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 עםצי״ האבען טענעסי אין סטרײיןס. כען
 געװאױ ארבײםער טעקסטיא טױזעגט כע
 פזןר־ באדײטענדע סטרײק א דורך נען

וס בעסערוגנעז.  אויך ערםוטיגט האט ̂ד
 טעקסטיא־ אנדערע די םון ארבײטער די

 און סטײטס סאוטהעיז די םון פוונריקען
סטרײק. איז ארויס אויך ז״נען זײ

 נעװעז אומעטום זײגען ־סטרייהס די
 ארויסנע• זײנען זײ ה., ד. ספאנטאנע,

 סע־ אםעריתאן די אלײן. זיך פון ׳שפדוננעז
 באאד אבער זײ איז אייבאר אװ אן8חנדײל

 אהינגעשיקט האם *ח געקומעז צו
 םיהרען צו אמאנײזערס בעסטע איהרע

 אר־ די ארגאניזירען צו און סםרײק חגם
 שקלא־ שעגדאיכער דער געגען בײטער

סעדאויסבײטוגג.
 סאוט דער פון וועבער־מאגגאטען די
 דיזע םאר דער^ראקען אבער זיך חאבען

 באשלאסען האבעז אח שאוחים ארבײטער
 אסערײזאניש־פאט־ עכט *ן אויןי זײ פון

װערען. צו •טור אוםן דיאםישען
 םון ארגאנײזער אן מעקגרײדי, עדוןןרד

 ילײכאר, *װ םעדערײיטאז אםעריקאן דעד
 םון אמוונײיזער אן ה^םםאן, א^פרעד אוז
 זײנען װןוירקערם, טעתסטיא ױנײטעד די

 ד*ר־ באגדע א סון ע^זאבעםהטאן אין
 און געװארען געקידנעפט בירגער םיגע

 די שטאדט. פון געװאדעז *רויסגעםיהרט
 צװײ די נעסטראשעט האבען קידנעפערס
 זיך זועאען זײ אױב אז םוער, אדבײטער

 עאיזאבעםהטאץ, אין וױיזעז אסאא נאד
כעז• לע• זײער מיט געזענענעז זיך זײ קעגען
 זיך דערנאך האט באגדע זעאבע די

 דרײ א םון היים דעם אין אדײנתריסעז
 אוץ םעניקס, דזיצאהן ארנאנײזער, טען

הױז. םיז געגומען איחם חאבען
 זײן און היאף נאך ;עשריען האט ער

 ביסס א םיט אננעאאםען איז שוועסםער
 מי־ צו געסטראשעט האט ױ האנט. אין
 טשע־ ייעאען זײ אויב קיתעפערס, די סעז
 זיך האבען זײ און כרוחןר, איחר יעל

אינזנטדאגען.
n געםונען זיך האבעז ארגאנײזעדס 

 די ױניאניזירעז צו אום שםאדט, חנר אין
 םאברי- קאטאז דארטיגע די אין וועבער
n  .]VP חונגעד־וױײ חריגעז ארבייםער 
o v m פעקטארים די איז הערשט עס און 

tv געקידנעפטע זײ שקאאפערײ. אםת׳ע 
 אײנער איז סטרײק א געפיחרט חאמנז

פעפםאריס. n ®ון
חנר• ?ײגען קיתעיערס די ®ון מנקס

 ױי *װישען גזנװאחנן. •דעסנררס גאך
חנר ®ה »אדמז א Tז ממימן

 1מא עסטײט ריער א ׳א:ע:ט אינשורעגס
̂ד א םון אײנענטימער אז און  םוירגיש

 געווא• פארהאיצטען זײנען זײ םעקטארי.
יעדער* בעיל דאיצאר טויזענד אונטער רען

חד־ האבעז האםםאז און םעקגרײדי
 HP נארר עשװייצ, פון םעאעגראםירט נאך

 אפטך זײ האט מען װאוהין ראאײנא,
 די איבערכעגעבעז האבען זײ און םיהרט,

 זײ סידנעפיננ. דער פון אײנצעיןהײטען
 דערסענזנן סאנען זײ אז געזאגט, חאבען

קיד^פעחם. די םרן 20 אטוױינינסםען
ל. אװ ם. א. דער םון גו־יז פרעזידענט

y האט r גא״ דעם צו געווענדעט גאײך 
 שטארקען א םים טענעסי פון װערנאר

 םעסגריײ אז געזאגט, האט ער פדאםעסט.
 װעצען אמאנײזערם אנדערע די און די

 ױן עאיזאבעטהטאן אין אוסקעהױען זיו
 צױ ניט זײ וועאען סםראשונהעס קיינע

 גא• דעם געװארענט האט ער ריקהאאטען.
 אנ״ אדער מעהגרײדי אױב אז װערנאר,

 וחד באיפעדמט װעאעז אײט ױגיאן דערע
 גע• םענעסי םון רענירונג די װעט רען,

 ער םאראנטװארטאיר. װערען האאטען
 נױטיג אויב אז ערקאערט, אױך האט
 עאיזאבעטהטאן אין קומען אאײן ער װעט

 קיד• און גאריאאס די טשעאענדזשען און
 םאכט חגר נעגען זיך שטעאען צו נעפערס

םעדערײשאז. דער פון
 כאסאנט גוט איז מעהגרײדי עדוארד

 ארבײ״ אידישע יארקער גױ די צוױשען
 דער פון אײגער געײעז איז עד טער.
 האט װאם א., און ם. א. דער םון מיטע

 in ױניאן, ״םאריערס די רעארגאנידרט
 געווןד באזײטיגט זיעען קאכיוניסטען די

 אױן םוםה זײן געװיזען האט ער רען.
 ערש• דער זײן םאעגט און יאר? נױ איז

 פאריעי אין און אײן •יקעט דער אין טער
 אנ־ חאבען סאםוגיסטען די ײעז מארסעם,
 חנם אין טעחור באוטמען זײער געםיהרט

מ pV אין דיסטרייןם. םאר ע ױ  אאס הו
 אײגםא^ גים pir ער איז טוער ױניאן

 inrun אין אויך םײער אין געסראכען
? ־ נעגענדען.

 אמאנייי אאא םאיכטען זײנע חוץ א
 םארממד pup אױך מעסנרײדי איז זער
 חנם ארום םעדערײשאן דער םון הער

 פאד םים זיך סען ער סאנגרעס.
 אײגם ער און שענאםאחנן און גרעסאייט

ר פון שטאנדיונהט חנם זײ פאר פאר  ת
 געמלד־ םארשיחמע וועגען פעדערײשאן
> פארשאאגען.

 *<יו גאד זיר חאאט סטרײק דער
ח םארשירײטען אײן  אױטברױטען. י

 *ײבאר אוו מעדערײמאן אםערימעז
 ד% בױס זיו נתרעסירט

•אעגער־ אויס בײט
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GERECHT1GKEJT—(JUSTICE)

ױניאן ווארסערס נארםענט ליידיס אינטעונעשאנאל דער פון ארנאן אפעיעלמר
1929Jersey C אפריל, םער26 םרײטאג, ity, N. J., Friday, April 26, 1929Vol. X I. No. 8.

r a n מזמפיװ m n דו o t 
rm צו ױני«  w נויפינ וחןן םטױיה

 ארגאניזאציאנס — קליװלאנד. אין קאנװענשאן אינטערנעשאנאל
 דזשאינט באזונדעדע א םארלאנגען מאבער דרעם יארקער
 פון עלןטיננ־פדעזידענט אלס באשטימט װערט דובינםתי

צוריקקומען. שלעזינגערש
 האט באראטונגעז װאך םואע א :אך

 אפ־ טען17 דעם נאכפיטאג, מיטװאך זיך
 פון סעשאן אעצטע די געשאאסען ריא,
 דער םון מיטינג רעגואעדען דריטען דעם

 ד̂ע פון באארד עקזעהוטעו דזשענעראא
 טיטײנ דער בעםאר אינטערנעשאנאא.

אנגענומען ער האט געשאאסען זיך האט

 גרויפע א האבען װעאען װאס באיטאוסען,
 אנטװיק־ דער אין באדײטונג היסטארישע

 װידעראויםבוי־פראצעס דעם אין און אונג
 נענויע אויסהערענדיג ױניאן. דער םון
 אאע םאר באריכטען אויספיהראיכע און

 אר־ איהדע האט ױניאן די װאו שטעדט
ספע־ זיך צוהעדעגדיג און גאגיזאציעס

 פרעזידענט עקטינג פון כאגריםונג א
■ ■ מאי ערשטען צום דובינס?י

iy פון ער1לי1םיט אלע *ו i װאירקערם ;ארםעינט ליידיש אינטעמעשאנאל
ױניאן.

 אםאל װידער פארבײ, א*ז יאהר 8 נאך — שװעםטער: און ער1ברי
 לאנגע, פערציג אך1 םאל, םערציגםטען צום געקומען. םאי ערשטער ער1 איז

 ױם־ ער1 — געקוםעז אונז צו וױדעה ער איז קאםסס־יאהרען, שטורםישע
 זײ־ עם װעלכען םיט קלאם, ארנײטער אינטערנאציאנאלען צען1גא פון טוב
 װאריט־ אונזײרע אידעאלען, און ת1חלום שעהנםטע אוגזערע פארבוד/ין נען

װעלט. בעםערער און שעהנערער א פאר קאםןז אין האפנונגען םםע
 און האםנומען די און װילען oyi ארנז אין שטארקט םאי ערשטער דער

 דער םון פרינציפען !אבעלע די פאר גײםם קאםפם דעם iאונ אין װעקט ער
 געםיהלען אריטעםם1םאלי די און באמעגונג, ארבײטער אלער1טעמאציא1אי
װעלם. דער אוי,ז שען1םע ארבײטם אלע פון ערונג1פארכרי א 1פ«

 א מיר, שיקען איינינקײט פראלעםארישער פון טאנ גרויםען דיזען אין
 אר־ אלע צד גרום א אםעריקע, אין קלאם ארבײטער ארגאדזירטען פרן טײל

 אונםער־ געגען קעםפען מענשען װאו ד,1לא ען1יע פון אתאניזאציעם נײםער
 און פאליםישע אלע אפצושאפע; כדי דיקטאטארען, הםינים םכל דריקוטז־און
םענשהײט. ע1ארכײטענ די פלאגען װאם פארטאלגונגען עקאנאטישע

 הײ־יאה• ער1 האט אינטעתעשאנאל, דער פון םיטגלידער די אונז, םאר
 גרוי־ באזוגדערס א באםרײאונג םענשליכער פוץ ױם־טוב םאי ערשטער ער1רי
 גראד זיך געפינט ױניאן אונזער און םעםבערשי• אעזער כאדײםונג. סע

 געװאונען נאר קאנען װעלכע קאםפען, ערנםטע און״ אויפנאבען גרויסע פאר
 דער םאלידאריםעט. ארבײטער און אײניגקײט ארבײטער דורך ען1װע

 יאחר חײנםיגען װעט צעשײדונג, פון יאחרען לאננע !עכצעחן נאך אי םאקט׳
t קאנםטתקטיװע צע1א1 די *io באװעגוננ ארבײםער איבעריגע ן1א ױניאן 

 ארבײ• אלע םון ױם־טוב אינםערנאציאנאלען דעם פײערען צחאטען װידער
 םקװער םעױםאן גתיםען אין אופן געםײמאמען א אויף װעלט דער אױף טער

 רײהען׳ אײגענע אונזערע אין אײגינקײט די שטארקען זיכער װעט גארדען,
 אונזער אין אריטעם1לי8ם ארגײטער פון םיםבאל דער װערען װעט ער און
 דיזער װעט םאכער, דרעס און קלאוק אומ, באװעגוגג. ארבײטער צער1נא

 די םאר באלעבאםים אונזערע םיט קאםף צום כאגײסםערען טוב ױם מאי
 און פרויען !ייערע און ברידער טרײד אונזערע פון ׳ םאדערונגען גערעכטע

 כאלעכאטים אונזערע אויך װעם םאי־םאניפעםטאציע גרױםע די קינדער:
 •1צעח האט ידניאן אװזער אז פאראײנזאםט, ניט !ײנען םיר 1א איבערצײגען

פרײנד. און סרובים טויזענטער דלינער
 פאראוים־ םאל אלע 1אי אינטערנעשאנאל » !שוועםםער און ברידער

 מאל אלע יך1 האט און קאםף, ארבײטער •ראגרעםיװעז יעדען אץ געגאנגען
 םאי־ די אין םאניפעםטאציע. ארכײםער גערעכטער יעדער אין באטײליגט
 אינטערנעשא־ די 1אי אםעריקע אין קלאם ארכײטער אידישען ne פײערונגען

 א-1לי8ם םאל אלע יך1 האם און רײחען ערשטע די אץ געװען םאל אלע נאל
קלאם. ארבײםער גאגצען דעם םיט ריױרט

 איגער־ אן עגטשטאנען רײח^ן אײגענע אומערע אין אבער 1אי לעצטענס
 קלאם ארבײםער פון אײניגקײט די פאדניכטעט חאט ױעלכער שונא, ליכעד

 סקווער םעדיםאן אין םאי־כדםינג דער אלזא אל1 וועלט. גאנצער דער אויף
 פארוױם• די אויף ענטפער אן זיץ יארק נױ אץ ארכײםער לע8 פון נארדען
 און באװעגונג, ארבײטער דער אץ םשיחים האםוניסטישע די פץ טועען
אי רײחעז׳ אײנענע אומערע אץ אײניגקײט פץ םיםבאל א ײערען ^  אזן
גסײעגיגג,• ארבײטער אידישע אומער שיאלטען קאגען נים םעחר זאל קײנער

שט׳י ען1די אינטערנעשאנאל, דער פון םעםבערם געגריסט, זײט  ער
 ד יאזםי,:?יא ארבײטער אינםערגאציאנאלען פת טוב ױם דעם — טאי

 םענשליכע,־ פ־ן ציל גרױםער דץ און טאנ דיזען פןן באדײטוע גײםטרײכע
 שעחנערער א פאר קאםפען אונזערע אץ כאגיייםטערען אונז אריםעטTל8ס

װעלט. בעסערער אח
!אינטערנעשאנאל אומער לעבען !אל
!באװעגונג ארבײטער אלװןןלםליכע די לעכען יאל

. דער לעכען אל1 ר ^ v __________1 מוג:סנ1?1”ע
״יי « י# ײ״

 נױ — לאנד. איבערץ קאמפיץ
 װײם־יפדעזידענט — באארד.

ביז אינטערנעשאנאל דער

 י^ר״ נױ דעד םון באריכטען די צו ציעיצ
 קא^וק־אינדופ־ דער םון און ױניאן קער

 דזיטענעראל די האט יאריז, נױ אין טריע
 זי .ווי נאכדעם — באארד עקזעקוטיװ

 םון באריכט $ אויסגעהערט אויו ה^ט
 פאד־ די װעגען שיצעזיגנער פרעדדענט
 באשלא״ באיצעבאטים די מיט האנדיצונגען

 יארקער נױ די באם^מעכטיגען צו כען
 רױ צו פאא נויטיגען אין דזיעאינטיבאארד

 םאױטטעהט םטךײס. גענערא^ א פען
 וױכ״ זעהר ז^נאר אנדערע, א<# אז ׳זיך

םון שאטען איז שטעהען באשיצוסען, טיגע
ט אויןי (שלוס .2 זוי (

פארצ״נדש אינהאלט□
ם

ם.8 נוםער ,נערעכטינ^ײש׳/
ט ס; .2 זיי ײ שענערזל פון ב^ריכפז נ  דז

אויסשטערוגג. ,,^רם״ ביןארד; עקז.
ט ײ בוןרינצ. ב^אדד דזש^יגט .3 ז
ט ײ :פון גײס, P# שטימעז בריף, .4 ז

אז׳ ב• ל פ א אז נ. ק מ צ ר *. א• קו
ט ײ ײס ליזקאל .5 ז אז׳ :ז םי ׳נ ש. שפילכי  דז

װ א ל ס ע ר ר. ב. און ב ע ײז דר
ט עדיםאריעלם. .6 זיי
ט ײ ר פ *7 ז ע צ בי ײ ע ײ דער — ד  ״אינצע

נ»ציא:»ל״.
ט ײ  מ*ו ערשבע• דער — יציטװאק א. .8 ז

ס. די און אג ױני
ם ײ ר ר. .9 ז ע רנ מו  ק#מו• :ײסטע די — כ

שע גאולח. ניסטי
ט (ערצעתיוגג). סטודעגמען — .10 זיי
ט יי קארעספ^נדענצען. ניים, .11 ז
ט י'  דעם צו רוןי בןןאדד דזש#יגט .12 ז

מןןי. ערשטען

 אינטערנעשאנאל רער פת פרעדדענט
 ־I8P אויןן ארנײט m צוױק וױיזט

מאנופעקטשװערס סיט פערעמ
r*— ■ ■־

 — פאדערונגען ױניאנס דער שטארק זעהר פארטײדיגט שלעזינגער ברודער
 די פון קאנקורענץ דער אױף זיך באקלאגען םאנופעקטשורערם אינםײד

שעםער. סװעט

jt s*־ * ׳*5 *

#אפריל טען13 דעם נאכםיטאג, שבת
 די םארגעסוםען םיקאדילי האטעל אין איז

 קלאוק־ דער צװישען קאנםערענץ צװײטע
 אינדאסטריעל דעם און ױניאז כיאכער

 אגריםענט. דעם באנײעז װענען קאונסיל,
 אסא־ די איז ?אונסיל אינדאסטריעל דער

ס אינםײד די םון םיאײשאז  םאנױ ^או
 האט ױניאן די װעםען םיט םעסטשורערס,

 געהט װאס אגרימענט, קאלעסטיװען א
ארום. חדשים צוױי אין אויס

 םארגעקױ איז סאנםערענץ ערשטע די
 צױ װאכען צעהן אומגעםעהר מיט מען
 האט ױניאן די װי דעם נאך גלײך ריס,

 בריף א באלעבאטים די צו ארױסגעשײןט
באניײ םאדערונגעז איהרע מיט
 פאר־ האט ױניאן די אנריםעגט. םון אונג

 פראצעגט צעחן פון העכערונג א :לאנגט
 וױידזש םינימום ביז־איצטיגען דעם אוין״

 דיס״ דעם םון מאדיםיצירוננ א ;סקײיצ
 באלעבאטים די װאס רעכט, טשארדזש

 נאך סאםוגיםטען די םון באהומען האבען
 גרינ־ די ;סטרײס גענעראל לעצטען דעם
 אר• םאר םאנד אינשורענס אן םון דונג

 באלעבא־ די םון חשבון אוים׳ן בײטער
 םאדע- טרײד װיכטיגע אנדערע און טים,

 דער םון רעגולירונג דער םאר רונגןנן
אינדוסטריע.

 האבען קאנפערענץ ערשטער דער בײ
 פאדע״ די אפגעװאר&ען באלמבאטים די

 אנםמע- חאבעז און מניאן דער םון רונגען
 טון געגען־מאדעחנג זײמר גענגעשטעלט

 ךער שאעזעגער, ברודער שסי^רבײט.
 דעםאלט חאט מניאן, חנר םון •רעזידענט

 פון םארלאגג חנם צוריהנעו^זעז נלײד
 ױײ נואראטומען די באלעבאטיםךאון די

 *וױי• » צו ביז געװאחח איגעלײגם נען
 שלע״ צוליב ׳איז וחנלכע סאנמערעגץ, טער

 פארגעקוםען ערשם קראגקחײמ, זינגעו־׳ס
שבת* לעצטען
ר בײ  האט קאנפערענץ צוױיםער מ
סון ■רעזידענט חןר שלעזמגער, ברוחנר

 װאם רעדע, אינטערעסאנטער און ליכער
 באקאנטשאפט גרינדליכע א געצײגט האט
 יעדען צוגלידערט איגדוסטריע, דער טיט

 און םאדערונגעז ױניאנ׳ס דער םון פונהט
 פון נױטװענדיגקײט דער וו*ען נערעדט

 ױניאן דער םון אקציע געמײנזאמער א
 צו קאונסיל אינדאסטריעל דעם םון און

 סװעט װאססענדען אצץ דעם באקעםפען
 נע״ גדויסע א איז װאם סיסטעם, שאפ

צדדים. בײדע פאר םאהר
 אמאצ װידמר האבען באלעבאטים די

 טרײד אין קאנקורענץ די אז גע׳טענה׳ט,
 אינדױ דער אין דעמאראליזאציע די און

 די נאכצוגעבען ניט זײ ערלויבט סטריע
ױניאץ. דער םון םאדערוננעז

 דעם אויך האבען מאנוםעהטשורערס די
 אדער שטײדארבייט, געםאדערט מאל

 װארס/ ־י פיעס י ״אםשאנאל װענינסטענס
 בא״ די און ארבײטער די אז מײנט, דאס
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 יארקער רו באפולמעכטיגט m חשענ.
י סטױיק גענעראל רופען צו וניאן

ס •-* ) f t ם ײ — )1 ז
 אז און באשאום וױכטיכעז העבסט דיזען

 סארש ױניאךאױפפערקזאפהײט נאנצע די
 סיטו$ציע יא:*קער v; דער אױף איצט

 בא־ אלעפצגס צו צוסונפט. איהר און
 סיטוא־ וױכטיגע דיזע ;ראד דאט דױערן

 םיה־ אונזער נעטזנען ױניאז דער פון ציע
 שאע־ פלעדדענט — װעגזױיזער איז רער

 צושטאנו/ היאנקען אזא אין — זיניע-
 ױנ־ די פאדאאזען צו איהם צױינגם װאס
 דעם אין גלאד װאכעז, עטאימג אױןז יאן

 בא־ די פיט פאדהאנדאוגנעז פון פאפמגט
 צוא״ב איז אגוועזענהײט זײז װאו םעס,
 דעל פאר וױכטינ אזױ עדפאהדוננען זיײע

ױגיאז•
 םע־ דער דובינסקי, װײס־סרעדדענט

 לאהאצ ױגיאן לאטעדס דעל פין נעדז״טעי
 שצעזיננער׳ס נעױאדמז באשטיפט איז ,10

 שאעזינ־ ביז װעט ער און פאלטרעטעל
 םון הױפט דער זײן צוריקקופען נער׳ס

אי:טרע;עשא:אצ. דעל
 פייס־ זײנעז מיטינגען װײטערע אאע

 דעי־ אונטער געװארען געפיהדט םעגס
 שצעזינכער פלעזידענט פון םשעדפאנשיפ

 נײ־ וױיס־פלעזידענט פיז טייאוױיז אדן
 װײס־ די באריכטעם האבעז;אך עס פא.

 איז אנמאגיני האנפאן, פרעדדענטעז
 פיאא״ אח יארקער נױ דער םון רײזבעדג
 הא־ וועאכע ױניאז, דדעספאבער זשצפיער

 דעם אויף אפנעשטעאט געגוי זיך בעז
דרעס־אינדוסטריע. דער פון צושטאגד

 אײגענע אן פארלאנגען דרעסמאנער
באארד דזשאינם

 האט אױםפערהזאפיןײט באזונדערע ״
 באריכט האכפאנ׳ס ױצױס אוױםנעדופעז

 םיז צושטאנד און טעטיגיןײט דער ות:ען
 ױניאז, פאכער דרעס יארקעד ניו דער
 עד װאס דעם, ווענען הדפטזעכאיך און

 לןאפוניסטישען װעכען באריכםעט האט
 דיז/צן דדעספאכער די בײ סטו־ײק״ *סײק

ווינטער.
 דזשע־ דער םון פעםבערס קאנטרי די
 גענוי ניט זײגען װעלכע באארד, נעראא

 אײגצעצהײשען די כױמ נזןײען באקאנט
 די װא׳ס גאריאא־כיעטאדעז, די םיט און

 אין אננעווענדעט האבען סאםוניםטען
 סטרײס, דרעססאבער זאגענאנטען דעם

D האבעז iri אויסהערענדינ געשטוינם 
 קאמזניסטי^ען םיז אײנצעאהײטען אאע

 דרעט־ אעצםעז אין באאםס און םעראד
ססדײק.
 בא־ נעװיסענהאפםעז האכסאנ׳ס אויט

 קאמױ די אז בא״טםעטיגט, ווערם ריבם,
 דרעס אעצטען זײער דורך דזאבען ניסטעז
 באדיײ שום קײן באקוםעז ניט םטדײק

 נע״ איז סטרײח נאנצער דעד אז סוגנ;
 קא־ דער םון טאנעײחן פאאיםי״טע א ותן

 םון באפעהא אױפ׳ז יארטײ מוניסטי^גר
 געאוננען זײ איז עס אז און מאסקווע,

 די טעדאריזירען צו פאאען מאנכע אין
 געדונ־ מיט ארבײטעז זײ װײא ארבײטער,

גאריאאס. נענע
 דרעט״ דער פון צוישטאנד דעם וועגען

 װײטזד איהרע ײענען און ױגיאז םאכעד־
 אויס״ זעהר האכמאן האט אויפכאבעז, רע

 פאמעשאא״ האט און געדעדט ®יהרליד
 זא־ םאכער דרעס יארקעד נױ די אז נען
מז צוריק אעז  דרעס אײגענע זײער באקי

 cv האם עד באאדד. דדטאינט מאמנר
 םוץ איז ער װאס דערמיט, באגרינדעט

 אסאאגאםײשאז דער נענען געותז אנםאכ:
 אײן אין מאמגר דדעס און האאוח די םװן

 עט״ נאך איצם, אבער ב^אדד, דדמאינם
מ ײז יאהד אי אמנז  צױ אדבײטעז און צוז

בע- ערםאהרוננ םח עד איז ״זאםעז  אי
 קאמפס־פזד דעד פאר איז עס אז *ײגם,

 דרעס• די ®ת איניצ^אטײחנ און חיגקײט
 אױמ״ װידעד גויטוחןנדיגקײט א כמנמד
 דרעסםאכער זעאבסגדטטעגדינע א ןמבויעז

 זאא װאס מדשינערי א באארד, דדטזאמם
דדעט״ די םים פאתעטען סיעציעא ײד

 אױסיצאי־סאיך עקזיסטירען זאא און טא:ער
דדעספאכער, די פאר

בע־ אז דערטאנען, צו כדאי איז עס
 געאע- די געהאט נאד האט האנטאן פאד

 דרעס־םאכעד א םאראאנגען צו גענהײט
 םאר״דעי שױ\ איז באארד דזיצאינט

 דרעסמא• םון קאמיטע א עױטינעץ באארד
 * פאראאנגט האט װאס ,89 אאקאא כער

 םאר באארד דדטאינט זעאבסט״צטענדיגע
 אנ״ ■רעזידענט װײס דרעסמאכער. די

 אגהע:־ אן געװען איז ותאכעו טאניני,
 די פון אמאאגאםײשאן דער םון גער

 פונדעסט־ האט דועסםאכער, און קאאוק
 אונטער׳שטיצט באריכט זײן אין װעכען

 אז ערקאערט, און םאר׳עאאנ האכמאלס
 בא״ דערצו איהם האט ערפאהרונג די

קערט.
 דיסקוםיע אויספיהראיכער אן :אך

 איבער־ עקזעקוטױו דז^ענעראא די האט
 קא״ ספעציעאער א צו םדאגע די גענעבעז

 אויספאריטעז גענױ דארוי װע*כע כייטע,
 באריכט א מיט קוםען דאן און אא;ע די
 דעױ אין קאנװעניטאן. ?ומענדעד דער צו

 עלך געװארעז בא׳שטימט זײנען יןאכױטע
 זוײס־פרעזײ דובינסקי, פלעזידעגט טינג

 און װאנדער ברעסאאו, האנטאן, דע;ט
 די פון מעגעדזיטערס די אנטאגעי.

 צוגעצוי״ װעאעז אאקאאעז טאכער דרעס
 דעי פת באראטוננעז די צו װערען נעז

קאםיטע.
באיטאא־ האט באאלד די װי דעם נאך

 האנװעדטאז קוטענדע די רופען צו סען
 קאיװאאגד קײז אינטערנע״טאנאא דער םון

 וועט סיטואציע יאדקער נױ די וױ <אײד
 די אויסנעהערט זי האט עראויבעז, עם

 םאריעײדענע׳קאםיטעס םון םאראאנגען
 אא־ צװישעז פראגעז ױריסדײדטאז זוענען

 װע־ אויך ;יארס נױ אין 17 איז 2 האא
 װזד געהאגדעאט האט און ̂׳,1 אאקאא ;ען
 איטאאיעגייטע די פון פאראאנג דעם גען

 םאראאננען װעאכע ^יתאגא, אין ברידער
 באאלד די אאלןאא. איטאאיעגישען אן

 אםצונע״ םראגע דיזע בא״טאאסעז האט
סיטיננ. קופענדען צום ביז אענען

 אין סטרײק גענעראל װעגען באשלוס
יארק. נױ

גע־ גאנצען אין איז זיצונג אעצטע די
 ־סיטוא־ יאריןער נױ דער געװידפעט װען
ױגיאן. קאאוקפאכער דער םון ציע

 געװארען ערעפענט איז מיטיננ דער
 האונסיל־ דעם אין םדיה 10:30 םיםװאך

 אונטער אינטעדנעיטאנאא, דער פיז רום
 יטאע־ פ«-עזידענט םון ט^ערפאנישיפ דער

 אזײ־ דרײ ביז נעדויערט האט און זינגער
נאכםיטאנ. נער

 איזידאל און ישאעזינגער םרעזידעגט
 םון מעגעדמגער דז״טענעראא דער נאגאער,

 האבען באאדד, דזשאינט יארקער נױ דער
 געיטיא־ באריכטעז אויסםיהראיכע אין

 ױני^ן דער פון אאגע אאזײםיגע די דערט
 יארה. נױ אין אינדוססריע דער םון און

 הויפט־ זיך האט עאעזיגגער פרעזידענט
 םארהאנד־ די אויף אפגע^״טעאט זעכאיך
 אסאסי־ מאנופעקטיטורערס די םון אוגנען

 װאם םאדערונגען, די אויןי און אײשאנס
 חגד צו ארויסגע^טעאט האט ױניאן די

 דער־ האט ער אגרימענט. פון באנײאוננ
 אר״ די אז פײגונג, זײן ארױסגעזאגט בײ

 צו בארעכטיגט אבסאאוט זײנען בײטעד
 איז ער אבװאהא אז און פאדערונגען דיזע

 םריד־ א אויף כדי טאז, צו אאעס וױאינ
 עראע־ צו םראגע גאנצזו די אופן איכעז
 אז איבערצײגט, אבער ער איז דמעז,
 נאכ־ ניט װעאען באאעבאםים די אױב

 ױניאן, דער םון םאחגרוננעז די געבעז
 גענעראא א צו קוטען װאחטײנאיך ותט

סטרײק.
 םײגסטענס װידער זיר האט נאגאער

 דעפאראאידרענדע די אויף אפנעעטעאט
 גע־ האט ער טרײד. אין אופױטטענדען

װאס הפקר״צױשטאנד, דעם ישיאדערט
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 !,א. אינחסםריע דער p* אי*ט הער׳טט,
 מנע?־ א סאר װאם מיט באוױזען האט
 דעם pm סװעט־י«עיער װאקשען עס תייט

 םיט נעמיאדערט האט ער הצאוה־טרייד.
 סון <אנע טרױערינע די םארנען טונקעלע

 זעהי אז דוינען װעצכע ^אוקםאכער, די
 I'.c אוםיעטענדען די iv װערען *ו עהנאיך

.1910 יאהר דעם פאר
 דיזעי סון אויסװעג אײנצינער אאם

 — נעזאנם, נאנלער האט — ס־טואציע,
 נענעז קאםף ענעדני׳טער נרויםער א איז
 םװעט־ די גענען און עעאער נאן־ױניאן די

 גע׳טעהן נאר אבער קעז דאם נעםםען.
 נאנצען אין נענעדאל־סטרייס א דורך

טרייד.
דיםקוסיע, אויםםיהראיכער אן נאך

 צו נעװ^רעז באעאאםען סוף צום איז
 דז׳טאינט יארקער נױ די נאםאלסעכטינען

 צו זײז נויטיג װעט עס אױנ »ז נאארד,
 הא־ זײ ען5זא< םטרײס, נענעראצ * רוםען

טאן. צו עם רעכט דאש גען
נע׳טלא־ דאן האט ׳טאעזיננער ברודער

 הארמא־ צו b'5» אן מיט זיצוגנ די סען
ט נײטע ױניאן. נאנצער דער סאר איניי

 דער פון פרעזידענט עקטינג דובינפקי
אעטערגעשאנמל

 נע׳טאאפען האט ׳טלעזיננער אײדער
 דעי נעמעלדעט ער האט ביטיננ, דעם

 דאה־ זיינע פון ראט אויפ׳ן «ז באארד,
עםליכע אויף אפפאוזרעז ער טוז טוירים

ojr גאשיאםען חאט ער t* און װאנען
מן גלייך, טיז u «ים ׳פבת. די n n םו 
ר  י וועט ער ביז אינםערנעשאנא^ ת
 ׳ ןף האס ארט, *«רוה זײן םון יןוםען ריק

 מענעדזשןר איצטינען דעם בא׳פםיםט
■ יאון, נױ אין ױניאן קאטערם דער םון *  ־

 ׳פאעזינגעד דוביגםהי. ורעזידענט װײם
 באארד־םיםנלידעד, די צו אאעלירם האט

 א אין נאר דובינסשי•!, זאלען זײ אז
 ויז װי או:טער׳שטיצען מאם נרעסעחןר

 ה»ט ער איוזם. צו נעטאן ד^ס האבען
 גיועס ער אז האםנוננ, די אויסנעדריקט

 אין װידער זיו ארום װאכען עטליכע אין
 «ז צוריקקערען נעזונדהײם בעסטער דער

 םעס• »אע זיינעז ױניאךם^יכטען, זײנע
 דורכמד נעווען באארד דער פון בערס

 m װאוג׳פ, אױםריכטינען םים׳ז דרוננען
 וון■ מקוים ׳פנעלםםען אס װי זאא דאם
 װ*ס זיד זאא ׳טלעזיננער אז און רען

 port ױניאז צום • צוריהסערעז פריהער
 ערפאהרונ* אילזייםינע רײכע, זײנע מיט
 ארב״םש־ אונערםידליכער זייז מיט ;נען

 ענןר• רײכע אזוי זיינע םים און קראפט
אויסדויער. און גיע

 בא׳שאאםען אײנ׳פםימע אויר איז עם
 סון ער^עדינונג חנר נאף ד5בא געײארען

 אנצוםאננען םיטואציע יארסער נױ דער
 אין ארנאניזאצי^ם־דר״װ גרויסען א

 אינעד׳ן דרעס״אינחסטריע נאנצער דער
 אמאניזאציאנט־קאםפײן אן און אאנד

קאנאדע. א־ן

 אין ארכײפ פראדוהסיוחן אידישע פװ אױסש&עלוננ
יארק נױ אץ נעעפענם אייראפא איסט

 8 אפריל, טען11 דעם דאנעױפטא:,
 בייצ־ פעדערײ^אן אין זיך האט אװענד,

 געעפענט סטריט, טע47 װעסט 71 דיננ,
 איל־ פונ׳ם אויסשטעאונג באװעג^יכע די

״ארט״. װעלטליכען
אויםגעטרא־ זײנען עםענובנ דער בײ

 אטינדצער, אלבערט רעדעס םיט טעז
 פארט קאלםאן, האוערד מעקי, דזשאדזיפ

 הענרי דר. יארק, נױ פון •קאמישאנער
 לװא״ דר. אייסנער, פארק פאסקאװיץ,

 און סיננאלאװסקי א. דר. וויטש,
פענקין. דדטײקאב דזשאדזש

םאקטען, מיט צײגט אויסשטעאונ: די
 דער װאס פוסטערען, לעבעדיגע םיט

 םראדוקטי• דער פאר אויף טוט ״ארט״
 איס־ אין פאסען אידישע די פון װיזירונג

אײראפא. טערן
 אויסאד״ די אויסגעשטעאט זײגען עס

 ען5שוי פיאפעסיאנעלע די םון בײטוננעז
 אנרװירטשאפט־6׳ די פיז און ״אדט״ פון

קאאאניעס. יציכע
 דער אויף פאדטלאטען זײנעז עס

 פוי־ פון עקספאגאטען מיט אויסשטעאונג
 םײד־ פאר יטויצ פא^קס װארשעװער :צעז

 קונסט פאר װערקשאפט פוסטער די אאך,
 טעכ־ מיטעיצ אידישע װיילנער די םעבעל,

שךל, האנדװערקער װיינער די שוא, נישע
 איגג״ םאר 5שו האגדװערקעד בריסקער די
 מײד־ פאר פ^ך־״טול בריסקער די אך,5

 קינדער און (דאטען גראדנע פון צאך,
 שויצ־םאבריק יצאדזער דעד פון קילײדער),

 (װעבערײ, װאלשטאטען די םלן און |
אווס, שטריהערײ,  װעש־ סטאקיגגס, ג̂י

^עטלאנד, םון העפטערײ). האנד נײערײ,
 האנס (שגײדערײ, מײדעל־שוא ריגער די

 קורסען געװערבע) קונסט שטריהערײ,
 שויצ דװינםלער די דערװאקסענע. פאר
 פון מעבעא). (שאאסערײ, איננ^אך פאר

םײתניצ־שויצ, ?ישענעווער די רוסעניע:
 העפד (װעש, דערװאקסענע םאר קורסען
 םעבעל). שאאסערײ, ראג־אדבײט, טערײ,

 װעש־ שגיידערײ, (דאםעז טשערנאװיץ
 ארגיעװ, בעסאראביען: םון העםטערײ).

שגײדער־שוא). (שאאסערײ, בענדערי
 פראדוהטען אאנדװירטשאפםאיכע די

 װײס־ אוקראינע, רומעניע, סויצעז, םיז
 הא• נערשטען, קארן, װײץ, רוסאאנד:

 סארטען אאערלײ םראסע, ארבעס, בער,
 טוסװעס, יאפעדארעז, פעטרישקע, קרויט,

 אאנףווירכד פוילישע די םון •ראדוקטען
ױטער, :מאאפעראטױוען שאםםאיכע

 אאנדװירט• אאע די האניג. .קעז,
 אויס זיך צײכענעז פראדוקטען שאםטאיכע

 אויסערלי• איז קװאליטעט הויכער םיט
אטרעקשאז. כע

 דער מאכט אײנדרוק שםאריןער א
 קונספדםעבעל, םאריװארשםאט םוםטזנר

 דעם חרך געװארען געגרינדעט איז װאם
j איז ,1925 יאהר אילם ״ארט״ m i l i 

 פארםאלקא״ װארשטאט דאזיגען דעם אין
 DH ארבײםעך ױגגע םאך אין זיד םעגען

 אויסען זוארשטאט דער איז ארום אזױ
מעבעצ דעם •ון צושסאגד חנם חויבען צו

 א האנטװערקער. אידישע די בײ םאך
 צו םארזוך א פאד שטעלט װאס צימער,
 סטיל. אידישעז אין קונסט־פעבעא שאפען

 אםזד פוז צימער יןאביגעט א איז דאס
 צי^ אריגינעאע אויט נוס־בוים׳ ריתאנער
 אין װארשטאטען, םוסטער םון כענונבען

 נעװארען אױסגענוצט זײגען עס װעאכע
ארנאמענטעז. אידישע אאטע
 נױ אין ״ארט״ םונ׳ם אויםשטעאונג די
 פראםעסיא• די אז באװיזען, האט יארק
 אײד די זײנעז ״ארט״ פונ׳ם שואעז נעאע
 אין אידען די םיהרען װאס בריק, ציגע

 פראדוקטױוען^י א צו אײראםא איסטערן
אעבען.
 דזשאדזש װי װינשעז, צו איז עם

 זײן אין אויסגעדריהט זיר האט סעקי
 אײ יארקער נױ גאנצע די אז באנריסוננ,

 זעחעץ און סומען זאא באפעאקערונג דישע
^ארם״♦ םון אױסשםעאונג באװעגאיכע די
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ט פה מיטינג שצנ  קלאוק פון כאארד ח
דרענ אח
סעחי־עטער־ט־עז^ורע־ װאנדער, הערוײ םיז

 דזש^־נט דער פון םיטיננ רעגעלעד 8
 רי• |iM דחןס סהוירטס, ראןווק, נאארר

 ,9 ,3 2 י^קאצעז ױניאן, םאכער םער
 און 82 ,64 ,48 ,35 ,23 ,22 ,21 ,17 ,10
 נע־ *■:עהאצטעז איז י״ װ. נ. ל. א. ,89

 אי־ טען3 דעם אװענט, םיטװאר װארען
>  פון אױדיט«דױס דעם אין ,1929 ו
 טע16 װעםט 3 אינטערנע־פאנאיל, דער

סטריט.
סטא^על. ם. בר. — טשעלטאן

ק^ס״טעס.
 דעם פארטרעטעגדיג באאס, פיאיפ םר.
 אידען די פאר תאםפײן״ געצײג ^םאאקס

 אז ערקאערט, און ערשײנט רוס^אנר, אין
 נעװא־ געגריגדעט איז ארגאגיזאציע ריזע
 אום געאט זאמאען צו צװעק דעם פיט רען
 די סאד מאשינען און גקצײג סויפען צו

רוסאאנד. אין אידען דעקאאסירטע
 דזשאיגט די אז םאראאנגט, עי
סאמ«ייז. דיזען אינדארסירען זאא כאארד

 אייגשטיפיג װעיט פאל^א;: דיזער
גוטגעהייסען.

 םון פראטאסאא באארד דזשאיגט דער
פאמעאעזעץ װערש טאלטש טעז27 דעם
גוטגעהײסען. און

דיס־ די פארטנעזעצט דאן װעלט עס
 דירעק• אװ באאדד דעם איבעל קוסיע
 מארטש, טעז25 דעם בניז בא־יבט טאדס

 דעם פון נעװאיען אפגעאײגט איז װזןאכע
טיטיננ. אעצטעז
 באארד דער םון רעהאפענדאציע די

 ״עמױרדזשזגנסי דער אז דירעקטאלס, אװ
 ותיען פארװאאטעם זאא פ$:ד" כטרײק

נוט* װערט טלאסטיס, ןןגװ באא־ד א פון
געהײס*;;.

 דער אויפנענוטען דאן װעלט עס
 באשעם־ װאס דזשאבערס, װעכען פוגקט
לאטעלס. טיגעז

 אאגעטײנע אן זיך ענטוױקעאם עס
 װעא־ איז ®ונקט, דיזעז וחגגען דיסהוסיע

 דעאע״ צאהא א זיך באטײאיגצז ע׳ס כעד
 מט־ ווערט ענדאיך בעאטטע. אין גאטעז

 באארד דער פזץ באו־יכט דע• נעהײסען
דייעלםא״ס. אװ

 אפ גיט דירעקטארס אװ באאלד די
 װאס פיטענ, דעם פון באריכט פאאגענלעז

 ערשטען דעם נעװארעז אפנעהאאםען איז
:1929 אפליא,

 באארד דער םח םיטיננ לעגעאער א
געװא־ אפגעהמאםעז איז דילעקטאלס אװ
 אפריא, טעז1 דעם אװענס, כיאגטא; רען

 איגטערגעשא• דער פון אפיס^ אץ ,1929
סטרים. טע16 װעסט 3 נא^

. א. בר. — טיטע־טאן ריע̂ן
 ‘םי די אז באריכטעמ, װאגדער נ־.

 האט באארד דזשאינט פון אא:ע נאוציע״ע
 ערסאערמ עד פארבעסערמ. :יט נאל זיך
 פיז אויםנאםע דער מיט ^אקאאען, אאע אז
 דזשאינט דער צו שואדיג זײנען פאר, א

טרע־ װעאכע געאט, סועיעז געװיסע כאארד
 דא• טויזענד 1? פון הכא סך א אז םעז

 באצאהאען זאאען אאקאאען די ײעז צאי.
 אאנע םיגאנצתאע די װאאט סודעז, דיזע

 םאר־ באדײטענד באאדד דזשאיגט םיז
נעװאדעז. אײכםעלמ
 אאננע א ארויס רופט באדיכם דיזער
 דירעפםארס אװ באארד די און דיסקופיע
 אא״ אלע צו בריזי א *טימז צו באישאי־סט

 צום נעאט שואדיג זײנעז װאס גאאעז,
 זײ אױםפאדערעז און באארד, תשאינש

חוב. זײזנר גאײד באצאהיעז צז
ב^רייכמעז• מענעדזשער׳ם

 בראנד פון םענעדזשער טשענסער, בר.
 איהם איו עם אז באריכטעג^ אםים, װיא

 ארגא״ ותד מון היא«י דער כױם געאוגגעז,
 4 אדגןוגיוירעז צו האמים^ ניזײשאן

 די פזן וווױי שעאער. דרעם 2 און ^איה
 ױגיאן unw זיינען שע§ער קאאוק םיר

 אוםקאג• געװאן זײנען ױי אבעד שעפעד,
 גאצומען איחם איו איצם< טראאירבאר.

 באדינגוג־ ױגיאן דאדמען אײנצושטעלען
^ ארבײםער n און נען ע י  געװארען ז

פדסגלימר. גוטשמעהעגדע
מז צעצפתגס א  ארויס• אר1שע צזזײ ה

 ש»י אית און דיםשריקם זײז פון געטופט
 סאג־ אציגד געזוארנז. אויפגענעבען איז

 d%bii 20 בראגזוױצער חנר םלאאירם
ק # שזנאציס דרעס אוז ^או

W « בר• ווערם באראםונג קודמר 
ט טשזמנמר׳ס כ די  נזממנהיממנן• מ

מד טעטץ, נר. ײ «ת םזנגנדו *מ»נ

 ארגאגי• צו געי״ונגען איהם איז נאריכט,
 ער װעאכע פוז שעיעל, 35 נאד זידען
 אין דאאאר 1,500 ארום קאאעקטירט האט
 די צוױשען געאט. איעטריטס און דױס

 אמע־ צאהא א :עױע; זײגעז שעפער 35
 אײן און שע»ער אםאםיאײשאן ריקאן

 מען װעאכע שאי, קאוניסיא איגדאסטריאא
 זײנען זײ וױיא איסטאפען, געמוזט האט

אומקאנטראאירבאד. גערוען
גוטגעהײ• װעלט בארינט מעטצ׳ס בר.

סען.
 האט ער אז עלקרעלט, האבטאן בר.

 טעטינ־ דער װעגען באריכט א צונעגרײט
 אבער דעפאלטטענט, דרעס חגם םון הײט

 איהם. עדדיגען צו באוו״זען גיט האט ער
 צום באריכם דעם איבעדגעבען װעט ער

 איהם װעט עד וױ ש:עא אזוי סןןהרעטאר
ענדיגען.

.כאריכט. מענעדזשעדס גענעראל
אעצ־ דער אז באריכטעט, נאנאעל בד.

 גוטע נזבראכט האט דראיװ שבת טער
 ױאס רעױיוי אבטענדיג ניט רעזואטאטעז,

 איז זיד ד׳אנעז פעטבערס צאהא קאײגע א
 אז ״אויך ערקאערט על באטײאינט. איהם

 ױניאן דעױ איז דיאיװ שבת דעם דא:ה א
 קאנטראא פעכטען א קריגעז צו געאונגען

 איבײשער די אח שעפעי, צאא » אין
 זײערע עלפיאט שעפער״האבען דיזע אין

 םעםט איז על ױגיאין. דער צו םאיכטען
 אהטױוע אונזעלע װען אז איבעדצײגם,

 א*:טערע• כד;הר זיך װאלםצן טיםכאידע•
 דגיאז די װאאט דראײו, דיזען םיט סירם

דעם. דורך אױפטאן םיעא זעהר געקאנט
אא־ אז אוץ־, באריכטעט נאגאער בר.

 צ. מאסס בר. ^רוועהאט האם 10 האא
 בר. און אגענט ביזנעס אאס נארדאן
אפיס. אין שויז זיך געפעט גאדדאן

 אז ער, עלהאערט 17 אאקאא וועגען
 ביזנע׳ם א עלװעהאעז זוענען פדאנע די

 עראע־ גיט פאראויפינ נאך איז אנענט
 ביד א ערװעהאט האט אאקאא דער דיגט.

 באםרעםענדער דער אבער אגענט, נעס
 אנצוגעםעז ענטזאגם זיך האם קאנדידאט

 בד. אטענדעט פאראױפיג אםט. דיזען
 ,17 אאקאא םיז כיענעדזשער דער סנײדער,

 םאר־ האט ער וועאכצן דיסםריסט, דעם
 ביזנעס א נעוועז איז ער ווען טראטען
 געאאזט דערפאר האט נאנאער בר. אנענט.
 ארײנ־ טוזען זײ אז ,17 אאסאא װיסעז
 װי שפעטער גיט אנעגט ביזגעס א שײןען

אםריא. טען3 דעם מיםוואד,
 נאנאער׳ס בר. סיט פארבינדוננ אין
 די «ז םגײדער, בר. ערגאערט באריכט

 איהר כײ װעט 17 אאהאא םון באארד עהז.
 טען2 דעם ריגםטאג, מיטיגג, נעתסטען

 ער־ װענען םראנע די עראעדיגען אפריא,
 פארצאננט ער אגעגט. ביזנעם א וועהאען

 דירעסםארם אױ באארד די אז דערפאר,
 דעם נאד ביז םראגע דיזע אפאײגעז זאא

 אאהאא םון באארד עהז. דער םון מיטינג
 בא־ װערט פאראא:; סנײדער׳ס בר. .17

וױאיגט.
 בר. ײ;דם באראטינג וןורצער א נאך

גוטגעהײסעז. באריכט נאגאער׳ס
נעשאא״ טיטינ: דער װערט דעדמיט

סעז.
 דײ אװ באארד דעד םוז באריכט דער

גוטנעהײסען. װעדם רעקםארס
צושריםטען.

 אאדט איעג עיד נאםיטוראאיזײשאן די
 דע־ שיסעז צו באארד דזשאינט די אײן

 סאנפעחננץ יצהראיכער איהר צו צפנאטעז
 זונםאנ, ווערען אונעהאאםעז וועט װאס
 נאבטײ זײנער א 2 אפריא, &ען21 דעם
 איסט 175 האא, סארותרטם אין טאנ,

 גוטגעהײ־ ווערט צושריםט די בראדװיי.
 ורערען דעאענאטעז םאאנענדע די און םען

:ערוועחצם
•2 אאקאא אעוױנסאן, י.
.9 אאהאא ראתנבערג,. ב.

.34 אאסאא אראנסקי, סש.
 דזשאיגם דעם גוט הײםם 9 אאיןווצ

םערץ. טעז27 דעם פון ■ראסאקאא ״באארד
פראםא־ דעם גום חײסט 23 צאקאצ

מעז•27 דעם םארטש ®ח קאא
פראםאקא־ די גום חײסט 82 אאקאצ

 אח םעז20 טען,13 דעם מארטש םון צצן
מען.27>

•ראםאסאצעז די גוט חילסט 89 צאקאצ
ח טע20 םעז,13 חנם ם»רטש *טון ־27 י

מז צאזט 9 ד דזשאינם חנם ו

 בר. ערװעחאט חאנען ז» אז נאארד
 אין סעהלעטער דיעד אאם מױרטצסאן

 דעם פון ט-אסטיס אװ באאדד חנם
פאגד׳/ םטרײק ״עמױרדזשעגסי

 שויא־ נל. ערװעחיט האס 22 אאתאצ
צװעק. זצלכען דעם פאר טאן

 פלעכרער בר. ערװעחאט האט 23 אאקאא
צװעק. זעאכען דעם פאר

 װאס אאגע יעצטיגע רי דיםקוטירעגדיג
 אגשטלענגוגג ױדאנס׳ס דער אגבאאצנגט

 אױך וױ באדיגגונגען ױגיאן אײנצושטעאען
 געקוםען מיר זײגען דראיװ, דױס דעם
 פון דעשאדע יעצטיגל די אז שאוס, צום

ײכשיגע. קײן ניט איז קאאעקשאגם די
 ראאעהשאגם די אז אױם, װײזט עס
 אוגטערנע־ וריװאטע א געװארען זײנען
 אאקאאען די זי;ט אאקאאען, די בײ מוגג

 װעאכע קאנטראאערם אײגענע שטעאען-אן
 דעם פון ריעות דעם אוגטער ניט שטמהען

 דארום קענען זײ און באארד, דזשאינט
 דזשאיגש דעם פון װערען קריטיסירט גיט

 זאגאר רוען אאקא^ען אגדערע די אדער
 צזפרידעג״ ?ײן :יט איז נערזאן זײער

שטעאעגדע.
 דער פון 1 סעתשאן ,4 ארטיסעא

 זין -עזט קאנסטיטוציע, באארד דזשאינט
: פאאנט װי

 אגפיהלען זאא באארד דזשאיגט ״דער
 אא־ אגגצשאאסעגע זײגע פאר ארבײט די

 אגפיהרען —:בײשפיא צום װי קאאען,
 שטענדארדס, אײגשטעאען און םטדײסס

 און שטונדעז װײדזשעס, אנבאאאנגט װאס
שעפער״. די קאנטדאאירען

 טײא־ דך אעזט ,8 סעלןשאז ,5 ארטיקעא
•— :פאאגט װי װײז

 דאבען מעגדזשעד ;ענעראא ״דעל
 א:ע:־ ביעעפ א־יע איבער אויפזיכט דעם
 זאא און באא-י משאינט דעם pc טען

 די פון בא־־יבטעז װעכענטאיכע אפגעהטען
מענעדזשעדם״. דיסטריהט

ניז־ ערװעהאטע רעגעאע די אגשטאט
 פאר־ זײן זאאען װעאבע אגעגטען, געס

 די אין באדיגגוננען די פאר אנטװאדםאיך
 די ײער$; דיסטריקט, זײער אין שעפער
 םארםרעטעד, עטציכע םון באזובט שעפער

 צװעה דעם טיט אאקאאען, פארשידענע סון
 פון ביכאאך ױניאן די קאגשראאירעז צו
 יעספעקטיװע זײערע םון מעמבערס, די

 שאיכטען צו אױף ותהרענד ״קרעפםס׳/
 אײגער. נאױז באשטימט איז קאטפאײנטס

 אונזערע זײגען דערםון רעזואטאט אאס
 דעל אז אײנדרוק, דעם אזנטער מעטבערס
 ײעהר :יט עקזישטילט באארד דזשאינט

 א באויז געװאדזוז איז ױניאן די און
 אונ־ פון טאנבע אגענטור. ״סאאעהטיגג״

 אוגזעל באזזכט האבעז םיטכאידעד זערע
 דײ גענעז פראטעסטילט האבען און אפיס

 אונטע• אז עדהאעהרענדינ צזשםאנד, זען
 װער נימ זײ װײםיגז־ *וסשטענדען דיוע

 װאס פאלטלעסעי אפת׳ער דער איז עס
 זײעדע גאנשדאאירען צו אױטאריזירט איז

ר. ע עי ש
אי־ דיזער אז מײנוגג, אונזער איז עם

 פון פ־אנרעס דעם צו שטערונג א איז בעל
 צאיא־ דער צו ספעציע^ ױניאן, אוגזער
 פע־ דיזע פיטגאידער. אונזערע פון ^יטעם
 אונ־ אױב דעמאראליזירענד. איז טאדע
 ניט פיזיש זײנעז ביונעס-אנצנםען זערע

 װאס א־״עס צו אטעגחנז צו איטשטאנד
 דער זאצ שעפער, די איז םאר קוםט

 קאנםדאלערס אנשטעלען באארד דזשאינם
 צום פאךאנטװארטליך זײן זאאען װאם

 כתנעדזשעד• גענעראל און דיסםריסט
די־ אנגעהפען װעס איהר אז האפעגדיג,

 n אױסכצסעחנן זעהן און צושריפט זען
פיר, פארבליימנז סיטואציע,

גרוס, נ־ידערליכען פיט
י. װ. צ. א. ,9 לאקאל

כענעדזשער. קוילטצפאן, נ.
 איבעלגעוױזען װעלט צושליפט דער

דירעחטארס. אװ באאיד צום
:כמריכט םענעדזשעדס גענעדאל

 װעכענטאיבען זײן אפ גיש נאגאער בר.
 אג־ װאס אז ערתאעהרט, ער און באריבט

 אאקאאען די װענען פראגע די באאאנגם
 הװא־ זײעל אױסגעפיאמ ניט האנען װאש
 פאקטיש עס איז אגענטען ביז:עס טא

 א״ײנ־ שױן האט 10 אאקאא עראײדינט.
 לאט 17 *,אאקא ניזנעס׳אגעגט. א געשיקט

ד אז באשאאסען, ״  בר. פענעדזשעד, ז
 א אטעגלעז פא־אױפיג זאר סנײדעל,

 אראנזשירט האט 3 אאלא^ דיסטליהש.
̂! פע:עדז״.״;ל זײער אז  א אטענדען זא

 א*ז א־אגזשפענט דיזער און דיסט־ילט,
 באארד דעל פון ;עװארען גוטגעהײסען

 בא־ דזשאיגט דעם אין דירעקטאדס אװ
< רי באױז באײבט אדר ^  אאקאא פון ײ
 בא־ א-הם איז cy וױיט װי אױף .35

 פענ־ אאע אן 35 אאי־אא װענדעט װארסט,
 פעלזאן פאסענהג א געפינען צו איכקײמען

 אז דבער, איז עס און אפט דיזען פאד
 ביז־ א אדײנשיקען גיבען אין װעאען זײ

אנענט. נעס
 אױפטעךלזאפ־ײש די אױך ציהט ער

 אװ ל“באא דעם צו דעאענאטען די פון
 שבת־ דעמ ווע:ען באדיבט דידעלטןודס

 זײ אז זי*, צי אפעאירט עד און דדאױו
 עינסם־ פעהר פיט באציהען זיך זאאען
אנגעאענענ־יוײט. דיזער צו קײט

 אויט אז אויך, ערהאעהרמ נאגלע• בר.
 געקלאגעץ האט עי װאס באיינט דעם
 פר<ד־ באז.נט ראכען װאס םעגשען פון

 ער־ ער אז אױב, װײזט שאעדננער דע:ט
 אים* זײן װעט ע*־ אין שנעא דך האאש

 יארק :ױ <זײ\ זיך אופצוקעהיען שטאגד
 ברודער װי ש;עא אזוי װ$ך. עגדע בײ

 גע־ װעיעז ייקהופען צ װעס שאעזיגגער
 אראנדזשםענטס גױטיכע די וועדען פאבט

 אס^סיאײיטאנס ײדע:ע9פאד די טיפ
 זײ־ װאס קאגפעדעכצען די פאדטצוזעצען

 אפ־ זײן צואיב גזגװאױען אפנעאענט :ען
וועזעגהײט.

 ־י אז אױך, עללןאעהרם :אנאער בר.
 באנײעז צו א;באאא:;ם װאס םימואציע,

 די עלכבשע. ;אדן א איז אגריפענטס, די
 גאײככ״לםינ זיין צו שיינען באאעבאטים

 האבען פיר ײעאכע פאדעױגכעז, די צו
 יײ״ ן זא^ דאפ אויב ארויסכעששצאס.

 זיך האבעז פיר װי נאבדעם שטעאונג, על
 האגפערענץ. א אין צוזאפענגעטראפעז

 רעזואטא־ עדנסטע צו פיהלעז דאס קען
 פאא־ זײן רא־ום כױזען פיר און טעז,

 כי־ די בא;ע:ע:ען צו צוגעכרײט שטענדיג
ענטװיהצען. דערפ,ין זיך לען װאס טואציע

 אן אליים רופפ באלינט נאגאער׳ס בר. «
 ױעא־ פון v פארי■ איז דיסקוסיע, עדנסטע

 װא־ פלאכע, א ;עשטעאט וחןלס עס כער
״פובאיס*שי״ : :vi ניט האבען סיד רום

 דער םיש כתםבעלש אונזעדע באקענען צו
 ענט־ נאנאעד בר. סיטואציע. יעצםיגעד

 שופען װעט עס װען אז דארויף, פעלם
 האבען ;יט פיר װעאען צײט, ריכטיגע די

פיבאיסיטי. איץ פאנגעא גײן
 גוטגע״ ײ<־ט באריכט נאגאער׳ס בר.

הײסען.
נעש^א״ פישינ-ג דער װעדט דעלפיט

סען.

 2 מיטוואה גארדען, םלווער מעדיםאן אין אײנער וױ אלע
 אינ* דעד װערען געפײערט װעט עס װאו נאכטיטאג, אזײגער

 מא״. ערשטען דעם םון יום־םוב אדבײטער טערבאצ״אנאלעד
אפיס. ױניאן אין באקומען צו םיסעטס

? עקס־לאקס איז װאם
 *ון ערפינדוננען וױכפױנםםע די פץ א״נע איז ןקם־לאקם

 םשאקאלאד־קענדי, א rn דאם װיסענשאפט. םעדיצינישער חןר
 פון סלאץ דעם ■ארנעחם® pat םאנען Dp חתולירם וועלכעם

 לאקמרז ביםער־ײאםער, חבארבער, כיםער־זאלץ, קאםםאר־איד,
 אנ־ םילע נאך און יללען,8 נעפארבםהן אדער כ«וקערטע יאוז־ער,

jn p וועלכע סאר אפפיהר־טיםלעז אלפדםאדישע n p p ,ם»ן 
ipppteas. זיך םלעגען קינד אחןר פרױ

 גןף איז עם ײרך. און חרך גדטאקיןלאד א אי« :ןקם־לאקם
pane גענען נאטירליר און נעלאסען וױרהם און םעם אין p s 

4קרעםי«ןן אדער שםערזמןן אחן םן»ען-פארשמא#תג, r® ®ארםעז

*יץ־. איבערזױיגם אץ חײנם באקש א •רייעט
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 דרעםמ
ארנײט דער נײ

pc .ממרעטער ש^יםיין, דז׳כ

 1פ«ר׳ באדײטונג זײן — פםח
מרבײטער.

 איו מצרים יציאת םון געשיכטע די
 ד אױנ און תשיכטע, שעדונע * סארט

 בא׳ אענעגדע, * וױ מעדןד גיט אפיאו איז
 היסטא־ סאוט יעגעם צו אױך זי אא:;ט
 גיט װעאען װעאכע אענעגדעס, וישע
 װעיען עס וױ אאנג אזױ װערען געסען

 באהערשטע, און הערשעו עקדסטירען
ארבייטער. איז נאאעבאטים

 מעיטח די איז ארבײטעד אונז פאר
 דאס װאס דערפאר איגטערעסאגט •סח

 עקס״ אן פון באפדײאונ; די באצײכענט
 אונז םאר אױך איז זי פאאק. |טיוטעז1יאו

 אערענט זי װאס דעוםאר, אינטערעסאגט
 ענט־ א״ניגקײט, םון :אדייטונג ד* אונז

 סיד פיחתרשאמט. און שאאסעג־ײט
 הערשענחנ די אז פאר, זיך שטעאען

 געשראחען ניט זיך האט מצרים פון מאכט
 זיך חאבעז זײ סטראשונקען. משח׳ס פאד

 האבען זײ װען דערשראקען יע אבעד
 * זיו געגען האבען זײ אז דערפיהאט,

 פואחטישען א מיט אדסײ פאדאײניגטע
פיהרער.
 האאעגעז אונזערע װען טעג די זײט

 זײי־ געסנאטען אײם הע:ט די מיט האבעז
 טויזענט פאר היבשע א פאראאפען נען

 געענ־ שטאוק זיך האט צייט די יאזזר.
 כאראקטער זײן און מענש דער דערט,

 דער זעאמגר. דער פארבאיבען אבער איז
 עסספאואטירעז צו באהערשען, צו בעאוסס

 אונזערע האבען אונטערדריקען און
 םאס, ;רױסער א אין היינט, פון פדעה׳ס

 םיאע אורעאטערען. זײערע פון גע׳ירש׳נט
 בעסערען א מאכען :אך פרובירען זײ פון

טאטעס. זײעדע םון דזשאב
 צייט זײער אז װײסען, מיר אמת,

 שױן זײ װעאען לאנג באגרעניצטע. א איז
 •ייעאעז זײ װען און זיצען. ניט זאטעא אין

 אנד קײן זיי װעאען פאאען, צו אגפאנגען
 אבער איז דערוױיא געפינען. :יט גרונט

 הערם דארט און דא יאך. דעד עװעראאך
 שװער אז קומט עס װעדדגעיטרײ. דער זיך

 אויערען די פאױטטאפעז ״קנעטען״. דאס
 םיטעא א אח אויגען די סארטאכען אדער
 אנ־ װערען דעריבער קינדעד. ?צײגע םאר

 די אײזעז צו םיטיצען באילדיגע געװענדעט
 אא־ דעם םאר אראבאעמען. םאמענטאאע

 הויבען באפרײאונגם״אנגריף געםײנעם
 צוצוגרײטען. באצײטענס אן שוין זיך םיר
 םון אעזער איגדיװידועאער איהר, אויב און
 בײגע^טײערט ניט נאך האט ?זורות, די

 צו מיטװירסונג און ארבײט חאק אײער
 ^טארק מיר האבען טאג, גדויסען \ענעם
 אין געסינען זיך װעט איהד אז סורא,

 ארבעה די םון איעעם פיז לא:ע דער
ער^טען... דעם פון גיט דוקא און בגים

!ם«י עױטמער דער לעבע עס
 מאדנע םאר ײאס ער?זטער. דער מאי

 דערװעיזט עס עראינערוננעז און נעדאנקען
 קאטזי יעדער מאי. עחפטער דער אונז אין

 אנ־ האבען ארבײטער אידימע די ותאכען
 הײ־ דיזען םיט פארבונדעז איז געםיהרט

 דער — אלײן װארט דאס םא^ איגעז
 אאס געדינט ש\י\ האט — םאי עחפטער

 עס װער םאראײניגוננ. צו קאםוי, צום רוף
 עחטטע ריזיגע די בייגעװאועט ניט האט
 פאר־ די םון ממאנסטראציעם מאי

 םאר־ ניט גאר זין־ חאן יאהרעז, םאחםח
 דעם פון באדײטונג גװאאדיגע די עטעאען

 וועלכער יאהר, איז טאנ *ײדאײנצעעך
 הצרצער די םאראײניגען 1צ געדינט האט

 או? לענדער אלע פון ארבײטער אל^ םון
ראסען. אלע םון

 וועאנדמאחמח רי געתוםעז אבער איז
 אוץ אחדות אונזער צױטטערט האט און

 ערלזד ניט חאט םאחםח די וואס דאס
 באװיזען קאםוױזם דער '[W חאם דינם

 •רעדיגען צו אנשטאט םאחננדיגען. צו
 נאלעמד די נעגען מאםוי אח

 םיםאר־ נעכמינע אונזערע האבעז םים,
 nwr פוז פײעחנן די געחעצס נײמער

 צוױיםעז. חנם נעגצז ארבײכתר אײן מצד
 א געװארעז איו קלאסעךאאםוי דעם פון

 בראוחנ אונזעחנ •אע נרודער־׳קאמי.
 אױפ־ חאבען מיר וועצכע םיט האםםזס,

 tntfn וחנקמ »ח וועלט די מרודערט
 באדײטענדע *ױםנעװירקט :ו

•Vi D'ruM n זייגעו ׳ג«ז
ײיד זייגמ ני

 געווזרען *יז סמרניטערט »ון טריטט
 טדנייטער• »ירי׳*ע וי pc <עגען ד*ס

רטסען.
 טנער זיך חױנען נאיסאיכעדווייזע

 אוג־ pc סינינים נ«וױיזען «ו »ן ס«ורט
 ev ה*מסס־?וסטינהייט. טד«וייגער זער

 ג<ײכגיאטיגסײט די צוניסיעו צו£*?ט
 V ס»ר ה^ט װעינע ■*סױױטעט, און

 רייחען. אונזערע אין <ונ:עה*יטען *ייט
חנג טטי ערשטע די ע  <ע«טען pc ^י

ױמן. רטס ח*ט י^חר  ה״נטינם נטו
 נולט׳ער. ׳עארסער, עס זיך מערקט יטהר
 גרויע » »וז«מען זיד סוסען עס נ^ר װאו

 ער׳!)־ דעם װענעז מען רעדט טרב״םער,
 דעסט;* גד»נדיעזער דער װענעז )ם*י טעז

 געווט־ «ר«;ז^ירט איז װעינע סטראזיע,
 די מיטװאר. קוםענדינען רעם םאד רען

 איז נילעטען אייגטדיטס אויוי נאכפראגע
 דעם אויף ?וקענדי; ניט א.יז נרױס, זעהר
 אץ ביזי *ניסעלע נאך איז עס װאס

 ױם־ ;עזע»<יכער יויין װאס און טרײד
 די זיך נדייטען ניט, אויר עם איז טונ

 iv ׳!ו;»ער־װ"ז קוםען צו דרעםםאכער
׳ דעדאנםטראציע. נרױסער דער

 שטאדה זעהר נאטיר^יך, װאאט, אונז
 ז*אעז דרעסמאכער די אױב נעסרעהט

 דאי ער׳פטעז היינטיגעז מאכען טאקע
 אנ־ העאםען און ױם״טונ רענעאען א פאר

 גאר־ םסװער מעדיס*ן נרויסען דעם פי^ען
 נאאע־ אויבערעטע די ביז אונטען פ־ן דען

tq ה״נטינען דוקא ריס. a װיי( דערפאר 
 *,קאמ, * םון tyiit? אויפ׳ן 1עטעי.ע םיר
 נדויםער דער אט באאענאטים. די מיט

 דארןי מיטיננ גארדען םקװער' סעדיסאן
 :א?ע• דרעס די iv אנזא: אן אצם דינעז

 אײנינ ׳טטעזזען ארבייטער די אז באטים,
 זייער פאר קעמפען iv ענ^אאסעז און

 ביר־ און מענ׳שציכע זייערע פאד ױניאז,
רעכטע. נעראיכע

 דארט זאצ םיט־ננ. div אאזא, קומט,
 טעטיג״ נרויםער א פרן אנפאננ דער זיין

 נראנדיע׳ א זײן טאסע עם זאא און סייט
_ אנפאננ. זער

טעקם דעם «לץ נ»ך צאהלט םען
 דער סון אויסנאבע אעצטער דער איז

 אנאנםירט מיר האבען ״נערעכםינהײט״
 האבען װעאכע ׳טעיער, די םון נעםען די

 ״עמוירדזשענסי דעם באצאהאט pic׳
 םאדעפענטאיבען טיר טעקש״. םטרייס

 עעפער, צאהא « נאר צופריד«תײט מיט
 אין טעקס דעם באצאהאט האבעז װעאכע

 װאך: פאתאמענער דער םון פאראויף
 זײאיח. ט׳טאראס דרעס. םיאװעראז

 פייננאאד. מ. בראס. סישעאבערג
 דרעם. קאזאאװ בעטססי. און נראם

 יואםטיום. אייאן דזשאיס. עםעט
דרעס. פאבאיס םטייאװעיר.

זימעדםא]. י.
 האבען שעפער דעדםאנטע■ די אויםער

אוים׳ן טייאװײז באצאתאט *נדערע סן־ א

M m 1» **חלומען איגדוױדו׳ו^ו די 
oilm an רער פוו אויס»א(ויצ| װעחון 

?יסט«,
on אז ױשר׳ויג, וױ סעחר ניט איז

 ײוגטער• •ביםעי «יר זייא׳נז ש׳נוער די
 אױסמ• נאוטרף טעקס דער אייאעז.
 4סיזא ח״נטיגען נטו װערען צ<וחאט

•.V ניט עס אײנט

גמער26 *מאג, י ט י כ ס

מז orn אוו סמוה די נײ װ חעופ זמס מ ון ן
ש, סון  כרעסיאומ ח

.36 לאקאל םעגעדז^ער

 מיר װאס מיטיגג בראנקס אונזעד
 געװע־ איז װאך לעצטע נעחאט חאנעז

 אפילו האט עד מטינג. פיעער א זען
 באזוכט, בעסער אניסעיל דין געדאדפט

 אגכאטדאכט, אין נעהמט מען װען נאו
 רע־ ^טאדסער א זעהר געװען איז עס אז

 געאר־ פיעלע גאך האבען דערצו און גען
 צו װאס ג״עטא איז אװערטײם, נײט

 גע־ זײנען װאס אבער, דיעזע, זיגדיגען.
 די פאױטטאנען האבען מיטינג צום תומען
 אײננע־ זײנען װאס סדאגען די לאגע.

לאגע יעצטיגע די :געװארען לײטעט
 בעלי די צו פא^ערונגען די און טרײד אין

 און ארונעערעדט אלזײטיג זײגען הנתים
 מערסוױרדיג־ דאס געװארען. דיסקוטירט

 בא״ זיך האבען װאס א^ע אז איז, סטע
 אמ־ האבען דיסקוסיע דער אין טײליגט

 צו אױםמערקזאמקײט געשענקט םײנסטען
 ׳טטארה זיך האבען אאע סטרײק. דעם

 אלע סטרײק. א םאר אױסגעיןזידאכעז
 װעט סטדײק דער אז באטאנט, האבען

 אײנ״ צוריק װעט װאס מיטע^ דעד זײן
 מיזע־ די אפיטאםען טרײה דעם שטעלען
 צוריק אײנםיהרען אוכדשטענדען, ראבלע

 מעג־ ר\ געבען װעט ױניאךקאנדײטאנס,
א קענען צו ױניאז דער ליכקײט

 טרײד, דעם איבער קאנטדאא םואען
 הפקר־צױטטאנד, דעם צו סווי א טאכען

 וואדט, אײז איז יעצט; עקזיסטירט װאס
 אויפ־ און םאחטטאדקען צוריק װעט עס

ױניאן. די לעבען
אײננע־ טאקע האבען טעמבערס די

 קא״ און אמומעגטען ;ערעכטע די זעהן
 דעם גוטגעהײסען רעזאאוציע א דורך בען

 און באארד, עקזעקוטיװ דער פון באיטלוס
 אין י ארבײטען צו איהר אויםגעםאדערט

 װי ?ןנעל אזוי יעצט, דירעקציאן. דער
 װעצען טובים ימים די אריבער װעלען עס

 גע־ אנדערע אין מיטינגען נאך רוםען מיד
 ברײט װעילען םראגען די װאו גענדעז,

 זעאנען דעם אין װערען ארומנערעדט
ליכט.

 מיט צװענדײט ׳טױן זיך איהר האט
מאי? ער׳טטעז פאר׳ן טיקעטס
 אאטער אן איז לאקאל אונזער בײ

 — מאי ערעטען דעם פײערען צו מנהג
 א ברעכט מנהנ א — ? מען זאגט װי און

 דאם איז פאל אונזער איז און געזעץ
 ער־ יעדעץ אז געזעץ, א געװארען טאסע
 האנ־ א כייט מיר פײערען מאי ׳שטען
 דעם םײערונגען אונזערע באל. און צערט

 געװען מאיל איצע זײנען מאי עד&טען
 הא־ זײ שטײגער. גרויסארטיגען א אויף
 אונזערע בײ אויסגענומען מאא אלע בעז

 -י װעגען פרעסער א םרעגט מעמבערס.
פאדגעקומען מאל אלע זײנען טאי ערשטען

םעסיגמײט נרױסע נייע w פאננס 38 מסאל
םעה.־טרעזשורער. דרײזער, בארים םח

 זיך נרייטעז טאדע־דאםעז רײכע די
 זומער- pא םריהאיננם* זייערע צו שוין

 סװאאיםיצירםע די און נארדעראבען,
 זי• שעפער קאםטאם די פון דחןסםאכער

 אי• bvp זײערע םים נעבוינען שוין צען
 ארנאניזא־ די שנײדע.~טישעז. די בער

 םמיען דיעזע צוױשעז ציאנס־ארבייט
 ווע־ עם םארםנעזעצם. אאסאא םון ווערט

 שע־ די איז איםאעםם אויםנעטייאט רען
 ערסאעהרען וואס מארשעט, איז איז ■ער
 דעם םרויען ארבײםער דאזינע די םאר

 םאר־ ױניאן. דער פון נוצעז אוז ווערט
 ווענען אטיס אין הוםען נרויען שיידענע

 ארנאניזאציאנט דער אח אינפארטאציע
עגטװיקאען. איז ייד האאט םענםיםענט

 עאעה־ אוגזערע םוז באריכט דעם ווענען
 פאר־ » ארייננעכאים זיך האט שאנם

 דער .“,םארווערסם אין טעות הײסאיכער
 נעם־ ח«ם, םון,םארוחנרטס״ חןפארםער

ױ,  נאטײאינספ צאחא די אננענעבען י
 אויזי לטקאא אונז׳נר *ו ײאהאעז די ייז

2100. dp זײן געםוזם באשטיםם האט 
m א"| א'| באויז ויייא טעות, » w 

 בא־ אין .vavmm\ 2100 נעמעו איז
 *י• ריגםינ נעוחנן שוין איז גיפא רינם

ן ו נ ן נ מו  ov וואס ,410 צאחא די מ
fcigv ריכםינןד חנר גדט אויך

׳טטימע;. אפנעגעבעגע
 ױנ'אד»דמ'נ'סטרא־ נײ־ערװעהאטע די
 מע־ר ארבײט. איהר בײ שוין איז ציע
 עקזעחוטיװ נייער דער פון העאפט א װי

 איצט ביז מעםבערם. נייע םמ נאשטעהט
 מיטיננען. צװײ נעהאט *טױן טיר האבען

 זי• םענען 38 אאסאא םוז םיטנאידער די
 װעאען א־נטעדעסעז זײערע אז זײן, כער

 אויםריכטינען א אױוי םארטראטעז ווערען
pk !זײ אז אזוי אופז, אינםעאינענטע 

דער טיט זיין צופרידעז קענק ײפאעז
ױניאן־סיהרעוי׳שאשט. זײער םיז װ«הא
 םאר־ זײנען מעםכערם באארד די
 ױניאך ־םארשיידעגע 1אי נעװאר׳ע ם״אט

 שוין פונקציאנירען זועאכע קאםיטעם,
םאאשטענדינ.

 די אז איבערינ באױז גלײנט איצט
 ױניאד דער העאםעז לעז4י םיםגאידער

 אר• געמיינזאטע רורך אדםיניםטראציע
 שיצען «ו 1אי יראנרעם סאכען צו בײט׳

 ארגײטער• חנר פון אינטערעםעז די
 פון אינטערעםען די םרייד, אין שאםט

גאל. אינטעמ״שא־ דער פיז p» ױניאו דער
 געחננקען, ױניאן^ימגליד יעדעד זיצ

ר חעצפצן ווםבעסםען \vp ער ד*ס  יד ת
א, תן ני  םון םיסינג יעדען «ו קוםט אר ו

 ארי יעחנן פאר קוםס וואס צאתאצ,
4MDVD יון וײנפטאנ וזרימען ווון יפטען

 אוםן דעם און אאקאצ זײן אויף שט*לץ
 *ןו און אראנדעירט געװען איז עס װי

 געװארען איז עס אמוזירט. זיך האט מען
 םעט״ אאע םאמיליעךאנגעלעגעגהײט. א

 קינדער ^ון םרויעז זײערע מיט בערס
 גרויסע אײן װי און באטיליגט זיר האבען

 ארבײ• גרויסעז דעם געםײערט מיטפחה
 אלע װי יאהר, דיזען ױם־טוב. טער

 א{ מאכען געדענקט מיר האבען יאהר,
 צױ נאר םײערונג, מאי עחטטע אײגענע

 ױניאנס אידישע איצע װאס רעם ליעב
 אר- דעם מיט געװערק^אםטען, די מיט

 טהײ• איבעריגע »אע מיט רייגג, כײטער
 באשילא״ האהען באװעגונג דער םון ען5

 אין מאי ערשטען דעם פײערען צו סען
 אן מאכען און גארדען סקװער טעדיסאז

 הא״ דעמאנ^טראציע, גרויסע אלגעמײנע
 אונזער אויםצוגעבען בא׳״ןלאסעז מיר בעז

 אן אניצ^סען זיך אוץ םײעדונג אײגענע
 דעםאנסראציע. אלגעםײנער גרויסער דער
 אור- צװײ צוליעב געטאז דאס האבען מיר

 זײן ניט כייר װיאען ער״טטענס זאכען.
 םון-דער אפנעטהײאט אדער אפגעריסען

 צװײטענס, און באװענוגג. אאגעמײנער
 דע• אאגעמײנע די אז װיאעז מיר װײא

 ער• גרויסער א זײז זאא כיאנסטראציע
םאאג.

 אעבען דעם אין צײטעז דא זײנען עש
 איי־ איהרע אבװאהא װאס ױניאז, א פון

 איהר פאר זײנען אונטערנעהםונגען גענע
 זזאנדעאס עס װען איז באסװעם, עהר

 אא־ די צוזאמעגגעהםען אויף אבער זיך
 די םארבײגעז זי דארף כחות. געטײנע
 אנ• זיו און באקװעמאיכקײטען אײגענע
 אונטערנעםוג• אאגעםײנע די אין ׳טאיסען

 א יעצט מיר זײגען דערפאר און לעז,
 ער״ געפאאנטער נרויסער דער פון טהײא
 םא- מיר און דעמאנסראציע מאי יטטער
 צו םעםבערס אונזערע אאע אויף דערעז
 זיך צװרײטען און אפיס אונזער צו קוטען

 אין נעהמען אנטײא און טיקעטס מיט
 םײערונג. סאי עחטטער גראנדיעזער דער

 צװײ צו בארעכטיגט איז מעםבער יעדער
 אז זיכער,. זײנען מיר און פרײ טיקעטס

 פונקט אםרוםען אאע זיך װעט איהר
 באזונדערם אאײן װאאטען מיר װי אזוי

 חך קוםט מאי. עייטטען דעם געםײערט
 טיסעטס! מיט זיך באזארגט און ריבער

 ארביײ גרויםען דעם אין אז זיך יטאיסט
 דער םון טהײא א װערט ױם־טוב! טער

 םאמײ ארבײטער אאװעאטאיכער גרויסער
 דעמאנםטרי• צוזאמען מיר זאאען און איע,
 קאפיטא־ איצטיגער דער אנטקעגען רעז

 איהרע אאע םים געזעאשאםט איסטײט^י
 םאראיײ צ*יט דערזעאבער צו און איבאעה

 קעםפםעז צו הרעםטען, אונזערע גייגעז
 אוז אעבעז בעסערען א םאר ארבײטען און

געזעאשאםט. צוקינפטיגע בעסערע א פאר

»יױ

d I

 אונ־ מאכען אויםםעריןזאם װילעז מיר
 • האבען זײ אויב »ז טעטבערם, זערע

 יאונז.י צו קוטען זײ זאלעז קן)מפאײנטם,
 האנד זייערע ברעננעז און אפיס איז

 • דעם אונטער זיינען םיעלע פלײנטס.
 צו זיר גרײםען מיר װייל אז אײנדרוק,

 צוםיעל ניט יעצט זײ ז״נען םטרייק א
 «ז טײנענדיג, סאםפליינעז, צו ניינערינ

 שױן וועט סוטען װעט םטרייק דער װען
 אח װערען. געםעםעלט ממיצא אצעם
 •| וועט םטרייס דער «ז אםת, איז עם װייצ

 וואם שםוץ נאנצע דאם אראפװאשען
 אבער איחר דארפט אנגעסצינען, זיך האם
 I, דאר־ םטרײפ צום ביז אז םארנעםעז, ניט
 דארוי םען א\ן עסױםםירען אויר םיר םעז

 r זיי־ וו«ם ?אנרישאנם די *ז זעהז, אויך
חד גיט אויך זאלען נעבליבען נאר :ען  א

 מע? אויב דעריבער, ווערען. טעמעדריפט
 אין ריכםיג ניט אײו באהאנדעלט

 די גינדםחיילעו פון פראנע דער איז םאי
ר אין סאי און גצייר ארבייט  טראנע ת

 אצגעםיי■ אדער שטונרען װײדזשעם, םח
 די טו ניט פארנעטט באחאנדלונגען, נע

u איז איז עפזיסםירט ױניאן p י בטח* 
 « גים «יר ומרם אײר.• םארטײדיגען

 װאם סשאנדאליםמען םארשירענע וי צו
 פרעפםען זײערע אצע םיט זוילען

<D דעםאראציזירען. און ענםםוטינען
ז י יי  lip יועם וי און ײגי», ת

 »י׳ ■*רטײדימן *ו 4ג«ס« ד*ם אייר
אינטערעםען. ערע

ס טצט אלם jrmt( א״מחג »י
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ףל  ®ארן ארמײ שטארהע א ן
םטרײק. גענעךאל

רעדאסטארי ברודער דוערטהער
 גע״ א אויסצודריהען םיר עראױבט

 זעהר מײנוננ םײן נאך איז װאס ראגה,
 .9 אאקאא םון טעםבערס די פא־ װיכטי:

 דעם םון מעמבער א בין אץ־ װי יאזו
 אאע מיט באקאנט איך בין ׳^קאא

 מעם־ אונזערע אאקאא. פון פראבאעמען
 עקאנאםיען קײגסאא זיך האבען בערס

 א:־ פון ^טוםע דעד צו דערהויבען ניט
 אא״ װי בײמפיא, צום יאהאאען. ףערע
 הא״ םיר .10 אדער ,35 אדעו ,2 ?אא
 ־15 סיט מיטינגען פאױטײדעגע נײ בען
 זײנען מיר אז נערעדט׳ צוריה יאהר 16
 אינדוסטריע דער םון טהײא וױבטיגער א

 װײד־ זעאבע די קריגען דארפעז טיר און
 די קריגעז עס בײ״עפיא, ־ צום װי ךפעס,

 דאר־ םארדינסטען אוגזערע אפערײטא-ס.
 אונזער נעװען איז —דיזעאבע זײן פען

 געאר־ גיט מען האט דאן װײא סלאגאן.
 האט אױסגעאאזט אבער װאן, פון בײט

גארניט. טיט עס זיך
 פאראן דערצו ױיגען עס :עזאנט, װי

 אמעריקא, אורזאכמן. אײן און םויךןנד
 שוסטער א װאו װאונדער, פון אאנד דאס

 סאכען נאכט איבער אויס דך אערענט
 אס״ אז געהאט האט יעדער םאנט^ען.

 האאוקס־אפערײטאר. א װערען צו ביציע
 און געםוכדעעט און נעפאאנט זיך האס ער

 נײען אין םפעציאאיסט א געװארען
 םײן איך ארבײטער, אונזעדע גאוטס.

 װאס םיגישערס, 9 ילאקאא אונזער םון
 גע״ זײנען אײראפא, םון געקוטען זײנען

 —^פגײדער־ פאחטײדענע יטנײדער, װעז
 גר ^נײדער, פױיעז און *טנײדער םענעד

 זעהר ניט אויך און בעאײםאאכות טע
 נאר זײגען װי גאײך ארע, און ׳גוטע

 גענומען זיך הןובען *שיף, *װנטעריפון
 אאעםען גאך און הא^וקס,• םינייטען צו

 אר״ שטיק דעד פון מייסטער דעד איז
 םיגימען םיר און אפערײטאר דער בײט

 ה$ם עאעםענט ^װאכםטער דער בצויז.
 4אפערײ די אונז. בײ אננעקאיבען זיך

 איז עלעקטריס די טארדינט, האבען ט^רס
 םי־ די מיר, און צױהיאף. געקומעז זײ

 װעגען. אנדערע געזוכט האבען נישעיס,
 איג׳ם םרויען ארײנגעגוםען האבען םיר

 ױ־ דער צו נעהוםען זײנען פיר טרײר.
נעהמט געזאגט: האבען מיר און ניאז

 הוזינע, םײן אדער *טװעסטער׳ מײן ארײן
 צאהאען םאעגען טיר און ױ:יאן. דער אין

 דער אדער סײדעי דער װענינ זעהר
 א םארדינען אופן אזא אויף איז פיוי,
םעהר. סע:ם פאר

א זײגען היאןי אוגזער םיט :אר ניט

י*» ױניאױםדאגעז טרײד־.און װעגען
 זײ םיגײשערינס. אאס ארײן םרויען סך

 אורזאכע, דער פאר אױך ארײן זײגען
 טײא סאענסטער דער אח םיני^ען װײא

 אײכ־ דער מאנטעא, דעש םון ארבײט
 פאר־ איז אזוי און ארבייט. טײא םטער

 טרײד פמ^טער אונזער געװארען םאײצט
 ?אנהודירען םרויען די און םרױעןד סיט
 ישע־ םיעאע איז אז אזוי מענער, די מיט
 פיגי־ און םױיען טעהר סך א זיצעז פער
םעגער. װי קאאוקס, ׳טען

 :אך מיט נעבענישט או:ז האט גאט און
 אײן זײן זאא עס אנ׳שטאט אאקאא. א

 א אאקאאען, צװײ מיר האבעז אאקאא,
 #איז װאס נאציאז, אנדע״■ אן פון אאקאא

 אונקאנטראיירבאר, םײנונג, םײן נאך
 אמאני־ האבען צו אאגעמײן, אין און

 זעהר איז פראצענט הונדערט םי־ויען זירט
׳טװער.

 פיר זזכען. :יט וױיט דארפט איהר
 דרעס״ די בײ׳טפיא א פאר נעהםען העגעז

 די װען צײטען, נוטע די אין מאכער.
 הונדערט :עװען זײנען טרײרס םעגער

דרעס־ די זײגען ארגאנידרט, םראצענט

 און דעם. פון װײט זעהר געװען מאכער
 קאמוגיס־ די אױסגעבראכען ס׳איז װעז

 אונ־ םרן פרויען די *האנען׳פעסט טישע
 גײע די אן זיך אנגעכאפט 9 אאקאא זער

 גיט אז זיך, פאריטטעהט אנ^יקעניש.
 געװא״ מיטנעריסען זײנען םרויען אאע
 םראזעאאאגיע, ^עהנער זייער פוז רעז

 גיט אונז עס האט גוטעס קײז אבעי
;עטאן.
 א אין ׳שטעהען מיר אז יעצט, און

 סטרײס, גענעראא א בעפאר םאפענט
 צו קרעפטען אאע אנװענדען סיר דארםען

 פארבינדען כחות, אונזעדע פאראײגיגען
 ס׳איז אויב אפיאו, טײװעא דעם מיט זיך

 אױױסיש^ד אונז זאא עס אבי מעגאיך,
 אונז שטעהט װאס נעפאהר דער פון פען

פאר.
טא־ דא-ף9 זוער~אא?אא װי װער,

 צוצוגרײטען םארזוכען פאחשײדענע כען
 סיר װאס קאטף צום אדפײ ^טטארקע א

םיהרעז. דארפען
דאבקיז• םא?ם

? יוניאן אפעוייפ$וס קלאוס וער אין זיו הערפ װאס

 אפידײוױטס אױסנע״עװארענע אױך ;רען
 באיטםע״ :־אבען װעאכע כיעפיבעדס, םין

 .rpy גענע־אא די לןאאגען. אונזערע טי;ט
 און ;עהאנדילאט דעם װעגען האט באארד

 קײץ ארײנצונעמען ניט אינסטרואידט זײ
 סײדען אאקאא זײער מעטכעד״אין אײן
 ,2 אאקאא פון טראנספער א ברענגט עד

 זײ װאס קײסעס, די אגכאאאנגט װאס
 זײ זײ:ען פאראעצט, איצט ביז האבעז

 ספע־טעא דער צו געװארען איבערגעישיהט
 עקזערןוטױו געגעראא דער פון קאמיטע
 דער כיט טאן צו האט װעאכע באארד,

 עױטטענס, זעחן, צו אנגעאעגענהײט׳
 זײ״ װעאכע באישאיסע, אאע דורכצופיהרען

 אוין אין געװארען אנגענומען בעפאר נען
 א^ע צו באצו: אין אױסגאייך אן מאכעז

 זיײ אומרעגעאמעסיגקײטען װאו קייסעס,
 גאײכ־ וױאעז מיד געװארען. באגאנגען נען

 פעםבעדס, אוגזערע דערטאנען צײטי;
 ;עצװאונגען ניט קאן מעםבער קײן דאס

 אאקאא צו זיך טראנססערירען צו װערען
 א ‘פא װאס אין דערםון אםנעזעחן ,17

 זײן א*ז דאס ;ן,סײד אדבײט, ער ׳טאפ
פא־אאגג. אײגענער

9 לאהאל פון נײעס
מעגעדד £ױרצםאז, ג. פון

מענעדדשער. קאפלאן, ב. םון
 אינ־ אוגזער םון װאכען, זעקס די אין

 עקז. אוגזער האט איצט, ביז םטאאײשאז
 מיט מעהרסטענס אפנעגעבען זין באארד

 אזוי װי און טרײד אונזער םון לאגע דער
 א אאס אאקאא אונזער פאחטטארקעז צו

 גע־ מיר האבען צװעק דעם םאר החנפט.
 מיטיננעז, מעםבער גענעראא צוױי האט
 נעװען איז פראנע הויפט די װעאכע בײ
 פון קרעפטען אאע םאראײניגען צו װי

 אר״ קאנען זאאען זײ אז אאקאא, אוגזער
ריכםוננ. דער אין אאע בײטען

 צײטווײ<יג אויך האט אאקאא אונזער
 דראױו ארגאניואציאנם אן אנגעםיהרט

 סעםבערס ארײנגעוזמעז םון צװעק פאר׳ן
 םעכד די אז ז׳עהן, און אאקאא אונזער אין

 זאאען ריקישטענדיג, זײגען װעאכע בערם,
 הויפט־ איז ׳טואדעז, זײע־ע אפצאהאען

 קאנדי־ ױניאז אײנשטעאען צו זעכאיך
 אפערײטארם רי װעאכע אונטער ^אנס,
 טרײען אורזאכע דער פאר איצט. לעבעז

 אונזערע אאע סאנצענטרירען צו םיר
 סטרײס, צוקונפםיגען דעם פאד קרעפטעז
 אופר םײנוננ, אונזער נאך איז, װעאכער

 םיר האבען צװעס דעם פאר םארמיידאין־־.
 און מיטינג םעטבער אקטיװען אן נערופען

 יעדען םיט צוזאמענרײךעז זיך געטרײעט
 זײ אז מעםבערס, טעטיגע אונזערע פון

ארבײט דער איז ארײנװאדפען זיך זאאען

3 לאקאל װניאן סאכער םעספל דער אין
רובין, ד. פון

 ברײ #אײך דאס צװײפעא קײן איז עס
 יױ אונוער דאס באקאנט זיכער איז דער,

 כא״ צו פארבארײטוננען, טאכט ױניאן
 ר ע ז ג ו א — כאי עריטטען יעב כעז

ד ע ס י י ב ר , א ב ו ט ־ ם ו  פאר י
 אויס־ דעםאגםסראטיװען און סעכטינעז א

םאאידארימעמ. ארבײטער םון דרוק
 אנדעחנ אלע װי מעחר יאהר, דעם

 צו פאראינטערעםירם מיר זײנעז יאהדעז,
 בריד<ר דעם פײנד אונזערזג כאװײזעז

 צום ארבײםער אײן םון געפיחא איכען
 אין דארוי ארבײטער יעדער צװײטען.

 באוױיזען מאי ער^זמעז םון טא; דעם
 סאאסעדבאװאוםכד זײן ײיאיגקייט, זײז
 אלע טאראײגמעז צו ציעא, זײז זײן,

 בעסערעז א פאר קעטיםען צו קרעפטען
 זאאען לעבען. ארבײטער שעהנערעז און
 דאם זעחן, ױניאן אוגזער םיז ^וגאים די

 איז צובחנמנן צו ^•יא טײפאימער זײער
 אױס• איז ױניאן אוגזער סארניכטען
נדמפיאט.
 בור גאר דאס קאנט בדיז־ער, אידזר,

 עחצמעז מון סאכ דעט אין װען וױיזעז,
 סם»«ען אײנער וױ אלע איהד ײעט מאי
 כמד צום םארמירצז אח ארביים דער סון

 צר• דצם פײעחנן גארחנז סקװער דיסאז
 צרביי• אםת׳דיגען אן אייוי °אי ^זטעז
׳יםייגער. טער

 m ]»onn< אין סיטימ דעם כײ
מרדען

 װאונ־ א װערען אפגעהאאטען װעט עס
 די םון קאגצערט רײכער אין דערשעהנער

 נאר האבען םיר װאס ?ינסטאער בעסטע
 א 1זײ זיכער װעט עס קריגען. געקאנט

 סא״ םון אײנינסײט, ארבײטער םון טאג
 בע״ א פאר אנזאנ אז און אידאריטעם,

 סאאוסמאכער די םאד צוקונםט םערער
 ארביײ גרױסער דער םאד און באזונדער

 זײן װעט עס אאגעםײן. אין טערשאפט
 םאמצסען ניט אאגג װעט װאס טאג א

 גיט װעט ו\אס ארבײםער דער װערען.
 םיײ מאי טעז6ערל איצטינען דעם בײ זײז

טהון. באנג זיכער דאס װעם ערונג
 בא־ זיו, םארבארײט ברידער. .אאזא,

r,רעדט געדאנס, אײער א& םאכט איסמ 
 אייער םון ארבײםער די סיט דורך זיך
 כיארשירט מאי ער^זטעז דעם דאס ,1?א

 דעם םײערעז צו ׳שאפ נאנצער אאס איחר
יום״טוב. םאי ערמםען

 ענט־ אײער הראםט, אײער באװײזט
 אי־ םעהיג זײט איהר דאס 4טאאסענהײט
 אײערע אין אייצעס די בערצוגעחםען

 אינטערעסען אײערע פיחרען און הענד
 דאם געניסצן זאאט איחר דאס אזוי,

 בעסםען* וואויא דעם פאר בעסםזנ
האאס. ארבײטער דעם מאר

 םאי עחאטען דעם םארטירט גרידער,
ד אזן גאדדעז סקווצד םעדימיז צום  מ

 חנד ױם־טוב, אתזער אין זיך סייליגט
 .גע׳ מארםאגען. מיר װאס איעצעער

מאר־ צו גארנים האט ױחר

 אז מעמ^טרס, אונזערע צו אגיטירען און
 דער אין באטײאיגעז מעהר זיך זאאען זײ

 דעם טראץ אאסאא. אונזער םון ארבײט
 שעהן זעהר געװען איז טיטינג דער װאס

 זײגען װעאכע מעםבערס, די אוז באזוכט
 א זעחר אויף האבען :עװען, אנװעזענד

 אוגזערע אאע דיסקוטירט װעג ^עהנעם
 אז איבערצײגט, מיר זײנען פראבאעמעז,

 זיײ מיטגאידער צאהא גרויסער אונזער פון
 אדער ערטער1ד,ו: נאך םאראן •זיכער נען

 גרײט געװען װאאטען װעאכע טױזענטער,
 ארבײט דער אין ארײנצואװארפען זיך

 םעם״ אהטױוע אנדערע אאע םיט צוזאםעז
 א אױפביאדעז פון צװעק פאר׳ן בערס,

 נאכ־ זאא װעאכע ארגאניזאציע, שטארקע
 אינסעתד די םארטײדיגען קאנען אטאא

 עע־ די אין מיטגאידער אוגזערע םיז פען
 באהאנדאונג םענשאיכע מײנט, דאס פער,

 אוגזערע װעאכער םיט װײדדט, א און
 םעגאיכקײט א האבען זאאען םיטגאידער

 הא־ םיר םאטיאיעס. זײערן ערנעהרען צו
 םעט־ אוגזערע םון יעדער^אײנער אז םען,

 אאגע די קאאד זעהר פארשטעהט בערם
 װעא־ האםף, דעם און ױניאז אונזער פון

 נאהענ־ דער אין פאר אונז ^טעד.ט כער
 םיר םאראאנגען דערפאר צוקונפס. טער
 אײס־ קאז װעאכער םעםבער, יעדען םון

 אױפביאדוגנ צורי? דער פאר דינסט טעז
 צו קומען צו׳ ארנאניזאציע, אונזער םין

 דורכרײדען אונז םיט זיך אפים, אין אונז
 אד־ און נאםען זײן איבערגעבען אויך און

 םון אײנעד אאס זיך פארשרײבעז צו רעס
מעםבערס. אקטיװע אונזערע

 איצ־ דעם אנבאטראכט איז נעהמענדיג
 און טרײד אונזער אין צױמםאגד טיגען
 םאר שטעהען מיר דאכ םאהט, דעם אויך

 באארד עקז. די האט סטרײס, גענעראא א
 רוםען צו באישאאםען אאסאא אונזער םון
 אםע־ קאאוה אאע װעאכען צו םיטיגג, א

 און טרײד בײם ארבײטען װאס רײטארם,
 אנגעשאאסען ניט נאך איצט ביז זײנען

 ײעי אײנגעאאיעז זאאעז ױניאן, דער אז
 םאר נערוםען װערט םיטינג דיזער רען.

 נאך גאײך *פדיא, טען29 דעם מאגםאנ,
 —527 האא, ברײעגט אין. ארבײט, דער

עװעגױ. טע6
 צױ איז םיטינג דיזען פון צװעס דער

 אםע־ קאאוה די םיט זיך זאמענצורײדען
 םעטבערס װערען זאאען זײ אז רײטארם,

 פארשטאר״ דערמים און ױניאן דער אין
 געאײגײ• טיט און אאהאא, אונזער הערען

 בע־ דעם צו צוטרעםען סאנעז כחות טע
קאטזי. םאדטטעהענדען

 אויסגעאר״ האט באארד עסז. אונזער
 געשיקט אויר fm מעסאראנדום א בײט

 באארד עקז. גענעראא דער צו סאםיםע א
 חאט װעאכע איגטעמזדפאגאא, דער םון

 יעהראיכען .פערטעא איחר אפגעהאלטען
 זײ האבען םיר און װאה אעצםע םיםיגג

 גרױ־ אוגגעחויערער אן אויוי אמעציעם
 קאנ־ דער םארלעצוגגעז^עגעז צאוזא סצר

 וועאכע לאקאא, אוגזער אין סטיטוציע
 חא״ םיר ןאגעחט. 17 לאקאל ױיאר דער
 אײגצעאנע פון געםען אנגעגעבען ױי גצן

 װאו אועיער, P® ויי ױגהט 'ם
געווא־ נאגאנגען

 טא״ איצטינען דעם איז קומען מיר
 םיט 9 אאקאא פון םינײטערס די צו מענט
 ארע איהר װי פראבאעטען. װיכטיגע זעהר

 די מיט אגרימענט דער װעט װײסט,
 קומענדיגען אױסגעהן אסאסיאײ^אגס

 זײנען װײסט, איהר װי און .1929 דזיצון
 פאדערונגען אוגזערע אויף באאעבאטים די

 און געגעךפאדערונגעז םיט ארויסגעמוםען
 אײ:״ צוריק פאדעדונ: דער מיט ספעציעא
 סיר טרײד. אין ארבײט ^*םיה צוםיהרען

 צױ מײנט. דאס װאם וױיסען םינישערס
 טרײד אין שטיק־ארבײט אײנםיהרעז ריק

 זוע״ מײנט שקלאפערײ, װײםערע םײנט
 זײנען מיר װי פאדפאלגט װײטער רעז

 אײנגעפיחרט האט טען אײדער געװען
 קאנען פיגישערס, די מיר, ײאדארבייט.

 דאם פארשטעלען ניט םאל קײן פאר זיך
 צודיס זאל ארבײט שםיק םון םיסטעם די

 זיך קא:ען מיר טרײד. יןאאוקס אין לומען
 װידער זאא מעז אז םארשטעאען, ניט

 פאדשהאא״ פון םיסטעם די אײנפיזזרען
 װען געהאט דאס האבעז מיר װי םוגג,
 פא״ די ארבײט. שטיק געהאט האבען םיר

 גאײך איז באאעבאטים די םון דערוננ
 קא־ קאנפערענץ אונזער פון ארט אױפ׳ז
געװארען. צוריקגעװיזען מיטע

 דיי איז םינישערס, אוגז, פאד נאר
 װיכטי״ גאנץ א באסעס די פון פאדערונג

 די װײא דערפאר, זי איז וױכטיג און גע.
 מעג״ דער װעגען נאך טרויטען באסעס

 שטיק־ארבײט די אײנצופיהרען איכקײט
 צו נעהםען אאע זיך םיר מוזען סיסטעם,

 אונ״ אין אקטיװ װערען און אדבײט דער
 םען װען סאא אאע קופען• אוז אאקאא זער

 אוין« איצט זײז םוזען מיר אונז. רוםט
 פריהער. איז עס װען װי מעך,ר װאך דער
 פונקט אײן םארזעהן זאאען מיר אױב

 קען אאגע, ערנסמער איצטיגער דער אין
 צױ דער אין אײדען זאאען מיר אז זײן,

 אאע אז טיר, אפעאירען דערםאר הונפט.
 צו נעהנטער קומעז זאאען אײנער וױ

 אג־ טיכטינען א נעהמען און ױגיאן דער
 און אאקאא םון ארבײט דער אין טײא
 נים זאאעז באדינגוגגען אונזעדע אז זעהן,

בעסע-. אייז בעסער נאר ערגער, װערען
 צװעק דיזען םאר האט אאקאא אוגזער

 ארנאניזײשאן דזשענ^ראא א אדנאניזירט
 געמײנשאפטאיך זאא װעאכע קאטיטע,

 אויםאר״ באארד עקזעהוטױו אונזער מיט
t אזוי װי פאענער, בײטעז o םא• זאאען 

 אאקאא אונזער םון רײהעז די אקטיװ כעז
 םיגישערם. די םון אינטערעסען די םאר
 ?ענען װעאכע די אאע אז אפעאירעז, מיר
 מי• די צו ורעז)ר זאאען אקטיװ םאכען זיך

 םא״ העאםען געםײנשאםטאיך און טינגעז
 איז םיגישערס די םון באדינגונגעז די כעז
 מעהר ױניאנס די אין אויך וױ שעפער רי

ערטרעגאיך.
 דער םיט צוזאםען אאקאא אונזער ׳

 אנגעשאאסען זיך האט באארד דזשאיגט
 לאםי• ארבײטעד פאראײנינטער דער אן
 אין טאי ערשטען דעם םײערעז צו טע

גארדעז. סקװער םעדיסאן
 סטדײס א בעםאר שטעהען מיר ויען

 נײעם דעם פון נאגײאונג דער םאר און
 נױ״ איז באאעבאםים, די םים אגרימענט

 דעםאג• גרויסע זעהר א םאכען צו םינ
 באסעס, די װײזען זאא וועאכ* סשראציזנ,

 דעם געװיגען זיכער קענען םיר דאס
מ און סםוײיפ מ חג  WW .יי ב

צושטאנד• פריחערדיגצן איתר צו
&i■ Z#iS -׳*-,9 .1 1 M ־ו *■■7 i r i  ^ -** • ***■ nV r 'i■
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ען כעל דער םהבת ױעם טען >ןז א־בע־צ״ג־::^ ד• אדסבדה־ד: ם
* ^ א•- ט- ד רזז פאדערונ־ די is בירעבאט־ש ד• pc באןדדדנג —א

• נע־ א פאדבדידעז ;ע;ען ;*ט ד;*א; דעד pc K -tlL"׳
ו אינדזסםדיע, קלארק דער pa שטדײק :עראל ־־►׳י״׳► '<•1 ״

JT“ SCTTrK ? דערם* pc :א= s ;?<נדעסעי אלץ כ pa גרע־
' יךך

~ידעז ;עג־נ נים :ין־ קעז טעל e ךי אז ׳ױידע a r-c y c ,;באד*ערננע
p די pa העד׳בעז ױאב rr': .lyayxr פא־׳ן ־ױ :רעסעד, שך א איצפ 
1926 p t p"tC5.

pa דזעאבערס די ־אבען יד$סיםעז. כרעשעדע גאך ז*ך נאכ׳אכעז ז*עד 
נעארב**ם װערם עט רואר נעסםען, c~*c די pc דדא־קס זעש *אדאוךזאבש

אהר cy.~ פאד pc םישםעט בײשס בינען is בדי .1910 '  דא׳ דאש פאדזדי
ש׳ די האם פדןךדקודע, pc סיספעש זינע עד ב מ  יוניאן דער is פיינדשאפם דד
p-p עדש iy suyu .ך נים לאזט ײנ*א; די רזאס דערפאד נ*ט ר  קלענ־ זײ ח
 פארניכ־■ is כדי זדבלען. דאזינע די ז־עםאשקירען is נעלענענהײם םםע
 »ײר *־אדרגירעז רועלכע ?ועפער, םרדעם קליתע pc געסםעז דיזע שען

^ די סאד א־פנים יפקלןמיעע ה בד א ע אל די הסבען דז מנ ש תע םע  די אץ אע
c ru s m ברױבבמרע אדע ק^נצענםרירש באאדד pa כחדת• ניצליבע

נא״־ א סאד בײש*יל אדישנרצענש אן נזךדאדען זײנען חשאבערס די
 אדימכעדודנ• האם רראם עלעםענם. אײנרײסעגדינע! וזימעער נים אדן ױ־עס

 נרמדז־סםארס, די ךנען אץ דא האבען םיר אינזדשםריע. אונזער ירן נען
ײהמ ךדעלבע װ  אינ־ דעד דז ניײבנידבדנקײם ברעםעדע א סך א גאך מ

ארב־״שער. די פדן נױםען די דז אץ ״ילששאנדױא דזסםריע׳ם
 ארײנגעדרדנכעז האבען שעפער קליתע אונלעניבױסע פיז זמדעדםער

 אױב ארן אױשבײםער. ךיזע פץ איננןערעס דעם אץ אמדזששריע דדר אץ
 —פאדפל זאלעז ?ועפעד דןןזעע די «ז ודעדען, ערלױבש דױיםעד *זױ זאל עס

 ארבײטער די םישטעש שדועם דאזינעד דער רזעם םדי־ד. קלןךק דעש «ען
שקלאפער". און נױש סרעקליכער pc ד־זגשאנד א אק ס־עעען
pe נאר ארבײשער. די בלדיז ניס אבעד ליידען סישםעש דאײנעז דעש 

 פדאדד־ רדערש זואש נאדםענם א קאנעםערס. די אױ־ נדיל נרױסען «זש
 אדכ**- אױשנעשאשעדםע ארן בדדע pa עאפ אדנשאנישארען אן א׳ץ ודרם
 נ?ך פראדחדרש איז רואס נאדםענש, א דױ ודערם. רױינמער האש שער,

t » אין דיאר׳ען *ct>k דעד ארכײםם־באדינצעען. :אדכקןדע בײ ®עקשסרי 
 אר־ ך דד ריקזיבש ?ױש קיץ האש ודאש פדאפי^רען. זד פאדלאנג כישרער
 כדש זדמזע^זן דױינעער גאך האם פדאפ־שען, זיעע שאפלן ודעלבע בײשער

 זיץ פאזל זדבם קןזנשדשעד דעד דדאש דוערם. דעש נדש p« קן^שוםעד דעש
מטערזדד דער נןךד.  דעש םשאדש. םשעין די דזעאבער, דעש זדױשען ו
 ■רא־ וױלען אלע קלײן. זעהר זרז קאנשראקםאר דעש אזן עקםשורער8םאנז

 דעד גזףיקנ״דױזע; אלע האבען זײ .pcsm אדבײםער׳ש אױפץ פישירען
 בלײז זיעעז ה־עלע פזידעדדננען, נענעז חדך פמדעדדעען. נעדעשע ידניןמש
סיםדאןדע. די פאדעארפען *ד ארז פאדעדנעדען ד־ םעהר נאך םסדגל

 א*נ- זעש גדש קאנפערענץ דעד אױ^ שױן האש זשלעזעגער *רעזידעגס
 אײגע — ארבײש שם-ק אז באשאנם. עאר^ באמדעדש קארגשיל דאםשריעל

pa ש דדעם — פאדעררננ ד״ױפמ באלזזשונדם׳ס די  זזײדעז ניש אדפן מר
 שאנרפעק־ ד?ש ךען, בי רדעם אק אינײששריע דער אין לאנע קראגקע די
ן ?יץ אדבײםער. דעש pa רערזומג ע ברעננען. ניש מ

 דדרך דךערען געהיילם נאר קען םרייד אץ דעבמראליזזסױע זדדגדנע די
 זדרך p» אשאשיאײסמנש םאטעעקםזדרעדש די pa אקזיע נעשײנזאפער א

 רעאדנזמ- דאס קאגשדאל. נעכדמזאשען pe סיששעש u חדך ירניאן. דעד
ש  קאבד־ די pa באקיבזלז האבלן באלעבאבױש די דדאס רעכש ״תיאנ
 ױדדעץ פארבעסערש סדזען בסדינ^עכק די ווערען, אפגעעאפש m ניסםען,

 אר- פאר פאג־ א פזץ איינפיזזרען דעש דדרך pa דדײחשעש דורךהעכערע
בײשסלאזע.

y די . m n נ*ש נאד קסנןה נדר אז באעיידעז אזױ זיעען פסדערועןה 
ip m a c, ױ אז ױ ש ױ ו  ניש ®אדעהעען דאזינע די זיך װאנעז בסלעמםי

tx .דאזעער זזןר סקגעפשידען pa cpranaree םסנזפדקשעדדדדש די 
tu rn s ־אנדב א ד פארבאר״י^עען אלע סאכען ד פידירעחשאפש ידניאן די 

|p a פארנעש. נרױסען א
 באאדד דתזןרגש די יזאש סימזמױע דסזינןור דער pa רעזדלשאש אלש
ם די נענעבלן אפריל. ־שלן17 דעש .eiyna םיסײאו  *דניאן אלע is פזלמב
םעז באאמשע ר־״  פײש פארמיכ ’;ערינכא^ױ נטרײק די pa יזניסן די מזנ

ען15נע דזעש יוגיאן די אױב קאשן». מנ עז «ז ודערלז ח  נדגדדאל דעש ײי
מ ארבײםער. די וחןלען סטדײק מ רזי א  נזד שסלידאר^ס *ז :עפײ־.דם פ
Aaspp ײ •תקם jn זמסיסיס פארגאנגעטדײש *דן^דער י o is

שםד*♦^ דעד או נלזימזן. םאנממםשדרעדש די pa חשאבערש די אױג
.njm p w r n  m r .זײן עזזגליך װעם תסען is אדס^ קסשרנרצדזדער דעד 

ע י ז ^ ^ «ת ^ g ך ז» tp ru  a ת מ ה«ס םשרייק jpr•סלי ני
3*« n  ^  o ? ^ T>3y ty i  r a n gי•70ײ ?r a n נעיראדלז כלזיונעדדיעז 

ר י ןךײ- %ך pjTHi fBT *ארנדי ?אבמ^סבדזועד דער וון jyDgiyfcjwi די ו
ז ײי י ז י ^ «;^,אל1עור fn/ragc. ױ «ד *

jpe ס דיזדד אםןןױקןן. אין םלר אר״י גידןל רי ױי f זזאש ט j  •m-
i j& mר <ױ«ז «י ? ן «ן י T»  nnB !עלר^סעזדדייפ r v o p rags ס חסבעז מ י מ אױ»ממע י

pm rcsyp is אן די*,. «p סנדש. *דהרע■
n שעגםיםענש דעש לדיש___ t  am

i F ‘P Jװ׳ײד ״ M M *IM TOKXSD TO-

 אידכױגעז הןם pa «רס דעם סארנעםעז זאל װאם קאנשראל pa ארז־מנ
מעז ;םיר חןנמראליזאזיע. pa ב«אס  ארבײםער׳ס דעש פאר בלױז ניט קע

ע געזונםזער a רaפ אױך נ»ר פאדערוננען. נערעכשע םי ס ײ ע  פאר אין א
■•בליקום. קאנפ־בירענדע; דעם

 דזבינסקי *־עדדענט ע?םיע
םא־ם־ױען. ®־לען אץ

 ענםםוםינענדער אײגוױנער דער
 א״נםערע- nia זאנםפ די '[a פארפאל
 פארהאנדלועמ רײכע pa סאנםע

pa שלעזמ• *רעזידענם נעװען איז באארד, עקזעקוםױו דזשעגעראל דדר 
 דדריה־• גײם אוםבאשמיםטער אן אוי^ זיך םוז ער אז באקאםסאכוגנ, נער׳ש

pa ;yn*s ראם דריננענדער א אקשױויםעם. יוניאן דער pa דאק־ זײנע 
 נע־ איהם האבען באאר־ דער פאר דערגעחלם שלעזיננער האם םױריש,

סאר• םעהר נאך נעו־ועז איז ידיעה דאדכע די רעןש. « נעניען צז צװאדגנען
 אנזחף ר׳ם

פאר־ די
די װאם

 דערפאר, אױך אבער פיהרען. צ־ װערען :עפרדדאדבגען אפ־סר רועש ױגי>^
 דער קאארדינירען is באלויזען צײש םשך קורצ*ש אזא א*ן האש ער וראם

 צױ pa פעאנגען. ױניאנ׳ם דער ששאביליזירען is מקםדױשעם, ײניאז־ס
 נחיס ם״ם דורכצופיהרען pa ױדאן, דער is פארשרויען דאס ריקברעעען

:אנד־איע!. ױניאן p*i ערפאל:
די אץ pa װערעז.איבערכעריםען נים זאל אקנױװיםעש ױדאן די כדי
 שלעזיעער פדעױדענם האש ארנאניזאציע, אונזער פון איגשעדעשען בעסשע

 אלס !.*ערעז באשםיםש זאל דובינסקי ד. !ױיש־פדעױדענש אז רעקאשעכדירש
 םיפ פארבונהח ױינען can פליכם;^ אלע ערפילען pa פדעזידענם עקסיצ

 צױ שלעזיננעריש is ביז אעםערנע׳באנאל דער pa פדעזידענםעאפם דער
 רע־ זיץ אקצעפשירש ד.אמ באארד ,עקזעקוםױ. דזעענעראל די ריקק׳גע;.

 איבערנענלםמ עױן ה«ם דרבינשקי פרעזידענש ::,עקס pa קאנד^דאציע
ױניאן. דער pc אפיש נענעראל pa פל״נשען זיינל

 נןף זשיםם7בא איז אױםדאהל עליױגנער׳ם «ז צרױיפעל, א אהן איז עס
ca דאד.',־,־ ־זארען r איז דזכינסקי ד. רױיש־פרעזיךענם pa איצנדנער דער 

פאדשרעשערזזאפם. דיזער פאר פאס*:שסעז אש שיש־אןױע
 ױכענדליכןמ pa ענערניע pc ראס נרױשע a זיך ט*ם ברעננם זדבינש?*

 קױ פאר׳ן נױבױנ אזױ איז can ד:*אן, דער pc ד*נשם דעש pa פארשדױען
r :ה^ד״נעז rנעשעהעניעען, :רדישע פ*ן צ״ט ,־ can pa א האכען װעם 
נזמצער דער פאר :ױ דניאנס. לאקאלע פארדײדענע פא־ נרצען נרױשען

.B*snpccpa
 4.922 ױים 40 לאקאל ױניאן, קאטערס דער פון בענעדזשער א :,דיז^ד

 pa בא־ױיז בעםםען דעש :ענעבען א״נטאל זדכינםקי׳דש ברודער האם
 םיט האנדלען is אױסנערענעגשקײם pa שאקם פעהינקײםען. נרױסע זײנע

אננעלענענדדישען. ידניאן פאתױקעדשע פאדזױז־ענע
 קא־ די can פאח־יגםם, דובינםקי׳ס םאס גרױשײר נאר a pa ra עס

 •ys ױניאן קאנה־ניסנױשע די םזן ארםבאזזעדינם נעשליבען איז ײניאז םערם
 אזױ זיעען יארק ניד אץ לאקאלען ילניאן נרעםםע די לועהרענד שםערעד,

 שםעהם ױניאן קאשערם די אז פ«קש, א :עדארען. נעשעז״נש עשאדק
 כעפ• די pa װי שש«רק ,ita פונקם פ־נאנציעל pa טאראל*ש שא: is הימם

 בא־ דדבינשקי׳ם ברח־ער לאנע. אינםערנעזזאנאל׳ס דער pc צײםעז פע
 װזד צע׳ששערער קא^ניםנדשע די אז נאראנשיע, כעשםע די איז שבדבדננ

 פיילער pa רענק די צװיעען אױפדױיב;״ קאפ זײער קענען נים לען!ױיםער
pc א־נדדבשריע. ניז־על דער

r פעהינקײש pa ענערכיע חבמםקי׳ש pc בא־ױיז בעסםעד דער a זיץ

״ r ־ ׳״ י . י • ו • / v ״ r•« י vw
 !ױיס־פרעזידדנם. ipnanv: עד א*ז pa 1922 אינשערנעזדאנאל.

r a נאך prc שאנ. הימשינען
si'c ברךעד ri*? עשאשם pc לאדזש, ױעבער-עשאדם דער pa פוי־

רעװאלד
pa ר  ת
עק• דער

;רפאה־
י_________ .1. . _ אר• ד

סטראשעניק. ױניאן דער pa פדאנען ב־ישעד
אפע־

םענד :אנצער
___ . . קא־ פולםבדי _____ . .

p 'l pa p'innpBa זיך ער װעם ?!מענדע״הדעױש די אין םעש*:קײש. :•יער
 pa הילף לער1פ

 םים ױניאנס,
פרעד־ pc ראש

אין אודױננ

ד ע ר ד מע ש ר אי ע אל א ט ב ם  דיזער pa ארם אנדער אן יז1א סי
עד 7« אל אג ױ אן רג ע ם נעפינען לעזער דער װעם אױסנאכע אינ

ך ע ם ײ ב ם אד ^ ט א־י ד לי א ירע־ עקםיננ pa באגריםרננ םאי a ס
___c r /r i • תבינשקי w םעםמןר־ דער

pa r e יםוד דעש כארירם באנריםוע דיזע ^:שעדגע^אגאל. ךדע pa 
- pa׳ ^  p פאדהללשױם s• װיכגױנקײם אינסערנזסױאנאלער דער

אר־ p§ םוכ ידש ארבײםער אעםעתאציאנאדמ אן
*£"£ * עז י c לאקאלער דעד :דש ns pa aa. .:7=at אורל ארנזער בארירען בלױז שיר "׳י x־V*sa

ק. א- _ ק  איז לאקאיען דיערע pa ױניאן טאכעד רץער אץ ס^ײרם ^
ta ■-.דעד ,א דשע ־ a נע־ !ױכבױנע זעהר פ«ר זיך נעפינען .זדסשריע 

nee a .ק anען ־־ועם ש קל ױ ^ ע n פ אנז o* נ rtra 
י ג י י י ״  m װעחמ נעתפעז םוזען ־ועם סםרץק דער .רען . •

זדגחםסריע. דער pa פרידען ־ערעז פארז s , ז •.s פש ו
ךגז ע ײנ באדיגנונ־ כעשלי^כמ pa ידנדדשסריע דער pa פרידען ^״

פער־ •יחלען זיך aau ארבײשער די אלעש פאד זזהד־ «ער•ל°* י
עי יײ ■0י י 51 p? י aותר נעפיחרם ולישלישסאױ יזא ״

פארזימך חןר יאר זדנםערעסען, ײיערע P* 5ר
tars r sנדלמדם.aפ טרמז*p.c 1 פרנםח דער פאר pa c-asm אנעדע ן פ דדנ> a w J K j f lf c  evt pnr •די אכער צ-יען ׳י *x$c"zi• ו םיפ nftvar זי e a
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ז ארנײטער אינטערנ«צי«נ»לעןגעשיכטע ל
דעטביצער. פ פון

 די װעלען «רום טעג עטליכע אין
 פייע־ וועלט נאנצער דער םון ארב״טער

 פרב״טער אינטערנאציאנאלען דעם זרע
 דעט*' און םרידען ארבײט, םיז ױם־טונ

 ער׳ןוטען םון ױם־טונ דעם — יעהראט
 םיטיננעז מאםען טויזענדער אויף יכא

 אוז דעםאנםטראציעס הונדערטער אויף
 און םארװיילוננען, אין םאניםעסטאציעם,

 אויוי ותלעז פאראנ׳פטאלטוננעז, אויף
 הילכען און יןאינמש ל׳פונות פארשײוענע

 אינםערנאציאגאלע־ אונזער םון טענער די
אינטערנאציא־ ״דער היםנע: ארנייטער

 װעט אםעריקא אין אונז בײ אןיך
 ארבײטער םין טאג חגם אין יאהר, חײ

 װע־ געזונגעז ארבײטער־יליד ד^ס ױם־טוב
 אר־ םון ^פראכען םאר^ײדענע אין ןרע

 װעצכע םעיצקער, םאדטײדענע פון נײטער
 אינטערגא״ דעם םײערען צוזאםען װעצען

 גע־ א אויף ױם־טוב ארבײטער צי^נאאען
 סקװער מעדיס^ן אין אוםן מײגזאמען

גארדעז•
 און דײט^ען אמעריקאנער, און אידען

 און טיטעכ^סצא־װאקען איטאאיענער,
 אין אבװאהא זײ, װעצען אאע — ^קען
 ^יד, זעלבע ד^ס זיגגעז ^פראך, זײער
 דער־ סיט און גײסט זעאבען דעם מיט

 ד^ס זינגען װעיצעז זײ — ניטםה זעלבער
 אינטער־ דעם פון ציד אינטערנאצי^נאילע

סאציאיליזם. נאציאנאלען
 ס׳איד אםיער װעט אמעריקע אין אטת,

 װאם סאציאאיזם, אינטערגאציאנאאעז פון
 אוים־ דער און סיםבאצ דער געװארען איז

 און טרידען אינטערנאצי^נאאעז םון דרױז
 חײנטײ דער םון באפרײאוגג מענ^ציכער

 אזוי ניט וועצט, קאפיטאיליסטײעער נער
 די אין װי האיגגעז, מעכטיג און ׳טטארק

 אזוי ױג?ט װײא יצענדער. אײראסעאמ&ע
 איז אםערי^א אין םאציאציזם דער װי

 1אי דא ױם־טוב ארבײטעד דער אויך
 װי טאדטורײט ♦עטאר^ אזוי :יט ^אנד

צעגדער. אײר^פעאיישע די איז
 הימנע די שטאםט םונדעסטװעגען און

 סאציאיציזם, אינטעדגאציאנאילען דעם פון
 מאי טען1 םון ױם־טוב דער װי אזוי פונקט

אםעריקא. םון —
או איז ״אינטעונאציאנאא״ דער  איז נ

 דער םון יאהר דעם אין — 1871 יאדזר
 גע־ געדיכטעט — קאםונע פראנצויזי״&ער

 עםיגראנט, םראנצויזייטעז א פון װאדען
 די אין געאעבט דעםאאט האט װעאכער

^טאטען. פאראײניגטע
 ״אינטער־ דעם פון אקאטפאניםט דער

 פראנצויזייטער דער געװען איז ;אציאגאא
 יאר אין געיטער. דע אדאאף סאציאאיסט

 ער האט מאחסה, װעאט דער בעת ,1916
 םראנ־ דער איז װאהנוננ, זײן איז זיך

אויטגעהאננען. איא, שטאדט צויזײעער
דערסאר, זיך ער האט אויםנעהאננען

 פיעא אויסצושטעהן געהאט האט ער װײא
 געיטער, דע סיער ברודער זײן פון צדות

 דײט־ די װאס דערםאר, הױפטזעכאיך און
 געצװאונגען איהם האבען סאאדאטען עע
 דײט־ דער פאר מיאיטער־זעס מאכען צו

אדמעע. מער
 יאר 70 געװארען נראד איז הײ־יאהר

 נעבארען איז געיטער דע אדאאױ זײט
 אכט געהאט האט םאטער זײן געװארען.

 געםוזט האט סינד יעדעס און קינדער
 םאב־ דער אין ארבײטעז געהן ױנגערהײט

 אעבען. זײער אויף פארדינען צו ריק,
גע־ זײגען ייער ברודער זײז און אדאאף

 אבער האבען זײ טעטאא־ארבײטער. װען
 מוזימ״אינסטרױ א אויף ^•יאעז גע^ענט
 און געארבײט זײ האבען בײטאג מענט.

 טאג. א סענט אםעריקאנער 60 םארדינט
 צוזאמענ״ זיך אפט זײ פאעגעז אװענט אין

 קאײנער א אין גענאסען זײערע מיט סומעז
 רעװאאוציא־ זינגעז דארט און ?אםע־הויז

 ^װעס- זײן םאעגט אדאאוי אידער. גערע
 זינגען זײער באגאײטען ברודער און טער
 אדאאף איז 1886 אין םאעיט. א אויף

 אין ארבײטסאאז. געװארעז געיטער דע
 א אויסגעבדאכען •האט יאהר יענעם

 איז װעאכער געיטער, דע און סטרײק
 רעװא• גרויסער » אאס געװארען באקאנט

 םאר־ דזשאב זײן דערםאר האט אוציאנער
אארעז•

 צו אנגעהויבען דאס ער האט דעמאאט
ארויסטרעטונ• עםזמטאיכע אויױ מפיאען

 חעאדעגחאפ־ דעם םון װערק די געאעזען
 ■אטטיער, ױדזשין קאמוגע־קעטפער טען
 דאס געפונען, אויך ער זזאט דארט און

.“״איגטערנאציאנאא דער געדיכט
 גענ^ראא־סעק־ דער געװען איז דעאורי

 ■ארטיי סאציאאיםטימער דער םון רעטער
 נארד־דעפארטםענט. םראנצויזי^ען איז

 בירגער־ געװען אויך ער איז ^•עטער־צו
 א אין איא ^טאדט דער םון סײסטער
 •אר־ םראנצויזי^ען דעם אין דעױטאט
 אויםםערס־ דעמאאט האט ער אאמענט.

 אאכאר אואיס חברים זײנע געםאכט זאם
 ״דער געדיבט אויפ׳ז װערגאט פאוא און

 געדיכטעט איז װאם אינטערנאציאנאא״,
 •אטטיער, םון 1871 יאהר אין געװארעז
 אמע־ אין געאעבט דעמאאט האט װעאכער

עםיגראגט. פאאיטייטער א אאס ריקא
גע״ גלײך זײנען אאבאר אוז װערגאט

 «ײך איהר פארבינדמ חױת ענדליך װען
 ? םענשהײט דער #גםקעגען בונט צום

 םענש, »איך,
1 אויף שטײט אײך, רוף

 נאדל, גליענדיגער םיט בלינד־געםאכטע נאכטעאלען, אײך
 גאז, םיט טול איבדנגס־שיםן טון קאזעםאטן אין געװארגען ׳שע&םעלאך אײך
 בײטש, דער אונטער צוזאםענכרעכענדיג חױת, םילדעסטע אײזלען, אײך
 דאם פיהלט עס און אטעם דער צוקט עס דוען געשונדען, שטרױסען, אײך

הארץ,
 שאכמען, פאדנעםטעמע אין זוז, אן ארבײםעגדיג, ®ערד, אײך
 אײזטן־מעסיך, גליעגדיגען אויןש דרעסירט בערען, אײך
קנויט, שםאלענעם א מיט צירק אין געצױםט לײבען, אײך
 אלע אײר «לע״ אײו
!אויף שטײט איך, רדף

 !אויןש װאכם
 םיר װעלען נעמען נקםה

!םענשען טון קרבנות די
 געםאטערט, אטעםענדיג גוםען, דעם קיצלעז צו חױת
 געשונדען, לאכענדיג םאדע־קאפריזען, םאר חױת
 געאפפערט, נאריש ארענעס פאר׳שכור׳טע פאר חױת
 צוריםן... זינלאז םלחםות אין חױת
 שטעלען, אײך פון שפיץ דער אן םיך װיל איך
 םענשהײט, דער םון רענעגאט א איך.
 שונא דעם קעגען םײרען אײך װעל

ש נ ע ם

 !אלארם ברילמ :םדבר דער פון חױת
!שטורעם װאיעט : דזשאנגעל םונ׳ם חװת

̂יין. נישט אונז בײ װעט אונטערשיד קײן  ז
 ברױנע, און געלע שװארצע, און װײםע

שטערנרױבער! מוטערמערדער! ערדשענדער! אלע אלע,

 פארשיײ אקאמפאנירט האט ער און געז
. אידער.’ דענע

 ארום אזוי איז געיטעד דע .אדאאו*
 ברײטע די צװישען געװארעז באקאגט

 האט ער וױ אזוי און ארבײטער־םאםעז,
 םאענט שטימע, שעהנע א געהאט אויך

 שפי־ און זינגען םון מאכען אעבען א עד
 און אונטערנעמונגעז ארבײטער אויוי אען

 ארבײטער־ בײ פאםיאיען^פםחות אויף
 איז זינגעז פאעגט ער װאו םאסױאיען,

 םאאקס״אײ און סאציאאיםטישע שפיאען
דער.

 פראנ• דעד האט ,1888 אפריא, אין
גראד דעאורי םיהרער ארבײטער צויזישער

קלאוק־ די װעלען פארטרױען שותפות׳דייגען אץ און ױױאן דער פון אמטע
״ , זיג. זיכערען צום מארשירען םאנער

 ערשטען זײער טײערען אינטערנעשאנאל דער םון םיטגלידער דיי זאלעז
 פאר־ םיט קאםמס־ענםשלאםענהײט און םאלידאריטעט ארבײטער צו סארזוד

סקייער םעדיםאן אין םאנימעסטאציע מא' גרויסער דער אויף כחות אײניגטע

a דיזער איןי ia ’SHnjmra־ ״5̂י2םאנםט5ה איבײטעי ^  ™ |יע״
fL* ברידער אלע םיט פאראײנינט זיץ םיםגלידער זערע ̂ 1ו1י1יי™ » 1
נטע נ םאיא ד ט ם רינג. ארכײטער דעם םים צוזאםען אינדוםםריע, נידעל

 -m»־ » ?סל^נײד שעךשאציאליספי דער םיט pa געװערקשאפפממ אידישע
^ י זעז 1 באי םאי ערפםען דעם םיטװאך, קוםענדען ױניאן די זאל

 װעלכער נעיטער, דע אד«ולף צו נאננען
 י1אוי ליל׳ אין נעװאוינט דעםאלט האם

 נע־ איהם האבעז און פענינ^ «לעים 10
 דעם אהאמפאנירעז זאל ער אז בעטעז,

.“.אינטערנאציאנאל
 אראלוי הןוט שפעטער טע; םיר מיט

 “״אינטעתאציאכאל רעס נע׳פפילט ׳פויז
 פריינד זיין םון הארמאניס דעם אױוי

 נאר לעצם װעלכער פאםארעט, פאלידארע
 1אי דאנסירפ. איז טאנ הײנטיגען בײ
 דאם הױם עד נאך ׳פטעהט היים זײן

 צום זיינען עם װעיכען אויױ הארמאניק,
 ;ע־וארען ארויםנעבראכט נזאל ערשטעז

 דע .אינטערנאציאנאל״. םון טענער די
 געשאםען צוער׳טט ליד דאם האט נעיטער

 ׳פפעםער־צו און שטימע, איין ם*ר בלויז
׳פטי״ען. פיר פאר ערשט

 אראאוי האבען שפעטער װאך א מיט
 ערשטען צום קאםארעט און נעיטער דע

 אין נעזוננען עפענםליך איר ראם טאל
 דעאורי ליל. אין סאםע־הויז קליינער «

 ד*ם זיגנען נעהערט אויך דעםאלט האט
 דרופערײ דער איז נלײו האט און ציד

 עק־ טויזענד דדוקעו נעלאזט װעלדודיע
דערפון. זאםוליאחגן

כע־ םאל ערעטען צום האט דעלורי
״ ״ : ־ ™ ־ ע ל5י י י י 3s 5״ r s A f,זעע ״» ײ ־?, ״ ו ^י ?s־ » , s ^̂ sssrs awvs אונטערדריר pa ערױדעריגען װעלכע נאדיננוננען םים פראדוקציע, פון טעם

״ ״,. .................... ®אםיליעם. זייערע pa ארגײפער די קען ל,
 ער א זאל pa גארדען םקװער םטדיםאן איז טויזענדער די אמ הוםט

ת אוםגעתכניגקײג אוין אוםר^כט געגמ פראטעםם ון5 שםיםע ײ * י צ י
ח*«זד םםיםולירענדע די פענ. סטהנטרט ײזר״ורײד^ז »י מלאס ארכייםטר
« , ג י מ

1״י ק אױםדי דער ןיק pa ןר
םטימיליחןנדטו ןײ «זנ. שעהגטרט ײנטו

ijm ua'sanjm ra ia oVa 'ao  jKratnp
[tom■ ___ _ ̂ ̂  ' ־i־-..  l .

ru סועטער imp עלף טיט ער׳פט m
m <יר דאס m i וארייער אוים׳ן W, 
פר«נק• pa סאציאליסטען רי tic נרעס
ר״ר•

 אינטער• די זין חפט דפרטען פון
 פ»ו~ ^געל חיטנע ארנייטער נאציטגאלץ

 אי• ס<וצי»ליםטען די צװיסען ׳צ«רײט
 ותרם אוז װעלט דער פון לענדער איע

 טי<י«נעז םון ;עזונגען טאנ צו היינט
 באניים* און פעלסער םון ארנײטער

זיענ. און wap צום זיי םעוט
 זײן פארעפענטליכט חאט נעיםער דע

 אוז פארנאסען זײן אחן צי*|יח*«ו*<
 אװעק פארפאסער אלס רענטע זיינע האט

 סאציאליס־ די ■ארטיי. דער צו נעגעבען
 איבער־ עם ה*ט ויייער, •«רטײ,

עפענטליכה״ט. דער נעגעבען
1903 pa געיטער, דע »יער איז 
 a אױוי נעפאלעז נרודער, איטלפ׳ם

חר פופצעהן — האט און המצאה  ׳טיע־ ̂י
 דעם פראנק 200 םאר פארהויפט — טער

 ma נעװעו איז װעלמר מאנוםקריפט,
a ,סאצי* םונ׳ם פרוי דער צו םארנאםען 

 פלע־ באיט־סט זשאן דינטער ליםטיעען
 *80 *רינינאלען אמת׳ען דעם לס8 מענם,

נום?רי»ט.
 *8P א איז נעיטער דע «יער װי אזוי
 ■יער אז ?*מודםטעז, די ׳טר״ען םוניםט,

 נרודער זייז pc מחנר דער ד*ם איז
 פײערען זיי אין קטמי^יציע׳ אדטלפ׳ס

 ״איג־ דעם פון מחבר דעם אלם איהם
 1אי איהם ׳עענסענרע טערנ»ציא:»ײ,

 לם8 מתנה, א »יס װילא א מםלאנד
 ״אינטער־ דער װאס דערםאר, באלוינוננ
 נייציאנאלע די געװארען איז “נציאנאל

רוסלאנד. סון הימנע
 נאגצער דער פון םאציאליםטען די
 *8P די דורך ניט, אבער זיך אאזען װעלט

 פאר׳םיאום׳ען פעל׳פוננען, מוניםטישע
 קאמפם אינטעמאציאנאלע הערליכע ראס
 װעלט, דער אויוי ארגײטעד אלע םון ליד

 זיענ גרויםען צום זיי באנײסטערט װאם
 מענ׳פ־ באפרייטער דער צו זײ םיהרט און

הייט.

 איז װאם פארםיי. םאציאליםםישער חנר
 pa טראיעס, pa נעװאחון «עהאלטעז8

 אלס נעהומז איז ער װאו 4888 יאחר
a פון דעאענאט > ל

 ׳יםורםי־ א אונמער האנעז חנסאלט
unr* באנײםטעריננ bis מאל ערטטעז 

־8םון.אינטערנ«צי םעגער
* A

 שלעזיננעו רעזידענם &
 םימ־ די אין אמומרען

wrwngBאוםכאשסינד פ«ר פיינס
בײטאג, אזײנער אײגס שבת, אעצטעז

 פרעזי• דער שצעזיננער, ב. בדודער איז
 א•• אינםערנײשאנאא, אונזע^ םון דענט

 װא־ אומבאשטימטען *ן אויף געםאהרען
 ער• צו זיך םאוגטײנס די אין קײשאז
 פרעזידענט קראנסהײט. זײן םון האאען

 אין אױפדזאאטעז זיך װעט שצעזיננער
 ציבערטי♦ םון װײט ניט האוז, געןי יאננס

 ענ״ איז בצײבט שצעזינכער פרעזידענט
 װעט אזן ױניאן דער מיט תאנטאהט געז
 יארק נױ קײז קוסען םאא נויטיגען אין
 םאר־ די וועחרענד צײט־צױצײט פון

 מאנופעקטשוךערט די מיט האנדאוננען
אסאסיאײשאנס.

 האבען קדובים, און םרײנד אויסער
 פאױעײדענע באגאײט אויך שאעזינגער׳ן

 װעלכע צװישען םרײנד, און טוער ױניאן
 פרע• עקטינג :געםונעז זיך האבעז עם

 טרעזשורער סעקרעטער דובינססי, זידענם
 רײזבערג, פרעזידעגט װײם באראף, א.

 דער פון טשעדמאן דער פאאיאקאװ,
 םײ און סטאילער כיאקם באארד, דזשאינט

אנדערע. אע
ד קאטערס דער םון טשערםאז דער  י

 דזיפײקאבס, ברודעד ,10 צאקאצ ניאן
 ל«ר םון קאמיטע א םון נאםען אין האט
 א שאעזינגער׳ז איבערגענעבעז צעהן הא<

' ביכער. סעט א #מתנה באשײדענע
 װעאכער דובינססי׳ ד. װײס־ירעזידענט

 שאעזיננער׳ן םון געװאדען באשטיםט איז
 צוריק• זײן ביז פארטרעטער זײן אלס

 זײן איבערגענומען שוין האט קומען,
 אין אמטירט און אםם דעדוױיציגעז נ״עם

 אינטערגיײ דער םון אםים ״•רעזידענט
שאנאל.

 אץ א£ים יו־ניאן האדלעטער
. העדקװאךטעד^ נײע

 קלאופ דער פון■ אפיס הארצעםער דער
 װעט יאארד דז׳פאינם דרעםםאכער און
 איסט 156 אי) נעפינען אן וזײנט פון זיך

r o lls .םטריט
 pa ברידער ױניאז אלע אליא זאלעז

iroojmr זיו rronw דעם זינען אין 
sa גײעם m a
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ליטװאה. א. שיז

.1
״ דער נדט *:יזױנע; ױל1 א־ך י ק נ
 t»' טאי ע־שטע* דע• :פלאזע נ^װער

 אנעד א-נ׳יטןײחלאס.״ pe יום״טונ רע•
 דעד מ^ורים פורא. *וביסעא האב איך

 ניי איז ״אלנייטעל־^לאס״ אױסדרוה
 «ו• סון אששר אפגעליבען;עװארען. *ונז
 ד*ס זאנען״ צו־אפט שין הערע;, אשם
 ד»ש און הערט אױעל דעל ז*:ט, מױל

 »*ז ?אפ דעל ניטא, דע־ב׳י א־ז ה*-ץ
ניטא. רעלנ<י
 ז־ר זאלט א־הר בעטען, א״ך א־ך וױל

 א־ײנסלען, אכיסעא װערטעל יאל די אין
■ריינאענען.

 18P מעז וױ לײכש, אזױ דט א׳ז דאם
 יוניאן־ אלע דאו איהר ז״ט אט מיינען.

 א oait וױםען, דארשט איהר און לייט
 נאר דען ז״נען דאך און נאד״ט. ייניאן
p ניטא p ,ר*ס װעלכע ביי ״נרידער״ 

צוננ, אױש׳ן מעהר א־ז ״ױניאן״ װ*רט
 זיינען נאדויערען 01צ ? ה»וצען א־ן וױ

 װעלכ* ױניאן״אײט, סך a טאדאנעז נ*ו
ט8 זייער נ*ר װײםען  אששר ׳טאי, אין י

a גאנןחגן זייעד נאך v r, זײער העבסטענס 
ײ איז ױניאן ^ונצע די אבער ל.8<טס  נ
 איי• אזא טיגהטלט. *ן אזזן ןוארט a ויי

 און טענות םיט ױניאז דער *ו קוטט מר
 —פע אן איהם ריהרט עס בעת תביעות,
 לע8 אין חילו׳. דארף ר ע בעת זעגאץ־,

 די איהם פ*ר איז יאהר נאנץ » פון נמג
 איהם נעהט וועאכע זאך, פלעררע a ױדאן
 ביזגעס• די רארטען זיך אאזען :אז נײפט

 דעפ כזיט רענעדז־גער נזיט׳ן *ײדז׳פענםם
 ער טאי... זײער פארדרעהען ■רעזידענם

 דער אז וױסען, ניט װיא און ניט וױיס
 א־ן באיטטעהט ױניאן » פין כוח נ«נ«ען

ם,  זיך םיחאט אדבייטער יעדער װאם ת
 איה־ פון באוט און פאײש איהר פוז פאי״ט
 א צו טראנט ארנייטער יעדער נ<וט.

 «י- טויזענדער צעהגדאינער פון און *ינעא,
 םעסטוננ. מעכטינע a אױס ?פט8ײ נעצ
ata אויב »ז װיםען, נים װיא איינער v ד 
 ״a דער צו האנד קיין צולענן ניט מעט
 איהם בעת היינט, ױניאן זײן םון בײט
 ער »ז ניט, איהר לוי8ד עד ta דך, דובט

 איז ׳טטעהן,8ב ״.׳טעדטעא זייז אלייז קעז .
תט נױט די כעת פארנען,  כאיעז איהם ו

 ־,lane׳ זיין יתיאן די װעם נאמעא, בײם
 ניט העלםעז, קאנען ניט איהם זי װעש

 הא• ניט אםיאו ער ױעם באשיצעז, תאנעו
ן ;  װײס עד מא^נען. צו וועפעז ני*־ נ
a ווען ta װיםען, ניט װיל יייז ניט a r  a, 

 קרי;ם איוזם, םון טייל טו־וע:ד לינט װאס
a עס איז י,8סל a איהש פשר ■8הל 

 שוןי כא י1םי װעהםאנ דעם ער זועט אויה
 ;דוחעו איימנעם זיין אויוי דערפיהלען

 1ײא עדגעץ ווערם ױניאן דער א־ן ווען
ת8? דערפת lap ער״םעלע, a איע8פ  ל

 — מיירזשעם זייגע רבײט,8 1”« וחנרעו
 יע־ וועז ׳טיעםעך. איז צינד,8 גיש »ויב
 ױניאז, די נעפיחאט וואאט נרודער חנר
 יוניאן רי ווען איחר, אין ר״ננעלעבם8 זיר

 אין נאר איחם, אויסער ניט געווען ײאצם
 שט»רטע• ט8נעה םיד ײאאטען — איהם

 ײאלט רנײטער8 יעדער און ױגיאנם רע
ר?ער.8טם געוחנן

 איז ס8רביישעד־קל8 •1נרי8ב דער אח
 *8ב חןם iaa טיפער און בדייטעד דאד
 ברײםער איו meat דאס װי ױניאז, גריי

 דאך און טייא. a זיינעם םאר םיםער »ח
 נײ ייניאדלײט, םר a נאר פאראז זיינען

 באױז איז רבײםער־קא»ס8 דער וחנלמ
a ם»ר ווערטעא זמהן a .נאר נאך חזדע 

 םאר חנרס*נען ם׳פאענם ויען »,a< גיס
 ,רוסלאנד״, װארט דאס ײתר ׳נז6תסי׳ a ־

ם: יי םים קײעגמען ער פאענם מ  •ליי
 אינ- האט איהם נער.״1ל8ת זיתעז םיר

 חעכ־ ײאלאםם, זייז דארי, זײן םעראסירט
מר — נימרניע זײן םגתנם  נד8רוםל א

 או:ז כײ «ײמן עםס• זייז נים איו ד*ם
ת ײאס ױ^דאייס, יןייז ניםא  זיי מ

 ״ארכייטער־קלאס׳ ײארם דאם היחמ
 קלאוק• זיינעז סיר :זיד נײ זײ האערען

ר,8מ  תמ־סאכעל «י סענער־׳פגײדער מ
מ דאם —. מרי  pa נארימקײם איז אי

. ? װערטער ■וםטע
 איז ײעז ta װיימו, ימיאך־אײם לע8

 אײ די דארםען םםריי^ a איז םרייד איין
מ רי  אבער חילזי• *ו קוםמ םדיידם מ

jjm ד׳דאדי jr ’J un’ntana נים גייר 
אלםזז די זמא«נן םריידם, *תאגיזידםע

 w זײ ת»אםען
* זיינמ ר (*V•

ד )מנ«ר־מנייחןד ירזײנען מ *
>m an w n — oa די

 אי־ la זיר חוינט מניאן a א׳ן װען
8t׳;c;r*at 8 ־ ,p'seapנעהםען1לײ:צ 

 םארשטעהט דאס, איז — טיט^ידעד ג״ע
 דער םון זאך די אלץ £אר ריהע•c זץ־,

 דען קאנעז אבער ױגיאן. באטדעמע;דער
 דעם אין העאטען ניט גאר ױגיאגס אנדעדע

? כחות ט*ט געילד, טיט
גרױ־ א איז טדײד איין אין בעת און

 אנדער אן אין און *ובײטסאאדגקײט סע
 און ;ארבײט סך א םאראנען איו טדײר

 אײן אז אזוי גאהענטע, זײנען טריידס די
 אײן פון אריבער יצײכט קאן אדבײטער

 אדבײטסצאזע די און *וױיטעז, אין טױיד
 דעם װעצען זײ אז #אזוי ױגיאך^יט ז״גען

 דעם ברעכען, נייצט װניאן״מטאגדאדד
 די מען לאזט ־־־ אראנדריקעז גיט יױן

 טרײד? זאטען דעם אין צו ארכײטסאאזע
 װעצכע ארבײטער, ברידער די ״טטע^ען

 זײ זײערע איבער דעטאאט גראד ילעבען
 שטערוגגען קײן ניט יאהרען, גוטע כען

 הונגעריגע די םון ברידער זײערןן פאר
 אונטער זיך רײסען זײ אדעד ? טדיידס

 אװערטײם ^עה׳ן לאנגע אויף כחות די
? ארײן ניט זײ אאזען םדעטדע סײן און
 «ז װיסען, ניט וױיצען און ניט וױיסען זײ

 קײן אײנהאילטען ניט טען קאן אאנג אױף
ה אײן אין שטאנדאױד הױכען  בעת טייי

 שטאנ־ דער איז טרײדס אדוטיגע די אין
 אז ניט, זאג איך צו־נידעריגער. א דארד

 םאר• טרײד זאטען דעם אאזען דארױ סען
 דא הענט. הוננעריגע מיט װערען םאײצט

 דאס רעגואירען. אויסרעכענען, מען מוז
̂ע טאן דאדפען  רע־ צוזאםען. ױגיאנס אי
 אין׳ טרײד םזן ״עפיגדאציע״ די גוצירען
 איז זי אבער ז#ן/ עװערע א איז טדײד

 הוננעד דער עיט1ב גיט װען נױטיג.
 ״עםיגראציע״ די ראגאטקעס, אאע דורך
 םא־• קומט זי :אר פאױ, װי סאי קוןוט

 פעהר םאדשאםט זי און בילינד סטיכייט,
 הונ״ די םאי ״זאטע׳/ די סאי װעחטאג
 מעג־ איז רעגראיררנג אזא אבעד געריגע.

 קוקען קאן ארבײטער יעדער װען נאד איך,
 דעד־ און אײילען פיר זײנע םון װײטער

איבײטעי־קאאס. דעם .זעהן;
יצײ״ םיר בעת יאהרען, ילעצטע די אין

 — ״קואאק״ סאטוניסטישען דעם םון דעז
 אנדעױע? די אײ:ע ױגיאנס די העאפען
 אײן םון אדבייטעד די ניט זיך בײ קאערעז
 מען װאס ׳אן םיר געהט װאיס ױניאז:
 יױ אנדעד אן פון ארבײטעד די ?ןאאגט

 דאס ? צורוה מען אאזט מיך אבי ניאז,
 ברעכט דאס בוטיטערס, די טען שאאגט

 דרעססאנערינס, די צי פאריער, די טעז
 דעדװעגעץ. נים זיך זײ װעאען אונז בײ

 אײנציגװײזד* ברעכען זיך מיר אאזען אזוי
׳, םארטײדי״ צו קאטיטע א האבען טיד

א איז דאס אבער ױניאס. די גען  .5מ
 זאא ױניאךמאן יעדער אז :ױטיג, איז עס
קאאוהמאכע- א בין איך זאגען: זיך

 איך אדבײטער. אן אױך בין איך אבעד
 איך און אמאאגאםײטעד, דעך צו געהער

 כחות. מײגע אין װאם איץ, טאז מוז
 מעכ־ זײן און װאקסען זאא ױניאן מײן אז

 סך א צו אויך געהער איך אבער טיג.
 אר״ דעם צו — םאכײאיע גרעסערער א

 איך מוז איהם םאר און בײטעײקאאס,
 םײן װעט ׳ניט וועז טאן. מ«עס אויד

 נים זײן ױניאן, מײז פאסיליע, עמערע
 װעמעז אויזי האבעז ניט שטארק, גענוג

שםיצען״ צו זיך
 הופאריסט דײכדש״עסטרײכישער דעד

 וועאט־ דער איז :דערצעהלם ראדע״ראדע
 האב סאניטאד, א געװעז איך בין מלחמה

 םארװאונדע־ און טױטע זײ אױםגעקאיבען
 איך געה שאאכט, א נאר אײנםאא, טע.

 אײנעד ערשם שאאכט־פעאד. איבעד׳ן
 גע״ בין איך ®*דםאלען. *לז • חרעכצט
 וועאט... דעד אויף פיענש אײן באיבען

 ף מענקז אײן הייסט װי : איהם איד פרעג
םארוואוג• גאד דיר אעבען דאר אינען אש

 נײעם א מיט םיר ער ענםםערם דקטע? י
 םרע: אונגארן... זײגעז v:v' :קרעכץ

 עגטםערט ? ביזטו ווער יון : וױדער א*ד
 וואונדעי צינײנער... א ביז איר עי:
 דאך איגט דיר םון טדיט םינזי :זיך איד
 ער״ ציגײגער.. פאױואונדעטעד א נאד

 אג״ אן םיז איז יענער :םיר עד קאזנחרט
 אזעאבע װיםיעא (םדייב)... שבם ז־עי

מז ןױגײנקר א  אוגזעהז אין נ«ד סיר ה
א ? יוגי^נס
 סוז ױם״טוב א איז מאי עדשמער דמר

 איהד זײם חײגם אדבײטעד^אאס. חנם
 קעאםא• ?יק ניט קאאײאממר, ?ײז נים
ד ײנסזיים—מ  איחד ארבײגמר. איחר ה
 פוו סאזזז דעד אמטער •unjnr מנהן וחנט

n מאהנע 0* ןאמני ױניןן׳ u n |

 ױגיאנס אאע םאחן, אײן װערען הייגט
 קעו, די מיט — צוגױםגיסען זיך דארפעז

 גרויסע אײן אין — הערצער די מיט
 װאס ארמעע, גהיסער אײן אין טשיחח,

 ארבײטער־קאאס. :גאםען דעם טראגט
 צונויםגיסונג דער אט םון גײסט דעם און

 אין זיך מיט מיטנעהמען איהר דארםט
 מיטנעה־ ױניאן. אין אאהאא, אין שאו,

 װאכעדיגע די אויף אנהאאטען און םען
 דער װאס אט יאה-. גאנץ א אויף יטעג

!איז טאי ערשטען
2.

 פאאיטישע א איז מאי עדשטער דער
װעא־ םאדערונגען, אאע דעטאנסטראציע.

 ארויסנעשטעאט, טאג דעם אין װערען כע
 כאראקטער. רײן־פאאיטישען א טראגען

 ארמעען שטענדיגע מאחמות, אפשאפען
 פאאי־ איז דאס באװאפענונגען און

 זאאען װאס געזעצען, אײנפיהרען טיק.
 די םון געזונט און אעבען דעם באשיצען

- ארבײטער  א םאאיטיק. אפיאא וױדער ־
 אאגעמײנע, רעגירוגג, דעסאקראטישע

 װאהאען(עאעהשאנס) געהײטע און גאײכע
 םאר׳ן און םאאס דורכ׳ן םאאס, םון אאץ

־ םאאק  פאאיטיק. אודאי דאך איז דאס ־
ארבײטסטאג, אכט־שעה׳דיגער דער אפיאו

 ארבײטער־קאאס דער װעאכע םאדערוננ, א
 דעם אין יאהר םערציג שױן ארויס שטעאט

 אויך איז דאס — מאי עדשטען פון טאנ
 האםןן דעם דורך ניט װארים פאאיטיה.

 די אט זיך מיר זועאען ױגיאנס, די םון
 גע־ א דורך נאר דערשאאגען, פאדערונג

 ארבײטס־טא; אכנדשעוז׳דיגען אן זעץ.
 ׳די פאר אפיאו ארבײטעד, ע א א פאד
ױגיאגס; אין ארגאגיזירט ניט זײנען װאס

 װאס ארבייטס־טאג, אכט״שעה׳דיגער אן
 אפשאפען קענען ניט איהם זאא באסעס די

 װען קריזים, א םון צײט דער אין אפיאו
 קאן זאך אזא — שװאך זײנען ױ:יא:ס די

װאס א דורך נאר געװינען טען
 ארבײטעד אאע פאר ארויסגעגעבען װערט

שאעכטע, םאי ~ צײטען אאע פאר און
גוטע. םאר וױ

 אי־ רעי קען אאײן ױניאס מיט אבער
 ױניאנס די און אויססופען. ניט בײטער

 פא־ צו אנלוופען אפט אױך מוזען גופא
 גאװערנ־ אםשא, פאדערען, םיר איטיה.

 םאוכה די #הײסט דאש פענט־אינשורענס.
 װען אז ארבייטער, דעם םארזיכערען זאא
 האבען ער זאא װערען, קראגק וועט עד
 װא־ םון האבען זאא קוראציע, נױטינע די

 װען ;םאםיאיע זײן פיט אעבען צו נען
 ארבײטעז, ניט קאן און אאט װערט ער

 באגאדיעא־ אין געהן דארפעז ניט ער זאא
 האנט, א אזיסשטעאען דארםען ניט ! ניע
 עד זאא ארבײטסאאז, זײן װעט ער װען
 אדער הוננער פון אויסגעהן דארפעז ניט

 װע־ געהן װעט זוײב זײן װען בעטאען.
 נויטיגע די באקופען זי זאא מוטער, א רען

 געזונטע א געבוירעז זאא זי כדי פאענע,
 א באײבען ניט זאא אאײן זי און <ןינד

 מען קאז — אעגעז גאנצעז אוים׳ן קראנקע
 א דורך ניט דערשאאנען אאץ דאס זיך

 די םון קאמױ דעם .דורך נאר געזעץ,
 נע־ ױניאנס די קענען ? אאײן ױניאגס

 אר־ ע א א פאי עהנאיכעס עפעס וױנען
 וױ צײטען, שאעכטע םאר און בײםער

 בײ־ דעם אן זיר דערפאנט ? גוטע פאר
 ארבײטס־ אכט־שעה׳ריגען דעם פון שפיא
 די געגען אינדזשאגקשאנס און טאג.

 געזעץ א אהן אפשאםען פען קען ױניאנס
פאאיטיק? אהן

 דעפאנ־ h איז פאי ערשטער דער
 נאי־ בכאא, פאאיטיס םאר ניט סטדאציע,

 געזעצען, די ארבײטער״פאאיטיס. םאי
ר םוז נויטיג, איהם םאר זײנען װאס  ת

 םרעם׳־ע פיט ניט דורכםיהרען ארבײטער
 דעםא־ אדער רעםובאיקאנער די פון הענד

 כ»־ שתדאנים, דורך ניט אויד הראטעז,
 איהם פאר זיר װעאען װאס דאטײעס,

 דאם קאננרעס, םון אאבי דער אין פיהען
 םיהדען צו הינטער־טיר. דער דורך הײסש

 אר־ די האבעז קאפױ עקאנאםישעז דעם
 זײ ױניאנס; אײגענע זײעדע בײטעי

 אױף זיך םאראאזען צו אײז גיט נאר פאאם
 אז באסעס, די םון אסאסיאײשאגם די
 באדינגוג־ בעסערע שענקען זײ וועאעז נע

 ? אנדער^ פאאיטיק איז װאס מים נען.
 דע־ די און ■אדםײ רעפובאיקאנישע די

 דאד זײנען דאס — •ארטײ פאקראטישע
 בא ךי «ון יאאיטש םאר אסאסיאיישאנס

 א*יױ זיד קאנעז ארבײטער די און סעס,
ט וײ י סאו^אאנ?, ד  טוזעז ארבײםער י

 יארטײ •אאימישע אײגענע I* האמז
געזעצעז אויסקעםמען ױ' םאר זאא זואס

< *״«»» a» «י » מי י

 1חעכער■ אױם זיי פאר העטםען ױאם
f רבײטער8 די זוען אפילו װיידז׳שעם. i 

 a עיעס אויסצוטיחן זיו אםאל ליננש
 נײ *דער'uraTPaort די בײ טונה׳לע

 ארכיי• זײער װערט רעפובאיקאנער, די
 נרע• ניט האר היין אויף דעם םון טער־כח

 אמיסקוקןן װײטער אויף זיי סוזען םער,
 אן .אין הענד. םרעםדע ז1ם טובות אויף

 װאקסס 1אי ייר זאםעצם פארטיי א״נענער
 ל*־ היינט ארבייטער־הלאם. םוז כח דער
 2 איבער סאננרעםםאז, איין זאנעז, םיר

— *הר’ םיר איבער ;פיר — יאהר
 ארגייטער־םארםרעםער רי פון צ*הל די

 םרײ8 •186על«ס׳ צו עלעקש$ן םוז װ»ססט
 נאד טען8רב״םער־דע«וט8 די קענען הער

 1םו «עםער6׳ מאנעז; ׳צרייען, רײדען,
 אזן ׳צייו איי חנכענעז. מיט.זיי זיך םען
 a ררערען זיי רענירען. צו שװער זיי

 “ד̂ו םערהייט. a װערעז סאנען מ»נט,
 עננלי• דער םון געיטיכטע די זיך מאנט
 דײט־ דער םון רטײ,8ארבײטער־פ ׳צער
רםײ.8« טישער8?ר8ם#וצי*ל־דעמ שער

 ווי ארן אננהױבען נעז8ה זיי הלײן װי
!היינט זײנעז זיי םעכטינ pa גרוים

r לענדער אײר^פעאישע די אין a די ■ 
 יצם8 רביישער8 די פון גע8ל עה^נ^םישע

 פעאישע8»ײר יי ײעו ;שװערע a זעהר
 ױניאנש נאר נעהאט *לטען1\ ארבייטער

 קײן נעװען ניט װאלטען ייז חען אליין,
 פארלאטעגםעז, די אין בוי־ז פאליטישער

 נאםעם די װאלטען סיטי־האלם, די אין
 לאנע ״סאנאםישע שײערע די אויםגענוצט

«p פא־ אלע די צװענוםען װאלטען זײ 
 זיד האבעז ארבײטער די װאס זיציעם,

 דערשלא־ קאטף שװערען אין איצט ביז
 נר38 דעם אפנעשאשט ױאלטעז זיי :נען

 גאױעמטענט די ארבייטםטאנ, שעה׳דינען
ד |1ס םרײהײם די 1אםיל רענם,1אינש  י
 שםארס זיי װאלטעז םטר״הען p» ;יאנם

 a םיז צײט דער אין ארוםנעשניטען.
 םזן קייז ױניאנם די דאר האבען ?ריז׳ס

 וועח־ צו זיך אנטהעגענצושטעלען זיך ניט
 הא־ ארנייטער די װאם דאם אבער רען.
 •אליטישז שטארהע לענדער יענע אין בען

 די אין םארשטעהער םך a און פארטייען
 די זײ. ראטעמעש ראם — פארלאטעגטען

 אנצ״ שטארק צו רא1מ האבען באסעס
 יעדק םת װײל ארבייםער, די גרײםען

 פאליטישעד a ױערט האניף עקאנאמ־שען
1C8P•

 אין אדער דײטשלאנד אין זיך זאל
 אדער םקר״ה נרויםער a מאכעז עגנלאנד
 אײנ• זיך זאלען באסעס די און לאהאוט,
 ווע• נאכנענען, ײעלז נישט נאר שפארען,

 די שםעלעז ארבײטער־דעפוטאטען די לען
 a אױפהוינעז פארלאםענט, אין פראגע

 דערצו, ברעננען אםאל הען ײאס שטורם,
 חד די םאלעז. זאלען רעז8םיניסם אז

 וועט זי אריינםישעז, זיו װעט נירוננ
 צװיננען אשילו באםעם, די א־יף װ־־קען

 נאבצונענען, איננאנצעז ניט יכ1א — זײ
פשרה. a אויױ געהן1אײנצ כאט׳ט איז

 ה$ט אטעריהא? אין נז1א ביי |1א
 • דעם אין אריינגעםישם זיך האננרעם דער

 םישט ? פענםילװײניא t'a מײנער״םטרײס
 םעקםטיל דעם אין ארײז איצטער זיך ער

 אונמדמ אוי.ג ט.1סא דער אין םטרייק
ד איז עםיצען העלםען כה־מענשע[1מל  ח

 די געװים עם איז םטרייס, א םיז צייט
 זײ־ קען ווער ארכייטער. די ניט באסעם,
 ט*ש ? םארסערט עפעס טאז צו צװיננעז
 םיט רעכענען? זיף זײ בירזעז וועמעז

 און קאננרעסלייט צאהל נרױםער דער
 םאר־ ארבײםער די װאם אסעםבלימען

 אר־ פאליםישע שטארסע די מיט ? מאנעז
? ארנײםער־הלאם נ׳ם1פ נאניזאציעם

 »ר• נרויםע א איצם איז עננלאנד אין
 גזר חנגירומ די איז בייטסלאזינתײט.

 סד באר״טענרע יםצוגענען1א צױאענען
 אויפץ ארבייםםלאזע די שטיצען צו םעם

 א'| את שטייער־צאהלער. די פח חשבון
 אאכנ נימ דא אויך דאד איז אםעריהא

 נײ• ארבייםםלאזיגסײם. היבשע a נעווען
 איצטעי נאך איז זי אז יאגען, ציננער זע

 םאי נעםאן האש װאם פאראנעז. אויר
 װאשינד pe רעגיחנג די ארבײסלאזע די

tao? י נעטאן זד פאר האבן ײאס* 
 ? םםײטם באזונדערע די םון רעגירוננען

 זײ האס ווער נאתישם. פון מעהר ניט
D)aPPt צו דאס צװיננעז tao ? *אונת 

 אדער ? פארםײ סאציאליםםישע םענטינע
 .פאראנעו איז וועלכע f«oiaa־ia3”< יי

אםעריפא? אין נים עננלאנד, אין
 *V( אײנםאל ניש האט אײראיא אין

 זיײ םאםענטעז װיכטינע איז ta טראפעז,
 םים *וואםען |V))a)P( ױניאנס די גען

שןר ימי  ~ !רבײמיני פונ׳ם ■ארםײ ■^םי
 וזאכצן עםםרייך pa בעלניצז אין שלאס.

 מננע־ ארנאניזירםפאליטישע צוזאםעז זײ
 וינען1נ« צו ראל־סםרײפען

 ־ דיי אין וואחלחנכט.
t in״ a« 
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 גע• «אר םלוכודאינשורענם, םאר
 נעמז <at װאם ארנײט, מלשאםטליכע

 o:aP באשעםטינוננ. ארנייטםלאזע »
 ווע־ רערצעחלען אזויגס עפעם םיר »יהר

די םאר אםערי?•* pt יוניאנם יד ען"
? יאחר צעהן לעצטע

f ם׳ב״זערט װי איך, הער t : אהא !
 ײ !ױניאנם פארכאפעז.די װילט הריא

 ס^םונים־ די אויוי שרייעז ציאליםטעןםא
ריי־ זעצעז זיך זײ װילען לײןא און ן’ט
אונז... אויף «נוינט

 04 טאז. דאם מילען םיר אויב אסור
 גע־ ענגלאנד אין לײבאר־פארטײ יר זיא

 ײ ױניאנס• די םון נעווארען נו־ינדעט
 איז בעלניען אין פארטײ פאציאליסםישע

 ױניאנם םיז געװארען צוזאםענגעשטעלט
 האבמו מיר און קןואפעראטיװען. זיא

a m אענדעי יענע אי| אז נעהערט, ט:י 
Smt| זעלבפט־ זייער םארלירען ױניאנם די 

 דעד אונטערטעגינ װערען טטעגד-נקײט,
 ױני־ די זײנען דייטשלאנד אין ײ.אוט8

 םאציאל־דעטאהרא־ די און יאזונדער »נם
 װיכ־ איז אבער באזונדער. פארטיי טישע
 1פי םיהרער די זיך זיינען פאלען טיגע
 ׳־י מיט י)1אשע’(טע מיישב פארטיי ועו

 צװײ האבג םיר ױניאנם. די םון פ-הרער
 אינטערנאציא־ א״ן אינטערנאצי^נאלען.

 a ם),8(אמסטערי ױניאנס די פון נאל
אנaאינטעונ צװײםער  סא־ די םח לaצ'

 פירט (אאנדאן). רטייען8פ ציאליםטישע
 וױכטיגע אין ta ,'ita אאננ םון שוין זיך

 די ־אט HD בױראם די לטען8ה פראנען
 טונ•8ר8ב אפ אינטערנאצ׳אגאלעז נײדע

 אױםצוארבייטען iV3it זיי צזזאמען, נען
באשלוסען. צמאםען
 איהר דיהטירעז דארף פארטײ די ניט

 דארםטן ױניאנם די ניט יוניאנש, די װילען
 דינען זײ פארטײ. דער איבער העושען

 אין ארבייטער־טלאם דעם םון הענט צװײ
 שותםים, צװײ ארען,11צ .װירקען דארפען

 הארמא־ און אייגשטיםינ ארנ״טען װאס
ניש.

 זו דארםען ארבײטער אמעריקאנער די
 זײ ענגאאנד. אין װי אײבאר־פארטײ,

 »ײ זאאען ױניאנס זײערע אז דארםען,
 םאציא• דער פיט הארמאניע אין בײטען

 װעגען קאעהר א טוט ^ארטײ. איסטישער
מאי• ערשטען םון טאג אין היינט, דעם

3.
 אויסגע־ דער צו געװאױנט זײנען פיר

 אר־ זײגען ױניאנס : םראגע דראשענער
 פוטער.־-א*ן און ברויט פאר נאדזאציעס

 אבער אפת. שטיקעא א פאראנען איז דעם
 נאי ױניאנס די םעסטען װעאען מיר װען
 — םוטער מיט ברויט םון מאס דער םיט

 םיט ברויט םך סײן זײ דורך מיר װעאען
 פוטער מיט ברויט געװינען. ניט פוטער

 הונדערט ם»ר אפיאו מענשען, אײן םאר
 זאך. גרױסע סײן ניט איז — םענשען

 צעהנדאי־ םאר פוטער מיט ברויט $בער
 שוין איז דאס — מענשען טויזענדער גער

 אוינט עס װעאכען פאר ׳ע:ין גרויסער א
 מיןריב זיך אוינט כוחות, די אװעקצוגעבען

 םאי העםפט מענש » אז און זײן. צו
 ״שאײ| זיך םאר ניט פוטער מיט כרויט

 מענשען טויזענדער צעהכדאיקער פאר נאר
 באשאיסט ער װען צוזאמען, איהם מיט
 דעי מיט הונגערען צו אײדען, צו זיך

 געהן צו געשאאגען, קריגען צו םאמיאיע,
 *ז האםנונג, איכטיגער מיט טוהמע אין

 מיט ברויט געגוג קריגען סך, א א:דערע,
 אײ אהטיו^ער שויז איז דא־ס — פוטער

ױניאן. דער םון נשםה די — דעאאיזם
 דעם זעטוגען צו פוטער מיט ברויט

 דעד ווען אבר ? יא װעניג, — קערפער
 דעי ווערט אויסגעהוננערט, איז קערפער

 איז טוח דער װען סארטריקענט. גייסט
 םראגע, דער מיט פארגוםען נאבאנאגד

 ניט מען איז מ^געז, דעם אנצושטאםען װי
 װע״ םאראשנגען, העכערע קײן אויף פעהיג

 װעז געםיזזצען. בעסטע די דערשטימט רען
 פ*ד דאגה׳נעז װעני;ער דארף מענש 8

 מעחר האט ער װעז םוטער, םיט ברויט
 םאײ ׳קאפ םרײערען א און צײט פרײע
 װיא חתפעאות, נענוג, װיסען ער אאנגט

 חע־י זײנע אויםנוצען בעסער קאן און ער
 ברויט םאר ארגאניזאציע די כוחות. כערע
 אײ אן אוםן אזא׳ן אויןי װערט פוטער מיט

 גײסםיגען רײכערעז א ם»ר נאניזאציע
 העאמט װעאכע אתאניזאציע׳ אן אעבעה

 זיך ארבײטער דעם און מענשען דעם
און העכער. געהן םיס, די אויוי ^ט^עז

ם^ורװערטס.
אײניגתײט, טון שוא א אין יוניאן יי

 זעאבםפדאם• םון אידעאאיזם, םון שוא א
 דעם אויםםורעטען חעאפט זי פערונג

 צומוגטט, זײ בויען וועט זואס מענשען,
̂וס צוסונטט. דער אין אעבען װעט װ

 דער זץי אערענט ױני^ז חןי איז
 טאר• םיחוןען און ארגאניזיחנן ארבײטער
W ויך אערעגט געשאפכתן, װיקעאםע m, 

זיך געװאוינט ער ;פראגען נאהאנדאען

קאמוניםטישע נײעסטע
כמורנער. י. פון

ען  איבער מיר דרוקען #רטיקעל (דיז
®P ר»גען׳/ ״מרבײטער װ^ר׳יעװער£ 

^ע די ®ון דער אנם אידי ױגי
ױילעז). איז

אעצ־ דער ה^ט זוםער פאראיאהרען
 געװאר־ פראםינטערן פון ק^ונגרעס טער
אין :רוף םארצװײםעאטעז דעם םען

 קאג־ דער !םאראײנען אױו*.די שטורם
 גע־ דערנאך ה^וט קאמינטעח םון גרעס
 איז חף דער און — ברכה זײז געבען

קאמוניסטען. די פ«ר געב^ט 8 געװ^רען
 נישט זיך האט ״שטורם״ דער אבער .

 וױיא ־־־ ? רװאס8פ אנגעהױבען. גאײר
 רביײ8דורכ םריהער געדאדפט האט מען
 אײגענע די אין טאקטיס נײע ד• טעז

 אײגענע די מיט איעקנעאפן רײהעז,
 אײג־ די איז טאקטיק נײע די אז ׳טוער

 קען אזוי נאר אז רעװ^אוציאנערע, ציג
 און ״גאואה״, אמת׳ע די ברענגעז מען
ד׳צקען־ז8צ״ ביױאיצטיגע דאס אז  סיט י
 ביטערער 8 געװען איז םאראײנען די

 איצאן, רחמנא באאנדזשעניש, 8 טעות,
םדבר... דער אין

 באזונדערס ה#וט פריאעה אין ד$, אונז
 םון םיהרער דער אאזאװססי, אפגעגאיסט.

 פוײ ז8 גע׳פסק׳ענט׳ האט פר$םיגטערן,
 םײער. ערשטען אויפ׳ן געהן דאדף אען
 אפגע־ בעראי! אין איז דעצעמבער אין

 ־8P סון קאמתרענץ 8 געװארעז האאטען
 םון טוער פראפעסיאנעאע מוניסטישע

 ד־8אויםצו אויף — אענדער רשידענע8ם
 די אויף ^ננריף םונ׳ם ן8פא דעם בײטען

 דעם צו האט א^ז^זוסהי םאראיינען.
 קאדעסס גאנצען 8 צוגעשטעאט ק^גגרעס

 און דירעסטיװען, און .אגװײזוגגען מיט
 ״אין װײס אױח שװארץ שטעהט דארם

 אום־ מעז םוז פויאען אין און אמעריקא
 פאר״ נײע שאפעז צו איבערנעהן דינגט8ב

אײנעך.
 ־8א געזאנט, איהם האט הארץ דאס
 זײן פונהט \ועט פויאען איז אז ז^ווהי׳ז,

 ״רעװאאױ אזא פאר ב^רען גינסטינער 8
 סעץ װאם װארים — אגגריח ציאנערען^

 ברע־ נעהמעז װי ״נינסטיגער״, זײן נאך
 פונהט םאראײנען די אטעז8שפ און כען
 רסעסט8ם םאשיזם דער װען צײט, 8 איז
 װען ;מאאכה זעאבער דער אויף אויך זיך
 אויף אן זיר שפארעז זועאכע םראקעט, די

 ריײ זיך געהמען פאײצעס, שטארהע גאר
 םוץ אײב אעבעדיגען םונ׳ם שטיסער סען
 עס ? באװעגונג םראםעסיאגעאער דער

 דו ז8 שוידער, 8 18 באמת דאך נעהמט
 קןױ די אײגענטאיך װאס סאעהר, 8 גיםט

 פראםע־ דער אין איצט טוען מוניסטעז
 היאכיג־רעװא־ װי באװעגונג: סיאגעאער
 דרש׳עגעז, ניט זאאען זײ אוציאנער

 קענען זײ און — םאקט 8 דאך באײבט
א־8שפ זײער ז8 — דאס! זעהן נישט

 ־8איניצי צו זעאבסטשטעגדיגסײט, צו צו
 ר8ם פיהרער דערציהען ױניאנס די טיװ.

 געװעהנאיכען דעם ארבײטער״קאאם. »ן
 האנטרא־ צו אויס זײ אערנען רבײטער8

 הוקען צו נראד ניט ;פיהרער זײנע אירען
 זײער זײן חושד און הענט די אױף יענעם
 זײ טוען צי געבען, אכטונג נאד םײן,
 קאז װיאעז בעםטעז בײם װארים גוט.
 שטע־ זיך און פעאערען כען8מ אויך מען
 דאם װעג. ריכטיגען קײן ניט אויױ אען

 הײנטיגער דער איז שוין צונוץ קומם אץ8
 קומעז צונוץ םעהר נאך װעט דאס װעאט.

 ײ8 דער װען ״םט8געזעאש נײער 8 אין
 און רעגירעז דארםעז אאײן זועט בײטער
װעאט. די םיהרען
 ̂אםאען זײ םאביאיזירען, ױניאנם די
 ארבײטעהקאאם. םולם כוחות די צונויף
 ■וטער םיט ברויט םאר קאםף דער װארים

 ארבײטער יעדער װאס אאוי־בית, דער איז
 װי סאערער tv אנהױב פון םארשטעהט

 שוין איז אאוי־בית דעם םון אבער אאץ,
 איי ױניאן די וױיטער. געחן צו גרינגער

 דער װאנען םון אאף־בית, גחיםער דער
סועפטעז• ?ײנע ציהט סאציאאיזם

 אר• די םיחרט נוסא ױגיאן די און
 מחנפעא םון צײטעה א י1אוי וױ ב״טער,

 צו םאדערונגען קאענערע םון םרעיעא, צו
 צו ביז םאמען, צום חײנט םון גרעסצחנ,

 אר־ דער װאו שטאטעא, חענםטען דעם
 ײ וױ גרוים, mv זײן וחנט בײטער־קאאם

 וחד באםעס קײן וױי< טענשחײט, גאגצע
גצחצחנן <ועט אאץ און זײן גיס נאד אען
. ׳ •אצםעזי צו

m טחוטצצ «ו טחננצצ — ntv.

 מא־ געגעבענעם אין איצט, טונגם־אקציע
 םון םיא דעם אויף װאסער איז מענט,

 יאװא־ די פאר היאף דירעהטע םאשיזם,
 זײ טוען װיאענדיג גישט ראװססי־אײט.

 װי־ נישט ארבײט! זעאבע די און אײן
 שװאר־ 8 צו שותפים זײ ווערען אענדיג

 װער װאס מאאב:., טארברעכערישער צער
 זי ענערגיע און באוט כחות, זויםיעא װײם
 װע־8רבײטער־ב8 דער אפקאסטען װעט
!גוגג

 טאקטיק װיאד־אוםזיניגע 8ז8 קאז צי
 דאם און גײן. ? אונבאשטראפט אדיבער

 פון נאמען מיט׳ן זאנען טאקע םיר וױלען
 די פון טאקטיק די ארטיקעל: אונזער

 ניט װעלען זײ אז אזא, איז האםוניסטען
 ארויםגעהטען זײערען געננער דעם נאר

 לײן8 זיר דערבײ װעלען זײ נאר אויג, אן
 װעלען זײ אויגען. בײדע ארויםנעהמעז

 ארבײטער־בא־ דעד אנטאן צרות נרויסע
 פראצענט הונדערט ס׳איז אבער װעגונג,
 ערשטע די איײן װעלעז זײ אז זיכער,
 :אר מיט צו׳מזיק׳טע, צובראכענע, ארויס

 זעלבסט־פאר־ מיט פארלוסטען, גרויסע
טפלות. :יכטענדינע

 פאר־ קאמוניסטישע די אין אפילו
 צו געזואויגט ניט איז םען װאו טײען,
 און טראכטען צו זעלבםטשטענדיג װאגען

 די אפילו האט — אנטהעגען״ ״רעדען
 איז געהאלפעז, גיט דיסציפלין אײזערנע

 אן געהט פארטײען סאמוגיםטישע י1 אין
 פרא־ נײער דער געגען בוגט אמת׳ער אן

טאקטיק. פעסיאגעלער
 :יט :אך האט װאס ?אמוניסט, יעדער
 הישר, שכא ביסעל לעצטע דאם םארלארען

 אויגען אפענע מיט פעהיג נאך איז װאס
 פנים אין װירקליכקײט דעד קוהען צו

 װאס צו םארשטעהם, און זעהט — ארײן
 שרײען פיהרען. מוז טאקטיק די אט

 לעצטע די םיט האמוגיסטען די אט טאקע
:כוחות

 ״אונז עד פיהרט װאוהין געװאלד, —
 זיכערער א דאך איז עס לאזאװסקי?

 רעפארםיסטעז, די נישט און אפגרונט,
 אין ארײגפאלען װעלען לײן8 םיר נאר
 פאר־ דאך זועלען טיר אפגרונט... דעם

 צװײ אײנפלוס ביסעל לעצטע דאס לירען
 דאך געחען סיר ארבײטער... די שען

 האלז ברעכען מוז םען װאו ווענ, 8 אויף
נאקען!!... און

 א (אויף לאזאװסקי עגטםעדט דעוויף
 :ע־ מאסקװע, אין פראפינטערן פון זיצוגג

 םון ארגאז ״םאלקס־רעכט״, אין בראכט
 דײטש״ אין אפאזיציע ־רעכטער נ. א. דער

:לאנד)
באדײ־ אנװײזוגגעז אונזערע יא, —

 אין זיך געפינען סיר שפאלטונג. טען
 קע־ מיר װעלכען םון געסעל, טעםיעז א

 רע־ די שפאלטען דורך נאר ארוים נען
פאראײנען. םארטיסטישע

 ארבײטער. די ערציהען ױניאן די דארף
 דערגרײכען קעץ טען װאם טרעפעל, דער

 דער־ איהם מוז מעז װיכטיג. איז הײנט,
 צױ זיך לאזען :יט באםעםטעען, גרײכען,

 אויף לאנג צו אבער אראפשטופען. ריס
 בלײבען ניט מען טאר טרעםעל אײן

 זיך ענדיגט טרעםעל דעם מיט שטעהן.
 ניט העכער. װעג א םאראנעץ אלץ. ניט
 מ׳קען שפריננען. מען קען מאל אלע

 מ׳םוז נעניק. און האלז ברעכען אמאל
 װי פונהט אבער טריט. די אויםרעכענען

 שםרינגען, צו לײכטזיניג שעדליך איז עם
 צוגעהלעפט קריכעז, צו איז שעדליך אזוי

 האט םען װעלכען ארם, דעם צו װערען
 טרע־ יעדער דערגרײכט. ל א מ נ י,י א

 פ-עפעל. העכערעז א צו װעג א פעלי׳איז
 מאר־ צום איבערגאנג אן איז הײנט דער
 מען טאר םארגען דעם אט און גען.

ארױסלאזען. ניט זינעז פון קײגמאל
 םעז דערםאנט יאהר אין טאג קײן אין

 גרויסען דעם אן שטארק אזוי ניט אונז
 אלטע די םאי. ערשטער דער װי מארגען,

 םײערן םיר נעכטיגע. זײנען ימים־טובים
 דער געװען. לאנג שוין איז עם װאם ראס,

 םארגע־ א איגגאנצמן איז מאי ערשטער
 באחרית וחיח זיין... װעמ אםאל דיגצר.

 די םון סוןי אין זײן װעט עס חיםים:
טעג..

םאר־ דעם צו אויס שםרעתמן םיר און
 הארץ. דאם אומען״ די הצגט, די גען

 דעראיגערוגגמן, זײנען יםים־מובים אצע
 איז םאי ערשםער דער דצוםאנונגען.

 שטחד דורכאוים חאפצנונג, חדנאױם
I זון ׳חנר צו פאר ג<יק צו — בומ

 עס םארצװײםלונג. םון אקט אן אאזא^
 רא־ לאזאװםקי זיך וױל — שלעכם איז

 שפאל־ מיטעצ: לעצטען דורכ׳ן טעװעז
 עם באװעגונג. פראםעסיאנעלע די םעז

 םײ האבען קאםודסטען, ׳מיר — הײסט
אנצואװערען... װאס ניט װי

 די קאםוניסטען, םארשטענדיגע אבער
 דער אין אוממיטעלבאר שטעהען װאס

 םאר״ די אט װאס צו זעהען יג©,־ועגונג
 זײ און ברענגען, סוז צװײפלוננס־טאקטיה

קאראאול! :שרײען
 טשעכאסלאװאקישער א שדײבט אט

 געװע־ א אפאזיציע, דער פון ?אמוניסט
 קאטוניס־ דארטינען פון סעקרעטער זענער
:לעדער־אדבײטער־פארבאנד טישען

 קאמױ די פון טאקטיק דעד ״צוליב
 אין ארײן םאראײנעז די פאלען ניסטען

 לײ\ האבען װעלכע מענשען, פרן הענט די
 פראפעסיא• אזוינס איז װאס דט, אהנונג

 ״פיהרער״ די אט און באוועגונג, נעלע
 ניט האנד, אײגענער אויף אלץ באשליסען
 סיטגאידער... די בײ אפילו פרעגענדי:

 זיך לוין־אסציעס ס׳רוב מוז דעדפאד און
 לויך יעדע ־דורכ׳םאל. 8 סיט ענדיגען
 ציעל מיט׳ן באויז געפיהדט 6װער אקציע

 אלם רעפארםיסטען, די םאדשװארצעז צו
 די םון אינטערעסען די — פאררעטעד
 ״מאכט״ מען ביײזאך. 8 זײנען ארבײטער
 באפעאעז לויט לויךאקציעס און סטרײהען

 ־ הײן נישטא איז עס בעת אויבען, םון
דערםאר. באדען שום

נישט, חידוש קײן דעריבער איז עס
 דערויוי געוױנען רעםארםיסטען די װאס

 שטאר־ אלץ זוערען םאראײגען זײערע און
 רעא״ פראקטישער, ארבײמען זײ קער.
 נע־ װערעז םאראײנען זײערע ארץ לער,

 פראםעסיא־־ געניטע, טיכםיגע, פון פיהדט
 רעװאלױ די קענעז װעאכע סהועד, נעלע

 םאראיײ רויטע די פון טאקטיק ציאנערע
 >דהר... םון אויס זיך לאכען און נען

 גע״ באװעגונג פראפמסיאנעלע די װאלט
 פראפע־ טיבטיגע פזן געװארעז פיהרט

 פאליטישע םיז גישט ארן םהוער סיאנעאע
 װאלטען אװאגטווײסטען, און פאנאטיקער

 ער־י האבען געטזזט פאראײנען רויטע די
 אלײן גאר םעז טדײבט אבער *זױ פאאג.

רעפאדמיסטען״. די צו מיטנאידער די
 זיך איז װאס מענש א שדײבט אזוי

 אז ;עזינדיגט, אלײן האט ער אז מודה,
 מיט זאכעז, אפט געטאן אלײן ר,אט ער

 — םםכים געווען נישט איז ער װעלכע
 קאן וועלכער אבעד — פארטיי־דיסציפליז

 ער און אויסהארטען, נישט מעהר שוין
זיך. בונםעװעט

 די פון צענטראל״קאםיסיע גאנצע די
 טשעכאסלאװא־ אץ פאראײנעז ״רױטע״

—אויסשטאנד אן אויפנעהויבען האט קײ
 פראפע־ נײע די פארדײעז נישט האז ױ

טאקטיק. סיאגעלע
טאג• דײטשלאנד. איז זעלבע דאס

 צענדלײ אויס צןען שליסט טאג־אויס אײן
 טהוער קאמוניסטישע צענדליגער און גער
 זײ װאס דערםאד, — פארטײ דער פון

 # זעלבסטםער• די םיטםאכעז נישט זוילען
 פראםעסיאנע־ דער איז טאסטיס דערישע

באװעטננ. לער
 רוסישער דער פון םיהרער רײע א

 זײ (צװישען באװעגונג פרא&עסיאנעאער
 אפאזיציע דער אין אזיך זײנען םאמסקי)

טאקטיק. נײער דעד געגעז

 דאלעד טױזענט פאר קױםען
 פולען באצאהלען או־ן באנדם

טעקם. סטרײק
 ק1קלא יוראח דער פון ארבייטער די

 באשעםטינט !ײנען עס װאו האם״אנ־ע,
 באםיהונ־ די דורך האבען ארב״םער, 60
 חבין ברידער שאפ־טשערמאן, םון נען

 שאפ־ טפעציעלער a פון אוז סטאלאױ
 דאלאר טוחענד םאר נעקויםט קאםיטע,

 בא־ נלײכצייטינ האבען p» ױניאךבאנדם
םטרייש־םעסם. םולען דעם צאחלט

 אגױקולטור אידישע ד״
םאםײעט^ דדרש) (באראן

 םימ «ארםערם צוקונומיגע *לע חעל*«
p •*ו־םערײ וועגען אויסקיגפםז r זין װי 

 ייחי ווען אװיגדדזנרםא יון ווזיסצוחיםען
רם. ןןײער קויים ̂י

 בןןייןןם ופיחר ייײדער דעיאזיםס קײנע נימ
אונז. סיםו זיד

 «דײ 6אבםאלו ייז eye און ר*ם אוגזער
יערזענליד. קום* אדער ארײבמ

ר ®עגליד אפען ע ס ת יוי ב ו 9 *ון — * י 6 ג
אוחר. 1 ביז —״ וונאאנ
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(*רצעהרונג)

םיר: דעוצעהצט דאהטאר דגגער א
 איך ביז צודיק יאהר פאר א כײט —

 און סטזדענט ארימער א; געותן נאך
 חדר׳ינ הרײגעם א אין :עוואויגט ראב
 מעגיגעם, פדױ איירישע א^טע א; נײ

 פון װײט ניט הױז א געהאט האט װאס
ס  איז זי ?;אי:אטביא. אונױוערזיםעט ת

 צו אוז פרױ ;וטע זעצטפנע א געדוען
 ארע כפעס זיך זי האס סטודענטעז או:ז
אײנענע. אן וױ באצױגזןן טאצ

 פימ־ א סיט דאדע, א קצײגיגמ, א
 קצזגע און פגים צוקנײײשטעז פאטישען
 זיבעציג־ די פיעגט אױגען, לעבעדיגע
 טענ גאנצעגע טעגיגעם מרס. יאהרינע
 ךאםעז און *רבײטעז אײן אין הארטען

 דלזדען איע זײנעז װעצכע ציבמרעז, די
זזברודציים. אריכיע pc באזואױנט

 פאדטםחר מיט איטע, אן הױז, דאס
 סטעצש, םאדדױמרטער א און װענט םע
 דעד־ איז אײנעעס, אן אידורס שווען איז
 האט זי m גערעדט, נאך מען האט צו

 אוגנמר סעסנמצ, א p8 עתעץ דבער
 םזיזזנגט •*ד א באה«<טעז בעט, איד.ר

 צאדר ססודענטאן אדיפמ די װײצ דאצאר,
 צאגם ד און נעצט דירה קײן גיט יצעז

 און זאט און ועמיג צאגנ יאתרען שויז
 איהר אז גים, קיינעט פאר זיך קצאנט

שצעכט. איז
 סרס. :עקענט נום ה*בעז מיר נאד

תן איז אצסזג רי װען *ח טענינעס,  נוו
 סטארען זיך סיד םצעגעז גויט, א איז

 אכי־ איהר פאד הדימז םיםצען איע סיט
 דא:קען, אונז פיעגם זי נעיט. דידד־י פעצ

 אין האצטען און שפײכרען מרויעריג
 װײטער װ^ס אז זיך, צו אײןירײדעז

 דער אױוי צעבעז צו שװערער אצץ װערט
װעיט.

$פק$־ סיטאנ־צייט זי פיעגט אפם
ן  איעטען או:ז אזז זזפ נרדסעז א מ

 אײנור נאר אח עסען, *ײנצאדען
 אנט־ אײדעצ זעהר אצעסאצ זיך פצענם
 8 םיז בחדד « געװעז איז ד*ס זאגען.

̂וס פאכױייע, אידײשער םדובתר ’  האט וד
 איל־ די טריפ־̂* קײן עסען :עװאי־פ ניט
 און פארוואס, פארמטעהין ניט פאע;ט טע
 דעד ביז איהם אויף *וגגעבראזען זײן

פארבײ. םאעגט כייםאנ
 איז סטודענט םממעי דעי װען :אר

 די .איז גדיפ, די אויזי געװארען קראנק
 בעט זײן פון אפגעםראטעז ניט ארטע

 אױטגעקוסען איהד איז דעינאך און
 ״אונז פון יעדע־ען אדום ארוסצוגעחז

 אויפגע״ זיך האט אײנער נאר װי װײי
 צװײ־ א יײגען גילײך זיך פיעגט הױבען,

 געצויגען עס דך האם אזױ און טער
חד״פים. אײניכע
 סיר זײנעז זונטא:, א אײ;מא< אח

 ניט אזן פריה דער אין אויפנסםאנעז
 פזן כד־יס די אילעמאל, װי דעחזערט,

 אי־ ארום געהעז װאם מעגיגעם, .מרם.
 דאמט און גאדידאר פינסטערען בעד׳ן

 האבזן םיך צײם. דעד אח פאדילאמן די
 קײנזןר ק*ך. פון סיר איז אנגעהאאפט

 ארײץ בױר זײנען געענטפעדמ. ניט האט
 מעגינעס מרס. «ז דערזעחן, איז TP איז

 אײגנעפאילענע איהדע און בעם איז ^ינס
זדץ. און םיבער פון פלאמען באקען
 פאד• זײנעז כייר שצעכט, באיס, —
 געטאז כרום א שמיל האם — םאצע?,
 דארער זזױכעד א אונז, םיז איעזןד
 מאא צוױי שזיז זיך האט ײאס דיימ׳ש,

 דעם בריטװע א סיט געיטניסען נויט םון
 זי — זעלבםטטאדד. באגעהן צו האלז
איז יאהרען איהרע אין אח נדיפ די האט

טויט. דעד זיכער דאס .
 זעהר געװארען אילעםען rn אוגז

 איצט סיר ײעלעז װאוהיז טדױמריג.
 ׳טטאד־ װעט םעגינעם מרם. אויב נעדזן.
 ארוםנערינגעלט »אע האבעז םיר בעז.

 זי װי פרעגעז געגומען איז בעט איהר
איהד, םיס איץ װאס און סיהאט
מ ס׳איז נאדנימם, ס׳איז — ת א ׳ט6נ

 איך — *דױסנעדעדמ. קוים זי האט —
 אי־ עפעס אח אױסױןזטעדק באלד וועצ

אפ* איך יועא םוס, א סוס, * מאמן.

מקזננם. נ*ם זי האם tnjreerer* נ^ר
tin u׳־ יי ״נבראבט ה«בנן םיר p p r ר» 
 *ריבערטרא־ זי ז»ל סען נעראםעז הןוט

 רופען און צימער מפטעשרען « אין «ן
 אױם, װייזט op <וי ווייל קינמר, •יוקחנ

 אנ־ צוננען « b»mtpw טע5* די האם
*J « w נצייד תאט אונז «ון אייגער 

*רי־ חאב<ן טיר און חדר 1זײ באפרײם
.

 קינד ׳*ײ*ד « ײי נידזאיםזמ T« ח*ם
 אױןי »וי«ד.ויבעז ע5ודי אאע םלענט און

 פול גליהען .פאתוטמצגמ איהדע אונז
 עם «ז אונז, םרײסטמ און רתמות םיט
 וועחס בי^ד ײןט זי און נארנישם איז

ם. דנ מ
 טער»5«י איזזר מיזוגמז איז פארנאכס

cpvi J גרזיםנ «סאכגמר, 'u  ppn האם ■
l :ט * W J ’v w j n 1 זי awn אי m « י ta ,דזד האם בחיעס נאסם

.TPO ו

 אונז קען זי און פרעמדע ד«ו זיינעז
 װע^ען. נאר װעם זי װעז געהן, הייסעז

 נע־ ם*ך האבען אװענם א■; ׳שפעט און
 און גיך, 1אי באיעבאםעװעם זי װי הערט
 ײ«ם ?אסטען״ נרויםען דעם ;pep מאכט

 בײ בעט אונטער׳ן נע־עטאנען תםיד איז
טענינעם. מרם.

*w5b׳ נעהן געקענט ניט האבען מיד
 זייז װעט װאם גע׳־עדט ארץ און םען

 הוי־ דעד ׳שםארבען. ותם «<םז די אויב
 שםארק נעװןזרען איז דייטע רארעד כער

 נע־ אפניש װידעד האט און אוםעטיג
 דער נאד זע<בםטפארד. והנגעז טדאבם
 נעווען איז םטודענט tpt’T* פרומזד

 נע־ ׳!)םאתן own או| דאםגוגנ מיט פור
 םארצאזען ניט אומ װעם נאט iw :אױבט,

 מאו ניט תאבגן אצע סיר װי אזוי און
ווערען. נעזוגט זי •ײעט געהן, צו

 אצץ געזתורען אבער איז אצטער דער
 *רזיסגערױ האס טאכטער איהר ערגער.

ipe די אין ווארםערס זי״ן, *וזײ איהרע 
?וםען, נצײך זאצען זיי בערג, מםסקיצ

AAA. AAA |M kA A ^ A A t e  ^ A A A ^ A ^ k «- | א |  סארב<ו•fir בײם האלס טזטעד די װייק
 סריח, נאנץ ארום, פמנ •אר * אין און

 «נסט־׳געבױכת, צװײ בוזװיזעז זיך האמח
מ,  סע״ זוהד^ישבחנגנת דער־ םח זזוי

 װאו ציסער, «יז ארײז זײנען און נער,
 גערעדט עפעס געאענעז, איז םוטעד זײער

 הוםסען. אײז 1»י געהאילטזנז און היץ פון
 אעבען געשטאנען װײלע א זײנעז זײ

 גע־ קעי, אראפגעצאזטע םיט בעט איוזד
 און הענס די איז היטיעז די קנײכמןט
 ^שװעס־ עצטערער דער סיט אדײז דערנאך

 עפעם װעגען האם כיעז אח ,TP p« טער
 און גערעדט. צאנג און געראסען ^עסיא,

 אונז מעז האט אדום עעח פא־ א איז
 פארצאזעץ גיכער װאס געהייסעז איעמעז

 װעט אצטע n נאר װי״ וױיי צימערען, די
 די פארקויפען נצײך זײ װערען שטארבען,

הױז.
 דער האט פאדנאבט מארגען אויר
 ניט גצויבט ער אז געזאנט, דאקטאר

 גאכט. די אדיבערצעבעז זא״ ארטע די
 צוזאפעננעקציבען ארע זיך האמגן פיר

 און ציסזןד איז סטודענט פױופעז יײם
 טוט װאס געט־־אכט, װידעד האט מעז
 א אויױ געצם כיעז ;עהפט װאד און כשז

 איער־ פארנעצײגט האט מען װאוינדגג.
 דא פאדבצײבעז צו אזױ וױ פילענעי, לײ

 נאר און טויט, מעניגעס מ־ס. נאך אפיצו
 געשװיגען, האט פט״דענט םרומעי דער
 חדר איבעד׳ן ארומגעגאנגען שטיצ איז
 געשעפטשעט װי תאבען ציפען זיעע און

 דער פאר גאט ;עבעטעז און תפיצה א
אצעמעז. אונז און אצטער
t איז אח p דער בײ געזעסען זײנעז 

 גע־ האבען אדן ה״נדעד איזזרע זועטשערע
 איצט קדינעץ קדנען זײ ײיםיצ דעדט
 חשבונות געפאכט און ׳הױז דאס פאר
 די איז הײמעז זײערע פון געטראכט איז

m  זיך נעאײאט האבעז זײ װאוהין ,2
אזמצוהערען.

 נעצעגען איז פרוי גוטע אאםע די איז
 איו איתר כיט וואם נעוואוסט ניט און
 עטאיכע געהוסט. און געהוסם ארץ און

 םען װאס נאכט, דאזיגער דער אין פאא
 םאענען טויט, איהר אויף גע־װא־ט ה$ט
 צױ ־•יםעד, איחר אץ ארײן שטיא מיר
:רופען און בעט צום נאחענט נעהן

איהר? פיהצמ װי מעניגעס, מדס. —
 געזונט װעט איהר בעסער? איז אײך

 גע• װעט איהד מעגינעס, מרם. װעײען,
ווערען. זונט

 פאד- צוםט די געװען איז צײיער אח
גע־ ־שמערעד אח שאדפער א שטיקט,

 געפיהלם, זיך ה*ם דעצציכתז פון רוך ן
 םוים, ן8 רערם^נט ודאס אופעם, און

 פזץ •וײנ?צעז די איז באהאצםעז זיך וץוס
 אונז אח ציסער כאלזיכםזמעם קױם קוים

 פון ציפעז די אז דוכםען, זיד םאעגט
iprotw אאטעד דער r ענכד און עפעס 

:טרײסט־װערטעד פ״ט פעיען
 זועצ איך והגרעז, נעזוגט װעצ איך —

געזונט^װערעז.
̂ום נאכט די איז  אהן געצוינען זץ־ ד״

 פאדמער, די זיהז, צװײ איהרע סוזי. א
 עאטערע די געשאאפען; שטארק זײנעז

 סידע, א נעפא^עז אויך איז טאכטער
 אײנ־ געקעגט נים האבעז כײר נאד אח

שא*פע!.
 נעזעסען איז סטודענם פרוםער דעד

 מד פאנאםאז אוץ שטייצ און ברש זײז בײ
ײ\ און תהצים, םון יסוקים צויגעז  פנים ז

^ גאך געויעז איז ס א  אײסךלעד איז בי
 אימ- דױיצע »צע פיעג y* חמיד. זױ

 יועמזאד. דדאונדעדבאחן העחש דדזןםלעז,
 אמזם בײ בעטעז און גאט צו תםעז װאס

 אזן מצענד 1« דערצאהצעז *ון רחםים
 אין גאר איז י1היצ די אז אה !זעת׳
 און אױםבוופעז זיך וױדעד אס — איהם
 אצ־ נוםע אתזער ײאו ןדסעד, זדן «דיח

׳אח סדיס. I'tro נעקעםפם חאס «

pofrr m® ד מ  im כי ת 1םי י  P » »

 פעגינעס מרס. אז דעתואוסם, זיך טיד
 דאקטאר דער װעז ייח בעסעה פיהצט

 נעזאגט, ער האט געקוםעז, שפעםעד איז
 די אז האפנונג, א איצט דא איז עס אז

 דער זױיצ ווערעז, געזונט זאצ אצטע
 גע־ האט ער אריבער. שוין איז קריזיס

 איהר פיט םארםערס צװײ די םרייסט
 םון געשטאנען זײנען מיד און טאכטער

 הא־ פנים׳ער אונזעדע און דערוױיטענס
פרײד. פון געשײנם כען

 אז באשצאסען, טיר האבען דערנאך
 װעט טאכטער פעגיגעס׳עס פרס. אזיב
 זא־ הויז, די םארצאזען חייסזנן דאו אזגז
 ענטשערען. ניט אפיצו איהר פיד צען

איהר. בײ גיט עס כדד האבען געתנגעז

 סח וו^ס איז אצסער חגד אוז
 צוזײ *יזזרע כעסער. אצץ געװארען

״יאיז צוייק אװעמנעפאהרע? זײנען « 
 \יד האט •גים׳ער זיתרע אויוי און ב*רג

 װי(£ זײ װאס פארדרוס, א נעםערחט
 1טאכ די אהער. יזוםער דאדםען װידער

ארױים• אװעק אויך איז טער
 רטך אוגטערגמקוםען איז דערזוײצ

 אװעקגעשטעצמ זיר האבע! עס פריהצינג.
 נאכםיסאג אצע טעג. װאריפע זוגיגע

מז איז ארויסטראגעז םיר םצעגעז װי  ד
 אוחגקמצמ את םאטעצ־^שםוזזי אצטען »ן

 עס זון דער אנטקענען סעגינעס סרס.
 אצ« איהרע דערװארימעז זיך זאצען

 %r\ אח איהר פימ דצעז איז בײנע^
» &זױ װי דעדצעהצעז, און דען  אין

 אח נעהן, געהײסעז אונז האבען ?ינדער
 געכעטע גאט איהר פאר האבען םיר װי
 םמגט זי און װערעז׳ געזונט זאצ זי

 :שעפטשזס אצץ און האי םיט׳ז שאהצען
 דער נעהאאםען, האט תתצים דעד —
1»••געהאצםעז, האם תהצים

סענקחן םאראנם?, איז סלאוסםאכער וי כײ
קירזשנער. א. פון

:עעגדיגט. באצד שוין איז סעזאן דעד
 דעם םון טיד יהאבען געזאנט, אםת דעם

 גע־ איז ער געהאם. ניט כחת <ןייז סעזאן
 אפנע־ געיאםענער. קײז זעהר ניט ותז

 דאר־ איצט וואכעז. צאצ א צצויז ארבײט
 װארטען און האפען קצאוקםאכעד די סען

 װעד און סעזאן, קוםענדען דעם אזיף
 װעט װינםער קופענדער דער װאס װײסט

בדעננען. אינז
 קצאוקפאכער די װען ׳ךזי פאױטטעהט

 אר־ פראצענט הונדערט גפוועז וואצסעז
 שצעכ־ דעם אפייו מיר װאצטעז גאניזירם,

 אויסגע־ אזוי סעזאז םארגאנגענעם טעז
 פאכעז זאיען קצאוקפאבעי די אז נוצט,

 אפשפארען עטװאס אויד און צעבען א
 דאס איז צײדעד סיעק־צײט. דעד פאר
 א האבען באצעבאםים די פאצ. דער ניט

 אפען״שעפער צאהא א און דזאנד, םרײע
 דאס געפעהצט. זײ װעצכע פדײזעז גיבען

 פאדאן יא איז עס װאס קצאוקס ביסעי״
אוםזיסס. אויםגעפאכט פשוט ווערט

װעצען װען זיך: טדאכט איך זיא
 שבצ צום הופען ?ראוקסאכער די פארט

 די ?ןינדען צאזען זיך אױפהערען זיא
? הויט

אנ־ בײם פיד האבען באװאוסט, װי
 אן אדגאניזירט ספריגג־םעזאן פין פא;נ

 האפיטע די ארגאניזאציאגס־סאםיטע.
 רעזוצ־ א־י־ס אדבײט. גוטע געטאז האט
 ארגא־ זײגען טהעמינקײט איהר פון טאט

 אפעךשעפער, אײגיגע געװארעז גידרס
 :אר־ :ײשאנאר ׳?צאוק קרעסענט די װי

אגדערע. און פענטס
 ״ראש״־ פון אנפא;; דעם טיט :א־

 זײנען קאפיטעס אוגזערע װען ׳םעזאן
 אװער־ ארבײטען צו נעצװאונגען געװען

 אנצו־ אונטענריך םיזיש װען1גז איז טום׳
 בא־ איז עס און ארבײט דער פיט געהן

 זאצ אפיס דער אז נעװארען, שצאםען
 קאםיטע די אץ ארבײט די םארטזעצען

 בײם אויפצײזען. צײטװײציג זיך זאצ
 באאדד דזשאינט דעד פון פיטיננ צעצטעז

 באנײען װירעד וחגגען פדאנע, די איז
 דיס?וטידט קאםפײן ארגאניזאציאגס דעם

 ןעװא־ באשצאסעז איז עס און געדואדעה
 צױ מעז זאצ ױכדטוב נאך גצײך אז דען

 קאםיטע ארגאגיזאיצאנס די זאסעגרושען
 די פארטזעצעז ענעמיזג םדישער פ״ם אזן

 דאס איבערזױיגט, זײנען דימ איבײם.
 וועט רןאפימע אונזער װי שנעצ אזױ

 זיך זי זחגם ׳רוױ אונזזנד דעדהאצמזגן
 בוטע װי רײהעז, ערשםע די איז

 ארײגווארפען זיך און קאפפס־םאצדאםעז,
 שטאד־ א אױפצובױעז ארבײם, דעד איז
ױניאן. חאאד?םאכער םעכטינע אח קע

 װעט מאי עדשטער ־הײנטעער דער
 נאך װי טאראנטא אין װעדען געפײערט
̂»ט קײנםאצ  דועצען האיײאהר כזגפאר, ני

 פײ־ געמײנשאפםציכע א דורכפיהרעז פיר
 שטעצען װאס ארנאניזאציעס, די עיונג.

 די :זיינען םאי^זאנמערענץ, די צוזאםעז
 יױ בעקער קצאוקסאכער, אפאצגאםײטעד,

זער ̂זrנ  פאר־ סאציאציסטישער איד̂י
 נא״ ׳צױן ױעצי ׳דינג אדבײטער כאמ־,

 פײע־ די פארבאנד. אדכײטער ציאנאצעד
 דעם איז ווערען אאגעהווצטעז װעם תנג

 ביײ צײסעאום, צײבאד מון אױדיםאריזם
 אין טאספיםיגג. נרױםעז & טיט ״םאנ

 און קאנצעדס נדאנדיעזעז א אווענס־־־^יש
 וועצען דעדנער םארשידעכע םאס״סיטיגנ.
תן אדן ארױסםדזנטעז  באיי דעד ײענעז ויי

 חנם םאר סאי ׳עמטםצן דעס ®ח דײםוננ
דאר- קצאזקטאכעד די ארכײםעד

ijm עדשנמן דזנם אז אכם, אין נעה«נז 
דער^דבײט ®ח סמאמן זײ דאחמן «יד

 טײעתנג דער אין זיד באטײציגען און
 חגר &ח געװארעז באשצאםען איז אזוי

באארד. דזשאינט
 n ״םרײנד״, זאגענאנטע אונזערע

 צעימחנט זוידער זיך האבען קאםוניסםעז,
 םארטויכט צום אזיש גװאצדען, םאכען אוז

 וויצש געשרײ? דער איז װאס װעחח.
 ®ױ װיצעז זיי :נאדנישט ־־־ וױסעז איהר

 םקזנב די פגר, זײעד אױפצעבעז ריק
ױניאז״
 געדעגקען דארםעז קצאוקםאכער די

 האמן זײ וועז אז םאדאיאהרעז, םון נאר
 אדגאניזיחנן געהען זײ אז צעשריען, זיך
 *ין װאד יעדע זײנעז און דרעספאכער, די

 גרויסעז פיט׳ן אױויס פײפער זײער
מ די אײגגענוטען שױן האבען זײ אז  גאנ

 מד אויך דארםען קצאוגםאכער די װעצט.
 זזאנאן זײ אז באריהםערײ, זײער דענ?ען

 איחר וױיםם אםיס. אז געעפענט שוין
 חנד• אפיס? םיז נעװאחש איז עס װאס
 שפױד » איז פארװאנדעצט זיך האט אפיס

 מון שטירעד גרויסען דעם םאד רופקע
 בױען אזוי .יא, בצעטעצ. קאפוניסטישען

 וױיסט אםשד אגב, ױגיאגס. ?אםוניסטען
 דער םיט געװארען איז עס װאס א*הר

 יר פאכער רעגעךסאוט קאטוניםטישער
 פ^רטי^ און פארשװאוגדען גיאן?

ס ע  פארעגדיגט װאם נאר זיך האבען "
 עקזעהר דזשענעראצ דער פון זיצוגגעז די

 איגטערנעזאױ. אונזער פון באארד טױו
 JT•® פראגע הויפט די נאטיריליך, נאצ.
 גיױיאר״ די געװען איז טאג־ארדנוגנ דעם
ד סאגםראהט דער סיטואציע. ?ער ט י  ׳ מ

 ,דז^ון אין זיך עגדיגט מאנוםעקטשורערס
ד װידער װענען פראגע א איז עס און  ״ מ

 זעצ• דער צו אוז וןא:טר*?ט דעם נײעז
 ײ\1 זואם מתנה, די באזײטיגעז צײט בעי

 הצ*ו<־ די געשעגהט האבען האםוניםטען
 באריהםטנ טרויערע די איז דאם םאכער,

 נישמ אייר »יז קענעדע ריארגאגיזײשאן.
 עהמד דזאזעגעראצ די געװארען. פארזעהן

 טווי אז באשצאסען״ האט באארד סוטיװ
 ומם סיטואציע ניױיארסער די װי שגעצ

 אינטעדנעש#נ»צ די װעט ערצעדיגט, זײן
tu ארבץט דער אין ארײנװארםען זיך r n 

rw איז װגיאגס שטארקע צובויען :w.
T איך זזיצ געצעגעגהײט דער בײ hi 

? מר טרײםט־ורארט. א זאגען
 אז ״טרייהײם*, די איצט ראבאנעװעט

 אפשםטאימ נעבאך איחד האט פעז
ע; אץ טריעצוקוכשן עד  ״רעטאנ דאם מג

 ־־־• 1»ו נואר׳םםר׳ט איהר האם געזינדעצ״
T* ײיא !געצט גיט באװײרים, *  T 
ד מײס אח אז טרײםטעז, מ

 ^טרײ•^ די עתזאצסעז םיר דערםיז. נישט
 UP פמז ם*כ• יעחגז רעגדצער הײט״

 ניח ,אויסהאצנתז נמ»ם אײנםאד
צו רעזזאצחױאמדנן* - ק^ונטר  ®̂פ

rm זד קציינינקײט so f tf די 
 ואצ םעז m »זױ הײט״
 •®ר 8 נמנמנארעז8צוז מאנעז

m םען ט1תי8פ p 3
 Urapnn פױד וױצעז ^פצוס צום

 צאזזצם און זעתם :מעםמדס זעדע
 צעצםענס איז װאס טעקס, דזגם
 די יוניאז. ווייעד םיז שוזארעז סעז
 םטד צונאגרײם פיטונציעצ זיח םוז

צײט. סצע?

 א*ען שדץ איו הױז ייתיפי
 אייננ אדן דראקײשאן פריהלימ

 ®תזזלינג׳ם פאדן דענם
^ גען ר א ך ^ ס ע ל  א
ץ דך  םעלדע^וו

םטױגנ םע16 וועסם 3

)1 זײם וזן (׳•לום
 יעדען אין רעכט דאם האבען זארען םעס

זא־ זײ צי בןדפםימען צו באזונדער
פרבײט. װאד אדער שטיק ארבײטען צען

 דערויןי האט שצעזיגגער פרעזידענט
 אין װעט ארבײט שטיזן אז אנגעװיזען,

 אין גע8א די םארבעסערען ניט פאצ ײןק
 סיסטעם איצםיגע די אינדוסטריע. ךער
 אײנגעםיהרט דאך איז װאך־ארבײט פון

 סיסטעם די װײצ ר,8דערפ :אר געװארען
 צײט ז"ט אין האט שטיק־ארבײט פון

 גאגצע די דעםאראציזירט שטארת אזוי
 אנ־ האט שצעזינגער בר. אינדוסמריע.

 װערט שעפער סך א אין אז געזויזען,
 פונ־ און שעיק׳ םון :עארבײט אויך איצט

 שע־ יענע אין גע8צ די איז תסטװעגען
 ער־ סך א נאך נאר בעסער, נישט פער
 איגדױ די װעט רבײט8שטי?־ דורך גער.

 זי נאר װערען, געהײצם נישט סםריע
װערען. ציזירט8ר8דעם מעהר :אך װעט

שצע- בר• האט קאגםערענץ דער נאך

 טשער־ דער געװען איז װעלכעד זינגער,
 פאר ערקצערט ?אגפערעגץ, דעד פון מאן

ײ אז פרעסע, דער פון רעיארטערס די  ני
 עס אז דערםיט, אײניג זײנעז צדדים דע
 הייצעז צו נדי װער^ז, געטאן עטװאט םוז

 קצאוק• דער פון צושטאנד קראנקען דעם
 פאראן בצויז זײנען עס אינדוםטריע.
 דאר־ װאס םיםצען, די װעגען חצותי־דעות

 ביז <וערעז. אגגעװענדעט דערצו םעז
 קען — געזאגט שצעזינשר האט — איצט

 מײ־ די װ/ןצען צי װיסען ניט גאך םען
 ױניאן דער צוױשען נוגג־םארשידעגחײטען

 װערען געצײזם טאנופעקטשורערס די און
 :ע־ א דורך צי ׳אופן פדידציכען א אױף

סטרײק. נעראצ
 די איז שצעזינגער, פרעזידענט חוץ 8
 גענעראצ דזדך רטי־אםעז8ם געװעז ױניאן

 םענע־ דיסטריגם נאגצער, םענעדזשער
 מזד צאקאצ די דורך פערצםוטער, דזשער

 ברעסצאװ, דובינסקי, נינםא, :נעדזשערס
סוירצמאז. און קאפצאז

ה צ ט מ ע מי ל ת # ו ל ע ם
י *ום פײערליכקײט מןחר «ו כים ) סי מ  י

ג מטחר «ו ען סוס ת » »  איחד, םיט no• ג
 אױסגעמקענ■ גוטזן אױװעךסריסקײ®,

 זזעד• װאס סןןם, םחיזז׳דיגןןן »ון י,ײט
o y r ws דרײפספש םוסטערהאפנרן תרך 

סאריאקדנ^
f י.

.< אײנצינע די — מצת ניאגישלװיםזו
ם געװארזו באיוײ״ם איז וואם \ א םי \

׳£ קוואלים*. מןכסנת פאר נאיד־סעדאל

םאנישעװיםץ
מצה

םצה־טעהצ
כצה־פארסעצ
קעיס־מעהצ
אייער־מצח

קלאס ארבײטעד יארתער נױ גאנצען דעם מיט צוזאמען
8 אױף

מיטיננ מאם נרויםען
ן ן אי א ם י ד ע ר מ ע װ ק עו ם ד ר א נ
אדיגער 2 נ»י, והען דעם נאכםיםאנ, מיםוואד

 ראדיקסלער עטארקפטער און גדעספמר ד*ר אק
מעי®• דער אױ^ ארדע סרנײטער אידיסער

ס נ א מ ר א ס — א ס, ס ס ס  >2<80ס
ר ע ד י ל נ ט י ס — מ / ו ס  ס

ס ע ש ט נ ע ר 740 — כ

:פראגראם

בענסין וױסטןור
באלאדיסט

 ארטיסטעז, בארימטע װעלט
 ארקעסטער, םיטמאנישער

רעדנער. סדאמינענטםטע די
טיקעמם אױח נאר ארײנגאנג

אפים אין אדער םשערםאן שאפ אײער בײ באקומען איהר קע:ט טיקעטס
ױניאן. צא?אצ אײער םון

דער פון ארגאגיזירט װערט דעםאגסטראצייע די

graft 1829־ so װם נ«י פאראײנינפער
 סארטיי׳ םאציאליםטישע ױניאנס, טרײד

אינםטיטוציע^ ארדען ארבײטער

ר ע ־ ד עו ט ײ ב ר ע א ח ױ ר א ע ר ד ע ג ױ ט ײ  איז־י• א
ר ע , ע ז ע ד ר ס א א ט װ א ם אן ה ע נ ע נ ײ ־ א ר א מ אני  ס

o r ר א ע ס נ י װ ד מי ס ט א ם נ א ר. ק ע ד לי נ ט ד נ

גיי 18 סון עיפער אין סרײמענומען װערעז םעםבערס
יאהר. 46

״ו ייר ׳*ציסם סיםנציד. p*p גים נ»ך זיים אויציר אוינ IIW «י

ניט־רעחשיסטריףטע אלע צו ׳

אפערײטאךם קלאוק
• ברידער

 ך או און טרײד אין צושטאנד איצםיגען דעם אנבאםדאכס ין8 נעטעגדינ
' ,ט*ה םטרײמ״ נענעראצ 8 י8ם שמעהען םיר דאס םא?ט דעם *:i י P
 ם ג צט א ביז נאך זײנען און טרײד ניים ארבײטעז װאס אפערייטארס * ^כ'ייע צי םיטיגג א רי:יעז צי באשצאםעז צאקאצ אונזער פיז

װערט מיטינג דיזער ווערען. איינגעצאדען זאצען ױניאן, דער אן אנגעשצאסען
םאר געדופען

נאבמיטאג, 4:30 אום אסױל, טען29 ז*עם טאנטאג,
םם. טע4ו מאר. עװ^ סטע — 725 האל, בױיענט אץ
שצאוה די םיט זיך צוזאםענצורײדען איז םיטיננ זײזעז םון צוועס דער

דע צ י1סו א מאכען צו מטרןנען גאםיינמאפטציד אום אמרײטארם םיז ד«םאצוז1םו?נאארעןם״« היב״ יייה* ***** מיי י*® ״™* ייח איערײםארם
״ ־ טרייי• אתזער אין עקזיסטירט own כ»אם ״ ״ . » , . ...

I צ ד .םאראיינינוננ םון צייס די נעסוםצן אין צם בריד#ר•
ם קוםט 1ניאביציזאציא* מ « םי !רייהען די אין אן זיך טציםט און טי

 ארסאיויר• דער סון םיםנצידאר אצצ צו «יך ומנדאן םיר
 dpi האבען וועצכע עיך תויסען צו ארנײטמרעאפם םער

ױ יתיאן אונזעד n# טםיוםיעצ  אינװייניד וױל, חןם א
a אויו* אחנר זוי(, םםער n מ מי  בןםעו םיר עוך. םון צי
מן » נים ■•יד  חנם אם זןהם איהר םײחמ ׳ייך, קוי

n יתיאן e p e r* ז םים» ײ אוינ׳מ אײנ«ק א

ניי *» «#ן”מדעי *סץריקאן דןד >•b *זיציײ״מד ייי
םאםע• באסמאן, סםרים, םאםער 243

ו צ• נושארצם לאוולי האציס •_________מי
e n < < n in > H נ«ג«ר*ל ■ סי ריי א מין ס



 כע«סםע יוניאן גים כאארד חשצנם
סםױק ?top װעגען m פולע

אעען שי*ז סםרײק דעש םאראליש האם שלעזיעער ירעזידענם  דער ב־י נדו
נ ז#;ם באלעבאםיט. די םים קאנועהןנץ נ םי — דזביגסקי. *רעזידענש מ

האכען, אדזם זיי רדעיען טםרײק א דדקא וױלןן באלעבמםױם זײ אױכ
7in^jyffn c • n —

i n ם־םיגג t n  ns נידיאו־מר 
 אח puPp חנר pc באא־ד דדשא־כש

ד ג ו ס ס ח  *אתעקד tw ײאס ־ונ־אן, ז
ן o 17 אױזהם, פיםײאד מ nריצ, נתז»* 
vrwurojw un*־xo־t־w יױן  |w et־ 
nm זיו דז*ס ביצדינ:, גאא tnrx נעפו־ 
W איגנמד o n אײנפאום ic; כטי־״מ 

 at ato• זזנלבעז דעם איז ײאס משצוס,
trotata מײאײנז pc חשענזי־אצ דןר 

rn* פזן נאא-ד *תמפיטײו n aw  i n 
־ אאמאא. n פיז א־י באשציש ת x הל־ 
o ם*ם שײא־עז *־יפממזמן לעגאםע■ n 
 *new נרויסעד איז זמםרזיאזם נחנסםעז
דעה״ם.
דוב־דשפ• ד. •־עײדעגש זלכ־:: ותן

t ז־י; אי; האט n .  : jrenjwo’w n n 
ױר מי  סד א־זס נמצאזום, זײינם ד«ם נ

 ײ*ש באןױאעז. אצע אויםרײג׳מן פיי תן
ן מ  tyrtyp או־פ׳ן אנגזסאמצם זיך מ

 ער־ זזאם — איגדוסםײע!* אוגזזגד פון
מ px נעסראשע; א  פין pnv יינםעצע ס

piv סויזזגנםער מהנדצינעד p̂ ־ מ  אץ מ
פדזר®־. זיתרזנ

 :עדאכם באהאנמ יוזאט נאנלער ותז
י סאר  םם־־יה דעם באארד דדגא׳נם ת

 אינטערנעשאנאצ T םו; סד»אום
nxip,דע־ באאיד תשא־נט רי האנעז ־ 

 »; ם־ט בפמנענם גאב־־בט וי לענאמזז;
 נעלעדם זיך ־לאבזס עס px *וו»*־ע

:עוצש חןם «tr־tiv פון אויסנזדפרײען
,ptr tw nr נ*ד זױיס העכםגת די* 

a V3vo*9cotv tvuva האנרוי!־.דאס
vm דעי arrvrw• זיך אויסותנ w ב«ד 

ס־ש־ סותם־ננ עלאאבי־מן pc סרייען
1 bid*! .א tx. .װ

i n נעיוארען עדעפענם אי« ם־םיננ 
pe באאח־ דדפס־גם i r n t n, פאסס 
םאאער.0

 נערעדט האט חנדנער ער׳טםע־ אאס
 דעד םון םענזדדמר נ»:אער, איזיראר
B«n ivבאארד. חטא־נם ״אבער קצאיק

אײם־ «ן W2V1V3**דעאעגאםזז ױ טאו
 בידאי*םי:ע די פין בןןריכם םיחראימן

ם די ם*ם םוזרהאנדאוגנעז מסי אע  אח מ
v'*f»o$ ווענען *■נמםמצם זיך ער תאט 

 דעם םים קאנםעחןנץ ױניאן לעזםער דער
 פאתע־ איז וואם אינראםםריעצ.האונםיצ,

 ה«ר ■יןאדיצ' אין ׳שבת צזמםעז קונ״ה
טעצ.

 דזאמן נאך וועצעז ם*ר *בוואוזצ —
 אינדאסט־יעצ דעם סים מגםערענצען

 — נץזאנט, נאגצןר האם — טאתםיצ,
» ע  צײזען *ו אויםזינטזמ די «בעי זי

ם v םכםיד ת w « םרידציכעז tew זעהר 
 אוםוואהרט״נ• איגכאגמן אדער טציח,

 מני£עק־ לאוץםיצ אינראםםריעצ די ציך.
 אדוים־• «י«ט גיו זיר זזאבען יײורערם

iru ױ:יא; *צזנ ןvan נעזאנם rn v c איז 
nipt; אתז up* ענען־ ארױםנמםעצם;

.trpnm fs
 נע־ »'םםע.־קז«ט אויך־ האט ממאער

c אױף סאכט n, םעכ עםצימ םיט אז 
 םא:ד די טון *ײםוע דעד אין *יז וװריל

 וועיר*, ,ײיםענם רעד *ין *מםטורערס,
 די סון סםײםמנם » נעװאדען גאטאכס

ס. ד מ מ  קצאד, איז עט ותאמן פיז ח׳
 אאגזגטאכט ד״אבזח דזמאמרם די *ז

יוניאד די נאקעכרסע; ןו סייטננ וייאר
.prunntp^

נ — ,  דעם זויאען באצעמםים די *י
now, — ̂וגם, גמנלעד האס  וחד — נעז

 אצץ האמן םיר האמנן. א־זזם זײ 1*9
תן |w (אטאז  א;«ד־ *צץ בארייט מו

trurn. אויםזױםיידעז כױ * w אין 
 אונזער איט־וסםריזג תאיניתמר אונתר
 וואם *צ׳ן פאד אין מאצאזם ה*ט מדולד

nr ם מ  באצעבאט־ש די וועצזנן •*ש־רעז ו
iFspo מר>גםוו#רםליכקײם. די
 גווגלעד ומום — נןוכםיםןוג מימס —

 *pp רועעגןראל די הןוס — פאורםנזןזעצם
 איגםזנרגזףמר דעד ®ון ממודד ממוגױװ

 •rm באטולסעכםעען vt באשלאםעו נאל
e מר r * m ,ז באאדד* ov גויםינ איז 
 דײממעוזאצ « זו ױך *יס־ייםיח *ז

סיזאז. טוםזגטײנען M סםרייק
 סר מנציים איז סםייסםפננם דיהנז־

הזנכ־ און אפצאדיםטמנםען םים

 :אר דעם פאי־נעפגתצט נממ־נזאן רער
 tie •חנזירענם עסם־:; בא׳פםיטםען װאס
צ, רעי א אנ מ מ מ  ותצ־ דובינסקי, ד. אינ
־  »ן םיט :עװא־ען אױטנזנימן א-ז מ

 באנייס־ ה»י«־נןר tw וואי־פע־ אסת׳ער
נתײנ^

 ער יתן אז עדהצע־ס, ד,אט הבינסל־
בא־ זיגגמר v9v•ותזידענם פיז א־י

 £*רםרעםזגן *ו אדזם נעײא־ע; שםיפם
 <ר3 0'3 עד לאט *ודילקומן, זיין *ו ביז

 װייצ דעיפאר, .נים *מערזמן. וואצם
 נרויםן די פאר דזן־־פ־אקען זיך האנ א־ך

 די־ ם-ם פאדבוגדען דינעז װאס כמע;,,4ם
trt א**טעע די אץ אםס tw jnprr 

 דובי;* ־.אט צ״טע;־, םא־אנטװאר־טצ־בע
:פזא:ט. סלי

 אנגע־פען נעװאצם :•ט עס האנ .א־ך
c: ־«: א־ך <וײצ רערפאר, ir  ,tso4«trr 

^ א־ז ■ערזאז מיין פ  “■*. tv tr־r; א
 אוכ* פון טןופענמעז פאגנע א•) ם״איע

 ניט זתר־בע.־ וועצ 1-א צעבע; •ו;'אן זעד
 אונטער׳שםיוװגג פוצע לי נעניטען ?א;ען

 איז ױ*ס םעפבזנדס, באארד אצע פו;
 יעדען, פאר נױםותנד•; אזוי א־צם נ־א־
 די אין ױ;*פן אינלער פיחרען װעט ײאס

 t\c זנרנטם דע־ װא:ע;. און םענ נעקסטע
 ~4 באזואײנעז *בער םיך ה*ט צא:ן דער

tnrrrv נא־ פיע;-;נעד: *תײדעגם 
 ד־זעצכע «ז ז*כעי, ב־ן א*ך או; פט־פינ^
 נזw צ־וײפע; ?צ־בען וועם צאנע ערגםטע
 ותם ליינער אז בוכד. עננעז אזא *צעמן

 איו tw מ־שיאצםע!. לא:;; גיט א־*.ם
 םזגםינה״ט ־וג־א! פיין אין האבעז ותצ

פיטת־צוי. אצזןפעגם
 tie אױפנאבען די אנבאצאגגט ״ױאס

 דדשע־ דער פץ נא־טציש נאב׳ן ױג־אז דעד
 זאך די איז באא׳־ד, עהזעזוםיװ נע־אצ
 ױניפז ללאיהפאמי די אויב קצא־. נ*נץ
נע• פאדפעלם׳פודערם די װעט

 נענעראצ « רופע; tv יתיען *יואענעז
 שאחןרונ־ די ײרמיפ*הדען כדי םם־ייק,

 tv א־ױסנעדםעצם ה«ט זי o*tt נען,
 זי זועם אנײפענם, פין באנײאוןנ דער
 ע־פאצנרײכםטען א.־יפ׳ן tvs דנעד עם

 געזפנם, עד זזאס הצאוהמאנער, די אוםן.
 ערםאדד צאננער זײעי פץ עױן װײםעז

 האבען ב*מם די *צזנפאצ.־תז »ז רוג^
 די האבען ספרײקען, tv tr::wttvr: זײ

 ױניפדםיח־ אינסערגעעאנאצ עדפא־־עגע
 tv סטרײק אזא אזןי וױ כם1וא1;ע רער

tttj'ttpj.
 jrtt י11 א־הןנם היינט זיך פיהצ .איך

 ;ע־ ארױשכעצאזט עמ״נ » פון מאצם איך
 DVK הע; ;w םריי דעל י1אײ מארען
•1*טעפע םריי ערעט

 » א-ז קצאוקשאכעד די פון צ«:ז ,די
 סאפעיםטײ tvavpJ דעש זיים םדליערימ

 pter האבען פיד סםרייק. נענעראצ שעז
 נזד נייעם » א־ז אז נעוואוםם, חןפאצם

אר■ די פון צ*;ע דו זשט םםלייס נעךאצ

תי tr שארבזםןרם tnvP גים בײנ im, 
מ די מייצ פנ  די תרך איז איגרוסטריע נ
 נעײא־ פארםתעבט חבטים ניםםײפע1?אכ
 tv נעלואנם ניט פבער זזפנען םיר רען.

 נאכ־ סםרייה, נײעם » ווענען טדפנסען
 זײנען םרײד אין ארנײטער רי זוי דעם

 סאםלניסםײ אין tjrvttpt ארייננעטצעים
תן  םח םטך א אליןי סםר״ק נענעראצ ז
ואכ?;.1 26

 ןו^דען11ירפ באצעבאםים די ,מען
 דאם אז א־ך, ‘םיל תדזױ, אבער אױ״ז
 א־יגדמס דעש האב איך נע׳פעהן. םוז
ו װ*צם עם tint ײי ;  נרויםער א אצם4נ

 נאנמר דער םון פעייער אוים׳ן נע׳שױיר
 חנר יף1א »ז ן1א אינחםםריע, ל1הצ*

ט צינם ױג־פז ^  נע־ דעם אויםנאבע די א
r t t r 3 אצע די פון 1ים^ריינינע1א*v’* 

 פננע־ איהש יוי1א זיך האבעז Dipt צען״
זאמצם.

 אנגן• מעם ער יחמ י»םי. ,אונזןר
 yn מומאניז נײמז וחנם וועחנן, םיהרט

 דיז« אין פאדערוננזמ nvuw ױייצ רען.
פפדעריננזן. נערענםע זײגןן י1ק*ני

 jew נאןנזמגד׳ח *אױף האט .דאס
ט באוױזעז ^זידןנ  VI ײיי עצעזיננןר י

 אינ• on ם׳ם האגםערענ׳ו פבת׳ריגעי
שאעםיי. ראםםריעצ

r5 זאנע[, אײך .צפםיר rtip  tv 
 סטרייק דעם אונז פפר לפצעזיננעד האט

:tvttKtts מי אױוי  pit הפנפערענץ, די
 וועצןן Jvo’BVP פאראצײשען דיזען פיט
 •iw tw עםענטצינסייט דער tv נעק כיר
 ב** פ»ר.םענטצימ קאפ;• נעיענטען זער

.“!ינעז ורעצזנן פיר ן1א דיננוגנעז
r רונינםלי׳ם נ*ו tn די וז*ם 

 באפאצ• tv באעצפסען באאיד דז׳פפינט
 די tP3Vo tv באאםםע אצע םעכםינען

םטרייס. נ׳העראצ Dtv םפרנארײטלננען

 חןר נים און יוניאן דער נעהערם סחןזשורי יוניאן
איז ־ *ײחשענםי םהעכ מםוניםסישעד

סאורם פוו אורסײל
אונ״ םיז באאיד דזיצאיגט ^'הא;א די

 אין געװאונען ה*ט אינםעת^אגאצ זער
 ק^דוגיסטיעע די נעגעז קײס די הןןודס
 :עטרײעם זזאנען וועלכע ברעכעי, ױגי^ן

 דער פון םדעדשורי די פא-יכאיען
באאיד. דז״שאיגם

 ה^ורם, סוידקימ םון פיטץ דדטאדזיש
̂וס ׳?עיס די אויסגעהעױם ה*ט דועצמנר  װ

 םאסםער א צו איבזןדנעגעבעז ה^ם עד
 םאי־ א האצמען זאצ ע• כדטאנסעדי, אין

 ווע־ רעקאטענדאציע א בדעננען און הזגר
 נעגען קאטזגיסמעז די פון םע:ות די גען

 גוםגעהײסען האם אעםערגעיטאגאצ, דער
 אינ־ די אז פאסמע־־, פון רענארם דעם

 נעזעצליכע א :עזזאט האם טעתע״שאנאא
 ערעק־ דער איז ארײגצוםיעעז זיך רעכם
 אײ״ דאס אז און צאמאצען די םון מאן

 גע• טרעזשורי דעד םון געצמ און געגמום
באארד. דז^איגט דער צו הערט

 דער אין באריכםעט נעווען איז עם זױ
 םאדנעקופעז, איז מרײעצ דעי װעז צײם

 זוי דעם נאך קאפוניסטעז, עטציכע האנען
 יױ יןאארקפאכעײ דער םון םיםגאידעד די

 נע״ ווע;, דעם :עגעבען זײ זזאבעז ניאן
 בא;ק, אטאאגאפײםעד דער וױסען אאזען

 צו געצט ק״ז אײיםנעבען ג*ם זאא זי אז
 דז״שאיגט דער פ״ן באאטמע נײע די

באארד.

 דער פון יאיער דע־ זובניאז׳ •יטזןר
 י1נעצסא אסקאר און איגמעעע״פאגאא,
 פעדערײמאן דער פון וױיס־פרעזידענט

 קאסד די געעגטפעי־ט האבעז צײבאי אװ
ט א םיט גיסטען מנ ט םיי  קאורם אין ס

 קאםוניסכתן די אז אנכערױזעז, האבען און
 איד דער פיז אפנ^צאאמעז זיך האבען

 א געגרינדעט האבעז םערגעסאנאצ,
 נא־ דעפ כ״ט זיך באנוצעז און ״ױגיאך

 דער און באאדד דז^אינט רעד :יפ כרען
חד םאאמע אונטער אינטערנע״שאנאר • 

 םים באוױזען האבעז צאיזןרס די טענזיעס.
 אז איגםזגרנעשאנאא, דער טרן געזעצען די
 רעכט א ד.אכעז באאפטע דזעעגעיאר די
 מרשםי- און עאעהעאן אז פארװאאמעז צו

 די וועאכע אוגטער ״באדיננז::ען די פע;
ווערען. ערוועהאם זאלען באאפטע

 חאט פיםץ דז״טאדזש קאדרם םױרקים
 פמ רמקאפעגדאציעס אאע גוטגעהײסעז

 ער• האט און נדטאנסעדי אין פאסטעד
 וחר מאםוגיסםעז די םאצ אין אז קצע־מ,

 וועם דעסיזעאן, זײן אױכפאאנען :ים לעז
 אוז קאנסעפןט םאד פארדזאאטעז זײ עד

?|§ / ׳ קאידט•
 אין פאױוױקעאם איז װאס סופע, די
דאאאי• טױזענם 90 איז *ראצעס, דיזעז

ס דער פוו ער«לנ *רנאניזאדאנפ שעחנער
יוניאן עמבר$ידעױ

 אאקאא ױגיאן עפביאידעד• באגאז די
 זעהד א אנכעפיהדם אעצםענס האט ,66

 און תאםפײן ארכאגיזאציאגס עגערגישען
 שעלגעם זעהר א פאױצײכענעז צו האם

 ארכאניזא* דעם םון פשך אי[ ערםאאנ.
 אד;א;י- 66 אאקאא האם קאפפײן ציאגס

 שזנצעד: םאאגענדע זירמ
 מע27 װזןסט 158 עפבראידערי, דעיזי
סטרים.

םאי ערשטען צט דוןש א
שורעסטערי יגץ ברידער

פרא־ איז כמי ערשםער דעד ױים יאוזר פערגינ נערדארען זרז חיי־יןזהר
 אינמעיר־ אוז פרייהײט פרידעז, פץ ױס־םוב דער אלס נערוארלז אפירם - ־

חנג. ארבײטער נאןױאנאיע ^ ר הנ א y י • פ
 עםאלץ םים םאל אלע ױניאן םאבער נ^אוק די האם אםעריקע אץ דא

ײירדע  אלע *זױשען אײניגקײם r» ®י־ייעז T® יום־םוב נעפײערםדעם און
וועלם. דער אױף אדבײםער

ע ״ ״ י ־ ״ ״ ־ י י ״ ״ י ״
r א•" n® !נרזיסע פאר איצם זיר ינען6נע וועלכע םיר, סאבער 

»r םאלי- און אײגינקיים דער אץ פאראיגטערעםירט
ם דאר לאנד. אתזער פון קלאס ארבײםןןר נאגזען דןןם ן א א ;yn .ttc ט̂ז
ײ11* יא» ײ ®ז י. גוזאםען טאן איץ וױ אלע י̂י ף ” ^ סי5” ין? ^  טאי־םאניפעםטא־ נרױםער דער אין עז1רילי3אב ײד י

:7 «-> •■ ®Wlנארדעל. סקררער טלדישאן אמ םיםא^ נאכ־ זיעער א 2 םאי, םען1 דעם כױםרדאך, ״ ...6-*®א
- םאי! ערשםעד דער לעבען זאל
אי י לע?מ | יוניאן. םאכער דרעם איז ?לאיק י

םאלידאריטעם ארבײםער עסתיאגאל™טער יי TSWP ײלז
ם נ י א ש ד ח ^ ^ ב או ל ס, ק ע ד ם ד ד ו ק ס

ך * ר ־ ע » ר ק ע כ א אן. מ װני
a ד ע ל א ם ך ס ע ל ג א ג ־ א ד ד י ו ת ו

#<<> iMn'i

>90 עםבראידעדי, עגםע־פ־ײז
עותנױ.

 46 עםברפיחנרי, קענינםנערנ
סט־יט. טע38

ברפדווײ. 648 בראטהערם״ לעי
בר*דוױי. 693 ,,ציבעדט

 וועסט 66 םםיםטינ^ נאװעצט•
סטדיט. טע

בראדװײ. 666 יציםינ^ יעיפעתט
םםריג^ םע37 ותסט 101 ראט, פא־ק

םם.' טע22 ױעסם 167 עםב., ראזאצ
־36 וחגסס 315 נאוחןצטי, רעלאדד

םםדיט. םע
•DD טע36 זוזנטט 18 עםב., סאנצייט
נראדװײ. 648 עשב., טאביאם

טסריט. םע19 וועםם 3 עםב.. םא,«
 «38 װעסס 103 עםב., נעסם וױער

כם־־ם.
* * ♦ .

 V םארנעיזממ! tw דינםטאג צעצטען
e אלע פון םיטיגנ םפ»יעצער w ם׳פער־ 

 םיט באעזנפםינם ויד דיאט װעצכער ציים,
 עד׳פנתר דעד ם«ר פצענער אויםארבײטען

פייעריננ. מא•
 באלוםען האט ׳שאי־ם־מרפאן יעדע־
M ארכײטער אצע שאר טיהעםם r pe 

otv םעדיםאן אין פאםפעױננ נדױםען 
mpo*« .נארדען ” ••

 םענד יעחןן BKttnyoe'W טאכען םיר
ר i מ ’t םיסעטם, סים באזארמז *ו 
םס אחן װייצ »  גיט קיינער װעם סי

וחנחנן• פדייננןלא״מ

ר ב« ע ד ן י : או ר ע ט ם ע װ  ש
ט ל א צ א ם ב ע ן ד מ ױ ט  ס

ם כ א ט מ ו ע ג ר ע ײ א

a*:
, /ft*

i׳'׳«
V י  Jc ^ r1 ־׳TW!׳ m

<»*
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m  w w ן  ײ ר פ פ  u m r ®  r m  r a n

lasniTra r w  n w
ל א ר ע ענ ש ם ח ד ע ש ח ע נ ע ק ט ײ ר ט ע ס צי א ד נ ע מ א ת ע ם ר ר ע ן װ ע ט ו ג ע ג ע ף ט א י ם מ י ח ־ ג ע ט ס י י ג א  ב

ג נ ר — ח א מ ע ר ב ע ק ד י י ר ט ם ס ע ט װ ד י מ א ל מ ז ען ױ ר ע ט װ ע ר װ ען ע ז ן מו ע ג א י ה ג ד נ ו ם טי ש  צו
ד םח ע פ ד י ש ר ע ב מ ע ד מ ר ם א ח ח נ ע ר ע מ ע װאופ^ ר

 סי| םיםיננ מיטװפכדינען רעש אןיף
orvm פלאוישאמר רעד פון באארד 

 w* נמנעחעעד דזשענעראצ האט יוני*ן’
urm בא־ אױספיהרצימן »; נאך נאנצער 
 םאר־ די םים קאנםערענמן די װענען וינס

 אםאםיאיי־ םאנופעהטשורערס אייתנע
 האנד־ םײניצימר רער וחןנע; אןן ט«כם

 מד קאונסיל א־:דן)םםריעל דעש |1ם (וננ
tn ױכיאן תר tw נײיד l i t צמטע די 
 דמממם חגר tv וע^םענדירט ם̂ע

 אויםמאותוד ארט 1ים׳1א נאצד מוארד
 םים vavatv סםרײפ חשענעראא v צון
«דז art םאר פיחתרשאםט »  צאר«

װעלמ ,jnrrurevPtn דימ סטױית.
tv tw פײנדצימר דעד אױוי עגםםער 

pe mown םאנוםעקטשו אינסייד, די 
w n יתי*ןן דער ממען tw |» חנר 

 אױפנענוםען באארד חשפינט נאנמר
pnpn באגייסטע־ גדעםמר דער םיט 

t* גצױמן פולעז tw חמ n s i  v r 
 M ײניארפאםוי גערעכםען םון_ךעם מ

אלימ  איזױי־ ךי פאו באדינטגמן *נ
ח » ר ד קלאוקיויגדוסטוײע. דער מ  מ

מין tan דעדטגעשיא האט ר6  מוגנ טי
 דינען וואס פאדהאגדאוסמצן, די סח

אן דצד צװישען טארמהוסען  די און יו̂ג
 דערצעהילט האט עד סאנמנעקנדעזרער^

 *דיטנעדזפצגחנ־ pn מחצד v פאר «*ם .
 ארױסמױ orw ביו הפם ימיאז יי יײם

 tw קאםא v פארםייחנן נדי^וו 0״«ױ
 נע־ נעטי האט ער «.’®־oruw מד

ס ד יי ותגיו תי ח מז1«  ױנ־ חנר pe נ
tip אגרימנם, נייעם «ום pv ,מזסנט 
it םיט נעװען ױניאן די איו א^ענטציר 

 ויינןן פאדערוגגען דימ tv טייגוננ, ייר
 tv נעהעריג װי נדי נענמ ניש 33*9191'

 אר־ די פון גאדינטננען די יידבעסערען
«י. t»D די עאכע11 ניי ’3ttM>p מאבען 

 זיתר חרך פארערגעדט ׳■רעהציר סזױ
 .pmv יאחר שװיי םיט םםרײק פיווסק*

t o j האס ימיאן די װייצ דערםאר n~ 
 :־w חנר px •idxp v ײיסםיידע! ײזצט

 ־un pv פראנען v9tt ציױען tw מפםרין
v’tooniw םרידציכען » אויוי wpi tow

 בא־ יםנעשםעצם1אר דערמייצ ױגיאן די
ײחמע  נעסע־ v אין כדי םאחנרמנען, מ

t n ט ג » » tv איבערינע. ר*ט פאדעוען 
אױך ןובער האנען באצעבאטים די

 '*itvtpniv ם^דערוננען באשײרענן דיזע
 נרײט זיין ev'K ttn יוניאן די jw זען,

tv *1DKP ײרד איז סראפם איחר רך1ד
)2 8”« אוי(י (אצום

̂צי־ םאנזפעקםשורערס אינסײו פאדערונגמ תרזדאנ׳ס צז שטעלונג פרעכער דװו ספױק גענמראל n פר
לדעט דופינסקן ■רעזיחונם עפפױנג שו א  ריידען זײ t» םאנופעקטשורערם די ג

חןן pat פרידעז װעגען  מאנופעקפףטורערם — סםרייק. צום זיך ארגאניזי
דיגען ױי ײקענען גים אבער קענען זיך, פאמ  פארדאכט. דדבינםקי׳ם מפי

אן מי ע םײנען נימ װעם י ע װע־ ארבײםער די לאנג »זױ אגריכדןנםס קי
כערט זײן נים לען שאבס. זייערע םים פאחי ח

 ««vp פאד׳ן גרײט אצעס ײ1 םאנען
tw ן » הרינם־ טיער צחאםען 1אפיצ ח

1בצוי tw ױאם' קאהםיצ^ ivtt( ראט

 ojttt מארפײנצינקייטען אצע צױט
 איג־ pw>p דער אין טסרייק גענעראצ א

אתםארםיידציך. זײן חםםריע
 מניאז דער שװישען אנרימנט דער

tw דער oiw״n מאגלפעק־ פ1קצא 
 ערשםען דעש אױם נעהם ם׳פורערס

 trtr’ttv 1נגע1םארהאנדצ די און חשון,
r ריהרען ountttwpjmttxo די t ניט 
pc .אינדפם־ שונ׳ש םיהרער די ארם 

 אפנע־ צעצכתגם האבען פאונםיצ םזײעצ
 ttx םארהאנרצוגנען דאזינע די מטעצט

 מנען ארױם*,עםראםען עפזמטאיך זיינעז
tn* אטאקעם פארשידעמ סים מניאן 
jw נגעז.1יםד1פארל

 פרע־ צפטינג דער מנינםקי, ברתתר
t וידענם n  pe ,האט איגטערכעש*גאצ 

t דעם n  pe tretven נערעכםינ־, 
« no»3^ די w ערפצערם, תײם״ v j 
 װאם באצעבאטים די pe גנען1ה»נדא

 נםיצ,1?א אינדאםטריעצ otv בפצפגגמן
 דער םיט פארדאכגג א אחים מפען
 םרידציכע; « ituvtt זײ רײדען ̂ימיאן

«ײט דערומצבמר אץ pK םעםעצםעגם

»־ x tun מט־מן יונימ
 ורעזיחמפ םיס ראפוננ

;שמדנמר
םיט־ יסרקער נװ די pe םיטיננ א

 עפזע^ם־װ תש«עראצ דער pe נצידער
 דעד פון מיםנצידער די jte jw באארד

n n re^ p ,פאםיםע tw cnpi אפנע־
 דעם דאנערמםאנ, נעטארען זזאלםען

 דער pe on קאמשיצ אין מאי, טען2
 די כאםדאכט האט און אינפמרנעשאנאצ

 האט ואםp'VKto'D, 1 שאר׳שארפטע נײע
 םון האצםוננ דער תרך אנםװימצט זיך
 ז*ט4 םאנוםעקם׳שורערם, אינםײד די

יצע־ םטרײפ םארשיידענע אויםגעארבײט
עקטיגנ־ tx כאשצאםע• האם און נער

*VP װגיאז א סיט דובינםהי יחדידעגט
שצעוי״ !רעזידענם באמכען סיטע

 געפינט עד wit מאונםײנם, די אין נעד
 קראנקהייט זײן םון ערהאצי:: אױף וין
 דער צחננען כאראםעז onw מיט ויך אח

אינ־ דער אין נײ־גע׳פאפענעריסיישא^ע
 יבםיגע11 אצע װעגען יו1א װי דוסטריע

אננעצענענהייטען. ױני*ן
בר. חת א איז״ װעצכע vd'dkp די

דושענעראצ־ pe כאשסאנ^ דובינםפי׳ן
 די pe tw נאנלער, איזידאר מנןרדפער

צר חערי וױים־פרעזידעגםען ה. tw װא̂נ
בא־ ,וױק־ענד״ צעפטמן האם נרינבמת,

אינםער* ־an tte •רעזידעגט דעם זוכם
 באראטען onw םים זיך px געשאנאא

ה*־ װאס ענינים מיכטינע אצע װעגען
)city אויף t8״ t.(

אינעי .«ן גארדען, סקןןער מעדיםאן אין דעםאנםםראציע סצ וטער רתע ױ ערפאלג ראשענדער
W₪₪₪mm₪₪mm₪tmm₪*

 םעדיםאן גחיםען אן פילען דעם^נםטראנטען ארבײטער טוחענט דרײםינג
^ םהווער ה ר א ט םאניפעםםאגטען םאי םױזעגםער - ג  אריין קעגעןני

px .ע■סארזאסעלמ די *זױמען קלאױ^םאכער םױזענם םינף — וזאל — 
מרג טענקיז, דובינםקי, םאםאם, װלאחןק, קאהאן, אב. טח רעדעס  װייג

px קאנצערט םאי גרױםארפױגער — לם.1ע דעם באגײםטערען אנדערע 
אוטן• שעהנםטען אויפ׳ן דורכנעטיהרם ווערם

im צז w p m פה pt n
, !שװעסטער און נדימר

 •סאסיאײשאנס דדטאבערס און םאנמועקטשורערס •די מיט אנרימענט אונזעד
 די און באארד עקמקוםײו אועחגדושע זוונזעד .1929 דזשח, טעןdpi 1 זיך «דמם

 מאנױ די צו ארױסנעשיקט צוזײא חדשים סיט האכען באארד, דדשאינט יארמ גמ
אגריםענט. גייעם טארדעם םאחנרונגמן םים איםנמ א דזשאבערס און מקסשזרערס

% ?*’,pDcmmro יי® *יייי ווײחייי® «ה העמדמנ א םאדערען םיר
 םריא ז י'ב זאאעז דדצאבערם איז םאט&מקםשורארם די אז פאדערען, טיו־

דער פון סערםיפיקײם א חאבען \ואט #ןנר1מא אויסםײד אזעאמן צו ארבײט געבען
twm ה־טעז tw ז,4יײ' y txa ppm  ev• - ״ ,I

גי, וןןר9ארבײטםל דער אז פאדערען, םיר ם״יי עג ר ״י  ער 1 ו י לייזאינ
״ •ם מולעבאט די fit חעבון בלויוזןן »ױ*ץ אכער װערען, עטאכלירט  ״

^סו 1ײ באמםסוגג געםיעזאםע V פאדערען םיר °י° נניי ^ ° t,llH .יז} 
 הא־ען באסעם די װאם ועכט, רעארגאנחײאואו די אז סאדערען, םיד
 ,ttx זאל גענעראל־םםרײק, לעצםען נאכ׳ן קאםוגיסמען די פת כאקוטען

ט ר צי ^ ד S סי V S w S a  jwם םי מ ע ל » ױ tנים עס זאלען אז W
ײ_____ ארנײטער. די געגען כײפמו א אלם **מען -
מן,1םארה»נדל די ניי «t ג w  Dipt יײ״יז ®אי* _ /  ° “*מלעבי

pe uw דער װענען *יליאן, "w n ^ארױםנעװ באצעבאסים די האכען אנריםעננ tvt
“ 11 trotvnסאחס־מנען די נ«ג«ן ירער׳פטאנד pe ײ י ייני״• יי  -ע. תיתנ° י’ו*י י
י ,®יי“ײ חמותאניזאוױאנ® דאם px שעיער םװעט היגתדטער י

־ ט נאכ׳ן ' ^ ^ ^ ח ע ^ מ םר״ « רי געגענ״ באצעבאםים די האט ם ם ע כ

 גע־ דער םון ערםאצנ נרױםער דער
 םא־ דער tic ןײעתננ סאי םײ;זא«ר

 טרײד די pe px «ארםיי ^אציםםײפער
 םיםו^ר tvovn יארק, 1ני tw װניאנם

 גרעםטע די םאר 1אםיצ איו נפכםיםא:,
 נז־ באװעמנג tyttw pe אפםיםיםטען

 םאי דער .mcwvaow נרױסע א ותן
 גארדען םהװער «דיםאן px םיםינג

 אינ־ םיר tx ,tut’ttxa קלאר מגנונ האט
ytytjw ttnrwnuD אײנענע tw mm3 

̂ובען טיר ױאם אײבשצום, אתזער אויי ה

 1ני jw ארבײטערשאשט אידישער דער
 jw ערשאצנ דאױנער דער אט יארק.

uiew נרעםערע נאך רי ttw w איבער 
t ערםאצנ, דיזען n  tw ־ מםגתר י  נ
 צאננ *ייט א ױך האבעז םיר tx וױיז

t אפשחנסען נעצאוט n  ttc ■קאטוניםטי 
tw צע1םטראשי שעו־  tx px האכעז 

 ■prtyDjw אצײן אײנדדמ tvrt אתםעד
 *V3 tyt't אין ת.1כח אומערז עעפט
mtrv םאניפעסטאפיע םאי די ותם

)8 8ז" n>t» (אלוס

 T נװ פארמזם חנעםסי ד. פרעזיוענפ עסםינג
איגמןתעמנאל וער *ינסערמען«ן ױ איו

 רינג ארבײטער די באגריםען אוץ קלױולאנד און שיקאגא ען3באזו וועט ער
 איו שיקאגא׳ער חןר pe םיםיננען אח־עםירעז אױך װי קאנװענשאן,
הײוולענחןר

tn n a .ד t n  .,pojon עסטיננ־ 
 xwrvnpojw vijim pe^ יו־עזיחמם

 פאדלאמן םיםוזאד, ־,ppt von9 ה*ט
p נמ tr •עםצינע אױן tw 3VO יינ־ די 
®t n  pe ttrojnj .ער אינםערנעשאגאצ

ptattxa wnt ׳c־px xwp .הצימצאנז־
pxוועט

tptiw יתיאן tw װעט ער n tx  ot»t■ 
tw .pm יתיאן פאױשײדענע םיחמ w w 

 אד־ ,poran trnta װעם סציװצאנ!
מן סי  כד־ x |w םעםבעײםיםיע א ת

 רדפפינט truxJtrJp *trt pe טיננ
trm ותט סאגטאג באארד. a תבינםשי

px pntv p t p w יאר^ נמ nt px
נעורעהנציך

■iti.
f* i
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