאם און אפףייטארם די בײ מנליבט ?ײט

 ארויס־ לעצטענס אפרײםארם די חאבען
 נראם־ חאבען זײ וואס דעם דורך געוױזען

 קאנװענ־ לעצטער חגר צו געשיסט מאגען
 שטיםען, צאחל גרצסטאר דער םיט שאן

 צושלאגען אים גראםמאגען נעכאפט אלזא
^ נעםאכט און לי  קלאױד אונזערע פ

 פאםירט ס׳האט װאם זעהענדיג םאמנר
 גארי־ די נאד געטאן <אז א זיך האמנז
 וועל, ■אםירט, זזאם וױיטער •וואם לאס.
 איך, נאר נמוחון. גיט דארטען pa איד
 אויוי םאריאזעז זיף םעגמ אויך איחר און
 באיאנסקע די באיעס׳: שיקאגא׳ער די

 גרויםע א אויפגעבראכט האט געשיכטע
 דעם און םעםבערס אוגזעחנ פון צאל

 מארקעט סלאוס דער איז טאנ געחסםעז
 תאםי־ פרײװיליגע מיט באדעסט מנװען

 באשיצען ןצקוםצן זײנעץ וחנלםו טעם
 לינחצ עםלימנ די םיםנליחנר, מגיאז
 זאיט איחר און מחאלטצז זיף האבען
 א םאר חננחנל א צאחיעז ותלעז אפיצו
!נצמיגצן צז מוחנז נים איו לעקצן t>$ דאס pn מיאוק די ומתזמ, »לס

רעדאקציע) אין בדיןי (א

 דעי געציל, פרײנד גוטמוטיגער םײן
 מיר מיט שפאצירט םינישער, תלאוק
 אײלענד קאגי אין װאק באארד אויפ׳ן

 תסיסות׳• זײנע םים טיר םארװארפט און
פראגען. נאאיװע דיגע,

 חא- ברודער, מיר, ער זאגט װאס, צי
 ױניע די צוריקנעמען געדארפט םיר בען
 םאר״ א צובראכענע, א לינקע, די בײ

 גע־ זײ טיר װאלטען נעכאי וױסטיטע^
 זײ ביז איהר םיט האלטען זיך לאזט

 װאל־ אװעקגעװארםען. אלײן זי װאלטען
 זײ און נייע א געכויט דאםאלס םיר טען

 אז געהאט, טענות תײז אונז צו וואלטען
 װארום, און אפגעקוילעט. זײ האבען מיר
 — זײ אויף מען זאגט אײןי, איך בעט

 לאםױ זײנען זײ אז עס, הײסט לינקע די
 געװעזענעי• םײן דאך איז אט ניםטען?

 בײ םאכער גלאװגער א הײטאז ברודער
קאסוניסט. קײן ניט איז און זײ

 װאנען פון צורעדט, ער װאס אך,
 היטעל אה, איהם? צו דאס זיך נעסט

 טריײ ער ״נאר, זעהט איהר װאסער, און
 זײז סיט שיט און לולב א וױ זיך סעלט
זאל. א פון ארבעס װי דיבור

נע־ מיר, ערקלעהרט װאנען, םון און
 אויסצױ כחות אזויםיל זײ בײ זיך םעז

 זײ האבען מאסען גרויםע די האלטען^
 ארויסגעטרײ אפיםעס די פון םארלארען,

זײ. זשיםען דאך און בען
מאמעג־ זכריז אין דורך לויםען עס

 ווען שטיסונג געדרילטער םון טען
 געװען זײנען ^אוהסאכער טויזענטער

 קנויל. א װי סטרייק אין ארײנגעװארםעז
 אהן ברעג, א אהן װאכען געםטרײקט

ענדע. 1א םאר אויסזיכט
 טיליאן דרײ די זיך דערמאן איך
 ארויסגעצוינען האבען זײ װאס דאלאר

 און רעכטס םון פאםפ ריזיגעז א םיט װי
 פראצענטיגע צװאנצינ םיז ליגקס. םון

 שטײער א םון קלאוקמאכער׳ םון פראצע
 סטריײ םון געבארגט ארכײם, טעג םון

 בענעםיט סםרײה און לאר־םעיר קערס
 צו שפעטער, םאר קניפעל א געקליבעז און

 מיר ױגיאן. די שטיקען און װערגען קענען
 םיוד סםרײק ״םעחיגע זײערע עןpנIגע^

 שוואר־ המדברים/םון ראש זײער רער/
 קען װער רובין. םשה׳לע — גיםט צען

 ״פראקטי־ סילוגען דעם םאמעסען דאס
 םירער םםרײק זײער װאם ענטםער שעד
 צו אינטערנעשאנאל דער געגעבען האט

 םטרײקערס אויסגעמאטערטע .די לאזען
 די נאך םיזאן, צװײטען א נאך סטרײקעז

 גוים און לײדען װאכען צװאנציג און פיר
 מעגש א נאר םאםיליעז*? זײערע םיט

 גרויסער םון באגריף דער םעלט עס װעמען
 נעםיהל דער און פאראנםװארטליכקײט

 מאטערנישען און נויטעז מענשליכען צו
 אויסזיכטלאזע אזעלכע ערלויבען זיך קען

האנדלוננען. תםעװאםע
 א*ן אםאל האם שלעזימער ברודער

 הײמאן אז באםערקט רעדע א זײנער
 גע־ אומשםענדען אנדערע אונטער װאלט

 ײאלט ער אז דענס, איך שםש. א װען
 א — םגיד א םאר געפאסט זיך גיכער

 האם םראםעסאר א םגיד, װײבערשער
 י װײבער װארום סוד דעם ער?לערט אםאל
 איז אורזאמ די רײד. מאס נײן האבעז

 הויפט־ נאר פסיכאלאגישע, א נאר ניט
האבען םרויען פיזיאלאגישע, א זעכליך

 נעםע; זיכעי וועט ױניאן דרעסםאכער און
 םון םיטגלידער די םערטײדיגען צו שריםע

 זיכמר זײנעז םיר אנםעלע, באיאנםקע
 םיםגלידער־ די וױיל טאז, צו דאס בכח

 הא־ װיל און ױניאן דער סיט איז שאםם
 גארילאס געדונגענע און ױגיאן א בען

 דעם העלםעןתעגען קענען גארניט װעלען
םיטגלידערשאםט. דער םון װילען

משערמאן. ש«פ דעם פרעזענםירען
 און םישעל שענהער, םון ארבײטער די

 םיטינג שאפ א בײ האבצן װײנסםאק
 זײער אױםגעדריקט אויגוסט טען26 דעם

 ארבײט נוטער דער םון צופרידענהײט
 םאריס ברודער טשערםאן שאפ זײער םון

 וױיג־ און םישעל די׳שזןנקער, ראטח.
 שטאדט, אין גרעסטע די איז שאפ סטאס

 ארום באשעםםעט דארטען ווערען עס
 זיך נוימיגט םאלגליך ארבײטער, 200

 א זײן צו געדולד םך א און םײאיגקײמ
 שטעלען צוםרידעז און טשערםאן שאפ
 זײער האבעז ארבײטער די עולם, אזא

 דעם דורך אויסגעדריסט צופריחננחײט
 א מיט •רעזעגטירט איהם האבען זיי וואס

 רײדיא־ וחגרט־םולען און גחיםארטינען
 קאבי־ שײנעם וואונדערבאר א און סעט
נעט.

 םארנענעען א געװען אסת איז עס
 װינשען םיר מיטינג, דעם בײצואװאוינען

 צו םאםיליע זײן און ראטזזםאן ברודער
 קאטיטע די געזונט. פרעזענם דעם נוצען

 יאטער• דזש. סםערן, דײװ פון באשטײט
 ב. און נאוואק ם. ליםשיץ, דזש. מאן,

 שער, * .6 לאפאל פון מראנענבצת
 ד. .59 לאסאל חננד י. אוז שוכסא( דאדא
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פשוט איז זײ :חעלזער נרײטערע
רײמנן. צו לײכטער

 םיט טגיד, װײבערשער דער הײטאן,
 גע- מאס דער פון״ אפוועזענחײט דער

 און פאראנטװארטליכקײט זעלשאפטליכע
 ויין צו זיך פאדערט עס װעלכעס געםיל

 זײעג• ניט אלײן, איו םערזאז פירענדע א
p דיג ’p װילענ- קאטוניסט, פאליטישמר 
 אײנפלוס, זײער אונטער געפאלען לאז

 א — שפרעך״אתאז זײער געװאר^
 קאלעלאט״ קאמוניסטישע םארםױמגנדע

>w. פאזיטיװצ די פרעמד איהם זיינען עס 
 מען װעלכע מיט טיטרען, שאפענדע די

 דערהויכם מען און אמאניזאציעס נויט
 א װי טהאטען. ערהאבענע צו םענשען
 פון םאר׳כשום׳ט װערט װעלכער הענדיג,

 צײכעגט טען װעלכען שגור װײסען א
 הײמאן איז אזױ אױגעז, די םאר אן איהם

 נע־ םיט םארבלענדעט גלײכען זײן און
 צױ אזן האם םארניכטענדען גאטױועז,

 רואיגירען צו לײדענשאפטען שטערענדע
 א געםאלען איז הײמאן םארדארבען. און

 געװארען װילענס, שטארסערע םון קרבן
 קאםוניסטי־ געשולטע די בײ שפילצײג א

 די אױסצוםילען אום פאליטישענס שע
- מיסיע היסטארישע טרויעריגע  זײן צו ־

 לאמוניסטי־ דער אין ברעך־אייזעז דער
מאשין. ױניאךכרעכערישער שער

 םיט וױיםער אזוי פױר שפאצירען
 צו זיך ivpip םיר — געציל. םרײנד םײן

 קאני־ בראזגעדיגע ?לאפעדיגע, די צו
 און צירקען אטרעקשאנס, אײלענדער

 נעבען אפ זיך שטעלען םיר באלאגאגען.
״גח׳ס :סאכערײקע צוציזזענדע א

 םון םארםע דער איז הײזעל א קאסטען״
 אמע־ אן הער. אוז היז זיו וױגט שיוי א

 נח׳ן, םאר זיך םים שטעלט םופע, שאםטמ
 צום שפאסטיװ א שטענדיג צו שםעלט ער

 צוױיטע א ;ים אוים׳ז לאנד זוכט — אויג
 םאדזעהע־ וױיבערישע א עפעם — קוקלע

 משוגה׳- מאכט ד װײכ. גח׳ס הײסט ניש,
 א ;באװעגונגען אונגעדולדיגע ריגע
 םענסטער םון שטעקט גאנז א פון האלז

 דעם םים העלםא־מ א זיך, שאקעלט און
 םיט חיה פארהיםטארישע א נאז, לאנגעז

 קייט א אוױי םאלפע א מויל, אםענעם אז
 זיך. דרײט און זיר באוחגגם אלעס —
 pn ניט ס׳זאל װעטער װעלכער און

 צו־ דא זײנען עס צי לאנד, און ים אוים׳ן
 דיזעלבע זעהן איהר װעם גיט, צי שויער
 הוידעט הײזעל די פארשטעלונג: נודנע

 םיט נאנז די שפאקםיװ, אין לוקט נא זיך,
 כדםץ העלםאנמ דער האלז, לאננער דער
 קוק־ אלע ־— קײט אוים׳ן מאלםע די נאז,
 און זיך הארטשען ליאלקעס און לעס
 ספרינ* און רעדלאך אויף זיך דרעהען און

 איז געבראבט ווערעז װעלכע זשינקעלאך,
 איז וועלכצד מאטאר, א דורך באװעגוגג

 איף הײזעל. דער אין ערנעץ םארשטעקט
 פון עהנליכסײט מאדנע א דערזעהן האב

 גע־ קאסוניסטישע די מים צירק דיזען
ir װעלכע םאנעװרעס, סטײדזשטע .r r 

 אוים־ םון אידעען, םי?סע םון געשפײזט
 בארימע־ געבלאםםע אישוס, געבלאזענע

 סדשים געדונגענע אונםערגעקויםטע רײען,
 pאי םון חױנה גײסטיגע די ציט אלעס און

 קאזארםעריש־סאל־ דער פון — קװאל
 די אונםערצויאכען באגריןי .דאטסקען

 דעם אונטער באומןנונג ױניאן טרײד
 דיס־ םאליטיש־פארטײאישער םח קגאםעל
 נע- שייז וײ האבעז סעםםעל דעם טאטור.

 אײף עקספערימענטעז זײערע םיט צײגט
 קלאויד דעם םרן למבען און לײב דעם

מאכער.
 די אײ חולאת קאמוניםםישע די
 אױוי זוכען זײ וועלכע מאכט, םון םאניע

 ניט, זײען זײ םעלדער. באארבײטע שוין
 א וױ ניט. םלאנצ^ן און ניט אקערען

 פרעסען און ארונטער זײ םאלען הײשערמ
 זיי• ױניאן אונזער װארצעל. ביז׳ן תבואח

 אײנגעםרעסען זיך און באםאלען זײ נעז
 איהר האם םלאנצונג. םאראזיטישע א וױ

 זיף עסט םלאנצונג אזא װי געזעהן אםאל
 דיזע בױם. א םון שטאם דעם אין איק

p װארצלען קייז ניט לאזט םי^אנצוננ t 
 שטעכעדינע אזעלכע האט זי ערד. דער

 זי װעלכע מיט אקערס, — לאפסעלעך
 ארום איהם שלאננעלט בוים דעם שטעכמ

 װען זאפטען, פארטיגע זײנע זױגט און
 גאכלעסיג איז גערטנער און םארםער דער
 גיטער זײנע אױף אריוי ניט פאסט און

 םיט באװאקסען םעלדער זײנע װערעז
 פארא- םיט בוימער די און גראזען װילדע
זיםען.

 ער־ אבער האט סלאוקמאכעד דער
 גיםטינע די אפהאהען וחןם ער װאכט,

 םאראזים. דעם פון לאפהעיאן שטעכיגע
 אונטער םאלעז וועט םלאנצוננ גיםטיגע די

 םאן p*r א װעט זיז די װען בוים. דעם
 ביסזןל א אין ווערעז םארםריקענט זי וועט

םיסט.
װעט בױם ױניאן רעם םיז שטאם דער

זײגא הײלען וחנט כוים דער םרײ, װערעז
זאפםיגע ברעמצז נאך ורעט און װאונדעז

און זײצז א,פעחנז, װעלכע די, צו םרוכם
״ פלאנצעז• J יאק. מעםב. םלאווץ, ם. 6
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עדער ד ױניאו געטרײער ״י לי טג גוט• »איז םאן ױניאן גוםער « טי
ח ד װערעו מ ענ ה טע ש ט וועגעז םאן. ױגיאן שטעהענדער ״ ן גו ״1““““ 'י ׳ ״ ׳ ״ םײנוגנם־פארשײ• קײן קענען דעם י

גאנצע די וױ אלט אװי כלל, אלטער אלטער, אן איז דאם ױין. נים דענחײטען
עם קען קינד א זיך דאכט אז כולם, און אײנפאך «זוי באװעגונג, װניאן םרײד

פארשםעחן.
 נאחרומס אחן קען קערפערשאפט באדועגליכע א ארגאניזם, לעבעדיגער א

 ערחאבען װי נשםח, איהר ׳טעהן װי אכםענדיג ניט ןזקױםטירען. נים יםיםלען
 אלם םונקציאנירען כל, קודם דאך, ױניאן טרײד א םוז ױין, ניט זאל ציל אױזר

 אונ• pa םביבוז מאטעריעלער דער אין קאמפם-ארגאניזאציע טאג־טעגליכע א
 נױן אםת׳ער pa זײן צו אום ױניאן, א װעלט. פאריאכטער האםעטנער, זער
 חאבען םוז נאאםטע, האכען םוז אפיסעס, חאבען םוז םעםבערם, איחרע פאר

 די םיט פארבינדונג שטענדיגער אין שטעהן זאלען װאם אײדזשענטם, ביזנעם
 געגען פארטײדיגען קענען צו זין־ כדי קאםפם-פאנז־ א האבען םוז ;שעיער

 אר־ כעםערע פאר כאװעגונג א נויטיג, װען אנצופיהחןן, אדער באלעבאםים
 גרױסע א ױניאן, א ;םיטנלידער איחרע פאר לענענס־באדינגונגען און בײטס־
 פאליםיס די װעלכער אין פרעםע אײגענע אן האבען םוז איבערהויפט, ױניאן

 נע- און דיסקוטירט קלאר זאלען ארגאניזאציע דער פון טאקטיק די און
 קורצען, אין ױניאן, א נופא. םיטגלידער די פון הילןש דער םיט װערען פאםט

 א אין םײ און גײסטיגען א אין םײ פים, אײגענע איחרע אויף שטעהן םוז
 םיט־ איחרע פון װערען גןןשעצט און געאכטעט זאל זי כדי זין, םאםעריעלען

 אין קוםט זי װעםען טיט עלעםענטען נעזעלשאפטליכע די פון און גלידער
 גע• און פרעטטיזש איחר אויפחאלטען צײט זעלבער דער צו און באריהרונג,

קרײזעז• כאלעבאםישע די צװישען און אינדוםטריע דער אין וױכט
* • *ז

 כאדײטונג די פארשטאנען דחןםמאכער און קלאוקםאכער חאכען אזוי אט
 םאקע זײ חאכען דערפאר און נאבאנאנד, יאחר פופצעחן ױגיאףםאן א זײן פון

 נעזאנט פעםט און ברײט חאט װאם ױניאן א געהאט יאחר פופצעהן פאר
 די װעלכע פאר ױניאן א אינדוסםריע, אוגזער אין װארט חערשענדען איחר

 רעספעק• חאם װעלט נאנצע די װעלכע און נעציטערט האכען באלעבאטים
 געװעז ם׳זײנען צײטען, שלעכטע אץ צײטען גוטע געװען ס׳ױינען ׳םירם.

 נע־ ם׳האט װעלכע געגען באאםטע און נןןליבט האם םען זועלכע )נאאםטע
 אײגפארשטאנען געװען איז מען װעלכע םיט פאליסים נעווען ס׳ױינען ;קיקם

 קלאוקמאכער די אוםצופריחןן. געווען איז םען װעלכע םיט פאליסיס און
 זײער זײ םוז ערשטען, אלעם צום אז נעװאוםט, צײטען אלע צו אבער חאכען
 אומ־ אױפחאלטען םען םוז ױניאן די אז קאפ, אץ אױנ אן װי האלםען ױניאן

 אדער פריחער גאױיםינען, םען קען נאאםטען געראםענעם ניט א ;באריחרט
 לאזט םען אז אבער אוםבײםען, םען קען פאליםי נימ־פאםענדע א שפעםער,

 ארנאני• די אליץ דערשטיקט םען און פארצעהרט םען אז םאלען, ױניאן די
 און אוועקשטעלען. ניט פים די אויף שנעל אזױ צוריק זי טען קען זאציע

 געחאט זינען אין איםער עם האבען דרעםםאכער און קלאוקםאכער אוגזערע
 נוםשטעהענדע זײן צו כחות אלע םיט זיך געםטארעט איםער חאבען און

 זייער פארשטעחען ונאם םענשעז, נאר םיטגלידער, פאפירענע ניט לײט, יוניאן
באלאננען. ױי װעלכער צו ארנאניזאציע דער צו חוב וױכםינען
 טיט פארכוםען, צוריק יאהר דרײ םיט זיך האבען װאם םשחיתים, די און

 דאם װען שפעטער, און ױגיאן, אונזער פארכאפען צו םאםקווע, פון הילןש דער
 נאנץ םאקע עם האכען זי, פארטיליגען און צוברעכען צו נעלונגען, ניט זײ איז
 קאלעקשאן- דיזע וױ װאהרשײנליך דאר געדענקט איהר םארשםאנען. גוט

 אנגע־ דעםאראליזאציאנס־ארבײט ערשטע זײער האבען ארםיםטען פושקע
 אויפ־ זאיען דרעםסאכער און קלאוקםאכער די אז שונד־געשרײ א םיט פאננען
 גע־ װעניג־װאם נאטירליך, האט, שארלאטאנעם דיזע דיום. צאחלען חערען

 פארכאפען, צו געקליבען דאן זיך האבען זײ װאם ױניאן, די װאם קיםערט,
 ווערען. אפגעשװאכט און ערשיטערט קאםפײן עקעלהאפםען אזא טון וועט

 אױןן לאפעס זײערע אחיפצולעגען בלויז איז נענלוסם זיך חאם זײ װאם אלעם
 אץ רעװאלוציע״ ״םאציאלע די אנםאננען נאכדעם און ארגאניזאציע אונזער

 שפעטער, װען און דרעםםאכער. אץ קלאוקםאכער די םיט אםעריקע
 דיזער םיט אינםערנעשאנאל די חאט שטונחן אוםנליקליכטר אן אץ

ך חאגען זיי און געשלאםעז,שלום׳ קליקע '  יארקער נױ אין ארײננעריםען זי
 זײ חורכן א פאר װאם װאויל, שוין דאך איחר נעדענקם כאארד, חשאינט

 זייער םיט אננעםאכט אינדוםטריע אונזער אין און ױניאן אונזער אין חאבען
 און צוראבירט, חאבען זײ װאס נעלט, םיליאנען די טיט סםרײק, •ינםטערען

 באנדע דיזע װאם חובוו/ פץ יאך שװערען אוםגןןחױער שוחןרען, דעם כים
 פאר- ענדליך זײ האכען ארבײםער זײ ווען איכעתעלאזט זיך חינטער חאם

רײחען. אונזערע פוץ און יתיאז אונזער טון םריבען

 מארקעט אין וועלןז הונגעוײגע װי זיך־אחם דריחןן -באגועם;יןןאם1לי«ו'נאױלו
און ױניאן אונזער אױן» צייחן די םים םקריטשען אח נאל נדם שצמח

יואי דרעם־שעיער. קלאוק־ םאנכע דא זיינען עם יעם, םימלידער. ־ע___
״ ^ ע נ א ^ ו ו מ  אױף שרעק א אגיאנען םרייען פאגראםשטשיקעם .

 באלעבאטיט. די פון חילן» דער םים זײ םעראריזירעז אח ארבייםער חו
w rn אםאליגער דער ®מ נאכװעחענישעז סרױערינע בלוח אלץ אבער 

■jA ר וועלען װאם נאכװעחענישעז, ^אוםטארםײדלימ מ  פארשוױנ־ םוזען א
פארשװאונדעז• איז זעלכסם עפידעםיע לי וױ ■תסט דטז

 קלאיק- םױזענםער און םױזענםער די יתיאן. ועד אז איז. וױכטיג
m אונזער פון פתדאםעגם עצנ^דער דער זימען וזעלכע דדעםםאמור 

 חאבןןן גלייכגעוױכם. אםאליגעז זײער צומקגעוואונעז חאבען «ציט
װ־םיוז ^״  אפנע־ אױנען ױיערע r«חאמןן און טשאד מ^מקען !

m ansm nnj עג איז אטםאספערע די אז איז, װיכםיג ••יגוו

!װאסער

 חא איגחסטױען, נײדע אין אננעפאנגען זיך
־ - 1זי חאי• װאס אײנציגער, יעדער אז זינען,
״וןי פארלויף אין אױפנאנע חײליגער זײן פאר םאנען עם םוז פרוי
ט װאנען לי־ע ע מסכען גו y סל i m ו שולדען jn דער נ w n s i- io 
שטעחענד װערען און ט ת זינען ®ולסטען סץ גו װסרט. ס

 אויסרײדען, •אדאיידטגע סגוו^ פארשײדענע געווען זײגען איצט ניז
 םאנאטען לאנגע פאר געבליגען זײנעז טיטגלידעו נעטױיע כאםת װארום

 די וױ גוט אזױ גיט עס ױ״ם ק״גער ױניאן. דער צו דיום אין חינטערשטעלינ
 אוגזער אויןי סומאטאכע פינסטערע די גופא. ױגיאן דער פון פיחרערשאפט

 קאםוניםםישען שליםול׳ױגען דעס ;אך סיזאנס געראטענע ניט פאר די נאם,
 געפענ״ האט װאס געפיחל דט־אחער און גיט-אחין אלנעטײנטר דער םטרײק,

 דער צו אלעם איצט כאלאנגט ואס - ארכײטער פילע פון נײסט דעם טעט
 קען ױניאדםאן א װען םאםענט, חןר געקומען איז חײנט פארגאנגענחײט.

 טאט. טיט *ייגען ער חירןי איצט (אפקוםען דט םעחר אלײן רײד םיט נלויז
 אז חאושען, גאנצען סיט׳ן נאמו/ וױל ער אז ױניאן-םעםנער, א איז ער אז

פוגדאםענט. גארסאלען פעסטען. א אויןי אװעקשטעלען זיך זאל ױניאן זײן
 די חאנען נאנאנאגד יאחר פופצעחן פאר :װידערחאלען עס לאסיר

 אינדוסטריע, זייער אץ יתיאן א נעחאט דרעסטאכער די און קלאוקםאכער
 איג־ וייערע נאשיצט חאט און פעסטונג אײזערנע אן װי געשטאנען איז װאס

 ארכײ־ גאנצער דער פון שטאלץ דער און לינלינג דער געװען איז און טערעסעז
 פאר לעצטע די פון פארלױןי אין איו װאס ױניאן, אייער טער־כאװעגוננ.

 :ער שרעקל דיזער פון איז גחיגום, סדורי שנעח אלע דורכנענאנגען יאחר
 א״ לעכענם״פראנראם געזונטען א םיט גײסט, גאנצען א םיט ארויס פראבע

 צוליב אױפגאנע חיסטארישע גרױסע איחר חןרפילען *ו כארײט שטעחט
געװארען. געגרינדעט םיח אץ לײדען כלוט, פיל אזוי םיט איז זי װעלבער
 ו םיטיגג, *ו םיטינג פון שאפ, צו שאפ פץ שםורמען אויפרוף דיזער זאל

 יתיאן- געטרײער ,יעדער — צװײםעז צום ארבײטער אײנצעלנעם יעדען פול
 גוט־ א איז ױניאן״םאן גוטער א ד גוטשםעחעגד װערען םוז פרוי און טאן

 כאלע• די זאלען אינערצײגען, זיך װעלט די זאל ױניאן-םאן. שטעהענדער
 pa װילען דרעסטאכער די pa קלאוקםאכער די אז ערקונדיגען, זיו נאטים
 וועיען דאן און יוניאן, םםשות׳דיגע שטארקע, א חאבען צו אנטשלאםען זײנען

 איכלען, אינתסטריעלע און צחת אלע די פון ווערען פםור גיכען אין גאר םיר
 אין יעכען אונזער פארפינסםערען און שעפער די אץ אונז םאטערען װאס

אלגעםײן.
אץ פױםװאר לעצםען פח סיטימ גרױסער דער ףןם ערשטעד דער

טי ױ צו אכ מ ם ט  גע־ ארוםנעחןדם געסי איז עם װאו חאל, כרייעגט דר
' ״ ‘*־ ° ודאו ייון דרעס״אינחםםריע חןר אין לאבע די װארען '

 אױנ סםרייק, חשענעראל א פאר רעזאלוציע א נעװאחןן אנגענוםען איז עם
 אלע פאר פאסיחנג וױכנדגע א איז נויטיג, פאר געפינען עם װעט ױניאן די

םרײה דרעם אין ארנײטער
 חןר וואנען ביז סאנאטען עםליכע נלױז פארכלינען נאנצען אין ם׳זײנען

 דארן* סאגאםען פאר די אץ דעצעםנער. אין אױםנעחן װעט דרעם-אנריפענם
 אר״ די דארף סען פארכארייטוגג^רכײט. םיט וועלט א װערעז אױפנעטאן
 אץ ימיאדשעפער, די אץ באדען פעסטערען א אױף אװעקשטעלען נאניזאציע

 אוס־ דער פין ארנײטער סעחר װאם יוניאן דער אין ארײנציחען דארף םען
 פאר־ דרעם״אינדוסטריע די וואם שעפער נינדיוניאן צאחל נרױםער נעחייער

 די אויכ *,pap א פאר םיטלען םאטעריעלע צוגרײםען דארף םען םאנם.
 ױניאן. דער אױף קאםף א ארויפצוצװיננען נאשליםן טאקע זאלען באלעכאטים

 פארשטעחן, צו קלאר נאנץ געכען איבערחויפם כאלענאטים די דארף םען אץ
 דער• נים אזמשטענדען קײנע אמםער וועלען דרעםםאכער ארגאניזירטע די אז

 םקעב־ די חילף וױפיל ווערען, פארסקעבט זאלען שעפער זײערע אז לאזען
 םאםק־ די קאאפעראציע שסוצינע וױפיל און צוזאנען ניט זײ זאל אײחשענםי

דרעם־ארבײםער. די געגען ^אםןז אץ לײםטען ניט זײ זאלען אנענטען װער

אננעװעחםאגטע. שרעקליך א ביםערע, א איז דרעם־טרייד אין לאגע די
 צוריק יאחר •אר א טיט ניז חאבען אדכײטער די װאו שעפער, םײסטע די אין

 דער ניט. לעבען קיק חײנט טען םאכם לעכען, אנשטענדינען אן געםאכט
 ערשםען צום זיר חאם קליקע קאםוניסםישע די וועלכען אין דרעס־םרײד,

 װאו געװארען. פארסקעבם און פארכילינט אוננעחױער איז ארײננעכאפט,
 םען וױיס שא■, • איז ארימגעשםעלט פום א נאר חאכען קאםיםארלאך די

 אװערםײם, טאר נעצאחלט דאטטעק קיץ ץפ ,עןימיארשמתד קיק םיז ניט
 חפקר• א איז עס — אלגעטיץ אין ױניאךגאדינגתגעז פץ קאנטראל קיין ®יז

 שומ ארכײםער, די פאר אפקוםעגיש אן pa כאלעבאם טאר׳ן נךעדן א װעלט,
 ניט- קלענערע pa נרעסערע חונדערטע pa חונדערםע די p• א«ערעדט

 p>Dpaiiy»'ia רענען א נאך ךaשװעםל וױלחן וױ ױינען װאם שעפער, ױניאן
ra חןר jnoon:'a םםך דעם אויף •p דעםארימיזאציע דער juuw pa 

 ידכער׳ז פארשפרײם חפקר־אניםאציע ױיער םים חאכען קאםוניםםען די װאם
pppnao גאנצען

 p• ana פשוט נעחען םקעכ^ענםען די אז וױיט, אזױ דערגעחט עם
 זײ כײ זיד כע«זנדינ אי^פענםי, זײער םים פעדלען pa שאפ צו שאפ

 ארכײט, װאר • שטוגדען 42 — ״אנערקענעז״ זײ זאל םען אז באלעכאםים
 זײ זאל םעז אכי נוט, אױך איז אנריםענם זאן אחן אפילו יתיאן־םקײלם, קײנע
 אױםבלעקםיילןזן ארכײטסר די צוױשען קענען זאלען זיי אז .שאו״ א געבען

 קענעז ױד זאלען ױי אבי פארםײ״קאלעקשאנ^ ױיערע פאר םענם פאר א
 אריץ לאזם ®ןן וואו שעפער .ליגקע״ כיםעל א חאכען די אז כאריהםען,

קאםיםארלאך. זייערע
* • •

 דער ra יאנע חװ־ P® שווערקײט די אונםערשעצען ניט װילען םיר
 ארױס לאנע דיזע דא טיר שטעלען דערפאר םאקע pa דרעם־אינתםטר^

 האםפליצירטע ^nrra אלע םים ,pmpa• הארכע jnn’a איע םים גאקעם״
 פא~ גיט לאגע א םעז קעז זיכער טארוױקלוננען. pa פראכלעםען

 toynanxm דערשסױקעז צו פארזוכען זאל םען וואם דעם םים בעםערען
 ווי אױפנאכע, גרױסע אזא פראכלעםען. חארבע פארבױגען אדער פאקטען

ע די ארגאניזירען רי ם ם ח ^ ע ר  ארנאנתא־ נחוםסע די - יארק נױ פץ ד
 p« טאנ־סרתתנ חום tma חײנט־צדםאנ שםעחם וואס ציאגם-פראבלעםע

ף יוניאז אונזער ר א ד - aנלױבןון פױטעז םיט ^ראזש, םיס ווערען ױפנענוםען 
pa ענדציל צום וחןנ דער אז ב^ואוסםזיץ חןם םים ערנםם, קאלאםאלען ra 

 שםעכינע םים אויסגעשפרײט איז װעג דער אז חיזעז, טיט ױם אױםנעבעם
 pa זעיטנשאױסגע דארפען וועלען װאס נעוױקםעז. וױלדע דעתער״םים
ווקרען. wpairpa עגײיר װעם עושאלג וואנען כיז מעהןן זדיםגעםידעז

נלױסןז אז• םים pa חאפנומ אזא םימ םאן, אזא pa אם

v

*
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כעלגיען. אץ ש»פדרעס־ *

 רער »ין ארוםגעכלאנדז׳פעט כ׳האנ
 כין נחענט. שטאוט נעמישער *רטער

 • שטארט, מיטען pa שטעחן נענריבען
v rip טין א נאם, נרײטע • ,בער

 שסאלע ;זייטעז צמײ םון ססװער.
 שםאלע סיט דרײ־עטאזשיגע, זזײזער,

 די ביי ;םטיל פלעםישען pa םעגםטער,
 פירנע!. אלטע :זייטען צוױי פנדערע
 זעכצעחנטען פון *לטע »ן ג*ר אײנע,

 דארטען גרױםע. א אױך יאחר־חונדערט.
 םיט' קעסערלפך אונצעחלינע ד* זײנען
 װענט. די אויוי אויל־נילדער נרױםע »<םע
 נע־ געשרינען םיל איז קירכע דער ווענען
ת ■רעםע אםעריקאנער רער אין וויוען  מ

 ווען אז געתייםען, ם׳חאט מלחםח. דער
 נחענט, אין אריין איז ארמײ דייםשע ךי

 נע־ חרונ וױ כםעט קירכע די זי ה»ט
 נעװען קענטיג, אכער, ואס איז ספנט.

a די ;איגערטרינען ביםעל חינ׳ט 
 נענוג נענאננען »וד»י איז »רמײ דייטשע

 גראד אבער נעלגיעז, pa ם*רנרעכענס
 װענינ־װאס איחר םון איז סירכע אט־רי

 קירכע די חאנ איך נעװ*רען. נעעעדינט
 זיך pa זייטען, אלע םון *רוםנעקוקם
 חפם װאם דערכיי הויז » אן *ננעשלאנען

בליס. םיין םערכ«פט
דרעם• » דערזעחן דארטען נ׳האב

י ש»<•
נע&ונע!. דרעם־׳טאם בעמישעו »

 םיט קעלער, a pa »יי שאי רער
 oa* דער צו םענםםער •אםישלאך קוים

רוים.8
 חויז די ווי אויטנעקומען םיר איז עם
רונ; a pa נעיטםאנעז װ*לט  pa נ

 די pa oa* pc ,סײדװאה״ *װישען
 נעוועז װאלט וזויז פון װאנט םאתרמטע

a .טשיקאווע נעװען םיר ס׳איז שיאלט 
 בין גאהענט, דער םון הויז ata *נצוסוקען

 1»הי pa צתענאננען, שפאלט צוס איך
 a דערזעחן איך ה*כ ר'ינסולענרינ,8

 — פענםטער געעםענטען a pe העלסט
a םענםטער הינטערן a r  a...
ררעםעם. נענעהט האט מען
 אײנע נעז8נעשט וײנען ינען6ל8מ םיר

ר אכם ,at?a ;נדערער8 דער נענען  מ
 נע• זײ אױוי ם׳האט צוזאםעז. שינען

 נעזעחו זײ מבעז יזאב איד ;רב״ט8
פחיעדהע•. אײננענראבענע

a זאל איר מעז, טוט װאס r  pa■ 
 *בעאבאכטען נענוי און ארײנקוטע; קענעז

 אוים• דארםען װערט דרעס a אזױ װי
¥ נעסאנט
 נע־ וויילע a חןם װענעז האב איך
קלעהרט.

 איך דארף .בלאוי״, a םיט רײננעהן8
 pa רעדט מעז ר.8שפר די קענען דאר

 מאל וױפיל pa םראנצויזיש; גהענט
 איז נצויזיש,8םו־ רעדען פרוכירט נ׳האב

 םארקערט פונקם ארויםגעקופען םאל «לע
 זאנען. נעװאלט האב איר װאם דאם וױ

 אויםלענדי־ אן אלם וױדער, ארײננעהן,
 צי וױים, װער איז, — זשורנאליםט שער
¥ רעדען םיר םיט וועלען וועט טען

 צום און רײה8 דאר ענדליך בין איר
ך םאל םויזענדסטעז  אז איבערצ״נט, זי

 לע8 אפען זיינעז נער8»םעריס ia םאר
 אנד מיינט, םען צי אײראפע. פח טירעז

 a עםענען װעם נער8»םעריל דער ]ia אם,
 גלאט ם׳האט צי ;נאלד םיט זעקעל

 גרויםער װײטער דער םאר רעסועקם
 םען כעחםם אםעריקאנער אן — אםעריקע

 םען ארעםט. אפענע םיט אײראפע איז צו
 ם׳איז אבער דערבײ, אונטער שםייכעלט

דינען... צו איהם גוײט
 חאנ סעלער, צום נעהן טײז אין שיייז

 ס׳איז איבערצײנט. דעם איו זיר איו
 סעלזר. צום צוצוקוםעז שוועד מײען סיר

 דורכ׳ן.חאל נעחן נענונתן פריהער האב כ
 דןם האב איף ײאי דויי דערזעלנער םיז

 סיין דארט נעווען נים דערזעחן. קעלער
 חאל; םינםטערער לאננער א צוםריט.

 די צו ארויםצונעחז טרע■ a זײט אײז פח
צײייטער דער pa עטאזשעז; חעמרע

{

 די *בער טירמן, צווײ םיט װטנט s זײט
 צום ניט רוטס, iv ג^ר טיחרען טירען

 נאך איז עס is געטײנט ח*ב איך קעמר.
טרע•: די אונטער ערגעץ טיר א
ט ^כער  טען געהט אזוי װי טא גמווען. ד
 װידעי• כין איך ¥ קעיער אין יר$י« ם*רם
 די ארוטקוקען גאס דעד אויף ארױס
װאו איז אפשר חײן• גאנצע  א; ערג^

 כ׳ה^ב אראפגאננ. is &אראן זײט דער
ov איגע־ ח*ב זויך . באטערקט. ניט 

 אויף אנגעװיזען םארכײגעהער, s ?זטעיט
 אגגעװיזען און אםעריקאגער is *לס זיר

 םעחעטאנען, טיר ה^ט ער קעילער. אױמץ
 האט ער גאומו. םײן געקומען ס׳איז און

n. קע^ער אין וריעזrרײנגעs עיעס s' 
 געעםענטע, פונ׳ם העיפט דער דורך

 םונ׳ם רויסגעקוקט8 האם װאס םענטער
 די און ״סײדװאק״ צװי׳טען ש**לט

 איחם ראט איםיצער חױז; םון נטsװ
 זײנען װאס םרויען״קעפ די :געענטפערט

 {yj'irso די אין אײנגעגראבען געווען
 נײגערינ־ םיט אױםגעהױבען זיך האבעז
n אויםגעווערט האבעז viitso ?ײטן s 

 םע;־ צום צוגעקומען זײנען און ב>יטעז
 איז איהם םון פט5העי s װאס סטער,

 ײאנט םינסטערען צום ערד דער אונטער
 אויסגעקומען זײ ס׳איז ;״סײדװאק״ םון

 װמםען םארבײגעחער צום ^מיםצוקוקעז
 ;טיר צו און םע<ט6א*גע^ האב איך

 גע־ האבען ערד דער אוגטער םון *ויגען
bpip אזנבעקאנטער דער אוגזן אױף 
— פיחרען גענוטעז עגדיליך םיר האם

 דורך ?ע^ער צום געהן גאר דארןי םען
is גאס... אנדער

 זיך געםינט ?ע^ער דער װאו חויז די
 בעס״ ״דהי אבער ״,ps^״ טיטען אין איז
D קוטט חױז םון 'ns אויף s אין הויןי 

 s דורך 1ארײנ?ומע נאר ?ען םען ווע^כעז
osa הויז. דער הינםער p״״כע?־דאר ײן 
 אין ;ניטא הויז דער איז איז חױף צום

 ?עילער. צום טיר s דא אבער v* חויוי
 װעא• הײיזער *נרערע דא ?ײנען הױוי אין
 םון םראנט צום חײזער די םיט זײנעז כע

^iihji גאסרגיט sd ; דער אבער utfyp• 
 געװאיט האב איך װאו חויז דער םון

u ^ ip j'n s, איך ווע^כען אין דער 
s געזעהן האב s^  s, מיט םארבונדען איז 

s םוז סעלער s זזויוי. אױם׳ן חױז s ts 
 ער- איז נאר איך האב חײזער םון געבוי

 גע־ האב איך געזעחן. געהאט ;יט געץ
 םיהרער אוםבע?אגטעז םײן םיט רעדט

 װי געםיוזיל s געהאט און שםום־ילשון י1א\י
 s איז געםיחרט םיר װאילט איםיצער

גזמים... םון העיל
 שוין םיר זיך האט אםת׳מן דער אין

 *דזשאב״ נאנצעץ דעם אויםגעבען געװאיוט
 בעמישען דעם זעהן נים איך ווע< —

 איבעי אבער פטור... און דרעס־שא•,
 ?עלער, םונ׳ם געדרעהעניש גאנצער דער
 גע־ פאראינטערעסירט מעהר נאך איך בין

 גע• מיו האט אװאנטורע סיז s ;װארען
צויגען.

 - שאפ אין ארײן איד בין ענד^יר
 דורכאוים מיר, ארום — ?עיער איז

 פנים׳עי טונ?ע<ע — מענשען םרעמדע
.אויגען. נײגעריגע צועםענטע םיט

 איז באג^ײטער אונבע?אנטער םײן
 חאט ער .pirns געװען םיר םון שוין

 געטא! םיר האט ער אז געםײנט אודאי
s דאך איך האב םסתמא טובוז. גרויסע 

 איד ״ביזנעס״ םאר שאס דעם געדארםם
 און געדאנ?ט, יעדענםאילם, איהם, האב

 מיר האט ער אז אנשטעל, is ןיט5 עpsט
טובח. גװאילדיגע s געטאז

 עם װי שוין זיד איד האב שא• אין
 םער־ םיר ם׳האט צונױםגעחנדמ. איז

 צו^יב גע?וםעז ניט בין איך is שםאג#
 -SPnFDS״ is עועם בין איך ;ביזנעם

 וױ אוגסיסעז נאר װיל משוטדנער״ נמר
 כדי בע^גיען, איז דחנסעם נעחם םען ^זוי
^spnwos is אין באשרײבען צו דאם

 ״יעיכד דעם nsb געפרעגט סהאב
 רופמ געוואוסט, איך חאב ^rs דאזיי.

”m>D נצויזיש8םר אוין• םען n s  is-

 ״פאטרא־ ער ס׳הײסט, ;״באס״ s בער,
 פ זײ טוט ער פרבײטער; די ניזירט״
 ארכײט... זײ גיט ער װאס *טובח״

 ״פאט־ מיר אויך האט ״פעיטראן״ דער
 זעהר םיר צו געװעז איז ^אניזירט״;

 אננעװיזען. א<עס אויף םיר ;םריינמיך
 םיצ בעלגיער ױנגער הויכמר, s איז ער
 ער האר. שװארצע און אויגען רצע8.שײ
 הארט־ א אין אויסגעפוצט געווצן איז

 הארטע; הויכען s און שוירט געפרעסט
W sp םיט s ,אםערי?ע אין װאס טאי 

 צי זיך דרעסם סעז װען אן דאס מען טוט
s .געװען אויך איז װעסט זײן באנ?עט 
s םארשנײ טיף ~ באנ?עט־װעסם םין 

 is דערװאוסט, נאכדעם זיך כ׳האב טען.
T אין סאי דרעס־שעפער, די אין 'ipjsie, 
 בעלײבתים די געהען בע^ניעז, 1אי סאי

 גע־ זיך װאיוטען זײ װי אנגעטאז כסדר
 אין טוען אלײן זײ טאנץ. s צו ^יבען

 זײ װאס ארבײט די גארנישט. שאפ
 זײערע זײ םאר טחגן טאן, דארםען
 s װאס דעם םון זיך נעםט דאס פחימז.
 פראנ?רײד, 1אי נעהטארין s טײדעי,

 נאר זזאט זי װען בעמיעז, אין אויך אזוי
 זי ארדענט געילט, אננע^יבענע אביסעי

 איהר איז דאס און דרעס־שאם, s אײן זיך
 שעוזנעם s דאז ?ריגט זי נז־ן. גרויםער

 s איחם דאך גיט זי חתן. s םאר בחור
 םין שויז ?ען ער און געשעםט, פארטיגען

 ?ןןדיג״ s װערעז חתונדראן דער נאך
 םיט םארנומען איז ארבײט, זי געהער.

 בײ זיך. םוצט מאן דער און שאם, איהר
 דאס אבער איז מענער אזעיוכע מאנכע

 געשעםט. םונ׳ם סײל s אויר פוצען־זיך
 איבער ״באיער?עס״ ארום שי?ען סטארם

 אין מאן אויםגעםוצטער is שעפער. די
 נאר־ זײנע m יער?עם״,8״ב ?ריגט שאפ

«b ווערען םענטס ^ sb^ ״פעיט־ דער 
 םאר האט נהענט אין שא• םונ׳ם ראן״
 זי און םרוי, זײן םארגעשטע^ט אויך םיר

 די ןײן צו ארױסגעװיזען טא?ע זיך האט
 אין שאם. איבער׳ן בא<עבאסטע אםת׳ע

 גע־ טיר םיט האט זי װאס װײ?א דער
 איהר אויםגעהויבען d»ip זי האט רעדט,
 ״?אןי״ s י1אוי גע*רבײס האט זי ?אפ.

 is מיט רבײטsגע און *רבעל, is םון
 םאפיר. s אויוי סוסטער אנגעצײכענטעז

 נעצויגען, און געגילעט *?אןי״ דעם האט זי
s גענעהט האנט אין נאדעיל s טיט און

 אין ״סאן̂י nns ״סים״ דער ״סים״
D איז עס און ״זיג־זאג״, נענאנגע! 'ns• 
 ״עםבראײ געװעז װא<ט עס װי נע?ומען
 ״סעםפער/ s געװען איז דאס דערט׳׳.

 גע־ ניט נאך האט באױעבאסםע די און
 זי ארויס?ומען. װעט דאס װי וראוסט

 און נערװעז אביסע< געװען דערםאר איז
 פון װערטער פאר s םאז איהר געזאגם
כע  אונ־ דערפיהיט זיך האט ער ווע̂י

 איז עס אז געםײנט האב איך נא?וועם.
 גע־ בין םרעסדער, s איך, םיד־. -צויןיב
 אנגע• זיך ד.אב איך ״באדערען״. ?ומען

 בא^עבאסםע די ענטשוידיגען. הויבען
 געגע־ שםײכלעז א<ער<ײ םיט םיר האט
 איז זי םאר?עהרט, is פארשטעהן, צו בען
 is אין־, װאס צופרידען נאר און גאר

 s שאפ אין וײ בײ בין פםעריקאנער,
נאסט.

 עסען1גע 1אי בא<עבאסטע דער <עבען
 ״גע• ד.אט זי ־מאכעריז.״5״סעמפעי s נאך

װײסט. א ארום ״בעלט״ s סטיטשם״
 ״סעמפע^^• די און בא^עבאסטע די

 די אויך זײנען איהר <עבעז מאכערין
שאפ. אין ״ספטערס״

ניטא. זײנען פרעסערס ע?סטרא קײן
 בײ געזעהז האב איך װע<כע םרויען די
ײמן מאשינען די פרעסערם. די אויך ז

is אויף מאכט ארבײטערין s גאנצען 
 די ״באדי״, די מאכט ױ *נארמענט׳/

 ״םריםינגס״ y>s האלער, דעם ארבעט,
y>s ״םינישינג״־ארבײט — s םארםיגע 

דרעס.
 אילט- אוים׳! !ײנען פרעס־־אײזענס די

 אנגעברענםע — שטײגער מאדישען
פרעס־איױען. אינ׳ם קוי<ען
טרעט־מאשינעז, זײנען םאשינען די

n מעז ; ״זינגער־מאשינען״ אלטע גאר s 
םיס. די םיט בײט

 ts םארשטעהז שויז ?ענט איהר
 IVP שאם sis םון ״נרוים־פראדו?ציאן״

 געװעהנליכע s ערװארטען. ניט מען
 IS בײ געדויערט אויםצומאכען, דרעס

 האב איך צײט. מעג צוױי ארבײטערין
 די איו אזוי is ער?ונדיגט גאכדעם זיך

 איבער דרעס־אויםמאכען s םון סיםטעם
 דרעס• מעהרסטע די און :בעמיען נאנץ

ען.. איז זיעען שעפער ר ע ^
 s ?עאער. ״ דעם בעטראכט כ׳האב

 s אםשר און צימער; נרויסער
 פינסטער, גאר ערטערוױיז .sis העי<

 םינסטע־• די אין נע?ו?ט האב איך ווען און
אונהײכד געװארען םיר איו װיגקילעז רע

יױ•
 נעהםעז װאס דארטען nnsT מען ווען

 שםי״ ליגעז װינ^ען םינםטערע די אין —
)11 זיי* ווויןי ועלים

פון מנױסמנ לײנאר־דעי 8
וטא מארים פרעזידענט

חני pa אגגענו^*^וארעז. «רײס^ז2ל2לי דעם אױ,} 0יעיע די קלוננז
«רא5דזשענן ײ ®ייי רעזאלתיע די שאפען צו »רברייטוע מרנםטערא«^רי^

איז ווערען באנײמ דארפען ײיי3 ײע® םאכערױניאז
עלעמענםען. ניט^ןדאן אלנ»םײיעטייג1 ,ו» ויעט אינדוםםײע נאנצע די מען

 פאי pa ױניאן מזבטיגער נרױםער m ™?3JO0?* חעפםײעז א pa ייכקײם
Lפאר צום רוף עחטםער דער l? i אץ s ױנםטיגעז

n״ ארבײםס־באדינגוגגעז 'מןגשליכע T w ^ m U בעםעתן א ןיך פיחלם עם
י1דער איז ײ®ארג םעז טאםענם. ^ ױגיאן• איבעתעבענע 'נטםרייע,עדיטל
נײעם םים אנפאננען איצט דדנוו«ט »̂ז1?״?םינטןגיוג'*אי ?א מא שםיםונג

איו םאםשטאב. פאתחזסער«מ ײ ארנײםער•
ע2!1-איז ײייעז׳ שםארקערעז א םיט «ם, צי א ^ניז א ײ מ ^ דאײ זיך וועט ״
2 * דער 2 עט °3 : א ךד^ען יו י ג י םי ע ײ ג
%*ײ N װיסעז. מדאיגדזםטױע 5?«8י..?«ד סי® באגענענע? *י״ 1

• י י ״ י ״ י ׳ ײ

 און מענער שװעסטער, און ברידער
באוועגונג! ארבײטער דער םון םרויעז
 די םון ארבײטער ארגאנחירטע ״די

 אין עם האבען שטאטען םאראײגיגטע
 s יאהר ען1די מאכען צו כטsמ ײער1

 םון יאהר s יאהר, dcdsp שעהנעם
 ײעד1 נאר !אילען ײ1 אויב פראגרעם,

 געהעריג װי םטsרp ײער1 און װי^ען
אןיסנוצען.

אמערײ אין באװעגונג די
 יאחר עטיליכע לעצטע די םאר האט ?א

 די םארטשריט. ?ײן כטsגעם גיט צײט
s ײגעז1 יאזזרען ם^חמח iis, אודאי אוז 
 ומפײ1 של*מ'גע s צורי?וועגם, s געווען

 טרײד די םון רײהען די אין צײט גע
 די שיניסטעז,sמ די ױניאניםטע!,

 די טײנערם, די ^עײטער, רםענטsג
 האבען םײנערס די ^עײטער, טע?סטי^

w n v i ױגיאז ײער1 אין דורכםאיען סי^ע 
יעבען.

 s האבעז ?אנדישאנס ע?אנאםישע
 דעם צו און דערמיט טאן צו usnyi םך

 ?אנ־ די בײגעשםײערט םי* עחר1 האט
 די םון דרײװם צושםערעגדע צענטרירטע
 דרײװש ױגיאן <djs די אה ?אםוניםמעז

^do די םון ^ s .ל* די אט געבער* 
srm t^ בא־ םי^ע צושטצרם האבען 

 רבײטער8 די םון געװינסען שטענדיגע
 רsם ײן1 צו עהן1אױםגע חאבען וואס

s אזן יכער1 איםער ^ n sn jis ̂
 בא־ צו לש8ם געווען אכער װא?ט עס

 און װעגעז pnw ע1די אין is חויפטעז
 ״Spy די שו^דיג 1ב^וי !ײנען דורכם^ען

 דרויםענדיגע די און אנב^י?ען נאםישע
oppsds טיר שונאים. ױניאן די םון 

s in חאבען s ^ s s םיר װײי באדען, סך 
s m חאבצן s ^ s s אומעד םון סך 

dddsp ,גײםט s בא־ האט חיגער־פ^עט 
i^ s s חינער־ די אט און רײזזען אונתרע 
 s כטsראור^sם האט הייט^pגsרp פילעט

wjso> ם און גצױבע! איןsראורsכט s 
yuso> פ און גלויבען איןsראורslכט 

 טזעיםאיכע8 אוממר צו ג?ײכני?טיג?ײם
ז«ד•

î עם S צו בל״מעז צו יעכערייך 
 *yijso nss פיחחנרס די צײט יעחנר

ns אין און פראגחגם opiim איחר װען
dosy d t i^ sjs ו ראחי עס וױ» #pn

 מעהרסטע אין is אױסגעםינען איהר װעט
 די םון מעהרםטע די אפילו !ײנען םעיוע

 s םיהרער ?אנסערװאטעוע אמעריקאנער
 גילײכגיילטיגע די װי גענאנגען װײטער סך
מיםגילידער. םאסע ע1גײסטילא און

ארבײ־ ארגאגחירטע אמערי?אנער די
 יאהרען ^עצטע די אין אבער האבען טער

 גיײכ־ ײערp:sn s 1 גע^יטען םייל צחר1
 אפגעילא!ענ?ײט אפאטיע, אזן גיילםיג?ײט

 s געילערענט ײ1 האט איך, ג^ויב דאם און
 און גילײכגי^טיג?ײט is ילעסאן, ביטערען

 ניט. ערגעץ אין םיהרט אפגעילא!מנ?ײט
 אום is <עסאז, s געילערענט האט עס
 םאכען םארטשריט איל1 באװעגונג ער1אונ

טײנוננ, אוטער אפםאכעז אילע מיר מױען
 םיהרער די וױ גוט א!ױ םײי, און רעגק די

 צו האבען םיר is כאװעגונג, דער פון
tyboyp געגעז s םינאנציע^ען מעכמיגעז 

 א*ן מעכטיג אזז כיטרע 1אי װאס שונא
 יעדער םאר ?עםםען עגערגיש םהען מיר

 םיר װאס געװינס יעדען םאר ערד, אינטש
אנזזאילםען. און עראבמרעז װילען

 מעהרער םאר »idsp ארבײטער דער
 אננע• is nss םרײחײט, און !וגעךשײן
 yDi'j''snsD די אין rs>s !עחענעם

 1אי דאס is װיםען, םען דארןי טעז.sשט
 רוי8ד אויך און ש*יל ?ינדער p'P ניט
p םיר נאר וױ ?ײנער is װיםען מען ^ s 

אנםיהרען. ?אמןי דעם םהען װע<מז
 דער 1אונ דינט טאנ צו חײנט

s דעי״ ,^ייבאר  nse צײם גינסטיגע 
 *רבײ• רי צו אמת דעם ^מיטצוברענגען

 און אומשטענדען די םון אםת דעם טער,
 און װעים. דער אין ח^טען םיר װאו
 טרײד יעדער רףsד געדאנ? אםת׳ען דעם

 םוח, אין יך1 בײ צו?ײען גוט ױגיאניסט
 אין יאגע דער וועגעז איבערדענגדנן גוט

 אפמאכען און יך1 געםינען םיר ווע^כע
 *?,Dsns רי אפצואװארםען סײנוגג דעם

tro װערעז און ײכױלטיג?ײט5ג די ru s 
 יע• אױזי טעטיג?ײט םון םעלד דעם אויןי
 ניט אפםערוױייג, ?עםםען צו נעביט. דען

sװאם כטענדינ s nss רבנות שװערע? 
 ns ?אםטען. 1אונ ^sn־ ^osp אומער

st| אױסנעםיגעז םיר וועיעץ P is:  y״
 רפאיגועען8פ קײגצ שאנ?שאנם,1אינד

 וחנמן און ניט ?אגעז ביע^יסםען און
 פראניי פון enso אונזער איחאלטעז גים

m* ג י רעס. 3 ₪ ^S S m k  Z'₪
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צײט דער פמ ®■אנממז mי
קורינסקי. פ פון

 צױ 8 צײגןןן דעפ&רםםענםם ױניאן #גהורע און ״אםעריקעך pc באריכםען
 קעםען אסילו מעג םטאלין — לעבען. נרכהולען 8 צו ױניאן דער פון גאע

 די אנװענדען נימ אפילו ר8ט אינטערנעשאנמל די אבער םענשען
קאסוניס־ די װאם צו — םיטגלידער. איהרע אויף דיסציפלין לײכםסטע

 ענטפער ם&סיגער א — ױגיע. סקעכ זײער םיט דערדינמ זיך האבען טען
סר&גע. 8 גילבערם״ס ברודער אויןז

קאמוגיס־ דאס װאס צײט דער אין
 בא־ אײז אין זיך האלט געזיגדעל םישע ■

 געלוג־ זײ איז דארט און לא אז ריהמען,
 און דא אז שאפ, א פארםקעבען צו געז

 דורד אײנגעגעבען זײ זיך האט דארט
 אונםאראנמװארסליכען אז פון הילף דער

 אין אז אפםאך, »ז טאכעז צו באלעבאס,
 אײננע״ זאל שאפ באטרעפענדען דעם

 — באדינגוגגען םקעבישע װערען םיהרט
 בעל״ די אז להכעיס־םײן, צו דעם םיט

 דער צו באלאנגען נישט זאלען םלאבות
 אין — אינטערנעשאנאל דער צו מניאן,

 דזשאינט די אן זיך געהט צײט דער
 םיט אינטערנעשאנאל דער פון באארל

 דארוי ױניאן א װי ארבײט רוטינער איהר
 איז, דערםוז רעזולטאט דער און אנגעהן

 קאמױ די װען צײט דער אין אםילו אז
 נא• איז װאס אלעס טום באנדע ניסטישע

 ױניאן, די צוברעכען צו סאכם איהר איז
 שע״י םילע איז װען צײם דער אין אפילו
 דחד בײ סײ און סיאוקס ב<י םײ פער,
 װי םונקט אדבײם, הײן ניטא איז סעס,

 18Pp דער אבװאחל סלע<רצײם, אין
 םולען אין זײן באדאדסם לאנג שייז חאט
 דעפארטסענט יעדער זיו הען דאך ואנג,

pc מיט באריהמען באארד תשאינם דער 
אױםטואוגגען. םםשות׳ליגע

 אז דע;סמז, ניט זאל לעזער דער אום
ברענ־ םיר װעלעז אבסטרא?ט, רעדען םיר
באװײז. 8 םאר סאהטען און ציםערען מן

 דעם צו באריכט אין סיר לעזעז אט
אמערי־ דעם םון דירעהטארם אװ באארד

דעפארטמענט. אינדעפענדענט און הען
 אז מענעלזשער, איז םאזער װעלכעז םון
 טעל11 דעם ביז ױלי םעז23 דעם םון

 די צו געװארען אטענדעט איז אויגוסט
:מאספלײנטם סאלגעגדע

-----------------דיסטשארדזשעס ־ 52 ־
3----------------רעדוצירט װײדזשעס

1--------װײדזשעס םיז םארערונגען 5
 4 — םקייל דעם וױ וועניגער צאהלען

8 —־ ארבײט םון טיילוגג נלײכע גיט
5-----------------:— ארבײט שטיק 9

28 ארבײטער ניט־ױניאן באשעםטיגען
1 —------------------------לאסאוס .

 39 — אלײן שנײדען װעלכע .םירסעס
 20 שטוגדען אומנעזעציליכע ארבײטען

איז לאנטראל *מעםײנע
617-----------------אונטערזוכונגען

846 ---------------------צוזפםעז
אטענ־ צו חאט דעפארטםענט אײן אז

 קאמ״ 846 צו סיעק־צײם א איז דען
 געהט עס ?8 דאס צײגט דאז פלײנטס,

 און ראשינקײט דאס צײגט באװעגוננ, 18
 :ארמאלי• פון םאס גרויסע 8 אוז קעבעז
טעט.

 בא״ און יעבען דאס צײגט נאר גיט
 רע״ די ייזירעז8נ8 םיר ווען נאר וועגוננ,

 הײסעס, אטענדעטע די םון זולםאטעז
 אוםשםענ־ איצםיגע די אונטער dp צימם

ױגיאךםאכם. אויר חנן
 8 רדזש-ק״םעס,8דיסםש 52 די םיז

 געקענם נים 5 בלויז םען האט שטײגער,
 גענוםען חאבען 5 »זן תאינסטײםען

 אח שעפער. די פירלאזען און געיט
 חואינ־ נים זײנען זועיבע ,6 די וחננען

 אינםערע־ אויד איז געװאחוז, סםײטעט
 וועל־ אורזאמן, די איבערצונעבען סאגט

 איז דעם אין xn>w אז צײגען \yלŷ^ כע
למשל, םאכטלאזיגקײם. אינגאגצען ניט

 גע־ ריאינםטײטעט גיט איז םינישער א
 פיר־ די באלײדיגט חאם וי וױיל װארען,

 געארבײם האם ער װײל פחנסער, 8 ;םע
 פערײטארם,8 2 שאפ; נדער8 ז8 אין

 8 ;שסיק םון רבײם8גע חאבען זײ וױי<
 גע• נים איז זי וױי< שנײדער, פעישער

 און יתיאז, דער םון םיטגליד p^p װען
 גע- נםזאגט8 זײנען 2 לעצםע די נ<ױז

 אוגקאנטרא־ איז •8ש דער װײל װאחנז
 איבעתע- קײס די אין, דטז און לירבאר,

wun חנ־ אתטניוײשאז צום נעייארען 
אארםטענס.

ר ניט — תאספלײנטס, 20 מ םא• אי
ארבײטען וחנמז מוחנן תר,

 די םון 19 איז שםונדען. אוסנעזעצלימ
ען איז 20 מ w מיו n צוםרידענ• אגױם 

צנד תי א עו w י סי  n אײגפיהרעז אח סי
 אײן בלויז א̂דיײססיארמ מםוגזײנע 40

 אעערשיסע: רסטאאדכ םעז חאמ קייס
DTS דע*ארםםענם. ^רנאגיזי״מיז

ס 8 ם ײנ מי ^  ווענען מוחנז יײנען ס
מ נים ״ י י י מ נ ײ ח ארבייג^ na סיי  ויי י
ד ץימאן . תנ םו פ מ ח ױ ס ןווו מ כ כ מ מ  נ

trvunn. מאלצק־ פיס8 דפר חאם אױך ־
• ,Cavite* QM g n  *5J3C
״if-,י■

 מיאכות. בעל זײערע געב^יבען שו^דיג
 חגדוצירטע םון קײסעס 3 די זײנעז אויך

 דעי צו געװארען געשליכטעט װײדזשעס
 און מיאכות בעל די םון צופרידענהײט

ױניאן. דער
 די געגעז קאמפלײנטס 28 די פון

ם טי א ^ א  ניט* באשעםטיגען םאר ב
 באריכט דער ער^ערט ארבײטער, ױניאן

 בעל די זיך האבען םע<ע 22 אין אז
 םיטנילידער א<ס אגגעש<אסען םיאכות

 זײנען םעלע 4 אין און ױגיאן, רדע םון
 אפגעסטאםט ער5זארבי יוגיאן גיט די

 גע־ זײנען ם<אכות בעל די און געװארען
 קײסעס 2 ביצויז און ױניאן־^ײט ווארען
 אר־ צום געװארען איבערגעשי?ט זיינען

דעפארטפענט. גאניזײשאן
 שטיק- װעגעז סאמפלײגטס 57 די םון
 די װע<כע אין — 24 אין איז ארבײט

 — נאנרינדעט געװען זײנען קאמפיײנטס
 ר־8װאו־ אײנצושטעלען צוריס געלונגען

 גרינד־ זייגען םע<ע 16 אין בײט.
 זיח, iyp עס געװען. ניט באװײזע ליכע

 I איעלכע אין האבען ם<אכות לvב די אז
 איז, שטײגער דער ווי כט,8געמ םע<ע

 ניט א\ן באלעבאטים די סיט יד־אחת
 זאי עם װי נאר חדר, םון אויסגעזאגט

 שי,אך געװעז באװײזע די זײגען זײן, ניט
 שטע<י:ג םעסטע ?ײן האט ױניאז די אוז
r 6 אין ^עםען. נע?ענם ניט sPD אױ 
 געװען ניט שעפער די אין ארנ״ט אײן
 איבעדנע־ געםוזט האבען d*o״p 13 און

 ניזײשאךדע־8ארג צום װעדען שי?ט
 רעזויטאטען דא ס׳איז און פארטמענט,

.13 די םון אויך
 געפ״נען כארא?םער זעילבען דעם םון

 אינ־ דעם אין ?ײסעס הונדערטער םיר
 דאח־ דעם אין אןן ?אונסייו דאסטריעל

 םון אויך אפיסעס. ברו^יז און טאון
 ברױ נאריכטעט דעפארטמענט בינג8דזש
,̂  אוג־ איז אפים זײן פון דאס ״ארקין, ד

 םון דזשאב^רש, 71 געווארען טערזוכם
 ונדיגםpער זיך האט ױניאן די װעימג
 צו אוז ירבײט, ארויס גיבען זײ װאוהין
 א צו ארוים גים װאס דזשאבער, יעדען

 ארבײט,׳ זײן ?אנטרא?טאר ױגיאן ניט
אן נעםט  םיהרט און שםעיוננ א די\וני
ױניאךפאדערונגען. איהרע אױס

 זיינען םא?טען ויבען־געבראכטע8 די
 ױג־ דער םון כארא?טעריסטי? נענויע 8

 און ;לעבען נארמאלעז 8 צו צוגאנג יאנס
 װעט יעבען ױניאז דער לער8נארם װאס

 ־8ראורז8ם עס װעם גיכער לז8 װערעז,
 אפיציעלען דעס פון אונטערגאנג דעם כען

געזינדעל. ס?עבישען
י יג ײ

 8 איבערצונעבעז ווערםה איז עס
 ומד כער8ם דרעס און סל*«ז די צו ?ט8ם

צײטו:; דײטשע די װאס ידיעח 8 געז
אר־ <עז8צענטי דעם םון וױללע״ *םאל?ם

 ?אםד לינ?ע די בונד, לענין פון גאן
 דער פון רבײטער8 די צו ברעגגט ניםטען,

וועים. נצער8ג
|yoip צוניץ גוט זעהר װעט ידיעה די

 זיר גיבען װאם םיטגלידער ?טױחג8 די
 אויםקלע• גדא8נ8פראפ םים אפ איצט
ר?עמ,8ט כער8דתםם און קלאו? אץ רונג

 די צו ענטםער גוטער 8 איז ידיעה די
 און ״וצדקתך״ 8 ר8ם זיך מאכעז וועלכע
 גע״ האט ל8יגםערגעשאג8 די אז זאגען

 שלוס8ב איר םיט ם״8גחיז״ נדמלם8ד.
 םאר־ אלע ?8 ניםעסט8ם 8 רויםצולאזעז8

 גיט זאלען זײ װער םיטגלידער, םיחרטע
 פאליטישען 8 ר8פ װאס 8 צו און ןײן,

 ־8כ נים זאלען זײ ריכמונג און גלויבען
 םיטגלידער צוריס ווערען קאנען נגעז,8ל

 פרױועלעגיעס, <פ8 םיט ױניאז דער אין
 םענשען, פאר 8 םון םע8אויסנ דער םיט
 ר8ם נטװארטליר8ר8ם זײגען ?ײ װאס
 ״צײט יאר 2 ר8ם םף8? בלוטיגעז דעם

p>p p ניט װײיע 8 ר8פ בלויז ?אנעז 't 
 זײ רוען אבער, ױניאן, דער אין םטע88ב

 חיםוױי!עז8 צייט ?ורצער P8 8 וועלען
 די וועט ױניאן דער צו ליכתט8יאי זײער

ד ,״נזירה״  רונטערגענומעז8 זײ םון איי
ווערען.

 8T8 איז ם״,8גרױ? ^אוגמענ^ליד
 צו םיז שלוס8ב דער ר8דערפ און שםראז•
w אפאזיציאנעיע גוײגדפן o ^ױניאנ 

 םחד ױניאז־לײט ?טױחנ8 די םמנעז
 פראפאנאנדיססען קאסוניסטישע די גען

 טוײ נאשטראפ^ ליז8סט םענ װאס פאר
 צו רטײ8« זײז םיז סיטנלידער זענםער
 ברױנד אח רשי?וגג8סיביר־ם ין8 םורםע

 איײ ?8 חאבען בלויז ר8ם כעז8ס צו יאז
pm ניט טאר וואס פאר און נױינונג 

 דיסציײיגײ פילו8 יינסעתאשאנאי די
רייזממ איחחנ מון םיסניידער פאד 8 דאן

 טויתנטער צעחנדליגע רםיחרען8ם ר8ם
 סטרײק אוםנױטיגען ן8 אין ארבײטער

 דא- מיריאגען יטאכלעוועז8ם ר8ם אח
ס8ל  און רטירעו8מ װערען צו כדי און ו

 טר• צו זײ רײצען ״רעװאלוציאנערען״
ארבײ״ צװישען במט־פטרגיםוגג בײטער

ארבײטער. און טער
כםעט ידיעח די איבער םיר גיבעז אט
װארט: בײ װארט

 װאס כריכטען,8נ דירעסטמ די ״לויט
 •8ב ׳?ומען8ב מאסקוומ םון חאבען טיר

אפאזיציא• רשי?טע8ם צאהל די טרעפט
: .pלp דער .8,000 םולע איצט םון חבריט 

 רעסטען8 און רשי?ונגען8ם פון קורס
 8 יז8 םארטגעזעצט יעצםעגס װערט

 8 טיט ערשט םארם. רםםער8רש8ם
 דורכ״ םאסתװע אין זײנען צוריק טעג פאר

 רעסטען.8 נײע 30 געװארען געםיהרט
גישט איז אדעסטירטע די םון גורל דער

 ״רשי?ונגען8ם און ארעסטען ״מיטבאסאגט.
 דער םוז רוןי אוים׳ז סטאלין ענטםערט

 אויםצױ צורי? אפאזיציע לעניניסטישער
 ו באזײטיגען צו און אייגהײט די בויעז
! די באדראהעט װאס ?ורס, םאלשען דעם

• דיקטאטור.
 רעװאלױ רוסישער דער אין 8,000״

 ?עט־ ארבײםער, אויסגעפרובירטע ציע
 םאר פארשי?ט. זײגען טוער און םער

 א געגען מוטיג קעספען זײ וױיל וואס^׳
 אפצונעםען דראהעט װעלכע פאליטי?,

 םרוכט די ט8רי8םראלעט רוסישען בײם
 טיר עפעגט און אהטאבער־נצחון p't םון
 ־8ציא:8אי:טער: דער ר8ם טויערען און

?אנטר־רעװאלוציע. לער
 טעראר־רעזשים םאלשטענדיגער 8״
 ־8סט רעװאלוציאנערען^מצד די גענען

 8 גלײכצײטיג מאכט װעלכער לילען,
 רוסישער דער מבי רי?צוג פחדנות׳דיגען

 זיע.8בורזשו לער8ציאנ8אינטמרנ אזן
דער םון ררעטער8פ די טיט ״נידער

רעװאלוציע!״ דוסישער
 רפיהרטע8ם די אט םרעגט לזא,8

 מאכט םאד אן זיר נעמען װעיכע מענשען,
ושל־ געגען מענשעז, דזשאב־זוכעגדע און
 אננע״וע;״ האט אינטערנעשאגאל די כע

 זאלען ױ• אז דיסציפליז, לייכםע א דעט
 הײן ?ריגען קענען ניט וױילע א פאר

 י־ער איז װאו זײ, פרענם — דזשאבס,
 אפא״ סקעב דעם צוליב גרינדען צו ױשר

 אז זיכער, בץ איר און V זיציע־ױניאנס
 קײז געבעז קענעז ניט אייך װעלען זײ

סײ־ ארגוםענט, לאגישען עהרליכען, איה
 םע: סטאלין אז זאגען, זאיען זײ דעז

 אינטער• די אבער מענשעז סעםען אםילו
 זיך םרובירען :יט אפילו טאר נעשאנאל
לײכם־ די םיט אנםאל אן םון באשיצעז

* * *דיסציפלין־מיטלען. סטע
ביז איצט, ביז האבעז ױניאנס םילע

פ חאט ד
v**  מאכען צו אגגמחויבען m ייון ifiM 

 געשפילט סאנעװופס, סקעבישע pלrצ
ם אט םיט זיר  דיפלא- pn געױנחנל ת

פאטיע.
ו יונןטן םײקמרט %pp די י  חנד אײ י

 איצט ליבמראלסטע. די געװען חינזיכט
 חאט סשעכפר*/ אפענער דעד טיט #אנער

 דמר צו חנדדינט געדנדעל דאס זיך
 אײגזנ װאס ׳רשע יענעם פח שטראוי
 פון שטױס • איחם גיבען חבלח מיאכי

 און אױף איחם כאפען אגדעחנ און זיר
 שליײ או| שטויפ א װירער איחם גיבען

 נחינום, r«8 םײער איג׳ס איחם דערען
 איחם און םױל דאס עפענען דארןי וואס

אײנשלינגען.
 זיך פון אפ שםויסט ױניאן יעדער

 דעם אט ?ראםט דאפעלטער 8 מים
 געזינדעל, כט״זוכענדיגען8מ רשע׳דיגען

 דאם װי יאנג נעםען ניט װעט עס און
 דורף חאבען.נאשאפען זײ װאס םײער
סקע• שענדליכע צו ארב״טער די רײצען

 אײנשיינגען p^8 זײ װעט טען8ט בישע ן
רניכטען.8פ און ,

 יס,8לו סט. םון גילבערט ברודער
 ?א- 17 ל8לא? דער אין איז װעלכער

 םראגע: פשוט׳ע 8 מיר םרעגט מיטע,
 וחנל״ ?אםיסארען, פאר די קענען אזוי וױ
 כעי•8?יאו?ם די םארםיחרט האבען כע
 שוק שוױגדעל טיט אנגעחן סטרײ?, אין

 שטײגער, א אט, צײט^י יאהר פאר 8
 געװאלדיגער מיט עולם דעם זײ, בלאפען

 איף ון8 *ױגיע׳/ זײער ארום ראשיגקײט
 אפ״ זיו םאל פאר א בעלן א געװען ביז

 ססעב־״ױניע/ זײער לעבען צושטעלען
 דער אין אז זאגען, אײר וױל איך און

 וועניגער דארט םען זעהט גרעסטעד״ציזי
 קו• װאס מענשעז צאהל די װי מענשעז

 אינטער• דער פון פרעזידענט צום מען
םרעגען. עצה אן בלויז נעשאנאל

 דע• אט אױף ענטפער פאסיגער א
 אן טורגעניעװ׳ס אין זיך געפינט םראגע

 אינע־ אן םון טאנ־בוך ״דער ערצעהלונג
 דא־מ זיך דרי?ט ער מענשעך. ריגען
םאלגט: וױ אויס

עפעס, דאס זאגט װער ״איבערהויפט,
 אז וױרהלץ־, איז װארהײט די בלױז אז ן

 ץ יאהרען לאנגע האט אמת דער בלויז
 אזױ אויר איז ליגען דער םאלשקײט, די

 לאנגען אזא אױך האט לעבענס־פעהיג,
 ניט נאך אױב װארהייט, די וױ ?ױם

םעהר״.
 װארהײט םראצענט הוגדערט פולע

 און באחױפםונג, דיזער אין זיך געפינם
 גילבערט׳ס ברודער פארענטפערט דאס

 שאריאטאנ־ די הענען אזוי וױ :םראגע
 לאנג אזוי שװינדלער קאמוניסטישע ס?ע

םוח^י א עולם דעם דויען

אן ן יוני ל פ י צ ס י ג און ד דנונ ר פ ?ו ד ה פי מנ ײנ  א
ע אין ל ד א ע אנ פ ם א ס כ » ס8ל ל

 און ברודער מעגעדזשער, נײער דער .
 אויך זיך האם אטדור, וױיסיפרעזיד^נט

 דיס־ און ארדנונג אײנצוםיהרען געגוםען
 קען דעם אהן לאקאלען. די אין pציפל
 האכע:. ניט קױם <זײ\ ארגאניזאציע גײן

 הען באװאוסט, װי ארמעע, צולאזענע א
 װי איז ױניאז א געהן. ניט םלחמה אין
 סאל• די םוזעז דעריבער און ארםעע, אן

 באלע־ די כדי דיסציפלינירט זײן דאטען
 דער םאר האבען דרױארץ זאלען באטים
• ױניאן•

 די אז װײסען, באלעבאטים די ווען
 ?אםױ זײו זײ מענען ױדאךםיםגלידער,

 אײנעד און םיםינגעז שטערעז ניסטעז,
 רעס־ p'p ניט האט צוױימעז דעם םאר

 אױך באלעבאמים די האבעז דאן פע?ט,
 די ויעז זײ. םאר נים רעספע?ט הײן

 אז םא?טען, םון װײםעז באלעבאטים
 ?אמוניסםן, זײז טא?ע זײ מעגן םעמבערס,

 םיטינגען, די בײ טראבעל פראװאצירעז
 צײט דער םיט באלעבאםים די װעלעז דאז

 םראבעל. םראװאצירען צו זוכעז^ אױך
 װײס־פרע־ אמדור, ברודער חאט דעריבער

 געפײ אינטערנעשאנאל, דער פון זידענט
 שאםען צו חכטה ראשית נויטיג םאר נעז

 גזד ער און ױגיאן. דער אין ארדנונג
 דער אין שװעריג?ײםען p'p ניט .פינט

 העלםען םיטגלידער די װײל ארבײם,
 םא?טיש געשמא?. זעהר דעם אין איהם

 און פאריאננ אײגענעד רpױי דאס איז
 דאס חערשען. ואל ארתונג אז וױלען,
 װאס חום םיט ארויםגעצײגט זײ האבעז

ץ האבעז זײ  אזעל• באשםראםם םײן »נ
 א םאר געחאלםעז זיד האם װאם כעז,

:אזוי דאס איז געשען •.ppn גאנצען
באסטא־ אין באװאוםםער א אײנער,

 סיעא גאםען םים׳ן וק־םאר?עם8?ל נער
 םיט געווארעז באשםראםט איז סאלאםאן,

 אר םיטגלידער. זידלען פאר דאלאר 5
 די גמטשאיענדזשט וומיוי םעשה האט

 גיט שםראוי די וועט ער אז עסזע?וטױוע
 געוואים דערםיט חאם ער באצאחלעז.

 *םארפ גיט איז ױניאן די .אז װײזעז,
 דדיאינם n םײן. 8 אויםצוםאנעז געגוג *

t באשיאמנן, ז£רימנר חאם באארד i 
ן י ײס פאל י י ײי« 1י8ם ני© ימד^וי י

 אין ארהײטען ניט ער קען באצאהלען
שאפ.

 גאנץ געװען איז באארד דזשאינט די
 װאס ?8 געמאכט, און איהם צו םילד

 אױסצאהלען ער jyp געלט די אנכאלאנכט
 געגאגגען גיט איז דא וױיל װעכענטליך,

 רעסםע?ט דעם אום :אר געלט, די אום
 אר״ ?אמוניסטישער א ױניאן דער םון

 צו ניט םארזאגט אבער איהם האט דער
 -pp זאלען זײ כדי םײן, דעם באצאהלען

 דער־ צײגען און סטרײק א ערהלערען נעז
 זײנען האםוניסטען, די זײ, אז מים,
םאכט. 8 אויך

 *8P״8 געװען איז עס אז באוױיז, דער
 אד• די וועז אז ׳איז ארדער מוניסטישער

 באצאח• געװאלט האבען שאם פון בײטער
 נימ זאל סאלאמאז כדי םײז♦ דעם לען

 •c'^08P די חאט ארבײמ, אהן בלײבען
 אלוי! |8 םיט לא נעזאגט: ליג טישע

p 8 אתאניזירמ האט מען אזץ p w wין 
 (%8פיקעט*ל ?אמוניםטישע 8 געםאכט

 כױ פח אראפגעבראכט און שאפ ארום
 און חלש׳עריז פראםעסיאנעלע די יאר?
 ארבײטער די ארויםלאזען געװאלט ניט
ארײן. שא■ אין

 נזד אבער זײ האבעז ארבײטער די
 צוזור חאבען און פאטער דעם וױ הערט

 ארוים• ארבײטעד אגדערע די סיט טען
 איבערנע• את טרייחיים וײער גמוױזעז

וניאן.ך דער צו בענדןײט
 מפעפ דערפוז האבען ?אםוניסטעז די

 עם אז איצט, װײסעז זײ געיערענם.
 םרא־ םאכעז פון סווי זייער סעז5גע<פ איז
ח יוניאז״ דער אין מנל  םיטנלידער יפ8 י

 דני pm ווערם עס וואס צוםתחנז זײנעז
 ארד־ אוז רעספצקם אײמעפיוזרם מניאז
נונג.

—■ ■ ■ ־ . ■ ■ ■ ־
 איצט צמאחדען איהר וױלט
 ימיטײ איץ טעג יאר א אױח

 אפיסי דעס חױזזרופט
<_>יז214> עלסימש

- IfllMH M M ftii

ז

 I'K זיו איז צוריק סעג עטליכע םיט
ר  חױ«ט׳»ט«דט געמישער ׳שעתגער ת

 װע<ט' חןר *וזאסעננעקוסען ס־יסןףל,
 אינטערנאציאונארען .שון ן»דר»סענט
 איז בריםעל 1נ«»טע דער ר««י*לזם.

םארבונ• םעדים רויטע ם»רעיירענע ךורך
 אינםעמז)־ שון נע׳עינטע רער םיט דען

 דער אין נא»ד םאווויא<יזם. «י«ונ«^ע|
 ם«*יא<יסטי• 1ער׳#טע םון חעיורעך*ײט

vv\ >זועלכער )איגטערנ«צי«ונא i'M •נע 
 I'M ם#רסס, קשײ םח געװ^רען גרינדעט
ס<ע• עס imi< עטאדמ, די געווען נריסע?

 1כאר»טוגגע ערשטע די ם«ורהוםעז גען
נרינדונג. ןײן נעוז

 יטיעטער י«והר צװאנצינ |im פינף
|M pm ,1891 יאהר אין  װידער׳ בריסעי '

 סא־ ^נטערטיייאנאלער » םןורנעיווםען
 i»iw> i'M עס .dv־i»¥P ווי^יסטישער

 *װײטע שיז ק*ננרעט« צװײטעי דער
װעל ם«וצי«?יסטײפען

נענרינ־ שריוהער יןוהר צזוײ סיט t'M כער
ט  ט»נ n'i'M &«ריו, '!M ;עװארעז ת

״מחורט■ יעי־ — יילי׳ 1ט״14 םון׳ם
 םר»גצױוי?)« די װעז י«והר־ט^נ סםער

|M הןובען רעװןוילוציןונערען  {«- ׳עטורם '
נאםטיליע. די טםען

<KנMיvעטעתו^M צײײטער דער <ועז
 גרינדעז «ו .כ»׳פצאםע| I'M 1891 ה*ט

»'v>m:m ^םענדינען » » ^ 3 'm| אפיס 
 אויםנעזוכט כדיסע< ווידער ער האם
 אוו דערצו ׳צזטצדט ■אטענדע די «לס
 הצט ?MJM'Xiynpoj'M םון «»ים דער
i'M נענא־ בע^גיען רעםאסר^עען דעם

מ נאםטשרײנחצאפט, ךי ijiT־  די נ
 -oiM B'׳0M־m אווי DiTM האט ם^תסה

נעבראכט.
 אווי אעטערנאציאנ^, צװײטער וער

עע יעדע מי נום םטי ^י  רםײMa סאצי
 ליײ דעמאולט t'M כ*וונרער, זיך פאר
 םים יצל זי »' ^ײאר, צי נעזוען דער

v:y;” M nn'M נען כחות•#? MDרחינJn•
 דע־ גלויו טלחםה. ׳שרעהליכע די רעז

'־M:» פאי בעסטען אין צדער ס*נ*נעז
 aiK *ו אננעםען, ?«ונען קינדער ווע

 נאר איו עראײגנים ויכטליכעm נחיםע
 אר־ די װײל דערשאר, נעײארען מענליר
 חום נעםאכט וזאט גאװענוננ נײםער

 ם'חסה דער צו כיו םעלער. יענעם צתר
אײ• נעװעזען קלאם ארבײטער דער איו
 צװײטען םון סהאטען די םאר און־ נינ

 ראזא און לענין ו״נעז אינטערנאציאנאל
 הר»- און ליעבקנעכט <»רל לױןסעמבות,

 פאראנט־ »ווי «ונ?ט נעװען צעטהין ר»
 <וי און אדלער און <זאוע 'יי װארטליר

 חנר וױל רענאדעל. און פלעכאנאװ
 ניט אינטערנאציאגאל סאציאליםטײפער

 י-8' פראקטײט אויך גאר טעצרעטײפ נצר
o צעז n ועלט, דער אויוי ׳פלום^ no ער 

 בײם <וי ויין ׳טטארסער סך » אבםאלרט
 און \ועלט־םיהסה דער פון אויסברוו

 םארבא- געסעי םך 8 דערצו אויך זיו
רײטען.
 סאנםטאםירען צופרידענחײט םיט

 האט קאננרעם גריםעלער דער או טיר,
 וײנע פאר׳פטעהט ער Dip באיייוען,

 קאנ• 1אי ואםעלם ער או איז אויםנאבע!
 פראלעטא־ וײנע כחות, וײנע צענטרירם

 ׳טרעס• דעם גענען גאםאליאנען רישע
 דער איז צי־ 18 1אי םענ׳פעדםארד 1לינצ

 צױ דער אין <ועט <ועלכער אײנצעער,
 םארחינ• צו סלוזסה די ויין בכח ?ונטט
 זיי- כאםאליאנען דאזינע די 18 • חורמן.

 םען האט *אראדעז, םאר בלויו גײפט נען
 ברױ רע םון איבערצײגען נעקענט זיך

 באנקעט, האנגרעם- אויפ׳ז רעחג קערס
ארט״ אדבײטער בעלגיעע די ײאס  דואט י

 דע־ ס^ציאליםטי׳פע די לכגוד נעגענען
מנאטען.

אונ־ טיט נעכטען אײר האכעז רטי»
 סאננרעם דער םאר רעסאנםטראציע זזר

 האט — ײײזען, נעװאלט ערעםענו״
מי רי  וײנען. םיר װער — געואנט נ

 יר אעזער ג׳דפיפט םיר זז^נען םיראוים
םײד־ ױנגע די האשנוננ, אונוער נעני.
 «לס דרעםעס, ׳טעהנע וײצרע 1א' ■«{"

 גערעכ־ און ׳פעהנער 8 םיז אלםב ° י
 װעלכער פאר ארדנונג, סאציאלער טערעד

 טוי־ פיער די טאנ־טענליך. קעטשען ר ם
 באנלײם זײ האבען ײאס םענער, וענט

«P ט ׳פטעלען יואס  דיועלבע םאר זיך סי
 און אײאניזאציעס סאציאליסטיעע **היל

 די םון םענעי די ו״נעז ייגםטיטוציעם.
 ־5MWP םין טרײד־יוניסנט, ל«ץ
tJWOJJ אחנאניואציעם, •אליטי׳פע און 

 לאנד קלײנעם אונוער אין דזאכען ייעלכע
 און םיטנאיחןר םויזענט המדערט זןמס

 •ארלא־ אין דעלענאטען •יאצענט ״
 זײנען סיר נרעםער ױאם אבער ״מט.
י י ז *לץ נע\ס*קםען, יאהרען לעצםע *

^  אונז נענעז געײאיעז אויד איו יסעב
 רעאק־ בעלניאמנר ח»־ פון *נגריוי ליי

,Tנצגטצן איחר חאם דערעער »יז ״׳ 
t״i jױר סױזעכם דרײםינ ׳ מאני  א

»n דעמאנםםדאנ־ ם*ציאל«סםי*מ מ.ע 
םויועג־ די נאסצױקון גצפמנם איױ

 זוןלנע םיליציצנםען, אונ״טער טער
 opip :נורדפואויע נןלגימע די ײארנען

 tiN נת, אונוער i״m דאס םא׳שיסטען,
“I אחיסצוטרעטען נענען ייאגט איצם

 סיס *מאניואציעס ױגענד ייזעלנע
״ ם^ציא• אינטערגאציאנאלןן עלג״ו ח

 טיר געפינען פרידעגס״ג״סט סטישען ל
 1ך לעגדער! יע8 אין טאנ צו חיעט

 ספארט סאציאליטטישע פון ארמײ גױיסע
 זייער טיט בילחנגס־אמאניזאציע־ס אוז

זײ• ױגעגד״אינטעמאציאנאר װידקזאמען
 םון פרידעגס״ארטיי צוקוגפטיגע די נען

 אר״ ס^ציאליסטישען איגטערנאציאגאלען
 זײער טיט <ועלען יװאם /0^לא בײטער

̂וצי יע־ פאחזיגדערען ברען נערען8רע•װ^
 קאפיטאליסטישעז םון ?ויגס־פרואװ יען

 כ^לשעוױסטישעז P8 איםפעריאליזם.
 אנער איז P’<8 דאס אמאנטיביזא מלחםח

 מוזען סאציאליסטען די גענוג״ נישט
 ?8 לעבעז, םון ̂פולע דער p8 לערנען

 פראפא• דאיזגע די און ■ראפאגאנךירען
 ^ווײ זײנעז לעבן, ין8 רוױר?ליכז8ם גאגרע

 ־8P אין סען וױל זאכען. ם^־־שײרענע
 פאר<ױר?ליכען שטאט פיטאליסטישעז

 סען טוז פראפאיגאנדירט, םעז װאס דאס
 דעם אױף אײג«פלוס 18 האבעז צו זעהן

 דאזמען דעם p8 און שטאט, דאזיגען
 די םון פראגרעס דער ליגם אײנפלוס

 קאנגרעט דעי אידעען. סאציאליסטישע
 באװײ כאציחונג דיזער אין אויך האט

 חן- «יז זזארמאניע גלעגצענחן p1? זען
 דער צווױשען פר^פאגאנדע װאלוציאנערער

 און ארבײטערשאפט סאציאליםטישער
 איחרע פון מיטארבײט וױרטשאפטליכער

 פײ8? םון ראמען די אין םארטרעטער
 פון עחןפענער די שטאט. טאליסםישען

 כדײ אין ?אמרעס איגטעדגאציאנאלען
 ניטט,8יוני1טרײ ענגלישער דער סעל,

 סא״ באריוהםטער דער און חענדערסאע
 װאנדער״ עםיל ערpליטי8פ ציאליסטישער

 נישט שויז מאל דעם •האבען וועלדע,
 •רא־ סאציאליסטישע בלריזע װי ט1גערע

 חןם •ראיאפאנדירען װאט פאיגאנריסטען,
 שטאאטס־ צזוײ *ױ נאר סאציאליזם,

 געווען נעכטעז עח»ט זײנעז זואס לײט,
 סאציא״ דעם ט1•רובי און מיניסטארען

 םילזן איז םארװירמייכז״ צו לעבן אין ליזם
 אזא שיוין סאציאליסםן n זײנעז לענדער
רעגיח, גים זײ אן מ׳האז אז כח, גרויסער

 באנעהן. :ישט זײ אן זיד יזאז מעז אז
 dp <ואס דאס, ז8 גוט, צו װײסען סיר

 נאך פיז1 אײראפא, איז פאר איצט ?וטט
 אץ אבער נישט, סאציאליזם פײן װײט

 געװען איז עס זואם עם,1 טיט םארגלייך
 הײנ״ חןר כא־דײטעט טלחטה, חצר פאר

 און ?יאס ארבײטער םון 1נ8צושם טיגער
 אלס סאציאליזם אינטערנאציאגאלעז םון

 טלחמה דער םאד :פראגדעס גרויסער 8
 גע׳חלום׳ט קױם םאציאליסםען י1 האבען
 ?אנ־ כריסעלער דער טאכט, ער1 װענען
 א«לען1 איצט ?8 באזויזעז זזאט גרעס

 מאכט חגי־ פאר סאציאליסטעז די זיך
 אזיגע1 די זײ װעלז צו?ונפט ער1 אין אזז

 ליסטן8סאצי רי און זיצן.8ב זיכער כט8מ
 סאכט אזיגע1 י1 ז8 נישט רטען8עחײ

,iyoip:8 לײכט זוי8 װעט ער?עספען צו
 ױעמ עט ז8 ויסגעצײבענט,8 װײטעז זײ

 פארגײ צו יכלוט גענוג נאד אוים?ומען
 וועלט• גערעכטער א םאר ?אםוי pn סעז

 רי\,3ח נישט זיד רען8נ זײ ;ארדנומ
 אלע אנווענדען וועט בורזשואזיע די ז8

ײ געװאלגדעיטלעז,  וורזיטןצו־ גישט ס
 חור האנט. אי׳הר םיז כט8ם י1 לאזען

 רע״ עס1עהוועל1װא< םון <ײסט און סאן
ײ חנ  און ?אננרעס טון עיעפענונג חןר ג
 קאסווענשאן ער1 צו גריםומ8ב זײן אין
 ס*ציאליסםי- ציאנאלמ8אינטערנ י1 םון
 נ־818ג בעסטע n איז סטוחונטען, שע
 סאציאליס־ פיז פיחרערשאפט י1 ז8 טי,

 ריכםיג איז איגטערגאציאגאל טישען
 1צושטאג דעא^ען חום זועגען אריענטירט

 לע״ פאליטישען און טשאפטליכען1<וי איז
 װאם שטיוםזנגפן ךי איבער אויך און כען

 וואנדעײ אדבײטער♦ די צ\וישען חעחפעז
 חני צו באנריסונג pi? איז זאגט װעלחג

 איג־ פאלגענדמ 1מגענ סאציאליטטישער
 לויגט dp וחןלמ װערטער, טעחןםאנטע

:ציטירעז צו גיאםת זיך
 את ז8 חנרצעחלט, טיר וזאם ״טען

 חאם ערט1יאחחחו< טען19 םון אנזזױב
?i i סאציאליסם־אוםא־ בארידמםער דעד 

 יעדעז וועשעז נעלאזם םיםאן סײנמ פיםט
וווערםער: םאלגענחנ םיט םריהמארגען
 גרױסע 1נא זזאסט ח אויןי, ״שטעזז

 1ווע א?יגעn 1 באוױיזען״. צו םהאםעז
 גענאםעז ױנגע אייך איך ייאלט טער

 נאציא־ ״יט1בא זײ :*ורויםעז נעװאלט
 חאם איחר אינםעמאציאנאל, און נאל
 די באזױיזעז. צו טאטעז !יויםע 1נא

 ג?ד אזױ 1 ויעז פארבײ שױן איז צײס
 מנתשטײ־ מים חנוױויאדסםען נאנמע

תי םיט נען.  פאביאנער, רי און וועב םי
 •8ס חנם קאז סעז טז געגיויבט, חאכען

 שרידלי־ » אוױ פאחװיףקלימן ציאלחם
ױ און ,taw מ מי »ײנ«ינ מ״

װעי• רעפאי׳סען, םייליוייזע חרך •לײן
 העלפען װעלען תלאסען ג*זיצענדע די נע

 גלעס ד»ס האט םלווסח די נ«װילינעז.
®ארענרערט/

 קא- חנר וועגען גאשלוסען vvn םיט
 און װעלט-שלום װעגען םראג^ לאגיאר
 דער האט פיאטןי, טמאפטליגען1װי ײעגען

רע׳וואלוציאנע־ אין עלט1ג8געח ^אנגרעס
 ?לאסען- •ראלעסארישען יםו| ג״סט רען

 םוז ריכטליניעז די םאר זועט און ?אמוי
 סאציא- י1 פון קלאסעגקאטןי *אליטישען

 גומע 8 זזאנען ער1לעג לע8 אין ליסטען
ױמוננ אײנפלוס. וױר?זאמען און ו
 מעט1געװי אויך יזאט ?אנגרעס חגר

 םוז פאיטײען די צו זיצוגג ס׳פעציעלע 8
w די tfv t םא״ ער1 םון לײדעז װעלכע 

p כאלשעוויסטישער און 1שיסטישע i- 
 אב״ םון םארזיץ דעם אונטער טאטור.

 און 1רוטלאנ םון ראזאגאןי אח ראמאזויץ
 סאציא־ איטאליעגישען אלטען עם1 פון

ip ליטטען i?ve ,אינ־ דער יהאט טוראטי 
 ?אנגרעס סאציאליסטען טער־גאציאנאלער

 פא- שװארצע אוז תיטע די אטט118פ
 אין האט מסלאנה pc דאן, שיסטען.

 סאציא• י1 ז8 אױמעפירט, yiin זײן
 ?אםף ין8 נישט קייגםאל טארען ליסטעז

 סא• די םארגעסען טור8יי?ט1 חןר געגעז
 ?אםף אין אוז צילען1ענ ציאליסםישע

 בא־ גלײכצייטיג oypiiv«^8J י1 געגעז
 רעזואלוציע.1?אנטע וױיסע די ?עםםען
 נעשילדערט זזאט איטאליען, פון טוראט/

איטא־ םוסאליני׳ס סון פארפאלגוגגען די
 ארגײטער די *עװארענט <זאט און ליען
 יpc 1 לעמעז צו לענחןר אנדעדע איז

 סא־ איטאליענישע י1 פוז עהםאחנתז
 ?ײנמאל זאלען זײ אז און ציאליסטעז

 םע״ דעסאקראטישע םון א*וױיכעז ניט
 כינעזײ יpc 1 פארטרעטער 8 טאדעז״

 בא־ שנ#רל זיך האט סאציאליטטען שע
 אוםשטעגחגן איצטיגע י1 י1אוי ?לאגט

 שאחי זעחר אתיסגעטראטען סנע, אין
o געגען n געגען אח ^אטיגטאמ o n 

 מאכען באלשעווי?עס י1 װאס טיסבחיך,
קלאס. ארבײטער כינעזישעז Djn םיט

 סא־ אינטערנאציאנאלעז חןם געגען
 אויך ױינעז on«8P ציאליסטישען
 אינ־ טארשיחננע אנדערע םארגע?וטעז

בארא־ 8 באראטונגעז. מעמאציאנאלע
 םון לאיערס, סאציאליסטישע פון טונג

שען אינטערנאציאנאלען  ^ציאליטטי
ווע־ ?אנםערענץ 8 איז םארבאנה םרויעז

 סאציאליסטישעי אינטערנאציאנאלער גען
ערציחונג

 האט באראטונגען זײנע pc סוןי צום
 ען1װענ צו זיך באשלאסעז ?אנגחגס דער
 אינטערגא- סאצ. pc פאגיםעסט 8 מיט

װעלט. דער 4אי ארבײטער לע8 צו .ציאנאל
| אז #םעסט שטעלם מאניםעסט חגר

 בא־ י1 און זיכער נישט איז שלום דער
 לענדעי• םיל p8 ?סען.8װ װאסנונגען

 אונ־ םינחגרחײטען נאציאנאלע די װערען
 טישע8דעמא?ר n און #טעײרי?ט

 18C י1 תרך ראט18ב װערט ארתוננ
 8 זײנעז וועלכע טורעז,8י?ט1 שיחןנע
u 1פא געםאר n כאםרײאוננ pc פראלע־ 

שלום. װעלט םאדן אזן טאריאם
 מאניפעסט חור זיך ווענחגט ^ױיטער

 י1 באחערשען וועלכע טראסטעז, n געגען
1ם 8 אויוי עפםפלואםירעז און וחןלט 8 

 ארגאנײ נישט חןם אוםן ישען1ברעכע
 ?אלירטע י1 און פראלעםאריאט טען1זי

םען.81
 מאגײ ער1 האלט ?ט8?עלאג־« דעם

1ם י1 צוליב 1גענוגענ גישט סאר םעסט 8 
 בא־ אח איהם צו פארבאהאלטעז ענע1שי

 חגם אוים * שליסט ער וױיל זונדערם,
 — ?ט8?עלאג־י ער1 .1נ8רב8טז־פ8ר

 8 בלײבעז וועם — םאניםעםם חנר זאגט
 פראלעטאריאם חגר זמז כל אות םויטער

o און םאכמ n חנראבערעז נישם וועט n 
פארוױוקליכען. פאקט
 מאניםעםט םון טײל *פעציעלער 8

 ppnjra8 ין8 יאגע ח?ר םעט1נעוױ אי?
 חןר צו אײנמפײמ םאר יג1פעלירענ8 אזן
 װענחןט ארבײטערשאסט אפעאישער1אײ
םאניםעס^ דער 1ווײנמ זיך

n ארבײטער די *צו  pc •םאראיעיג
ה יענעם צו שטאטען, טע אנ  י1 וואו י

 וועלט ערpc 1 פלומאטראטיע םעכטיגטמ
 אונ־ און טיע8חומא?ר די סארםאלשט
ר, צו ארבײסער. די םערדרי?ם  18 ייי

 :זיך םיר ווענדען אםעריהע םון בײםער
 בא־ 1לאנ אײער pc ?אפימאליםטען רי
 זעחט צי פראספעריטי. םיט זיך ימען1

ײן8 אבער איחר  ■ראספע״ i ?8 גישט, י
 ארביימער סאר״ן איז אםעױקע, איז יטי1

p סיאם ir צי סארשװאונחגן^ יאנג 
 םין ״חארי״ די וױ נישט דעז איחר זעחט
 ײר8 םון זויגט חאחניאשנער אייער
 און בלוט טראפען לעצםען עס1 אתיס

 זעהט צי חצײטמ?1ס ײך8 םארנוצט
 איז יאנד, אייער אם1 נישם, חנז איחר

מ צװישען אײנצינע אס1  פארםגע־ י
i8 נישט זארגם וואס יענדער, שריטענע t« 

I און קראנאחײם ••ר ארנײםסיאומאײנ^

 דאס ארב״טמה די pc עיטער דער 18פ
ד אן װעלכען אין יאנד אײגציגמ  אי

 ןpp ?ש1חשא ייאחנ א pc דזשאגקשאן
o נאשרענקען v 'm  n סון iy i ד תו  א

פט?8נ״טערש18 דדרטער
 םיט טומלען קאפיטאליסטען ״ערע8

 pc 118גד8סט D:vm חןר ?8 #שטאיץ
 #חמכמר איו נײטער,18 אמעריקאגמו די
 18 די fio 1ד8גד8סט לענענס ער1 וױ

 גלײכ• װעלט, גאגצער חגר pc נײטער
 אםערײ מיייארחנן אנער פליסט צײטיג

 און אײראפע pip לאפ^טאל ?אגישער
 ארכייטס כיליגערע סיט ארט1 כדי אזיע,
ypi n און פדאחצירען צו כוחות n 

״ כרענגעז אױסכײטונג  18 ײד8 פאר ז
 חגרטיט כארױבען pm כײטסלאזיגקײט

עקזיסטעגץ. ײער8
 1נ8< אײער םון ?אפיטאליסטען די
 פרײ וױלען זײ ?8 אגשטעל, עם1 מאכען

 אמא- גלײכצײטיג ;װעלט חגר אויף ען1
 1אינטע מיליטערישע אכער זײ ניזירען
 אנדערע אין און דקאראגוא ?ײן װעגצען

ער.1יעג :ישע8מערי?8
ױ8 שליסט מערי?ע,pc 8 ארבײטער  י

 סאציאליסטײ פון רײחען די אן עריבער1
 ײר8 שטעלט און איגטערנאציאנאל שען

 לען8ציאנ8ינטערג8 סון שפיץ חגר אן
 ײער8 וױ ?ױ8 פונ?ט ?לאס ארכײטער

iy אין געשטעלט זיך חאט ?אפיטאליזם i 
 ינטע•8 ?אפיטאליסטישע pc 1 שייץ
װעלט׳/ גאנצער ער1ן אי רעסען

באגרינ־ איז מאניפעסט אזיגער1 חגר
jn גײסטרײכע 8 םיט געװארען עט1 n 

a n  pc םיחחגי ארבײטעד עסטרײכישעז 
 כאגײםםערט חאט װעלכער בױער, אטא

 דעיעגאטען ?אנגרעס חונחגרט opy? י1
 180 יענחןר און טײלען װעלט אלע םיז

cjn 1 מיט׳ן סןי8? װײטערדײגעןC8P 
 צו־ און אימפעריאליזם טאליסטישען

 ?אסו־ מלחסח נײעם שפאגעל ען1שטערעג
גיזם.

 אר־ די ®ון ערהלעררבג״ דאנק
 און רובעצאהל «ון בייטער

בראדוױי איסט 36 טאזלץ,
 איז וועלכער טיטינג, שאפ אונזער בײ

 חנם טיםװאך, געװארען אפגעהאלטען
 חןר pc אפיס ין8 ,1928 אױגוסט, טען8

 אימשםײ איז עװענױ, צוױיטע 33 ױניאן
 ריקען1ויסצו8 געװאחןן ־ באשלאסען מיג

 יסנדcyi 1 צו דאנק חערצליכען אזנזער
op’i צו און עסםי,1 ברוחןר זשער1םענע 

 1בע ?ארל אײתשענם ביזנעס אונזמר
 1איבע און טרײער זײער סאר ?אוױצי,
 בענעםים חגם סאר אר׳בײט געבעגער

1 pcשאי. אונזער סון ארבײטער י
םאלגענדע: אס1 האט פאסירט
 1םיטגלי א םשערמאן, שאם אונזער

 צו *חוצפח״ י1 געהאט האט 10 לא?. סון
 צאהלען צו סירמע ער1 סון סערלאנגען

 איז עס ווען מיטװאך ארבײטער די פײ
 יpc 1 אײנער פײ־דעי. רעגולאר ער1

 חצוןי גרויסער א איז װעלכער בתים בעלי
 pc געטראפען שטאר? געפונען זיך האט
oyi ער האט שטעלוננ טשערמאנ׳ס שאפ 

 אנרױ ינם1בעלײ םיאוס חגרפאר איהם
 אח נעהמעז ענע1סארשי איהם םענזײג
 חגד םיז געסםאפט איהם ער האט חנרצו

ארכײם.
 pc שםעלונג שטאר?ער דער אנה1 א

n אונזעי סון באאםםע אויבענחנרמאנםע 
iy א אויך ױניאן i pJ8i אײניגטײט pc 

 גע״ סירמע חגר איז ארבײםער, שאפ עם1
 אנדערע אלע אז לעסאן א געװארען געבעז
 8 אראפנעםען זיך םעגען בתים בעלי
השכל. מוסר
 נעצװאונגען געװארעז איז פירמע י1

 טשערמאז חגם סאר יגעז1ענטשול צו זיד
P8 סאריוירע- חןר פאר איהם בעצאהלען 
צײט. נער

 ױניאן ח?ר םון מיטגליחגר אלע אױב
 pc בײשפיל א ארוגטערגעמעז זיך װעלעז

 18 שאפ אונזער םון אײניג?ײט חןר
 אונ• און לאנג געמען נישט װעט בײטער

 בע?ױ צורי? וועט אינםערנעשאנאל זערע
אמאל. pc פרעסטיזש חגם מען

מאזלץ און רוביגצאהל פון מרבײםער
 טשערמאן 9981 לעד/ ,10 לא?. צוקער ם.
 3360 לעד. 2 לא?. ליװײ, ב.
 1448 לעד. 35 לא?. םמראוס, פ.
1194 לעל. P8. 9< פעקער, ם.

קאםימע. שאפ

סקול טארי8ריםער5 איראן
ײ. א• 185*7  4473 ארם*פרד »על. בראתו

m .וריג^ייפל. איראז, ע
D®:ytrnn קאלעדז* .8 עגגליש .1
בילדוגג ביזנעס .4 רידזשעגמ .2

 לערוגג פערזעגליכע און לערער בעסםזע די
טאסםען. לערע םעסיגע—יאחר• 27 •*ר

 גײנאכם. אוז בײםאג הלאסעז
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םײנונגעז—שםיםעז
טױיד-מראגען און ױניאױ װענען ^*************

 דרײ־אײניגקײט די דאנר,ט ער
 ״בריליאנטענע״ זײער סאר

 א מאכט און ארבײט שטיקעל
 דױס װעגען פארשלאג

קאלעקטען.
 אומפאר־ םאיאטצי חברים, בראװא

 טאיע־ העלדען זײנט איהר טייאישע,
 דרײ אײך םאר טשירס םהרי ראגטגיקעס.

 ‘צ אײר פאר קופט עס אײגיגקײטען,
 בריליאנ־ אזא נאך העםם, די *םיפען״

 אפ־ האט איהר װי ארבײט שטיק טעגע
 איז געזאי-ט, אפת דעם װײל. נעטאן.

 האט איהר װאס כאאס גרויסען דעם
 האט רײהען, אונזערע אין םאראורזאכט

 װער׳/ איז ״װער געװאוסט ניט הייגער
 לעבט װאס דעם דאנק א — אבער הײנם

 םא־ זואלקעגס די זיך האבען — אייביג
 אונ• םארשװאונדען און גאנדערגעריםעז

 און האריזאנטען, זוײטע גאנץ די טער
 םאר שײנען איה״ש וויעם לויטערסײט א

 ױנ־ לינסע םיט אוים אויגען. אוגזערע
 און !שלום־זוכערס מיט אױס !יאנם
 איבער- און ! נודניהעס גלאם םיט אויס

 די םון געװא^ן פםור פױר זײנען הױ«ט
 סאר־ סקעבישע די םיט שארלאםאגעם

 אונז םלעגעז װאס נעזיכטלאך, קאסםישע
 אוײ גנב׳ישע זײערע םיט שטעכען אזױ

 אונ־ *טאנ׳ס״ רעם דא מיין איר נעלאך.
 םיט קריכען װאס נםשות, פארםײאישע

 און שרצים. די <ױ הארצען אין םיס די
 םיר און אמאל״ נאך איר זאג דערםאר

 ביזטו, געלױבט :זאגען דאס םעגען אלע
 האסט דו װאס דויטעל, אין טאטע־םאטער

 שװאײ די אױסגעלײטערט דאך ענדלױ
 דער םון שטראחלען די און כמארעם צצ

 שײגען אנםאנגען װע<עז זיז ליכטיגער
חלאוססאכער״װעלטעל. דער אױוי

קריםםאליזירט, איז איצט לאגע די
 שלע־ ברודער װי געזאגט, בעסער אדער

 שאפ־ אױסגעדריקט^ביים זיך האס זינגער
 סלאוסמא־ אײד םאר םיםינג, טשערמאן

 א אםענע, אן יעצט לאגע רי איז בער
 איהר װילט :איז םראגע די און בולט׳ע,
i ױניאן א האבען

 אפעגהערציגע קלארע, זייגען ראס
 אוואנטו־ מיט דרײדלאךי קײז דבורים.

 םעהר דא גילטען סאמעדיעם ריסטישע
נישט.

 נאך דאס האט דובניםקי ברודער און
געםאכט. קלארער

 מיר וױיסען שעפער די אין זיצעגדיג
 װאו ױגיאךשעפער, די אין אז גוט, נאנץ

 װעל־ לײט ױניאן נוטע זיך געםינען עס
 ױניאןמןאנדימאנס, אלע אפ היםען כע

 געװיסע א אויך גלײכצײטיג זיר געםינען
 האט מען װעלכע גיםט־^לאנגען, צאהל

 מען באלאננען. זײ װאו שיסען געדארםט
 םי־ דיזער שיעור. א אהן זײ םון לײדט

 דעם געניסענדיג עלעםענט, זעראבעלער
ױניאן־קאנדי• די פון בענעםיט םולען

 מעג* װײם װי טרײעס יטאפ, אין שאנס
 אין באדינגונגען רי אוגםעדצוגראבען ליך

 ׳עטעחן כסדר מוזען זײ און ש**, דעם
 זײ נדפערמאן. פון היעגחה דער אונטער

 דיס־ אום^טענדען אלע אוגטער מעץ מוז
 װאלטען סלעצער זײערע און ציפליגירען,

 גע־ סיט זוערען באזעצם געקענט בעסער
לייט. ױניאן טרײע

 געװארען פטור זײנען מיר װי אזוי
 מיר דארםעז באנדע, סקעבי׳עער דער םון

 מחה זײן זאלעז ע ל א זײ אז זעהן
 ניט אונטער^ײד קײן פאכט עס לפחנה.

 ביכעלע, א אהן צי ביכעלע א םיט צי
 םאר שלאנגען גיםטניע זײנען זײ זאלאנג
 באזײטיגט זײ מוזען באװעגונג אונזער
װערען.
 למחנה מחוץ האבענדיג יעצם, און

 א־§געבען זיך םיר פעגען ערב־רב, דעם
הנםש. חשבון ביסעל א

 מוז און נאך דארף םיל, זעהר םיל,
 קלאוק־איגדוס־ דער איץ װעיעז געטאן
 פארזיכערט זײן זאלען מיר אום טײע,

 זעחר םיל, עקזיסטענץ. שטיסעל א מיט
 פאד־ צו בלויז טאן צו דא נאך איז םיל

 הא״ דריײאײניג^ײט די װאס דאס לאטען
 פאר־ צו מייגט דאס און ;צוריסען בען

 אז מײנט, דאס ױניאן. די שטארקען
 אפסטא״ םוזען קלאוסמאכער םאסע די

 גע־ אלע די װעגען דיסקוטירען צו פעז
 פאסי״ די װעהטאגדינ וױ שעהעגישען,

םארגעסען. זײ אז םען םוז זײגען, רונגען
 שטארק מען’ מאכט אזוי װי אבער

i ױגיאן די
 דער און קלארע, א איז םראגע די

 םא־ דערצו — פשוט׳ער א איז ענטפער
!נעלט זיך דערט

אונזע״ זײנען באװאוסט, װי ׳אבער
 ארבײ־ אלע אםשר און קלאוקמאכער, רע

 ניט נאדעל״אינדוסטריע, דער םון טער
 ביסעל א ;צאהלערס פינקםליכע אזעלכע

 םאמאכלע־ ביסעל א און נים מעז וױל
 םענ גיט, גלאט צאהלם מעז ;מעז סינט

ײן. לעכערליר וױ זײז סומע די  עפעם ^
 דױם *ז מעגשעז, דאזיגע די םיהלען
 איבעריגע אן איננאנצעז איז צאהלען

 דער ווען יעצם, איבערהויפט און זאך
 האלט הײמאן, ל. טויגעניכטס, לאנגער

םל^אך, ארויסשיקען אײן אין  אז לי
 צאהלען, ניט זאל פען און ניטא איז סײן
 מעמבעדם אונזערע פון מאנכע םאר איז
 חברה די םעגען פיסניס. אםת׳ער אץ

 גע־ און שאפ בעסטען דעם איז ארבײטעז
 די אונמער מעגליכעס אלעס םון ניםעז

 עפעם זײ ווערען אומשטענדעז, איצטיגע
 צאהלען נישט װילען און הםקר׳דיג װי

דײם^ קײן
 װעגען םײנוגג םײן זאגען איר וױי

 איז דאס און אנגעלעגצנהײט. דיזער
:סאלגענדעס

 םילע אין װי האנדלען איצט םוז םעז
 מאנאט יעדען אז טרײדס^ קריסטליכע

א מים דעם װערען קאלעקמעט זאל

י»חר נאנק א וועטמױןאפען הויז יוניפי
 פאר פראגראטם אינםערעםאנטע — צוגעבויט. װערען װעלען בילדיגגס נאך

״ אראנזשירט. ױם־טובים אידישע >
איע־ װי טענשען *זויםיל מאל צוויי

 ױניטי איז נעוועז מא< ד*ס זיינען סא<
 לייבן•־ נעוועו םשםח זיר ה^גען און חויז
 באריחכד דעם םאר ■»סט עם וױ אזוי דעי
 םארשיחןנע םון ■#לאץ, חויז ױניטי םען

 זיי• ױניאנס םארשידענע םון און שטעדט
 װאלטען »ח נעסוםעז. נמנשען די גען
 נאר, םאר ■ל«ץ נעהאט געווען םיר

 נע־ limn םענ׳שען י<6אזוי נ*ך װ^יםען
 «ום *וטרידעננעשםעים. זוערען תאנם

 י<«ח הײז םעהר »נ«ר איז סארדרום
נעויען. גיט

 איכערנע־ דעם אױןי סוסענדיג ניט
 װאס הויז יוניטי אין עולם שראדעםען

 באהוועם־ די אביסעל נעשטערט האט דאם
 אין נןווען מסט *יע דאך ליכסײט«ײנען

 אײנינע און שםיםונג. פרעחלימ זעחר א
 ברידערלי- א *רױםנעוױמן חאמנן נעםט

no ^אנ־ האבעז זײ ײאם דעם סים נײםג 
 וחן׳לכע די *ו נעלענערם ייי׳נחנ נ«*טען

flow װ*י- אוז זיח «ו וואו גפחאט נימ 
 און םאהרעז אהײם דעם *וייב מוחנן םען
 איז םחנהייכשײט דער סון נפניםזנז גיט

 איז הפרשט װאם אטמאםפערע חײנױמער
 נעווען װיחןיליך איז bin חייי• יוגיםי

 i>fp מפו און יתיטי םח נײםם art אין
 יוניםי «ז זןונען זיכעחזיים םים *י*ם
 אינ־ די פון ג*ר נים ד«ר.״םימ»• ותרס
 די פוז אויו נ*ר םיםמרם א«שטט«רג<

םנייתר r* «ון םי tr u ^יוניאנ
u tte trtw  *in אוז זזייו ױניםי אין 

 » וױ אױסנןזעחן oyn mis װיס די
m פרייגד׳נ *טגיתנשטן, n זיד 

U naH m cM A  •  n m > m i  rant

 אויף אויסגעצײכענמע געװען זײנעז גען
 נע• און געזאגט עדות אלע האבען דעם

 פראג־ םוזיקעל דער אז םבינות די זאגט
 םילער, פארטער רײ םיס װעלכען אין ראם

 םיליפס, דזשײםם סאפראנא, קאלאראטור
 סאני שיי^גר, םידעי קאו־ג, אײב באס,

 לי־ חסישע געזונגען האט װאס ראדינא
 האם װאם אונגערמאן םיטשעל און דער

 פיאנא, דער םון טענער די םיט באגלײט
אויםנאם. אן נאר נעוועז איז

גע־ םארגענינען אויך האט עולם דער
 װאס םאחפטעיומעז עטליכע די פון האט

 דער אתטער געװארען געהאלםעז זײנען
 און — סאײ ארנאלד מוי. םון דירעקציע

 אלע םיז אסוזירט עולם דער זיך האכ אזוי
 נע־ גענעכען איז װאס אונטערנעםונגעז

הויז. ױגיטי אין ווארקן
 םון ערפאלג גרויסען דעם נאר וויצט

 נאך צונעבויט וועחנז וועלעו הויז ױניטי
 אים־ םאלשטענדיגע כמד»חנר אח הײזער

 חויז מניטי חנר אין איז פרואװםענטס
 װינמער זײן צו נאקוחום וועחנז וועם

 איז םארבחנגגען און זוםינר♦ װי פונתט
 װאס אראנזשםעגםם שעהנע פלצרלײ

 מענעען פאר קראפט צוציהוגנס א זײגעז
 דעם אױוי וחורען אראנזשירם וחניזנן

 וועלען געסט וױנטערדינע n און װינםזנר
ר מ זײן. צופרידען זי

ז דערוױיל גאר ענדם, װיק נאד יי
 די פון געניסעז םסתםא וױלען סך » און

פארגעניגענס. חױז יתיםי וױפתנדס
 ניט גצדפגקס איחר אויב דאריבצד,

 אײך סיר לאמנן גוםצר טעלפםאן דעם
 .2148 םיפעלםימ איז דאס t» וױסאן

 צדיר סםדימ, n<16 וופסט 3 :אדריס
w p f j f t םי מנ א ת מ חנ

 מאנאטעז, 6 פלע גישט און סטעמפס,
 םאײ זאל עס »ז דערצו ברענגט װאס

 איז יאהר גאנצען א םאר װערען שתפט
 און סעמבער םאר׳ן סײ שלעכט איז עס
ױגיאן. דער םאר סײ

 איז דאס *ז דענקען, װעלען פאנכע
 זץי זאל פען װען אבער פראקטיש, נישט

 פון סײ לאגע, דער אין ארײנטראבטען
 פון סײ און שטאנדפונקט פרינציפיעלען

 םען וחןט שטאנדפונחט, פראהטישען א
 אפיס דער אז שלוס, צום TBbw םוזען
 לע־ אין דורכפיהרען דאס מוז און דאדוי

טרײד. אונזער םון בען
 טוז ױגיאן די װאס זאן/ א נאך און

 דיסט־ זײגען לעבען, איז דורכםיוןרען
 חאבען דאס מוז פען מיטניגען. ריקט

 דאס וױיל אופשטענדען, אלע אוגטער
 שעםער. די אין לעבען ארײן בדענגט

 איז באטאנט אפאל שויז דאם האב איך
 ניט סען םען ״גערעכטיגקײט׳/ דער

 דערםאר היעעם אױוי שולד די װארםען
 געײא־ דורכגעפיחרט גיט איז דאס װאס
 געבי־ זיך האבען טאג יעדען װײל רען,
 יוואס מענשען, אומשטענדעןן די טען

 אונז האבעז אונז, מיט געשטאנען זײגען
 אז דענס, איך אבער סארראטען. פשוט
 .דאס אנןצוםאמען יצײט די איז איצט

 רוםעז םוז מען לעבען. אין דורכםיהרעז
 שאפ דיסטוריהט, יעדען םון מיטינגען

 אלע די אויסגעםיגעז און. שאפ, נאך
 אננעקליבען. זיך האבען ץואס איבלען

 שטיק שווערע גא;ץ א דאס איז נאטירליך
 װאלונ־ זיך׳אז פאדערט עס און ארבײט

 צײם אסגעבעז זאלעז מענשען םירענדע
 דאס אבער זאך, דער אין המלםען צו

 דארף עיהר דער און געשעהן. דאר מוז
 א שנעלסםען אם װאס ווערען געשאפען

 נאר געלד״םאנד. ריזיגער א — םאנד
 דזשע״ דער <ועט זיכער, איד בין דאם,

סארהאנדלען. באארד עקזעקוטיװ נעראל
 םאר־ האב איך זואס זאכען אלע די

 א םון װיכטיגסטע די זײנען געבראכט
 דודכ־ מוזען וועלעז װאס אנדערע, רײהע

 א איז צייט די װײל ,fnim געפיהרט
 /אינגאנצען האכען םיר סודצע; גאנץג

 אגרײ דער ביז מאנאטען צעהן װעלכע
אויםגעהן. װעט מעגם

װ. א ק א ב א ה ס.

 יאר ו8 געװארען r» ױניאן די
 ח״י, מיינט, דאס און אלט

לעבען צום
:רעדאהטאר םרײנד ווערטהעדי

 םיין רעכען8אויסצױ» ׳מיר ערלויגם
 האםי• זאנענאנםע די באצונ אין םיינוננ
 אונ• א־ן געבושעױעט זזאבעז װאס סארען,

 םאר־ הערפערליר איהר אוז ױניאז זער
 אפיל דעם צו באצי< איז איז קריפעלט,

 סל«ווקמ»כער. די צו םאריעיט די סיז
 פאדםע דער איז כיאכעז דאם װיל איך
n סיין װײ< »פיל, *? םיז s n רעדט 
 פאר א צו «ז דע:ק אץ־ און םיר אין

 די• זיר ײעאעז מערטער *פעלירענדע
צמזערעז. קאאוקםאכער

 ײײסט איהר הלאמםאכער, גרידער
 *pp ױניאן די זינט »ז םיר, םיט נלײד

 רורכ־ צװת נעבוג ׳שױן ץי וזאט זיםםירם,
 י1אוי געהאט שוין האנען זײ נעסאכט.

 א רובין, ט׳»ה א <ױ צרות אזעלכע זיך
 םיט רעכטע און זזשלום, על-יו םולקעם,

.אז. א. צינ?ע «
 ארוים סוםט אפאזיציע איצטיגע די

 צינקע/ און ״רעכמע צענענדע דער םון
 ציניוע זאנעגאנטע די האגעז «דציך און

 ווי ט׳א״ז, גענרינדעם. ױניצז טקעב »
 י1אוי אחןר םתים, םחיה ברזך זאנט, מ«ז

.“זואטיורעם .כריםםאס טיאיש:
 םיט זיך, סרעגט טהאן, צו איז יואס

 נעזינדעצ. סקעב םארערנעם דעם אם
 ערמטע דאם מען דארף םייגוננ םײן נאר

 םארבײ נעוזט טען װען ייי. פון װײכען
 Y9V : pidb רעם זאנעז םען ח«רי זײ,

 — “הו חים פי םתעבנו ותעם תשסצני
 צימעש צוםיצ קײן זײ םון טאר מעז
 אויןי זײ איגנארירען נאר םאכען, ניט

םרים. און שריט
 זיך לאםיר !גרידער און שװעטטער

 אונזער וױ זאנעז און צחאםעננמםעז אצע
 •j'p יײנע *ו נעזאנט חאם יעפנ םעםער

— *ap®’ בני ושםעה ,חתבצה רער:
 די נויעז צזעלפען צױואסצז »צע לאםיר
 אזא אויוי אי<זר אװ׳נידצטעלען ױניאן,

 גים אייזר יואל ?יינער אז םונדאגמנט
 אונזערע פיהימרם די *ושטערען. סענ׳מ
im n ענם־ לאםיר געװיסעז, אונזפר 
 “ונשםח נ«שח :יוערםמר די םים פערען

 tmmr לאסיר ;זייערען יעחמ אויא
 אוכזער גמגען זײ און װאר דער אויף

 ;שטיצע םינאנציעלע jik םאראלימע
 אווי דיום, אונזערע באצאוזלען לאםיי

ײו םיר װי כ «*״■נפפאושר ײי  rasa .אין — אנות n וממו זאנט צױ »יי
קײן tw> wa MR M — תמזי אין

 w ואנ, איף און סיטינג. טשערמאן
 איז אנות ירק פון *סוק דער װי *זױ

 ימר״ גאידענע אמת׳ע, אױסגעחאלטענע,
 אן דױס פאר רווי דער אי־ז »ווי טער.

אסת׳דינעי.
 איז ov !נרידער און שױעסטעו

 איג• די זיגט יאוזר 18 נעװארען איצט
 געײארען, גמנרינדעט איז טערנעשאנעל

 א נאך און לענ׳ון, *ום חי סײנט 18 און
J אוגז ביי םעז זאנט ז»ך jr rn נין» 

 או טיינט, דאם לחופח״, ע׳צרח שמונח
 סען אוז ױמ םען א*ז יאחר 18 ביז

 פא־ א פ״חתו «וו <ױ נישט פארשטעהט
 די זיו אויוי טדאנען און מיליען־לעגען

םאראנטװארטלינטײט.
 י*הר 18 איצט געװ^וחנן זיינען טיר

 געתײסען, דאם חאט איצט ביז אלט.
 איצט מינדעריעתײגע, נעװען םיר זיינען
 םאר־ מעחר זיך אױוי טראנען טיר מוזען

 זיד איצט נוזען טיר אנטווארטליכ?ײט.
 אונזערע שון רווי דעם צו צוהעוען גוט

 פאר• די זיך אויף טו־אגעז און םיהרער
 םאמי• יוני*ן * םון אנטװארטליכט״ט

.לענען ליע  פאראנט־ זײן טחע) טיר ;
 דעם אויוי כאשלוס אונזער צו װארטלין־

מ ם׳טערמאן שא■ גױיסען טי  אין טי
 י1אוי םיםלעז ׳שאםען צו האי ברייענט

ױניאן. די נויען צו
 צום םײנם חי ז» געדענקען, לאםיר

m איז און לענען, e אהן — תורה אין 
p ס«ן ?<ןן טנעל <p אי| מיעז׳ ניט ױניאז 
 װערען, אוישנעבוים איצט םוז ױכיאן די
 איז זי ױי סעכטיגע, א עטארקע, א

נע״ען.
 איגטערנע׳טאגעינ די זאל לעבען ראנג

ױניאז! װאיף?ערס נארםעגט לײדים
ברודער־נרוס, םיט

•817 ל• ,35 לאטאל ב., ם.

צנור שליח נײער א
)8 ז״■ «ון (י»לוס

 פערוואל־ און נויען אל״ן זצלען מאכער
 אונטערשלא^ אחן ױגיאנס, זײערע םען

 אזעלכע םיט רוםען אפילו ?יך זיי טענען
 ױן טאלעראנצעס ־זױ :עםען ?ליננענדע

נליינען. דאם
 שטײען םענ׳טען טאלעראנטע אםת׳ע

 K אויד ניבען און ױניאנס די אינסייד
 זײ־ צודריטען6ז»י אנדערע געלענעגהייט

 װאס די םײגונגען• פארטערטע ערע
 זײער טוען און רייען די פון אנטלויפען
 אויטםײד, ארבייט ׳טמוצינע את ׳טעדליכע

 ניט םאכט פאררעטער, און סקעבם זײנען
 . םיםנלי־ נעװען זײנען זיי לאננ װי אוים
!ױניאן דער אין דער

 אן זײנט איהר װאס דערםאר טאקע
 נרעםערער א איהר זייט םעםבער, אלטער

 זײנען װאם ױננע, די אױוי י םארבועכער
או שוין ױניאן דער אין *רײננע?וםען  נ
 םאר־ גיט םך קײן םען ?ען ״מתן־תורה״.

 נים ױניאן די האבען זײ האבען, איבעל
 די דורכנעםאכט ניט האנען זיי נענויט,

 די װעז *םילו ניט זיי הארט ,חבלי־לידה״
 נעחן. נרונדע צו אינגאנצען זאל ױניאן

״  ,שט םיטץ װעלען זײ אז דעגקען, ז
 נייע א אויםנויען אינערנאכט המפורש״

 » נעװען זייט װאס אכער, איהר ױניאן.
 רארםט לאקאל, בראנזװילער אי] לידער׳

 יעם, בלוט, און ׳טװ״ם װיםיל װיסען, דאך
 גע• האט עס לעבעגם םענשליכע װיםיל
 נע־ האט ױניאן, די אויםצובויען ?אסט

 א מאכען צו לעצטע די פון זיין דארפט
 םען ווען אםילו רײהען די אין שפאלטוננ

 .נעטריבען שטעטענם סיט אייך װאלט
 רי אװעפגעהן. נערארםט ניט איהר האט

 זינםאנ׳ם, װי נום זוי8 *ייערע איז ױניאן
 איחר אויב אוז םיינע, און שלעזיננער׳ם

 צױ די םיט אײעפ אןן נעטא; עס האט
 א נאך דערםאר איחר זײנט שטערער,

1 םארברעבער נרעםערער

ד קוני אײלענ
רעםמראנם משעל

 אולםאן .r םרס. אןן לױוײ ם. טרם.
יראפם.

ר זײן ווילט איחר אויב מ םיט ד
 פרישען און געשמאקען א

 אנגענעטע און מאלצייט
. געזעלשאמט

דעם באזוכען איהר טוזט

רעססןראנפ משעל
 סםריפ &ע82 וועסט 2959

.mv ריילראוד פאר.
אלא און דינערם חןגעלע

נ«ד«רי«ש איז גאנט«ב»ן פארטים,

א1 פ ז ו ך ן ץ פ י ו ױ נ
)7 ׳י«1 וון (אלום

 ״קא• שיולןן ״טױסיננס״, װארע, ר«
»ן סיט *חיז *ונעחז מען םוז — סען״

' ליבט. זננןצונוענער
 סוסס ?עלער אין לינטיג?ייט רי
 וואס םענסטערלאך טלײגע םיר פון »ױיו
imn דער פון אוז חויף, *ום *רוים pnsr 

 *װישען שפאלט אין איז װאם »נסםער
 *ופ- תויז םיז װאנט די און סייחואש״

 ליכט IPDW נ*ר גאם. אין !פראנם״
 »*1 די אין און פעלער, אין «ױין קומז

tn עס נא׳טינען. די שטעהעז לינט• 
 די בײ זיצזן וועלכע די »ז אוים, קוסם

 נ*ר טונסעליוײט, » אין זיצען םאשעןן
 חאלבע — חענט די אח זײעחז ■yp ױ

 ליצט־ אין זײנען — *ליא מרפןר,
 ■נים׳ער בלאםע באזונרעחן נאנץ וטסען.

 בלאםחײט די *ףבײםערינס. *« נײ
 םון *פנעשלאגען םעחר נ*ר ױך ח*ט

ז ו  ברע־ שווארצע אוז ח*ר שווארצע ח
»1.

. 7 םארדינען זײ וױםיל
 ב״לנישע די אויםגערעכענט ה*ב איך

 עס אוי געלם, אמערי?אגער לוים מלס
 םיר גיז דרײ פון אויםנעמאכט ה*ט

1 װ*ר » ואלאו

 איו האבען דא IJO דארוי אודאי/
*רנ״• די פון לזכען שטיינער דעם זינען
כעלגיען. אין טער

 מיןר־שא■ פוג׳ם ארכײםערינם די
 ו?ד ווענען נ*ד ױני*ן. חןר צו נעחערען

ר »| שױן איז ױני*ן, ת םחעמ• •נ
«יי 1» רויסיי יני י’א ...  פון נ«סען די אויוי ארוםנעדרצחט זיר װידער 1ײ ׳
 גע־ האנ איד שםאדט;הענם. אלטער דער

opip נ#- סטארס, פון שאו־פענסםער אין 
 טיר _ *וח«ננמן דרעסעס םארטינע זעחן
 חושי איז זײ אױף tv נעדוכט זיר ד.*ם

 ימלעד םינ׳ם חושף שטי?ער חושך,
שפפ...

 אנױקולטוד אידישע ױ
סאסייעטי חירש) (באראן

 ס»פ סאדםזןרס צוקוניפיגע פלע חעלפפ
^ נ קי ס י װי«יד ״צן •פרםערײ װעגען או  

 ייחד ומן פװינדלער^ וון ױיסצוחיפען
•ארם. ײערמ קויוט

 בןרןפ ו»יחר ייײדער דעיאזיטס קײנע גי■
»וג?. סי■ ?יד

 &רײ פכסאלופ ײז פ»» און יפפ ײונזער
יערזענליד. רקוספ אדע פרײבפ

ו 9 פון — פבת פויסצר פעגליך א*ען  6 ני
פוחו. 1 בי? — ?וגפאג

Jewish Agricultural Society, Inc. 
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T O D D J n
ג מ ע סמ ר p ע c ק א לל י. װ. ג. ל. m 22 א

ח נ ע מ ו נ ק א ט ש ר ע נ א ד, ד נ ע ו ר או ע ב מ ע ט ס ע ם ם ע ן3 ד ע ט ו
ווערען אפנעהאלטען װעט

מיטינג מעמכער גענער«ל ספעשעל
םט.). טע42 (קאר. עװע. טע6 — 723 האל, ברײענט אין

 ב*רד, עקזעקוםיװ דער פוץ רעכאםענדאציעם וױכטיגע זעהר אייניגע
 זיי־ םעםבערס אלע ווערען. םארהאנדעלט םיפױנג דעם אויף וועלען

קארדס. םעטכעך אייערע נױט כרעעט קוםען. w אוישנעםאדערט גען

,22 לאקאל םון באאךד עקזע^טיװ די
סעקרעםאר. שפילםאן, חש. טשערםאן. ראנינאװיץ, דזשא

ער ם ריננ ארניי
 ראדיקאלעך שטארקםםער אוץ גרעםטער דער אין

וועלפג דער אויף *רדען מרכײטער אידישער

 .?•ffoooonjpo — £ארטאנט
 83,000 — טיםגלידער

740 — ברענטשעם

 י ריננ ישי
n an׳ipj*aa 

*v 1«ש<««י*ל «ן

יי רינג aw דאר  W י
ײ ואר ••ן אור ד י י
Jiupnas *רגייאצר שןד

אידי־ אײנציגער דער את רינג ארבײםער דער  
םאניטאר־ אײנענעם אן חאט װאם ארדען, מער  

מיטגלידער סאנסאמסטיװ דעע סאר . or
u גיי  iw ijis7y אין *רײגגעגוםען יחןוען םסםמןום

.יאחר 45

IN ייױ זיר שליסם םיטנליד, תײן גים נאד וײט אימד אױג»
■%! / fit ־ , f.'1׳ ■ I ' L, y. V - - J V - י

*anow ייד ײי«קמ«י« אוTHE WORKMENS ORCLE
ITS EAST nOADVAY, MKV TOEJt, K T.

i w פינישערם סלאזס
ם װ. ג ל. א ז ױן ע מ פ ױ j א

מיטינגןןן wm רעגעלע די
ורערען אפגעחאלטען װעלען אאשיא אוגזער שון

*װענפ 7 סעפפעםנער, סופען מנפאג,
חפלם: •פלגצנחנ די 1יי #

און ן ד או סטריט. םע5 איסט 210 חאל, כעםחאװען אין — ט
ם ע ל ר א סטריט טע106 איסם 62 סענםער, סאציאליסםישען — ה
ס ק נ א ר עװ. װאשינגטאז 1681 צענטער, רינג ארכײטער אין — נ

ל װי ז נ א ר סםרים. םעקםאן 219 לײסעאום, לײכאר אין — נ
םארחאג״ םיטינגען דיזע כײ װעלען טרײד״םראגען װיכטיגמ ועהר

אגטײל. טיכטיגען א נעםט און םאסען אין קומט ווערעז. דעלט
 באזוכען סיטגלידער די דארפען לאקאל אונזער םון רולס די לוים

 די טאנאטען. )3( דרײ פון םארלױף אין םיטיננ אײן אמװײניגסטענס
דאל. 1 םיט שטראםירט נוערען רול די אױס ניט פאלנען װעלכע יעדגע

י. װ. ג. ל. * (םינישערם) 9 לאקאל באארד עקזעקוטיװ
קאוםמאן, לואים

 קוירצמאן, גיקאלאספשערסוון
 קאהעז, איזידארסעגעדזשער.

סצל. רעקארדיגג

?sspgay יוניאן דעס סיפ שיד פויפפ
 ארגאניױד דער פון םיטנליחא־ אלע צו זיך ווענדסו סיר
urn וועלכע שיר שיםען צו ארנייטערשאפם on iP3*n 

 אינוױיגינ־ זויל, on אויוי ױניאן אונזער םין שםעסיעל
 נקםען םיר שון• םון לײניע on אויו• m* זויל׳ סםקר

*’T גים w מן  on אט מחט איחר סײחמ שיד, שי
/ אוינען. איינענע אייצוז םים שטעםיעל ימי*ן

ױניאן ווארקערם שוה את בוט
 לײג*י ny •«דעריי«*ן 1•סעיי?» יןר םי« **יליא״אןך
םאסס. כ«סםאן, םםרים. סאםער 246

מין ל• םשארלס לאוולי טאליס
ײציייןס של׳ סעקיע»*י־«מו«. ע<ער«ל1 גןמי

—

קלאוקס אוז דרעסעם פון פרעםערס
האט דעפארטמענט םײער דער אז באםעס אײערע אן זאגט
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crncrc צוױנגט קאמיטע 
 מאנזפעתטשוימרס קלאוק כרױסע
ױנימ דער מיט לעןםעמ צו

 חונדערט אריבער — ארכײט. דער צו אמעשםעלט האםיטעם נײע 'םעחרערע
V אר־ טאר ארונטערגענוטען שןזןער ױניאן — געסעטעלט. שױן שע«ער 

 אײרישע רוטען פאר שטראף דאלער 26 באצאחלט באם — שבת. גייטען
 ארוים־ װעט ױניאן די — שבת־דוײװ. קענען זיך באשיצען צו •אליצײ
װא־ «אר נעקםטע די אין טעטיגקײם און ענערגיע םיט װעלט א װײזען

נאגלער. םענעחשער זאגט כען,
 געײען איז װאכען צוױי לעצטע די

 אקציע סון כװאיליע א ױניאן דער אין
pc ry יעדען אויןי e ארגאגיזאציאנט 

 אהציע םון כװאריע די און טעטיגקײט,
 באאכד ױניאן יעדען pc םאריאגט האט
 גע־ יאוש יעדען טוער אקטיװען און טען

ײ ענטװיקע^ט און חארצען סון פיוזל  נ
 מעכטײ » פאר האסענונג שטארקע יעדען

צוקונפט• ארנאניזאציאנס גע
 pc וױ»עלע יעדעז pc איבערא^

 און געבע: םיט גערוישט האט ױניאן חגר
 טעכיגת-יט יעדער אין און מעטיגסײט

 ניט געגען שאםוי ענערגישער גזדענען איז
 מאם;י עגערגישער אן סאנדײמאנס, ױניאן
 אן שעוער, סװעט ענטװיקעיטע די געגען

 קאםוניסטישע די געגעז קאםף ענערגײמער
 יעדער און באנדע, סקעב סויקעסי^ע
 װאכען פאר ^עצטע די איז טעטיגקײט

דעוסאלנ. םיט געװארען געחרוינט
 טעטיגקײט סון צעגמער הױפט דער

 אין אנזעהענד געװען װאך <עצטע איז
 נראפאגאגדא pא אמאניזאציאגם דעם

 ארגאניזאציאגס דעם אין דעפארטמענט.
 צוגע־ װאך יעצטע איז דעיארטםענט

 דאס און ?אמיטעס נאך געװארען שטעינט
 שע־ סײ:ע נאו אז געמאכט מעג<יך חאט
 ווערען. ארונטערגענומען זאיוען ■ער

 גע־ שע^ער ארונטערגענוםענע די צוױשען
 מ«נוםעיןטשױ| y&nu גאמ זיך סינען

 געװען געצװאונגען זײנען װע<כע תרס,
 אג־ זיך און ױניאן דער מיט סעטי#ן צו

חאונםיל. אינדוסטריעל דעם pא שליס^
 גע־ שוח איז װאס שעיער צאחי די

 אריבער דעמרײכט געװארעז סעטע<ט
 נעהסטען דעם אין װע<ען םיר חונדערט.

 םאחנסענט<יכעז ״גערעכטיגסײט״ נוםער
 שעיער געסעטעױטע די סון נעםעז אלע די

 זיכער־ א לעזער דעם געבען װעט דאס און
 נים רעדעז םיר אז געדאנק זײער אין חײט

 דעײ צו און טאסטיש נאר אבסטראסט, ׳
 ״גע• נוטער נעססטער אונזער װאס צײט

 ם*ר וועילעז ארױסגעחן װעט רעכטיגמײט״
 םאר־ א סון נאך באריכטען סאנען אױך

 אנ־ םעהחגר םימ טעטיגקײט עטארקטע
—— האט דאס ענערגיע. ױניאן געעמרענגטע

ר מ ײ י ל ן פ ח ד ע ײ פ ע  נ
סי אין תי ױז י  א אױןז ח

עו נ םי ר א ס ױ ר פו נ או
 דעי ?ײבאר דער איז הויו ױגיטי אין

 מעהנעם גאר א י1אוי געװאחןן געםײערט
 אפגעהאינטען דארט איז םיטינג א אופן.

 גרינבערג ירעזיחגגט װײם pא געוואר*ן
 םײ דעם פון טשערמאן דער געורעז איז

 האט רעדע ערעסענונג ױי\ אץ טינג.
 באדײטונ: דער וועגען גערעדט גריגבעדג

r ״ילײבאר עם1 פון t^ דעם נאך און 
 טעז1 ועם אילס סארגעעטע^ט ער ד,אם

זיגםאן. ירעזיחננט רעדנער
 *ז געגעבעז האט זיגםאן •רעזידענט

 דער וועגען ־א^גערבייפ חיסטארי^נן
 אר־ אסעריסאנעם דעם pc ענםעטעהונג

 צײטוױײ אױך האט און טוב מם בײםער
 די םון עררײכונגען די װעגעז <יג.גערעדט

 ארבײםעי ארגטניזירטע טםעריקטנער
 אז געםאכם אויך האט און באותגונג.

 צװישען נאר ניט אײגיגקײט טאר אפיע<
 םאד נאר ארבײםער אםעריקאנער די

 דער ®ון ארבײמער די צװישען אײניגקײם
די וחנלט. גאנצער  די םוז מטארקײט .

 גזד זיגםא[ •חנזיחננט חאט ארכײטער״
ארנאניזא- ארבײםער די אין ייגם זאנט,

 די חאבען הזיז יוגיטי אין םיטינג צום
 םרענס אח ראנדאיוי םייי• אאכמראדעז

 •ויםאז די pc אתאגײזערס הראטוחניסח,
 א«יי גײסםרײכעז א נאםאבס •ארםארס,

 מא־ םאר רעדעס, רי טח צוחערער די צו
r x r מ מינאגןױאילע *ןן טי  די פאר ע

 ארביײ נארמער אויסאן חױסיגע אאוארץ
 די ערמ^נרט האבעז ראתערם די נתר,

 «ו וחננ איז מטעחען װאט
י אט ארגאנידחנן ױן ו ר מ ײנ מ  חאבעז ו

m סאט^ואאג  וױכטיגקײם דנד אוי^ י
די צװימען ארבײם ®ח

מי סארט ײ ב ר  אונטער אמיאםצז וזאט א
yoon y n .באדיגגונגעז

אימנרר־ וזארים !יד ח^ס
םזן סונמ די אח ‘ ^

 מעגעדזיצער ?yiyjyrft פארזיכערט אונז
 יר די אז ערקרעחחנג, זײן מיט נאגרער

 װאכען •אר נעססטע די אץ װעט ניאן
 עגערגיע מיט װע?ט » ארויסװײזען צײט

טעטיגוןײט. ױניאן און
 װערט װאס דרײװ טב\ז דער איז אױך

 אוים״ םוילער דער אונטער אגגעפיהרט
 ברעס־ •רעזידענט װײס ברודער םון זיכט

 יעדען אין ערפאיגרײך געװען <אװער
 חאט מען װע<כע שעיער צאחי• א חינזיכט

 ארכײטען מאר יעצטען געטראפעז
ט שב\ז דעם ^וין האבען  געארבייט. ד

o רעזויטאט דער געזוען איז דאס n  pc 
 סון און דרײװ ענעמישען פארטגעזעצטעז

 ױניאן די װאס עטעױוניג פעסטער דער
 האבען װאס שעפער די צו גענומען האט
 ארדער ױטאנס דער אויסגעפאילגט ניט

 ארבעטס־ טאגיגען 6 דעם אפצוהיטען
 ארגאנײ די האט שעיער אזעילכע װאך.

 דעי אוגטער איו װאס יןאםיטע זײ^אז
 ארונטע.- םריד ה. ברודער pc אויםזיכט

 די און װאך דער מיטען אין גענומען
 •רעזײ װײם סארזיכערט שטעמנג זעיבע
 גץנופעז וױיטער װעט ברעסינאװער דענט

 זײן װעט װאס שא• יעדען צו װערען
 בא־ דעם אויססא<געז ניט איז חוצפה׳דיג

ױניאן. דער סון סעה<
 דערזעיבער זניז און זאך טישיקאװע א
 כאראקטעריזירט װאס פאסירומ א צײט

 5 דער אז ענטשלאסענחײט ױניאנס די
 אפגעזזיט זא^ װאך ארבײטס טאניגער
 װאס שא• א אין ■אסירט האט ווערען,

 32 #יאקאװיטמ געװיסען א צו נאלאנגט
סטריט, טע28 װעסט

 געקאגט ניט האט בארעבאס וער
 אויף םארװאס באגרײפען אויס, װײזט

 ״יא תורח אידישער דער פון דין דעם
ntryn אםע־ די יא מעגען בשבת״ מ<אכה 

 דעם אויף און זײן עובר אידעז ריקאנער
 גע* דער ניט^י ױגיאן דער pc :עזעץ

 ז*ך ער האט דיך, איז ױגיאן דער טיז זעץ
 אויפ׳; געוואיעז געגעבען נימ געטראכט

 אז געװעז םי׳מב זיר ער האט סיני״ ״הר
 אײרישע געזונטע ^זטעהען קארנער אוים׳ז

 סא״ •איויצײםסע די אין אז pא יאייצײ
 און םעהרער גאר זיך געסינען זארמעם

 טעיעםאנדעיצ דאס געטאן דחנה א האט
 גע־ זיך האט •אייצײ :עכייס ויבוא pא

ן יאװעט
 זײגען ארבײטער די המעשח, בסיצור
 און ארבײם דער pc געװארען געסטאאט

 בא־ געםוזט נאד האט באילעבאס דער
 די צוריססריגעז פאר׳ז דאלאר 25 צאה^עז

 איצט און ארבײט דער צו םלאכות בעל
 ױניאן דער pc נעזעץ א אז ער פאר^טײם

 דין א וױ אםעריתע אין ׳שטארסער איז
תורח. אידישער דער פון

ס שוינ Ik דז s _____________
פ א פ ע די צו ס ו ל ד ם ו שי ע ז ט ע ד פו ש י ס ס י נ טו מ

ו ע ג נ ו ױ ה פ ״ ח
ת םיט ארײז זיך װאר«ען װאלונטירם חונדערטער רען און חתלחנו ר צו נ  חן

ן םיםטעטאטיש נעטאן װערט ארכײט - ױניאל. דער פאר ארבײט ר  ח
 קאטיטע. באזונדערע יעדער פאר טשערםאן « םיט סאטיטעט דיםטריהט

 םיפד זיך כןןטען ברעבערס, ױניאן די צו שטעלונג שטארמע א נעםט
 אונזער אוין״ איז גערעכטיגקײט מ װייל זיגען, וועלען םיר און גיידער

ײט סקענם. ״רעװאלוציאנערע״ די פון ארעםטירט ליוױי טשערםאן - ז

אל ס א פ io ל ע לן װ סיי ס ד  א
ס, ס ע צו $5ס ם ל ו א נ ע ם

ס ר ע כ נ ר ם די ע כי םו ם־ װ
 דער pc דובינסקי דוד םענעדזעער

 אנאג- האט #10 <אקא< ױניאז קאטערס
 עקזעקוטמו דער אז װ*ך, דיזע סירט

 “םא באמיצאסען האט לאקאר pc נאארד
 דאיאר טויזענט .סיטי נאנדמרצוםײיעז

pc סאי סאנד״ אײדד» ולר$0 זײער 
 דיזען חאבעז ^ואס םיםנ^ידער, ע^טמרע

• רזשאבס. קײן גיט סיזאן
 וואחד־ זיך עראינעחנן לעזער אתתרע

 יעצטען זזאט 10 לאפאי אז עײנליך,
 פאר פאגד א זאטיעז אנגעפאנגען װיגםער
 גע־ עוין האט pא םעטבערס, עיטערע

v tw\ סאר ראיאר טויזענד 20 ווינער 
 אײנקונסט חנם pc אונםעתעםונג דיזער

pc באי נרויסעז א pc pc םואותגיר א 
 pc אז אגערקענט, יאקאי דער זימותאל.

 נמננ• עיםערע סייע דא \vm זײנען טרײד
r t,\ מוועחנד איץ וחנרט עס וחנכמנן םאר 
 ארביײ דימנ אז pc ,occm קרימן צו

 זײזנר בימעמטייערט האכען װאם םער,
 אז מורדינען, די בוחנן «ז טיי<

וחנחנן. ארויםגעהאילסעז זאמן ?ײ
 וועיען %ײ װאס דאיאד, ממיניכע וײ

 נעקסטע רי pc טארײיוי pc באקוםען
 נוט גאנץ םאקא זײ וועם טעכ אטייכע

r>w ,מימנן Pm איצט איז מס per 
ײ «ח םובי^ יום די צו נאחענס װעיען \

ר מ ר ויחר wn ד מ מ ג pn מ

 די האט אװענט םיטװאף <עצטען
 לאםיטע, אנאגוא1■וא באארד דז^איגט

 דער איד <יװײ ל, ברודער װע^כער סון
 צוױיטען דעם ;עהאאטען1א ט^ערםאן,

 בי^ באארד דדשאינט דער אין םיטיגג
 אנװעזענד ניס Pc עס װער \vi דיגנ,

 םאר־ זיכער האט םיטיגג דעם צו געווען
 ־pc יעדער װאס דאס זעהן צו פעחיט
 וױדפט מיטגייד איבערגעבענער טױוער

 קאםםסיצוסטיג־ איז דאס pc זעהן, צו
 פרוכטבא״ pc סאםפס־טעטיגשײט קײט,

 ■ראפאנאנדע־ דער pc רעזויטאטען רע
טעטיגקײט.

 האט — קאםיטע, פראפאגאנדא די
 אנ־ האט — באריכטעט, <ױױי ברודער

 װאס ליסיצעטם, טױזענטער געדרוקט
 <יפיצעטם די pc #<אגע די אויןי ק^ערען
 מארקעט pc נעװארען צושפוײט זײנעז

pc לאטיטעס, װא^ונטירענדע pc דאס 
 אזיוי אײנדרוק שטארקען א געםאיכט האט

 האט דאס פאכער. דרעס און האארס די
 סאר pc <עבען, pc טעטיגקײט באװיזען

 I* געװען דאס איז סארזוך ער^טען דעם
ערפא<ג.

באנונע־ גיט אבער זיך טאיען ״סיר
 *יװײ האט — ארבײט, דער םיט נען

 פרא־ די םוז ערשטענס, ־־־- ער^ערט.
 c אויוי װערעז געטאן ■אנאנדא־ארבײט

 מוז צוױיטענס, ;פאסיטטאב בעסערען
 םעהר c אויף װערען ניעטאן ארבײט די

 װאיצוגטי־ די באדען. האנסטרוהטיװע[
 אין צוטײלען זיר פוזעז קאםיטעס דעגדע

 מוז האםיטע יעדער און דיסטדיהטען
 זײן זאל װאס ט^עיםאן איהד האבען

 און באריכט c םאר פאראנטװארטיליך
פאםירוגגען״. צוםעייגע סאר

ברו־ פון פילאן םארגעשיצאנענער דער
 און נעװארעז■ אנגענומען איז ריװײ דער

 איצט װערט פראפאנאגדא־ארבײט די
 pc מאס׳&טאב גרעסערען c אויף געטאן

באדען. קאגסטרוקטיװען מעהר א אויןי
 םיטינג דעם אויןי האט <ױױי ברודער

 סא־ די װאס מעטאדען די איבערגעגעבען
 ער םארקעט. איז באנוצעז טוניסטען

 בױדער אזוי וױ איבעמענעבעז האט
 םון געײארען גע׳שלאגען אי.ז סטוירליגג

 סאר ארנומענטירען פאר אױםײאורוי אן
 איבער״ האט ער אנא<.6אינטמרנע? דער

 קאםוניסטישע דיזע אזוי װי געגעבען
 באנ״ אין זיך ארגאגיזירען הטסר״ױגנען

 קיצאוסםאכער פאר c נאר װאו pjc דעם
 דער פאר ארנוטענטירען pc שטעהען
 אר־ דיזע *ויסען צו קומעז אזוי ױניאן,

 װארפען און הטסר־באנדעס גאניזירםע
 װאר־ און םײיצער םדעבע זײערע pc ניםט
 אויף קוילאחעס זײערע מיט אדויף זיך פען
 אנ־ די סון עי^דערונג די םענשען. די

 הססר־ די אט פון םעטאדען נע־וחןנדעטע
 צו געםאכט א^עםען האבען ױגגען

 ארײגגעװאר־ מען1ז5»י ס׳האט שטויגען;
 באנ־ דער אט געגען אויםרעגונג אין םען
 אײנגע״ אבער איז אויפרענוננ די דע.

 בר. pc טײל דעם מיט געײארען שטי*ט
 לעצטע- דער דורך אז באריכט, ^יװײ׳ס

 :ע־ פראפאגאנדא־סאפיטע די האט װאך
 כ׳עשים וױלדע די אט צו סטאפ c מאכט

 הסקר־ אזן םקעבם סאםוגיסטישע די סון
ױנגען.

Pc םא־ דעם סיט קאמוי צום םוט 
 דעם אױף איז םולקעס־געזינחניל דעתעם
 םײל• און דענק די סון נעשאפען מיטי^ג

 אראפאנאנדא־םיטינ^ דעם בײ רעתערס
pc איבערצוגע־ אינטעחגסאנט איז עס 
 דאס 5וױיי נעזאנם, חאבען זײ װאס בען

 סענטיםענט חנם װירקילױ אױם דריקמ
pc אט םאסעךםיםג^ידער. די r e, 

 •ע״ ברודער סון ווערםער פאר c לסשל,
pc 22 <אפ*ל :

 האט — ערסאעחנן, אײך װי< ״איך
 םיר אז — געזאגנ^ «עקער ברודעו
 אויםתיערען םעםמנרם די גאר דארטען

 זייגען, םארקעט איז יצרזאגען וײ וחנר
pc פאר־ זײ ען5יחנ *לײ\ םאסען די 

 זאגס — איז, אט זיר. ®יז םריימנז
 כמורקעם איז אחמגענאנגעז — ער,
 וחנן און ",P י ג w * ft v ר א ״ח דער
 .חודסתד״־ינים p*i אנגעשטעאט ער
pc סערדישע זײנע םים געירעדיגם 

r האכ חענם, e איחם c געטאן סרענ 
 שםײ האט ער וואס ניקעילע, דעם וחמעז

 דחנס c אויוי טײערער מנוםען
 pm .»cr pn ארבײטער אנדעחנ די וױ

ס״ חנר ^ א ^י אז ח  געחאם נים ח^ט .
 סתעבישע זײנ^ אױוי עגםסערעז צו וואס

 אין .נחננשען די איחם חאמנן םעאױם,
 אור- אן ארױטג*ממס *ל"\ םארקזנם

> נשמח מארפויםמ* etc dcp טי
i t  w n

 געװעזענןר דער ןװקערםאן, ברודער
 ער־ חאפ לאסאל, חנם םון טשערמאן

 ■ראיאנאנדא• פאר צייט ,די :ס<ערט
 נרויםע רײף. זעחר איצט איז ארנײט
 רעו אין אי*ט סוטען םיטנלידער מאסען
 a נעםען זאל מען םאדערען און ױניאן

 ױניאן• די אט נעגען שםעלונג שטארשע
״ נרעכער.  װע־ זאל םען םאדלאנמן ז

 אין נעווען איז מען ווי טעטיג אזוי רען
 רעפרנאגיזיישאדאר־ דער םון צייט דער

 ta כאװײזט, ם»רל»גנ דער אט בײט.
 זיך אריינצואװארפען ר״ןי איז צ״ם די

 לעבען. און לײב מיט ארבײט דער אין
 «ײט דער אין האט סארלאננ דער װײ<

 ta נעמאכם, רעארגאניזאציע דער םון
 דער אין אריינװארםען זיר זאל ם»םע די

 פון יוני*ן די איבערנעמען און ארבײם
העגט. קאםוניסטישע די

 ויד טיר מוזען זאכעז צװײ ם*ר
 פ»ר — ארבײט דער איז אר״נװארםע!

 אידעע דער פאר און נרויט שטיהעל דעם
 עראבערוננען, די םאר ױניאגיזם; םון

 דורך אױםנעסעםפט האבען טיר ײאס
 איז גערעכםינקײט די לאנג. יאהרען

זיגע!״. םוזען םיר און זײט, אונזער אויןי
:נעזאנט האט דאבקין ברודער

 «וו איין ניט נאר דא שטע<ט ,םען
 ערשטען *ום זיך האב איך טעטינ. וי*ן

 ms װײס איך וױיל זײ, םאר נעשראקען
 און חנרח חוצפח׳דינע זעהר זײנען זײ

מ נאנחנם, איז ארנאגיזירט זײנען ל ת  ו
תן םעראריזירען און ארום נעהען ע  י

 חאנ איר אבער יוניאךסאן. עהריליכען
 ייפ־ די טיט נעחן צו כבוד דעם נעהאט
 םינד גרויםע די אין מארימט, אין לעטם

 פי| געקראנען האנען מיר װאס פאטיע
 װאונדערבאך. פשוט איז םיטגלידער די
 םרעתם עם און חײלינע a איז ארנײט די

ארניים״. די טאן צו טיר
 יא־ פין קרעסגער נאנאשינא כרידער די
 *an S5 לאלאל םון לעוױנםאן און 2 קא<
 מי םארשלענע פראסםישע נעםאכם נען
 װירקזא־ יוערען נעטאז זאל ארבײט די

טער.
 n םון כחות ?אנצענםרירטע ,די

 נאם״, אין חוליגאנעס קאמוניםטישע
 ,האט נעזאנט, נאנאשינא ברודער האט
נול״. װערט דעם

 האט 2 לאסאל םון לעזוענםאן נרודער
 נערעדם, נלוינען און זיכערהײט a םיט

ta נעטען בלױז וועט עם a ײם קורצע* 
 צושמע־ i״t וועט jntarwpD די און

 רינד צװיי םון םאסט a איו דאם טערט.
 אוםסע־ «יר װיל ריכטוננ אײן טונמן.

 דעספאמיע, a צו םינםטערניש, «ו רען
 שא• און בויעז װיל ריכטוכנ אונזער און

זינעז״ םיר םוזען רעריבער און םען,
 «ד טיטיננ דער ויך טaה »«a אם
 םון שטאנרהאפטינקײט מיט פיהרט

 פת באװאוםטוײן ?־לארעז a דענקען,־םים
 ױנ־ דער *ו לאיאליטעם םיט צילען, די

 םאג־כמנ* וחןרט לאיאליטעט און ;יאז
 *ap די נאר וואו איבעראל, נעװיזען ליך

 די iao צו אויםנעםאחןרם זײנען מיטעס
T' רעי nac ארבײם נויטינע  •ta’ti 

 אין ora'cap די זיינען םריהמאתען דען
:oa, םםרײ?ענדע די לעבען 'ysp-ia’Jt-

לעמן ןײ ipj״t *nan םען ta איז יער,
 סאםױ די ײאס םטרײ?ם, נעפ*סטע די

 ארוים כלוםרשט רוםעז סלעבם ניסטישע
 די שטערען נעננסםערם םים װיצען און

ארנײם. דער צו נעחן פח ױגיפדלײט
 Dan בחננם װידער תאםוניםטעז .די

 םע־ אזעלכ? ta װענחז! זײ נראט. און
 •MPPD פאר זיך tvoaa װאם טארען

 םשערמצז *an can םרײםאנ לעצםען
*ana njn םון D«rjm’oaP סיט לױױי

 ױ ליפלעםם. צוטײלם ■אנאגרא־?אםיטע
 »ר נעפעכם ניט can man ?אםוניםםען

 אויפקלע־ taa anw man זײ מײן.
 ערשסצן evPa צום וײ man תגנ.

 בי־ און ליפלעםם די *ורײמז פרובירם
n נוצעז \ a־npm״ ; nwa זיי <ױ יזױ 

t ta ,tnjmjn uian« ותלינו an an* 
a m װידצח*םאנה dp ta וועם t״ 

 man אןמצן, די pa ווערען םינםטער
t« אלס fpnpj o’te tpnpta’ttpattvn 

n םצדז p^attpn na נעב#נ»ן און 
 ט־וחני ארעםמיחנן זאלצן ״t פאלים
 .PDn»ap npn פח taonppo npn ליווײ,

npn פ^סםאן pa גיט tta ipttpj, 
 npn it בײנמטייערט ean און שלעכט

 אראםםירם. ליזױי׳ן oan pa ר?װאלוצי?
 מר 1נ»ל איו ליוױי ta ייה פאדשמעתס

 אייימ׳ צז can a&'J .tpnanpt םרייס
apnpoa איו a onaa ײ• לאגז/ פו־יי 
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י פ תי ױז י פ .ח ײ ר ר נ א פ  
w o ם  ע ל שיינ א פ  s  I

ױפןו א m ־פןw מגװמ פפמו
אונפערזוכונג פמי פ̂רפמ ר

̂נטל ̂ן דןןם אונט^ר ׳ננס ר ה כןן ןןפ ̂רזי י5 ין א צוװ װײם״פרטזידענט װאלל# מעטטױ פון פ
 לאק»לם פארשײדענע םון פארשטעהער — פרײטאג. ם^אכטאבען אנג^אננען זיר האבעו

עס און ערװארטעט. באלד ווערט באשלוס — אױםגעוזערט. ןװערע נר̂ו
n םיעציעלע npn oan PD’oap 

 באשטיםט Dan tartptttap באםםאנער
m צו a o די ווענען אונטערזוכוננען 

 בא- » פ»ר םשארםער a נעבעז פון פר»גע
npnttt ריםער m ao“ נױ איו לא?»ל ’pna 

 אונטערזד nn»a טיט םארםינ pw איו
ארבײט. מננם

n םיר װי פאםיםע m an אננענעבעז 
opn pa רעם פון .גערעכםעפײם״ נוםער 

ברי• וײ סון onpooaa אוינוםט, טען24

a npn. ,לואים לואים, םט. פון נילבערם 
npno פלױולאנ^ פון rtn. םון רובין 

 ataP’P, םון נאװאפ ם. און עלםיעnםילא
 ל. »a ji a npn םוז םארשםעױער » איז

tatnpp npn pa ײייט םון otpn'tpna 
att•> טעטױ

 נע־ םארטיג איז לאםיטע ,n װי נלײו
ט אונםערזוכוננם npn םיט װארען  *וניי

 די צח־ים, ביירע װעלנע npשעפ 63 פוז
can נעגעז און פאר זײנמז a ■באזונ

 ױניאן םײמו־ס דרס
W 4 ׳ײאסאסיאײשאן חןר .

 דעם םײנען געװאלם נים חאבען װאם שעפער אינדעפענחגנט פון ארכײםער
 געוױרקם הן«ט טעל1נ ססרײק דער — םמרײק. אין גערופען• אגריםענם

םעטעלםענט. א ם«ר ױניאן די אפגערופען שוין חאבען ױי פון םך א און
 םענעדזשער אגם1 ױניאן, דער גונםטען צו ען1אויםלא דך וועם אלעם —

דרייזין.
 npn אין באריכטעט האבען םיר װי

 *opoapo טעןnpn 7 פון ;נצרעכםינ?ײט״
 באיעבור naםײל לייזײם n האבען בער
 IptjnpnaD פרעכע ארויםנעשטעלט טים

 .38 לאפאל ױניאו טײלאר לײדים npn *ו
inpp tpttpt m וײערע « t tpunpnaa 

 און יאחר |pnp« דיםםשאח־זש פראצענט
 ם*ר oprtnpopn סאג a na>an טויזקנט

rtnpaaoo a ר און  אנטי־ »ז?לכע ני
םארערונגען. ױניאן
 88 לBPaל ta’tt’ naטײל לײתם די

aa oanנanpלtpo פאנםע־ .פארשידענע 
 tap n* אין ב«לעכ»טיט. די טיט רענצען

m . 1 פעו־ענצען anכאםיילינט יך pn,־ 
nprtnptpo ל«פאל, דעם פון npinD 

 D*nao ,taort otpnvpn■ דדײוין,
 a און npt'nna לינעל לם8 הילפװיט
איו ean jnpotppwp npn po לאםיםע

 טארםשינםסי, /an ל• פח נאשטאנען
nan'Pa /portpnn dpd און חשייפאבם

בערגשטײן. טים
ד  mtpnpDtap pנpoלanpפנa זײ ױי

m an ב»ל דיa^P^ט'ג tP3an Dan נע־ 
opn *pvt ta optpn און טומצל eaas 

n  oan ליגסע n  pa tpearpt m an 
o* איצט dpip די װצלעז ױגיאגם, 'ta 

a ^ t p  m an  ,tpnn’D״P” t tnptpu“

□

t /npoחאבען ״ ta tnptpu«a די 
opn 88 לאל8ל 18ױני naטײל יםnלײ

tptpt אנפיהרעו וײ v .האםוי pa ניט nat 
m an צורילציען נ?םוזם זײ pnp«t נטי« 

om atna tPt«t Dan tpatnpnaD ta’tn 
tpnanpt פון npnpomaD ta’tn ,n, נאר 

 po tpnpt tptnanppt אויף זיינעו זיי
npn צו ױגיאן m ao אויםבעםערוננען 

opn pa אנריםענט. באנײטעז
 opn pa 1אויםבעםעתננע ר< לויט

 *pt «טים3אל?3 די ײנ?ן1 אגריםענט
 אװערטײם nan צאהלעז צו צװאוננען

̂.an a און טײם  tpt«t ארבײטער די ל
םאנאטען 4 שבת ארנײטען צו ם3ערלוי
ד  *־ipna tpnttor 4 צו nna’ npn ײי
 p»n a ארײנברעננען »t opn oan טײם.
ianלan 3 פון שכירות n אױוי  a na 

m פריעי וױיל .npnnpo אוז an די na* 
 םיננעל נלויז באצאהלט tptanppt ײטער3

 *on פון opn■ npn tptpn pa טײם.
 tptap ניט ארבײטער פײן opn טשארחש
otatotp װערען o״eanpPas npn tpn 

opn אריינברעננען u a־P 3 ^n פלאנן 
opn can pa נוטגעחייםעז tpnpn 1» .םון 

otpooDarna באאח־ opn p■ npna 
taonpro• אוטפארםײאישען

*an D'oasppas »סאס'א"שאן »לע
)t•>< 4 וין («לום

 אונטע.- צו אננענצבען האבען ס«ל8ל חגר
ע, י גלייר oan זונ  אראנזשירט po’oaP י

a װענען היריגנ npn .הירענ די םראנע 
pk רופט םען װי וכשםעבליר3 נעווען la 

a חירינג, םאלפס pa איז i^* n p t« a 
opn pa ipnanpt פון תם האונםיל npn 
 האט איינער npnp’ אינםערנעשאג^

מנג npn צו נעהאנט  זײן אנװעזענד הי
pa הערען pa nan tpotpoma ,n נענעי 

npo'n a nan nponaro a יאלאל pa צו
י ײאם פראנעז די  Dpn םיט po’oaP י

m לaײ םינטױ ז,aםnpטש an ,runs נע־ 
nptnpn ptpn’m די צו שסעלט ao.

a nan tnvn  npn *pta nptnpn »n 
י נעײעו זיילען nטעnטשא  2 לapaל י

npnm Dnp30Po ,בעלם^, לעװעכטאל 
ם. סטײנסעוױםש t און' r״npn, ביזנעם 

שענט  װײם 10 לאפ. no «.לאפ םיז א״מ
pדז ײבינםהי, ורעזיחןנט rנעnסענע״ אל

npon נאנלעn אזז i»to>np» ntnns* 
npotnptpo לאונסיל. אינתסטת?ל םונ׳ם 

 בחוטלאי otpn'tpnl־o«n 35 יאפאל יזיז
 ווײס• 48 לאפ. סיז ,,potana npnro און

ם תנ תזי נינפא. י
 זיינען nponaro a גענעז nptnpn די
 ,onpsopo moipptpp 2 לaPaי יי 1נעײע

poni»pnan3 npnma/ .ניטל-ן ליװיי ל 
pa .באננאװ

pa nan tpotponna n זײנעו נענעז 
 pa העחה צו אינטערעםאנם nnpt נפװען

 װערם נעזאנם, אויבפו חאבען n*o וױ
^ oponanntn תיױננ npn נאך איצט a 3 
npn באשלום yo'oap npn pc.

 געמאכט איםפתאװםענם מאדערנע
 װינ• דעם צוליב גילדיעס די אין

 טאגעער דרײ־ 8 — סיזאן. טער
װאך. דער םון עגדע די טוכ ױם

 זעחט װאחרשײנליכחײטען v*ל <ויט
 חױז ױנ>נױ אין םיזאז םא< דמר *ז אזים
 אזױ וױנטער אין ערםאמ אן אזײן וועט

 די וױיל זוםער, אין געװען איז עס װי
 ױנינ^ םון באזוכער p>c און םיטגלידער

 יוניםי אז איבערצייגט, זיר האבען הויז
 אננענעחם איז עס װאו םלאץ c איז הויז

צײם. סרײע זײמר צו'םארברענגען
מן זיך חאט סיזאן סא< דער  אעעהוי

 ערסאיג,»ון דער און חני לײבאר םיט
 םיט־ אונמחנ טון םילע אגגעזעהן. שוין

 שוין םארברענגען םרײנד און גלידער
 קוםען עס און דארטעז װאכען אײניגע
 עגדס. וױק די םאר מעהרער גאך ארויפ

 צו אננעהויבען האבעז געסט אונזערע
 דער םון האבען לןנאה אוז באגדײפעז

 רײצענדא די סוז און אטטאספעחו רײגער
 באריחטטער דער אין שעחנקײט הערבסט

 זומנר pc וױ פונתט איצט חויז. ױניםי
 אלץ pc נעבלים ירעכםיג האט *לעס װען

 *CC אויך איז אױג, דאס םארכאפט האט
 שעחנקײ• נאםיריינע צוציחענדע ראנען

א^ די װאם בי<ד נאטור c סון טען  וו
 און טײר שעחנער בױיער דער בויםער,

 דאם םאר באשאםען ארום בערג ב<ויע די
j םענש<יבע ’ic

 דערנױט בלויז נים זיך באנוגענען םיר
 צד חנר סון חנאח חאבען געסט ,די װאם

 בילד, גאטור שעהנע חערליכע ציחענדער
 שםאדמישע איח אויד סיקםען םיר נאר

 נאסט.זאל דער אז אזוי אויסבעםערונגען,
 באסוחנםליכסײט. יעדער &יז געניסען

 חנד ארײנגערעמננם בילדינג, יעדער
 מיט אײנגעריכטעם זײן וועט האל טאנץ
 אויםמנםע• אנדערע אלע און היט סטים

רוגגען.

 ף טראץ m פולעז אץ האמפיץ ױוס
ץם־טזנים פװ ̂ױינמישונג

s יתיאן דער ם»ר ד־ום  ra קלאוק די זאגען נויטװענדיגקײט, פאםיליע pa 
יום־ נאר גלײך װעלען םיר — אײחשענטס. נעם1בי די » װעםםאכער

 קראפט, אינםענםיװער דאיעלםער א םיט ארגייט די אנפיחרען ־טוב ,
קאטפיץ. זײום פונ׳ם חױפם דער דוגינםקי, וױיס־פרעױדענם ערקלעחרט

npnm m צוױי לעצטע די an  m ari 
P n נעצײנם,  taלaוp און np3aoopnn, 

aפnanדי ל m an ד  צוגע־ ל8ם פיל ד
jtp'nprnnan nr onpn וײיד |pj” t pa 

inn דײד ת ownnan איו onatp»a 
ptann a  ooip op tpn ian ,tpnanpt

פארצייבנים אינהאלט
ם״ ײ מק jbd נוםער .גערעכט

חמרי — מר<כ• נאיךד דושאיגא .9 יט1
וואנדער. אןו פוגוער A ײם1 ננ מן  M — יאחר א
ל חנד ;?ורעסקי  * •אקציט. די ױן ײי

jo — אפטײלוגג •ילאחנל^ןר; 4 !יים

גאלרי א jo — זײט
p w ; אאדאניא »ין סמירוגגער — 

m ;י • מירזשגאר 
צדיפאריעלם. .6 זײט
י בײ ױניאנס איאויאאן .7 זײם  קלאויד י

 pnpnpa ;tnPWVWn •3א — ס*נעי
̂-1«יי<(וצל שיניי■  וזוויל^• 4 <

t8״ o■ יון wap pa ?w p w ffiia — 
It V : npr3opn ■.* מד •ניגקצ*»

j.. Jinnio
^ 8 ײט1 p. ־- tpuM«<a ,tpo*av ניי

t ריעקאזט כאס&אנער o און העכעװנג לףן 8 געורנען m מיטגל?ןןר ענײ
 ארגןד נלענצענת טוט יוניאן װאירקערם גארםענט װאטערפרוף 20 לאפאל

אוםגעגענד. pa י*רק נױ אץ ארבײם נחאציאנם
oan |P028 Dpn ,laoetn 

npsao map םון 20 ?אל8ל 18ױני 
a ipotnpjD'tna taoeas נענעיאל 

pa T»no oiaprn npn pa pi*noo 
npn ,rtm3opp pa pa taooas ײינ־ 

ean T 'id  map לעצסןנם ױן tponpn 
no pa pa o>pppioni״T t tpt’npt n 

pa 800tP9*tw םױוענט .npo«3na 
npsa יתיאן ךי nnpo Dan ניס eattpt 

Panitap ntra nprnS וױ pn •pp ta 
3n« go pa onpnttn״opn pa npo

ש. מלי
af*

T no.
ו1 י »1י npn jw פילוי npn נדס Dan י

a>»n npn »1 *יס »ן

opn כױ'tin■ npoa« ao PanaP nppna 
onppvatt otponat 18ייני ean oan 

*anao PapaP nptaeeas epn mPanpt 
 tae צו tpa'tnpua פינאנצי?ל, pa ליש

1'Pntp Dan pa o«ana Dia'tat'tana 
Panptpm a tpetnpto'tna אויוי ססו*ײק 

.Dioan eptpaptptta m w  npn 
npn סםרײק n  •T’ntPannp ra 

 tana P’noo Dpn,* ־rtn ean יוגיאן
on>t נמיסא סיעינע nptpr די וױ npne 

pdvpp n  tPD'Pvna&oap n  ,taoatae 
pa .npD«iana 100 Dt'onpras povn 
pa t* .t*a DaePttpn npti«eptPa npn 

)CM •**» VW Dtp

npn pn ripooupp tia iptpp opn pn 
t dp o't ,ta’tv״ a בײם טיאך IPtrton 

t ddip dp ttaנלייך ״ pipn t'n'ia ipffla 
n ערגסם p rn 'a כםומע airp : םזוי 

V |P Poro ap זײן װעט װאם npn תנלית 
Pan po't n  oa pn׳v n  ptt םיס P3ppti 

 וחד ttaP \ױ ?ttia tpiitnan שוטוים
tpp זיר םיר >tina |ta tpnatna tPta• 

jpnat זױ p'mrn פו«51אמ
*pt ipd e|n etrt *t'ia npnotp a 

pn tprnp otaP*• צװישען לזנצטע די 
dp סובים jpd ניט npn •tna tHtppip 

 me pn pa pa njro״3na npnr װאס
 *nnpnas םוב dp זײנע סיט נ*ש?םטיגט

t שיר, a אננרײטען םיט גישזנן. 'Pp a 
Pipnta pa npnpp pa ,no pn nan 

pt'D'U פאםיליע np oan ,tprnnnpnas 
on npsa ױניאן. די םארנעסען npn pm 

DPtP3 אײרזשענם nan otpnnpt Dan 
n  tppn ,opn םיס ביכל»ר pt dPpi* 

mpi צו נעײארעז •pm oat. •tppnatas 
n םיס כיכליד oppt, >3 ײייnp pa dp 

dp טופ pa םיר tpnanrpm Tt tPPm 
 DPtptas pa on •tta זייט טא צייט•

ttia nan״. ,opn ױניאן״ יעי «*י tm ■
pin itraan$ נויםװעס־ינסייט״, םאםיליע

1 nr etatpt npsaoptaPPי eptt's 1אי 
oan ootprtn מ ״ pn ttPPp n צ  ta 

-eap prPao n  Dan pmapPanaopn 
)a  nm anam ar

זיייישיע


