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סלאומסאכפר ערפאלגױמ דױ
אזוענט איץ אין מיםינגען

)1 ז״« «ון (׳ילוס
 צװײשען םטדים אכטער דער vim ס*צ
i עוועניו. דריטער און צווײגמר רער n 
 בא* נום נעווען נזװעהנצץ■ װי אי« ד*צ

 זײעי אויף ה*םח dipovp די און זזגזט
 עריציידיגט אופן רוהינןן און opjupp א

 נאך יוניאךפראנען. רוטינע זײערע *<ע
 בארינט פרוגיגג׳ס סענעדזשער עקטינג

dpi pc נ*ך און טמםינק״ט צאהאצ׳ם 
pupn n מדעצסוטעיים n די *nap 

 oyn פי״ ״אעישיאיישאז די םון רתגען
 באנדיםט װזירים איז וועאבער חנינםקי,
 סאטןרם אגותזענדע אצע סון געװארען

n אויםםיהרציכע אן האצגתן9< n, ווע־ 
 בזר די םיט jpvanpcayp povpa די מן

 םטרייק נרויםע די װענען צ*פ*םים,
i אין םעגציכתייםען n אינדוםט־ קצ*וק 

pn אין באזוך צעצטען זײן ווענען און 
 עד װאו שיקאנא, אין און קצױוצאגד

 און םיטיגגען 1ױנ** די אדדעסירט ה*ם
.tyraptuyp ריננ ארבײםער וי גאנריסט

 אויםפידציכער ז״ן ג*ך ה*ם דוביגםקי '
 אינ־ דער אין צאמ רער סון שיצדערוננ

o זרעגען אזן דוםטריע n צר .צרנםטזןן 
 זיך נזנםינט op װעצמן אין שסאנד

 םאר־ ױגיאז, די oapoyo איצםינען אין
ru יייז *נדיגט n באניים־ גרוים סיט 
aatipc צר רער וחןנען *פטיסיזם און 

. pc ocatp נעזאנט: און ױני*], אונזער 
 םון און צצױוצאנד pc איצט ctp ,איך

 און באזוכט ayn איר װאו שיהאנא,
 גע־ ותצכע ױגי*גם, אונזערע אדרעסירט

 אונאניזא־ גצענצענדען א אין זיך •יגען
 הער־ עם װאו און צושטאגד, /י*;עצען

 באציהוגנען, ברידערציבע אמת׳ע שען
בחדעד. jpoya דעם ווערט !ײנען »*ס

מ נאנײםםעתננ, די  טרײהייט און צי
 יטעט,1א1ם*צי די און ױניאן אונזער צו

 ipi םאו ארויםגעוויזען האנען זײ װ*ס
 איצ־ די אין אתאגיזאציע״ יארקער גױ י

 tpapapa סיר ה*ט צ״םען, שזועיע טיגע
i צו כח און כוט פיצ *«ױ n ארב״ט 
 אז אױםנאבען, װיכטינע אינזערע פאר
 באדערפעניש אבםאצוטע דאס ה*ב איךי
 כת, און מוט רעם םיט tppponvay אײך
 װאס האםענונג, און װארימסײם חגר םים
 ותה־ אר״ננענאםען, םיר איז ח«ובען זײ

 מיט האב איך װאם שעח, פאר די רענד
 די אייד בחנכג איך פארבראפס. זײ

 שיקאנא׳ר דער pc גרוםעז חארצינםטע
 פאר־ א און ױניאן פצױוצןנדער אח

 וזאצאר טויזענט פוםציג אויוי מפרעכען
 גפיװאוג״ וועיןן םיר אויג חיצ̂* םםרײס

a n  invn vn צו םםרייס iron- 
מז *םיר ס  פרײנר בצויז w אבער י
מן כױר פצאוסםאכער, די צוױשען ס  זײ ו

 באײעגוננ. ארבייטער נאנצער דער אין
 אי.יוי אימרצייגט םיך איך האנ דאם
 אין רימ אדבײםנר pc צאנװענשאן חנר

 דעם נעהאט יזאב איך וואז שיהאנא
 ידן ממרײמז *ו igrjjrTOjp די כבוד

 די אמטעתעשאנא?. אוגזעד פון גאסצן
מ f וואס ,cpjnmti pn צי i t  op ד*דם 

 אונזער צו נןײארען ארויסנעװיזען
 :זד םיף מיר האם ױניאן, פצאוקםאכער

 איצט ביז m םעזזר נאר םיך אח רירט
 ווערט גרױםען דצם וועגען איבערציינט

pc אר־ דער םאצידאריםעט. ארבייםער 
 םיט־ טויזענט אבציג זן*ט דימ בייםער
 באײאוםטזי• די וײנען װעצכז <צימר,
 ארבײטער אצע אין עצעמענםען גינםטע

 ױניאנ^ טרייד אצע איז ^רגאניואציצם,
 םרײ־ הארצינפיים, ויזער םיט ברידער!

 נין איד ויאס איבעהנעבעגסײג^ אח פיים
 אצם נעווארען, ארוטגעריננעצט רארט

 ארגאנמומיע, א^נועד םון סייו^אסעהער
 «סײם- אח ערמוטיננז אײך איך וױצ

ע ח  אמ־ פאר קאטא נערעבםען צום מ
*4םאחנחנ» נערעכטע —

ממייסםער־ m שעהנער דיזער נאך
 פאםער׳ם שעתנצד דער איז חןרע

געװארפן. ;נ«שצ*םען

ס די ר ע ס ע ר ץ ■ ס א נ ע י ^ ב
י « ״

a פצאוק די pa סיסיננ דןר m  pa 
נרוימס איו םארגעסוםעז אין ״ י “ ״ י ײ # י ■ P w  I  1 •  | | # “ * r|

ר אױא האצ עוחמיו; טער6 ת
. 41 *inםם.) םער42 און םער 

pm 1אי איז iro n א מײע) באציחונג 
j־w *רױסינד 5mb מוועז *ױ« 5«* דער

pn גײסם דער 
 םיסיננ רעם אױא נעהעישם

W י  י
*ייגמו

 טיםיננ דיזען האט ײכיאן זײ ױניאן.
 שטיי־ נרויםען נאד א אױױ םארבאדייט

 וי האם מיטיננ םאד׳ן םעג עסצימ נער.
 אין ציםצעם באזונדערען א ארויםנענעבען

 פרעסערם אצע גערופען האט וי װצצבען
 זײ און םארזאםצונג װיכטינצר דער צו

 מיכ־ דער אויף נצמאכט אןיפםערסזאם
 אויי און טאםענט איצטינען pc טינסייט

 נענעראצ* א פון ווארשיינציבקייט דער
איגדוסםריע. סצאוק דער אין םטרײק
 נע• טאקע אח םיטמג נאנצער דער
o צײנעו אק שטאנען n נמנציכען 

o אױזי נענעויאצמןטרייפ. n הא־ םיםימ 
 PK םתםצאמ גמגעחשער נעחד־ט בען

 מענע־ דדמנעראצ באאװ דזשאיגם
ר דזשעד, ^ ז  האבען n״a גאנצער. אי

ס צענגערפ אק ת ו  צעצ־ די נעשיצדערט ו
 אינ־ סצאוצ דצר אק אנםוױקצונגפן גת

m און דוסטריע an גערןדט באריכות 
ען די ווענןן צ ^נ פ סנ  דער צװישען י
 נאג־ םאנופעקנמ!וחןרם. די און יתיאן

 םארהאצטען דאס אז נעזאנט, חאט צער
קאנ־ די אויף טסנופעיוכיפודערס די םון

o איחם אױן n אײנ־ 
גום^טי

1 :־’׳.י

 װיצען ושורערם
א יוני«ה דער אויף ארויםצוויננען

וױ װערען, צו נעװאר כדי םטרײס,
i* שםארצ n די זײנען עם שװאך װי 

i כאווז n  pc .טאנופעקטשױ די ױני*ן 
 צו אויך כו־י זויםען *ם1 װיצען תרם

 װא־ שפעטער ז*צען די װייט װי וױםען
איז 1בייטע1א די אױסצוגוצען י געז

געזאנט, 1נאנצע ה*ט — ,װעצ .1טרײ
װיצען מאנופעסטיטורעױס י1 אויב —
 י1 נעבען זײ 1טי יועצןן זויםען, *ס1

זיך װעצען זײ חס־צו. געצענענהײט
*i n ױ י1 שװאך זוי דעמוים׳ח גיט  י

 ניט גכצצ איז 1ױני* י1 װײצ איז, ני*ז
c שויאך, m™ זיד זײ ;ועצצן IPD’i i i n 

p איז יוגי*ן די אז im r — נאג• ה*ט 
 שטארסיים י1 או) — אױסנעמםען, צעל
pc 1אײע םון *פהעננינ איז ױני*ן 1דע 

״1סאױטטאנ אייער pc און װיצען !
 אחים־ ה*ט באנײםנמרוננ נרױםע א

n מ־וסצאוו׳ס מתפען n, י1 ווענען 
 ױגיאז שטארסער א פון װיכטינקײטען

 ײ•01סא צו צאהאצ צען1שט» א פון און
Dאיגטע י1 דיגען nען pc די o ip on c. 
 צ*קאצ 1אונזע אין אז אםת, איז .עס

pM c אצצ כםעט זײנען ip o n c טרײה
 1*בע — גץזאנט, ברעסצאוו ח*ט —

o וד צאנג אזוי r איין ג*ך זיר נעפינם 
par urortc נים באצאגנט װ*ם טרײד 

V תחען. נים איך העצ צאתאצ, צוס o 
 בא• אונז צו זויצ וו*ם אצעםען וועצעז
i אין ארײמעחםע) צאננען n ױני*ן 

p »tm *באו־ינגוגנמ!. צייבםםע די אױ 
r ר>*נ*ן 1םי u n אנטװארטציבקײט1פא 

 א 1סא שטעהען סיו אז ײייםען און
 סאנ־ ov ײ׳ט דעמוצט אח יי^1סט

o Jn 1* דך IVCDKKU די pfcuoD* 
o in iv o אצע אײגינען1סא םיר םוזען 

m n n איז אדכײטעז וו*ס m *אינ 
 נרידער םיצע זיך נצסינצן ov תםטו־יע.

um זײנען װ*ם כדםיננ, דיזען אױן* nc 
 זײ זאצעז סאםוניםטען, די מיט נעװען
in 1םי צי ז*נען ’j ’o ’ ipo ’ i זײ נעגען 

 צ*• 1אונמ pa ניט האבצן זײ צי pא
 אזױ ה*ב. איך װ*ם ostn יזעצבע1 סאצ

in א ווי צאננ o p o פציכ• זײנע ערסיצט 
i צו טען n 1םי 1אינםערעםירע ױני*ן 
 אנשויאונ־ **ציטישע זיינע םיט גיט ויך
^ר 4« o תפעז 1םי אי n םטו־יין 

m צי באמיהען ויך 1סי םוזעז *n אצע 
c u o n c צאקאצ. 1אונזע איז i n 10הא« 

in א זיח וועט p w אב?ר ip זי• וחנט 
m נ?ײ»ינמ m m. מיר m *n נ*ך 

i ניט םםמית קיק קייגס*צ n ’tiiK B 
pm ב*מים די*>» o n  ipc*p ײפ1םט

 צ*־ m אתיפנצצײאוננעז. אתז אױי
 מים אװעס :זײן Mm סםו־ײק pa זוננ

HM»»pjHan*n a n 1 חגכט pcבא־ י 
״ צזמטסים ! — e*n בושםצאװ *jn a c 

j צאנמ זיח דמס r m  po ipem rao 
pw טאתאםצצםא די pn*n אויך איהם

JT
י י י י י ו י י י גא־ זיד m״* מ

w ן rm> י,1רי ’m  ,p>P 
pe t חד צינהצ די* 

jnpo ,ס*לד«טײז pm ^םצײ i n 
pa ManavD סיטיננ dpmo tpnp) t'M 

PM ip^ pp ,?pn*p פ*תזמום*צט >-p 
pc m *n צסמןר. צואים m »ײ אײנ 

pc ipo םיטיבג •

ם ®ארץ ז ל ן ע נ פו מ פ י  m מ
ען מ ו ענ נ ג ען א ר א װ ע  ®אל־ ג
ע ד ענ ע ג צי לו א עז :ד

,pa 1 *כט,1אנבאט o*iצאג? י
1 pcי oiponc איז mpt tn*ppr א 

ppip’iio, זײט o n צ?צטען tod״,p 
oin'cpr m; ?*מוגיםםען די װעאכ?ן *n 
p* אכט,1*נב*ט d*i די dipcdpo 

P* ipm די און 35 צ*?אצ פון cpi^ p 
 P* צ?בעז i״p ניט מאכען pיopצנ*
pm אצע pm ײך,1ט pn’ic נם׳חיג?ײ 

pnצn אויםנ?* ה*ב?ן 1?צ*וקםאכ? די 
bddpp ו?ײ*חען פסתיכטפס זײ:?ן;
p* ד*ם אכם,1אנב*ם ip i םװ?םיננ 

p ה*ט 1ײ1ט קצ*וצ אין םיםטעס ir 
 שםעצם ip או ,pm*c אזא *נגצנוטפן

pm נאפאהר o*i נ?זונט o n : opi pc* 
ipo צ*ופם*כ?ר טײצ?;

*ו o*i :באשצאםען op זײ o נ n 
o 1סי װי n  oipnpjo'i* m *n **ב 
 י1 װ?צכ? |,pp:pipc:*p י1 פון יכט1

 אונ• םים נעהאט איצט ביז זז*ם ױני*ן
pipt /צו — ארבײסם־נעמד jnpoM 
 אוגז ה*ט pצכpװ יתי*ז, אונז?ר םיט
 lvo^prr און ,1910 זיים ײדינם01םא

nאוני p צו פיהתר pipopa jpvip נא־ 
 1פא און oiponc די imc. יננוננעז1

;1טוײי אין סצ*ו?ם*כ?ר *צ?
 ד*ם באשצ*ס?ן, 1װייט* op זײ

 1פא װצצ*ן oipirrc nptno אויב
 py<y»)vo יjp:np jpjpp 1 ניט אונז

apn m א אויוי םארעתנגע] ’̂ i’nc, ז*״ 
 imc םסו־ייפ א יײיד קאםי א כדר צ?ן
n נויטינפ jpunnap איז o n •אגוײ 

IPonp»'W. מענס

מ ע ט ו י ד « ן ר ד ן « נ ד ;ז
ל - א אנ ש ע ט און נ ײ ה ט ײ ר  - נ

ם • ק צו ױי ם ס
o אויף ip n rc  opi אין םיסיננ 

 jpj״t צייס?אום 1צייב* 1*גזװיצ?1כ
*jpiipa laprppj ײ אמם  oinarn דו

 אין װאױנ?ן װ*ם ם,1פינישצ .פצ*ופ
ױסטריפם. 1בו*נזוױצ?

n  m m ?אין צאג? איצסיג i n 
 סיעציעצע ווזמצז-י־י און אינדוםטוײ?
n באדינגוסנ?ן  pc 01פינישן ?צ*ופ 

C’’p : otptpj m *n«־oapTtn חאצ־
ppc און iptmpapo ' פוז־צ־ ניק*צאס 
oipiVrpa m נײדע ם*ן. *n די •itM 

 אד׳טפיױ opi צו סימחמ ײאם זאנעז
 אי;־ קצ*צ m אין p״ioo טיחײציכ?ן

1 Bm*BpaniM m *n p* ,pnoonי
םנצ^ר  1ױגי* m סיט jnpor צו טי

 pipopo אויסתענמ׳ח \vtfvn 1איח אוז
 אין 1בײם?1א pאצ imc ב»וײננוננ?ז

ip i .?אינדוםטרי
i 1 איז nיםפוסיע m *n גא- זיר 
ם*יח»^נט m :טייצעס ױי  <*־ pc ו

און סאצווער יאצאװיםש, ; tempo סאצ,
:«M .n n״iMDipro ipi• i n •קיג 

poiprti, ג?׳*צ*ס?ן ה*ם o n ^םיסדנ 
 P’*^*rn, א tnanpa *נגזמוםען איז
*ר פוצזמ 1איח אױס דדיקס pצבpװ

i צו טחיינ? n תזד**נאצ,7אינס pa
 \vt5vn צז DiponPQ *צע אןיןי פ*חנרם

m ייט?ן1צובא1םא 1*ױני o n איס־ 
i אין ײק1םט נ?נ?ראצ ציכ?ן1פארסיי n 

אינחססרי?. הצ*וצ
J

̂כער ריפער וער אץ ןן ל8לאק n מ
גרייט זײנען סיר

ipiapotp i n ,1?װ?צנ 1פא סאמף 
 נעטאכט, יעצט tpipn םארברײםוגנען י1

 גםםקײם1ע פיצ םיט אכט1באט ט1װע
pc 1םי ער.1ם־טנצי אוגזערע lPD”i r 

ipcdppj ip *ז )נוט נאנץ i ?אצ1תש?נ 
p»nco הינזיכטען סיצ? אין זיך װץט 

 pampn'ic *צ? די סון אונטעושייח^
pc pcopp נױ איז ב*אוד חש*ינט 

 op,״ioo prnpnne p»? די אין י*רפ.
i מיט n אונ־ איז ,1910 סון אויםנאהםע 
ipt אויוי נ?װען ױני*ן jm'capc* i n 
 1םיטגצית צאיאצעה 1ויםע1ג א םיט

 םינאנציעצען נענינענרען א םיט ש*פט,
 פ*צ?*ם־ארבײטענדער * סיט זא«אם,
*נ* 1?צ*וצםאכ? י1 סצ?נ^ י?1ס*שינ?

imc pcopp n חויב?ז p " t נײ?* און נײע 
iomp ip ip ' .tpaann*ip n* אין ה*ט 

* סענםאצי*נ?צ?ז, * אנטתאצטען זיך
in ap rn .י י נ ענד־ציצ PDP01M0 p* 

jpaan, י י נ tpm*cn p, י י נ p 
tPO*n w יכטונגען.1אײנ ם*צי*צ? ipi 

 poena די םון אײנ? ca*oiMO 1םי
i״ipo'oo י•3נ*1* 1»רבײםע *ז וו*ם 

pnMor * — tpa*oiMC tpp P'**t און 
אצ.1ױני*דם* בויגז*ם?3או

ipap’ ipoaiM 03פצ? אצ1ם* 1?*צם 
unvev i n פארניבסעט opaic ,m m 

m באצימן וױ  pc ippmncv n  pc 
 אצ1ס* *צם?ר ipap' ipoaic וון.

cצtpanp a*acon i n  03P םאר־ זײן, 
poa’i״ *jauppipa

pp’*io ־ ,  pa’oc'a p n  oy״סאר* ״: 
n racynnc ,o n ון* e*n jrayaaen

 י1אוי נ3?ו1װי ״|p m*n oapppa ים3
1 ,tpoaitpa o nײדבצוםינען pc ipcbpp 

יזניןח• קקוזקםאכער חגד
 צו גים שײגט קאםוי הוכמ^דער חנר

m*n ט* n נען3ו33באדי נעםםינע *צע 
 ייך1 *זוי יטtpa 3״t 1םי אמ*צ. פון
1גציoיo אין n זײנ?ן 1םי *ס*צ. װי 

 »ס*צ. וױ »סצען3סי אין וײיך *זוי יט3
m 3* י1 *n ptocnp n a n n ’ea-צי? 

ipo ינ*3אײ tpaairioac pocaip. טיר 
bmp pm m*r  tnpa* יצ *זזי נים* ice 

ת o וױ tpaaaiponi*c ני n  imc צװ־ית־ 
c*» e*i tpanp נ״יי וטמידס, nan** 

m *n צ*חנן.1פא tjmpr w in וױ 1םי 
pwmp*«*ic פ*ח־»ט  pm זיד נריים mi 

otsmo tv * ׳ סיוחוtpo'i * o n  *im 
p a  ..inBopti^p o n  pc ipcipp

 yic pa'oe'a* סים איהם ם1ב*םבאװי
Men ipo ^ rv io n p י* *pv m m 

.tpsnc w
n *צ? n ת*מז 1סי o  cwptp tP3Mt 

jjcmib י  pocnp *צ* די ווייס?! 1נ
,^ ײ ק ײיג ײ  nmo tp»m םיר pצכpמ ט

tpapapava. מיצזז 1םי *pa*t *i i n| 
ipcmopwV  n  w: וײ ipcmb ipen 

tpa«i 1םי !גו־ייט jp>pp אױט׳ו זײן 
jw* םיט I *םאדפ iajrp«מםפס־ילפ־ז

ipt אמאציגער p’aipap, טיט ipiaiM 
 IpaVyoc ipraiM םיט אויב?ן,3 אמ*צינ?ן

 pM tnpor to װעצעז הײט,3אנטשצ*םע
iokp װ 1מי ביזpצPC''iip tp| * פ*צ־ 

opapoyp .זינ
iptam ופט11ס* 11ב*א עמזע?וטיװ 

* rapipcayp שאפ־טשערצייט פון pM 
o 20 טעסושא<־פ*ם n  ,avoayo imcטען 

 אונ־ פון *םיס אין *װענה אוהר 6 מ»י,
ipt םטריט. טע14 איםט 231 י*ן,3ױ

i n װיכ־ 1צ?13באהא וופט 33םיטי
 בא־ וופט pm *בצעם?ן1ײפ־פ1םט םינע

 ם»ך *ט1ם־*פ*3יז*צי*3נ*1* *ן שאםען
 םטרייפ. inavotp אין מאכפר ipcn רי
*in* טשערצײםפ י1 צו Dn IPapii •םי 

 טיר •m*«ea ויםנ?שיפט1א tpa״t 33סי
 tpoap tnpa w טש^צײט *צע נעטען

^ t |acציaטיט *זויםיצ טיט n״p r n p■ 
ip« ײעאען זיי װיםיצ i»e tpa’ip tPapp 
i *ווענד. 3טא3ט* n איז םיםיננ pc 

ipoccpn i n וויכםיגקײט o n  i*e 
1P3MB ipc’i. שיפזאצ  n  pc
 נייעס pחציכnם inpa ה*נפן 1םי

1 i* c1. 1 יP3MQ ip enי IPB'OIM
i n  tac צ<?ן* M ^*p pa^p״pc pa 

n* עצטסטע די  pa TPCPtP poena pm 
io  ipe״ipayn .i ב*של*ס?ז ענדגיר 

w זיד  tn ’ipcoaMio w צ*פ*צ a7 
o צײם * סאר i’oycn pane n  rw 

tn yaapa ניי a״PM tpunanr a u r  n p 
 jpeiyi oyn אוויזאכען pontw צוציכ

waapa * imc צייט m enpnpa •םיי 
Daaia־cnMC״Ju n e  i n  tpapia o” nan 

 w גאט<*ספז ipa* זיי tpayn ציך1ענ
pnw tpntp חײם* tpipaa pc פו־יי־ די 

i אט?ן1ס*צ צ*יאצפ ?,3װיצי n  |ac ■ריי 
ipsmo ipo ױ סיר אם*צ. מי ׳םײ1א  נו

tppaan די imc זײ?ר •m ’Vm na 
4MhMH
ovr ארכייטפר די ז*צ?ן ipcmi pc 

tP3>pt o חאנדצ?ן 1גוײני*צ און n  pm 
 ס*צפ** * tpayn װפצ^ 1טי pm נײסט,

»w ני*ן״3.די־י nnaro ipiaiM pc. .
 3צונ13חא *an pc aatappipa* *צם

n  pa •פונייםס tP•^* *in pa תצ*ופ 
j$o פױו tvoipre i n  ,imoc m ans 

a pc״ip ,װ?הצם1? שאפ myaava צס* 
tpp i יםנ<יד3 r r w  pc. .ב*אח־

p9pan npaatM םיטיננמ I* tpaaMC 
pc ipbpmims c n  tpayio w .ם*צ* 

uJpan  m םיטמנ pi aunt •ינםםי* 
pc r w 11 צ*ק«י mpn tpoiyi 

n{םרייד pc cr*a ם*מס״ ipen די y i
א מ « מ טי מי  נדט tpopSayia יזײ ײ

CTDpipoa*Kiyc p ז*י ויוצמנ irn ; 
pm c a n s  parayi צס זיך* Pm i r n c 

opaac jreaMpn װי pn ױ ppJyoM
tPO’W• *צטע

nw p?m t םיטעז צס o* 
t'aya םסרייפ way• »1םי מ«א

«י ד, י י נ ײ •

2Ji*.

I r>•  -i f ,*I'1**4
'•It’■■'1'■■
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ipoopiw 1 אוןPT13!
tpayn omaroppetauo n זיר M tpapatvaya cawpacy״n p נערעכטע 

a זיחיםצוגעמן אנטטנגס זיד jpayn זײ .praannMt ױניאן n  iapn nr*a pc 
cant ,can  m iy ro o n ײ? tpotpea tpayn די פון op tParaaca pM tpomatoyp 

aiM n ב״טש m *צם  tPapa״.ipo
in n a ! זײ w dp pnruya פארניכמיז n אק יעוננען1בא י*ן3יו ifvpr n ; 

n  tnpap*piMC w וזײחפאס n  pc צז און ארב״םמר m penam e ארבייסם־ די 
.1P3MDP1*»P n  pc mate•

t?*u oan-w m eroon d*i זײ nrepy tpapa prra’o’ipon w C'3M 
pc ipm* די ipmt*ti צו יתי*דצײם, 'ai שזנפ«ר די c n  tPiPonaiMC tv pM 

ipocpia i איז װאם םיםטפם, פוועםיננ n *1 3•צ imcי ipo«aiM גפפאהד א און 
i n  me 'דוסםר3אr.

n זש־ו־פפם1דיסטש*ר ד*ס !פצאוקםאבמר  pc בסצ«ב*טים *ip «m oanaa 
n צ«נען, p ” M onp«e:*GiMc op הייםען ttM 1ביים«1א די פאחפקצאפם.

ח ט ם צ ני ע ד ג א ען ב ר ע וו
aw tPa»anpc:yp n״i n  m *1מגי pm רי t DinaroppctaMO:״pacy ip• 

Mטpצם •tncaipa
 יט3 זיך זpצpװ זײ ביז opoya די םים פאחזאנדצזמ וזײםסר כים tPP יוני*ז די

c’aie tpaytey ״ נ3סארצא*tpurotva בײם1שטיפ־א -oyocay בייט.1ײ*ױא
n !*ױגי opti ן3צוי1* גיט פאצ פײן אדף* ip rtt שםיק־ארבייט 1*ופיחו־?3אײ 

p w  jn o o n a ’M i n  pm אחניים f i t  oyn ס*צ poena n  oamapa און צתת 
pm tvcpm n 1*?צ*וקם»כ n פאר יייחמ  pm אין n pip«r״po.| שםיל־ארביים 

 nee װײחשפם, pip״m פארקצענמרם ep ; tpaaaaanMa ױנ«*ן י1 יכםעט3פאז־
m־co”3iM י1 נזרט3צזן aw r, ארבײםער די פארשסצאפם c n  oipopiaiMo pm 

םיםטעם. םווענדשאו
in n a  pm ipodpho! די wapitenMC epeya ײר* * p rta שםיפ־ חח־ 

nnr n  ot» tv ipay tppanpa to .o m v^ נויט tpayn to  oyn tPT*5 pm 
a*M tnpooo'iM tnopa׳o יחנם> pc אז 4ײג3שסיק־אה t b ?ניט איצט ייד 1ו*צ 

tnnjna אצ םיטi n  tpapa mna piptatM p 33װיח»־־«ויינפיחו־ו tie שטיפשורבײם 
i אין n םוט און קצ*ױן .pneorwM

y וױ נים, װיצס iitm אויב !ער1ברי w i ^mom ייגפאצנז1א pm סון ניחנס 
 ; tprnc די זpטצpם ײם3 צייײנן אם*^ וױ נים, װיצט 1איח אוינ שסיס־ארבייט

m אױב *»oon ipoapnio n  i*a tppanpa i<o׳Item  tpa«t oyii ,opg 
 זײן c״iiapo*5roap »יז ocmip ipvaMa ipratM סיס i*o jptto ארויםנ«?וטעז,

®יק־סרכייע האםױ צים ט־ײט !גענען.*
oapeya iprerM שײעםטער  m  lu m a  pM איז i n םינםט?ר3ווי I'M 

ip*» ?1צ?ב, M pM'pnvt pm iim״n v »־ױ» *tic .m a'P p אי«טינ?ן iomp* 
i איו n  a'aapncy מו־צ m  ,seams i n t  pc יאזאצ* n  pm m a 'p  ptt 'M tie 

tac rapoo'tpp ן ו ן ײ pact imc *omp i פאםיצי*פ. י n  pm sc און aiM״tPO 
M pwbmbm tpim ,pacuanMO prbtnpo •gem׳a׳c ניחגס pc ^סװעטיננ־םיםטע

i n  pm bp ! ip n a נװיסעו ipvaMa i n  pc p'VMravnyn i n  ice iomp 
 8א8םװעט^ נרױזאטקן מגען סלחסח זײ איז עס איגדוסםריע. כ»ט p* קלאוק

tpcyio c »ױם זױנם cyn סיםפמ^ n כצוס ip3MBPty?p ipoaprio pc !
m דיט סצאושסאמר! rnr אױזד־ וייכו i n  tpaipa שש*צץ ipvaca i n  pc 

ajiapwto ise«aiM iprn'M. זײט איחר trnpa « פײשיצ pc און ג3כיגײסטקח 
aiM ipcaprie ipa*$ianpv imc o r^en ’M pc״ipo. •זײט אױזו tpiipa די penp 

w 4י*3ײ א שאסעז •tvaatariMa nVrapo imc ipcopp tv
ipaMoptinp!איחר, ׳ cyn cytt י*חד 20 מים נ*ך pnw ח אזויpצr n 

 ג»נצע באמדײט דעם דזדך אוז סיסםעם סװעטיגנ די מודניכטעם *ח נעקעטטט
ת ח  •pvr יאתר 20 יויצס, נים ם*דם ps ניט opti שקצספעוײי, און גױט pc ת

1? .ipoמז1צ ina'P י  tac cipcyc ,ipo”tim ipoaprio m, ז*צפן iran t ײנ*1א 
|tM pwvByVcepp pc trtpaoiM e in  tie dpod'o aa'opno tac m  I'M m ce

נ.31פארשקצאפ
dp pm ! in n a  tac ipconw ,מענציך tnn ir T» m yn patpp ,itm  m*

0ײ3אד pm ־capapt מגנשציכע ocnpppac'iM pc tPiwa *tea סוםר נ3צ*  ־3ידא3־8
tpiaia, אז ,1יב?1צ1? איצם ז*צס pvaMa n אדביים tpvai» m pc tpaatNieenM pm

fm ■■ 4 4 A A  —  4 . 4 ^  , , , ^ ^ ^ 4 4 4  4 ^  I  %4 ^ 4 j O A ^ 4 4 4 4 0 •  a  A a  >4 4 MO  ? וועחנן מאתיכםעס װידערשםאנד א ̂וזזן זאל אידעאמסטען דור
 ! tnprpa יסopti pm 3 מס iyo ד*ס !יח3

n 1*פצ*זקס*כ tnyo ײמיעז »יז כיט tPtyVin o»a ep ! 
n  ! ipavopu^p יזני*ז paVvapo imc ipcopp w tpeyaveav cope pm 

pip” t pc tponpoa'M n  imc pm ipo«aiM n  pc jpaaiaanya װיןן  Jim ו
, .ina 'p

iim in ,1איח אויכ n a ,שװעםספד M tnpoenMC cpii״an* ,tPOPipca'M n p 
m tie ooaip c װעט איהר n  tpcm »a״ip ^אציק איחו־ 3י1א צית iy» opia 

pn^ ים3 איז ca*o p p  priMC *װי» cyn *Spit m ז*צ tpipi a'im a  tpapp 
inapai^c i n  ,epeya n  pc iry o n n n t i n  .an iptaic םװקםיגנ dpod' o 

 opat 11* no ,it tpc«ia troo'jtoyp n מ*ס סיזצב־אדבײס, pernpotmcc די איז
pc m irococp tppi*or c n  ipo.im  tpipit tpanw מחנדצי די ipcapt'to ipa 

. __ .ipa*opiy^P
w me m tpaco opp iomp ipa'ot'M i n אצע ^prtMC n  cyti ,ipt 

 ipoaprio n אױןי oaoiapa tpayn — ipiponv panw'atoyp n — משיחים
* װיי כדם 1תםאכע1שצ* 'a iw  in.

ען w !1?3סצ*מםא ,mna pure אצ? t**ai* n איצט oinV'ayo •iomp דז
גרײם! זיים אײך: w ipen 1מי איז

ipcyw n יאז*ב»דיגנוננען3ױ tot ק«םף ׳«ום גרייט זײט  j'M !
ט זײם  די פח ע»רגאניז«צי*נם־רלכם1 דעם בעבען קןןםף «ום נדיי

!גאלעבאםים
 ז םװעטיננ־םיסםעס גענען ק«םף Das נרײם זיים
!•שםיק־אדבײט גענען rpyp דדס גרײם זײט

. ד ב ע ג ג י ז ן ל ש
______________enppnpt oapoica cn«} )cayMpaipoyM eannpic .ױגי*ן

m נרױסןר r a װעפ םיטיננ m דנםפנ 
םטרײס װיכסיגע וועגעז זמגדלען

ען ם א , מ ז ע ע י ט י ג מ נ לו ײ ט ר א ם *ון פ ם ע ל פ ט און לי ע ק ר א ע ט צי א מ גי ט * ע ך װ ד ד ײ ל . ג ען נ אנ ס  אנ
װן, — ב ר צ ע ײ ר ג א ט ק א ד ע ע טךן ר ל ל א א אנ ש ע מ עו ט נ ען, אי ג ג טו ײ צ ־ ען ב א ט װ ר ע ע• װ רג א  מ

ם ל ע ט ר ®אד ש ע ד ד ע י י ם נ נ י א ש ד ח ר א א ס און ב נ די ן ק םז ר ע ט ם ײ אנ ע. ב צי א ח א
m םיסימ apply' i 'i  i n  pc* 

 poappaiyc pm( װ*ס נ*את־, ט3דזש*י
am pm Aaptty ayonpayi ipovp<* 

 papa pc tpatw pm ipaMorpa* נאנצזן
pw ר*צ 'art .p«ioo*׳* n n, ד » 

 |pet$np ptM opoa pm oanva צער׳ם
jyo w egnpa tpayn םיס m ססי־ײק 

4PUtc»nyanyc p*nee |w  pane 
ק cpwciapoycn ׳ס1נ*נצ?  זיינ

m פיינשסיסיג  .pnyripa (petavaay 
n  tv tseyfcrva oyn T aya oa'yrn־ 

pcan r o  tMcnpwppMC tPD*ra m ipc
m t• m oanpM  piyV ipvaya i n

ayooan tnapoip נ*ד נצייך n*  i n 
ן ניים י Jyn Tpeeana י

u n y ta i tp e y a m  pm  op ח  י
 סיױס־ pm ?papou dmo tpen w צען

tpapaw ^ציפצססג h 9m  a m ר־ די*
' |M TPt'VJ

■ ■ i

ג׳נימי רעיזאסענדידס ווײטצר rm ינס
pa^apnpa po'na v tnn 'c  w m 

nanacy ic דורך *רבייס*parepv r t
pM ,ipoapv oaporna t'M ip n a  ppar 

a n p aa  p* ipcpv n וואו ep צ*זס 
tye apaaptM• זיך

M opai'3 i n  ,ropo ip ira,,* 
pc oaprn 2צ*ק*צ oa'cpa ipaapn 

 apowix pm tpaatantama ipojim* ויך
ompd a ה*ננ n  pm ptaati'am n  ens*

 IPvaM) t'M •yt ה*צם ,3קצ* םוזיק יקצצ1
W7Py 9 ?יא או־̂י(

m trm ח « נ m צזדשמ «
̂נופעקטשדער און ̂ס אפגעשםעלט סא

» מי «ןר װילען סס־טרעטעו־ י ױי ם ו  בסזעבאטים וױיל פארהאנדלען ני
unywpya ו או־חי ע ח חרו סי ק •ייג םי » • וװ־בײסג סון

oyn ,m a i r r o r  pc aarin ycTPaw t i n  tpurnw rapipcayp PW fi n 
»emiroppcuccrayo n  p סײן a* ip o n  M*a pt ר סג ײ  !.עצײ

t'M oapo'ia* pc aaa ' 'aya m  tpaptt הײצ cytt tra p  n פײנם*צ T t ס  ני
n  •tnynpa iomp ױני*ז im c מן ד j איי p 'a i r p w  vim 

la צ*ננ *וױ ty ,oipapip tpayn ו  ocoann m  ompa P» a n
«

̂«דערמ מדמו,שנ
נײער מ » unpins

aoa a a a  aaamסאסעדס ד פוו זדס
tpe25 a n  ,nap ,tpnyo ,**מ o n 

tac aaiapenr P^PW'cy n  tPotpiyc 
a n״enpocp i n  pc cipoyatnpn p 

JO צ*ה*צ י*ן31'
opn cnayic i n דך tpaaycay 

11:30 a״*apaasiy p ap m ac  jyo 
tprn cpw אײמ?צ*חנז op •tnyaapa 

oaaiannra mpat tPoJanpa jp>pn־ 
3 .cpmד* i n פיוױעצזד־* anapenp 

nsvD ipocppiy o n e  a  cpw זײן dpi 
a n  .^w׳ip i pc cipeynpipn r

ipa'cpa trap  dipomp 107 זיר vim 
E וועסם ob ,סטער דע צװישען סםוײם 

בו^דדוײ. ׳יון עדזיגױ
 יזני^ד גייאר דאר ®ון ^איסעם די

 ס$ר די דם9 אײגגאארחגנט וײנען חײם
 בא־ אלע כױש ארן באנרימן דעדנםטע

 מנןח« חאזיקװאסצרס n ײםק.סװאםאיגי
n הרנדערט אט^יכע םאד אץ5■  v)N3E 

מ״ נזןהםם אלײן רום יזארנסיל ו
^ן. דערט ת יי
 אוין• <יעס א ײנ^ן סאצמרם די
46 ױגיןן דיר ■npk װאס צאחן
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 ױניאן דרעםמאכער
ײט דער בײ ארב

ש. פון סעקרעטאר. ש«ילם»ן, ח
>jpopp יממו אװענם דסגעושסאג? 

 רןגעלע אונזערע נעװ*רען ו*וגעח«(םעז
 און טאונער דאון די סיסיננען. סעקשאז

 ניט גאמת זײנען ojvpppo נושגזװילער
 אנ׳זי איז דעופאר נאזונט. טט געווען

ipopjvia i n אינטע־ אן געװען סיטינג 
ןנטוזיאסםי׳פער. »ז אויד און ךעםפנטער

מז די «ו טינ  נע־ *ונעשטעלט איז םי
 פין באריכט אינהאצטםרייכער אן זו^דען

m ב״קום איז דאם באארד. עקזעקוםיװ 
 נאטיראיך אויםצאזענריג פ^טסחאא, »

 ײע<■ זאכען, מסינע נותע, מוױינליכע די .
n װעסעו אינטערעםירט פיאײנט האנען 

 סאזד טיר װען צוריק, יאהרי צװאנציג סיט
סיםיננע). פיהרען צו װי אעמען זיך גען

o אט *ין . n אנדע־ צװישצן איז, באריכט 
On, אונזערע װענען געװארצז דערמ^ונם 

 דרעם כאזונדערע א װעגען דיטפוסיצס
 פארנארײםוננען די באארד, . דזשסינט

 אר־ די םרײד, קאאוק אין סטרײי) א סאר
 אעצטע די דעפארטנמגט, דרעס פון בײס

i פון אױפםואוננצן n קא־ אמאגיזײשאן 
 קאם־ 200 איבער פון שאיכטונג די םיטע,

 «**ר א דעפארטמענט, דרעם םון פאיינטס
 הא־ םח נאריכטען און רעפאסענדאציעם

װ. ז. א. מיםעם
סעק־ די ײערעז, נעזאנט *i זאא

 םעסטע די באנריםט װארים האבען שא;ס
 םח נענומעו װערט ותאכע שטצאוננ,
 א־נדױױחיעאע די און באארד דזשאינט
 ערװארםעטע: צום נאצונ אין אאקאאען

 סעם־ די סאאוקמאכער. די פון קאסף
 געװען אנװעזענד זײנעז וועאכע נערם,

 זי־ זײנעז מיד איז — םיטיגנעז די אויא
 די װענען אטת אויד איז דאס »ז כעו,

 די צו ז״נעז װעאכע אנוועזענדע, אנדערצ
 נרייט זיינען — נעפוטען ניט םיםיננעז

 ראאױד די םון םטרײס דעם מאכצן צו
 די זאאצן .םטרייק. זײער פאר מאכצר

 אנבא־ װאס אז װיםען, קאאוסמאכער
 יעדער שטצהט דרעסמאכער, די אאמם

 ארנאניזא־ אונזער און אונז פון אײנער
 אין זיד אריינצואװארםען נדײט ציע

םארמאנעז, מיר װאם אאיעס, םיט שאםןי
 באר־ סאנען םיר װאם אלעם, םיט און
4M דערםאו, עם םיר וועאעז טאן אח 

 מאםען אייז פון סינרער זײנען םיר מייל
אינ־ רער םוז נייםם דער ;טאטצן אח

 װאיר־ נארםענם אײדיס סערנעשפנאל י
 דאם אאעמען. אונז באהעםט ױניאן קערם

 נאזונדערע אין צוםייאם זײגען םיר יואט •
 מיר און אױס. גישט נאר סאכט לאסאאץן

 פון סאמױ אין אריינװארפען זיר וופלען
— אורזאד «ן נאר םאר ופלאוקםאמר די
 IV װייל דערםאר, — וױכטיגע נ»נ*ז א

o n ווענדט םםרייק דעם םון אויטנאננ 
ר אויד זיך  םון פראנרעט וױיסערדינער מ

׳ ייניסן. איינמנער אתזצר
 ׳און שװעסטער חמ־םאר, ין,1 נרייס

^ י ר  נעהנ־ צו שטעחט דרעסםאכער, נ
 די באזוכט ארנאניזאציע. דער צוי טער

םענ• יצדען אױוי ארויס וױיום סיםימען, '

טוד אחײשע ד הול אנרי  
( םאםייעט דדרש) באראן ^

סי רסערם •*• yj’ttiipnr jr>g ■̂לי  ח
V» וױ \w רסערײ וחנגען יויסקיאיע*•  
• »יחי וח» ^װינדמי^ וון ויסיוחי«מז  

•ארס אײער . NMp
ג»ו»ו איחר ויייחני יס «nmn •«קייגע נ • .ױנז  hi ?יד

#רײ »נס»לוי ייז  mm fi• WF יוגיער 
•ערועגליך קוס• «דער יײנ• .•

ח 8 בײ • י  -  ra t גליד*■ \m  
. ױחו 1 ניז  —  i« un

fewith Agricullnral Society, b e . 
101 E. 14th Street, N t v M G kf

ר ע נ ן ן ר ם ע ד ן א ע י ו ך ®
fibjm ״ ײיאנזײילןn r v a j r ײמחנ? 

neyijhw •  Im♦’• ילו you) «ר־ אין אײ:קונ*§
 ױיער י8יני 1*י יחנגס

xײt וייעד ײז יײל •

y <קוייןז. 1וי ••י
געדוסןנד

 אונ־ צו געטרײ׳עאםט אײער װעג ^יכען
 עגטיטאא׳סענהײט אײער און ױני^ן זער
 אײנצויעטע• קאאוקםאכער די העאפען צו

 טרײד איז האנטראא פואשטענדיגע א אען
 ארגאניזאציע זײער םאר צוריהקריגען און

 װעא־ אײנםאוס, און נאמעז גרױכיען דעם
 יאהר פאר א םיט םארםאנט ה^ט זי כען

צוריה.
שאינט דרעם  הויפט — באארד דז

טאגעס־פראגע
 האבען באריכט אעצטען אוגזער איז

 קאנ־ דער װעגען בהרחבה, דערמאנט, םיר
 בא־ אין אאקאאעז דרעס די פון םערענץ

 סעפאראטער א גרינדוננ״םוז דעד צו *צוג
 מיר װייצעז דא באארד. דז^עאינט ־דרעס
 דעד םון באריכט דער אז זאנעז, באויז

 געװארען םארהאנדעאט איז קאנםערענץ
 מיטי:: באארד עקזעקוטיװ אויף.דעם

 נרינד־ א נאך איז מאי. טעז14 דעם פון
 מיט איז, דיסיןוסיע :עאאסענער און איכער

 אננעגוטען מעהרהײט, באדײטענדער א
 בא׳ א םאד רעקאמענדאציע לי געװארעז
 איז עס באארד. דזיפאיגט דרעס זונדערער

 רױ צו געװארעז באיפאאסען גאײכצײטינ
 םי־ מעמבער דדעענעראא ספע^עא א פעז

 פאדגעאײנט זאא םראנע די װאו טיננ,
מעמבערס. די םון װערען באיטטיכיט און

באשאוס, דיזעז אויוי קוקענדיג ניט
 באזונדערער א םיז גרינדונג די דאך איז

 די געװארעז באאדד דזשאינט דרעס
 די אויןי זאנען, צו אזוי אײטו, הויפט
 בראגססער די םיטינגען. סעקיטאן אעצטע

 בא־ א ארוי־סגעװיזעז האבעץ פעםבערס
 האבען און אינטערעס גרויסען :ונדער

 אין ׳פפעט נדז מיטינג דעם פארצויגען
 רעיזאמענדאציע דער םאר נאכט. דער
 דער מארגאאיס, נײטעז בר. גערעדט האט

 אויך איז װעאכער אאקאא, םון טשערסאן
 פעהיג האט ער אײנאײטער. דער געװען

 דער םיז יפטאנדפונחט דעם םארטראטען
 רא־ ברידער די האבעז אויך עקזעקוטיװ.

 ארויסגעבראכט םארביאזש און בינאװיץ
 דער םאר אמומענטען וױכטיגע פאר א

 פראפאזייעאן דער געגען רעקאמענדאציע.
 םאר״ ט^אראס בר. ארויסגעטראטען איז

 םאקט, דעם בא^טריטען האט ער גאאיס.
 געפאא־ װערט װעאכע צוטײאוננ, די אז

 צױפיאיטע• א םאסטיש מ'ינט געװעט,
 ווען׳ צײט א אין כוחות אונזערע םון רונג
 דעם אין באהויפטען. ניט עס קאנען םיר

 א. בר. גערעדט אױך האט זין זזןאבען
סטאום.
 אײנע צװײפעא, אהז איז. םראנע די

 עא־ אונזערע וױכטיגםטע. סאמע די םון
 די נע-וויס געדעניןען מעםבערם טערע
 דיסתוםיעס, םאראענגערטע און חײסע

 אמאאגא- זיינען טרײדס בײדע די בעת
 דערמיט .1924 יאהר איז געװארעז םירט

 וועא־ אינטערעם, דער דאט ?יך ערקאערט
 ארויס װײזען םעמבערס אונזערע כען
 וועאען גיכאן איז עניז. דעם צו באצוג אין

 מײ מעםבער דזשענעדאא ווערען גמרופען
 זאנען ארסזןן ו מעםבערס די װ*ו טימען,

װארט. אעצטע דאס
!צבית כרודער װייקאםען,

 מיר וױאען געאעגענחײט דיזער בײ
 דער מון רעדאקםאר נײעם דעם באגריסען

 די םאר צבױן. ברודער ״גערעכטיגקײט״
 ער צײטונג וועטעס פון קאאוהכמוכער,

 חד מרמטע די םון אײנער ;עווען איז
 טיײ ״אאד אן צביח בר. איז דאסטאחגז,

 צו םון זױיט אויד אבער איז ער םער״•
 דרעסםאכער. #אונז צו פרעמדער א \ײ\
 בא• גרינדאיד איז ער אז װײסען, םיר

 ייג• דער םון אאנע דער םים מאוחננט
 אנגעוועהטאד פיאע איחרע און דוסםריע

W• טע to m.! > ’ ' ׳.
 מרײמר אידישע אוגזעחנ צוױ*מן

k וועאכע טוגמעז, וױעמ זעחר דא זייגעז 
 דפורנא־ גרויסען זײאר אויסער חאבעז,

 און :ברײםאן »זא טאאאנם, איםם^עז
 ארגאניזאציע, אוגזער אויוי קוק אינםימז

 אתוער it צזריססומז צבי<ן. גר. וױ
 נרוײ * החנות, אכא איז, איגםאינעמאנאא

׳r ; י ־ ) * ; געוױנמ סער
 אױם• אויך נױר וױאען גאײנןױיטיג

מז i דאנקנאדסײט ®מזער דיי t .נד 
מר, טכי  סורצער א פאר וואט ומאכער חו

 רע• חויים פון *רט דאם פארמםען צײם
 ארױטנעוױי םאא אאזן האט ער אקטאר.1

 דרעס־ ךי צו איגטערעס וואוײמען א זען
 אױף װעט *ר אז האפמז, סיוי םאמר.
פאר״־ ניצא;^נ זײגע׳ אנחאאסען וױיכתר

w דער איז p יזניאן, נערס
 6 ,1929 מאי, טען27 דעם מצנטןע,

 נע־ א מיר רוםען אװענט, אין זײנער א
 לא־ אונדער אין םיטיננ מעצזבער נעראל

 130 נילדיננ, באארד דזשאי;ט אין קאל,
סטריט. טע25 איסם

 ^םיננ ד״ר :ברידער און שװעםטער
 איהר וױ וױכטיגער. העכםט א איז

 נרױםעז א בעפןוד מיר שטעהען װייםט,
 באלעבא־ די מיט אנרימענט דער קאמןי.

 אױס, זעהט עם װי און זיך, ענדיגט טים
 אונםארפייד־ סטרייס דזשענעראצ א איז

 ניט קיינםאל האבען באאעבאטים די ליך.
 פאדערונ־ נערעכטע די איינזעהן נעװאאט

 דער אין זאנאר ארבייטער. די פון נען
 נרוים. נעײעז איז אונזער/יוניאז װען ציים

 *עצט, איבערהױפט מעכטי;. און ש.טארת
 דעם נעיןראנען האכען זײ װי דעם נאך

.1926 איז אנרירענט לעצטען
 ־י ה$ט ײאס אנריפענט, יענער

 פאו־ אוז דערגידערינט קלאוקפאכער
 פוז םעםבערם די האט װעאכער שקאאפט,

 פערנערם די װי נוט אזוי 82 לאהאא
 קאין םאראריפט, לאקאאם אנדערע שון
 קלאותפאבער־ די א*ז, ער װי בלײבען נים

 באייבען נישט טארען און נישט קאנען
 און דארפעו קלאוי,טאבער די נאײכנילטינ,

 דער םון. נעניטען עטװאס אויך מיזע;
 װעא־ אינרוםטריע, רייכמר און נרױסער

 םיא זעהר האבען הל^וקםאכער די כע
 רייך און אזוי;רוים װערען צו נעהאלפען

פראצע. שװערער זײער. דורך
 פאנו־ די האגען װײסם, איהר וױ

 אדמיני־ לעצטער דער בײ פעהטי־״ץדערס
 דעם :עפיהרט האט װעליע סטראציע,

װאר־ צו רעכט דאס נעקראנען סטד־יק,

 g שןסער, די פון פלאופסאכער די פען
*מז זײ ותאפען םאר נעוױגם,  מד ח
 שווזןםסער יאחרצן. צאננע םאר קעמפט

 נישט ײייר *י דארםעז מיר ברידער, און
 <«נן ׳איצטינער דער װענען ריידען םיעל

 ׳*עיער די איז ארבײט איהר טרייד. אין
 צושטאנד. ווםיןר חגם װייםט איהר אגן

 גזך איז װעלכצר םטרייס, לעצטער דעד
 האט רעװאלוציע, לשם נעװארען רוםעז

 ארינד צו קלאוקמאכער דעם נעבראכט
 P’P םארצװייםלוננ. און נויט קייט,

 .1 לעמ קיין גישט םאבט קאאוסראכער
 חײנ־ חערשט װאס צױפטאנד״ הפקר דער

 סיד נרו״ם. איו טרײד, אין טאנ טינען
o אפשטעלען םוזען און |1י,אס' n חפסר 

 אױפנעבען וועאעז מיר אויב צושטאנד,
נלייכגילטינקײט. די

 -p« אלע רוםט באארד עסזעהוטיװ די
 םאנםאג, םאר םיטיננ א צו זאםינערם

 אין זיינער א 6 ,1929 םאי, טען27 דעם
 בילדיננ, באארד דדטא־נט אין אווענט,

o 3 אויױ םטריט, טע25 איסט 130 nסען 
 אייו םען װעט מיםיננ דעם בײ פאאר.

 דער םון פאדערוננען די נענוי ערסאערען
o םאר נאאעבאטים די צו ױניאן n 

 אײד וועט אויך אנרימענט. נעקסטען
 םיס מאכעז באסאנט ראזענבאאט נרודער

 -WP9 די פאר פאדערוננען םפעציעאע די
”t אז האפען, םיר מ־נערם. P מו צי ײנ  א

 צו םארפעהאען נ-ט וועט ייייר פין
 אאקסא װיכםיגען העכסט דעם אטענדען
ריטיננ.

װ ארד, עקזעקוטי  82 לאקמל בא
 משערמאן גרייםער, ם.
אט, ל, ענבל אז סעסרעםער. ר

m v ו ז לאקאל
סענעדז־טער. םנײדער, לז׳ש. םון

טאנטצנ, פארנאננענעם זזאבען כאד
 קאג־ א אפנעהאאטעז םאי, טען20 דעם

 שאפ־ און שאפ־דעאעגאטען םון■ פערעמ
 בא־ ־אט קאנפערעמ |דיזע סאםיסעטנו]
 קוטעגדען םון פראגע די ■ האנדעאט־

זיי־ םארטרעטער 200 נעניויע םטרײק.
 מ־ט האבען איז נעװען אנותזענד נען

 איצטי־ די װענען נערעדט נאנייםטערוננ
 אאנע־ אין ױניאן דער פון אױפנאבען נע

 100 םפעציעא. 17 אאקאא פון אח םיין
 צו נעמעאדעט זיר האבען טירען1װאאו

 צייט אין םםרייה־סאמיטעם אאם דינען:
 ער־ אונזער נעײען איז עס סטרײס. 1םי

 איז ער און םיטיגנ מאביאיזאציע שםער
 וואך הומענדע ערםאאג. נרויסער א נעװען
 פון נעסען די איבערנעבען מיר וועאען

 צו סאמיטצם די און װאאונטיתן אאע די
נעװארען. באשטיניט זיינען זײ װעאכע
 פאר־ איהר מאכער, ריםער אװי גוט

!אנערקענוננ און דאנק אונזער דינט

 בא־שאןר האנצן רnמיטגאי אונזערע
 װאע* נוטע און גרוס זײער שיקןן צו םען
 צו ערהאאוננ שנעאער א םאר שען
 49J»iMn• אונזער שאמזיננער, ב. דער
 טצאענרא־ זײנען װאזנשען • נוגמ דיזע

 שאעױננער׳ן ברודער צו נעװארען סיחרט
 םתחלזכען א ערהאאטען האבען מיר און

 שאעזינמר נרודער איחם. פון ענטפער
 זיך םיחאם ער «ז געשריבען אונז ה*ט
•VP צי ניבען אין האפט און נעםער, םיא

nm «1 וױבטינסטע די סון אײמ ייח «ק°עקס־י rtm y 
מ דער ^ עי ימ ^ n  .* * * * w m« ײ מ. * י ענ מ ״ י קי א ״ ®

י ן3י » י  מסו־עץ #בימער^ומסער רובארכער, כיפחןר־זוולץ, ןןיד, קמסםסי
 «־ סי־יע נ*ך און •ימען, נעסארבםע «דער תוקער»עבו פאודער.

4*ם יעדער וחןלכע סאר *••מזר־גדטלעז איס־ם*משן דערע 7 ײ״חד̂מ ייד •״מו קי״י איעי ײױ
» עקס־לסקס דו םס*ק*י*ד * י  דודד. און ח

 נססײ׳ייד נעלאםען«ימ וױרקט און טעם ײז ״ם*ק
*חןד שםערממ אחן םאנעדססר״וזאסוננ, pa פארםען

t סיכעתױמס יימ חימס epos * סרײעם o. .
26 A0 און MO. « ,אא« אין באסם

 פאיכטען זײנע צו אומהעהרען זיך נען
םיחרער. אונזער אאם
 ׳פצז־ ברודער איבער דא נינען םיר י

 און םאכעי ריפער צו.די גרוס זיגנער׳ם
 אסאל נאר נעאענענהײט דיזער בײ וױאען

 אונ־ און האפענוננ אונזער אױסדריקען
 אייסטענ* און שנעאער פאר װאונ׳פ זעד
 באאיבםען אונזער פון ערהאאוננ דער

שאעזיננער. ברודער פרעזידענט,

ק או ל ס ק ר ע ש אן םיני  ױני
ל א ק א 9 ל

 4829 מאי, םען27 דעם טאנטאנ,
או נאײך  גערוםען oSjm ארבייט, רn נ

 םיז ,םיטיננ ראביאיזאציאנס א
 פסר אאסאא אונזער םון םינישפרם קאאוה

 ברײמם אין סטרייס, קומענדינען דפם
 (»42 הארנער עווענױ, טע6 725 האא,

| ׳■•' ־־ • סטריט.
 ספמ־ אונזער וועט סיסיננ דיזען בײ
 אױי ,1סא» v םאר׳פאאנען באארד קוטױו

 נישם־רערז׳פים־ די םון י 'םאראאננןן די
 tnovav וועט זואס םינישערס,• טדידטע

o n תי סון צושטאנד כאאםישען  אונ
פ| fim און ױניאן  אר־ אאע אימינעז1ן

»ןי pb בייטער o ם*ר סדייד אונ n מד 
 .סיינשאפםאיכען

 ^ין הוםט טים.
M 9 ל*ק. 1ב#ר עקזעקופױװ U .\k

 טשערםאז »וס&אן,8< 4 ?
 םענעדדפער קויחוםאן, נ.
סיא• גיפניס, ם.

 מ־ חנם מאר ״ד
די^באצ^מד טיט

י•

* T*&

ר געסרײ(

פון ח»ום״ ײשןנסס8 ״עסס דער פוז ארנײט ף י ־ . לאסאנחשעמס •
אנחשעאעס) יאס םון כריוי (»

בראנשטײן יחזקאל פון
 אאם סון חאום פײשענטס עסם ךי

 גײן שוין עסזיסטירט זואם אנדזשעאעם,
o םיט ארנאניזירט זיך חאס יאהר, n 
 חיים צײטװיילינע « שאפען צו צווע׳ן
ם פאציענטען, די פאר ^ א  םאר־ זיי וױ נ

o אאזצן n ,שסר זײ און סאנאטארמס 
 ?ע־ נארםארען א צו צונרייםען סענװײז

 םאר׳ן זארגעז םײנט: דאס װאם גען,
סױם. אײנענעם

 עהזים־ איחר םון יאהר נײן די אין
 אוים־ חאוט פײשענטם עסם די האט סענץ

 םון *אציענטען הונתרטער נעהאאטען
o און אםעריפא, גאנץ w n דער־ זיי 

 צו צוצופאסען ניםלאנווײז זיף גמנאיכט
a אעבען. נארםאאען nױצא סועל ר 

 רי םון צאחא yoon:די אז איז, דערפון
opp צו<יב זיך חאבען פיישענםם o n 

 איצם םאכען ,ov?ovovn ערםאאנרײר
 םא־ זייעחו םאר און זיו םאר אעבען א

 ■םארכליבען זײ זײנען אאע און םיאיען,
i אנהענגער און םרײנט חײסע n  no 

 — אינםםיטוציע באאיבטער אאעמען «ון
האום. פײשענםם עהם די

 ביז האט חאום פײעענםם עסם די
 אאס עקזיסטירם אסםאבער אעצםעז דעס

 םיט אינססיםוציע זעאבסטשסענדינע א
 הא• םארוואלםוננ, זעאבםטשטענדיגער א

70 םון בודזשעם יעהראיכען » גענדינ

דאלאר. םויזענט
 האט ,1928 אקטאבער, ערשטעז דעם

 םאראיי־ זיד האום ■יישענטט opv די
o טיט נינט n אײ אנדזשעאעסער אאם 

 וי װעמען טון םאנאטארױם, דישען
o אוגטער םארװאאטעט, איצס ומנרט n 

 קאנםאםס• ״דזשואיש נאמען אאגעטײנעם
 אסא־ י1רעלי פיישענטם עקס ענד טיזו

סאאיםארניא״. אװ םיאײשאן
i מיט n םון םאראײנינוננ dpp i n 

o מיט האום פײשענטט n אגדזשע־ אאם 
 זיך האבען יום1םאנאטא אידישען יעסעי

 «״- dpp 1דע סיז םפעקםיװען1■ע י1
 םארנרעסערם. 1ײטענ1בא האוס שענטם

ip םוז םאחואאטוגנ די o jv o in  i n 
 אויוי איצט טאקע איבײט אםאסיא״שאן

 1דע אין שאפ א תען1אײנצוא פאאן א
bps די װאו האוס, פײשענטס bpv סא־ 

 שטױ זיר !אאען פאציענטען נאטארױם
 נאײכ• און םאאכה א אויםאעמען םענמייז

 ײאם בייט,1א צו צונעװאוינען זיר צייטיג
 נע־ 1זייע םיט איינקאאננ אין זײז זאא

.1זונט:צושםאנ
 זיך נעפינט האום פײשענטם עלס י1
 שכנות אין ,1יע1כעאװע אין באמ א אויוי
 אנ• אאס צו נאחענט ,onim סיטי טיט

i חשעאעם. n ארום ?איטאט dpp i n 
 און 1ע*אע1אי אן איז האוס פיישענטם
 ■אציענטען י1 צו צונעפאםט באזונאערם

i צואיב n הײם די 1װעאכע איז חױכקייט

״ ק ג י

זיך. נעפיגם
i װי האום פײשענטם עהס די n 

 אינסטיטוציע, םאי־קס א איז םאנאטארױם
 אאעםאא זיך האנען עם 1װעאכע אמם

 םון שיכטען אאע no םענשען ט1ופי1נ
i n ס׳איז אנחשעאעם. אאס ישער1אי 

ip a 'in ניט p’P עקם י1 זואט ,1צ1זואונ 
o אין האום ■ײשענםם n םון אויף1סא 

 זיך האט עהזיסטענץ ינער1יאה נײן 1איח
 אנ־ און ײנט1ם םיא אזוי בען1ערײא1

i אוז, העננער n 1עיס  זיין צו ערוױזען1,
 ייישענטם עקם אז איז: זי װאס דאם

האום.
 םאנט1םא האום פײשענטם opp י1
 ז?א- א Dpin» צװיש?ן טאנ צו הײנט

opjpo ?םארוױי־ װאו ראא, שאןייאי1רע 
 IPOJP'P■* י1 1פא סאר ipoip אונגען

o נונסט?ן צו ipwiopnpoaw און n אנ־ 
 םון ם1כנ?ם־ה1ו1 ארט1 ײעלעז שטאאט

צײם. צו צײט
dpp i איז n האוס וײשענטם si• 

 ײאס פאציצנטצן 56 אאעםאא זיך םינען
ipipii ט ^ אנ ה א  p:pin»oin 4 םון כ

 נויטינ? p?v און 1א?טא1 » ?ם,01נוי
 י11א1 אינשטיטוצי? אזא װאם ים,1םכשי

האבעז•
dpp ip םון פאצ'?נט?ן י1 i פײ־ 

 נאייד א אין בכאא זיינעז האום ש?נטם
iK לאנ? איכ?ר oin, זײנ?ן זײ װאם 

 און נעזונס -א צו איב?מ»ננ אין שױן
ל?ב?ן. נאלמאל

ip װי האוס, »ײש?נטם dpp די i 
i אויוי ^בנעװיזעז איז סאנאםאתום, n 

 איריש? ברייט? די סון צינ?ײם1נוטה?
pows,) נפ?לםינ1זא טראנ?ן װאם n 
אינסם־טוצי?. 1באליבם? ip״t פון אאסם

opp i אתס n חאוס «ייש?נטם pp* 
 ט1םיח מאס י,1א?זילי? . אן זיסטירט
 ארום ט?טינ?ייט אסטיװ? אז אן »ל?םאל

o n .דזשואיש ״םענטראל די *גשטאלט 
po’DOPא ,1װידע ״ nnpojop פאר־ םון 
ispsob אר;אנ'ז»צ'?ם, ?;?1פאריטיי פון 

i אז איצט ט1פיה ,tk צו ט?טינהײט 
bps i גוגסט?! n יש'»pאזוי האום נטס 

opi i ײי נוט «d .םאנאטארױס
i n ” ? isp'o י1 »ז זאנ?ן, ניט dpp 

 נרייכט1ע1 שוין האט זזאום פייש?נטס
 זאף אייז ט.יסאא?אמענהי םון גח11מ די

 לױוי1פ» opi אין אז ,1?לא ipa* איז
 איה־ לויט זי, האם rapoo’Tpp 1איה םון
n ,װאונדע,־. אויםנ?טאן טע:א'ב?ײט?ן 
 inpii jpa'irppp מוז ohpip 1איה צו

i n ,אזא װאם םאקט pvm אינםטי־ 
ip ײי טוצ'? i לאס popipk'HJK■י•1אי ׳ 

se<אתנטער• 1איה האט םאנאטאדױם ר 
ipoiapa -^די שױז. 1איה אונט •bps 

 S3• זיך טיט האם ipav האום פײש?נטס
D’P’o » אכט13 n א-1 טויז?נט 33 פון 
o י1אוי ,1לא n םון חשבח o n םאנא־ 

ײ טאדױם. i נ n ?1איצטינ:ipop 'iip 
 אט לינט אנשטאלט?ן n״a םון אאנ?
i n י1אוי ב1הא א װי חוב PPn opi! םון 
ip i םוז םאחואלטונני i n . ש שואי  ,ת

dpp u 1 קאנסאמפטיװ pש?:םס״ •pi
 י סאליםאמיא״. אװ אסאסיאײשאז איח
 1?איב אנשםאאטען n״a םון ײנט1פ די

i n 33 אין ײט13 נאנצ?רSP 1 םוןPD0’־ 
o ײ?נ?ו זיר װאלטען א1?אנא אוז ?א n 

ooiKipa אס טהאן און םארטראכט?ן  ו
poopa זײ װאט S3SP\ ז1»רויסצוםיה? 

o פון א:שטאלט?ן צװיי די n פינאנ־ 
.tpip״t 1יאאנם? צי?א?ן

ר ה י ט א נ ע ד ה ן ד ע ז א ל ר א ח פ ױ  א

ר ע ט ד ע ט י ל א ו ו ן ס ו ט א פ ע ר א ג י  ס

ס א ו ט ו צ ע ט ז ר א ו פ ץ צ ר ד ע  ד

ר ע ט ם ע ר ג ג ל א פ ר ץ ע ר א ע ־ ד ע  ג

ע ם כ ־ ן שי ו ן ט ע ר ע כ ר ר

■:J&

A M  EL
ם ו ר א ו ם ו ל ע & ע ז ה י ר א ע ר ד ע ר ע ם ע ט ב ע ר א ג ־ םי

v - • י \
ט ל ט מגז מן ע ^לסו װז ט רי מנפ פו בענגז לי בוןז אויגזג

v$xi. . ש . רי ט טנ כגז א גו פ פז טגזי הג ױ x.צונ m

טן מ ב גז מן ג כ לי כ ײ ל רג פגן ג » אג »גז מ w ג  p

י טן ד צ װי מ w בג חגז ט מנ ג פו «נ ײ װז פ נ ן ן סו \m ן ײ דן ל ױ  ג
מו ר זון ח ו װט«ו אי ג ט\ ד ע & ט ן ג ן *י ײ ך ז ט ד . »נ ו ג רז מז סי

. H
« ד מ כ ד י ר ר ף ך ג ח j וױל&ו, אי u m p® \ט ר ט ^ « רגו « פ
ל ן מ נ ײ װ ע ר גי « ײ » p p a.

י מגו ב סו אלי ט ?גג ל ס מגז ך בײםו ? ג ?ײלגז$ןל ך ם ד I י.׳ ̂ ׳־ ״ ‘ JL
ד ט ב ױ » \ « ז ר ל מגו ב ר &ו \זןז*ו טיגגז מן גט?טנ ױנ טג  IW ג

טן ^ ל תן ג ז פי גוטל&ו ן « « ר מ ר ח ט פי ט * ל « י ט\ ב ר ה * ר י \
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M סעו 1צ ױ ר  ארױם- האט אםאסיאײשאן רם5םאנו*עקטשור( סאב די נ
מ טי פץ פארלאנגם האם זי אסעםיט. גחיםעז גאנץ א געװיזען איויז

אײנגעפיהדט צודיק זאל םרײד קלאוק אין אז ױניאן, דער *ל
!װאך־ארבײט אנשםאט שםיק־ארבײט װערען •

 די קענען ? ערנםם אסאסיאײשאן םאנופןןקםשורערם די עם טײנט נאר
 זײ קען ױניאן די אז גלויבען, םינדם איין אויף כאטש ערםורעעקמטנזמא סאב
? נאכגעבען פאדערונג אזא

 דער אין עקזיסםירם מאם כאאס, איצםינען דעם אין אז צד, גיכען םיר
 נעװא־ םאנופעקטשודערס סאכ םערערע פאר לאנע די איז אינדוסםריע, *קלאוק

 פילע םאר איז םװעפדשעפער די םון קאנקורענציע די שוחןחן. נאגץ א רען
 די אויך אז באװײז, א בלויז איז דאם אבער אונערםרענליכע. אן געװארען

 פאראינטערע־ זיץ דארפען ארבייםער. די כלױז ניט אוץ םאגופעקםשותגרם,
 או-יר װייל טרײד, קלאוק דעם אין כאאם איצטיגען חןם אסשאסען אק םירט
 נים זיך דארפען^דעריבער זײ און אוםארדנוננ איצטיגע די ניט םדינ די פאר

 אדנאנמירען. דו בעםער טרײד קלאוק דעם ימיאן דער סון װענ אין שםעלען
 םאנופעקםשודערס סאב די האם עם אזדי װי פארשטײן צו שװער אבער ם׳איז

 אײנ־ און װאך־ארבײט אפשאפען דורך אז געדאנק, דער אײנפאלען געקענט
 קאנקורענץ האלדז־ןזנײדענדע איצטינע די װעט שםיק־ארכײט צוריק פיהרען

װערען. באזײטיגם קענען שעפער םױעט די םון
 צײט, דער אץ אז םענה, א האט אסאסיאײשאן םאנופעקטשורערם םאב די
 באדינ־ ױניאן שעפער זײערע אין אפהיטען םוזען םיטגלידער איהרע װאם

 םאראן זײנען װײדזשעם, ױניאן און שטונדען יתיאן וואן-ארבײט, װי נוננען,
 אפ ניט היט םען װאו שטיק, פון ארבײם םען װאו שעפער, קלאוק םװעט

 קעבען שעפער אזעלבע אז זיך, םארשטעהט עם און, שטונדען ױניאן קײן
כיליגער. םך א קלאוקם פראדוצירען

 םראדוצירען װירקליך קען שאפ םװעט א טענה. ריכטיגע א איז דאם נו,
 דאם־ געװען ניט דען עם װאלט אבער שאפ, ױניאן א װי בילינער פיל קלאוקם

 םאב די ? שטיק פון געארבײט םען װאלט שעפער ױניאן די אין ווען זעלבינע,
 צוױננען געקענט ניט םאי װי סאי דאך װאלט אםאסיאײשאן מאנופעקטשןרערם

 פרײזען דיזעלביגע שטיק־ארבײט פאר צאלען זאלען זײ ■אז שעפער, םװעם די
 לאנע די װאלט װירקליבקײט דער אין שעפער. ױניאן די אין ם׳צאהלט װאם

 צװישען כלויז הײנט עקזיםטירט װאס קאנקורענציע די ערגער. גאך נעווארען
 םון צוריק־אײנפיהרונג דער דורך װאלט שאפ ױניאן דעם און שאפ םוועט דעם

 אײן אין שעםער. ױניאן די צװישען אנגעפאנגען אויך זיך ארכײט שםיק
 די אין און קלענער געװען ארבײט שטיק םאר םרײזען די װאלטען שאפ ױגיאן

 םון װירקונג דער םון און קאםיטעם פרײז פוןידי אפהענניג גרעםער, אנדערע
זײ. אויף מאנופעקטשורער דעם

 םאנו- םאב די אז אפצושטרײטען, םינוט אײן אױ̂ן איץ נים פאלט אונז
 שעפער, זײערע אין כאדינגונגען ױניאן די אפ חימען װאם פעקםשורערם,

מן דאך דארןז טען אבער שעפער. סוועט די פון קאנקורענץ חןר פון לייחןן א  ה
 און װאךארבײט אײנגעפירט איז שעפער ױניאן די אין לאנג װי אז זיגען, אין
אױך דאם םוז שטונדען, ױניאן םאר וױיחשעם ױניאן קריגם קלאוקםאכער דער

ען אכ װיםע א ח ט דער אױןש װירקונג רענולירענדע נע ײ ױך אדב םוועם־ די אין א
. הלי דער י

־ױניאז ו
ט ך לויב םעלע זײן צו זי טער אבי ר ער וױל איהם, פון דערונ ע ט אנ םך א זײן ני

ױים שעפער. אר ו ער דער ד אכ ם אוק װעט םון קל ט עם װי שאפ ם ײ  און ארב
ם עם װיפיל דינ ר א ר פ ער חן אכ ם אוק ער- ער אויב און שאפ. ־ױניאז א אין קל

 פארדינען ארבײטעז, גיט זאל ער װאו ארבײטער, יעדער דאך װיל דערונםער.
 אלזא, האם, ארבײט װאך פון עקזיסטענץ די װײניגער. חארעווען און םעהר

 צו זוכט ארבײטען, ױם זאל ער װאו קלאוקטאכער, יעדער אז װירקוטכ די
 עקזים־ עם וױיל איז. דאם וױפיל װײם ער און וױידזשעם װאך א פארדינען

 אימנע־ אכעד זאל עם ווען ארכײט. וואך א פאר פריח באשםיםטער א םירט
 םװעט- די צווישען קאנקורענץ די דאן וועט שםית־ארכייט וועדען פיהרט
 װעלען שעפער ױניאן די אין נרעסער. פיל װערען שעפער יתיאן אח שעפער

 די וועלען שעפער םװעט די אין כעת פרײזען די םאכען קאנדםעם פרײז די
 די צוקוםען געזאנט, שױן וױ נאר. װעט עס און פרײזען. די כאםעם״סאגען

p« קאנקורענץ «  T *זיך װעט שאפ יעדער צװ״יטען. דעם םי־ט שאפ יוני 
ארכײם. פאר פרײזען אײגענע זײנע חאבען

 זוכט אםאםיאײשאן םאגופעקטשורערם םאב די אז פארשםעחעז, םיר גאר '
 אמזם קען זי נאר שםיק־ארבײט״ «ון אײנפיזזרונג דער פאר אויםרײד גוםען א

 גע־ זיך עיעס חאט אםאםיאיישאן םאב_םאנופעקטשורערם די נעפיגען. גים
 מאגופעקטשורערם וי אז זאגען, אדן אפען ארױסצוקוםען אוסכאקוועם פיהלט
 זײ װארום וױיסען נדר און װאך-ארבײם. אײדער שםמדארבײט כעםער ליכען
גיט. עס ליכען סיר ווארום װײסען םיר וױ פונקט עם, ליבען

 און ױניאז די יאר וױים ניים. נײעם קיין שםיק־ארגײט אומ פאר דאך איז
 פון אױםגעשטאנען זימזןן זײ צדוח וחןלכע קלאוקסאכעד, די דאך מיישען

 די שעפער, די אין פרײז־קאמיטעס די אלע נאך דאך נעחןנקען שסיק־ארביים.
 קלאנעם אומעהליגע• די און אױפרענתג שםעגדיגןן די ,nsrjjדינמ שםענדיגע

ץ  אפגעזאגטע וועגען און פרײזען געםעםעלםע שלעכם וועגען יתיאן חןר י
שטיק• קאכױטעם. ירײז די r* געווען זײנען וועלכע ארכײטער,

 סלאוס■ דער פאר אץ קלאוקםאכער די פאר אוםנליק אן נעווען איז ארבײט
 חארםנעפיגער אזא נעװארען געפיחרם דערימזד איז ןןם אין ײניאן סאבער

 די אןן װאר־ארכײפג אײנצופיהרען און אפצואשאפען שנױגדארבײט די קאםף
 װאס פראבע יעדע םאכט נאנצער זייער םים כאקזןםפען װעלען קלאוקםאכער

קלאוק דעם אץ שםיק-ארבײט אײנצופיהרען צוריק וועחןן נעםאכם מעם

אנשטאט שטיה פון מען ארכײט שעפער םאנבע אין אז____________
סקעבעןנמנען וואם רכעאסקאו?ל «יראז זײגקן עס m 'סיר װאך.

 אלע אן דעריבער asm ױניאן גער
 זין האבען סקעכם איע ײ אם וואו
אמאגיזירען vt&smpi וועדע ־כעז

עז תאג

ט א אפילו שאן ט מינו ע די אויסגוצען קען זי אז גלויבען, ני טיג צ  לאנון שײערע אי
הר און ױניאן דער פון ען אי ע ער די װעג• אין שטייגער לי אכ ם ק או ען קל ײ« זיינ  גר

שלאגען ט אפצו ײער םי ט גאנצער ז כ א אר װעט װאס אנגרי!*, יעדען ס ט נ אכ ס ע  נ
ען, די אויף װערען אס פארבעםערונג ען זײ וו אנ ט ח מו ע ק ע סג ױ  דורך זיך םאר א

ת. שװערע םיל אזוי קרבג־

ס ט ײ ס ^׳ טי עד אז אנגעוױזעז, םאי איק ניט שויז חאכען דר5 ס
ם סאר מראמטאר  געװינעז צו ארבייםער די פאר געגונ גים איז op מאנ
״ דארפען זײ טרײדס, זייערע אין פארבעסערונגען ״8^ ׳

ױנםען די אז זארגען חן געו ע  זײ ביי זאלען זיי
ײבען. טאכער די בל ען קלאוק אכ ך א אויםכעקעםפט שוין ה ר געוױנםען״ ס ע  אג

ט ען אלע ני ײ דינ ען. זײ כ עכלינ ען עס ג אל אלע זיך געפינ  און חיגםזןר־טירעז ם
ח אוועקצנעזזםעז אזוי װי .הינטער־װעגען אכער די פ אוקם ם, קל ײנ  «ײ װאס ח

ען. נעכטען האבען װאונ אן די נע צם דעריכער וױל ױני ך אי עז זי ר כן ד ד א  אז פ
ען די חנג ע ד א אס פ ט שםעלם זי װ צ שורערם די אי ס און םאנופעקט ר מ א ש  דז

ט זאלען ײבען ני ױפ׳ן בלויז כל  װערען, געדואוגען װעלען זײ װעז םאפיר, א
אר ט זאלען נ ױרקליכ ץ װערען פארו 4לעבע א

ר דער ע ב א ש ײבען קען ח שר ם יאפםאך בעםטען דעם אונםער  ױניאן, דער םי
אך דער אבער מ ם אפ א ײנעם א ה אן די ווען ווערט, קל ען װני טנג דינ א  װזןרען ב

ם ם ני הי ארס די פץ שעפער די אין אפגע ם אק טר אנ ב אדער ק א  םאגוטעק• ס
שורערם, ײטען װאם ט ר. פאר׳ן ארב ע כ א ש ח

ם די או דעריבער, פאדערט ױניאן די ער אב ש שד די אדער ח מ עק פ אנו  ם
 רערם

ם ײ  ארב
קײט,

שםעלט ױפנע אן דער םון צונ ם די פון אדן װני ער ב א ש שורערם. און ח  םאנופעקט
ט א ײ טיפיק ער שאפםליכער דער פון ס ען װעלען קאםיטןז געםיינ ױז קרינ  כי

ם, אזעלכע אר אקם םר אנ אן אלע אםהיםען װעלען װעלכע ק ען. ױני אדינגוגנ  ב
ם, אר אקם םר אנ םען םוזען וועלען םערפדםיקײטם קריגען װעלען װאס ק  א*חי

שםונדיגע40 די שעפער זייערע אין אך ־ װ ם- ט ײ ט דעם און ארנ א ב ר א  פון פ
ײט. ער די אז גאראגטירען, םוזען װעלען זײ שטיק־ארב ט ײ ײ װעלען ארב  זיי נ

א און וױידזשעם פולע די קריגעז םר אר עקם טונדען. פ ש עו- איב
אבען םוזען זאל קאנטראנןטאר יעדער אז םאדערונג, דאזיגע די  םער־. א ה

ײט שאפםליכער א פון טיפיק ײנ שאפען דארןו װאס קאטיטע, געם  פון װערען גע
אן דער שאבערם די פון און יוני שורערם און דז ט• א איז םאנוםעקם ם  חעכ

ר װען בלויז װארום קלאוקטאכער. די םאר װיכטיגע חן ע ר י א ם ק א טר אנ ט ק ע  וו
ט, א האבען םוזען ט א האבען ױניאן די װעט םערטיפיקיי ײ עגליכק  אויפצו- ם

אן די אז פאםען, עך ױני אדינגונג ען זאלען כ ט קענ עחי  דעם אין װערען אפג
שעם, זייערע קריגען זאלען קלאוקםאכער די אז און טרייד, קלאוק  װאם װײדז

זײ. קוםט עם

ד ע ד ע אן מוז י  ט
ײן ט. ז כ לי פ

 איז ײאם ליפלעם, ערשטער דער «ז זיד, דערװיםען םיר
 פארשטעחענדען דעם װעגען געװארען ארויםגעגעבען
 אין געװארען פארטײלט ניט איז םטרײק קלאוקםאכער

 גרוײ א איז דאם װערען. פארםײלט נעדארםט האם ער װי םאם, ברײטער דער
 זאל ער אז אזױ, והןרען םארטיילט נעדארפם האט ליםלעט דער פארדרוס. םער

 עם װען פאםירט, נים אבער װאלט אזוינם קלאוקםאכער. יעדען גרײכען
 דעם פארשפרײטען צו ארבײטער פרײװיליגע געג־ג געטעלדעם ױך װאלםען
ליפלעם.

 צוױיטען » עם טאר םאל, אײן פאםירען געקענט האט דאם אויב אבער
 ארױםגעגעבען װעלען װאס ליםלעטס, װײםערדינע די פאםירען. ניט םאל

 בריי־ און גרויםער אזא אץ װעחמ פארשפרײם און םארטײלם מוזען װערען,
 ארבײםעך צאהל גרויםע א אז םײנט, דאם און םענליך. נאר וױ םאם טער

םארשםרײטען. צו ליפלעטס די םעלדען זיך דארפען
 םוזען װערען״ געדופען דארן* םטרײק דער װעלכע *וליב םאדערונגען די

 געמםען דארף װאם שריט, יעדער קלאוקםאכער,־ יעדען צו כאקאנט זײן
 קלאוק• יעדען אין באװאוםט זײן דארןז םםרײק, םון ריכטונג דער אץ װערען
 אלץ וױ בעםער קען דאם הויז. קלאוקםאכער יעדער אין און שאפ םאכער

 פאר• דארפען װעלכע ליםלעטם, ארויםגעגעבענע אפט דורך ווערען דערגרײכם
 דארןז ױניאן דער פון םיטגליד יעדער מאסען. גחיםע אין װערען שפרײט
ארבײט. װיכטיגער דאזיגער דער אין העלפען צו פליכט זיץ םאר האלטען
 אזא צו צוגרײטונגען די ארבײם. אײנציגע די בלויז ניט איז עם און
 דאם אץ ארבײם. חילפם םך א און טעםיגקײט סך א פאדערם םטרײק נרויםען

 זיך חאבען זײ קלאוקםאכער. די פון בלויז װערען אױסגעפיהרט םוז און קען
 פארלאזען. גיט קײנעם אױן» זיך קעגען זײ און פארלאזען צו נים קײנעם אךיןש

תרכפיחרען. איחם םוזען זײ און קלאוקםאכער די פון סטרײק א איז עס
םמריי־ װעט קלאוקםאכער יעדער אז זיכער, פולשםענדיג זיעען םיר יא,

 ווי אלע שסעהן יחןלען זײ און װערען נערופע^ װעם םםרײק דער װען קען,
 צוגענרײט דארן* םםרײק דער אבער װערען. געװאונען װעם ער ביז םאן אײן

 נערופען װעט ער כת װערען דורכגעפיהרט דאק» ארבײט םאםע א און װערען
 םוז זי װערען. פארנאכלעםיגט ניט םאר װאס ארבײט, אן איז עם און ױערען.
j»su קלאוקםאכער די םון און גלײך װערען געטאן

j אין חאבען קלאוקםאכער יעדער דעריבעד זאל . p r t אוין* לינם עם אז 
 יעדע זיק אןן םםרײמ פארץ ארכײם יעחן םאן צו פליכט הייליגע א איהם
_ - ױניאן. דער פון רוף דעם צו גרײט צייט

אן װאם ארבײט, וױיל צײט״. .שדע עזג•יא טיר ם מ מ א חײנט, װערען ד
 נױ־ א פון •אדגאנלץסיטננ יעדע םארנען. אױן* װערען אםנעלעגט ניט טאר

יארברעכען. • םאםענם איצטיגען דעם אין *ייז ארכײט טיגער
«אד פליכט ?יין ערפילען און ילאץ דיז אױןז יעדער זיץ דעריבעד זאל

” • י ׳ ױניאן. דער

ױסטען  און ױניאן m נאך •ארלארען חאבען קאםוניםםען די האמו
W ױאנס  ־► יוגיאן איןםעלמעגטע יױן אײנפלוםרײכע אן זעחי נראד װ

כעלגיען. אין לעהרעו-פארבאנד דער איז יאם “
ד איצט כיז חאם לעחרעז-פארכאנד בעלנישער דער  מ

 די פאר נאוי אינטעתאציאגאל; ױניאן טרייד קאםוניםטישען חןם צו לאנגט
 דעם םיט טאן *ז געחאט חאכעז לעחרער כעלגישע די תאם יאהד עטליכע

 ׳ שו אזױ זיך זײ חאבען אינםעתאציאנאל ױניאן טדײד קאםזניםטישען
 געגען שטיםען 2,696 מיט לעצםענם, חאבען זײ אז איחם, אץ פארליבט

 אםםםערדא דעם אץ ארײנצוטרעטען אץ פארלאזמ צו יױחס באשלאםען
^ ר  םו אנדערע אלע באלאעען עם װעלכען w אינםערנאציאנאל, ױניאן ם

. דיקםאטור. םאסקװער דער אץ גים נלױבען װעלכע יוניאגם,
דארםען. אפילו ױניאגם. די מיט קאםוניסמען די ניט op געחם עפעם

 צו איייעענעגען קאםוניזם פוץ יאחרען ערשםע די זײ«דן זיר חאם עם
 זײ אנםלויפען יתיאנס, זזטליכע לענדער םאנמן אין כאפען

 את עגדליך זיר חאנעז זײ אנהןדעז/ דער נאך
op ע געזיגטער״ װײטער װאם איז זי װ

m

r s  s m  \ n,» ת די » צי ײנ 1s א t, 
r קלאופסאנצר » װאפ m ,איו חאנצן

אד צו ײאד ®יז װ

 נאנר״ נצנזג גאר «ו חאט גאנולאו.
ײ <*ד n נ n פ  צו»רי• » «ו »יו ויי

מרמ «ו און םענש רענןר וו««ן ויו פי
»ו סײן גיפ. ו

o אסת, ניט איז ואס נו, v גי־ איז
עו ל נייזער א נ ו נ י  קלאוק• י1 אויוי נ

םאנצר.
 א ז׳וחר נאגדצל חןר איו נעװיס

ײ זאך װינטינצ  tns פלוטקםאנצר. א נ
o n קײן צאחי׳נן גי« סען מן נאגדצל 
o אאן און נעלד דירח n נאגדצי Ivp 
ז קריגעז נישס נאר רען  אזן נראסורי יי

 חס־ סאװצס אין אפילו נוטש׳נר. ניים
 נאר גיס פיחחון האסוניסטען װאו א»נד,

 דער איו טלונח ךי אויך גאר ױניאנס די
חו נאנדעל טינו א מ ר. ווינ  אויו וי
 ע*ז צרות, גרױסצ vwt ספן איז דארטען

m אין נאנדלאך סיין ניטא זיינען עס k v 
o אפילו סושגונן דא םעגט איחר און n 

ר, אס כטווצר, פרומסםען מ  וואס •זיי
 » צוצורײסען ציים w נריים איז

i םאציאציסט n s א וד סראצקיסט א 
מן, אײד מ«ט «ר אױך און העריננ,  זי

 וויכטינער הצבסט » איז באנדעל א אז
o נאר ענין. v ריכטי^ גים ראד איי 

i אז n ^ נ א o בײ איז ב n קלאוק־ 
איץ. מארער

o n איז (ינט 1סלאוקםאמ lw n 
i בלויז n ,^ אנו  גיס חאט צז־ וחנן ב

m צ,nנאנ קייז s קױם o n o מו־ o n 
 אגחד סך־ א ׳•וין איחס ליגןן

n אמז ר אפילז $sbm זיגין, אין ז ו  ח
ס״. י1 *ולייןנ׳ח ײ ס מ מי ח מ .

מו־ די װען אוקםי נע* וואלטען קל
i נלויז האט n m  o n ן זינצן אין  יו
m שום ?ײז s s ,סיין די מאלםען זאך 
so? ם ױניאן תײן אםילו s גי s n jr f 

ױען צו כדי װארים חי ױניאן א נ  םימ חו
* act זייז םתוײב (so אפט m p  o n■ 

i אסת, צייט. נעװיסער א n שען 
פוײנען צו שפ׳נסער כדי ג¥בר»כם װערט

m א s  ,)ru sa  m von םקריב דאם 
iso א ■nut חיינט דעם זײן  in ro n• 
iu א אייד שייז איז נעז n o  n n jm

 fjrosn ײיחןציכס״ט m אין נאר
י  נעציטען און dodvpjm סלאוסםאכעױ ו

so י 1פא כ(ױ« נ־ט  irurwo. ^ 
 םאד־ 1ת(אוסםאכע אױף מוזען בין איך

 זיי אז נעזצחן, 3sn איך און זאטאוננען
ט װערען ^ א װ צ סנ  נאנײםטערט און אוי

jn ױאס ,wmn איצאמ סיז sn נאר 
ם iso *ו ניט iw)i םי j s  3sn איך ■3

, סאציאציסטישע וױ נעזעהן ס ת  אי| ת
תן rSt עם װע?מ װי מ ײאתן טנ  אויי נצ

מן די ױי ק סינ ^ ע םנ i פון או n ײ ם מ  א
שצ נער ן נעזעאשטפט 1ל*ייטא(יססי ו  י
 נעשיצדערט איז op ױזצכע אין איז
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m שאםט, s n די ארױםנערזפעז o n i* 
ײםטצתננ טע ײ באנ פצאוסמאכעה n ג

ד זײנען 1ק(אופםאכצ די װען און  נ
o צ|1סײצ נאננען n אין מאי ערשטען 

m און גאדדען ססווער מעדיםאן s n זיך 
ט ה ^ ע o םיט נ n ערפאלנ גרויםען 

i םון n ^םטײםייעתג m s n ר זײ מ  זי
או פײן דאן צ ר סנ ם ויגצן אין נ  גע• ני

האט.
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ו |pnp)srt ויי ן נ ױ י צו ניט ת ױ » 

pirn) \ n .ר װלי ir נרי p  i n  m s 
o 13 פון nז איז, יװ ipm י1 י p’ipoo 

ipoo'jiosp, סון םיי m םאיארינמם 
o פון סאי p o n sr o  i n, אינ• זימ«ן 

v איינע ipoopp זיי jm טו־יגאנםען i‘
n»: רי מן n בורז׳פואזע כי(ינ? וױ 

»0?'S,׳D3PC.
עס, װייםט 1איה וועז איצט, און
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די iposrwp אי| וארטיי םוניםםיעער

sad
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osnpj, איחו
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 SP PJ'n* די ווי ,opupiipombimb אזױ
IPOO'JIO•

0 0*
n איך װי  ipasn ,npt ים1נאװיי 

pojm)ipj o n  im  m ,mho inpt( 
ioo m sopis)p״si p> נים ipp isor

IPaMO P1M)P '1 IP1PJ1 DI'I'JMJIS 
”i |pj יתיאן i ip an n  pm”, אזוי 

pisor וײ און אויפנ?רײ*ם p) t i| ו י ז
.P1MOO 'JIM

1 ipo ,uארןי wp |” t)־*Pjwjs T 
1 im ,|paכאװײויס י1 פון סורא י osn 
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ipapjw n יא, o  tpo, נאזוײרים י1 אז 

m sn א o jiu צו םורא m s n, װא־ 
־sn זײ |p)pn noipn א 1פא מאס ױם,

 ױעע. זייעחן גאך טרױעחןן שװאלמךעלםעחןן די
 אט,1ד אויפץ זײ זיצען נאחעגטקײט סײגליבער א אין

 טיש. םיץ איגער זיך שסאנט װאם
 כלוט. פון װאריםקײט די אנדעחןר דער שענקט איינע

װי ש,1אנחן שװאלכען, םימע איחר, ט1ױע1ם דערש1א
םתיערען. םענשען

חױך דעם 1פא אױפשױדעתןן פריהרענדינ א :אנקלאג 1אייע
ip פון i דליכקײט.1אומע

ט.1אװע דיגער1קוםע 1דע ט1טרויע אײך םים
צעל. םיין פון זאכען די טחיערען אײך ;נױט ״ «

 שװײגען. װאונחערליך

נישט אנ•1ט
 פארפינםטעמנג פון נעבט אץ

 בעגקשאפט
םענשען. נאך

 !דערװארגם װאם ט,1װא פאדן דיך שרעק

אםתץ, אץ
סם.1חןרםא דו װעםען ערשט

נשםה. דיץ 1סא איעאגיען שםארכם דער

שטורעםם הארבםטליכע די שוץ ם׳װעהען
שע ױ^װאבי &ר סעלדער״ וו

 לופםען חןר אין ם׳בלאנדזשען
 חיים.׳ א אחן בלעםער

 דאנאי חןר סון נראזען זוטפיגע די סןן
נעילען, די שםױינעז

.  jn & p m
מאנםעל במיכען דעם
טזיטען־געזויק. אוםמדליכען אן פון
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צען און וניאן אטי ײט־נ צ
דעםביצער. פ. פון

• pa ס׳מך po עשזים־ קודצער זײער 
m ס׳ונץ, an אײן ניט שאםוניםטען די 

ip> און *ו־ינציפעז זייערע מענדערט 
 זײנען אוםפארענדערציך םאסטיק. ןײער
 און סאר^וימדוננעז זייערע נעבציבען בצױז

 אנםיהרענדע געמן מעטאדען ןאזנקםייא
*m any נאזוענונג. ארנייטער דער אין

m זײ װאס דאס an נעקאנט ניט i n־ 
m •רינצייען, ז״ערע דורך גרײכען an 

 פערזענאיבע טיט ערציעצען צו נעזוכם ןײ
 באצײדיגוננען געםײגע סארצויםדונגען,

pa קאםו־ די זידצערײען. נעװ'םעגצאזע 
 נע־ סעטאדע דיזער אױף ה#בען יניםצתן

 מיט האבען או; ה^םנוננען, גרויםע $נגט
 העס־ דיזע געםיה־ט ענערניע נאזונדער '#

 שנעל אזוי האםפיינט. םארצויטדוננם <ינע
 ארבײטער דער אין איז ■ערזאן א (ף

 האט און נעוואחח פאפוצער באװענונג
 *an מאסעז, די אויף איינפצום אן געהאם
ײ  :ז5אסםױט נעװאצט איידפצוס זיין מןיז

םארצוימדונגע^• רליצות, פערזענציכע יוי־ד
זידצערייען. אןן

 צע;* אצע אין געטאן זיי האבע; ־דאם .
i n און אםעריקע, אין אוגז בײ אויד און 
prt ױניאנם. די •

 אינטערנעשאנאצ דער אין זיך האט
צדדים, צװיי צוױשען קאמוי א ^געפאנגען

i האט n אננע־ גצייך צד 1שאמוגיסטישע 
 נידערטרעכטינעז העםציפעז, א סאננען

םארצוימדונגען. סעחענצינע פון פאטפײן
i אן נע׳פטאנען זינסאן איז n םוז שסיץ 
i n ,געװען זינמאן איז אינםערנע׳פאנאצ 
Din צילברעם po םאר־ סאםוניםטישע די 

 גע־ ׳פצעזימעד עיעטער איז <וימדער.
i n  m an אינטערנע־ דער פון פיחרער 

i נזװואתז iy איז אגאצ,0 n ציעצס־גקט 
 אצע געווארפען האט מען וועצכען אױוי

דובינ• איצט איז זצזוצים. ,קאםוניםטישע
 איג־ דער פון הויפט דער צייםוױיצינ סקי

 נעװארען װידער ער איז טערנעשאנאצ,
 םצד פארםאצנוננען פון נענעכ׳פטאנד דער
 גאנדיי ועדאקציאנס מוםוניםםימע רי

 די ווי ערגער סך א ויינען וועצכע «מן,
םאר־ אין נאנויטען נאסען פאסוניסטי?;

צענטער. קצאוק pa און יערם
 װאס מענשען, א םארלויםדען יואױם

סי־ אין און טורמע pa נע׳פםאכטעב וואט
 םעציעטא• ביצינ לוםפיגען אזא אויוי ביר

נע־ נעטאן האט ראס וױ אוםז, ניםטייפען
 רעדאיד םנײצ׳דיגער חנר דוניגםסי׳ן גפן

 דער אין מאניעװיםש קנעכט ציאנם
 איז ,1929 םאי, טען16 פון .פרײזוײט״

if גאנדײ נאסצן פשום׳ער וױ ערגער םך 
* 'טיזם,

 אין אונז בײ כמן האט .דובינםסי׳ן
 איז ער װײצ ,ס׳בקקןרצ״, נערוםעז

 א קציינימשהער, א בעג»ר, א ותן
 סיט םויצ, צוקריםט א םים ווויפערדינעד,

 אונמטום ער האט אוינעאאך, שפיזינע
 נעזשױ און נעזעצ זיין ארייננעשםעסם

 פצאנטערעז זיך םצעגט נעפיצדערט, «מם,
ײ םיס״ די אונטער אצעםעז נ

 מ־ט׳ז טאן צי נארניט גאך וזאט ראם
 ארײנפיוד »ז נצױז איו דןוס פנין.

 טוט דאס פראגע. גאנצער דער אין
 חנינםקי׳ס פארצושטעצעז אזוי בצויז

קאםוגיםםישען םאדן יכפײס _____

 ױינע פנים, מבינםפי׳ס זמרג^ איחר •* ■יי•
 איחם נעםעצען ,פינור״ און ינעצאך״

,פרײחײט״• דצר םת צטטצט דלם יים,
 קיין נ«ור אוין אי« צס- און ציע.

 מװאוינם דיד צר איז גיס. ד
 אזצצכע סים נאגצנענ^ צו זיו םאנ ן

 פצנין פריםאדאנע די װי וױצעם
 כאוויײ די <ױ אואצאס אזעצכע סים

 יײ1ו אדער <(פ׳אםײן, םצד און שכנא
וואצןנ־ רודאצןי אועצמן םיט

ם <ואי. צאננפו דער איז at ווי ,
 איז דובינםקי וױ ני̂ג מײם איר װעצ,

 םאניומ חןר ומוס ניט, צי םמר,
 שעוד נײם פאר׳םיאום׳ם אזיי

u»*tf .*םאראז איז י 
פא• » דוקא און איח^ פאר

 I מ׳דאנח׳ם ניס
 מווען בצויז איז

טפשות. םאניאקיאת
צוםפערײ םאממימע

M

m .

tfm « ר- גת«ע»

 — ״ס׳בעקערעא״ געטראםען מיר האביעז
 איז ער םארװאס עס. הײסט דובינסקי׳ן,

 האבען מיר גיט. .מיר װײםען געזעסען,
 בא- זעהר געװען איז ער »ז געזעהן, נ^ר

 הויפט־ — קרימינעלע די מיט םרײנדעט
 אאדז אין באוואוסטען דעם מיט זעכאיך
 קרא״ ״חײמ׳א מיט און ג:ב" ״זכריוז
ריש״...
אזוי יצעט װערטער עטאיכע דיזע אין

און אוםפערײ םארדארבענקײט, םיעא
די פשוט עקעיצט עס אז פארצויכידונג,

דער האיצטען. צו אויגען די פאר עורות
פאריצײמדונגם־ביצע־ דעם םון םעךקנעכט

דוביג״ פארװאס ניט נעבאך װײםט טעא
טורמע אאדזער דער אין געזעסען איז סקי
װאונדער געה :אר םיביר. װײטען אין און
קאםו־ ״םרײהײטס״ אונזערע אויף זיך

פאראײמ־ אומפיגע זײערע צו אז ניסטען,
פאראן. ניט גרעניץ קײן איז דונגעז ♦**

אאע־ נאר האט, באדײט א פאר װאם
 פאר־ אומגעאומפערטע דאזיגע די מען,

 םארגאײך אין דובינסקין געגען אײמדוגג
ע די מיט  װאם משוגעת׳ן, קאםוניסט̂י

 ארבײטער־ דער געגען באגאנגען ווערען
 גענען ? װעאט גארער דער אין באװעגונג

 גרופען גאנצע אויף םאראײמדונגען זײערע
? ארבײטער־האאס פון ארגאניזאציעס און

 םאר־ צוריק אאנג ניט איז ווארמע איז
 איד־ דער םון קאגווענעאן א געקומעז

 ארגאניזאציע םפארט ארבײםזןר שער
 ערש־ די געװען איז דאס ״םארגענרויט״.

 ארבײטער םון סאנווענשאז •אידישע טע
 ארגאני־ ספארם ארבײטער די ספאדטס.

 םון השפעה דער אונטער שפמהט זאציע
 אויס״ אן אין געםיהרט װערט און ״בונד״

 גײסט. םאציאאיסטישען געהאאכתגעם
 סא־ אינטערנאציאנאאען צום באאאנגט זי

 חןר און םארבאנה ספארט ציאאיםטמגעז
 װירקונג און עקזי־םטענץ איהר םון צװעק
 אםצױ אײסטונגען, ספארט חױו א איז,

 ארײנ־ ניט זאא זי אז ױגענט, די היטען
 און נאציאנאאיםטישען דעם איז םאאעז

 שםרײט /נס װאס נעץ, •אטריאטישעז
 ספארט בירגעראיכע די אױס איהר אויןי

 קאנ• ספארט ארבײטער די באוועגוגג.
 םון געװארעז באנריסט איז װעגשאז
ע דײטשע, ע און פויא̂י  סא־ אוהראינ̂י

 פאר• ױגיאן טרײד םון און ציאאיםפמן
מטעחער.

 האבען ױיאמן איז קאמוניסטעז די
 צו בעסערעס עטװאס געהאט גיט אבער

 גענען איפאעט א ארויצןצוגעבעז װי טאז
 אר• אידישער דער םון צוזאםענםאהר דעם

 ״מאמענ״ ארגאניזאציע ספארם בעטער
רויט״.

 דעם געגעז זיר זוענדעט איםאעט דער
 םאשיסטי־ א געגען *אס ״מארגענרויט״

 די ערציהט װאס ארגאגיזאציע, שער
 דית״ •יאפודססי׳ם שיצען צו אויוי ױגענט
 איז דאס איהר, זעהט ױיאען. איז טאטור

 דאס ניט. אויך אוםפערײ אםיאו שויז
משוגעת. אײנםאכע איז

*♦
 קאםױ די װי משוגע ־מײנעער ניט
 איײ אונזערע זײנען ■ויאען אין ניסטעז

 װײא אמעריקע. איז קאםוניסטען נמנע
 זאגענאנטע די דא טוט עס װאס דאס,
 איז וחןאמנ ױניאז, נידע^טרײד צינקע

 פאר• מאמוניםטישער דער םיז םיאיאאע א
םשוגעת. •שום׳ע איז םײ

 קא• די חאבען צורימ יאחר דרײ םיט
 סםרײק, פאראוירענעם א דורד מוניםמעז,

 די םון לאגע די פאחנרגעוט װײם אזוי
 עם אז אינתססריזנ, חנר אין ארבײנחנר

 זאאען ארגײטער די דאס אוםםענאיד איז
 אינ- די אנגעחן. לאזען ווײטער אזױ עס

 םא• ארויםגעשםעאט חאט מעתעשאנאא
 םארבעסע־ פארמידעגע וועגעז דעמגגעז

 אנרי• חןם פין נאנײאוננ חגר *ו דתגעז
 ענכד זיד חאכעז נאצעכאטים די םענם.
 און נאכצונעבען םאדערוגמן די זאגט

 גע• אחיםצושטעאען גמװאגט נאר חאמנז
 זײנימ *קאנפערענצעז די מנדםאדערוננעז.

 זײנען און ■ונקט טויטעז א it געקומן
 םאכט ױניאן n געװארען. אינקשםעאט

*V גענעראא א י צו םארבארייטוגגעז 
 וחנניגסמענס אױסצומעםפפן כדי םםרייפ,

 די װא׳ס םארמםערוגמז, די ®ון נױיצ א
 באצע• n פארצאיאן. חאמנן תאמוגיסםען

ט זיתר םיז זיד גרײםען באטים  צו די
 ? קאסוניסטען די םיעז <ואס םקעבס. מים

 *ו גאלענאטים די נימנן מאםתיסטען די
 זאר״ צימ ייר ** יײ םארשכמנוון,

n איײ סקמב קאםוטצוטישןן

 װעט הארץ זײער וױםיעא סקעבס םיעא
געאוסםען. נאר

 דער־ װידער, ארבײטערשאםט, דער
 גאר װעט סטרײק דער אז זײ, צעהאען

 באויז איז דאס אז ׳זײן ניט סטרײס קײן
 אינטערנעשאנאא, דער םון אגשטעא אזא
 םטרײ־ ניט זאאען ארבײטער די אז און

 םםע״ זײער איז דאס — סטרײק א הען.
 אאיין, הײמאז ער, און ציאאיטעט.

 די אז ברידער, איהר, זעהט : זײ צו זאגצז
 אוגזער דורך פאראירען װעאען רעכטע

 מיר װעאען דאן סטרײק, דעם ם?עבען
 און םטרײקער. פאכעז סקעבס די םון

 די װי אזוי גיט םיר ײעאעז סטרײגןעז
 עטאי־ באויז פעיקערס, אינטערנעשאנאא

 אט אאנג. זעהר אאנג, נאר טעג, כע
 — קאמוני׳םטען די זאגען — איהר זעהט

 די גענומען האט אינטמרגעשאנאא די
 די #מיר װאכען. צװײ באויז אויף האאס

 נאנצע אויף זײ האבען קאמוניסטען,
 הא• פון חאומ׳ט גאגז די יא, !חדשים

 אאנגע פון קאסוניןםטען די אוןי בער
 סטרײקס. ־װאכענדינע26 םון סטרײקס,

 םאר־ א אויך משוגעת, חוץ א איז, דאס
*פארראט. דאמטער

* ♦
 האבען פארראט רןאמוניסטישען דעם

 עאעמענטען, אזעאכע דערפיהאט אםיאו
 גע־ אײנמאא גיט שוין זיך האבען װאס
 כיטרע די פון נעהםעז געפאנגען אאזט

 מײז איך פאאיטישענס. קאמוניסטישע
 גרופעז קאײגע פארשידענע די דערמיט

 געאאםען זײנ-ען װאס גרוייזעאעו, און
 סוױ־כא־םוף זײגען און צוריק און אהיז

 םאר אוםטעז. דער אין הענגען געבאיבען
 םאר־ זײ האבעץ צי וױכטיג ניט איז אונז
 צוריק װיאען זײ ניט. צי ענד אזא דינט
 פאיכט אונזער און ױניאן דער אין ארײן

 מעג־ װי װײט אזוי ארײניןומען זײער איז
 שטעהען מיר פאראײכטערען. צו איך

 בירגער יעדער און מאחמה א פאר איצט
 האט װאס איגטערנעשאנאא, דער םון

 אורזאך אנדער אן אדער דער םאר איהר
װערען. אמנעסטירט דארו* פאראאזען,

 איערײטארס דער פון םאראאנג דער
 דעזערטירען! פאר אסנעסטיע ױניא?:

 דזשענע־ דער בײ געהער נעםינען דארף
באארד. עגזעסוטױו ראא

 נעװערק־ אידישע םאראײנינטע די
 נעמאכט סוןי א ענדציך האבעז שאםטען

 אויוי זיינען װאם ננבות, און נזצות די צו
 אין םארנעסוםען אוםז שענדציכםטען דעם
 יןצאב. מױזיק טעאטריקעצ אידיעען דעם

 בא־ 1שוי זיינען גנבות די ווײצ ענדציה
 און יאהרעז, םיצע זייט נעװארעז נאנגען

 נע־ די אז שכצ, אוים׳ן’ ניט זין־ צײנם עס
 נע־ גארניט רערפון האבען ווערקשאפטען

 דיזען סון םפאנדאצ דער וױסען. זאצט
 אנ־ ױניאן בצויזע א װי ניעהר איז הצאב

 םאר• זײנען איהם אין נעצענענהייט.
 אײ־ וועצפע פח רירינענטען, דריי םישט

 אײ• טעאטער אננעזעוזענער אן איז נער
 בעםטזן אין ה$ט, זופצכער איז גענטינמר,

 אינטערעםען טעאםער זיינע צוציב םאצ,
 מען זואס גזצות, און גנבות םאר׳שװינען

ארב״םער. ארימע איבער כאגאננען איז
 װאם איז, דערבײ פארדריםציכע דאפ

 איז סצנזאציע טרויערינער דיזער אין
 איײ ביזנעס דער סעטץ, םאוצ םארמישט

 ױניאן קצאוקםאכער דער םון דזשענט
 סא־ אננעזעחענער צאננ־יאהרימר א און

 ציים קורצער א פאר איז װאם ציאציםט,
 םױזיקעצ דעם םון באאםטער א נעװען
הצאב.

 איז צייצען דיזע םון שרייבער דער
 די םון מיםיננ בײם נעותז אנוועזןנד

 פארשידע־ נעחערם און נעווערתשאםטעז
 נײנטצ׳ן, נעגעז באשוצדינוננען שווערע נע

 וױ שארפער םד א נעייען זיינען וואס
 דעם אי( געײארןן אויםנעדדיהט איז דאם

 עם אה געווערקשאפטעז, די םון באשצוס
 םאר־ צו מעטצ׳ן אײן נים גאר םיר םאצט

 נים זיך וועם אציין ער ביז םיידינען
 נאשוצדיכונסמז, םיעצע םון רייננעוואשען

 נעווא- נעטאכט איחם נעגען זײנען וואם
רען.

 נמז אז איד, חאצט -פונדעסטווענען
 שוועחן א נאגאנגעז םעםצ׳ז נ«ען איז

 גיט איחם חאט םען זואם דערםים, קוצח,
 *עג די טח סיטיננ חנם צו אײננעצאדען

 פאר־ איחם חאט מנן *ייז ײערקשאפטעז
 זאצ אפומזענחײם. זײן איו אורטײצט

 זײן דאס נעוואוסם, תאט םעטץ או «ײן,
 אנמצענעגה

כיט איז

jin בירעכטינם נעווערק׳צאפנמז וי דאם 
 א■* זײן אין םעטצ׳ן םאראורטײצען צו

f װעזענתיים
 אן נראד נעהאט ניט מעטץ ו׳ען האם .

 פו«נן צו ניט דערםאר טאסע אורזאף
 אז נעוואוםט, האט ער װייצ צוםיםיטיננ,

 פראנע זײן םארהאנדצען דארט װעט מען
 אפיציעצ דעם װענען מען האט איהם און

גענעבעז? װיסען צו ניט אפיצו
הא־ ? אייצעניש די נעװען איז •װאם

 נעקאנט ניט נעװערקשאםטען די בען
או װארטען  אורטייצ דעם םיט וואך א נ

מעםצ׳ז? װענען
 זוי נעהאנדעצט דעדװײצ האם מעטץ

 א ארבײטער־םוער אז האנרציעז דארוי עם
 צו נעווענדעם זיר האט ער םאציאציסט.

 דער צו אינםטיטוציעם, ארבײטער אצע
 סא־ צום אםאםיאײשאז, ״םארװערטם״
 ױניאן זייז צו און םארבאנד ציאציםטישען

 אן און אונטערזוכוננ אן פארצאננט און
 גיז׳ן זיר האט ער סשפט. עםענטציבען

 ױניאן־ זייז פון אפגעזאנט אויר אורטײצ
אמט.

 דער איז מעטץ איז װײט אזוי אויוי
 אױ אורטייצ ביז׳ן און ארדנוננ נרעסטער

 בתרער עהרענהאפטער אן אונז םאר ער
נענאסע. און

ס א ן װ ע ב ײ ר ע די ש ט ר סי א ל רן ע  ד
ן ע ד מ אי ד פ נ א ל ס ע צו רו ר ע ײ  ז

ן ע ט ם א ש נ א מ ס ד נ א ן ל  אי
ע ק רי ע מ א

 עטעדטצאף און שטעדט צעהנדצינער
 זייערע צו זיר װענדען רוםצאנד םון

:אמעריסע אין צאנדםמאנשאםטעז
 דראזשנע, צובאר, דזשינאװקא, פון

 טאי־ טאצנע, שעפעטאװהע, זשיטאםיר,
 זצאטאיאצ, ■ןוצאצה, זװינאנראד, ראן,

 מינםק, םטארא־פאנסטאנטינאװ, יאחנע,
*נדערע.־ םיצ און טאראשץ שטשעדרין,

זיר, ןײ ווענדען היצוי גאך םתם ניט
היצןי. סאנשטרוסטיװער נאר נאר

 אידען, דזשינאווקער די זיך זוענדען
 ערד־ארבײט מיט זיך ^ורנעמעז װאם
 שנײד־פאשי* 3 איז טראפטארס 3 נאד
 םאםי• 172 ראטעווען װעצען װ*ם נעם,

ציעם.
 אין :אידעז צובארער די זין־ װענדען

 נרויסע א םאראן איז ראיאן צובאחןר
 .אויר פארט. פױערשען אויןי נאכםראנע

 אוים• אויוי רויהװארנ קרינען דא מען סען
 עם הארם. דאזינען דעם ארבייטעז

 אויף נמושין. נויטינע די אבער םעהצט
 ארבייטםצא• םיצ צובאר אין םאראן זיינען

 10 כאטש באקומעז זיי ווען שניידער. זע
 באזארכם נעווען זיי װאצטען מאשינעם,

 םא• רעדצו איז צובאר אין ארבײט. טיט
 שוסטער• אױןי נאנפראנע נרויםע א ראן
 איז עם נאר טשוועפצאך. היצצערנע שע

 טרײה דעם אט פאר מאשין ק״ז נישטא
 מענציכטײט •• 1םאר» איז דראזשנע אין

 צו נאר צינעצ־םאנריה, א אויםצובויען
 דאצאר, 1,100 האבמז םען דארוי רעם
 װאם אוגטערנעטומ, דער צו םעהצט װאם

 שטעטעצ. ניאנצע דןום אויםנעריכט װאצם
 סאצנע, אח אויך זאר זעצבינע די <

 פון זיו נמז װענחנט שעפעטאװפע. איז
 האנען מאיראן םון אידען די םאידאז:

 קראכ־ א אױפצושטעצען מענציכקייט די
 ivbtTif 00^2? דארןי דאם םאצ־םאבריה.

 מוויעט־םצומו די גיט דעם אויו• ראצאר.
 *M ואצ .^רט״ דער אויב ד*צאר 2,000

 טויזענד נ#צך: זייה יי אויסםיחרעז טען
 שאפצן. אצײן אידען די וועצען ו^צאר

 םור גויטינע דיי חאנעז אבער םוזעז זײ
 פרינען ניט וועצע] זיי אויב און שינעו•

^ פון םאשיגען די אט מיי ם  די וועט א
ווערען. אויפגמנויט כים קיינטאצ פאבריפ
 «?« »ן איז יתום שטשעדריו, אין
 זיף םעז גױטיגט פארם־פאצאנ^ אידישע

 מאשין אין׳וו )2 טראקםאר, א אין )1
־ » אין )3 סארםאפעצ, נראגען פאר מ  װ

 אנדעחנ אין צס איז אזוי 1אי טאשין.
שםערטאאך. און שטעדט

 *Mf צאנרםםאגשאםטעז בי זיר זאצעז
 ברידער זיתרע פון נױם דער אױי רופען

רו נ«י ,wnr מרך ניט שומםטער אוז  ח
 jjftft ארבייםם־םיםצעז. ■ראדוקטיװע

 אוגמרנונםונגען, אויפבױעז ומצפען זײ
מן וועצען וו*ם  חד זייעחנ פתסח * מ

 צאנדנד די זאצצן צאנרסצײט. תצאםירטע
 DTT נױט םארבינדען ויך םאנשאפטען

 פאנסטרוטטיומ אן פיחרט וואם .*רט״
 *י| איחמ דעקצאסירםע די פאר ארבײט

רוטצאנד.
 זײחופ־ צויט ■onf. םארנאגד דער

 םאוועט־חמיתנ^ דער םיט מאך
 *ידען די *ו מאשינעם דאזינע די

אחן רוםצאנד
1

I

i

• J

קלאוק־ תר איז סטדיײס «איז
? אומפארטײדליד אינדוםטריע

פײנבערג ישראל םון
 קצאוש יעדען בײ יעצט איז םראנע די

 סצא'?־ סך א צ־פעז. די אויוי טאכער
 נערעיט דאב איך זועצכע טיט מאכער
 קצאוקמא־ דער םון צופו-םם דער איבער

 בי־ « איויטנעצײנט האבעז ױ:<*י כער
 צײ זיו הא^ איך װען טעט. ־. נעדװ כעצ

 ד#ב ם^שען דיןע פיט זאטענגערעדט
 די באט־״פען צו אמעםאננעז ערשט א־ך

 דערצו, נמגראכט האבען װאם אװזאכעז
 נער־ אז» אין נעםינען זיך זאצען ןײ »ז

צושטאנד. װעזען
 — םיינבערנ, בר. םאר, אײך ״שטעצט

 — קצאוסםאכער, נרופע » מיר צו זאנעז
 נע־ יאהר צאננע 16 םאר האבען םיר

 םיר «ז באםעם, אונזערע םיט קעםפט
 אין דעה שטיסעצ א האבען אויך זאצען

 אי) באדימוננעז אונזערע נאשטיסען
 אפגעשאםט ניט האנען רםי אטת, שאפ.
 סצאוסמא־ טיר, וושצכע םון איבצען אצע

 אנ־ אין אבער איהר נעםט ציידען. ער,כ
 פרא• פארװיקעצםע שווערע די באטראכט

 דעם אױך און טרײד או:זעו אין בצעמען
 נאצעבאטים, אונזערע םון באראסטער

 אונ־ דאם םאקט דעם אנערקענען םען מוז
 בא־ נעוויעז זיינען שארנעםערוננען זערע

 אײנצינען דעם נאר באטראכט דייטענד.
 הא־ יאהר 15 צעצטע די פאר דאש פאהט

 םאר־ יעחןן געםאכט באםעם אונזערע כען
 . אר־ אנםזאנען צו רעבט די סרינען צו זוך

 1 איהר 1אי וײ, זיך וױצט עם װען בײטער
 אנט* װיצען באצעבאטים װען דאר װייםט
 אוז טשערםאן דער װי גיד אזוי זאגען.

 אז דערױו* באשטעהען מעםביערם עתז.
 האבעז באםעס די װאס אנריסענט דער

 ווע־ דורכנעםיהרט זאצ אונטערגעשריבען•
 אן זיד םאננט דאן אט צעבען, אין רען
 אםאצ ארבײטער. די אויןי יאנד דער

 אויוי נצהאט ארבייםער די האבען אבער
 נע• חאבעז זײ םארצאזען. צו זיך װעמען
 זײ םאר זיד וועט ױכיאז די אז װאוסט

 איז ניט איז ױניאן די אםת, אננעסען.
 עם אבער ערפאצנרייך נעײעז םעצע אצע
 דער ײאם פאהם דער סעװען נענונ איז

 וועט ױניאז די אז נעװאוםט האט באם
 װיצ־ דעם דורבצאזען נימ םאצ קײן םאר

 םון םך א און זײגעם, פארצאננ ק־רציכען
 ארײנ־ נעװאצט ניט זיך חאבען באםעס די

 ױנ־ דער םיט שטרייטינקײטען אין צאזען
 אצעמאצ האבען פיהרער אונזערע יאן.

 פרי״ צו גענונ ניט איז עס *ז נעװאוםט
 פון צײם אין אנרימענטס נוםע נען

 דער אז נעװאוםט האנען זײ םםרייפ.,
 ייעז או ערשט זיד הוינט קאםןי ריכטיגער

 שא■ איז אום זיך סעהרען ארבײםער זײ
צעבען. אין אנריםענט דעם דורכצופיהרען

 םאר־ צו נעוואנדעצט זיך האט עם ײעז
 אװ ״ציםיטײשאן פון אישו די װיריוציכעז

 צייט נאראנטירטע א און קאנטראטםארס״
no ,צזעםבער־ ברײטע די האט ארנייט 

 םיחרער* די נאפא^כמנםינט דאן שי■
 םטרײפ, א רוםעז צו ױניאן דער פון שאפט

מ דורנצופיחרןן כדי  סיר םאדערוננצ?. וי
 חןר םיר אז וױמן זאצט איחר אז וויצעז

 די װי םאדערוננען נמחרערע נעחאם בען
 איי־ דעי פוז אמר. אויבעז־דןרםאנטע,

 איחר קענט םאדערונג בעדחןרםאןטער
 פאחז־ איבערינע די אוין דאס זעחן שויז

 וועצכע *מצנע, נאותן זיימן רוננען
 איחר אין אינחםטריע, דער וואצטען
 געמ־ ארבײטם־באדימונמן, צי שייכות

 יענער אין אט «ים. אנדער t« נעז
 די דאם מדונט וין האט os ווען צײט,
 םא־ פון ווצג דאם אויןי ארױןי איו ױניאן

 אמ״ דער אין ענדערועען װיכסינע כען
 גאםירציכערװיי• װאצטען, וואס דוםטריע,

 יי או םענצימײט, די נענואכט זע,
 פענעז זאצעז סצאוקםאכער םאטאן בדײטזג
 זיי־ צעבעו, שעחנערקן ט עטוואס סאכעז

 ארויפנעשוואוםען טאםוניסגמן די נען
 אר־ אידישעז פון אױבערפצעכע דער אױןי

 םיט־ זיך םיט חאנצן א<ן ביימער־צעבןן
 םאר* סיז ניפט שרעקציטען דעם נעבראכט
n ניכםוננ. r איז וואם פאיערמג 

 יוניאז״ רn פון געוואתן ארו״םנעשטעצט
 נענוג, רעוואצוציאנער מווען ניט איז

n n r חאם װאט ױניאז דןר אי) טצגש 
 אונטער אוגטערוואדפען נעװאצט ניט ?יר
nח»~ איז קנאפןצ קאטוגיטטישען ם 

 תאנטר־רעװאצר א פאר נצייאראן קצעדט
 די *ו נשםח פארסויםטע א אזן ציאנער
✓ באםעס.
 *W חאם נאט וואם t»r»e דיזע ,אט
אכער חורפאר ,an קציינצ םים שטדאפט

אוימרנעומחנצי־ «ײ

 הא־ װאם נאס, איז זאכען טרייד װענען
 די אין ומרעז באשפראכען נאדארםט סזן

 אנ־ זיך האט עם ױניאן. דער פון ראמעז
 1אי סם םיז פארשפרייטוננ די נעהױכען

 םיר קצאוהמאנער. די םון מוחות די
 װאם רענשעז, דא זיינען עס אז װייסעז
 םארניכטוננם־ דיזער א׳ן דאס דענקעז,
 צונעםרא־ םיהרעו״פאפט די האט ארבײט

 איז עס טייצ. באדײםענדען נאמ א נעז
 םארםײדינעז צו אויםגאנע אונזער ניט
 זײ װײצ דערםאד :יט םיהרערשאפט, די

 קרי• וועצפע אירגעפד םון העכער שטעהען
 t״p םאר 6ני צװייםצעז מיר ניין, טיק.

 גע־ האט םיהרערשאפט די או םאמענט
 זײנען טיסטײקם דאם און חטרונות האט

 אנ־ װיצען מיר װאס נעװארען. נעסאכט
 צריםיקער אונזערע קענען צי איז, ־ווײזעז

 •עקאנאמישע װעצכע א־רנענד אנציינען
 אינםםי״ נעזעצשאםטציכע אנדערע אדער
 אדער חםרונות קייז ניט האט װאם טוציע

 האבען ניט זאצ םיהרערשאפט װעםעם
 זי* זײנען מיר םעהצעיען. קײן נעמאכט

 קריטיקער שטרעננםטע די אפיצו אז כער
 דער• «ז אונז מיט אײנשטימען װעצעז
 םעהצע־ אצע נאך מיר באזיצען וױיצע

אצזו. זאנען םאר פארדאן — רען
 באמערקוננען פאר דיןע מאכען ״מיר
 אײנע־ אונז^רע םון סך א וױיצ רערםאר

 םא־ צו פיינט האבען װעצכע םענשעז, נע
 זיך בײ האבען אינוננעז, גײםטינע כען

 פאר ענטפער בעסטער דער אז אפנעמאכט
 םאד* צו נעװען איז יריחז ױניאנ׳ם דער

 מנ^אן. דער םון םיהרערשאםט די דאנקען
 אינטערעסע! די אין דאם צײסענעז מיר
אםת״. נעשינטציכעז פון

 דעם צו אום זיר איך קער יעצט און
 זײנעז דערמאנט, אויבען שוין װי עכין.

 דיםקי־ נמדארפס האבען װאם פראגען,
 ארויס־ ראמען, ױניאן איד װערעז טירט

 ױנ* די און נאס אין נעטראגצןינעװארען
 חרכצופיה־ נעװארען נעצוואונגען איז יאן
 אײני־ נעגעו נײםצען דיםצייצינארע חןן
 .איינעע נענען זאנאר און מעמבערם גע

 וױײ האט עם װאט פיהרער. צאקאצע
 מאמענם דיוען אויןי איז ■אסירט טעצי
 םעסט־ בצויז איז װיכטינ װיכטיג. ניט

 ױנ* די װען דאם םאסט דעם צושטעצען
 אן םון מיטען אין נעהאצטען האט יאן

 רעפאר* נרינדציכע חרבצופיהח« ארבייט
 דעם אין און אינדוםטריע דער אין נמן

 קאמונים־ די איז ױניאז, דער פון צענען
 דער אין ארײנגעםאחרען •ארםײ טישע
 קאנטר־רעװאצױ די אויםצוראםען ױניאן

 רעװאצוציאנע־ דעם איינפיהרען איז ציע
 םאר םאצ איין און סאםו*, קצאסען רען
 םון קצאוקטאכער די באפרײען מאצ אצע

שקצאםעריי. ןײער
 דיזע ווען אז זיך, דעדטאן איך װען
 ױניאז, די איבערנענומען האבען העצדען

 דןד איז נעפינען דא) ױניאן די זיך האט
 איג־ די ערשטענם״ :צאגע םאצנענדער

* אין. חםטריע  םעהר געווען איו יארק :
 חא־ םיר אדגאניזירט. יראצענט 90 ווי

 ארבײטםצא־ א; אייננעםיהרט נעהאט בען
 האנעז םיר םאנד. פארויכצרוננס וצן

 הא״ םיר צײבעצ. םאניטארי א נעהאט
 קצאוסםא• די ײאד־ארבייט. נעהאט נען
 װיי־ םענשציבע נעסראגען חאבען כער

 באם אײן תײן אצעם, איבער און דזשעם,
 ארבייםער אן איזאנען מנסענט ניט האט
pa סצזס, אדער םיזאן םיז צײט אין שאו 
 אנ• ניט איחם פאר זיו זאצ פיינער און

 יערזר ווערטער, אנדערע אין נעםען.
 אז געװאוםט האט שא■ אין ארבייטער

 וועט ױניאדנעזצצע די תרכפיחחון פאר
 אנט־ זאצ ער אז ערצױמן ניט ױניאן די

 נעמאכט מענציך האט דאם ומרען. ז»נט
 אויוי הוסזו זאצעז מצאנות בעצ די אז

r םיט זיד r r n, זעצסםט־רעםיעקמ. םים 
 בא־ די נעצוואוננןן אויד שױן האט דאס
 בעצ די אויף קו«ז זאצצן זיי דאם סעס

 וועםעז םיט מענשען וױ״אױןי םיאכות
- ארוםווארפען. ניט זיד ם׳קעז

נאדיגנונ־ אויבענד׳ערםאנטע דיזצ אט
i וימען גען n  pa םיחרצרשאפט אצטער 

 ניחנ די *ו נעװארען אינערנענעבען
 I ערטאלג דעם אויןי אײן ןיך סוסט איצם
I נעםאכט• וואנצן וײ װאם

ת חאט יאחר pa 2 טשך א אץ  יי
 יזזרערשאפס8- פעםפערישע״ • ״קצאסען

 רעכט די ביצעבאטים די »וועי»עגעבעז
a ױז n דזשאב. זיין אויוי םצאכח נעצ 
 :בעםצר נעםאכם נאר ראט חאנען ויי

p צו אנשםאט a r אײן pip םעו חאט 
•י«ר אייי קרמות געב׳וז צו אגנ«פ»ננ^

 םסתסא ׳אױן דאו װײםט איחר צעגטען.
a — םיין איך וואס n דיס• טראצענט 

o אפנץשאפט האבען זײ טשאח־זש. n 
 אױפ־ ;פא;ד אינשורענס אנעמפצאימענט

o נעגענעז n םאר״ צײנעצ; םאניטארי 
 דא־ םיציאן חאצנ א און דרײ טאכצעותט

 אזוי װי װאונדער א איז םיר און צאר,
 נאצע־ די אװעקנעבעז נעקענט האבען זײ

 װעניג אזוי םאר נעוױנסען אצע די באטים
;עצט.

 די :או ראנען ױננען הםתר דיזע אט
 ױעז מאסענט, יעצטינען דעם בײ חוצפה

 עתשטען אן מאכטן קצאוקמאכער די
 כאדיננוג• די געװינעז צו צוריק סארזוך

 תא־ אויבען־רערםאנטע די װעצכע גען,
 נא־ די צו אװעקנענעבען האט מאנדע

 נעשרײ דעם טיט ארויםצוסוסעז סעם,
 ״קאדיא־ א איז אינטערנעשאנאצ די דאם

 פאר״ איז זי אז pn ױניאן״ ני
 די פארשהצאפען צו אינטערעסירט

ע א — מצאכות נעצ ^  !נעסײנהײט ם
 זיו האמ םוצשעם אנענט םקעב דער אפיצו

 זי־ אביער בין איך ! אזוינם ערצױבט ניט
 די שוין זײ װעצען מאצ דאם אז בער,

 .צו .ina:»a ניט מעהר קצאוקמאכער
 נאצאהצט קצאוקמאכער די האבען טײער

 יאהר האצב א און צװיי צעצטע די םאר
 םון םארפיהרען צאזעז זיר זאצעז זיי אז

i n ^דאס זיכער, בין איד הםקר־נאנד 
o ביי קצאוקםאכער, די n טאנ, ח״נטינעז 

 איעצינעד דער אז איבערצײנט, ויינען
 ײאכעז מענציר קענעז זײ אזוי װי ױענ
 אנשסענ־ אן םאכען שענען זאצען זײ דאס

 בא־ םענשציכע קריגעז pא צעבען ריגען
 די סטרײש. גענעראצ א איז האגדצונגיעז,

 צו צוחערען ניט זיך טארען קצאוהמאבער
 װאס תצאננעז פאצשע װעצכע אירנענד

 סיט נאס אין פארשפרייםען צו ם׳טרײעט
i n זייערע פאראציזירען .צו אבזיכט

 tn'Dvr Bn ניי זײנען ומצנמ כחות,
 *9װי אויסזמןוועחנצינןד pa םאגמנט
סינשייט,

אי• װאצט איך ,1ועדאקטא ס״עחגר
 • אין עז1רײ ;מװאצט אנע1פ 1ד« נער
 איך נעמציך: סע,1פא 1ע1בר״טמ םיצ

 וואוו איך pa נאװ״וען ;עװאצט װאצט
o n אין טאן צו o n םיסעצ,1א :עיזםםען 
 trim נאסעס yiytjia פון njyo די דאס

o” n irP ’o r די און niyo פון o n •אינ 
 אין ןyצכytא אצס סאונסיצ דאסטרי¥צ

ywio i צו נאצונ n דזש,1יסטשא1 םון 
t:  דאס און כטינ,ז1אום pa פאצש jy״

yiyrjia סאויטאנעז זאגענאנטץ m  no 
U» נאניו נאך חאנשן yט^יoאינװ  iay 

 זײ אס1 אויס טיר dpip oy נט.y^yצ
i;  י1 אם1 אייגדחש, oyi lyojia jy״

”:y 1קצאוקטאנ« t| גייסטינ אזוי m p 
:ty ^ ry ״ דאס :t ז  *ו גכח ניט iy״

pranypyi a ז״ ניענען n .װידעדשםאני 
 a אצש םאנ«ז1¥1 נאסעס די װיצ איך

 1919,1916 םון יאהר¥| י11םויינ נוטער
 װאצט אם1 אז pjyi איך און 1921 און

Dtiaiyi א זײ 1פא זײן :iyijy:'jy נ«ד 
 נאנצר lyortyi פיצ איז עפ אז וױיז,

iy i jyiyj ױניאנ׳ס yopyiyi פאדע־וגנען 
pa 1אי ארתונג א״נצוםיחחןן i n •איג 
on־«’a y״pijyia iy i ח1גח א נאך » 

iy אץ נאאם i ^װי אינדוסטדי -py oy 
טאנ. צו הײנט ט1זיםטי

ס צ א פ ^נ yiaic y א*ר צyײ י ri 
 1פא טיש¥צ.1א ןyםטpyנ אין יהחנז1נא

 זאנוד י1 אז |,yiai 1נא איך וױצ היינט
yo;a; דים״ ארבייס, שטיק םון פא־צאננען

a rm a ro. .נ^!אנט ומחןן װ. ז pc
Jm ,iy r;nצכy ^טראנ nyi װײניג 

 טויזעג״ י1 ננוגע פאראנטװארטציכשײט
באשעפםינט ז״נען װאט ן,yגשyמ טעד
i אין n .איבחסטויע

אינחססױע סמוס דער איו םלחםה דער ערכ
ם«בער.1ריםע « םון

ש א טyװ שיינט, oy װי ^yנyראצ 
 “אונפאו זײן ייד1ם תצאוש אין סמרײקי

 jyno u^yn ^yטאכpצאוp די ציך.1טיי
 י1 י1אוי inyiiya יjynnyj 1 אםאצ גאך

 שצאבט־ אוים׳ן אחיסגעהז און ■צײצעם
 yאנאםישpy זיך םאר אויםקעםםען צדyם
1 sz^viso  pa |y:jiiyDyaiaB•עכט 

yiaoyo yv i פון oyi ארבײטy^ צו 
 pa ^1ציי אצ¥רצײ תרננעחן םחען

iy צו כדי אזם פײניגנונ^ « o  tyjyp 
 אוג־ נייע. שייז ר,yצײד איז, צ¥בען א

n y t ם ״אריםע״ תי ^־נ  זיד jy3yp ב
 זײ־ נעדאנש סיט׳ן זn”ש זyצטyז זעהר
jyiy, א בצויז איז אועייטזור אן אז 

 באשא• איז pa מאשין א פון צyשרײם
m any: jyB איין םאר בצויז pyiiy — 

jy צו n איהם )o n (באזאר־ און באם 
 1םי חױנה. און פרנםה מיט איהם :ען

:ypjny( די זואו םאצ שײן ניט oyoan 
^ ײנ  ־aayjja פױיװיצינ און tynipya ז

a oaiioy iso 1םא וננ1צײכ'^1םא i n 
oצאנ n  po y .ארבײימר 'yiy 1םא S3 

i װאם סעחנג n ײעז האט אועײנמר 
oy זיך 1םא אין: .y:aipy| מן איז  נעקו

 זײן po p’yaiooaaon a po כצויז
 אוננמרשםי־ אצס מאכט פאראײנינטש־

 בא־ י1 צו jy:minaB yj״t po צוננ
צעבאטים.
iבאם י1 אויב y r i n  tynan oy 

y אוין r i| אוי םאצoנpyציבyן t״iy 
״ זאנען צו ווענ אצטער  oyצh אויןי ״נ״ן

 בצויז וויצען זײ pa ,tnyiao 1םי װאם
y, 1 אין *map א תהן n o o n ra  i nאז 
siypניט זיך 1מי ן nעצyt,ן in 'iB• 

o נעבען םוזען זײ זyצyײ 1םי n בא־ 
ם^ן  iroojy ציכען1םײ1אונםא pa שטי

— ioo a״ip מן 1אוגזע ני ״ v א is• 
pa lytfjm  iyo צו זײ פאועציבען א\נז 

1 iyoaia |ynyjיזע •tn jy o ro ia
 בא־ po פוואציפיפאציןס אצע n צו

oyoao n.נאר .האבען צפבאטים y t« a 
 װי וועצנע, טעצװ^ — םזנצות ספעצתצע

 אייגפנשאפנמן זײנען ויך, אבט1 אונו
po באסאס סצאוה p pa״n n : a  t. 
 *ר po גמוואױנתײט די נױינעז 1טי

 סען נאו■ פוצ״׳ווי אוים׳ן זיך וױינען
oono ױ  זיי נאו־ צוזאנמן. זײ סיט י
ט, ויי ta װיינעז, pa ווײגען (י «ז  זײ «ג
n פאי־םאנען זײ ניט, האבען  # 'i אינ־ 

i שצ¥כם, איז דוסטריפ n איז 1טו*ײ 
pa inyoyi pa או  אויםצינע אתצכע נ

װ ישבזז ״אינוו םון מי נ ״.1ו
n םיצא,  po ז יק*נמס״1.אםצ  דאר יי

o in y»a: זיי man שוין po צאננ 
ooaoytaa סיינוג^ זיתר ta ז1זײ וײ» 
 זאמנאנטזו ntnna 1אנפ נאתישםעז,

מ אםת׳וו יu»n» (ta, 1 .כעחמ״ תי נ
סיט יייד װייכמ ױי

t 1 «,
 איז oy .innyio nyo’a ציכ^1יאמע

 “Tmo 1שװע זיר סאצ, oyojao וױרקציך,
 די םים אסו•p*tyoצאp a צושגמצזןן

i סיז אנעך1«ב» n אינתסמ־י^ שצאוש
pm םען oaaio זיו iypa אתין 

jyo pa yiaio i n  pa ivo'o ^vo'aa 
iyo’c nyo’oa i”ia  o u m דורכ׳ז 

 jntyp'ioysD'ia סון טומאדםאחקאננ
ynyt ,iviiyio( 1םי ia t זיך a נאגץ 

yiyua און y ^ o m ia o  myt 1ביצ. 
ia t אצoyעז y r't| 1םי iyo«na 1נא 
 »«ד nyttta צו נטyשצ אזוי נעװען גים

jrormnpטים.8באצעב ״ nynta ר  ס
 «ו וואם ניט 1גא זיך tyoan צעבאטים
tn אויוי באשצאנעז ro ’n o n שישזאל 

i םוז n .סו־ײד סצאוש י1 אינדוסםריע 
m האט באסעס, די צװישען vtyto'na 

 *iynap זײנען yצכyװ אװססיס,1םא די
ד שצאנ^ ;באנסיחןן און ציאנט^ ת  נ

pa o in העחסער בראדילרס, װײנשטיין 
מו/ ס;1םטא otyooiKon 1איבע  םינ

 םיציאךדאצאח־ימר ם1חונחו דדײ א
 צעפקאו^ ;1באנשי a העפם, ;1באנשי

a 1 1נאגקי paסים עססײטניק, יעצ 
ײ pa יט,1סט װאצ שם׳ס oy ומנסז  נ

 סי- י1 איז iyptyoo'1 תשייתאב חערי
 סאמינױנען. צו ניט צ»נ¥ םינאנצי¥צע

y n די אט aשיחת t״n y, װעצמ Pd'* 
 po נעמאנט זײ חאבסי זײ, סאדנינעז

 זיר» אנחור שייז po ניט »יז שצאושם
 חאנסן װאם און ?1םי חאנ^ז װאם און
lyo’a אצס 1סי ia םים או:עשפאדט 

 אונזזך אויו• ״0אס ,האצד nyttia אצע
n באצyבaניס 1נא !נים נאר ? םים! 
in נימ, 1נא n o! נציסציכסט׳ע די po 

 ,רי־־ jyoan װאס יסנינס, י1 — אונז
 צוס םיגנעו/ .io װי ,1טרײ po טאיערד״
o בײשסיצ, m 1איח worn jyt’oyi, • 

lyoairnao ,־1שמי1םא טיט פאונםען 
 תענײ a אין סארטינסר באפצסשט׳ו םע,

in a  ,ypiaoo די אויוי אצען1םע טיס 
 oiyp, טעשסי po סױימנר אצס צאצעז
in a פוםער אצם iy” a pa־tp;aian•

n טים8צ׳וב8נ י1 ציך,01װי r n a 
m an אונז p tr נעבונ bis ovoiapvi 

m n n o. ד אייר 1׳*יי ויינעז 1םי  ני
1 poצאננע י y n tn a rin w םאבעצעז 

 pa אונז האצם םעז װאו םטאטיםטישעם,
 יcan |yoy5a iao 1 אז באװײזסז אײן

o אינדוםטריע n t געבעז, צו ia t םאר 
 סוסט איגײססי־ת וײ נאתישט. — אונז
a צו סענציכחײם י1 אוגו  m ao א׳ימז״

09n y ri iao pa ^גוײיס 1םי זיינ 
tyooyp• צו’

»

 םסריננ־םעזאז po ענדע די
 געסייערט װעט חאוז ױניםי

 יעצסעז דעם װעהרעגד
חןניספרירט םאי. סאנאס אץ



■

י ?פנעשסעלם סזנ־נאנופעסםשוועו r«יוניאו צװישען טגפזןומץ *נויםןנפ
)1 זיי» ולן »ל,יס0

 םארנעקוםען איז װאס קאגפערעגץ, ד*ר
< אין מ#י, טען17 ח*ם דאגערשטאנ,  ד

 גע״ האט ?אגפערעגץ די םארטיגיח. נתצ
שטונדען. דרײ פואע וזיערט
 דער םון טשערמאן דער שװארץ, סר.

 pom דער פאר האט אאנפערענץ,
ערקל*רונג: םאלגעגדע *־ױסגעמבען

 ער• שװארץ םר. חאט ױניאן׳/ די#
 גע״ זאל עס *ז פאר, ״שאאגט קצערט,
 סאםיסע םאראײניגטע א װערען שאפען

 אינדוסטריע, דער אין צדדים אאע םון
 צדדים בײדע אז אױםפאסמן, זאא װאס

 און אגוײםעגט בײם ז־ואלםעז זיך ואא*ן
 •ראדוצירט גיט זאא שעפער די אין *?

 דזשא־ ניט־ױניאן פון ארבייט קיין וחנרען
מרט.

 אא1 קאםיטע םאראייגיגטע ״דיזע
 אין אינסטיםוציע שטענדיגע א וחנרען

 אױםזיכט דער אונטמר איגדוסטריע, דצר
סר. טשערמאז, אומפאיטײאיטען טון

אייבעאסאן. *
 ער־י וױיטער ער האט ױגיאן*; *די
 סאדיםיהא״ די אױך ״םאראאגגט סאערט,

רעאו־נא• דעם פון באנרעגיצונג און ציע
 באאעבאטים די וואס גיזאציאגס־רעכט, .

 פון וױדעראײגםיהרונג די איצט; האבען
o n הע״ * און ארבייטסאאזע םאר םאנד 

 אױם׳ן װאך א דאאאר םיגף םוז כערוע
סקײא. סינימום
 םון אסס׳ן די אםס׳ן, אסעריקאן ״די

 םר. האט סאב־מאנוםמסטשורערס״, די
 אײנ״ ״איז מרסאערט, װײםער שװארץ

 אינ־ די אז ױניאן, דער םיט םארשםאנען
 סאנטרא״ און ארגאניזירט דאחי רוסםריע

 האא־ מאנופעסםשורערס די װערען. אירם
 און ארגאגיזירעז צו כדי אז אבער, םון

 די םוז אינדרסטריע די קאנטראאירעז
 םאר- װאך־ארבײם סיז סיסםזצם *יצסיגע

 שטיס־ארבייט א איז װערעז װאגחגאט
 מרי״ שםעלען נאאעבאםים די סיסטעם.

ר  שםיס״ םון געגעדםאדערומ די •רויס מ
 פאר- סאב־םאגופעהטשורערס די •רניים.
 ווע־ אפגעשאםט זאא עס אז אייד, לאננצז

דזשאבערס״ די ביי סאטינג די ד*ן
דובינ• וזאט נאכסראגע אונזער אױוי

 איז קאנםיצרענץ ״די אז געענטפערט, םמי
 באאזד די אפגעעםזנאט. באויז מרװײא

 זײגען זײ אז ערסאערט, האבעז באטים
 עסזע־ זײער םון געווארען אינסםדואירם

 םון סיסטעם די אז באשטעחז, צו אוםיװ
 זײ ווערען. אפגעמאםט זאא ווארארבײם

 דעם םיט קומען צוערשם ״*אזא דארםען,
 זײע• צו ?אנפערענץ דער פון נארינט

סאב• די םיז עוןזעסוםיװ די יקזאקוםױו.
 באויז זײנען וחנ^כע מאוםעקטשורערס, .
 אינדוסטרױן, דער םון טײא האײנער • .

 איבעראײגען גום דארםען נאך זיר וחניעז
 פאר־ די נעחםען זיר אויוי ?אאעז וײ *י

 ״וײ ארײגשאעיען םון טנםװאדםאיכק״ט
 אסאסי״י םאנוםעקםשודערס אנדערע די

 נענעראא א אין ױניאן זײ ייז יײשאנס,
 סום יניז קאאוס גאנצאר דער םח סםרייק

 דעתוײא איז גםערענץip די אממםםריע.
 וױי• די איגעבראמז. נאגצען אין גים

 א•הענגיג וימעז םארהאנו־אתנען סעדע
 ן באאעבאטיס. די פון עקשנות דאר טת

 םאא אאע איז וױדער, #?rײג .די
 חנר איז סכסוכים די א״יזען צו נאריים

 נע• אוםן. םרידאיכעז א אויף וויגדוםסריע
D יען ^rirP 'o r סענד װניאז די וואם 
כחות״ איחרע יאע נױם םצז

 סאגםערענץ דער בײ אח יוניאן די
 פרמזי״ עקטיגג מרך פארטראםען נעותן
 םעגע״ דזשמגאראא חבינםק/ ד. דענמ

 וױיס״יחנזידענם נאגאעה איזיחור דדאער
 כמננע• אא?אא די Tin װאנתר; חנרי

 פרי״ בראסלאװ, חש. גיגפא, ס. דזשעדס
 חגם דורך »ון קורצםיז, הטיאאן, אענ,

סאתר. נ• םמנאתשאר דיסםדיהם
 זיך האמנן ®ארםחממר װני^ן אאא

 ירזך יתז דיסקוםיא. דאר אח מםײאיגם
ד י «ח »יי שאעזיגאנר ג זיחמם ^  י

 וועגען נצװארען איגפארםירמ קאםיםע
 חאט קאגמראמ, דנר טון ••ראױוי ךעם

n ®•ראטינםצמנם ,״•ארזוארמטי r» ײ

 אז און ײאך-ארבייט, םין סיסםעם די דיג
 צו רםואה א נעווען װאאם שטיה־ארבײט

 שטיק״ארבײט טרײה אין טכות אאע
 שעפער אױםסײד די *•געשאםם וואאט

 סוועםינג די פארסאענערס ײאאט און
 כאאעבאטים די װעא, זיי. זאגען סיסטעם,
 שטיס־ םון צײטען די נים אפשר געדענתען
 געדענ־ קאאוקכמכער די אבער ארבײט.

 די גום געדעגקען זײ גוט. צו עס קען
 אױסצױ געהאט האבען זײ װאס ׳צרות

 זײ שטײדסיסטעם. דער ויעהרענד שטעהן
 זײ װאס יײז, און אײד די נ*ך געדענקען

 פרײזען די סעטאעז בײם נעהאט האבען
 זײנען װאס דיסטשארדזשעס, די אח

 םון צײם דער אין ארױםנעקומען. דערפון
 צװײ װי מעהר זײנען אפעיר הורװיץ דער

 דיס־ דעם דורך ארבײמער טױזענם
געװארען. טשארדזיטם

 ױניאן די םארניכטעט ״שטיק־ארבײט
 םאיעד״ און שעפער די אין באדיננוגגען

 די ארבייםער. די פון אעבעז דאס נערט
 איינ־ װידעד פארזוך יעדעז װעט ױניאן

 גרמס״ דער םיט שטיק־ארבײט צוםיהרען
באקעסםעז״. ענטשאאסעגהײט נתר

 נעהספען װעס םיסינג שאפ־סשנרםאן נדויםער
פלענפר סהױית װעגען ד&נולען דינסמנ

)•1 ?״* מ*ן (אלוס
 האט און זאך גאנצער דער אין אוםשואדיג

 םון יןאסיטע א »ז פאראאנגמ, דעריבער
 מים צוזאםמן זאא באארד דזשאינט דעם

 באװעגונג ארבײטער דער םון קאםיטע א
 דאן און אנגעאעגענהײט די אוגטעאזוכעז
אורטײא. אן אוױסטר*גען

 געװאחגן ערוועהאט איז קאמיטע אזא
 ברי• דרײ םאאגענדע פון באשטעדזם זי און

 ראזעג״ ; 3 אאיןאא אעפקאװיטש, :דער
.35 אא<ן»א ריעןי, און ,9 אאקא בעמ,

 אורםײצ דעם ביז האט מעםץ ברודעד
אמט. זײן םון רעזיננירם קאכײםע דער פון

 רוםיגע אאע םון עראײדעונג דער נאך
 דוביג- פ-תזידענם ע^םיננ האם םרצ-נען

 באס״ דער םון באריכט א אפגעגעבען סקי
 וױיס מים צוזאסעז ער וואו ױניאן, טאגער

 דורכנעםירט האבען ברעסאאװ ®רעזידענם
 באסטאנער דער םון אינסטאאײשאנס די

אדםיניסטראציע. ױניאן
 און באסטאן םון גרוסעז דובינםקי׳ס

 ערםאאג גרויסען דעם וועגען נאכריכט זײן
גע־ אעצםענס דארט זזאם ױניאן די װאס

 אינסטאליישאן יכער
נאאמטמ ױניאן ער

 םיםינג — אויפנאהםע. באגייסםערםע קריגען ברעםלאװ און אטדור דובינסקי,
סםרײק. יאויקער נװ פאר׳ן הילף םילע פארשפרעכט

 דעי־ סון םיטיגג איגסםאאײשאן דער
 ארפיגיםטראציע ױגיאן גייתיוחנהאטער

שעה״ גרויסער א געײעז איז באסטאן אין
 וזאט ױניאן באסטאנער די ערפאאג. נער
נעאי• םיעא יאהר אעצטען םון םשך איז
 צושטערער. קאםוניסטישע די םון טען
 אין מיטינג איגסםאצײשאן אעצטער דער

באװי• אבער חאט האא מעטאריאא וועא»
 צוריס קומעז מאכער קאאוס די אז זעז,

 װיאען און אינטערגײשאנאא דעד צו
 קאמודםטישער דעד םון װיסען גיט מעהר

ױגיאן. אפאזיציאנס
 אין םארגעקומען איז כײטינג דעד

 נע־ איז האא דעיי האא. מעמאריאא װעאס
 דרעס״ איז הא^יה מיט איבערםיאם ירעז

 אג־ די פון באנײסטערינג די און מאכער־
 אגפאנג םרן אנגעהאאטעז האט װעוענחנ

סוף. ביז׳ן
 םון טשערםאן דער גראספאן, ברודער

 האט באאײ/ דזשאינט באסטאנער דער
 חגם אמדור, םאקס ברודער םארנעשטעאט

 ױניאן, באםטאנער דער םון םענעדזשער
 אענגערען א אפגענעבען האט וועאמגד
 דער םון טעטיגסייט דער וועגמן באריכט

 האם אםדור ארנאניזאציע. באסםאנער
 וואס צײפזעז, שווערע די וחננעז געחןדם
 כאםטאגער דער אין געהערשם האגען
 סאנווענשאן, אעצטער דער זײם מניאן

 צױ אין ערםאאכ גרויסעז חןם וועגען און
 םאר• און פאראוירענע די ריקגעוויגען

 אינ־ דער םאר םעםכעדס באאנדזשעטע
 זײן געעגדיגט האט אמדור םערנײשאנאא.

 צעהנדאיגעך די אויף אנװײזעגדיג #ר*דע
 פון אנטאאםקן זײנעז אם1וו םיםגאידער,

 צוריקגעסימעז וױדער ^ייגעז און איגקע די .
ױניאן. דער צו

 דאן האט ברעסאאװ וױיס־ירעזידענם
בע־ נײ־עדױעהאטע אאע איגססאאירם

 פאיכ־ די װעגען נערעדט האט און אמטע
 צו האבען בעאמטע ױניאן װאס טען,
מעמבערשיפ. דעד צו אוז ױגיאן דעי

 פרעזידענט עהטיגנ האט סוף צום
 און רעדע אענגערע א געהאאטמן דובינסקי

 דעם םון צושטאנד דעם נעשיאדערמ האט
 יארק, נױ אין ױניאן דער םון און טרײד

שיקאגא. און מאױואאגד
 ניױ די העאםען צו אפײלל זײז אויף
 מעגאיי• זייער איז קאאותפאכער יארתער

 מיטינג דער זזאט סמרײק, גענעראא כען
 באנײםטערוננ, נרויס מיט נעעגטםערט

 צו מעגאיכעז אאעם םיט םארשפרעכעגדיג
קאפף. איז ברידער ניױיארקמר די העאםעז

 רער טיט געװארען אויפנענוםעז איז דואט,
באגײסם^רוגג. גרעסטער

 פ$ור איז םולםימיטינג סוןי סאמע צופ
 גע• ם*מעשטעאם באארד דזשאינט דעם

 טי| רעדאקס*־ נײער דער װארען
 נ*ג. צײסונגען, וואכען אינםערנעשאנאא

 הארצמע * בןויקוםען האט ער און צבױז,
.. אוואציע. אאננע א און

 זײן אויםגעדריקט האט צבױן גענ.
ממר די וואס כאדויערען, ק אאו  יװיאן ק

 זי תאט מר nm וױ שוואכער איצט איז
 חװ*קםאר געוחנן איז ער ווען םאראאזען,

ם/ ״נײער דער פק ס א י
ן ױניאז א אז גאויבענדע,  זזא- נאר מ

 אי• םימ באזעצט איז זי ווען ערםאאג בען
 גײסט, ארבײמער אטת׳ן אין דעאאען
/ ער װינשט י  געאיגגעז איחם זאא עם אז ז
 יוניאץ דער אין ארײנצוברענגען װידער
 תרך גײסט, און אידעאציזם יענעם ארײן

 גע־ אמאא איז אינסערגעשאנאא װאס.די
םעכםיג. און גרויס װען

 פ»ר װ דעניססרירס
הױז ױניםי דער אין חױ ״דעמױימז

 װערט ®ר#גראם רײכער ספ^י״על א
צוגעגרײמ.

 הויז ױגיםי םון מענעדזשמענם דאם
 םאר• גױםעע אאע מיט ביזי שוץ איז

 םיאע דעי. דעיזארײשאן םאר בארײטוגגען
 גרײפמן םרײגד ױניםי און םיטגאידער

 אין דעי דעתארי^חח פארברענגען צו זיך
הױז. ױניסי שעהנער דער

 האט װיק״ענד ־טאגיגעז4 דיזען םאר
 םפעציעאע געםאכם מענעדזשםענם דאס

«נג. 4 םאר דאצאר 15 :■רײזען ביאיגע
 אממד •ז ראטזאם, חנרםאר איז עס

 גע• דיזע אויסנוצען זאאען מיטגאידער רע
 אין מעג 4 םארברעגגעז און אעגענהײט

הײם. ױניטי שעהנער דער
 נ*נ16 וועסט 3 :אינםארמאציע םאר
.2148 םשעאסי טעא. יאר^ נױ סםריט,

שלעתנער פרעז. מיס דו ס8ר8ג מטיטע ידנימ׳
 חאפ• פױם פול איץ ער — סארכעסערט. םיל געזוגמ־צושטאנד שלעזינגעדם

 %- - ױניאז. אונזער פון קאםף ױגרײכען װעגען אפםיםיזם און גונג
שאפ־םשערםאדמיפױנג. אדרעסירען צו שפרעכם

 םאר- די אפשטעאען דעם נאר נאייג
 סאב־מאגוםעקטשױ די םיט האנדאוננען

 באזוכט קאםיטע ױניאן א האט רערס,
 איהם מים זיך און שאעזינגער כרורער

 געשאםצנער נײ דער״ ווענען באראטען
 •רעזידענט אינתסםריע. חגר איז אאגע

 איע• זײן אױסנעדריקם האמ שאעזינגער
 דעד םון האנדאונג דער םיט שםימיגקײט
 באראטוננ דער אױןי סאםיטע קאנםעתגנז

 האם איז םאנוםעקטשורערס סאב די םים
 דעם אײגםיהרען געגעז ארויםגעזאנם זיו

rשטי pא*נ• דער אין סיססעם רבײט 
דוסםריע.

 כאשטאנעז איז װעאכע חאמיטע, די
 דזשע־ דוביגסקי, ירעזידענט עקטיגג םון

סעתרעטער־ באראױ, סעתרעטער געראא

פיהרערשאפס װניאן צו פארסרױען - פולען אױס וױהען אפעױיסןרס סלאוס יהער

N K , 1&9L'

מא׳ד די םח  unn*nw w  .  יי
סים־ ךי יײסדחרזח ״ו־יק  nwm ב»םים 

ס יון ײ ת מ םי ז ׳י ר יי קל*יה מ  
םים ױני*ז דער <יח ותם  

« » םי»י«»מנגחײם •
י ם י מ » דאם *ז. גיסיט ב  

» *נ ין ד: דיי »י«ט 1«ם  
ס די מו ו ײי  ■tnao נים

 נױיארקער די חאבען דינסם«ונ«וומנט .
 נע- שעהנןם * 1א«ןרײגת»־ם«ו«נעה*אטע

 ברייענש אין םיגױננ סעסמר נעראא
 סאמוכיעז אויםשליםליך האם םיטיגג רער
 אין םטרײס נעמראא םון םראנען נױם
־ארק. נױ םון אינחסטריע ?לאוה חני

 1םו ט׳מרםטן דער םםודענט, ברותר
 םי־ םין טאן דעם נעגןמנן חאם ל«מ*י,

 עמ־ דעם *ייי אמאװיזעז האם ער נױנג
 p»*« חער׳»ט עס ײאס מאםקגם, םטען
ו סאאוק ם#י מ  ‘סארדאםט און מ

 קאםיניםטיעע די ttw טאר€םמען אױס׳ן
טקםעסײם. ססעב

 כמנמרז׳שער דער ה»»א»ז, J גײײנר
יזדע צענענרע א 1א' חאם ,2 לאקאא פיז

ט ״י טת׳ס ■ראביקםזה ײניאן •לינ מייי
 א*נע*עגעי האט <ר םאמנם. איזם״עז

תן « תמן מריכט מני  £ארהאנד* די ו
אלע וחמ«ז כאיעכאם'^ די סים <מנ«ן

>€*h

 סאע־ װענעז און פארבארײטונגעז ^זיייס1
2 צאקאצ סון םראנען «ויעלע

 םארגע־ איז נאריכט ?איאלאג׳ס נאר
 מעלכער איז דיסקוםי^ לעעעהנ » תומעו

 בריחגר, פילע באטיילינט זיך האב׳מ עס
ײ: *ווי׳פזנז וואננער, ליװיי, רידניק, ז

 ימלכער םײנבערנ, און ראמםאן נלאס,
 אינםזרעסאנטע זעחר • נעהאלטען האם

ד אז ביסעל א םיט נאר יעדע, תז מ  אי
םוןי.

 '■•אננער ־arma פון פארזזלאכ א י1אוי
 פולםםער דער געחאחנן אויםנעדריקט איז

ײ *ו *וטריי  איחד פאר םיחײנ: יוגיאו ד
 נעגעדםא־ די טמעלוננ«װ אנם׳זזלאםענער

מן חנ  דזןר פאד איז נאלעבאםים די פון חנ
םן• ארביינתרב די פון םארםיידיממ  אע

מן. חנ
 ליוױי בריחד־ פון פאר׳פלאג אזים׳ן

פו «ז מײאריח בידפלאסיז איז
rm.■־״ ‘י י “־- ’־*'*" *- m JK U fw’

.HktXjSttsitl

 װיים־ די פח 1אי וואניער, םרעזסורער
 מלפערז, את רײזמרג ■רעױחמטען

 אגודי־ טםע םיםגעכראכם זיך מים האט
 סםרײק אוימעארבײנמ םתלע »ת זומ׳מ

פצעגעל.
 «יך פיחלם עלזנזינגער פרעזידענט

 זעהר איו און גפזזנם איז מםער םיעל
 ײ oyn בלזיז, שאד • אויפנעהײםערנג
 *ינדר דזנר אין לאמ אננזמזטחנננםע

 יוניאן די און איחם באאונרוחינם סםייע
ם איחם לאמז זארנען  זיכמר1«ל m% ני׳ו
s חנר איז צוריק זיך רייסם iy e r אדײן 

^ ױניאן דער » קי דנ ענ  חיאסױ־ די ם
 *וריק ניט ntoy איתם ערלויביז רים
מן זײ  ניז טעגױמיים יתיןזן זײז w קו
in גיט T« ײעט ער y n פאאשםענרינ 

קרוונפחימ^ זײן םוז ערחאלם
 דארװאוםט זיך eyn שלעזיעמר מען

 רי oyw סקעג־טעטינפײם, תר ווענען
wmowyp ם־י <ו, נרייםמ tan םםרײס 

 אויםמ־ איהם «ס oyn פארסיזימזון, *ו
 *ד יזאםוניסםיאחנר חנר tvivi בראכט

a איז ער שטערתנס־ארב״ם. n y וטוי 
tram roem אין חאםגונגםםיל 'M y

o n זינרײמן vm p פיז an־ t« j y w 
ר איי ער מ s זי ip מילאז םיר fm יתיאן 

. זײן. גובד שונאים

on עקזעקוטיװ דדמנמראי ty ,Tmya 
o נאנײ׳וז <yt זי n יתי^ז BCVMMD 

ח y פ»ר װ ז «יי© ק י  ס־י םטרײק, צום נ
רמ ניט גייד סטרי y» y חמי n wm f ip* 

>s r s  ,tnyn  \ f ן ר׳  חר • םםרײ^ מ
y אי| •רײנזיקוטיה א׳ננענחייט n .^ יוני

wn לױויי׳ט אויף
w ir ra w  \p a fiv

י מ  עקזעיווםיװ Jriwח
 m זי װווחיען

 i m פיז
5 tvsדט
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יונימ זהרהערס נארםעפ דידיס *ינפעו־נעמנאל דער פון *תאן *פהדערער
PRKJE 3 CENTS,29 נמי, פועד31 פרײמאנ»New York, Friday, May 31, 1929

vmm זרנחםפױע ®זן תו מ ms תר חייפה תס
ען ט כ רי א נ פוז ב נ מי ס ט ע נ ע ד ד ע ר קי • ם נ בי ל און ת א ר ע ענ ש ע דז ר מ ע ש ח ע ר נ ע ל אנ ען נ ר ע מ ם ײ אג ם ב ע ג. ד נ טי ע — מי ט מי א  ®ון ק

הן ע ט צ ליי ר ע ש ט ־ פ א ר ש מע ל ען װיי ר טי װ מ ד ^ דו ח נ ע ר ע פ ע ר ־ ק ױי ט ק — ם ריי ט ע ס צי לו א עז נ ר םי טי ש ײנ ד א ג ע נ נ א
ען ך מ ר הן .ח ע ט ש פ ױ ת א ר. די פ ע צ ע ל פ

 מיש ענפפעדפ םיסיננ *פמדיסםענסען.׳- שםורסישע ארויס חפפ מנױםוננ שלעזיננער׳ם פרעזױענם
פעפיניךם יוניאו זיץ צו צודיסהזגהדען קענען שנעל ז? מל ער אז ומונםש אײנשפיםינען

 זײעד ה«בעז אעדוםטריע םוט fm קלאוק דער פול טשערלײט שאפ די
םיר !רעכט דיםטשארדזש איצטינען דעם גיט וױלען טיר :געז*גט װארט
 זוילען םיר !םיםםעם שאפ םוועם דעם אין װערען פארשםאנט ניט װילען

!שטיק-*רבײט סײן נים
 אלע פון םארשטעהער די פון ענםפער אײגשםיםיגער דער נעזוען איז דאם

 װעבםטער אין םיטיע שאפ־טשערםו^ ענטוזיאםםישען אױפ׳ן שעפער קלאוק
 אפיצערעז די םון װארט ענםשייחגנדע otn אווענם. דינסטאג לעצטען ה»ל,

 ענט־ אזא םיט נעװארען געז*גט איז ארםיי, םאכער קלאוק נרױםער דער םון
 קאםפם־בארײטקײט, און ענםוזיאזם אזא םים באגײםטערוננ, און שלאםענקײט

r נעפיגען זיכער װעט עם אז ' t צו און ארט ריכטיגען אויפ׳ן אפקלאנג 
צײם. ריכטיגעד דער

 לײדט װשס םאםע, םאכער קלאוק ליידענדער דער פון נעוױםען דאם
 ערני־ און שפלות עלענד, און פיץ נויט, און חונגער לאנג יאהרען דרײ שוין

 חוצפח דער גענען שעפער די אין ארבײםער די פון •ראטעםם דער ;דערױנגען
 קאמוניםטען, די פון םקעב־טעטיגקײט דער נעגען און באלעבאטים די פון

 םוט און קלאוק די דורך האל וועבםטער אין געװארען אױםנעדריקם איז װאם
 זײ אז באלעבאטים די צו װארנונג ערנםםע אן געווען איז שאפ־טשערלײם,

!פייער םיט שפילען ניט זיך זאלען
פארטרעטער טױזענט װי העכער םיט חאל װעבםטער איבערפילםער דער

ר א נעווען איז שעפער, די פון ^דד צ לענ  ױניאן, דער פ,ץ רוף אויםץ ענטפעכ נ
אינםערנעשאנאל. דער פון דוף דעם אױף

םט דער  קאםפם-בארײם־ אץ .קאםפם־װיליגקייט די ענטוזיאזם, און ניי
טיננ, דיזען אױף נעוזערשט האט עם װאס שאפט,  גײםט דער געררען איז םי

שטעהוננ אץ װידערערװאבונג פון אן גרױסע נייע צו אױם ײ צו טאטען, יוני ת נ
)8 זײפ אויןי (*לוס

 אפצז־ זז אנטזאגעז טאנזפעקטשזרערס
 מניאן ;רעכט רסםשארחש פוז זאגען

פאדערונגען דורכצופירען אנטשלאסעז

קלאוק צודשעז
און טשורערס

 צװי• אנריםעגט חתר זי ענדעם הײנט
 בא^נבא• קצאוא n און ױניאן דער שען

 אוכר םיצ ווזוי געבראכט האט װאס טים,
 שוועסי• און כרידער םױזענטער אויוי נצי?

טרײד. איז ערמ

ט ענ ד ד ע ר ש ® ר ע נ ג ד ע ל ש

 ערצוינם פארדרום נרעםטען םײן צו
 זײן *ו נעזונד־צושםאנר םײן ניט טיר
 זןייג־ דעו אװעננ^ חיינט אייך םיט

 גרויסע » ivayp וושט םיטימ טינער
 אנט־ ר9ד פאר באדייטוננ היםטארישע

ר חנר םון וױקצוננ מ אנ  סצאות־אינ־ נ
 איז מיטינג הײנטינען פין רוםטריע.

 גורל m אפהעגנינ םייל גרויםזגן *ום
 פלןוזקסא• םויזעגמער צעחנרלינעו םון

ר  סיגדער און פרויען זיחנרע םון *ח מ
^ צאנד״ גאנצצן איבער׳;  פר אײך או

ivp נים אווסנט חײנט u p ארביײ די 
 נ^ר ושר׳קלאוק־אינדוםסרשג אין סער

מ די אג  ײזל־ פאר ארבײםעז־שאפט ג
ר n זייט איחר מ v ג«וחנן םאצ » 

 פון און באנייםםןחנג םון ביישפיל
 חייג״ אייעד <yt ?אםםםוױלינסײ^

 די «ו װארנתג y זײן םיסימ םימר
מ י ע ו pnyi oyii י י  נאכצוגעמז ■y ז

a נעחנבגא אי״ערע ru n rty t, און 
o נעגיז«יי אויך n ra rtt inyn  oyn 

װ פון איינינתייט די  *רבייטער־בא■ ח
 אויםנ׳ר זײ פאתיכטעט און ווימינג

nooirp .מע מגונ ד סו ת^־ י
^ * __________________זיי

ט ע נ ײ א ^ ן ו ג׳ר קאםוי ציפ אײן־ א
»»1

 חר א נעװען איז אגריכמנט ריז«ר
 ■yp באריטטןן םרויעריג פונ׳ם זוצטווט

 any* אין סםרײס נענעראל םוניסטישען
 װאמן. 26 תדויערט האט זואס ,1926
 30 אמעזזאצםען oyn אגרינמנם דש־

tnayayo. ׳ ארב״םער די«r םרייד yn- 
ן  זײ אז שליטען םיצ אזדי א*יזם םון מ

wr5rn און פאתעםען ניט לאמ איתט 
iru א^נם jnuy םעהר זאל ער אז l"p 
אויפשטעהן. נים הםתים תתית

א- י1דאר עם ווען דינםטאכ, ביז  ם
nroip אנסשיידענדע רי nrw cjyp ם־ט 

o n די װעלעו קאונםיל, אינ^םטריעצ 
 סאו:־ אינזשםטריעל די אין באציחזננזמ

 לוים וױ זעלנע די בצײכעז «ד1שע סיל
o n אגרינמנט. אלנמן

 צייט ױניאן אצע *ו אפפלירט tyu\i ױ
 1םי זיך זאלען «ײ אז שעפער, די איז

dpj«p ניט און וראװןצירען צאןען ניט 
ipty^nao די ביז צאננ אווי שעפער די 

ם יתיאן מ w ױי ו in אױםפא־ ניט
i n n•

 די צװישען סאנפערענץ צעצטע די
 יר דער און ניאנוםעקםשורערס איגםײד

”j נעבראכט ניט האט ניאן, p חנזול־ שום 
 נים זיר i»ayn באצעבאטיס די טאטען.

 דים־ איצםינען דעם םון אפזאנעז געוואצט
^ן רי און חנכם, טשארדזש  נעװען איז ױנ

 םאדערונ־ אצע דורכצופיהרען ענט־^צאסען
 די ארויסנעשטעצט. yyn זי װאם כען

 :ao:yo םארנעהוסען איז קאנםערענץ
 את ר^וםעצ פענםילװײניא אין בײטאג

 די שעה. םייער העכער נערויערט האט
 נעײ?מ מאנמגםענװיח איז סאנםערענץ

 nppnyo ז״נען עם אח שטודםיש, ןעתר
 םיינוננם־םארשירענ־ שארסע זעהר םען

 די פי) פןא־שטעהער די צוױשען הײםןן
 םת פאדםרעםער די און םאנופעסטשורערם

ױני^• דער
tn באצעבאםים רי y n תאנ־ דער אדיױ 

 נע־ םון ציים די ry ערקצעהרם, םערענץ
 איצט m און םארשוואונחגז שוין איז בען
 נעהםען. םון ציים די נע?ו«מ שױן איז
tn־ty’:i’ די y n  njnsnonyt נע־ דעדױי 

tpayn onw די ry ענטפערם, anya איי־ 
צ נענטציך ^ ײנ  און נעמבזמ, נים נאר ?

ry ארבייטער רי in y n לצ» yn?ט ׳  מםוז
 רי םארבעסעדוננעז. jnv,,r אויםסעמםען

 די ty ,omnpnp t»ayn ױגיאךפיחרער
שצ^נן פ*םם היינם איו ױניאן  צי עגם

 זי oyn םאתרונגעז, די פאר ?עמםען
oyn אנייאוע3 ושר צו ארויםנעשטעלט 
אנרימענט. סון

t'a די  ty»jv דער צו נעהומעז jyp• 
in םיט םערענץ n צים אױםבעםערונגען

 יחמען ומריםזננם םון פונקט איצטינס
 םון צרשםןר רער דיםםשארתש־רעכם.

 -p>y3 די ry ,ra פונקטען זיבצן דתע
 דים־ טארען נים םעהר 1אוא*1 באםים

 װײצ שאפ־טשערמאן. רעם טשאררזשען
ity' טשעדםאן דער װי צאננ oyn םורא 

tBP ,o ריםטשאררזש דעם סאר an טר 
 צו סציבט t«r ערםילצן נ«ה«ריג וױ נים

 יוניטן. דשר צו און שאפ פון ארבײםער די
 אנריםענם דער tvp באריננוננעז prn אין
 ימי־ די tpayn װערען, yn’?y«־jyp ניט

 רעריבען oyn און jB'rutD’g: וא־פירנר
1אי אדבייםער די פאר װערט ?ײן נים

).2 זיי• *ויף (אלוס

c משליסם ױניןן מוזשפממר 
צ8נעער פאױו הילןז פינאמיעלע

ברוחמ־
no m i n אינםקרנײשאניצ, חןך syn 

jn • ערחפצםעו Tyn צעצםע o r u n r a 
ty.«» i פח ידתזז n אין >ey ש׳ד  אנח

*ty *p אונטער־ צו באשצאםען האם
 שוחנם־ איז ברידער יארקער נױ n שםיצען

m ױי\ גמצוואונגען \חוי*\ ױי וופן 
m

jm e e n m  pry^p זײ m n o n y o 
m צו וױיטפר 'r jy r iy » חיצפס־ נרויםע 
jrnrpy מן «ו ^ די מ  ■yn «ײ ty און צו

oyi ty בען in רש־ פון םארשפרעפען 
 באװצנוננ ראדי?אלער אידיש׳נר גאנצער

i און n  no בא־ ארבייטער אםעריהאנער 
Pty>P w גױ די העצ״נן צו װענונג, ty t 

ioo״ipp שוננד־ גענען קסמא וײ«־ אין 
מן סיסם׳מ• שאא סזוזס לי

ע י ש ױ א ט ם ם הי ב ע  װ
ל א ע. ה צי לו מ ע ר

i םון לײט1שא«־טשע די ,1טי n 
 * ײ3 יע,1וסם1אינ סוט און קצאוה

o 28 ססחאםעצט םיםיננ nמוד, ט«ן 
 אויםוחד חאל, װעבםםער איז ,1929

o 3 ינ1חננ nבא־ אונזעחנ סון יבט1א 
o ומנען טמנמ n די פון ושזוצםאם 

tnttnvojyp אוי באצעבאט־ם די מיט 
 «ו באצ«ב»םים די םון שטןצוננ די

tpatm אונועחן yo דרימן ona 
 םים ײם1ענ1צופרי פולסטע 1אונז«

m 1אונוע פון חאנדצוגג Tfoayp 
רענ׳דקאטיםיס

 אונ־ יויםצודרימז מושליסען 1םי
ipt 1אונמ ש«רעכעז1םא און צוטתי 

 כא־ די צו אונטצדשטיצוננ פוצםםן
 יוניאן 1אונמ סון פיחחנו־ אח םטי

ra אין t’ n גןװינצן *ו באםמענגען 
»n נצרעבנמ אונועוש אונו n y o־

. ■ י * תמיז•
 באםאצ־ צו אויך אשצים«ן3 1םי

 םאכעו צז באאטטצ אונזזגרע םעכםימן
 V סאי ײטונשן131סא נויטינ« אלע
”p אצ1נ«נע ioo, 1ײיא« ”1 םאצ אין 
 1«צי1י10 י y צו סוססן tptpp נים

 און 4*םי(3ב»א« די םיט אױסנצײר
Tt tpoa^oiyo *re צז ipocpp כיט 

ipttw *1אי טאכט 1גאנצ 
w אומעחנ ביז םצנחײם a n n 
tP « tin מייז ו

izk'l


