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 22 לאקאל דרעסטאכער פה עקזעקוםיוז
טרענםפערס באשלזםװעגען גזט דרסם
 אנםא־ און גיגפא וױים-פרעזידענ&וען און חביגסקי םעסרעמעמ דזשענעראל

 — באארד. עקזעקוממו דזמעגעראל דער פון באשלום דעם ערסלערען ניני
כדטיגג. גופדבאזוכטען בײ חרכגעפיחרט באאםמע פאר נאםיניימאנם

 דדצס־ סאסע די
די םח סומצנדער

*,u rn, וייניו
 רי *ו מנװאחנז

«*ד » נאר
ײ ח י »פיצו ײ

u דער פון בפשצום wn צױט r n 
 אינ־ דצר פון באארר WDWtpjr גמרפצ

 באשטע־ קאםיכמ, * אמ םצרטנשאנאצ,
ד מנ מנ־ םעמחנטאר תשצטנראצ םון ז  דו

תנ וױיס די און ססי מ חנ חנוי  גינםא :•
 עקזע״ דער פ*ר ערשינמן אנטאניני, און

 צאקאצ דרעםםאכאר פון באארד סוטױו
 בא״ דעם אימגרנעגעבען איהם און 22

 וחנגען באארד מנזנראצ חגר םון שצוס
*י טרענםםער־םראגע, דער

 דזשענעראצ דער םון באשצוס דער
 װאס קצאוקםאכער *ז צױטעט, באארד
 אר־ קענפן דרעסעם, בײ ארבײטען גזנהען

 טרענסםערם. אהן םאגצטען צװײ מיטען
 וױצעז זײ אױב םאנאטען, צװײ די ינאך

 םרזען דרעםעם, ביי ארבײטעז בצייבעז
 דרעסמא־ דער צו טרענסםערען זיך זײ

ױניאן. כער
 עהזע־י דער ערסצערט האט קאםיטע די

 באשצוס דער אז ,22 צאקאצ םון קוטיװע
 דרעם־ דער פון טובה דער פאר אויך איז

 באשצום דעם צויט וױיצ ױניאן, םאכער
 ארבײ־ װאס *צאוקםאכער אצע וועצען

 און מאגאטען צוױי דרעסעס בײ טען
 דער םון מעסמגרם װערען םוזען מעהר

 צאוזצעז דארטען און ױניאן דרעסםאמנר
 ױגיאן דרעסטאכער די און דױס וײער
ט ת  דזשענע־ די פראםיטירען. דערםון ו
קאמיטע די האט אמנר, וױצ באארד ראצ

 םפיל־ ממוניםטישער
אױסנמרונעו ספדײס

םטר״ק״ .נענערץצ ?#םוגיםטימער דער
 זיך האט נעקומען, אין טרײד דרעס אין

 פ»ד־ איז און טענ •אר א געםוט׳שעט
 זיד נאד איבערצאזענדיג ניט עװאונדעז

 נױ־ דער אין אײגדרו׳ן מינדםטען דעם
'אינרוםטריע. דרעם יארקער

װעל־ זוענען נעשעהענימ״ ״נרויםע די
 האבעז בצעטלאר האםוניםםיעע די כער

 ם«ור* אין טינט םיט ים א אױםנענוצט
 םעברואר, טען17 חגם נעסונמן א־ז אוים,

 אויםגע־ מאעטער טעג 6־4 אין האט און
נשםה׳׳. .בטרוז די חויכט
 וױים אווי איז ■ינתםציבער, דין צו

 אנבאלאננס, אינדוםטריע דרעס די וױ
 נעװארע;. געבוירען ניט 5קײנסא עם איז

 טויט מאיצ. א נעווען איז םטרײק חנר
 נעװארעז. נעבוירען אי« עס אײדער נאך

 וועצכע צײטומען טעגציכע יארקער נױ ךי
 א'! רעאארטערם ארויםנעשיהם חאבען

 םיז טאנ ערמנמן דעם דיסטריקט
 1אי צ«נע די באטריבען האבען .םטרייה״
:װערטעד םאצנעגדע
 וױ וױיט אזוי דיםטריקט, דרעם ,דער

 גיט האט זעהן, נעהענט עם האט םען
מן ק״ן נעװיזען סטרייק״• א םון ציי
 5אצײ םיהרער קאםוניםסימ^ די »ז
 כצויכען׳א*ן ותכינ זעהר נעחאט האבען

 וואס םא׳ןם, דער נאוױיזט .םטרי״ן״ דעם
או האב׳נן ויי  צוריסנעצױגעז םריחער נ

 35 דץ — פ«»דערוננען. חױ«ט זייעחנ
 ײ«ד*ר- 1אי וואר ארבייטס שטונדיגע

 נםצ רי וואו ןרnpv <אר כײנגדי
 װעצכ נעארבײט, חאגען תאםוניסטען

 זייער אױןי־ םטױיק אין *רונטער דיגען
nn, עומםער םענ ■אר א אין זץ־ חאגצן 

 in,די און ארגייט yh *ו אוםטנקערם
^ראיבער. באצד איז װאצוציצ״ -

 תעצנעראצ נאבצגמן האט גתן ווען
o זאנצן צו דובינםתי טץקחגםאר m וחר 

a n  m אג־ ימוםונינאתז די סון סארזוך 
o אין סוגמצ א *וםאכען m .סדייי 

:נעזאגט ער האם
.n r מ איז  ווענינער נים און נתהר ני

ד  ימ»םר די סון •ארזיר כראנימער חגר ו
 כרא״׳נז «אר « 1*רויםצו׳*ציי« ניססצן

«t ריגמ די* *r a f t• מ םון אג  אר־ ם
ת פון טארםע חנר אין צייגמר  .נרבו

ר־ «אר » פון «ךער ססרייפ״ 1&»ר' מ  אי
 סעקױריטי אצס — כאםעט נעמראקענע

מ י מ »ן זיי ו א v <ו ■no בצ סוא ה mו

 םון באארד עיאעפוטױו דער *ו ערקצערט
 אנבע־ אין נעחטענדינ אז ,22 צאקאצ
 און אוכנארםאצע איצטיגמ די סראכט

 דרעססאכער די זאצ צײ̂נ ׳שצעכטע
 די צו עטערוננען קיין םאכען ניס ױט*ן

 אוועפ״ ניט װיצען װאט סצאופםאכער
 נע־ זײנען נאר םרײד, קצאומ סון נעחן

 צו צייט מצעלצמי תר צוציכ צװאוננען
ררעסעם. נײ ארבײטען נעדון

 פארדכערט אויר האט האםיםע די
 דער או ,22 צא?אצ םון עיןזעקוט־װע דער

 כאארר דז׳צענעראצ רער םון באמצום
 אכציגא״ אויך איז טרענסםערם די װענען

 אוי־ איז צ«והאצט ^צאופ די צו טאריש
 טרענם־ נענען צו םארםציכטעט זײנען זײ

 אר־ זיי װען םעםבערס זייערע צו םערם
צײט. פאנאטען צוױי דרעםעם ביי בײטען
 22 צאהאצ םין באארר עקזעקוטױו די

 פראנע די באתאנדעצט נןוכאט«וצ האט
 ענט־ די אױםצופאצנען באשצאםען און

 באארר דזעענעראצ דעד םון ׳צײדוננ
 טרעגםפערם. די םכח

 און כעאםטע ם»ר נאםינײשאנם
עקזעקוטיװ

 ברײענט אין אױ אװעגט ד^ונעריפטאנ
 םעם־ רזשענעראצ א םארגעסוטען האצ
ר דחגםםאכער דער םין םיטיננ בער  י
ם״ צו צװעמ םאר׳ן ,22 צאסאצ ניאן א  נ

 איז כאצאצטע םאר סאגרידאטען נירען
 אוים־ צו און באאםטע נאצאצטע ניט

 אברזשעיךפאז און עצעיזשאז »ז פצײבעז
סאטיטע.

 אויםער־ אן נעװען איז דער־םיטיננ
 נרויםער דער באזוכםער. גום נעװעהנציר

 איז נאצעריע דער םיט האצ כרײענם
 הא־ םעטכערם די און נעפאתט, נעװען

א*;־ צענעדינען א ארויםנעוױזען בען

& %t*i דער וורײסאג, ס ד » ,4א1מ | א

mp m ױדאד־ נרוקליז אין שעפער 
;•?ןאמפעץ צזױי־װאכיגען אץ זירט
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 *! j ־*.—־ קימיעין■ דעם פון רעזולסאסען נומעי במריכ^מ ק««ל«ן ב. טענעחשער
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• שעפער. די אין דורככעפירפ װערט םראל •
בתקצ•• אין ארבײט ארגאניזאציאגם

 אונטער׳ן שנעצ אן געמט דיסטוײסט נער
 •WP נענדושאסין כרוחגר םון אױפויכט

 כא• צוריק צא:נ ניט איז וועצמנר צאן
 פון סופערוױיזער אצם געויאין שטיםם

 קצאיק דער םון אפטייצוננ ברוקצינער
באארד. דזשאינט

אר־ דין אן םיחרט קאפצאן ברודער
 ברוקצינער די ריארנאניזירען צום בײט

 וײן םרן שעפער קאנטראקטינג סאאוס
 עװענױ, םאנטראוז 17 אין הויפט־אפים

 כרענטש־ ױניאן צוױי װיציאטסבודנ.
 בענסאנהױרסט אין זיך געפינען אפיסעס

בראנדדצ און
 באריכטעט םעברואר, טען28 דעם ביז
 שוין שעפער 149 זײנען קאפצאן ברודער

 פאצשטענ״ אונטער געװארען געבראכט
 שע״ די םון 104 קאנטראצ. ױגיאן דינען
 26 וױציאטםבורג, אין זיך געםינען פער
 בראנױ אין 19 און בענסאנהױרםט אין

 באשעפטינט וײנען שעפער די אין װיצ.
 בא־ שעפער אצע די ארבײטער. 2123

 בריקצינער דער פון םעםבערפ צו צאנגען
 װעצכע אסאסיאײשאן, ה^נטראקטארס

םרידען געשלאסען צוריק צאננ ניט ה^ט

 בײם פארהאגדצוננען די אין טעדעס
םיטיננ.

עצעק־ דער אין געװארען ערוועהצט
 סיי• :פ^וצבמנדע די זײנען ק*מיםע ש$ון

 נרינ־ וױציאם עטקין, סעם נעצסאן, די
, אב. בערג, ־ ^ ע פ  םייערם, םארים ס

 זיבען די צו ביצינ. סעם און הוט מארים
או צוציהען עסזעקוטיװע די װעט  צוױי נ
 די צוזאםענשטעצען װעצען נײן די און

קאםיטע. אבדזשעקשאן און עצעקשאן

 רעפעחננװם שסיטען וועצמו אפױי^רס הלאוק
דױס ױ העכקדען אדעד פעקס 8 ווענען

)1 זײשנ £ון (עלוס
 םיטגצידער די דאס איבערצײגט איז ער

 נאר »ז םיהרער, די װי גוט אזױ וױיםען
 ארגאגיזאציאנס־ אינטענםיװען אן דורך

 דעם אױםשטורםען זאצ װאס קאמפיין,
 נעצינגעז װעט מאדשעט, קצאוס נאנצען

 א י1אוי אינדוסטריע די אוחנקצושטעצען
 דאס אום אבער, באדען. טנדנכמרען

 םינאנ־ האבען טעז דארף דורכצופיהרען
 םעםבער דער װאם געצד די צען.

 וױיט איז ױניאז דער אין אצינד צאחצט
 וױיצ אצעס, םאר דעקען צו גענונ ניט

 װאם דױם די םון בצײבט, צאקאצ םאר׳ן
 אוםבא־ »ן בצויז צאהצט, מעםבער חנר

 נעצט זײ םון טייצ א — םומע דייטענדע
 א ,און אינטערנעשאנאצ דער צו נעהט
באארד• דזשאינט צום טייצ

 ינעװארען יארויסגעבראכט איז עם
 ארבײט צאקאצ דער אז ציםערען כױט

 אױס״ די צויט און דעםיציט, » אונטער
 צא* דער איו יאחר צעצטען פון גאמנן

 נענויע אץ הינטערשטעצינ נעװען קאצ
 רעבענט סוכמ די דאצאר. טויזענד 13
 בענעםיט סטוײיפ םמ-ײקס, אריין ניט
 טעטינ- ארגאניזאציאנס כרייטע * און

 פצאנע״ אדםיניסטראציע די וואם פייט
דורכצוםיהמןן. וועט

באכתרקט, אויך האס צױדי ברומר
 א'ז אדגױױסםראציע נײע די וחנן אז

 אימגרנענוכמנז׳ n האט אםט אק אריין
 װאצט דעם אױםער אכצר חובות, םיצ
 סיט געקענ^ דם אדםיניםסראציע פיין

 10 די םון ודענאהטען ג^וחנחנציכע די
 צאפאצ, פאר׳ן בצייבס װאם סענגדנע

אומ^ דריננענדע און גױםימנ די חמאן
4 n m
אגנענו• דארום חןובעד םעםבערס די

 עק״ חנר פון ממאםענזיאצתס די |1«
 דאס כאשצאסצן, איז באארד זזנקונדװ

 אדעי סעקס א דאצאר 6 פון פראת די
 זאצ דװם די אין העכערונג א םענט 15

 מןםבארט די צו וחנרזנן אימנתאגעבען
ר  דעד אפשטיטונג מפעחננדום א מ

 די אז מוחנן, איז כדםינג פון גאמצום
אן ואצאן מםמנרס  בצויו שםיכמנן מנ

ר צרדי די פון אײנעם פאר ת מנ א מ א
n u l l  .  u s wn n r®  J n באארד, יאמז. די האט 

 wn זײנסמא^ םיסינ^ צעצםעז ייחר גײ
?אצ *ס אז באשצאסען םארטש, םען3

 נעגען אדער פאר שטיםען צו םעםבערס
 זעצ־ דער אין רעקאםענדאציעס. בײדע

 אז תײאחנן, באשצאסען איז צײט בער
 דודכנע־ זאצ װאוט רעםערענדום דער

 םוז אױםזיכט דער אונטער וחגרען םיהרט
 טשער־ און ױניאז ציבערטים ־סױױצ די

 אננעזעהענ״ די פון אײגיגע םון צײטע
שעפער. קצאומ סטע

 װעט אפשטיסונג רעםערענדום דער
 דעם מאיטש ת,3^ דיזעז םארקוםען

 ביז םריה דער אין אוהר 10 םון טען,7
 םצזנ־/ פוציננ 2 אין בײטאנ, אזײגער 4

םאצנט: ,וױ צער
סט. טע35 װ. 60 אםים, 1 צאסאצ

 װ. 131 ביצדיננ, באארד דזשאינט
םצאר. טען3 םטריט, טע33

 םינד די אז ערװארטען צו איז עס
 ערנסט גאנץ װעצען צאאאצ םון נצידער

 שטײ קוםען און םראגע די באטראכטען
ױניאן־צײכג אױפריכטינע װי מען

 '׳ ,האכען און קאטישאן אצדזשער חנר םיט
 ,(,״אטמ״; דאד אז אננעשצאסמז וױדעד זיר

M 191 *סאסיאײשאך. ריקאן
 b 1אי ערפצןרט האט ?אפצאן כרודער

 f j אין כמטיגשײט דין וחננען אינמערוױו, אן
 י;דעפ םון ץװעק פע הו דער אז ברופצין,
 t • אי־• די אור<לצושטעצ*ן א״ז ?אספײן,

 ; ברוקצינע־• א?ע איז נ;פןיכאדינ: בײטס
 פעס,ען א אױ.־י לפעי1 אםאסיאײשאו

 ־:1 אױפנאבע ערשטע די פונראטענס, ױניאן
 40 די ארגײט, װאך אײנפירען ריש1צ איז

 שכירות• נעהערינע און װאך שטונדען
 י לאפלא; חאט פונקט צעצטען דעם ותנען

 • די םוזען שעפער מאגכע אין אז באטאנט
 יערען אין װערען אראנזשירט סקעיצס

 אר־ דעם פון פעהיגקײטען די צויט פאצ
ױ די אדבײט. סארט דער און בײטער,  י

 אין רעכט דאס רעזערוױרט אבער ניאן
 צו םארט, דעם םון סעטעצםענט יעדען

 עטציכע מיט וױידזש־סקעיצס די ענדערען
שםעטער. װאכען

 דא- די אין עצעטענט ארבײטער דער
 טיפ זצצבער דער ניט איז שעפער זינע
 יארקער גױ די אין געםינט מען ײאס

 איטא־ אידען, םון באשטײט עס שעפער.
 אין גדופען אנדערע און רוסען ציענער,
 םפע- א םאר זיר מיט דעריבער שטעצען

 שטאנדױנקש דעם םון פראבצעם ציעצע
 פראבצע״ דאזיגע די זײ. ארגאניזירען םון
 געצעוט שגעצ דעסםוועגע; פח װער^ םע
. םארטשריט. שנעצע מאכט ארבײט די און

 בײם כאנוצט װערט װאס מעטאדע די
חנצמ שעפער, דאזיגע די אתאגיזירען  ו

 דורך איז אויםנעארבייט האט קאפצאן
 נרויםע אין ארבײטער רי ארוגטעינעטען

 שע־־ די ארנאניוירען האצס, אין גרופען
 זײ דאן און צוױיטען נאב׳ן אײנעם פער

 אר־ די ארבײט. דער צו צוריק שיקען
 היצח דער מיט דורכנעפירט װעדט בײט

 ארגאנײ־ און אגענטען ביזנעס 12 פון
 צו אינסטרואירט זײגען ותאכע זערס

 3*2 שעפער ױגיאניזירטע אצע באזוכען
 געהעריגען א האבען צו כדי וואך א מאצ

 די געװינען אוםן דעם אױף סאנטראצ.
 צייט שטיסעצ א זײנען װעצכע ארבײטער

 צורי^ ױניאן דער םון דערוױיטערט נעװען
צוטרויען. רעם

 כא״ װאך, געקםטע םון אנפאגגענריג
 אנהויבען כתן װעט קאפצאן, ריכטעט

 שעי• אצע די :ײ,איבערקוקען דאס אויױ
 װערען נערוםען וועצען עם און פער

 װערען דערוױיצ םיטיכגען, דיםטריקט
 יעחנ גערוםעז שאפ־םיטיננען סך א זײער

 אגנזד ווערען ארבײטעד די און נאכט.
 דער אין םאצ יעחנן באריכטען צו זאנט

חד באדינגונגעז ױגיאן די װען ױגיאן  ו
 1זײנע#םאקט אצם איבערטראטען. רען

 נע־ גערוםען באםעס אזויגע אייניגע שוין
 און וחשבון דץ אפצוגעבען װארען

 םאױ געװאדען שטראםירט זײגען אייניגע
באדינגוננען. ױניאן די ברעבען

 צו באשרספ 35 מי®? פחנסערס פון םיםיננ
םענם so אױף 35 פון דיוס חעכעחנו

 סיםיננ טעםבער דזשענעראצ » אױן׳
 צ*־ פחנםערם דרעס און סצאוס רעם פון

 םאיארי־ גרױסעד א םיס זיא 35 קאצ
 רעסאםענ־ א נעײארען אננענוטען טעט

 *ו באארד עפזעפוטיװ דער םון דאציע
 םענט 50 אויו• 35 פיז דױם די העכערען

וואך. א
 » א־ױםגערוםען האט יםראנע רי

 ov ותצכער אין דממוסיע צןבעדינע
 רערנער. 20 ארום באםייציגם ויך ח^בען

ען פאד ר מ  דער נערערט חאבען דיוס מ
 פון נמתרםאן דער ,tnyp םענעתשער

 םעם־ רייחפ « און װאםיצעווםהי צאפאצ
 דער או אננצוױזען, חאבפן זיי בןים.
 אנםיזד און אויםפונתן ניט <מן צאקאצ

i n וואס דיוס די םים ארנייט די i n 
 חא־ םעםבערם איעינע jatm צאחצם

 וײו^ די חצכצרען דאנצנען ourun נ«ן
 אי«ד די י1אוי חױפטזעכציר אטרימנדינ

om« און «ייס טינ«  DtT t
ײ 1#«• װ  ךי .םעטבפוע רי אױן• ״

p ap  *wavs ו פארצאגנ̂נ« m ק«ד 
אמחנחלט זא/ םעטבערס רי פון סיםע

מחנו. מ ו צ חנ ן תוצ ו מ ײ מ מ ••• די א

 איו עס *י צאסאצ, םון צאנע נאנציעצע
 ניש קען צאהאצ דער t» אטת טאתע

 אין דױם, איצטינע וי םיט אויםהוםען
רעקאםענדאציע *ארײנברעננען נאכדעם

ר םעםבער^ די צו  םאד־ זיתר אנ;
מז. נידערנעשטיםט איז שצאנ א װ  מ

 איז םאיאריטעם איבערװענענרער אן סיס
 רצטאםעגדאציע די נעווארען אכנענוטען

4דיונ די חעכפרען «ו

ס טאון דאון  אץ מי£& אפי
ע איםט m אץ ט ױמ. »ן סכז

y םיטװאו, פון e ll o n( םארטש 
 סיו אםים סאון דאון דער ותט אן,

מו קצאופ דצר א  איז דין יוניאן ם
 כיצדיננ אין סטרים, yel4 איסט 281
«י׳ קצאופ אינמצימיאמ די סון א  ס

w ip? קי .מון״ח1 ן ן4ס® • 
 no פאספצײגט אצצ

טאח ךאון די אין
*

 9אצ פון צרגײט«ר
 פאראײ- י«רער,

 רי און «ייה נינמ
זײן װעט ־ מעצט

י י »yרy!

G E R E C ^ G K F J T — ( J U S T I C E )

 חחותתי כצרפתי
אריח. וצא

».) ג״ג (יױב,
גצרצכפיג• סײ\ ןן

ויד »יר חאל■ ק״י
 יחנל יח ״■ייק׳

ני« איחר

jnrw•®? יוניאן װארסע־ס מרםעפ יידס5 איגםןרמדמנאל וער פוז ארנאו
PRICE 3 CENTS,1931 םמרסש, סער20 חןר *רייסאג

 אויפנעפ*־ םעטנקרס
 דעםאנ־ רער צו וערפ

 י■8 נעגמו םפראציע
נעפסלאזיניזים

 באארד דזשאיגט קצאױזםאכער די
 כא־ םיטינג, צעצטען איהר בײ חאט,

 דער• אין זיך באכדיציגען צו שצאםען
 ארבייטס־ נעגען גאםעךרעמאנסטראציע

 װע״ געהאצטען װעט װאס צאױגשײט,
 דעם נאכםיטאג, שבת חײגטיגען רען
סקװער. ױניאז אויג* םארטש, טען21

 אנגענױ איז באשצום דאױנער דער
ט אײנסצאנג אין נעװארען םען  דעם םי

 עסזעהו־ דזשענעראצ דער םון באשצום
 איגטערגעשאנאצ דער םון באארד טױו
 פאר״ זיך האבען זײ װען םעברואד אץ

 אנײ העפטיגע די שטיצען צו פציכטעט
 אין דא אננעםײחרט װערט װאס טאציע

)12 זײט אוי,* («לוס 0

 ױ אין ארגאנידרם ,שעפער קלאוק 42
אנס ארגאניזאצי פה זואכען 3 ערשטע

קאמפיץ
װיליגע שמםט דער אונםער קאפיטעש, סרײ  טויי• םריעד ברודער פ,ץ פיהרער

ײכע ט. ע־פאלגר שיכט םאכער קלאוק 3ססס, ארום — ארכיי ױפגע  אר
שאכם אױף םעס דיםטריקט און בילדונג — צײט. דער דורך דז  ט•: קאםי

ר ע ט ב״ ר ץ ויעלען א כען א ם גי שטעל ײננע ווערען. א

 הא־ װעצכע ־ש^סיטעס פרײוױציגע די
 אױםזיכט רע״ אונטעי געארבייט בען
 יא־*־ נװ דעי אין םר*ד ה. בדודער פון

 אפשטעצענדינ אינדוםטריע, קצאוק קער
 איגאניזירענדינ אין ארבײט אווערםײם

 ארויסנע־ דך האבען װעאכע שעפער
צ, פו; גציטשט ^ טי פאז־־יב- ^נ

 נע־ איז טעטינקײט דיער דורך אז טען
 דזש^נם אױ«י ארױפצושיסען אוגכען
קאאוקטאבעי ארבײטםיאזע 3,000 ארום

שעפעו געסעטעלטע אץ ארבײט רער צו אום דו קערען דרעסמאכער טאראנטאר

 אן אונז קוטען װאס באריכטען די
 דחנםםאכעי די פון םטרייק דעם װענען

 םע־ כםדר׳דיגע מעצדען טאראנטא אין
 םירמעס אינדעפענדענט מיט טעצםענטס

 אין זײנען ארבײטער די װעצכע אין
ט1 םטרײש  כיז םעברואר. טען18 דעם ינ

 נע־ באצעבאטים 22 עגיז האבעז איצט
 איבער און ױניאז דער םיט סעטעצט

 צו״ שוין זיך האבען דרעסםאכער 500
 גע־ די אץ ארבײט דער צו ריקגעקערט

 באדינ־ ױניאן אױף שעםער סעטעצםע
גוננען.

סטריי״ די צװישען ענטוויאזם דער
 ברוטאצע די טראץ אן. האצט קער

 די גענען פאציצײ דער םון האנדצוננען
 װאכען, צוױי צעצטע די אין ■יסמטס

 און אנגעהאצטען ייקעטען דאס װערט
 א כאמש אפשטעצ. אהן םארטגעזעצט

 דך האםנן דרעס־באסעס צאהצ גרויסע
 או; אסאסיאײשאן אן אין םאראײניגט

 דע־ םימ סעטצען צו זיך אנטזאגען
 איבערצײנט, םטדײמעד די זײנעז ױניאז,

 מעוזד- די וועצעז װאך־צװײ » 1יא אז
ען זײן באסעס םסע אוננ  אונטער• מצוו

 אגריםענטס אינדיוױדועצע צושרײבעז
אך נאכגעבען אזן ױניאן חנר מיט  ױני

שע«ער. די אין כאדיננוננען
 םיס םמײימזןרינס, די מון אײנע

 אחנם־ איז וועצכע חאנדעצסםאן, ראוו
 n אז קצ«גע חנר אױןי געמארען מירט

 .סגאױבאצ״ א געיוארפזמ חאכצן זאצ
 םםוײיק־בחנכערינס n ®ון אײנער אויוי
 םא״ 1 צו נעוואחנן פאראורםייצט איז
 וחנ• צו ארױםגעשיקם און טורםע גאט
ם איו ױ וױיצ צאגד םון חנז  מר• קײן ד

ר דאזיגצר דצר קצנעחג #ון 1נירי  או
 םון שמורם א ארױסנ^ױםען חאט טיןצ

 טרי^ד־ נאנצער .דער אין אנטריסטוננ
 טחאמאס צאנד. פון באוחןגונג ױניאן

 טוײיד• קצנערעד םון פרעזידענט םור,
 פארםצ^כטעט דך חןו© קאנגחנס, מניאז

 ארגצ־ צענטראצאד דעד פון נאפתז אין
 דאדנען דצם באפצםפאן צו גיזאציע

 סיטצמן. אצע נדט אויסוױיזוננס-כאפעחצ
 ױניאנס טאראננמו׳צי די

איעצירט

 םון םיטיננ איבערנעםאהטען אן בײ
 גע־ אפגעהאצטעז איו וואס קצאוקפאכער

 םארטש, 1םע12 דעם דאנערשטאג, װארען
 S00 די האבען צײסעאום, צייבאד אץ

 נעווען אנוועזענד דינען װאס ארבייטער
 םארםציכ־ אײנשטיםי: זיך מיטיננ, בײם
ך װאך א דאצאר 1 צאחצעז צו טעט  י
 צאננ אזוי םםרײקעד דרעס די םאר דער

 די אנהאצטען. וחנט טכדײק דעי װי
 שעפער געסעטעצטע די םח דדעס־םאכעד

 װאס טיטיג^ א בײ באשצאסען האבעז
 אװענד, םרייטא: געהאצטעז האבען די
 דיערע םין פראצענט 10 ^אהצעז צו

 ביײ די ססרײה־םאנר. צום וױידזשעס
 אריינברעננצן זיכער וועצען שטײזנױנתן

 זאצ ײניאן די אז םומע, נעניגענדע א
 די כענען קאמ^ דעם םאי־טזעצען קענעז

 אדױסי־ און באצעבאטים אײגנעשפארמע
 סטדײקעי־ס אזוינע םינאנציעצ העאםען
’ היצןי. איז נױטיגעז זיך װעצען יתצכע

שע־ נ^ט־יוניאן 42 אדנאנ־זידען א*ן ^ון
םע־

 11 זיך האבען שעםער 42 די פון
 איגדאב־ אן אנגעשצאסען בארעבאטים

 אין אדײן זײנען 28 האונסיצ, טײעצ
 3 אין אסאסיאײשאן, אםזגריקען דעי

 דזשא- דער אן אננעשלאםען ז*ד האבעז
 דעען דעם חוץ אסאסיאײשאן. בעדס

 םאנכע אין םטרײק. אין נאך שעפעי 24
 אי״ שוין סטרײק דער אז גע־טי די פון

 װעי־עז םטרײשס די װאכען. 3 בע־
 נע־ וועצעץ זײ ביז װעיען פארטגעזעצט

 דער כדמ סעטצען צו צװאוננען,װערען
 3 זײנען שעפער 24 די פון ױניאן.

 איז אײנער טאנוםעקטשורערס, אינסייד
 זײנען איבעריגע די און דזשאבער א

קאנטראקטארס.
 נע־ אויםנעטאן איז ארבײט דאדנע די

 כאטש װאכען, 3 צעצטע די אין װארעז
 זיך האט ארגאניזאציאנס־קאםפײן דער

 אבע־ זײנעז יאנואר, סוף אמעפאגנען
 איז װאכען דריי צײט דער דודך נעװען

 נע• נעטאן װענינ זעתר איז עס װעאכע
 קא־ די װאס טוםעצ רעם צוציב װארען

 די אדום נעמאכט האבען םוניםטען
 די װאס צײט דער אין שעפעי. דדעס

 הױפט״ זיך האבען קאמיטעס פוײױדציגע
 אפשטעצען מיט׳ן אפנענעבען זעכציר

)12 זײם *1־ או (*לוס

 נײ ו8כם8ה און נלער8נ
ר8 י8פ רהעד8פ דעם

אינעוחננס נײםםמזען
___________ ^ •

 נאגצער, איזידאר װײס־פרעזידענטען
̂ר דער םענעדזשער״-פון דזשעגעראצ  נ

 און באארד, דזשאינט קצאוז יארקער
 דדעם דער פון האכםאץ, דזשוצױס
 פאר־ אוים׳ן האבען, באאדד, דזשאינט

אננ  דר סעקרעטערי דזשענעיאצ פון י
 בײ־ אינטעיגעשאנאצ, דעי םון בינסלי

 דעם םיטװאך הײנט״נען געװאוינט
 געזעץ־ פאישײדענע די װענען םארהער

 ארנײססצאזעז אײגצופיהךען פראיעקטז
 א סטײט. יאדק נױ אין םארזיכערוננ
 דאזיגע די װענען םארחעד ספעציעלעד

 דער םון געװארען געהאיטען איז ביצס
 אננעאענע;־ ארבײטער־ איבעי קאמיטע
 םטײם״ יאהער ;ױ דע׳־ םון דױיט?[

אסעםבצי.
 װאם נעזעץ־פיאיעקטעז די צוױשען

 אסעםבצי דער פאי פאר א'צס צעען
 גע״ װערען װעצבע צוױי דא זײגען

 אײ־ ױניאגס. םארשוידעגע םון שטיצט
 פון געװארען אױסגעאדבײט איז ׳נעד
 ארײנ״ איז *ח אנדדױס דזשאדזן דר.

 ^אפערײ דעד דורך געװאיען געבראכט
 צע״ צײבאר פאר אסאסיאײשאן קען

 איז צװײטער דער און דזשיסצײשאז״
 דער דורך געווארען ארײננעבראכט

----- פארטײ. סאציאציםטישעד
 םיהרער 1ױניא טרײר אנצאהצ אן

 קער־ צעגטראצע פון פארטרעםער און
 קוטען סטײט נאגצען פון םטען1םערש>

 האםגונ• דא זײגעז עס פארהער. צום
 עפעס זאצ םארהער דעם דורך אז גען■

 םטײמ יארק נױ און וועדעז דערנרייכט
r א האבעז ענדציך זאצ v m װעגען 

 אײדער גאר אינשורענס ארבײטסצאזען
 צעדזשי־ דעי םון סעםיע איצטיגע די

שציםען. דך װעט סצײטשור

̂ננם ױניאן יארסער נױ פון ארנםמרװכרנג פארל
שעפעד דדעפ

ט ורערען קלאוקם װײט ררי אױ,ש פעסטשטעלען זאל אדנטערזוכונג י  געמאנ
פראגע. דעד װעגען קאנפערעגץ רופמ ױניאן — ש?פער. אזױגע אין

 אונ־ צום ריכטונג דעי ן א שריט א
תיזוכען  ווערען קצאוקס וױיט װי אױף נ
 נענומעל איז שעפער, דרעס אין געסאכט
*עקטי;: ווען װאך, הײנטיגע נעװאיען

m n נאשליסט ן לאקאל ױניאן
דאלאר 5 פװ טעקס א פאר

#

םינג םעםכער נוט־באזוכםער אױםערגעדו<ןהנליך  ה־יםם האל ברײענט אין מי
ם  אנגענוטען באשלום — רעפערענדום־קאםיטע. דער פון באריכט נו

.נענעו• שםיםען 47 בלױז — איינשטיגױנ. כטעם

 א*ז איז באקאנם, שוין איו עס וױ
 רעפער^נדום־ צ םפרנצקוםעז 1 צ«ו?סצ

 סאיסש, מען7 חןם שבת, ספשסיסוגג
 פ*־ די חעכמרען *ו פראנע רער *יבער
 םענד ךי פון שגיתרמג^ בײ צע8נ«נצי
a צו בערם n .םעםבעים די צ*<»צ 

 פ»ד שסיםען צו נרירח די נעחאם חסבען
 העמ־ םפנט oppo, « 15 דסצאר 6 »

 סתר דיוס, 8וממנסציכ די אין רו»
p שסיסען p j מ o ביי rtru y m p jn.

 דורכנעסיחרס אין דפר;דעםערענרום
o אזנגהגר n אומוזיכט no די

WWW*

 געםאכט האט קאםיטע דיזצ שצפעי.
 עקזע״ דעי צו באריכט פאצגענדעך חנם

:צאקאצ פון באארד קוטױו
 דאס באשםעטיגען, צו איז דאס״
 חנפע״ די אוגכתרצײכצנטזנ, די םיר,

 דורכגעםיחרט האבצז קאםימע, חננדום
 איבער 1 צאק«צ אין רצפער־צנדום .חנס
sm פון-א םרצנע חוד n in דױס איז 

 cm כדט סעקס, א ארױפצענען אחנר
:רעזוצםאמ םאצנענדען

* w m מווארעז אפגעגעכצן דינעז 
 דינען 16 יחנצכצ פון שטיםעז 1380
םון רצזוצ&צמ דןר נצ׳מצ״ט. גציתן

m m

 האט נינםא, סאצװאטארע פרעױדענט
 דירעק״ עקזעקוטיװ די אויםנעםאדערט

 סאנוםעקטשורערם דדעס די פון טאדם
 זאצען װעצכע קאםיטעס באשטימען צו

 װי םיטצען און ווענען אױסארבײטען
 דורכצוםיהרען. אוגםערזוכומ אזא אזוי

 די האט צוריק װאכען זיבען מיט
)12 זײפ ״1אוי (^לדס

אױפנממך פדעסערם
' 0 8 1!

 םיט• די םץ באשלום דעם לויט
 םון אנםאנכעגדיג ווערט גלידער,

 צו געהעכערט דױם די םארםש טען28
 װעלען ױעלכע »לע די םענם. 50

 נאך װעלען דױם כלײבען : שולדיג
 םענט 60 צמהלען םוזען דעיט דעם
 נעכען צו בדי םםעםפ. יעדען םאר

 אסצױ געלעגענחײט « םעםבערס די
 דער װעט שולחןן זייערע *ןזחלען

 װעםם eo ימיאן, י דער פון אפים
 פון פארלוין) אץ םטריט, טע35

 נזאנםא^ זיץ ײאר בעקסםער
 9 גיז דאגערשםא^ א,ץ דינסםןןג
4לונגע9« סארדעם ^ווענד אױיגער

פאײעו׳
י י-*‘1V'l ־. ^ i ,׳ i - t j r

* ״־
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m

נאארד חשאינט דרעם n מיט
ן “ ו י

pe .קוייװעלא, א ivopippd

is J s ts i v סיטיגנ o t’y m  pe 
n v y s ײניאן םאכער וריסט און דרעם 

in א«נעה»<סען איז y n s t ,םיטײאר 
4 o nספן ro iv o, 35 60 אין comםע 

arm םטדים. s* ,װאסיציעמססי ts ro־־ 
ivo.

Jypyon■ *in פון n v y s  c r y r n 
25 peמן vs in* םעברואר נ ts tfy o  pv 

n ריכט v y s  i n  pe דירעקטארם אײ
 *St אױפנצטםצן איז מארטיפ טען2 םון

isiyii:
is א J s tn סון סיטיננ n v y s  i n 

c םוז דירעקםארם אוו t’y r n  *in 
n v y s םאכער װ״םם אוז דרעם די םון 

 אפנע־ איז 89 און 36 ,22 ,10 *אסאילעז
in האלםען y n s t ,טען2 דעם טאנטאנ 
n דזשאינם פון אםים אין מארנמז, v y s, 

i םםריט. so33 װזםם 151 n n s עװע־ 
issm רי y e.

i n n s ,םטאציאר pe is e n s ts o 
 באריכ־ דעפארםםענט, «»םי?יאײטעד׳׳

po p. די או םצס, r nדחןם ״ yp. 
 ווערעז ווי<«ן וײ אז צרקצצרם האס

trips v m היים די האט ױניאן די 
 טשער־ אימפאו־שיאצ בײם אויםנענוםען

 *bp זײ tv ט,5נערו האם <ר pv מאן
ist וחנרען o is s v m אונטער tstfye* 
n מן  1ציי1 דארף םירםע די :באדיננונ

isssit”iv 1צ אפאיק״׳פאן אן i n 
o is s v rn ת־ 1צ אויןי אסאסיאיישאן  ו

m ר5נ אוז םעםבער א דארם  אפ־ ״
i םיט םארבינדוננען אאע מנײחנן n 

tse זיי ,אםי^יאײםעו״. iv i בא־ אויך 
IVii » ארב״טער זייערע s>v צאחצען

* •coip so t•  n  isn  -i צייז־ ניט!
s די נאך in y i ,די ווערט באדיננוננעז 

 םאנוםעסם׳זוחנר אצט עריןצערט שירםע
tsoipsyt t »  pv םארםציכטוג־ איחרע 

י oyn Disomy אונםער׳ן :ען  ױניאן ו
ט האט i סי n .אפיציאייטעד״.

tsh is נאריכמעט, םטאציאר tv די 
 אױםציפאצנעז ctvtots זיך oyn םירנמ

ip איםפאר׳פיאצ po בא׳פצום דמם ro* 
 trurn נערוםען מוזען וחנט און םאן

v םראנע די פירמזג חנר געגען טטרייק 
 ארגאנידי׳פאז צום איבערנעוױמן ווערם

דעפארטםעננג
ר ת רו  אויר, נאריכסעם םטאציאר ג

tv מר די  בראחױי 100 םון דרעס״ ״ווי
 ארנײטער, איהרע וויםעז ם1נעצא האט
t tv» צן איז אוננ מוו  דעם אױםצונעגזז נ
ave<, ביצדיננ פון צןנדצארד דער וױיצ 

 vs* באטרייבעז *ו ניט איחם ערצויבט
ם ולאץ. אין «ינ«ך תז ן חנ  «ר איצט ו
 םירםע חנר םיט פאחזאנדצונגעז םיהרט

כמז צו פצי ם און אננןלענענהיים די ׳  ן
א דינ«) תז, י םדכי  ארבײםעױ די tv אוי
tv^vt ענטוועדעי־ ווערצז באמעפםיגם 

 IV אין אדער ׳פאי אינסייד אן אין
,ענעקט״.

 1די םארענדמט סםאציאר ברודער
tv jin דער םים בארינס tf tn a די 
 דצפארם׳• וײן םון אייחעעגםם גחגצס

ד דינען סץנט י  תצא־ *ו אטענדןן םים נ
m ״ שעפער. די קאנםראצירען און  ז

ײז חננ  VP* «ו n׳o«py5tjto »>v tv ו
tanH\ אר־ ױ אםעםםענטס. און דיוס 

צוםרידענ׳פםעצענד. אן נעהם בייט
נוםנעה״םעז. ווערט באריכט דער

ivotu * trim, ו מ י ח ו נ  ארי פון מ
 נאריכםעט, דמארםםמנט, נאניויי^אן
rttm  tv וױ־ מאד, צעצםע חאט ער* 

23 o n  tv rסען28 און &ען .iv r a r a 
איחם איו קאםינת ״|p tjmfcnmiv נים

jn t tf n  in tm o o n  tip די ם«טצען *י
816 דרעי^ צעאן ־:utpjtr פאצגענדן

36 co mדחנם. פצאברען ססרים; טע 
806 37 comדרעם, עיםאן ;סםריט במ 
מ 268 ס ת  ivnv איז סםריט, «38 ו

 די םםריט. םעcom 36 20 דחזם,
 מאנוםעתםעורער » m״דדעס .אריאן

r חאם ייון t מן אנ צ מ  .אפי־ דער אן אנג
םעד״ איי ט «ר צי ת ל מ ד ג ו tv אוי ו

in ארבייםער די גאך האט v t» .  rm 
 םטדינ^ םעcom 39 388 פון ח־עם״,

^ אין דיי ם ם די ס ביי ר א ם־ אנ צי א מיז ס ר  א
ע וחנרם םג ר ^otjri ן ארטעם , ,v זנד או

Fuco7iTyl ftTU.|
ס־ ח ת ם נ ווערט באריכט נחמאנ׳

 באטצא־ םענעחעערם צאתאצ די האנען
m צו •סען n tjo v p ri י  פאצמגדע י

מנםם ביונעם 5*אה  םאר־ די םון אייח׳
זאל Jvpv 10< :צאןאצען ש״חמע

מן שןנםם, בימעס 2 ארייג״י  צא־ אי^
 אייחאמנטם, נימעס 10 — 22 קאצ

 7 — 89 צאפאצ און ,8—86 צאהאצ
 חגקאמנדא־ די איית׳פענטס. ניונעם

טםנעהייםען. װערט צין
 םון באריבט דצר דך צנדינם דצרסיט
 בא־ דער און םענעחיפער, דז׳פענעױאצ

 דירעקטארם אװ באארד דער פון ריכט
נוטנעהײסען. ווערט

 אבואמאוױטץ, ברודער װי נאבדעם
 נא־ םינאגץ־סאמיטע, דער םון טט׳פערםאן

 דער םון .באעצוםען די װעגען ריכםעט
 םע־ ח׳אענעראל רןדם שינאנץ־קאנדטע,

 אצנעםיײ דער ווצנען האכמאן נעדז׳*עד
 דער אין און םרייד אין םיטואציע נער

 באעטים־ דער ווענען רעדענדינ ױניאן.
 די םון א״חיפענטם ביונעם צאהצ םער

 tv iv ער וױחם צאתאצען, פארישײדענע
nv< נוטנעהײםען סוין איו םראנע די װי 

o צאהאלע די םון נעװארען w t o k o 
ם1ד םון און  רי וועצען באארד, עאינ

 בעםאר״ די אין 89 און 22 אאקאצען
 נוי־ די ןרװעהצען װאהצצן ׳פטעהענדע

שונטס ביזנעש צאהצ םיגע ײח  פאר א
צאקאצען. וײערע

 tv דאן, באריכםעט האכםאן ברותר
ד די מיט םיטיננ א נעהאט האט ער  בי

 םון םראגע דער ווענען אײדז׳פענטם :עם
 נעאר־ »t האט און ,di't סאצעקטען

 אין םענציר װאם אצעם טאן צו דערט
■ _________ הימיכם. רעם

מן ברװזר כ א  » tv באדיכםעם, ה
 דרעם םעיצם ״נצי? דער םון קאמיטע

vpאיחם פאר ויך האט .״ tv ,ctv^pva

 מאפ דעם ארױםנעםופט האט םירמע די
 ד און יזנזאן, דעד וױסען לאזצגדיג ניט •

 אינטעה »צאץ צװײסצן א אין ארב״ם
א- «רעםתר »  אױאנידײפאו־ ח־ו ׳ |.1ג

 אדונטערנענײ ׳פאפ רעם האט ?אםיטע
םס־י־ש. אין מען

נאריכ־ םענעדו׳סער חמןנעראצ חנו
 1םי אפיס 1אי !ייענדינ tv ד»ן, םעט

 איהם םען האט טסצומאן איםפארשיאצ
 באארד, דזשאינט דער פון וױםען נעצאוט

tv אםאםיאייסא! האנטראקטאדם די 
 אטענ־ פין ארבײט די אפגעשםעצט האט
 ער שעפער. די אין ?אמפציינטם דען

 םיט פארבינדוננ אין נע׳&טעצט יך1 האט
 האם און טעאעשאן דורכ׳ן יצבערם1 םד.

 םטאפעתס דער tv אננעײױען, איחם
 בארעכ־ פאמפאני״ םעיצם .נציפ די בײ

מא׳טימגריע די אפ׳פטעצע! |”t נים טינם

 איחם האט ער סכםוכים, ׳טציכטען פון
”d די אױםצונעםען םאדנעצענם אןיך p 

ם םירםע דער פין  אימיארס־אצ ניי
ivourro, האם אםאםיאיי׳זאן די אבער 

 איי־ o״p n אויםצונעםען אנטואנם יך1
 צורי^נע• נ*ט נועלען ארנייטער די דער

 דעם ארנײט. דער צו יוערצן op’tt׳
 נריוי v עדהאצםען ער האט טאנ !עצבען

 םזן הײם דער ווענען םטאון דר. פון
אט״, םעיצם ,נצי? חנר  עד אבער קאםי
 אימפאר׳פיאצ דעם װיםען נעצאזט האט

v ניט װעם ער tv.ם׳צערמאז p 'rp 'iw; 
 אםאסיאײ׳פא)* די 1בי ארנײטער די

 ארויםנעעי׳קט װידער װעצען סצוירהםי
 םראנע די ?אםפציינטס. «1אוי ווערען

ערצעדיגט. ניט נאך אין
 ווערט נאריכט האכמאנ׳ם נרודער

גוטנעהייםעז.

 לאנוסמאנשאפטען אלע צו אויפרח» אן
לאנד אינערז ז־

:םדײנד װערטע
 איהר אז זעהר, אײך בעטען מיר

 #דעם װעגען םארטראכטען ערנסט זיך
ען סיר װ^ס אג םאר. דא אײך ^

 אנגעאע* אן װעגעז זיך ד«אנדע^ט עס
 בצוטינע די אז ריהרם װאס גענהייט

 1אי אאנדסאײט אײערע םון אינםערעםען
 װי־ םיר װאם און הײם. אצטער דער
 אונז םאאגען ניט איז אײך, 1םי אען

 געלד, נעבען תיכוי גיט בצינדערחי^
וױי- » אויןי זיך בצויז נאר
 איז צי זעהן און זיך םארםראכטעז לןן,
 םוצעך אין אייך צו פאר^אאג אונזער ניט
 מח אינטערעסען די כױם גכתלאנאיי

 םיר װאס ^אנדס^יט. אײדענדע אײזנרע
זאאט איהר «ז :איז ם#ר אײך מצאגען

8 פ«ד נאשליספ i ל8לאק יוניאז אפױיפ&דס
ד»לאר 5 פון םעהס

ט in («דוס ״ )1 ז
 פאצנט: ײי איז באצאטם 1374 די

 Dpjw — 619 דאצאר 6 דעם רvם
215 — דױם אין העכערוננ םאר

734 --------------------צ״אםען
640 רעצןוטענדאציעם בײדע נענען

 העכע־ דױם פאר פאיאריטעט
9-------------טעקם און רונג 4

םי• ווענען םראנע די 1אי ,פאצנציך
חרכנענאננע;, Jvpv̂ דעם נאנצירען

ttto’c מאיצריטעט די װי ntv און ir iv 
1 ovnפאר אויםנןדריפם יך v טע̂ס

 נעצט ׳פאםען פון פאדםע די איו דאן
 םון טעהם v צענען דורך 5vpv̂ פאר׳ו

̂לאר• 5 ז
אמםערצײכענט,
קאםיטע: די

iv שיציפ c w c  ,nvr ם. פון
M םיו םמערמאן — סטיין VP*

 עיפםאן פון בערנער, םיטע;
 פון םילצער, .n ;בײקער און

 נג ;סלאסבצת און ציםצקי
J פיו ׳שוצםאז,  ; m r t  unVM 
VP PtV באנער םון עפענדין, P̂•

פרעחנרישםן .n pe םעייקין, ס,
 םשאט־ נג י. און קאפלאן ג.

iv p, ליבערםים םיװיצ דצר םון 
^ן  איד דייט׳*, איוידצר ;ױ
אצע־ לואים /pocvpoma ראעל
Jt , iv: ■ שצײנמאי, ל. גאל̂ו 

k j ’dvp דער פון *.n*v3 .tpj
Dirovt ווי i n בארינם •*V p k 

in נענעבען tpw t, אנםעטאנען איו v 
 vo'cvp די צו פאחפייתנחייט םיינונגם

Dtp ovnn evn צוזאמןגצורצ־ רעכט
 העכערוננ דיוס פאר יפטינמן די כענען

י םיט דאצאר־ 6 דעם םאר שטיםען ו
ו1 נאקוטט עם װ*ס טעשם,  הכצ םך v י

י נעגען עםיםען סאיןוױטצט v סון  ו
 גענצן גאנצצן אין נע׳אױםט |9חאנ וואם

 דינען אימינע ח»אמ«נדאציעפ. ביימ
i מיט געװצן n ,:םימונ Dtp tv קצן 

tn נ;טאן ניט m, אגדעדע וועהרענד
tv eptnvt tn vn די m vn  wrn מ־

 די םון ־ וזצצכעז אירנצגד פאר סםיסם
m רעיזאםענדאציעם צזוי' vn באאנזיכ־
H העלפען צו םינט ipv> o n םינאר 

n* די t n ,ציעל osvo ם ס ני ױ צד איז א צכ ת ו
דיוס איז העכערוננ v םון צו

ר האנמאן  מ
לאקאל

t' די שון מאנדאט דעם געהאט האט 
 שראנ? דער אין האנדצען צו םעםבערס

 בא־ שריהערדינע די טיט איינהצאננ אין
 דאד ,f האט מעמבערס, די םון ׳שציםע

iv וועצכע אירנענד טאן נעוו*צט ניט t 
 באשלום חעלכען אירגענד םאכען אדער
 מענ־ די איז עם װעםען נעבען אל1 װאם

 םרא• די האט מען tv !אנען צו ליכשײם
i דורכנעמטונעלם :ע n v ארוישנע־ 

םעםבערם. די י1אוי צװאוננען
 רארום האט נאארד עסזעקוטױו די

 פון נאריכט נ^צער דער tv בא׳שלאםען
 איבער־ זאל ?אםיטע רעםערענדום דער

 מענד אלנעם״נעם iv צו ווערען גענעבען
ײ ,5vpv< םון בער־םיטיננ  די װעלכען נ

 םאכען און האנדלען יאלען טעםנערם
 דער איבער ענםשיידוננ ענדנילטינע אן

פראנע. פינאנציעלזנר
i n םיטיננ t'v געװען v גוט־ זעהר 

ט נא»בטער. תנ  מװען 1אי האל גרי
 *9ג נים t<v עם tv ««וי איבערנץפאשט

תן  האט סצן און !יצען צו פלאץ קיין ו
וײטען. »לע אין ארום שטעהן נעטוזם

iprnptj®  i n ו לאמאל, םון ת װ נ
ען האט ען ^ ך א ipp איין אין טען מן{םו חןם פ 'r בות.1נ

חנר פון חאנד^ונג תוי ®ון סײ ריכנ^

̂םיטע א בא^טיםעז  מיט זאצ װאס ק
 אײער — איהר וו*ס םארהאנדאען ־אונז

̂אםם  דורכ• געק$נט װ^ט — ̂אנדסםאנ
̂ןי דער דורך — אונז םיט םיהרען  הי

r^ םאר — ״ארט״ דעם םון » r אוכד 
̂אסירטע גאיקיציכע  ארבײםם• און דעק

הײ̂נ ^למער דער אין לאנדסאײט
 איבער־ זײנען םיר און וױיםען מיר

 ̂אנדס- אײערע ה*ט איהר אז ציינט,
 אז ווייסען, םיר םארגעםען. ניט לײט

 םיט םארבונדען זײ מים וײט איהר
 אוםזיכטבאחנ און זיכטבאחג םויזענםער

 א בריף, א אז וױיםעז, םיר םעדים.
 שסערטעל און שמאדט אײער םון נײעס

o ים יעגצד פון o n ײך בײ* 
 » איז םארוואנחפאפט םון געםיהא א

̂יגקײט  א זײ אויםצמןטרעקעז בארײטװי
אונטערשטיצונג און חיאןי םון האנד

 ^אנדםםאנ• אייער אז וױיסעז, םיר
 צאנדס- אײערע צו געלס שיקט ׳פאפט
 וואס אײך: םרעגען מיר ^בער ^יים.
 וױ־ קצבה? דער אט םון ארוים קוםט

 עם יעדען? א אױוי אױם םאילם פי^
 א* אויןי װי כמנהר ניט דאך קאעקט

 האנד די איז דערנאך און — מאהאצײט
!אויםנע^טרעתט װידער

 גים איהר ווען עם איז אנדעחפ גאר
צע; קאנסטרוקטױוע זײ  איהר װען מטי

 םים; די אריצי זיך שטעאען זײ העאםט
 װאי־ א זײ םאר ארנאניזירט איהר װען

 זײ »ז אזוי םעהנמורי, א ^ודער שטאט
 אג• דארםען נים מעחר אײך צו זאאעז

 קאנסםרױוםיוחנר א דורך נאר קוםעז,
 געלעגענ• א די איחר גיט אונטערנעםומ

 דעקאאסירמע, די צו איבערהויפט הײט,
 אויןי שטעיעז װיחגר ויך זאאעז זײ »ז
ד ׳פאאגעז םיר םיס. די  דערםאר אי

 ער• דעם, ותגען זיך םארסראכט םאר:
 אייערע םון 2—3 םון ת^םיטע א וועהאם

 אונז םיט זיך ען5זא וועאכע אאנדם^ײט,
 ^אמיר און םארביגדמג, איז שכמלעז

 — צוזאםען נימ םיר קענען צו זעהן
 םון ויחיל דער מיט מיר, און איהד

 וױ «לאז » אויסארבײטען — ״ארט״
 אײצרזנ קאנסמדו׳שטיװ העאפען צו אזוי

אאנדסאײט.
 עם אז מארזיכערעז, איד קענמו מיר

-5הא װי ביליגער קאסכמנן אײד װעט

tivvi tt'otpptpj און-םײ o n באריכם 
i פון n חופערענדום jw'ovp, איו ^vt 

o n פראנצ די װי r v נע־ !יםקוםירט 
n tp i( פון v און ,שאר״ רעדנער צןוהל 

o איו .נענצן״, iv » n  i n םון i n 
o n  1 0 1ivt podvp וײנער itm v  I 'm 

m נענוםען v tm אפעטיםונג. אן צי 
n י1 פון oponv'vo יויגע1 ױ t j tm tv 

typvn ט ט טי o מע iv a n  n n  iv c 
i tn n m ־ געעטיםט חאבצן 7 1נלוי  מ

tip ev נען. e^ itn  i n  im חנר v־•
i םיז איו שטיםוננ n m ,צושערםאז 

o n אנאנםירט םיטיננ, שון טשערמאן 
m v iw איו is באנענענט in v iin 

tiv. םיט ta t ts tn e ito v 'v
vt>v, די s trip וועלכע iv p  oyn* 

tssvn 8 tsou טינגןן םון iv* םי  nv 
o s 's in tso u 5 1< איוvpv צנדליך איו

װאם אושן tv י1אוי נעװארען ערלעדינם
p״c m  is t ניט cs tv tn v t istsp 

i איו n  |nv in tp w t tVBSt צו־ םוצער 
סוננ w פון *סי n a  i n •סיםנליחװ־ 

אתדניםטראציע וײ ^.vpip פון שאםם
c m איצט n y r m  tsw u ts tss  T t*

1 i nאױסגצאויבײםצ י is ts ^ i וועלכע
n

אכסוגג, isoosa מיט
שאפטען1נ8ל  דעפארם־ םאנ

ט ״. םענ ט ר א ן, פו
. דר. בודין, ב. ל. ?י. נ ם *וו חג

ק, א. דר. ת־ א. קאראלני א װ חן
ױנףא י. עדלץ, װ. קי ן ראבינןך

טטען א ^ אנ ם ס אנד  קאוגםיל ל
״ ט ר א ן, :פו

sc«ovp V אוסאןי 'Jn, ? מ עיי  י
itv a iv c  v»>n i s t r u o m, 

l ״antipipovip ױנײטצז־ ’> n
' jn n v s  t v ם שאינ  םםעצצי ח

 לאנדםםאמ םאותאווצי־ עליא,1
r tv  p t* v, אחים ’om vo’Js* 

im נראז־, v iipo ipp אד ציון  א
V צױבאחןר נרעניישאן, > n. 

m טאלנמ■  i s ^vpov’ , v ) nלי׳
 יחי־ ־npttfnvt םאסיתםי, נןו־

ד seens סאםיתםי, צינצר מ  לו
is c ,א P,. ^גואױ J יזי*•׳

in םאראשגמוא *? ip a>’ םפםיחד 
Vo n מי, ’D ntipp v v e m v e* 

מםי, im סי yn p p y ip 
ם נ ת נ מ מ נ אי ׳ י י י י י

V ידיס

t

if.

רעלע4 ׳ םו ל מ תי  געמןל■ א
ט: שואשטליכע ײ ק םינ ע ט

םןך • שיגדער. ״ילעז י •
.ןרײנד^ דןר ,Vurnvi גמסליכעי

ס ביכעי ר ^ו ע ו ל י י m זרמ • ו♦* t n4• m • • * ז

:כענעשיטם און אינ«דעגם
ױ 100 118 פאליסיס .18000 נ

כעכעפיט: קראנקען
8■ 10. 1# 20 *Tip יזלייר V 1װא 

• ד 0(ברענפשן *אל גרייסצ (  זן
ip לןן j « י ס ײ לזקפלזנז ק רי  ן
utp .(• צפי גןנ

קאכפאמט^ןן ייון םמגיפתןדװם
ט םי :בענע
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 מסתםא און אין/ חער אפט גאנץ
ה: םאלגענדע די איהר, אױך אםת, םע:

 זײנען אםעריקא אין קאםוגיסטען די
 טעווז׳ן, םאכען םאקטלאז, זעהר *םט

 ניט זײ םון םען קען זאך אײן $בער
זײ ענערגיש, זײנען זײ אװעקכעםען:

 אהן אוז שרעק אהן מענ^עז זײגען
 גע״ עשעגטליכע Din װעקעז זײ םורא.

 םאר״ װאס די, עס זײגעז זײ וױםען.
;דעס^נסטראציעס אלערליי אנשטאלטען

 זײ חכלל, םטרײסס;• ארויס רוםען זײ
 דארםען רעװאלוציאנערען װי האנדלען,
 ? איהר טוט װאס #בער, האנדלעץ.

 אילץ װי אקוראט, ג#רניט. םיט נ$רניט
 *דד״ בעםטער דער אין געותן װאלט
 צױ זיך איהר קוםט העכסטענס ;וננ.

 אײנמאל אדער װ#ך, א אײנם$ל זאסען
 י*הר א אײגם$ל אדער םאנאט, א אין

 רוםט איהר װי ק^ננרעסען, אײערע אױח
 אװעק נעהט און רעז#לוציעס, םאסט זײ,

 װאלט איהר װי אזוי צוםרידען, וױדער
אױםגעטאן. עפעס טאקע

 און אונז אנבאטרעםט װאס איז
 טועץ װאס שלאםען, זואס אנדערע, די

 רײדען, זײ װאם דעם, חוץ א גארגיט,
 כאפען ארטיקעל דער זאיצ זײ װעגען

 האב איך װײל דערפאר, גיט שװײג. א
ט אתי  םאר־ זײער צו זאגען צו װאס נ

 איז זײ װעגען ניט װײל נאר מײדיגונג,
 אוים־ די ״&ניטיקעל. דעם אין רעדע די

 דעם אין זיך שטעל איך װאס נאבע,
 אז קלאר, באוױיזען צו איז, ארטיקעל

 איז טוען, קאםוניסםען די װאס דאס
 אד־ די פאר םײ שעדליך- ג^ו־״^עבםט

 אר־ גאנצער דער םאר סײ און בײמער
באװעגונג. בײםער
ארײנטראכ־ זיך גוט אםת׳ן, דער איז
 קאםוניםטעז די װאס אלץ, אין טעגדיג
 וױ און אויםגעטאן איצט ביז האבען

 װיי־ גאנצער זייער םיט אן נעד״ען ןײ
 טאג, הײגטיגען ביז טעטיגקײט, טערער

 “האבעז זײ אז אײנזעהן, איהר װעט
שא־ םיל ?עהר ברענגען און נעבראבט

 פאר־ נאר ניט און באװעגוגג דער דען
 אנערקע־ םינדםטע די ניט זײ דינעז
דענקענ״ יעדען םון םוזען ?ײ נאר נוננ,
 ארביײ די םון און בכלל כתנממן דעז
 און שטארק גאנץ ווערען בםרט טער

פארדאמט. עטפאטיש העכסט
 אלס װערען ערקלערט מוזען זײ

 באװעגונג, ארבײטער דער םון ׳פוגאים
ם אלס אי  עס כאםש פארטשריט, םון ?ונ
 צװײ םילע דאס נישט, pro קײן איז
כונות. גוטע גאנץ אםשר האבעז זײ שען

 אעצטען דעם בײשפיצ א םאר נעמט
 א געםאכט ה*בען זײ װאס םטרײק,
 די צװישען ארויסצורוםעז פארזוך

יארק. נױ דרצסמייסערם.פון
םאר־ זײער איז וױיזע, גליקליכער

 ארבײטער די געלונגען. גיט זײ זוך
 אין חאבען דרעס־אינדוםטריע דער אין

 בא״ זיך געלאזט ניט םאל איצטיגען חנם
 אנגע־ קאםוניסטישע די םון אײנפלוסען

 גע־ ויינען און #םראזעז •וסםע באאוענע,
 חא- זײ ■לעצער. זייערע אויוי בציבעז

היב־ א אר\יםגעװיוען םאא חנם איז בען
 מענשעךםאר־ געזונטעז &יז םאס שז

s שטאגד•
n נאר 'd p די אז ®אדשטצאען, זיר 

ט וואלטעז םראזען קאםוניסםישע  ני
תר פארטעחאט  דחנס• די איז װירקונג וי

 צום רוף זייער נעפאצגט וואלטעז סאכער
 חנר געווען דאז װאלט יואס יומדיי^

f רעזולמאם
ט טיר •» ע  טרטױשער םער קיח אז #מי

ף חנ?ן*ט*ט ר מ י י  און דדעסםאמנר ס
 װאצמ ױניאדבאוחנגונג ותר ®אר סײ
mט . זײן• געקאנט תי

 זיי־ ארביממר םיליאנען וחנן איצט,
m ,די צווחיעז וחנן און ארבייטםלווז 

 טוימנדער, דא זײגען אליח דדעסםאמר
 םאר אדנײנמז נעװאאט װאלמען וועלכע

 «ז נ«ר טבי נאלזינתו^ קל«נליכםנ» י די
 וחולטען טוי• איו נ׳יםח די דערחאלסון

מן סםרי^נר די no «לעמר די *יר־ ג
ן תװארען גוםמז 1  *ויםנעהומערםע, די »

מן «ם און ניטא t'M.ey 1יײ ט י זיין ני
j אײן a m מ מי נעסןונס זיי וואלט ז . __ _ - _ ___ ־־ ־
,m  v w« מנרלימ װאלטינן אוסן
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 די לאגע, דער סיט באנוצט זיך אודאי
 געשגיטען װאלטען ארכײט םאר •רײזען

 ארבײםס״שטוג• די בײן. בידן ^עװארען
 און געװארען, םארלעגגערט װאלטען דען

 יאח• פאר ארנײם גאנצע די װאלט אזוי
 .דרעס־ דעם ארגאניױרען פון רעךלאנג

 די אפילו וחנלכער םון טרייד, מאכער
 שעפער ניט־מדאניזירטע איצט ביז נאך

 גזד םארלארען בענעפים, דעם האבען
 עם לאנג װי װײסט, װער און גאננען,
 אוי^ אװעקצושטעלען גענוםען װאלט
 יױ א אויןי דרעס־טדײד דעם נײ דאס

 ביז געװען עס איז ער װי גיאךבאזיס,
איצט.

גע־ ד,אט סטדײק געפלאנטער דער
 די אין אנטשטעהן :אד דאו־ום קא:ט
 וועלכע הפקר־מעגשען, אדעד פון קעפ

 פאראגטװארנד מיגדסטע די :יט פיהלען
 װעלכע ;מיטסעדן^ן זײערע צו ליכקײט
 מיט סיםפאטיע םינדסטע די גיט האבען

 טויזענדער, צענדליגער פון לײדען די
 די אום נאר זיך האנדעאט עס װען

 אכד קלײנליכע זײערע םון אױםםיהרונג
 רשעות טאן װעלען םון אדער ביציעס,

 ;מניאךבאװעגוגג עקזיסטירענדער דער
 בא־ גאנץ װעלכע םענשען, פון אדער

 נוצען דעם פאר אדבײטען װאוסטזיגינ
באסעס. די םון

איצ־ גאנצע רי דאם זיכער, עס איז
 באוועײ האמוניסטישע זאגענאנטע טיגע
 מנ־ םון עלעמענט היבשעז א האט גונג

 ! םאר־ זיך לאזען װעלכע טוזיאסטען,
 זײ און םדאזעז, פוסטע םון שיכור׳ען

באדויערען. נאד פױד קזהעץ
 םינד• דער ניטא אויך איז עס אבער

 חאםוניס־ דער אין דאס צװײפעל, סטער
 כמנ־ דא אויך זײנען באװענוגג טושער

 צוםיל גאר געחאט האבעז װעלכע שען,
 ניט זאלען זײ אז לענעז, אין ערםארוגג

 אזא וואס צו קלאר, גאנץ זעהז קעגען
 גזד װאלט ערםאלגרײך, װעז סטרײק,

 גע־ זיכער האכען זײ םיהחןן. סוזט
 ארויםצױ געליננט זײ װען דאס װאוםט,

 שעיער, די םון ארבײטער די רוםען
 גמםייגט סטרײקצר די פאר עס װאלט

 בא״ די םאר און עלענד זיכערסטער דער
געוױנסעז. גרעסטע די פון אײנער סעס

םאר• ׳צװײםעל אהן עלעםענט, דער
 אלס םארדאםונג, העכסטע אונזער דיגט
 די םון שונאים באװאזסטזיגיגע גאנץ

 באוחד ארבײטער דער און ארבײטער
 n מון םוײינד בעסטע די אלס און נוננ

 אג־ אזא עס מאכעז זײ װעטעז באסעם,
 ביז באקעםםען צו כלומר׳שט שטעל
בלוט.

 געםערליכםטע די זײנעז זײ יא,
 טאר־ זײ וױיל ארבײטער, די םון שוגאים

 פון םאסקע דער אונטער זיך באהאלטעז
 די זיינעז זײ ;ארכײטער־פרײגדשאפט

ir'P^ איבערגעבענסטע געטרייסטע, i 
 א^ס פאזיחנן זײ וױיל באסעס, די סון

 אצץ טוען און פײנד, שטארקסטע זײערע
w װאס זײ הע^םעז צו אום i r o r און 

 ארבײ־ די שינדעז צו גרינדליכער װאם
טער.

 פריעד כלוםר׳שטע אלס פאוירעז זײ
 ױי און .באװעגוגג ארבײמער דער פון

 צו ם1א נאר, קענצן זיי װאם אלץ, טוען
 אדבײ־ פאראײגיגטע די צושפליטערעז

 אוױ זיי מאמז צו אום טמר״כוחות,
 אייס־ קצנצן נים זאלען זײ אז שװאך,

 נע־ װידערשםאנד םינדעםטען דעם טען
 פון הערשאפנדזוכער בושעווענדע די גען
באסעס. די

 בא־ וײ ארויס נאך רופט דאם און
 וועלכע מענשעז, םאגכע פון װאונדערונג

ה דאכט זײנעז,  און צהרליכע גאנץ זי
!גמגשען קלוגע גאנץ

 האב איך װאס אלעס^ דאס װאלם
 m יקאאר אזוי געוחנן נים געזאגט, דא
 ווןואט םארממחן; עס w פינד א

 סטתיק מייקצר דרעס געיאאנטער דער
 טשאנס, םיגדסטען דעם כאטש געהאט
 געטמאן נצקאגט אפשר גאך מען װאלם

 אם הפקר־נמגאתן. די פאר זכות א
 •חביחנז vt אפשר, כדא/ אמאל איו

 נאר דא איז op ורען סטרימ}, א רופען
 גע״ צו עטװאס האפענוגג םינדסםע די

וזינען.
ר מ t דאס איז פאל ױנזער אין א n 

 םוו םיעונג עפענמליכע נאנצע די אזוי.
pn ר מ w זי i  \rm אוואנ* וױ*דע 

m] זימ^ •urn פון #באסעס זײ סוחו. o 
^נ״ גצ^ננעגחייט אזא אױ^ ווזיס מזר
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 אדבײםער סיט שעפי;ר זײעדע צוםלען
 ?,כ אויסגעחוננערםע #ארבײטערי;ס און
 װילינ דין זאלען זײ אז גראד, אזא צו■
 טרוקענעם דעם םאד נלױז אדבײטען צו

 גרונד װעלכעז אױןי #טו ברויט. שטיקעל
 געקאנט סטדײק וױלדער סין אזא חאט
? װערעז אונטערנוסעז גאר

 \,vvivc די דאס ׳אי? עגטפער דער
 ארויסצורד באשלאסען האבען װ/ןלכע

םיז טעז  נע־ ניט האבען סטרײק, אזא.
 אנצױ גאר זאךדװי אנדערע קײן םיינט

 מאכען טומעל, אביסעל בלויז מאכען
ה םיז רײדען  באוױיזען, דילרמיט איז זי

אן זײגען ןײ אז  טוים גאנצען אין ;יט נ
 םען אוינ באװעגונג, אדנײטער דער אין
 אין פארדעכטיגען זײ :יט שוין װיל

 אר־ די \vm פא־דאט אפע:עם גאנץ
 ענגער אין שטעהן אין איז בײטער,

באסעס. די טיט פארכינדונג
 קא־ די םון טעםיניציט די איז דאס

 שוײ דעם פון טעטיגקײט א םוגיסםעז.
 גע־ א אירגענד איזן הפקר, חןרליכםטזגן

 װי און םאראנטװאדטליכקײט, םון פיהא
 נעהירן עטװאם מיט איסיצער קען אזוי
 וױלדע אזעלכע צו זײן מסכים קאפ אין

 קא־ די אז מיינעז, ;אך און מעשױת
 איך קעז עטװאס, דאך טועז םוניסטען

םארשטעהן. אסור
 כישונה׳דינע זײערע װידער געםט

דעמאנסםראציעס. וױלדע
 װאס זײ? האבען זין א פאר װאס

 דעמאנסטראציעס זײערע דעםאגםטרירעז
שװאכפײט? זײער אויסער

 ״,פ ־די־ flit עממ■ דער למסר, ווען,“
 םאר״ געװען װאלט ארבײטסלאזע ליאנען

 וױנ־ די אין םאדשטופט זיך באהאלטעז,
 װאלט געשוױגעז, און געליטען #ה^מך

 געװען װאלט or און זין א געהאט עס
 די צו צוצורוםען רעכט, װי מעהר, ניט

אײער םון ״ארױם :לײדענדע םאסען
 זעהן, װעלט די ?אל !םארשטעקעניש

זיינט!״ איהר הוגגעריג און עאענד וױ
 םאל. דעד ניט דאך איז דאס אבער,

ijn נאר שוין זיך םארבאהאלט עלענר 
 ער .יבזנ ערגעץ אין זיך פארשטעקט ניט,

 זײז קען װאס אויגען. די אוים שטעכט
 ?י װי דעטאנסטדאציע, גרעסערע א

 ברעד־ די דורך םארגעשםעלט ותרט
 מויזענדער צענדלינע װעלכע אין ליינס,

 אײ ברוים שםיקעל דעם אויף װארטען
 םון ברײט און לעננ ;אנצער דער בער

 הא־ קענעז ווערט א פאר װאם *אנד?
 זאגאר אדער ׳זזונדערט עטליכע די בען

 די װעלבמ הוננערלײדענדזן, טויזענד
 װעלכע און ארויס רופעז קאםוניםטעז

 םאר קאענליך אזוי אפט זיך עגזײגען
 װערעז זײ װײל אנטײלנעמער, פילע

קינסםליך? נאנץ ארויםגערוםען
 איז עס זאנעז, אײנעד װעט אבער,

טעז חילוק גרויםער א  דעמאנ־ די צװ̂י
 אזן ברױנדלײגס די p® סטראציעם

 באשטעהעז ערשטע די קאםוניםטישע.
 צוױיטע די בעת בעטאער, פשוט׳ע סון

 וחןל־ שטאלצע, מענשען פון באשטעהעז
 םאדערען, נאר בעטלען, ניט וױלען מ
 אכטענדיג^ ניט שטארק, םאחןרעז -אח

 דעםאנ־ די אין באטײליגונג דיער װאס
 זײ םאר ענדינען זיך קצן סטראציעם

טרױעריג. זייער
 עטװאם דא איז עס אז צוגענעבעז,

 םען דארו• באהױפטוננ, דער אין אמת
 אנדערער דער po באםראכםען אבער
 אפשר און, זינלאזיגקײם נאגצע די דיט

 קא־ דער םיז אונםארשעםטהײט אייך,
 דא- די םון םיחגחאאםט םוניסטישער

חנםאנסטראציעס. ןינע
הא^- באקאנט, װי קאםוניסטען, ךי

 םאר אויטאדיטיס איצטיגע אלע טען
 פון שוױנדלער. און נגנים אימפאכע

 צו אפ גיט דאס זײ האלט דעסטוועגמז
 דאויגע די צו פאדערוגנען פױט קונמז

ט * דאס איז פרופס״.#  העכסם ד
עינ? און מרליד  אםאלי• אין אונז

 אזעלכמ . מען האט אױםשטעטיע נע
ם  אויםגעהאננען פשוט רויבער און ‘מגי
 נע״ איז דאם לאםיעדסלוי. חנם אױןי
tlm ד ״װי<ד מ  אבפז• **סיר^ך. גאנץ א

 מטאלען אחי רויבער אזעלמנ צו קוסיז
ש- ױי ךאך םײנט «אדערװנ*ז, זי'  אג

א  א פארקזנרט, דאה סייגט דאם <1מג
 די אױןי רעכם ijrn פון גאאאמטינומ

®אר־ האבאז ױ< וח<ם מזואצרםאכט,

u דארמאר און r n מ די ח מי ר א פ

 פי! חיפוף דער פוגקט דזןמאגסטראציעס
 נאצוחן- דעסאנסטראציעס די װאס תם,

vo,\ װעינען אירגעגד חאבמן .זײ אוינ 
ציא. הייא-ען

 םאחג״ די זײ;ען לעכערליכער ג¥ד •
 ארױ*£געשטעלם וחגרען װעלכע רונג^ן,

 דעמאנסטראציעס. קאםודסטישע די פון
 שטאטיחד די אז גוט, זעחר װײסען וײ

 װע״ אפילו זאל זי ורון ניט, up דרוננ
 fyrip זאלען זײ אז נאשליסעז ׳לעז

 א?וי און באלײכטונג, םרײע ׳רע;ט םרײ
ױט וױיל #דעדפאר אײנפאך װײטעד.  י

 קײ״ קעז געזעץ הערשע;דעז איצט דעם
 זײן פון װערען קאנפיסקירט נים נעד

 די צוױננען צז פריװאט־אײגענטום.
 רענט קײן נעמען צו גיט לענדאארדס

 עלעק־ געדאון די טענעגטס, זײערע םיז
 בא־ פרײ געבען צו קאסםאניעס טריק

 זײ בײ מײ:ט בעלײכטוגג, און הײצונג
אײגענטום. דיער אװעקנעמען

 םא־ קאםוגיסטען די אז םיינט, דאם
 בא• װעלכע רעדרוגגען, די אז דערען

 רוײ און גנכים םון מעדסטעגס שטעהען
 שותםים די זײגען װעאכע און #בער
 סארטען אלערלײ אח לענדלארדם די םון

 רע״ די כיאכען זאלען קאפיםאליסטען,
 אפשא״ קלאפ אײן מיט »יז װאלוציע

 פרי־ םיז אינסטיטוציע גא;צע די פען
אײגענטום. װאט

 העכסט־אונזיניגע די גיט דאס איז
 אליח קאפיטאליסטען די אז פאדערונג,

 פין רעװאלוציע, די אויספיהרען זאלען
 דאס ןײגען קאםוניסטען די וועלכער
טשעםפיאגס! פײערדיגע אזעאכע
 די אז אננעמען, דארום פיוז מען

 װיײ דעמאנסטראציעס די םון אנםידער
 זײערע אלע דאס גוט, גאנץ אלײן סען

 ניט װעלען און נים קאנען פאדערונגען
 שטעלען זײ אז און, װערעז״ באװיליגט

 איינציגער זײער איז ארוים, דאך זײ
 קליי• א כאטש אפצונארעז בלױז צװעק

 וחןלכע הוננעריגע, די םון טײצ געם
 אלער^יי םון םארשיכור׳עז זיך לאזען

 אוי«י גיט דאס איז סראזעץ. פוסטע
 שוױנ־ אח פײק גרעסטער דער אופן אזא
 קאםױ אונזערע םון זײט דער םון דעל

 בא• מענשען אזעלכע זײנען :יסטען?
 דער צו און רעספעקט דעם צו רעכטיגט

 קעמםער װירקליכע די קוםט װאס ליבע,
םאלק? םון װאוילזײן דעם פאד

 זײ װאס #אלץ םיט ניט זײ העאפעז
 א םון םוחות די םארטוסאעז צו #טוען
 צו אנשטאט ארבײטער, די םוז טײל

 דאס אזוי קלערער, קע• זײערע םאכען
ט זיך זאלען זײ  היפנאטיזירעז, לאזען ד
 איעװיגען ניט און םראזען פוסטע םון
? חלוסות פוסטע אלערלײ םיט זיך

 אױף ענטפער םײן איז דעדפאר את
 #אפט םיר שטעלט כתז װאס פראגע, דער

 אנערקענען צו זיך עגטזאנ איך װארום
 דער חאםוגיסטעז, די םון טעטיגקײט די

א איז טעטינקײט זײער שאלנעגדער:
 זײ װאס אלץ, איז העכסט־נעםעהרליכער.

ד כאאס, ארײז זײ ברענגען טוען  צ
 פאלקס־כוחות, גרויסע די םיז שפאלטונג

 םאראײניגט, שטארק װען נאר װעלכע
 זאל װאם עטװאס, צו םיהרען קענעז

 איצםינצן דעם אין ענדערוננ אן ברעננעז
צושטאנד. טרויעריגען

 גע- זײערע םים סײ קאםוניסטען, די
 זייעדע מיט סײ איז םםרײקם, בלאפטע

 דעמאנסטרא• קינסטלירארויםגערוםענע
 און בײזען צום הראםט א זײנען ציעם

נוטען. צום ניט

n» איז עם r חײייגער אייער 
 כא• ױניאן .די א«װחיםען חוכ

 װאם עע«ער, די אין דינגמגען
 געװארען .אויםגעקעםסמ זײנען
 .קײן :ספרייק געגעראל חרכ׳ן
 «פױק- קיין !ארנײם *בת

 הי םעחר םינופ » ני« !«רבײמ
װאןו ןן «ױן «רכײ® ׳זעח 40
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 אין סריזים א 1אי«םע 1םי חאבען
 גוטע נאר עם זײנען ארער אטעריסא,

? ניט חמ־םון וױיםט 1סײנע 1נא זױיטען
i װי 1םא 1םי עטעצ איך n 1לעזע 
 און סו־אגע אזינעn 1 איבער לייענם

o זוויוי ער ווויבט װילענוײנ ניט n םינ־ 
 בא־ נוט א םאכם אןן שטערען *ום נער

כײש הײםט: עם גריטאםע. קאנםע
 ע«עם איז אויבערשטיבעצ אין מרײבער

j איו אלץ ניט j u n i y
d איך װיל iip באײהינען כל a n 
 טיר בײ נאר איז דערוױילע »ז לעזעד,

 דאנקעז, צו נאט ״אוינער־שטינעל״, אין *
 איך *רחגנוננ. בעםטעו־ דער אין אצץ
 ארונםערנעםא־ ניט װ»ס גאר אויך בין
 געקוםען אדער םארס, שטערן םון צפן
 שוין בין םםבטױן. זײט יענעם םון

ם י#הר עטליכע הינשע  «נעם1נאל אינ׳
 שלאננען־ ayi נעזעהן הןוב און לאנר,

PV אפ־ טויזענדער םון צוזאםעננעשטעלט 
 אױבײטער אויםגעהוננערטע נעריםענע

 ^וםט זשע אזוי װי איז כחד-צײן. אין
 »זא ■צוצצוננ שטעצען זאצ איך עם

 האבען 1טי צי פראנע משונה־םאדכע
 דעד איז «1צאנ אין מריוים א איצט

 הינע י1 1טי האבען דאם »ז תיתץ,
 װידערשפרע־ ןיך זײערע םים צייטוננען

 םענשען גתיםע די באריכטען, כענרע
 םשוגה־ י1 און םטײטםענטם זײערע מיט

m i*o צױ אװי אונז, אתם וננען1»«םי 
 איז װאם גים וױים איך אז טוטעצט,

װאם.
באםראכטען. םעםאריש op צאםיר

 אויס זאנען צאטיר ארייס mu איך
i n סצאוש i n n ע ח־זןםםאכער ש ח  ני
 דרייםינ־ n און עװענױם טע8 טע,7 אין

מך שוין איו עס נאםען. סטע  חשם ב
 װאכינער םיטען א סםח. ערב באצר
nna i אין אזײגער צעחז ארום טא^ n. 
 טראריציעם ?צאוקטאכערישע אצמ צויט

 נערארסט 1איצטצ ארבייםעו־ י1 האבען
 י1צםי נעהען. pn שעאעו־ י1 אין זיצזןן

u איך זעח p ויך םענשען i jn n io n n 
 שערענ־ אין םארשיח« נאםען, י1 אין
 אין מםעחן טראםוארען, י1 איבער נעם
i nאויף ^■־ n .באסאנטע םיצע ראנען 

 איך וועצכע װענען וײ, צוױשען #נים׳ער
ײנןן זיי אז שװערען קעז  םאצ שײן ז
ט  עםטייטניקעם. ריעצ קײן געװען ני

 הא־ און אנענטען אינשורענם טייצםצײם,
םערנעהא^צם נים בען  וואצ אין אונ

 שניירער אפרייטארם, פשום׳ע םםריט.
ipd■ און p i. װאם p n אין «ײ םוען 

 ניטא ? נאסען די אין םיטװאך ם־טען א
ט! קײן עיי איז ,dp הײםט או  הרי־ א ס׳
זיס.

 י1 שטעהען וױיט?ר בצאק פאר א
שניי־ םענ?ר י1 ויינ?ן אט און םאריער.

1 ,ip iהיט?צ־םאכ?ר, י n ,םטאציאר?ם 
 טין םצאבות בעצ און סעינטערט וי

 יײ םון psoinpD די טריירם. אצ^צײ
jpnpa חיכ• נאם?ן וײ איב®־ אום שױן 

w ?טאנאטצן, עטציכ pn ip m ניש־ 
ipmm. רי .ro u נאר ראט ציימצן״ 
 ן.pBוrטוpנ נים זיי pa ׳זײ:?ר אבער
»ip זאנט dpi אויוי i n n p ׳חושכ׳ט־1םא 
^ננ. זײער נאננ, ip״t הייט,  חײםט שצי

dp אין  ארבײכג קיין ניטא סריזיי^ א ם׳
ן.pבpצ א irons צו װאס סון ניטא

 dp אז איבערציינם שױן איך בין
«ן. שצצכטע זײנ?ן  1םי םאצם ציי
»נו אין אריין אבער pn צײטוע א זו

n איר p n n א ip y n  I m p  inps א
 dp אז זאנט .םארד :נײעם שםיסעצ

מן row זײנצן י n צי p 'ip sn .p n, ט  ני
ט״. דעחוון וױיט קיינ?ר ם#הר, ני
 .ip וױיס ססתטא זאננ^ םארר אז נו,
 א .1אבי*װ? כים dpdp ראך איו םארר
n r o האט וואס :D3ncp ?1םיציאנ, 
 פאחרט jtfpa pn צײט ■צצנ^וי חאט
ip וועצט, א אויס  tn זאנט ro u ציײ 
tro, ססתסא איז ro u ,םסתטא צײטצן 

inpipi. אצײן dp ip חאט
ip איר y n  mpp אויןו צײטוננ די 

iro»nw i n וייט ip) pn :
,pna pdpt^ ppi dpi* is יזצנםינ 

s טו*בן pn ipum  p s ^ויך חאם טיג 
p ipv iro l9  | id eiPT'$vpiiPBPin 

i 1סי n ביצריננ סעאיטאצ pn .שישאנא 
jo sn in .ארבייטסצאזינקייט״

in/ 88 .דײײראצר p s iw יאוזר 
יpn iPunnpiD'in 1 זיך האט אצג^

*pero s.נצצאזט וזאט ip *}או־בארנפ.
ניט׳*, םצנט היין האט ip או צע

IPjpi o שטימצאן־ pj'un םים, r u « ------------------------------------------------------

 שריסט, dp3<״p «ן ש?«צאך נ״עט; צאך
dpiiisd 1 װינ??צאר, איןPDS זיײ זיי 

ipj נענוג רא p)nppin| 1תוננ? סון, 
א — נויט סון ארבייטסצאדגתײם סון

O'PIP.
lino שוין איר נין  tn ips't האט 
D»rou א jp p d ניטא p|״ pdu ציי־ 

dp .tro אויס־ בצויז איהם זיך האט 
ובט.1ג?

? דאם איו װאס אבצר
נײעט. שטיצצצ א אויך

 ויס־1א האט םעצאן מיניסטער פינאנץ
 אצ.1 חאצכ א און ביציאן א םאר נצצאזט
 DPDuni י1 צאהצצן קענען צו כאנדס

 װ?צט־ םון טאצדאטען געײעזענע די צו
 01באנ י1 זײנען טאנ אײן אין סריג.

 IPP'i dp און נעװארען אויסנעסויםט
 צוזײ נאר םאר ip::«5inc ארייננעקופען

תננ1 י1 װיטיצ 01באנ סיצ אזוי טאצ  ?ני
ארויסנעצאזט. האט

םאראײנינ• n אין נאך זיך נעפינעז
 האבעז װעצכצ םצנשען שטאאטען טע

'upi ipd צו ביציאנ?ן נצצט, נענונ ip* 
 זיינע; dp אז dp הײםט כאנדס. תננס

 װייסען 1םי נאר צײטען, מטע דא יא
p o in .זור א 1וױדע מען דארף גיט 

p טאן ip m .װעצצז אפשר שטאדט 
dp vd נעפינ?!, דאך
i אי) איך הום n .באוצרי »jpnpD 

 pn אויםגעשטעלם טענשען טױזעגטער
opiip צאננצ ipr ?א זיר ציה?| װעצכ 

האצ־ ■אציציפטען pטציכp בצאס. <אר
“yii?7©n |y ״ « JFD|

j ; « n m ך: טראכט  no דא otf אי
dp •װארטען טענשען סיצ אזוי אז זײן 

 י1 דא זייגען ססתטא נעקפט ip״i םאר
pou װענצן צײטען P3)pii ײ D סא in 

i  pn' װארטען םענשען dp כאסען צו 
j i n  n

n u או אויס, ױך צאום p  pn Dpi 
 '1 באוארנט ipo ױאו םיסיאנס״הויז,

ט שטי??צ im א םים חוננערינ? תי  נ
pn נישטא װאסער. םוטנצ שיסעצע א 
צייטעז. pdu 1קײ

א י1 וזיחדי איר ציתן
pp' dt pdpd) אויוי נייעס iPD«np i n 

Dint r■״ n 1םי tn m 1באצ Osip אן 
o n  .rips ipolB i n איו pp) i n■ 

iro ־®rptp3 ip ip ' iptt pn')־up3־p־ 
 IP'opd )pptn lPהצnכאצ pd כירנצר

nnPPn o n־dp ■am pn .Dppo תט  ו
iptio dpp ipiDPomnD צn25הצ tp 

שטראוי. סראצצנט
!אווי ג?שיכטע. ךי הנאח 1םי םוט

 Dn iP)n'Din אויר ״dpd צppנn״ זאצ
nro י1 סון pdu .ײארום צײטעז ipu 
 iPDirt inn־'D't'iP ntn אין dp װעט

in־DODttpr'n צאחצצן P '® r ? ותצב?ר 
inn האט פבצן ' o n  pn dp סארדינט 

מ up ?טצי t'to דאצאר ?
n o n p צ מ i בי n  pn ip o 'it 

tpa)pt* צייםוננ ),tPD'tt utn iro mn 
pn tpviro i'D pn s in i in  «u'd tn 

i n r  o n  snnpt ipnnn npnpsn איינ־ 
pd ipddpp 1דאצא םיציאו אײן pn 

o n  .in P ' iP3pn הייסט tn חיי־ וײ 
p)pd מענשצן onnpi ipann הכגסח pn 
o n אהר' n po inpo dm'tp pa 

i P D ) n n ו ו י ל י i. נ n ) n i 
nn tpvtro p* חייסט rtn i ' i  tn dp

 זיי ;iPB')pt ניט D'tnp po npn נ?ן
n ssnopt ironn נאנץ »P3P) inp.|

n 1באצ װי זויינט,  IP^u dp •אווי 
P3nn ps)pu pi| נעםאנס n סיציאן 

isisd' יאצאר  i n  lPt"t ,in P נאך 
ssn&pa ipsnn ro)pu p t'ttn  in ro צי

םיציאן, |P3)nn צו סיציא(, דו־יי־סע־ט?(
pn .in צו P ' in 'J 's  $psipo אסיצו 
3 ssnsps tpsnn ontt *iצו צויו u tn 
1 DPI'® s i n1אצא, DPt'tS J'PDtD 

pd»3 n i n t |  ,m )n i) ?1װינצינ, nn־ 
ITO אצץ נאך n ssnopi נאנץ tnp r 

),IPtn)PK3 BU T t IPtPP |tn  |P3P 
dp is קיין נישטא וײנען ro u ציימצן 

np'ipsn pn. חייסט איו ipu tn  dp 
— 433pip> m  u s d  ntpn iro )s 
ע?ן צײסצן די ®i נאנץ וי  is j  ,rou 

o וױיס?ן u  ito in.
3 nt ,uאצד no dp h p  t*n , 'i ts*

'1 PD IP3P131SD *IPBDP11 i n  PD
iptnP 'ipsn ,וזכטים u  ,Bpp pd' vu ' i 

n  j »3Ptp)pj שצג^יאציטי r> ®  n־ 
ip rn  dp tntt ip o 'it r o n  j w

out ii)u i tin גיט

 po inptD'tn |p)nt tpsips םיציאנען
IPTPtt |P3'1SP3 ,iputn צו OD3)Pt*

uru'p |ptn')®  tn ,nno־ utn jp)nt
pn |pipt ,סריתרען pn Dpons םא־ 

iP)nt dps ויך n  ip3'K iP '')rstn 
 n 3-' בײם,1א טאנ n ווכענדינ נאסען

ipd ט 'u םאר במי p pip"t1־ n ,ipאך
1P3'n|׳ P3)Plt IPD3PD PDJttPt .anp

p tn )n t ; | pd”3ib  ipipp pn iP)'tt 
P3) זאצעו מצאכות tpstptn iPDim צו 

ip אין כעטעצ־בײיט i צײט dp ipu 
.ipd'U pdu וײנעו  n i.״ ipu ניט 

 ויך ען11װאצ:י כיציאנען נאר טיציאנ?!
 pn ? ni זיר did Dntt נאס?|. n אין
משונע? ועצט1 די

u און n u p i iputn? אונזע־ע און 
 האצטען מעצכע די אט ? פאציטישענס

'PP)p 3ip ipip׳ints פאו״ ינען1א רי 
i ען1שװע און היט?צ צום גצײזט 't ײ  נ

pt')”n p)n״iPD או t" ל<יז3 ען3הא 
 IP3"t יעו' — הכצצ, ת31ט זינען אין

t?  נ־ט ”1 האנען צטשצ ontt 1םא ״
dpi iroupun י1 סון אט3אנ Dtftt p)n 

tn ipdpspj i האב?ן ' t וײ זאצ םען 
p3')dp in : mo iPD'tpmo דא־ ב'ציאן 

 אװעפנעבען נ?צט אסpn 1 01באנ צאר
ip אין בײטסצאזע1א p:'ip::tn די 1צ i 

DPDuns po tmino, 1מוע וײ ײי dp 
 pj)ptt אטען1סאצ p:ptpttw n טיט

 i ינ1ועצט־ק1 אין כאטייצינט ויך האבען
Di#tt ip םיט i ip :ip  t'n  ontt האט 

 שא־ צו צעבען גאנצען dpi אפגעגעבען
ontt DPI Its ,1PD'D3”1 P)n '1 IPD 

 פאר- 1צ inn1 mo n |P3p:p:an האט
ipipodip tn ,ipd3u די po)psntp::n 

n אוצתת n n  po? טים Dntt איו •ip 
ontt m  ip: האט P3p:p:sn| ןײן 

Donip p« lin o האצט?ן1יסצ1א n n n 
 אנטמיפצ?! ,ipn'Pip w ,|P3P( כײם

no '1 PD ,!PtUPD 1P1P3”1B3 pn־)
'*s  DsmspiDtn ipsnn ps)ptt irotn 
')3 DP)'ipp:D'in ,ipw pd |p:n•אםצצ 

ipDipi pn dipds iid ip:: itpp, פאר־ 
.Dt)3 pn o)ptt n IPPJHD

 ־ip 1ײטצ31א וײ זײנען ontt טיט
ddip onmnD ? iPon)nD n  po ip: 

I די 't  )nt : : n u n  ' i  tn |Pom)nD 
innoo צו ip:n')'3 |p:in3 ipi'ip 
 יmo pn 1 צאהצ?ן1יסצ1א «ײ חוצארס

3in״po nt3i: ip)sp3 ipd )nt ipo 
ou־n)'D p:'Plnn־«:?DtpimD ?iPBn

sto ontt ייר n i? זױ IPs D3'ip 
1 |p : 'i  ?ipo:n)o o n  ito Dimי 
P־'no J du npnpsn pn |PD סאר 

tin |P3inos ontt' סיצ po ipbupd 
i ? iputn: pn iro די ip״ 'it יסא1אםצ 

t'n  j» 3 P )r i n i t א D 't'V אין ),i:n 
ipbpi |p:ntt iid ne ויר p:un')'D n 

3 pn oD'tp iptt ? |PBD»p:"nאט ;n 
n ip 1צ 'd i t  inro mo ipdmp 3האצ 

o u n u n  in'>ia באודס ?
on pn«׳i זיינעז:ni in צװײ -psn

onp'i ? אײן i  n ,np'ipon״n ,P3 
ps)ptt p:pDpiDp:ip3'n in ,Pont 
opipr'n in 'n  pn op'Dmtn oiptt 

po p:tro שםאצץ,  siptt ro)Pti

ip:n')'D pn i װאױצסאנ 't  s in : pn ; 
s  ,ps'in  in ,np'ipon pD'itn n pn 
cp tntt ,np'iPDB tn ,pdipuiiisd 

ip i Dtnpn 1א:ישע1כ D't'ip, 1י:?3איי 
iputn, שטענוײנע Dpono tntt ;D'U 

:nsnptt po p:tro  ipiptt opono pn
IPiptt ip i: 'p  pip"t 'it :'iw npttp

n: 'IPI,״: iid ip i ,iputn po Dimp 
Dtn)intti8D. 1אםש t:״in : dp ip 

iron*' צוױי  '1 ? Dnp'ipon pipi:ttn3 
D'IDD )ntt, po np,1 ״P1 |tD '1 pn 

iptns,״ ' ?
pn 1אשש '•ip sn 'p i''3  '1 ip:"t 

TP3'tn ip i ,onp׳utn ip i pn pn)e 
|PD)'tDinD |P3)Pt DPI |tD Pn)C1TO 

?1:3 ip»'DD')nD'Bnp
D'IDD )ntt ! |" t DP ttD 'tin ,n'

3 n  pnזיי:ען י1אוע i ' t נא:ץ ::*pnn 
.Duntns po

pot: D'nno צײטען ip ip i pn־'
ip ?טײ(ען1אשטא:3 זײנען ויס i  po 

ip3)pt טשונע׳נע,־ utn  ip i .o)ptt 
:ip:n')'D pd ip א איו מענשען *nia 

pD3'tip:pp/:tn n  pc dph ציא:עןיב 
om )n i, םיט P3)ptt די ipo'D :pr'n 

iPD'it יט: entt 1צ P3 ” t pn |no־ 
ipd ו י ip 3 ז s 'ip iײ tn :: t iu p i ip i 

 i'tn |pn'')ppttn* זײ בײ dp )nt זי
ט. :dp פ^צ?נ ib 3 י1 װי' ) 'n i |p:n־ 

ip:"t Din( א utn dpi po Dptinie 
ip:, ויט: pt')i:npp '1 po di)3 pn 

P3)P11 1PD” 3in PD3'1in3 |p:n')'D 
-p) |pp:w ip "t Dptippmap: |P3nn 

D'tp ipotpnB in c ip i ipsnn pn |P3 
dp .|PD)nmpi tv ipbp)  Dni tup:

t't)3 |p:” l ײ11צ (*P! IPI |1D |PD” t 
1P3 1םאצשע .P3DD

t'n tn)ps ,D3pip: rn  nno  ! n' 
D3pipi .D3pip: t'n  ipttntn ,dbpipi 

t: ptt ip״ ip) |to iptPipn p)n n  jp־) 
1 tn ,ip:nt P3צײטען י np'ipsn pn 

mo .pst: ipi' ' t וײ D't'ip p'p t'n
t .nou" ײטסצאו31א אײפיו זײוצן

dp |tn ט1שא ipd pnp"t .D'i " t 
D1' ,P'nD |PI"t31־D1׳'.P3

P3)P1t '1 t't)3 lPI"t D3P1PIDtn 
dpi ipsnn ױיפטוס נאנצען :ipanrp 

pn ען31שטא iputn po, '־®pn )Pin
1' D't13'')־"t |PI''t D3P1P»tn .DI

n rn שײי?ן וײ ontt dpi טיט  dp tn 
D't'ip dpi D 'nn: IP® pn D't'ip 

”D®1P1 D3P1P»tn .lP!'D 1צ tn3 
Dntt ‘,DU IP1P1SO pn |PDP3"t Dntt

t Dntt ,DU |P”10 |fn |P)D11D« זײ
ipdp: pn ip)dp3 .וײ ויט IPi” t 

D3pip:stn.
 np'ipsn pn D't'ip i !״p :ישטא

n  pn n i I 't  Dip:)ntt i)n: .נאסען 
3in n״IPDim ips בצויו IPP'tns 

tn dp sto  dpi pn im orinD dpi 
|.P3'ti3p: pn ipdpi

ר ע ל ע ג ם נ ח ע ם ע ב ם י או

•p:. po PBWD'tn ipdpp) ip i pn 
DPI DtS)PID'tn I'D |P3nn 0”P!®3P1
ttD inoipvo onr dpi po iron: 
 ptt ,n'D)pin)'D pn ■nr Dino)pip(־
|tD 1PD''3in '1 |tD IPiniPP! snn 1P3 
p 't inD m )ni 100 •t'tn pprs n ■nr 
 pou ארכ״ט. pn otn :ישט piin p»p־
. D11 111 10ײPD3')P3 iputn 'tt ip i

d י i  i  n

ם יקלאוק ע ר ם ד םער פרע
ם א קז ר ע ט ם י !או

י װ. ג ל. א. /35 ל«סאל ו
אנ, ט ם ־נ ם די ע ן ד ע ט ו ר, ז א רו ב ע ט ם א ר ה ע ד ד ע ב מ ע  ם

^ נ י ט י ט מ ע מ , כ נ טי טי ש נ ײ ען א ס א ל ש א ן צו ב ע ר ע כ ע  די ה
ע כ לי ם נ ע ב ע ם װ מ דיו ה 35 ם ױ ט so א נ ע ך. א ם א װ

מ18 געחם ®םמג 1םעםבע דעם pc באשלום 1דע  Domp אין י
iPDim is אםאצסטpa 1 .1931 םערץ,׳ סען28 דעם שבו^ :  itt'n  optt 
p)nst| 86 אוי«י דױס s  dipd .םען28 דעם נאך ײאר p y s חר װעם  אי

ע צאחלען דארפען עו  װעם איחר אויב ייאר. 8 םעט* 60 אױן* דױם איי
ס חג אסצאהלען ני ע  װעפ םאנ, םא:סעז1אויבענדע דעם כח דױם איי

ען איחו• מ א ע די אויף צןןחלען ד ijr דױם גיי t  t s c צייס. גאנצער
pn d באצאהצם .ou פאתאפצצטינס pi p it 's ועצם. אײר שיארם 

ipiptt om'Dwaiti ::p ie r optt *nnna tvotpptpp ip i pd ot)»s3 ip i.
װו ט סו ע סז ד ע ר א א ק ב »ו ל ן ק ס או ע ר ד

ם םער אן, ®רע ל װני א ק א 36 ל
t n i m  M K P B O O M.\ קמיזן, םאקם a s rm p c.*
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 פון פאדלאנג דער
שורערס די  מאנופעקט

ע די אױסצונוצען ט עכ  של
ײטעד די געגען צײט ארב

גע־ זײגען טיר
 אז ןיכער, װען

םא־ קלאוק די
 נופעקטשורערם

ן װײםען י ו ש  
 םײנט עם װאם

 אזױ שױן איז פראנע די ארבײםםלױן. םיױםום א •
 םארהאנדעלם און נעװארען דיםקוטירם םאל פיל

 װירקליך פראגע דער אץ איז עם אז געװארען,
 1קע טעז אז נאר װארט. גײ א זאנען, צו שװער

 איבער טען זאגט װארט גײ קיין זאגען גים
 דער איצט עם טוט אזוי און זזערטער. אלטע

קאונסיל. אינדאםטריעל דעם פון םארםחןםער
 ער װײל עם, טוט ער אז ססרשטעהען, םיר
 געדריק־ שלעכטער, דער אין איצט אז גלוינם,

 א לײכטער ארגײטער די םען קען ציים, טער
 ארױםנעםען דןןרינער קען טען און טאן קװעטש

 ארנוםענטען אפגעדראשענע אלטע, סרכױו פון
 װײ• שנײדען צו צװעק םאר׳ן נאנוצען זײ און

חשעם.
— a מאנו^טשודער, קלאוק a םיםגליד *U

 נעשני־ בסוד האט קאונםיל, אינדאםטריעל דעם
 איז ארבײטער. זײנע פון װײחשעם ךי ׳טען

 קלאוקםאכער די און אויםגערונען םוד דער אבער
 םא־ חןם געגען קל»גע א גענראכם חאט יוניאן

 װאלט צײםען נעװעהנליכע אין גופעקטשורערם.
 באצאלען געהײםען םאגופעקטשורער דעם םען
 אראפגענו־ זײ םון האט ער ױאם ארכײםער די

 די נעענדיגם געװען װאלט דערםיט און טען
 אזעלכע, צײםען די איצט אבער זיעען קלאגע.

 םארטרעטער זײערע און נאלעבאטים די װאם
 דרי־ צו הײנט פאר נלויז ניט אויסנוצען וױלןןן

 זײ שפעטער. אויף אויך נאר ארבײםער די קען
 םענען צו רעכט דאם פארזיכערען ןיך װילען

 דזאבען נאר װעלען זײ װזןן װײדזשעם שנײדען
 פארטרע־ דער םאל. אלע םײנט דאם און חשק
 גע־ נעםלי־ האט טאנופעקטשורערם די םון םער

 װע־ בײ ארכײטער די אז ױניאן, דער ענםפערט
 האכען װײדזשעם די געשניטען האם םען םען

 ױניאן און׳די םיגיםום דעם איבער נעקראנען
 די צאהלען זאל םען אז םאדערען, כלויז קען

 אבער סיניםום, דעם װי װײניגער ניט ארבײטעה
 צאלען זײ זאל םען אז פאדערען, ניט קען זי

פינימדם. דעם אינער
 געלענענ־ שפעםערדיגער א בײ. װעלען םיר
 דער אוי,ז אפשטעלען זיך אויםפיהרליכער הײט

 םי־ דעם איבער צאלען טיינם עם װאם פראנע
 ־ פון אפםאך דעם אין םיינט עם װאם און ניםום

 כרודער ארבײםם־לוין. םיניםום א ױגיאן דער
 קלאוק־ םון םענעחשער חשענעראל גאגלער,
 קלאגע די האט װאם כאארד, חשאיגט םאכער
 נע- םאנופעקטשורער חןרטאנםען דעם גענען

 טשערםאן אוםפארטײאישען דעם פאר בראכט
 ארכײטם• םיניםום חןם וועגען פראנןן די חאם
 די םיט יוניאן דער פון אפםאך חןם אץ ייץ

 געםאכט קלאר פולשטענדיג מאנוםעקטשורערם
 באװײזען גענונ ;עבראבט דערבײ חאט ער און
 יױ דער צווישען אפםאכען פריחערדינע די פון

 זײ אזױ וי1 און םאנופעגןטשורערם די און גיאז
 םמיטום חןר אז געווארען. חרכגעפיחרט ןײגען

 די פאר געווארען באשטיםט איז סרבײםם־לױן
 דער םים שאפ אק ארגײםער לאנגזאםע גאנץ

 דאר־ ארבײםער שנעלערע די אז פארשטענדגיש,
 דא װילען םיר באצאלם. כעםער קרינןןן פדן

 כײ געווען גים װאלם עם װען או זאגען, בלויז
n חשק דער גרױס אזוי םאנופעקטשורערם 

 םא־ צו ציים שלעכטע איצטינע די אויםצונוצען
 ערנער, ארבײטער זייערע pa דאגע די כען

 םאנופעקםשור־ די pa םארםרעטער דער וואלם
 אוםפארםײאישען צום נעקוטען נים עדם

 םמי־ ווענען אױםםייםשתג אן זוכען םשערםאן
 אז דאך, אמ קלאר װארום לױן. ארכײםם םים
 װייד־ גע׳יניפעז האט םאנופעקטשורער חור

 םאנופעק־ דער אז דאך, איז קלאר pa זסעם.
 זימע ארבײטער ךי געצסלט גים חאם #מװחןר

חאבען זײ װאס דעדפאר םיניםום חןם איגער
m a a a a a a  a a l b L A a i M  44 fe ih it aaaiam - tete a mm m *  טעחר, געצאלט זײ האם ער אױנען. שעחגע

ווערם זימען זיי m געװאוס®, חאט ער וױיל
 זייעחן גןןשניטעז

וױמינעד זײ
אייגעי®־

 קיץ גיט
1גי

 ארכיי־ אז דעם, אויף אײנגעהן גיט קען ױניאן
 דער װאם און םעחר װערט זײנען װאם טער

 זײ אז צוגעגעבען, חאט אליין םאנופןןקטשורער
 װע־ אראינעדריקם זאלען םעחר װערט זײנען

 כאשטיםט איז וואם דױן, םיניםום דעם צו רען
 דאו איז ארבײםער. לאננזאםע פאר געװארען

 םאר געװארען אײננע^רט לוין םיגימום דער
 ארגײ• שנעלערע און בעסערע די אז צװעק, חןם
 דאך עם איז אזוי און מעחר. קריגען זאלען םער
 פון בלויז נים געװארען פארשטאנען םאל אלע
 אג• גאלעבאטים. די פון אויך נאר ױניאן דער

 םארשטאנען געקענט ניט אויך עם חאט דערש
 הײנט עם פרובירם אײנער װען און ווערען.

 א םון אויםדרוק אן נלױז דאם איז כאשטרײטען
 די ארבײטער די גענען אויסצונוצען םארלאנג
צײט. שלעכטע איצטיגע

םען לאזט שיקאגא םון םךן רםואה די
די אז װיםען, אונז שטיה־ארבײט

tw n ײיסעי נ״ט S ־עה S”? ? S ״ S S
שאפ. אײן אין בלויז ארבײט םען אז און ניט

 איז עם נײעם. שלעכטע זעהר איז דאס
 די אין אױפ און סעזאן פון םיטען אין איצט

 ניטא איצם נאך איז שיקאגא פון שעפער קלאוק
 שיקאגער די םון לאנע די איז דאן ארבײט, קײן

ם־ןיעריגע. א זעהר קלאוקמאבער
 קלאדקםאכער שיקאגער די םיט זײנען םיר
 אנריםענם, לעצםען דעם צוליב צוקרינם אכיםעל

 זײערע מיט אונטערגעשריבען האבען זײ װאם
 אז גוט, גאנץ װײםען זײ אבעד כאלעבאטים,

 אין סאראינםערעםירם שםארק זעהר זײנען מיר
 לײד, זעהר אונז מוט עם אז און װאוילזײן זײער
 װאלטען םיר ניט. ארכײט קײן האבען זײ װאם

 שטרײט דעם אין אז צוםרידען, געװען כעסער
 שטיק־ אויב נעהאט, זײ םיט האבען םיר װאם

 די פון לאגע די פארבעםערען קען ארנײט
 נע־ געװען בעםער זײ װאלטען קלאוקםאכער,

 אונ־ ניט געװים איז עם און טיר. אײדער רעכט
 נעזובט האבען זיי װאם רפואח, די m שולד, זער
 נים נאר זײ האם לאגע שלעכטער זײער םאר

געהאלסען.
 דים• צו אוגאנגענעם זיך פיהלען םיר און
 שיקאנער די םיט פראגע די איצט קוםירען

 ארנוםעגםען, די דערםאנען זײ און קלאוקםאכער
 שםיק-ארבײט אז אננעגעכען, חאבען םיר װאם
 אר• טעהר שאםען צו רםואח קײן זײן ניט קען

 עם זיר פיהלען םיר קלאוקטאכער. די םאר כײט
 םאנבע צוליג טאן צו נעצװאונגען דאך אכער

 װעל־ ערטער, אנדערע אין קלאוקםאכער אנדטרע
 קען שםיק־ארבײט אז אײנרעדען, זיך לאזען כע

 טיר שעפער. זײעחן אין ארכײט םעהר ברענגען
 א אויןז אלם שיקאגא אויף אנװײזען זײ װילען

 שי־ אין קלאוקםאכער די האכען אט בײשפיל.
 שטיק• פון רםואה די אויםנעפרובירט קאנא

נעהאלפען. ניט האט זי און ארבײט
 לאגע די פארשטאנען נוט *עהר האבען םיר

 זײ האבען און קלאוקםאכעד שיקאגער די פון
 יאה־ אץ יאהרען פאר האבען זײ מיטגעםיהלט.

 אײ־ זײער און ארכײם זײער פון געלעבט רען
 האט ױניאן ארגאניזירטע גוט זײער גינקײט,

 ארבײטם־ םענשליכע םעהר זײ םאר געשאםען
 עקזים־ זײער פאר שױן םעהר אץ באדיגנונגען

 אנגעפאנגען האט אבער, כיסלעכװײז, טענץ.
 שעפער זײערע פון ארכײט די םארשװינדען

 זײ אז צושטאנד, אזא צו געקוםען איז עם און
 זײ- אין כאדיננונגען ױניאן סך א געחאט האבען

 און ארבײט. װײנינ זעהר אנער שעפער, ערע
 אן אםילו אן זיך םען כאפם זיך םרינקט םןןן װען
 אין קלאוקםאכער די טעםער. א םון שארף דעם

 גע• זץ־ אדער אײננערעדם, זיך חאבען שיקאנא
 םון צוריק־איעםיהרוננ די זאז אײנרעדען, לאזם

 אין ארבײט םעהר ברעננען וועט שםיק־ארבײט
 זײער ערקלערם זײ האכען םיר שעפער. די

 אורזאכען, די אז געזאגט, זײ האבען םיר טעות.
 אין לאנע געדריקםע אזא געשאפען חאבען װאם
 און םארשידענע זײנען אמדוסםריע קלאוק דער

 די אײנםלוס אן דא חאם אלץ וױ וױיניגער אז
 שטיק־ארבײט. אדער װאך־ארכייט pe סיםטעם

 צאלעו pא ציםעס םיט האם שלעזיננער פרעז.
 קלאוק־ די פאר בעםםען\פאל אץ אז גאוױזען,

 אפילו שוץ זאלען זײ ווען םאנופעקטשורערם,
 די po ארויםיאגען קענען שטיק־ארנײם דורך

 װאך־ חרך װי ארכײ®, י םעהר קלאזקםאכער
 דעם אץ אונםערשײד דער דאך װעט ארבײט

•Timm פרית pn נאר װעם עם אז קליץ, אזוי 
 פעחינ• קאנקורענץ זייער פאתרעםעתן■ גים

קײט.
דים־ צו אויםען נים m זייגען םיר אגער

 חא־ װעלכע אוחאכען, פארשידענע די קיטירען
 דער אין לאנע געדריקםע אזא געשאפען כען

pimp .אתסער• כלױז װילען םיר אמחםטריע 
 שםיק־ארבײם פץ אײנפיחרונג די אז שםריימןן.

 נים אבער פאמתעחמ כלױז לאגע די קען
 1שםיל ?לאו?םאכער. די פאר םארגעםערען

 יאגעגיש now םעחר שאפען כלוח קעז ארבײט
 םעהר קײן ניט אגער ?יאוקםאפער די פאר

ארבייט.
שםיגן■ pa •רעדיגער pa נביאים אלע

K נעםעז אתדתאוריע p*ty וער pa ארגײא

י . י

.די אז א-נז, ש*י;ט עש אין מעו ווןזו
ש צו טי א מר א מ ע  אדטיניטטראציע א־צטיגע ד
צו־ זיין װיל 1 לאקאל סון *ר

 א-טגעזונד, איז ״צו״ װאס און הןמאקראםיש
װערטעל. אידיש אלם אן זאנט

 דעמא-. םך א ניט םײנט צו־דעםאקראטיש
 װי פ־נקט דעםאקראטיע, נארישע נאר קראםיע,
 נאריש נאר פרום, םך א ניט .םײנט צױפרום

פרום.
 אינטערנעשאגעל דער פון קאנסטיםוציי< די

 ניט באזארגט זי דעםאקראטישע. » זעהר איז
 פיחרען זיך זאל אינטערנעשאנעל די אז גאר,

 אויך זארגט זי נאר דעטאקראטיש, םולשטענדינ
 פיחרען זיך זאלען לאקאלם די אז דערםאר,

 זאלען באשלוםען זײערע אז און דעםאקראטיש
 אופן. דעםאקראטישען א אויף װערען אנגענוטען

 אין זײן זאלען כאשלוםען זײערע אז חײםט, עס
 פאר־ דעם םיט און װילען דעם םיט אײנקלאנג

םיטגלידער. די פון םאיאריטעט דער פון לאנג
 פון האם 1 לאקאל פץ אדםיניםטראציע די

 מיטינג םיטגל*דער אלגעטיינעם ערשטען דעם
 נרויםע די אז זעהן, געקענט האל װעבםטער אין

 דערפאר, איז םיטגלידער די פון םאיאריטעט
 א אדער אופן אײן אויף ױניאן די זאל מען אז

 דעפי• איהר אכצושאפען געלד געבען צװײטען
 אר־ איהר םיט אוננעשטערט אנצוגעהן און ציט

 דעם אין איז םיטינג דעם pa שטיםונג די בײט.
 כלויז איז עם קלאר. םולשטענדיג געװען פרט

 דורך קוםען זאל געלד דאם אויכ פראנע א נעװען
 םפעציעלען א דורך אדער דױם, געהעבערטע

 רע א צד געהן ?עדארפט האט דאם שםײער.
 שפע• זאל טען כדי און אבשטיםוננ. םערענדום

 בא• רעפערענדום די אז זאגען, קענען נים טער
 געװארען אויםגעשטעלט שלעכם' זײנען לאםם
 װערט עם אז באשלאםען, םיטינג דער האט

 לאקאל םון ןןקזעקוםיװע דער צו איבערגעגעבען
 װעט זי װי לוים כאלאט דעם אויםצושטעלען

 נויטינ ניט דעריבער איז עם פארשטעהן. עם
 דרײ « םאכען צו עקזעקוטױוע דער םאר געװען

 םאר דױם, העכערען םאר — כאלאט עטאזשיגען
 עם נים. ג«ר פאר אץ עסײלד ם*ע*יעלען א

 װען כשר דעםאקראטיש גענוג נןזװען װאלט
 צװײ א בלויז געװען װאלם באלאט דער

עםאזשיגער.
pa אלגעםײנעם אן םון כאשלום א אויב 

 געגוג דעםאקראטיש ניט איז םיטינג םיטנלידער
pa א דורך װערען באשלאסען אלץ םוז עם 

 דער איז װאם טיט דאן כאלאט, רעפערענדום
 םים־ אלנעכױינעם צװײטען דעם םון כאשלום
 דעםאקראטיש האל ברײטנט אין טיםינג נלידער

 םיטמג ערשטען םין באשלום דער װי שטארקער,
האל? װעבםטער אין

 עקזעקוטיװע איצטיגע די אז װײםען, םיר נו,
 געננער םארשידענט נעגנער, האט 1 לאקאל פון
 געלע־ קיין זײ געכען ניט דעריבער װיל זי און

 דעםאקראםיש ניט איז זי אז זאנען, צו גענהײט
 ם»ר אז כלל, אלטער אן איז עם אבער גענונ.

 עם זיין. ימא ניט םאי װי סאי מען קען געננןןר
 ש־ײגער דער װעגען לידעל באקאנטע דאם איז

:זינגט שנור די װאם
לאנגזאם איך נעה

קריך. אין־ אז זי זאנט
גיך איך געה

שיך. די רײם איך אז זי, זאנט
 געענדיגט זי־ האם װאם מט, איז עס נאר

 דעם טיט 1 לאקאל באגריםען םיר און נוט.
 האבען 1 לאקאל פדן םיטנלידער די ענד. נוטען

 » האכען װילען זײ אז גאװיזען, אםאל נאך
 נויטיבע די ברײנגען צו גרײט זײנען אץ ױניאן

,איהר. פאר קרבנות

ײט״ די  דער פון גאשלום דער ״נעדעכטינה
טליכער אלם א אנ . מ י ע י ע י ן צ
פאר• צו נעשאנאל י״"

תכ־ די װאנדלען ע ,נ
 געחט זשורנאל, מאנאםליכען א אין טיגסײט״

קראפט. אין ארײן ענדליך
 —אינ דער פון עקזעקוטיװע חשענעראל די

 דורכאױ געאײלם ניט זיך חאט טערנעשאנאל
 קליװיענחןר דער pa באשלום דעם פיחרען

 . n געפיחלם גים חאם זי לאנג װי קאנװעגשאן,
 דער אין םאן. צו עם נויםװענדיגקײם דרינגענדע
 אגנע־ גים איז קאנװענשאן חןר pa רעזאלוציע

 די װען צייט־טערםק p'p געײארען נעבעז
 עגדע־ די םאבען זאל עקזע?וםױוע חשענעראל

 פערםעל״ לעצםען דעם או̂י אבער װנג
 ipptpy חשעגעראל דער pa םיטינג ליכען

 נע ra עם אז געװארען, באשלאםען איז
 p>p דער pa חןזאלוציע די װען ציים, .די

 ״. װעו חרכגעפיחרט זאל קאנווענשאן חןר
r אמ ציי® די װייל a® .םאדערט יואס אזעלכע 
 |1א יתיאז• דער pa עקאנאםיע םענייכע מןדע

 יווי ,גערעכםיג?״®״ דער pa פארװאנדלתנ די
 איטאליע־ pa .חשאםםים״ ענגלישען pa אױך
 אוי םאנאטליכןו אץ ״ױנטחױ*׳* נישע
 נאנץ v ױגיאן דער שפארען ווע®

 * סוםע.
זײ

ייי ®עי•
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דים צו צײט פון
pa .צכױן• ב

 ארב״טס■ »רםעע נרױםער דער צו
 צוגעקוטען זײנען אםעריקא אין לאזע
 זײנען דאס — הונדערם עטליכע נ*ך

 קאנ־ דער װי נאכדעם קאמתסל״ט, די
 קאד די נעשלאםען. זיר חאט נרעם

 א ארוםמחן איצט ומלצז נרעםליים
 קאנ־ דער ביז לעדינ צייט יאננע נאנץ
 נײ. דאם םון עפענען זיך מעט גרעם
 ניגג זארנ ק״ז זײ םיט איז as אנער

 זיי ויען נאצאהלט, קריגעז האננרעסליים
 דאם אזן לעדינ. ארום אםילו געד׳עז

 וואם אוחאכען, די פיז אײנע אםשר א־ז
 װענינ אזוי זיך האבען ?אמדעםלייט די

 אר־ די םון גורל דעם װעגען נעהימערט
 קיי) נעזוכט ניט האבעז און בייטסלאזע

 אדבייטםלאזינ• אפצושאםעז װי םיםלזןן
?ייט.

 ארכײטער די האנען אלנעם־ין אין
 דער וואם נאדויערען, צו װ^ם ניט
 נעשלאסען. ןיך האט סאננרעס טער71
 װען געטאז נארנישט זײ םאר האט ער
 חאט טאםער אין אפעז. נעײען איז ער
 אנצונע־ נעצװאוננעז נעםיהלט זיך ער

 ־W 8 ני« האט ,װאם נעזעץ א םען
 פאר ניצליך זײן געקענט מאס וױסער

 הואוחור ■רעזידענט האט ארבײטער, די
 םענא־ רא מיין איך ותטאאירם. עם

 װעגען נעזע׳דפארשלאנ װאננער׳ם טאר
 נױראם םארםיםלוננ • ארבייטס שאפעז

רענירוננ. דער םיז
 ארנייטםלאזע די »ז אםח, איז עם

 נעזע׳ר װאננער׳ם פון א*צט װאלםען
 נעײארען^ נעהאלםען ווענינ פארשלאנ
IIWM 18S וואננןר׳ס rm rw m אר־ 

 רע־ דער פין בױראם רםיםאונכ8בייטס־פ
 םארלייכ־ *ו צוועס דעם האט גירוננ
 אדבייםער אונייטס־זוכענרעז t8 טעיעז

 דער־ ז^צ ער און רבייט8 קרינען *ו
 דעד סאר *אהלען רסעז8ך גים ב״

 איצט נוט. נעוױם איז דאם טובה.
 ארנ״טם־םאר* •ריװאטע די עם טוען

״ און אנענטורען םיטליננ  זיר לאזעז ז
 דערצו אח באצאהלען. נום דערפאר

 «יי םון לע8 אויו• ניט זיך מען קעז
 ארב״טם־ די אויך אבער פארלאזעז.

 ר^נירונג דער פון בױראס פארמ*טלונג
 װען ארבײט, פען8םארש בלויז הענען

 כלויז דארפ םען און םאראן, איז ארבײט
 די טים ארנײטם־זוכער די צונױפםיהרען

 ני־ איז אנער, היינט, ארב״טם־נעבזנר.
 אר־ די *ונויפצופיהרען ותםען םיט מא

 ר־8ד דב״םס־געכער8 די ב״טם־זוכער.
 |8פאי איצט זיינעז עס נ<ט. זײ פען

 װאם נאר דזשאבם. װי ארבײטער מעהר
 ■רעזידענט ווען אונטערשייד, דער א־ז

 פאר־ נ־ט ארנײטער די האט הואװער
 װאם נעזעץ, אזא אפילו האבען צו נונצז

 העל* עפעס א*ז עם װען נאטש זײ קען
v ̂ םען.

 פרעזידענט »ז זיך, פארשטעהט עס
 ותטאאירם האט ער »ז זאנט, הואװעד

 דער םאר נעזעץ־פארשלאנ װאננער׳ם
 אױב אבער אדבײטער, די 1םי טיבת

 פרײנד .גיםער »זא יא שוין איז היאװער
 םובות, מאן ןיי װיל און ארנ״םער די

 עיעם נעםינען נעיוענם שוין ער האט דאן
 צו אײדער זײ, םאר טובח בעםערע א

ביל. ננער8ײ דעם װעטאאירען
 םעריהא8 אין רנײטער8 די אױב

 ?ײ ותלען דאז זכרון, שטיהעל 8 האבען
 וזאט הואווער פרעזידעגם אז נעדענ^ען,

 ארבײטס־ נרויםער א־צםינער דער אין
 מ־ נארנישט לײן8 גאר ניט לאזינקייט

 נים אױד האט ער נאד זײ, פאר טאן
w זאלען נדעחנ8 «8 דערלאזען, w טאן 

זיי• םאר
ם  WJ8J די האט חואווער ירעסדןנ

 ווי ארבײסםלאזיגקייט די נאםראכט ם”צ
מ װאם זאר, 8  חאנעז שונאים זיי

 V מאכעז צו איחם נדי אויםנעטראכג^
 אונםער «8 יהייםט, «ם גאטען. שלעכטען

 ■ראםפיד די איי ידעזידענטשאפט ז״ז
 אנ־ דעריבער חאט «ר אנטלאםען. ריטי

“18 די םענלױ װאס לץ8 געםאן םאננס

 ttni און איצול״קענען. נייטסלאזיגקייט
 ז8 איכערציינט, זיך שפעטער האט ער

 «רױ ער חאט ניט םען סען אילײקענען
 18 עקזיםטירט עם ז8 פאמעסען, נירט

 חאט ער נה8ל אין זינקײט8רנײטםל8
 װענןן ריידען *ו אויםצומיידען געזוכט

 נע־ נאר איז עם װען ארב״םםצאזינקייט,
 כןם אין נעווען איז ער און מענליך, וומן

נערעדט. האבען אנרערע רום8ײ
 ארנײטער אםעריסאנער די אויב און
 נעדענ־ אויך זײ יתלען זכרוז 8 האבעז

t« ,\sp נארנישט האט סאננרעם דער 
רגײטםלאזע.8 די םאר נעםאן

 םע־ און קאננרעםלייט נעזעסען זײנען
תן צײט, 8 איז נאטארען  םיליאנען ו

 ־18 אהן ארוםגעגאננען זײנען ארבײטער
 נישט ;אר זײ ם»ר האבען ןײ און נײט

 אננע־ ניט האט סאננרעם דער געםאן.
j אײנצינעז •מײן נוםען v m זאל װאם 
 םי־ די הילוי באצדיגע ברעננען *שענען

 «ר* נויטלײדענדע און הוננעריגצ ליאנען
בייטער.
נעדעגקען, ניט עם װעלעז זײ נאר

 האבען זײ ארנײטער. אנמריפאנער די
 וזא־ גים. זכרון p'p זאבען כע4אז* םאר
 ארבײטער אםעריסאנער די װעז רום

 אין יתרעז זײ װי נעדעגקט װאלטען
 דאך \ײ װןולטען נאהאנדעצם, האנגרעם

 זײ געװע!. מלינער •אלימיש ה״נט
 די is םארלאזע!, ניט דאך זיר װאלטעז

 1אי םים8נאלעב זײערע פון רםרעטער8ם
 און זיי םאר זארנען זאגען |8שי:נט8װ

 װאלטעז זײ נעזעצען. זײ פאר סאכ;)
 זײערע יננמאזװאש סא נעשיקט בעסעד

םארטרעטער. איינענע
0•

 אין דעםאקראטיע װענען פרמנע די
«זוי איז באותגוננ מרייד דער
 גאר באוועגונג, ױניאן טרייד די װי וואם
v עם m מראנעז, די פון אײנע

8נײ מטענדינ בצײבט װ*ס
ע די אין באויז ניט און  ױג• איד̂י

 וועגען מטענדיג זיך עס טוםעאט יאנס
̂קראטיע, םוז םראגע חגר  עם נ*ר דעם

̂ט  גױ׳- די איז װעניגער דט זיך טוטע
 דאס קוםט זײ בײ באר ױניאנס,

 אוכד ניט אוםן. אגדער אן ^ויף ם*ר
 וױ אגחגרע נוײם דאך זײנען זיםט

אידען.
 ^טעהט דעמאקראטיע םון םדאגע די
 ״אינמערנע־ דער אין עארף גאנץ איצט

אינדזמע־ *•עוײיםינג אװ ױגיאן
i צו ביסעא א מוין נירם״. w,* >  װי

̂ט נאר ניט װערם םראגע די  פארהאנדע
 געריכט. אין אױך נאר ױניאן, דער אין
 פרע־ װ*ס דעם, ותגעז זיך האנדעצט עם

̂אפט האט הודעא דדענט  אוײ די אפגע
̂ם מאנכע םון טאנאםיע  זײן םון אאקא

 אױינגעשי׳זט האט און אינטערגעמאנאא
ט ער װעמעז אויםזעהער זײ אץ  אײ ז̂ז

 אלע וועגעז םאכט גאנצע די בערנעגעבען
ם.5אסא5 די םון אנגעצעגענהײטען

 די אץ דעמאסראטיע דער גענען
 •חג־ ארױםגעםחןוסעז אויך איז ױניאנס
 -Htnmm'K דער םון בראוט׳ש זיחונט

 #זאגט צר ױניאן״. צ^עקםרימענם נאא
 וױ אונמס םיחרען זיך םוזען ױגיאנס אז
 נעמעםטס־אונטערנעםונג. געװעהנאיכע א

ינים א םאר װאם פאר אײך און
 דער ווען גצמעםט, א האבען וואצט עם

 ווא^טעז דיחגקטארען די און •חנזיחגנט
 גע־ צוויײוואכען יעחנ אדער װאר יעחנ

 חנרס5חא מצר ךי םון מיםיננ א רופעז
 דאס אזוי װי ויי םיט באראםען צו זיך

bw rw ווצחנן. אגגמיחרט דארןי 
 דעם אין אז צינעבעז, םוז מען *

 לאגי<ז, סך א םאראז איז מסאנדאונקט
»» אזױ איו אאגיא וײ אבצר  אױסנצ־י י

 ®אר׳ן !יף חו*ם כמן אאננ וױ
 דארוי מניאן ארבײפמר אן אז נעדאנ^

pn גצמעםט. •רױואט א צו געגאיכצז 
 ארבײםצר »ז אז #אמר vm אםת דער

 געפיחרט ניט םאר און גים קצז װגיאו
rum1א וחנז נעמצםט• •רױואט א וױ ן

 װערען באטרא:ט זאל ױניאז ארבײטער
 געשעפט, א םון מטאגדױנקט דעם םון
 ע^אנאמיע, םון ®ראגע די װאאמ דאן
 םאר• געדארםט סענםעז און דא^ארם םון

 ®^אץ. וױכטיגסםעז עחמטעז דעם געםען
 יטטאנדױנקט דעם װא^ט מען װען און
 צו למשל, אנגעווענדעט, נעעעםט פון

 עס װאיצם ױניאן ^אוקםאכצר דער
 װען עקאנאמי^ער, סך « געװען אפמר

 צו ױניאן די ארויםגצנ^בעז װאצט םען
 געקאםט װאילט עםי• קאנטראקטאד. א
 עט קען ב^ויז ניט און בי^גער. סך א

חןן גצזאגט ת  קצאוקםאכער דער װענען ו
 ווענען מעהר נאד אםער נאר ױניאן

 בראובדפ. סרעזידענט םון ױניאן דער
 םאר־ װעגען חקירח גאגצע די אבער אין

 פרי־ א מיט ױניאן ארבײטער אז ג^ייכעז
 א װי. מעחר גימ גע^עםט װאט

 הען ױניאז ארבײטער »ז װערטער. םיז
 ער־ ניט זיך םאר און עראויבען ניט זיך

 פרי־ א װי ותרען צו געפיהרם ^ויבען
ױל נע?ועםט, װאט  ביסלאכװײז קען זי ו

 פרי־ א אין װערען פארװאנדעאט טאקע
 שוין אויך זײנען עס געשעפט. װאט

 אמע־ אין ױניאנס אזעלכע םאראז טאסע
ריהא.

 דער םון דארף כעז אז אפת, איז עם
 געצק.ג קײן מאכען ניט דעםאקראטיע

 אין האבען מאצ אלע דארף מען און
 דער פאר איז דעמאהראטיע די אז #וינעץ

 רע־ דער פאר ױגיאן די ניט און ױניאן
 דאך איז דעםאהראטיע אבער םאקראטיע,

 זאל ױניאן א אז קאנטראל, אײנציגע די
סריװאט־:ע*טעםט. קײן װערען ניט

A
 איז אז ערקלערט, האט פארד העגרי

 אמע־ אין איצט םיר האבעז אםת דער
 די פראספעריטי. נרויםע גאנץ א ריקא
 װענינ װאם עד, ?אגט ׳נאר איז צרה

עס. וױיםעז
 םארד׳ס איבערצוגעבען זיך םויל איך

מן נ מ מ מ אםע־ איז אז א
 פרא״ גרויםע א םאראן איצט איז ריקא

 עם אז ניט, גלויב איך ווייא ספערימי,
 װערען. קליגער זײ םון איז עם ווער קעז
 אליין איך אז זײן, םודה זיך םוז איך
 געװארען. קליגער ניט זײ םון אויך בין

 װאם אונטער^ײד קײן ניט איז עם גאר
ט האם םארד  דער װעגען געזאגט ני

 גע־ ער האט זאך אײן פראספעריטי.
 םון וױיםען וחגדג ריכטיגע: א זאנט
 גרויסע.ירא- א איז לאנד אין אז רעם,

ספערימי.
 די פון אײנער איז םארד ד.<גרי אז

 פראם״ דער מכח וױיםען װאם װענעע,
 קײנער װעט דעם איז לאנד« אין פעריטי

 אויך האט םארד חענרי צװײםאצן. ניט
 אינסאם געצאהילט יאהר דאם זיכער
 בײ קאטער א װי אםילו מעהר טעקם

 םעהר נאך װײסט װער און קלאותם.
 אבצר ?אטערס? װי •ראספצריטי טון
 נעװאוסט ניט װאלט םארד הענרי װען
 דאך מען װאלט פראספעריטי גרויס םון

 געדרוקט ;יט ׳מטות׳ערײען נרויסע זײנע
 ציי־ די אין פאראד גרויסען אזא םיט

מונגען.
 א װעגען פלאפלעױי גאנצע די אט

 ארביײ די װאם לאנד, אין פראספעריטי
 האבען זײ אז ניט, וױיסעז טער־םאםעז

 אומזין, ריזיגער אזא דאך איז איהר,
 זאצ םענ״ט געװעהנליכער א װען װאס

 בײ אז טראכטעז, מען װאלט זאגען עם
 עפעם איז אויבער^זטיבעל אין איהם

 זאנט םארד הענרי וחגז נאר #רעכט ניט
 צײטונגען די איז עם מען דרוקט צם

 אוז פלא*ו. •ראםינענטסטעז דעם אוי«י
 דאך ^ויז האבעז צילטונגעז דיזעלבינע

 דערקלערט, און גזךמריבעז מאל אײן ניט
 נאך עס איז געלד האט אײנער ווען אז

 אויך האט ער אז ניט, ראיה קײן גאר
שכל.

A
 אלעםענס אונזער ל'ז,1א8נמ ט׳צארלי

 םיט טשא«לין טשארלי באמאגטער גוט
 טעי- מיט׳ן און םיס קרוםע גרױסע די

אין ערק^נרט האט קאװען
 ארלײמסצא- םון *ראגע די אז בערלץ,
 זעהר איהם 'אינמנרעסירט ועקײמ

?tnw אין p'r rm op ,דצר אז םייגמג 
 די םארק^ננעחנן צו םיסזנ^ בעםסער^

 איע• די זיח דארוי *רבייטסאאזיגקײט
אר• ?צקס^שמונדיגען א םון םיחרונג

 אר־• םינף־טאנינער א םון און בײטס־טאג
בײטם־וואך.

זיי־ פיס די באױז אז באוױיזט, דאס
 אבעד קרומע, טשאםיליז טיפארלי בײ נען

 א נאר שוין איהם בײ איז ״עכל דער
נראדער.

A
 אמעריקאנער דעם םון םערטעל דרײ

 פראצענט דרײ צו באלאגגט םארמעגען
 און באםעלקערונג אםעריקאנער דער םון

 אםעריקא־ דער םון פראצענט םיר בלו'ז
 רײכ־ דער םון געניסען באפעלקערונג נער

 96 איבעדיגע די בעת #לאנד סון קײט
ט זיינען פראצענט  זײער מיט זיכער ני

 איז מענ׳עעז מי^יאן 80 עיןזיסטענץ.
 טויזענד װי ויחנניגער םארדינען אםעריקא

 סענאטאר האט אזױ — יאהר א דאלאר
 קאנםעדענץ דער אױו* ערקלעדט באראה

 טעג די איז װאס ליבעראאעז, די םון
װאשינגטאץ. איז געװארעז אפגעהאלטען

 געזעל״ איצטיגע די אז עס, הײסט
 כפרות אויף טויג ארדנונג שאפטליכע

 קײן אפשאפען. איהר דארוי מען און
ך דאכט קען אױסםיהרונג אנדעד  ניט ד

 סענא״ אויך האט שלוס אזא צו אדן זײז
 ער אבער קומען, געדארםט בארא טאר
 פאר־ האט ער און דערשראשען זיך האט

 עס אז צוקראכען, אזןי רעדע זײן ענדיגט
 קוקען צו רחמנות א געװען אײנםאך איז

 דעם איז נעמליך האט ער איהם. אויף
ף סו  קא״ די צו אפעלירט רעדע זײז םון .

 זײע־ םיהרעז ז^ולען זײ אז פיטאליסטעץ,
 עהר־ פיט אײנקלאנג אין געשעםטען רע

 נעזעצעז עהרליכע איז פרינציפעז ליכע
 געזעל־ דעד .פון אינטערעסען די איז

שאםט,
 נאנץ אבער װײם בארא סענאטאר

 קאפיטאלים״ די פון םארלאנגען אז נוט,
גע״ זײערע םיהרען זײ אז טעז,

 איגטעחד די אין און עהרליר שעםטעז
 װי פונקט איז געזעלשאםט דער פון סען

 אנםאנ״ זאל ער װאאױ א םון םארלאנגען
 5זא װעניגסטענס אדער גראז עסען נען
 הכשד א אהן פליי^פ p'p עסען ניט ער
 סענאטאד זאא װאם אגער רב. א םון

 קײן ניט האט ער װען טאן, דאך בארא
 וױצ? ער װאס ניט װײס און וראגראם

 איצט זיך םיהרט עם װי אז #זעד.ט ער
 צו זיך מורא האט ער אבער ניט, טויג

 אויס״ לאגישעץ דעם ביז דערטראכטען
 אין געזעלשאםט, א אז זאגעז, און םיהר

 בא״ דער םון סראצענט 4 בלויז װעלכער
 רײכקײט דער םון געגיסען םעלקערוננ

 גיט זײנען •ראצענט 96 און לאנד םון
 איבער• םוז עקזיםטענץ, זײער מיט זיכער

 און אדאפ קאפ םיט׳ן װערען גזגקערט
ארויף. םים די םיט

 גרייםען םאכער דרעס
 ימרלאכמ ױ צו זיו

ומהלען
קא־ אבדזשעקשאן און עלעהשאן די
 איז 22 לאקאל מאכער דרעס םון מיטע
 אוג־ דער מיט םארנומען שטארק איצט

 םאי קאנדידאטעץ די םיז טערזוכונג
 לעצ־ אדםיניםטראציע. לאקאלער דער
 געמיטעם קאםיטע די האט שבת טעז

 אװעגט אין שפעט ביז טאנ גאנצען א
 געװארען. םארטיג ניט אלץ איז און
 אסגעהאלטען וײנען ?יצוננעז צוױי נאך

 דאנערשטא:, און מימײאד געװארעז
 עק״ זײנעז זיצונג לעצטער דער אויףי

 קאנדידאטען די געװארען זאםענירט
 דעד אויסער אגענטען. ביזנעם םאר

 עקזאםי• דער אין זיך האבען קאםיטע
 נענעראל די באטײליגט .אויך נלישאן

 דזשאינט דרעס דער םון באאםטע
מענעדזשערם. לאקאלע די און באארד

 אראנזשמענםט םארלױםיגע די לױט
 דאנער• פארקומען װאהלען n ותצען
אפריל. טען16 דעם שטאג,

 דורכ• װערט צאעקעאן גאנצ^נר דער
 דער םון השנחח רער אונטער געםיהרט

 װעל• באארד, עקזעקרטיװ דזשענעראל
 א אפאינטסענט ועם םאר האט כע

 סון באשטעהענד קאמימע ספעציעלע
 נא:־ אנטאניגי, וױים־ירעזידענטען די

וואנדער. און לער

 עקןן• אw סאכען *ו געװןןרען געצװאוגגען איז
 זימען * װגיאגם אנדערע םעחרסטע נאר נאטיע,

 געצװאוג- צײמ *יעכמער אמטמער דער יורך
ח^זעיכע. מאן צו בעדוען גען

 צו באםיחען ױך וועם אממעתע^פאגאל די
 *נע־ דער טון אױםנאגע םאנאמייבע n םאכעז

 אזו pH אעמערעםאגגנ אזוי רעכמעקײם״
w װעלען מימגלידער די tv ^ערענד, h' 

«ײ at אויםגע*יגעז, ®ער

pa ווירקליכ?ײ® חןר a ra •®צװיי־װעכענ
אום־ גאנץ א יתיאן a naa אױםגאבע לינע

pa op .popupau ®ני pa pna ®ני pna^ עם
 צײטונג a pa כאראקמער דעם ®ר»ען גי® קען
pa באראקפער דעם ®דאנען ני® ®ויך קען עם 

a .םעחר די זשותאל pBoaaypx ארם•
an® אר• a יוניאן ra אדער a 

םאגאםליכער a אדער צייסתנ

̂־שאכען, אויםען ניט דערםיט זײנען םיר צ
 עם ®וגענד. a נויט a pa זאנ®, דייםש דער װי

 a וױיל געםאבט, װערט ענדערונג די ra חײם®,
 צװיי־ a װי בעםער pa לaזשורנ םליכער8טאג

 ניט רלייקענען88 טיר *ײטומ. װעכענםליכע
 ענחך די װערט לץ8 וױ ז-פריחערpaa,® 8 חןם
 םיר כערa עקטנטםיע, צוליכ געסטב® רזגג

 ניט nan װע® ענחןרתנ די אז ,tpaan װייען
כעםעיען• צוס »ר1 עתערעז״ צום
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 סוט קמוק, יארק רז פון מיטינגמ מיי
m סאבעו ױפער אוו m באארד

 טמערמאז — פעברואר מער35 םיםוואןי
צ. םי *נ

 סון נ*ריבםע« רס08ק0דיר 70 בןאדד די
עג ®יחר ס פעברו^ר. i0«24 *ון סי

י דןבס *ןן ו0«0פ»רסר די ײו םסײ־ 9ו
1 jg r10רײכ9אוג«ער זן^לען םיר »רל»גגען 
9 0«f i ^ t p, ו w ערלוירען ו in ז.08ססײ 
 אומגדימער® סיג?ײס0® ו«ין 10רסזעצ0•

ןװיל«גס.3 ■ןרלאנג אוסבאגיענע^. אוו
:באריכטעו מענעדדשערם

 אינרוס־ (1• םזנגערזאער םאזער״ ברורער
t■ »ו o*a ועפפראסענא, ק^וגםיל סדיאל f״ 
 P• ?ײס2סי08 חנר זועגעז באריכא גענרען
 יאנואר םען12 דעם p« דעפארםםענא דיזעז

— : 1931 ■עברואר סען12 דעם ג«ו
 אראםענמ8דע דער 8gn 8««f דיזער רויד

 ?ײגען װעלנע ק^סילײנפם 231 ם3רלייד*0
— פ#לנפ: װי קלפםיפיניר•

4 --------------קײסעם 91779900*7 0
ע גלײבע ים2 םײלו 8--------ארבויפ פון פו 4

i0p*ro*nf •1------------------------*רבײ 3
ײ װערענד ןןדבײםוער די ן^פלעגען הןז־ ז
3-----------------------------פרבײפ בען

8-------------------------אבײיות רעדונירען
ען פיג 5-------------לי*ט if*ai*-o*2 מאע׳ן 3

• י 5 — *װערפ״ם 70• בפצאלס רינטיג נ
2----------------------#רבייפעי ב*לײדיגען

2• ײ די איבערגעבען י »יoif 9 י1ב
3--------------------------------פאערמפן

5---------*לײן ןרבײטען ogn סים030ל03
1------------קײן'קאפערס באאעפטיגען ניט 6

-oo*ap נ*ס צו ארבײפ פרויםאיקען
7-------------------ק*כםרפקפ*רס רירטע

p*of 4-------------------------------®רבייפ
8--------*טוגדןןן אומגעזעיליכע ב*יסען7*

2------------------------אכירות ק^לעקטירען
p* ®כירות די אויסגלײכען rg o  7g
1---------------------------------פרעםערם
8-----------------*רב״םמר די אויםאלזםען

 10 — *עפער 10-יוני8ני אין ארב״פ איקען
זײגען סילייגםס0? אוזבעגחנים^נפע די

____ — פןלגפ: װי גןגוו§רןע* ערלײסעו
 אין קײסעס דיסםזאארדזא 40 די פון
 »י• 48 פארװיקעלפ נונויען זײגען עס וועלכע
 סדבײמער די קײםעם 89 אין וײגען גײפער

ז מ ^ ה ן  זײנען קײםעס 4 ;רעאינספײסזעט נ
 פוריגך זײנען 4 נעײסרין. באאעפטיגפ נ*פ

 איז קײם אײן אין און נעווארען !**ויגען
m געײסרן» ^נס»כא n  v.

 גלײכע די װעגען מםפלײנפס 84 די
גע־ ערליידיג■ ?ײגען סרבײפ פון *ואײלוגג

— פסלעס וו♦ ןו
 נעװארען באאטעפיגט זײגען קײס*ם

ן ו ן פירםעם די י מן י  געװןך איגסםרואיר* ו
un ען ,*1גלי •רבײט די א״גנואײלען א  מוי
 בוד נ«« זײגען קײסעס 4 *רבײפער. איע

 גוריקגןך ?ייגען 8 און געװסי^נז אאנעאיגט
קן געײסיעז• נויג
 געװסי׳ען ^נגעקלאנפ וײבען פירםעם 18

ן י  אזגםזיד ךי ײערןנו־ »רנײ• #רויםאיקען י
j 9 געזעסען פייבען פרבײטמי *i »o קזיסעס 

פ ?ימען _  4 װערענד געװןןרען באאסמןאיגפ ני
ע־ געװ^רען יינספרואירפ זײגען פירמעס  אי

ען גלײך ןרבײ• ײ *ופי«לען װיי  »לע *
- 1»רבײ»עי

ײננו פירםןס 8 רעז סנגןקלסגי ז ײי  גי
י ײגןן 1י ל חנ •• ײו ײ װערע^ד #רבײפוער ו  ז

- *יב״פג געת»פ חסבען
 און געויסרען באאפעטיגט איו קײם אײן

פ געװארען ױנסטרואירט איו ׳פ«רםע די  ני
ען8 ײג ל  איו עס זטן כל ®רבײואני איחחנ «ו

ארבײט. דן
 גןך *זריהגפמיוןנן »י! קײפ *װײטן ךו
UnfW ירםן8 י1 װײל tgn י •? קרקלערם  ז

ו י  די «ול%עען9 גןאוואונג״, געיוען י
 •יניאערס די ײסס רןס *ול״ב *•רײפןזיפ

י ח^כזנו כ מ ע . 9 ג י ח נ ײ י ס
פ »ון ק«יס דריטע ךי גע־ בןאםועפיגפ גי

חנז• מן
ז װ^ס פירםןם 8 די פון מן י  סנג^קל^גפ י

ו נ ח י ו ו מ ז * י ״
r f * t  
2VRW

רן «-»#חלזנן ײן מג׳ די *רב«י«עד !

ץנןן ק^ספלײנפס 58 די ס נ  ס9ײ •ירםן
גןן טי פ ת א א מ ױניו lysttt ארבײאןד ספ־

^9ג ^דליידינ■ — לגפ:9« װי 1ײ
ן קײסעם 87 ן ײנ ט ז ג םי טז ט  געייסחגז מ

mu»m b די און y e v t רי  מניחך אמספרואי
ן ן ty ד i te e m a  i f בלזיז uחנ ^ ײ א מ  ם

ן ן י ג jpifMaf ױ O
• ?ײנןן קײסעם • נע• aaoKfMPfa ס

tfiM זיינןנז קײסמם Sfipnif •גך
דנ *וליב ווןרען ענ tfa ^לג fn itt: — אין 

י קייםעס 9 י ד ײ  ו«• די t* wi«*9fjDtn• ײ
«r w ן »רגײמער ן נ פ סןווו ר^ר• ײי  גי

פ ג פי פ ע א ארויס־• ויך ■fn קײם pm אין ;מ
 מנמר^םירט. האפ פירםע ד« »ז ן*יזגפ4 ,

גןן ל*יניס80ק* 5 ד* «ח  יירםעס גן
ו9ני ײ ו cgn v נ n m m סקײל ריכ*יג?ן 
ם »ו8 י אי ^ װ ן ן מ י י M 8 ו ifpw ea ד װן  גן

u n ; מ אײגער « א  נעײפרען BStffBVfa ני
ײ:ער 11• ײ י ען » ײקגעײיז געװפרען. *ו

ןר־ זײמנו

מ ת די *ר«נ1מ רו  פון *ני
* ארבײטער ע iגעײ גזנפונען 7 1זי r 8 

רען זײמנן *»t און װן גזחרוואוגגען גן
;געלע

U i f מי4

,̂ * ■ ־-־ ־ ייזן־י
riK״ I

mn« - גן
«ו  און י

פװבז^ יום ,
»ר ®רביײ די |

 ח** — חויז סו«
ב v און ל פ*י מ

י « ל • • •נ

^ הסכזעראלאג־גרא^י, נ ט ®on — אי  ני
 עלעק״ פ»ר רעחאוט, פעיאער דעם בסצסחדפ

i f f .גזך אינסטרואירט איז פירםע די דעי 
מן דעם בסיסחלעו ינו ווסחגן ענ י חנ א  י*8 מ
קוס®. איתם װסס בײםזנר
ו אינק., םילאפײה םסקס פון קײס ד« י  י

 פירמע די ווײד געויסרען, *וריקגענויגען
 ton װספ סיבײטער איהיע באצסהלט הס®
 אויפגענו• איז קײס די א״דער געקוסט ךײ

' ־ ־ געװסרעו• מעז
 געויסרען סנגזנקלסג* זײכען פירםעס 10

ןן אין ארבײ® ארויסאיקען אין ױני ד פ  גי
 געחס־ נאאטממיגפ זײנען קײסעס 7 אעפער.

גיפג 8 און רען
 זײנען פירםעם אריבענדערםסגפמ ®לע

 !וריקגווויחען גל«יר געויסרען ױגספרואידט
 אעפער ניםר«וניסן די פון #רביים זײער

ט און פארביגדובגזנן װײםמגרע קי<ן הסכען ני
זײ. סיגו

 געויסרען סנגעקלסכפ זײגען פירםעם 7
« צו ארבײט ארויסנעבען אין  רעגים&ד ני

ײנען יירםעש 6 קסנםרסקפסרס. רירםע  גע־ ז
ײנען זױ און אולדיג געװארען פונען  אע־ ז

 אלע רעדזאיסםרירען צו געװסיען סטרואירט
ען זײ אײחןר קאנטיאקטסרס ז״ערע  זײ גינ
י • :ארבײס
ט איז קײם זיבעפע רי  באאטעפיגם ני

געװסרןן,
 געװ^רען אנגעקלסגמ וײנען פירםעם 4

 בא־ נימ איז קי«ס אי«; ןןרבײם. אטיק פ«ר
י ;געײסיעו אפזעשיגפ  קײסעס 3 ®סלגעכדע י

 *־־־ :געײסיעו בסאפעטנגט
?f? עלעגסנ®  fHF. — ®בסאעפטיג* הס

אםןזמ. פון ארבײמער אלע
 — הויז סזמ און קלאוק פעקעלאטײן

ton 4אטי< פון סירײטסרס די ב*אע»יגט
 בסאעפםיגט הסא קס. איו םעסיגגער על

^ פון פיניאערם די םי א
 גע־ אײגגעפירמ איז קייסעס 3 סלע אין
 ןײנזנז ארבייטער די און סיבײט ײסך זוסיען

 גרמועגס דער צו געײסרען איבערגעװיזען
קסםיםע•

 18 {(י81181 פ38ל9ןגגס 1ײ»ע1 פירםעם 3
 אפוג• אוםגעזעצליכע ?ײ בײ ®רבײט םען
 געויסרען בסאטעאיטז זײגען קײםעס 2 דען.

 געװסרעז צוריקגעצוינזגן איז קײס םחג3 די
 אויפגןך חס® פייטע באםרעפעניע די ווייל

ביונעם. די געבען
 גע־ סעעגעכען זײנעז קלײםס״ ״װײדזא

 דער געגען ®רבײטער אײנצעלגע פאר ויסרען
״ קסיט ®דריאן  און קסימ גיעגער די און מ

ת 1אי קסריסרײיזסן. סו■ ײ jP• ב f יעען? 
 בא־ *ו געײסרזנן אינםפרואירא פירםעס די

 עס ײסס סוסע די סרבײטער ןײערע «סחלען
?ײ. קוםמ

ען פירםעם «ווײ ע  גןך *■סנגעקלסנ זי
סדכײאער. זייערע בסלײדיגען אין װסיען
 געײסרען סנגעקלסגט אײ ררײזיגגער «.

 גו אפרסך בסלײריגן^דע » בסנוצען אין
ע ע ז קײס די װי גסכיזנס סרבײמער. זי י  י

 אײגצו- געלובגען איז געײסרען אוגטערזוכמ
 דער אװיעען באציתונגען פרידליכע אאאנל^ן

*רבייטער. די און פירםע
 באלײדזגט ton סןן און \זײ* דזא.

 בס־ 8 בסנוצם ten און ם׳פערםסן i«v דעם
סנגדן ײיי  רבײ•8 אימנריגע ד« או ד8«פו־ ל

v 8 סרויםגערופזנז »8« יסס םהװ־. t i m t o. 
 *ריר־ אײנצוימעלען געלוגגנו איז גסכדעם

ען ליכע חוגג  און פירםע דער צװיא^ן בןני
*רביימער. די

ען עס ע •8קל רען8געוו ב«8ריעגעבר8 זי
 נימ גיבען ײי י8 פירםעס 3 געגען גזנז

 ד« ויסס בריןי די פ־ם׳»ערמסן8א צום איבער
סן tp יוגי 'v .צו

 גע־ ײנםטרואזרמ זײגען פירםעם 8 •לע
ען ײסרןן ב רנונז מ i יינק*ליד אי t חנ ײז ז  איבערו ויסרןן

 לע8 ®א*רלײ•
פירםעס 5

בריי•
 נעויסיען סנגעקלןגפ ?ײגעו פירםעס

»8י8ב ײסם סיבײ® 18» 1»י רן <י ע  זיין
ען קײםעס 3 רבײ»ער.8 ע • זי י טע8ב ג ע *  1״

 געײס־ געפונען איז פירםע איין געװסיפז.
i n ײ נו אין ,osfwnjr אװלדיג: «סי י

t j m w ײ«זננ^ אוז סרביזס ן «ו י ײ י  פינ
i«« בײחנ p» יאנו. r איג• פירםן די איו 

ען8געײ םארואירי * י i גי f f  i f ײן  רבײ■8 ק
. *ר.1רבײ8 די if נגא8ב§ל ®8וי

מן סנגעקלסנט nr:«i פירםעס 16 ס עיי  ג
א אין ro 1»עפאיגע8ב ני m p.

• זײנען קײסעס 19 י ® נ גןך כסי״עמיג
ע V וײגעו 8 יועיסנד 1ײ«רי טי ע ״ פ בי

pm  •Unfnf* ג איז קײס^ if«די f 1יגע 
i r m w פירסע «רעיענחן8ב די װײל ton 

ביזנעס. די אזיפגעגעבען
ײגןנ פירםעם 3 לנ8  ;ע־ איבםטדואירט ו

ע8ײ jn בסטעפםיגען if ח f i tp
ס 8 רסי געײסרןז סננעקלסנט זײנען יי

«P !רן ■יים״ייסע ײן •»ד רבײ»זני.8 י
:אורז»כןן •סלג?נךן
ײי • »ח ח  ירפג18ג?ר8ב ״סא חיי

ן י8סל f 1כםי8ר ױ fn רי סיגעלעגא 
ײ ײערעגד *נר”יב8 ן ifffn ז ן  פ8נעח נ

 איגםאדו• איז פיתאנ די *.won אין #רבײ•
חי • םעתי־ גיײסרעז אי י • «סן if נ .181 »ז

ד1י • י נ מ  ח»« .op קלסיק »
װלע פרעםער ®לן pm דעם ו  Dfii ארעסער 
ר ח*«  •-עס • »1אוי 1ו־בײימif 8 נטזסנט8 זי
?4 ו8 קייס די וחמ 2 םען י י אװפגןנו ן  נ

n  y  ir o n פירםע p n if סננדיטעלפ 
•r .רעסערם■

e if עלום • ! • ב ײ חד מ  18 םסחגי הרו
י י ״ י ע נ י י ם ע ג ל י ד ו ח « י י ־ ײ נ י 7 ק w i w

f 1 אזניסי קסונסיל דוסירי״ל fnר p י w 
« מ »8•נ ג ו בסייכיןנ• י8 נ י  ך{ 18 אן

ז ניזנעס ^ ג ײ 1» ס ט 1ז נ ע ס מ מ  זץך מ
ן • מ כ מ ע m דרײוו ס ג 6 1  o n  xnm

x i ' X " s s r ^ v~■
ײ י**«יו י ״ י י י ! • v i  «• u n * w
י ־־*•* נ י לו im׳ עי p » נ * ״ נ י •1
.............."‘־־

8 p»pם ײ ^ ע י װ מ מ «במים, ס ײ  8»ל 1ם
f. 1וי« זועלען םסאינעז f f tf a

 *1U װערי כסייכפ םסזער׳ס ביודעד
^חײסען.

n 4 ?8 בסריכמ* קי18סלו ברודער ftfv 
«p ן« fp ז n » o n זײגען i f  if i i  fffjfc• 

 געסר־ ifofn ו*י װײל געײסרען נעספוספט
p*w* פון ■ ביי
י;  אײנגע- איז קײםעס די״מרמסג«ע 1»

lm fiif i f v i •8 וזא» ײ  רביײ8 די »ון יג
1 n ffמ מ מז ײ װי ע ג ר מ י ח י ח װי i גע f דער 

 י־םענ»8ג װעקסיןר בײ .jmmfp גרמוענס
>.& f fn ם 8 סיויפגעאיק* ספיס רעו ײן ג
פרעסערנ^ און ספרײמסרם סע«

f אויך «fn אפיס דער f  8 f i f fC f^ f
« ipsfn פירםעס די װײל י*ר מ ני לוי ר  ע
iifp פדןזערםסנ׳ם אוספארסײאיאען דעם f*

»if  f : f ער« ביכער. זײערע 1ובע1או
HPען 8 ־ מ ifafn קו  rn y if to די 
ט פירםעס לוי ר  ביכער די אוגמערמכען if ע

ען ארבײטער די און ע  גע־ וריקגעאי?«1 זי
סרבײםג דער *ו װסרען
 1ז«י סז אויך בסריבעפנ «צקי1סל דעד1כי

 סלגעםיײ if סכגעפסנגעז «fn דפ«סד«םענ»
i געס f f .קסנםיסל

 גוט־ װערט בסריב® סלוםצקי׳ש ברודער
גזנחײסען.

 סרגןני־ פון מענערזאער פריעד, גרידער
ט דעפסרמםענט, זייאסז  װע־ בסרינמ ס ס■ גי

דעפסרמםענט ײן1 פון םעםיגקײמ דער
 מען21 דעם כיז יאגואר טען26 דעם פון

פעגרוסר.
י האט בסריבש דיזען לוי«  דעפסרט* מ

 דיזער פון אעפער. 223 אונ«ערזוכ« םענ«
:געװןן «ײנען צסל

סו 118 מני ט־ שעפער. ?לסוק ני
סן 46 ױני ט־ דזאוסבערס. ני

גיט. סרבװטען אעפער 8
סן 28 איבערגןך זײנען װסם אעפזןר ױני
if װיזען  n n f i ip קס־ סרגסניזײטסן דעם 
l םיםע i t דעיסרםמענטס. פסראידעגע די

מו־״דם. סגדערע if בסלסנגען אעיער 10
ביזנעס. פרץ סרויס זײגען עעפער 9
1 fv» בסנקיסט. איז
םען און סרו«סגעםופט ipnfn אעפער 7

ט פסרלויפיג ויי קען אויםגעפעען. גי
אן 119 ד« פ\ן ױני ט־  אעפער קלסוק גי
l 27 געװארען. ספגעסטספט 41 זײגעז i t 

on n f inחסבען 21 געסעטעלט. בען
 אסססי־ ססעריקאן דער if סעעילסםען ײד

1f»»m 4 1אי ojn i f קסונטיל. א^גדוםסריאל
i אויך בסריכטעט ער f װערען אעפער די 

;t ’ny טוב, ױם און זונטסג אבת, יעדען 
ט פלסן. סרגסניזײאסן צײטװײלינען דעם וי

 בימעס די n• סנגעפירט ער«11 8סרבײ •
 פרײמילײ רער 1פי ״p»n דער םיט ^.ענטען

 זײ איז Df קסםיטע. ארגסניזס*יס:ם גער
ײ f י ב f f ימניער, 298 ספצוםםספען געלונגען 

n געװסיען אינערגעמיזען זײנען חעלכע  if 
 מעלען ?ײ 1א.י דעפסרםטענטס פסראידענן

קאםיטע. גרײוענס דער פסר ערטיזנע! דסריע!
t חניסריםזננט דעי f n אויד fנ vו fעל»c 

מ 88 י  ׳יזך געסעטעל«ע די אין סרבײטער נ
ת 1פי יער, נ ^ ל ן — :פסבעז פ

סט־ײםסרם 81
פעיאערס. 12
•רעסערם. 9
קס*זר. 1

 דורך tf אויך ערקלערט פדיער ברודער
 סז געװסרען אמםגעםונען אױ יסטו־סל דןם

 און גסכםימסג אבת סרבײםען \•fwtw ל82 ס
J fw it דעפסרטםענט סרגאניזײאסן רער 

8 f i fאמעל^ פמגל«כעס לעס  fi*i?f סינו
W f־״ ijP f עס »jn fגרע־ ס 1דערי זיך רמ 

bnff nfD .!דס־ פסרלסנגט ער װסלונטירע 
i דום f עס לען8י םענעדזאערס לסקסל די 

 װסם קריגעו if זעחן און סכט אין נעםןח
f מעי i i 'f p f םיפגלידער if אין חעלפעז 

סרגײפג דיוער
HPברו־ װערט נג1בסרסט ט־ינדליכע 8 ־

יטגעחײםען1ג ריבט8ב פריסד׳ם חני
ט קסילסז דעו1בד t גי f ט ס כ רי  װע- מ

 דיסט־ 1קלי1בר דעם 1אי ®עםיגקײם דער 1גע
י י י9י  דער uni פעבמסי, ifflO דןס 1י

* ײד ®fn דדיײו סרגסניזײאס! סי  סנגע״ י
פעברוסר. «ען21 רעם ביו פסגגעו,

 גע־ ספגעסםספט זײכען «>®f ער1די דורך
אגיןי 10B 1ײסדע ען מעלכע י מטעפטיג
 בוחזעפ״ Dfii אעיער 64 סלאכו^ כעלי 1603

מ נ ffffO 1ײגן1 סרבײטער, 903 מי fM 
*P «  XPWS יזעפער 21 רג;1יליסםסב1ו

 ר•P 298 8• בפאטײענד fm»iwf©iff איו
 ירבײסמנר 212 טיט ״עיער י7 1» בײפמױ־

— *p .עןן טעפער דױע לזנ8 בו־סגזײיל  וי
 סרבײטער די p« imfiijM מסרגסנױירט

lfifnppi lJPfn גויטיגע די w ffpfiiw m 
מן  און בסדינגונגען 18יוגי די סיחיפחח מו
i 1ז'ינע r 1יע8געײ וװרןקגןףייקט if חני 
עיוי י'«? «יז ««ל ״< *•”*ײ ק ״ ייינ  װײל 1רן8געײ #•געסיסיט װירזױ־ גסכחנם

11 °Pי v IIP י 'P ז» ט חיטען יי1 1• ח  •8 ני
. 16ײגי ײ ז ע ע י ג נ י לע איז מי דיזע י

ן קײטעם ן ײנ w פרבײםאןר די ז f i f i ip •גע
מ ף ו ג •* ״ י נ מלען ”י ן ט י אויספסלגע! ני

י ם’• ח סנ «1 םןו ימ■ נאףמ׳י
י“ל^5 ײ י5ף י י י • י י י י י נ י *י י  *ריייר יו

ו ו ^ מ ״ י י נ י י י * ײ ײ י • ײ ע י עי ״ ד י ל י

ד 3 1« ױי ff« » ff in׳D
מייי  8 אנ8 1י9 סמעפם די iiPfn בזירי
מני קלי  ל-8וו אע»ןד די בסזדכפז ספיסעס ביי

*ד נעיחט •ייי °1* זכ  *רב״םעו, זיי •• חו
מז ײײ ®י• ^ _ :רןודל■*■ *ייגינ

 dtmpbp מנו ״*■ ל«<«»נייג’ײ1’«
י ״ ען1 ײ1 1י ע י

v n * * v *“.
י י ״ ״ י ״ ײ ? ״ • “״ t גי■ ״נז "י w ז w* קייו מ t j ו. 1 «ז ב״ *י

« • ײ י י ײ י י  «ר װײם■ בר*נזוזיי 1« י
ו ג מ ד«ם געפר*נ« ג<■ #•n $ר ווייל ניו

• כ י י עי «יו מ  מ לד*»סקי.5 בריי
י «ר ו י טי רי י מ *ן ײ i ײ *ז מ w r a r i

. ־ ^ ז י ן י מ
י *,° ■ \•txeraמ *זן ינעלקיי

v ״ t v * r m מ ײ
ױ רײנייי§גיל61י ײ י לייח® י נ ט

L2L״ • > ״ «• י »*•ינ י ד י י ״  י
ײ ו ײ• « ו נ • • ״ ע ג י מי גי

ן ת ן ח  ׳
י Iff If 81ל8^

ו8 «וי i מ f i i  a«vn  i r a i i r s f o  if ך נ  י
9ליי#. 8• ר r 9 «יד מ w r u i י י ד9 י ״  נ

\i f  •1191 • • fn  ip  p f  ,pmbnm רד דער סי  ג
M דירע?טארס 89 I  • f i i ןניטןנלען « 
f יגע8נוי f> ס ע מ  *tynrog Mi #1ffifi9 גי

;סטען.
i f •נסריכטזנ i f  *pm 9 <י§ f fnלוי #י

נ י «9 ו ל ר ל•1^ ב׳ בתחנ ו י װ גי  ל9ק9ל י
חני ,17 רי םיז, ג ס ס  און ,10 ל9לסק p« גי

p ברודער 0 ,miMifnfOfp #48 לס?ןל i f 
ם הןל«ןן ח p* ײ i t  p ײ רנ »1קלי1נר אין 9•

9 i f i ר0ליכ11נרי rifii u i f in f a■
גוטנזמזײסקן. 0בסריכ קספלסנ׳ם במדער

ס גענעראל באריכם. מענערדמער׳
iffnip 0 f גלער0נ בייחנר u ק לז ב מי  אי

ר איבער מ רו מ מסזערם׳ס כ י ר  ״9ב און מ
f יעצטיגען con אוגטזןר §ז םער?ט jfo tn jf, 

i ערלויס■ חזלכער t 9 ןרבײטען fOMipa 
if יעדען אבתים צסל tm, ער״ דער וסס איז 

 דעד p• •סראטעחער די דסס פסל, אטער
ipo ססססיאײאסז fiif ,pP fn ט  -if• די סי

, דער p• אטעחער סן תי פ י א״נ  איג• רי כ
 fT im עס mil אעיער, נסיל1?ס דוגמריאל

lf םלאסת בעלי טער •סר «לסץ i fn  im 
ײ if בסלעבסטים די סגגעזסגט ijn® ז f ניט 
 אבתים. סחנר סהערטײם j»»p סרבײטען

לן לײדיגע סלע סײדען fב»ז ײעלען ער9י f f 
ג דיזע ײערען. ג א ד נ אינדוסטרי• רעם ם«ד ^

 רעמלשמןט דירעקטער דער איז קאדגסיל אל
•p לעצטענס איז חסס קסנפערענץ דעם f-» 

 מפןר«ײ-1א דעם סי« געױסרען געחסלטען
ן טאערססן איאען י  «רסגע דער if ג1בסי י

םיטגלידעד. סרבײטסלסזע אוגזערע מעגען ,׳
מע• בסרינט דעם if איבער דאן געהט ער

i ערקלערט ן1א סרבײט טי:ע1ר די גען f 
ט ך1סכס ס מען1פסרגעק א«ז לעצטענס  דעד מי

 מון אײנע איז העלכע חעגדלער, ס. בנ פירםע
פיר״ דיזע אענער. ריפער פיסםינעגטסטע די

 װעט זי if געסטרסאעם לעגטענס ®fn מע
מן1א ע פג ם י  דזאסבער, ס |ynpn אין «ס• מ

fijn דעם םען1נסכ? ני® ?ען ?י מייל ip ifp 
8 ®.ppnfo p f10«ל1רעז ס לם n  f fn 

 אויטסײד סו־בײ® די סרריסגזאיק® פירמע
ײד איתרע יסגעחונגער«1א און  בעלי אעס

nann i םיר ו^1טלאכ f i f n 1געײע i f די 
סן אין סרויסגעאיק® װערט סרביו® מי ט־י  ני
^ ״אע«ער ע ב  ניסד געװיסען ס אין י•®1אי
סן חעלכע! דואערוװם, •סיםח אין ״ס■ יוני

o מיר סובםידיר®. זי n f i  if ifn סײסנגם• 
if סקסוגטענם דער p i אוםיסרטײאיאעז 

ר דער כען1גםדןרז1א ?סל ספים םיעימסג״פ *  ו
 סגטזסג® זיך «fn פירםע די ביכער. טע׳ס
 תסבען םיר •סרלסגג. נזער1א געבען1נסכצ

n •טרלסגגט ד#רום  if אויםגע• זסל פירםע 
 ,״’DfOf סםעריקאן דער ®ין חערען אלססען
אסז, f זסל |1א א״ in ,יע•1 בסאטרספט דעם 

סי רען  פיר־ די סגדיסעגט. דעם ®סרלעצען י
u 19 םע p  f fn®געא«ים if אונטער• לסזען 

ביכער. איחרע כען1?
ifii םיר ifSfn קײם די אמפגענומען 

 פירםע די ®on ססס׳ן, סםערי?אן דער סי®
י ענטאלססען איז זי tf ער?לערט י  גע-19או

סז די סײדען ׳אספ דעם בען if מגי  ®fii• 
jn»nfiip אזטיםעז  i f| וױידוא יעצטיגע די* 
 די געמסיען געססכט איז ענדסך סקײל״.

«רח: םסלגענדע — י
1. i f סרויסאיקען גיט זסל פירמע די 

p»p ^ד די סײדען י«סײד,1א סרבײ ם״ ע  א
סרבײט. געגוג חןב?[ העלען /11טלאכ בעלי
n •ירםע די .2 o 1אוי*חערע גלײך 

סן נו סרכײט יםגעכען1סר מגי מ־ אע«עד. גי
& i f דמר p •  ®ifttiifpf גסװערגסר׳ס 

ב*1ערד זסל קסםיאסז  אתסעד״ if װערען י
i• ביכער, פירםע׳ס דעד כען1? t  »««f p 
f,* ך1 איכערפײגען if ם1א ״ ב1א י  די י

ס! if סיבײ® o»nf גיט פירמע ױני ט־  ני
אועפער.

4. i f 260 בפיסהלען זסל פירמע די 
 דעם 1«י גר<נד דעם אויף אטרסןו דסלסר

ר פון בסריכט If® 10 ®in p® if ת fm fp
•i*isf .סר

 ער if װײטער בסריכטעט רfגלoב נרודער
jf® f^  f fn טיגג ס ספג^סלסהנן פרײטסג  םי

ט o• סטזנוי pjn טי p  p יפט1ח ^ רי ט ס i די f 
p?9  I f^ p n לס?סל ipam  Dnpwnpapo 

im  op .ipnrpa ipnpa בסאלססען -fiipa 
״ 1רע ip ב in טינג — םי

^ » » ר  19 דרייװ o ifa:f®i»9 גלײד ע
fלp 9 טעטבערס •fiiיסלעז רבײ«עז lpnpii 

p® ,•up” » f f u
ip 19 אװייטענם, m ifa n n אלכעםײנעס 

fv• אום ?סגטרסל ip:»®faifo»iM גסדינ- די 
 אזן r\pwpw די 1אי ipinpn ®fii גונגען

 npwm ipai’i Dfii np»p* די p» לpיfpס•
9 nm־ i f ײ  ב*דע• 19מגי n 1ע9פסרלע ו

ipaau, אום pBסfוי^pwלp1סלב?11 ביז ז 
י p •9 י9ג mנגען19רלע i p ’®0Mpp אין 

npn .איגדזסטרי
ױ איו 8P»o דער pa n* אי m iif s a m 

ipopa i f  ipnfii די i f f־pfoaap טריט p 0 
ו ,*ילע! י י9« ײ מ ^ ו ^ ל ײגעז ר p 0.9 ו

©ip״־ npfpfnfD n to n v. ̂
np •ע ט כ רי ד מ םפחמ^ npfifi npn 19 אוי

עי •םי ל9ל ײ 1•י ײילי י  onpvnpapo מ
י נl1•ריי pnap«”־np 9 1י לי ן pי מ ד2ן  «וי

i f f ,מ םי ס ■ IP«n ק ר ^י ג מ  דרײװ 9 ױ
•D;affaamfii ־p ira o rn*״' «fn  •tpaijni 

i^ a npnpn ppMit 19 Mfopa א^נ• גוטען 
 וחנלמנ ל9י 0ילffp. 0־mo r»M9 דרוק

9 •v f iifp a  ipafn#1י9רביי t  ip i f״ip i * 
lpampa מז ס ײ ל ipa«»i יבײ«ענדי^9 גי  ג

ipa»»t p «  prifiipa f f f fo בי פ9גן  9111a• נ
p »  ipn ספיס IPfTfnpa »»? f fn  ipo imi 

ם ipifiipa ipam im מ  »af» ipfafa ך  נ
w  if  n p T if1״ ipד V ספים p« י m 

p» םןרגען f HDfp oapima n  J in •  npn p
ffB aaif»i i^ ifp a o  9  i p ^ p a i f  f fn־ 

npi |m 9 «סג  affoan  im  Jf»  ipfaoa 
urafn «1 •ריח  im ץ1א גלייך »  ל1י9 י

ipapapaonif די ,^ ײ ט ר ד או דן ד ויי ײי  ס
ru ju jn• סי ח #רבייי מ ײ «9 ז « לו  מגיחך י

מ! ?יר חט קי ק I * רגייי9# חני « ״יי
י ן ד ױ • י0נל9נ ב ל p» 19 •י

tm ובי חני*tp u rtm  i f,
99 0 tmי,0י»א i t
י ד 1י וי י י«93לי90« י

י

ײ 10װעל ?ײ »«ימר ך נ  !י
it  \ ^ r% ען ײזי ־ עי p אינ •  ipfptpa n

I9MP* רעי•
i ער f •  tf טו דיזען  Jm קום• אויו

• די ע im ז־י ײ  08ipr»rm  cpana י*ל00ספ 
ל דז ן י |1י o*prnpapo סליי  91V1P9 י

ר ת לי פג  9יliroiipa ipsfn 9 װעלג• סי
ip אין eppvam עי״-סטען m דרײוון f f n

ט »9ח א: ע:י ; H fiV nri i r i f f i p a  f i f
am מי נסריג»ע« אלוס רו i נסגלער ב f 

מז ®or ע- סי ח ע ג סטונג ס סו סי י : י  די ס
• Dfii גמןנעדזאערס piיfדoי IP חי ^ frp n o 

n און »ןג ען9גסנ חןם דסגעראטןג f»  im 
עמ עז pa»»3Mi ילע• ח״ג®. נעױסיעז 1;

 •upaoMf ?ײגען פרס^ן סדמיגיסטרסטױוע
ip מען fu p a ב״ n p m »#סלס ^1בסר 

 1ל0 י0 1מ0געוי בסילסםען אײ רעזולטס®
 P»m pnptn סרזיגגעבען ?•לעז לסקסלעז

סז ס אין גינלסד ױני  בסארד דז׳יסינט מ
i דזןרםיט אוס ׳מפסר»טעג» דיזס f ח?יפען 

o m  opi ipaoa ד. דר««װ ײ ע ל ס •יו
ײ ד ipafn ו  10 «עז1י if 19בסאלסס אוי

ם פינג ט*ערמסן •fy סי;עםײגז  דעם םי
מסרטא. סומעז
ip מען1אויפ;ע; אויך איז עס fiip a די 
 בסאלססען nh עס קלין.1נר ױע;ען פיס;ע

^ז ס ײ ע  די ברוקלין פסר אפעדען1ס:צ ג
fa ’CMj ס צסל פי ס  םים סכענטען ביזגעס ^

 Dfa»’Of^o •0• סז דורכצופױזגז ppiif דעם
סז די סז זעחן און קסנטיסל  בסדינגונ״ ײגי

fipn געה  con! יסלען אײנגעפירפ, סצינד 
 ר״9•?■ דיזע אין ױערען ספגעחי® ׳«םיע:ג

tfc עס ip fllfe  tm ל ס ^ םי  •pn ד1סכס «
 דיזע בסזיס עלכען1ו אויף פרסגע, דער גיעץ

 סכעז־ ;װערעז געמסבט לעז9? וי:םםע:טם1א
 פסראטענדי- ס *י געקומעז עגדליך איז םען
 •סר :ערןסםע די פון פסרלויף אין 1 ייי גוגג
fp ®עג p n ם1: די םען ביזנעס צסל געיי  ס^נ

^i בסא}טיסט p n די פסר OfC’to npaMpna•
ג1בסיסט גרינדלינער ס נסד ברו־ װערט :

ם דער סג^ר׳ : 1P®»»npacia canoa.
טינג דער ו^רט דערמיט געאלססזןן. םי
n י. ם. i r f, .סכקרעשזנר-טרעזאורער

 H0 בסארד דעם מים צמסמענחסנ; אין
 יסבקיז חןלעגסם מס;ם בסייבט קטסרס9דיר

 סרגסגיזײאסז דער זמן כל tf *סר׳פלסג א
 ־0® גים רfקײג ?סל סגחסלטען ®fii דרײװ

^ן רען ע סג וי c ?•יין סי i r • גי ר^וינ  if ע
 ז־נטס;. סחןר גסכמיטסג אבת סרבײטען

.ipoiapaif רטfװ יסראלסג דיזער
 דירעקטסיב ס,« בסארד פון בסריכם דער

/ipf-MM ס סלס tfonpaif ד#ן זוערם
ענ מ סל' ח ע ענ wג n p'־D באריכט: — * 

ijnn^ns* ג»ג*ןר •i t  if  ■ p ח׳יז 
 יפ-1א די רf ציחם גסריגט, װע^נםליכעז
 ojn if דעתגסטעז ft פון מערקזסםקײט

 tm npafODf^ די פון סםרײק גײנעיסל
Dfii ,f®:f?f® איז tpB nr;o»nf געווסיעז 

סי אלאגם רf און פרי, דער tm חייגט i ו f 
מ דער נ סי ״ קעז ל9י בסאײ ת  כסגרי־ ס •י

ip דס.9סםרײ? די if טעלעגרסםע סונגס m 
סעפ״ איז״דער ;!®סןזזײסען װער« •סיאלסג

ד װערט רע*סר ט ^ ען if אירט1א ק f •י t f 
®עלע^י־סםע.
t דס,י גים :סגלער בריחןד f איבערבליפ 

p דעם איבער •  t a n f a בסארד if״ P P ’T־ 
ד •מעלט ער און פסיס  דעם יןי1א ס■ זי

ipapn ® prt רוסיא-פויליאען דעם apna.טא 
 יiropn 9 #םצקי1סל ר,ידערtf 3 ערקלערט ער

 םיםינגען די ipaitfa if »פטרסגט1:סא האם
 tponi געלסזם אים וע:ם ברענם•, דיזען ולן
to ער t f n עדך לעוטעז .זײער בײנעו!א!י:ם 

vw זעקוםיװ fa ,מיגג n 1װא טי f f  tm  op 
 סעק־ ipapn pafic 0 די tpifnpa חסנדעלט

fדע eר״fרנfײ f נסכדעם ר.ptנ fn קספיטע ס 
 11א רpלafג npnna בסזונם ברעגט• דעם ו-ן
ip אינפסרמירט איחם jpafn זײ i tf 

 -3אײ רעקסםענדירם גסנצער, f סלס כיענט•,
 דעם פסר ׳fp:pt • איגנסץ בתדער אזשימיג

p ן1פ סםם t^ ;f:n f^f»pv?D^ ווײל t»» 
 פסר ■ססענדסםען דעם סלס onm בסשרסכםזנן

tf פילם נסכלער דזןר1ר3 ססם, דיזעז  o n r t 
 ״if סלגעםײנע די an:pafn ,fp:pt דער1בר

p אזשימונג i ײז  ודערעז דסיןי ברע:®•, ן
iso דיזען *סר ינםעם o f.»

fp»an ער fa ך1א t י f לןצטען חאט ער 
a: ס ספגעחסיםען דסנעראשסג : i» r if ט  די טי

 חןם פסםרסלעז מעגןן ערס8םע:עד? יסקסל
»af דיסטריקם ;סימעכט ;:’r f i i3׳ Dוירטדד 

t« ipnfiipa t דסז אי? עס דעי. r o p r f a 
f מעגעמאער לסקסל יעדער tל tu  tf  ip tn•

^1א ספיס איז 7 פרי, דער *יז םסנםסג י
עי, ״ג p און לסיסלסטע די סז foam p םיט־ 

f® 4־oro? «ײ| אין גי*ידער t  p? ד  זיי םיט זי
iptf^C’^ o דעם וסםרסלען tapoifa דיסםד 

tm ta ריר,ט. p o in a r if  np tn דורכגןוירט 
;?paaf f fn  op tfov® ?ptp »itf ?P 0n-

im ס#בט  c n if r  f גסי ניט ססוקעט. דעס 
tm ״ ט tpaa^pa ז י די דערלסזען if ני ל  מ

•ifa»»if (fn»anipa ipapn ofii) niaH^o 
f םען nfa ׳•עפ?ל די 1אי געחן fn דיזע 
 זיי און ספיס, אין געברסכט ת1םלאנ בעלי
ס 19גץחסלט דסיט f מ fn  o p  j f »  trfafa 

 a»»fapfa ד«« און $ןרבײ^ר די געססבם
•’•jf»ai» n  t f  tp4 ד9ײ אוי^ 1אי

 9לnp»:m 0 ?:םאלססןן, יעסם tm און
ט opa^p אומאטענדען, tp *ו ני tp רביײ# 

j םען ia r וס סדזןר זונטסג« am.
ו  110 לג0ער» רpליבaחp11paרp9י י

m• יסטרסל דעם tntta o 'a ffaa trtn  p־p,« 
vipfO««afa ton און ipapapan ׳ סוטtpnp 

o tnpaifaf opa^n«« די»»•pi«fpf npt 
n o  o i i p  «fn np .npt««n 8 «mקי י י ד ג מ  י

« if  w n v i f «ל9?0ל ד Dnprnpapo׳ •*•"I 
•30 1• tpn«t«afanf if  ««t a«napnpnf10לינ 

י רpליגapt«ע: nptit אונ«ער יסטרסל, ע ו י  ו
 «oaf»ai» p® o«na• pnapoip די י9י ••*»/

pn j f t «0 npi n a» ד  np װייל ,ipa«n:p וי
ט vא מייג בע ipai«na tp אי ii d p  t f 

t p f f ^ i t p  p ifn p a m n• . .
fV««inp i p  m pit op ז י ^ ל • • p V r־ 

a«f*n opi ipfrm nf• i f  pmoa• ײ0ב  א
f בײ * i p  o a p  opn ipapn fappomp o p 

o לוי■ בםײטסן, p לוס0ב* p i בסארד I f
r m p p n• .

n 1.« ®•!״a* np< י.

ל אוז ,1דאנק« ם. ^ ס .9 ל

lim♦ פד ם. p, 10 ל9?0י «מ. .
n p  ■ipn *«07p7 ג8טי ״ |.pop»pa י:

װאד, tw 99 דעס נייט tf*9יס - 
סעי• ערכמןן1ט״י אנ

o נסאלד ^ p p « i  v f •ב סיי  P• •ג
2;■ t r i e  i■

ס , טע סי א — :ק
1 im  >  p i  p t ’opp f. ה0י  »-m»fa י

u p י. פוד o tm * •M ip fn. ,װ«יס p«»a 
e?paopo ן י tp ,1 לסקסי ו « j tm  tpa««pp 

ר מ o אי p ז»יער ?«»« ,p t r  •p«9 ofap^fa 
9 «M> pnpaipt fדיס• — רגײ»0 די »•1י 

רענדי; סיני o געגעז קרי p אינסײד •.f r 
ס דער סע׳ ן9 ז»מ?ז גיכער פיי י  npoam ו

ip «ונם n n p  — fxnip 7p«»t p f  ip7fnpa 
ן «ײנןן «ײ סנער •עײסרען. ױ י » מ  •pi :י

?ן -ו געװסרען. חן
p אויןי a p t n p : ײ חסיקז «י  ••*1י ן
ס׳ן קסמפלײג• זײער געגומען  י0גענער סי

p r t7papo?׳ t jpafn♦« געענטפערט f .p»a«« 
t ייינעז f  tpnpipa •nppnp ײ» tp f ip די 

ipopaiM• 7pm iff o««p םי«*ן f•ס ל י  נ
•nf ײ קן9עד ק?גען ו f^ די if ״נ  *rmp 

דירעקגסיס.
pt'oo? f לס1וזא ארן גיעיבער פין np• 

מ מ. ײנ®.9 ײ  פון ttofa אין ערקלעדס ד
 גערופען tm אס• זײער tf קסבזימע דעד

ip fiip a סטרײק אין Dfii ? p f ip «ד »■pon 
ײ־ איחר ip7pfa צו taotp»*: ?יך חסט  נ

 .109סי0ר, D'nfanpiifJ םpi צו *גםײעדונג
tm oy tf־’! סינײטער דג  ip4 די;9יו ניט  ר׳
i» ?«ו p o פירסקס דפר סטרזיקען

”«1p #ברוקלין אין קסגשרסקשאיס a?f.
i ערקלערט סלוצקי- ברןךער p  tf > •• 

tpnfnpa t^p-ypaco tm ^’חײל •טזעפליד 
 ״am לסיעז צו oaftoaf ?יך האם povc די

ipa inpf «ד pc ?pa»a ר ^ ט  ער״9« על9אי
 די «aa9?faaf Dfii 4Dap»aipf םסן׳ס

jp? אע«ער רוקלי:?*ר3 :n סלע D»apor?7apf 
0 tpnfnpa eappaדיזע ס?לען91«צ p־: * 

aa’f ^ p a אעפער I .n’u  tpanfo
o װערט קייס דיזע tf ipapapa?p'M 

.oafo טדל סיש ס§יס
 מעם־ רודגיק, ל. און װײנאטײן הײססן

 די tPiPi 1P^P00 #17 יס־סל €יז בערס
prtT ל0גע;ער פוץ הסנדל-ג; ppo,? חעלכער 

pnp»«t ip; זײ ד׳סם tp ? f•  tpcnnp •ולן 
o אין ׳יעצ p •9 כיגעל פון «ס imי•9לעניק

 ״np9t7p>po געגערסל ,np^afa ביודער
apםוpער סז דם opn אין np tn ק«יס pa* 

t^ p a fn. אין aappa«m ס םיט ■p a « n p n
n p  Dfii aairmoap ײ0ב  onf»pp»7 of א

p«;f i p•־ n m  e p ו״זסי* «r«R p
pa jpo^npatuוf 7 ןpר1 m p  » ;» f9 ti i n 

aam»o opap» t«a , i f i a r  tp®7 opi איז 
9 npompa f  o p  ipnfiipa ip c w ^ a•רײ» 

מל P« סעםמר o ,npppa op4־ טסי. ס  #1 ל
jp ל01 tp ?fe לסץ ?ײן• opafa «עד װ p» 

o אין r■ ט ײ ב ר מ ipffafo®»» ג  pa«a* זוײל 
i ?ײן f  n  f?pnpa p r f s ר9«רײם9 1סלטע 

tm ofii צוליב laptpnaf tpnpa f««npapr 
i«v  pc ו« ע ו ײניג npm א  .tp ffafo 

p pר ;ק?ר ײפס ד ם 1אי ןן ל םן  tppapnif• ת
jpo און p n i f  r p •  t««t caap?fe. בײס 

Bap pap’ ip a p■ג׳ נ דו ip• איז ײ a p 9 if 
ען. סי ^ו o 01 ג pײן :$ר ל? o םעגליכקײא 

op«*a 9* איז  tpopatfD»ni ■o• op:p 
עו ברודער מעם סורײםסי־, ק o קריגען מ p 

.3פסרצו
f צהײ סים צוריק fn  ipafn ירסע די■ 
peypaif®ציױי ־ jpa»9fo און • עגו  סיוייג
af ipoדp0ר««n * f p.׳ רס na. ר ^ ע  fn® ב

i p 1 בסארד די בײ ■ifיp»קfגט39רל0■ רס 
i p n  opi ור«יל .faftpaif onm t f n  ipo 

t העלער בר. f  #®aapif» i p  f f n רוי•״9 די 
papoiapa צװיי pao»i0 i p f t  o ?p « n « f־ 

n ip p n  oipn״■p f  ««t »opa ipo i p 
bo•  p t. דאס n fa  tmליגט 1P?fiipa. י

f אדבײטער די  ipa««tבער t«a ען9עי  ינ
n דער *סר f  nm fa דירןקטסרס opfafa 
if if זייגען »»t דוי  IP fn p a  faftpaaf“ 
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 וױ־ ביאלים םןא־ים
IV םענעחשער ולם

טעטיגקײט
ש» ח

po פײנבערג. י, ווײם־ירעזירעגמ

̂נען is װערט איז עם  I'M דערט
jpnip, אין לאמ די o n ם*נטרי*<׳נד 

9«3i8P»3*8»n גיד עס חאפ איו מי 
 געקוםען *הער בין איך ווען טראפען
 פאר־ האט אםדור ברודער ווי גאנדעם

 *וױם־ נעװיםע 3צוצ* םאנטרעאצ |81א9
 װאס מעםבערם וײ |8צוױ« טיגיץינמן

.p*o*9if» 3*9i* אנםטטאנען אין
 איך 1בי םאגטרעאל אין «גמנדי< .-
 םיט־ אקטױת םיט צוזאםענגעסוםעז זץ־

 אוינ is אמעוױזע), זײ האב און נצידער
 צװיםטיג־ און םיםפארשםענרניםעז ךי

 ווע־ םארטנעזעצט ודיטער זאלען סײטען
*is די שאדען 9פי זעהר oy »עט רעז,

 נא־ די קצײנע א איז שטארס רי נײטער. י
 טום עם »אם אוים צייכט נעשינען סעם
 אוים נוצען זײ און ױניאן דער אין זיך
 iso ױניאן דער איז |8o**P3*oo*«s די

 זײ האפ איך גענעפיט. אײנענעם ז״ער
 צװיםטינק־יטען די איגער אז אננעיױזען,

 is אום׳פטאנר נעװעז ניט ימיאז די׳ איו
 *iso דער iso טעטינפײט איהר ווידםען

 ארנײטם־באדיננוננען די פון כעסןריננ
 די אז געזעהן האג איר .ipbbo די אין

 נע־ האב איר וחנצכע טיט םיטנצידער
 האפען זיי 1א אײנגעזעתז, האבעז רעדם

 is נעטריבען רײםערײען אינערציכע די
וױיט.

 םיטיננעז אפנעהאצטען האב איך
 8»צ םיט און ׳שאונםיצ חמאינם םיט׳ן

 האב און צאהאצען די po עשזעהוטױועם
 זײ »ז איז, עם וויכטינ וד אננ«װיזען זיי *

 הארםאני׳*. צוזאמענארבײטען אצע זאצען
 אס־ צגתה זעלבעז פאר׳ן א\יך האב איך

 םארזאםצוננ אצנעםיינע אן נעהאצטעז
po םיטנצידער. די in גע• איז םיטיננ 

 נע־ זײ *ו האב איך באזוכט. נוט וחנן
 זיין צו וױבטימייט דער וועמן חנדט

 װעגען אויך אןן יוגיאז רער איבצוגעבען
 די ױניאן דער געמן *ו o**p3»*u דער

 א נעבען סענען צו םיטצען םינאנציעצע
 דאש ווען נאצעבאטים די וױדער׳פםאנד

טיסיט ויין <אצ
 איינינע נײתוואוינט אויו וזאג איך

« 8אסאצ9 »1833. in אײנציגער 
 צום .43 צאסאצ איז צא׳זאצ טוםעצדיגער

אפעריי־ נאצאננע: צאקאצ דאזינען
i**3« טאר̂נ n בא־ זיך םיגיעער. און 

 אין סיטואציץ חנר טים ג«טי תענענדינ
עצום, צום נעקוםעז איך בין צאשאצ, דעם

o 1אי םיםפארממעגדניטען די או n צא־
yn|» « די װאס דעם פון נזילמאטח 

W» ךי r• ״ט«י1אר W  WKr W ig i 
 אויםצוררי• םןנציכפיימ תיין גים וזאבען

 פארלאנכען און געפיהצען זייערע «ן
jn במגע rn .איר פײר־איננמרעםען 
m די m גצויג ? t פראבצןםע tvp צייכט 

 אזוי איינארדענען דורן• ותחנן גןלזנזם .
 יעדען םון ארב״טער ךי או צאפאצ ד«ם
i m אצ«ן> iw jp זײערע םארחאנדצען 

מןנו  אױך בין איך אנגעלעמגחײכמן. *י
 אין נויטינ pn וועט Djr t» איבזנרצייגט

i n ארנאניזי־ צו *וקונפט״ גאוופנםזנר 
i n אפ- נאזינרער « אין םיגי׳מרם די 

 no ספן רדפאינט־פאמםיצ. י אין טיילוננ
 בא־ 43 צאיזאצ אין nt זינען״ איו חאבאן
 מעם־ פרומן חוטתרם עטציכע צאננען
 צו ניט נאנצען אין «נמן װעצכע ב«רם,

 דממד די w גקױב, אין סיסיגסנ(.. די
 ניים װעם נאארד עקזעפוםױו נעראצ

 און עםען1אוים דארםען מימינג פונמנדען
 אטעצענענתײ^ דאזימ די ארלאו״נאן

 ייניאן דמר נעסראפץן דא תאב איך
פינאנציעצץ נעדדיתטער זעמר א אין

 גיט געצט יפיין גאר האט ױניאן די צאנע,
 באר־ או נעצװאונגמן נעװען איז נעתאט.

 א אגנעחזינען האבען םױ נעצט. נען
o אײנצוהאצעסטען דרײוו n •איגמערנע 

מג און טעתם טאנעצ  עאפ־ם׳מר־ .די די
ס אונו העצפען צײם תי o א n  pm םיט
םענציכק״טןן. ױיערן אצע

דוטענע־ דוניגסמי, דײװיד נרודמר
 אינטעתןמא־ דער םון ס׳»רעטאר ראצ
 םאחגנ־ פארצאננ אונוער או־ף האט גאצ,
 םאנטרעאצ נאוובס טאראנטא נאן דע
 זײן טעג צוױי םארוױיצט דא האט און

 on נעטאן טטעס םיצ האט באזוך
 די צאסאצען. די און קאוגםיצ דועאינט

 גרויםע וײנען הצאושםאכער םאנטרעאצער
 נרױ א דובינססי. ברודער פון פארעהרעי

 נע־ איהם צו זיך האבען םיטנצירער פע
 זײערע װעגען דורכגערעדט און װענדעט
 םיםנצײ די אננעצעגענהײטען. צאסאצע

 פנטחוויאםטייפ זעחר נעווען זיינען רער
 זײ װאס אצץ סאן is םארשפראבען און

ױניאן. די באםעםטינען צו פענען
 אדריד »ייר האט דובינססי ברורער

 פון םאתאםצוננ אצנעםיינע אן םירט
 אן נעהאצטען האט ער װאו םיטנצירער

 וױ זיי אטױיזענרינ רעחג אײגדרו«םוצע
 א חאבען is זײ םאר איז עס װיכטינ

 זעהר א מװען איז עם ױניאן. מטארקע
טיטיגג ענטחיאםטישער

 םאנ• 1אי םזצ׳רינ דא זײנען םיר
 בעצ־ אונזערע װאם דערמיט םרעאצ

 |io םאנכע באשעפטיגנג זײנען םצאכוח
 אין טם. נאנץ םאררינען ארגײטער די

 ארבײםער אונזערע דא סאכץן אצנעםיין
 יואכען דא װאצטען זײ װען און צעבען א

 מזיםסינקייטען ותניגער אכיםעצ םריהער
 אויםטא־ נאר זײ האצטען פאציטיק אין
 זיכער איף בין אצענפאצם כעסער. כען
 נאנריםען עס האנאן םענ׳צען אונזערע אז

ױמיכטען, נוםע דא זײנען עם און  או א
 םאכען is אוםטםאגד וײן װעצען סיו

 נעווער וױרסזאםען א ם»ר ■ױניאן אונזער
ארבײטער. די בא׳טיצען צו

 שצאות אין דא םיר האבען איצט ביז
 נעהאט, ניט טראבעצ ערענםטע p'p טרײד

 m םון ארנײם נעױעהנציכע די אױםער
ױגיאו•
אינדום־ דרעם in אין ארבייטער די

 אר־ די ארנאניזירנג ניט דא זיינען סרי
ם ערעסציך. דארט צײדען נײטער מ ח׳ ױי  ו

 OIS P3 נעװארען ארונטערנעמניטען איז
 װאצטען סיר װען אז ׳טײנם, op םיניםום,

n אחט• םאן א האבען דא v װאס o m 
prnnsiM ױ טט פארשטעהט אין io 

 אוסעטאנד נעװען סיר װאצטען *פראך
is םארצויפינ באוואטנט א באשאםען 

 עטרענ־ סיד פערואן, אזא ניט םיר חאנ?ן
 םענ־ אזא |8נעפיכ is אן אנער זיך גען
p r. |

 t*1 איך ipp םארענדינ איך אײזיער
m םון 1וױפהאצם?5 ניט  .isipt איו 

ps*o» n#pin תרינ iiM ii ן אפיס אין» 
 8אצ |im ,181**0 |1א איםאן בריותר די

oipsopo דזמאינט־קאמסיצ. םון
 איז א1 אז |8חמ־סאג יר1א װיצ איר י

ipupi נוז נענאםע ipopioigo בוגד »ן 
,8יצ1■ אין  pjnpr א oonpi דא תאם ער |

pipu 1א11 פארזאםצוננ w 183ססא1סצא 
מ  1ס* |1א פארסראססן נוט ipiipj |8זי

m o n o חעצםצן איהם ipdmo is צס8ג 
i פאר n די י8צכ811 פאד 8אויםנאכ 

א 8»יצ*ס 18אה איחם האגאן |80«נ
j n m

קר און
 און ביסען יעדען פון וזנארו
 1» מיט געזיכערט ■am זויחר
 ױם־םוב׳- די און jid■ עוע
 םאגיעעװיםץ פון נמכלים דיגע

 אנגע־ זײגען מית״פראדוקטען
 דעלײ *פעטיטגעם, םי■ זןןפט

 קומען און פלעיװ»ר קייזנן
 און בא׳טעט׳צ װאונדער ארויס

 מ*נח םעתל, מווח מ*ח, יאעװיטץ &גער^טיןן.
^ אײער םעהל, קעיק £«רפעל, צו  מ

 םגוןן װחי■ חאול מצות, המידזעיעניק
יסח. לכבוד סיריעל״ ״ם#:י׳פעװיץ און

 נאנסעפ נײ געערט נרינכקרנ סערא און םטײן בעסי
יוניןן דער פאד ארנײט זייער פון אנערסענוננ אלס

ם ײע ר פון נ ע ר ד ע א אג ק װניאן ש
ץ, אמי jo נ  , ip o n  j i 1א צסדערסאן| v 

ע י י מ י ט חצם81118 ת ײני i ז  in y n p i* 
ע ח־יג מ ריו ם פ א ס83א ניזנ  נא- 0P8O |8נ

Mm ײ * און װ א »ניג ן 4ר  18װאתצ n אי
ך |8האכ ם ד ציג עטיי ר. 1160 נ א ד צי סנ סי

עו און ענ ר ט ע ש j ו v ד ע ן ד א י מ  י
w *3i8 n פון j תיחינאו m\ 

I8P*I JT J88088 ד * K B  18088i 
183118 8 1801883 18081 IS|0*818188 י 

nאויםדרוס אצם ס3סטארא tio סאצי־ ױ 
o*y 11־o איו « y » 8 rPאס
1 tP r iv•ײ יי o 3808118 נ n*

n 1»וי . יייימ  Oman
ץ א. ײי ס אנינ P ר 8

 די האט םארטיט, סען7 דעם שבת,
io ii*oippip8| 69 צא?אצ םינישער דעם 

m נעעהרם s* טעם־ טעםיגע ייערע1 םון 
 •3רי3 םערע און םטיין *P83 — בערס
i נעדנ m צככוד 1אי װאם ט8ק3בא א 

I8i8ii83 J838383 *n. ־83 זיינען עם 
 און םיצאדעצפיא םון עסט3 120 |8װ
jn* יו3 s ,

פאציאזא!* ם. ד3םרײ אצטסר ר81אװ
 יאנקאװיטש און imosotip j אויו װי

ipoippi |83*'t 1י3 םון יעצ88סי »pi8 
ד אפנעכסן  װאם םײדצאך, וױיn 8 כנו

 אר־ און םיה םיצ אװעפגעגעבעז האבען
ם  רא ױניאן שטארקע א שאםען is ניי
 -38 אויך דינען dp םיצאדעצםיא. אין

ipoippi דוביגססי, ד. םון ען33יסו13בא 
ש  טר. ;טרעזשורער ipopippo אצ1838ח
 183נעװעזע םאן,3וי 0י1טא םרם. און

038i*ipv; נױםאן פאוצין קאהן, י38ם 
םסאצער. םיס און

ipi ,מגי!, סעם טאוםט־מאםטער
 ער־ אם1 איז אס1 1א ער?צערמ האט
 גענעבען זאצ באנהעט א או סאצ שטע

181811 0 IS1 180**318 83צ*יC) ש«פ. א 
 80*113 צו 1838383 08 01811 ציך3ה81183
38o׳ipb. 813או 1א ײגט.818איג דאס* 

838Pi838 oipaopo n| ארנײס נוטע 
 8פשום׳ 8־81אונ םון יאן31י in 1םא

0183080.
opp3M3 i p i צײ־8יסנ1א ויך חאט

0383 0*O in 83 1אי 3310*00 *1 סאס* 
inpt ipii 8צום3 .8וזצ*פ8םר א| I83**t 

083*81V01P81P8 181 J10 )8181183 0P 
tv 2 צאפאצ sii'oipstpp צאפאצ סון 
 צ־818 און 1אצ33ײ8 18080 *1 «| ,69

 t83 0381383 18181183«** 1י1א ;180
180381810 10 81V01P81P8 i n  PO| 

 םיינ־ פון אויך װי ,onpoop 153 צאפאצ
JH08 0׳1צ83

— *

V81183 צ83 ם׳O n18081יP8D 181 P* 
X 18008380 i n  {IM TPUnPTD 

^ אצי i ר81 ני  *ii o n* 8* 18ײט3אדn 
 *3818V ז*י 18380 03813180 1080 183

0*01 3 X 1801880 088 O nד81א
p w איו i n  1» i88n838o o n ד י

3*18 3 Xצי«  *381818 צע 180180 0*0 0י
180 1 צייס־ **1 0811 0**318 8011 י180
180 1* 318**180 888 081 pO.

ט די ײ ײ I808P to 18י r P8>3 Vo. 
י |83הא PM a 8 ני t  0811 33*0*0 08V 

PM 1138 ן8088צ 1818180 |80צ8083
oi*o38i8i8 e |8ימ* 181 rw sn w v n 

ר o יייי u r סים ?צײן צואיס טעזא־םאן 
ו 8 צ סו ת ס to מדיספ ס o n מד אצס  או

318 P'1 IV 0**038*1*1018 |V  pm» •
י J■“״ * n י  j 8 v  ! *  v w

>38*n« p ו18צ  tv י
X8> iv 6 י808י  w v » v n  |W «

 און 018183 |8האב םאצנענדע די
 ip**t 1םא i'sipd און i*׳P83 ט1אטוצי1ג

i אין בײט1א 183טיפסי n און |8י3ױ 
 : םיין83צ8 א'| 3313811M3 .318 181 אי|

3. bibp, 03שאי1ד 18י 1םי םאן18טש 
 םון מאן18טש אץ,1אP83* 3 ;באארד

ip i 08*80; 3. 311*1 סם38זשט3א1אP,
3 ipmikםון פאצםפי, ;נט8איידוש ם8יזנ 

 אצד׳ט33פ־י po זיין, *3io ;2 צאפאצ
 ;8שא םײננאצר׳ם מון *|,P38 עגי ;שאפ
פ  םאן18טש ים,on. 118 ;שײארץ סו

ס3צסא818 םון  ,1833םאצי ח. שאס; '
ה. שא«; אצד׳ם33םיי ן1ם |8018טש

pip .3 ,P ח. ;פאפצאן 'H ki, .דא• ס 
I8o .3 און פאציאפאו• ם. מידםאן, s i*ip 

po *pD3*3Ki3 ;p* יו3 םון ip אידי• די
3 w183183 ה. 11א |,8סשאפט18עװ, 
 ״םאר־ 18צםי81םיצא םון i8rti838o 18י

 צ8י?1א1 18י םיו ס־ושקין, ;װערטס״
 18י םון ?אװאדצא, צי83 ;י181צײב

 ,18דצ38ס x ;קאםיטע סם38זשם3א1א
 X יר1א *18081P8D, 11 183י1םא 18131א

PD081,* 0831*3 18131א' X3881TV 
 דאם־ i3**v 1813אי האט אםת׳ן אין

po* 81 םט181בא I8 in183א םיצ, הר 
its* װי is איו I8H83 האס 3י181הײ 
80| 3*0 18 0811 I818H 038P83 0U

 זיר |8צ8שט 1םי 1838 ,038183 08ה
08083 080 18 18 18B |*1 |83'1 אS 

8381| .D8013
183183, 181 180. 1« W118380* 

dotpii,מ ט3םיציי |8סאצט8ג ט8ס ״  8אי
10| 1* 8003080 080**1 18 X8181

 *8» כדידצאן־ די 08ײ ײס318 די 18 אן,
 83צי םיט 18083 זיי |83סא |,8ט83 |8נ

ט |1א ס*ים;38383183אי אי| 1א3 ני  יי״1
i אין opo*3 זײ ן83 n אױר 18נ 18יזני 

צ 818138 די אין i 318 |8ניי n  iv•**
i8 o־v  .«i38ii83 שציסם n n  p n 

3*i 38P*tio*im ד'1 די אז האסטגג די  ס
 מי I8S81018D 0**318 800 18**1 18צ
איצט. יו3

*P83 018183 18380 •I1D 01S
יי1 ציי|.8 8180

1M 8138181U8| 
 IV |801צ3 אכם13
83| OP3M1N3 סאו 
3 mד8סינ1ידאי 

1838100180 11**180 
318**0.

סי 69 ל»ק. מענ ױרדז ם ד ע אנ  װער» פ
N ג»עז27 דעם קאלעקםהןם W D 

8P cm ניי  x ip v*3v  jn* 
ipum openr( דאצאחם ךי 
w p v m n o p .18צד8ג די סאגו urum

11383*03 180 11*813833 318**0 180 
1* t X1830PO

H םיר »»n׳
1צ«

r־ייײ־יייי-י

> n p i i » a y i v >

m m בחקלעער ױ פה m w n
ק««ל«ן כענתשמםץ סון

.18P*11180»

8ll| 1801383183*8 380 איך on 
 **180 ר83בתפצי i* 3 ער3אי אױםדכט

*383 |1א ויצ113813 צי|,8113• ,08*180
10380*000, 380 ,1811380 1809 O n 

08ii d® איך, p i f i r ך ס ין3 אי  *83'ני
811) 038P83 X383 ט  |8O״P3*08D *1 םי
 תtm 83 18 םיצם83 יסםריתטען,1 די סון

 1081 איז 83צS81B*D*8 811 8 אז| אריין
 *1 איו ציר3צ88 |1א ,8013 קײן 0*3
ז3818ם io רםצ*כפײט8« p i 8שװער א. 

 OV180 180181 18 00181183 380 איך
 ס*ין את יע881צי8ר8ם81 8יג1צ8וו3 8
ר3איי 181183 1*8 83830*18 80רש8  צ
0* 1811 18 3313118 83 *1 18 *,H8צי 

 י1 081 םיצעז, נצייך |8צ81 סצאכות
 א*ן 0811 אצץ 18ט is גרייט 1אי |8י3ױ
 18180V318D IS I8D081P 1**818 810אי

D38VH38P. 81 אין i n0 183צ"S 
 op 08י צענאם*ם83 די |8םיצ 181צא

3 ippט is י  ipoo i n  m*oo*tp8* 
 *1 אין Ol'OD'IPP 080 0811 138שט

1*100*8 18B |8OP 0 818338צ**S, און 
 ־P38rti3*8 דעם jib d**s אין צ8צי8םפ

יאסר. |80צ8צ דעם פ»ר שאן
 3י183א' IV 181183 180 װאצט 08

8**1 8*1838318183, 18 811| 0*1 80* 
183 1833808338 1* t*38318n״l8V

8380| l"P  0803 I8B8V83 0*3 IV 
 *8P «083 צ81 |8ס זועאפען שאס א**ן
ר ״.0שא 18*31.* 1801138 183 י|3 אי

183383833111 nPI318 0*0 18081IS 
i און ,18י8ש 200 כטעט אסיסעו־ס v 

8380| 3*0 P I831D83”| >18 שא• 1אי*n 
,838t I838P זאצען 1םי צכען81ו  *1 1א |

ת8מצ בעצי  *81■ 25 טש83 |838ר< נ.י
0V 8**1 18י3יי 038צ  .D38V*138P 

 |1א 8*180*180 18*31**183 8 ,01811
ד 1811 .18318 183 1אסש  183 381 אי

 צ-80 081 183*1 אין 1אי 380 18318
81383 : —

 *80 8 אין ײ|18 0083 10'א |811
 יטi8D*'ii 3 |8ש38ס די 1װא יע,180י1

080 ,18*31* 8 03**0 08 D81J 10אי 
 IS in*0*38 IS 83830אוי 18 1*1 180

 118 183830*18 *1 183811 |8נש80 *1
8!1 180 I8P811S01811 18*31• 8 83צ 

1383'1838 1811 X n3 00810 10אי 
180 1*1 8 113*80 1811 X*08O*VO די 

180380 1”83| 118 183383833111 *(IV* 
 is און |״8'3יס־ױ3« |1א .ױטאן״ םיצ

 |83ײ1 ”1 אין ,I8VP38V113*8 אן 081
181183 318 (80**318 IS I8331811S83* 

 ,038V*i38P 8אבצ181סי 8צכ81א 180
 I8P 183080 183צי0'3ש3111 8 83צ811

1*1 180 Q*tP1*8 03*118 18 |8צ80ש 
1 |8אצ1 םצאכות צי83 18 ;1צי3םע 8 

 שטונ־ 60 און n* 60 סיצ *118 |8ייס3
n «18 18380 1 און ,1811 8 |81 38” 

 18אצ1 30 1*3 18 סון 03*1180 08083
8 1811 — 1* 800813 11**08011 180 

038P |81 8*10 סיצ *118  — ,|n 3!0O 
I8V3PO *1 0V 18 |,8צ80רש80 1*1

I838H m פיצ איז **i is  m s n v 
 *8n ײX38V138P 1 18ני1י או| 18י31י

שצ3 »י8 נעפיצם שױן 1ז* |83  |838ידע־
ײ 18  ׳יצםינ33צ"P1V 8181183( 3 |83«יי ז

0811 08 0811 01883 0*3 ”t 080• oy
1 0*D18*080 ײT *1 IV '|811 118 •|n

83811( 818 1*1 10*8 038P 1380T1S
 83צ811 180**318 י1 0א1 |8צ80ש1א0
 18180 י1 י|8 (808*1083 (8380 1*0
 18381 80830*18 183קציי OV 8 |83י'1
3*0 181183 0183080 p*P |אי i n

.8י3יי | 811( 0*1 18380 018183 0*0 
ײ  118 3310צ8ה 18**1 י|י1א OP1P83 און ז

 *83 180 חאס X”P3Vיצ33”צ3 18**1
*18■ |83א0 180380 *1 08י 0*צ0

8pn^ in |81צא r1»י ינעו1גצ צ »T 
pints is  tm.

in אס1 ן83א1 א1 װיצ 1אי
 *80 8צ8צאפ די im באאח־ תסאינס

01801183 18380 8381 DS8* 1*3 IV* 
183 81T 8*88180888 838צ38מ, V( 
1811 03*8Vt1 Bn |838« 1**1 TM 

 *80D 18381 18 1*0 יב»1!־צ8■ ,11883
 *in 8383 ,18נצD81 181113 83 צ8י8

781 0878 )8083 080 ,18VI18380 |אי 
1**83 8 OV 1*D I80081P08צ VV 

X80 »ח ראט סv |,8צס8ציי}
83830*18 pnpip |*V 1*083 1אי*

t8>8ons3**8 t ציו m n 080*08 די
1 |V8| 18 81*100*1 יBP8צ| I838P

080*08 *11 18־1{י8*ײימוי 18338038
ז is » ״  p*t *n —  i8 o i8 i i r « i*

W|

118*80 00380 11*03*83 18*83830 I'M
nrtpovisi** ipnpt ו־נײם ד8ײ יי* 

IP1310V 40 *1 |1M « ר.8ײ
 סאר I818P צייכם יך1 ם8װ איתר

 81811V 8 inpt איז אם1 18 18צ8שט
P383B*i8 3צי1* 183 ים3 בתפצי!. אין 

o n איך »ייצ tpipo'3 8 IP3P383 
11*83 *1 po 1380mn0 183צV8^P 
 כות.8סצ ?צי3 זײ po i**«7*v יו1א
 ת,1כ8סצ ב?צי זײ jio i**i איך |8»
V|* יט3 איך P3 *1 18 JP381 is ̂
p ױצען1 נתסצין אין ת1כ8םצ w  Mpn 

xippi8o !p*3 x**3is צםעז8װ וײ 
m*iois *!pops p*t ־1דא8יי םים 

is K פשוט האבען זײ אר3 ייט,3 iv 
ip**i pni כאצענאס oini ז״ IP0181 

,03POT1P ,1*8 1811 |1D JP3V0PO83 
3 *n ip dpiiבאצאהצען הענען יט dpi 
1 IS ,t**V83| 18380 8 אצעז1 ייPP 
V 3*10 (18 |838צ  0811 1*73PtDOיט 

X"318 |”P !»0830*118 |838P אצס 
Dso7ii8i 3 װ«צ«ז **tהאבען יט «D8 

is .113*80 8 נעש׳ן איך םאן s isאהצ 
 *18 תם םיט i*t האבען טיט838צ83
0 *118 03PO131*18 0א1 «81383 *צ 
 |83סא <1138סצ בעצי צאתצ יםעm א

338»iP33sc 83 אין צויבען3צו «n* 
 סיג־ יטdpi 3 אין 1םי 1«3זײ ציר,1טי

i ;ענצינען. םערשטעציג v ן3הא» 
 שע״ po 83380 סצאנות נעצי *1 םיט
 *ii opsiB* 8 31 קנעצען נערארםט סער
iv 81קצײ טיט  t*3 ipi3*p ויי |83סא 

*1 180 180181 ײ1 18 «3**8183*8
 V"1 |’א |8יצ11 ”1 3*18 אך1 83*03*1

318**180 8 18380 PM 1838צ•
op *838 1אoin is ow i( 18» או 

o in  ipo 18 בתפצין, נ«ן8װ» t838ii 
 P**83 |8צIP111DO, 81 40 |1א 0**318

10| 118 DP310 ,0183080 n»U18*
 *180 יט3 רם8ים08 אונזערצ ױ1 טט

18083 081 1 18380 IV8 183 א 
 1811 י0V 1 33113*3180 איז 08צ3810

3 ip i .o**3is*םצאכח, צ83 183רותצ
3 p ir־838אצ3 י1 סון 3י138רייד יט 

*0830*18 83קצ״ םים 1טירצי83 םים,
s |83*n ,ipo ד םיױ סצאם אציח. זי

0א11 ,18380 18קצ (81*3110 צ811 1*8
p 1אי v סיט ipii .o n ייד1 איד 
«3 *i  j838ז סצאכות עצי  *831S 1אי «

183 081 180*113 8 I'K 108t צאהצ 
in שעפער y ii 01800180 באשעםטינס 

ik Tt v ד8ס ,01813**108 ,18פרוי |1א  נ
 IV סעםבערם pipipiipi יער8 0183

יים3 180**318 83צ811 ,48 צאסאצ
 !יד 10אי oi« 1צי3פאצ |1א םרייד,

83 O ise o n  is ipdsoisסצאכס, צ 
 נטאצ־ א אצם באטראכם 1אי 8ועצכ1
 ,8*10003*8 -181 180 א!םגצ'יז 183*1

o. 1 1םיצ in p iי* ipo 08« ,I83*n 
oon אויוי i n שפראך, אפרייםאס so* 

^ צי83 מ א צ m ארבײטען זײ ס p o 
03800 I83*n 118 0**318 I8VP80 
0803 83 p*p 0*1 1PS383 pMצי־

p סצאכות. ir  in  oipp io*8 tm 
 **S3**M 03**0 08 0811 18צ80רש80
 180 סקייצס |1א י*ס31א ייאר |8צ8שם
.180**318 83צ818

18| 811) 3 8 18180 |P3**t D8צ80י
83 you180*18 א*ו םצאכות, צי o n.
8180צ8 038001080 |83|ײ ײ1 0א11

 18P18* 1*3 80צ8 «ײ 183**1 ,188*380
 1883 אםאצ |8380 0811 ,180**318

3”0 3” 18011 in |8 «”318 ציי
r pisi*׳iy 1«עצם inisovom  *i tm 

n t8i»n. i**v ip• 1811180• אין iim
 איױ ■mo קצין.ii3 אין i8i8ivi סען
081 «38PM3 V3*l PM |7 איP113|* 

 8183יצי3 »1 018001080 )80 0380
vm פאצט ציו1צ80 ק«1צא8 צײן  T83 

יי 181811« סצאטס צ•83 0180 י1
inntrurv ipipp is om psoibmm

8 380 318**0, 038H1M18B 081 PN
Jins n
1838 00800180 10*M ,18 אצייו 

 צ־811 וח38םצ צ»3V*0 83 83צ818 0«
83 TM 1811 «380181 81 38״« PM
trp. «18 זיך m sn n s יט8ײ איד

1818■ PM 08 T8 0)8183 T V |י« 
 צמ839m 108**0180 «8 צין8רו3

40 180**318 if  m*V1S |83*n 
tsi'V  tm tsmov װײ־ ם9נא«אס 

81 25 1*3 20 po 08»n18» 8 צאר, 
i83*i t װאצס v  op m מד ניס 

)19*3» 8 081 PM ,t818*nM3 OIS
n 9”n ,183**1 IB3nniM n*

50 fi'Off po 0**3188) 18380 *'I 
”1 |838n ,18« 8 181310» 60 |1M 
.8010 *1 m 183'Sl'll 183 D1*T180 

811| 8*10 8 *1 03MVM338 8צ* 
83838383 180080 1*1 *10*8 038P

180**83*18« » *1 I8980T18• T*9l, 
 iKfi 8 800883) 8*1 1א0 (83*9 08»

וױיחש־ *i t83**9pso*i8 פחטצין
3 inp* 180 09”P083 838צ80אצ* 

181311. 0181 ID 83810 8 0*3 PK*
1 10 in 8  5 ipi*ip1 אצאר ,inyoאד

08 *81 8 180 180O8P IS 0*18 001P 
ה1אםיPK 180380. 1 1צא  *IV 80 צי

183 8 8 po*niםצאכות צ*83 אהצ 
 *81 |1א ייצם1םי np*n 183*18 83צ811
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שעג  פ«ר אפעלירט חנינסקי םעקר. ח
נ«רמל זזארשעװער דעו פ«ר דדלןש •

ײפעו יזנימ אונ
lW

 די םיז םײ און באצעבאטיס די פון
D אי| פאמוניםטען. ir נע־ איינצינע 

 »צעם חנם כעגען האנען זײ וואס וועהר
ס. אידעאציזם. דיער איז א  נע־ אבער ד

» גים גיגס »ז ן  און סאמף. ׳שװערען אי
 פאר אונז צו זײ *פעצירפן דע*ינעד

. היצוי. פיגאנציעצער
 אינ־ אוגזער פון קאסיטע פינאנץ די .

ר צוציג pgn נמרנע׳צאנאצ  אײנע־ אונזן
 ביד צאנע, םינאנציעצער געדריקטער נ«■

 אונזערע *צע צו אפעצירעז צו עצאסען
 בײצומםייעחנן צאנד איבער׳ן נאאםטע

 םענציו נאר איימם סאר איו «ם װיפיצ
 נרידער־ארבײ־ אונזןרצ *מיםצומצסמן

iאויו• w r איז וזיצוי די ים. ויים 
im ?וים און דרינגןגד. זעהר מחר, p 

 איצ־ חנר בײ צױחיצזי נימס זיי םיר
 אין ע^ןצען צו ך*פ םימט ציי^ טינער

w r » i  fuse ר־ גןחמ־־ארבייטער* 
גאניזאציע.

dpijhw —י vרא־ איז י1היצ ו;עצצ 
וזיצןי! •וצגמ

 אויסצױ דערינצר אײר נעטען סיר
o פיצןן n און סארד נײנעצעגגמן Dm 
 פצענ• *an אוגז. צו צוריהעימן גצייד
 וופט בייטראנ נרעפטעד רער וױ םטער

 וחד קוױםירם !תפ »ון אכמצ«ט זיין
 ״גערעכטינ־ נוטער סוםענרען אין רןן

פ״ם״.
גרוס, בדידעיציכען ט־ט

מכינסקי״ ד.
םעסרצםפר־טרעזמו־ע,־. כענ.

 ח*בען יואט אצ׳ג אז האפען, םיד
 ניט איהם וופצען באהוטע( בר״ח חגם

ענטםער. אז אד-ן צאזען

ijn סעפרןטערי דזעענעראצ ir t jn u 
 ד. נרודער אינטערמ׳פאנאצ, דער
 ארויםג׳ד וואך וזיינטיגע האט מבינםקי,

 אנצאהצ אן צו נריף פאצנעגדען *יקס
 אונ־ אין טעטינ זיימן וועצפע ומרז*נעז

 :ימיצן תר
:נרודמו .וזזנדנתר ;
 סיט האט אונתר.אינטערנע׳פאנאל .
 פי| בריוי » באסוםען צוריק טענ פאר »

 םעסרעטאר חיםעצפארב, ה. .r מנאםע
a םון r t פון פאראיין ,•ראםעסיאנעצען 

 אין ארבײטער אינרוסטריע באסצײדו;;
 די מיצדערט ער וועצכען .אין *ױצעז״,

 נאדעצ־ פויציעע די פח צאנע קצענציכע
 נויט דדיננענדע זײער און *רבייטער

 ערקצערם ער היצף. פינאגציעצע פאד
 ראננצען זײ אז בריױ, זעצנען דעם אין
 עסזיםםענץ ז־תר פאר שװער *זוי «יך
ig איז עם ווער »ז קוים •נצױבען זײ 

 באנרייםע( הצנען זאצ אנדער׳פ י ערנעז
 אן כעבען צו אוגז כדי .צאנע. זייער

 נים צאנע, זייער מענען איצוםטראציע
 צ־םע־ עטציכע אן חיםעצםארג גענאסע

 “א ■ערםאנאצ סיאמטען זייער רען.
 אהן חד׳שים אכט צעצטע די פאר כיים

 בא־ א באהוםעז זזאנען זיי ;נעהאצם
 וױיצ אםיס, זייער םון םוםען צו פעהצ

 ניט רע;ט קײן יאהר א ׳פויז האנען ןיי
 אימ־ ני׳טט זאגאר דינען זיי ;נעצאהלס

 אין טעצעפאן פאר באצאהצען צו טםאנד
אױם זײ פוםט אפטםאצ און עצעזטדיק,

פאד־ די צײטוױיידכ איבערצונעחםען דערצו פינסטער. דער אין בצייבען *ו
ײ מ o פין וואצטוגנ :ײ נענען אגגריפצ) %י »n* ניט •4ו n סופער־ אצם צאהאצ

 פילאדקמימ אין ״וחנס־סוןדיה״ הוסוניםפישעו
n נװ אין דורבמאלװי m פונספ r

 זײ װאו עע«ער עטליכע די *ארלירען — פ«דערוננען. jrtu אױף גיבען
 ױחכערנ װײס־ירעזידענמ — דיום. קאלעקסוען פריחער נאך פלעגען

®ון *ורמןנעקוטען . .
 אין וזי פוגקט פיצאדעצפיע, אין אויר

 ק»סר רי האנען טפראנטא, אין יארק גױ
 אמיםצורױ םארזוך, א vsgon :יםטען

צ g פפן »  זייער דחןם־מעפער. די אין מו
ט וױ m ײיי. צותק ¥י  הויפט־ נעווען י

ען *ו זעכציר  עע־ ױניאן די עעריגען «נ
 זיי חאכצן צוריפ וואכצן צזזיי טיט פער.
o פאר n נענעראצ א ערקצערט צווע׳ן, 

 רעזוצטא־ די טרייד. דרעס אין םטרייפ״
 ויי־ דערנריינט, m חאבען ו*י וואס נתז
 דער• האבען זיי וואם זעצבע די אויר נען

 — טארפנטא. און יארק נױ אין ;רייכט
 זײער איז טענ נעמהצטע עטציכצ איז

צוזאםעננעכראכען. םטרי״דםאנעװרע
צופארצעםינע פון ערםאהרען טיר װי

אינעו נעהמפ גדיננמרנהער
38 ל8?8ל

אויןז אויפזיכפ
̂ם דער אץ ארב^יט n אנפיהרען צײםװײלע װעט  — ױגיא. מעילארם לעיד

מ«ס«ני ארן דרײזין אײדזשענט, כיזנעס און םענעדזשער איצטעעד ביז
רעזענירען.

 מענעדזשער גרינבעדג, הערי ברודעד
 יוניאן םאכער דרעס נדשיאדרען דער םון

 שון םאילאמ אוים׳ן האט ,91
 לעידים דער םון באארד עסזעסוטױו דער

צוגעשטיפט 38 ױניאן טעילארס
צײטודיצייג איבערצונעהמען

m ם הדז״ ױ  ג
m צום װ  m I * ..«*»־/׳# I . ״ * י'v י״
 ״ױגיםי ־an טזן *צרוואצםוננ די

 איצט ׳פױן ווערעז עם <ה םזצרעט תויז
 קיכתנ־ פאר׳ז םארנפרייטוננצן נעםאכם

«תין. תז
 פון צײם תר 1אי נעותחנציך ווי
 קארפענ־ איצםער דארט ארבײטןן יאחר

 צונריי* סצינצדם און •זן־נטערס ספרם,
 ותצכע נעסט די פ*ר •צאץ דעס טאנדינ
im p ר. און פריחציע א'ן אחין »  די וו

o זזויז״ ,ױגימי re W  cm נעהאם יאזזר 
in u  J ספואן »i n  n r אצעכםער 

 קוםענדען פאר אױםזיכגתן רי אין צייט
 באײ־ די .BU אזוי ■ונתט זײגען סוואן

» סרינען הויז ױניםי דער שון מי « 
m i באקותנד פיצ אזוי בעחאנדצומ״ 

 סארהזגקםניסכתסינען אזא םמור ליכתייטזצן
 ער־ דמני גמנג םען אז י«רימ ^יעעם
n ד*ס מ«ת»ז r% ח •ריעד רי תזיזנז  י
̂ווכער שםיאכתן תות יוגינד מר סין ב

ן וונמם »ין ®חח נ ױ ו צאהיזנן נחיםע י
־ — - -

די • ־,

a s Tי*  r

.|H W .
ך  אוי

I'W ס ד ג מ
♦

St

 פון םעםנערס יארקער נ־ו די וױיזער.
 די האבען עקועסוטױוע רזשענעראצ רער

 םי־ g בײ אױפנענוכעז אננעצענענהי־ט
 גוט־ עם האבען און װאד צעצטע טינג

 םז; קאם־טע די וױ נאכדעם מהייסען
 האבען באארד עקזעקוט־װ צאקאצער דער
 םארצאנג דעם טים נעױענדם זיי צו זיך

 א־בעד- נצײו האט נרינבןרנ נרודער
 זיין איצט םייצט און ארבייט די נעגוטען

.38 צןו?אצ אןן 91 צאמאצ צװישעז ציים
 אין צאנע דער םיט באקענענדינ זיך

 ברו־ האט ױניאן טעיצאדם צעידים דער
 נעהט ער t« אכאנסירט, נריננערנ רער

 סארואםצוננ אצנעםיינע אן רוםען גצײו
 בא־ צו 38 צא?אצ םון טיםנצי^- די םון

 צו אזוי וף םיטצען און ותנען טראבנתן
אױ וחזצכע ױגיאן די םארטםארסע!

 אונ־ פארלאננס יוניןן
 «־־ נױ פון סערזוכוננ

דרעסשעפער סמד
)1 זײא ו.*ו («לוס

 אינטץתױ אזא או פארצאננט, יוניאן
 דעם אונטער ווערען נעםאכם זאצ כוכנ

ס םון אױםזיכם גצםיינעאםטצימז .  ת
 קצאו?־ אין טעערסאן איםפארשיאצ

 און אימערםאצ װ. רעיםאכר םרייד,
 םרייר. דרעם 1םי םטאון ם. j דד.

 דעם אויא זיך באצ-הם בריף :ינפא׳ס
פאר׳פצא^

 אםאםיאייעאנם די צו בריוי דער ■
םאצנם: וױ זיך צזנזם

»1ברי . חנם כױט אײנפצאננ ״אין
)Dip דער םון באארד דזשאינט די 

מ  האם ױניאן סאמר מייםם און .װ
21 o nאייער צו נע׳ציהם יאנואר ג»ן 

 רעי צו נאצונ . א'| אסאסיאיײפאן,
 זיאס סוטם און קצא\קס ווענען פראגע
tram אין מםאכט d p i עי מ  ותצ־ מ

n אייער פיו ם־מנצירןר צו באצאגנצן 
 אנט־ האט וועצכןר און אסאסיאײשאן,

 גרינדציכע א »ו םאדשצא^ » האצםןן
 וחר tram מםאכם זאצ אמבאנחובוננ

i א־ן חנם נ«ן n צוקונםם, נאהעננמר
» ם װ 1מ י ו ז י י  imwtBppw ײ

rw םים האנפערענץ איז tiw פארטחר 
 נדט־ און pmm ױספיטיחגן צום נאר
ד צפן.  זאצ אוניאמ־זומגנ אזא אזוי ו

ממארחמ• .tram אי
ײמן ,סיר  4גצייז װ«ט איחר אז נצ

o באסראכםיז n פאסצצאנ ראזימן 
I *יױ tram צאתן mw און m p; וױ 

תו ס״אציך ת 1אי צײם רי כימאדמנז ו
tfjnrvv*? an ~m nfia

mm  Awayrmt* wmni n צײט 

 דעם נאר געװארען אפגעישװאכט שטארק
 באסעס דער גענען סטרײש פארלארענעם

שאן, איי אסאםי
רען פאסאניי און דדעײזין  רעזיגני

 עקזעקוטיװ דער םון מיטיננ א בײ
לאס. פון מיטגלידער אהסױוע און באארד

oo זומ װןיס pnyjsipנעיראי־עז סעז ׳
 דער האט םארטש, טען14 דעם שבת,

 באדים ברודער לאקאל םון םענערזשער
 רא־ אײדזשענט ביזנעס דער און דרעיזין

 זײערע םון רעזיגנירט םאםאני טאיצא
 באדוײ םיט האט מיטינג דער עמטער.

 וײ םון רעױגנאציעם די אנגענוםען ערען
 דער איז שריט נויטיגען א בעאמטע,
לאקאל. םון לאגע איצטיגער

 ריןוולטאט איעציגמר ר$ר אױ קוחנלמן
̂גגיסטען די חאט ,״סטרײק״ תר וואס  קא

 דחנס $ m װאס דאם געזחנן מנראכט,
 tmwn פייח^ח חאמנו זײ וואו שעטעד

 אױגי וױיניגם«#ט קאנסראל, שםימעצ »
 סאצעת- דארנתן חאמן וײ אז *וויפיצ

 םמרייק דורכ^ עס וײ *?חאכ דױס, «נט
פארצאחנ?.

 גע״ ז'י איז צעחצוגג גענויע » צויט
 סטרייק אץ ארונםערצושלע•^ צונגען
 שע«ער פון םצאכות כעל 78 כאנצע

 םון חאבען זײ װעצמנ פאר די אױםער
 אר- ביסעצ די און האנטיאצירט. פריהער
 צורילרד אויםנאם אחן זײנען בײטער
 ארום, כתנ פאר א אץ ארבײטען גאנגען

 »? אויסנעפונען, האבען זײ װי נאכדעם
אימנארט. דורכאױס זײ האט כתן

אי־בער־ װי פוג^ט םיצאדעצםיע, אץ
 לאםוניםטישע ,כראוחנ די האבען אצ,

 האבען זײ װי נאכחנם גצײך קעטפער״
 געצויגען צוריק םטרײק דעם ערקצערט

 נע־ זײנען און םארערונ^ען זײערע »צע
 אצטזנ די אוגטער ארב^יטען צוריק גאגגען

 זײ האבען פיצאדעצםיע אין באדינגומען.
 שטונרעע 86 » געםאדערט צכתחיצה
 25 םון העכערונג א און װאך ארבײטס
 האבען זײ שבירות. די אוי\י פראצענט

 ךײנען און געהאט חרטח נצײך אבער
 כא• אאטע די אונמער ארבייטעז אװעק

דינגונגען.
 רײזכערג, עצײעס פרעזידענט וױיס

 דחנס־י פילאדעלטױזןד ®ח םענעדזשעד
 וואך צמצטע איז ,50 לאקאצ םאכער
 טא- םו| םיצאדעצפיע נאך געקוםען צוריק

 איבער םארבראכט האט ער װאו ראנטא
 דארטײ דעם אנפיוזרען העאםען צו װאך א

 אי! רייזבעדנ סטרײק. מאכער דרעס נען
 דער םון טאראנטא אין נעװארען געמיקט

 הזןצ־ צו באארד עקזעסוטיװ דזשענעראצ
ארבײט. דער אין דארט םען

 ו3 ערשסע וי אין ארנאניזירט שעפע־ קלאו? 42
ממ&יױ *רנאנױמדזנס פון וממז

1 *I K tj .m

)1 זײפז *ון (*לוס
 אוכד אב^ר עס האט ארבײט, אװערטײם

 אג״ n'fii נוצען געבראכט אויך דירעקס
 אונ• דורך זײנען, אזוי געביטען. דערע

 באצעבאטים די םון ביכער די טערזוכען
 אין אװערטיים װיפיצ םעסטצושטעצען

 געארבײט איז שאפ באטרעםענדען דעם
 נע״ אױפגערעקט םאצ פיצע געװארען,

 איבערטרעטונ־ ערנססע אגרערע װארען
 אטענ* זײנען װעיצכע אגרימענט, םון גען

 אדגאגידישאן״ דעם םון געװארען דעט
דעפארטםענט.

 ארגאניזאצ'$נס־פלאן נײער דער
 וועט ערקלערונג םריד׳ס ברודער צויט

 דעם אײנשטעצמן גיכען אין ױניאן די
 אונטער פלאן. ארגאניזאציאנס נײעם

 דיסטריק־ 13 ו* װעלען פצאן נײעם דעם .
 איז קאאוק־מארלעט חנר וחנצכע אין טען

 די איצט. ביז וױ םארבצײבען צוטייצט,'
 וױײ אויר ײעלעז אײדדמגטס ביזנעס

 קאט־ געוחגהנציכע די צו אטענחגן םער
 אונ־ דיסטריתט זײן אין יעדער פאײנטס,

 חנפארט־ דעם פון אויפזיכט דער בתר
 באלאננט. שאפ דער וחנצכען צו כמנט
 יעדע יועס דיסטריקט יפדען אין אבער

 באזונ״ א םארשטצצען זיר סיט תבײחנ
 ארגאגמאציאנס־־צווע• םאר *ױניט״ דער
תט ביצדיגג יעחגר קען.  « האבען ו

 וחד דאס סעקרעטאר. א םיט טטערםאן
 די וחנםעז שאפ, םון ארבײבמןר זײן אען

 ציינדםאר- פאר באצאהצען וחנט ױדאן
 האבעז םיצײכם וחנצעז זיי ומצכע לוסט
תר גױט פארבינחנג אין■  אתאדזא• ד

 n זיין וועט עס םעטינקיים• ציאש
 אויםצופאםען טשערםאן חנט םון פציכט

 אוױ ביצוײגג אח מא• יעחנן אוי*
t o r ד  אריין סופט שאי נײער א ו
 אין וױספ!. קע<ען עם אר וחנט אמין
j n r? קאםיטע א <%ײ\ וחנם דיםטריקט׳ 

 אויוי אױםפאמז ותצען וועצכע 6 פון
ר  באאםטע בילדינג די פון »רגײם יי
tm ם  קאאידיגיחנן און דיסטריפט ת
n ארבימוי r r r פאסיטע דיםמריקט 

שײסאן » עױתחצאן ותם  13 די און ט
מן וחנמו מ ״ נ ן מו ו ז ו נ

חנ טיו מי מ א זנ

 מ װעט פלאן נײעם דזנם אונטער
 םון ארבײטער די נוצען קענען ױניאן

 צום ביצדימ א אין עעפער ױניאן אצע
 װעצ• שעפער ניכרױניאן די ארגאניזירען

 נע־ זעצבער דער אין דך געפינען כע
 יעדער וועט אוםן דעם אויף בײרע.

 סענען איגדוםאריע דער אין ארבייטער
 ארגאגי- דער אין װערען ארײננעצויגען

ױניאן. דער פון טעטיגקײט זאציאנס
 רזןר װען אז ערװארטעט װערט עס

 םאצ־ װעט ■צאן ארגאניזאציאנס נײער
 ױנ־ די וחנט ורערען, איעת׳מטעצט <ןאם
 טאן צו געם * זיו איםשטאנד זײן יאז
 סצאזק• אץ דזשאבערס קצײנע די צו

 קע- צײכטער ם'צ װעט זי װעצכע טרײד,
 און אױסנעםינען דורך דערנרײכען נען

 יט6 פאנטראקםארם, דיערע םט־״ײקען
קאםיטעס. ביצדיננ די םון צוי%ה דער

פגעמאדערט טעמבערם  צו אוי
גענען דעמאנםטראצייע דער

ט סלאױגקײ ארבעט
•____________

)1 «יי« («לום-«ון
 פיהדערשאפט *an אונםער יארפ נױ
 ארנייטסצאזעד םצראײנינםען דעם םון

 אױפצואוחד צווןפ םיס׳ן קאנפעחננץ
 חנר *ו סיינונכ עפענםציכע די קען

 םיצי«ר װעצמר אין צ*מ םרויערינער
 םרויפן און סענער ארבייםסצאזע נען

 *ו־ זיך מפינמן צאכד גאנמן איגער׳ן
o ציב n י צוױגנפן «ו את פריזי̂ג  י

b*i*d סון רענירוננען p צו סמייט און 
 ארבייםפצאזצ• די פאר ארביים עאפען

t זיך וחנט םיטימ דער ru m p 
וחד אדחנסירמ ווןט און אזיימר צזדי
tm טאפאפ מורסאן פון 

at .w דר. מימ, a rn 
 דדפייקאב ברון, װאוד
 J» נאצדםםייז. סיתי

 ם• נמזנדאצ״ רארוױן
 m די
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