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).1 «״■ (1• («לוס
*lyuaspu ע*טען> M r, 17 איז 

 צ** ױגי*ן ר״נקטוטמזזנער in אין און
 סארנעקומען ■ זיינען ס*:ט*ג .20 ק«צ

 דינס• און 35 צ*?אצ אין עצעטמאנם די
. .9 צ*ק*צ אין און 2 צ*ת*צ אין ס*ג

p זװם נעהען מיר װען m, חוסען i *b 
 ,3 אאסאצען די אין טאנווענמאדװאחצע)

2  צ*?*צ אין װאחצען די .91 און 23 2
 גאװעם• טען11 דעם ׳*נת, זיין װעצען 10

נער.
 נעװאיען נעװעהצש זיינען איצט כין

:תאנדיראטעז טאצנענדע
העצער, דזשײ?*ב :17 צ*?אצ םון

m* 1כאי בעאסאן, א. * n, סטאנסע־ 
 םארטרעטער *צס אעווענטאצ. און וױטש
אעײיז, ם. :נעװאתן ערוועחאט ןײנען

מאיעור און העכסם עט״שטײן, א. ב,1נ*צ
.'PO

 : 20 אאקאא ױגיאן םאכער רײנקאוט
אראינםקי. און םרידםאן סאציגםקי,
r :35 צאקאא n. ,םאהם נרעםאאװ 

jn*p, .ס. אאננער, צ. װאסילעװםסי, י 
 ראט־ א. און ריױ צ. ב־נעצ, א. אראנססי,

שטײן.
;1585 שאעזיננער, נ. — 2 צ*קאצ

IP3 ,;887 מאזער, כען ; 1186 ?»שצא ; 
 ; 749 פריד, ח. ; 773 םטירענט, אאעטם

m ,אייגראםםאז, א. ; 748 *וסערמאן 
 םײנ־ י׳שראא ;703 נאאונ, נ. ;738

 ה. ;690 ראזענבערנ, א ;690 בערנ,
.632 חיינס, נ. ; 664 ט׳טענסער,

 x ;933 קױוצנ•*!, נ, — 9 אאשאא
 .0 ; 763 נערטאן, ס. ;783 ק*«*ן,

 נ, ;687 ז׳װדאן, ח. ;751 נאאדטטײן,
 .0 ; 640 איס, .3 ;673 ראזעננעמ,

.593 רעדנאח,

שיקאגא.
 נאקאנט נאויז אונז זיינען איצט ניז

 »*P’r דרײ סון װאהא־רעזואטאטען די
אאקאאם. נאער

 צ*?אצ אפרײםארם פון טעםנערם די י
 סאא נאראוױץ, ד״װ ערװעחאט חאנען 5

םײטעצס*!. נ. און פצעק
 אצצאא oipona סון םעמנערס די

x דען ערוועהאט האכען 18 * ip rn
 צ*ק»צ פיני־עערם טו; םענינערס די

 .n ,ipppa סייראן ערװעחאם האנען 60
טרונאתאװ. און רוטער

קליװלאנד.
 נע־ נעװעהאט זיינען לאיװאאנו אין
:דעאענאטען שאאנענױע ײארען

םינ* טעם שרענד, אואיס : 26 צ*?אצ
ס*צ*מ*ן. נ״טען און העא

 pprn באקסט, העררי : 27 צ*?אצ
סיאװער׳שטיין.

*' ט־אי :39 צ*ק*צ :orp, טיאי
ppopip און map .נאאאגער

םעם נוראאניש, ױאױס : 37 צ*?אצ
.p t id

הריינדאער, טשאס. : 42 צ*האצ
טייטעא. םאריס

 מאניסטרא, 1דזש* :44 צ*?אצ
i * r n .אאאסיא

 סלןמ־ק דעד פון אדםיניססתמדע נײ־עוזועהלפע
35 ל*ןאל יזניפו, פרקסקרם ורעס און

 לאסאצ אין זײנעז מאנטאג אעצסעז
̂ן •רעסערס 86  װאהילען םארגעקומען ױני

 אויך װי דעלענאטען, סאנײעדטאן טאר
 םאר אדםיניסטראציע ױניאז גײער א םאר
 אין אינטערעס דער יאהר. קוםענדען דעם

 אז גרויס, אזױ געװען איז וראהלען די
 העכער נעװןורען איגענעבען זײנעז עס
שטיםען. חונדערט 13

 דזש. איז צאסאא םון מענעדזשער םאר
̂או  סיטיג: נאםינײשאן אויפ׳ן נאך ברעס

 געװארען. ערװעדאם אײנשטיםינ װיחנר
 טשער״ איצטינער ביז דער ׳קאחן מאקס

̂סט איז אאס̂א מון מאז  וױ־ אויך דאמא
שטימע אײן אחן געװאחמ ערוועהאם חנר

m n
 קאאוס םון סעםבערס עסזעגוטיװ םאר

א. :געװארעז ערװעהאט זײנען דיװיזשאן

 וױי ח. דובאװ, ח. גאאדבעמ, כי. ׳בי;עא
 טריאינג, ב. ׳זאסאא.ײ א. װיאקס, ג. נער,

 םארקוס, מאסס אאנגער, יל. אעוױנסאן, א.
 יסאוצקי, ה. סיאװערםאן, מ. םעאצער, דזש.

 י קאאבאס, הארא צוויק, דזש. םיאייס, מ.
שטדאוס. ה. און ראטשטײן

 דרעס שון םעמבערס עקזעקוטױו םאד
 װאסיאעוױ י. דוירסט, ס. . :דױױזשאן

 י. סײיס, ס. ׳ריף א. אאעװ, םײער ׳סהי
שוירמאז. ס. און סאץ דזש. םײנסטײז,

 קאאוק םון אײדזשענטס ביזגעס םאר
גאאד, דזש. אראנסקי, טש. :דיװיזשאן

 ם. און גאאדאץ־סקי ם. גאאדשםײן, ם.
האראאינסחי.

 דרעס פון אײדזשענט כיזגעס פאר
שעכטער. ג. און גוזמאן ט. :דױויזשאן mm גרױסען פון פײעווננ יןהריגע 

ססױיס נאכער דחןס
 וועט נאוועמבער, טען23 רעם אבת,

 אינםערנעשא־ דער סון אױדיטארױם «י|
 גרוי־ דעם שון שײערוננ א פארשוםעז נאא
 נע־ איז װאם םםרײק דרעסםאכער םען

 צוריש. יאחר 20 םים נעײארעז טיחרם
 *וזאםענ־ אינטיםער אן זײן וועט דאס

 חא־ װאם איי̂נ ױניאן אאטע טאר טונםט
דרעס־ ורױםעז איז באטייאינט זיך מן

 זיינען שייערונג דעד צו האםא. מאכער
 אאסאאע »אע נעװאהוז אײננעאאיעז אויו
ױניאן. דער שין נאאדםע ד^ענעראא און

 באהודען צו עװער איז עס װי אזוי
 װאס יעניגע די »אע שו; אדרעעען די

 אין בצטייאינט דאטאאםט זיך האבען
 צייטונג, דער דורך זײ מיר בעטעז קאטף,

שײערוננ. דער צו שוםען זאאען זײ או

 די פאר שעפעד ורעס און המוס ודיםערק
• פאלעססינע אץ מליםענע

רעין, עתםשאױזיװ
 $ 833• — — ט׳טערםאן ביגו^ ת.

חנין, גאוועאםי
 38.05 — טמצרםאן נאװא, ם.
גואט. ומררים

m. ,37.90 טשארםאן טעםאער 
חנינווציר, ;סויער

7355 — ט׳מרסאז טאסטין, ד.
. ״ ת ײ י ^י

 24.20 ט־טערםאז נאאדמגת, ס.
בראם״ וױלקם

 32.00 — ם׳אערםאן ,umpp י. .
סא- קאומ

טאררי^ אעודםץ
 טשערם. ײאםערםאז, ח«.
בראם., שוירמאן
 — ם׳שערםאן אאעסשי, ס.

,XP שאוט טװאאיטי
 — ט׳שערשאן נעססאן, נ.
שאו, נודיער

 — טשערמאן ריט׳טםאן,
̂. ױניאז, דרעסניאכער  50 ל$ו

דרעסמיישערס, קאסטאם
-----׳. נ. 38 אאשאא

 ױניאן, םייטקרם חוינשאים
--------— י. J 20 אאקיא

1850
101.50
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 טיס איז אװעגט מיטװאך אעצטען
 ױנײ־ שאטער, איחר שון נאגאייט טאטא,

 *ippj טאטא, אטוירני דיס. סטײטס טעד
 און סיטינג ררעסמאנער א אויןי סען

 טרײד־ױניאן סײערדינע א מחאאטען
 א»נעהאאטען איז םיטינג דער רעדע.

 ?ריס־ וױםענס ״יאננ דער אין נעװארען
 עװ. אעקסיננטאן אםאסיאיײשאן׳/ ט׳שען

 איינער געװען איז און םםריט, טע53 און
 שאםטאם־ די װאס מיטינגען, שיאע שו)

 אין גערושעו האם ױױאן דחנססאנער
 דריױו ^רנאניזאציאנם איחר טון משך

 אויסערנעװעחנאיכער אן געװען איז עס
ip ניט״ױניאן רײכסטע די נענען » r. 

 שארזאסעאטען דעס אויט םײ םיטיננ
 האבעו װאם רערנער, די אױט סיי עואם,
on אדרעםירט. סיטיננ

 אינער־ געװען איז חאא םייטננ דער
 דרעםסאבערינם, ?אסטאס די טיט םיאט
 ׳טעשער רײכסטע די אין ארבײטען װאס
 די צװישעז עװענױ. שינשטער in אױף

 זעהן נע?א;ט מען האט ארנײטערינס
 און נאציאנען טאר׳זייחמע שון שרויען

 שרוי• םאאװי׳שע באא^ נעבען ר.nאענ
 ששאניעײ נרונעטע נעזעהן מען האט ען

 רעדנער די איטאאיענערשעם. און ?עס
i מיטינג אױש׳ן n ’w נע״ ניט זיינען 
 יוניא!* נאויז נעװעהנאין־, װי װען,

 זיר האבען רעדנער די צוױ׳טען שיהרער,
 שאאאט־ שון סטו^טען נעפונען אויך
 מיט׳ן סימשאטיזירען װאס קאאעדז^ ביא

 שאסטאם in שון אױו11 אמאניזאציאגם
ױניאן. 1עםמאנע1ד

v א in :i»Kp| האט עס1אינטע 
n 1איה םיט אמיסנעתפען v i, םיס 

̂כע די טאטעא,  ױנייטעד שון טאכטעי ױ
 װעא״ טאטא, אטױרנ־ !יסטריסט סטייטם

 מיט םטװענטין קאאעדזש אאס איז כע
p חכר׳טעם 26 נאו vw 1א שאש אין• 

אע״ םיט׳ן כא?ענעז צו זיך אום כײםען

 ףז אין ארנײטער־פרויען די שון בען
ipavr. װי op איז p ir נץטאא• נעװען 

in, ױגגע די איז ppojnioo גצווארצן 
םאחרו»1צ איחר '׳■ון סאציאאיםטקצ א

M אין r.
o( האס טאטעא סיס i^ r p איהוצ 

o טאר שאו^שאחרוננצז n סיפיע 
נייסער1א די םאר אז געזאנט, חאט און

i ױניאן די איז שרויען n איינצינןר 
 אענען דאם inpopnon צו םיטעא

נ״טער.1א n שון
 •ראוי■ in גערעדט אויך חאם עם' .

o in םון ip r’no in אין װניאן v j 
 •םאמאםעאטע די חאט ער און יארת

 גרוײ on ייענצו ^צײאםn !!עםםאכער
 שון האכען םוזיעענם וי ײאם נוצען םען

ארנאניזאציע. 1דיזע
 נע־ האט אינטעמ^אגאא in סון

in n p  oipi םיינבערנ, אא1י׳ש in נק־ 
 פון iprtipjpo אא1ר^ענע װעזענער

in יארשער נױ o r» rn •פוןי כאאח 
p inאאוpםאכpױניאן. ר ip חאט tn 
on» אטnpרצn טיטיננ  IPJP 

 ippip’ נױ יי םיז שאםף אאימ?ן1חע
 •poprmo די זpגpװ און שאאוססאכע!

 אויסמד האט ױניאן די װאם תנג^
ooopp «םדײד. 1אי 1בייט?1א די 1פ 

ip צ?חאם1ע1 זיי האט on  ipapii נאא־ 
 און ippooom די סון סאמוי ר״כען
 אמאניזאציאנם איצטינען on װענען
 שון טוייװ• opn נאנצעז on איו דױיײ

 נאן האם פיינבעמ׳?( pin א יארש. נױ
oipipi שון 1ארנאנייז?רי די היאער, םיס 
.38 אאהאא

in m איז דרייזען in  ipnpa 
 עסאנםען1אינטע דיזען שון ט׳טעימאן

 uuponp זײן אין האט ip און םיטיננ
o ׳טאום זיין אין אויך װי in si n p i 

d װענען pi די 1ם* ױניאן א םון נוצען 
אדב״טער.

■II

62 ממאל כײ װאהלען מנװענשןן
 ױניאן װאירקערס ;ודס װהײט די
 דעאע• פאר עאעקשאנס אשהאאטעז װעט

 אינטערנעשא־ קוםענדער דער צו גאטען
 דעם װאך. קוסענדע די האנװעגשאן :אי

 װיסען אאזען מיר װעאעז דײט גענױעז
״םארװערטס׳/ דורכ׳ן

 אזײגער 2 פון קענעז װעט שטימען
 די אין אװענט אזײגער 7 ביז בײטא;

פאעצער: פאאגענדע
 ברום צװישען סטריט, םאדסײם 106

גרעגד. און
 34 צוױשען עוועגיו, אעקסינגטאז 247

סט. טע35 טון
 װעסט 3 ױגיאן, דער פון אפיס אין

סטריט. טע16
 װאס ױניאז דער םון רמעטבער יעדע

 ױגיאן דעם האבעז מוז שטימען קוםט
 װעאכע די נאר און זיך. טיט ביכעא
 װאכען 39 װי םעהר ניט שואדיג זײנען
שטימען. צו רעכט א האבען װעאען דיום

םיטגאידער אאע צו אפעאירען מיר

 םאינם זײער טאן צו ױניאן אוגזער םון
 נא־ טען21 דעם דאנערשטאג, קומען און

 אין 7 און *בײטאג 12 צװישעז וועסבער,
 ער־ אויסנעדעמןנטע דרײ די אין אװענט

 פאר שטיןזען זײערע אפגעבעז און טער
 דעו םון דיגער געטרײםטע און בעסטע די

ױגיאזי
גרוס, טיט

אכדזשעקמאז אץ עלעקשאן די
גוזש ווחײם דער פון קאםימע

62 לאקאל װגיאן. װאירקערס
ג ג. ל. א. י• ו

סאםיטע. — רעזניקאוי, םעני
י דורכגעגאגגען זײנען פאאגעגדע  י

 תם אויוי זײן וועאען און עסזאטינײשאנס
• באאאט:

םעני. ברענער, )1
ראוז. גרעה )2
בעצי.' העאםאנט, )3
ראוז. סאפער, )4
ז. סנײדער, )6

 חןלענאםמ די פאר םױין מנװענמוו םפעציעלע
מנװענשזן *ינפעדנעןמנאל וער צו

in שון אשים אא1די׳טענע i n אינ־ 
 *לע אז ם1אראנזשי האם נ?׳טאנאא,1טע

tPDKinn צו in םון קאנװענשאן i n 
 צוזאטצן טאנצן זאאצן י. וו. נ. א. א.
Dאהnבאווג* א םיט ?איוואא:! קיין ז 

pnD in n. וועם טױין סשצשצא די 
w יארש נױ שאראאזצן r ,בײנאכט o n 

 טון !Pנאטpאn די נאוועםבצר. טען30
 אנ־ םון און יאBאnפיאא םון נאסםאו,

Dipor n n ווי־ וואס יארט גױ ארום 
i םיס ־ innpKro אצן n םשצציצאצר 

 nor צייג^ אין pn םוזצן ווצאצן טריין,
ipo30 on ,נױ אין נאווצסכצר pup. 

 innys װיאצן ײאס ipoopp^n אאצ
 רארפצן טריין, סיצציצאצר in םים

o םצאדצו נליד n 1 נצנצראאW9P1PPD 
i םיז n .אינטצת׳^אנאא

 גא־pאn אאצ ויצאען ?איײאאנד איז •
ipipii d po ih iu p  ipd םטיײשאן גײם 

 צונצנרייט? םיצציצאצ סיט ווצאצן און
’p סים און אויםאםאכיאס tio אשנצ־ 

in טיחרם p ii די אין ipn m r ip n w*

יי• אםיםצם ױניאן רnאױואאנp די
 סאכװענ־ םיט ניוי צײט נאנצע די נצן

 באםי• ויי און ייטונגצן1םארבא שאן
 א IPopa צו ןpאענאטn די זיך הצן
טאים״. ,גוד

רעזאלוציע דאנס
 ציאתי «ן ארנײס*ר די םיר,

 צװצניי, jw7 463 יד,1ם
IpbU שאש־סיטיג^ א גײ  o n 

pm ,ipaopn סזן ניאדיננ m 
 םטריט׳ po26 איסט 120 נאאח־,

ipp אויס • w pjgi אײב ברודצר 
tueipro א* זײן שאר שאש, שון 

:fupsp* םיז tPcnpoPM די צו ״
אױםדת? אאם שא•, שון ארב״ם?!

t n ’B jp in •  o ’ 'p i» op«n  ip tn p 
 150 טון pptd א סיס איחם
 דאם זאא ip איחם, וױנשען םיר

ip»i j .נ?זונםעחזייד

WJm*

I n

II

' 4W m  s •̂ו־־ש^ .־ י׳י

•Tm
װולס

ו ן ו ו ײ

■ f r o R E n * — ( J U S T I C E )

■tiling,».
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n raiwmangraiam a וחט Danw נאשדסעז w
 דרעס דער אץ שעפער סוועט געגען סטױיק גענעו-אל פארהינדערען ניט װעלען קאנפערענצען

 אוטשטענדען אלע אונטער אינטערנעשאנאל די װעט סטרייק דיזען אין — אינדוסטױע.
 אין ארבײטער די פאר באדינגוננען לעבענם און ארבײטס בעםערע אױםרןעמפען מוזען
שלעוינגער. פרעױדענט אגט — אינתפטױע דער
 דרײ פארגעסוטעז זײנצן װאך פאריגע

 דרעסםאסער דער צװישען שאנפערענצען
 םאגזםעהטשורערס דרעס די און מניאן

 דאס אסאםיאײשאנם. דזשאבערס און
 זײ אםיציעאע ערשטע די געווען ןײגען
םארהאנדאוננען. אגרימענט װעגען צונגען

 ער־ דער האט שאעזינגער פרעזירענט
 איצ- דעם םון ביאד א אנםװיקעאט שטער
 איגדוסכד דרעס דער אין צושטאנד טיגען

 טרײד־באקאנט־ גרויס םיט האט און ױע
 עם װאס כאאס. דעם אויפגעװיזען שאםט

אינדוסםריע דרעס דער אין איצם הערשם

 סװעם־שאפ דעם םון װאוקס דעם דורך
 דער װעגען שיאדערונגען זײנע סיסטעם.

 אין ארבײטער די פון אאנע טרויעריגער
 טיםען. » געמאכט •האבען דרעס־טרײד

 יאאן5 א םארנעאײגט האט ער אײגררוס.
 אין צדדים םאראינטערעסירטע אאע אז

 םאר־ מים זאאען איגדוסטריע דרעס דער
 סאמןז דעם אױםנעהמען כוחות אײניגטע

 באזײטײ צו אום סוועט־שעםער, די געגען
 אינדוסט״ רער אין חנטאראאיזאציע די נען

 סװעכד דעם פון ארױס װאקסט װאס ריע,
םיסמעם. שאפ

 דעלעגאטען פפר רעזולםאפמו ודאהל ווײסקרק
מנווענשאן סליװלענדער וער צו

ם. — באאדד דזשאינט פיאאדעאפיער צו דעהעגאטעז פאר װאהאען די
רודין. ויימגן סאנװענשאן קציװלאגדעד חנר

 גאקא־ די אין פארזננדינט. שוין במעם
 םארגעקומען זײגען װאהלען די װאו צען,

̂וף, אעצטער דער װערענד  םאר• די איז װ
 געװען באטײליגונג און אינטערעםירוננ

גרוים. ועהר
ױגיאן, דדעססאכער ,22 לאהאל אין

 נעװארען אפגעגעבען זײנזנז יארק, נױ
שםיםען. 996

 בכאל איז עס װאו 40 אאקאל אין
 זײ־ װאהא״סאביף, הײן םארגעהוםען ניט
 געװאיען אפנעגעבען םוגדזנסטוועגען נעז

שטיםען, 700 וןעכער
שםימען. 400 ארום 91 לאקאל איז

 האמ דובעםסי •רעזיחנגט ע<ןטינג
̂ש לאקאא זײן אין  אײנ־ א( כםעט באהוכ

 האכ־ ־ווײס־פרעזידענם װאוט. שםיםיגען
 װאנדעו־ װײם־פחנזידעגםעז די און פאן
ן ו  לאקאלם זײערע אין האבען גרינבערג י

 אפנענעבענע צאהא גרעסטע די בא?וםען
שםיכתן.

םאאגענ־ זײגען געװארען געװעהאמ
חגלעגאטען: חנ

 ס. דובינסקי. ד. :10 אאהאא אין
 £רואיגנ, ד. דזשײתאבס, ם. •עראםומער,

סטאלער. מאקש ארן יענקין
װאגדער, הארי :23 לאקאל אין

 םרוםטשיס ברודעד םרימעט, םענעדזשער
דזשײקאבםאז. טשארא און

 אוז שװאנער טי^ —,3 צאסאא אין
פענםםער.

נדינבערג, תאיי :91 לאאאל אין
as און ציקאלפי פצםעד בערסאװיטש, כס

 חאכםא!, תמוצױם : 22 צאקאצ איז
 דיגעד־ םארגאצין, שפיאטא(, סענעדזשעד

 יא• מגין, אײדא מירסק/ ראוו שטײ?,
w רוומנפעצד. אחידאר אזן שנײדעד

 m\" םיצאדעצמיא אין
נריחגר: םאלנענדע מײארען

 0ריי or5p :60 צאהאצ איו
 M דאםסק♦, כס נצוסמעצד״ א. ^עײיז, °•

שסעס. ם. גאצדין,
דאנאםא. דאצוי :47צאסאצ'

:62 לאקאל
 שנײדער א.
 שאפירא ם.
 בראמער ם.

גראד ראוז
:38 לאקמל
דרייזין ב.
 רזשימןאבם י.
 װיםילא ר.

 בערנשטײן ראוז
: 82 לאק#ל

 ראזענבאאט מענערזשער
גרייםער םארים

 םון גאסעס n םון פארמרעטער די
 געמוזט האבעז אסאסיאײשאנס דרײ אצע

 פרעזידענט פזן ריכטיגסײט די אנערהענען
 צאגע דער םון שילדערוגגעז שלעזיגגער׳ס

 ארבײ• די םון און אינדוםטריע דער אין
 די פ\ן י1סו צום איז עם טרײד. אין טער

 אז געװארען, באשלאסען באראטונגע{
 ואצען צרדים בײרע םון םאב־קאםיטעס

פארהאנדלונגען. די פיהרען װײטער
 קאנ- די םיט קאנםערענץ דער בײ

 םארטרעטער זייערע האבען טראהטארס
 זײנען קאנטראתםארס די אז ערקצעהרט,

 מיט קאטף צום אמאניזירעז צו זיד וױצינ
סותט״שעפמר. די

 ״גע־ דער םון רעפארטער דער װען
 האנםע־ דער נאך האט, רעכטיגקײם״

 שצעזינ* פרעזידעגט בײ נעפרעגט רענץ,
 װענען אײנדרוס זײן איז עם װאס גער
 דרעס די םיט פארהאנדצונגען ערשםע די

 צויט אז ערקאערט, ער האט באצעבאטים,
 .קאנםעדענצען די װעצען מײנונג, זײן
 א פארםײדען צז זײן אימשטאגד ניט

 וועצ־ טרײד, דרעס אין סטרײק גענעראצ
 װערען געפיהרט הויפטזעכציך וועט כער

 אויף נעסםען. םקעב און םװעט די געגען
 שצעזינ־ פרעזידענט האט — םאצ יעדען

 געזאגט טאן ענטשצאסענעם אן מיט נער
 סטרײק דיזעז איז ױניאז די װעט —

 צו געלענענזזײש די אויסנוצען זיכער
 דדעם דער אין ארבײטער די םארזיכערען
 און צעבען םענשציכען א אעדוסםדיע

ארבײםס־באדינגמגען.' מענשציכע

דעלענאםען ױ פאר פױין ®נװענמון ס&עציעלע
is סאבװענעמװ אינםערנעשאנאל ועו

 אינ* in םיז אפים דזשענעראא דער
 p»< «ז *ראנזעירט, חאם טעמעמןונצצ

 m 1פי mr:pn:ijpk m צו .־עאענאטען
 צוזאםען tv:yp זאלעז י. װ. נ. < א.

 באזונ־ k טיט טצױוצאנד p'p םאהרען
1 .ppip in nװ?ט טךעין סשעשעצ י 

tpc30 n שבת, ח1יא נױ םאוצאזען n 
אװענט. אין אזײגער 7 נאװ?םבער,

 םײ םיז באסטאן, פון דעלזןנטםעו י1
p*: םון און צא^פי* in רום שטעט* 

p'* נױ i, םיט װיצען וו*סcה*nמיט ן 
poo i n׳'*p>pn ,p n o  i p M| מוז׳ס 

n 30 שבת ציים, אין זײן nנ*־ טען

ipiopii, נױ אין *'pi. לע* p>n־*: 
x n כױט םאהו־אז וױצאן װ*ם an־ *ppo 

 *ז וויםען, םיר צ*זען טרעיז, ציעצע!
 פון *שפאהרעז ײעם סיעין ‘פמ׳גז־ די

 IPin*o .|*r'poe צ»ה»װ»נא הןבאסען,
i םיט ipo ipp ה*ב*?ען קיין n י1םע 
 -d־ip שון און ששדים ipd23 ipi פון

ipt*n יט.1םט
דעא?נ*־ אצע װעאען קצױוצאנר אין

inpii d po upup ipo םטייש*!, בײם 
 צונענױיטע םשעציעא םיט װ?צען און

 *שנע־ םוזיק טים און אויט*פ*ביצס
ip שיחו־ט ip ii ס*נווענש*ן די אין ipn- 

D1PD*11P•

פײעחע prinr צוזאנמ פװמפ, שנת ט»רנען,
ספױיה מנער וחןס נרױםען פוז

: 53 >*p*5 .p'Turt
:69 ל*?*ל .

JTPM'H
:77 >*P*>

איסראעצ.

pn*o,| שגת ipd23 n n נ*װ?נד 
ripa װעם *p םמ אױדיסארױם i n 

פײיײננ * פארסומץן אינטעתעש*!*(
שטײי^ רpםםאכnד גרויםזע on סון

m נ?שיחדם איז וז*ס *im 20 םים 
אמ־ »ן זימ dph ד*ס 4«ורי< י*ווו•

De:ip:ps«ti* ipo'B ש*ר >*po |*יוני
 אין באםייצינם *pt tn*n וו*ס ליײ^

ipiooopn jpo'na •דאד «ז ה*נ»י 
״ אויך זײג» פייע־וננ *m*5pu מד 

ip i*ii J  j  r*  p a n  . m לז* *>p* p ח p י m׳:m>

npn און

«רח און סטײן

ip איז dp וױ אזױ iir בא?ומ?ז צו 
 װ*ט יענינע, י1 פון IPDprw די

 אין באםײצינט ד*מ*צט זיך ה*ב?ן
ipo w  .•bm p דײך זײ סיר i n •צײ 

i ז*צ« «יי »ז טו̂ג n  it  ipoip •םיי
?רתג

prD*JpT«np זיך װעצען אועיםםימ 
oenpitesm אין נאםײצממ  o n און 

in סמיייק פון טיחח»״ די n V r  |p>pn 
opjpto peivoniei'M 1אני*צינ? שיז

 ק^מיטע אומ«ו»רטײאישע די
 דער פון מיטנלידער ױ צו

אינטערנעשאנאל
:יינד1פ

וו?צ־ ,po'o*p ינ?:ע1או:ט?ת?ש די
m: נאשטיםט איז כע *np טון p״p ip 

 װאהצען י1 אויף אויפצושאםען כעאטטע
^ ־an צו ןpג*טpצn םון װצ*  *:־P 1?צי

 *ג־ iPJ״t וו*ם צ*?*צצן, י1 שון װענש*ן
i* נעשצ*ס?] n  I 1ב*א דזשאינם,  ה*ט י

 מ*צ צוויי בײם.1* 1איה שארענױנט
 י1 אוישנעםא^־ם ?םענטציך 1םי ה*כן

in '> » 'o האםשציינטס םאכען צו ipp'H 
”;p עצנ«1* אױנ ,o:*rpp^p די t| •»ש 

 IPO>*mn נים ip*: ח*ב?ן 1סי ר*ן.
P”| טש*ח־זש?ם״ שום, uw  ipjpii־p־ 

װאהצע;. די אין םען”נללמעםינ?
 *נשט?נדמ? ?ן1זיכע1פא צו כדי
in'אין וואהצען p ,סיר ח*כ?ן באציחוננ 

 װ*ס ,1POP1D1BD אונזערע נ»שט־מט
jpnpj i* צײם נ*נצע די זיינען :piptu 

 ,22 ,10 ,9 2 צ*?אצ אין װאהצען די בײ
n* »צע .48 אח 35 p i: i םארטרצםער 

 ח*־ ו*ם1 םענשען, *זעלכע נעוחנן ז'ינ?ן
 ױני*ן, m •צו ניס שייממ י»ם »|p בען
באש*נטש*סט p<p נעהאם ה*:ען:יט אןן

pb טים  opn'p די ip o n n io p 1א| 
ײ װאהצ־בעאמט?. w ז ,tP B * n אומ ip־ 

i אח מאהצען די *ז ?צעהרם, n צעחצ?ן 
”poippn*B |pj שם־כיע; רי i| ן יף1א* 

םן.1א ינען1*נשםענ
ip ען1קצעה1? זײ o " ii, בװ*הצ *ז* 

dp גצייכען1יםצ1א אױםנע?וטעז זײ איז 
p :n '^ i* B איז כים,1סכם *ip a ײ 1צ  ז

o*p o*: נעמאכט ניט ir  p 'p tn*np 
*d שצײנטם, ii ײ ip: נים ה*ב?ן ז  d :ppp* 
ip* צײדינען i  i יח»חײס161צ o n  Tib

i» ס1(של ' i « )2 ז״

 דער פאר תאמיטע קרענענשעל
קאנװענשאן קליװלאנדער

i n זשענעראצ! *i n  |ib o 'e אינ־ 
»i אװו צ*זט נעש*;»צ1טע  ,iPO'ii ד ח  י

o in ' i !ש*צ• כאשסיטם ה*ס שצעזיננע 
 ?*:װצגש*|^צ?נ*־ ערװ?הצטע נענרע

n פיטנצירער *צס םעז n p  m  tie־: 
ה*מיטע: ש?צ

* 1ני ,1נ*גצע 1*1איזי 'ip p i 
װ זש*ינט1 א * .1מ»1טש? )נ

.ippD ,22 צ*?אצ םאתאצים, נ.
.2 צ*ס*צ םםח־ענם, אצזקס

i אים1צ p 'ib, 26 צ*ש*צ.
.35 צ*קאצ ק*ה;, מאסם

.48 צ*־אצ ם*צ'ני,1כי עווזזרו
p ם. in, תשא־נט עי ש־צ»דעצם

.11ב*א
 ק־עדענשעצ דע־ שון מיםיננעז די

 ?וםענדע *נפאננען זיך עצען11 ?*םיטע
ipd:'* i םמ *שיס dpi א־ן ײ*ד n* 

נעשאנאצ.

 דןר ■ םון א^טט^כונג .
 קרעדענשעל קאנװענשאן

־ קאמימע.
d*i' די *צ? i ,pr:p עצ•11 ה*ב?ז

:p בדזשעקש*! איז נים* « |« ip* 
 ז*צ?ן צענ*ם,n ?*מיענשאז װקהצםען

 נאנ־ איזיז־סר בתד?ר צו tnipn ױל
i ,1צע n  tin tuoipro נש*ן7<ז*גוי 

n n pנש*צ pt>16 oopw 3 ,pd'd*p 
* נױ םםריט, 'p i. איז 'pb  iP iP זײ 

dpii *ם1מי1אינפ tpii ,pnpii ו* ip• 
jn»ns*p i n  u p  |pj” r

טשערםאז, נאנלער, א.
j ,ם*רנ*צ־ם loonppo.
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m
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w r  ipsisd osm ra m m
n r a r a j s  m a o

לאיײל םמכער דרעס לע8 «ון םיםינג װיכנדגער דינסםאנ פוסענדען
נאארדס. עקזעקונדװ

v ia  r a  ia o ” 3 ip tio -o  |po»p<
p’va u a o ap n  i nח « n׳*ao >aipjae 

ip r t ip j 8 איזידטר ipoippjiac 9 m s 
n n a c ja P פון o ia rn p jp o  p>a די פון 
 ov iP3>ati pa ,o>apa< דרעסםאכןר

a נפסייציגט זיד חאנען rp j ia o j ’a i n* 
m• <8ג m  D jn ’ t n .נ ip j j ’ tp>r, 

ip rn p jp o  > a iP JPm איזידאר ip>i8J, 
p o jn ’ t n r o ” n| חע• כחנסיאװ, דז׳סא 

י ’ot ו 5 t rn  , in ja n ,נטאגי• חאכמאז* 
V»8 און גי a r  ip r t ip jp o.|

o *ו נדי n  in y o n J iB B **נידאי

”ti טיג׳ון iv o j8 ,»Bt’JBJi8 די און 
 גא׳)ו(אסעז איז פארנןרייטוננען, ססר״ק

jn a i iw 18 פאחי א נאך נ»׳*טיסען «ו* 
J8J״ia e  o ip t און דועס״קאטערם די 

.o i v o n r o n i
op נא׳סיאסען אויך איו m aua i ו* 

pen[ מ־ט־ננ א pc ״8ל דרעססאנער אאע 
tvotpptpp >8P ,זײ םאר אוס נאארדם 

pj’ ’ >i*i8B| כאאע־ די *ו סאדעחגגען די 
 נעװארען אגנענוםען זיינען װאס גאסיס,

*J8P דער oa סון נאראטונגען די אױוי
»n n p•

m סעספל דער אץ  t o d 3 לאקאל
K

ip ד־נין, ןץד n ip jp o.
ia )8/׳pp5p די e די PD8JP>n| ו* 

latrjp דער iuap, איז װאס PD>anpiB8|
איי סאגאט, דעס pc (Pol4 דעס נפװארען

 קאמיטע אומפא־טײאישע די
 דער פוז מיטגלידער ױ צו

אינטערנעשאנאל

w t o דער פאר ארבײטערשא&ם 
m אין אוכײטעו די פח ארגאנידחנג

1 mmmmammmmm—mmmmmmrnm
a

 ב«- ױניאנם םרײד אינטערנא^יאנאיע אץ גמציאנאיע pc פארטרעטער 160
 קאםיםע — סאום. דער אין אונארגאניזירםע די ארג«ניזירען שליסען*ו

ט זיצען *ון ײג  פרע• עקםינג — רעקאםענדאןױעם. *ארשידענע פאר י
קאםיטע. דער פון םיטנליד א דוכינסקי זידענם

a i< די n  pc larjptuap pd*p.
 tpoa^as האס טאיאנטא אין .5 אװ .0

r>a tn jp tta iv ja ,־8 *ו אום מיטאעז  י
t n 't ’ jw די i n  pc ip o ” 3 ia ,סאוטה 

מ  a אויף ט1עקם«לו«טי װערען װעי
מנ i אוסז. <יכעז1׳ n תאונ־ עקזעקוטױו 
a i םיצ n  pc. .אװ ס A יזעז1 *ו האט 

*M pjm״a iPcna3 j סאנ• סועציעלע 
n n p c די פון tic i r o n o ia c יר א<ע 
i זיינעז ײ#ס !יאנס״ n  ia iPoa>frp»a 

l a n n n w, יצע־ ב״טען18אוים*ו אום 
a ia גער e תיםען; • D:a’»af’ : a r a־ 

 נױ־ יpear( 1 צו זעחן אויך pa דדייװ,
o דיטלעז נ*יעאע8סינ טינע n  oa ia e 

װ.11«יאנם־8נאניז1א יי
n n p w a p  ,i איז ac ipow ynac* 

rײ pa דאנערזוטאנ .רינעז aינגםa,ז pa 
tP3ai op זיך i i ' a  pa 160 באםייאיגם 

p fw a ’ v a rp o ra  pc ip o n o ia c 
p^apa> pa װ ;ם,8’ױנ*pj:a i p p u  Da 

c .a i n  pa ipoate. 1 אװ Aאינ־ י 
PJipo׳ipiip3 r a  5a3ae ט?ן81ם18ט 

i m ם עסם־ננ נ ^ תז תב־נםק־. .i י
r:p ipc:ap ,i נג?נוטעז8 האט a

:yv;a ד״הע op 'va^poapn, זיי״ װאם
ap i n  i m  tpiaiip: o in p n a c  ipj־ 

aea r םיםפ a  po fw  ,7 pc;־pi ip o־
po’cap *i .p i:  l' j p i ' tpi■ jib tn an

pa ב^טאנפן P 3 i pc| ש־הרער n  lie 
poD3” ic i i c : ” a pa p o o n j ױגיאנם 

pa .ל*:ר i  i n i i i ײגינסקי, .3 a c  ip i 
i n  pc ip o n o א,8׳&אנ9א*נטעמ pa 

a jp iiw: i i״ p i  po ip־i p :p3 .האס־טע
n  i m u ?װיבטינסט a iip eapp i־

•*PJ'ra i n  can  ,op האט האשיםע *ia e 
oan n נפ׳שאאנען n p c :a p  n  pa נוט־ 

p p i״i jp o’:־n p ’ ta : ip זאא ייניאז 
i נעבפז n  ia e  ip p 'ja n a  p ia  r o a 3 

q iP P ’ j a r a  p p i  ta ;oiao ?זאאפ a*» 
a tpo^an ?נ?םײנזאד rjp ip c iap ניט 

ipo׳ pbb װי a pa ם; ם8מאנ  ia *יי
o : n ’ i p i i האבן א8י נריז iv o o n  o n 
n  jponao״ ■tanp סאר *i n n ’B i n 

Pi*i pc s o a r( האםיייז ia  pa ל8י עי 
 ניאתננם pa םי’0’גאa •8 וםעז1ב* אױך

op ;ppnv o n  oa ia e  pe*oaP ל8י 
n iE ’ ia  ia in p ii rptaJpjoni* אע8 *ו 

ײ ta מניאנס, n ז p ’w aJ ’ B ip3pj tp ty 
i חילןי p t  w •18י,וני וועבער ta pa די 

noiao i אין יוניאנס n זאאען ipt:ac:a 
% 18 |V tK uזייין.8נם*ה8’*81נאני:

dp איז»a  tm ,ווײםעי* ta ײ18י די 
n ,*אדאגאנ can A  na .6 .a n  oa ii

קארעקשא,

סעסרעםער• דער וואנדעד, גחזיעד
 בא*רד, דזשאינם חנר ®ח

t t  im מז מ יזארעיד *אלנענדע נ

V• סאז וןון ®רידם«ן םון _ i 
86 r ססריט׳ טע39 ותםס

m g' םוםמ
ov וד

 װיכ• די פון אײגע איז געגומען, זיך אױף
 איז םאדזוכעז ארגאגיזאציאנס םיגסטע

 עיןדסטעמ לאנכ־יאהריגער איהר מון מ״שך
 אר;א־ צו אױסנאנע רי טעטמסייט. און

 דיטען אאע פיז איז סאוטח די ניזיחןן
 הא־ צו דעריבער איז עס וױכטינ.. זעהר
 און ױניאנס די אז ערװארטעז, און פען

 או אאעס, טאז װעאעז ארכײטערשאםט די
 זאאען רעקאמענדאציעס אנגעגומעגע די

ערםאאג. גרויסער »זײן

)1 זײ« וון (*לוס
ט זייער פון קאמול״גער.  גע״ טזג איז ז״

 קאמיטע, דער צו אפיעל שום ק״ז קומען
 װאוד די פון טאג גא:צען דעם איז װעצכע

ען. צו ;דײט ;עװען (ען האנ̂ר
 םון מיטגלידער די האבען ;אך דעדצו

 םון טאג אין ניאל עטליכע קאמיטע דער
 •אעיםעס״ ״■ואײבנ דײ באזוכט װאחאען די

 סער־ װאהל־ די עקזאטיגירט חאבען מיר
 געװא״ גע״פיקט זײגען װאס טיפיקאטעז,

 איגטעדנעשא- אין אאקאל יעדען פון רען
 געשונען זײ האכעז טיר און אפיס, נאל
ארדעגוגנ. גדעסטער דעד אין

 דיד דאזינען דעם אײך ;,;עכעגד
 אונזער אויסדריקען מיר וױלען וחיעבזן,
 גרױסען דעם פאר אגעיקעגו:; גרויסע

 דער םון מיטגלידער די װאס פארטרױען,
 און ארויסגעװיזעז, אונז צו האבען ױניאן

 האבען מיר וואס העפיליכקייט, דער םאר
 די פון און סיטגאידעד די פון נאחוסען

בעאמםע.
 דיגסט אוגזער אז באיטטעטיגע;, מיר

̂ס  אין חאט קאמיטע אונפארטײאישע א
 אנ״ אבסאואט םארדכעדט אײך רעזולטאט
װאהצען״ שטעגדיגע
נרוסעז, ברידעריציכע כייט

 בא^דוױן j ראדז״שער
 חעיז ;ארםיעלד ארטור

ביציקאוו. דזשיײןאכ

םהסס ססוייס וארץ אײנממננען ודיפערע
ערו., םוידטל 990 #דזשאב^א:ססי

124,40 —--------------------בריקיליז
דזשעפעײסאז 1242 סאפאריטא,

84.80 -------------— ברוקאין ״עװ.
יןארן, אוז פאאנעגאש

77.20 ברוקליז עװ., אטאאגטיק 718
גאדאנסק/ און םײ:ער

50.70 ---------סט. טע37 װ. 320
50.80 ----------------------------שגיוער

50.40 -----------------------ראדאװ סאא
45.20 ------------------------------בענסאז

133.00 -------------------לעװין און בלאק
שנײדער, מ.

75.50 ----------בדאדװײ איסט 48
סאז, און ישנײדער ב.

79.20 ברוקיציז עװ., איבערטי 283
קא., קאום טאדאנא
177.50 ---------סט. טע37 װ. 265

האראװיץ, ל.
264.00 ---------סט. טע39 װ. 262
עאסטער, און אעצטער
253.64 ---------סט. טע39 װ. 251

זימעט, זזערי
91---------------עװ. טע8—553 .80

קאאוס., ל. ב. א.
80---------סט. טע39 װ. 315 .10

קאוט. קאפיטאא
234.20 ----------סט. טע39 װ. 315

 • *ענאא, און אאיז
סט. טע35 װ. 254

---------------שואביאן ס.
ױאלסט, און װאהא

83.80 --------
130.85 --------

59.22----------עװ.  טע8—600
נױטאן, י.

196.60 — —־ סט. טע39 װ. 251
$ 22.00 -------- 25 װ. 36 #;א*ד ה.

שאבאװסקי, און ״סװארץ
119.00 ---------------)2( 25 װ. 127

רײכאיז, ארן קאפאאן
136.50 -----------------)2( 22 וו. 40
קאאוס, קדעפט יזאוט

145.40 --------------)3( 37 װ. 247
בראס., איבערטאן

63.20 ---------סטריט דיוױדטאז 92
קא., חאאוק טשאטהאם

36.00 --------טשװער טשאטהאם 15
װאאק, און נאאדבערג

188.93 ---------בראדװײ איסט 4—2
מאררעי, או

 52.40 — — סטריט דיװיזיטאז 83
בראדסקי, ב.

39.20 ----------סמדיט דױוידשאז 9
m ,װײנשטיין

30.20 ---------םטריט דיװיזשאז 17
»~

מאגען שלעכםער »
B lip s ,אגי פיעלע און איענזײסיטים בלוט, אוגרימע קאא־שםעחמןן 

קראנקחײםען• דערע

ם ק א ל - ם ק ן ;
ר ע אד ד אל ס א ש על ט ט מי חר־ פי ב א

ארתוננ איז מגען אײער ומלס
ח 61עקס-יאקם«רי א ע איו ט ר׳י ע מ חןתעלכער אין * ט «ײ  M יערחי

עpa 6 אייך עי a קוםען וועדכע ען,6»נקחײ1ק י  p c ער״ און מלעכםען• 
p p c a a tr .*מ&נע

 יאחדזזונדערם דיעמןן pa עראמדתג וױכטיגםםע די איז עקס־יאקס
סאנעךסיעזייאמםםע^ •רא^נענםע פון רעקאםןנדירם ורערם און

4 0 00 » | 9B סיגס • W D ודאנ <י8 *יז

a , i ” it>acip tvnpi פײחעלטגיסמד 
p סיג b  m ’^ons >na* v invv אונזפר 

>ip ian  >apa נאטייליגט זיך i n  pa 
pp?p*׳ia, די iarpp>p יױנעגאנגפן איז 

V׳ db, אחן i r p t״pa (p אױוי aoipn a
a9$׳Plf9 1P1318 .IPP ’D r  IPDJPJ’>PDJ

פו איז pii A»p*9 v*> נ w a  i p i  r9 a 
c :*v p v 9v 1» ddip op |p« ipo פ מינ  נ

p ניט ’ p .״סיײטס״ can iP tJ ia 
po i ויך p i  pc tPD>anpjpm* >aop>a• 

nט a ײם אין* pa ,oiatrrpJp p b 1סי 
o a i ,tpcan אין 1ױײטע n JPo ip  h 

lau pi?pt o. נס8עלעק׳ע a i t o  ipf-pn 
o ג<ױנ איך a i ״סאיים״ די IPOBprpj 
ip^apa^ P אין in ia  p ip ttia ניט ניט 

ia  o b b ip  i« p iv| 1* ׳שצחנקײט ip t jia 
י ta ,ipcan i*oa< |.8ױני jp>b* י p b 

o a i ip p̂ii 1 איז באםראכטען o n•ינ 
•I’ t |PPO

ia pa ,oiatpt i•; איך מי p i ’ i c  aan 
a iipnp: ja^pp^p ipt ׳p;.ip b 1םי און 

p2a i| גוטע »עחאט1ע אויך ia e  ip r;po
<*8® ,i  • la^ p iuap i n  i* ipoa;p?pi 

t i n n i  pup;״ip j עחועדזים in a i'V J 
lPoaipf>pi of>a 18: דער *יb :pii:bp

A ׳TD .P’ B .8 pa 1P003PB .3 ,1P1811B 
jpoa נראטוצ׳רען ip ip i po^npinp m 

t ta ,tpcan t און o,, ייעאעז o a i iao 
t pa poopa״ia c  i* iPO” prnpB n p״ 

8P8* iP t: ia  ipopio* כיי *jpn iaP i p i 
p. ינ1געהע װי iae׳ a

o n ,23 שבת o nטpז ip n cn ia, 
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 פון אהין, אװעק זײנעז זײ ניטא. אונז

 ניט קיעטאא שוין קוםט םען וואנען
 גע־ טיעד ניט אבער זײנען טיר צוריק*
 געקוהט האבעז טיר װארטענדיג. װארען

 היסטארישע דורך אידעאא אונזער אויוי
 אויסגעזעהען האט צײט די און בריאעז,

 טײ אאע די דורך אונז. צו קורץ גאנץ
 יאה־ םארגאגגעגע די םון זואאקענס םע
 איכ־ א געזעהן אימער מיר האבען יען

 אין צײטען, בעסערע םון שטראהא טיגען
 באיצען און דונערען ששודעטס, אאע די

 ?אאר באםערקט אאעםאא .םיד• ־האבען
 שאםענ• םון םארםערונג די דײנ^יך און
 םאר• דער אין ?רעםטעז בויענדע און דע
ױניאן. מאכער ריםער א םון מע

געװא־ באאוינט איז געדואד אונזער
 געװען ניט איז װארטען אונזער רען;

 זײגען טרויסען אונזעדע ;אומזיסט
 הוםען מיר געװארען. םארװידלןאיכט

 מיט פוא הערצער מיט באנקעט צום
 װעאכע יעניגע די אאע צו דאנהבארקײט

 םארװירקאיכען געהאאםעז א\נז האבען
 באנ־ צום קומען מיר חאוםות. אונזערע

 םאכער ריםער שטארהער א פיט קעט
 אאם שסחח דער צו קומען םיר ױניאן.

 אאםיר איגסטיטוציע. עטאבאירטע אן
 די םארגעסען אאמיר םרעהען, אאע זיך

 םארגעסען אאמיר ;אמאא םון צרות אאע
 מיסםארשטענדניסע. געװעזענע אאע די

 ‘גע װי אאעמען מיט םרײנד זײנען םיר
m, צו־ אאע צוזאמען, בויען װײסער 

 םון שוועסטעד און ברידער וױ זאםען,
םשפחה. אײן•

פ לאקאל ױניאן עקזאסינערס דער אז

 םי־ מעמבער דזשעגעראא צום קומט
 ־װערען געהאיזטען װעט \ועאכער מינג,

 נאװעפר טעז26 דעם רינסטאג, הוםענחגן
 עװענױ, טע6 חאא, ברײגעט אין בער,

 ססריט. טע42 און טע41 צװישעז
םאסען. אין קוםט

̂בען טען4 דעם גאװעמבער  אס״ מיר ה
 םיטינג. םעםבער גענעראא א געהאאטען

 אויסערגעװעהג־ געװען איז מיטינג רער
 מעמבערס. אונזערע םון באזוכט גוט איך
 נ^מי־ געהאט םיר האבן מיטינג דיזעז בײ

 קאנ־ דער צו דעאעגאטען פאר נײשאנס
 עס אינטערנעיטאנאא. דער פון װעניפאן

 עאעקיצאנס םארקומען געזאאט אויך האט
̂- אבךזשעק^^ן און עאעקש#ן אז פאר  ק

 גע־ םיר האבעז מיטענ דיזען בײ םיטע.
 אא^אע פאיר נאםיגיישאנס ערעטע האט

כ#אםטע.
 צו דעאעגאטען אםבאאאגגט װ»ט

 גע- כאםינירט זײנען קאנװענשאן, דער
 אבער מעםבערס, צאהא גרויסע א װארען

 קאנדי- נאמינירטע די פון םעהרסטע די
 צוריקגעצויגען. גאײר זיך האבען דאטען

 ברידער: םאאגענת די האבען אנגענומען
 םאמ״ j *() ראזעגבאאט א. גרײםער, מ.

 עיקט אאקאא אונזער װי אזוי און ס#ז.
 גע־ םען האט דעאעגאטען, צװײ באויז

 אב־ איז • ̂אעקשאז אן ערװעהאען דארםט
 דורכצוםיהרען אום קאםיטע, דזשעק״עאן

 אז פאסירט, אבער האט עס װאהיצען. די
אנגט האט סאכיסאן בר.  װארט, דאס םא̂ר
 :סטײטמעגט א געמאכט ער.זזאט און

 צװײ באויז שיהען דארםען מיר װי אזוי
 צו אום צוריס זיך ער ציהט דעיצעגאטען,

 אויםגאבען, עקסמרא יצאהא< דעם סײװען
 די דורכצוםיהרען קאסטעז דארף עס װאס

 םאדשילאי א געפאאען איז דאן װאהצען.
 אזוי אז ער^עהרענדיג, יאסער, בר. םון
 צוריקגעצויגען זיך האט סאםסאן בה װי
 מיר װאס צאזזיצ, די געביציבען איז עם און

 בו״דער רי »ז םאר, ער עלאגט דארםעז,
 ערװעהילט זאילען גרײפער און ראזענבצאט

ג דער אײנשטיםיג. װערעז  איז פארש̂י
אנ״ איז ער און געװארען אונטערשטיצט

 דע^ד די אײנ׳טטימיג. געװא־ען געגוםען
 געװארען ערװעהצט אלזא זײגען גאטען

אקאאםײ׳שאן.׳ בײ
זײ מיט פאסירט האט זעאבע דאס

 ערװעחאט איז ראיצ ס. בר. איצםערנײטס.
 י«5םי און עחטטער דער געװארען

 #בר אצטערנײט. צװײטער דער אלס הײט
אט  באריכט א איבער דאן גיט ראזענ̂כ

 מעםבערס צי ערקצעהרענדיג אפיס, םון
 פעםבער״ די צאקאצ. םון צועטאנד דעם
 טיט אנגענומען באריכט דעם האט שיפ

באגײסטערונג.
 פאר• האט מעםבערס די פון אײנער

 בײ זיך אנפרעגענדיג װארט, דאס יצאנגט
 ̂אקאא אונזער דענגןט צי טשערמאן, דעם

 צאהא־ אנדערע די װי אפ־טאון מוםעז צו
 איז ט׳שערמאן פון ענטפער דער ̂ען.

 דאן געאט. אויס ט5םעה אונז אז געװעז,
 טעקס א אז פארשלא;, א געםאצען איז
 װערען ארױםגע^ײגט זא̂י דאלאר 3 םון

 אז ,82 יצאקאיצ פון מעפבערס די אויף
 זאלען סוםען, דאדםעז ײעאעז םיר אויב
 םארשאאנ דיזער װאס. םיט האבען מיר

 ער און אפ^טיטונג אז צו גענומען װערט
אײנמטיםיג. דורך געהט

 מיר ̂אזען געאעגענחײט דיזער .בײ
 א אז םעמבערס, אונזערע װיםען אויך

 אזוי װערעז גערופען װעט םיטינג יצאקאצ
 קר צוריק װעאעז דעאעגאטען די װי שנעל

 האגוועג־ אינטערנעשאנאיל דער פון מען
 קאנװענ״י דער םון באריכט דער װאו ׳שאן
 אויך און זוערען אפגעגעבען װעט שאן

 בע• ילאקאילע פאר נאמינײשאנס לעצטע
 דײט דער װערען. געםאכט װעט אמטע

 אין װערען אנאגסירט װעט מיםינג פון
 אע־ דורך אויך און ״גערעכטיגקײט״ דער

מעםבערס. •די צו טערס
סעקר\מענעדזשער ראזענבצאט, ל.

m סקױרטמאכער ױ נײ װ הערט ?

רעזאלוציע

װײנגאר־ אי. םון ארבײטער די םיד,
 םארזאמעילט עװענױ, טע7 — 550 טען,
 טען27 דעם דינסטאג מיטיגג א בײ

 בייצ־ באארד דזשאינט *ין אקטאבער,
 פון באריכט דעם אויסהערעגדיג דיגג,

 שאפ, װעגען מיצער, 'ברודער טשערמאן,
 צום דאנה אונזער אויסגעדריקט האבען

 םאר םרעזענט םײנעם א מיט טשערמאן
ארבײט. גוטער זײן

 אזא געװארען באשיצאסען איז אויך
 אוגזער אין ארײנצוגעבען רעזאצושאז

 אויס־ אויר ״גערעכטיגקײט״. די ארגאן,
 ביזנעס• דעם צו דאגק אונזער צודריקען

 אםענ־ וועאכער נארדאז, ברודער אגענט,
 טיכטײ זײן פאר #שאפ אונזער צו דעט
 אינטערעסען די אין אנטײלנעהמען גען
 פינסט״ זײן םאר און שאם אונזער פון

םארלאנגען. אונזערע צו אטענשאן ציכער
:ש«פ מון קאםיטןו די

 טײטעצבאום, װילי ברענער, מאסס
 קא־ דזשאז’גראס, םאקס רוסינאוי, סעם

ראזענקראנץ. דזש. סצײען, ם. םינםסי,

מענעדזשער. פרעםעט, םעם םון
 23 לאקאל האט דאנערשטאג לעצטען

 דעלעגאטען םאר װאהלען אפגעהאלטעץ
 ג. ל. א. דער םון קאנװענשאז דער צו
 ערװעהלט זײנען םאלגענדע די און י., װ.

פרעםעט, ס. זואנדער, ה. געװארען:
 דזשײקאב־ טשארלס און פראמציק ס.

סאז•
ילאקאלען, אנדערע אלע אין װי פוניוט

 א געװעץ לאקאל דיזען אין אויך איז
 און 8 זײנעז געלאםען זוײיצ *קאנטעסט׳/

 בײדע .4 געדאדםט מען האט ערװעהלען
 אי״ צו אגגעשטרענגט זיך האבען גרופען

 ראט־ דער אין מיטגלידער די בערצײגען
 פאר אדער די םאר שטימען צו זאמתײט

 אנגרײםענדינ ניט קאנדידאטען, יעגע
 :קאנדידאטען די םון סײגעם פערזענליך

 איז װער םראגע א געװען בלויז איז עס
? לאקאל דעם םאר בעסער
 געזאלט אויך האט װאהלען דיזע בײ

 אדמיניסט־ נעקסטע די װערען ערוועהצט
 עק־ מעגערזשער, װי לאהאל, םון ראציע

 נא־ האםיטע. רעליע̂ן באארד, זעקוטיװ
 קאנדידא־ סך א געװארען זײנעז םינירט

 װען אבער אמטען, דיזע אלע םאר טען
נא־ די אננעהמען צום געהומעז איז מס

 אפנע• בלויז זיך האבען םיגײשאנס,
 קאגדידאטען צאהל נויטעע די שטעלט

 הא• אנדערע אצע און אכט׳ יעדען פאר
 מיטגלידער די צוריקגעצויגען. זיר בען

 די אויב באשליסען, מוזען דארום װעלען
 די אנגענומען האבעז װאס קאנדידאטעז,
 װערען ערהצעהרט זאלען נאכײניישאן,

 צו אדער ערזועהלט, אײנשטימיג אלס
נאמינײשאנס. נײע טאכעז
 די־י םאר טעטבער־כיטינג פפעשעל א

 װערען אפגעהאלטען װעט צװעק זען
 אין נאװעמבעד, טעז26 דעם דיגסטאג,

 טע25 איסט 130 ױניאז, דער םון אםיס
סטריט.

w w w ־ ־י ־־ - ׳* ׳־־ ״

T O D D T I p D
I לאמאלט^אױפטערקזאם םמ מעמבערס

פןרסקױרטמאכער סיםינג מעטבער 8
ip ip ii iao>anpj»8 opu

 ארבײט דער נאן־ גלייך. נאװעטבער, טען26 דעם ױנסטאנ,
םטריט זוטע איםט ח9 חאל, װעבסטער אין

iarpp>p in נײ  p b  o ia»n  a inait taspiaiaa opu jj’o’o |ppi
pe’oap. • .___
t* op’vpnooj’a inpii ip 1 נײ s p ip i i ’ia |p>pn jj’O’o ip p iי

laripiuap in  ta taoa)p5n..
' 18’ip  i n  pa o i’opipoj’aiac |pj” t ps5pii ,ipsaaoi’ipo p>a

ip h  ia ipd ip w ip5npBiaB D’j tano ^סיסי
f23 לאקאל באארד עקזעקוטיװ

איגחסטריע• דער אנבאלאננט װאס
 םאר• פון סמנים דא זײנען לאגע, לער

 פון ענדערונ; דער צוליב בעסערונגען.
 ארײן מעהר סיןוירטס זײנען סטײלס די

 פאר לעצטע די אין װי כיארקעט, אין
 װידער אויך זײגען סוטס די יאהר.
 מײגט, דאס און פאדע, דער אין ארײז

 אונזערע פאר אדבײט מעהר נאטירליך,
 T? פאדערט עס װאס אלעס, מעמבערם.

 אך• צו ?אמפײז העםטיגער א איז איצט,
 שזד שקוירט גיט־ױגיאז אלע גאניזירען

 באדײ״ א דא איז עס װעאכע פון פער,
צאהל. טענדע

 איןםױוע אלע אז דארום, האפען םיר
 פאר־ עדגסט זיך װעלען מיטגלידער

 אננעלעגענהײט דיזער איבער טראכטען
 העלםען און האנד א צולעגען וועלען איז

 וועלכעי ,23 אאלןאל דעס םארשטארקען
 םון אײנער צוריק לאננ ניט איז.נעװען

 אונ״ אין לאהאלס אײנםלוסרײכסטע די
באארד. דזשאינט זעד

mois

רעזאלוצמגי

 װאסעימאן םון ארבײטעי די מיר,
 פאר• עװענױ, טע7 — 498 נינזבערג, און

 מאנםא^ שאפ־מיטיגנ, א בײ זאמעלט
 אײנ״ האבען נאוועכיבער, טען18 דעם

 אונ״ •רעזעגטירעז צו באשלאסען שטיכייג
 םים קאץ, ײאולוי שאפ־טשערםאן, זער
ץ פאר אנערקעגוננ אצס דאלאר, 25  וי

ארבײם. טיכטיגער
 לאננזנ און געזונט איהם װינשמז מיר
 חנר דיגעז קעגען זאל ער אום יאהרעז,

 איבערנעגזנמן און טרײ אזוי באוועגוננ
 אינ• אונ^חנ םארטדאטעז האם ער וױ

טערעסען.
קאםים די

v
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חײגם נאך קען םעץ ♦%«יי***ס* **
w vttew «?L»n נים באשטיםט עטװאס
צ׳!! ענ ר ע פ רעזול״ די װעגען זסנען ^נ

ט ערשמע די פרן ם»טען ח־עס־ די םי
די םיט קאנפערענצען מ#נמער,טשורערס

o דרעם ijh irtp y su K o,
 זנוגעבעז׳ צופמחןנחײם םיט אבער פענעז ױר5

m םאגופעקטשוחןר די פרן ^ארםרעםער ןײ 
 קאנטערעניען די אױף האבען ססאםיאײסאגם

 פאדע־ די פאר שםענדגיש1פא א ארויםגעװיזעז
 פרונירם ניט חאבעז און יוניאז דער פון חנגען

 די פון לאגע די אז סאקט, דעם כא׳פםרײםען
םרויעוייגע. גאנ*ן א איז דרעםםאכער

ארױםגעוױ־ זיך ח#ט קאנפעמצען די אױןז
 םאנופעק• דרעם די פון פארטרעמער די אז ןען״

 בא־ ניט אלײז זײנען אםאסיאײשאנם םשורערם
 אין צױפטאנד איצטינען דעם פאר גײסטערט

ײ אויך װארום אינדוםםריע דרעם ךער  לײדען ז
 •WP װילדער חןר פון הפקר-צועפאנד, דעם פון

 דרעם־ דער אין הײנט העחטם װאם ׳קורענץ
’ אינדוסםריע.

יםוזען װאם מאנופעקםזזורערם, בעםערע די
 אנחאל־ און בי'טם־לוין1א העכערען א צאהלען

 זײערע אין ארבײטם־טאנ קירצערען « טןןן
 קאנקורענץ די אויםשטעהן גיט קענען סעפער,

 זײערע צאהלען װאם םאנופעקםשורער̂נ די פון
 אר־ זײ צוױנגען אדן לוין הונגער א ארבײםער

 םאנופעק־ די אם און שםונדען. לאנגע כײטען
 דעם פון שטארק אזוי לײדען װאם טשורערם,
ץ דאך םוזען צושםאנד, כאאטישען איצפױנןןן  זי

 זאל ארדנוננ אן אז דעם, אין פאראינטערעםירט
 אינזיוםםריע. דער־דרעם אין װערען נעשאפען

טובדי• אײגעגער זײער פאר דאך איז עם
 װאס יתיאן, די ניט גאר קיםערם עם און

 פרא־ װעלען מאטפעקטשורערם דרעם די אויך
 ארנאניזירט זועט עם װאם דעם, פון פיםירען

 אפ־ װעם עם און אינדוםםריע דרעם די העדען
 הפקר איצםיגער חןר איהר אין װערען געשאפם

 צו זינען אין בלױז האט מניאן די צושםאנד.
 דאם דרעםםאכער. די פון לאנע די פארבעםערען

 םארבעסערען צו כדי און אױפגאבע. איהר איז
 דער אין דארף דרעםםאכער, די פון לאנע .די

 איצ־ דער ווערען אפנעשאפם אינחםטריע דרעם
סװעפדשאפ די פון צושטאנד כאאםישער סיגער

 װילדע די טעגליך םאכ׳מ װעלכע כאדמנונגען,
 און םאנופעקםשורערם. די צװישען קאגקזרעגץ

 װעלען םאגופעקטשורערם דרעם די אױך אױב
 בױ<נ- װעם יתיאן די װאם דערפון. •ראפיפױרען

 פאר־ אינדוםטריע, דרעם דער אץ ארדנונג נען
יוגיאן. די די עם נינט

 נאר געװים נעװעז װאלם יוניאן די את
 םאנופעקטשױ דרעס אלע װען צופרידען, םעחר
 פאדערונגען אז-די פארשטאגען. וואלםען רערם

 װאלם דאן נערעכטע. זימען עראבססרעד די פוז
 װע־ ארגאניזירט נעקענם אמדוסםריע דרעם די

 םך א אבער אופן. פרידליכען נאנץ א אױף רען
 ניט. עם פארשםעהעז םאגופעקםשורערם די פץ
 םוזען םאנופעקםסורערס םוהןכרשא• די אוז
 שםרע־ איחרע און יתיאן דעד גענען דין דאך

 אינחםםריע. דדעם די ארנאניזירען *ו ממען
 אינדוםטריע דרעם ארנאגיזירטער *ן »ק װאח־ם

 םאנױ שאפ םװעט פאר •לאץ קײן זיק נים װעט
 אוגד דעדיבער װערט םטרײק א פעקטשורערם.

םיח־ליך.
 קירצער װאם ?ײן זאל םסדײק דער כדי גאר

ױ װאם אח  דרעסםאכער, די !־ארפען עראסדקזו
מען װאס ם נאך זי תיאן דעד אין ני  גיכער װאם י

ײ זאלעז איחר. אין ארײנםרעםען  װארטען ניט ז
עז װעט סטדײק דער כיז  װארום וועדען. נןןדזי

ײן op נרעםעו־ װאס » ע•  װאם סעסער «אל די ײ
ץ סטרײ^ פאר־ץ װעדען ארנאנחירט װעלען  אי

ר ע ױינינ עם ו  איז ארגאניזירעז ד»ר«ען םען וו
ם דער ח צײ דעריבער דארןז צ׳־ים די סםרײ^ •

---   ^ ■'• ^ AAMMAMAkh ■A* ארגאגיזא־ כרײםער n §אר וחןרען
 פון נדםנלידער די כערלןחו אין

ך —---------------- אריינװאר־ וי m./W

״ ״ ״ ״ , . ״  פרא־ װיכצ»יגסטע דױי די .
א שי צו ׳פײנות א חאבען װאם גען, ק$נװענ

 דער פון דעסאקראטיע דער פך^גען
פרא־ רעפערענדום, זײגען ױניאן,

 די אט ״ריקאל״. און פארטרעטונג פארציאנעלע
 גאנץ א פארנעםען זיכער װעלען פראנען דרײ

 קאנװענשאנס־צײם. דער פח טײל כאדײטענדען
 פארראן זײגען עם אז גוט, נאגץ װײסען טיר

 גאר זיינען װאס אזעלכע, חןלעגאטען די צװישעז
 רע־ אױסנע^כענטע די פאר כאגײסטערט גיט

 םאנכע אינטערנעשאנאל. חןר אין פארםעז
 חןםאקרא• אלע די אז םייגונג, דער םיט זיינען
ױ א אין נוט ניט ארכײטען רעפארםען נדשע  י
 םײנונג, חןר םים װידער זײנען טאנכע און ניאן,

 ניט איכערחויפם םויג דעמאקראםיע צופיל אז
 זײן גים זאל עם װאס אמןר ױניאן• א פאר

 חך פארנעשלאגזהע די װענען םײנוע אײנעםם
 דאך אכער ער םוז פאדערוגגען, םאקראםישע

 זײנען װאם פאחןרוננען, זײנען עס אז צונעכען,
 װערען זײ נאר ■לוצים, ארױםגעשפרונגען נים

 די פון געפאדערם אויך און דיםקוטירט שוין
 א פון אינםערנעשאנאל דער פון םיטגלידער
 פוז פראנע די איז פאקטיש צײם. לענגערער

 םאל קיץ ױניאן דער אין דעםאקראטיע םעחר
טאנ-אײנונג. דער פון ארא• ניט

 םיז םיטנלידער די װען צײט דער .אץ נאר
 די דיסקוטירט כרײט גאנץ האבען ױניאן דער

 הײםט, עס םראגע, דער פון זײם ■רינציפיעלע
 דע־ נײע די אנצופיהרען נויטיג ױינען עס אױב

ײ האבען נים, אדער ר^פארםען םאקראםישע  ז
 דיסקױ צו אפגעגעבען װײניג נאנץ אבער ױך

 — פראגע דער פון זײם טעכנישע די םירען
 אײנ־ קענען רעפארםען די אופן פאר װאם אױןז

װע^ן. געפיחרם
 רעפע־ פון פאדערוננ די למשל, )נױר נעםען

 נע״ רעכט א האם װער ערשטענם, רענדום.
 בא־ רעםערענדום דעם אויןן װערען צו שטעלט

 דע־ יעדער זואם קאנדידאט, יעדער נים ? לאט
 נאםינירען װעט קאנװענשאן דער פון לענאט

 נע־ דאר קען םעקרעטער אדער פרעזידענט פאר
 כאלאם. רעפערענדום דעם אויף זוערען שםעלט

̂וםען, .םאל א קען עם  דעלענאטען אלע אז אױס
 װע־ ארױפגעשםעלט זאלען קאנװענשאן דער פון
 נאסי־ װעם דעלעגאם אײן באלאט. אויפ׳ן רען

 זײן אפשר װאלט דאס צדױיטען. דעם נירען
 עם אונזין. אן דאך אבער דעטאקראטיש, גאנץ

ץ אלזא, םוזען,  יע־ ניט אז באגרענצונגען, זי
 זייז אויסרופען װעט איםיצער װאם איינער דער

 רעפע־ דעם אויןז װערען געשםעלט זאל נאםען,
 בא־ די זײן זאלען װאם נאר באלאט. רענדום

? גרענצונגען
ױ אדער  פאראן בלויז איז עם אז עם, איז ו

 אײנער בלויז אז כױר, זאנען קאנדידאט? איץ
 שיקען אױך איהם מען דארף אננענוםען, חאם
 אויכ און אפשםיםוננ? רעפערענדום א אױף
 אםשםיםוננ די אז פארשטענדליך, איז דאן יא,

 םום װאם נאר ,גענען״ און “.פאר זיין דארף
 די װי םעהר זײנען “״נענענם די אז מען,

 איז עס, הײםם קאנדידאט, דער און ,“,פארם
 פר?ך דער זײן דאן װעם װער םא דורכנעפאלען,

 נאםינירם װי סעקרעטער? דער אדער זידענט
קאנדידאט? אנדער אן דאן םען

םרא־ םעכנישע םך א פאראן אױך זײנען עם
 װאח־ פראפארציאנעלע ווענען שםעלען צו גען
 אויםנאבע אונזער נאר װעגען,ריקאל״ און לען
 אנצואװיי- נאר פראגען, שטעלען צו נים דא איז
 װי אײנפאר, אזוי ניט גאר איז זאך די אז זען,

 די םים זײנען עס אוים. פלונ אץ װײזם זי
 הןפארםעז דעםאקראטישע פארנעשלאנענע

 םעננישע רײח נאנצע א נאר ניט פארבונדען
 ווערען, נעלעזט דארפען וועלכע שװעריגקײטען,

 כאראקטער, פרינציפיעלען פ.ץ פראגען אויך נאר
 פראפארציאנעלע פדן פאל דעם אץ איז דאם װי

 נעשיצט דארפען עם װאו פארםרעםערשאפם,
 װא• םינאריטעט. דער פון רעכטען די װערען

 די אז בלויז, נים איז דעםאקראטיע אםת׳ע רים
 אונטער אז נאר הערשעז, דארף םאיאריםעט

n p אױד זאלען םאיאריטעם דער פון הערשאפם 
 אינטערעםען און רעכםען די ווערען געשיצט

םינאריטעט. די<ר פון
קאנװענ־ די אז םיר, זאגען דעריבער אט און

 ארבײט לײכםע אזא ניט נאר חאכען װעט שאן
 רע• פארנעשלאגענע די טים װערען צו פארטיג

װעט זי אז זיכער. אכער זײנען טיר פארםען.
o אויךז נטפערעןpאe פראנען אלע די p •בעס 

אופן. מען

ר ע ט ד ם ײ n 22 חײנט. אןן װ pנא־ טען 
D P T I עד כ א ױ יאחר 20 ווערם װעםבער מ  ו

i אויםגעבראכען האם עס . p 
L  JrzZ* סטריים נענעראל כאריחםםער

מ ג מי צי נ * װ  און װײםם לײדים די פוז «
ר ה א ^ י ױ יארק. ניו אץ דאםםאכער צו

^חמ םיר  נעװעזעליד פי
 ײאלטען םיר סםרייקם, פון מבילעאוםם די• ניט

 אינפהןרנעשאנאל די געחאט. ױכילעאוםם צופיל
 אלע עס איז זי קאםפם־ארנאגיזאציע. א איז

קאפי־ יעדער חיעט. עם אי« זי און געװען םאל
 אמטעתעשא- רp פון געשיכםע אמלער

r װאירפערס נארסענט לײױם נאל r c

אווי דט דאס פפיו סטױיק םאכער װײסט דים
o״r צו p  t p y ט  װאס ססיײק׳ א פון ױנילעאו

 am מײל נאר געענדיגט, ױגרײך אזױ זיך חאט
 וױיסט לײדים די פון סטרײק ױגרײכען דעם

 װיכטיגער ועחד א אנגעפאגגען זיך חאט םאבער
i אין פאפיטעל p פון געשיכטע i p •אינטער 
אי גארסענט לײדיס נעשאגאל אז. ס1קע1װ  ױני
ך חאט פאקטיש  עקזיסטענץ ערפאלגרײכע זײ זי

i פון p פון אנגעפאגגען נעשאנאל1איגטע o p 
i אין םטרײק ײכען1זיג p סם  חיעס און וױי

צװײק. 1יאח ao םיט אינדוםטריע
i פון געשיבטע די ׳אםת p -איגטעמעשא 

ױ פריחעי־, 1יאח 9 כדט אן זיך םאנגט נאל i ו p 
 יענע אץ 1אבע םאכער, זוײםם די פון סטרײק

 1םעח דך אינטעתעשאנאל די חאט יאחר 9
ױ ם1נעםאטע i װירקליכע די ט.1עקזיסםי ו p 

i פץ עקזיסטענץ ײכע1פאלג p אינםעדנעשא־ 
j סיט אן ױך פאננס נאל p m r t  o p סםרייק 
o םיט און 1םאכע װײםם די פון p פאלנענחמ 

 װאס קיאוקםאכעה זײ פון םםרייק זיגרײכען
ץ פײערען ױלי םען7 נעססםען דעם װעט י  ־20 ז

ױבילעאום. יעחריגען
אםא־ אונזעמ דערםאגען 1םי װען 1אבע

o 1פא נים דאס איז קאםפעז זיגרײכע ליגע p 
 םען אז 1נא כאו־יחםען, צו זיך זײ םיט צװעק

ן חאכען קלאוקםאכער די לערנען. זײ פון זאל  זי
o p םטרײק זייער אן דערםאנם זוםער פאריגען 
 גאנץ א םים חאכען זײ און 1910 1יאד. פון

חא־ און איבערנעכאזערט איהם ערפאלג גוטען
ip כען 'u קע1שםא א אױפנעכוים אםאל 

 1 םאן עם דארפען איצפי ױניאז• קלאוקםאכער
געשיכםע i לייענען זײ זאלען דרעסםאכער.

o פון p און וױיס® װאונדערליכען ip o a o o p i 
 זעחן זיי זאלען אץ צוריק 1יאד, 20 םיט סטרײק

אנםשלאסענ־ און םאכט םאראײניגטע א װאם
i דאר איי און אויפטאן. קען קאםף און הײט p 
ip און װײסט די פון קאםף ^ n o p i ,םיט דאן 

 אוםפאמלייכליך געווען ■יוריק׳ יאהי צװאנציג
i װי שװערער, p די פון קאםף ip ^ o p i קען 

ץ o די זזײנם נאך דאך נעניםען היינט. זי p i- 
 געװינסען, די פון םייל גרױסען א פון 1םאבע
 20 םים געװארען אויםגעקעםפט זײנען װאם
צוריק• יאהר

 אויף ניט נעהם באװענונג ארבייטער די
 עם יא פראנרעםירען. איץ אין האלם זי צוריק,
 באװעטגג 1ארבײטע דער אין פאר אויך קוםען

 -« אראפזינקועען און אױפשװאונגען צײטענװײז
 1אבע — דא, עס זאג םען װי דאונס׳/ און ״אםס
 א 1פא חכל םך דעם אונטער פיהרם םען װען

 איז םען ,אז םיר געפינען פעריאדע נעדױםער
געװאונען. חאט טען אז פאראוים, גענאנגען

 1פא לעצטע i אין האבען קלאוקםאכער די
 אוגם״,1 און .אפם ע1זײע נעהאט יאר צענדליג

קלאוק־ די טון לאגע די נעםט םען װען אבער
 טיט 1איח פאי־נלײכט םען אדן הײנם 1םאכע *

i p ױ קלאוקםאכער, די פון לאנע  גע־ איז ױ ו
i אין יק,1צו 1יאח 17 םיט װען p נלאנץ־ 

B̂יא  װען און םםרײק גתיםען נאכ׳ן פץ pע
i p באױחטט, אזױ געװען איז ״פראטאקאל״ 
ם װי זעהן םען קען דאן  געגאנגען איז םען וױי
o אויף קוקענדיג ניט אויס,1םא p, 1םי װאס 

 קלאוק־ די טון לאגע איצםיגע די אכטען1כאם
נלענצעגד. אזױ 1פא נים 1נא 1טאכע

tp 1קלאוקםאכע די op ױ בעסעױ הײנם  ו
 לייכםער שך א בײםען1א יק,1צו 1יאה 17 םיט
.1װיח־ינע סך א זיך פיהלען אדן

 םוז באװענימ 1בײטע1א די װײל 1נא
 1אר־כײםע 1 םוזען אױם,1פא נעהן שטענדינ
 טאר־כעםעחס «ו קאםף א אנםיהח^ שםענדיג

t דאם לעבען. 1זײע p p אן אױן» נים שטעהט 
ty דאס ט.1א o p זיך, אנםוױקעלם n •באז־עוש 

ip̂ לעבעז פיז נישען o p i tp y און i כױ-1א
נעדויג־ נײע 1טא קעםפען שטענדיג םוזען טער
 זאל*<ן זײ כדי סען,

לעכען•
אין טס1פאת^ געחן קענען

 1•א pצםp די אין זײנען 1עםםאנע1ד די
IPO נעשטויםעז 1יאה ’ iy i אױןז i n a עם1גאכ 
p זײנען זײ װי p n p געגאעען 1כםז־ יאחו־ען 

ip מוזען ױי םס.1פאתוע a ip א אנפאנגען 
 װאם דאט צװײס אפצוגעײיגעז 1נא גיט קאםף

i דוח־ יאחה ■או־ לעצםע די אין חאבען זײ p 
 פארלאתז, ײגיאן 1זײע פון נאכ^םיטננ1פא
p פאר קעםפען םוזעז זײ 1נא 'j .געװמםעז

t 1םי און p a j o ip 1 חייגם ip awoop n 
o p יאחר גאסױװצ טון סםױיק כאו־יהםטען 

ײ אז צוריק,  די אח יעתען• איחם *ון זאלעז ז
i ןענען p n p קענען ױי «יל. זעחו• איחם פון 

p אז איחנ^ פון יעתען n• מעקײט  אגגר און אי
י ועתו־ טען קען קאםף אץ שלאסענחיים י  מד •

n תאלם און װינען. n לאגע די טט p c זדעם־ די 
ip אוםפאחנלײכליר חימט געזחמ 1םאכע o p, 

ײ װען מינ נעװען װאלטען ז f אי
IP מ־עסםאבער די זיך זאלען און k io ip 

r'1 א פאר װאס ip rw n קע1שטא IW 
 חס־ ח־עסםסכעו־ pw װײסם n מגיאן שעועע

 4אויפגעמיפ סםרייק גאר.וײעוי כען
װאס ײגיאז. 1.םוסטע א ווען

ר ע ג

ד א ך צו װ א װ
צכיון. ®ון

,נרין״ גאנץ געװען ג*ך. נין «יר
 נאריחמטט• דעו• װען *טעריהא ״,<

 חאט סםדייק דרעסטאכען• און ״ייסט
 גטוען דאז בין אץ־ אױסנןבראכען.

 חאנ און אגמוײקא אין יאהר ײןא
 צווײק. פאחרט םען אזוי חי *ןלןוט

iw פארען ווזנגען קל׳נושן דאם וױ »וױ 
ײ םארטםען ניש האט »ויס  די 1םי נ

 דעריבער איך האנ טאנ, םון צײט
 *ר זיך צײם לײדינע געמנ געהאם אויד

w האט וועלמר םםרייס, דעם 
 אינסע־ שטארה נאזונדעוש נאמ ירם

 ״אינם׳נחד זואז־ם דאם נײן, תםױם.
 ריכטיגע ראם װײגינ. צו זאנט “סױט
 און ,“,באנייםטערט זײן װעם 'װ«ום

 די געװעז דאן ,1םי זיך ראכט איז, 0ע
 האנ איד װאם באנײםטעחננ, אײנצינע

 מייל ;יט אוז אמעריסא. אין טגעח«
iM דאז געװען איז •טורפא iy װי 

 i א ם איז אםעריסא וױיל נאר
ו  עס חײנם. וזי ערנער געותן דאן םי

 שלצכ־ א זעחר 1םי 1פא נעווען ושן »ןא
n .קײ| 1אי״ 1אי זזאט עם *םזריקא 

 םטרײק דער אויםער נעטויגט, ניט זאן
 און םאנער. דרעם און װייםם די פח

”t ניט םאר איך אויב P ,איז טעות os 
 נרויםער ערשטער דער נעװען

 אםעדיסא אין האב איך װאם ססרייק,
 ער־ דער נאר ניט און אימרנעלענט.

ר  iv 1דע אויו נאר אלנעםיי?, אין «
 האנץן .עם םטרײה. אײנענער שםןר

 לײט, ױננע און םײדלאך נעסםױיהם
 זזײ־ נעסענט, פערזענליך האב איך וואס

בונרעװצעם.- און בונדעװסעם טישע
 נע־ איז ער װ» סםרייק, דער און
 שטארה אזוי םיך האט נעװארען, םיהום

 װעלכער גאך היים, אצטע די דנרםאנט
 געכענקט. שטאדת אזוי יאז האב אןן•
 עס םטריימ, א ײי םעהר נעװען א־ז «ם

 סון גייסט דעם נעהאט זיך־ אין ח*ם
 יענער נעװעז איז עם אויפשטאנד. »ן

 יוגנע די װאס גייםט, רעװאלוציאנעדער
 האבען םטרייקעדם און םטרייסעריגם

 רוסצאנד, םון םריש םיטנעבראכט נ*ך
 דעם אין פיהאע( געלאזם זיך האט וו*ם

סםרײת.
 אמעריקאנער או זאגען, דארף איך

 אלגעםײן אין האבען סטרײסם פונײםער
 םיינע אין אויםגענוםען שםארק זעחר

 אין האב דײטשלאנד איז אייגעי•
 איז װי סטרײקם, לענעדינע פזעלנע

 אפילן געזעהן. ניט סיינםאל •םער״ןא,
 םיה־ םםר״סס װאו פראנקרייך, אין נים
jn דײםש־ איז װי לעבעדינער םך א זיך 

 אנ־ קיין דאן נאך האב איך נאר ל«נד.
run ניט םםרייקם אםעריסאנער נחיסע 

 װייםט י1 םח םםרייק דער און מזעה׳.
 אױגען םיינע אין האט דרעםםאכער יון

םטרייק. א װי םעהר אייסנעקוהט
 אויפשטאנה אן נעװען איז עם יא,

 אױ ווען אוז םטרײס. * בצויז ניט
 אכטוננ mjro נעחאם ײאלטען נייטער

 וואלםען זמען, און קאםפען ז״ערע יי
 אינסעתע־ 1דע פון מיטנלידער אלע
v:tftר װאירטעוש נארםענט ליידים ל  י
o 22 געדארפם װײנינסםענם ניאו nםען 

 יגען1יעח 20 דעם םייעושז נאוועםבער
 קאםי, באריהםטעז יענעם םיז יונילעאום

 יארס נױ אויםנעשטורעםט האט »אס
 גלענ־ די פון אײנע םארשריבען זואם און

i אין בלעטער צונדסטע n געשינטע 
i «ח n א«ד אין באוחנגמג 1בײטע1א 

.ריקא.
ov ,איגטערגע־ אן טגותן אםת, איז 
ר זואידקערם גאדםענט ליידים *אנעל  י

i פח םיידלאד די אײדעו־ *יאז. n 
 חאנצן אמדוססױפ דרעם און ודיסט
 פאפטיש נצטאנט. אויםשםאגר זישר
 נצחאלפצן אינםמתעשאגצל די דאד ״אט

 איננמתע־ n םםרײס. וײעו• פיײרען
ו האט סאנןל י  יאחר 9 םיט מטײנדפס ז

 פון פאטתנשאן ערשםע די פריחער.
 א•־ גצטלױ איו אינטעתעשאגצל תי־

tvcS a געװאחגן מזאלטע! r t יוט״ 
A900 ײין im p 9 i  •m איחר «וז 

 א ארמעפיחרט זי האט צקזיסםענץ
מל תכט  קלאופסי• די בײ סטרײסס ני
מו־ די ניי מד,  רי בײ ,iv3Mo רי

ײ און םאמר פיוירם jn אל« נ r u a 
ססרייקןן. נצװאלט גאו תאבצן

 צו וואס טיט mi איז, פאפט דער
ilfh u n ח

 אויסצר נזױן א גאר איצט איז עס אז
זאגען•

ר טאכער װײסט ל״דים יער אין  י
 םיט־ 200 בצויז נעװען דאן זיינעז ניאן

 װי סעהר געװען זײנען עם בעת גלידער,
 עם זואו שעפער, ררעס און ױייסט 600

 30 אינער געװעז באשעםטינט• זיינען
.1ארכײטע און ארבײטערינס טויזענם
חיסטארי• די 1פא איבער צאז אין־

 וױ־ צאהל די גענוי אויסצזנעפינען סעד
 אין םטרײק אין ארויס זײנען עס פיל
i p דעם אינדוםטריע דרעס און װייםם 
 ז״נעז עם צי ,1909 נאװעםבער, םען22

 טויזענם, 18 *י טויזענם, 16 נעײעז
i n r איז הײגם טויזענט. 20 וױ םעהצ 
 װיכטיג ניש צאחל נעגויע די זיכער

p איד j p k 1קײ אז זאך, אײן נלויז 
id d״p, סםריי? דער שפעםער אויםער 
 אויםנע־ נים חאט ?לאוצמאכער, די פון

 נױ נמיםע די •צטארק אזוי רודערט
’*p i, אזן װײםט דער װי d p i םאכער 

םטרײ?.
 אפשר םטרייס דער האט אנפ^ג פון

 צוליב אויםזעתען נרויםעז אזא געםאכט
i נעווען איז עם סענזאציע. זײן p 

 פרויען פון p”»־d ר ט ס ג
 איז עם װעז איז עם װאם אובײטזןר,

 שטא־ םאראײנינטע די אין פארגעצומען
 אויך האבען ov יא, אמעריהא. פון טעז

i 6 4 א געסשרײפט p b םע־ טויזענט 
i האם זײ װענעז אבער נער, v r ’p ניט 

 אנ־ ניט נאר זיך האבעז זײ נערעדט.
 םען האט געזעהען און נעהערט געזעהען.

םײדלאך, טויזענם 15 די חײיטזןכליך

i י 

 17—16 פיז עלטער דעפ אין נעװעז
יאהר.

״ ־אט ״נדעטט״ װארט ראס  אונז :
 נא־ װיכט־נע העכסט א אמעריקא אין

l” P j j id ’ h ניט אונטערשייד V• עס 
 ק־ר־ נרעםטע; דעם ווענען זיך האנדעלם

 םלחמה. נרעסטער דער װענען אדער נעם
 און וױיסט די פון סטרײק דער און

 דאס נעהאם זיך אין האט םמאכערpד
d״: װארט םענזאציאנעלע d p.״

 נע־ האט “״נתסט װארט דאס נאר
 אנסאננ. איז בלויז װיר?וגנ א האט

 נעהאלטען סטדײק דעד האט שפעטער
 אויפמרהזאם־ די זיך צו צונעשםידם

p״d פאר יארק נױ נרויםער דער פון 
 װארט ם־ט׳ן ניט חדשים דרײ נאנצע

n מיט נאר ,גרעםט׳, p אוםפאדנצ״כ־ 
 איז זיי םון טייל נרויםער גאנץ א ,־ואם

 אנט־ העלדיש?ייט, ?אםםם־מוט, ליכעז
 אפפערװי־ און אידעאליזם שלאםענ?״ט,

 סטר״מע־ צארסע ױ:;ע, די פון לינ?ײט
 װאס םסרייק, א געװעז א־ז עס רינס.
 װעה־ א גאס אויפ׳ן ארויםנעטראגען האט

 נעװען לאנג יאהרעז א־ז װאס נעשרײ,
 הער־ ױננע םוחענטער איז שארשפארט

 אוגםער געפיינינם זיך האבען װאם צער,
 און ארבייטס־באדיננוננעז ברוטאלםטע די
 וױיסט די איז באליידינוננען גרעבסטע די

 װעוד דער אט און שעפער. דרעם איז
 טענ־ האט םארשפלאםםע די פון געשריי

 םון טיםענישען די ביז נעריהדט שען
 אויפנעצ־טערט האם און :שםות זייערע
העמער. זײערע

* * ♦
 דעם גוט •זעהר געדענק איך י*,
 עס סטריײן. דרעססאכער p* װײסם

 ניט קען מעז װאס קאםף, « געװעז איז
 באויז םיר זיך גאויבם עס פארגעסען.

 ש('\ זײנען צײט יענער םון «ז נים,
אװעק. יאהר צװמנציג
דארןי איך אװעס. זײנען זײ נאר

1וי5ב דארף איך צעד.צעז, ניט ג#ריוז
 זעו איך און עפיגע̂י אין ט*ז הוק א

w זײנעז זײ אז m.
̂והר צװאנציג די מיט און  י
 חאומוון• ^עהנע סך א אװעס אויך זײנען

 n םאר אטעריקא אין ד$ זײנען םיר
עד סך א י#ד.ר צװאגצי:  נעי פראקם̂י

ע̂ר נ$ר קיציגער, ניט װארען.  פראקט̂י
 סאיגעד, געװאיעז װ^טעז סיר װעז

 פראקטישקײם $בער גוט. געװען וואילט
̂וגשאפט. ניט םײנ-ט  פראקםמזקײס ק

 ?ורצזיכ- םיט םארבונדען אפט גא:ץ איז
 אפט םײנט פראקטײעקײט טיגקײט.

 און דערזעהן קען אויג דאס װאס כאפעז
 אבער דערגרײכען. קעז האנט די װאס
 םון זױיטער ניט אויג דאס זעהט אפט
 א באויז כאםט זזאנט די און גאז דער

̂יג. אםט ם ̂ו̂ג  װײםזיכטיד סײנט ק

 חנם באויז ניט זעהז דארף םען קײט.
 חש און םארגעז דעם אויך גאר הײגט,

 נים האיצט ?צוג^אפט איבערםארגעז.
זיך. איבערצעגעז םון נאר כאפען, פון

 נויטיג, דורכאויס איז פראקטײטקײט
 אזוי איז עס װאס ׳איז צרה די אבער
 פראקטיט איז עס װ^ס וױסעז צו ^װער

 זעחר זײן דארוי מען נים. װאס און
 פראקםימ* איז עס װאס װיסעז צו <ןאוג

 קאוג? נאםת עס זיינעז װיפיצ אבער
עז פראקמזע  סך, א פאראז זײנעז םע̂נ

װײנינ. זעהר מעדטען קצוגע אבער
* 0 *

 מר* pd עד.ן8? זעהר געװען איז עס
,̂  אםוירנ^ סטײטס יזנײטעד דער טאט

 םיטינג אגייטאציאגס ךעם צו סומען צו
 אז אויםטאסעז, און מאכער דרעם די םון
 אםערײ םון ^טאםען * םאראײנעטע די

 דאס שטערעז גיט זאל און זעציציכקײטען
 םאר• םרייער און רעדע םרײער טון רעכט

 סטוחגנטקע ױנגער דעל ̂ון זאםצוגג
 ריי• נעקומעז איז זועצכע טאם<, ^אראאט

̂לום )7 זײט אויף (
OOOOSXX300000SXXX30000000KX$000$$XXXX30QS^^

/ ש א/ די צ״פדבילד) (#Uהארץ אי

לין•1ה« אב• פון

 א נאך װעדל־ג זאנע;, נים ם׳פעז
 קרידזש־נדזשיה׳ם אויף איז סטרײס
 בא• צו װאם ניטא זיך שאפ פאאו?

 ארײננעארנײט דאך חאט מען שלאגעז.
d p װאכען. דרײצעהן נאנצע םעזאז 
 םען האט אמאל םים װאכען פיעל אזוי
 *i״p ,“״נעםאכט ניט פיינםאל דא נאך
 גע־ אין אםילו געארביים. ניט םאצ

 םען װען צײטען. נארםאלע װ״נליכע,
 דרײ די צורעכענעז וחןלען נאך זאל

d 1929 פאר יאהר p םטרײס, נענע^ל 
 פארםשענש ,לינפ״ פייז נאמ איז װאט

^ א עוו  ארבײםם־שםונ־ לײננערע — נ
j p, איז — זונםאכ און שבת i p 

 אויס־ אן ,“.פיטש א סעזאן 1איצטינע
ר.pװאונ א כאס,

 דער בערעל אפילו םעהר. נאך
 צייט לעצם די איז װאם אפערײטאר,

 און נעשטיםט, ,בויכױיסטזןריש״ גאנץ
dpip איבסענ׳ם װי דוד איננערזן אויפ׳ן 
 זיך דוכט איהס װײל ,“,םאלמנם העלד
 ?אנ־ פון פארשצונגען ווערט ער אז אלץ,

rjjmp, אויפנעשפיצט. «וערט 1ע אז 
 lypip* «ניט — אז זאנט, 1« אויך דאך
 אװע?־ איך האב םעזאן דעס װאם דינ

 Ipddvip םעהר נעזונש, םעהר נעצײגט
i װי אצעםאצ, װי p אפע־ סעט נאנצער 
 דער איז שאפ, אין אונז בײ ם1מןו”ר

 ip נעװעז אונז בײ סעזאן הײנםינער
i אין װי כטעט בעםטער, p 1פי צײט 

ip םלחםח“.
o האט אתם אזױ p  ip םעזאן 
ip jiim און פארנציכ?| זיך ;באװיז?ן 

 שנעל־ איננסטצ, םאםע די אינעמעיאנט
 םיט׳ז אלץ און poornpo און םטע
>«a״ p it, אפט m ippopp : ט׳איז 

.'̂  אויםנעי ■שום ם׳חאם ,בױסייסטע
 יאהי דרײםינ גאנצע זײגע ווי דעהען
 1יאה 55 גאנצע זײנ? עו־פארוגג, םאשין

 חד איז זיך דו״ןן איגמול^ לעבעגם
 ם»שיז.~ npi 9610 .זיין* םון רעצ

»יױ!.~ סיש איז נאט בע־יל, —
- דאד״. ם׳איז ־

ד גאתי^  צי ײד1 איחם, צו ויי
i p .די װאנט »p iP T n> צאפט 

שמים דינצ םון ױיד די זיד י<א
̂ “ייןר®יז, פת,יייז־י׳®״׳—ייסארם1א««

י לימ׳ ״ ״ ״ י י י׳ י ״ jpjpn v 1דע n o אפצרײטאו־ם די איהם
ן חנז ■ יי י ײיז נים איז 4ם* נ  י
 ט נ איז אוינ?ז, די 1אונטצ אין עןג,אן

״  פפר־ אחנטצתצחן, נײם איז ״
װ,------ י ײיז i גאם לזפםינעצ פו י 1»י ג*נ̂« 9וײ

 עא*1״באנ נחיםצן א םון יהעצ1שט א
הלאוקם...

**
— n אצעקס׳ען, מיט גױ, םיט׳ן 
 זיך האט — סטאפען, םאתען װצלצן

 סע־ וואכינ?! רײצעהז1 נאכ׳ן פלוצלוננ
 םאלמאנ׳ם םון נעטאן אג1ט א זאן,

 יאון 1אויע בערעל׳ס צו םויצ ײטען1ב
u i p i״dd לעצ־ ביז׳ז צעז,1הא ביז׳ז 

inp: tpo. זיך האבצן שאפ איז כאטש 
 י1װעל ,rpp םון 1פוםע נעװאצנערט נאך
•IP1DD םיז איז

...1י1 מיט ,איך אלעקם הערסט, —
d קאסטיש1םא עצ1בע האט — i p p j 

i p זאצ 1םא1פא IPipn.
 האט — פא...1בע נעזאנט... איך —
ipipjp נים א אין אלעיזם p̂ אומעם־נעז 

נעצנטפעלט. םאן
 פאו־ ניט דו קא...1בע נצזאנט —

שםאנען...
9 בײדצ, p p i האבצן אצצהס, און 

 -1איבע בײט,1א י1 פאקען זיך נענוטעז
 צום בייט1א נעצנדינםע ניט די ;עבענדינ

p 1פא םאז1םא ip iir הענט,“. a״tp i 
 םח, 1אי צצז,1הא אין ט1נ?נויצ האט

 איך װארוט ? גוי טיט׳] איך װאהם
?I'ppipd םיט

 יר 1נוטע א שאפ, ױניאן א ס׳איז
pp אין r.vv 1פא י1 . ׳שאפ. ניאן d̂ 
ip* װ?ם װאך pip, צײם n p  ip ip• — 
i י1 גוי םיט׳ן איך בין װאתם אנ?ר p 

1 ...vovנױ מיט׳ן איך אז םײנם אס 
 האט בײם...1א צו לעצםצ די זײן װ?צ?ן

jp זיך ip a האצז. יס1א ג?שלעננ?לם װי
d זיך זאצ dp אויב און — pip ,(םאכצ 

tP זאצ op*p אויב 'o re, ם׳סרעפט װי 
ip׳ אין אפט «pb װי D'p’p i i ’r r r ip, 

 באדיננונ־ ױניאז pddpd די בײ אפיצו
ip ט1בם נען... i םאט׳ח א פיז זוחז 
n בלויז װאס ip « ip חױ־ אויצצ, אן 

 אין איהם נעשיקם חויזצן, די נצגדיג
rnp j*p, װימנשאפטציר וױס?ן זאל 

p.] צו יאנען, צו ארבײטצר װי p p r 
tpp , 9yt טאנ ip ip n u t (Pipp נייע

Tan pp» ,dp>id נײצ i r p  ...Do'po 
 נוט »י און ״.1חיצפצאז? א. נדר...
p p a> ו ה$ט י w ז vm ו ח«ט י  ר«ר ו

IPiP’ iw» איהם בײ שסצנדיג w n  p 
pp>o חתונה• ויזצלנצ אפג?שפיצט

opporw o ,בײ שזצדינ «ז ןיך
i איז מרצען p םאה1םא i p  i p ייריד-
 «י אז זאנ?), אצע jpopn אויןי מרי*,

t*n יאנרצ־ די שטיצם *גםיםצםיט, »ן 
י — *אלצסטינ^ אין ספן n ו t t u w

ײנ !1

PD” t.| —
 Hmpd נאנץ « יצנצנ״פ טײן—

dpi or'P ניט ה*ט ipD ’K ,זיין באס 
p»״ opi און זוה| r'D « i|“ ם*|,1םא its 
 *”JP די אויסנעשפיצם. ניט בין איך

D׳ipp«d p rc, שוין ז*ג?ן האו־ גתי? די 
o p  ipd jik ,נאס dpi פארסאן »*m 

ip זײן פ׳זאצ i צום עױטטעד |.»PM(dd 
”1PDD נין איך — D'1D» ip i“! • - 
o םארנומען ivi'p: קאפ ןײן אין p *נאג 
 אונצ־ אן אהײם, פ^רענדיג װ?נ צ?ן

ip פון 1צײנט? i אויף ביים,1א pnao| 
* 0יזיאויפשםײז... םיז 1ײט?1גאפ »

 גע*רוםט ניט האט בערעצ װיםיע^
̂םען  קינ״ און פרוי זײז םון הויז אין באהא

 הארץ־ זײן און צעםראנענהײט זײן דער
 אויםגע־ דאך עס זיך האם װײ-טאג,
 זײן אויף אפנע^פיגעאט און ^פרייט

 פנים באײכעז יאהריגען 55 אוםעדיגען
 אײנגאי• זײז פון װינמאעז די ארום און
 אז איר.ם, דרײןט עפעס אז נאז, כעז

 טוט עםעם אז און איהם ̂טטיקט עפעס
ותה... איהם

־ בערעא, —  װײב זײן איהם האט ־
אטע־צאה,  םיטעיצע די אין אויך ״פױן ̂ז

 צו אויגעז איהרע אויםהויבענדיג יאהרעז,
:געםאז פרעג א םנים, בערעל׳ס

נײס? איז װאס געשעהן? עפעם —
גע• איהם גײגעריג האבען קינדער די
 י1אוי און פנים אוים׳ן םויא, אין סױןם
באװעגונגעז. זײנע

 מאד א בערעל האט — גארניט, —
 בײ איז עפעס האגט. דער םיט געטהאז

 וואס געשיכטע, גאנצער דער םון איחם
 איז סעזאז יעדען יעדעז, זיך װידערהאאט

̂»ט — סאעק,  כ׳חאב געװארעז... גארנ
 אונזער אז נעזאגט... ם׳האם געסײנט...

 אנטיסע־ אז ״אראבער/ איז.אן פארםאן
 איז אונטערשטיצער פאגראם דער םיט,

 איו ער נײן... נײן, אבער יא^וסטינא.
איד. א

הארץ. אידישע א םיט איד א
*ו ערשםע די זײנען גוי םיט׳ן איך

* V

•tPBKDD
׳ ** ' * - * *J* ׳־י

i p  ,ip ,פון איז װאם נוי i p נ«ד
v ivo  « no פון ?«jpd ,מסלאכד B*n

* כ»*ט ניט, יאנט ,jpn זיין זיך ני
?... איו און

fj&Ei.■: ...1בויםײסט? א
אויםנעשויצטע,'... אן

u w ®  ■
i p  ,ip ipog איז םאן.1פא |

.איד״.
g 4םי« איד«« n אידישצ . a n• —
,1יי ב׳זאג
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pa ערשינענעם נאו-װןס רעם p i* 
ia ״ז׳פורנוזי דעם po נומער זעםבער t 

 םפרעפענט״ ״tpoiare און אינדוסטריע
 נאקאנטער א פינגםיעי, ראנוצף ליכם

 םארזי־ און פינאנם אינער אויטאריטעט
 אינטערעסאד זעהר א נעמגגם־םראגען,

 ווענען ארטיפעצ נאצערענדען און טען
o n םון ארגײטס־צױן dpi ניט־נעלע״ 

 אמאניזירטען ניט אןן רענטען(אנספיצד)
 דאזינער דער אסעריתא. אין ארכייטער
 אויפ־ נאןונדעחנ א פארדינם ארטיפעצ

 זיך פארנעחמט ip מייל םערקזאטסייט,
 זייגען זואם ,ipopbo די מיט באויז ניט

ip דורך געװארען םעסט;עשטעלט i אםי־ 
 אויך נעהםט ip נאר סטאטיסטיפ, *יעאער

 װאם רעזוצטאטען, וי אננאטראכט אין
.ipopbo דאזינע די םון ארוים װאיזסען

 סאטעריאצען רײנע םון גרוגד אויפ׳ן
 םא״ איז op אז םזנםט, פיננסצעי ׳פטעאט

 25,׳פטאטפז םאראײניגטע וי אין ראן
 נאעעפטיגט זײנען װאס מעכשעז, םיציאן

ip אין i האנדעצ אין און אינדוסטריע 
 בוקקיפעדס, און קלױרקס ארבייטער, אצס

 ■**T25 װי מעהד גיט פארדינען װעאמ
ip װאך. » <אר i פארדינסט דאזינער 
 אויפצוהאאטען אום וױיניג נאר ניט איז

 די אט פאי איז עס נאר פאםיציע, •
 1צ זיר מענאיך ניט, אויר פארדינםטען

 םאר־ דעם פון כאגופ אביםעאע םארניגעז
 איז apnpoa זועאבעז םיט מנינען,

איבערםיצט. אזױ
נאםעצקע* דער םון טייל םינפטער א
 *pi dp אז װייגיג, אזוי פארדינט רונג
ײ גיגט  *18 שווערםםער דער םאר ניט ז
ט  גרעסטען דעם םון צעבען א םירען »ו ניי
 פון צאנד א אין זיך. פארנינען גיט

 יואם קלױרס, א זיך םוז לוהםום נרעםטען
 « דאלאר 26 װי םעהר ניט פארדינם

 מענ־ ערנסטע אוזאנפן. *לעם םון װאך,
tpr איבער־ דער צו םעחר אלץ קופען 

 דאלאר 26 םון װאכען־צוי! א או צייגונג,
 פון מענ׳טען מעחר אצץ ארוים רײםט

 באפעלסע־ ארבײםענדער םיליאן 26 רער
פארברעכער. פאר «ײ םאכט אוז דתנ

 שלעכט זעהר איז עפענםליכסײט די
 tip םארריגםטעז די װענען אינסארמירט

 מענשען אםעריהא. אין ארבייטער די
 ארנײ־ םון איז סטרײסם םון אפט לעזען
in ותצמ םאדערוננען, םער n א פון 

 ־דאל»ררינען15 נאר אדער *10 ־,8 *,7
 ניט, אבער װײםעז זײ םארדינסט. טאג

 םאלען אזעלכע אין זיך האנדעלט עס או
 טוואלי־ צאהלען קל״נע גאר װענען נלויז

 ווערען חןם אחח ארבײטער. פיצירטע
 חןם אט נײ םארדינםטעז נחיסע די

 שםארס אויר ארבײטער טײל פליינעם
 אר• חדשים פילע דורך פארפלענפרט

 לעזם םען יאחר. אין בייםםלאזיגפיים
 בירנערליכער דער אין זעצטען זעחר «ובער

 בעםטעז אין 1אי 20—16 די םון ידעםע
 םאררינסםען, זואכען *דאל*רדינע25 פאל
 םוזען טענשען טויזענמער זועלכע סיט
 שטעט, אזעלמ איז אםילו באננינען, זיו
 *נ• אין און פילארעלפיא יארס, ניו זױ

שטעט. גתיסע חנחנ
 חערט יחגםע ביתערציכער תר איז

 שטיינם וואם נוים, דער פון זעלםען ספן
 דורף םאכױליעם, די אם אין שטענדינ

o n וחזרענד סינדער, נײ« םון *וקומן 
 *ו םארהעלטעניש אין םארדינסםען, די
 בליינען אויםנאנען, פארגרעםערטע די
זעלמ. די

—אבער עהזיםטירען אויםנאבען די
 באװײזט ער װי און פימםלעי, םר. זאנט

 םאר־ צאחל נרעסטע װייט די זײ שאפפן
תמר״  נתיםע די אין ומרען <חנלמ ג

 סאטענהאפט אזוי שנמט אכמריקאנער
 און טענער ראזינע די אם באםערהבאר.

 «*3 שצעכט «זױ זײנען וואס *רןיעז,
 םארברעכער סיין ניט זוערען צאהלט,

 פארדינםטען זייערע יואט דערםאר, בלױז
מן צוס up'פלייז. •זוי .וײנען  םײל נריי
 די זיד צעתעז ויי װאם מ־סאר, אויר

 גנבה און שװינדעל סוז םצאכח שעחנפ
 • באיעבאטים. זימרע <ח

 פיע■ םר. זאנט באלאבאסים״ ,פילע ־ .
ו ״ניבעז םלעי, ו ײז  א אגגעשטעלםע ו
 זיי ערזױומז און ביישפיל שצאכטפן מחר

ײ אונעחרליכהײ^ *ז ̂זען ז jn. םעל rn 
trap אױי לינענם^סאעתוליחמ 

“אי זייןרצ עפםפלואטירען
tow אח

 נאכ־ אזױ װי נלױז טדאנטעז שטעלטע
 .םרענט נאלענאט־ם?״, זײערע צוטאן

 נא- װאס באלענאס, ״א קיננסלע*. מר.
 אנגע־ און אדנ״טעד זיינע שודגדעלט

 דורך אדעי *וזאנענישען, דורך שטעלטע
 או;־ דורך װירער אראל און יראהוגנען,

 נאצאה■ ניט דורך איחס טעױעוױגדלען
 עס. װאס פרײז םולען דעם איהם לען

 פונפט א־ז אלבייט, דעד םאי איהם קוטט
 האלנ־הוננערינער א װי פארנרעכער אזא

 בײניןעד ביים ארױס גאפט װאם טדעניפ,
טאש״. דעי פון בייטעל דעם

 דער- ארבייטער אן נאשוױנדלען ״צו
 װייניגער איהם צאהלט מען װאם םיט

 פאר א־הם קורט עס װי ארבײטסלוין
 פאיב־ע־ אזא פונהט איז ארבייט, זײן
 דער אין רעװאלװער » מיט װי כען,

 או;* שון נעלד דאס אװעפצודױבע; האנט
דענשען״• שןלדיגע

 דעטאלם נא־ איז ארכייטם־לוין א ׳ .
 דאם װען םחבר, דער זאנט ,פעיר׳/

 םאר באקוםט ארבייטער דעד מאס ;עלט,
 אנשטענדינען ta נעניגט ארבייט זיין

 עס װען דאן עדשט ראכען. *ו לענען
 נעזארגט אםעריקא רייכער דער אין װעט

 זייע,* פאר זאלען אדבײטער אז װעיעז,
 םאדדינסטע;, אזעלכע באסוםען ארבייט

 און שעחנער לעבען דאס זיי זאלען װאס
 די װעט דאן ערשט ראכען, צוםרידענער

 סוםט װאס םארברעבערי צאהל נרױסע
 באצאהל־ װײניג ארםײ נרויםעד דער 1םי
קלענער אננעשטעלטע און ארבײטער טע
ווערען. קלענער און

* * *

 די װעלען אװענט ט־טװאך פופענדען .
 װידערנעבורט דעם םײערען טאכער ריפער

ױ און ױניא;. זייער םיז הער, איך ז

 a אױוי טאן צו דאם זיך זיי גרייטען
 א צו נרייטעז זיי אוםן. לוםטינען נאר

 װי זאל װאס סעודה, שעהנע לוםט״נע
 דער פין םרייד די אויםדריקען געהעריג

 זייער איבער םיטנלידערשאםט לאהאל
 זעלבםטשטעג־ אויסנעפעםםטער שװעד

 אלע םאר ראדןי 17 לאסאל דיגסײס.
 נײ־ א זײן ױניאן אונזער אין לאקאלם

 די װען דערנר״בען קען סען װאם שפיל
 פיהרערשאפט די און םיטנלידערשאפט

 איי־ זיך צװישען זיינען ױניאן דער פון
 ריםער די צחאטען. האלטען און נינ

 װאס טוב, ױם זייער םארדינען פאנעד
 נאנצער דער םון טוב ױם א אויך איז

̂נעל די ױניאן.  דער איז אינטערנעש
 דרעסטא־ און piipp דער םון ארסעםטער

 אר־ טטען א אין ארנאניזאציע. דער
 אינ־ סיין אויםםעלען ניט טארעז קעסטער

 איהם אין זײנען װאס סטרוםענטען,
 ארקעםטער אינטערנעשאנאל אין נויטינ.

 אויםנעםעהלט צייט נעװיסער a םאר האט
a אינםטרופענט דער — איגםטרומענט 

 האט ארקעכטער רער און ,17 ל8לאה םון
 װידערנעבורט דער מיט געטוינט. ניט
 ױניאן־ארקעס־ דער האט 17 ל8אאס פון

 צו רםאניש8ה אננעש^נען װידער טער
 פון געקלאננ דעם אט אין און ש»ילען,

 װעט ארקעםטער האדמאנישען נייטען8ב
 די פיז ױם־טוב דער װעיעז נעשייערט

כער.8ריםערמ נראװע

 דער צו דעלעגאטען פאר װאהלען די
 אינטערגעשאנעל דער םיז סאגװענשאז

 םון טען8רעזולט די פארענדינט. זיינע]
 עם װאו לאקאלם זעלכע8 אין װאוזאעז די

 בא־ י,1הל־האט8װ a וםארגעקוםען איז
a נעײעז זיינעז װעחלער די אז וױיזעז,

ױ פציגער און אינטעליגענטער סך  ן♦ ו
 פאד• דער טרןוץ 'a און פיחרער, גרופען

 זיף ח«נען װאחל״ליטעראטור, ניפטעטער
 נע• ניט י«רס נױ איז קלאוקםאכער די

י םאר׳סם׳עז לאזט י •טוחית י  •pia>P י
 װעחלען זיי אז וויזען8ב האבען כער8ט

*ו מאכינאציעס, נרופען לויט ניט  נ
געוױםען. זייער לױט

אחיםגע• סלײטס די פוז האבען זיי
 גע• חאכען זיי װעלבע יענינע, די זוכט
 װירדיד איז ■אםינםטע די פאר םונען
 אינטערע־ זײערע זיי פארטרויען צו םטע
 זײ נעשםיטט. זיי ר8ם האבען און םען,

ן מענשען םאר געשטימט האבען  ניט יו
 תר איז דאש םלייטפ. פאפירענע םאר

ײז8נ בעםטער  שטימונגען די אין ta וו
 נרוגר סיין םאראן ניט איז tvoao די םון

 און םיהרער. די צװישען דעות חלוקי פאר
 עס־ מיינוננס־םארשידעגהײטען די װייל

 ניט איז עס װאם דעם טרא׳ן זיסטירען
ײ טראגען ר,aךערם גרונד קײן םאדאן  ז

 כאראסטער. פערזענליכען a םייםטענם
 פער־ ביטערער דער ם^ידינט דערםאר אט

 זוי לאסאלען יענע אין ׳icap זענליכער
tn צו ראורטײלט8ם רםםטען8אפש in i. 

 זײנען זיי וחנן חלוהי־רעות, פרינציפיעלע
 און םוזען ארגאניזאציע, אן אין םאראן
 יערזענלײ •ווערען. אויםנעקעמםם זאלען

 אוטנליק ta אנער זיינען רייסערײען כע
ײ און ניזאציע,8ארנ ta פאר  דארםען ז

 װערען. ליקװידירט משנעיםטען8 װי
i צו פיהרען רייםערייען פערזענליכע n 

 דעםאהאליזײ נאגיע,8דעמ שענדליכסטער
 םאתינטען מיטגלידערשאפט, די רען
 םיהרערשאםט דער םון אױטאריםעט די
 םון רואין צום אםט זעהר םיהרעז און

 ר*8פ רוי8ד דאם און אמאניזאציע, דער
 םיטנלי־ voao נרויםע די װערען. היט

 װען שוין, דאס םארשטעהט דערשאםם
 זוי8 די םארשטעהז דאם װעלען ענדליך

פיהרער? גערוםענע

m m שעפער דער - פערער 
שול־זועזען װעלטליכען פח

 פון 'אר*״ט םן20 (צום
סארסירער־סוים) זיין

לערער ךוד םון

6SOt3tX36iC«6S63e6S0696S36XS3tStXMma6S636XmMX!
פארניי. שוין איז יאהר צװאנצינ

 איטאבער, טען13 דעם נעשעהן איז דאם
 דער םארנעקוכען א־ז יעם װען ,1909

 אײנעם איבער כישפט נירערטרעכטיגער
 פרײ־ שעהנםטע און שטאלצסטע די פון

 tip ליבט־טרענעו־ אח הײטס־קעפםער
 םראנצעס־ — אײראפע א־; צײט נזער1א
p* .םערער

 גתיסען ;צען8נ זײן האם םערער
 שאפען 1צ אויגי אפנע-נעבען םארפענען

 -8שפ אין 1לע1ש װעלטליכע ערשטע די
 די נעװארען איז באריהדט כאר י ניע.

 מיט ױצעל*נא,8נ אין לע״1ש ,מאדערנע
 דאס אננעפיהרט. האט אליין ער עלכער11

.1901 יאהר דעם ארום נעײעז איז
 האם נלחים־באנדע פינסטערע די

nרזעהt האיען זיי געפאהר. נײיםע די 
 איצם זײ פאר איז םערער ta חןרשטע?ם,

 לם8 םריהער, וױ נעפעהרליך םעהר נאר
 פון א־דעע די באריסאחןן־פעםםער.

 חאט ערציהוננ םרייער אין עלםליכ?ייט11
 אפנעשטאנענעם אין ריזענשריט געמאכט
 אתםנעםאהרען איז םערער ש»אניע.
 אנ־ ז״נע גײסםערט8ב נד,8ל איבער׳ן
 זײנע כסדר םארנרעםערט 11א העננער
o 12 רײהען. nאיז 1906 אפריל טען 

 שען1ר1אםענצ11צ פערער׳ן נעלוננען שױן
a v שילער איז אנהעננער זײנע ia גמי־ 
 דאש נארצעלאנא. איז באראטװנ םער
”oo באטת a נעיועז איז ja3׳n in i 

 װעלטליכער nn פאי ציע8סטי1ח»א
 נע־ און נה8נעי no פרייחײם י8ם שוצ,
n פט8חערש m גצן  tioאי־ סירך. ר 
 באנייס• ם*ט חאמו שילער 1700 מר

 ם1צ חענט זײערע אױםנעשטרעשט טעתננ
פעתר. זייערען, םיחרער נתיסען
tan נןײארעז נעשלאםען עס איז n• 

w רn צװישען בונד נעהייטער i* jn 
«t גלחים וץ און n « a  iwjni ױעג םיז 

 נענ־ נעפערליכסטע יייערע םיז איינעם
i דורך האט װאס נער, n דראט8ב ל1ש 

 נײסט־ יװימד » מ*נט. פינםגמיע זײער
צײ- נעשערמם נים יאז זיר חאם ציכער

Tin in «י א״יז ני׳י  no
no זית m »o . ta ,iao>a יי« in

ia* יוזלם די וזיצ װאם אליק, סײוחני t 
םוז ip גאםצאדנקײט. םיס :ן

 י1 יםגענראכען1א וײנען עם נעמאדען.
 .1909 אין מלי־טענ טינע1בל בא?«;טע

 דיגען רכײטער־םאםעז8 :ישע8שפ די
 פרחכיות טיגע1בל י1 נענען אויםנעשטאנען

ta עס .apaiao אין i t’ a ?מען1פארנע 
 גנענער1םכעל1א דער באדצעיאנא אין

 שפאני־ רײנטינען עם1 יף1א אטענםאט
 נלױ איז 1יםשטאנ1א «ר1 פעניג. שען
 םינםטע־ י1 נעװא־ען. נטעדדריפט1א טינ
 ערש,1אנ גישט םארלאננט האט נ?םה רע
 ־8י?1רא פאפולערען a tio דעם'?אפ וױ
 ־8נעפ מען אח נה8ל iid פיהרער ̂ען
 מען םערעי. םטען8ה1םא «ם1 אויף לעז

i םט,1נעמא גוט האט »i »e ta 1נא האט 
 דעם אין םען1נענ נישט אנטײל קיין

i אין 1אםיל איז iy .1נ8יםשט1א n 
 סאטראפען י1 םאר נעװען. נישט שטאט

ip געװען, נ1נענ אח  ta םימפאםידרם 
 נענרײט1צ ם׳האט tia מנטארע( י1 םיט

 יראצעסען, שאנײאםםטע י1 םיז אײנעם
נעזעה;. אםאל האט ■וועלט י1 װאס

 שנעל האט נעריכט פיליטערישע דאס
n״P געארבײט. ip  t נישט מצן האט 

d ט1נ?לא p i .ipd ii האט 1ינע1פארטײ 
 יךז טאג האלכ?ז א צײט ג?געב?ן טען

D אין י?נטיחגן1א 1צ n פאפיחנן. ג1בא 
o 8 נישם n  v ia  v iip p ip,איז ל?ם pj• 

tppno • 1צ אצעס1■ 1ים'1א לופנעז ia 
o אין לינ?נס ן1א םאל׳פהײטען n •בא 

otvwצי ט׳האט ינוננם־אסם.1שול vi 
Dia i םט?1הלא וײ n  tPJPii tPt” iiao• 
ip ינפייט1ל1ש ip d  t it. טליכע די?

nnp. ,פפלאנ• זיר חאנען פאליציי־לײט: 
p״t »יז טפיט ip טענוח. יםנפל?חגנםפ1א 

 סאתעפר דאז וײנעז א«א1איי נאנץ איז
 קא־ װאס ס.pאצי1טאנסטn ריזינע םעז
tpi םאתלייבם tn tm מיט m םאפא־ 

ip t iw .n t  n P o r ’DPtiaii .צייט dp 
in נפחאלפעז• נאמישם האט p o איץ 

טױ^ »ם נעװארען םארידרטײצט
13 o nטאנ1םא 1209 א?םאב?ר טפן 

Dpp איחם t« חאם iip lt’ ia א*נע- און 
 פפרער י םײי׳שידפפםםונג. אין םיוזרם

 שםאלץ, tia םוסיג נפחאלמז זיר חאט
o ip ip t ויין םיט ײחיג ip j'V 'O ip o 

ו אח י PW ייחם באםיחט ז iP3'a״tPi
ח  שוצ• ײפצסציכפן סיו וױכםיגקײם m י

t האכפז ipdopii די ײעי׳ש, 'm p o

ip נאר האט ipo פריפן ,םיינפ :או־ש̂נ
ip ir p, טט, צילט אוז ננ1אכט טוט dp 

 נד1א בין איר לה1ש רp”א נישט איז
 אל1 ט.1רםיה8ם ײנט1 איהר לדינ.1ש

̂  ל״.1ש װ?לטליכפ י1 ל?ב?ז
 בלײבם ־א.ידט"ל1טא־ דאדג?ד ד?־ •
i יוי1א םלפק1שאנ ב־;?ריא' אן n •ש«א 

i נאך און יוסטיץ :ישער n  V ia  inpD 
 םבר?נ־1א צוג?האלפ?ז האט װאם ?ירכ?,

i'ip נע; ipd. ט1?11 נאך היינט ביז 
d'ipipo אלפ 1אי נפפײפרט אנד?נק 

 אפע.1איי po tppnp םר״ד?נה?ריש?
tn 1אתטאבפ טפןtit 13 טאנ אינ׳ם p ii 

tponpt א•1פמא:סט1 אין ננען1זאמל18ם 
o אויױ מ׳סלעהרמ װאו ציעם, n •בא 
i 1פאטפ dpi tio טייט n  tio וועלטלי־ 
ipp .שול

o in u tao ?געהט ליך1פיי •p n g
ip i איו א1 ברים?ל. אין טאנ *PiDMa 

 סאגר a איסס םאר tpigupt שט?לט
ip פ?נט. Ja ia ’aanpDj’a ip i יי•1פ

m o ip p ip i האט o n  tpapipnpuw 
ip ב?לניש?ן p ip i” iD־ii i3 היטעז1א«צ 

oipoiigo dpi, ביז opn op opian 
aa* אין ייהײטס*פאחן1ם י1 ?ן1םל»טע r 

tia tP't 1 ט׳ױעט tpigpחינפױד8 ארט 
o n  t»i •םאטםענט \p

o מיט אט n דאזינען eipougo איו 
 *tap אין אפילו נ?שיכט?. נאגצע א

o'ip לאזט ipd גישס גײסט tprni י  י
pa .m vp 1סא ש»אניען ipd אםילו 

tp נישט נאםען זיין iin s רי אױוי• ' ).IP
i םיט — חמירומ שיאניש? די n 
ip סויגס^ «ז חילוי 1שטילע tfp ii חאם 

o p iiip i ס׳דאחי ײאי באסויל?ז, און ~ 
 איחחנ ןץךך נעםסנט oatpipoo*ia האט

 א*1איי pa ipnpomoo דיפלאםאםישזג
tgp o ipougo-inpo a ta .at אוים־ 

tn נעטײטשט p ii דאס »י IPnopna 
POi*tupjp>p«a p די pa זיר y J ip iw•| 

o חאט im an p j eipeugo i n  ppae 
po צו לסנד >i ia, »ני op געלונ״ איז 

>o*ia tP׳pio׳)t גיי i n •חד בפלנישפו 
a *ו ערלױבפגײפ ta ניחנג f t e r איוזם 

 »י| אזיך דאס pa ;נוײםפל אין
po dpi די u f t p n p w ’n, נ׳יי

i ס םיט  psiw

m

£

ד פון א ד צו װ א װ
)5 ?יי■ «ון (׳•לוס

 *1MD איך 1אנ? םיסיננ. dpi אןיןי ,״,
id  ta. טאטל Dan זיד tpsupi 

\  אפהי־ תוםען צו םליכט יPK 1 סי״ י
J» דאם id  hd dopi״n n  i p און 
t'M I װייל ננ,1פאדזאמל יערפױ 'Jpdip 
p ךי ipnp i זיין נעװעז טיםיננ םוג׳ם 

 זיר טאטל םר. אב?ר dph .מאנםער
 tpsip 1צ םליכט יpa 1 םיח די ןחםע.«

p צו אױו ipua ?1ארבייט tP ii’D’D 
n אויפצ״אם?),  ta ניט אצ1 פאליצײ 

 ? tPD»pyJpptpiDia סײן חן)ינע3 .
v האב אין ipd pp? ip i  pa צײט 
' »pipm םאל pa d ip '^ pi צייטוג־ די 

 די אסiPD 11״P3'?vpip:Dia tpנpװ 1נע
 1» עכט1 אםtpip; tnpiai 1 אאליציי
id םר״ער  tia pnpi״i p ,פאמאםלונג 

id ניס האב איך ר>בע  ta ,Dip’ f t t. 
 י1 לאזעז ניט pa ipdip זאל טלי5

d גענען Dnpiaa ןאליצײ pi ר?כט tiD 
ip ניט 1אםיל האב איך  ta ,Dipnpt 

ipdipd’h «לז s מיט DDPDaiB a.
,tnpt איז tPDiaii P̂11 איך נאר

 אויס־ ויין אן איצט םון dph ip אױנ
ipDatPiPD. 1אשש dpbp r t  i j f  opn 

inpo ̂י  נע• 1מננ? t״t iid tpרנpלDא
.iPDDgD IPiPDgl

* 0 *
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D1P11P OPBP .tP1'08B 1PD אי] זיך 
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i סון אםת, p r ' i ’ a ip i האט נאס 
1 i nלי)ם8יפ1א p t צום tPD’ in טייל 
 tpva ר»די?אל? די תיםנ??לינ?ז.8

p ip tna זיך אייסגענרינט, ויך האבען
D i't 'ia p 'ip o a איז tn an p i ?פרא?טיש

tpogn la אב?ר ס«נ«ען. o ip i די 
ipjKP’ ipoa p'noa ?1אננ?פאנג tpipn 

a אח סרא?טיש ניט גרין, p 'ia i^ די י 
P^P11 ,DPPD1P11DD tia IPD1P11DD

 »1י1א ליפל?טס יתיאן די עםײלט1 האב?ן
pa rjp iip  ipddj'd i p i אגי־ האבען 

 ipbpss,׳ opn יid( 1 םיידלאך י1 ט1טי
ip זאלען "t אז i pa fPDPiDi'na יױ 

 -nPDa-prn tpnpi אל? וײנען גיאן,
pipigDpi ip iap אי• מײנינ נאנץ און

tn וײ. יש?ן11צ
ia| יב1א tnpi opn op ײ•11 אזוי 

ipd, שט איך האבpp^a ,האפנונג?ן ta 
tP יך1א i'a  PiPtna ?1םא זיך 1ײעל-

ippipd נאך t״ip אמאלינ?ן ap’ i a i־

r« שעןער חנו - פקרער פראנצעסמ
שולוחןזען װעלםליכען

)6 זײש ®ון («לוס
 םארשעהמט װי — האנד pK רױיט־םאק̂ע

 דרײ צו זיך הערט אוז קירכע דער נעכען
 סיטעלאא־ שװערע די צו טאג א ם̂א

̂יכע iV םיז האמערעאאקעז טער i יעזױ 
קירכע... איטישער
 דײטשצאנד װעז מאחםה, דער בעת

̂גיע, אקופירט האט  געזוכט זי האט בע
 אוים־ און שפאניען בײ חז געםינעז צו

 מען האט נײטדאליטעט. איהר האלטעז
גע־ װאאט טען אז םארשטעהן, צו געגעבן
 סע־ דעם בריסעא םון באזײטיגען דארםט

 תײזער־ דייטשע די רער־סאנומעגט.
̂ייך טאקע האט באנדע ̂עז ג  אפ־ באםוי

םון מאנוסענט דעם צוראפעז
 מאנוםענט דער איז מאחמה דער נאך

 ארט. זײן אויף :עװארען צוריקגעשטעלט
 זיך שפאניע װידער אבער האט דא

געםוזט איהר ם׳האט און ארײננעםישט

 אזוי אז כלל, אאיטער אז איז עס ציזם.
̂ט אזוי זיך, קריסטעלט עס װי  אידע
 נאכצוטאן ליב האבעז אידעז זיך. עס

 עס איז אםט און טוען. טײם די װאס
םעיצה. גרױסע א

̂יב  רי ארוגטערנעחמגז כאטש טאז, צו
 הײסט זא^ מאנוסענט. םון א\יםשריפט

 װעפתןן םאר װיסען, נישט וועצט די עם,
̂ם איז סאנומענט דער  געװאחגז• געשטע

 צד אבער םען האט אױםשריפט אײז
̂אזט,  װאס נוסח, נײעפ א סיט שוין גע

םרײחײט, םאר מאנוםענט זאגט:
 איז צוגענוטעז זזאבען דײטשעז די װאס
 איז אוז אקופאציע בארבארישער זײער

 בעא־ דער דורך געװארען צורישנעשטעאט
רעגירונג״..* גישער

 דעם פאײצװעכט עס מען האט אזוי
 ווען יאהר, יעדעס םערער־מאנומענט.

 ׳סאנומענט צום געהעז מאסעז גרויסע
 חד דער פון געפאדערט ענערגיש װערט
 אויפ־ איצטינע די אראפצונעהמען נימננ

̂עז און שריםט  םיט אלטע די צוריקשטע
 די האבען הײנט ביז נאמען. םערער׳ם

געהאיצםען. נישט פראטצסטעז
נאך נישט אנטנענען זיך שטעצעז עם

 ברײ אין אמבאסאדאד שפאנישער חגר
 מאכט, שטאטישע בריסעאער די סעא,
 םח גיייסטאיבע הויכע די ^ויז אויד נאר
̂גישער דער  באםעהא אויט׳ן קירכע, בע
רױם. םון

קעמעלם
 פאר זײנעז

רויכןזרערם
מבינים!

Vאויג 1שא  a tw o  
*Dip nip*v p*׳)ao צוליעב 
tio •חינעחא a v t  oiat 
•oJpdpp po tp t'ipnat o n

̂נע דער אץ אימער ניט דלנען רדכערערס ניײע  סיגארעטס. אין פארצונ ריכטיגען »טאכען פוז ל

ען װען{ײ »גער ענ  אונטערשיידעו׳ ®מ געפיהל דאם די בײ דך ענטוױקעלט סעמעלם, נדט זיך ^

 נייז און נעמאכט פארדכטיג אזױ זיינען סעמעלם חיכערען. פון אמת׳ן««מעניעען צו ®יחרט װאס

m האבען װאס יענעע ױ אמילו »ז מ#ב*קעו, םינארעט נעסליבענםטע ױ ®ון צזנויפנדשונג נומע 

n גלייד דעתןענען רױכערען, אץ געשנמת אונער««רענעם אן rn װערטח• בעסערען ' עו י  ®ייר יינ
m װאס יענמע די w « אױסנע- פון»ן אראמאט דעם טאבאסען, נעסלינענע ®מ דעם

מ נײכענמעו שו פםי םע*רעט• צמױדענשטעלענדען נאמת *®ון מילדגןײט נדיכע די און מוי
* \ ,

״ מןן o אדס נעפינעז ו n ש״ו סןו כאפע[ אזנ
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ד הערט װאם אינטערנעשאנאל דער אץ י
 פילאדעלטיער דער ®ון נריו*

יוניאן דועסםאכער און שלאורן

װיים*«חןז. רײזנעת, עלימס סון
 oan ױני*ן רי װי cnaaa אי«ט,

ivoianpata « אי־ וינ פאל׳ןוםענרינעז 
aa קאסוניסטען די גער i pa׳Wav o 
 ®יצאדעלפי̂י ססריט, טע13 נארד 146

 איג־ צו *װעתםעסיג פאר סיר האצגתן
 די IPaptt ,נערעכטימײם״ די םארםירען

ivopac p'noa.
m תאםוגיסטען רי װען an נאטצא־ 

pro אטאזיציאגעצען זייער גרינדען צו 
appo ,פארטטעריש זײ״ תאנען תועםעצ 

 עםאבצירם פיצאדעצפיא pa אויך זיך, -
voana a םון i n איגדוסטריןצער״, 

appo .אײדדפעגסי op וואצם pmw 
 טאר איך, גצויב אינערפציסינ, איעאגאען

 איגטערגע־ w פון סיטנצידער אונזערע
paav? אויסצורעכענען אפאצ זוירער 
 םים טאקטיקם, און טעםאוען יענע אצע

o r  paJm קאםוניםטען ךי זיך נ#נו«ען 
 ארניים. ברעמרי׳שןר ױניאן וײער אין

orun .סאצ pm נ׳ד גיט האנען זיי 
oarr גער־ דפרנריינע אדער באקוסען* 

 נא־ צו op םארזוכט וײ האבען קעגוגנ,
 נעברוײ סיטצען, געװאצד דורך פוםען

m נעװיסענצאזעםטע די מגדיג a c ro, 
ציעל. זייער דעמוייכען צו :אר אכי

 זײ <זאנען מאנאט םע־ץ צעצטען
 די װאם נעאעגענהייט, די אויםנענוצם
ן דרעסםאכער  נעהאט ניט האם ױנ̂־

irvn פיין p jp o, נעװעז איז םען און 
 פראנען, ױניאן אינערציכע םיט םארטאז

 •rat? ראב׳ם oiwmepppa האבען און
 פיר־ רי װייצ ,נעקעפט׳צורט*, זאנ איך
 םיע . אגריםענט אן נעהאם האט םע

 ױניאן דרעםםאכער איגטעתע׳טצנעא דער
 פאר אבער איז dp םיצאדעצםיא. אין

 םא־ יענעם אין אוםטענציך געװען אונז
 די ׳צאפ. רעם פאנםראצירעז צו םענס

 זײנען ׳צאפ אין ארנייםער סאיאריטעט
 קס איז נעװען קאםוגיסםען. געװען
 |w םעזאז, םון ברען סאםע 1אי .פונסט

•at? דעם אוםםענציר געװען איז עם
םיטנצירער. ױניאן םיט באזעצען צו

 סעזאן הערבםט שון אנםאננ בײם
 1אי ארבײטער צאתצ א אבער האנען

 ױניאן. רער צו באצאנגט אצץ גאך עאפ
 םון םארצאננם האבען קאטוניםטען די

 דיםט׳צארדדשען זאצ ער אז באצענאס,
 דער צו באצאננען װאם ארבײטער, די אט

 דער אינטערנעטאנעצ• דער סון ױניאן
 אויסםיח־ נעוואצט גיט האט באצעבאם

 ?אםוניסטען. ד• םון באפעהצ דעם רען
 א| האט ער »ז נעענםםערט, האט ער

 אינטערנעשאנעצ, דער םיט אנריםענט
 ברעכעז נים \vt< און ניט װיצ ער און

 פאםוניםטען די האבען אנריםענט. דעם
 םיצא־ אין רעװאצוציע די פראסצאםירם

 נענעז סםרייה א ערפצערעכדיג דעצפיא,
 פארגחד איינצינצן דעם פאר ארנייטער

 ארגײםצר tv צו באצאננען זיי װאס נען,
י ®ח ױניאו. v צו — ארגאניזאציע  י

 געאר־ האבען װאם ארבײטער, ךרײםיג
 אראפ צעהן נצויז זיינען שאפ, אין נײס

 האט באצעבאם חןר ארבײם. דער פון
 די און יױניאן, דער צו נעווענדעט זיד

 נויטײ די צונעטםעצם איהם חאט ױגיאן
 די האבען דארויו• ארב״םער. צאחצ נע

 וײעחז סים נעענטםערט פאםוניםטען
 1אי דעםאנםטראציעם, פיסעם באסאנטע

 אײ נאטייצינעז זיך םצענען עם וועצכע
 צײט חברה וױיםע און ניגערס םאציענער,

 םון גאוזמםצחנן םארדעכטינע םיט
 פון אויםװאורפען און נעננס פאר׳צידעגע

אונםערװעצס.' דער
w דאזיגע די אס n rr האבען חברח 

 סממצמתי אונזערצ םארפאצנט ראס
pm םצעגען «ײ tnw דער םון «חײם 

 נדט און םצםערם םיט זיי אןן ארבײס,
pjm 1אי זזעצזעי די צחאײחס נעװאצם 

קעי• די צרשפטצנתז
n p o םארםאצ־ האםוניםטישע אצע 

 זיך רספײארנ אונחנחנ האבעז גוננען,
p נצצאזט גיט m n rtv מנאנ־ זײממ איז 
prj ומן טאצ, יעחנם ארבײם. חװ־ צז 
 נע־ רסיסצסאר וײנמ פאםוגיםטמ די

ײ 1יוארצ  האבען ויי וואם רייאטם, נ
 םאר־ נעםונען «ײ בײ pro חאט נעםאסש,
אבער זיי חאמ op .prtom ׳יידצגע
 די נעתאצפען. נאוכימ
om איז סלאוק

 *ננד םאר װאס סיט זעחען צו פרײר
 ארניי• די תעצדענםוט און טצאסעגקייס

 רעכט זייןר פאר נצפעספט חאנען טער
 פי| אנזעהן דעם פאר און ארנײם אױף

 עטצינצ פון סשך אין ױניאן. זייער.
 יעדעז ארנ״טצר 200 ניז חאמן װאמן

 1אי איז ט»ים צאנטט פריחסארנען,
 אין ארנײסער די געיפיצם צײס אותנם
 די פון אנפאצפן ד• גענצן טאפ ראנ׳ם

כוצינאנעם. כאטוגיססיטצ
 נ׳ד אזוי איז.דער טאנ צו חיינט

 קאטוניסטען די װאם םסרייפ, נאנטער
 זאו א טאפ, ראנ׳ס אין ערקצערט האבען

 אונזעדע און פארנאננענחײט, דער פון
m אריײטער n אר־ דארט איצס שוין 

 האט ױניאן די אוסנעטםערם. בײםען
 בא• ױניאן איינצועטעצען דארס באװיזען

דיננומען.
 נע־ האט נעשעהעני־צ דאזיגע די
o נרויסעז א טאכט m די צװיש^ן 
 ניט די אין ארנײםער סאםען גרויםע
c גאנצן די ׳מפיןר. ױגיאן m סאכעי 
 םיט פארפצייצס איצט איז פערע6אססא
 חאנעז ארנייטער די אט נײםט. •ױניאן

 יר אהםיװע אוכזערע װי צוגעסותט זיך
 האנען באאפטע ױניאז אח צײט ניאן

 טאפ, ראב׳ם אין ארבײטער די נע׳פטיצט
 םא• די ױניאן. דער צו נאצאננען ײאם

 אז אייננעזעהזז האנען נופעהטשותרם
 אין ױגיאן דרעסמאכע־ און קצאוס די

 כח אזא צוריק צוידער איז פיצארעצםיא
רעכענען. זיך םוז pm ײעצכען כיט

פארטטאר־ דער פאר פאםוי אונזער
 אנערה׳ד פאר און ױניאן חגר םון ?ונג
 אננעםאנ־ זיך האט ױניאן דצר םון נוננ
 שאםוניסטען די נעגעז קאםוי דער ;ען.
 װעט ער אזן אויםנעהעוט, ניט האט
 נים װעט עם ביז אנהאצטעז צאננ אזוי

 קאםוניסםי־ דעם םון םיםז הײן בצײב׳ח
t r r ערשט וױיצ קרעמעצ. אפאזיציאנט 

 אויסצױ זיין בכח סיר וועצמ דעסאצט
 װאם סיסטעם םװעטינג דעם ראטען

 דרעס םיצאדעצפיעד דער אין הער׳טט
איגדוסטריע.

or אז ווערען, דערטאנט דא זאצ 
 ערפאצנ־ אזוי מווען איז קאםא אונזער

 ארנאניזא־ ביידע װאם דערטאר, רײך
 הצאוהםאבער און דרעספאכע־ די ציעם,
 םאראײנעט צייט א זײט זיינען ױניאן

 נא־ די און באארד, רז׳שאינט אײן אין
 רו־ דאטם?י, ײנ־אנס, ניידע די פון אםטע

 נע־ קאםוי דעם אין האבען ׳פטײן, און דין
חארםאג̂י גרעסטער דער איז ארב״ם

 דער צו צו זיך מיר גרײטען איצט
אינסערנמאנעצ. דער פון קאמוענ׳פאן

 זיך סיר מעצזוז שאנװענמאן רער נאך
 דער צו נעפען גײסס באנײטען א םים

 םאר און יוניאן נרויםער א פאר ארכײט
 דער איז ארבײטם־נאדמנוננען בעםערע

 אינ׳ דרעס און הצאוק םיצארעצםיער
דוטטריע.

*תמרןגמ נױו»
קיחנןןר א. װײס״פרעזירענס סון

אננעפאג״ טאראנסא זיך האט »רציך
ר נאײ׳נמו• .נען י י  די זיך חאנען «י

 פון אױפג׳מאפט הצאוקםאנער טאואגטא
o n וריקמפראגען און טאאף צאננצן* 
o n ,נצוינען «t אין קאן טיראכסא 

a m an  o n מענטימ און עטארקע 
ױניאז•

m סצאוקפאכער די אוינ an ניז 
 אינ«מ׳ד»א* די אז נעצװײפעצם, איצט

 אי| *רײנצואװארמז זיך נרײם איז נאצ
י׳נמנס־בא• די פארבעסערען צו קאסוי

o איז דיננוננען, n  om !פון ןמפומצ 
n׳ בעתסװ ברודער n  ,mre •אינסןרנע 
n ארנסנייזעד, מאנאצ n פאר״ צװייםעצ 

jn 3 iv iir. נח סיט גצײוnר o'jnjm 
 פימר־ a אנגצםאמען זיר ראט אנהוטען
 צױ ׳שױן זיינען עס טעטיגשײס. חאפטע
 1אי ציםצעטם צאחצ a געװארען ׳!!■רייט

 פארגענינען נאזו^רער a נעווען אח עם
 א*ן פרײד a םאר ײאם om זעחן, צו

 ־an DjmmaP אונזערע א»»רוױצי;?יים
 םאר־ ?צאוס אין ארויסגעצאזען זיך כען

 צו ציםצעםס. רי םאר׳שפד־יםען צו קעם
nצייס זעצכער ר m an די ׳שױו זיך 

 די איז אוייננערימז ױניאן־נעדאנקען
m די אין אפען־׳פעפער, גרעסטע a ׳פע־ 

 די נעװען איצט כיז זיינען ײאס פער,
םעססוננען. אנטי־ױניאן עטארהסטע

 עױן מיר פאנגען ׳טעפעי די אט
ta אין ׳פוין ?וםען טיר נאזיגען. צו 

 אדבייטער, אײנצעצנע טיט באריהרוגנ
 עס און נרופען, ניעסערע םיט אויך וױ

i סטדם, זיך ציינען n  ta םארנען 
i צו ט1נעהע n .ױניאן

t o אויסנעאײ ׳שױן אייר האנען 
 עס אהטױויטעט. 1פא אם1אנ1פ א נײט
״,,1C א נעײאיען א־נאנ־ז־דט ישוין איז

 װאס אתאגיזאציאגם־קאט^טע, װיציגע
 כאזוכעז צו זיין װעט אױפגאיע 1איה

 ׳שאפ־םיטיננס צו מםען ישעפע־, אפען די
̂א־ אײנצעאנע ט־ט pn״i איז  נאצסע

 זיי אז )זיי 1צוציינע1איבע כױ כעם,
 ־Vi 1אי עטעז1ײנט1א א־צט ׳שוין «זען

 ?וטענ־ צוס זיך ייטע;1צוצו; אום ױניאן,
”P תטענעיאצ דען ioo•

 אכט1נעב חאט אהםיװיםצט 1אונזע
 צוױים־1פא צו פ־שוט כאצעבאטים אייניגע

o׳ h צוננ; n  ia c  pvic פאחשםעה־
 װי זיי of>vn סם־ײס תטענעראצ ענדען

 האאוס, םאפ־י־יע די האט אט נעפאננען.
 שעפעה אפעז נחןםטע די םון 1אײנצ

 נע־ dvi םיט ם,1העצםע 15 נצפייערם
iv ריט אז דאנ̂י i 1איה װעט מאנעוריע 

 כאצ־ עצטעחג די אנצוישרעקען נעציננען
 זיך װאגען ניט זאצען זיי אז מאצאנעס,
i םוז תף צום צוצוחעחןן n .אט ױניאן 

םאד־ *1 נעהאט 1נא האט םאנעויחג די

w פרעסערס פון םמתג• םעםנער וױכסימר
ה»ל כױיענט איו װניןן,

o 25 םאנטאנ, nנאײפםבער, סען
i נאך נצייך n אין װעט בייט,1א 

 1וױכטינע א םארקומען האצ ברייענט
i םון 'ננDm 1^םיסנצ n ירעםעחפ 
.35 צאקאצ ייניאן,

וחד אפנענענעז װעט םיםיננ אויפ׳ן

in טעטינקײם ײניאן םון יכט1נא א 
 ווערען םאמזאגמצט װעצען עס און

אגען.10 ?אגװענשאן װיכטינע
Divojna d א̂ו ?צאוס אצע v ii ײאס 
T ויך עסיח1אינטע ’ io  t'om װי־ און 

 פר זאצען ױניאן שעהנע א האבען צען
o אס צו םעז n נדםיננ. וױכטמען

 צו םיסענ מעםכער דזששנקראל רופט 2 מהאל
מנװענמרפדאנמ דיסהוסירען

 ,2 צאסאצ ױניאן, אפער״םאדם רי
 םיםיננ מעמנער דעז׳שענעו־אצ א רופט
o אויוי n. אװענט דינםטאנ הוםענדיגעז 
i גאו נאײד n .ארבײט i n סיסימ 
 און האצ, 1װעבםםע 1אי פוםעז1פא וועט
o װעם n  m an דיםיןוטיחנן צו צװעה 
י אפצושםיטעז און  ײאם חזיאצוציקם י

*־ mn סאר סארנחמגען ײיצ לאמאי י

i םון סאגומנעאן n איננמתעטאנאצ 
סציװצאגד. ןיא

אינםערעסירען װאס םיטנרידער ארע
i סון װאױצזיין םיט׳ן זיר n און ױניאן 

i םים n ,זאיען אמםעתפמ*גאצ prow 
םיטיגנ. צום

צושאא•1םא האבען ײאס 1טיםנצ^
m פצענער נען a וחנצען רעזאצוציעם 
o r מניו p ביי tan י n סיסיטג

חןר םיפימפװ םעםכער דזשמעראל װיכסימןר
% ממל ימי« פינישערם

1M-zyמד סעז26 רעם *װענו/ דינססאנ.י+ד̂►ח̂יןץ 
m o rn, נאר ניײר o m a  m, וחנס 

 וױכטינער a ivotpia® ייענם1נ אין
m דמתנעמצ o w יז נױטיננ® o n 

o סא*ופ im r o װאו יאקאא o r וחד

o צען rJuan iao םאר״י־דענע צוערען 
tw ?אנווענ׳שאז װיכסינע aie• םיט• סצפ 

tntm  m ’>J מו י  m געבעטען חי
 סי• צוס trow «י יינקםאיר און שםימם

j n

n w י» ׳ וױרשינג> irm » M
מ \m פס»נצו1צא1 י T די י

ת, ם די נויו «י מני « _____ײי״ױנ ׳נ
i ; m״tva. ײ׳ י ז ZZ* .iraaopia^P י

ס איגיײו איצס נען םאראימן n ווי
p»יינ m i n יי יממו ^mona

m ניט *irp n ra. מן זײ M ויי *H 
n» *גט׳איאמן  » l nm ו»פ

מן איצסימן חײיי m איו צדסטסגי מ i.] 
 •maopia^P » ײ נאדיגנומעו, ׳צטציצן

צצנצן. אנ׳*ס׳נגדי»ן tv IV3«s זאצ
m rr m n a איי n n r ס ײי  'mm וי

r n r n אויםנענימעו n  1« tn vnw 
mvopt*>pד ׳ י ײי w ײ«ד ײ n ד  י

1 ■ o im m sײח >r>vpa .סיסיגמו 
n• זײנען סיטינגען רי  *uwt i n n 

m אין באזונט an געגרױזט f )  om 
 נאגי״םטעמנג די oan ספעציעצ נען.

o n  oa*’ i n n וריד, חענססןן «  זו
or איז d ia o in ,געײ«ר«ן tv די mm

רכױפיײע גריים איז טעתע׳עאנאצ  • •יו
n  a׳p” io o  > air»e.

m אויר an נ<ייר זיר סיר ire n r i 
o רעארנאניזיתן צו iroap o n ,צאקאצ 

 •mn מוחנן איצם ניז איז װעצכעד
ire םיט אבער אינע׳שװאכט. iP ia o n 

in פון r r  in n a, חאט oumap m 
tn צו אננעפאננען צא?אצ ’ ianrpjiB.
t im״or ta , iv r t  j v i ניסס ומס 

tro ir t סיר און צא̂נ tr^rit מן  » ײי
pa* o.>* פונקציאניחןנחגן נוט iroap

t r f r u r u  v  trcnv j o irtt ov•
o פאר םאם־מיםיננ n  ,) fo n n a n 

jm■ ײאי נאוועםבער, טעו28 irro a i 
iv :u n םיז i n און 1אידי׳צע r-^« 

o ייעאען באװענוננ 1א.־נייטע ׳שער n 
tn פיטיננ m vn a,

o אויוי ינ1קופענ ני׳שט n, סיר װאס 
י פיט סאמומען Pivot? זיינען  -pta>P י

ivavo, מיר שארזעהען ira a די ני׳שם
r n a o o n i i n  .ivaaoovn י אצ9צא

 איו״• ייאו צעצטע װאקסט. און בציהט
 באני״םםצממר א 11געװאח אפנעהאצטעז

i מיט*::. n אימר• געותן איז האצ 
i מיט נעפאקט n  .in v o D vn •סרײ 

עז, די »! בע,־  בתחנר אייר ײי *י̂י
o האבעז ׳שעהן, n טיטינג jjT D m a 

i• ,אצ1זשענע1 י1 אז מעצתננ npvtpr 
 איז )1ט׳»ארנמ a באװיציגט האט טיװ

 ױבעצ־נצ* סיש נעװארען אױפנענוטען
iv” it?. אויי ׳שייז טעז1װא זיי o n 

o זיי װען םאםענט, נציקציכען n  tv^rti 
האצטען.1ע1 ט״שא־טע־

iv וי a a o o m 1 מיטען t n r*ינס
צייםזןאום. 1צײכא איז אומני, םאג

^ר  אלס באשטימט שעין כרו
טאראנםא אין אדנאנײזער

vm דז׳פענעראצ י1 tprtpr נאאוד 
in א׳שטימט3 האט t ia .0אצ ?מין, נ 

r אנטא.1טא אי| 1נאגייזע1א r r  .ia 
i אין מיםנציד א איז n ■אפעױיסאד 

p’ גױ אין 2 צאקאצ ױניאן ia איז און 
p’n ען1יאה מיט r מותן raro i n* 

n׳ivtt 1 צאקאצ פון. oa ro rn, 1 איזT 
in a ta iv c  trttra טיט r n t .  i n •אר 

a״iv o ,אצם ׳פםימע״ •irm ra r o 
Vvrairoa* די oan ,oavpva װי 'v 

o *ו בא׳פאאםען נאצ n  tm o ia iam 
ido  Jvirara״p אין rut pMfip i n■

r io o n איז aoaaiao, די װאפ m ai 
ram ױניאז opan צו iro n ום* ip 

inaim .תו םיזאן רו van r נ r r 
ir a ’ i n א ravat'tv rama'tt פאר 

ו 7 א און זי a oo” pamro tnvaoano 
ו ים,3 i ײי r װעם ir a ’ t וייז IT in rt* 

םאצנוײיך.

רעזאלוציע.
3 די םיר, ia״ir o םון t?ti״aap *חינ 

 a ינ1אפחאצטענ בראמויי, 1385 מפ,
o אין 3םיס*ג a 'a m און אפיס נאארד 

 אתמי po pramo די 3םארהאנדצענדי
ra t? וואס יים,31א גוםע די און

<7 a  oan ,iran a i jo in n a  ,ta o irro 
i n ר ו ir־w מ o ” a סון w 

taw in• צו נאשאאמן m a rtn 
oartna  a om ta o irro אין 

 איי trrant און דאיאר, ז׳5 פון וחןרט
i r  ta וױיגמר אויוי זאא tnraaa 

iro זייז ta טעסיגפײס m  ia t 
i n  •tvo tw .ױגיאן

ov אויך איז nra irs a V a a 
w באדסנמן ■ taro J n r a r r n  o n 

m ava ir m a  i r r t i אין tn  o n 
 אםסרי»<1אינ nv o*oa ריפס

i n  m  e a ro o m n ,וואם סיאןי 
trarara taw m vn אגיפצוחאצטעז 

wav irtaw ױניאן  p it eaavnaap
t קאםיםע די

r n ..• ^ w ,w גייי a n  as
n a irw« .באביזu M

i םיו n איי יוניאןaנrציnדי ז *a i־
iro םינענטםטע n o iv o םון i n אידי־ 

iravp ’ ivo v  pa i r v בייטער1א va* 
aatatnt. צאתנגעז3איי t״iva אמיםנפ־ 

m aw a  OP’ V צו i n .צ., אװ ם. א
 m. חיצפײי^ ים1םא סאחאן, .aa *ו

’jaoa ים1םא אגאף,1 הצצ יה,1םיצפאם t 
pa 10 צו. o n  ^aoiraa’v אוספאר 

ta טײאי׳פען • o irro איז i n אינ• סצאוק 
rn oon.
 a הערשט אפיסעס ױניאן אצע אין

aato’ t r  lavaraaaan. מ  o>mc אצ1אי
ו י tavatmaap n ז r  i n .די נײםס

 אץ װאקײשאן קױםטםעם
הױז. ױניטי

io פי^  nrtaaa pc״m a o  ia 
t par״o ra a tn r tn  n r 1םא 

i n  pa tam pjm  Drooo’ip ױגי־ 
pin. סי

r?a וױצען ײאם ira'eva פצאץ 
orooomp u rn  u« וחדזײ׳יאן pa 

uranrv irtaw יתיסי ir»at ran 
T t פאצײגתנס pa tn n o o 'a n 

.enoD ro i6  eom  8 ,o 'ta irtaw 
tatf^ro 2 ס׳מצסיL48

 דזשענעראא אין אדײן. װענ אין דך
 וױ איז אינטערנזדמאנעא דער םון אפיס
 ארא■ זיד אײצעז פענשז יאריד, א אוי\י
 אינפארמאציע, אן נאך װער ארױוי, און

 סאנ• םיט װער און עצוז אן נאך ווער
 קרערענשעצ׳• די נעשעםםען. ווענשאן
 סאנ״ די אונטערזוכט און זיצט ס*םיטע
ביצדינג ױגיאן דער ארום און דאטען,

 די האבען זאצען דעאעגאטען די אז
 םאהרענדינ באקװעםאיכחײטען גרעסטע

קיצױולאנד. סײן האנװעגשאן דער צו
 א אראגזשירט האט באראף ברודער
 אויםנעםען װעט װאס טרײן, מעציעאע

 נעםט. און דעאעגאטען יןאנװענשאן אילע
 לאסאװא״ םון אנםאחרען װעט טרײן די

אװענט. אזײגער 7 שבת, םטײשאז, נא

מנווענשןןן אונזעו צו גרוס גרינ׳ס פרעזידענם
 י1 צו שרייב איך ײאס ,trona י1

 Daan״Jpva םחיען1דע pc 1םיםנצידע
 D*na םיט tao'ra trum אינתםטריע,

1 irfc aaaarpiraaואוג•0אוים יזיגע1 י 
cnaa i•  pa ira, ײאם or האט *ra 

 ארי3 יס1ציי ?raavrairoa'a די םאפט
o םענט irp i'a u אין ױניאז pc i r o 

o*nn ro. . 1 ■ די rrJי rv'oc'aaaaP 
ncao, ײאס ro*«ra a oan צײט ra* 

m*aiao t*a ,ta’at’  ir« a  pa ovum 
tw ,inanra oro ױניאז אייער oan 

•aap tao w  o«m*io n  i r r u  o r a 
rw opnoo ארגײס jra’T 'o ia c  w  iw 

tronroaw  n פון .irr> aom  *i
a  o*n ira p  ur*a ^םפעציע

־׳........ •'־ ־׳

 ענט־ דער אויף אױםצויאסען אויםגאבע ״
 צו און אינדוסטדיע דער אין וױ^ונג

 בא־ שא® סװעט די אז םאררױנדערען,
 ענט־ װידער ניט זיך זאיצען דינגונגעז
 אונזער םון געשיכטע די װיקצען.

 ײי באװײזט ארגאניזאציע טרײד־ױניאן
 אמאניזאציצ ױניאז א איז עס גוימיג

 ארבייטער, די םון יראטזמציע דעי םאר
 אז האםט, באווענוננ ארבײבמנר די
 איבער• סיט וועט קאנווענשאן אייער

 אויסארבײםען מוט םים און אײגכמײם
 יד אײעד םון אראגרעס טאר׳ן •^ןנער

ן חחנן. הוסעגדע ײ איו נ̂י ̂י
גײז, וױליאם

v .פ. *. ירעז rm .ל

 פארשידע• פאר און צײבעא גאניזאציאז,
ענינים. גע
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כאאפטע.
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 םון ים8א אץ רודער
■■I *מענעדזשער. דזשענעראל

 םון רעהאםענדאציע דער אויױ
 דער םון םעגעדזשער ״זשענעראא

 איזי^ור ברודער באארד, ״זשאינט
 באארד דזשאינט די וזאם אגאער,

 סארקין איוידאר ברודער :אשטיםט
 גאג• איזידאר ברודער םארטרעטען צו
 דזשאיגמ דער םון אםיס איז ער‘

 דער םון צוריקקוםען זייז ביז :אארד
 אינטערנצשןך רער םיז זאנווענשאן

מאױואוונד, אין גאא
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1 10 9 געסט. אונזערע צודשען אינגערסאל טשערמאן אישעו־ ־ 12 1
a anaaao״iro2 c n  ,aac ■תמס 

poavnara o a n n n r  om  ,ira 
pc lavamaa? ,i  tra rcn r iraa*tr>v 

pa >aaavrairoa*a i n ײ1אוי יספציפ 
pa o ria o .™קליװצ
in n a ׳■troaa pa oan ipaa*tr^e

vc האצטעו caa'af צKPaל 'tia  ea םיט־ 
aציnמען וואו ען,3סארזאםצונ ר o*a 
iroaap 1 י1 ip iצעצטע י -aap 

tatraptt .איגסטרוהצי?ם ®oaat ir 
t־ ’aaP papi* די צי aoaatpa״ tn a c 

p1 larapttצa3p'צopao pro pa DP

 pa 1?1מיטגצי יאן3ױ tvsna עטעהען
tarapttaaP papi” cnac ipi-otpon־ 

•tvaaic
c'a 'a אסים fa ipavtm  c 'p c סעידי 

r a  ip o p i י פיט יזי3 ם?ן  apttaap- י
>?aa iaP ia־,”tvo pa ,tPaatO זיך םיהט

p paציװצaװעצ?' נד n  nצaapטtp 
tvipai opoiaanp סיז i n ?1?13?ציװצ 

,poma? Doapartiavia tavapttaap 
ia pa?ptt״o 1 צו ia cאט^3?צ?1 י a
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 פאדר װיאען װאס דעאעגאטען אאע

 זײן סוזען טרײן, ספעשעא דער מיט רען
 •ונקט םטײשאן אאקאװאנא האבאקעז אין
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