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 באנײסםערטע קױגט msorag ר.
מיטינג מאוו חעתס דס אויפנאסע
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o 22 אוחננט, םיםוז*ו nםען T 
 בילדיגג איגכמרנעשאגאי pH m צואר,

 מיטיגג אינםםאאײשאן דער םאתעקומען
 חשאינט ניי-עתועח^טקר דער פון

 םון בעאםטזנ םאר װפזזילען און באארד
באארד. דזשאינט חנר

trw האם װאחלען די בע**ר y rn?* 
פפגעגע־ נאנלער איױדאר מענמדדעער,

 יאר לע«טען םון באדיכם נענויען * כען
 אױסכעהערט איז ער איז טעטינקײט,

 אויםמערק־ גרעסטער דער סיט געװ*רען
זאחןײם.

לא־ םון מיטנלירער פון ?אםיטע א
נעװארען, צוגעאאזם דאז איז צוױי,

װע־ קילאנעס אריינגעכראכט האט וועאכע
אעצ״ די ביי אונרעגעלמעסינקײטען נען
 יױ אאסאל נייער א פאר ערעקיטאנס טע

צוױי. לאקאא אין אדמ־גיסטראציע ניאן
 האבען פאמיטע דער םון נאפען אין
 םאר־ צוסערמאן י. און ״שעאי ש. גרודער
 מאקס בױדער און םענות דיערע געאעגט

 די אז ענםשיידעם דאן האט סטאאער
 אונטער־ שענות דיערע זאא באארד נײע -

האנדאען. די װעגען און זוכען
 װאהרען די צו נעקוסען איז עס װעז

 דזשאיגט ניתנר דער םון במאמטע םאר
םון בלום, וױאיאם ברודער איז באארד

 אאס געװארען ערוועחאט צוױי, אאקאא *
מיט באארר דזשאיגט דער םון טשערמאן

 םטא־ מאסס ברורער געגען שטימען 32"
 בא־ האט װעאכער ,10 לאפאל םון צעױ,

 הא- רעאעגאטען 11 שטימען. 16 קוםען
 םון איגעהאאטען איגגאנצען דך בען

שטיםען.
 איז װײס־משערמאן ערשטער אלס

 םון אעםהאװיטש, נעװאדען ערװעהיט
מאאיסאני, — צדױיטער אלס ;3 אאקאא

 ראבי־ — דריטער אלס ;18 לאהאא םון
 םערטער אאס און ,22 יאקאא םון נאװ,
 אאסאא םון קאקן, — פ^עזידענט װײס

23.
 אאסאא םון װאסיאעװסקי, בדודעיי

 סאר־ אאס נעװאדען עי־װעהאט איז ,35
ארמס. אװ דדטענט
 אװ באארד דער םון מיםגאידער ארס

 געװאיעז: עמועהאט זײנען דירעקםאיכ
 אאקאא סטאאער, ; 2 לאהאא פיינבער:,

 אעפקאוױטש, ; 35 אאגאא ס^וצהי, ; 10
 יע־ ;23 אאקאא ש־וםציפ, ;3 אאהאא

 ;22 אאקאא ראזען ;17 יאקאא װעגטהאר
אאק. רײטאנא און ;89 יאקאא אעמאסי,

48.
 געװען אנװעזענד איז פ*טינג בײכ

 ר. נענאסע גאםט, חשדב׳ער זעהר א
 םירער באװאוסטער דער אבדאכיאוױטש,

 סאציאא-דעםאקראטען רוסישע די פון
 גענאסע רוסאאנד. אין ״בונד״ םון און

געװא־ אויפגענוםען איז אבראמאװיטש
 ער איז כאנײסםערוגג גרוים כיט חגן

 גע• מאענענחײט דער אט חאט*בײ
 רע״ אינטערעםאנטע פאאנענדע הפאטעז

דע;
םרײנד: און מננאסען
 מענ״ דער םאר זעהר אײך דאנק איך
t םאר אמיסצוטרעטען אימײט h מים 
 ניט זעהר װאאט איך װערטער. עםאיכע
 גאנג רמם 1פי -ויך ארײגםישען מנוואאט

 וױ נאד ־זיווומ, נעשעסםאימר אייעד־ םח
 ענג־ הפאב פארשםאנען שױן האכ יױך
^מ, חאאב און לי«  םאר־ »יר חאב אי

 מיט טאז w דא חאם פײזר nr שםאנען
 אר־ די װאם ערשיינוגג זעאבער דפד

חנ סון גייםער מ  חאבען אקנדער אנ
 זיר האט באװצגונג טרביי׳נמד די יװ״ך.

n n n i אינעראיכע אײזרע און געזעצקן 
 אז npt איר 1אי קאבטעז, און סססזכיט ..
 זעאבען מנם םים אײך בײ אן נעמט חאט .

a w וױ p«r באוחמוגג ארביממנר דער 
אעיראא.

 שטערען, וחנאעז גיט אייד װאאט ידך
 טג־ די גיט.פאדבייצאזעז תען איך $&ר

באגרי״ צו אא? םאר םריחער לפמנהייט
 ארגאניזא- אן םון םאדזאמאונג א «נן *

j n יריראפײער, םיו, ורעאכער וועגען 
 מום פס .«ואס ב*נדץ» « אויך טאבען

 טאבנעפאאגט חאבין סיר *דחר־. pH דך
m די איסמנדאם גרמנםען דעם *n p r7l?jipEnr3*lFD#nl •in I'D JJpDDvk׳

n » װאתדעד־

 אױפ־ צוריק און כבוד, מיט ארויס
 ארגאגיזאציע שעהנע ורתר כויענדיג

 גוטען א זעחר אײרא§א אין האט װאס
 ■רעזידעגט, אײער קאאנג. און נאםען

 זו־ רעם אונז האט שאעזיגגער, נענאםע
 בעראין, אין כעררען אח ער ווען מעי

 און האמוי אײער םון דערצעהאט נענױער
 מיין סאר געהאאטען איך האב דעריבער

 אײער פאר באגריסצן צו אייך םאיכט
געטאן. האט איהר ײאס ארבייט
— מיסיע צוױיטע א אבער חאכ איך

 װערטער פאר א אין אײך דערצעהיען צו
 און אױםמערקזאמקײט אײער בעםען און

 רער אט םאר שטיצונג מאױארישע אייער
איבײט.
 ארביײ אן םוץ אייך צו אפע^יר איך

 ארבײטער אן צו איגאניזאציע טער
 נאר ניט מענשען צו אאס איגאנתאציע,

 םאדנאגגענהייט זײער אין זײנען װאס
 פראאעטאר־ דעם מיט פארבונדען געװען

 אמעריהא- אאס גאר רוסאאנד, אין יאט
 אידישע די װעמען מיט ארבײטער נער

 זײן מוז װעאט גארער דער סון ארבײטער
םארבונדען.

 האב סטיםער, םון אראפגעהענדיג
 סיאע דא זײנען עס אז געהערט איך

 ארו ״סיק שױן זײנען װאס מענשען
 אז מען. װארט יאהר צװעאף ראשא׳/

 און בעסער װערען אפשר װעט אט
 אין עס האאט נאכאנאנר יאר צוועיף

 איבער־ און בויען אײז איז קאבעז, אײן
 א םאר םאס ניט וױים מען און בויען,

 רוסאאנד זײן. װעט דארטעז צוסונםט
 איז גרעסער נאר אאנד. גרויסע א איז
 פאר־ איהר און רעװאאוציע רוסישע רי

 םיט רעװאאוציע םראנצויזישע די נעם.
 האט צורמן יאהר דרײסיג און הונדערט

 אן אונז אויױ טאנ הײנטיגען ביז נאך
אײנםאוס.

 םון באםרייען ניט זיך קען װעאט די
 גורא איר און רעװאאוציע דוסישער דער
 אמעריקא סון נורא דעם באשטיסען װעט
 יאר צענדאיגע פאר אענדעד אנדערע און

 זײן ניס דאס קען דעייבער שפעטער.
 אר־ אונזער און גאײכניאטיג. אונז םאר
 אר־ רוסישע די םון רוסאאנד אין בייט

 ארבײטער, אידישע רי םון און בײטעד
 צו איז — בונריססען געװעזענע די םון

 זיך זאא רעװאאוציע רוםישע די «ז זעהן
 צו קאטאסטראםע. א מיט ענדיגען ניט

 אונ־ אן דורך אן מיר געהען דערארבײם
 נע־ זײנען עס ארגאניזאציע. אעגאאער

 געגאנ־ זײנען װאס מענשען גענוג װען
 סאטארגע. אויױ און סיביר אין נען

 דורכנע־ אםאא האט איהר וואס דאס
 יאהר צװאנציג מיט רוסאאנד אין םאכט
 םארגע־ א שםיא, קינדער א איז צוריק
 איצם דארפען עס װאם רעס אגבי ניגען

 םארנע־ װאס םענשען יענע אױסשטעהן
פאזיציע. קאםוניסטישע א נים סען

 ריכטינע ײעגען גדעעדט האט מען
oאצrאוגז *בער רוםאאגד. אין איםםעז 

 אין װאוינען צו באשערט זײנען וחאס
 אז זאגען אײך איך רארף — אױסאאנד

 סאציאאיםטען נוטע נאר ניט דעען זײ
 זײנען דאס סאציאאיססען. היליגע נאר

 םון ארבײט די פארגעםען װאם םענשען
 באוט מימ באצאחאען פרן םארםירער

jn *ון שוחז יעדע פאר r| וואס װארט 
תסאאנד. אין םוורשס-יײיט וועדם

 זאא וואס אדבײם דער איז העאםט
 װאס דעספאטחם דעם צו מאכען םוף א

 םיץ איז ראם רדסאאנד. אץ עקזיסכדרט
 ווויםגאבע די אט צואיכ איז ווויפגאבע

 םאןױאאיםמי־ און גונדיסטישער דער םון
 גע־ איך pa רוסאאנד pit •אדטײ שער

 *רבײםער אםעריקאנער די צו קוםעז
ארנאניז*ציעס.

 א איצטער רוסאאגד אין האבען םיר
 רעוואאוציע רוסישע גאנצע די װאס אאנע

 ש«יץ דעם אויף געװארען געשטעאם איו
 א םון שייץ דעם אויו״ מעסער. א םון

 רוסישע גאנצע די איצט שטעהט מעסער
 םםא־ םון םש&יץ דע אריף חןזואאציע,

 :געמאכט איצט װערט עם מעםער. צ^ז׳ס
 ווצא־- ווו פמבגאױד אט עקםפערימנט אז

ז  איז עקסיעדיםענט 1910 ,1918 ז־ער מ
*jam געװאאט חנםאאט האם סעז 

. די גאויז ן מ ע י ד ם ס ו ד נ י א

 קאמוניסטעז. םאאשטעגדיגע אין פויערים
 גע־ ניט נאך איז עקםיערימעגט אזא
 איז געשיכטע. מענשאיכער דער אין װען

 אױס־ מיר וױאען רעם סיט צײט גאייכער
 װאס איגרוסטריע אן רוסאאנר אין בויען

 גיכקייט דער מיט טעמפט, דעם מיט זאא
 גע״ װערט דאס אסעריקא איבעריאנען

 אין בוך, רוסישען יעדען אין שריבען
 מעהר ניט רוםאאנר אין צײטונג יעדע

 ציעא. דער איז דאס װעניגער ניט און
או האט װאם סענש יעדען גואר  גיט נ

 ארים־ פון כאים אאגעמייגע די םארגעסען
 איז אריפמעםיקער יעדען םאר מעטיק,
 א מיט עגדיגען זיך מוז דאס אז קאאהר

 דאחי מעז קאטאסטראםע. וױמןאיכער
 מענש א •שוט נאר נביא, תיין זײן ניט

 דא אז זעהן צו םארשטעהן, קען װאס
 קארט. אײן אויף געשפיאט אאץ װרעט

 א אױף געװארען געשטעאט איז אאץ
 זײ־ מיטאען די וױיא םעםער א םון שםיץ

 הוני־ערטער מעםער. א םון באוט םון נען
 גע־ די אין איגען פויערים טױזענדער

 םון צענראיגע רוםאאגד, םון םענגענישען
 צוױ־ און סיביר, אין געשיסט װערען זײ

אד־ רוסישע די םון בעסמע די זײ שען

 םוהט דעם האבען זײ וױיא בײטער
 ph דאס אז זאגעז און ארױסצוקומעז

גערעכט. ניט
 ריײ נים שוין באוט, זיך גיסט עס
 װאס מענשען הוגדערטער די םון דענדיג

 סםאטיס״ גמגױע אויט דערשיסט. םען
 סענשען 15 ,10 װערען אנגאבען טישע
 אבער דערשאסען. אםיציעא טאג יעדען
 און •ייכמונג םון באום שטיאע וױ&ױא

 וױיסען כדר װאס םארנאסעז װמרט נויט
! ? דערםון ניט

 םיר װעגדען ארבײט די אויםצוטאן
 רוסאאנד, צו אויפמערקואמסײט אײער

 רוס־ סון •חאבאעם קאאאסאאער דער צו
 גע־ איך בין םיםיא דער צואיב אאנד.

 אײער פארגעםען ניט װיא איך קומען.
 געאע־ א האבען אםשר װעא איך צייט.

 צואיב רײרען. צו גאך אײך צו גענהײט
 ניט אײך איז װאם אויםגאבע גרויסע א

 םרעםד, זײן גיט אײך קען און םרעםד
 אײער אוגטערשטיצונג, אײער איך בעט

 און טיטגעםירזא אײער היאף, מאראאישע
 אויםמערקזאפד אײער אאץ םון םריהער

ארבײט. אוגזער צו ?״ט

ם נ ע ם רי כ ה א ע ר ע פ נ קן מ ש ױ ו ר צ ע ס ד װ נ ־ פ ײ ה  װ

ר ע כ א ן מ א י נ ן ױ ו ס א ר ק ד שו ש ה ע פ נו א ן מ ס׳ ם א

 און״איניציאטיװע פאדאאנג דעפ אויף
 האט ױניאץ, טאכער גודס װרױיט דע^ םון

 א אדױסנעשיקט שאעזיננער םיעזידענט
 מאנופעק־ גארמענט קאםען דער צו בייװ

 עד װערכען אין אסאסיאײשאן, טשורערס
 קאנםערענץ א צו אסאסיאײשאן די רופט

 די א;ריםע:ט. פון ב^נײאונג דעד װעגען
גרײכ• האט ױגיאן טאכע•־ גודס וװזײט

 אי־גא^ אן א:צופא:;ען נאשייאסען צײטי:
 יוניאן נים ד' געגעז :יזאציאגס־דדײװ

 פאיבארייטונגס־ארבײטען און שעפער
 ארבײטער די אום שעפער, ױניאן די אין

 קאסױ עװענטומאעז א צו צוצוגרײטען
 איג־ דע־ אין באדיגנונגען ױניאן פאר

 װעט שנײדעי מענעדזשער דוסטדיע.
ארגאניזאציאנס־ררײװ. םיט׳ן אנפיהרען

ר ע ן ד א י נ ה ױ ם ל מ ר ה ע ם נ ע ט צ ס ל ש א ו כ ען צ כ א 8 ם

װ י ױ ר ד א ר א פ ע ײ ג נ ע ד ל י ב

 ױניאן םון םיטי;; יעהדאיבער דער
 אר־ צו באשאאסען האט סעגטעױ דזעאטה

 ביר־ גײער א םאר דדײװ א נאניזױ־ען
 ייעצ־ םארגעקופען איז פיטי:; דער ד\:ג
 באשראסעז איז עס און פרײטא;, טען

 װאס האנייטע, א באשטיפען צו נעװארען
 ; :ײעי דער םא־ דרײװ דעם אגםירען זאר

 דע־ די באצאיזרען צו פאײ און ביאדיננ
 :•,א וױכמיגעי־ דע־ אט פון פיציטען

סטיטוציע.
זעהן, צו איז בארייכט פיײס׳ דד. פוץ

 דענטאא דער דעפארטםענטס, בײדע אז
 אין האבען דעפארטפענט, מעריקאא און

 פארנד נרויסען נעםאכט יאהר אעצםען
 ארײגגענוםען איז עס כאטש און ט.%שר

 150 דעפאדטמענטפ בײדע איץ געװאדען
 העילט ױניטי דעי האט דא^א״, טויזענט
 דעפיצים דאראר ט״יזענט 10 סענטער

יאהר. א

 פון װע־עז :עפיהרט װעט דרײװ דער
 הא־ דער אין 'קאכייטע. פפעציעלער א

 די־עקטא־* די חיץ א ארײן, װעלען טימע
 סעקרע״ קוױן, י. דזשײםס בױדעד יען,
 לײבאר און טרײד סעגטדאל םון טער

 מע־ דער שיפליאקאװ, בדודער לאוגסי^;
 פאכעד בוק םאקעט רער פון :עדזשער

 דזשע־ דער דובינסקי, ברורער אין ױניאן
 אעטעדנעשז;*- דער פון פעקרעטער נעי־אל

ל.1י;
 איז ב״עסלאװ דזש. פרעזידענט וױיס

 טשער־ איס נעװארען עדװעהאט וױדעי
 אאס פענטער. העלטה ױניאן פון מאן

 װײס געװארען עױועהאט איז טרעזשורער
 רעיגאר״ אלס װאנדער, הערי פי־עזידענט

 םון פאליסאן, ברודער סעקרעטעד דינג
 פע• אאס ױניאן; לעטעײ?עריערס דער

 געװא״ ערװעהלט איז דירעהטאר דיהאל
•רײס. פ. דזשאררש דר. רעז

*> $₪ ₪
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אט. ל. פרן בי ענ ^ז ו

 ,1טע16 דעם יאגואד דאנעיעטא;,
 דזשענעראל א אפנעהאצטען טיד האבען

 נעװען א־ז װעלכער מ־טינג, מעפבער
 דאס ךבאזונטער. אויםערנעוועהנאי אן

ר װאם דעם צוא־ב נעװען א-ז  הא- ד
 טעפבערם, אונזערע זױסען נעאאזט בען
 סײן נ״שט האנען פיר װי אזױ אז

 ווי־ או־ױ האגדידאטעז צאהא נרעםערע
 דיזען בײ אױך וועט דארפען, מיר םיא

 אא־ םאד װאהאען פארטםע; םיטינג
.1930 יאהר דעם םאר באאפטע קאאע

 אונזער תרכנעסיהרט האבען םיר
 אעצטער דער און טאנעם־ארדנומ

 אא• םאר עאעהשאנע נעװען איז ■וניום
 ױי• טאאנענדע די אוז אםיסערם, מאע

 :נעײארען ערװעהאט איינשםיבױנ נעז
 ראזענ־ א. — פענעדז־טער פא־
 כ. — אאתאא םיו טשעדםאן באווט;

 סעהדעטןר, חמארדיגנ «אס נרייםער;
 ןר־ זייטןן םאאנענדע די יאססער. א.

 עתזעקוטיװ דער ײין נעװאחגו װעדזאט
באום, ס. בארענםםיין, ם׳ש. באארד:

 ד. הייט, ם. נראזי, ה. באםתאױמ, י.
 םאטאשעװסקי, ח. םוניס, י. טאבא־,

 ר»• «. ראש, ם. סאאא, ס. םאםםאז, נ
פיאער. ס. 1אי זען

 םיר זויאען מאןנןנחײם ריזער בײ
*’T ;דנם דינסםאג, «ז װימז, אאזע 

מן ייאנײיר׳ טק21  «יד חי
אוגזער ״ח

 פרעזיי• <וײס און פענערזשער נעראל
 האט אינטערנעשאגאא, דער פון חמט

 באארד עקזעקוטיװ• אונזער אינםטאאירט
 געחאאטען האט ער װאס רעדע לי און

 ױם־טוב׳דיגע א ארײננעבראכט זזאט
 רעדע די כױטינצ. אזנזער בײ שטיפונג

 אױם• די מייסטערהאפוטע. א נעװען איז
 האט װערטער זײנע סון ריכטיגקײט

 עקזעתוטױו די דורכגענופען. אאע?יען
 אוי• פיס צוגעהערט זיך האט באארד

 צו אויםמערלאזםקייט סערגעװעהנאיכער
 האם רײד זײנע pH סינעם. זאץ יעדען

ײ א םון אנזאג אן געהערט זיך  לע• נ
 אונזער פאר האפנתג נײע א און בעז

צוקונםט. דעד אין יוניאן
 מיט געעגדיגט האט גאנלער ברודער
באמעמןוגג: פאאגענדער

 אין צם או נים גאױב איך ״בריחנר,
 איר שבומה. א נעבעז צו אײר נויטיג

 ־ya n טאט ןrוPאpרy אבער איך ױיא
ע ^יכ  אאקטצ ®ח ־nnip עתזעקוטױו ו

״.1930 י«הר דעם פאר 82
 וײ •דמנר דאן גיס נאגיצער ברודעד

ניײעתועחאפמן חום צו טשער
םאן.

ד, ברודעד • ריייי  בחזמר נ
אזיו באאט
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דעםביצער פ. םון

 דרעם yo*oy גרוים אוגצעהאגארמ אן
 ¥־y< האב^ םענער, און ןyםרוי טאכער,

 pH געשטראםט נאכםיטאג דינסטאג ןyט
 דעד םיט האבען און אyBמyט םעסא

 דעכמגגסט־ עגטשאאם^ײס םטערyגר
 כדyסװ כענען פראטעסט דיעד רירט
 אגאםישעדpy און זyנאד'ננונג שאפ

 און שװעםמער רyגטyטױז שהאאםעיי'.
 הא־ y־'U3onj'K*ojni דער םון ברידער

ya| באג'יסט כיטyעגטוזיאזם און רונג 
טyגטםyג  און ױניאן רyד םון רוף אױפ׳ז י

 אyםפyט apyo אין געקופעז זײנען
 נ־yרyםyר p״tod nvi שטימען צו

 םון אױםדרו? «ן [V2V: און דום
iy>o צ וױלען 'lycnyp ד 1געבעyם 

 ם.yטיגג־סיםטyםװ דער םיז גיהנום
pyo» טyפyBג איז אyװyאיב^עויאט ן 
 האא, רyר פאאץ. אyקyבר ןyצטyא צום ביז
 גאאערי, די #באא?אניס די צו Ey^ די

 איז תרכגאנג pH ארט רyם'־'י יערער
 צו־ yD־urao":»a םיט פארנופ^ ןyגעװ

 איז dv רyרצy־ה סyפyײ אין וזערער,
 צאדן הײםער א ןyװארyג זyצונדyאנג

 די pn באדיגגוננ^ נדאיכעyש די געגען
oויזyסװ נטערyכדשm.ר pH װאאט 

pyo* םyפy lם*א דרײ צװײ, געותן א 
 אלץ נאר ער װא^ם #איז רy װי גחןסער,

lyiiya אוג־ דעם אױטצוגמםמן ?אײן צו 
 טוײ און נמוגשען, טון שטראס עגדאיכ^

 מחן mםוyג אלץ גאך װאאטעז רyנטyז
צודיק.

 איז מיטינג חנר ^cya לאגג נאך
lyDnya געװארען p i r  jyarp גע־ 

 צום ארבײטער םחטת גאנצמ שטראםט
מן «אאץ. פארזאטאונכם װי  און םי*ר צ

 םון זיו ה#בע( נאכםימ^ג רyאזײג פינף
סטײשאגט עאאװײנמנר און ס^בװעיי די

ך iv:"vv* כסדר אי ^ פ  סyאיגי y;jK< או
iy דרעט פון ^ o, דער און :uy;y* ארום 

 lynyryjonn האט ^םפעא «pyD דעם
 פון רוננס־צושכמונדyבאא«ג א איז װי

 ארמע^ רyספאכyדר גדויסער דער
 נע־ אyיציtא איז כדםיגנ דער כאטש

iycn גyװארyד םון ןyםאר ױניאז ר 
 אכעד־ ly?'': נאכפיטאג, םיער גאך האאב

 םיל nratpy: רyספאכyדד רyנטyטױז די
 אזיײ םינו* פאד נאך אז אזױ םריהער.

̂צ גרױסער רער שוין איז נמד  פמ־ םון זא
p» פיט טעמפעא ^ 1געווע באאהאניס א

 p'p האט iyo אז דיכט,y< אזוי באזעצט
 דורכװאר־ נטypyג גיט אyפyp־ypשפיא.

ז.yפ
 האט רyספאכyדר פון שטיאם דער

 פארגדע־ נ$ך צײט דער איז אבעי דך
 געשאא־ רyאנ האט פאאיצײ די רט.yס

ryo פע^ר און טיר^ די ay:''P ניט 
ארײנגעאאזען.

 גרױ־ חגר דזןרוױיא איז טעפפעל אין
nyo ט געררען ^אריחור צ ^ ב  מיט אי

 נטyקyג ניס זיך האב^ yלכyװ מגשמז,
איז צם וױיא איגוױיני^ ארײנשפאמנן

̂ױ  יױ דער גזדחנן. דט יאאץ קײן םע
 דיגג^ צד גמאומען דעדוױיצ איז ניאן

ŷ הא* ^ענעחןן צוױיטעז, א yp pHר 
 ״אװערפ^ו- »ן פאר דעײגעבײחו, פון

 פון סירען די וױ שנעא אזוי טיטינד.
 געײארען, גמפענט דינצז האא צוױיטעז

un אנגעמיאט גאײך עס איז îiya פיט 
 הא• מענשען 1,500 אמם דדעסמאכצר.

 זיײ עס אדײנגמשפארנג אזזין בעז
 שטױ מנוג געוחנן נים אבצד ראיט געץ
 פאר״ די [.mrt צו אלעםען פאר אמן

).2 זײ• יויןי (אלוס

dtws W81 איז םםדײק טאמך סלאוס
nnDTO pto m ד
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 Tsyp רױזםרײכע רײהז^פון רyד אין
®y, ר־ וױד^רג^ירענע די װאס ^  אינ

 אויף פאנאטען זײט פיהרט בעש^נא^
 םא־ וחגט *מוסמם־םראגט, גרויסען איהר

איכם. זyנסטyש אין fyoir^D'nH ראנטא
א חגד פון רווי א אנ ^״ ^ ט  צום אינ

 גע־ האט טאראנטא אין סטרײ? ראצyנyג
yjit| די אץ אפקאאנ; גאענצענז^ן א 

 דחגס און ?אאו? yדארט'ג די םון רײהעז
 זױ ה^ובען םאן איץ װי yf»n םאמר.,

בראוחנ וױ און רylyש זײ פאראאזט

 צו ארדער שלעזינגער׳ם פרעזיחננט
מנמר ערטענעחש לדזשענערא

ם ברודער װעגען דער פץ םעקדעטער־טרעזשדרער אלם ערוועחלתג לפנגער׳
מ אינ ש באארד. ח

 אואים ברוחנר איז צורית װאך א פיט
 םת אםם צום jjn«nw ערװעהאם צאננער

 יאר־ נױ חנר וון סעתחןםאר־טחגזשוחגר
 שאע־ ■חמיחמם באידד. חשאיגט <מר

 ומחי דימד נאך גלייך חאט זיגנער
מ דימן |Kum נריזי • *רויםנעשיקמ » 

 sum רזשעגעראא נסנאער, איויראר »
 רזשאינם יארמצ־ נױ דער םון חשער
גארד.

:סאאגט «ױ ייד א׳»ט נרי^ דער
נדידזנר! «ח )rum װערםע
 בײ וואט נא»וד דזשאינס אײער

ו טיסיע אע*«מן איחר ח נ ו נ
 םעקחאמר־טחטשר אאט אאנגער יואים
 *■תוסזא חאט צסנמר ברודעד חס*.
on אםם w e rw e  im p n  pc* םח 
 ם»רג»נ* דער אין באאדד דזשאינם דער

מװאוםםעי א איי «ם אין מננחייט,
אונזער Biwva טס איז

 באשואדי־ סאנעסיינע און אוםשטענחמ
 אוםיאםיכער אוםםעאיגסייט, םון נונגעז

 צום גלײכגיאטעסײט «ן pm אוישיהרוננ
 אינ־ װיכטינםםע די צו און נאםען גוטען

ױגיאן. דןר »ן טעחנאן
פאר־ ניס ז״גמ גאשולויגוגממ דיזצ

 נתד׳ןר ײח נעוואחמ, אוננמרזוכט ס»א
 רייעעאאשזנ! ניס זײ טון איו אאננער

 *אר־ װערם w ווען ,arm איז געװארצן,
*ו » איגערצומבען 'איהם נעשאאנמ  נ

 טײנר חאם ער וױ jsbv ודיכםימז מעחר
jveirnra צי אויםסוםען וועט איהם און 

 ג«א̂ג םוםעם גרויםע סיט םאתוסאטאן
in וועחמ 'Vw iG 'w שםיםען TP• po 
 אונזער pa ##טיילוננזא םיאע אין נחןסם
 צו װידער איחם מראאמן 1<עגע ױני»ז

ױניאן. חד־ pn אםט m םאתעםען
ת מן, •ראטפסנמז ר' ײ  םײז אוים ז
 יער• קיין בואשכםיגם• נאבץ סײטנ^

«>n n  t* תחזן געװעחאס גים » צו ו

 אר־ א'נירטעי8דיפצ' א םרן יונ״אן־אייט
 פאישירט שעפערוױיז זײ האבעז פעע
םטר־יה־האאם. די אין

 אונ־ א־ז םטרײה םח איינדרוה דער
 םטדיי• די םון גײםט דער נעותהנאיך.

 איז וינ דער און נאענמנדער, א איז סער
ר. א מדן מן זי ױ׳  נײנ־ pn אבמהן צו

ײגמ םטרײסערס הונחןרס צעהן  רע־ ז
 די אין און האאם די אין דזשיםטרירט

 יוניא! די האט םםרײה םון מעג ערעםע
 נדט־ נײע התדערט דריי נעוואונען שויז

 זײנ׳מ םיטנאידער נייע די נאידער.
מ קאםערם, קריםטאאכע םיינםםעלם א ת  ו

מן  נעענט־ «ראצענם הונדערם סואע הא
 את ױניאז דער נ»ן רװי אויס׳ן םערם

 ארבייםער איבערינע אאע מיט צוזאמעז
םטרײס. אין ארא■

 K םיםיםאז, ארבייטער־םיהחןר דער
 אװ באארד טאראנמא רער פון מיםנאיר

 טאראג־ pc מפאחנרט האט סאנםראא,
 סעטעא־ » אראגזשירק צו םעיאר סא׳ר

מ צוזישען םענגדיאונמרענז י  צדרינ^ בי
 נע־ סםתמא וועצעז גאמיהינגען ?ײנע

ערט»לכ נחוםםען םיס*ז װערען סרזינם

 געװארען צונעגרײט איז סמרײק דער
 אונ־ זארנזאטקײם. נרעםטער חנר םיט
 במדער ארגאנײזןר, נאציאגאאער וער

ס־יחמיחמט pm שעהן, ױי  קירשנער א. ו
 םוסנתרהאפםע נעאייםטעס האכען

גאניזאציאנם־ארגייט.
 אז טאראנטא, pe אונז שרייבם םען

ד צוויי מנ  קלאוק חנד «[ ארבײסער סוי
 דינםםאן דארם זימען אינתםטריע

 דער טטרייק. נענעראל א pg ארױס
 אינטערנע׳שאנאל רע pa םטדייקחװו*

 ׳נרפאאכ יראצ׳מםינער תזלדערט א איז
הן •ונהט מז אזײגער מ א  יר־ אאע ח

 קאאוה־ 65 סאראאזט טרייד אץ בײםער
מן און שעיזןר א  וײי־ געשאאסענע pg ה

 קלאמ־פארסעט חנם תרך ניארשירט הען
 מגןראצ די װאם סםדײת־האלס, די אין

 די צונננרײט. האט סטרייידקאפ־םע
 יאראאי־ ליגם ?אאוק־אינחסטריע נאנצע

 װאם אינפאדםאאיע ךןר אויט אזן זירם
 טאראנטאצר pa ערהאאטען וזאבען םיר

^ ױניאן מן אטי  דארסינע אונזצחנ זיי
 או םיינונ^ דער סיט םטדייש־םיהרער
).a••! *|M 2* (׳נלום

ר מ ר מ ע מ פ8פ װ ר מ י ס ח פ מ ר ן ח י מ פ ני פ  אי

ז » ל א נ מ ע נ ר ע ס פ ע ר ר ד ע ס י ױ ס ו ם מ ל ע ם װ י נ

פ מ « פ ד ן מ ע ר ע ו ז
 1ראכע1םארש האט ,־ואקער םעיאר .

ogrvtjna דזשענעראא און שאצזינגער 
sm rvp o הבינסכי pa אעטער־ רער 
ט !אאיציי די או נצשאגאא, מ  סאר־ ניט י

 ומלען װאס דחנסטאמר, די אאמן8
pn a באאר rm « נע־ ממראא־םטרייה 

ר. די מן טי מ ם־ םווי
ט ט ח טי ח נענעראא pn ׳גצעזימער •

אינפארסירם האמז זײ את סעיאר,
o n װ׳מעז םקיאר nmrerweya o n-
pn מנערזזא־םסרייס pa מחנ־ צסאימ 

 די מנזן יאגסאשסיר טוימנם דלינ«ר
 יואס נאדיננינמן םיתס־שא! שענדאימ

yn דיזןד אין קסזיםטירען oo nm. 
iPsnN האט םעיאר דער rim אײיעחן 

ס אד m חויים־באאמם^ דאס יייק ויי
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1 " •I HI l lt f((
ip ig-spim a in i i i  ipagn b ip b 
ogn ii»g»8 ipa»»u8 i n  |im gipra 

fyuNiyug, זיו
1 a n  pa »ii Man• ,gi t wרוײ

g w rrnn  tgn ,*gt tr• ״•,V3»**ip 
I»iim  »»a •v .uio»Mir Pipog*raig

t«M n  tg /tg*p ױ» iysiayiiyanfiy 
8ia pm ggwngs m»»׳ !Pog*rajM 

p*a m»m ip ib p p  n גחות ‘Myna ;y» i 
m»j  ,»npia*«r iw  •nr די •n»»a 

ipbim u  i n  m*j װײנען ניז *«t 
im ־  m»»w »*ip b  • |yi»iy ip*p ii״*iw

ggfl ,|VV»t 18fM*• M |M»1P ,\m
n» in9»0M ps»*ipn »i nyM ny m»j 

.pcgo i n
on  agnpi iv:gn ogn ,pj»jp» »i 

i׳*«*s r»*ig »ig |g tpawgs iy p 
*vi r t  ivagn ,Inn|ya»n» i»m »»m

nnp iimyi |yj»»» tw i»)p»>i g*n«« 
*n o  |ig tpoiyago pmgao»n |ig 

i i »b »b  i n  »1 tp«»a»a i r m  ■m ■ 
tw pos»rpi irstta *pbbpb  Npya pa 

««* ipi»*vnp8 |ia |P3P> a n  |*m 
‘iii»o«a »i ip*p ii iw ao am  iy»jyt 

m»b»b  no jyi זיכער g ipagn נוויסע 
JJW»»1M3 yv»1gBD«n

<ga;»»M d»i  ogn *pbbpb  gpyo 
i»m יו  ipdmb yo»ni |y»iiyii»»i.» ז

MB»83gi wooi't «n »itg .IPBIPO 
b »i  >gai»»p *piapa-gwa iyag agn 

|yi»BiMin*nMB ata ,tnptp»»w 
t i  a»i Pg8i»»p *gn iym  ogn oliy 

p t in  t»m |im agn״tpnpi a»i *gai 
iw T ’liyaiMB »itg .ײר ײ ײי  ס

iyiyo׳PIPTSHMB I1B IP’IIB  |1M
p*pn ,piig>3 .tpaai |im fpjg'ygj 

*ip;p»>ga»M p*p p j»  ,(y»n» pnw *o 
ia*v»a yra»»i pj»tm ,pTar ,epp

m r*iBoiraMip»BPB ,prnnaw iim״» 
jyaiMB iyi»i ag —  ipespa p m־ 

 I»m av»eyio»iM זיך agn o*ip רײמר
im ,igB fyngBign  |yBi»i»»niaB a|

IPin*ppio»n» ogn npgipn p*a |ia
aovagiB fis yo»ar itoi»i »»mimb a 

npsaJpr w»Bgigpy in n,״ jp ip i 
uyr o n»*־ar-awo tP3■ סיסטעם i»m ii A AAA « A M HiMi .ynaani’M o m  i n
b»im׳j סיםיננ •St tpo*anM |yi»»t 

*p i ,o n n  p»np iyag ,p*»b nrtgn 
ogn ,a n ײגסן? tpnpi סיט מי a 

a n  •go t»a ipaan סומסיננ״סיסםעס 
jm so n ra  o m  m  i»m ק  p*»b י

tiB in>»3 tpjgaraiM |pi»»t a rm
*gag in  |'B ,irmg»*0BOMP pi»*gaa 

i* *ינ«ר »m m  iw psgBP iyr»agiyn
im o m  m  no iim  Pyigryrva; 

.1g»ir w m b pW p* .
 pc inng»*0B8Mp pr»Ngipn די
1900 b»im tngn 1910 |im׳j סיטיננ 

ps*pn ,nnp pmrsp* jnp»»f aanyi 
,o*gon »n ophb ,*go a n  iwgn 

iw  tpenpi ,appnu בטג״סטערט oiv 
«,igp»»>g■ iw  •gigs npa*a i n  *naan 
iib 11 די  in»>w»BDייסט ip 3mo 

iMB tw npaipigi 4009 i»m p»»neo 
np«»tp*r e in »tn »  bp*m( ךי ipbo pp 
P3*pii ,1910 |w  1907 lia נחי זײנען 

«i  iMB iBMp i»m tngnn  a*g tw 
. *3«t*M tngn ,mMa pig*y pm a m 

tw >gss»o a *n tvB טיט tpa>M *נ<וי 
tngn antoTM  tw in זײ *png 

a tnmr >ימד» pa »חערןוער ד jib 
i« aip0o»»ig3 »»i pa o*iy tya»m 

j»״ nt pa ipbomp »»*נ .tvn
im סאראנםו^רםליכקיים די b דיזען 

ען9« העם ס»רײפ רמיגעז  ןזאױס י
pa •gp נידעכמםים׳ די B igt הך» 

c jy v i .מלעומנער
i n  v w יטנ«18חװג«ד Bi»»iiM3

*yiag ta ,lypunp g ,iw nyM r t« 
iw»t»i i n  .m w  pm lyasgMv 

»*Mug pm oiior a on»a bsm s o*i 
tw pm a jng םענ«ר t»BiBMP םים

o n  ,in»* i»»»i it 
mMopig*p pa 
d*i t»i»n to,  .Pig» pj pa 

ib o  pm״m  .p סטרייק i»m
1*18 DMM*1MB 1» .*Mn»M 1PI1W B 

M3 I’D .IPBSg rtrupi tPO”8 y*g* 
pew a o*m* ססריי^ נדט׳ן ןיך

M3*0a»»31N P3»)riP8 1MB fIM |P8*
ty«'«»i אין i» ׳w»8i»»n »i ,lyayg 

«i  im b  m a r  a i»3g tyi«»i iy i» r
«1 >t»3V* |1B |y»»11M3 yg'JMP'iPOM

ip»»r *ngy yaem  ig i »i ,yae*»B
i»»i»ן *p i invn ogii ,ipayr eyna 

ain»a יזח־ t»i»»i pa ,oigapMiaigp
IMB tw 1PB*»31N »1 1MB IflMBPl g
l»3gn i »b  .y»iaani»M ipv im j i n 

 aigiyi i»u»iy*r agn — an»Bga <«ן
— 18 tPon»ai»M piy»»M tprr»aiMB 

1111 8 «3*«T1B.3*83 11 יט*«זP*• 
P«"M IP11P1 1»3g |»l»»t B»B׳jrPP׳B

«i  |p*mb opii •»p n»»»i i »im tw 
1 i»m imb B»»P3»*aigiiBigiga•יזי 

ipoipnw ipi»)iinyir |w p»nao t»i 
3iM״,p'ibohi'm o n i  i n  t»« i»a 

M *»»11 ,P»»1B0 pIMB B8»BV|» •אי«טי 
1|» P”1B0 *M1P1P1 g 1»1*3 IPp *MB

i  t»Bgio»iM» ט11ס» op» ogn ,ipapr*
PVBgg«*| אייר t'B’IM ׳!PBD3»*11Pe

"*taw
 חונדער imb y»8pngia tvogv םיר

*M3 mvםװעט pa םיליאנען סער
ijn דינגונגעז  pm לוין imb 1אונזע 

yaaia ijn jn ir.
*iim im  tPBMr ,m a a  o m  ,t b 

ikb p’vpngiB P8gi• in » n r  i»t 
— ing» g iK*gi t»ig»*»o ipoipiim 

ipi ,taa3gn oi»*irn aigtyi agn 
tKoipra Tim p»»iao iib iga'gr»iMiig 

pb מיטיננ — i»a pa ניט םיח־ינעז 
n» i)»bm hi»i ן3טי» -p* irang ta 

i»m »iaoru»M ipww *ngnag *tP3 
a »i־pa paop 3 םטייט, נאניעןik•»» 

p»b pa i»a tpa»> ׳jib ipipe »ינ3ז» 
g imb iga a npr >»y»a»t t»a| אםת׳ן 

ipinn*־ipaopnr *|»i אוז ,'in»i3 
tn»»* ipa»»n »«g in»M a*»n׳ »* m»K 

i in  a*»n׳t ,סאםוי T»a p»»iao g im
— ?”1PBM*PB» 1»1»1 |1B IP»»1Bg3

ainBpi igesgn agn.
p»»iao o n  t»*»ii i»a, נעמנ pup 

,ipeaip i n  timyi i»m — tn»»> i* 
lie t»*»»a p*m po tpaippi t»M ogn 

«*o3»o g »11 ip»i*ppi agn pm ,*gn 
pi iinign pi־״i» i ip ׳«i  pc nuart

.0«ag3P*g3
 די איז רעדעם אלע װי 1כעסע
 — האל. געסאקםען סול סון רעדע
cigr דונינםקי. םעכרעםער אל1גענע

i »m ogn ,i*»3 ogn זעה g i הײנט 
ikb טײנע agn — ,ipi»im נעזאנט 

ip an p p o , *m ipipi i n, — איז «i
P'P .n n  PBDBM1P1»*11 tW PBOP3

ipp n n  oir ניט vii gta iP3gn׳ip» 
11» 1» B in  OP 1P3*P11 n»w ,1 M1 BB 

ipi»B3n »  ipi»i ai»»n .םיטינג i» 
«i  tg a ig a in  » i*bm?imb pi»ai»»n 

iP3Kapig*p t'B ipaipoga pr»igoo»n 
anpn op .ngaia i סיטיגגואין n 

ips*pi i n  g i ,גײסס agn ogn -גע 
i»3Kapig*p »i ain»B»i pa ampn 

018 »?1 1 P1  tg ,1P3»1 I»3 i »m tw 
tw ao*»i »ד gi anpn ogn ino'av 

i»w ייזען t»3»>ipn ,1 טיסיגג«im opii 
j אײה »i oi8 tnn»o ,ipsaaom

וועיעז קלסוקטסבןןר ױ ירעסםאנער,
t סיט שטעחן »m תאםץ אץ I 

aipiprn ip i ,ip *imi igi»i»M* 
,ngg3 Bi»gm ip i po iprnyipo 

ypiai »i avt'iang agn np3*pn 
nnn»B o*m agn ,»ipi»rgB p»»iao 
aiP3»riM6 tg»n» ip 3mbpw*p ip i iib 

*pit np3aapig*p »i tg ,ipsaaoni »i 
B tnpaip ip*1׳ a״ l»a »»t t»B*pn |w 

,1P3M0OP11 •P'BOMP |P1»B3»11 IPP1
ii»a»a oi» aiipiipi T» IP agn —,

**gB BP11 m»K tg ,iP3»t |*3 I'M —
3 opmvr on ip i׳»»•pig*p »i po )»«e 

o jib ipsga׳*pni8 o»mn P3»*ap a
1P3KDP1g*P »1 tg ,1»»K iP3»t1MB 1»K

a»a tnpar tp*pn אייך pa noKp pK 
tvc*pn i »»k jp*pii מיט jp*pu »»t ogn 

•IPiPP
e;rB כײטער1א אםערי^אנער םיליאן 

אײך. םיט זײן ױעלען
aigo ip איױ oipf i 18׳k״ i tie, 
wn איך ai»opng oipapp* 3gn 

PHP3MU1P tie iPii'O'a ipi»>unp8 
ipa»»3iK ׳tPBK*pe גענעז pnagigps 

tPUKDPJig agn — ,p»8gagi*iopp 
aipi»tpii pipi p»t 1אי — נייז׳ a*gn 

k tg ,ip:g״opao'D bmp’ apuo ip 
npip*p p»p a»i t»K ׳ip i imb pi;ks 

PtPl IPIMP'IPOK!׳*.BEMt__*ingO »1

tg Bpna tpi»»t ipgyr bpho Pi
i  imb n**p» 11 ײט«ר31א» Jew »i 

oigtpi t»ii agn — ,ipbpip BPHO 
aipifipifi'w agn »ו ipa**aiM

I1P3P* iP!MP»1PBg |g 1MB IPBBPP
Iipi»i3 tw ipaopur *ngiigao 

««•t i »*m a»B *|»»*g a»i anpar in»M
1*K |W 1PB”31M tg»*»8 «U»B |P1 

M IPIBriMB1 1״PB11M P*1B iP»»t• 
.“iH8»ar

•si agn p in  p*iBopmi»»M |g 
lie tMipapii ip i ,*lgiga *ag tpa*gn 

•si pm ip3*pii ,*pigrpiipai»M i n 
tPt»i 1» ippigip g tpaip .םיטיננ dpi 
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)1 ןײט פון («לוס
 דער זײז װעט סטרייל, איצטיגער דער

 ד' םון גע^יכטע דער אין וןירצסטער
סטר^ט־.״ קילאוקסאכער ט^ר^נטא׳ר

 איז שטרײק גענעראא דער
 רעפערענדום־װאוט א דורך :עװארען ־סען
 האט װאם םאסעךכײטיננ, א י1אוי

 אין אװעגט, םאנטאג שטאטגעםונדען
 העי• באטײציגט זיר האבעז עס װעצכעז

 סטרײק דער קלאוסטאכער. 1,500 כער
 1,180 מיט געװארעז באשאאסען איז

 װאס גײסט דער .50 געגעז שטימען
 גע• איז מיטינג אוים׳ז געהערשט האט
אױסגעצײכענט. װעז

 םון איז טאראנט^ אין סיטינג צום
 וױיס ארויסגעםאחרען םאעציע^ יארק נױ

 װײם־ארע־ ער, פײנבערג. י. ■רעזיחגנט
 נאציאנא־ אונזער און קיחענער זיתנט

 האבען שעהן ברודער ארגאנײזער אער
 םאר האבען און מיטיננ דעם אדרעסירט

 ער- אינדוסםריע דער אין ארבײטער די
 פאדערונ״ ארויםגעשטעלטע איצע קצערט

 אר־ קורצערע זײנען: םאדערונגען די נען,
 וױי־ םון העכערונג א ;בײטס־שטונדען

 סװעט״ פון באזײטיגונג די און דזשעס,
םיםטעם. שא«

 אין סטרײס דער װי נאכדעם גאײך
 די האבען געװארען ארויסגערוםען

טײ גרױסעז * אפגעחאאטעז סטרײקער

 קיײעגער םײנבערג, ברידער די טינג.
 קצ־ םון םוך ■רעזידענט און ^עהן און

 ד.א- אײבאר״חאנגרעס עגד טרײד־ געדער
 אוים׳ן מיטיננ. דעם סירטr־אדו1Jr-ש

 גוס־ ראובן גערעדט אויר האט םיטינג
pp, אידישער דער םון מענעדזשער דער 

 גראד זיך האט וועאכער אחטיארעךױגיאז,
 האט ער און טאראנטא, אין נעםןנעז

 די םון מיטחיאוי םואע די פארשיראכען
אלטיארען. אידישע
 גע- איגדארסירט איז סטרײק דער

 ילעיבאר• ענד טרעיד״ דעם םיז ווארען
 ױנ• אילע םיז און קענעדע אװ ?אונסיא

 םארבונ־ איהם מיט זײנען װאס יאנם
 דעך איז זײנען סטרײקער די דען.

 קאטפס״ זײגעז און שטימונג בעסטער
 מײנונג עםענטליכע גאגצע די אוסטיג.

סטרײקער. די מיט איז
 ארײנגעקוטעז שױן זײנען איצט ביז

 וױיס סעטעלמענכדאפיציקײיטאנס. םייצע
 טש^רמאן דער קירשנער, א. ארעזידעגט

 ער־ האט סעטעצמענט־קאמיטע, דער םון
 נאך ױניאן די איז דערװײצ אז קלערט,

 סע- די רוענען האנדצען צו גרײט ניט
 אפ• מוז זי ;טעלמעגט־אפיציקײשאנס

 זײ נאכפאלגען און טעג עטיציכע װארטען
 סטרײק־סיטואציע דער םון אנטוױ?אונג

 ווע• נעטאז קעגען וועט עפעס אײדער
. ש.3א«^יסײשא די װעגעז רעז
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m® ױ m פאר קאספײן געצײג פח 
רוסלאנד אץ אידען דעקלאםירטע

 איז יאנואר טען26 ביז טען24 םון
 ערשטע די וםעןpארגעD יארק גױ אין

 םאאקס־גע• פון ׳סאנווענשאן נאציאגאלע
 אידען דעסאאסירטע פאר קאמייין צײג
 אין איז קאנװענשאן די רוםלאנד. אין

 ער- גרויסער א געווען באציהונג יעדער
 דעיצעגאטען חונדערט 7 העכער םאלג.

 בא־ זיך זזאבען אאנד פון טײצען אלע םון
 א^ע כמעט באראטוגגען. די אין טײיציגט
 םארטרא־ געווען זײנעז ױגיאגם אידישע

 דזש. דער אינטעמעשאנעצ, אונזער םען.
 זײנען ^אקאאס אאע כםעט און נאארד
פארטראטען. נעװען
 אנגעפאנגען זיך האט קאנװענשאן די

 סע?א איז סאסען־םיטינג שעהנעם א סיט
 געװארען געשאאסען איז און טעמפעל

 אין אאנטשעאז םאאסס אםת׳ן אן םיט
הא^. בעטהאװען

גע־ זײגעז זיצונגען געשעפטליכע די
 זײנען עם און איגטערעסאנט זעהר װען

 װיכטיגע זעזזר געװארעז אנגענומען
 וױכטע- דער באשלוסען. פראקטישע

 אויםצױ איז באשאוםען אאע פון סטער
 םאר אויך היאםס־געביט דעם ברײטען

 מזרח- אנדערע פון אידען דעקראסירטע
*1 אעגדער. אײראפעאישע

 װאס באריכט, אינטערעסאנטעז םון׳ם
 נאציאגאצער ער1 אפגעגעבען האט עס

^ ס. ב. טשערמאן אד א  זעדזן, צו איז װ
 גע״ איז קאםפיין פאאסס־געצײג דער אז

 פון משך אין ערפאאנ. ״פעהגער א װען
 געזא־ זײנען חדשים צעהן ערשטע די

 הונדערט צו נאהעגט געװארען מעאט
 האט קאנװענשאן די דאאאר. טויזעגט

• דעקאאראציע םאאגענדע אננענופיען
 קאגװענשאן גאציאנאאע ערשטע די

 בא־ קאפפײן, געצײג פאאהס דעם פון
 םאר• די פון פארטרעטעד פון שטעהענד
 עי־ לענעדע, און שטאטען אײגיגטע

: ׳קלערט
 פאר זײגען אמעריקע פון אידען רי

 םארמענליכסטער דער יאה^ען לעצטע די
 װעלט. דער םון אידען די צוױשען טײא
 א ארויםגעלײגט זײ אויף האט דאס

הילםס־ דער װערען צו חוב: גרויסען
 אידען נױטבאדערםטיגע די פאר צענטער

 דעם אויוי און אענדער, אנדערע םון
 געשאפען אםעריקא אין זײנען באדען

 זזיאםס־געזעיצ- אידישע רײהע א געװארען
 דער סאסײעטיס. רעאיעוי און שאפטען

 אויסגע־ האט ^ןאםפײן געצײג םאאהס
 באזונדע״ א טעטיגקײט זײן פאר וױילט

 קאנסטרוסטײ םון װיגקעיצ װיכטינען רעז
היאף. װעד

 אין לא:ע עקאנאמישע אידישע די
 םאר םריהער, שוין איז אײראפא םזרח
 אוםנארמאיצע, אן נעװען םיצחםה, דער
 גע• זי איז װעי!ט־ם^חםה דער גאר נאר

 עג- טיפע די ׳סאטאסטראםאא. װארען
 סטרוקטור עהאנאמישער דער םון דערונג

 האט ^ענדער אײראפעאישע טזרח די אין
 טרא• געװאיצדיגער א אז דערצו, כעפיהרט

 דעקאא־ געװארעז זײנעז אידען צעגט
 זײער פון ארױסגעשטויסען און סירט

 צעבען. !יאדוהטױוען װירטשאםטאיכעז
 םאר אויםגאבע װיכטיגםטע די איז עס

 דאס איבערצובויען םאלק אידישען דעם
 אידישע די פון יצעבען װירטשאםטאיכע

 צופאסעגדיג אײראפע, םזרח אין םאסען
 םארש־י די פוז באדיגנונגעז די צו עס

 דעקיצא״ די ארײנצוציהעז לענרעד, דעגע
ארבײט. פראדוקטױוער אין אידען סירטע

 םא־ נעצייג,. נויטיג איז דערצו אבער
 שטאוי, רויע נויטינ סאשינעז, דערנע
 איצט רוסלאנד אין קען מען װעאכע

̂עמאיצ  די באזארגען ם׳םוז ?ריגען. ניט א
 נוײ און געצײג סיט אידען דעסצאסירטע

 שטעדט די אין בויעז דויע־שטאף, טיגע
 די װאו חאאפעראטױוען, שטעטאאך און

ארבײט. געפעען זאאעז דעקאאסירטע
 די גיט קאמפײז געצײג פאי!ק דער

 ער צדרןה, הײן ניט אידען דע^אסירטע
 יע- זײער איבערבויען העי!םען זײ 4וױ

 בא־ יןעגעז זין זארען זײ אז אזוי, בען
 און ״נעצײד װארט דאס הילף. אהן געהן
 רעדט אדגאניזאציע דער םון נאמען דער

 אױפגאמג. זײן פון תוך דעם װענען סלאר
 םון בויען, פון צײכען א איז דאס געצײג,
 קאםפײן געצײ: פאילהס דער שאפען.

 פא־ שום הײן םיט גיט זיך םארנעהטט
 אזיסען גיט לחאוטיז איז ער יציטיק.

 ארײנ־ זיך אוםן איז עס װעאכען אױח
 ענינים איגװענינםטע די אין צוםישען

 אר־ זײן טוט ער רוסראנד. סאװעט פון
 גע״ דער דורך ^ארט״, דעס דורך בײט׳

 םירט װאס ארגאניזאציע זעצשאםטליכער
 אוים׳ן רוסלאנד איז טעטיגקײט איהר
 דער מיט אפביאכען אפיציעלע םון גרונד

רעגירונ:. סאװעטעז
 איז קאפפײן געצײג םאאסס דער

 ארגאנײ אימפארטײאישע אן דורכאוים
 אהן אילעםען, צו אפעלירט ער זאציע.

 און ריכטוננ פאיליטישע םון אוגטעדשיד
 אין גערופעז װערען אאע שאטירוגנ.

 רעכט: גילײכע אויף ארגאגיזאציע אוגזער
 גאײכע און העלםער גלײכע טוער, נצײכע

 איז קאםפײן נעצײג דער זאגער. דעה
 רי פון און םאאק, םון אדגאגיזאציע אן

מאסען. םאאקס ברײטע
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 זייעדע װיסען אאזען און דעצעגאטען
 נױ םון סעקרעטאר כהן, י. ה. צו נעםעז

 סא־ אנדזשעיצעס לאס םון אפיס יארקער
 זועיצ־ עװעגױ, םינםטע 104 נאטארױם,

 קרי״ און קאנפערעגץ די אראנזשירט כער
 םרײנדליכע ?רעדעגשעאס. זײ פאר גען

 צי ניט געבעטעז װערען ארגאניזאציעס
 יענעם אוגטערנעסונגען קײנע םאכען

טאנ•

קלאוקמאכער מאנטרעאלער ױ נײ
סענדראוױט• ס. פון

עבעדיגע א  בײ אן געהט טעטיגהײט ̂י
 װערט עס יזלאוקכיאכער. םאגטרעאלער די

 סיזאן דער טרײד. אין ביזי צוביםי^עך
 אבער םארש&עטינטער, « איז האײיאהר

 םען װאו פלעצער, די אין ’קומט. ער
 רופט ארבײטען, ןונגעפאנגעז שוין האט
 װערעןזשעפער די שאפ־מיטיגגעז. מען

 אויב פראצענט. ןזונדערט אמאגיזירט
 איבעתעסעטעלט. פרײזען װערעז נויטיג,

 אפצושאפען נעאוגגען אויך אונז איז עס
 ארבײטם-װאך, ״שטונדיגע49 און 48 די

 ארבײטען אן פאנינט פען װאו דאוט אמ
 ארגאגיזירט, װערט שאפ• דער און־װאו
 גא־ םיר שטונדען. 44 די מיר פאדערען

 די אז באאעגאטים, די ניט ראנטירעז
 זײן װעט י ארבײסס־װאך ־שטונדעע44

 גרײטען טיר סעזאן. גאנצען ז־זנם פאר
 װי ש:על אזוי דאם געדאנס, צום צו זײ

 ער־ צו נויטיג פאר געפינען מיר.װעצען
 ־קרײ צו סטרײק דזשעגעראל א ?אעהרעז

 טארא:״ װאם קאנדישאנס זעילבע די גען
 מיר װע^עז ארוים, איצט שטעלט טא

טאז• דאס
הײגטי־• װערט ארנאגײזער אײן נאף

 םיר װע^ען אויך אנגעשטעי^ט. װאן־*' גע
 ארגאגײ״ םראגצויזישען אײז אנשטע^ען

 סיר כאטש שפעטער. װאכען פאר א זעד
 א אין שטארק זעהר איצט זיך נויטעען

 צואיב אבצד ארגאגײזער, פראנצויזישען
 קענען סיטאען פעאנציעאע איז מאננע^

טאן. גיט דערװײיצ דאס מיר
 אן דודכיגעפיהרט אויך האבעז מיר

 דער װאך. אעצטע םטרײק ערםאלגרײכען
 פא.י״ זיך/ האט םידבער הײמי פון פירמע
 ױניאךמאן. א ארוגטעיצושי?ען גיצוטט

 דער וױ נאכדעם װאך א געװען איז דאס
װען און געװארען. ארגאניזירט איז שאפ

געװאיען: געװארענט איז באס
 מיר אדער םאן, דעם צוריקנעטען אדער
 זיך ער האט סטרײק, א רופען װערען

 זי״ געװען איז באס רער אויסגעיצאכט.
 איהם זײנעז ארבײטער ••״יגע אז כער,
 הוק א זײנער באויז דאס כעטדײ אזוי
 געהארכזאםע פאד סאכען *ײ װעס

 אפקערען זיך װערען זײ און שקראפען
 אאנג האט עס אבער ױניאן. דער פון

 —טעג 5 בילויז—:עטען געדארפט גישט
 קעםפען אז איבערצײגט, זיך האט ער און

 דעם זיך שאאגעז סײגט ױגיאן דער םיט
 ער און װאנט. אײזעמער אן אין האפ
אוגטעדגעגעבען. זיך האט

 איז ארבײטער דער װאס דעם אחױן
 טיר האבען געװארען, ריאינסטײטעד

 פרא־ 15 םיז העכערוננ א געװאונען אויך
 4 און שטיק־ארבײטער די םאר צענט

 ביז ײאדארבייטער. די םאר שטוגדען
 שטונדען, 48 געארבײט זײ האבען איצט

שטוגדען. 44 באויז איצם און
 געפרואװט האט באס דער כאםש

 דעם.סטרײק, צוברעכען צו סיטאען אאע
 דעטעקטיװם, פאאיס, בײשפיא, צום װי

 יהאאוקס קײן אבער — סקעבס, ארעסטעז,
געמאכט. געקראגען ניט אא״ו ער האט

 פאר איצט זיך שטעאט ױניאז די
 אויפגאבע דער אין אפ נישט זאך קײן
 םיר קאאוקמאכער. די ארגאגיזירען םון

 באריגגונגען. זײערע םארבעסערען םוזען
 יעדע געבען צו גרײט אויך שטעהעז םיר

 אונזמרע צו נויטינ, אױב היאף, םעגאיכע
 צוהונםטי״ זײער אין םרײנד טאראגטער

 שטעהן װעט טאנטרעאא נעז,סטרײק.
 װאס סטרײ־ס, דער אז װאך, דער אײױ
 זאא טאראנטא, אין װערען גערופען װעט
 ערםאאג. הונדערט־פראצענטינער א זײן

מאנטרעאא. קוטט טאראנטא גאך װײא

צו נים כאלאנגם יזניאז מאכער באטעז
ר ע ל ד מ א מ נ ר ן ט י א

 פאר׳ן צוריק, װאכען עםאיכע מיט
 די םון סטרײק דעם װערענד און סטרײק
 מאשער באטען די זזאט מאכער, באטען
 װי אױנדרוס, דעם מאכען געאאזט ױניאז

 דער םון אאקאא א געװען װאאט זי װען
 ײאר״ גארמענט אײדיס אינטערגעשאנאא

 טשאר־ א האט זי אז און ױניאן קערם
אינטערנעשאנאא. דער םון טער

ם און סטרײס םאר׳ן װערענדדע
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ם ע מ ױ ׳ נ ײ ר ם־ נ m הי i n - T S

ש  יעדען׳ »רן פדינלנג די לע־ דעם אץ טארי
ת בען  פארזאם־ די האם װאם .דרעם ד פ

םעקא איז נעזעחן לוננ ר ®י'
טעםפעל. .מ©בזןו
םענ* וױפיל צאל די :ענױ ניט וױיסען עיר

 מא־ דרעט גרויםער דער צו זײנען עס שען
 דױיםעז םיר װארוש געקרמען, פאחאםלוננ כער
 הא־ ױאש צאל, די נעדוען איז עם נרױס וױ ניט
 נע־ ניש האבען זײ װײל צדריק, נעהן געמוזט בען

 צוליב םארזאטלונג דער צו ארימקוםען קענם
 זאך, איץ כלויז וױיםען מיר פלאץ. אץ םאנגעל

 עם נאר גרױסע. א זעהר נעווען אח צאל די אז
 די אויב אונםערשיד װיכטיגער אזא נים איז

 טימ געווען אי.ז םענשען םאםע נרויםע ריזינע
 וױיגיגער, םױזעגד םיט אדעד םעהר, םױזענד

 האט עם װאש גײםם, דער איז אלץ וױ װיכםיגער
 אדן פארזאםלונכ. גרויםעד דער אױןן געהערשם

 בא־ א קאטפש־כײסם, א גערוען איז גייסט דער
- קאםפס־גײםט. גײםםערטער

 האש טעםפעל מעקא אױב נים. װײםען םיר
 אײן םים געהאם איז עם װען דאך זײן אונטער

 אװענד. דינםטאג וױ םענשען, פיל אזױ םאל
 זיכער אבער ער האש יא, אפילו אויב אבער

 :רױםע אזא געהאם ניט םאל • קײן
 שאבער, דרעם די װי םאםע, קאםפשלוםטיגע

 פארזא־ דארם דינסטאכ זיך האבען װאם
מעלם.

 ;רדיסע די אש נעזעדזן האש עם װער און
 םאכער דרעם די פץ םארזאםלונג אײנדרוקספולע

 דעם באקדםען געםוזש האש םעםפעל םעקא אין
 קאטןז דער אז זיבערהײט, פולער פון אײנדתק

געדוארנען. איז םאכער דרעם די םץ
 די שטערען קען זואם כח, קײן ניטא איז עם ־־־

 :ערעבטען זייער נעוױנען צו םאכער דרעם
tpap, אם אץ אייני:. זײן נאר זאלען זײ ווען 

 דרעם־ די האבען אײגיכקײט ps גײטט דעם
 דע־ אופן אײנדרוקםפולםטען ז־ןןש או̂י םאכער

 פאר־ שעדזנער גויױםער. דער אויף םאנםטרירם
מעםפעי. םעקא אין זאםלוגג

נע־ אײ דאס !שאפ סװעם דעם אפשאסעז
 זײ־ װאם רעדעם, אלע פון לײם־םאטװז דער װען
 פארזאםעלטע. די םאר נעודארען געחאלטעז נען

 וועט ער ביז שאפ םװעם דעם געגען קאטף א
 באגײם־ דעש םון אזן !ווערען אויםגעדוארצעלט

 מעגשען ריזיגער דער פץ ענםפער םעדםען
 האם קאמ*ירוף דאזיגען דעם אױן» אשע0

 אינ־ דרעם דער זױן שאפ םזועט חןד m נעזעזזן,
 םאר• װײט און ברײם נאנץ גאך איז חסםריע
ספדײט.
שאפ, סדועט םאדעתעד דער בלױז ניס און

 אר־ די פון נשםה די ארױס טדײבט םען װאו
 אלט־םא־ דער אויך נאר ציםערען, דופםיגע אץi am ■ nw tii a MnAM ■naats miAn n̂aanRAfeAkkO 'knAkליכטינע נרױסע, אץ לוין חוננעד n &אר בײטער
 פארשטיקטע דונקעלט, אץ שאפ םװעט דישער

צײ־ איטע אםאליגע די אין װי חינמער־ציםערעז,
םעז•

 צו גאשלאסען חאגען םאבער דרעס די
זײנע אלע אין שאו םװעם דעם געגןןן קענ»ען annd■ au*(saawaaa a ■s naaa Mggkkk kkkk kkiikikiamדרעם־ דןןר םרן אױםזוארצלען איחם און פארטזןן 

 אבער קורצער דער איז דאם — אינדזסטדיע
 דעםאנ־ דעד פץ חןזולטאט זױבםינעד חעכסט

 וײנען םיר און טעטיעל. םעקא אין םםרזסױע
ווערען. געזואונען װעט קאסף דער אז זיכער,

 פארזאנד כאריהמםע די t« דעדםאנעז םיד _
n לונג  pa איי• ארםארי, חןר אק םאבער פלאוק 
 גע־ נעדופען איז םםרײק יעצטער זײער דעד

 װאם פארזאםלונג א געדוען איז ןןם װארען.
 אין קאפיםעל וױכםיגען א אננעשריבען חאם
 ױניאז. םאכער קלאוס דער יךן טךייבםע דעד

 בײגעוואוינט •ארזאםמע די חאט װאם יעדער
 די פון קאםןן דער אז זימןר, געפיחלם האם

Akkkkftk• SkMBkkkk ftAkAÂMB |ggkgAk ̂־זעל־ דאם געװאוגען. זיץ װעם םאסער קדאוק ז  פאר־ דער וועגען זוערען נעזאנם איצט קזןן מ
 טעכד םעקא אין םאכער דדעם זײ pa זאטיונג

 װעט װאם פאתאםלוע, א נעוזען איז עס
 דער ps יעבען ד*ם אין

 די חאט ;װאם
םיט איחר

s J * i
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ה דער ער הלאו אכ 'םאכער קלאוק די מ
י כאיע־ זײערע :עװיזען • "P ״

האבען זײ אז באםיש, םאראגטא.
 אוםױסט זײ און אפצונארען די גענדינט ניט

 אז געזאגט, זײ האב;ץ זײ װען איינצושרעקען,
 םאנופעק־ קלאוק די סםרײקען. *ועלען זײ

 זיי׳ אז איצט, זעהען טאראנטא אין םשורערם
 ד.אבען זײ װאם נעשײנט האכען ארבײטער ערע

 םאנופעקששור• קלאוק טאראנטאר די געזאגט.
 די װענעז טראכטען צו צײט איצט האבען ערם

 האבען זײ ארבײטער. זייערע פון פאדערוננען
 זײערע-שעפער װײל צײט, לײדיגע סך א איצט
 טא־ זײערע םון רעדער די און צוגעםאכט זײנעז
 אײנשטיםיגער אזא און שטיל. שטעהען שמען

 םטרײק םאכער קלאוק אײנדרוקםפולער אזא און
 ארױםרו־ מוז טאראנשא אין איצטינער דער װי

 שרױעריגע נאדן םאנופעקטשררערם די בײ םען
נעדאנקען.

 זיך שוזען ארן דארםען םאנ־פעקטשורערש די
אץ אײנשוםינקײט אזא װאנען פון םרעגען:

 אין ארבייטער זײערע בײ אײנשטיםיכקײט אזא
 דער :יט דאש איז סטרײק? איצטיגעח דעם

 די םעהר שוין האבען זײ אז בארוײז, בעםםער
 גע־ ניט שעפער די אין צושטענדעק קלענליכע

פארטראנען? קענש
 םאנופעקטשורערם קלאוק די דאן־ ווײםען אץ

 זײערע אין צושטענדען די אז םאראנטא, אין
 אונערטרעגליכע. געװען װירקליך זײנען שעפער

 שאדערנעש דעש װעגען אונז בײ רעדט םען
 אוי־ זעהם װאש שאפ, דעט װעגען שאם, םוועם

 אעװיינינ אבער אנשטענדיג, גאנץ אױם םערליך
 םװעט אלטען דעט פון יתשה נאנצע די ער האט
 הונגער־ א ארבײםש־שטונדען, לאננע — שאפ
 טא־ אין זעלבםם־הערשאפט. באשישע און לוין

 טאדערנע װעגען ניט זיך רעדט אבער ראנטא
 באקאנטע נוט די װענען נאר שעםער, שװעט

 האלטען װעלכע שעפער, םװעט אלם־םאדישע
כליהען. פולען אץ נאך דארטען
 אױם־ נאנץ איז ״געדעכטיגקײט״ דער א־־ז

 פזץ צושםענדדן די געװארען באשריבען פיהרליך
 נלױכם עם טאראנטא. איז טרייד קלאוק דעם
 איצטי׳גער דער אין נאך אז ניט, אײנפאך זיך

 זײן צושטעעדען קלעגליכע אזעלבע זאלען צײט
 טא־ אין איצט דעריבער א*ז עם אץ םענליך.
 םאכער, קלאוק םון םטרײק א נאר ניט ראנםא

 טא- אין םאבער קלאדק די רלדואלט. א נאר
 דעם געגען רערואלטירם אײגפאך האבען ראנםא
םרײבער. שקלאפען דעם געגען און שאפ שוועם

 אז זיכער, געווען פריהער נאך זײנען מיר
 טא־ אץ םאכער קלאוק די פון שטרײק דער

 זיכערער נאך און ערםאלנרײך זײן װעט ראנטא
 אײ־ װאונדערליבע אזא דורן־ איצט. םיר ?ײנען

 טאראנםא אץ מאכער קלאוק די װאש ניגקײט,
 עם איז םטרײק זײעד אץ ארויםגעװיזען האבען
געװאונענ•^. א איז קאםף זײער אז זיכער,
 שטאלץ, װירקליך איז אינטערנעשאנאל די
 קלאוק־ די ארנאניזירען צד םיה א׳־ר װאש

 ארוים־ באװענןןן זײ און טאראנטא אין םאבער
 לײכ־ און בעםערען א פאר קאםף א־ן צונעזזן
 נרוי• אזא נױט געקרוינם זיך האט לעכען טערעז

 םא- קלאוק די אז האםען, מיר און ערפאלג. סען
 זייער רועלעץ זײ וױ נאכדעם טאראנטא, אין כעי

 אפצושא- וױםען װעלען האבעז:עדואונען, קא^
 אױך װעלען אץ ױגיאן א םון װערם דעם צען

 םאר־ כוט אזדי רייהען זײערע האלטן(ן שפעטער
 צײט דער אץ איצם זײ האלטען זיי װי אײנינט,

קאםף. םון
 טא• פון מאכער קלאוק די נראםולירען טיר

 זײנען םיר און סאמז נרױםעז זײער נדט ראנטא
ןןרםאלג. זײער םים זיכער

אגס אונזעדע  קאנווענשאן חןר אויף יוני
אינטערנעשאנאד דער פון ךןזף אןן

ײטטר  אנגענו* איז קלידולאנד אץ ריבב ארב
רעזאלו־ א געװארען טען *

 די פון םיםנלידער צו.די אפעלירם װאם ציע
 אינטערנע• דער צו באלאנגעז װעלכע ױניאנם,
 אין םיטגלידער װערען זאלען זײ אז שאנאל,

רינג. ארכײםעד
גע■ גלויז נים איז רעזאלוציע דאזיגע די

 ארכײ- «ום אנערקענמג פון אױםדרמן אן ווןןן
 יעדזןם nan ער װאס הילף, דער פאר רינג םער
 איחם צו זיך חאבען םיר װען געגעכען םאל

 וײנג ארכײטער דעו־ חאט געוזיס, נעוועגדעט.
 עם אנערקעטנג גחןטטע די מארדמם דערפאר

» נתיםע די דערםאנען *ו בלומ גענונ איז  מי
 דער געגעכען חאט ריע ארכײםער- דער וואם

 יסרי־ שװעדע לעצםע די אץ אמסערגעשןמאל
 גע־ חאבעז קאםוניםםען די װען יאחרען, םישע
 און יוגיאנם אידישע די אױן» פאנראם • םאכט

 אבער אינטעתעשן»אל. דעד אריןפ נאזוגדעדם
» רעזאיחױע די  בא־ ײירקליכקיים דעד אץ חי

 אױס• אז pa אנערקענמג וױ םעחר פיל צװלקט
 nan רעזאלוציע די דאנקבארקײם. פק דרוק

 אוגזעחז ps םיטנלידער די צו jyaa» nלaווpנ
^ י נ ו  •na דעם צו כאלאנגען narvn זײ ta י

%vso j i אמ- איעעגע זײערןן זוליב 
אמאערעסעז די

*an■ חאכי׳ח נםaױני אונזערע פון מאנכע
 פאך כעגעפיטס פארשײדענע אײגפיחרען גירט

 ײנ^ ארכײטער אץ זױ מיטגלידער זײערע
 קאמפס• א איץ װי פריחער איז ױניאן א אכער

 • 110 לעבעז דאם איז אפט און ארגאניזאציע
 אײג• זיר קען םען אז שטורטדיג, אזוי ױניאן

 pa כענעפיטם צאחלען םיט אפגענען פאך־ניט
 פאף נױטינ זײגען װעלכע פאנדען, די אפחיטען

 װינשעגםװערט, דעריכער איז ןןם צװעק. דעם
 זאלען ױניאנם אונזערע פון םיטגלידער די אז

 זיינען זײ וואו ריננ, ארבײטער צום כאלאנגען
 כעגע• פארשײדענע םיט געזיכערם גאר ניט

 אױםגעחאלאעז שאנס a אויר האבען נאר פיטם,
 דעם דורך גוים א פון צײט דער אין װערען צו

באלאנגט. מען װעלכען צו נרענטש,
 דעם ערכ איצט עש דערתאנעז מיר און

 די cart הילף די װייל םטרײק, דרעסםאכער
 זײע־ צו גיבען ריננ ארבײטער פון ברעגטשעם

 איו םםרײק, אין זײנ;ץ זײ װען םיטגלידער, רע
װיכםיגע. באזונדערם :אנץ א

אונ• פון אינטערעסען די אין איז עם און
 זײן זאל רינ; ארבײטער דער אז ױניאנם, זערע
 חןר אױך שטארקער. װאם און גרעםער װאם

 ?אםו־ דער פון געליטען האט רינג ארבײטער
 חאט ער אז אםת, איז עם םגםה. נישטישער

 ארגיי־ א״דישע אנדערע אלע װי ערפאלכרײכער
 אטאקעם די אפגעשלאגען ארגאדזאציעם טער

 נעװען אײנפאך איז עם און קאםוניםטען. די פון
 ארגאניזאציע, שטארקע גרויםע, די װאש ־,גל א

 נענוג םאכט געהאט האט רינג, ארבײםער דער
 קאםוניםטישען געפלאנטען דעם אפצושלאגען

 חאט רינג ארכײטער דער איהם. אויף פאנראם
 ־אםןז זייער אין ױגיאנם די העלםען געקענט דאן

 זײן און צושטערער קאםוניםטישע די נענען
 װירקזאםע. כאזונדערס א געװען איז חילן«

 חאט ריננ ארבייטער דער ערםאלגרײך װי אבער
 אםאקעם קאםוניםטישע די אםגעשלאנען נ״ט

 דאם שאדען. געליטען דאך ער האט איהנ^ אויף
 עם און אוגפארםײדליך. געווען אײנפאך איז
 אדנזערע פון אינטערעםען די אין דעריבער איז

 אין רינג ארבײםער דעם העלפען צו ױניאנם
 װערען זאל ער אז װאוקס, װײטערדיגען זײן

 אײנ־ װאם און נרעםער װאם שטארקער, װאש
אײנ־ און גרעםער װאם װארום פלוסרייכער.
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 לײנטערען בעםערען, א םאר קאםף זײער אץ
ארכײםער. די םון לעבען זיכערען אץ

 יאדקער ניו די וואם
ט פאדיצײ א  ה

ט ענ ער  םון געל
טע איהרע  לעצ

ען. ערפאהרוננ

 נױ םץ פאליצײ די
 חןר חאט-אין יארק
 טעג פאר• א םון צײט

 י י װ צ דורכגעםאכם
 זי און ערםאחרונגען

װעלכער איצט וױים
 אנשטעגדינןך שעחנעחןר, בעםערער, דער איז

װענ. פראקטישערער אויך און רער
 האם האל םיםי בײם בײטאג שבת פאריגען

 גויא• װי נעבושעװעם פאליצײ יארקער נױ די
 ■אלים־ די אופן. ברוטאלםטען דעם אויף נעם
 ואך לינןם און רעכטש געשלאנמ האבען לײט
 אי« עם װער און געכאפט נאר האבען זײ םען
 nan עם האנד. דער אונםער געפאלען נאר זײ

 ps איז ײrאלB די• וױ אויםגעװיזען אײנםאך
 װענען געחאנדעלם זיך טaה עם אראם. זיגען

 קאטױ הונדערט פאר a pe דעםאנםםראציע א
 װעדנ נאנץ נעצומען וואלם װעלכע ניספיען,

 געעגדעדט גישם לטaװ pa אויפםערקזאםקייט
 חאל סיטי אתם pa יארק נמ שטאדם חןר אץ

 כרוטאלי• זײ װערם. איז חאר a װאם אפילו
 אבעד, יאליצײ, דעד pa װילדקײט pa םעט
 גאגץ a דעםאנםםראציע חןר צו געצױגען האט

 אלע אויפםערקזאםקײם. גרויםע נאזוגדערם
n איחר םים פדל געוזען זײנק צײטוגגען  pa 
 כםעט איז אאליצײ דער ps חאנדלונג נרוםאלע

 שטאוט דער ps *ײטוננען אלע ps אײנשםיםינ
געװארעז• אארדאםט אואן שארפשטען אוים׳ן

 *aa יארקער <ױ די nan בײטאנ דינםטאג
 סי• ערסאחרומ *ווײטע a דורכגעטאכט ליצײ

a דאם אבער חןםאנסטראציע, קאםעיסטישער 
 אנשטעג* געזעצדיך, געאיחרט ױך ױ חאם מאל
 נעשלא־ ניט nan זי אראקמיש. אויך pa דיג
 נאר געוױייעװעט, נים נעעאלסען, נים גען,

p ארדנונג דער ipa אויפגעאאסט p  pa זאך 
 נעשטערט ניס יארק ניז שטאדמ דער pa איו

 פולשטענדיג אריבער איז אלץ pa געווארען
 געלויכט אלעםזןן pa איז אאליצ" זײ רוזזיג

 •יייק• pa אנשםה^דמער אדזר פאד געװאחןן
־-H חאיסתג. םיסער

n ra  tpai op ויץ nas יארקע גױ דער
----------דער איז וחןג װ?לכער קלאר •אליצײ

 דער אױך pa ־ijnpr*ujn^a דעד
 np חנרםאנען םיר pa שעחװ*.

גמ די ta האםען. םיר וױיל דעם,

D די םון פיחיסלמג נרדסע רי m• 
 זיך »ין חאט ס׳ןטפןל apro אין פאנער
ssnw ױן נאר שטפרפיים, נלױז גיפ י

שעחנ׳זײט•
 »ר- פןן פטרזטםלוגג גרויס׳ו יעדע

 אוים־ »ן פאר פיט שםעלט גייטער
 זעחט סען טאנם. און חדאפט פין דרוק

a פון פאראײניגונג mm3, איז װאט 
 װאונ־ אויפטאז קען און קאמוי צום גוײט
 s איעםאל סאכט חנרינער און דער.

 srs ארנײםער פח םאדזאםלונג גרויסע
 יזאטפם־ די איז ov אײגדחס. שטטרקזון

 דעד אין פארבארנעז ליגט װאס קראפט,
 BSH . םאסע, פארואמעלטער ;יױסער

 אבער אנטונג. און מודא ארוים מפם
 דדעם־ די פון פאחאםלוננ גרויסע די

 אזי־ חאם, םעספןל מעקא אין מאנער
 שעחג״ אױםמדריקם אזיך ׳קראפט, םער

 מאונדערלאך a rmw אח or קײט.
 זײנן אין rנארטr»רשידe בילד, שעח

האר־ םיט פול דאך אבער סאלירזז,
דאגיע•

 איז ביימז אין פרײד א דא א׳ז עש
 נאך פאיאז איז עס אבער שאפעז, אין

 םויטע אויפותקען אין פדײד נרעסערע א
 אעב/גדינ *וריק זיי און סברים זײערע םון

כיאכעז•
 פאר איצט סוטט ה־עםםאכער די ניי

s וױדערנע־ » און וױדעו־אויפלעימנ 
 די דעריבער און ױניאן ז־יע־ pc בורם

 באניײ נרױפע די און םד״ד נדױסע
סטער־;:.

 אינערציי־ דער צו ;עקוםעז נין איך
 צו באהײעםער סך » איז עם אז נו:נ,
 פארא״גיגטע די פון פדעזידעגט א ןײן

 V זיין צו איידער אמעריקא פו; שטאטען
 רער pc אפילו ױג׳אז, א פון ■רעזידענט

 װאיר־ גארטעגט צײדים אינטער;עש*:עצ
יוניא!. ׳קערס

װע• קצאוסםאכער רי א< זיין, סען עס
 װאם אויוי^םיר, האנען פאריבעל לען
 םען טעג אטת »ז אבער עפ, זאנ א*ד

 אימעגעם אן אױף בצויז ניט זאגע;
 קאאוק• אײנענע אזיוי אפילו :«ר טאםען,
מאבי«ר.

 א נעהאם תאבפן קאטת־םםען די
 און ױנ־אנס די אין םאהטײז נאשםימטע

 וואו ארנאניזאצ־עט, ארבי־םער די אין
 איז דאס און ארײננעדרוננען הןונען זיי

קאנטראל. םעכאנישע נעותן
 »ז נעװאוםט, תאבען קאםוניסנמן די

 און ארביים צאננ־רויערענדע א אין עם
 םאיא־ א נעװינמז צו ארנײט שװערע א

 ארגא־ רער פון םיטגצידער די פון רינמט
 פראנ־ פאםוגיסםישער דער םאר גיזאציע

 איבערציעוננען. קאםוניסטישע און ראם
 דעם אויסנעקציבען דעויבער האבען זײ

 אריינ־ — ווענ צייכטערעז און קירצערען
 ארנאני־ ■דער אינער קאגםראצ די קריגען
 פאםבינאציעס םארשידענע דורך זאציע

 אלע באזעצען דאן »יז םיטצען און
 דער־ און םעגשעו איינענע סיט אםטען

 פרא־ הונדערם פוצע די באפונמז םיט
ע טיג  ארגא־ רער איבער הערשאפט מנ
גיזאציזג

 געהאצטעז האבעז פאםוניםטען די
 כצצ, חנם פון חײגט אייך חאאעםז און
 וײז זײ םוזען זיעען ןײ װאו דאדטען אז
 די און נאיעבטםים םואשטענדישע די

 םראנע קיין ןיי בײ ניסא הערשער. פוצע
 די ם*כט. דער םים זיך טייצע] ווזמןן
מ אנ  די צו נאצאננעז tie מאכט נ

קאםוניסםעז.
 איז טטפטיפ פאםוגיםטישע די אט

w נטווארעז סארדאםם w r אונמ־ וױ 
 אזא איננמתעשאנאא. דער אין םום

צמן נאד נים איז טאפטיפ  חוי»ם די נ
*ps mmo םוו זי «אר ײגי«ח, דער 

מ איניי r רו v s e w n s  n r, זי ײייו 
אגטװוענדפם. ווערט

 םעכאנײ )is םאתםיק די אט אבער
t וזונתחט to אח קאנטראל אמן p s 

 יתו גלייז נים אמדלין ra צקגטינפיש
פאםוניסנמז, ps אגנעוחהדפם ווארם «י

onam ותרט ד ומז אויד m r
«פיצוגעגנעי,

ps ױניאן• טרעיר קאנסןרװ¥טיװע גאגץ 
 pt טאפטיפ שעדציכע s איז ov לייט.

iro n וחזרען. נאנוצט דט זאל ד sts 
p w s b דאחי j^s אונטער און מאצ 

 ײערען. מהעספט אוסשימגחנן אצזנ
* * *

 אין דארפען ױניאן s pc פיחרער די
 זי• אי] תאבען ה*נדצונגען וײערע אצע

ov W AVi נא״ ארגייטער דער אין איז 
 םאדאן ױניאן זייער יין און װעגוננ
 םיי• עפעגסליכע רוםט סען װאכ אזוינם,

מס נ
 נע־ ניט סען מיינוננ עפענטציכע די

 ניט קען יארר, » םיט ווערען מאםטען
 ps נעװיכט » טים װערען ;עװאוינען

 ציפער. דוו־ו װעחגן נעצצחלט ניט קען
 לאגנ װי גתיס, מי זאגען גיט tup םען
 דא איז זי אבער איז, «י שמעד ווי און
ps װארט, איהר זאגס זי iv װעצכען 
צוחערען. זיך מ״ םען

 ארעםאצ גיט אז ,pn אסת מעג עס
 עפןגםציכער דער pc מאדם דאס מערם

 ריכטינער דער אין אמיםנעואגט םײנוגנ
ps פארט פאסענדער ps אצעמאצ כיט 
 געדענם, סייטננ עוענםאיכע רי אױך איז

ו םען גיט, העצפט עם אבצר י ז ״׳  1צ ם
 װא־ צוהעחגן. םײנוננ עפענטציכער דער
 דאם אז ױיאען, פיתחןר די יב1א רים

 זײ טוזען דאן םאלנען, זיי זאצ ם^צס
 אױשםערקזאטען אן האגען *לענ^ןצ

זאננג פאלק דאש װאם העחגן 1צ אויער
 שכצ t"P ט»סע אפט מע: פאאק דאם

 tvp פאאק דןם א־ז אבער האבען, ניט
 םען ps יזניאנש לײן בותן ניט סען
 דער יוניאנם. קײן אויפ־אצםען נים קען

י אטת  צופ־ל רערם סעז is אבער, 1י
 איז םאלק ד*ט םאלק. אױפ׳ן ת1רכיל
 י11 נארי׳ש, אזױ :*דדע װיױזציבהייט אין
pra אם11 עט זױים מ״שםעכם םייעג 
 ניט װײסם os םעמר נישם ױל,1 עס

 יױיע;. זײז *ײטצודרײועז זוי אצ«םא<
לאננע א האט dps אן :מען זא;ט װי

 ניט שלפר t״P יאר סען ער אבער צוננ
.בלאזעז.
 ניט זאכען אאע די אט זאג איך

 פלוצ'ם זיך דז*ט סיר ײאם דערפאר,
 סתם אביסעצ םילאז^שירע; 1צ םאדגצוסם

ps וועכען םילאזאפיע ארײ(. וועלט דער 
 אינםערע־ נא:ץ א יײז זיר סענ םאל?

 האנדןצט מאצ דאס איעי־ ז«ך, םאנטע
^rosts םתש ײענעז נים זיך עש 'P, נאר 

 פאסי־ »יז שםענדעז1צ נעװיסע װע:ע;
רוננען.

* * ♦
 אטאצ װידער דער ,tsct'ip רnבײ

 םאר־ דעד םון פחמידענם נעוחנהצטער
 רע־ זײן א־ן האט אינטעדנע׳עאנעל, יערם

 »ז נעזאנט, ארבייטער פאריער די צו דע
 דער ps נשםה, s האבען no יוניאן »

 שטאימ איהם האם עוצם פאחאםעצטער
*■צאדירט.
 נעו.חנן נויטינ ניט דאם איז אסאצ

”j ניט װײנינסטענם זאנען, צי P ps

1•א די האנען אמ«ל ױניאנם. אידישע
וױ ג׳עמל״ו1טעי גע^אט ייניאגס די׳שע

mm קײן געדיעז גיט אױך איז ד^ס 
ח. r: דער ¥ו מוז ױגי#ן » מ^ w איוד 

 :וף. ״עטאיקעז גדױםען, » ח^בען רער
 ;מטירייך, :אג״ז ;עױעז דעדיבער איז עס
ז*מען גיעלר זאא מען *ז

וד ױגיאן, דעד px גוף דעש פאד  װען ̂;
ד אויסג^יכען \n פאגגט סען ג ײנ  י

 «יזזב דען בױגט ;,ypror בױגענעם
 »ג• דעד אױןי איבער צופי̂י מ*{ מאגכעס

אזױ האט םען זײט. דעדעד
 יױ דער pc גחי דעם £אר ז^רגען פיעין
 איגגאג־ ביסאאכוױיז האט טען אז גיאן,

נישמה. איהד פארגעכען צען
אידעאל. אן האבען מוז ױגי*ן א

 לואס ױניאן, א אין עטװ^ס זײז מוז עס
 :#ר דאגען, □rf באויז ריידען ניט זאי

פאנטאזיע. דער *ו pn האדצען צום אויך
 וױכ• א זעהר טא;ען דעד איז געוױס

 אבער ודבטיגע, המכפט א זאך, טיגע
 דעם, צו^יב ודכטי; :יט איז ער

 pc גאחדונ;ס״«ענסער דער איז ער װאס
 װאס דעם, ^ואיב אויך נאד נוןי, דעם
pc אױך הע:;ט איהם *B די ג״טטח, די 

 דער ש\"\ האט א:טזױקיןו:נ. גייסטיגע
 קואטוד־היסטארי- ע;גאײשעד באדיזזטטעד

 טעכ^יכע די אז געזאגט, באקא, קער,
 דער־ ד.אט עד מאגעז. פון קומט קזלטור

 בא• עדיטטע די אז זאנע;, געװאאט בײ
 אגט־ גײסטימד קולטירעאער, pc דינגונג

 וואדום טאגען. זאטער א איז װיקלוגנ
 דאן חתגעדינ^ ♦שצעגדי; איז סען אויב
 ב?ױז פאדנוםעז ?‘כעדא: ;א:צער דער איז

 דעם ^טטילעז צו אזױ װי פדא;ע דעד מיט
 איז סען ווען זיא בראכעז. pc הוננער

 םען \vv מאגען פיט׳ן פאתומען כסדר
 און טראכטעז ניט זאכעז אגדעיע װענען

p'P יױ די טאן. ניט זאכעז אנדעלע 
 פארבעסערען צו דעױיבער קעכפעז ניאנס

 ב^ויז ניט ארבײטער די פון לאנע די
 םא־ זײער אז צװעה, אײנצינעז דעם פאד
 דעם פאר אויך ;אר זאטילי זײן זאא נען

 וועאעז טאגענס זייעדע 4װ?* אז צוועק,
 דערגרײ־ קענען זײ װע״עז זאםעי, זײז
 א pn קוילטוד פון יסטו*ע א׳העבערע כעז

װ^ונ:. ;ײסטעע ;חגסערע אכט
 גרױסעז, א האבען םוז ױגיאן א

 גרויםע, א אױך אבער גוף, שטארהען
 אםת׳ער אן cy איז דאן ג^םה. הויכע

 אדגא־ <צענעגס־€עהי;עו און רyבעדיגyיצ
 א אי.ן גרוי ׳טטאיידער גדויסער א ניזם.

גױ!ם. טויטער א װי מעהד ניט איז געםה
 ווען אז װײס, ױנ^אךפיהתגי יערער

 פארזאם״ אדבײטער אן אויןי רעדט ער
vr ביי ארױסידפעז וױצ עד pא יצונג n 

 ריי־ ער מוז דאן באכייסםעמגג, צוהעדער
 רײ״ דאחי ער זאכען. ניעמה װעגילז דען
 אר־ דער םון אידעאיען די װענעץ דען

 בדיאעדיציכקײט, וועגעז באווענונ:, בײםער
 אר־ צו ארבײטער pc פאיכםען די ווענען

 און vivcv2 א יעאפעז דועבען בײטער,
 װאכ pw װ. אז. א. װעלט גערעכטערע

 די אט װעגען דײדעז װעט ער װארימער
 באגייסם*ר;ננ מעהד אלז זאכען, «^ע
צדהערער. זיינע בײ ארױסדזפען iy וזעט

 װײא נ^מז־ז, א האמגן מח ױניאן א
p :יט קען נעםזז א אהן i באנײ־ קיץ

דער
•« r■ו־ידןזז

 צעװײנמ, pnawtr p»a זיך Bלaב׳װ
r רaנ w םחןדען קיץ ל#גג ae'j•

n «ון נגaל ^יםנערתען a, 
שעה. ®רױעדיגער a ידן

םי כ׳וואלםז  וױיטי עתעץ פ<ז9סנ
היט. pa גטך םיר גײם עםיץ

 - ליין8 זיך םץ ןדחןק כ׳װ^*
גיט. םיך זטa?, pa שםײט עסיץ

 זדם, איז שװײנען pa ױלaזו ידז שדויינען
pa p קלאגט עם װען a n  p i דײן װײנש עם 

בלוט. •
שדועד. t'a שװיעען pa גוט rw שװ״זגעז

דיץ קוועים עם pa הארץ דיץ נםaלp עם װען
טרער.

 |ivp «1 באג״סטערונ; |ns ps פטעמ־.:
 אין '•דפו s ps קימוי״ l״P פ׳הרעז ניט

לואטפפ־אמאגיזאצ׳ע. «
* * *

 פײ is־i;ss ps t׳Hnpe.*SP רי
 Bts? ׳}ריגש״שלפטע; רי פי־הל«נעדען

n הערען. װעניג זיך פון פארלױפ־נ  pc 
D אז מיר, װייסען '.:עז1צ״ט in  tvs 

 ספנפד דער •,,,אי פ־על זע־,ר רטע;sד
ip רעמ׳ :s דו חןרווײצ*tvs רײך אלע די 

o נעביאכש ;יט ir |” P .אין דעזולטאטען 
 פאר׳ע־דעגע וי ;yn is ,isc זיך שטעל

 *dsp s ivtp^unyjau װ^לטעו רענירוגנען
 קרינס• ז״עיע פאמרעםערען צו פערפנץ

Bלsטy<ז tyoisn זיו זיי s גימר סך
is j  .D inyic'u iy עס ׳צװער וױ »<S 

p ניט js־ivo פארטרעטער די nn  *I'is 
>nyiycDSP iy :su s יפצורײ•1נ1צ זיד 

fy 'w  ,tn יײ is i װי s ov איינ• •ז 
 tyDS^C'Dj'ip די דאדף מזןן is ישםימעז,

py;y>n«c ?•ye*:•. ״  ise ov ivtvv ז
 tyD''t עדשט«ש, אװזאנען. צװײ צולינ

 צו נעװסרען ms^B'Drip׳ נמיםע די
 װעדט ז״ער איז צוױיםעגס, ;ד1טי״
y קדעס־צװעקען פאר y ry jױי•1צ נאנץ ׳ 

^אשט.  י«•1באח tytrysDPjnu'ip פ̂ע
is ,pra גאנצע די yo'iu 1קד*נב־שיפן, 

D די o sJin i, ומצכע cs ;yoosp צענד־
vrt ם־לי^ען is^si 1צ p « ,iri3 •ימצ

y3 זיינעז »«pnyi >s וױנטיגשטע די 
jn־*i*c איצט |y3sn טדינט־שיפען, s 

i״oi'ip (yrJsos iy־oiyn. ד«ר Siy* 
 עצםען‘׳ cyi ps זיד ה«ם saa ■צ»ן,

in' צעגדציג s טרוייהעצט, שמאיס:* ps 
 די נפנען װאפעז iyoD3'?iycyD דעי

 יש• אױפ׳ן שרינס־פעשםד-נעז שװימעגזת
s״t םיז באטבע נרױסע s ראפלאן£ jyp 

yocnsor ps voor:, די פאדניכנמז
טרינש־שיף.

 די is גלױגען, דערינער דאדף מעז
 דער אויף רענ*רה:עז די pc םארםחוםער
tsî* סאנפעחזנץ S^ P ד זיר וועיעזsד 

 tny»^nsc צו צונויםרזדען איז cy װי
 טעזזר װעלען ps הדינש־שלאםעז זייעח!

מן ניט r אזױ נ c> .און פדינש־ש׳פען 
n מיד ותלען געמיט s צ־שרימן דעיפיז 

 רעםזי דאג^ען אלע וחןלען סיר זײן.
 חונײ ארג״םער דער ps tyאד׳sגsדpםע

 Dsn .1אויפס cyi פאר עננלאנד pc חננ
oy או ps נא«ק cyi ps ̂־sjsipyo י

 אנטױאפ־ די דענירו;; א־ב״םעי חןר
•tycuyjrim :וננס־תצנשזןדענץ

 אין no “״יליע זאנ איד ומן נאר
y װײלע s א•̂• זיך Jycn s.( וועאען 
in ו1א  אר־נײ^ר, ידי p'i *ופרייעז י

dsh די בויען בײם :אעעשםינט זײנען 
 צר ניט רsד קע:עו זײ ? פרינס־שיםצן

 דsד װעלעז זײ pc םך s ?יין. פדידען
ארבייט. )ns בלײבע!
 oyii ענגלאנד א־ן ts ,is נעם א־ך

 געצד, דעם כדם רעניתננ ארבייםעד די
 נײע בדען pc pnsBrr's וועם זי װאם

y אונטעמעכלען פרמם־שיפען, jn 'n s c 
 dsv ארבײטעז, נעזפצשאפםליבע נוצלימ

 י1 בצויז נ־ט באזעפם־נוננ געבען װעלעז
 בלײ־ װעלען וחןצכע ארבײםער, שיױ־מי

 סעחחד 1צ יך1א נאר ארב״טסל^, בען
 עם ױפם א־בײטש^אזע. *גדערע חג

iy :s 1 אויך 'iis;אסעריפא? א'ן ״ 
 מא־ ps רעניתננ שעדעדאלע די װעט

 דערפאר, זא־:ע; װײנינסטפנם •שיגגטאן
t« װפצען װ»ס ארבײטע־ שיוי־מי די 

 JS• הרינעז זאלען ארבייםםלאז, בצייבען
n n ?ארבײם

os ־צפהלט^ pra, רעגירוגג י1 »ז 
osn yiyiiis ׳c:sty:es P'<s ,ארבײםער 

נײם בא־צעפטינט נעװען וײנען װערבע
iyc־DD'ip בויעז 'r. איז a ps esi 
■oiyrrn צ״ט,  |yn חואווער osn נע־ 

 פאבריסאנטפן ט-ם |yyjnvc:sD'האאטען
ps ,אונםערנעםער is זײ p^si גיט S*• 

m  ps ivdsi ׳ איצטינערinvua ײט* 
 inyDV^nso ניט אוז אדנ״טער קיין

 פאבו״• די אטת, יז.1ארבײםם־צ ז״ער
ps pnwsp די nyoyrycDis n y iis

tyasn ציממאגט o isii t” P ps ניס 
 זײנעז זײ ױען ;,yesn ״t נעהאלםעז.

 isep: ,r:nyc:sP הואװער׳ם p■ *װעה
מ אפגעזאגט ה*בעז זײ «אמן: גיי

 שבמזת די פארפלענערם ps ארנײםער
ip איבערנעבציבענע. י1 םון 's אויב 

 מ־ נים tvisn פאבריפאגםעז פריוואטע
 ארניימר, י1 «ו ײארט זייש־ האלםען

sn& האלכמן נעדארפם מימינםסןננם 
t i (*צרם 'i s7.(״ s

typgaana וועט פטרייק lyoaoojrn חןר
ײ *ויזןגד צעזעדליגע ••יג יי° ^י

דעםסנםטרומדעם *ײיס-------------

 ־5P ת^נו רבייסער8 די ta ,c^asena כלױז
זײער prrjo’ta ^םנעשטערם pa פו׳יי נען

lira גלײכער ra oy ta לערעגם,  iac ו» 
 אגערקז־ די קריגען און *גשםענדיג האנדלען

iy״a םײגוננ, עפעכטליבץר דער ps גוננ r  A---InkMi kkM kkktkkkkk 
מ מ m• ײ  r
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 פױלען אץ פאלקם־שולען איױשע
יתיאנס טױד איױשע ױ און

םאט יעקכ סון
טול־טדנטניזאציע.) אידישער דער ®ון סעקרעטער (געגעראל

}iilllIttlHIMHIIIHHIIHHIHIIIHIIIMlimMIHIIHmiHimHIHHIHWIIIMMIMHIWWHWWHWWWMWWIWWMMWWIimWWWWWHWmWWl
שול זײער ם»ר צאחאען צו סליפטצט  *ivo איז pnw צײט קור«ע א סיט

pm ipoippj א װפר׳שע r*'nP6*vP פון 
”p*n די *nvo סון ױגיטנס «*iv  » r 'r 
3”oo’iV3 v' ip**p* pm o p .ipo־VP** 

ץ ג ת » o n  imm, די װאס o*r*v 
ivo ivep* p ir  jpsvn אידי׳ש־ די 

 לעתען op ווצלפצ pm שולצן, װצלסלינצ
P’n זיו״ n( די זיר .^ מ ק ר־ ע ס ײ  •דנ

i n  ovn ׳r*”־*ip ,זלםן ip*” M די סון 
i n ”*r poopo״psnr* pM i n ’B, ווזוי

:o*vtP*
.— v op*p pm o n  ...in n a

pnvo רנייט* ivb סולצן... די k -נאנ
i n  — *vo ipp ,שאי *i n די jnnpt

 טו tm אז א*ד שטופ... p*v>oop3iv י
ivo •dpjiip npt**M ivo opop א*ג־ז 

oppp dip** ,iv>in*’P pipt אזוי *dv 
ipnvn... אױפ׳ן יק1םונ׳

v
 אין ׳פוילען אידיש־װצלטלינצ די
h מולען איינציג? י1 זייגצן ■ויאען  ivo

ym״iPO>r* .in * ’p*op>vB pb ניט 
i די |PD*r* שולצן, די זײן n r p ויו 

i'b’im o ip tf rw ,נאס i n  pm in v 
iponv ,inpoo j’B .י1 תלםוו־תורח 

 שונאים נייזצ p*n”mvB ipnpn שולצן
p די װען דיטען. p*v סון rn ’M יײ31א 

 opi אז נעזען, tpopn ■ויאען אין טער
 ,ipovrp* חאנען זיי *יאס היילינסטע,

op*no נױס, איז זיך o׳lP*n3 יי ip o n 
 אונטער־ םון iP”0 סים׳ז שולפן די פוז

 זיי נעםאן dpi א זיו זיי האפען נאננ,
1P0” 31V PO’YM ’1 ,IPIIPOn אין 

 םיט אליין איצט זיך ראגנלעז יוילען
iP3’* in ’*r i n .נױט op גארנים איז 

nאיג סענאיך pונpנpיועממר •םיט ן o n 
i אויי pm װאם ,up>p ®פאנאסישצן n 

”ipo אידיעער 3iv*־pm ov .ױאפן■ 
i׳*:״ א אויב n 30 סאת־ינם *’*m א 
 יואך, א דאאאר ודיי חייסט דאס יואר,

i אט און גליפליו, ip אי« n  pm ציים 
n* *יר זיי חאבעז r ’* ip**povi ipoi*p 
שולצן.
i אפיס?ל אײך איך <p** אט און n 

pt די װאס צצחאען, ’ym אין ארבייטער 
 די סאר ip*o ױגיאנס די װאם סוילצן,
די סון נעסטעז חײליג? די 1פא חײמעז,

.in * ’P1P0” 31V

”ipo די סון ױניאן איז . 3 ir*n V J 
 סך א טומעצדינ, pm 34 גאלעװסי אייף

ip**” *r אלע אויס ?יצען op ,ip ip o ’p 
pm צו װאו גיטא עננ, ססש — inpor 

ipo  ,o in  ipo ,עױים ...o i’D*po’i  ipo 
pm  dp טאן, צו *ואס ניםא, סײ װי סיי

 זיר זאםאצן אײדינ, ipnpor ׳סאיס די
i פון לאפאל pm אאע n ,ױניאן ipo 

6 ,oipo ’oimo pm,םען אר«וױיס?אט 
ווצאט. נאנצצ די טיאם ־

 ,1*יםע צום ציםער «ן אזוי סדזסט
 אן טוסט בילד, זעלבע אס1 אומעטום

ipcp א םון ם־ר א IPO'Y |P0«n — 
w, ,טערארנײ ציכםיג, איכסי^ שםיא

ipopor וואנט, נײם ippip דרד סים 
m ” i  ,nM ,׳»םיא ppr*r| ...װאס *יו 

pm 1 אזויכס דא
ip םון nppj’fl .דאס איי דאם «*m 

מיכאלצװיטמ־סול׳׳.
אוא: איז nrpo די
i י1 p r o r ■ארביינמװ tpsyn אויס־ 

ipo ’J pp j אײז r>* ־סון ip>w  p>m ן» 
p n n. מיי׳ יי ײיי ראם *onpor o r

TPPPVM i n  t*B lPOiPV PDMO I’M 
ip 1« ארבייטצר׳סאפט, ־ r ’i ’M i n אר־ 

o סיאינ אױןי *<r די — נייטפרמויס r, 
 ארבייטער־ 400 סים *ו< א pm דאס

in r p. סינחס־ די ipo*p ס*ו o n 
 נאם, 9«ױל סון — נצנצנט אתםינצן

pnvoD no jnroooo no’, זיי IPo*p 
VHP|*0 ,|P1P>PP P>PPJW ioMJ no 

 זיי |pd*pvo דא כאםצס. *ובראכענצ
”jp״un* p>po’o* סרליד, •ביססאס po 

»'P״*j r ^ביאו־וג cm j r m f m די 
 נארױזנד סון סויס נאכ׳ן םון חאט ׳יוא %

מ די t*o סיחדסר ױ ארכייסער, אי
« p m  ipd im-

די : *ניי־ די סיכאמזױגמר^יוא״, .
|p *r p>o ipripon

אויסנפסאיכפן «יי

 ׳סניי־ הונר?רטער װאך. א גרא׳שען 25
tpoiopj jpopn i n די 1זיי צו זיר אויף 

ipjmobpm םון :ip” t>r ipp**i  o n
סיכאלצוױט׳ש־שול... ipuim סאר —
ip פון פארװאלטוננ רי i ׳סנײדער 
 לאננ? םאר ׳שויז האט װעאכע ױניאן,
 יםע1א האמע, י1 גצצאהאט ניט זזדסים
n ” *i׳pio'M, ope נאאםטע, אײנענע ־ 
 סאר נ?נען צו אויך נא׳סלאםע! האט

tJn5'* 100 )*t? i n א tn*n...
, pm לינ?, םיט חאט?ס.נצטאן םען 

 אויף האט jpo האױז. op;pbo אן םיט
 מלאך opi םארטייבען צייט ?ורצע א

ip םון המווז i ,אין שוא op iptfptt 
ארבייטער־ ייס?1אי 400 זיך םולי?ז
i n j ’p.

ipu יipopn 1 !עמאי׳סט 'p ■ג?שלא 
ipo ״ מיט 1בוכ א*pip נאשיצ?ר — 
עו וײ םיט אונז, פאר ״א־הר :עטיו
 1נא װ?ן בייטאנ, אײך״... 1םא — םיר

 לא־ אין נעװען זײנ?ן iplm;pd אײניגע
mp> םון i n ױניאז, שניידפר *”IPJ 

 ראט מען קינדער. מחנות אראינעסומען
 ,IPiPD’v p?s איבער צעװארם^ זיך

 — ?י קינדעד די טאן דא קענעז װאס
ip זײ :pp 1 ”* מאכ?!, דאp:pp 

 די אתמפוצ?ן װצנט, די אױס«ו*?ן
 מאל?״ זײערע אויםה?ננע; םענסטער,

tp” i, ...שניצערײען
 זײ האבצן צים?ר אעצט?ן dpi אין

 םון ״װינ?על opi םאר ליבעןppגoאױ
 הא־ װינ??ל opi אין א1 שול״ אונזצ!

 אויס• באװענליכע א געמאכט זיי בען
o«’ — שט?אונג n גוטע **opip’ ,pip 

ip די װאס בייט,1א שטיהעל שעהנע u ’p 
 אהער־ נ?בראכט װעדט שול, אין שאפפן

i י1 זאא?ן ;ארײז װינ?עצ אין *ו n ’io• 
i n ” j r אע־ נרוםען, טאנ האבצן^אלע 
pj’ipo, נרוםע[ ציכטינע p pip'’t po־:•

i n, םון *”ip •שול ’n p שטי?עצ 
 װערט שול, אין נצשפהט װאס נייצס,

 אויפ׳ן אהערצו אכט1נעב און באשרינען
 -rp — װיג?על״ ״אוגז?ר פון וואנט

penn ,ינ־ םאנטאזיעס, מ?שה׳לאך? 
p cn n ,ינרערשע פלענער, נעדאנקען? 
 אין אונז צו צו,1אהצ א1 — »כםה

ײן...1א װינ??ל

 איז דא איצט שטיל pm dp און
 י1 נאפוצט, זײנען װענט די צימער.
 עס ױב־טוב׳ױג, אויפנעלאמט, טישען
ippip ינדערשע אראפ^ pipp, טאלע־ 
o סיט !ייען n םיט און אומעט נאנצען 
i n 1םױי גאנצער po סינדערשע ךי 

 tPP*P, און שנײרער ipipd« גשמות.
 אײנער lpלעהרpרn און ,ipopiow און
: iPipuM ׳ן1םא

 עס ער?...1ברו זאגסטו, װאס —
אונזער — א נ?לוינט?... האט  א!...'

מיכאלעװיטש־שול.

 אזוי האבען רpשנײ^ י1 1נא ניט
:jpop. נעטאן האנען זעלביגע דאס 

 נאנצען א ארכייטער. מעטאל י1 אויך
 םאבט םפן און שאס אין מעז איז טאג

 איז טאנ נאנצען א לעםלען. pנpכpבל
ipo בײם אײזעז, ביים פאבריפ אין 

 ipo זעגט, סען פײלט, מען זשאװער,
 ?לא»ט IPs און ipomi טיט׳ן ?לאפט

בחיט. שסיסעל דארען א אוים
ם די מר  1אוי tPDנוpנ האב?ן שני
 םיכאלצ־ י1 הענט שױידערשע זײעדיע

 םעטא־ יipoi:p 1: האבען װיטש־שול,
 ה?נט מעטאלענע pip’n אױוי לאװצעס

nמ י1 p.ארבייטער־ איריש? 350 ם״שול 
 ip”* היים, ip”* א1 האבען ?ינדער

 הונרערט אכט היים. הארצינ? נוטע,
 אויח |PD*:pj ipomi מעטאל־ארבײטער

היים. !אזינצ יipy 1̂ צו זיך
pomp ip אין • i םון ip i מעטאל־ 

ip 1 פײםט ױניאז i,ניטא לות p״l 
ip בײ פרוטה i .איז מען און נשטה 
 ־PD א ארום, און אלום חובות שולדיג

 opp* םון ארוים רײםט טאל־ארנײטפר
nשװ טאנ p כײם ארבייט ipp’M, *בײם 

i בײ זאלץ־זויער, n 30־40 — פײל 
 װיאו), א דאלער 3־4( װאך א זnניל
 אפ־ייסען פרוטח א אפילו ipo ipp װי
l םון מויל םון r p  opjpp’m?

1אבצ  שול י1 סכנה, אין איז שול י1
 פיל אזוי תרן־ נויט. אין זיך טרינקט
 אוים־ שול י1 איז יםווײם און ?רבנות

i נצװארמן. בויטpנ n װלא־ פון נאמצן 
 ,1איה ipo’m oipo’p onpo 1דיםי

i 1 נ״עס א po נשםה די nפון ף1א 
וים?ום?ן.1א !אנען
 אט .op 1*1”3 א פון נשמה י1

iomp i אז איצט נ?הט opi 1פא n אין 
i n װ?לט. נאנצער **dp** ip נעויינען 

n ,ייגענט IP*’i :pdpm**d’*m DP”i opi 
m, טיט **ip  op** ipop ...?אט *ייז 

ip פון !עטעניש נרויסע n איז אם1 i 
i 1םא *,״קאמ, לט.pײ n פון נשםה 

i n  op” j" — יב^1אננ?ש איז דאס 
ארב״ט?,־־ םון ipjpd *יטע1 די אויח

i ם*| ?לאם . n און *ו?לט. נאנצ?ר n 
זיר op**nMi שול?ן יש־װ?לטליכ?1אי

i. ;״

נ םער נ ױ
| י ד י i ח j w m w r  pn ijwojru ראתקסיעד 

עיידיס װעלוג דער אויןו *ח־ען »רבײ*ער ט

ם* אנ ט ר ו 00X^12,800 - ו 0 
ר • ע ר לי ג ט 00X — מי 00 

ם . ע ש ם נ ע ר 7—נ 4 0

ip א j’dopib 26 — חר נייער o:p p *d 
op>*d*i*m-ipo אידישע ” 31m׳i ^ ’P. . 

odpo n זשפ װי  ipjpp> ײט1א  ערנ
? זייט א אן שטעהן
ך po ipp'ip* האט ipo און  פא• וי

ipo, און ipd זיר חאט oiP” orM3 — 
in־ p ט1ט?טאל־א  שטיי• צאחלט 1?ניי

ip און שול, זײן 1םא ipd אנט1ט o n 
^ פרײד. םיט שטיי
^ ip’״ in o  pip״ .! — n  ipopn 

po in j 'p שול *pd n  *v iponrp* 
IPDP01M0 I ’D — 1PO” 018^MD ױ  אי

חין״ שול אין אונז צו  n* סיו און א
 םעטאל־ארב״טצר א װען אן, סאלסט

n צייט, האט  ip d:pdp זיין פון 1טי 
ל שו ם־ ^ :מ

ip נען,1טא ״כוט u ’P...! םאו״ נוט
*ip, .ליב?...״

ip אווצק שול־גאנס א אויוי ויך זעצם 
ip די זיצען op װאו ii'p, נגט1םארב? 

 װאם צו, זיך dp*p צו, הערט טען,1א1
IP)M* ip װי Dipn פאר, do*p דא irp, 
...ip*'*vip jpip** לעמען, ipi*’p װי

 *opp p^ptM 1םא ?וםען iioo און
op’oup י1 םון ip d ” oim שול אין זײ צו 

.1יי1א
 n צונויף זיך |pd*p dp ip** און

 ױם* א pip*״ אויף שעטאל־א־ב״טע!
”iP א ז»םלוננ,1̂ם א טוב, D,*** בא־ 

 ךי — שםחת ip*״ ipij'p די שײנ?ן
ipirp שפילען: זיננען, ,1פא שטעל?ן 

זײ, 1פא ״מיל
אונז..״ טיט זיי

 אין ױניאגם נפטאן-אל? ipomi אזוי
 ארבייט?! די נעטאן האבען אזוי װאישע,

 װילנ?, אין *,1לא א*| אזוי לובליז, אין
 1א* טpשט פיל אין כיאליסטאק, ןיא

 שע1װא אין א*ז פוילען. םון ךpלpשט
n  ipom.i ייסענ*1אפ אלבייט?!, אידישע 

 אכט1צוגויפנ?ב בתיט, ip*״ םון ינ1
 ■i*p א םון לויױ1פא אין שול^ n 1פא

ipp אס1 — גיצדען טױזצנט 40 צײט 
 װאם .1אלא1 טויזענט 4 1איבע הײםט

 םאר איז דאם סוםצ צ1א1לפנענ א 1פא
 פון ארבײט^ pאי^יש בײטסלאזע1א די

!...ש?1װא
 א אין 1ביל א אן זיך iMoipi »יך

 א אין נעורען איז עס .8־שא1?1שניי
 פארשטארבע• נאכץ יאהרצײט פון טאג
op* םיכאלפװיטש. בײניש op זיך האט 

ip אנגעהויבען i ^שppליכip i .o’r ip  ^p 
*ipddpi ,1א 300 םיט שנײד?ר־שאפ■ 

 שנײ־ רי שטעהן. ג?בליב?ן איז בייט?ר,
אפ־ יין1א שאפ אין iPDipp* ip*”* ך?ר

n jpop"* פון חובות גראשענס ל?צטע 
 p* |P2Mi• זײ אויס1פא — באלצבאס

 װאכע;, ארבייטסלאזע לאננע װארט
pip*md ,p*pp*io  ,po’*i* .םענ

ipd*ip זיך האט *bm איין :iPD” om
ו — ן ױו  א•1* 1פא n מיט !...נ
̂אש 1פא די אהז ש?*ס,  װאס — נסpנ

n ip איז i אין הײנט ?... נפפא־מינה 
 jpo ײאלט צייט,1יאה כיכאלצװיטש׳עס

ipdimi זיין אויױ בלומען ליינצן np...־ 
:Ip**8 1לאםי p:pp 1פא אש?נס1נ 'ד 

שול... אונזער
 -pp**8 ,|P0P*P*PP**8 האט מען און
P2P*P*.|
ip זלטן און i !האט שניידע *•p

:יא:ט
 •p***M 1םא dpbp טוט םען אז —

n ,1פא שולצן npt**M *1?1?י^  ל
**cpbp dip אויפ׳ן ינ1ױם־טוב' אזזי 

...1צצ1הא

יד «■’«■ ײננ אמג ייי
צפאנאם•* ײיגיינצז מז

mm  ■ » » »  n* w»
 חך ■>* U*1 איג■ יצי
צ «יי אי איךו- דאר »•) *

ר א ײ ת ן ו ן jsupnp י

ר ן ר ח ע ט ײ ב ר ג ס נ r ױ n ר ע ר ד ע נ י ג נ ײ ךי• א  אי
ר ע , ש ען ד ר ן א א ט א ח ס ס ס װ ע ג ע ת • א ר ס ט סני  ם

ם ע ®סר מ מ ו ד ז םי ס מ א ם אנ . ס ו ע ד י ל ג ט ד כ

עי ײין ייעעטטען_111 מעי־ען םןסכעח® »  גיו 1• «ון «י
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 א צוגעבען סווי צום 1נא <P** איר
:ipDip** פאר

 אין שול?ן די זיר ipp*no איצט אין
w אז נייט, פון ים אזא  n״i n פ*ן 

|...P**ppmi *יט *ײ ipjpp אאײז 1«יי«צ

ר ~ א ט ק ע ר ץ ט כ ר ״ דו ט ר א ״
n טי”סאס? .ipp’ipdm •בראדצר. 

i*n א• שיקאנא אין “טאהיל?** אװ  נ
d*podipo dipdd”> םון **po pony 

ipb*, ראס *poon 1בײםע1א טייל I*m 
p*״>oiPB'pnqoo p. א שויז >**p 

n p* ,צו זיו באםיחען *ײ אז צײט 
iMB l שאפצן i n*׳”*p*ipo**m p*n 
P***o| זאםלוננפז און MP |PO’**p* V* 

 pei'DM^pn די ipp שטי צו o*m פיסאל
o r*  .|BO*pop>p ייד חאבעו opptMo

i* ®ײ ינויי n  IPPP םאחילצװ ט1שטא 
”v jn*po און װייס־רוםלאנד. אין >p
pb*, עלונ־ ענרליו יײ איז פצני א צו* 

*ip י צונױפצומםפ^ו  1,140 «ח סוט׳נ י
n צו כדי יאלאר,  |pp»r לאגרסיײם 

>”r P סי־אפטאר. א i n

V.־

^ 7 נ

<■־-—
m• rMi

ג י ם כ ע ר ע B נ ” p

בערנשטײן עדוארד
שען *!־יסען דעם פון געכורטם־טןןג ־טען80 (צום  טען1געלעד. םמציאליםטי

i 1אי n ם־ליא! האלב1ע1א* אױף 400,000 פון װעלט סאציאליםטישער
ה  1”נער*שט rionp איז 1ייטשלא1 מח

ip צו ניז |p**p* באװאוםט i מלחמה 
ipi*’i*M2 ip אלם i ״ פונ׳סM’tp**pi* 
i אלס ,“גיזם n ’® ip ro o ”* i p i פונ׳ס 

ot’Diyfin, ערשטען צ*ס חאט װאס 
ip אין ספ׳ןות אויפנפחויבפן מאל i 

i n  | ’m oenp .m*n ip r ’DD’DpiMo 
שט״ן, timup ip** םלחסח־צײט, ת צ  נ

n ’D ip i פו*׳ם ipoopi פון פלינעל 
ip i !?דייטש ,P’dmipbopt>m’pmo 
 אויפ׳ן אװ?פנ?שטעלט דױיסט זיך האט

o פלינ?ל, לינפ?ן n  ip*p* *hjpbdpp 
op*p*m?2*p םpלpp־חא^D און *p*p| 

 װצלט די האט אן1 ^שטp םלחסה־שנפון,
o*ppin די D” p2»>inp pb’d אט פון 

iP0’?DB8r*po’** opi 1שע1פא, **opop 
i נעוזצן נישט ס׳איז דיכטונג n רעזול־ 

 1נא שטיטונ^ ipo^*ptipi א פ*( טאט
ip אן שטע*ויג jip p ’M ?אױס־ 1לא*יש 

 •iP2’M װיס?נשאפטליכער זײן םו׳ 1םי
צײגונג.

hm*ip  ip***’ i n ט״ן ש מ ע  האט נ
 IPip*M’P*?M**pi ■זײן אינ?תצל?נט

 d*mi*’op פאלנטער1םא אלם סטאזש
 ביסטארפ׳ם 1פא )1878( שװײמ אין

D* .“״סאציאליסטיח־גפז?׳* ir האט ip 
P2P*p*o’*im| א*מל דיpנאלp צייטומ 

ip״ i איז ײאס ,“םאציאל־דעמ^ןראם 
 IPiM**p* פארשפרײט טסיחז־גסש מיט
 װאונדערבא־? יענע !״טשלאגד. אין

 נע״ זייט איין אױף האט װאס צײטו**,
ipip*M’ptfM**n o n  |P3’*n פון םוטי 

ipd' divi'p* dpi ביי ־פלאס,1ט?”ב1א 
o חט1נ?שטא איחם n פון באװאוםטזײן 

ip זיין r’iMoo’n נ איהם און שליחותP* 
nל p,צוליב פארצװײםלצן גישט נט opi 

'P’vpmpi o זוילז־עװען pimoo’o I’D, — 
inn*M אויוי  ip i פײא־ 1?אב זײט* 

opi o*n !איהם אזן א־כייטצ piatf• 
ip 1םא זזיט i ,1*צופאלצ”1א נישט סכנה 
o אי| n םשונ?ת אװאנטױױםםישען 
כיםטעז.1א:א די פון

איז, rp*p־*tPoo^M’PMO דאם אויב
א סיט׳ן ipom״p *?פאל^ ,1890 אין  ־”,

opnpt 0* ביסמארק, “סאנצל?רP12M 
i םון שטיםצגצאל די װי n סאציאל־ 
nםאpאטיש^pאיז טײ1פא ר *P0P8**p|

 ipo’ii* א אין אס1 איז אן1 — שטיטצן,
p ip צו סאס i |pp*mhmbלוגpײט1א ר  נ

ip פון i אין !***,’פאלטיי־אנפ **ip n p 
 ptn ipd”13 אזא oopriMB |”*שט1בע

.D״3iM־P'PPMipi זײן מיט
 פון װאסםען יגסט?ן1ל?נפ אינםיט?ן

ip i א־נםיטען טיי,1פא ip i י;־1לעבע 
ipoo בייט,1א **po?p איז **p* ip*midp 

 אין באויבעז אינד^ש־טערט?( פון צן1װא
ip r ’DO’onMo ip i ,איז תומז ii8*ip 

 ״די pip** זיין ם־ט ipoipp* 1*שטיי1נע
ip***pp*o’*mibb סאציאליזם״, פונ׳ם 

 בא־ צו נעפתװט האס ip ןpלכpװ אין
 ־8P םו*׳ם P’pmid*pp*mp די אז ,tpt**״

 אוםן, opi אױוי 1פא גישט dd*p פיטאל
 אז |,nptp*o'*MiM0 op האט opimo װי
m** *ביאה פסיטישפ1מא די  ip*p אנט־ 

 ־8P א צו ?אפיטאליזם פו*׳ם וױחלוגג
 אז םאלשע, א איז םווי טאסטראפאל?ן

i n פאפיטאליזס *p i»** אלײן זיך פון 
 n זיין צו 1נונ אויף כוחות ױס1א

ipo’p ip, י1 או oאציאליoטישp ט־1ײי 
 נויט־ אלס סוםען dp** שאפט־א!!****

 נאכ׳ן **mjipo’im 1ליכ?1י1פ *ועגדי*ער,
זס.’'טאל8סא

 צו־ זיך האט •אל?םי'? שארפ? א
i אין ט1פלאס? n וױס?נשאםטליכ?ר 

 טיט?ל- אין לט.pװ םאציאליסטיש?!
dp**b כיארפסיםטישען פון ^ אנ  איז ל

 p* pp*m-* א און ,’poDiMP נצשטא:?ן
 dip*d שטי*?1א1וױםע* םון עראציפ*

ip אין i פון ־באװ?נוננ1ט?”ב1א i n 
*ipp**i פם1נעשא האנצן װ?לט dpi 

1פא ?אטף אין OPOP1MO אויפ׳ן םוח
.op*M’p**n ip:p* און

^ל nn*M אין  שוין op װאלט 1?
*ipdipp 3 צוזישפן שפאלס*** א צו”p i 

צװי־ :1יכטינע1 1?1א — !'כטוננען
” .P***oon ךי שען n,| װייל m םירער 
 1באל איז 'פאוטסקי, םליגעל, צינסעז םון

 op װי onoM* ,ipdjpp אין !שטאנעז’;
 ipp*’J־dpidopp אן ם1מי1פא זיך האט

i אונטער פל־געל n אזא1 םון *גנ1אנפי 
JJ’iip א*ץ1ם און לוססעמבות o אבמר 

ip צו ביז איז !ייםשלא*! אין i טלחםה 
 יP| 1** און |,p**p* נישט אלטו*נ8ש ?ײן

זיך האט אכ?ן,1אויסנ?ב איז םלחמה

).5 ז״# וון (אלים

ipd די צו ט1ײא ’oim ־׳ס4הואװז pi*’־ 
n** .ניט אך1 זי האט אליין *dbimip 

ip אין אועײטע! ״|p אסזאנע] i איצ־ 
inp**r ip ro .צײט

ip נלויב איך a n n, װי אזױ אז op 
o*p i און *יט, טויג איז ’M אלץ inpo 
i צו n די אז צ״נזגג,1איכפ ipd” 3im 

jpdimi ״ האנען»j**i’*pi p*p*” M ip 
ip ארב״טער אן i’iD op** ***T*n 1פא 

p אלץ * ir,| אז ipd” 3im n ים זאל?ן* 
*inp** Dpi**npp. װי 1*א ipo dipt
M”| 1 דיPD” 31M IPJMP’IPOM, זײ אז

i*** ? אן |pjp** זאלען ’*n  ipo” iiM 
* * *

ײטא אז ,1םי שיינט op און  1ד|
D לאוצל״ *nnn» i n פון i n *בא 

ipoon’i האתואח־ dpduip**’**m אין 
 אינ• חאט מאסאטשספטס, םברידזש,”?

 ״n ו ipjp** ipipn ot*ep* *יס טונצען
o * n 't חואוחנו־׳ם >PP*nPB*r,! ײאו

ip האט *pdp3P| ב״טם־נע*1א ךי ניי 
^ן זיי או בער, א o ז n  |’M ?1איצםינ 
 *r* אלבייטע!. קײן אסזא*צן ניט *ייט

n  3mm on. >?װאלט לאו *p** Dipnjr• 
*ipp*npo*MP o'ip**M*n o*n’tn »  tv 

i וואלט n  no o*rp*M O’* ip אר־ 
זואש?ן ipjpJb op** ,jp’no די בײם

nM ךי ך״*י*פן inpo’p n  |’m ipjn
n r n g n  i n  n• .אונױוערזיטצם

n. ,לאולצל i n  t*B o*n’tn •  i n 
*opo’np*****M n r n w, חאט *ipoipp 
n פ*ן p**>p א  ipoopt*ve«OMB in־ 

n ■מיפו די tv ניח*^  |prr* oyn
i ײ*י*ען1 אןן דילען n  |*» inpp’t  n 

u m rn v r i ,מט חי חנ  נא׳זינמן *וגיו
ip ” » imb גים בײט1א inpo 35 ו*י

*mpלױט

 *p** ניט זײן |P’*io םון 1טס־לוי”31א
^ א d*po 37 װי גינער  .11 - שטונ

 *^pd in*P3’>*rptp* א אלס לאועל,
 אװנונג,1םא א |P3p*p*o’*im גלײך האט

 ipi ס*ן ip*v*bv ip’no n זאל ipo אז
זיין i3*p נים זאל םפן י13 ײט,31א

 ip*’3>pnn איז אסrptp. 1* אױס׳ן
*o*nv> ivopvi in*P3’?pprp ,^לאו 

iv*ip**v* om האט ײאם jpovpn סױ 
 1אטצ13אפצ* מאסאטשוז?טם פון 1לע

noppjp o אױוי װאנזעםי און סאפא n- 
pr| .3 שטול in  •liMi ipo” אויך 

p*voin,| צײישצן אז n אפנעזאנטע 
 p-* זואט *ואם אײגצ, |p**p* איז *יען10

opapipo אוני־ האחואװ סון יל?ן1 די 
**imb DPD’tip און ”11 םון צייט א 

 דארטפן חאט צײייט? א .1יאה דמיסיג
npp”i ײט31נז» i| 1יאח.

*וא־ גיט אימאגצ?ן |po. op** 1נא
ip אין דילצן n שען **’**m nv**ivn- 

*’dpd? ,אין אסילו ניט. אם1 ניין 
ip אן *mp’tpdv װאשט *ז3ישי ipo אויך 
 Dios דיל?ן, n איים צייט צו צײט סון
 האר־ *וי ,opomp**’**M tp3״i אזא אין

inpo o r*  . n r*, און אן חייגט סון 
**”ipo וועלען n דארמצן !יצען *•r 

 מאגס־ |p*pp ,ojpDnp יאצן.3םאנם שען
3’>jp אביספל inpo א p**nvn טאן 

 סאםא־ אין pm צװייםצנ^ ;פמיען וױ
ooptiro 1פאלא p*p** m p* v| טי־ א

 IP’*io, סאר לויזod”3im*>*’| 3 גיםוס
lP*PO 1MB O’* 1P3V.

 ניט 1אזנםצח*י p’p pm op tp3V ׳
 l׳ip**M*n V’ oipn >P*V? ivoptn א*יב

op .o’* on’M oipn ip  n v יײזט*
ipav לאי^ *ipepvivo v o r אט i n 

epe’tip**’**M n r* iv n  no D*n’tpio 
o’o אױצס,3 in  i*m אויר ויעגמ iv >p

'M VPVC 1MC P'PM1*P0VPPT0|*

ipomd ip i פון pi11**'*־MHP ,op:v
i” or*ip3, אױוי א־ועקנעשטעי־ט ip i 

 ,ip*;p* װיסענשאפטל־כע זיינע פון זייט
 |P*P* יקאדוי אין ,ptsn און קא־טסקי

opi װעל״ שאװצגיזם, פאט־יאט״טען 
1P3 אכט131ני אומנל־ק פיל אזוי האט 
opi און קלאס ארפייטעד דײטש?ן opi 

ױי^ט־י־א־עטא־־אט. :אנצען
 שיטה iP3^DrMr*P0’** זײן טיט

 *ip i״p dm־p: ניט ב?ר*שט״ן האט
”*ip אויב און פאלנ, t op א|1פא נאך 

 צװי־ חשבון ליכ?ן1י1פ א אין גלויבינ?
B jprראלp3*1 און טא^יאט ip i,זשואז־ע 

 נצויבען פון רעיטט tpצטpל dpi אט האט
*dpop ?ען1צושט p* ,i״PD3’t י1 פון 
ip םיט 1יאה p 15צםPל i און טלחדה 

 אופ־ די תקא 1אב? ?װאל־צ־?ס.1 די
1? prYnoomo,אויפנעקום?: די יטיק,*

 אנכד טאסצן ברייט? 1פא ipovn ספקות
 פונ׳ם ט־פקייט ךי נמיסקייט, י1 פלי.*קט

opopimo. ,קאוטססי ipo’n* i p i
ipriVB W ’DO'DplMO, און *ip׳־;|,”Dl 

1*0 IPP’D’IP lPD’DO’*V’*’**n IPI 
*on* ’1 IP3M1 Pl” 3 ” t — OPOPIMO 

md va־ip i imd jpdo*’i **םאדטיפו 
 “או י1 אין ipc**• פסיסטיש?ן1סא םונ׳ט

3”ipo־n*mo.
 ip*;p; און ip;;pn*v םיט צוזאס?ן

P3̂ DBMr*PD’** p*”t i*o ,אנשויאוננען 
 אר־ באװאוסטז־גינ?! ipi םיט צוזאם?ן

ip סון שאפט1ײט?3 i װ?לם, נאנצ?־ 
**’*pr| 80 1םי opi1’־VD0P* |p n v 

i סין n !?סאציאליםטיש p**M2***: א 
 pלאנ; ראנגי!, :אך און ipofp ליסטינצ

’in.iv סון invsDono .אדבייט

וער פוז מיטינג אינסטאדשאן אויפ׳ן
8 לאקאל יזניאז, פינישערס קלאןק

.1טע186ע1 םםען) א פון

זי♦

ipdppP ;די האב?ן אתיענט מאנטא 
 DM.ip* 9 לא?אל פון ם1פי*יש? ?לאופ

 ו*?ל־ אױוי מיטיגנ, אינסטאל״שאן ip*״
1P3 ״ יי*PD>np**m ױניאן dim*'’* 

p’xmido ׳ן1םא'jpi*pc*p אי*־ איז 1יאה 
ip: ט1סטאלי i .|piv**p מיטיננ pm 

Pa*pp*ivo| אין' *!*’d*P” 13 jpo ,האל 
ipYp** איז ;p*־p; און באלויסט^ ד,?ל 

ip■ די .01פי:יש? מיט יאז?צט פול i 
*p**3’io  ip האט dp*pp:d'*m א ײי 

ipdiv* זיי־ װאס פלום?ן לוט?ן.3 מיט 
*ip נעשיפט *piv**p| לא*? פון? ipsp r 

 אױסנעדדיקט האב?ן אםצס1טצל?; און
”ipd רי םון םא־טרויען 3im צי ip i 

ip”* םיאציע. ױניןון ש״יי ip אד i םי־ 
 d*ppp* i*m פט1א1פא אלזא, האט, טיננ
ip אן זײן 'oom לא?אל ׳ן1פא ױם־טוב 
^. n 1פא און טנלי! i אפילו מי n 
ip פון יפט1פא p h p *po או; '?*!צםאן 

ip i 1 םון יפט1א3 פינא:ץ ipopippo•א 
”*p זצנסלאט t; אױך *p**p; .ױס־טוב׳דינ 

 IP3V־ ם1פיגיש? קראופ די אז זpלטpז
Dip.ip* אזא *:ipo װי בא־יפט, לאקאל 

2 ip iאיז װאם יכט,1א *P* |P3p:p:bv 
**piv| איכסטאליישאן־ ל?צט?ן 1אוים׳ 

 אױוי .d:p**v טאנטאנ ל?צטצן םיטיננ
 ױם־ |p**p* אלץ :אך איז װייט אזױ

טופ׳דינ.
*p.1־ ipdpippo c'Mipא *בינס?י׳ם,** 

 א |p**p* איז ע3װעל ,pipi סטאליישאן
iip סך o א װי *p**V3ivpo P3^*”**p 

 נצהאלט^ איז און pipi אינסטאליישאן
piv**p*| א אין *iPDCjip irp ,איו טאן 

p:p**dcpi**b| אלץ נאך :*p**”m |P**p 
ipov .3P**p; ip׳D*2־o*’ א 1אי הילט p i 

 *זאט ,iv*ipi |pc*pp; איז װאס אס1
 נייסט ינצן1'3י*ם־ט* cpi *וישט1פא שוין
 אל?ס און מיטיננ אינסטאליישאז פון

pm prips’M שוין HP3V** |p**p3* םיט 
Dpp**p*«rD’B• אי׳ע

 1שא א |p**p* פאםת איז op און
pi,i 'e*pip3’m| אזא p*ipr ,שטימוננ 

 םי־ ipt’i אויח oripnp* האט op װי
 *p* |P3vi iPw'O;״ לייט?נדע די טיננ.

 אינססאליישאי אויפ׳ן אפילו אז םיינט
i אױסדתפ צוס ipdip' מוו םיטיננ n 

 אין שט1ה? יואס do”־*ipb*i* 1ליפצ1ש?
ip i .ױניאן i n ?ל םון טאן1טשPVאל 

in n s אז נפםיינט .האט סאופםאן op 
 אמיס־ םליפט היילינ? זיין ipsn איז

ipoipip אזא י1אוי אני־םאםין זיין םיט 
 ovi 1P*”D d*ppp: האט ipo אז אוםן,

ipino סינסהי׳ם*! ovn pipi איהם 
po*ip*o’*i8 *pipi.| אנצו־ אנשטאט

*ip in s jpop אט1 נוט^ !*פינםסי׳ס 
 די צו (P3M0 צו סוןי א איינטאל און

*p’d^vb |pb*i אין ip i ,האט ױגיאן 
ipi*i3 אז נפםיינט ?אופנ׳אן ip םוז 

 יינ*1א דאחרך און 1צ זיין טײדיג?ן1פא
p**n3| |א p*pr*pp**v אויס׳ן שטים*ננ 
 פון |p***0’i*v3 npoper אלצ םים•**.

ipj'pivo, ?און ינ?ן1האלפ IP*vo3vn 
 1PPJU1M0 און ?ן1לוי1סא שױן זיינצן

 *IPB*i* סון i**mpo*’n א'| |piv**p* י
 ov |P*P** |pj**pipov3 ipiv אאליטיה,

IV’t*’ i n  I’M P’Ô VB |PB*1* IPI•
iprtipjpo ,קורצםאן onpDonMo 

 ojpppj גיט |mi שױן זיך האט זיך,
in אויו זיך האט און חצלםצן ’*5iM0 

p’D’Jv* iPBn* i א'| n  ov. 1ס* צום 
no זײן ip ovn n n און פ1שםא o*p* 

ipovJr באנתסט o*n’tno •של?זיג 
im v  d'ip* צו i n זשאינט! n vvs

D;n’tpia o האם און n  ipovionvo 
i n  t*B אינטp;̂ pשvנpל updo p>*o ’i

 לא?אל,. פון ^pאילB און PJPi די
”*ip**p* (p זואס t אין i n !?םארינ pp* 

pvi'Dippr װי לאקאל, םון ipi*i3 •פײג 
*P* IP3V.1 ,D’JB’P |*M *TP3*PtVl ,*1P3 

nט^ M’| סון גייסט po*’3*i’׳p ip i o, 
”*'*p 1םי רpלכpװ םון M vi ip:*p i3 

|.Pp*Mip* הױפט

1וי

ם םקי׳ רעדע• איגסטאלײשאז דונינ
o ̂אלpנpג tpippo,־ ;p inתפינ• ׳־ 

voo*'M i n  ” 3 ,ovn ’po^’׳TfiP) ivo 
D” n*p*, א ג?האלט?ן n p i  PDDiMr

IPB*1* |P*P*»־•IV’**’ IP I I’M P'D’JV 
iv* אזא IP ovn — •,P’vmido’*’div 
1 ov** — ,D*vnoינט d w ’po  P'M 

TriPo**M tnv םון vBל'טישp םײנוג־ 
3 |pb*i * i*m |p*,:אלאנ ipp און **op 

 M i*« IV’**’ nn| 1פא i*33 א ןיין
vD̂ pלג ipopipo*’m n  imo די פון 

OPPtPJOlVB OVI ’P0*’3*l .O W ’PO 
Pip זיין i *1א *o*vtP : 1?1שװ? ״סיט 
 נצלונ*?ן אונז איז ipoepip און םיה

 אונז איז ovi •iv’**’ די אױםצוכױ^
i נעצוננ?ן i n זאפצן צװיי: on  n * i 

**ovn op ov א 1פא onpnp* d*pcvo 
K*0״”py ^י1 צװיש ipomd י1 און 

ip in ’E און **op ov נעלוננצן או*ז א־ז 
”*p**n3*v צוריפ iM| 5 אביס?לmivd 

 םין n*n*o י1 אין און ippip.1 י1 אין
”ipd י1 31m 1 .1ײ1ט םוןP3V 2vn i'M 

 *p* ינס?יovn 1*3 — א,1ם* פ1שטא
*o*v, — חרשים ?טליפ? ל?צטצ י1 אז 

^ovn P’D^vb*ivo 1*31 סון pח־ ן׳  נ
D3M**DP*BV 10MP*|PB 0”5* א IPD’ll 

ipoip3viP*P’i*v ip םון i םvא*ן ^אל 
ipim * ovn אוםאייניג״ אכט13ײננצ1א 

p״o אין iv’**’ i n. י1 פון םשך אין 
jp3vn |pov*vo ip 'o  poppJ 1טי **P 

nv** inpo ovn^ װי ’**’ovn — ! iv 
P’irp*0’*M ’po*’3*i| און ovrt זיו **p 

on*p** םיס pנoשלvםpנp”מי־ צום ט 
ipb*i* טיננ * in p ’ ip*p־•P’o^ vb

 pipi זײן o*’i*pp* ovn דוכינםפי
”t םיט ***v iv י1 אױןי *t̂ vp p o ll* 

Dir.'o iv’**’ ’1 ov** ,ipo אי■ איצט 
ip3|1לא* נאגצען ׳. e*voipi ovn ip 

p” ioo iP3” i*n o n #1)לי*ולא* אין. 
p̂  ovn ipרצpחלט **opi |p;p נענ?ראל 

100”01V1 *I1V1 OV** ,V0*V1V0 |’M P 
1M31V0 P” 100 |p*p** ,|P3P130’*M”• 

on  IPJP** I*M IVO0V3 I'M |P***D 
”op** ov** P נרויםען ioo o n i װאר־ 
po ’i ש״נליך  ip s p i3D’*m* גױ אין 

1P0*’M ’1 *V ,0*V*P* ovn |*M ,P1V’* 
oip** ,ip i’*3p* i n ’** oipn 5p*vop*

lP*’D3PO |*M iPPlVDr אין *|M 10MP
inp** o*’*ipp* ipjp** poopp אלצ אז

 |p>p** םיםנלי!?! י1 אןיג זי^ א םיט
1 ipo’novי Jmtvo סון o” r t’*” v •צװי 

 א*ן סאסען די צװישצן א*ן ייר שצו
i סון םיסחא־ n .ױגיאן

”*p סיםינג בײם t| אויך nppnvo 
ivo in n r*  ipd און םאן1ס*םשצ”*ו 

iponppo imo |*ם ?mpv^ אויר װי 
iP0M *nn imo *צ oj’v m  i n 

nvvs.סין ווייס־סשצרםאן אלס ־ >*V 
in האל n 3  ip iv **p* o>” *np t’M .ם 

*ro ’**v*v א<ס א*ן in n s  ,iponppo 
n. .נױםאן

ptpp ’i* םיטיננ ס*ן mo צום  ovn 
po o n  ipsp* nt tp o rm s  p**’o*p* 
Hr>por*v*v o s n  p5*e or* iv rn p* 

 p*iv|* ססצציעל זאל ov** ,iptjpo א
me* מ i n n s  p*v>oo” 3iM און ...... ■״,י®*■* wnyi-״*־■■■■■
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i
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 אױםצופיחנן באשלינט באאוד חשאינם
פרעז.שלעדנגער פח אינסטדזקציעס אלןן

אסט טרעזשזרער סעקרמטער װעגען
•> ■——• "׳ ™ ״ י « -י

 דער ודעגען נאגלעו־ םענעדמזער דזשענעראי pe רעקאםענדאציעס אלע
כמשםעפרגם. װערען דעמרטםענםס דיםטריקט די מון רעארגאניזמציע

 י^רקער כױ חוד ®ח כױסיננ דעד
 כױטזויר לעצםעז ה*ם ב**רד דזש*ינם

 אומד ב*של*סען אײנשטיסמ ^ווענם
 ■רע־ ®ון איגסטרותציעס אלע צופיהרען

 ערוועה־ iin װעגען שצעזיגכער ?ידענם
 »לס לאמער״ לזאיס נמדער םון <וגג

 יאר״ נױ דער ®ון סעקרעטער־םרעזשורער
 איז ®ראמ דיזע ב$ארד. דזש*י:ם קעד
 דער אױוי ארױמנעשװאופמן אטאל ג#ך

 סעיד חמ*רדיגנ דער וחנן טאג-ארמוג:,
 צושריםם א ם$ח:עלעזעז האט רעטער

 ע;ח. זעלמן דעם ווענען 35 לאהאל םון
 םולסטע די אױס דריהט צושריפט דער

 •רעזי״ צום רעסאעהט און אנעגיכענוגג
 ער־ אוז *ינטמרנעשאנאל דער פזן דעגט
 אםשגעל־ מי באארד דזשאיגמ די זוכט
 האטי־ * אױסצװועהלען דך פון טטען

jro קאא״ »אע אונטמדזוכעז זאא װאס 
 צױ דער לאגגצר* ברודער געגען געס

 דזשאינט די אז אויך, םארלאנגט שריםט
 אדער וועהאען דעסאאם ביז זאא נאארד

 סעקרעטער״ דערוױיאינעז א באשטעמן
סדעזשודעד.

 האט נריוי ®ון פאראעזונג דער גאך
 ®אר״ ערקאערונג *ן אין אאננעד ברודער
 זאא נאארד תשןדנט די *ז צאנגמ,

 משיט׳ן םעגאיד וױ שנעא אז*י איהם
 אונ• שטעהמנדיב וױיל קאטיטע, * דודך

 הלאגעס »אע די אמ םון חשד טעד׳ן
 א הינזיכט יעדער r* אאגע זײן איז

'׳ אימאנגענעטע. זעהר
 סעקרעטער גענצדאא םון ערקאעדונגען

 מעמדזשער גצנמדאא איז דובינסקי
אענגערע » *רױסגערוםען האבען נאגאער

 דך האבען עס װעאבער איז דיםקוסי^
 און נינפא העלער, ברעסאאװ, באטייליגם
*גטאגיני•

 מענע־ :ענעראא פון פארשאאנ א
 םינו• םון קאפיטע א אז נאנאער, דזשער

 װעגען פחטידענט םיט׳ן זעהן זיך זאא
 איז נעװארעז״ אנגענופען איז ענין דיזען

 גע״ עראײדינם םדאנע n איז דערפיט
ווארעז•

 גוטגעהײסען אויך האט טיטינג דער
 םין רעהאפענדאציע די^ארגאניזאציאנס

 דיםט־ די צו באצונ אין נאגאער בדודער
דעפארטטענטס. וײקט

 אינדעפענדעוט און אסעריקען דער
 נעװאיען צוטײאם איז דעפארטכיענט

 יעדען פאר איז אנטײאונגען צווײ אױןי
 גע־ווארעז באשטיםם איז דעפארטםעגם

מענעדזשעד. באזונדעחנר א
 אינדאסטריעא םוץ פענעדדעעי *אס
 באשטיםט איז דעפארטםענט האונסיא

 כיז־ דער סאחןא, ברודער געװארעז
 דזשאבערס פרן כיעמדדצער איצכדנער

 דע־ אפעריקען ן’פאד דעיארטפענט.
 ביד דער — אײנס נוסער פארסכיענט
 אםעריחען פון מענעדזשעד איצטיגער

 ;טאזער כען ברודער אינדעפענדעלט,
 גוברער דעפארטפענט אםעדיקען םאד״ן
ראזענבאאם. ברודער ־־־ צלוי'

 איז דעפארטכועגט דזשאבערס םאר׳ן
 אעפר,א״ ברודער געװארען באשטיפט

4וױט?
 אםיפעס דיסטריהט אנדעדע אאע

אוםפארענדערט. נעבאיבען זײגען

̂מא־ פירער ארנײטער נאריםםער  אנר
נאנקעט גרױסען s m באגריםם ודטש

 נױ די ה«ט ^װענט nsr צ׳מטען
̂רקעד  בא־ און געערם ארנ״נממזאסם י
 רי פון *יזזרער באדיםםמ דעם ט־יסם

 1« את ם*ןױאל־חמזן»ר*»ז חסײמ
 אבראםא־ י. מנאסע חסליגד, אין בונד

jnrn נאוחנגוננ ארבייסעד נאנמ די 
 יױניזנם, די פארטרןוםעז. מותן רא איז
 “ותרםם.<«<«־ די רינ^ ארבײםעד רער

 •אר־ יסםי׳*ע5מוזדזי די *ס¥ס*אײש*ז.
 מלוב, נתרימער דער פאדמגד, דעד )טײ
 אין נרויען ס*חױאאיסם״» חסיזת די

n r  v i אר־ •ראםינענםע םילן און 
•יהרער. ס***אליםטי׳#ע איז בײנמר

 1פאו־ נפותנ איז ימםעתעמזנעא די .
®u®r 1אי שאעזינמר •חזױדענט תדך 

 איז עס דמיגסתי. ממיעסינר ממראל
דזמאינם דער *ארסחממן מגװען אױך

^ס. לןמאא אלע »ס מ*רד זיי־ ןם יינ
jn [נעהאלטע jjraprw. און ווייגינ זעוזר 

 אלע #ין נאםען אין חןדעם. <וחת
 מאעיימער ברוחןר חאט טדײדײונ^ס

 און אבראסאװים׳א׳ן נעכאםע באכריסס
oyn מםי־ פולק די פאד׳»*סו«ן איהם 

באוחגנוננ. טדײד־ייני^ דער *ון מ
רי־ נײ ח*ק *בראסאודםש נענאסע

 אינ־ זעהר א נעהאצמן מלעמנהײם זמר
ran vewarM, מ ל  נינען םיר מ

i p ינ#י, *דיאזױיז«
r r.« רזםײזע סיד װ«ם דע̂נ I P 

 p »«* *י*ס ייז־ vrrm *יאליסמען
immr־י־ לאנ«, ־ vD'niforo• wpn 

ttm m m זית man — jmn סיד 
ז 4««»י רעם *וגחנםםומתן  ז»ך ײ י

*יין גיס vtt tnovp to װעלמ סאר
v x n frm .׳ י»ד■

כצ׳סאעדויססישזנ די ניט >- ״שטעדס
 - - - -   4 n a — - ■ Tfa arr* נמו שכתרט עקמצריסעגכמן,
איצם אייגזמעיז״׳ח םארזוך _ __
 Tftp — ־,mftpn אין קאסדנ־זם *ױ\

 TP רא#עא'׳מיאי די נמנח׳ז
 אין איז — ויס״

ניזוןס ויױך

r?* &.«

 שטעהט העלפען, גיט װילט ציאליםטען,
 ‘,ניט״. קדיט־קירט שווייגט, זײט, » אן

 איחר ניט. םעהר דאט איהד זאגט איצם
 טײל a דורבגענראכט אליין האטישײן

 עתם«עריםענ־ קאםוג־םטיעע *זוינע פון
 אר־ אײזןר 1אי ױגיאננ^ אײערע אין טען

 און פארטײ, א״ער ארוס רינג, כײטער
 ׳פעראיך, װי איכערצײגט זיך ה«ט איהר

 ןלפםפערי־ דאזיגע די םארגרעכעריש װי
זיינע!״.." םענטעז

 דעם פארצייכענט חאט ״נעפ״ ,דער
 ,Dt’jmaP םיאיטערײפען םון נאנקראט

 ווייטער אבראכ^װיגדצ נעגאטע האט —
 א נעותן אבער װ*אם עס — געת»ט.

 םיליטעריעער רער אז דעגקעז, צו םעות
 נים. דאם איו ער טויט. איז סאמוניזם

 טיר הסחים. חחיח אזי!• ׳פסעהט ער
קאטוניזם, רוסלאנר א־ן איצט

 עטאר־ אי) ;דעסער םאל 1000 איז װ«ם
 עקזיסםידט וזאם װןוס דער, ייי קער

 דעם אײננעםיהדט האם נמן אייחןר
הרימר דער ,נע**.  אינ־ פת לאן1 ס־̂י

 ;קסלעשםױויזיײנג און דוסםריאלתיתגנ
 תקר׳פם יוןמ ליע,8טער«ר־כײ גייצ די

 פאר־ ניתר חןר ;חםלאנד אק איצס
 אויס־ און ריםען8םאר w T^»orr זוך

 האםו־ נייעם חןס פין זײכזמם אלץ נען J לי%ז דאס — םאי׳קס״טאסען די הוננערעז
 רער אױך עקספעריםענט. ניססישען

 ײרכפאל̂. a זײז װעם עקםמריםענם
 ניט or* 1« •נדערש ייק. דטס םוז צר

J נ 4יײaעס אפילו װען ר »ia אפיחןן* 
 זיך <r עסספעריסעגם דער pa נם »

 םאציאטסםען םיד װא?םען איינגעבעז,
 פחר *ו ז*ך אוריאמן פײז נעהאט ניס
pm. נחנסםע רי געװעז י^ם ןם Tfff 

mposae םאציאליזם םאר׳ן .pa די 
 dp יועלט. נאנצעד דער pa ארבײטזןר

 פאד איםנליפ נדןססער דער נעודען יואלם
in ו« נ in• מגשודיס, גי  ia ר » 
 אימריד פונםם, נמיכםע, תולםור, מר
 aan מנשהיים די ear״ )1»א׳ — טור
Jra סים  nra סיח pa •פון פאדלייו

םעסס. ן ®נוחןנשפ װפנען םיםיננעז חפעז ל»»לס אלע w פןודערפ אינםערנעשאנאר
איגטערנעשא־ דער םון «פים דער

 אלע ברי״ 8 דורך אויןי םארערם נאצ
 ה*נ־ דעם ווענען נילעז8ה צו צס8ק0

 נע■ אננענוםעז איז 08ײ ווענש^ךסעקם,
m ail קצױוצאנדער לעצםער דער בײ 

 װי זיך צעזט בריןי דער תאנוועכש?;.
:לנט80

ברידער: טײערע
 אינ־ דער פוז תאנווענ׳ט*ז לעצםק רי

 םאר־ ה«ם קלױולאנד אין םעתעשאנאל
 4וזובורדםראנ׳ דער ווענע] ,נדעאם8ה

 אונ״ פת אקטוויטעם די שטערט וועצמ
 אײנ• איז dp און ארגאניזאציע, זצר

 םעס־ צו נעװאיעז באשצאםעז שםיםינ
 5 סים םיםנלידער אונזערע אאע סעז

 יאהר, 2 פון םעך איז יאהר « דאצאר
 . אינטעתעש^נאל די באשרייעז צו אום
 קענען זאל זי כדי חובות, א־הרע פון

 דער פון באשציסען די פארוױרלציכעז
 ארנא־ איהרע צרפילעז און קאנײענשאז

 םטרייס־אפטי־ און ניזאציאנפ־פליכטצז
און סצאו?־ פארשײרענע אין יױטעם

דרעם־צעגטרע!.
 דאס אנבאסראכט, pa נעכמנדינ

 מג׳מיוער• ייז ידנםערנעשאניצ אונזער
 ■opp פאדשייחמ? pa פארוױשצלם טינ
̂־ילמנער pa סטריײןם pa׳ םע,  םסריי
ס זדז סענעד׳ג pa יטעריפא איז  פין ו

dppo m, נויםווענדינקייט נרויס  fa 
̂ל  חנר מר ײעחמ o»p>pnaB נצײו ז

 ■•a ײיד נאשםעסמונג צו םעםכערשי■
צאימל־םיםינמח. אױןי שטיפונמן

 ייצט גיז man וו*ס ^תאצם, אצצ
 םראנע, in איז נעהאנדעלם ניט רaנ

 lao it נליױ עם ט1אױפנעם^ ווערען
 באלדינע צוועק jptn צו ײפמן צו און

 dpi ראטיםיציחמ צו אום פיםיננ^
 pרpיונז וױס?ן אאזעז צו און ם?קם

l ביז תי שפ?ט?ד ניט כאאםט?  Dnטpן 
ikiidpd װענען dpi רp̂ט  י1 םון ט8זו
װאהל^

נרום, tרציכעpבריד פיט
 Djpi־tpi» שלעזינגער, ב.
?״.pa .m חבינםקי, ד.

פאדהאנדלןןן צו כאשלספוױפער אסס׳ן נאסעס און יוני« דרעטאנער םשילורען פון מנפערענז
»ן אײן ױױאן דער טון פאדערוגגען די ב«גרינדעמ שלעזיינגער פרעדדענט

רעדײ אױםפיהרליכער

 אגריכענכדקאנםערעגץ ערשסע די
 מאכער דרעס טשיאדרען זתר צװישען

 אסא־ מאנוםעקטשורערס דער און ױניאן
 קיינע צו געבראכט ניט האט סיאײשאן

 איז עס און רעזואםאםען, באשםיםטע
 צדדים בײדע אז געווארען, באשאאםען

 סאב־קא״ פארכאענערטער א דורך זאלעז
פארהאגדאעז. וױיטער םיכת

 םארגעקומעז איז קאנםערענץ די
 יאנואר, טעז21 דעם אװעגט, דינסטאג

 טע31 קאיגטאן, גאװערנאד האמעא אין
עװעגיג טע7 און סטריט
 פארםדאטען געויעז איז יוניצז די

 דזשע־ אוז שאעזינגער פרעזידענט דורך
 דובינססי, םעהרעםער־טרעזשודער נעראל

 פון םענעדזשער גרינבערג, הערי דורך
 פערא־ םענעדזשער דורך און ,91 אא<ןאא
 םרײ םענעדזשער אםיסכמנם און מוםער

.10 אאק. ױגיאן תאטערם דער פון אינג
 אן אין האט שאעזינגער ברודער

 גע־ האט װאס רעדע, אויסםיהראיכער
 געגוי צײט, שעח א העכער דויערט

 דער אין צושטאנר דעם ארומגערעדט
 אינדוסטריע ררעס טשיאדרען און הא»

 וױכטיג• דער אױױ אננציױזען האט ארן
 לעגיםימע אלע םאראײגיגעז צו <ןײם
 םי& אום אינדוסטדיע דער אין כחות

 סװעכדשאי• די אויסצוראטען ערפאאג
 איהר דורך איז וועלמ פראדױזצ^
 ארבײםם־באדינ־ שותרע און קאנקוחגנץ

 אנשטענדיגע אאע פאר האאה א גונגעז
 שאעזינ־ אינדוססדי^ דער אין םײאען

 פאחגרונ״ די באנוײנחנם דאן האט גער
 באנייאונג דער צו ױניצז דער םיץ געז
 שיא־ זײן מיט האם אוץ אגרימעגם פון

 וועאכען אין צושמאגד, דעם ®ח דערונג
ה נעםינעז ארבײטער די  א געמאכם זי

אנוחנזענדע. אאע אויף אײנדחק טיםען
ם האם קאנםערענץ די ^ מ ע  עט־ נ

 צדדים די וױ אזױ און צײט שעה איכע
 <ןײבע צו הומעז געקענט דם האבעז

באשאא• איז חןזולטאטען, באשטיםםע

 זאא סאב־ל.אםיטע א אז געװארען, סען
 די פארהאנדאוסגנען. די פארטזעצען

 בא״ װצט ױניאן דער םאר סאב־האכױט״ל
 דובינסקי, הױפט־סע^רעטער םון שטעהן

 דער p® מענעדזשער גרינבערצ, הערי
 ױנ־ מאכער דחןס טשיאדדעז אח האוז
 כענעדזשער פעראפוםעי, סעם און יאז,
.10 אאקאא פון

קאכדםע םאב םון קאנטערענץ
סאב־קאםי• דער פון האנסערענץ די

 אווענט, מאנטאנ םארנעהוסען איז טע
 סאונסיא־רום אין יאנואר, םען27 דעם
 טע16 װ. 3 אינטערנעשאנאל, דער םון

 עטאיכע געדויערמ האט און סטרײם,
שטונדען.
 בא־ זײנען ?אנסערענץ דער אויף
 טרײד־םרא״ וױכמיגע געװאדען טראבט

 געױארען דיסקוטירט זײנען עס און געז
 שםעאט יוניאז די װאס םאדערתגען, די

 סוןי צום אנרימענט. נײעם צום ארױס
 גע־ באשאאסען איז קאגםערעגץ דער פון

באראטונגען. רי םארטצוזעצען װארען
 םארטראטען נעוועז איז ױניאן די

 דױ ר. געגעארא־םעקרעטער איהר דורך
 םון מענעדזשער גרינבערג, הערי ;נינסקי
 םערל• סעם כמנעחשער און ,91 אאקאא
A0 א. ױניאז קאטערס דער םון מוטער,

ען ס א ג מ נ י ט ען ®ת מי ד ד ל ױ ע  ט
ר ע ב א ם ס ע ר ען ד ז נ די א ם ס נ י ד

 נאף האצב ^וענר, Jaaoj'i ריז?ן
ijjn inא װעט אזײג?ר, פי?ר  p ,םהול 

 8 ®אושיםימ יט,1םט טע15 איסם 7
 opn םשילדחמ pf<8 פון םאםעז־םיטינג

 נענע־ שאזדיננ?ר, פר?זיר?נט מכעו.
iw® ובינסל,י,ipdpippd 1 ראצ npa 

 «ערל- dpd שערnנעpפ pa נרינבערנ
jn’om װ?צ?ן 10 צאהאל פון םוטער a 

dpi .ױניאז רי םיםיננ oinao י1אוי 
8̂p סוםען צו םרײר םון ארבייטער 

םיטמג. צוס

ספױיס 8 ערסלןהרפ 62 מסאל
i n נודס ווחײם n p p i’an ’״’ja 

pnpp> ean 62 5wa< ערקצערט װ^ך 
i ג«עז סםרייק » n ?דייװים פירם p a 

ײ 4471« 4סלושא< ip ג f 'i
מ ײ ona 40״ «  m a םײדצאר :p- 

 באדיגגונ־ pddtvp די ױנטש־ שהצאפם
 נ׳ד צײם צאמיװ־ a פאר זײנ׳מ זײ מן.

i צוואוננמן t  pnw שסיד 48 *דבײםען 
i r '  8 ipi און pa invaerB aa שםד 

ta r t ,שאפ *dp |n $ m  P דריננט 
pna ipc^r זובשײן אביסעל m a

 bDnJip נלויז איז וײנעו־ םאר לופם.
25 ir v i .סינוט p’P *aw אומיםייס 

iafi pa ציגעל oan rm>an יר• יי■ 
to י1 מיאמצם. נישם ארדיימר די 

 «ון אל׳נ ארבײסען ומנלמ םײדלאר,
/ tanif גיח»־י«ס»« די

̂’T אפיצו nao pa נישט סים taw 
w .1שע« in חאס pp• ▼פירסי ד a 

 סיט אויס זיך זױימנט oan פארצײדי
 *tt< ת ארכײטשד י1 פון ארויסיאמז

to כו»ת, ביסעצ pa TtmntDma ײ  ז
ארבײ^ םעהר װאס

 שא« םווןט a װארט. א״נעס טיט
a,! ח יימו פ^שםעסימינן  די 4nan י
r*״m an ipn ד נישמ פעזזר דאס  ג

o»p אױסחאיטען pa ין» Dnnmpa
 irn* יי הילוי• n« ױני« ײיי ״

Dan ערקצעו־׳ם זיי pa ^י1 םסרײ na 
 אי״ און אידישמ םעחרססענס בײםצר,

 סיימאך, אפצדיתאניזיממ םאידןנישצ
o n  Ivdpp■' •באגייםפעתנל סיס שא 

i גיס זיד ודנלמ זײ n . i t  prmoia 
ח י»־נײט a inm ומלמן יײ נ n יר 

ארבי יוגי?ז סים שא• ניאן ־ א־ *%h •־ ״־ ־•־ ־
9th:4̂;י

Wti h i /*tri ז

isffgrss פון ז8ומ ti ומרנןערס מרםענם לײױס נ«ל8>וגפ?תעש
pr ic e  a c e n t s 1930 ^ר,1פעג םער7 ו׳ייןןר?, גV d  X II. No, fl. New York, N. Y., PYlday, Pebmary 7,1930■

עו כ א ם ס ע װאלפ דו פ סװעם גענן רן א ען ע ױננונג א נ
 וױדער ה^ם פאכער װײפם רעװאינױרעגדע די פון גײםט אלסער דער

!םאכער dvii די אין װידער לענט moo pi גײסס דער אויפגעוימכט,
 גאלדענע נױם װדרען פארשריבעז וועט *ערסען.פעכרואר פון טאג דער

 פאר־ לועם ער ׳ץניאן. טאבער דרעס דער פון געשיכטע דער אין אותױת
a p אנפאגג דער אלם װערען שריכען i קאםז א־ן יעכען אינ׳ט ע«»כע גײשר 

 וועלם. שעתנערער א פאר און לעכען בעסערען a פאר םאכער דרעם די פון
 chip סוועם די נדט קאםף צום טאכער דרעס די געחפען האם ױניאן די

 *ער אז הילכיג, אז־• םעכטיג, אזר־ נעװען איז ענטפער דער pa ב»דינגונג;ץ.
 כײנעס ב־־י pa קרײזען געזעלשאפטליכע אל;' אין געװאחןן דערהערט איז
 pa װערען, גערוא־נזמ װעט tpap דער אז בלײבעז, נים צוױיפעל קיץ קען
־ גרוים. זיץ וועם זמ דער אז

 טאג אונ*ער:עםלי=ער a בלייכ;ץ װעם פעברואר פערטען פץ םאג דער
װענוננ.8ב ארנײטער נאגצער דער פאר און ױניאן דרעסםאכער דער פאר

 גלענצענד זיך װעם ער און אנגעפאננען נלענצענד זיך האט קאםף דער
---------- עגדיגען.

 ארױש־ ײזזועלט גא־זערנאר םaח םטרײק pפ טאג ערדטען pa גלײך
 ז*י און אמדוסםריע דער pa צדדיט אלע צו בריף א־ינלמדוננם אן נעשיקם
 בעאם־ ערשטדר דער אלבאנ*. אין קאנפערענץ םעטעלםענט a צו גערופען

 אינדוסטריע גרעטטע די װי צרקוקען גלײכנילםיג ניט זיר קען םםייט pa 1טע
 נלו־ז ערפ־לט ער און פאראליױרט, לינט יארק נײ שטאדט ריזיגער חגר פון
. שריט דאזינען דעס מיט פליבט ױין

 טאכער דרעס די װאש ענטפער, גלענצענדער דער אז אגצונעםען, איז עם
 דרעס טויזענד 25 חעכער די אז ױניאן, דער פון רוף אויפ׳ן געגעבען האבען

 אין שט־לשםאנד a געכראכט pa שעפער, די םארלאזט האבען לואס םאכער,
 באי האבעז יאר־ גױ שטאדט דער פון אינדלםטריע דרעם גלליסער דער

̂רנאר, cjn סט .א״נפ  כר־־נ־ צל פארזדך לויכטיגען דיזןן םאכןןן צו ̂א״״
iy פרידען ?תעלער car געז r  pa ׳ 1 אינדלסםריע

!נעלענענהײם *ײער איז איצפ דרעסםאכער,
עלעזיננער נענדזשאםיז םץ
 נאיםענם לייריס נשערנעז«:«ר’* ייעז־דענה,

•ינ•■! ײא־יזעדם
̂־אצ dpt דורך  ולאפ כטדײס דזשעגז

 אין ipr'ts צ?הן .18 הייגט זיר פאננט
 איגדוסטרי?, opn דער א־ז רערפר־־ז,

Dip איינ״ נ?צ?נ?נ־ייט גרלים? רי איהר 
 איז לל*ם אײנצינעד י?דער אז צופיהר?;

 ארבײ• אצjM’DCpyaD 1 טרײד dpi איז
ipd שטונ• כט8 ר,8ײ 8 טענ פיגף באליז 
 צו גענונ םארדינ?! זאל און 8 דען

ו א:שמ?גרינ י?נע: קענעז
 ײ1 תרך ני<לע:?נה״ט א האט א־הר

»ip אויסצוריינינען םטרי̂י דזשע;עראר 
opn dpi שא»■ סװעט די פי( 1״טר 

dpp, ?ארוים אײך ביי רייםעז לו?אכ Dai 
 שא■־ p^pta עויל. פל; גרױט שטיה?ר

dpp ביז רא יארפ ניל אין זיינע a 
 ארבײטען ולאם ארביימעד ד• ליז?נט.6«

 שטונדען א?נ;סטע די ארני־טזט זיי, 1אי
 זײ װײרושעס. נידעי־נסט? ד• פאר

 אר־ י1 רוא־נ־רען זיי אלן ױך רואיניד?ן
p פון טו־ײד. נאנצעז פלן בייטער p i 

בליימן. גיט שפלר ?יין מאד *קעם8ש
i און שלועסטעו־ •,up איך n ’iD, 

ipDaoDim. װעס איתר אז » ײ  1א
 אליסנוצען היינט מלעמגהײם גרליםע
 אלי«־ האבעז ?לאוהמאכער די וױ פלגקט

 סים גפצ^געגחײט גרויס? i ע י זי נעניצג^
opyt זוריפ. טאנאםען

 שטעחז אלזן װעם איחר ta ״,an »יד .
an ona t *8D־ •tp îian pa nra 

 באװאוסטזינינ? םאר זיך noy■ dp װי
 זעלבםט־ סיס טענשןן םאו־ אז־בײםעל־.

װירד?.
faipapm  tpi ,1מעלמנ ססרײס 

 אנפאננ רער איז ,ia or*n t« פאנגט
a ציממן ביסעחן פאר t n i w בסם<ד 
in .מן ויושפגפראל חײנסינשי־ חד־ לי

 ולאס ,1שע»;־ סלועט המדערטער די פ־ן איינענטיםער ד• אץ כאלעבאטיט די
 צו צלפריחןן איז ימיאן די אכרואחל pa ארױסנעתפען »pap דיזען האכע

 אויפגע• ניס קײנטאל א:ער זי ללעט אלבא;י, קײן קאנפערענץ דער צו געחן
 דאן 1נא וועם ױ אלן כאדינגלננען שא• סזועט די גענען קאפף דעם כען

 גענצליך עלען שעפער םללעם די ללען האנד, פלן ללאפען די מ־לעקלענען
'י ללערעץ אױםגעראטעם

 D־ea דעס דערגרײכט האט ■שריט גאללערנאר׳ם pd ידיעה די לױ ג׳ױיך
 ער• אז ם1ערקלע שלעזינגןןר פרעזידענט האט אינטערנעשאנאל 1דע פלן

 זיץ םענליך נאר װעט ארבײטער די פאר םטרייק דעם םעטלען צל פאלגרייך
 אלן שדפער די פארלאזען ולעלען אויסנאטע אהן ארבייטער אלע װען דאן,
 ללידערשטאגד דער ױ*ן װעט עם שטארקער װאס םטרײק. אן אנשי״םעז זיך
pa סםרייקער די פלן ענםשלאםענהײט — Dan ער pia — nnsiyi שנעלער 
קאנפערעגצען. סעטעלםעגט אלע זיק ללע׳־ען ערפאלגרײבער און

 דער• זאלעז טער1ולד גאלחננע שלעזיננער׳ם פרעזידענט אז ללינשען םיר
 ניט נאר האבען ללאס איגדלםטריע, דער pa בײטער1א יעגע אלע נרייכען

 דער םים פארא״ניגט ניט נאך זיך האנען אלן אליפגאכע, ז־יער פארשטאנען
י סםרײקער. םאםע ריזמער

 פאר pa אײר פאר געשלאגעז האם ערלײזונג פץ שעה די מאכער, דרעס
 דער 1פא שטעחט קאמ,ש גלאררײכזין אײער פ.ץ זיג דער פאםיליען אײערע

 איהר ולאס דיםץיפלין, און אםענהײט ענטשל אייניגקייפז, אײער םיט טיר.
 םיט pa םםרײה פון טאג ערשטען דעם pa גלײך ארױםנעלויזען האם

 ארויפ• איהר חאט ױניאן אײער פלן רלף אליפ׳ן ענםפער איםפאזאנטען אייער
 העכסטע די אויף pa םייגונג עפענטליכער 1דע אל̂י רעספעקט נעצללאוננען

 נא־ האט ענטשלאסענהײט אלן בה אײער םםײט. יארק ניל פלן בעאםטע
 ד. פרענהלין גאזוערנאר םםײם, פץ בעאםםען העבםטען דעם אימפללסט
 אײנער pa פאר הוםם װאס rpap דעט אין ארײנצלםישען ױך ײזוועלם,

םטײט. יארק ניל pp אינדוםםריען גרעםטע די פלן
 אץ אײנינה״יט דער אט םיט אז זיין, זינער םעגט איהר מאבער, דרעט

זינ. פארדינטען דעם דערגרײנען זיכער איהר ודעם ;עטשלאשענהײם

דרעסמאכער ױ צו סםױק־חו*
ןן

J

!ברידער ארן שללעםטעד
 אלע פאר געעלאנען האט שטונדע די נעקוטען, איז צי*ם די

 ענטשלאםענ־ ארנזער ארבײםם־נעכער די באלל״זען צל םאבער דרעס
 אר• םענשליבע אזן םטאנדארדם אנשםענדיגע א״נצלשםעלען הײט

דרעס־אינדוםםריע. דער אין בײםם״קאנדיצ־יעען
 דעם אין וױכטיגםםע די פלן א־יגער איז םאג הײגםיגער דער

 האנדלונג געאײנינטער א־יער דורך םאבער. דרעס די פץ לעבען
 אלן זיך פאר לעבען אנשטעגדיגען אן ברעננען איהר װעט הײנט,

אפהענגי^ א־־ך פרן ױינען װעלבע י1 פאר
 דער אין קאנדיציאנען די זײנען יאהר עטליכע לעצםע די דלרך

 באלעבא־ די ערגער. און ערגעד אלץ נעװארען דרעם־אינדוסםריע
 די אויסגענלצט יאהר פאר לעצטע די פלן פארל״ש pa האבעז טים

 דעםארא־ האבען אלן רײהען אײגעגע אונזערע אין דיסאתאניזאציע
 ארויפגעצללאונ־ אלנז אוי,? האבען זײ אינדדשטריע. גאנצע די ליזירם

 פלן עתידערונגען אלן פארדינםטען קלענליכע שםונדען, לאנגע נען
קאנדיצ״אנען. סדלעט־שאפ
שטאר־ א אויפצובויען נערלפען ללערם םםרײק חש־^עראל דיזער

 די אין אינטערעטען אונזערע פארםײדינען צל ױניאן םעכנדגע קע,
 ארבײטס־ — שטונדינע 40 — ־טאגיגע5 די איינצופ־חרעז ;שעפער

 אלן דזשאב צום רעבם די ;לועידזשעש פון סקעילם םיניםלם ;װאך
 םאבען צל נערלפען לוערם םםרײק יזער1 ירניאן־באױנגלנגען. אנדערע

קאנ־ די אין באדיננלנגען די פאר פאראנטלוארםליך דזשאבערם די
באדמגונגען. שאפ םולעט די אפשאפען—קדרצען אין טראקטאר־שעפער.

 אין צי־ם נייער א פץ טאכ, ניעם א פץ אנהויב דער איז חײנם
דרעםםאכער. זײ pa לעבען דעם

 םעכפדנע, שטארקע, א אלם וױדער דך םיר עטאבי״רען חיי־נם
 באדיננונגעז כעענשליס אגשט^דינע. ברעננען צד םקראפ שאפענדע
םאכעו־ דחןם פאר.אלע
 א־־ערע שליםם ז׳«! צוט פאררלערטם ! ,?cap איז ערטס1פארו

!פאכעד דרעם ײחען,1
!ילניאן לואררקערם גארענם 'לייסים אינם. די ל9* לעבען לאננ

ש. ד דז ר א ^ ב א ל ט, ק ד ד ק ן דד־עס ם ד או ע פ ד ױ ע כ א אן מ ױ  ױ
ץ ט א ש ח נ ע ״ ב ר ע ע ד ע ל י. װ. ג. ל. א ■רעזידענם ש

piptna pa pmt ותי׳מ ח־עספאכער p i i  a it J»>«סטדיי׳ז «־!
mו< ו ■ ■ A *־ ■ - . ־*־“״ “ - מ די װערזגן צודיק מ מ ס אתםןרמשאנצ.װןמ הרזופםמ
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«:עי.1אינטערנן״ םוז סע־דעכער-טמנזשירער
 פריה, דער אין אזײגע• 10 הײנט,

 געגעראל גרויסער דער *{ זיך פאננט
 נױ םיז דרעסטאכער די םאד כטריאן

 איהר, ױעם אזײגער 10 ױנקט יארק.
 םארלאזען ײגיאז אײער פון חוי אויפ׳ן

 אײערע שיליסעז אין שעפער אײערע
 גרויזאמע די נעגען קאטזי צום רײהען

 אין געחערשט האבען װן*ס באדינגונגמן
 פאר לעצמע רי םאר טרײד דדעס דעם

יאחר.
 דורכ״י שוין האם דױעבכיאכער, איהר,
 אין האםפען שװערע סך א געמאבט

 אלעטאצ זײט איהר און לעבען אײער
 און שמארקער ארוים קאטפען דיזע סיץ

 איטער אײר האט װעלט די דבעטיגער.
 העלדישקײט אײער םאר באױאונדערט

 הײנמיגען דעם מיט אויפאפפערונ:. א*ן
 קאםף־ענט־ אײער דורך אי״ר װעט טאג

 סװעם־שאפ חום נענעז שלאסענחײם
 אײנ״ און שםארקע א םאר און סיסטעט

 אױײנשדײבען װידער ױניא{ פלוסרײכע
 גלארוײיכער דער אין ?*ייםעל נײעם א

 אעטעמעשאנעל ארכזער ®ח געשיכטע
 באװע״ ארבײטער גאגצער דער פון און

גונ^
 אלע אין איז םםרײק גענעראל דעד
 אי• די בײ הײלמהײם א גזנוחןן צײטעז
m פאר סאטפען זײערע אין טאסעז 

 פאר און אדבײםס־באדינגומעז זבעסזר
 דדצסםאכער די בײ לעבען. שעהנערעז א

 אײננע־ סצעציעל הײליגקײם דיזע איז
 . זיײ זיי וױיל הערצער, די איז װארצעלט

 האם וועאכצר אוואנגארד, דעד געוען נען
 םון וױנסזג^שטײן דעם אוועקנעל״נם

«w .קרבגות און כלוס םים יתיאן 
 זײ און מכומס יוגיאז די זײ האבען
פארשװעכען צו ידדאותז װצלמ

 on שםפחון צו וסן היירימײס רימ
זאלזנן זיי ־am ona «ט1
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