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אפיציעלער 8תאן פון דער אינסמרנעשאנאל לײדים נארםמנם װאירסערס ױנינאן
PEIOS 9 CENTS

םרײםאנDJH 3 ,טען דזשו־ן.1921 ,

New York Friday, June 3,

No. 23.

Vol. III.

ף האנפערענצען מיט דער ״&ואטעק הןר רעזולטאם פוז ד זזאהמז  mחנה
טױר וזערען פארטגעזעצט
װײסטסאכער יזניאן לאקא^ 25
״מען קען ערװארטען א סעטעלםענט אויף דער נעקסטער נאנפערענץ״ —
זאגט פרעױדעגט שלעזינגער.

כע טר אכ ט

װי מיר חאבען אגאגסירט אין לעצטען
נוםער ״גערעכטיגקײט׳ /איז װידער בא״
גײט געװארען די סאנםערענצען ,װאס
באצװעקען צו כרײנגען א םרידייכען
םעטעלמענט אין דעם איצטיגען םכסוך
אין דער קיןווק אינדוסטריע ®ון נױ
יארק .דער אנ^ונסירטער קאנפערענץ
איז איגעהאלטען געװארען לעצטען דא־
נערשטאג אכענד ,אבער צו קײן סעטעיו־
מזנט איז םען נאר איץ ניט געקומען .די
>ואגע איז ,דאריבער ,נ$יר אלץ אזוי אום״
באשטיטט ,ו ױ םריחער.

א פעקעדזש .כעם•
 .זאכם װי פרי׳ט ז ײ ז ײ נ ע ן -
עס איז דער ראפער װאם
פערהים ז ײ פון פײכקײם.

די םארטרעמער םון דער ״■ראטעיד
טיװ״ אסס׳ן וײנען צו רעם ?אנםערענץ
װידער אמאל געחומעז סיט די זעקבע
טענות «יז םאדערונגען ,און םען האט
געדארםט נעהמען דעבאטירען װידער
אויוי דאס ניי ,אונזערע םארטרעטער
ד«אבען ז ײ וױדעראםאל דעריןלערט ,אז די
ױגיאן װעט זײערע םאחןרונגען בשום
אוםז ניט נאכגעכעז ,און מען איז ז־יר
זיך
װײטער צונאנגען םיט׳ן באשלוס
נאד א םאל צוזאמענצוקומען אױף נאד׳*
״ .׳
*גאנםערענץ.
X
פרעזידענט שלעזינגער און דזשענע־
ראי; מענעדזשער םײנבערג האבען וועגען
דעם קאנםערענץ םון יעצטען דאנערש-
מאג באריכטעט צום מיטינג פון דזשאינט
באארד םון דער קיאוקמאכער ױניאן.
בײדע רעדנער האבען איבערגעגעבען
װאס עס איז םארגעקומעז אוסי דעם
לעצטען האנפערענץ ,און די דעלעגאטעז
צום דזשאינט באארד האבען זיך צוגע״
הערט מיט םיעל געשפאנטסײט ,כאטש
קײן סך נייעס צו באריכטען איז ניט

פעררױכערט אײנם און זעהם
ו ױ םילד און אראםאםיש עם

איי.

געװען.

יעצט כעגרײפם דעם וו אוג״
דערבארען כלענד םון אםת
מערקיש-בױרלי און אנדערע
בעסםע אמעריקאנער טאבא״
ר י כ ם י ג צוזאםעגע-
קען.
שטעלט.

צזפריעדער
it

 :״

שטעלען ז ײ *ופריעחה —
״נאך ו ױ ןדפריעדען י ״ דער
בלענד קען נים נאכגעםאכם
ווערעז.

z'i

פון דמם מיטינג םון דזשענעראל py־
זעקוטיװ באארד אין םט .לואיס ,לעצטע
ײײה איז פרעזידענט שלעזינגער צוגע•
םאהרען איז שיקאגא .ער איז דארם גע־
ייעז א פאר מעג און חאט געהאט אײניגע
װיכטיגע םיםינגען.
קודם כי חאט ער דארט געהאט א
םאײויםעעז קאנפערענץ םים די חויפט
 %קיאױדםאנוםעתטשױ
כאאטטע פון ד
רערס אסאסיאײשאן ,וועגען אנפאנגען
םארחאגדלוגגען צו באגייען דעם טרײד-
י לי מ ג ט איז ת ר קיאופ אינדוסםריע
םיז יענער שטאדם ,װעלכער דארוי ? T
אינגיכעז ענדיגצן .ירעזידעגם שלעזינ־
נעי איז נעהוםען םים ?ײ צו א םאר-
שטענתיס ,אז עארםאיע קאנםערענצעז

tw

jjo

 Tאנמאננען ,אזוי ױ ן *וי
י ףיאמ סיטואציע איז נמ יארפ וחגט
״י ן ז ײ ז כאשסיסם און חנר םכסיד
JDWI90

איהר פראבירט נור  8טשעסםערפיעלדי
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דאנערשטאג9 ,טען דזשון ,גלײך נ#ך דער ארבײט אין  220איסט 14טע ם®.

א דזשאינט קאנפערענץ םון אלע
עדױסײשאנאל ?אםיטעס םון די אינ־
טערנײשאנאל לאקאילס אין נױ יארק,
װעט אסגעהאלטען װעחנן נעקסטען דא־
נערשטאג ,דעם 9םעז דזשוז ,גלײך נאך
דער ארבײט ,איז אםיס םה דער באנאז
עסכראידערערס ױניאן ,לאקאל  ,66אין
 220איסט 14טעז סםמט• .
דער קאנםערענץ װערט גערוםען מיט
דעם צװעה צו םאכען די ארבײט םון
דעפארטמענט
אוגזער עדױקײשאנאיל
מעהר״װירקזאם ,די ארבײט און אנ־
שטרײנגונג זאל ברײנגעז איץ א נרעסע־
רען נוצען די מיטגלידער םוז דער ױניאן.
עס איז דער װאונש םון אונזער עדיױ
קײשאנאל דעפארטמענט ,צו מאכען יע־
ךעי מעגליכע אנשטרײנגונג צו םאראינ־
טערעסיר־ען .אין יע• •Iעדױקײשאנאל טע־
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טיגקײט אילץ א גרעסערע צאהל פון אונ־
זערע מיטגלידער סיט דעם צװעק ז ײ זאלען
לערנען און םארשטעהן די פראבלעמען
םון אונזער אינדוסטריע און די פרינצי־
פען םון דער ארבײטער באװעגונג בכמ.
און םאר דעם דארף האבעז דער עדױקײ־
שאנא דעאםרטםענט די קא־אפעראציע
םון אלע אונזערע לאקאל ױניאנס אין
גרויט נ ױ יארס.
אויף דעם קאנםערענץ װעט דער
עדױקײשאנאל דעםארטמענט פארלײגען
די פלענער פאר דעם נעקסטעז סיזאן ,און
עס װעט נעװים דערבײ םארקוםעז אן
אינטערעסאנטע דיסקוסיאז .עס איז צו
ערװארטעץ ,אז אלע םיטגלידער םון די
לאקאל ערױקײשאנאל קאמיטעס װעיען
הומען צו דעם קאנםערענץ אוז העיםען
)שלוט אויף זײ ט ________ ( 16
__ ,

ױױניסיחױופון ױוױ־םסאוןדרעםטאכערװערס
פאפולער נמםאנט כײ ױשאפ םיסינמו
דער ״ױניטײגײםט״ םארשפרײט זיך
אלץ מעהר ,און מעהר אין די רײהען פון
אונזערע װײסט און דרעסמאכער ,און אײ
בעראל גרײט מען זיך צו םאהרען דעם
זומער אין דער םראכטםולער ױניטי־אי־
מעגיע אין םארעסט פארק.
װי מיר האבען שוין געמעלדעט ,גע־
הערט איצט די ױניטי־איםעניע צום
דזשאינט באארד אין דער װײםט און
דרעס אינדוסטריע ,און דער ״ױני טײ
גײסט״ םארשםרײט זיך אין אלע לאקאל
ױניאנס םון דעם דזשאינט באארד .מאנ־
כע םיטגלידער םון דער ױניאן האבען זיך
אנגענומען םרײװיליג ארומצוגעהן אויף
דישאפ־מיטינגען ,װאס װערען אפגע־

פרעזידענם שלעזינגעדם באזוך אין שיקאגא לעצטע וואך.

אין פעסעדזשעם
פון  .20געפאסט
*ו םערחיםעז פיז
פייכסיןײט .אויו
איז רונדע >וםט
*פ » ר ז י נ  > vם
נ צ ע ן י נאפםעם

דאנערשטאג ,דעם 26טען מאי ,איז
פארגעקומען וואהגען אין דער װײסטמא־
כער ױניאן ,לאהאל  ,25םאר אן עקזעקױ
טיװ באארד .דאס זײנען געווען דיער־

 sחשאינפ קאנפערעח פון די לאהאל עױוי
הײשאנאל סאטיםעם

הלאוסםאנער פוזשיסאנא םאכען פארנאױיסוני
נעןצו נאגייעןדעםםױידאגריםענס

ץײ:שםערען

אינסטאלײשאן םון נײעם עקזעקוטיװ באארד דעם פרײטאג אװענד.

דזשעני װאליער •װעט אײנטײל נעה םען אין ערעםענונג־קאנצערט.

בעת די שורות װעדען געשריבען
איז נאך ניט באקאנט װען בײדע צדדים
װעלען זיך װידער טרעםען אויף דעם
נעקסטען קאנםערענץ ,װאס װעט געװיס
די טעג אפגעהאלטען װערען .ירעזידענט
שילעזינגער האט די בעסטע׳ האםנונגען,
אז דער נעקסטער קאנםערענץ װעט זײן
דער יעצטער אין דעם איצטיגען סכסוך.
םאר דעם שרײבער םון די שורות האט
ער אויסגעדריקט זײן םײנונג ,אז םען
פעג ערװארטען ,דאס אויף דעם נעקסטען
קאנפערענץ װעיען געװיס בײדע צדדים
קומען צו אן אײנםארשטענדעניש ,און
א פריעדליכער סעטעלמענט וועט געשא־
םען װערעז איז דער אינדוסטריע .עס
איז מעגייר ,אז װעז די שורות װעלען

כ ע שלו ס

געלעזען װערען ,זאל דער נעקסטער און
לעצטער קאנםערענץ שוין זײן אין םולען
נאנג.

חזיו
—־י

גזד

ארויסשטעלען צו די מאנוםעקטשורערס
אויף די ?ומענדע קאנםערענצען צװישען
דער ױניאן און די אסס׳ן .צו דער גע-
לעגענהײט ,װאם פרעזידענט שלעזינגער
איז דארט געװען ,איז אײנגערוםעז געװא•
רען א ססעציעלער םיטינג םון דזשאינט
באארד אין דער רלאו?־אינדוםטריע ,אויף
װעלכען עס דינען דזסקוטירט געװארען
װיכטיגע םראגען מכוח דעם אגרימענט,
און נאר אנדערע זאכען.
װײס־פרעזידענט ח .סהולמאן פון שײ
סאגא חאם ניט >אננ צוריק דורכגעמאכט
א שווערע אפעראציע אויפ׳ן מאנען .ער
איז ^ייז 4ורויס פון האםפיםאי .ער איז
.נאך אבמר צו שװאך וױחנר צו םארנעדד
םען זײן פאסםען אלם סעקרעטער־ט^•
זשורער ®ון דזשאינט באארד אין שיהא־
גא .צר מנסערם זיך פון סאנ צו םאג ,און
 n rאיו צו תאפע  m aעד וחנם אימיןען

האלטען אין די אװענדען ,און זײ פרא־
פאגאנדירען דארט דעם ״ױניטי־גײסט׳/
די ױניטי הויז װערט אזוי נאך פאפולע־
רער ,װי עס איז ביז איצט געװען ,צװי•
שען די מיטגלידער םון דער מניאן.
)שלוס אױוי זײט (15

אונזערע דעלענאטען צו דער
לןאנװענשאן פון דער א .ם.
אװ ל .גרײטען זיר אץ װעג
די קאנװענשאן םון דער אמעריקאן
םעדערײשאן אװ לײבאר װעט זיך עםע־
נען דעם 13טען דזשון אין דענװער ,קא־
ל^וראדאf .״  pדאנען ביז רענװעד איז א
װײטער מהלך ,און אונזערע דעיעגאטען
נרײטען זיך שוין אין װעג ארײן.
די דעלעגאטען צו דער קאנװענשאן
םון דער אמעריקען םעדערײשאן אװ ליײ
באר ווערען ערוועהלט אויף אונזער אײ־
גענער קאנװעגשאן .אויף אונזער יעצ־
טער ?אנװענשאן אין שיקאגא זיינען
ערװעהיט נעװארען די םאיגענדע םער־
זאנען צו םארטרעטען אונזער ױניאן אויף
דער סאנװענשאז םון דער א .ם .אװ כ :
פרעזידענט שלעזיגגער און בר .םאועי
מעטץ םון לאקאל  ,1ברודער ה .בערלין
םון לאהאל  ,10בר .ל .לאנגער פון לאקאר
 ,35שװעסטער מערי גאף םון לאהאל 66
און בר .אנטאניני םון לאסאל .89
װי עס װערט ערװארטעם ,זאי די
נע?סטע םעדערײשאן קאנװענשאן זײן
זעהר אינטערעסאנט אין אפשר עפאכע־
מאכענד .עס זײנען אין דער ל^נצ־
טער צײט םארגעהומען גענוג אזעלכע
פאסירונגען ,װאס האבען אויםגעטריײ
םעלט אלע ארגאניזירטע ארבײטער אין
לאנד און דאם װעט זיך געװיס לאזען
םיהלען אויף דער סאגװענשאן םון דער
ארגאניזירטער אמעריסאנער ארבײטער־
שאםט .עס איז ?ײן פראנע ניט ,דאס
די דעלעגאםען םון אונזער אינטערגײשא״
נאל װעלעןן זיך באנוצע ם*ם'ן םאםענט
און פארשלאגעז װיכטיגע אוז פארםגע־
םעגליר ,אז
שרימענע רעואלוציעס.

,מ•

שטע װאהלען זינט די װײסטמאכער זי ײ
נען אפגעטײלט געװארען םון די דרעס״
מאכער אין באזונדערע לאקאלס .װי בא־
װאוסט ,באיאנגען די דרעסמאכער אין
לאקאל  22און די װײסטמאכער אין לא־
קאל  .25די וואחלען זײנען ‘,איזא ,נע־
װען בלויז םאר די וױיסט םאכער .בלויז
רי װײםםמאכער ,רי מ^טגלידער םון לא־
האל  ,25האבען געהאנט שטיםען אין n
װאחלען.
אזוי װי דער עלעסשאן םאר תם
עקזעקוטיװ באארד איז געװען סןר ערש־
טער ,װאס נאר װײסטמאכער האבען זיך
געקאנט אין איהם באטײלמען ,איז דער
עלעהשאן געװען אונטער׳ן אויםזיגט םון
א ספעציעלער יןאמיטע םון דזשענעראל
עקזעקוטיװ באארד םון דער אינטערנײ־
שאנאל .וױיס־־פרעזידענט סעםױעל לעפ־
קאװיטש איז געװען דעי טשערמאן םון
דער ספעציעלער עלעקשאן קאםיטע.
דער רעזויטאט םרן די װאהיען איז ו ױ

/

םאלגם :

םון דעם דאוךטאון ברענטש זיעען
ערװעהיט געװאחןן  :מינני םרידמאז,
אירא שאפירא ,ראוז אלטשולער ,ס^םי
מיללער ,לינא גודמאן ,דזשערטרױד גאל־
דענבערג ,ראוז םאנדעל ,עננא ליװאי,
מינני ליטאו ,מערי רעזניק און סיליא
טשײנאװיטץ.
םון טאקערס ברענטש זײנען ער־
װעהלט געװארען  :סעם זײג און אברהם *
סיגעל.
םון בראנזװיל ברענטש זײנען ער-
װעהלט נעװארען דארא רובינשטײז און
בעקי דרײזין.
פון ברוקלין ברענטש זײנען ערװעהלט
געװארען אסתר גאנזעל און נארא לעוױן.
דער נײער עהזעקוטיװ ב^ארד װעט
װערען דעם םרײטא;
אינסטאלירט
אבענד ,דעם 3טען דזשון .דער עקזעקױ
טיװ באארד װעט אינסטאלירט װערען םון
די הויפט באאמטע םון אונזער אינטער־
נײשאנאל ,און דער םיטינג װעט זיין א
םײערליכער.

אעהאלט־םארצײכױם
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זײט  .2די װ*ד — םאקס ד .דעניש« .ין
דער ריפער מאבער יוגיאז לאקאל — 17
דזש .העללער.
זײט  .3ענינים פון אוגזער אעפזערגײש^נ^ל
אין דער פיעסע — א סטעף רעםארטער.
זײ ט  .4די אויפקלערונג און בילדוגג אר־
בײפ פון דעי איגטערניי***:ל — םאניא
מ .קאהן .דער םיצינג פון דזאזועט
בןארד פון די קל^וקםאכער מניאן —
ל .לאנגער.
זײ ט . .5װ^חלען פאר א רעליף קאמיטע אין
ל*ק*ל  — 35דזש .ברעםלאו .םימינג
פון עקזיוקוטױו באארד פון לאקאל — 22
ס .סנדלר .דער םיטיגג פון דזשועסז
ב^ארד אין דער וױיסט און דרעס אינ״
דוםטריע — ם .ה .םאהאװ.
זײ ט  .6טרײד און ארגאניזאציאנס פראגען.
זײ ם  .7די כשוןי לעמפלאך )ערצעחלוגג( —
ג לעײיז.
זײ ט  .8פון רעדאקטאר׳ס נאטיץ־ביכעל.
זיי ט  .9פערטעל-יעחרליכער םיטיגג פון גע־
״ נעראל עקזעק .באארד — ש .יאנאװםקי•
זײ ט ^ . 10ונזער .אידיאלער״ ירעזידענם —
א .זעלדיז « .גו־ום ו ו ן דער חײם )אזםײ
פערײ( — י .אדלער.
ז ײ ט  . 11װער רעגירט אי*ם אין רוסלאנד?
— ש .ראבינאװיטש .לידער — ם.
פערעלםוםער? « .י^געזונ® — ה•
בערענשטײז.
ז ײ ם  . 12דער •ארלאםענטארי^ער קאגא• איז
^ כ י 3ג ץױ י ו
יי מ לי ע ״־־
ו ײן נעזומי  -דד•  aח מו פ

* *

;י

•רײםאג,

רי װאך

ערע ארויסהעלםער װעלען גיט
רעסם ווערען םאר איעסקן.

אויםגע־

םענאם וועם אונמערזוכען די םינגא־
גןךטלעגען.

סערען די אצגע דארטען און װעט מאכען
« צװײמע םיגגא טראגעדיע סאר אוט״
מצגאיך.

גאםפערס האט דך פארזמדינם.

די אינםערעמונטסםע #אויב גים די
ענרליך האט דער װאשינגטאגער סצ־
פון ם«קם ה דעגיש.
גאט געםוגען צײט צו בצטראכטען די שאר־ אמוזאגטסם^ ■אסירונג אין דער ארביי־
ברעכענס ,װאס סוסען םאר אין די ר.ױיצז* םער װעאם אעצםע ייי ד איז געוחנז די
זײן געצװאונגעןן צו מאכען א סוא צום םעלדער איז װעסנרװירדזשיניא .נאן דעם טאםענטאחנן ,װאס די חנאקציאנערזנ
םוגי קדיגם גיט קײן נײעם טרײעל.
בלוטיגען קאםף .די ערםארדונג  pcאר־
װי םיר האבע( װאכען לאנג געלײענט װע־ ורעס האט געמאבט אויוי גאסיערס׳עס
אלצ האםנונגען ,אז סוגי װעט קריגען
א נײעם טריתל ,זײנען איצט םאר־ בײטער־םיהרער און די ארעסטען םון אדי געז ״רײאםצן און אוםארדגונג״ אין דעם סטײטסענטס םאר די אעצטצ עטאיכצ טא-
׳עוואונדען .ניט קוקענדיג אױוי די גינ־ בײטער פרייגר װעלען ניט צוריקה*לט*ן מינגא געגענם איז נאכדעם װי די באאם־ נאטען .אין די אאא קאסענםארען פיהאט
ז י ו א טאז שון עגמת גשש און ענטױשונג.
סטיגע באוױיזען ,װאם זיינען ארױסגע־ די ארבײםער באװעגוע םיץ ישאאניעז .טע םון װעסט־װירדזשיניא האבען פאר־
בױיז דאן װעיען רי מעטארען םון די פלײצט די מײן־פעלדער מיט טאלדאט/זז ,עפעס האט ■אסירט םיט חןם תאנסערװא״
בראכט געװארען אין די לעצטע ם$ר װא־
אנ־
ארבײטער
ארגאגיזירטע
ישפאנײטע
נעגגסםער און ״פריװאטע דעטעקטױוס״ ,םיוחנז גאםסערס ,זתם גאטסערס םון די
פען^ האט ריכטער לאודערבעק םון םאך
םארם,
געזציליכע
םריעדייכע
א
נעהםען
האם דער סענאם עגדליך באשלאסען צו מאחםה יאהרען ,דעם ״איכערגעגעבעגעש
םראנציסקא װידעד אכי^ל זיך ענטזאגט װען די ארבײמסנעבער װעיען ענדיגעץ
אוגטערזוכען די צוזאטענישטויסען אויןי מוםרי^וטי^עז אמעריקאנער״.
צו געבען רעם אוםזיסט־סאראורטײלטען זײזןר רעדשים םיז םעראר און ברוםאיני־
״ װי ישעדאיך צום צוטרױ ,װאס ער
רעם יי עניץ םון \ועסט*וױרדז*שיניא איז
ארבײטער־םיהרער א נייעם םרייעל .גא־
טעט.
האם געוואונצז אזױ אאננזאם אח סאראירט
װעתאר סטױוענם ,װערט באריכטעט,
קענטאקי.
אױ אױך געגען דעם ,אז סוני זאל קריגען
אזוי ׳שנעא ,איז מר .גאטפערס אין זײן
די םיהרער םון דער מײנערם ױניאן
סילאדעלפיא.
אין
באנק
ארבײטער
אן
האבען די גאנצע צײם געפאדערט אן אםי־ רעדע אין קופער ױני אן!״ רופט אויס די
א נײעם טרייעל.
די טראגיישע זאך רערבײ איז ,װאס
״נױ יארק טײםס״ וחוגען גאםסצרס׳עס
דער ביײשםיעל םון דער ״בראדעדהוד ציעלע אונטערזוכונג און זײ זײנען :יט
רער ריכטער אלייז ,װעלכער האט גע׳• אװ לאקאםאםױו ענדזישינירס׳ /װעיכע געװצן די אײנציגע .אאע אנישטענדיגע רעדע אויױ דעם אגטײאינדזשאנקשאן מי•
פסק׳נט ,אז םוני זאל ניט קריגען קײן האבען געגרינדעט א נאציאנאלען באנק בירגער פון װעסט־וױרדדשיניא און שון טינג .״זײן אטאקע קאינגט וױ די פלוי־
נײעם טרײעל ,האט בײם ארױסנעבען אין קיױויאנד ,האט ^ןפונען אן אפקיאנג רעם גאנצען אאנד האבען געװארט מיט דעךײ פון א ראדיקאאען אגיטאטאר .ער
דעם פסק אױסגערריקט די מײנונג ,אז אין פייאדערסיא .אין יענער שטאדט אוםגעדואה אז די װאשיגגםאנער רעגירונג שעזײגם דעם אײנפאוס װאס ער האט גע•
דער אנגעקיאנטער דארף יא קריגען א װערט איצט געגרינדעט אן ארבײטער־ זאא אונטערזוכעז די םארברעכענס אין האט אויןי דער געזעאשאםט״ .זײגע ״גױ
נײעם טרײעל ,נאר דאס געזעץ םון בא:ק םיט א קאפיםאל םון א םיליאן דא־ דעם סײן געגענט און מאכען א םוןי צו טע פרײנד״ אין דער סרעס בעטען זיך בײ
סטייט בינרט איוזם ,דעם ריכטער ,די לאר.
איהרע מלחםות ,װאס װערען דארט גע־ איהם ,אז ער זאא זיך אסזאגען םון זיין
הענט ,און ער קאן גארגײטט גיט טאן
עס װעט ניט געמאכט װערען קײן שיהרט .דער סענאט האט דאריבער אײג -איצטיגער סאאיסי ,װעאכע איז )אזוי
םאר דעם .אםילו רער דיסםריקט אטויר־ פארזוך צו עםענען די באנק בעפאר דער עםיסיג אננענומען סענאט^ר דזשאנסאנ׳ס טײטשטש עס אויס די פרעס( א רעזוא״
ני האט אםען צוגעגעגען ,אז ער מוז בא־ קאנוחנגמאן םון דער אכיעריקען פעדערײ־ רעזאלוציע םאר אזא אונטערזוכונג .די םאט םון דעם דרוק ,װאס די ראדיקאאען
קעםםען דעם איצםיגען אפיעל םאר א עאן אװ לײבאר אין דענװער .די לעזער באאםטע פון די םײגערם ױניאן האבען און עקסטרעסיסטען מאכען אויח י־עש אא־
נײעם טרייעל ,םראץ זיין איבערצײגונג ,געדענתעז אסשר #או םאראיאהרעץ האם :עלאזט װיסען דעם טשערמאן םון דער טען קאנסערװאטאר ,און צוריט געוױנען
אז אן אוםרעכט איז באגאנגען נעײארען די א .ם .אװ ל :באשטיםט א האםיטע צו םעגאט קאםיטע ,װאס װעם מאכען די רעם צוטרױ ,װאס דאס אמעריהאנער באאס
נעגען מוני.־ ער האט פאר״טפראנען פאר־ יטטודירען רי מענריכקײם און פראקםײצ
אונסערזוכוננ ,אז ז ײ װעאען רוםען ארום האם געהאט צו איהם.
צולײגען םאר׳ז גאװערנאר באוױיזען ,אז
םיר ׳ םון אונזער זיים ,פרעחען דך
מוני איז םאראורםײלט געווארען אהן גע־ קײט םון גריגדען ארבײטער־באנתען 50 ,עדות צו באװײזען אז די םיינער זײ־
װאס זאלעןן קאנטרארירט און פארװאל־ נען שרעתאיך םארשאאגט געװארען פאר װירמאיך דערמיט ,װאס גאססערס האט
ניגענרע גרונדעץ.
טעט װערען רורך די ױניאנס .אומנע־
פאראארען דעם חן אין די אױגען פון דער
זײצר סעמבערישיפ אין דער ױניאן.
דערוױיל אבער זיצט כיוני אין פריזאן םעהר אין דער זעלבער צײט האט א טרײד
ס׳איז צד האםען ,אז די אונטערזוכונג רעאקצייאנערער פרעס .די אינדוסטריעאע
ש)י\ םינף יאהר ,כאםיש ס׳איז ישוין >אגג
ױניאן קאטיטע אין םייאדעיפיא פארגע־ װעט פארענדיגט װערעז איז עטאיכע טעג פאסירונגען אין אמעריקא םאר די אעצטע
כאװיזען געװארען ,אז די באישורדיגונגען
געגען איהם זײנען געװען פאיש איז אוכד שלאגען א פיאן ,אאנצומויבעז א באוחן־ נאכדעם װי זי װעט  t tאנהויבען ,דעם  10־ פאר יאהר זײנען געװען גענוג אויםצועשע•
גונג םאד דער גרינדונג םון אן ארבײטער ,
טען דזישון .אויב םיר זאאען נעםעז אאס נען די אױנען פון יעדעץ איבערנעבעגעם
כאנרינרעט .די ישװארצע יראכם ,װאס נאגק .די דאזינע יואםיםע ,ײעיכע איז
האט איהם אריינגעשלײדערם אין טורמע ,נאשטאנעז םון דדפײםס ה .םאיער ,םרע־ א מדסטער די אונםערזוכונג װאס איז גע־ ארבײטעד פיהרער .װאם מען זאא ;יט
מאכם נעװארען טים אכט יאהר צוריח אין  Iז*;ען אויף גאםפערס׳ען ,איז ער אבער
די כחות הינטער דער געז^דמאיטין ,די זידענט םון דער ״פענסילװײניא סטײם
געיד־זעק םוץ דער װעסט האבען נאך איץ פעדערײישאז אװ לײבאר״ און א רײע קאבין גריך און •ײנט קרינ געגענטעץ ,קא־ א מאן ,װאס העםפט מיט בײדע םויםםען,
גענוג אײנסלוס צו האלטען אן אוםשול־ פראםינענטע מענער און םו־ױעז ,האט נעז םיר װעניג װאס ערווארטעז שון דער א מאן װאס האט באויז אײן אינםערעם
דיגען טעניטען פאריטפארט בלױז דער־ בדעה צו םארקויםען ,מיט דער צײט ,איצםיגער אונםערזוכונג .נאך אאעטען אין אעבען — דעם װאו׳יאזײן פןו דער אר־
םאר ,װאס ער איז געװען אן אנגעזעהע־ >שערס םאר גאנצע הונדערט םיליאן דא־ איז דאס א קאטף צוױשען דער ארבײטער בײםער באװעגונ^ זײ;ע קאנסערװאטיװע
״פרײנט״ געשעאט גיט זײן קרינרי׳עער
נער ארבײטער־םיהרער .רי עקאנאםישע ראר .דער פראן פאדערט א דרײ םינפט־ באװעגוע א*ן וועםט וױרדדשיניא איז די
הערישער פון קאליפארניע זיינען :אן ארץ יאך םון דעם פארװאיםוננס באארד זאל אײנגעשסארםע מײן מאגנאטען .ס׳איז גײסט און זײגע מעכטיגע אטאסעס אויוי
מעכטיג גענוג צו ״לערנען בלה״ מיט דער צו יעדער צײט באישםעהן םיז ארביײ אבער מעגאין /אז די איכט פון עםענטאיכ־ די <דנדוסטריעאע הערשער .פאר יעדען
די איניציאםארם קײם ,װאס איז געװארםען נעװארען אױןי ״םרײנט׳ /װאס גאטאערס םאראירט אין
ארבײטער באװעגונג םון דער װעסט דורך טער םארשטעהער.
אזוינע םארברעכערײשע קאנספיראציעס םון דער באוחמוןנג גיבען צו ,אז אײנער רי פארברעכערישע ,ברוטאאע ,פראװאקא־ דעם האנסערװאטיװען אאגער׳ געוױנט ער
םון די צװעקען םון אזא באנק איז צו טארײשע מעםאדעז פון די םײן טאננאטעז הונדערט אין דעם אאנער םוץ די ארבײי־
גענען אומ׳שולדיגע מענישען.
פארװאנדיעז איהר איז א געװער געגען איז יענעם סטײס ,װעט עטװאס פארבע“ טער.
טעראר אין שפאױען.
דעם אזוי גערופענעם ״אמעריקען פלאן״,
אנדערש,
אין יטםאניעז נעהט עס אן
אדער די אפעךשאפ אםענסױרע .לויט
װי בײ יײטען .װי אין איטאהיען הא־ רעם אויסגעארכײםעז פי^אץ ,װעט די
כען די ארבײטער־םרעסערישע עיעטענ־ באנק קאנען שטיצען קא־אפעראםײוע
דער אפ״ם םופט אין א נײער דירה.
טעז אין ״שםאניען באהיאסען צו באקעס־ אינטערנעהמונגעז איז װעם האבעז א *jn
םען די ארגאניזירסע ארבײטער אויף פארטםצנם פאר אויסבארגען געלד.
זײער אײגענעם שטײנער ,נים װי אין די
די מיטגלידער םין דער קאמיםע זיינען
מיר האבען זיך  p i rבשאום אריבער״ לעבעדיג קאמעזײעס און פאנכעס מאא״
ציװיליזירטע >ענדער םון אײר*פא .די זיכער ,אז ס׳וועט זיך זײ אײנגעבען צו נעקליבעז איז אונזעד נײער דירה pK ,װידער זײם איהר די וזעאדעז פון די
בילס און דער םאקעי זײנען די װאפען קריגען א מיליאן דאלאר סובסקריפשאנם  144צוױיטע עװענױ ,האר9 .טע סטריט .שטארקסטע םדאנעדיעס.
מיר װאאטען גערן נעװאאט װיסען,
םון די ארבײםער םײנד אין זײער קאםף אין דעם ערשטען חודש םון דעם קאפםײז .איז װאלטען זעהר גערן געװאלם אז אונ־
גענען רי ״שםרעבוננען און פאדערוננען דער םראן װערט געישטיצט פון דער זערע מצסבערס זאלען קומען אנקוקען װאס בײ אײך אין שאפ םוט זיך אין די־
םון דער דארטיגער ארבײטער באװענונג .״סענטראל לײבאר ױניאן״ פון פילאדעיד אתזער נײעם אפיס :ערשטענס ,גלויבען זעז הינזיכט .נים נאר םאר אונז אלײן,
אין דעם מ^ך פון די יעצטע  Kחדשים פיא ׳ װעלכע שליםט אײן כמעט אלע לא־ מיר ,אז די באזוכער װאלטעז געהאם א נאר טאקע םאר די נוצען פאר אאע אונ־
זײנעז  1(>7ארבײטער דער׳הרג׳עט געװא־ ר,איע ױניאנס .עס װערט אויך באריכ־ ביסעא נײסםינעז פארנעניגען םון דעם זערע מעםבערס .מיר ײאלםעז געװאיט
רען אין בארצעיאגא .עס װערם אגגעגע־ טעט ,אז װעהרענד אײניגע םיהרער בא־ אויסזעהן םת דעם װאוינוננס פאאץ םון םאכעז םעגליך פאר אלעמען צו טײלען
בען ,אז זײ זײנען דער׳הרג׳עט געווארען ציהען זיך קאלט צו דעם פלאן ,זײנען
זײעד ױניאז .װײל דער אפיס איז װירק־ זיך םיט אײערע לײדען אח םרײדען.
איס אן ענםפער אױןז דער ערמארדוננ אבער די ״רענה און פ ײ ר פון די ארביײ ליך אײנער  pcדי שעהנסטע װאס אונ־
קוםט ארײז אין אפיס ,אאזט אונז
םיז עםייכע ארבײטס־געבער .די אגענ־ טער גרײט צו דעפאזיטעז זײערע אפגע־ זערע אידישע ױניאנס האבען.
וױסען ,װאס בײ אײד םוט זיך .מיר
טען פון די ארבייטס־געבער אין דעם דא־ שפארטע געלדער אין דער ארבײטער
עס איז אפית ,אז  ,י דירה״געלם איז װעלען שױן טרײען צו באשרײבען אין .
זיגען מאסעךמארד זײנען די אזוי גערו־ כאנה.
ניט גאר ביליג און עס איז אריך אמת ׳ אז דער ״גערעכםיגקײט״ .מיי װעלען דאס
םענע ״פרײע ױניאנס׳ /װעםעס ׳שיא;־
עס האם אונז געקאסט א פאר דאאאר באזאלצעז איז באפעפערען אויב נויטיג,
װארט איז :אן אויג פאר אן אויג און א
די ברעדעל אוגטערזוכוגג פארבאםען .אויסצוםיקסען דעם אםיס ,אבער כױר און איהר װעט זעהן םאר זיך יעדע װאך
צאהן פאר א צאהן״ .א נישט־געישריבע■
םיט א צײט צוריק האבען מיר בא־ דײנהען אז עס איז אלעס ורערט .םאר־ די םאטאגראםיע םון אײער שאפ .אלזא,
נער געזעץ איז אויך דורכגעפיהרם געװא
רעז איז בארצעיאנא ,אז יאיערס טארעץ ריכםעט װעגען דעם באשידס פון דעם גלײכענדיג דעם ױגיאן אפים םיז  56טום עס.
אין אײנעם םון אונזערע שעפער #הא־
ניט פארטײדיגען קײן אגגעקיאגטע אר* ״סענטראא םרײדס ענר אײבאר קאוגסיל״ ארםשארד סם .םיט די ביליגע רענט ,מיט
ארבײטעד געריסען צו סטרײ־
בײםער .א לאיער ,װאס האם געוואגט צו פרץ גױ יארק צו ארנטערזוכעץ ז־עם בייד דעם םרונק ביער פאר דאם רעכט צו הא־ בעז זיך
טאן זײן פראםעסיאנעלע פליכט און פאר־ דינג םרײדס קאונסיל ,די נעװעזעגע בעץ א םיםינג דארטען הינטער׳ן סאאון ,קען .האט ז ײ דער אםיס געראםען גע־
טײדיגעץ אן ארבײטער אין נעריכט ,איז ברינדעל־אתאניזאציע אין נױ יארק .עס מיט אונזער יעצםיגען אםיס און מיט גען א סטריײן בײ דיזען מאםענט .ער
מיט עטליכע טעג צורײן דערשאסען גע־ וױיז ם זי ן אבער ארױס ,אז די דאזיגע אונזערע יעצטינע מיםיננ-פאעצער ,נאוי־ האם ז ײ געהײסען אױסװארטען א װאך.
װארעז אין נאס צוזאמען מים זײנעם א אונםערזוכונג װעט גים נעסאכם װערמן .בעז מיר ,אז םיר האבעז םיט װאס צו האבען  " tניט געװאאט העחנז הײז זאך
האבען און זײנען אלײז ארונטעה און אלעס
דער סעהרעטער םרן ד rר צענםראלער שטאלצירען .זאלען מיר נאר
דינער.
נאטירליך ישוױיגען ניט די ארבײםער .קערפערשאםט ,וױאיאם ם .היהאו ,האם גרויסע ױניאנס און שעהנע ױניאנס אין זעהט אױס װאויל און שעהן ,אויסער אײז
עס װערט באריכטעט ,אז איז די יעצטע געאאזם װיסען דעם ביאדינג טרײדם דע־ גענוג געלט א>יף צו םאכעז די הײם םח זאך — ז ײ וױאצז ניט געהן פיהעםען רעם
זעקס מ^גאםען זײנעז םיעלע ארבײטס־ פארסםעגט םון דער א .ם .או^ א .װעגען אונזערע געדאנקען אה טרוימען אזוי
װען דאם װאלט ניט אםת געװעז,
געבער דער׳הת׳עט געווארעז אין בארצע־ דעם באשאום םוץ חןם סענםראא האונםיל שעהן װי מעגליך .דער לעבען איז קזרץ
לאנא .אלס א רעזולטאם״םון דעם זײנען את ;עבאטעץ ,אז די א .ם .אװ ל .זאא די און דאס ערדישע אין אעבען איז ניט װאלטען םיר עס קײנםאל נים געװאאט
אלע ארכײטער־םיהרער און סאציאלים־ אוגטערזוכונג גוםהײסאן .אנשםאם דעם דאס בעסטע .װאס םעהר נײסטיגער םאד־ גאויבען .מי^ װאלטעז עס אנגעגומעז
סאן אין בארצעלאנא פארשפארט געװא־ האט אכער דער משערמאן םח דעם ביא־ גענינען און װאס םעהר עסםעטישער םאר אן אומנעלוםפערטען לינען .אבער
לײדער איז דאס אםת ,אח װי עס זאל
רען אק די םורסעס םאר עמליכע מאנא־ דינג םרײדם דעסארטםענט ,דזשאוק דאנ־ גענוס אלץ זיסעד איז דאס לעבען.
טען .יעדער אײגער ,װאס וואנם ארויסי >  T t ,pענםזאגט צו עראױמגז אזא אונ־
אלזא ,קומט אגקוקען אונזער נײעם אונז ניט װעה םאז אזא פאסיתגג ?ענעז
צהאמן אן אוםאאהענגינע םײנונג ,ווערט םערזוכונג און האם נאך מארח אויסגע־ אםים און ברײגגט םיט זיך םיט דעם מיר זיד ניט צוריהד»אאםצן פון םאר״
מוסר׳ט דעם סענםראל קאונסיל םאר אונ־ גליק־װאונש — אין דכען א  pאן אײגע־ מפענםאיכע! עס.
ארעםטירם.
די באאםםע גיבען אבער צו ,אז די נתרמהםען אזא אונטערזוכוננ ,אנרוטענ״
אוא האגדלונ* ערנידערמט יע1עז
׳
דיג  nםידזראר פון דער מנםראלער קעד־ נער הײם.
דאזיגע ארעסםען האםןן ניט אסגעהאל־
װאס הערט זיך אין אײערע שעפער  Vאיעעם ,װאס גלױבט אח דצר ארבײכ^ר
נעדד
״װעלכע
״
אוזוד»אטןורס
•עדשאםם
םען דעם ביוטיגען קאמוי .אױםער די
װעגען ארבײט זײנען םיר מעהר אדעד באװעטנג און אזעאכצ אויבײםצר םאמז
צו
מאכם
אויטאמ־אםישע
די
זיך
מען
דאזעע מארד םימלען באגוצען זיך די
 v mאכמיזצם
װעניגער באהאנט .ס׳װעט װערען אר־ מעגאיך אט די אלא
װאס
קערפעד׳טאםם,
א
אונטערזומן
ארבײטסגעבער םיט ״בלעהליםטם״ און
בײט םיט דער צייט .װאס םיר מײנמן װאס װערען געסאכס -אױף דעם אר•
בילדינג
דער
םיז
כמזארטער
א
ח$הז
םאר־
לאטאוםס .ס׳איז נאטירליך מוואר
אבצר םיט דער אײבעגדערמאנטער פיא־ בײםפד.
דעפארטמענם״
מרײדס
אויםצוזאנען ,צד וואס אזוינע מעטאד)|1
נױר חאפען אז דיזע ארבײסער הא•
ס׳אמ צו ה*מצז ,אז םים דעם איז די גע איז ,וואם הערם זיך עםוואס םים איײ
וואלען םיחחןן .ם׳איז אבער נאנץ זיכער,
ער נײסטיגצן צוזאכממאעבען  1חנר שאפ בען זיד ניט באדײנפם װאס זײער האנד־
בילדיננ
דער
צו
ערלײדמם.
נים
םראגע
אז םריחער אדער שאעםצר ומ ט דער דא־
יו נ נ םײגם און אז ו ײ ומאצן םאהר אזא
מרײדם דציארםםענט װצט גוטוזײסען איז א מייל פוץ אײער חײם
!ינאד ביתער־קרינ אח די העדישאםם נניז אזא אונכמרזוכוננ צו גים — איץ זאך דארטצז פוורבריעגט אחהר דעם נרעסם^ח זאך נים וױדצרחאלפז״
טיי ^ר סוכמס צו אן.ענד .די ארבײטס־
פוםמ צו אוגזעדצ סיטינמץ .וחגרם
 nגױ יארהער ארבײטעד און שצדזגסטען םייא סזן אי^ר לעםמ ;
נעמנר ,וועלמ האבען לויזגעלאזט דעם איז ז’יכער:
מווחמונג וחנם נים רוחעז ביז דער ספאנ־ סאנכעס סאא  gam m aאיחר  m PgtooPאטת׳צר םמאליד *ין רער מגיי ^
 no c mדי ארבײםעד דורך די 0בלע>ד
* * * * * ?יד  m iבי ױז
^
ייססס״י ) oomp*> tmנמם*דזנזי  Dimדאק אק דצם בילדינג םריידס  t*d o m pפרצחאימ  }w pסאגפצס ס^א
•n l f ln R I Oj U v OIYM W t T j Oflni
נר
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עניניםפזןאזגזעראיגםערנעשאנאלאיןדערפרעםע
םון א םטע,ז רעפארטער.

«ין די ״#רײע ארנייטער שסימע״ סון  ?ooyטיט די ד ד לןױיון .ויי ר אנ« דד ׳
דצטען נ מי «יז ער׳״ינען ,סילד נ»רעדס « ,חייסט  n iv s y t ,oyלאיאל נדי « if iy n
זעוזר אורשארזןנטװארטיינער יורסיק»נ> ערימחיײ• "יי י י ״ י ײ רייו  1איז דאס
ננונע *ונזער אינטערניי׳טאנאי ױני*ז■ ,רינאיי^ל ג yתא;דvלם(' סיינט  oyגיט,
אונטער דער קע#ע> :״דיקטאטור סון אז זיי  jy3pnג^ואלט ערװעהלט ויערשז
״ד  ,קיאולאטכער ױדאן איז א
ױנ־^ן ם^ינאװדקעס״ .מיט  a r tװ^רט או; yoר א פאל׳*¥ר • '<yMjyoyn
סורא׳דיג גרױסע פירניע ov ,איז א
פון  oy?p o nסאנט י ױ  iy>opoדט
״םטינאװניסעס״ נא*ײכענט »ר די גאנ־
גרױס גע׳שעשט ,יעדער פון די כאאט*
צע אדםיני סטרײין ,איע ערװעחלטע נן• וױ yoנד ’ג או 1דאס איו  O’ liy jגאר ניט
סע דארןי כאהאגדלען טױוענדער רעד
אדטע םון רער אינטערנייטאנאל ,און ׳*וין  ,in y rדאס  IPPםיינ» ,1אי א  opיyר נא־
״שען ,יעדען טאג קוטט אױס צו חעיען
דאש א>ײן »ייגט וױם־ע? לינטאטט דער הארט די  |yoppo y 'm nכדי  iyזאל קא־־ן
חוגדעדטער ?אטפל״נס .אױף די  8י ײ -
םחבר פון יענעס ארטיקער האט םאר אוג־ נעו ראנען רי נאאטנמ פיז  p nא ’ננמןר״
צעס פון יעדען ליגט א גרױס שאראגט־
זער אינטערנ״׳פאנאל .און װי רי סע»עיל ,נעשאגאל פאר ״ױניאו ם׳פ ’ נאװני?  0¥״,
װארטליכקײט ,מאג״א ,!, 1טאדאױס
אזוי דער גאנצער ארט־קעיל .דער נאנ»ער איז דאס ¥חרליך/
קוטט אויס דך צו טרעשען םיט נ*ענ״
און א סך yר; yר איז נאר נ ״ ם סיוי פון
ארט־קע !,א*ז נע׳פריבען נדט ניפט >ענען
 \Pvפון שאי׳שידעגע ?ויכטען ,און דא־
’  jyn ,>yp*0P8 oy;yאססתר  o i nמ־ט
י עי ױנייין .עם טאנט דעס איינדחס,
רינער װערט דער אײגצעמער ,דער
װי ראס װאיט נעטרינען געװארען נייזמיליגקײט «  iy jyטאכ^ א נ אזונ תר
1חיד אזױ וױ בטל ,דער כאאכיטער
• ע ו ז ע נ י י נ ע ן לאסאי פו^ 1סםאנער .װי  oyװייז ט
פון  ov*vא
איז אוױ וױ א צעגטער ׳ ארום װעיכעז
םיינט פון דער אינטערנײ־עאנאל oy .אױס ,איי ער שטארס נאגייסטערט םאר
עס דרעהעז ױך שאר׳צידענע פאסירוד
קומם אוים אזוי  :אין אנדערע יוניאנס רער  ,שאי ד׳ול׳זנאסען נאװ¥גוננ״ און
«.
גען און זאכעך׳.
? i* o iy Tאן » jyoו איהם  p״  iט^ות }'ס
זיינען דא בעאסםע ,אנער אין רער ״אינ•
״.,.אונזער 1וניאן איז איצם שטאר״
טערנײטאנאיל״ ז״נען דא ״טטינאװני•  •lyopnסען  ip pאפשר זו איהם יא וזא•
קער #וױ װען עס סריהער אין איחר
?עס״..״ ער םאכט ,הײסט עס ,די אינ״ כעז א  ,n:yoװארום ע־ פאנגט ניט אן
גע׳ציכטע  -״ חאט מר .שײנבערג גע־
טערנײטאנאי בעאדםע םאר ״טמינאוװי״ •ראיאנאגריר^ שאר ״שא■  lyopjypyT׳'
ז#גט ,אי ערנסט ,אי ״שס״כלעגדיג— ,
קעם״ כדי צו יואנעז ז ײ ״כעסער ארײנ־ ■אין ז ״ן  iy jy ; ” Pױניאן iy .איז א »רינ•
אונזער טרעזטורי דערגרײכט אין די
נענען״ .דאס איז נארי׳פ און נייזוױליג ,טyר און א סיטנליד פון די  ,ני ג ס*לס״.
כןיראנען ,אונזער סעטסערשיפ איז
אוינ יוניאן בעאםטע זיינעז ,ט׳פמ^װני• װארום  yppoזאל  •\yניט ועחן אײנשיהר¥ו
ערצױגען ,ו ײ זײנען אױסגעמומטירטע
?  oy״ ,םו  t״  oy iy :די נעאטטע םון א ל  Vשא■  |yopay?ynםיט שא oyo’ eop #איו
סאלדאטען .מיט סטרא׳צונקצס קאן
ייי 1ױניאן< אוינ דאס איז גו  0פאר די
ױניאנס .איר וױ> נים י»ונען ,אז די
סען אויף אונז ניט וױרקען t o .זי ײ
נעאסט׳ 1פון אונתר אינם yרגײ rאנא> װײסט און  ^ ysoooyvtדארוי דאס אױר
נען א טײי פון דער אמעריקא; םעדע״
 t״  [y :בעסעחג ,ווי די פון אנמרע י ױ נוס זיין טאר די • רינ ט ^ אנ yר סיט  1ײ1
רײ^אן אװ ל״באר ,און אױכ  t oזי ײ
ניאנס ,ז ײ ז ײנ ^ »ונעי דוװיס נים עד• אײנ  yנ vר ױניאז דט  ivזין־ ניט א■.
נען דט סים אי״ו אײנפאחעטאנען,
נער .היינם װאמם כלויז ז ײ נא^וײכ  y־ ניט זיר נ ¥0¥ר א• ריט רי װייסט און
אױנ סיר חאכען װאס עס איז אױסצױ
ooyאכ yר ױניאן ,םין y y tfv nר װייס
דר
״ט׳עינאװ״
טיט׳ול
o
vin
נעז סיט רעם
ועצעז קעגען דער אסערימווגער צעגט-
;אנץ װײני ^ און דארינער תוסט ארױס
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ראלער קעריערשאפט ,וױיסען סיר
ב .אשסיל¥ר ,חןר םחבר םון ’  oyjyאוםפאראנסװארטיױ דאם װאס yר
אנער #אז דורך חארסאדמער •רב״ם
ארטיימי ,נעחםט דך אן די  jrh in pערייגט  ly iy vדי  w v 'sv n v v v iאץ m
װעט סיט דער צײט אלץ געעגרערם
םון  n y ^ s o v n nynיוניאו ,לאהאי  ,22װייסט און דר yםמאכ yר ױניאן.
וחנרצז צום בעסטעז פאר דער נאװע•
רyדyנדינ ״ o n \y>v״לאסף םון די
װאס די ^עקשאךקאם־טע םון  ' iv iאינ־
גוגג/
טעתײ׳טאנאל האט ()  o ^ ra v v itדי וואח־ ױניאז־טשיגאװנילפס״ ״  o n m v vשאו-
״ ״.איז די לעצטע יאהרעז איז פאר״
יען םאר׳ן עקזעקוטיװ באארד ,ער אי» ד yל yנא yoן  ovoo'o״ ,זאגט מר t y n r y
געקוםען « רעװאלוציע אין דער קלאו?
אב yר ניט באהאנט םיט די אטת׳ע פאיד אגחנרעס :
אינדוסטריע ,סעז קאן זאגעה אז אין
___^זאחענדע ,אז  1יי חאכען די *צא»•
טען שון רער ■אסירונ^ און ער טאבט נא•
דער אסת׳ן זײנען די •רב״טער אין
דעלצגאטען מםח נמו געקאנס אױס-
׳ m e־  |y ir t rװאס  t״  jy jככיי ניט בא־
דעד היאוק אינדוסטריע ערשט איצט
דאטצן «  pדי רײחען םוז דעם וױיסט-
;רינדעם.
געװאדען אטת׳ע ■ראלעטיריעמ און די
םאכעד מגיאז יאקאל  #26חאכען די
די װאחילען םיז יאסאי  f 22ײנ yן ,װי
אינמסטריע איז עחשט אין די לעצטע
אעםעתײשאנאי באאמטע כאמיאסען
נאװאוסט ,אפנ^םעים נאווארען ,װ ײי
יאחרען אװעקגעשסעדט גצװארעז אױןי
^י^זפפלטעז דעם לאקאל אױױ צוױיעז.
םיט « יאר טענ םאר די װאחמז
א געזונטען באזיס .געקומעז אי? עס
נאר  o nאיםעז כ ײ , :׳יי ט ײ ל איז
האט זיך נאװיזען א צירקויאר םון oy*y
טיט דעם איכערגעחן פון ^טיק אױף
העףן״,
א שאפ״חזיענאנמן קאםיטע ,סיט זירלזך
װאדארכײט .אױפ׳ן עחשטען בליק תאן
װאלט דעי ׳^רייב yר םון '  ViVשורות
רײעז און זלזוליט אױפ׳ן דזשענעראי py״
זיך דאכטען ,אז דאס איז נאר א! אוײ
זעקוםױו באארד ,און »ם תאט זיד  ,iv o 'flװאס  oyםוט ייר אי 1י עי ױגיאז
כענאױםיגע רעשארמע ,א לײכטע פאר״
ארויםנ¥װיזען ,דאם ס אנ מ פיז די  * p־ און דאר אזױ  ,ly o n r y iװאלט איר זא־
אטת׳ז אבער
בעסערונג ־־־ יי ן
דידאטען אוים׳ן באיאם ,ו תי מ חאנ^ גען ,אז דאס א־ז  r ^ g o nפון ערנסטע;
חאט דער דאזינער פאקט געטאכט «
סארם .אזױ  pyogו ױ yר װייסט ניטimp ,
נ ײ די עשזאטיניישאנס נעזאנט אז ז ״ זי ײ
שטארקען רוישם אין דער וסיכאלאגיע
נען ״יאיאיל או דער ױגיאז״ ,זימען נאםוו  ivoדאס אנרום yן אומפאראנסװארטליכ־
פון דעם קיאוקמאכער .אט וױ טר.
נאר נעײיזז י1י 1א כונד מיט תנע ײאם קיים פון  ly o o n yסארט .אלסלעד ײייס
ם״נבעמ חאט עס מיר ערקיערט :
האב yן ארויסנ^אז^ דעם םירקײאר מים נעכאר ניט ,אז רי אינטעמיישאנאל נא•
— דער סלאמןמאכער איז אין דער
 yoogקאנעז  I” Pלאלאלס ניט .iyo?g»o
רי זיזויי פ .םאכם זיר iip n rt ly^opp
אטת׳ן אמאל געװעז ניט קיץ אדכײ־
ױייס נ¥נאר ניט ,אז דאס לאן טאן
נים ײים¥כדינ און yר שרייבם :
טצד׳ נאר א קיײן סוחר׳ל .דא איז
,מים עטלימ װאכען ןוזריק חאמז נאר די  yoooynאינסטאנץ אי| \m״ ױ־
א זiyY\ .ניט נעװען די פראגע ,אז ער מיט די
ניי — ,1ד י  Pא נ ו ו ע vנ
נעזארם םארקוםען וואח^ן פאר אז - py
איכעריגע  pHדעם שא• ארבײטען םאר
זעקוםיװ באארד שון דער דרעסםאכער ער ײײס דאס ,װאלם  yyדא 1געװאוסט,
חןם און דעם כא^םיסטען י ױן ,אונ•
אז ״*ושיאלסעז״ לאס yogn 25 .״ ניט די
טער די און די קאנדיציעס #נאר ער
ױניאן .לאקאל  .22אבער א טאג פאר ״טשינאוונילעס״ ,נאר די  ,ig o jy io g pדי
די װאהלעז חאט די סאעציעלן! ?אם>-
האט כאדארשט אױסדינגען איץ ביים
םע ,באשטיםם םון רער אינטערניישא־ סאסע  p o o iro g p p g o nאינסטיטו*י¥
כאס .יעדען טאנ ,און אפיױ א יאר
איn 1ר ױניאו ,ײאס כאשטעהט סון n־
טאי אין טאג׳ האט טען כאדארםם כא״
נאל לײדיס גארםענט װאירפערם י ױ לענאטען עדזועדד״ט םי pyyjgj i n 1מיט־
שטיסעז דעם ■רײז פאד דצם אךעי
:׳אז ,אויvDו■אס  tyאז די װאחלןן זא• נלידערשאסם אי מ ר׳ן נאנצען לאנדiy .
יענמם סטײל .דער כאס האם געװארט״
לעז , jnyaivפחרליה אנ׳שגמנדינ און װאיום דאן  ^ oigiiy3אז דאס חאט נ״•
געכעז וױיגיגער ,חןד ארכײטצר האט
דעמאהראטיש״ צװיקצורוש^ די װאה־ טאן רי העכסטע סאכט א' i n 1ױנ'אז
יעז•
נעזוכם צו קריגען װאס מעחר ,אח ו ױ
װ yלכ ^ y־װעהלט  oyדי חױי ם y o o g g i
אין יעדען מסחר׳ זײנען אנגעװענדעט
אל׳ז איז נעװען םיקם און םארטיג םון  i y iא•נט^yנ yש gנאל ,און » yolimיי•
נעװארען טריקס פון כײדע צדדים .איײ
םא י י י ײאוז .^ ‘ ,רי לאנדידאט^ נוט נעז מחױב  ly m ’ o w o inדי כאישיוסע ו
עקזאםענירם און פראםתפזאמענירט
נער דעם אנדערעז האם געזוכט ארײנ״
« i ) W 1סי:ט ,וחזלכע אױ 1אך 71נד
פון דער ס  v y iי yלyר pאםיט  yםון חגר וױיען סח פארל.
צונארען אין זאק.
א־גם^יישאנאל ; זײמרע רע?ארדם
— און דא האט עוין ניט געישיילט
 g iאיז ניט • i nלאץ אניודיינע;,
חרכנעםרײ•
דורכנעשניש^רם און
אזא ראלע דער באװאוסטזײז ,די
װאחם י י  jyw g p y o ty l׳  igeםיז i n
נ yרט נרינרליך .חןר a־ yן פון מאהל־ אינט׳זמײשאנאל חאט באשלאמז ■g״
סאםשס פעדדגקייטעז פון דעם ארכיײ
טער׳ נאר אייד די פעהינקײם צו «אר״
?אם^י 1גyבראכט צו אן ענד .אוז צוםיילעז די  ly o w s o n iסון די יױיסט״
דרעהען א קאי ,זיך צו׳חנפ׳ענען ,אפ־
*ום סוף איננאנמן בטל נעמאבם די סאכער oy .איז  m « :y jפ«לם ,אז די
 .)y^npnװארום ? וויי ל »רכ די ױאוד
נארען דעם צװײטען ,פארלױםעז דעם
ס א נ װ ע ג ש א ן ח א ט עס כ א ־
וועג׳ יייז אץ רעזויטאם האט געהערשט
לעז איו םארטיילם נעװאחנן א ליוד ש ל  y 0 gן  ,און  oyאיז נאומן די.
א שטענדיגער אנםאגאדזם צוױשען די
לעט אװישמן די דחנםטאמד ,אוג מר־ ס ל י כ ט סיז -yipy p g iy jy r n o n
ארבײםצר .םען האם ניט פארנונעז
טדפריני! » 1א  ,שי * דעלינמכמז לוםימ באאח־  o nנאשלוס חרכצוטיק״
»רא»אגאנחנ פאםיםע״ איז ו מי מ ז
דעם ׳ װאס חאס געחראגען נעסערע אר־
 •i nא נאשלוס סיז « לאנוחמשאז ,נוט
בײס איז װאס חאם םעחר פאדדעם.
די געניראל  iv b w r p y .נאאדד » ן אחןך שלזזכס ,איז דאד * i nװילעו lie
נים זאגען אױןי
— װאס איחר
חןר אינםערניישאנאי וחורט גמזיושלט סאלל״ ,חיינט ו ױ לאז סמן חאמז n iiy o
די כאסעס ,אײז זאך מוזט איחר צוגע־
איז איו וועלכע די דחןסםאמר » rjnyflו די יתיאן  i g o w yooggoוואס ןיי
ײייפיטאחנרם »ו שםיסןן פאר נזד חאמז  oplgb o nװילנן ײ1כנעפיח 1ם {׳
כעז ,אז ךײ זײגעז קלמער פאר׳ן אר-
ײי םי  21טאגדידאםימ״.
ב״םעד ױאס עס איז מײך םסחר ,און
ױי יאסט זיך דא *ו נ א ט מן די ptjpg
דערפאר איז פון די אלצ ,W r 'iv u 'i
 j m r eאז די אינטעתײשאנאל yoaggs
דאס איז י4יד א מ ר נים אמת ! די
 t r n y m nאון דעם וחנלעז פארכאיען
 tn g nדאס נ^טאז.לויט  in tfg o nכלל:
ייייהיעז זײנעז גיט אאמשםעלט נעווארען
די װצים ,ארויסנעגןוכמז דצר באס א
דערםאר .װייל ״  dvאיז םארםיילט מ טיי ל איז  tn yn״ i
געװ״וצר.
' ,Vםילי  ,o m y iאיו ימנער ארם־לעל
נעײארען א ליטלעס *ײישינן די דרעם־
—־ װי איהר זעחט ,איז די גרויסע
םאביי .איז ײן ל מן די מנ ײ א ל  ,m y i npyrppמ חו אוססא1אנםמא1טליר אננזד
סאסצ םון די קיאוקמאכער נעװען
סיװ באארד ומרט  oy ’.’ tto r v mאיז • i n g iw t y n o
*
*
*
תרמצגוטעז סיט סי״דבירגערליכע
״י י ״ י י י מ י טארטיילט נ»װ«ר»ז נאך
חאם  T tגמזובט אפ״
געפי»יעז#
o n 19טעז םאי איז געײען געדרױןם
״׳ ז י מ ליפלעטפ ,און די ײאחלע זיינעז
צוזונדעותז סח די איכערינצ ,יצדער
סונדעסםװעניז אראנזשירם נעװאתן .די ודז ״טאג״ « זעחר אינטעתסאנטער אר•
א  ?,גזנײעז אגטדצטויסען אױף די אי־
טיקעי אוגםער׳ן מעמל  :״װאס פאר «
בער^נע ,תםיד חאם מען דך חר«ד נזד
יוירקוננ װאד־טרבײם האם געוזאם אויפ׳ן
וחנז ,צס האט געחארשם אוםצוטח•.
קיאױןםטכער״ דצר טרנױקצי איז גזד
;;י נ ״ נ׳י ײיו » ע » ^1
נו ,חאס חנז מסאנם זי ץ א רייד כײ
טריבען מװאחנן פון איעצס טון ״טאג׳ס״
אזזנלכע באדיגגונגצז װענען אמת׳ז י ױ
סנד^ ,מאס טרייבט דך *מט*ר — •
ניאנחם  fחאט סען דען געתאנם דין
נ מ א נ ט כ ם ע ר  ,גנ בוי ט ױיוי ד צ ם
זי מזי כדט אזא סחנח צז  f wודז חנר
 f in m mױ א 5צר חאס טרויסמפוםען
ציים ®ח « אאגאי
 .ײ-
m m
מיר דנען דא אײדנע אױסצוגען pc
דעם ארטיקעל^ וואס רײדען סאר דר
ייון נױטיגען זיך גיט  p v v PMקאדעד
טאו־־ען 1

דוסטריו חאט נ^נליטצן סון  d p iאי נ ^
דער ארנײאער א<ו דט  j p mפפראיו״
טערעסירט אץ דער אובײט ,יעדו טי•
גוט חאט פאר א#חס נוטײגט געלטI I ,
דיאט ;יט געזונט צו טאכען דעם נגד
װאס נעסער ,גאר װאס ׳צגעיעי /און
רץרנ״ אינארען דןס נאס ,וו ,פאר•
יצטעהט איחר דאו׳ א? בײ אזא לאנ>
האט  nקלאוק אינדוסטריע ;עסוזט
ל״ר*],
— דאס איץ *  Vאכער אװעקגצ״
פאיען כייט דער אײגםיחרוגג  PCװ א ױ
ארנײט ,איצט וױיס דער ארכײטער,
אז װי באלד מען חאט געסעטעלט םיט׳ן
יצאפ ׳ װעט ער ארנײטען אוטגע׳שטערט.
איהם חיטערט דט װאס דעי צוױיטער
ט־ט .ע■־ ־^-ט סיט׳ן כאס ק״ין עסק
גיט ,טצחר דט ,אז ױ ארנײט זאל וײן
גוט געטאכט .ער איז א*צט נים P T
סוחר׳ל ,גאר אן אדנ״טער ,ער דארןי
גיט כיטלעװען און נארען ,אכער דאס
איז נ*ך גיט ארץ,
— א טעג׳ש װאס איז אפגעגארט
גוװארען ,א טענ׳ע װעטעז עפעס האט
זיך דט  ,iv iv w V 'Pאיז בטנע אן
אױשגערעגטער טעג׳ע ,ער װעט דט ל/ד
זען יױין ניכער׳ ער װ^ט דט טראכ״
טען װעגען  P Tזאך ׳ נאר װעגעז זײן
וערזעגליכע כיזנעש .חוטט צו איחם
דער װאקיגג-דעיעגאט רעדען װעטנן
דער יודאן ,הערט ער גיט׳ ער איז םאר־
טאן  pHסעטיען סטײלס.
— אז אוא אױפגערעגטער טעגמ
קופט אחײם צו דער םאמיליע ,לאזט
ער דארט אױס זײן פארניטערט חארץ״
מעז האט איחם אומתקצדט ארב״ט,
װאס ער דארף פיקסען  pnזײן צײם ׳
און דאס מײנט א םאריוסט איז געיט,
און ער איז םארכיטערט קעגצז דתד
נאנצער וחויט .בײ װאך ארכייט
סערט עס איחם דם .אױנ צד דארןי
עטװאס םיקסען ,איז עס אויפ׳ן כאס׳
חשבון ,אױסער דעם  trnער דאך רוחע
אין דער צײט  poחור אדב״ס ,און ער
װצם זעיטען עטװאס איכערםיהרען .אט
אזױ קוסט אױס ,אז דער כאס לײדם
אױך וױינמער פארלוסטען.
— םאר די לע^טע פאר יאחר ױנט
 oyאיז אײנג^יהרט געװארעז ײ א ד
ארבײט ,איז דער ?ויטורעלער צו״
״שטאנד םון די ארכײטער טטארק גע•
שטיגען .וױלט איחר באוױיזען ,דאן
געחט  pHדי איזוגינג יאנליק סקולס,
חיײסקויס און אין די פריפעראטארי
סקולס .געהט איז די לײכרעריס און
זעהט װיפיל ארב״טעו• עס ויצען אין
די אװעגטען איכער כיכער .דער קלאוק
ארב״טער ,װאס וױל נאר׳ קאן ז יו אינ•
טערעסירען טיט םױדק ,סיט םאליטיק
און מיט װאס ? ’  pחארץ גלוסט .איצנ^
אז דער קלאוחמאכער איז אן ארכײ•
טער ,קאן ער זיר י ױ ך פאראינטערעסי•
רען מים דער אלגעםײנמר לאגע פון
דעם ארב״טער קיאס lt d .די קלאוק״
מאכערס ױגיאן ,האכען גצמאכט םעג־
ליך דעם דנ םון חןר ״אםאלגאמײ״
טעד^ סיט פיל צעהנדלמע םױזעגתר
דאלער האכען מיר ז ״ געהאיפען .נדר
האכצז געחאלפען די שםאל ארבײטער.
םיר גיכען צעהנדלינער םױזענדער דא״י
לער פאר אונזער עדױחיי״פאנאל חד
פארטטענט .דאס איז דם 1ער אויפ־
טױ סון אײן מענטען ,דאס איז די אר•
בײט םיז א כיי pc ,א נרױסע סאסע,
װאס האט געגומעז מארשירען  pHדי
שריט פון דעם איװעלםייכצן פראמ״
טאריאט ,יייז דאס איז טענריך מי חר
רעז נאד חןדנ1א ,1וו״ ל  t oהאכמן טד
האימען װערעז דעם קיאוטאכמר IV
ארבײטער ,גיט קיץ סוחה  t oחאמנן
איהם כאפוײיט פון דיז קלײנביתצד־
ייכער װעיטעי .און דצר קיאוק אר־
בײטעד איז צוםריחנן .נו׳ קאן דןן
זי ץ  vף ז׳ אז ממז י אי זיך אוכמע״
רמז צו די אטאלעצ צײמצן ?
 t oיעכען איצם איבער IV
—
 y^ vo^ :ovצײט pv ,יױ ס סיק ב*י
קאגםישאפם סיט חנר טךשיכםע p v
#
דער ארנײטצר ב  vװyגוננ דא אץ יווגד
זמח יי ד נים tv ,וחויכע דס איז עיא•
כע ז אי זיד חאנען נדם דצם סאתליי•
כען ,אכעד דאס איו וױי טװ ײיינ ,דאפ
איז דצר אױסנאגג םת דאר rו^pייכער
םלחם^ איז רי באסעס זוכען צו  v i־
גו מו דך כדם חנר דאױנצד אוסרױ
חמער ציים .איך װאים אכאר וחניצז,
דאס אתזצי ״•רא^נחטיװ אסאסיאיי״
 iv r״ זאי װיסען tv ,דאר קלאוקסיד
כער סיז וצינם  v v nנאגץ ואדער
 .r:y oוײ קלאוק vro ^ n v־ טון גיז
יארין ,וױ  poגאנצצן יוונד ,ו ו י ײ ן ניו
צוס  in o y p , •noגענזןן •pnvD o n
צו פטדי״נגצתן די ^גײסס־ןױיס און
די ם^־פיענצרומ ®ח  o nיױן״
— אין מטנמנ טריימן  o p iy rםאן
אפםסא 5גתיס אויפםצראזטסק״ט »1
 ,o nװאס  oyקוסצן אפטסאי פאר
רײכוננצז אץ די י א מי ײן ,א מי די
vtiס ו די מז ,וואס  o fנדיום  vל 9חר
דיגע tv ,ifnyovnvo p m f t v m
סעג׳מן ,װאס  ,m mי א תיז אח
 ,m n o rחאמן  p s p w r mסיי״
נתמן .אמד  o t o v nאה
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 uטינגטװו  dwiכ8ארר פון חןר גץ יאףסלןר
וי אופקלעחנג און■ נילרונג אובײט
הלאוסמאנערױניאן
פװ דער אינטעונעשאנאל
פץ •#דא  .0קאהען
)סזן?יע*עוי עדױקײ׳יןנןל קאמיטע(.

)שלוס(
םיר וױיסען ,ו«ז יעדער
ו ורװ״לוגגען מענש םיחיט א גאטירליבע
באדערםגיש צו צוזאמענחױ
םען זיך םיט זיעע םיטםענשען ,און מיר
גלריכען ,אז דער בעסטער מיטעל צו אנט־
וױקלען גרופ־סאלידאריטעט ,איז צו גע״
בען די טענשען א מעגליכקייט זיו צוזא־
מענקוכיען .דאריבער געהען אין אונזערע
טעטעקײטען אריין אזױנע אונטערנעכיונ־*
גען ,וױ קאגצערטען ,בעלער ,םארוױילונגש־
אװענטען םון פארשיידעגע װ־ופען ,און
או .װ.

ביי דער ערעפגונג  pcיערען בילדוגג־
,%גגען אין
סעזאן אראגזשױען טיר פײעו
יעוער שטאדט ,װאו מיר פירען אן אונזער
ארנייט .אין נױ יארק טאכען מיר די פײ־
ערוגג אין װאשינגטאן אױרוױגג הײ־סקול,
\ואו דריי טױזענט כ״טג״ידער אונזערע,
םענער אין שרויען ,ױנג און איט: ,עמען
אן אגטייל♦
־ז״ חערען אן אױסגעצײכענטע מוזיל
םראגראם ,דורכגעשירט םון פראפעסיאנע־
יע קיגספױעד ,זיי הערען זץ־ צו צו קודמ
רעדעז םון אנגעזעהענע סערזענליכקייטען
אין איע צוױיגען  pcדער ארבייטער בא־
װעגונג .אין די ױניטי צענטערס װערט
אױן נעםייערט די ערעפנוע  pcסעזאן.
הונרערטער סטורענטען םארזאטלען זיך
אין עס־ציםער םון סקול און םארוױילען
ביי די טישען ,װעלכע זײנען באדעקט מיט
אלערליי נאשערייען .קורצע רעדעס װע־
רען געהאלטען םון סטודענטען און לערער.
אלע צוזאםען ?יננען זײ די ױניטי לידער,
םארסאסט סםעציער םאר די צענטערס.
דערנאו פארברײנגט דער עולם אין טאנ־
צען.

די דאזיגע םארװײלונג־אווענטען װע־
רען אראנזשירס פון די סטודענטס קאוג־
סילס מיט דער חילוי  pcדעם עדױקיײ
שאנאל דעפארטטענט.

װען םיר חאכען אנגעחױבען אונ־
»ילען זער ארנײט ,האכען טיר ניט גע־
האט קײן באשטיםטען םלאן אין
נאצוג צו די ביילדונב טעםיגקײטען ,װאס
זאלען זײן אם בעסטען צוגעפאסט צו אונ־
זערע םיטגילידעו /םיר זיינען אבער נע־
װען !יכער #אז ארבײטער בילדונג םוז
נױטיגערװײז דין םארכונדען מיט די איל״
נעםײנע צייען און ’טםרעבוננען םון דער
ארכײטער באװעגוגנ .די םראגע ״ױאס
םאר א בילדונג איז די בעסטע שאר אונ״
זערע ארבײטער^׳״ שטעהס שאי אונז
םאר אין אן אנדער שארם  :״אין װאק
םאר א כיידוגג נויטיגט זיך די ארכײטער׳
נאװעגונג  1״
םיר זײנען אלע פאי נעװען איבער•
צייגם ,אז די ארבײטער באװעגונג — צי
באװאוםטזיניג צי ניט — זוכט איבעיצױ
כויען די געזעייעאפט.
זי
זי יעטרעכט צו א גײ יעכען.
טרויםט װעגען א װעלט ׳ װאו ערןאנאמײטזר|
און סאציאילע גערעכטיגקײט װעיען זײן
דער כילל ,װאו די געזעא^אשט װעט זײן
וורגאניוירט אלס א קאאועראטיװער יוא־
לעמדומ און װאו ליכע׳ םרײגטשאםט און
געגענזײטיגע הילף װעיען םארגעפען דעם
•לאץ םון עגאאיזם.
אום צו דערגרײכען דעם דאזיגען ציל,
האבען מיר געדענקט ,איו נױטיג ניט נאר
צו זאטלען וױסען ,נאר אויך צו אנט•
נויקלען א סאציאלען נעװיסען און םאר־
אנטװארטליכקײט פאר דער ארבײטער״
נאװעגו; .:מ^ס דעס ציל געשאר אוגו

האכען מיר אנ;עהויכען ארגאגיזירען אוג־
זער נילדונג־ארכײט.
דער ציר  pcאונזערע בילחנג־טעטיג*•
הײטען איז א צװײפאכער :אן איגדױוײ
דוערער און א סאציאיער .טיר װילען דעם
איגדױױדיאום ,דעם יחיד ,געבען א מעג־
ליכקײט צו אגטװיקרען זײן קערפער ,זײן
גײסט און זײן וױיען .די דרײ מוןען אנט״
וױקערט װערען צוזאמען אין אײן און דער
זערבער צײט .דער אײנצעלנער מוז הא־
כען די מעדיכקײט צו אנטװיקילען וײן
כאראיוסער ,זײן פערזעגליכקײט און בא־
קוטען א פולערען באגריף װעגען די װיכ־
ט יגע עקאנאפײפע און פידאזאפי״טע פראב־
רעטען און סאציאלע פאחטען ,טיט װערכע
ער קוטט אין בארירו;^ עס איז אויך אוג־
זער װאודט צו באיטאםען אין אונזערע
כױטגיידער א זעהונג פון ברידעריליכרןײט
אין קאאפעראטיװער אנישטרײנגונג.
טיר פיהלען ,אז אויב םיר װיילען הא־
בען א דעםאקראטײפען קאנטראל איבער
אינדוסטריע ,דארף דער אײנצעינער•• ,ײ
גוט וױ די ארגאגיזאציע ,צוגעגדײט װערען
צו טײיען די םאראנטװארטליכקײט סון
אינדוסטריעלער שארװאיטונג .אום די
ארכײסער טאסען זאיען פארבארײט־;ט
װערען סאר דער דאזינער אױפגאבע ,םו־
זען זײ כאזיצען א גרעסערע כאחאנטקאםט
טיט דעם /גצם  pcאינדוסטריעלען קאנט־
ראל׳ די גע ״1י:טע ,אי־גאניזאציע ,םראב
יעטען און װעגדונגען  pcדער ארבײסער־
באװעגונג .די ארבײטער טוזען באזיצען
נילויבען און באזעלוננ אלס א רעזולטאט
סון ‘ דער סאדטטענדליכקײט םון יעבען
זײ םוזען האבען א זעהונג פון א בעסע־
רער גײסטיגער ,אזוי גום װי םאטעריעלעמ
,
צוקונסט.
אונזער צװעק איז געװען צו באשאסע
א כילדונג באװעגונג ,װאס זאל געהן האנט
אי; האנט טיט דער ארגאניזאצ^ע .םיר
האבעז דאריבער זיך געפלײסט^צו געבע
אונזערע מיטגלידער פריהער א הלארע
באגריוי איכער דער אינדוסטריע ,איז װעל־
כער ז ײ זײנען באיטעפטיגט ,און דערנאד
פארכרטערען דעם ^טודױם ,ביז ער זאל
ארומנעטען אלע וױכטיגע אינדוסטריעז.
מיר שטרעבען צו אנטװיקלען אין דעם
יחיד א געשיהל פון פאראנטװארטליכקײט
צו זײן ארגאניזאציע און צו דער ארבײ־
טער באװעגוגג.
עס שטעלט זיך איצטער די סראגע :
״װעטען זאיען סיר באזארגען מיט ביל־
דונג  — Vםאר רי אײנצעלנע ,װאס שטרע־
בען צו פירערשאפט ,צי פאר די גרעסערע
גרופען " V
מיר האכען ענדליך אויסנעקליבען ביל־
דונג םאר די :יאסע; .טיר וױיםען ,אז אין
די ערשטע שריט קאנען םיר דערגרײכען
בלויז צו די טעהר ערנסטע און אקטיװע
עלעטענטען פון אונזערע םיטגלידער ,אבער
די דאזיגע קלײנע גרופען װעלען זײן די
ליכט צענטערען פאר די ברײטע מאסען.
חײװעלען דינען אלס קװאלעז סײ םון אינ־
םארמאציע און סיי  pcבאגײסטערונג םאר
די װײניגער אקטיװע און גײםטיג װאכ־
זאמע .דער צװעק ,װאס װערט דער־
גרײכט ,איז א דאפעלטער  ( 1 :די שטוסע
 pcגײסטיגער אנטװיקלונג שטײנט אין
דער םאשע סון אונזער מיטגלידערשאפ ;
און  (2די אײנצעלנע ,װאס זיינען םעהר
אסטיװ ,מעהר גײסטיג נײגעריג און גע־
נײגט צו שירערשאםט ,קריגעז א געלעגענ*
הײט צו אנטװיקלען זײערע םאטענציעלע
כחות ,יןריסטאליזירען זײערע שטרעבונ־
געז אח ארויסקומען אין די םאדערשטע
רײען  pcדער ארבײטער באװעגוגג.

נאטיצעו פון ןדױסיישאנאל ועפארפטמם

אוטלײנס םאר׳ן געקםטען סיזאן.

 ,די יעחור ,װאס זײנען םארכונדען
םיט אוגזער עדיױוײשאנאל דעיארכד
סענט ,חאכען שוין אויסגעסאכט די
״אוטיײנס׳ ,םאר די ילעקט^וורס םון נעיד
סטען סיזאן.
די אוטיײנם װערען אױסגעארבײט
צוזאםען םיט אונזער עדױקײשאנאיל דע״
יארטסענט ,די יעקגדפורס זאיען זײן
נום צוגעאאסט םאר אונזעדע שייער .די
יעחרער וױיסען שױן םון ערםאחרוננ,
וואס םען פארלאנגט פון ז ײ און ז ײ חא״
בען ז י ו םארכארײטעט םיט טעמאס#
וואס װעט נעװיס דין סון גרױס אינטזד
רעס פאר אונזערע םיטגיידער ; מעחרס״
טמס איז דאס אזעיכע טעמאס ,וואס
o r praywארס אױסגענוםען נײ ס עוים
לוצפון סיזאן.
 m r w nפאר חנם גממםטען םתאן
;ךאירט .םיר חאכען
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טען אײנגעשטעלם
ש»עטער.

נענױערעס

װערען.

דער אױםפאהר פון סטודענטען־קאונ־
ס^ל זונטאג ,דעם 5טען דזשון.

דער ״אויספאהר םאר אונזערע םיט־
נלידער ,אראנזשירט םון דעם סטודענטען
קאונסיל  p dדי אינטערנײשאנאל סלא•
סען ,װעט פאיהוסען דעם זונטאג ,דעם
6טען דדמין .םען װעט אויסםאהרען אין
א שעחנעם »לאץ איז >אנג אײיאנד .די
םיםנליחור וועיען םיט זיך םימנעהמען
עםען און םארברײנגען דעם מאג pK
יואיה אונטער׳ן םרײעז חיםעל.
דארם װעלען טארסוםען פארשײדענע
״גײםס״ ,אסייזסקנטס און רײסעס .די
װאם וועיען אױסםאחיעז ,ולעלען נעוױס
םארברײננעז א חעכסט אנגענעמעז טאג.
םאר טעחר אײנצעלדױיטען ױך  .נאכצױ
־-
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םעגעדזשערס באריכטען :
א מיטיגג םון דזשאינט באארד איז
ברודער רובין באריכטעט ,אז זײן
אפגעהאלטען געװארען שבת ,דעם 28טען
טאי ,אין  110איסט 126טע םטריט .אפים קאנטראלירם  99לײדים טײלארינג
י^ע»ער ׳ און אין די שעפער ארבײטעז
טשערסאן ברודער פינקאװסקי.
עס װערען סארגערעזען פאמענרע צױ  1234מעםכערס.
ברודער פריזאטט באריכטעט ,אז ער
שריסטען :
לאקאיל  1אינםארמירט ,דאס דער האט ערקלערט א סטרײח געגען ד>ר
האספיטאיל  pcבראנזװיל א  pאיסט נױ טשעלסא דרעס קאמיאני פאר ענטזאנען
יארק האט זיך צו ז ײ געװענדעט סאר זיך צו באשעםטיגען די פרעסערם אויף
םיגאנציעלע שטיצע .אזוי װי שטיצע די ״סאטען דרעסעס״.
ברודער ■ריזאטט באריכטעט ײייטער,
װערט ביויו געגעבען םון רעם דזשאינטבאארד ,דארום רעקאמענדירט דער לא־ אז ער האט ערקלערט א סםרײה געגען ױ#
קאל ,אז דער דזשאינט באארד זאל אויס־ נאקאוױםש ,נאך דעם װי דער אפיס האט
נעמען דעם פאריאנג  pcדעם אויבענ־ אויסגעםוגען ,אז די ארבײטער ארבײט^ן
דערמאנטען האסםיטאל .רער צושריסט דארטען .םון שטיק.
די םירמע װערניקאװ קאסטום ר,א.
װערט איבערגעגעבען צו דער םינאנץ קא־
האט רעדוצירט די פרײזען: .אך דעם װי
מיטע.
דערזעיבער לאיואל אינשארמירט ,אז דער שאפ איז אםגעסטאפט געװארען,
ברודער ראכלין איז ערוועהלט געװארען האט די םירמע צוגעשטימט צו צאהלען
דעלעגאט צום דזשאיגט באארד אויף דעם בעק־פעי און אויך םאר דער צײט ,װעלכע
פיאץ  pcברודער אייד^נגאלד ,װעיכער די ארבײטער האבען סארלארען.
דער באריכט םין ברודער פריזאפט
איז ערװעהיט געװאיען ביזנעס אײד־
װערט גוטגעהייסען.
זשענט .דער ברודער װערט צוגעלאזען.
דזשענעראל כיענעדזשער׳ם באריכט :
יאקאי  3אינפארמירט ,אז זײער רא־
װענען דער יעצטיגער לאגע באריכ־
לואיל איז םאר עלעקשאן  pcביזנעס אײד־
פאלגענדעס :
טעט ברודער פײנבערג
זשענטס.
יאקאל  11אינפארמירט ,אז ברודער ־לואנפערענצען צװישען דער ױניאן און די
יואץ איז ערװעהיט געװארעז דעיעגאט אסאסיאײשאן װעלען באנײט װערען דעם
צום דזיטאינט באארד אויױ דעם פל אץ 20טען פאי ,נאך דעם װי די דזשענעראל
םון ברודער ברוס ,װעלכער איז ערוועחלט עחזעקוטיװ באארד װעט זײן פארטיג
םיט איהר םערמעל יעהרליכען מיטינג.
געװארען ביזנעס אײדזשענט.
לאקאל  82אינפארםירט ,אז זײער
ברודער םײנבערג באריכטעט װײטער,
לאקאל עגטזאגט זיך צו שטימען סאר אז ברודער סלוצקי האט געםאכט אן
אדער געגען אפאינטמענטס פון ביזנעס אגריפענט מימ לואיס װײנשטײן ,און די
אײדזשענטס .דער לאקאל ערקלערט ,אז םירמע םאר xליכטעט זיד צו געבעז איהרע
זײ איז ניט קײן אונטערשיד צי עס ארכײטער  24װאכען ארבײט.
ז^ט זײן עלעסשאנס אדער אפאינט־
ער באריכטעט אויך ,אז דער אפיס
מענטס .דער יאקאה גלויבט ,אז די סרא־ האט געפאכס אן אגרימענט פיט פר .קױ
גע דארח בלויז באשלאסען װערען פון די
 ,i vװעלכער איז געװען א ״שער־האי־
נרויסע יאקאיס אליין.
דער״ פון דער םירםע װײנשטײז ברא־
דער צושריסט רוםט ארוים ; lדיסקר דערס .אין דעם אגרים/גנט איז םאר־
סיע ,און עס װערט באשלאסען אויפצר שטאנען געװארען ,אז מר .קושין דאח*
פאדערען דעם לאקאל צו געבען אן ענט־ ניט םאכען קײן ארבײט םארר װײגשטײן
םער צו ער איז דערפאר אדער געגען בראדערס .די םירםע טאר ניט געברוי־
אפאינטמענטם פאר ניזנעס אײדזשענטס .כען די סעםםעיס אדער די װארעס םון
בר .װילענכערג ,א דערענאט פון לא־ וױינשטײן בראדערס .זי װעט אינסטא״
קאל  ,9םארלאנגט אז דער דזשאינט לירען  50מאשינען און זי װעט באשעם־
באארר זאל איחם ערלויבען אבװעזענד טיגען געװעזענע ארבײטער םון װיינ־
זײן םאר די נעקססע דרײ װאבען סון שטײן בראדערס ,װעלכע די ױניאן װעט
דעם דזשאינט באארד ,װײל ער װיל נעהן שיסען .םר .קושין האט אויך נעגעבען א
םאר זײן װאקײשאן .דער סארלאנג סון נאוט םרן  10,000דאלאר סעקױריטי ,אז
דעם ברודער װערט באװיליגט.
ער װעט האלטעץ דעם אגריםענט.
װאהל סאר א צװײטען װײם־פרעזײ
דער באריכט  pcדעם דזשענעראל
דענט םון דעם דזשאינט באארד װערט םענעדזשער װערט גוםגעהײסען.
אויםגענומען ,און ברודער מאשקאװיטש,
ברודער סלוצקי באריכםעט ,אז זײן
א מעמבער פון יאקאל  ,35װערט םאר אםים האם ערקלערט א סםרײק געגען דער
*
דעם אםט ערװעהלט.
םירםע שינדעלהײם פאר שילען ארבײט
די סראגע ,ײען דער דזשאינט באארד אין א סקעב*שאפ אץ דזשעםײקא ,לאגג
זאל מיטען פאר די הײםע זומער מאנא־ אײלאנד.
טען װערט אױםגענומען ,און עס װערט
דער סטרײק גענען דער דזשאווינײל
כאשלאסען ,אז דער דזשאינט באארד
קלאול קא ,.װעלכער איז גערוםען געװא״
זאל מיטען פרײטאג ,אנשטאט שבת.
רען א דאנק דעם ,וראס די םירפע האט
עס װערט אפגעגעבען םאלגענדער
געםאכט ארבײט םאר סטרײלוענדע םיר־
באריכט  pcדער קאנפערענץ־קאםיטע :
די ברידער שלעזינגער און פײנבערג מעס ,איז געסעטעלט געװארען .די םיר־
מע האט געגעבען  1000דאלאר םעקױרי־
באריכטעז װעגעז דער לעצטער קאנםע־
טי ,אז זי װעט מעהר ניט ארבײטען םאר
רענץ ,װעלכע איז אפנעהאלטען געװא־
קײן סטרײקענדע םירםעס .די דזשאװײ
רען דעם 26טען מאי .די ברידער ער־
קלערען ,אז אויוי דער קאנםערענץ איז נײל האט זיך אויך םארםליכטעט צו גע־
בען איהרע ארבײטער  24װאכען ארבײט.
מען צו קײן שלוס ניט געקומען .די מא״
ברודער מעטץ באריכטעט ,אז זײן
נופעקטשורערס האבען װײטער פארגע־
אםיס האט םאר די לעצטע זעקס װאכען
בראכט זייערע איטע פאדערונגעז.
לאלעקטעט  12040.44דאלאר.
נאר א קאנםערענץ װערט ערװאר־
דזשענעראל מענעדזשער׳ס באריכט :
טעט די לומענדע װאך.
ברודער םײנבערג באריכטעט ,אז רי
באארד אװ דירעקםארס באריכט
לאמיטע ,װעלכע די באארד אװ דירעק־
)מאי דעם 18טען(.
םארס הטט גמשיקט צו דער דזשענעראל
ברודער
שלעזינגער אינםארפירט ,עקזעקוטיװ באארד מימינג אויף דעם
דאס אויו* דעם םערסעל יעהרליכען מי־ םארשלאג םון פרעזידענט שלעזינגער ,איז
טינג םון דער דזשענעראל עקזעקוטױו אנגעקוםעז קײן סט .לואיס אין צייט״ און
כאארד אין ״סײנט לואיס׳ /װעט די נױ שבת אין דער פריה איז די קלאוק סיטוא־
יארקער קלאוה סיטואציע אויםנענומען ציע אויםגענוםען נעװארען .אונזער קא־
װערען .אזוי װי די םראגע אינטערע־ םיטע האט זיך באטײליגט אין דער פרא״
סירט די קלאוקמאכער ױניאן זעהר םיעל ,נע ,ײעלכע האט םארנומען זעהר א לאנגע
דארום פאריאנגט ער ,אז די דזשאינט צײט .די דזשענעראל עסזעהוטיװ באארר
כאארד זאל שיקען א קאםיטע ,װעלכע האט גוטגעהײסען די ה^נדלוננ םוז דעם
זאל זיר באטײליגען אין דער דיסהוסיע דזשאינט באארד םאר דער גאנצער צײס
פון דער אויבענדערמאנטער םראגע.
זײט די םראטעקטױו מאנופערוטשורערם
דער םארלאנג םון פרעזידענט שלע־ האבעז םיט דער מניאן דעם אגריםענט
פרעזידענט שלעזיננער
זיננער װערט גוטגעהײסען ,און עס װערמ אםגעבראכעז.
באשלאסען ,אז די ברידער פינקאװסק /האט די באארד נעגעבען םול פאוער ,אז
לאננער און םײנבערנ ,די דזשענערא> ער זאל טאן אלעס ,װאם םען דארף אין
אפיסערס  pcדעם דזשאינט באארד ,און די װײמערדיגע םארהאנדלונגען םיט די
ברודער ברעסלאו ,א מעמבער םון דער נױ יארקער םאנוםעסטשורערס• .
סאב־קאםיטע ,װעלכע םארהאנדעלט מיט
מיט דעם װערט דער מיטינג געשלא*
צו
די מאנוםעקטשורערס ,זאלען פאהרען
סען.
־״  rכײטיננ* .
ל .לאגנער ,סעסרעםער.
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װאחלען פאר א רעליף סאםיסעאץ לאסאל 35
קוםענריגען םאנטאג ײ דזשון דעם
0טען ,וועט בײ אונז שםאטםינדען עלעק־
שאץ פאר די רעליןי קאםיטע .אלע מעמ-
בערם פון לאקאל  ,35װעלכע כאלאננען
צים קראגקען און קאנסאםפשאן בענעפיט
םאנד ,זײנען אויםגעפאדערט צו קוםען,
באטייליגען זיך אין די װאחלען אה ער־
װעהלען די םאסעגדסטע םאר דיזע עמ־
טער .אייגענטליך האט די עלעקשאן
געדארפט שטאטפיגדען נאך לעצטען מא־
נאט .צוייב דעי אונגעסעטעלםעד יאנע
אין טדײד זײנען די װאחלען םארשובען
געװארען.
די װיכטיגלײט פון ערװעהלען א פע־
היגע און איבערגעגעבענע 'ארבײםסזאמע
רעליח ?אםיטע איז שױן לאגנ פארשטענד־
ליך צו אלע אונזערע מעפבערס .װײל,
אױב עס איז איבערהויפט װיכטיג ,אז
יעדע קאפיטע םון דעם לאקאל זאל זײן
צוזאפענגעשטעלט פון מעגשען ,װעאכע
זײגען םעהיג און ערנסט ,אזױ ,אז זײער
ארבייט זאל זײן צופרידענשטעעלנד פאר
אלע פעפבערס ,און זײער ארבײט זאל
ברענגען ערפאלג דעם לאלאל — •,איז דאך
נאך םעהר ײיכטיג איץ דעם פאל פוץ דער
רעליף האםיטע.
דיזע קאמיטע האט גיט צו טאז פיט
קײן געזונטע מענשען .דיזע קאםיטע
דארף אויםפאסעז ,אז אלע אונזערע הראנ־
לע טעפבערס זאלעז ריכטיג אטענדעט װע־
רען קריגען זײער דאקטארשע הילף װען
נויטיג ,אדער יןריגען זײער קראנקצן בע־
נעפיט .און אין פאל װען אײנער קרינט
אנגענריפען אויף די לוננעץ און ער קריגט
די פראלעטארישע קרענק ,זאל ער גלײך,
ניט פארלירענדיג קײז צײט ,נעשיקט װע־
רען אין קאונטרי ,און זאל דארטען קריגען
די נויטיגע הילף.
אונזער רעליף יואמדטע איז אויך א
טײל םון די איבעריגע  6לאקאלס פיז נױ
יארה .װעלכע האבען געתויפט און אוים״
געבויט דעם ױניאן העלטה צענטער ,װעל־י
כער ברענגט פיל נוצען פאר אלע אונזערע
קראנקע מןטנלידער .דער צוקונפטיגער
היסטאריקער ,װעלכער װעט אמאל שריײ
כען די געשיכטע םיז דער קלאור»מאכער
ױגיאן ,װעט זיך םוזען םיל אםשטעלעז
אויף אונזער ױניאן תליניק ,װעלכע װערט
אױפגעהאלטעז פין נישט פעהר װי  6לא־
איעער
יואלעז ,און אונזער
איז ײ ••e
לאסאל . - .
- . .

■id
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די פוליגנ פלעצער װעלעז*דין אפען
פון  9אוהר פריה ביז  7אוהר אבעגד.
שטיפען װעט פען קענען אין 2 228טע
עװעניו ,אין אפיס  pcדעפ יאקאל ,און
אױך אין בראנזװילער אפיס ,אין 219
סעלמאן סטריט ,בראנזװילער לײבאר ליײ
סעאום.
אלזא ,פיר ערװארטען אײך אלעםען
קופענדעז פאנטאג בײם שטים־קאסטעז.
דזש .ברעסלאװ,
מענעדזשער לאקאל ^ 5

רעפאדס פון דעס עשז .כאארד מיטיננ פון
דער דדעסםאנערס ױניאן יאהאל 22

א פיטינג סון דער עקז .באארד םון
לאקאל  22איז איגעוןאלטען געװארען
דינסטאג דעם 10טען פאי 1921 ,אין פי־
פעלס הױז 7 ,איסט 15טע סטריט .ברױ
דער ל .שאםירא אלס טשעימאן.
עס װערט פארגעלעזען דער פרא־
טאקאל םון לעצטען םיטינ; און גוטגע־
׳
הײסען.
ברודער װיליאם פראגער אן אדבײ־
טער םון די סעלװעל דרעס קא .איז ער־
שינעז םאד דער עיןז .באארד אפעלירענ־
דיג געגעץ דעם באשלוס םון דער מעמבער־
שיפ קאמיטע איהם צו רעכענען  35דאל.
םאר א• יוניאן בוך .נאכדעם װי די עחז.
באארד האט אויטגעהערט די ערקלערונג
םון דער מעםבערשים קאמיטע ,אז בר.
פראגער האט פארנאכלעסיגט צו צאהלען
בײם לעצטען מיטיננ  pcאינזצר
זײנע דױס םאר דרײ יאהר צײט און
ער האט :עדאדםט װערען א נײער-כיעם־ רזשאינט באארד ,װאס איז אםגעהאלטעז
בער ,װערט גוט־געהײסען דער באשלוס געװארען דעם 25טען כיאי  ,1921איז
 pcדער מעםבערשיפ קאםיטע.
דיסקוטירט און באשלאסען געװאיען אײ״
שװעסטער אננא װײגשטײן ,אן אר־ נינע װיכטיגע סראגען.
בײטערין םון דזש .מ ..שאהען 31 ,איסם
28טעז סט ,.האט אפעלירט געגען דעם
ברודער האלפערין ,דזשענעראל מע־
באשלוס  pcדער מעמבערשיפ קאמיט 1נעדזשער װערט באאויםטראגט צו זעהן,
איהר צו רעכענעז די םולע סומע ,נעםליך ,אז דער באשלוס םון דזשאינט באארד אץ
 16.60דאלאר פאר א ױניאן בוך .דער
טשערכיאן פון דער לאמיטע האם ער־ דער קײם םון ברודער מאיער באיער זאל
קלערם ,אז ז ײ האבען איהר גוט געסאכט דורכגעפיהרט װערען.
סאר איבער צװײ יאהר דױס; און בא״
עס װערט פארגעלעזען א צושריםט
פון די װיכטיגםטע צװישמן זײ .דאס איז שלאסען איהר ארײנצוגעמען אלס א פון ברודער מאקאװ ,סעקרעטאר םון
ניט קײן הליניה װאס װערט אױפגעהאל־ נײעם מעמבער .די עקז .באארד בא
דזשאינט באארד איז װעלכען ער ציהט
טען פאר םשאריטי פון נעװיסע פילאנט־ שליסט גוטצוהײסען די האנדלונג סון
ראפעז און װען אײנער קופט אהין ,םיהלט דער קאמיטע אה אויסדריקען א דאגק די אױםמערסזאמוןייט אז עס דארןז גע*
ער׳ אז מעז טוט איהם א טובה און מע; ,םאר דער גוטעד פארזיכטיגער ארבײט מאכט װערען אינסטאלײשאן פאר דעם
אונטערזוכט איהם ,און ער פיהלט זיך װי נעגען אזעלכע כיערבערם ,װאם פריהער נײעם דזשאיגט באארד .נאך א קורצער
אן אריםאן ,װאם שטעהט בײ א פרעמדער אנטלױםעז זײ־ סון דער ױניאן און נאכ־ דעבאטע װערט באשלאסען ,דאם דער
טיר .נײן ! דאס ניט.
הער יוומען ז ײ זיר בעטען סען זאל ז ײ
נוט־מאכען די דױס פאר די יאהרען װאס  .גײער דזשאינט באארד זאל אדנסטאלירט
צום קרעדיט פון אונזער רעליף קאמײ
ווערען דעם 28טען ױני.1921 ,
ז ץ דזאבעז ניט געװאלט צאהלען.
טע און םון די רןאפיטעס פון די אנדעיע
די עקז .באארד אינסםראהמעט די
לאקאלעז ,צוזאפעז םיט דאקטאר פרײס,
ל$האל  ,66אץ א צושריםט ,לאזט
האבעז מיר אויפנעבויט אן אײגענעם ביל‘ קאמיטע
צו האנדלען שטרענג םיט ״דע -וױםען ,דאס ז ײ האבען גוט־געהייסעז די
זעדטירער״.
דינג םיט די פאדערנסטע איפפרואוױ
עס איז אויםכענופעז געװארען װאה־ האנדלונג םיז דזש .ב .סון מאי 10טען
מענטס ,װאו פארשידענע דאקטױרים ספע*
ציאליסםען אטענדען צו אונזערע מיטגלײ לען םאר א נײעם טשערכיאן םאר דער און דאס ברודער בערענסטאן איז ער־
דער אױח פארשײדענע קראנקהײטען ,װי >לזז .באארד און ברודער װײסנלאז װערט װעהלט געװארען אלס א דעלענאט צום
ערװעהלט א^ס טשערטאן פאר די קױ דזש .באארד אױף דעם פלאץ סון ברודער
לוננען ,מאנען ,האלז  pnנאז ,אויעיען,
װאבען^
פי־
jr*:r
:
האלפערן.
אױגעז ,פוס קראנסהײט ,א .ז .וג םע;
עס איז ערהאלטען געװארען א צו־
נעהפט דאדט אויך עקס־רעי פיקטשורפ
לאקאי  ,10איז א צושריםט ,לאזט
װען נויטיג ,און םיר האבעז דארט אויך שריפט  pcפאניע ם .יואהען ,סעקרעטאר
פון דעם עדױהײש^גאל דעפארטםענט װיסען ,דאס זײער עקזעקוטױוע האט בא־
א דענטאל לאיניק ,װאו םען עיוזאמענירג
לאזענריג
אונז
אינטערנעשאנאל,
דער
פון
און מען פיקסט צײהן .און אונזערע מעפ
שטימט ברודער ארעצקי ,אלס ביזנעס*
ץיסען ,אז אץ גיכען װעט גערוםען װערעץ
בערס װערען אויך דארט באהאנדעלט :יכ א קאגפערענץ פון די עדױקײשאנאל קא־ איידזשענט ,אויף דעם  v k scפון ברודער
װי מעז טוט ז ײ,א טובה ,אדער מען ניט
װײלדער.
זײ ״טשאריםי״ ,נאר װי פען װאלט זיי מיטעס פון אלע לאקאלס םון דער איינ־
טעינעשאנאל אויסצואדבײטען א םלאן
ברודער דזשולױס לעװין  pcלאקאל
באהאנדעלט בײ זיך אין דער הײם ,און די
&אר
ארבײט
עדױקײשאנאל
נרויסע
פאר
 p « 10ברודער לואיס שאפירא םון לא־
װעלכע קוםען אהץ ,םיהלען זיך זעהר גוט.
זײ זעהען ,אז די ױניאן האט אויפגעטאן נעקסטען סעזאן .דארום זאלען מיר יזאל  22װערעז ערװעהלט צו די באארד
אדײגשיקען די נעפען און אדרעסען פון
א גרויסע זאך אויף דיזען געביט.
•
דרײ דעלעגאטעז פיז דער עדױקײשאנאל אװ דירעקטארס.
און דאס אלעס שטעהט אונטער׳ן די־
א צושריםט םון לאקאל  89װערט
קאמיטע .די פאלנענדע דרײ זײנען ער־
רעקטען אויםזיכט פון דער רעליױ קאםיטע.
צו זײז א מעמבער אין דער רעליף קאםײ װעהלט געװאדען צו פארטרעטען אונזער םארגעלעזען ,אין װעלכען דער איטאליע־
טע מי*נט ניט אזא לײכטער דזשאב ,םען ראקאל בײפ יאנפערענץ  :שװעסטער גישער לאקאל לאדעט אײן דעם דזש.
א .זזױדש ,קאםלער ,ארץ פיניע קאהען.
באארד זיך צו באטײליגען אין דער ער־
קען גיט קומען און זיך לײכט אפמיטען און
עס איז ערחאלטע( געװארען א צױ
זיך געהן אהײם .יעדער קאנדידאט װאס שריפט  pcדי סענטראל טרײדס םון ליײ עפנונג סון זײער זומער ױניטי הויז .זײ־
ערשײגט אדער יעדע קײס אן און םאר באר האונכיל םון גרײטער נױ י$רק ,םאר־ ער םארלאנג װערט באװילינט און עס
זיך איז זעהר װיכטינ און פאדערט ספע־ לאננענדיג פון אונז א דאנײשאן םאר ד*עם
ציעלע אויםמערקזאמקײט .װײל מעז םאנד װעלכען זי' קלײבען אנצופיהרען א
האנדעלט מיט קראנקע מענשען .פון זיײ קאפף נעגען י י *4פען שאפ בא־װעגוננ.
עי באשלוס הענגט פיאע םאל אפ א מענ־ עס איז באשלאסען געװארען צו בײשטײ־
שע':ס נעזונד אדער זײן װײטערער רע* ערען  10דאלאר.
בעז ! יעדע זאך םוז באהאנדעלט װערען
א צושריםט איז ערהאלטען גע־
 pcדעם פאלעסטינא געצײג
זע־ר פארזיכטיג אזױ ,אז דער מעםבער װארען
זאל פיהלען ,אז ער קריגט באטת ברו־ האפפײן פאנד פארלאנגענדיג מיר זאלען
דעיליכע און פרײנדליכע הילםע ,און אז קויםעז פאי  12.50דאלאר טיקעטס צו
דאם איז דער רעזולטאט דערפון ,װאם זײער באזאר װאס װעט אפנעהאלטען
טיר זײנען ארנאניזירט אין א ױניאן .דאם װערען םאי דעם 15טעז און 16טען .בא־
לא־ה געטאן װערען אז ער זאל זיך פיה־  .שלאסעז נעװארען צו הויםען דיזע
לעז דערמיט שטאלץ און ניט עדנידעריגט ! ז מייועטס.
כדי צי זײן א מעםבער אין דער רעליף
דער סעקרעטאר ,ברודער סנדלר,

קאמיטע ,םוז סען װירסליך באזיצען אינ־
טעלינענץ ,איבערגעבעגהײט ,באזיצען א
סרײנדליכע נשםה און םארשםעהן די םסי־
כאלאגיע םון אונזערע םעםבערם.
װאס אנבאלאנגמ אונזער ביז יעצטי•
נער רעליוי קאטיטע ,באשםעהענד םון ברר
ת ר שנאיצר אלס טשערםאז און.ברידער

li
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שױן אין דער רעלױי מאםיטע עטליכע יאהר
און מאנכע זיימן ערשט דעם לעצטען
טױרם ערװעהלם געװארען .זײ פארשטע־
העז אבער זײער אױפגאבע און די םעמ־
בערס האבעז וױרלליך פיל געװאונען דער־
םון .װעגעז זײער ארבײט װעט אונז
נאך אפאל אויסקומען צו שרייבעז ספע־
ציעל און סיט אײנצעלדױיטעז.
סיר חאםען ,אז די מעמבערס װעלען
שױן אלײן פארשטעהן װי וױכטיג עס איז
צו קופען  p kשטימען םאר די איגטעלי־
גענטסטע און פעתיגסטע קאנדיראטען,
ױאס דעען נאמינײט סאר דער קאמיטע.

םיר ערװארטען ,אז לומענדען מאגטאג
װעם איחר אלע קומען און אסגעבעז אײע־
רע שטימען .קאנדידאטען דינען דא גע־
נוג און עס איז פאראן פון װעמען צו קלײ״
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און טשערמאן צו נעפינען דרײ םאסענדע
אקטיװע מעמבערס ,װעלכע זײנען װיליג
צו געבען זײער דינסט פאר דעם װאוי׳ל•
זײן  pcדער ױניאן. .ברודער סטײפאן
איז פארנעשלאגעז געװארען אלס א ניעמ־
בעי צו דער עקז .באארד און די עיןז.
בארד האט נוט געהײסעןץ זייז אפאינט־
טע:ט.
די אפיל יואםיטע שיקט ארײן איהר

רעפארט םון מאי דעם 7טען .עס װערט
נעהאנדעלט װעגען יעדער חײס גאזוג•
דער און גוט־געדזייסען.
די סינאנס קאמיטע שייןט ארײן
איהר רעפארט פון זײער מיטינג םיז מאי
דעם 7טען .עס װערט אױםגענומען די
׳םאלגענדע קייסעס :עס איז כאשלאצןען
געװארען צו געבען  10דאלאר םאר בקור
חוילם םון  830לאפאיעט סט .׳ ברויולין,
םאר זײער דיספענסערי ; די םינאנס״
חאםיטע באשליסט צו געבען  25דאלאר
םאר די ״סאסײטי םון טעכנישע שטיצע
םאר סאװעט רוסלאגד״ פאר זײער בתיגד
צו שאפעז ייזצײג און מאשינעריע פאר
סאװעט רוסלאנד.
דער רעפארט אלס א גאנצעי װערט
דיסקוטירט און מט-געהײסען.
ברודער לעפקאװיטץ ,וױיס פיעזי•
דענט םון דער איגטערנעשאנאל אח
טשעי־־כיאז םון דער ספעשעל קאמיטע פון
דער אינטערגעשאנאל אויפצופאסען אויןי
די עלעקשאנס פון יאקאל  22איז ערשי•
נען פאר אינזער עקז .באארר און אפגע־
געכעז א באריכט װארום די עלעחשאנס
זײנען אפגעלײגט געװארען .ער ער־
יןלערט ,אז אונטער די אומשטעגדען הא־
בען די װאהלען איז יאקאל  22נעמוזט
אפגעלײגט װערעז אויוי אן אוטבאשטיכד
טער צײט.
מיט דעם
שלאסען.

װערט

דער מיטינג גע־

•  .0סנדלר ,סעיןרעטאר.

דער םיםיננ פון:־זשאינם ב&אוד אץ דער
וױיסם און ורעס אעדוםסריע
װערט באשלאסען דאס ברודער בערלין
זאל םארטרעטען דעם דזשאינט באארד,
די קאםיטע ,װעלכע איז ערװעהלט
געװארען צו געבעז א הירינג צו שװעס־
טער אײדע ראטשטײן ,װעלכע איז אב־
דזשעיזטעט געװארען אלס א דזשאיננד
באארד דעלעגאט האס באריכטעט ,דאם
נעמענדיג אין אנבאטראכט דאס קײן־
:ײע עדות זײגען גיט געבראכט נעװא״
רען בײ אײדע ראטשטײן און איז עצם
זײגעז די קלאגען נעגען איחר ריכטיג גע•
װען ,םונדעסטװעגען איז די מײנונג פון
דער קאמיטע ,אז אזוי װי דער דזשא1נט
באארד האט באשלאסען גיט צו צולאזען
אײדע ראטשטײן אי*ס דעלעגאט םאר אן
אומבאשטיםטער צײט איז ניט ריכטיג.
דער דזשאינט באארד נעטענריג אין אנ־
באטיאכט דער קאמיטע׳ס רעקאמענחי•
שאז האט באשלאסען דאס די שטראןי
נענען דער אויבענדערמאנטער זאל זײן
ביז דער טערסין פון איצטינען דזשאינט
באארד װעט זיך ענדיגען.
לאקאל  ,22אין א צושריפט לאזט
װיסען ,דאס ז ײ האבען גוט־געחײסען רי
האנדלונג פון דזש .באארד  pcמאי דעם
4טען10 ,טען און 18טען אויסער דעם בא•
שלוס דאס דער דזשאינט באארד האט
אנגענוםען אן אפיל פון א מעםבער בע״
פאר דער באטרעפענדער מעמבער האט
אפיעלט צו דער לאיןאל אפיל קאמיטע איז
נאכהער צום עקזעקוטיװ באארד .א לעב־
האסטע דעבאטע איז ענטשטאנען צי דער
דזשאינט באאדד האט א רעכם אויםצו־
געמען אפיעלס בעפאר די סײס נעהט
דורך אלע ש״טוסעז — ,גריװענס ,אפיל
און עהזעהוטיװע יןאםיטעס .עס װערט
באשלאסען דאס דער דזשאינט באארד
קען ניט אויםנעםען הײן אםיל בעםאר א
הײם איז דורכגעגאננען די לאקאל־
יןאםיטעם.

דערםיט האט זיך דער סיטינג גע•
שלאסען.
ם .ק .םמקאװ ,ם^ס.

ij h
ציהט די אויסמערקזאםהײט ניין
עקז .באארד ,אז דעם אויסשליסעז סון
די ברידער ם .שאפירא און דובעסםער
 pcדעם עיזז .באארד םאר האנדלען אין
זײערע שעפער ניט וױ ײניאז סארשטע־
חער דארסען און אויר מיט דעם רעדנ־
גירען  pcברודער מגאהער םיט א ציים
צוריק ®מהלט אוגז איז דער עסז .באארד
^
דדײ מ ס מ ר ם אויסצו^הלמ די
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םױידאוןארגאניזאציאנס
די צרות טיט דער ארבײטעד־
אינטעליגעגץ...
װערטער רעדאקט^ר . — :
ה» ראנא1י ,אין יער ״נ1רעכ “ ׳
ק״ט״ םון 6טען מא /פוענט  :ייייי
נעםט טען אן ארבייטער א־נטערינענ ז f
און ער םיהרט אױס ,אי י  « « ,״ * י
קונםט פון די ױניאגס א־ז אפהעננינ פיו
דעם צי װעם נזדיננען רערהױבען רעם
ארכייטער גייסטיג .איך װיר אנער
׳פטערען א םראנע; װאצו דארםעז םיר
V *1*1^II
יכידוע ,איז וױ א מענש װערט אינ־
טעליגענט הויבט ער אן האבעז אז א י ײ
גענע טיינונג ,הױבט אן צוױי פ תז אין
דעי• הייליגיןײט םון רבי׳ן און הױבט
אםילו אן צו קויטיהירען דעם םסױן א.י<יז

אױך

אט האט דער אפיקורוס אינגעריפאל
געװאגט צו לוריטיקירען תורת משח סיט
אלץ מיט אנאנדער .קארר םאוײזס האט
געװאגט צו קריטייױרען די קאפיטאליס־
טישע םאליטישע עיןאנאסיע און בערנ־
שטײן חריטײזירט מאיקס׳ ״האפיטאל״
א אז ,װ .א .אז .װ.
מיט אײן װארט ,דער םאדערנער
יןולטורעללער מענש האט גיט תײן אפ־
געטער און אציך גיט ר,יין געטער .עס
איז ניטא אזא מענש ,לעהרע ,אידעע ,בא־
װעגונג ,אדער װאס ניט איז ,װאס זאל
שטעהן העכער םון יןריטיק .אט איז גע־
קוםען אײנשטיין און באשטרײט אזעיכע
עקרים וױ צײט און פלאץ מיט זײן רעיא־
טיװיטעט טעאריע ,און מעגשען ,פרא־
םעפארען הערען זי ן צו א\ד.ם צו ,און
פרובירען איהם צו פארשטעהז.
איז הױצא ינו סדברינו ,אז אזױ שנעל
וױ אונזערע ארבייםער װעיען װערען א'נ־
טעלמענט ,דארםען מיר זיך ריכטען ,אז
זיי װעלען אנהױבען צו קריטיקירען ,אין
געװיס ניט האייטען סאר קיין;עטער אדער
געטשיזעס לױינעם איז קיינעס ניט .איז
אױב דער רבי אלײן האט פארגרײזט װעט
םען איהם ניט שוינען ; און אויב אונזער
תורה הינקט אונטער אין אײניגע ערטער
װעט טען איהר אףך ניט יטאגעװען ,היינט
צו װאס האבען אן אדבײטער־אינטעאײ
גענץ םון װעפען טען װעם געװיס ה^בען
טראכעל? ראמיר בעסער יטטעהן ביים
אלטען ,בלייבען אזוי אוסװיסעגד און
ם*ר׳טיאםען װי ביז איצט ׳ און זיך םאר־
לאזען אויף אונזערע עקזעקוטיװעס ,װעל־
כע װעלען יטױן אויסקלײבען א דדטאינט
באארד און זי װעט עם שױן אױסקלײבען א
באארד אװ דירעקטארס און ז ײ װעיען
זיך יטױן םארלאזען אויף פרעדדעגט
?ןלעזיגגער אלײן ,װעלכער װעט שוין אונז
םיהרעז מחײו אי חיי ביז װאנען עס װעט
קוטען די גאולה במהרה בימינו ,אםן !
געג .ראגאו* איז מיט זײן ארםי^על
ניט אוים׳ן ריכטיגען  .n<sBמיר דאר־
םען ניט קײז אינטעלינעגץ .האט זיך בא־
װיזען אן אינטעליגעגטער םליגעל אין לא־
קאל  1האבען זײ גענוםען קריטיקירעז
אונזער דז׳ט .באארד און זיך גענומען טיה־
איז מיר האבען
רען מיט׳ז אײגענעם
געהאט םון זײ צרות און עגמת נםיט כיז
װאנען — — מיר זײנען געװען נע־
צװאונגען צו ערחלעהדען זײער עקזעסו־
טיװע ניט געזעצליך ערװעהלט ,ארויס־
שמײסען די אינסורגענטען און רעא-מא״
ניזירעז דעש לאקאל.
און יעצט ,אז עס האט זיך ענט 1ו ײ
העלט נ או א לינקערער עלעמענט אין
יאקאי  ,25און זײ האבעז זיך ארײנגענױ
םען אין קאפ שאפ־קאםיםעס ,מיט שאפ־
טשערםאן מיטינגען ,מיט ערװעהלען עק־
זזױןוטיװ קאמיטעם דורך די שאפ טשער־
לײמע ,איז װאס האבעז מיר נעטאז?
האבען מיר זיך צוגעהערט צו ז ײ ? הא׳
בעז םיר נעעםענט די שפאלטעז םון אוג־
זער פרעסע םאד  xדיסקוסיע װענען זײע־
 mםעאריעס? נײן .חס ושלום .מיר
חאכען געטאן דעם אלטען אויסגעפרוביר־
טען מיטעי םיז רעארגאניזײשאן .רע״
אמאגיזירט דעם לאקאל ,ארײנגעװארםען
די חברח אין חרם ,ז ײ א נאמען געגעבען
קאםוניסטען און םעז צװינגם ז ײ צו װע־
ו ײ קענעז נים שריי־
רען הפקר־ױננען.
בעז איז אונזער פרעסע ,שרײבעז זי/לים״
5עטם ,הענד־בילס ,פאססװיימן .מען
לאזט זיי ניט צוקוםען צום מעמבער
דורכ׳ן טיר  ,געהען ז ײ תרד׳ הינטער־
טירעז .מעז לאזט ז ײ נים געהעז םים׳ן
דײנעם ייעג׳ ײעיעז ז ײ מן חםתם גע(תן
םיט׳ן שמוציגעז וחננ.
נײז ,אזוי ו ױ מיר םיהרען זיד יעצט
טויג ניט .אױב םיר זוכען אן אדבײםער־
אינםעלינענץ ,אויב םיר האבען אן עז׳יױ
חײשאן דעפארטסעגט ,א רענד־ססול #א^ם
םרײד-צײטוננען ,װאס װעלעז זיכער נים
םארמעח^נז צו שאםעז אן אינטעליגענץ,
דארמעז םיר זיך ריכטען אז ו ײ די %נ-
טעייגעגצי^ וחנם אנםאגמז צו סריטײ
י איחנן אח •רוגחתן אימאאצן ד*ס אל
J r S J f/ I X R *m

:עס און טעטיגעס .און מיר דארםעז זײז
גרײט אויסצוהערען און אױפצונעמען
קריטיק ,וױ שמערצלין סיר זאלעז זיר
גים םיהלען געטראםען םון דעם.

מנשה צינקץ.

ערקלערונג פון דער דזשענע־
ראל ארגאדזײשאז לןאטיטע
פון לאלןאל 9
שװעסטער און ברידער! וױ אײד
איז באזואוסט האט זץ־ די יעצטיגע עלו ‘
ועחוטױו קאמיטע םארםריכטעט דורכצו־
םיהרען געוױסע גויטיגע רעפארםען אין
אונזער ױגיאן ,און נאר א דאנק דיזע
םארפליכטונגען האט זי געהראגעז דעם
טאנדאט און אונטעױטטיצונג םון דער
גרויסער מערהײט פון די מעםבערס פון
לאתאל .װעלעגדיג זײן געטרײ צו די םאר־
שפרעכונגען װעלכע זײנען געםאכט גע״
װארען םאר די װאוןלען ,טוט די עקזעקו־
טיװע אלעס װאס איז םאר איהר מעגליך
צו םארװיררןליכען דעם פראגראם ,אויוי
װעלכעז זי אין ערװעהלט געװארען ,און
װאלט זיך עס נאר געװעגדעט אן אונזער
עקזעיןוטױוע אלײן װאלטעז םיר גאר גיך
רורכגעםיהרט אלע פארשםראכענע רע־
םארםען.
לײדער זײנעז מיר אין אזא לאגע ,אז
םיר קאנעז אלײז גאר נישט טאן ,סײדען
כייר װעלען קריגען די אונטערשטיצוגג
םןן די גרויסע מאסען: ,יט נאר םון אונ־
זער אײגעגעם לאחאל אלײן ,נאר אויך
םוז אנדערע לאקאלס םון דער דזשאעט
באאךד .ניט מיר קאנען ,ניט מיר װילען
זיך באגגוגענעז נאר מיט אזעלכע טעטיג־
יןײטען װעלכע גרײכט ניט איבער דעם
גרעגעץ םון אוגזער לאיואל ,איז איז איז
רשות און ױריסדײזציע םון דער לאקאל
עקזערןוטיװע.
נאטירליך ,םיהרען מיר דורך ,װי וױיט
מענליה אונזערע לאקאלע טעטיגקײטען,
און די פונקטען םיז אונזער םראגראם
װעלכע זײנען םיז א לאקאלען כאראלוטער,
צײם בײשפיל ,די אײגפיהרונג םון קראנ־
קען בעגעםיט ,װעלכע מיר געהעז איינ־
פיהרען אין לאקאל ,אבער די װיכטיגסטע
און די מעהר מכישות׳דיגע רעםארמעז קא־
נעז נאר דורכגעםיהרט װערעז ,און האבען
דעזולטאטען װען די ױניאן אלס א גאנצע
װעט זײ אננעטען.
לאמיר נעכיען די םראגע פון דעםא־
חראטיזירען די ױניאז ,װעלכע איז א
פונקט איז אונזער פראגראם .װי א'הר
װײסם ,האט אונזער לאקאל געשטימט
פאר דער אפשאפוננ םון אפאינטםענטס
און פאר װאהלען .די עקזעקוטיװע האט
ווענען דעם געשיקט א צושריםט צום
דזשאינט באארד .דאסזעלבע האט לא־
האל  1געטאן.
אלזא ,צװײ םון די גרעסםע לאקאלען
זײנען פאר דעם ,אז מען זאל ערװעהלען
באאמטע פון דער ױניאן ,און ניט *זוי
װי יעצט ,אז א קאסיטע פון עטליכע פער־
זאנען זאלען האבען די מאכט צו אפאינ־
טען די םיהרער פאר א ױניאז םון 50
טויזענט מיטגלידער .אבער דער דזש.
באארד האט זיד ניט גערעכענט מיט די
פארלאגגען םון די ל^קאלס  1און .9
לאקאל  1טעג טאק^האבעז  15טויזענט
מיטכלידער* ,בער בײ דער דזשאינם
באארד איז ער דער זעלבער יחסן װי א
לאקאל םון ב^טאנהאל מײקערס ,װעלכער
האט אײנינע הונדערם מיםנלידער .יע־
דער יאקאי ,מאכט נים אױס װי נרױס,
אדער װי קלײן ,איז פארמראטעז כױט 5
דעלעגאטען בײ דעם דזשאינט באארד
און יעדער דעלאגט האט נאר אײן שטי־
מע .א לאחאל םון  15טויזענט ,האט 5
שטיםעז ,איז א לאקאל םון  2הונדערט
האט אויך  5שטימעז ,מס קאנען דערי־
בער  3הלײגע לאקאלס נידערשםיםעז 2
גרויסע לאקאלס ,װען זײער מעסבערשיפ
זאי אפילו זײן א הונדעדט חלק םון דער
מעםבערשיפ םון די  2גרויסע לאקאיס.
געװיס איז דאם םאר קײנעם רןײן
נײעס ניט .אונזער ױניאז םירם זיד לויט
דיזען פרינציפ נים םון הײנם ,און ניט
םוז נעכטען און דאה םיט דער אויסנאם
םון אײנצעלנע םארטנעשריםענע און
װײט־זעהענדע םעםבערס ,האם זיך םון
ערנעץ ניט געהערט קײן פראטעסםען.
דאס איז םילײכט דערםאר ,װאם םריהער
זיינעז די רעזולטאטען ניט געוועז אזעלכע
שלעכטע ײי יעצט ,האט עס די מעםבערס
ניט געארם .צוערשט ,ווען דעד דזשאינט
באארד איז געגרינדעם געװארען האבען
די גרויסע לאקאלס געשיילט די הויםט־
ראלע .ז ײ האבעז זיר דאן געקאגט םאר־
גינעז צו ז ײז אונ^אאיסטיש ,און נע־
גען קלײנע יאסאלעז ^זעלבע צאהל פאר־
סרעםער װי גרויסע ,וױיל די גרויסע לא־
מאיס זיינעז געװעז די םעהרהײם ,און
ווען ז ײ זאלזון עס אםילו ניט האבען גע־
ווען״ וואלםצ! דאן די הלײגע יאקאלידניט
*עהאם וײ חעזח צו גידעחפםיםעז די
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און נימילא חאם דער דעלעגאט פון א
!רויסען לאקאי געהאט מעהר דעח ,װי
דער דעלעגאט םון א קלײנעם לאקאל .מען
טאר אױך ניט םארגעסען אז די םענע-
דזשערס און*די ביזגעס אײדזשענטס
שפילעז א גרעסערע ראלע אין דזשא^נט
באארד װי די פואסטע מעםבערס ,און
זײ פלענעז ביז מיט עםלינע יאהר צורית
דערװעהלם װערעז םון דער גאנצער מעכד
כערשיפ .נאטירליד םלעגעז ױ י •זיך גי־
כער אײגשטעלען םאר א גרױםעז לאקאי
װעלכער ״דעלױוערט״ .די װאוטס אײדער
םאר א לאין .םיט א קלײנע צאל סעםבערס.
די לאהאלם האבען דאן געהאט םולע
אױטאגאםיע .זײ האבען געקאגט טאן
װאס זײער הארץ חאט גענלוסט ,און דער
דזשאינט באארד האט זיך ניט געמישט
איז זײערע אינערליכע לאקאלע אננעלע־
t
,
געגהײטען.
גאנץ אנדערש איז יעצט .א לאקאל
קאן גארנישם ניט טאן .די גאנצע סאכט
האט דער דזשאינט באארד .און בײם
דזשאינט באארד זעהען זיך די עטליכע
גרױסע לאקאלס — װעלכע האבען די גרוי־
סע מעהרהײט םון די סעמבערס — גאך־
ניט אן .זײ װערען נידערשםיםם םון
דער מעהדהײט לאקאלס — װעלכע הא״
בען א מינאריטעט םיז די מעמבערם.
װארים םון יאהר צו יאהר קוטען צו קלײ־
נע לאחאלס ,און דאס מאכט אז די גרוײ
סע זאלען םארלירעז זײער מאכט צו בא־
שטימען זײער אײגענעם שיקזאל .װען
עס װאלט נאר נויטיג געװען װאלט מען
לײכט געקאנט גרינדען א לאהאל םון די
עטליכע בעלי מלאכו^ת ,װעלכע בײסטען
אײדזשעס בײט מאשין ,און א\יך הריגען
א םשארםער םאר די עטליכע סיידלעה
װעלכע פעלעז איז גײעז באטאנס בײם
םאשיז אוז אזוי־ארום קאנען הערשען ,און
ניט זייז םאראנטװארטליך צו די םאסעז
אין די שעפער.
געװעהג^יה איז די גלײכסטע ,און די
גערעכטםטע זאך ,צו געבען יעדען לאחאל
פרא&ארציאנעלע פארטרעטערשאםט —
א גרעסערעז >אקאל מעהד םארטרעטער—  1קלענערעז לאקאי װעניגער םאר־
טרעטער ; עס װאלט אפילו ניט שאדען
װען די לאקאלס זאלען האבעז יעז״ער
א גלייכע צאהל םארטרעטער צו דעם דזש.
באארד ,װען נאר מעז זאל די צאהל ^טי־
מען װעלכע יעדער דעלעגאט פארטרעט - -
װי בײם קאגװענשאן םון דער אםערימאן
פעדעריײטאץ אװ לײבאר; אבער דאס
אױםצוםיהרען װעט זיך נויטיגען א סך
אויפקלערונג צװישען די םיטגלידער םון
דער גאנצער אינטערנעשאנאל ,װײל םען
װעט מוזען אױסקעמםען עס בײ די לו?»נ-
װענשאנס םוז דער אינטערנעשאנאל,
טחטת דער פרינציפ ,לויט װעלכען די
פארטרעטערשאפט צו דזשאינט באארדס
װערט באשטימט װערט רעגולירט םון דער
קאנסטיםושאז פון דער אינטערנעשאנאל.
א סך װאלט געהאלםען צו לײזען די דא־
זיגע םר^נע ,װעז מעז זאל םארקלענעיען
די צאהל םון לאקאלס .א סך לאקאלס
האבען שויז לאנג םארלארען זײער עק־
זיסםענץ בארעכטיגונג — אויב זײ דוא־
בעז עס װעז עס איז געהאט — .נעמט,
לםשל ,יאקאל  .11ס׳איז פאראן א םי-
נישערס לאקאל און *ן אפעדײטארס לא־
קאל ,טו צו װאס באדארף מעז א ״טשאפ־
סואי״ לאקאל םיז םינישערס און אםער^י־
םארס? אזעלכע לאיןאלס — װעלטע
מען באדארױ אויפלײזען ,און די םיטגלײ
דער א-יבעי^יקעז צו די לאקאלס װאו זײ
באלאננעז על פי דין׳ זײנען פאראן גענוג,
און ס׳איז צײט ,אז םיר ,װעלכע םוצען
זיך איז ראדיקאלע םעדערען ,זאלען בײ
אונז אזעלכעס אפשאפען ; חוץ װאס עס
איז פארשײעגדעריש םון אן עקאנאםישען
שטאנדםונישט ,צוסײלט עם די ארבײטער
אין הל׳ײזלעך ,און ערציהט א קלײז^ל־
פאלי15יק אוז א קלייזעל םאטריאטיזם,
װאס איז א שםעדונג צום קלאסען ־קאמזי.

װער וױים עס ניט ,וואס פאר א צרות עס
חאט פארשאפט חס״ ױניאן ,דער תאםף
צװישען יאסאי  1און יאקאל  .17םיר
זײנען דעריכער םאר דעם׳ אז םעהר װי
 1לאקאל םון א טרײד זאל ניט ערלױבט
װערעז אין קײן שטאדט ,איז ײען דאס
װאלט תרנגעםיהרם ווערעה וואלםען טיר
געחאם טים עט^יכע לאקאלס װעניגער
בײ דער דזשאינט באארה און פאלגליך,
װעניגער לאקא^א^יטיס װעלכע גיט גע-
װיס סיין געזונט ניט צו דער ױניאן.
וױ געזאגם ,זײנען די רעםארמען :יט
אזוי לײכט דורכצוםיהרעז ,מחםת דאס
א-יז אן אינטערנעשאנאל םראגע ,און םען
װעט םוזען געװינען א מאיאריםעט לא־
סאלס פאר דעם #דערפאר קאנען םיר לײכ-
טער דורכפיהרען װאהצעז אנשטאט
אפאינטמענט $אין דער דזשאינט באארד.
װען די באאמםע פון דער רזש .באארד
וחןלען ערװעהלט װערען ,װעילעז זײ זיך
מעחר מוזעז רעכענעז םיט די װאוגשען
און־ םארלאנגען םון די ארבײטער איז די
שעפער ,אגים װעם מען זײ דורכװארםען
בײ די װאהלעץ .האבען םיר דאד ^װארץ
אןי^ װײס איז דער קאנסםיםושאז /אז
באאטטע מוזמן ערװעהלם װערען ,טא
װארום זאלען םיר שװײגען װען דער
דזשאינט באארד האט מבטל געםאכט די
קאנסטיטושאן  '1האט דאך די אינטער־
נעשאגאל געצװאונגען לאקאל  25אפצו־
שאפען די שאפ דעלעגאםעז ,וועלכע זײ
האבען געהאט געגרמדעם ,סחםת עס איז
אונקאנסטיטוציאנאל און עס געמט אוועק
םון די םיםנלידער דאס רעכם צו ערװעזד
לען זײערע באאםטע — איז דאך אין
םארגל*יך מיט דער דעמא?ראםיע פון
דעם דזשאינט באארד דער דעלעגאםעך
םיסטעם םוז לאקאל  25געװען די העכ־
סטע םארמע םון דעמאקראטיע ,טא װי
קען דער דזשאינט באארד אינגאנצעז אפ״
שאםעז װאהלען ניט באגעהענדיג קײן
םארברעכען געגען דער האנםטיםושאז^
עס װאלט געװען אינטערעסאנט װעגען
דעם נאכצוםרעגעז זיך בײ חגר אינטער־
נעשאנאל און דיערען איהר מיינינג ווע־
גען דעם...
און װען םיר ה^לםען שויז בײ שאפ״
דעלעגאטעז איז כדאי נאך אמאל צו בא•
׳טאנען ,אז אונזער לאקאל גלויכט זעהר
שטארק איז דער ניצליכקײט און נויט־
װענדיגקײט םון אזא אינסטיםוציע .םיר
שרעקען זיך אפילו ניט אפ וואס אונזערע
באלעבאטים האבען פארגעשלאגען אײנ־
צוםיהרען שאפ האמיטעס ,און די ױניאז
האט עס צוריהגעװיזעז ; װאס דאס קאן
אויםגעטײטשט װערען םון אונזערע געג־
נער׳ אלס א באװײז ,אז מיר ארבײטען
געגען די אינטערעסען פון די ארבײםער.
מיר פארלאזעז זיך אויף דער אינטעלינענץ
פון אונזערע מעמבערס ,און םיר גלויבען
אז זײ זעהעז ג א מ ?לאר דעם אונטערשיד
םון די שאפ־קאמיטעס װעלכע רי בא־
ם ע ם ײייצעז ,און די קאםיטעס וועלכע מיד
װילען .אנב׳ *יז כדאי צו באםערקען,
אז לאקאי  9איז ניט אלײן הינטער דער
באװעגונג  :״אויך לאקאל  1האם אנגע־
נומען א באשלוס צו ארבײטען םאר דער
דורכםיהרונג םוץ אזעלכע ?אםיטעס אין
אונזערע שעפער ; שוין ניט רעדענדיג,
װאס גאר א סך לאקאלס םון דער אינ־
טערנעשאגאל האבען געםאכט םילע פאר•
זוכעז עס חרכצוםיהרען אין זײערע םא־
כען ,הײנט װער ,אויסער א לומפ ,װעט
גאר װאגען צו באשולדיגען אט די אלע
לאקאלס אין ארבײטען םאר די אינטע־
יעסען םון די באםעס ( ...
מיר קאנען זיך דא ניט פארנעםען
באריכות םיט דעם ענין .מיר װעלען עס
געװים טאז בײ *ן אנדער געלעגענהיייט.
דא װילען םיר נאר אנװײזען אז דער
הויםט אונטערשײד צװישען רי האמיטעם
וועלכע םיי ײילעז׳ איז די קאמיטעם
װעלכע די באסעם װיאעז כלוםרשמ אײנ־
םיהרען ,איז דער :זײ וױלען האםיטעס
אהז א ױניאן ; מיר װילעז א ױניאז טיט
קאסיםעס .כ׳לעבען אונזערע באסעם
זײנען גאר הײז נאראנים ניט .דאס װאם
זײ װילען האבען ,האבעז םיר געהערט און
הערען הײנט צו טאג פון רי ױניאך
ברעכער און אפען־שאפ ״העלדען״.
)»לום אויןי זײפ .(14

הײנט פ א רן שלאןפ
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)ערשטע םארטזעצונג(
דאוז םוקס האט זיך באשעפטיגט 6יט
געבען םיאנא־לעסאנס .זי איז ניט געווען
קײן קינסםלערין אױף דער פיאנא ,און
איהרע שילער זײנעז נעװען בלויז אנםאג־
גער .דורך א רעקאמענדײשאן האט זי
אנגעהױבעז געבען לעסאנס די ױנגע טאכ־
טער םון יהושע ראטנער ,א מײדעלע פון
א יאהר אבט ,און די ערשטע װאך האט
מען איהר פאדגעשטעיט פאר בעדגארד
װיען .זי איז נאכמיטאג ארײננעקוטעז
אין הויז געבען דעם לעסאן ,װען עס זײ־
נע 1גראד געזעםען די דרײ  :ראמנעה
כערנארד וױען און מארקעלםאן בײם פי־
נאקעל .ראוז פוקס האט באלד דערקענט
װער דער ױנגער מאן איז ,און זי איז גע־
װארעז שטאר? איבערראשט.
אויך בעדגארױ װיען איז איבערראשט
נעװארעז דערזעהענדיג די מײדעל מיט
דעם אויסדרוקספולען טונקעלען פנים און
ברענענדיגע אויגען.
דער אלטער ראטנעד האט אװעלוגע־
^ײגט די קארטען און זײ םארגעשטעלט.
מארקעלסאז האט אפילו ניט געװאלט
לײו־עז ,װאס די ״נײם״ איז אפגעבראבען
נעװארען .בשעת ער האט געשפילט םי־
נאקעל האט איהם קײן.זאראיז דער װעלט
ניט אינטערעסירט .דער אלטער ראטנער
האט אבער געזאלט ס׳זאל זײן שט'ל׳
כשעת דער יעסאן נעהט אן .מאדהעלסאז
האט עטליכע םינוט ״אויסגעדילט״ זיך
אלײן קארטעז ,געטאשט און װידער ״אויס־
געדילט״ דערנאך האט ער זיך אויםגעהוי־
בען אוז אװעקגענאננען.
בערנאדד האם זיך צוגעקוקט צום פיא־•
נא־לעסאן און שטיל צוגעזונגען.
םען קאן זאגעז ,אז ם׳איז בײ זײ גע־
ײארען א ליבע םון *רשטעז בליס .בײם
נעקסטעז >עסאז ,םיט א םאר טעג שפע־
טער ,איז בערנארד אויך געװען אין הויז,
ארן דערנאו ,ארראוז איז םארטיג געװא״
רעז םיט׳ז לעסאן און אגנעטאז איהר הוט,
האט ער אויך נענומען זײן הוט און שטאח
אוז איז גלײו מיט איהר ארויס םיז הויז.
ראוז םוקם האט זיך געםיהלט שטארק
דערהױבעז /געהענדיג מיט איהם אױם׳ן
גאס .זײ האבען נערעדט םון איהרע ׳לע־
סאנס ,װעגען םיאנא שםילען ,װעגען םױ
דס .ער האט לאנג ניט געקאנט געהן
םיט איהר ,װײל עד ו?אט געמוזט נעדן אין
טעאטער צו פראבע ,האט ער װארים נע־
רריקט איהר האנד בײם גוד־באי .און בײ
די נעקםטע לעסאנס איהרע בײ ראטנער׳ן
איז הויז איז בערנארד די נאנצע צײט נע-
שטאנען אדער געזעסעז יעבעז איהר בײם
פיאנא ,און דערנאד צוזאמען מיט איהר
ארויס םון חויז .און אײנמאל האט ער
איהר נעםרעגט ,אויב ער קען שומעז צו
איהר איז הויז.
ראוז פוסס האט זיר אלייז ניט נע־
גלױבט ,אז ס׳איז טאקע אמת ,װאס איהר
האט פלוצלונג פאסירט ...זי האט זיך יגע־
טראפעז און באקענט געװארען מיט בער־
נא י ד װיען ...און ער איז נאר שעחנער,
בעסער ,אינטערעסאנטער איז אײדעלער
װי אויף דער ביהנע ...און ער װארט
איהר אפ בײם לעםאז און נעהט דערנאד
סיט איהר ארויס םון הויז ...און ער האט
איהר נעבעטען ,זי זאל איהם לאזעז ?ו־
מען צו איהד אין הויז ...האט דאס &א־
קע אין דער אמת׳ז פאםירט ? ...ער קען
דאך הריגען די רייכסטע און שעהנסטע
אין דער וועלט ...און ער געהט םיט איהר
און מיל הוםען צו איהר אין הויז...
םוז אבענד האט זי דערצעחלט א'הר
מוטער םון דער פאסירונג .די מוטער האט
אויר געקאנט בערנארד װיעז — םון רער
ביהנע .זי ד»אט נאר נישט נעהאט דא•
געגעז ; נאר געואגט האמ זי איהר טאכ•
טער״ אז םיט אסטיארען דאח• כמז צדט
זיר היטעז .אבער
אכםונג געבען,
די רייד םון דער מאמען האבצז אויוי דאס
םינדםטע ניט אפגעקיהלט דער טאכטער :
איז זי האט געםראכט ,אז זי וועט ניט אכ-
םונג נמבעז און וחנם יי ד גיט היטען ,זי
וועט אוייי קײז זאך ניט תוקען .זאל
n
מאז מיט איהר װאס עד וױל
װעט זיר צו איהם אײעסנעבצז איז וווינ•
מערנעבעז ,אויב ער >ועט נאר וועאצז...
אלץ וועט זי טאז ,װאס ער וועט ודהר נאר
הײםעז ...נאר דער מאםען איהרער האט
זי דאם ניט געזאנט• .
ראולם םוטער ,מיטעם פוסס ,איז גע•
װען די אלםנח פון א םוזמוער n .איז
געווען א םרוי טון « יאהר אכט יײז פער-
ציג  nחאט פארםאנט *  rגאנצען צדוײ
קינד*־  :אז עאכמרען זרהז ,דצגיעא ,װעא-
כער איז נעוחמ א טיםשער»ױן תײלםסוא,
איז י איז ^ מװ אױנ ם זז א מן ךײ או־ויזי
ממאנד »זממײ ,וייי מ ד חנד וװואנציג-
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און אויסגעפוצט מיט קאדפעט און ביל־
דער און מיט די אלטמאדישע װײכע אויס־
געבעטע מעבעל .די םלארס דארט אין
הױז זײנען אלע מאל געװען װײך צוליב
די קארפעטס און ס׳האט זיך ניט געהערט
די טריט םון די מענשען ; אזוי האט זיך
אויך דארט קײגםאל ניט געהערט קײן הױך
קול ,און קײן בײז װארט איז דארט ניט
אױסגערעדט געװארען .די סאסע און די
הינדער האבען זיך שטארח ליב געה^ט.
די מאםע און די טאכטער האבען אויס־
געזעהן װי םוטער און טאכטער ; בײדע
גידעריג נעװאקסען ,נאר די מאמע א םך
םולער ,םונ׳ם עלטער ; בײדע מיט די זעל־
ביגע טונקעלע םגים׳ער אזן םיט די םײער־
דיגע אויגען ,נאר בײ דער מאםען זײנען
די םײערלעך שױן געװען א ביסעלע מאט
און האבען ארויסגעשײנט װי יעיהלען
םײער ,װאס זײנעז שוין באצױגען מיט א
דינינקע אש־הײטעלע; און אונטער די
אוינען זײנע; בײ איהר געװען געקנײטש־
טע זעקעלעך .די שװארצע האר איהרע
איז געײעז דורכגעװארםעז מיט זילבער,
װאס האט בלענדענד* ארויסגעשײנט ,װא־
רים אזוי װי די שװארצע האר איז געװען
שװארץ װאס קען שוין שװארצער ניט זײן,
«זױ איז די וױיסע געװען ניט גרוי ,נאר
םיילױװײס ,װאס קען שוין ניט זײן װײ־
םער .דער זוהן אבער ,דעניעל ,האט צװי־
שען זײ אױסגעזעהן וױ א םרעמדער —
ער איז געװען א הויכער ,בלאנדער ױנ־
גערמאז — אײנגעגעבען ױד איז םאטער.
דער זװיז ,דער הײ־ססוא טיטשער,
האט אזוי שטארק ליב נעהאט זײן סאםעז,
וױ די מאםע אידזם ,און ער האט זיך אויפ־
געםיהרט וױ א יזינד .ביי יעדען מאל סױ
םען איז אװעקגעהן קושעז דער םאסען
און גלעטעז איהרע האר אוז די באקעז ־־־
װי די מאמע איהם• איז די מאםע האט
נעםוזט געהן םיט איהם קויסעז גײע הליײ
דער׳ װעז ער האט געדארםט ,און געקויםט
םאר איהם העמדער און ״טײם׳ /די װיײ
דזשעס זײנע האט ער דערלאנגט דער מא•
מעז װי ער האט עס געהראגען ,ניט אנ־
נעריהרט א סענט ,און ער האט םח איהר
נענוםען װאס ער האט געדארפט אויח דער
הוצאה .די מאמע און די טאכטער הא־
בען זיו אויך אזוי איב געהאט און געװען
נאך מעהר איבערגעבעץ .צוזאםעז םיט
ראוז׳ס קלײנע םארדיגסטען האט זיך די
קלײנע םאםיליע גאגץ פײן געלעבט.
דער װיכטיגסטער ציםער פון דער
קלײנער דירה ,די ״פראנט רום׳ /חאט די
םאםיליע אפגעגעבען דעם אנדענח םון
דעם פארשטארבענעם מאז און םאטערד
דעם םוזיקער .דארט איז געשטאנען א
גרויסע אלטמאדישע פיאנא ,און אויוי דער
פיאנא ,אויף א נעעםענטען בוך נאטען,
איז געלעגען דעם פארשטארבענעם׳ס פי־
דעל אינ׳ם שװארצעז שײד .א גרויסע
בילד םונ׳ם םארשטארבענעם< ,וין פארב,
איז א גענולטען דאהם ,איז נע־
שטאנעז אױף א ספעציעלען סםענד אין
א װינקעל םון צימער .ער איז געװען א
םאז אין די םערציגער ,מיט א בלאנדע,
אויסגעגאלטע ,איבערגעטײלטע םראנץ יא־
זעוי בארד׳ נאר מיט אענגערע שפיצען,
מיט עטליכע מעדאלען אױו* בײדע לא־
צען.,אוז אויוי א װינקעל םיז בילד איז
אראםגעהאנגען אזא מין ״בעדזש״ פון אן
ארגאניזאציאז ,מיס רויטע זײדענע בעגד־
לעך ארן שניראער איז ואלדענע םרענז־
אעך — םונ׳ם אויסזעהן פון די עםאלעטען
בײ םאלהאװניסעס און גענעראלען .און
דאס בילד איז געװען ארומגעריננעלמ םיט
װײסע גיפסענע בױסטען פון באריהםטע
םוזיסער אויף הויכע ,דינע טישלעך.
מעז האט אין דעם הויז ניט מעהר
נעוױינט נאכ׳ן פארשטארבענעם ,װעלכער
איז נעותז טױט שוין עטליכע יאהר;
ם׳האט זיך אבער געםיהלכ! ,אז ער איז דא
צװישעז זײ ,און די אצםנוז איז די קינ•
דעד האבען אצע םאל געמײנט־ ,אז ער #די
נשמה זײנע ,זײן נײםם שװעבט ארום
דארט איז פראנ^ום ,איבער׳ן םידעל
נאטעז איז פיאנא ,איבער די נאםען•
ביכער ,צװישען ז ײז ביאד און די בױס•
טעז פון די גרויסע מוזיסער.
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בערנארד װיען איז צוגעצויגען געװא־
רען צו דער דאזינער שטילער ,ױם טוב•
דיגער הײם און צו די שטילע ,בכבוד׳ע
םענשען .די אלע עטליכע יאחר זײנע
אין אמעריקא חאט ער םארבראכט אין
דער טעאמער־װעלט צװישען מעאםער־
םענשעז .וועצכ^ ער זזאט גיט איב נעהאכג
ער זזאט דא ניט געןןאט קײז םאמיליע,
תאט אר שטצנדיג געוואױנם בײ מעבשעז,
װאס חאבעז  tשנדקעל שײכרת פױט׳ז
טצאטער .צום צלשםזנז םאל חאם ער
וויצם דערזעהן  p# k vמױם p it ,דירצו
m

.

װאס בײם ערשטען בליס אױף איהה חאט
ער פון איהר ניט געקאנט אװעקרײסען
זיד• און די מאםע איהרע ,די בכבוד׳ע
דאמע ,און איהר ברודער ,דער היײסקול־
טיטשע• בערנארד׳ס אויג האט באלד
אויפגענומעז װאס פאר א לעבען דא װערט
געפיהרט ,די הײסע ליבע פון די כיענשען
אײנער צוס אנדערעז ,און בער רעספעקט
און איבערנעבענהײט .װי אנדערש דאש
איז םון דער שביבה און די מענמען #צוױ־
שע| װעלכע ער לעבט ...דא רוהט ער זיך
אפ׳ דא װערט געשטילט זײן הארץ ,דא
פארשװינדט םון איהם זײן כעש און האס.
דא קען מען אויף סיינעם ניט בײז זיין
און קײנעם ניט פײגט האבען .דא גלויבט
זיד נאר ניט׳ אז טעגשען קענען זײן
שלעכט און םאלש אין אז מענשען קענען
טרעטעז אײנער אויפ׳ן צוױיטען .און װי
װאלט ער געװאלט זײן גאגצען לעבצן
בלײבעז דא ,אין דעם רוהיגען נעםט ,און
קײנמאל ניט צוריקגעהן מעהר אחין...
ראוז׳ס מוטער איז נעװען אן אםטע
באזוכערין םון אידישען טעאטעה און זי
האט געװאוסט פון כמעט אלע אקטיארען,
װעלכע האבען םארנומען עפעס *\ ארט
אויוי דער ביהנע; אױך בערנארד וױען
איז איהר געװען באחאנט .םאר חײן וױכ־
טיגע מענשען האט זי אבער די אקטיארען
ניט געהאלטען .זי האט געהערט אין אן
איבערטריבענער מאס םון דעם ניט־מא־
ראלען לעבען װאס די אסטיארען םיהרען,
און עס איז בײ איהר אויסגעסוסען א הנא־
פער יחוס צו חבר׳ן זיך מיט זײ .דער
 jmrדער טיט׳עער ,האט גאר ניט גע־
װאוסט םון אידישען טעאםער .איז גאנ־
צעז איז ער דארט געירעז א פאר מאל,
האט ער ניט אױפגעחערם אפלאכעז ,ווען
ס׳איז געחוםען צו רײד .און אז איז הריז
איז ארײנגעקומען דער אידישער אקםיאר,
האט דער טיטשער איהם באטראכט װי
עפעס א םאדנע חיה .נאר דער אקםיאר
האט סאר דעם טיטשער גדויס רעספעקט
געהאט — אי צוליב דעם װאס ער איז א
טיטשער איז הײ־סקול ,אי צוליב דעם
װאס ער איז איינער פון דער דאזינער
םאמיליע ,און ער האט זײן רעספעקט
ארויטנעװיזען בײ יעחןר קליינעקייט .או;
דעניעל האט מיט דער צײמ בעמארד׳עז
ליב געתראגעז ,װארים דער אהטיאר איז
געװעז א גוטםוטעעה װאוילער ױננער־
מאן ,און ער האם גאך חגרצו געהאט די
טבע םון אלע *קטיארעז ,און נאך מעהר
טאקע די װיכטיגע אקטיארען __ ארױס -
נעײיזעז א וױיכקייט ,א מיז אונםערטע־
ניגסײט ,װען זײ רעדעז צו אײנעם ניט
םון זײער װעלטעל׳ עפעס א סארט הכנעה,
א טבע ניט איבערצושפארעץ װאס יענער
זאגט .האט בערנארד אלע מאל צו איהם
נערעדם מיט א יראת הכבוד אוז םיט גע־
צעהלטע ײערטער.
דעניעל האט ניט פיל פארבראכט מיט
כערנארד׳ען .ער האט ליב גערזאט צו לע־
זעז איז אםילו בײם עסעז האט ער ניט
ארויסגענומען די אויגעז םיז בוך אדער
זשורנאל און םלענט מיט די םיננער טא־
פען אוים׳ן טיש .זוכען דעם שטיקעל
ברױם אדער עפעם אנדערש.
די מאמע האט אלץ געװאלט הערען
און רעדעז םונ׳ם טעאטער .זי האט טא•
קע םון די אקטיארעז ניט געהאלטען אלם
װיכטיגע פערזענליכהײטען ,םונדעסטור;־
נעז האט זיד איהר געװאלט אלצדינג װי-
סצז װעגעז ז ײ #פון יעדען באזונדער ,םון
ױיערע םאמיליען־לעבענס ,םון זײערע
םארדינסטעז ,און װי ז ײ לעבעז און בא־
נעהכמז זיר אין דער הײם ,און זי איז
קײנמאל ניט מיד געװארעז צו הערעז און
רעדעז םון דעם דאזיגען עניז״ איז בער-
נארד האט איהר דערצעהלט .ער חאם
איהר נים אויסגעזאגט אלצדינג ,װאס ער
האט געוואוסט ,אום גיט אראפצוםאלען
אין איהרע אויגען :און ער האט איהר
אויך ניט דערצעהלט ײעגעז זיר אלײן,
װאם ער פיהלם און דענקט םון דעם נאג־
ןןען טעאטער ,װי אזױ ער האלט זיר דער־
בײ ,װייל ער סוז ,ער איז צוגעבונדעז און
צוגעשםידט אוז סעז זיך גיט באםרײען.
ער האם דאר ^עװאוסט ,אז די םאמע און
אםשר וווי ך זי ,רארז ,זיינעז איז איהם םאר־
אינטערעסירט ,װײל ער איז אז אסטיאר.
ער האט געװאוסט ,אז ךי אויסערע ױעלט
קױוט אויף די םענשעז טון דער ביהנע ו ױ
אויןי העכערע באשעטענישעז ,האאבע נע-
מער ,און זאל ער אויסזאנצז אלץ וואס ער
וױים און םיהאט ,וועט ער אםשר זײן
גאנצעז שטאנד בײ ז ײ פארליחנן.
פר פלענט אריעקוםעז אץ הויז א
פאר מאצ תרך חני װאד אוז א םאל נאך
עפםער ,ײיז םעז חאט איהם דארם פרײנד־
ליך אויפגענוםען .ס׳איז איהם אפט או*ס־
נעקומן ®ארבחנגב^ז *לייז מים חנר םא־
* ,mסאצ י ציין סינ« ךאוז^ צר * v
ym
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קומען ,נעחיט זיף םזן דעם םינדעס^ןן
חשד ,װאם שען םאלען אױןי אן אקטיאר...
איז ער ארײגגעיזומען אין חױו ו ױ •u i
טער פרייגד ,זעחן װאס די מענשען •i o
כען עפעס .נאר אי די מאמע ,אי די טאנ״
טער האבען אויף איחם םארשטפנצןftt ,
זײן קומען אין חױז םײנט א סף מעחר
וױפיא ער זא;ט ארויס .דאס איז גרעג
געװעז צו זעחן םון דעם ׳ וױ אזוי ער Dpip
אױף ראוז׳ן ,און איחם וױלט ויר ניט
אװעקנעהן '.און װאס חען דעז מיעען «
ױנגער מאן װאס קוטט *זױ אפט איג׳ם
הױז ׳ װאו ס׳געפינט זיך א ױנגע מ״חןל
און װאס פונם עישטען מינוט װאס ער
האט איהר דערזעחן זוכט ער צו נעחן מיט•
איחר און פארברעגגען אעבעז איהר?
און ראוז׳ן האט זיך אווי געװאלט ,ער
זאל איחר מיט זיך אין טעאטער םיט״
געהמעז ,װען ער געהט אװעק םון הױז
אץ אװעגד און געהט שפילען אױף דער ,
כיהנע  - -האט זי יעדען מאל געװארט,
אז ער װעט ױ רופען מיט זץי אין טעא־
טער .ער האם דאס אבער ק״נמאל ניט
געטאן — ער האט געװאלט גאר האלטען
איהר װײט םון םעאטער און די םעאטער
טענשעז .און עש פלעגט אפט אױסקומעז‘,
זײ םלעגען געהן בײדע * Vגאס ׳ חאט
איהר געצױגען אהין ׳ צום טעאטערעע״
נענד #גאר ער פלעגט םיחרעז איחר גאר
אויוי אז אנדער װענ .און זי האט איחם
נאר אויר ניט געזאנט װעגעז איחר אײ•
גענעם חײסעז באגעהר צו ז ײז אז אקטרײ
סע און שפילען אויף דער ביהנע .איחר
חאט זיך אױסנעװיזעז .אז ס׳איז נאר צו
םריה צו דערצעחלען איהם דערםיז ,און ױ
האט זיך אױך א ביסעל געשעהטט  :ער
װײס דאך אזױ פיל םיז דער ביוזנע ,וועט
ער זיך אפשר גאר אױסלאכען םון איחר
און אנלוחען איהר וױ א נאר ...װעט ױ
נאר װארטען...
עס איז פאראיבער עיעס מעחר םון
א מאנאט װי כערנארד וױען חאט דער־
זעהן ראוז םוקס ,םארליכט זיך אין איחר
ביים ערשטען נליק ,און איחר אױסגע•
זאנט #סודח געװעז זיר םאר איחר .שײן
געװאלדיגע איבערראשונג «דז דאס ניט
געװען םאר ראוז׳ן ־־־ ױ חאט זיר איײ
גענטליך אלע טאג געריכט אויף דעם ,נאר
אז ס׳איז געקומען דער םײערליכער מא־
מענט און ער חאט געגוסען רעדעז צו איחר
אםענע רײד ,געזאגט איחד ,ײי שםאויח
ליב ער האם זי ,און ער מנט זיד בײ
איחד ,זי זאל איד״ם ערלויבען איחר לייי
בען — האט ױ אין נאנצעז םארגעסען
זיד װאס זי האט םריהער געזעהן און םאר־
שטאנען ,און זי האט דערשראקעז אראפ־
נעלאזט די אויגען און ניט געסאנט איחם
ענטפערען .כערגארד האט אבער אױוי
איהר ענטםער גיט געװארט — ער האט
איהר גענוסען איז זײנע ארעםס און איהר
געקושט ,און ער האט שוין איהר עגטםער
פארשטאגעז.
און ער חאט נערעדט צו איחר הייסע,
םײערדיגע ליבעס-ווערטער ,און זי חאם
אלץ געהאלטען אראפגעלאזט דעם חאפ. .
און איהר האר״ו האט אױסגעסלאפם די
װערםער  :בערנארד װיען  . . .ער . . .
בערנארד װיען רעדט דאם די דאזינע
רײד . . .
— דו שװײגסט ,דו זאגסט מיר גאר
נישט  . . .האסטו מיר גאר נישט װאס
צו זאגען ? — האט ער זיך נ ײ אידזר גע•
בעטען• .
—־ איך קען ניט רעדען יעצט ־— האם
זי שטיל נעזאגט.
ז ײ זײגען געזעסען שטיל א פאר
מינוס.
באלד איז די מאמע געקומעז פון גאס.
בערנארד איז צו איהר צוגעלאפען און
געסאלען איהר יזושען .נאר ראוז חאט
נ או אל״ז ניט געקענם אין גאנצען צו זיך
קומעז איז רעדען.
די מאמע האט גוט באטראכט איהר
טאכטער .זי האם ז ײ בײדעז באקוסט
און זי האט פארשטאנען װאס דא איז
םארגעקוםען.
זי האט זיך געזעצט לעבען זיי .אלע
דרײ זײגצן ז ײ נעזעסען שטיל.
די מאמע האט אאע מאל געטראכט,
אז איהר מאכטער׳ם חתן וועט געװיס זײז
* נרויםער מין ,א װיכטיגער מענש .זי
האט זיך ניט אפגעמאלט אהוראט װאס
אזוינם ער װעם זייז ,גרויס און וױכםינ
וועט ער אבער געזויס זײן״ .האט זי זין
אויסנעקליבען דעם .זי האט נאר נישא
דאגענעז .זאל זײן דער .ז ײ האבען זין
ליב און ער איז א וואוילער ױנגערםאן.
זי אלײן ײאלט אפשר טאר איהר םאכםצר
אויסגעיזליבען אן אגדערען .נאד אז ?י
האם זיך אויסגעקליבען חנם ,זאא זי זײ|
גאיקאיר מיט דעם«.
 ,און דער גרויםער ביאד פונ׳ם םאר•
שמארבענעם םאן און טאטצר ,צו\ישצן וײ
דרײ נאחענטע ,חאט זיך אויםנעוױזפז ,איז
%ז ת
דא אויר בדו• םאראעםערעםירם *
פײעראיכע וייכםיגקײט ®וג׳ם מאנמגמ•
די אויגען האמז ארױםגמוסט םיט אימנ
און נעכעט איז נעםרזוגם  :װאס םום * V
דא? איך ביז ראך דא אזא 1WMWHP
ניז >1 * 1
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די ארכ״טעד ,װעי*כע יאזען ?  tאיצט
די קמנפערענצען געהען נ •IS 1#
א-רגזער ערװארטונג ,אז  nרעצטע יואג״ ניט ארונטעױפדידען זײערע וױידדפעס,
םעויענץ צוױשען דער ״פדאטעיוטיװ״ און אזױ יאנג וױ די גױטיגסטע רעכענס־מיט־
דער ױניאן װעט ברייגגען די געוױגשטע יען ז״נען ניט ביריגעד געװארען .אט
ענטשײדונג ,איז ג*ך דערוױיי דט טיזױם דינען זיעע אײגעגע װערטער  :״#ער״
געװארען ,עס איז באשלאסען געװארען זענריך דעגת איך ,דאס אונטער אזערכע
צו האכען גאך א יזאנםערענץ ,אבעד ,װי אוטיעטעגדען ,זאיען די וױידדצעס דט
אוגז שיעט ,איז דאש אל״ן ,װאס די רעדוצירט װערען ,ביז די םאריןױף פדיײ
קאנפערענצען געהעןנ*ך אן ,דער שטארח־ וען װעיען ניט װערען נידריגער ,איך
סטער סיםן ,אז ביידע צדו־ים וױלען ניט גרױכ אױך ,אז עס װארט געװען אומגע״
און טראכטען גאר ניט םון ק״ן אנדער רעכט גאך כיעהר צו פארקלענערען די
זאך ,װי םון א פרידלגכען אױסנאגג םון׳ם וױידזיפעס ,אײדער די יעכענס״קאסטען
נאגצען סכסוך .װאיט איינער פון די זײנען געװארען כיייגער.״ און או גערי
צרדים דורכאױס געריסען זיך צום י.אטף ,זעהט אײן די אוטגעהעכטיגיוײט םון *פניײ
װאיםען די דאדגע יואנפערענצען שױן דען די ארב״טער־וױידזיעעס אץ דעם
יאנג אפגעבראכען ג^־וארען ,װייל די איצטיגען טאטעגט ,דכער כװזען עס איינ״
װאלטען דאך נעװען ודרלןלץי גאג״ן זיג״ זעהן אונזערע ^אוק־מאנוםעקטיפורערס.
לאז .װארים סײ די ארנייטער און סײ דערםאר איז דאס כעסטע צו טאן אוגטער
די בעוי בתים יאזען זץ־ גיט *ייגוױנען די אוטיפטעגדען ,צו יאוען עס אזוי ,וױ
און םארשלעםערען פון די דאזיגע קאנ־ עס איז ,אפיפר װעלען אין דעם טיטך פון
פערענצען .טיר יזענען: ,אטירלץ־ ,נאר די נעקסטע עטייכע טאנאטען די יעבענס־
ריידען םאר דער ױגיאן ,און מיר קענען כי,טי*ען פאר דעם ארבײטער וױרק^יר כי•
ואגען גא;ץ כאיטטיטט ,אז פאר די גאנצע ריגער װערען ; אםיפר װער דער קריןס״-
צײט ,װאס די קאגםערעגצען געהען אז ,כוח פון דעם דאיאר ,װאס איז איצט ניט
האט םון דעסטװעגען די ױניאן ניט םא־ ‘ ניעהר ,וד א זעכציג סעגט ,׳טטייגען .דאן
םעהרט צו טאן דאס סינדעסטע װאס איז װעט זײז צײט םאר די מאנוםעקטיפורער
נויטיג פאך א קאכיוי ,אין םאל עי זאל צו יפטעיען זײער םאדערוגג .איצט אכער
רוז ארעס כיײכען ,וױ עס איז געװען כיו
דאך לוטען .מיר קעגען זיך משער זיין,
אז דאס זעלבע איז דער םאל מיט די בעיי אדצט ,אױב די מאנוםעקטיפורער וױיען
בתים .די יזאנםערענצען װערען דארום אױסםיידען א קאטוי ,װאס טוז זײן ,אויט
גיט איגעהאיטען מיט דעם װאונש םון אונזער מיינונג ,אן אמת׳ער אומגייק פאר
אירגענד װעלכען צד צו םארוױגען /צו איע .א>ן דערפאר זיינען טיר איבער־
םארשלעםערען דעם צוױיטעז ,גאר מיט צײגט ,אז די איצט אנגעחענדע קאנםערענ-
דעם ערנסטען װאונש צו קומען צו א גױ צען קענען ניט האכען קײן אנדער רעזויד
טער ,ערנהאםטער םארשטענדיגונג .און — טאט ,װי םרידען ; אױב גיט א זיכערען,
װהער דהער איז א וױל ,דהער איז ע װעי ,פעסטען םרידען ,איז ,לכל היחות ,א דער־
— נאר א קאנםערענץ; ,אך א קאנפע־ װײי מ עז.
רע:ץ ,און עס מוז קומען צו דער נױטי״
א מתנח פון די כאסעס צו די ארבײ־
געי פאױפטענדיגוננ.
*•
טער ,װאס פארדעט א גרינדמכע
כאטרמכטונג.
און טאמער זאי ימאמענטאן א פאר״
די גײ^אנעל אסס׳ז אװ מאנוםעק־
^טעגדיגונג םארט ניט מעג>יך זײן ,וױי>
די ױניאן זעהט ניט אײן די מיגדעסטע• ט^ורעלס ,דער כיטערסטער נעגנער פון
סעגליכקײט עטװאס נאכצונעבען צו די טרײד״ױדאגיזם און די שטארקסטע פעס־
םארערונגען םון די קיאוק״מאנוםעקט׳פור״ טוגנ םאר דעי אפען״״פאו־אידעע ,ה)1וט
ער ,און ,װ ײי די טאגופעקטיטירערס הא״ מיט א םאר װאכען צוריק געהאט איהר
בען דך אײנגעיטםאדט ,אז עמעס טהען קאנװענשאז אין נ ױ יאדק ,און אױןי די-
►
די קריגען ,וױיל אױב ניט ,צו װאס האט וער קאנװענשאן איז רעקאמענדירט גע־
ז ײ געיױנט דער גאנצער עסק ,איז אפײוו װארען א םאריפיאנ םון דעד ״חאטיטע אן
אין אזא םאי אפייו װען עש זאיו קומען איגדאסטדיעי בעטערםענט״ ,אז ארנףי•
אין די קאנםערענצעז צו אזא ״טױטענ־ טער זאלען צוגעיאזען װערען אלס רעס־
*ונלזט׳ /קענען מיר איץ ניט אײנזעהען ,רעזענטאנטען צו די כאארדס אװ די-
וױ אזױ עס קען איצט געמאיט זי^ז א רעיוטארט פון די פאד׳פידענע קארפארײ-
קאטף .דער סיזאן איז ׳פױן אױם׳ן סא״ עאנס ,דער דאזיגער פיאן איו גאנץ װא־
מע יפװעל .װען די איכײטער זאלעץ רים םאדטײדעט נעװארעז ,אלס דער בעס־
איצט געצװאונגען זײן אויפצונעםען א טעד סיטער םאר די אײנפיהרונג פונ׳ם
יןאמו״ ,קען עס אנדעחפ ני ע םײנען ,ו ױ איען שאס
**
אז דער גאנצער סיזאן זאז םארילארען
געגעז אט דעם פאר^יאג איז סעםועל
געחן .און מיר קענעז ב׳פום אופן גיט
גלױכען ,אז די בעלי כתים זאלען זיר עס גאס»ערס אין אײגער םון דינע סטײט־
וןענען םארגינען .םאד די מײסטע מאנױ מעגטס ארױסגעטדאטען אזוי שטארק ,װי
םעקט^ורער ,װעלכע זײגעז ניט הײז גרוי• גאטפערס קען .עד האט ערקלערט ,אז
סע מיייאנערען ,װאיט אזא מין קאטוי דער דאזיגער פילאן כאצװעקט נאר צו
געטײנט אײנפאכער באנקיאט ,און די ^ייטען זאמד אין די אויגען סונ׳ם ארביי-
סונצע לןיאױדאינדוסטריע אין נױ יארק טער ,אםצו׳פטי׳ען איהם מיט א שמײ-
װאלט דורך דעם נעקיאגעז א היא* ,פון  1כעל םיט א גיעט איבער׳ן פילײצע .אויב
װעלכען זי װאים פאר גאר א ילאננער צייט די ארבײטס-געכער זײנען וױרקיליך םאר״
ניט געלןאנט צו זיר קוכיען ,טו וױ ז^ע ,אינטערעסװיט מיט׳ן גאנצען הארצען אין
אונטער דיזע אומשטענדען ,קאן גאר זײן דעם װאױ>זײן םון זייערע ארכ״טער ,חע•
נעז ו ײ עס אם בעסטען כאוױיזען ד1רך
די רעדע םון א קאניוי?
**
דעם אינהאילט םון די ■ײ־עגײעלאיס ,װאס
אלעס ,װאס קע* •אסירען ,איז אכד דער אדבײטער קדיגט .״װען דאס אכער
װאם  :אױב די בײדע צדדים װעילען דאך םעהילט ,איז עס גאר א קנאפע טוכה םאר׳ן
ניט הענעז םו׳שוח װערען צוױ^ען ?יר ,אדכײטער צו האכען זיינע רעפרעזענ־
װעט דאס קיליגסטע זײן צו ערקיערען א טאנטען אין די כאארדס אװ דירעק-
סארט װאפענשטיישטאנד םאר די גאנצע טארס.״
צייט םון דעם אנקומענדעז סיזאן .כײדע
נעוױס איז סעמועי גאמפערס גערעכט.
צדדים מוזעז דאן אײנשטימעה  mדער״
װײיל םוז אמס בילײבען ו ױ געװעז ,און מעז דארןי זיר צױזוקען מיט כײדע אױ•
אױסנוצען דיזע צוױשעדצײט צו זעחן אין גען צו א סתנח ,װאס די כעילי בתים ז ײ-
דרעלכמן סאי עס קען טןמאכט ווערען איר״ נען באדײט צו נעכען צו די ארכײטער.
גענז־ אן ענדערוגג ,און דאן וױדעד אױם• און עס איז ניטא דעד מינדעסטער צוױי-
 fiv tאז די בעילי כתים זײנעז ניט אױסען
נעמען די םארחאנדאוננען.
דאס איז ,ו ױ עס זעחט אוים ,דאס מיט זײער ■יוציונגער מתנח םון םאבען
קיעסטע און דאס ריכטיגסטע ,וואס ^ןען אדבײטער פאד גאנצע דידעקטארען םון
געטאז װערעז אין דעם איצטיגען םאי .זייערע נעממפטען דעם ארבײטער׳ס טובח.
לאטיר נעמען ,למטל ,דעם ■ונקט וואגען ?יכער י ײנ ט עס דך ב״ די גאר ניט אױפ׳ן
 i mצו ענטוױס^ען דעם אדבײטער אזױ
א םארידלענערונג  pcדי ארכײםעודוױי•
דד*עס ,ו1אס איו איינע םון די םאדזד וױיט ,אז אד זא>ל מים דער צײם \ v m
רונגעז פון די באסעס .קעז אבעד די אי ײז איכעתעסעז אח ?אנמראי״ירזנו די
דאזמע םאדערוגג געשנחןלס וחודען טים סמפטאר /וואס ױ' כאצװמסעז ,איז אםמר
ראנם און סיט דער נויםיגער מטאדסײט װעם נמ^גגאן דודר דעם יי אן אפדײסען
אין דאם איצטיטנן נקונתנס  1זימנד גײן .די אדבײסאד פון זײעד סרײד-ױניאז.
די קלאױדסאגוסעססמורערס אלײן ו ױ ײ
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אוגזערע :״אגופעקטיפורערש ,און ע• חאט
פוויפטענדינ רצכט צו װאמען ד♦ איכ *,,
טער ,אז ו ײ זארען דף דט יאוען פאר־
ביעגדען ,אכער פ,ין דעסטװעגען א*ז יפוחנד
א״גצוזעהן ,װארום זאל דער  iflsoאי1
גאגצעז פארװארפען יוערען /אי*ס ױיגע־*
״*.׳יױנרעי־ ,עב טאכט דט אױס ,װאס די
באפעס טײנען דערבי /אבער װער לען
דען אפרײחענען ,אז עפ װאיט געװען
זעיןד אין ?עהר וױגיצענסװערט אז דער
אדב״טעד זאי קענען האבען אן איעבליח
אין די געיפעפטען פון דער פעקטאד /װאו
ער ארכײט ,אזױ ,דאס ע• זאי אױפחעיען
דץ ני ױ ז א װערקצײ; ,א ״האגד׳ /ו ױ
עי איז עס ניז איצט געװען^ און זאל
װערען א םודענטוױלןעיטעד ארנײטער,
ויעיכער וױיס פיר ניעהר ,וױ דעם טײר אל־
בייט ,װאס עי טוט׳ די יאך ,װאס ער דרע־
;עװעט ,דעם יפר״פעיל ,װאס ער פארירט
א.־! זf.p ,׳ 1
VV
מען האט גע״עדט פון איגדוסטריע״
רער דעטאהדאטיע אין דעד צ״ט םון
טרוזטה,־׳• גאדפערס אריין פאדפעחיט ניט
צו םארראטען נ ײ יעדלר גערע;ע:ה״ט די
אינדוסטריעלע אױטאחראט /נון קוטט
דער כאס און עריןלערט ,או עי ו ױי דט
טעהר זײן רױיןי אינדוסטריעייער אױטא־
יןראט .ער ו ױי ,אז אױך דער ארבײטער
זאל האבען ױין דעה און זאל וױסען װע•
גען איץ ,װאס טוט דך ,אין םעקטאר/
קורט גאטפערס און ערקרערט די בערי
בתים  :פארדרעהט זיר אײע-ע איעענע
קעפ .אי״עס ,װאס טיר וױיען װיסען ,איו
בילױז דעם פײ־עגװעילאפ .איז דאס ניט
א יעטארקער וױדעחטפחך^ אויכ דער
ארבײטער זאי זײן נאר םאיאינטערעסירט
איז דעפ פיײענװעאאפ ,כלײבט דאך װירק״
ייך םאי דעם םאנופעקטיפורער גיט יןײן
אגדער כרירח ,װי צו זיין אןי אינדוסטיי״
עלער אױטאחראט.
און דאן ,איז וױרקיליך דעד ארבײטער
םאדאינטערעסירט כרויז אין דעם םיײענ־
װעיא■< אזא ארבײטער איז ,לױנו אונ־
זעד סײנונג ,אין די מײסטע םעיע ,א
גא:ץ צוױיםעלהאפטער טרײד־ױניאגיסט.
דער אמת׳ער טר״ד״ױניאניסט ,דער,
װעלכער געהט און ׳פטעיט זיר אין קאמוי
םאר ז ״ז ױניאן ,האט גיט אין זינען איטער
דעם פײ״ענװעלאפ ,זײן האנדיוגג װעריט
םאטױױרט םון העכערע אינטערעסען ,װי
דער פײ־ענװעראפ .אפט איו דער;עפיחי
םון סארידאריטעט יפטארקער וױ דעד טא•
טעריעלער אינטערעס .און גאר אועיכע
ארבײטער דינען די זײיען און דער פוגדא״
מענט פון אונזער אךבײטער״כאװעגוגג ,און
מיר זעהען דארום ניט אײן ,װאדום איז
אין דער דאדגער םראגע ארײגגעבראנט
געװארען דער םיײעגװעלאפ״עיעטענט.
*
ילױט אונזער מייגומ ,אױג די מאגױ
פעקטשורער ײאיטען וױרקייך אײנגענאנ־
גען אויױ דעם פיאן ,אז ארבייטער אין
זײערע םעקטאריס זאיען באמת װערען די
רעפרעזענטאנטען פון די ארבײטער אין
זײערע באארדס אװ דירעקטארס ; אויכ די
דאזיגע ארבײטער זאלען ניט אויסגעלצײ
בען װערען פון די טאנוםעקט׳פוחנר ,נאר
זאילעז אויסערװעהילט װערען דירעקט םון
זײערע מיטארכײטער ,װעילכע זאיען  t״
קעגען צו יעדער צײט צוריקרופען און ט ײ
קען אגדערע אױוי זײערע פלעצער ; גאר
םעהר ,אויב די ױניאנס איײן זאיען הא־
בען דאס רעבט צו יש־קען זײערע רעפרע־
זענטאנטען צו די דאויגע באארדס אװ
דירעקטארס ,דאן װאלט אונזער מײנונג
געװעז ,אז עס װאלט זיר זעהר און זעהר
געלוינט צו םאכען דעם דאזיגען עקספע־
רימענט .עס װאילט זיך נעיױגט ^וין
דאס צו טאז כאטיש צוריב דעפ אלײן,
אום צו מאכען גאנץ קאאר םאר די אד־
כ״טער ,װי וױיט ניט עדנסט די מאגו״
םעקטשורער זײנעז מיט ז״ער זאנענאנ״
טע איגדוסטריעיע דעמאקראטיע ,װא1ים
עס איז דאר ק״ז שום צוױיםעיל ניט ,דאס
אזוי שגעי וױ די מאגופעקט^ורער װאל״
טעז אויסגעפוגען ,אז דער ארבײטעד דע•
םרעזענטאנט איז ניט קײן גרלם און ניט
קײן ״דאטי׳ /נאר ער ו ױי טאסע זײן אן
אטת׳ער ד Tמגןטאר און װייל טאקי וױסען
איעס ,װאס טוט זיר ,װאילטען ױי גלײר
ז י ו אפנעטרײסעילט פוז זײער נאנצעד איג•
דוסטריעיער דעמאקראטיע ,דוו־ו וועיכע
די םײגען צד דעטאדאיליזירען די טדייד״
ױדאנס.

פארשםאגד אדן ױשר געחםען ענדייך
די אויבערה#גד.
דזשענעראיל פאסטטײסטעד הײס ,נאנ״
םאלגער פון בוידיצסאן ,ױעיכער חאט זיך
אילס דיקטאטאר געמאכט פאר דעם צענזאר
פח יאסנדאםיס דעפארטסענט ,און װעי״
כעד האט געבראכט דערצו to ,אונזעד
■רעס״סרײחײט ,גאראנטירם םון דעד קאנ־
סטיטוציע ,איז נעווארעז פשוט א חוזה,
חאט ארויסגעגענען יעצםע וואד אן עמד
שײדונג איז באצונ צו  a r tסאגאטציצען
ראדיסאילען דשדתא^ #דחי יינערײסאד״
™לבע ווארםטאום אח ג אנ צ אן די ד ^
אמוױאנערא •אליס . ,פזן דער לינעדאלאר
י ח נדן מ מ סך
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די געטױטעטע פרעס״פרײחײט .די ענט•
לױטעט ,אז דער ״ריכעדײטאר״
איז בארעכטיגט צו שעקאגר קיעס טעיל#
און אז די גאגץ דױב״שע כוטע װאס יער
פאשטיאפ ש האט אינעמע;וטען ,שילןעד
דיג דעם זיצומאר טיט דריטען קראש טעיי,
א סוטע פון איבער  11טױזעגד דאראד^
דארף איהם צוױיןגעגעבען װע־ען״
*V

געװעלגליך איז די טאגעם־ארדנונ;
םו־ דעם דזש .עקז .באארד פאלגעגדע:
צועױצט װעדען פארגעלײענט די םינוטס
פון די רעצטע זיצוננעז םון ג .ע .ב,
דאן קוטען רי רעפארטעז םון פרעזידענט,
סעקרעטאר און פון די וױיס־פרעזידענ־
טען ׳ און דאן קוטט די דיסקוסיאן איבער
ד פארשידעגע םראגען ,װעלכע װערען
אױםגעהױבען דורך די רעפארטען און
חרך די פארשידענע בריף ,װאס װערען
צוגעישייןט און םארגעלײענט ,און ענדליך
װערען אנגעגוטען די נױםיגע באשיליסע.
דאס מאל זײנען די מינוטס םון לעצ־
ע .ב .מיטינג אױסגעילאזען געװא־
טען
רען .די אורזאכע דערפון איז א גאנץ
פשוטע .עס איז נאך זעהר םריש אין
זכךון שון יעדען מיטגליד םון דעם ג .ע .ב.
אלעס ,װאס איז םארגעיןומען אויף די זי־
צונגען אין באסטאן.
עס זײנען אבער פארגעלײענט געװא־
רען ד• מינוטס םון עטליכע מיטינגעז,
װאס דעד ג .ע .ב .אין נױ יארק האט גע״
האט ,כרי די וױיס־פריזעדענטען םון אנ־
דערע שטעדט ,װאס זײנען אויף די מי־
טינגען ניט געװען ,זאיען װיסען ,װאס
דער ג .ע .ב .אין נױ יארק האט געטאן,
און צוליב װאס עס איז געװען נויטיג,
אז דער נ .ע .ב .אין נױ יארק זאיל אײג־
רופען ספעציעלע מיטינגען.
און כאטש די אנגעלעגענהײטען,
װעלכע דער נױ יארקעי ג• ע .ב .האט
םארהאנדעייט ,זײנען געװען פון גרוים
וױכטיגקײט ,און זײ האבען שםעטער
ארויסכערופען אז אלגעמײנע איז אן אל־
זײטיגע דיסקוסיע ,װי םיר װעילען עס
זעהן שפעטעי ,דאך נאך דעם םארלעזען
םון די כיינוטס איז טען גילײך איבעמע־
גאנגען צו די רעפארטען ,איז װעלכע עס
שפיגעהט זיך אפ װירקליך דאס גאנצע
לעכען און טעטיגקײט םון דעד אינטער־
נעשאנאי .פאר דער צײט ,װאס געהט
אװעק םיז אײן פערטעיל־יעהר^יכען םי־
טינג ביז דעם צװײטען.
אוץ ,טערסװירדיג ,כאטש איז די לעצ״
טע מאנאטען האט עס אויסגעזעהן צו
זײן גאגץ שטיל ,אזוי ,דאס .םרעזידענט
ש^עזינגער האט זיך װיארהאלט בא־
קלאגט ,אז ער האט ניט גענוג ארבײט,
װי ער װאיט עס געװא.ינשען ,דאך אז םען
הערט זיך צו אױםטערקזאם צו די רע־
פארטען ,פיהלט מען ,אז כאטש עס זײ־
נען ניט פארגעקומען קײן גרויסע שטודמ־
דיגע קעםפע ,אבער פון דעסטװענען v h
די אינטערנעשאנאל מיט •פאריצײגטע
הענט אין שוים ניט געזעסען.
זאל דא נאר אננעװיזען װערען אזוי
סורץ ,װי דעגליך אױח דאס ,װאס איז
פארנעקוניעץ אין משך םון די לעצטע דרײ
מאנאטען.
צועלשט קוםט פילאדע׳ל&יא ,װאו די
וױיסט־כ־אנופעקטשורערס זײנען ארויכד
געקומעז מיט דער םאדערונג ,אז ניט אנ־
דערש ,און די װײדזשעס פון די ארבײ־
טער מוזען געשניטען װערען ,די ארבײטס־
שטונדען פארגרעסערט װערען  p kזײ
מוזען האבען דאס פולע רעכט םון ״םײער
ענד הײער׳ /אז ניט קענען זײ נאר הײן
לײריס װײסטס ניט מאנופעקטשורען.
עס האט געהאלטען זעהר ,זעהר נא־
הענט צו א קאטף .עס האט זיכער גע־
האט דעם אויסזעהן פון א פײט .אבער
א דאנק דער ױניא; ,א'הר םיהרערשאםם
און דעם ארײנגרײםעז םון דער אינטער־
נעשאגאל אין דער אנגעלעגענהײט ,איז
אלעס געבליבען װי געװען  :װײדזשעס,
שטונדען ,און אלע ערװארבענע ארביײ־
םער־רעכסע.
אטת ,דער אפפאך מיט די םילאדעל־
םיער װײסט מאנופעקטשורערס איז בלויז
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א פאײ ציטאטען פון דער דאזיגעי ע;ט״
שײדונג דיגען העכסט וױכטיג ,ד  ,וױי״
זען ,א? ביסיאכוױיו חעהרען מיר זיר־דאד
אום צורײן צום קלארען דעגלוען ; אז די
^רעקריכע נלפוגעת םון אוגטערדרייןען
אי:עס ׳ װאס איו גיט נעפערען דעם פא״
?1סטאן אױם׳ן קארנער ,פארשוױנדט .אט
די;ען ד  /די דאדנע ציטאטען:
מיר מוזען
*די מלחסח איז
זיך $ורי??עיען $ו דעי $י־דגו;5ש*מעסיגער
ןךײחײאjig ,זער מעג־אדע re : pxיצען
דעס עועג^ינען װאוילוײן *,און אין
דעדזעלבער צײט אױ$חןל«ען די פדוין/ײ■
וון דער •רעפ ,איו דדיד א יאיגעז נז*ך
®ון זינערעד ביד;עדלינער ורײתײפ אויס•
גע«ו$ען געװאי־ען »ך זײן ויל :עסער 1אר
דעס עוע«1לינען װאוילזזיך און מאר H
ועדזעגלינע זינערחײא »ון די בירגער#
װי אדיוצובריען  $נמראקדאאיאע $ע;•
?ור ,װעלנע לויט איחד גאפוד װעי־« א
זאד  pcאן איגדױױהיעלער טײגוגג ,מון
£איא1רטײל און קאודיו״
״עש איז דא א געוױפער  8־ ײז ,װעל•
כען  hןרײע אינסטיטוציעס סוזען «אח•
לען  :און אויך די אינסציטוציע ®ון
ירעס-ןרײחײט טוז צאתלען דעם ורײז,
ןגער מיד  pfcדעם לא;ד חאנען אויסער־
װעחלט בעסער $ו צאללען דעש ■ר״ז ןון
*ײפ *ו $ײט ,אײדער $ו זונען אוץ דורך
די  rogteo^nדיסקרעדיםירטע אופנים
וון די גױראןראטיאע רעגירונגען,
״אײנס פון די בײדע  :אדער אזעלכע
אויסגאבען דארפען אין גאנצען אונטער־
דריקט װערען ,און זײערע ארויסגעבעד
דארפען גע׳9טעלט ײערען אונטער אן א;י
קלאגע אדער עס מוז זײ געגענען װערען
גלײנע יאסט״רענט װי דאס חאבען 9לע
אנדעיע *ײפ״אויפטען .£ין לאגד׳/
00
0

א וואונדער ,װאס בךרלסאן האט גע־
טראכט יעזענדיג די עגטשײדוננ פון p«t
נאבםאלגער ,נאך טעהר ,װאס האט דער
םארםאסער םון דער ״נײער פרײהײט״
געטראכט ,יעזענדיג וױ דער ;אנץ רעאש־
ציאנערער רעפובאיקאנײפער פאסם־מײס־י
טעד חאנדעיט אין באצונ צו אזא
אפיקורס׳ישען און רויטען דפורנאל ,ו ױ
דאס איז דעי ״ליבערײטאר׳/
/

םײער לאנדאנ׳ס רעזאלוצײע א״ן
קאנגרעס.
דער אײנציגער סאציאליסטישער קאנ־־
גרעסטאן יאנדאן האט די טעג פארגעשלא־
גען א רעזאלוציע ,אז דער קאנגרעס זאיו
אױספיײבען א קאטיטע אן אנעספלאי־
טענט ,א קאמיטע ,ײאס זאיל אונטעדזוכען:
ערשטענס ,אױב די איצטיגע ארבײטס•
ראדנשייט קוטט ניט םון א םאראײניגטע
אנשטרענמנג םון קאםיטאל צו רעדוצירען
צײײטענס ,װעאכע זײנען
וױידזשעס ;
די איע אנדערע אורזאכען םון ארבײטס״
ילאדגקײט ; דריטענס ,צי עס װאילט ניט
געװען א פיאז צו גרינדען א נאציאנאלע
בוײפאנד־חלואח צו העיםען׳די שםעדט,
קאאפעראטיװען און אדכײטער ארגאניזא״
ציעס צו בױען פאר זיך היימען ; םער־
טענס ,צי עס װאלט ניט געװען ראטואם
אגצונעוזטען א נאציאנאלען מיניםום״
וױידוש געזעץ; םינםטענס ,אױפצובױען
א גאנצען נע״ו פון יײבאר בװראס און
אײנפיהרען א נאציאנאלען סיסטעם פח
ארבײטער אינשורעגס ן זעקסטענס ,נע־
זעצגעבונג פאר די גענצליכע אפשאפונג
דבעטענס ,דאס
םוז שינדער״ארכײט ;
אונטערנעהםען םון עפענטליכע ארבײטען
און אכטמנס ,יעדע אנדעיע געזעצגעבוננ,
װאס זאי פארקל&נערען װי וױיט םעגליך
די פעדיאדישע אױסכרוכען פון ארבײטס״
לאויגקײט.
00

די דאזיגע רעזאלוציע איז דכער א
נאנץ גוטע ,װען ױ זאל נאר אמאל םאר״
מירשליכט װעחנן ,אכער ,ו ױ עס וױיז ט
אויס ,גלויכט אונזער סאמרעסמאן א^ין
דט אין דעם ,אין חום 64טען און 65טען
חאמרעס חאט ער אפט פאדנעבראכם די
םדאגע  poארבײטסלאזיגסײט און סאר״
געשיאגען מחגייכע דעזאאוציעס ,אבעד
דעד חאנגרעס חאט ניט נעסאכם די מינ״
דדחטע אנשטדעננוננ דך צו סאדנמהמען
חנדםיט .װאדום דעד איצטיגער האנגרעס
זאל זייז בעסער ,ו ױ דינע סאדגענגעד ,און
ווארום די איצטיגע רעזאילוציע זאל חא״
מ ן א כעסערען םול ,וױ אימ םריהעריגע,
אדף דעם צו ענטפעדען איז א גאנץ שוחנ־
רק זאך .און וואחם סאנכדעסמאז לאג״
דאן טוט עס אנער און וױדעד אםאי,
אויף דעם  tntדא איק תידוץ :עפעס
 mאד דאך םאן! און  nצופרנפםעע
i ^a I
תדות ו חנייז  if jf pיעזצןf i ,
*  i f i w vכאםש אײן קאגנראסםײא

י;.׳=׳ י

װאס דערצעהלען די רעפארטען פון פרעױדענט ,דזשענעראל סעקרעטאר און
פון די װײס-פרעזידענטען  — tשלעזיגגער גאקלאגט זייך אױף ״סלעק״— .
די םארשידענע סטרײקס ,און מיט װאס זײ חאבען זיך געענדיגט — .א
םערקוױרדיגער אנבאט פון א גרויסער קלאוק-פירםע צום םרעזידעגט— .
הייים פון דער אינטערנעשאנאל״ איינגיכען א פאקט .״־־ דיי ארגאני־
זאציאנס ארכײט אויבױאװ־ט&ון און אין נױ יארק — .זיגמאז באשטיםט
אלש דזשענעראל ארגאנײזער.
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ביז דעם הוםענדען דזשולײ ,אח קײנער
לזעז ניט װיסען ,װאס רי וױיסט־מאנוםעק־
טשורערס האמגן בדעדז צו טאן ,װען דער
טערםין װעט זיך ענדיגען ,אבער דער״
װײל האם די• אינטערנעשאגאל אין דעם
געשטאלט םון איהר פרעזידענט ,אויםגע־
טאן א זעהר װיכטיגע שטיק ארבײט.
דאסזעלבע איז פארגעקומען אין דער
אין םילאדעלם־א.
קלאוק־איגדופטריע
אלעס איז געבליבעך װי נעװען ; בלויז
אײן רעםארמע האבען די מאנוםעקטשו־
רערס אױסגעפיהרט ,און דאס איז ,אז
זײ זאיען םענען ארבײטען אױןי דעטזעל*-
בען סיסטעם ,װי עס װערט נעארבײט אין
נױ יארש ,און אין אנדערע קלאורךצענ־
טערס.
צוערשט האבעז די קלאושמאכער זיך
אביסעל געאכיפערט .די טענה איז גע־
װען א זעהר א\נםארנינפטיגע  :זײ הא־
בען זיך שוין אײננעװאוינט םיט דעם
אלטען ארבײטס־שטײגער ,אבער באלד
זײנען זײ געקומען צו א בעסערער באזי־
נונג ,אזוי ,אז דערװײל איז פילאדעלםיא
װירקליך די,שטאדט םון םרידעז ,װעניג־
סטענס ,װאס אנבאטרעפט די אינדוסט־
ריען ,איבער װעלכע אונזער איגטערנע־
שאנאל האט איהר קאנטראל.
דאס אלעס איז אויסנעפיהרט געװא־
רען אויוי א שטילען אוםן .אבער נאר די,
װעלכע זײנען אביסעלע באקאנט מיט דער
לאגע .,וױיםען ,װיםיל טאקט ,װיםיל הא״
רעװאניע עס האט זיר געםאדערט דאס
אלעס אויסצוםיהרעז ,און ניט מוזען אנ־
װענדען דעם לעצטען מיטעל ,דעם
סטרײק.
ניט אזוי מזלדיג איז געװען די א\נ־
טערנעשאנאל אין איהר סכסוך מיט די
קלאוקמאנוםעקטשורערס אין באסטאן.
אויך דארט זײנעז אנגעװענדעט געװארען
םון פרעזידענט םרן דער אינטעינעשאנאל
אלע מיטלען ,אום אויסצומײדעז א
סטרײק .דארט אבער זײנען די באסעס
געװען צו אײנגע׳עיושנ׳ט ,און זײער
עקשנות האט ז ײ געטאכט ממש בלינד.
זײ האבען װירקליד ז י ו אײנגערעדט ,אז
זײ קענען ברעכען די ױניאן פון די קלאוק־
מאכער אין באסטאן.
אדצט ,אז דער סטרײק האט כמעט
װי אין גאנצען צובראכען די קלאוהמא־
נוםעקטשורער אסס׳ן פון באסטאן .איצט,
אז םון דעם גאנצען סטרײק זײנען גע־
בליבען בלויז א פאר צעהנדליג ארבײ־
טער ,װעלכע זײנען נאך אין סטרײק,
װעהרענד אלע איבעריגע ארבײטען אין
ױניאן־שעפער ,קריגען העכערע װײ•
דזשעס ,װי פדיהער און םיהלען זיך ניט
פארשקלאםט דורך די זאגענאנטע גאראנ־
טיע ,װעלכע איז קײנםאל גארניט װערט
געװען — איצט האבען די באסעס שטארק
חרטה אויח זײער נארישרױיט .איצט
זײנען זײ עס ,װעלכע רײדען פון אן אג־
ריםענט מיט דער ױניאן ,אבער די באס-
טאנער ארבײטער אײלען זיך ניט מיט
*י
דעם.
עס איז אםשר ניט איבעריג ציצו־
לײגען ,אז כאטש די באסטאנער קלאויר
טאכער האבעז םון זײער זײט ארויםגע־

און טעקםעס ,און האט אנגעריהרט דעם זי איז געװען .איהר גרויסע מיטגלידער־
סאםע װעהטאגדיגען פונהט נאר ער האט שאםט האט מעהר צוטרוי צו איהר ,װי ויוען
עס איז פריהער .די םיהרערשאםט מעג
גערעדט צו טויבע א1יערען.
װירקליך שטאלצירען מיט דעם פא.קט,
דער אמאלגאם״יטעד קוםט 8ן אםת׳ער װאס די נרויסע מיטגלידערשאפט האט
אוױ* אזוי װײט איהר צוטרוי צו איהר,
םזל טוב.
כאטש ,בעת מיר שרײבען דיזע צײלען דאס ז ײ האבען איהר איבערגעגעבען די
איז נאך ניט נאנץ זיכער ,אויב דער סטרײק םולמאכט צו האנדלען ,װי זי פארשטעהט.
סון דער אטאלגאסײטעד ,װאס האט אנגע־ דאס איז דער בעסטער סימן ,אז די מיט־
האלטעז איבער א האלב יאהר ,איז שוין גלידערשאםט איז באםת אינטעליגענט,
געענדעט .אבער םון אלץ ,װאם םיר הע־ אז זי םארשטעהט ,דאס אונטער נעװיסע
רעז ,איז עס זיכער ,אז םיל לענגער װעט אומשטענדען יןענען ניט די םיהרער אויס־
דער סםרײק ניט אנהאלטען און אז דיזע םיהרען א הונדערט־פראצענטיגען זיג ;
טעג ײעט דער גרויסער סטרײק געהערען אז ז ײ פארשטעהען ,דאס אונטער געװי־
םע אומשטענדעז מוז םען זיד צוםרידענ־
צו דער נעשיכטע.
*♦
שטעלען מיט דאס ,װאס איז נאר םעג־
איז םרײנד און*םײנד װעלען מוזען ליך צו קריגען.,איז דעם םעסטען גלויבען,
צונעבען’ ,אז די אםאלגאםײטעד האט אויס־ אז באלך ,באלד און עס װעט זײן מענליך
געפאבטעז א שװערען קאמו* .זי האט אויסצוםיהרעז אלעס ,װאס זײ קומט ,יוען
ארױסגעוױזעז א װאונדערבארע אויסדויער ז ײ וועלעז נאר האבעז זײער ױניאן אין
קראםט ,זי האט אויף א סינוט ניט םאר־ פולער הראםט און םאכט.
•*
לארעז זיד אונטער די שװערסטע אוכד
דאם ,דער צוםרוי םון דער סיטמי•
שטענדען און אונמער אלערלײ אטא?עס
סײ םיז די שונאים םון דרויסען ,און סײ דערעאםט צו איהרע םיהרער ,די אוים־
פח די אינערליבע שוגאים ,זי .האט ניט דויער קראשט ,די אילגעם״נע אינםעיי־
םארלאחןן אױוי א םאםענט איחר קא 6ןי־ גענץ — דאס איו דאבט זיה איז דעם
סוט׳ איז חאט *רױסגעוױזען א װאונ״י איצםיגען םא> דער בעםטער און עעוזנ*
דערבסרע ויכצרחײם אין דעם אויסנאנג םטער זינ םון חנר אםאלנאםײטעד ,און
אונ*
גראםוייחנן
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װיזעז זיך אלס בראװע םטדייהער ,דאך
דעם גרעסטען טײל צום ערפ^לג האט
בײטגעטראגען די אינטערנעשאנאל סײ
דורך איהרע סטרײש בענעפיטס ,אזוי,
דאס די גאגצע צײט ,װאס דער קאמף
האט אננעהאלטען ,האט קײן סטרײקער
ניט נעםיהלט קײן נױט אין דאס סאמע
נױטװענדיגסטע —■• ,אין סײ דורך דער
םיהרונג םון דעם סטרײק ,װעלכע איז
נעװעז רעפרעזענטיו־ט אין די פערזאנען
םון שלעזינכער ,באראןי ,ראזענבערג ,שנײ־
דער ,פאזען ,גארעגשטײן —די העכסטע און
םעהיגסטע באאמטע פון דער אינטערנע־
שאגאל.
און אז עס איז שוין די רײד װעגען
באסטאן זאל דא מיטגעטײלט װערען ,אז
באסטאן האט איצט די זכיה צו האבען
צװײ װײס־פדעזידענטען םימ אמאל :דאס
זײנעז ברודער םאזעז און ברודער גאר/גנ־
ײז• בײדע האבען אין זײערע באריכ־
שט I
טען ערקלערט ,אז אונטער געװעהנליכצ
אומשטענדען איז עם אביסעל צוםיל םאר
באסטאן .איבערהויפט ,לויט דער מיינונג
פון װײס״סרעזידענט גארענשמײן ,װאלם
,מען באדארםט די םאךשידענע לאקאלצן,
װעלכע זײנען איצט באזונדער ,און צווײ
שען װעלכע עס הערשט ניט קײן אידע־
אלער פרידען ,זעהן װאס ענגער םאראיײ
ניגען .איבער דעם ענין איז קײן בא־
שלום דערװײל ניט געםאסט געװארען.
דער פרע1ידענט װעט מוזען אבער .גאר
אינניכען זײן אין באסטאן און זעהן ,װאם
עס איז ראטזאם צו טאן.
ברודער פאזען האט אין זײן באריכט
אויך דערמאנט דעם קאםןי םון דער
אםאלגאםײטעד ,און עס *האט אלעםען
הערצליך געפרעהט זײן ערקלערונגm ,
די א .ם .אװ ל .האט אין באסטאז נע״
לײסטעט באדײטענדע הילױ די אמאלגא״
מייטעד סטרײהער.
גלײכצײטיג מיט דעם סטרײק אין
באסטאן האט די אינטערנעשאנאל אויך
געםיהרט סטרײקס אין טאלידא ,אין
םינםינעטי ,אין םהרענטאן פאP8 .
כאטש אין דיזע סטרײקס האט זיך ניט
געהאנדעלט װעגען טויזענטע ארבײטער,
אבער געלט קאסטען די סטרײקס גאר א
סך .א חוץ די סטריײדבענעםיטס ,וואס
די אינטערנעשאנאל צאהלט אױס ,װײל
די ױניאנם אין די באטרעםענדע שטעדט
זײנען אלײן ניט אימשטאנד דאס צו טאן,
זײנען אין רער לעצטער צײט צוגעקומען
אינדזשאנקשאנס ,און געגען װעלכע עס
מוז אנגעםיהרט װערען א קאמו* סײ אין
די אינטערעסען םון דער אינטערנעשא־
נאל אוז סײ איז די איגטערעסען םון דער
גאנצען ארבײטער באװענוננ.
אין םארבינדוננ מיט אײנעם םון דײ
זע סטרײקס האט פרעזידענט שלעזיגנער
אין זײן רעפארט מיטגעטײלט א גאנץ
אינטערעסאנטע געשיכטע ,װעלכע דארף
דא פארצײכענט װערען.
אײן שעהנעם םריהטארגען האט דעד
מאנוםעקטשורער םון דער םירמע ,די אר־
בייטער םון װעלכע זײנען ארויס אין
סטרײה ,געלאזט וױסען דעם םרעזידענט
םון דער אינטערגעשאנאל אז ער װאלט
געװאלט מיט׳איהם זיך דורכרײדען .נא־
טירליך ,האט דער םרעזידענט ניט ענט־
זאנט איהם די דאזיגע בקשה .װען ז ײ
זײנען זיך צוזאמעננעקומען ,האט איהם
דער הויפט פון דער םירמע ערקלערט ,אז
כאטש ער האט באשלא 5ען אינגאנצען
צושליםען זײז םעקטארי און װערעז א
דזשאבער ,אבער דאך םיהלט ער א סארט
געװיסענסביסע געגען זײנע ארבײטער,
ער האט ז ײ אפשר באדארםם געבען מעוי«ר
צײט ,כדי ז ײ זאלעז קענען קריגען אר־
בײט ערגעץ אנדערש .איז דערםאר איז
ער בארײט צו געבען דער ױניאן דורך דער
אעטרנעשאגאל  5טױזענט דאלאר ,און
ער װיל זײן הוױט מיט דער ױניאן .ער
האט געגעבען דעם פרעזידענט א פאר
טענ צײט זיר עס צו איבערלײגען.
די •אר טעג זײנעז אװעק און דער
פרעזידענט האט דעם גוטהערציגען באם
נארנישט געענטםערט .דאן האט דער
״געװיסענהאפטער״ םײנער באס טאקי
באלד אויױ םארנען ארויםגענופעז אן אינ־
דזשאנהשאן ,אנקלאנענדיג די ױניאן איז
װעלען שטירצען די אמעריהאנער רע־
גירוננ.
עס פארשטעחט זין־* ,אז דער סטרײס
געגען אט דעם באס ,װאס װיל כלוסרשט
װערען בלויז א דזשאבער ,נעהט א 1מיט
דערזעלביגעד שםארסײט ,ניט אכטעגדיג
אדןי אלמ ויעע קארמ־לאחננישעז .ױן״
>וים מ ם ריי*ר*ע י מ » ' מ ר ד*זיג»ו

באס ראך בא?ד םוזען סעטרען טיט דער
איגטעדנעשאגא* :יט דורך א ״ נ ריי נ ״
םון  5טויזענט דאלאר ,נאר ער װעט
במחילה מוזען עפעגען זײן שאפ ,כא•
שעפטיגען ױגיאךלייט ,װי ביז איצט,
אויב ער װעט װעלעז איכערהויפט בלײ•
בען אין  1י קלאוק־ביזנעס.
װעגען די סםרײהס םון די טשילד״
רען דרעסםײסערס ,און די װײסט און
דרעס־מײקערס אין גױ י^רק װעלען מיר
זיך דא ניט פארברײםען ,אונזערע לעזער
זײנען םיט ז ײ באקאנט סעהר אדער װע־
גיגער םון דער ״גערעכטיגקײט׳ /דא
זאל ;אר םעסטגעשטעלט װערען ,אז
כאטש ז ײ האכען געדויערט בלויז א קור•
צע וױילע ,דאך װאלט עס אזױ ניט גע״
װען ,װען עס װאלטען פון םריחער ניט
געטאכט געװארען אלע זעחר נױטיגע
םארבארײטונגעז.
איבערהויםט איז עס ריכטיג װעגען
דעם װײסט און דרעסלםייקער סטרײק
איז נױ יארה .שוין סיט םאגאטען פרי״
הער זײנען אויסגעארבײם געװארען די
אגריטענטם ,די באדינגונגעז .די מינ*
דעסטע סלײגיגקײט איז םאראויסגעזעהן
געװארען סײ םון דער זײט םון דער אינ״
טערנעשאנאל און סײ םון דעם ניי־ימד
גרינדעטען דזשאינט באארד םון דער
װײסט און דרעס אינדוםםריע.
פרעזידעגט שלעזינגער האט אין זײן
רעםארט ערהלערט ,אז דאס איז דער
בעםטער אגרימענט און די בעםםע בא״
דיגגונגען ,װאס א ױניאן האט נעקאנט
הריגען .די ארבײטער װאלטען נאך צו
דעם אלעכ ^עשאנם קריגען א םינף־טעגי ,־
גע ארבײטס־װאך ,װאס דאס וואלט נע״
װען םיט חגר צייט אײנע םון די וױכטיג״
סטע געװינסען .האבען אבער די אר״
בײטעל /משונה׳דיג װי דאס זעחם אױס,
אלײן ניט געװאלט.
אין דערזעלבער צײט האבען אויך
באנײט זײערע אנרימענטצן םיט זײערע
בעלײבתים די װחײט־־גודס־־וואירקערם.
אויך אין דעם םאל חאט עס געוזאל•
טען שיער ,שיער בײ א סםרײק ; אבער
װידער אמאל א דאנק דער םיתרערשאםט
סײ םון דעם ױניאן און סײ םון דעי
אעטעךנעשאנאל איז א כטרײק אויסנע•
מידען געױארען און די ארבײטער חאבען
נים אראפגעלאזען דאם םיגדעםםע ם p
זײערע פארזײנםטען צוליב דעם רעקאנ־י
סטראקשאן־געפילדער.
און אז איהר װעם נאך צו דעם איעם
צוגעבען דאס װאס עס קוטט םאר אין די
לעצםע עטליכע װאכען אין דער קלאוק־
אינדוסטריע אין נ ױ יארק ,װי די •רא״
טעחטיװ איז ארויםגעקוםמן אײ 1שעה־
נעם םריהםארגען םיט איהרע באשאגטע
םאדערונגען ,און װי די אינטערגעשאנאל
האם אױסגעפיהרט צוריס אױםצולעבען
די אפנעבראכענע םארבינדוננעז ,און עס
האבען ז י ו אגגעםאנגען א רײהע העכסט״
װיכטיגע קאנםערענצעז ,װעלכע האלט^גן
נאך איצט אז ,און װעלכע ,װי עס שײנט,
װעלעז זיך ענדיגען םיט דעם אויסםײדען
שון א ?אמף ,קען מען װירקליך ניט זא•
גען ,אז די אעטערנעשאנאל איז אין די
לעצטע דרײ מאנאטען געזעסען bיט םאר״
לייגטע הענט.
דאס אלעס מאכט אבער דאס בילד
םון דער טעטיגקײט ם  pדער אינטערנע״
שאגאל װײ ט ניט םאלשםענדיג.
זאל דא נאר דערםאנט װערען ,אז די
אינטערנעשאגאל האט באשלאסען צו
בויען איוזר אײגענע הײם ,דאס זי האט
שוין געקויםט א הויז ,און דאם גאר אין
קורצען געהט זי דאס הויז איבערבױען,
אזוי ,אז עס זאל זײן וױרקליך א הי<ם
םאר דער אינטערנעשאנאל ,אן אםת׳ער
סעמסעל ,א מאנומענמ םאר דער איגטער־
נעשאנאל ,װי דזשענעראל סעקרעטאר
באראף האט זיך אויסגעדריסט אין ז ײן
רעפארט.
דאס איז געװיס א שטילע ארבײט,
אבער א זעהר וױלםיגע ארבײט ,און אן
ארבייט ,װאס האט געםאדערט און װעט
נאך מעהר םאדעהעז דאס שאםען םון
גרויםע סומען געלט ,כדי דאס הויז זאל
װירהליך זײן דאס אלעס ,װאס רער
ג .ע .ב .װינשט.
צו דעם שוטט צו די גאנצע ארגאני•
זאציאנס״ארבײט ,װאס איז אונמערנוםען
נעװארען סײ אויסער נ ױ יארח און סײ
אין נ ױ יארס גוםא.
אמת ,דער רעפארט װענען דיזער אר-
בײט איז װײ ס ניט קײז צוםרידענשהט־
לענדער ,עס איז ארײגגעלײגט געװאיען
אין דעם םיל ,םיל מיה ארן געלט ,אבער
עס איז קוים דא םיל אויף װאס צו וױיזען.
עם איז אבער הלאר געװארען  poדעם
רעפארס ,אז די דאזיגע ניכדגעראמענסיים
קעץ ניט צוגעשריבען ורעחנן צו דעם ,װאם
אונזערע ארגאנײזערס זי*נען ,חלילח ,ניט
פעחינ אדער אז ז ײ חאבען ניט געםאן
אלעס ,װאם איז נאר מעג^ר געווען;
נאר *שוט די איצטיגמ צײם  vmזעהר
ניט גינםםיג פאר גײע ארגאגיואציגם•
וו רנײ ט .ווון שססרס װי^חסר j r j
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די ארבייט ,אבער ,נעמענדיג אין אננ*״
םראכט די גאגץ ספעציעלע אום״עטעגדען,
איז ער געקוכיען צום יטלוס ,אז אגשטאט
צו ווארםען איצט געאט און כוחות אץ
ניװעץ« איז עס םיל׳ םיל גלייכער דער־
וױיל זץ־ אפצרטטעלען און װארטען אױף
דעם גינסטיגען פאמעגט•
אין דערזערבער צײט האט דער
ג .ע .ב .באיטראסען צו נעמעז זיך שטאר״
קער צו דער ארגאגיז^ציאגס־ארבייט אין
נױ יארק גוםא ,װאו די אומשטענדען זי ײ
נען װײ ט ניט אזוי ניט־גינסטיג ,וױ אין
די ׳עטעט און יטטעדטלעו אויסער נױ
יאר? .לױט׳ן ח״שבון זײנען דא צעהגדלײ
גע טויזענטע ארבײטער אץ נױ יאדק אי|
אונזערע אינדוסטריען ,װעלכע זײנען נאך
ניט ארגאגידרט .דיזע ארבײטען אונ־
טער גאנץ הלעגליבע בארינגונגעז ,און עס
איז די םײנוגג געװעז םונ׳ם דזשענעואל
עקזעהוטיװ באארד ,אז דא ,אין נױ יארה,
דארף געפאבט װערען די גרעסטע ארצא•
ניזאציאנס־אנ׳טטענגוננ.
און כדי דאס זאי׳געטאן װערען מיט
א םאלס ,און סיט ׳פאנסען אױף ערםאיג,
איז בא^טיםט געװארען אונזער ער•
״טטער וױיס־פרעזידענט מאריס דגמאן,
אלס דדעעגעראל ארגאנײזער .ער װעט
זץ־ נעמען איצט צו דער ארבייט ,און עס
איז צו ערװארטען ,אז ער װעם אויך אין
ד ער ארבייט ארױסוױיזען זיך אזוי
םעהיג *ון ערםאמרײו ,וױ איז אלץ,
װאס ער האט ביז איצט געטאן אין םאר־
ניגדוגג םיט דער אינטערנע׳עאגאל•
איז נאך עטװאס ,װאס מאכט םאל•
שטענדיג דאס גילד םון דער טעטיגקײט
םון דער אינטערנעטאנאל און דאס איז
די רעארגאניזאציאנס־ארבײט אין לאקאל
 «25זײן צוטײלוגג אין צװײ.לאקאלס ,די
גריגדונג םון דעם דז^איגט באארד פנן
דער װײסט און דרעס אינדוסטריע ,דאן
די םארמידענע סכסוכים ,װאס זײנען
ארױסגעסומען ,און װעלכע זײנעז אײגע
פון די שװערסטע םראבלעםען םאר דער
אינםערנע׳טאגאל.
אונזערע לעזער זיינען טיט דעם טעחר
אדער װענעער באקאנט ,אבער עס וועט
די געוױם אינטערעסירען צו װיסען די
^טעלונג םון דעם גאנצעז ג .ע .ב .צו
דעם .װעגען דעם ,וד אויד װעגען נאף
אײניגע אנדערע םראגעז — אין נעקסטען
נומער ״גערעכטיגהייט׳/
נ .ב .א דאנח דעם דרױדטייםעל זיייי
נעז צײײ געםען ®ון אונזערע צװײ װײס־
םרעזידענםען  :ם .זיגמאן און מ .פערל•
^טײז איז נאנצעז אויםנעלאזען געװארען
םיז דעם צעטע> אין םאריגען ארטיקעל,
איז װעלכען עס װערען אויסגערעכע^ט
אלע װײס־וזרעזידענטען ,װאס זײנען גע•
װעז צו די זיצונגען אין סט .לואיס .ווי
אזוי דאס האט פאסירט ,װײם נאר דעד
טײםעיל .אבער איוזם אױןי צו ילהכעיס
מאכען מיר גוט דעם באגאנגענעם םערד
לער« און ערסלערען ,אז מאריס זיגםאן
און םײער פערלשטייז ,אונזערע צוױי
װײס־פרעזידענםעז נאר דעם פרעזידענט,
זײנעז געװען אויוי אלע זיצונגען ,ביז ז ײ
האבען זיך געשלאסען.

עס זײנען ניט םעהר װי דו ײ מאנא•
טען םאראינער דנט םר .װארען גםייאי
הארדיגג אי? אײגגעמװארען גפװארען
ארס פרעזידענט םון די םאראײניגטע
יעטאטזןן און ער האט ׳פוין נאוױזען צו
בארעכטיגען די דז<ופגונגען װאס די« װעלנע
האבען איהם אויסגעקליבען ,חאבען אױף
איהם ארױםגעלײגט .ער איז וױרקיויו
אן ״אידעארער״ םרעזידענט — אן ״אי״
דעארער״ םון דעם שטאנדפונקט םון די
יעניגע װאס דאמיגירען דעם שיקזאל פון
אמעריקא.
םריהער איז דאס געװמן גיט איבעריג
קלאר װאס די רעפובליקאמר םיהרער
האבען געםײנט ,און װאס מר .חארדימ
איײן האט געמײנט ,מיט זײערע כ׳עעת״
קאמפײן ארויסטרעטונגען געגעז #אײד
מעג״פ״ חער׳עאםט .עס איז אויר ניט
געװען איבעריג קלאר װאס מר .הארדיננ
האט געמײנט מיט זײן םאחפפרעכעז צו
״באראטעז זיר״ װעגען אלץ מיט די
פארטײ עצה־געכער .מען האט געקעגט
חושד זײן אז םר .הארדינג איז ארױס־
געטראטעז געגען דער ״אױטאסראטיע״
םון עקס פרעזידעגט װייסאן און חאט
םאר^פראכען א סעחר דעמאקראטי׳פע
רעגירוגג .דאס האט געקלונגען• ו ױ ױן ל ױ
םערקװירדינ םון די ליפען םון אײנעם«
װאס איז געװען באקאנט אלס אײנער םון
די רעאקציאנערסטע סענאטארען .און די
םראגע האט ז י ו כמעט װי ארויםגעצוואונ־
גען :האט װילסאנ׳ס ״אויטאקראטיע״
װירסליר דערנרײכט אזא מדרגה ,אז
אםילו א ר^אקציאגער זא> קענען ווערען
א רעםארטער V
דער כאראלןםער םון םר .הארדינג׳ס
רעפארמען אין דער ירעזידענט^אםט
חאט זץ־ ׳פויז אבער םאלמטענדיג ארףס־
געצײגם אין די עחפטע דרײ  D'Knnםון
זײן אדמיגיסטראציע .עס צײגט זיר
^ויז ארויס גאנץ קלאר אז סיט זיין ארויס•
םרעםונג געגען ״אײז מענש״ הער׳עאםט
האט מר .הארדיגג .ניט געםײנט בלױז
װילסאלען ,נאר יעדען אײנעם װאם חאט
געזוכט עפעס אױםצוטאן מיט דער מאכט
װאס די פרעזידענכדפאםט האט איחם גע-
געבעז .זײן אידעאל איז איצײז דט צו
טאז קײן זאך׳ ניט ארױסצײגען הײן פער•
זענליכע איניציאטיװ און דעדםאר טאקע
איז ער חנר ״איחגאלער״ פרעזיחונט
פאר דער טעכטינער םינאנציעלער סליתע
װאס חערשם איבער די םאראײניגטע
שטאאטעז םזן אשעדילןא.
אנומעלט^ז איז ,ער נעװעז איז נױ
יארק און האט געחאלטען דריי רעדעס
איז אײז טאנ ,אוךעס איז גענוג אײן בלױן
איז זײנ^ רעדעם אום צו קומען צו דער
איבערצײגונג ,אז ער איז דער ריכטיגער
מא| םאר דעם •רעזידענט ״דזשאב׳/
דאס איז געװעז זײן ערשטער ארויסםריט
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גישט יאנג צוריק האב איך באקו־
םעז א כרױועל חון מײנעם א אינגערען
ברודער װאו ער שרײבט מיר :
״ליבער ברודער ,יענקייצ! אויב דו
װילסט איך זאל זיך ״נעהמען דאם לע־
בען׳ /זאלסטו םיר קײן שיםסקארט
נ י מ ט ^יקען .טאםער אבער ליבסטו
מיך און וױ>סם« אז אץ־ זאל ווערען א
מענש און געהן ^נגעטאן װי א םענש און
װערען א טאטע און ^פעטער — א זי ײ
דע — זאלסטו םיר באלד ארויםמיסעז א
עיםססארט םיט דײוע חאסטעז און םיר
אריבערנעהםעז צו זיך אין אמערימע.
״אויב נישט — װעט ■אסירעז אײנם
םון די בײדע  :אדער איד וחנל אויםגעחן
םאר זזוגגער ,אדער איך וועל זיך לאזען
הרג׳ענעז איז א פאגראם !
דײן ברודער נחטן .״
תאב איך וןײן םך גישט געםראכט
און געממןט נאך איחם.
אזוי וױ איך בין דעמאלט געוהח א
בארדער ,האב איד םײן נרינעם ברוחנד
ארונםערגענוםען םון עליס איילאנד און
איהם באלד געבראכט צו םײן םיסעס.
איד חאב דער סיס״לס געגעבעז אכם סא״
לע* מעחר« זי ז אי עריױבען מײן נריג^ם
ברודער מלאםען םים םיר אין זעל^ןן
בעם.
איד חאב םײז גרינעם בדוחןר באלד
אוועקנעםיחרט איז א שײמ־כאד ,נאב׳ן
האב יייד איהם ארײנגעפיחרם צו
א נארבער ,נעלאזעז איעערען דעם קאפ
םים א םא?וע?ע« דעמאך חאכ איר איד.ם

מגעמנז נױמאם א סוט« םיט א יאר אל־
 ,y w woטיט « חעם «ת דצר ״נריגער״
חאט כאלד אױסנאזיחז ו ױ א גאלעו
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מיר צוזאםען .נאך װיעט׳שערע חאב איך
איהם גענומען אויוי  k׳  t v k b bא־ן
חעםטער »ארה ,איהם געײיזעז דעם ראט־
נער״םטריטער םאנטאן *ח די ״פאר־
ווערםס״ בילריננ.
—אםעריהע איז זעהר א שעהן
יאנד — האט ער באטערקט.
נאכ׳ן שיאציר ,וײנען טיר אהיים נע־
גאננע( ש^אםען.
יאס איו נעװען »ײן  vר  vס v
נאכט איז אסעריסע.
לינען םיר שויז נײדע אין עננעז איי־
זערנעם בעםעל ארימןרנעדעקם םיט די
 o r n tu pאיבער די קע■ ,קײז 5וםט
חציילח צו אונז נישם צוסוםען .איך וזלש
ש^אסעז ,בין םיד םון ארומילויםען דעם
נאנצעז םאנ .די אוינעז טארטאמן זיף
םיר .אם נעחם איז שויז אײנדריםילען
םיט א זיםען דרימעיל.

*׳ציצים ,דערםיהצ איד א טארע :
— יענס> דו שלאפסט ?
— וואס איז ,נחטן? — םרענ איף
מיט חאיב פארםאכטע אוינעז — װאס
װי>סםו 1

— נאר גישןו — זאגמ ער — אשר
חיים דער חזן חאט ריי נעלאזט נריסעז.
— א שעחנעם דאנס ,גחסן.

אין א ■אד סינזם ארום :
— יענסיי n ,שלאפםט?
— װאם איז דען ?
אשר חײם דער חזן האט דיד נעלאזט
נריימז .ער חאט םיו באנצייט »ו דער
באזזן.
— א>רײם ,גחמז .איך דאגק דיר
אאר׳ז נרום.
*י 1י סמוס אוז ס:

איס שטאטטםאן גאך זײן אינאנורא•
ציאנס רעדע און ער חאט זיך ועתר נוט
געראזט רערסענען .איצט װײסען םיר
שױן אױף זיכער ,װאס טיר חאבען םון
א־הם צו ערװארטעז .ער האט ניט אי״
בערנעיאזט סיינע טיםפארשטענדניםען,
קײנע אומקיארקײטען.
איינענט?יך האט ער נארגישט נע־
זאנט ,אכער אין דעם גיט־זאנע] >ינט *1ער
נאנצער חן און רייץ םון םר .הארדיגג׳ם
שטאטסטאגשאפט .אכער אפי?ו אןיך דאם
איז ניט זײן ■ערזעכיינער אוםטו .דאם
איז ?עצטענם נעװארען די'רענירונגם־
טעאריע  l itדער אמעריקאנער רעםאקרא־
טישער רעפוב>יק .די באדייטוננ םון טר.
תארדיננ באשםעהט אין דעם ,װאס ער
איז דער •אסענדסטער םענש דורנצופיח־
רען אטנעםטען אט• די טעאריע אין דער
■ראפטיפ .דאם איז אזוי צו זאנען די
טעאריע םוז ׳פװײנען ,די טעאריע םיז
,שא־שטיא׳ /װאם אמנאילאגנם אלע װיג־
םינע און ?ענעדינע ■ראנאעםען םון דער
צײם.
דאס איז נעקוםען אלס א נאםירליכע
רעאקציע נןנען ר״ווע>ט׳ם ״דעםאנא־
ניע״ און װיאסאנ׳ם ,אידעאליןם״ .טיר
װייםען שויז אז אםילו אט די צו ױי ״נרעס־
םע״ םון די אמעריקאנער ירעױדענםען,
נים רעננענדינ נאםיר>יר די ״נאר נרוי־
םע״ ,חאבעז נאר ניט באוױזען צו ענדע־
רעז אויף א םונראםענטאילען אופן װאט
ניט איו אין דעם אםעריהאנעם ?עבען.
זיי חאבען אבער כאװיזען צו נעבען א
םעתר ■ראגרעסױוערע ודענחננ דעם נע־
דאגקעז״גאננ פון אסעריקא .ז ײ חאבען
ארײננענראכט איז אפיציע^עז געברויך
אזע^בע חערטער ,װי ״■ראנרעט״ ״סא•
ציאצע נערעכםינקייט״ ונדוםח .דאם זי ײ
ג׳נן אםילו װערטעד וואם האנעז םימעז
נאינישט ייעז זײער םארםייםשוננ אי1
דער ■ראקםיס לינט אין י י חענט » 1א
סענאטאר •ענראז אדער א סענאםאר
סיננ .אין זײער אויסטייטשוננ קען
■ראנרעם מײנעז א קאםןי נענען טרײד־
ױניאניזם און םאציאלע נערעכטינקײם —
א ביליאן דאלאר םובםידיע םאר די באח־
אבער די לעצטע רעוואלוציאגערע
נען.
נעשעחענישען האבען די הער׳צער םון
אםעריקא געלערענם ,אז םעז v־  «nwזײן
םארזיכטינ אי 1דעם נעברויד םיז ותרםער
און אים רעזולםאט איז נעסומען דער
הארדינניןם.
װאם מען ז אי ניט זאנען נעגעז >רע•
זידענט הארדיננ מוז םען אבער צונעגען,
אז מעז קען איהם בשום אופן נימ בא־
שולדינעז איז א טיםבװיר םון װערטער.
זײנע ײערטער זיינען מעחרםטענם מײ•
נוננםלאז ,אכער ייי ייינעז נים נעפעהר־
ליר .ער רוםט ניי אייר ניט ארויס קי<נע
אילוזיעם.

— יענקיל ,אש 1חיים דע 1חזן האט
דיך געלאזט נ1יםע•1
— ע1 1אװענט נאך םא1׳ן עטוד{'
— יא ,ע1 1אװענט נאך ..,ײען איך
וזאב זיך םיט איהם נעזענענט ,האט ע1
טיך נענעטען איך זאל  inלאזען נ 1י-
םען.
— זעה 1שעהן ,נחמן .לאז מיך
שלאםען .אין־ בין שטא1ק םי.1
אי 1װ ״ םינוטעז אמם :
— יענקיל ,אש 1חיים דער  pnהאם
די 1נעלאזט נ1יםען.
— נחמן ,ביזםו םשוגע ,צי חם »1 1ה?
װאט תלטטו םיר  -א קא■ םיט אשר
חיים׳ען  iשלאוי !
און איו האב זיך אויםנעח־עהט צו
איהם םיט׳ן תקעז.
איז עטליכע םינום ארום :

«f i m

װער רעגירט איצט אץ רוםלאנד ?

#ון א .זעלדין.

איך האנ ניט נעחאט די זכיח צו חע״
רען איחס רײרעז און װי די סעהרססע
סון אונז חאנ איך זיך געםוזט צופרי תד
שטעלען םיט לײעגען  f״  wרערען אין ד•
צײםונגען .אוםזיסט חאנ איו ג»זונט
כאטש איין ערטוטינוגגס װארט ,גאטיפ
אן אגצוחערעניש אויף יײנ ער פון ו י
ברענענרסטע םראגען פון טאג( זאל ז*י1
סתם א שעחן װארט — קײן זנר ניט
דערפון  Iעס איז נעװען גלאט נערעדט
אין דעו־ װעיט אריין ,װערטער א«'(_םרא-
זען װאס איהר חאט שױן מ\ חסתם טוי•
זענט מאר געחעדט אוי 1י •אליט־שע טי•
טינגען או[ װעלבע לאזעז גיט אינער ק״ן
נרעקעל א״נדרוס .אםיױ ז ײן רערע נ ײ
די טרוגעס םון די נעפאלעגע אטעריקא־
נער סאלדאטען אין דער מלחטה האט
אויך ;יט נעריחרט .״דאס דארף ו י ו ניט
װידערחאלען  I״ האט מר .הארדינג אויס•
געשריען מיט טרעחרען אין די אוינען,
אכוױיזעגדינ אויוי די טתנעס פון די
דער׳הרג׳עטע .אנער אט דער אויסנע־
שריי טאנם אפילו ניט דעם איינדדוס פון
א רראפאטישען זשעםט :.עס האט נצ*
םעחלט א ם״ן ,אן אינ עוציינוננ אץ אט
די װעוטער .ז ײ חאמן זיכער נעמאנט
רעם אײנדרופ פון א חוזס״ םון א גאטס־
לעםטערוננ ,קוםענדינ םון די ליאען tie
 o nםארשטעהער פון א י־אנד װאס זוכט
אינאריאנען אלע א נ ^ ע אין רער םשו־
גענער ,נאר״דער־םלחטח נאװאםנוננס״
יאנעניש.
אח דאם איז געװען דאם ערמוםיג־
םטע און םארשירענענרסטע זאך וואס
ער האט נעזאנט.

זזח  o nחאט ער גערעדט נלויז ווע־
נען ניזנעם ,ביזנעם און ביזנעס .עס איז
געווען א מין אונטערטענינחייטם ועח j
צו זײן םאיעסטעט — ביזנעם .עם איז
נעװיען א מין תםילח צו האפיטאי« ,ן
אםענע אנעריןענונג פון דער מאכטלאזינ•
סייט און װירסוננםאאזינקייט םון *u n
םאנםיגער אמעריסאגער רענירוננ.
 « m n״ איז
די ״אוטזיכטבארע
ארויס איו  i nעפענטליכסײט .ראט
װאם א רוזװעלם און א װילםאן חאנצן
געװאלט פארכא1נען חאט עס םר .חאר-
דיננ ארויםנענראכם אםעז םא m 1נאנ־
*
צע 1וועלט.
עס איז שוין םון יאננ אן אםענע1
סוד ,אז לי רענירוננ פון די םא 1אײציד
טע שםאאטען האט אױשנעהע1ט צו זײז,
וואם זי חאט נע 1א1פט זיי ,1א  1עניחננ
םון םאלפ ,אוז איז איצט אין סנעכטשאםט
ביי די גמים־האאיטאליםטישע א'נםלרע■
םען םון לאנ  .1רוזוועלט א\ז װילסאז
האנעז דאם 1אר נעוואלט פארנארנען,
ײענינםםענם אין זײע1ע עםענםליכע
אוציםטו־עטונגען ; ז ײ האנצן נעוואלט
םאכעז  o nאײנדחס ,אז די 1ענ־רוננ
)שלוס אויי זײט ( 13
א קלאנ נאך דיד 1

סמז! 1

*רייטאו

אחים

 ticבעט!

אבע 1םיין ג1ינע 1כרודע 1חאט זיך
נישט נע1יה1ט סון א1ט ;  ivהאם זי ן
נאך נעגוםען אוים׳טעגח׳ען טיט : t o

— איך נין א ב«נ1יט ? א שוױןע V
א מםזר ? איך ,דײן נרו ח ך נחםז ¥
עחפם חיינם נעקומעז און דו זי nלסט
םיך שוין(‘ װאס וועט שױן זיין שיע־
V ir o

איך האב זיר אביםעל באתחינט ,צו־
ריס אוועהנעלײנט זיך און נעירונם םאױ
םאכזן די אוינעז•
א  t״  i » iפון צװײטען הױז האט גע־
שלאגעז צװײ .צװײ אזיינער ,און *יר
האנ נאך קײן אױנ נישט םארמאכם.
1אם איז דאך שרעהליר 1

— יענקיל-
— יענפיל ,יענקיל ! — חע 1איו װי
— װאם איז ,נחמז? װאם וױלםטו םיין בתחא־ וועקם םיך — דו שלאםסט
םון םײן לעבען האבען  Vםאתואס לאזםו שוין  iאש 1חײם  jm i nהאט דיו נע*
סיך ניט שלאםעז?
לאיט נו־יסען.
— איד װיל די 1בלױז אפנעבען א
וזאב איד זיך שוין 1א>טאם אוי»ע־
ט־ום ®ון אשר ווײם׳ען.
זעצט ,א כא■ נעסאן דאס סישען אח »ם
דא ביז איר  jn n iwוױלד םא 1צעס אמיםנעװאײעז אױוי סיין מ־ינעם ט־ױ
און אויסנעשריעז חױך אויםץ תול :
 i nאון איחם נענוםעז ךי׳ מן. .איר םוו
— נחסז ,האלם ם׳םול ! שווײג זאנ דײר חיינט םאמז  o nםוי ם!״ — חאכ
איד די ! 1איר װעל ז י ך אדע 1איך  o m ru uװי א צו1ייצטע חיח —
ד ױ א םעשח אנטאז !
מ׳ו י ט אדע1
''־( » ^  iד י י ן
א וויילא האם נתםן נזףפװימן S n » .ס י י ן טױט!  -------------אפ ש 1הוד
נישם םעחר .באלד חאכ *  Tחמיםיהלם
שויז  oum wםי1
 o mםאל תאנ
וייז ש«מיצען צלענבוינצז :
די  o n 1נחס פח אש 1זזײ ם׳ ען!״
— דו שלאםםט ,חמפילף
ו א וואט זיך  o ijfm nא סזא־שיסטע
— יא .איד של»ח איו שלאוי !
— ש טי מ סון אונמןד׳ן פי׳פצן או־וים :
האב איר נענונמן געוואלחײתז אוז ז־יך
— עו־שם הונמרט סאל ף — אויב
נענוטע! 1ײםע 1־די וזאר םו( סא■ — וואט
חאםםי » * Tנגעזמס אויוי םימע יאה־ אזוי סוםם דאך  mנאך נ י י ן  nו ג־
 B i nב ר י ס  ------------- v 1 1ער
v in
— ײאט •דײ ם םי? װאט  1ײ 6טו חאס םיד אױםדדיקלין אננצזאנס  :נרים
 n i p t eםאל!״״•
 pnsנא 1גיט סיר י » ק5ען
י י ו י י י מיי ייח ייט■ ז
יזייז בייז .יי ך וױל דיד כלײז >או»
דיי
חאט *.
•ינר־*זויי ס ▼ .
ײח '*hi
וױסימ .או חני ׳1
מלאזס נרי סןג
u n » -

פון  ■Vראכינאװיפד*.

איכע»1 1ם חסישען סאםוניזם הא^זז
םי 1׳מוין א נעוױםען נאגתוי .םי 1חאנעז
נעזעחן ,וױ פון »1ם חױכען בא1ג איז  :״ ־
נארען נעװא1ען א קלײן םייזעלע .ארױס־
נעם1אטע 1זיינען די כאלשעװיםטישע
רעו םיט חויךנעפלינעלטע פ1אזען װע־
 mתװאלוציאנעחןר אוםפאטיראםים•
ליכשײט ,סאםוגיםטישער זוינ ע1לײט און
ריינקיים ,םיט א 11יטען אינטערנאציא־
;«ל װעלנ׳ד צאםט זי ר א■ םון אלע .י ע־
״םאציאל ■*טויאטען״
פארםיסטען״
פזן  1י האוטםסיס און לאנגעס ,אז זיי
זאלען חם וחלילח גיט טטא טאכען ,ניט
פא1שװעכען די ח״ליגסיים םון לענין,
ם1אצהי און זינאװיעװ ,און אויסנקלאזען
האס זיך ,אז די אלטע עסאנאםישע אח־•
טננ .חוינ ס אן ביםלעכוױיז אויםצזלע־
אין א יולא־
נען .ע 1איו נאר
נ»1ינען צושטאנו /אבע 1אלע סםנים
*ײנען ,אז םיט  i nצייט װעט זיך דאם
ענטװיסלען א\ן םארנעםע1ען און װעם
זיין םיט לייטען נלייך.
נאטי 1ליר ,זיינען  1י באלשעװיםטישע
פיר1ע 1אין  o nניט שול1ינ .לענין
און טראצקי זיינען זעצםענע מענשען םיט
זײע 1פעחיגסייט ,םוט און איבע1נעבענ־
חײט צום ארנײמער קלאם .םי 1בא־
װאונת11ען זייע 1נעװאנםקייט ,זייער
עיןשנות ,זײע 1םיי עװינ עז נלויבען אוים־
נעםישט מיט א  1ײן ק־נדערשע נאאױוי•
םעט .ז ײ ראבען אננעװא1פען א ■לאן,
אױסגעארבייט א םקים און נענומען לויט
1יזען »לאן איכערמאכען זײע 1לאנ  1און
צוייננען  1י װעלט איחם אנצונענמן.
א נעװיםע עננלישע צײטונג האט
אננערופען טראצפי׳ן דער צװײטער נא־
■אלץאן .יע1 ,אם איז  i nנייםט פון
 1י :איאלעאכע;  :אײנצוצעמען 1י װעלם,
לויט אױסגעאו-בײטע פלענע ,1ט 1אץ  1י
אלע אוםגינסטינע אומשטע .t n :אבער...
 i nערשטער ;אסאלעאן האט אויך נ׳־ס
אויםנעםיה1ט.
נײן .סי 1באשולוײנען ניט  1י םיה־
 ,i nאז ױי האבען געב1אכם 1יסלאנ  1צו
אזא צושטאנה
שולדי; זיינען  nאומשטענדען ,אי־
בע1הויפט  nעקאנאםישע אונישטענדזןן.
איז נאר סיינמאל אין  i nגעשיכטע איז
נאך נים געװען אזא פאל ,אז  i nװיילען
םון איינצעלנע מענשען זאל זײן שטאו “
 iypװי  1י אומשטע^ן.
אין א לאנ (1װאו 18 86אצענס ז«י•
נען פויע1ים — ,םוז םען טאן  n nװי־
ל»ז פ,ין  1י פויער־ם .און די באלשעוױם־
טישע לעניחננ ,װילענדינ נים וױלענ 1ינ
טוט עם .זי ערלויבם ז ײ םלייען ^n » n
איז א לאג  ,1װאו  i nהוננער איז
נרוים ,װאו עם שעהלען  1י נויטינע מא־
שינען םא 1דע 1ענטװיקלוגנ פון דער אינ־
חםט 1יע — מוז םען אנהוםען צי דע1
װעלט ,צו  i nהאייטאליםטישעו /אים*
פעו־יאליםטישער ײעלם...
א לאנ 1םון  130םיליאן העז נים בא־
שטעחן םון o in 3 i< i 18אצענטינע אי•
דזאליםםע; ,אןן פון נאלדענע םא1ש»רע־
כוננען אין  i v iװײטע 1צוטונםט העז זי
דעם הוננע 1ניט זעטינען .איז די נא־
איװע העל1ען־טתיםע 1מיזעז . t n mיע־
אל־פאליטיקער ,אויב ז ײ װילעז ניט פא־■
לי1ען 1עם צוטמיען  tic 1י מאםעז צו
זי ה
און ז ײ זיינען נעװא1ען 1עאל־יאלי•
טיקער.
מעז פלא»ט אין  1י טי1ען םון די
א ”1א*עאישע רענייוננעז ,איז םען בעט
יי ה און םען זאנט צו ,אז מען װעט זיך
.בעהיױוען״ םצן וועם ניט אנםיה1ען קײן •
קאםוניםםישע !יאואנאנדע אויף זײערע
םעריטא1יעם ,אבי אנערקענט אונז.
מעז לא nט איין די אײ 1אנעאישע
קאייטאליםםען צו זיר אהיים ,צו טאן
ניזנעם און ו״ ע 1איינענטום ווקרם
חײלינ.
װאם זאל מען סאן » .א ברי1ה האס
םען? — אוםשטענ 1ע1 . 1אס םאלה
התנערם שוין עםליכע יאח.1
טען האס שױז א  1אינענוםען a n
םא1באט פון פ1ייעז  J n : * nאין שטא1־ם.
אזוי חאבען םי  1נעלײענט איןי די צײםונ־
נ»|« ,ז סוחתם׳לאך שםעהעז אי 1לײן צו
לרינעז לייםענס םאז• ^ n : « ii
אוז אזוי ט1יט בײ טתט האט  1י באל־
שעװיסםישע ,אתסאמ» 1אמיםליכע חמי־
חננ נעםוזמ אונםעד׳ז  p mםון  1י אום־
 \r m o vאויסנעמן אײן ■אזיצי  9נאך
 ,unp» i nביז עם וחוט םוזען נליי•
נעו  i n ticקאמוגיםםישע 1חמיײגנ
כלויז  i nנאסעז —  mסאםוניזם א ו נ•
װ ו ל םון די אונד
טע  1׳ ן
ש ט ג ד ן םא 1שווינדט װי א חיך.
 i nדרייסעו־ אינםעלנאאיאנאל
איז
כדם די תו־י״נ-סצוות איז  o mו ױ ט
ניײ׳ײ ע ײירטגיא אױז•  o nשי?זאל m
י י תאסוניםטישא טיזוחא*» .ימר o im p fi

* I־“ “

—

איח  1סון םאג אלץ בילינעה װי זאגט
דער רוס״שער װערםער  :״פא■ לױדיעי
האראיעט ,א סאס ליכא  1אני ט״.
װעגעז 1עם 1וסישען האםוניזם ,אל•
זא ,האבען םי  1שוין א כאנ1יןי .לאםי1
איצט א  pipםאן ,װע 1זי^ען  1י , : n־
רער םון 1וםלאנ 1און  n w ” tבאציחװגען
צוס םאלס.
םײז אויםנאכע איז גיט צו •n y y in
לען םיט איינצעלהײטעז ,וױ אזוי עס
סיח1ט ויך איצט אין 1וםלאנ i n 1ו א־
ליםישער לקבען .דער לעז» 1איז נעוזיס
באלאנט טיט t in o n־ די n « n ro ^ :
א1טיקלן םון נענ .אלנין אין ״םא1ײע1טס״.
אלנין האט מעהר  i n Vװענינע 1אויםנע־
הוינעז  o nסא 1חאנג ,װאם האט םאו־
1עקט די גאנצע צ״ ט  1י באלשעוויסטישע
הםלאנ  .1איך װיל בלויז ציהען ױ אױס־
םע1קזאמקיים םון 1צם לעזע 1אויף איי־
נינע םאסגמן ,חאם װארפען א לינט א 1יוי
 i nיאליטישע 1לאנע א־ן רוםלאכד: .
•אלזא ijm ,זיינען די רענירעl it 1
1וםל«נ? 1
םי  1האבען נעםיינט ,אז םא  1אלעמען
און נאך אלעםעז זײנען  nסאוועטען 1י
הױפט־םאכט.
מיר  ivo ’ i n nזיר אב» ,1או  1י זאר
איז גיט אזוי פשוט .אט װאס אלנין
שרײנט װעגען 1עם :
״און *זוי חא» ז י ו * , iro 'P *3ז ס׳איו
דא אין רוסלאגד » נ ו י י ע  iל י י ארג*־
נייפגיעם « ]1מאכפ« :ון א*ין  e«tד •

ם א י י י » » .1י 1י עי אנדערער וײ■
? א ס ו ג י ם פ י א ע  1 1ו  i tו,
די
ד> דאזיגע דאיעלפק״פ איז דורנגןפיחר■ פון
אויבעז ביז אדאי .אן דעי »י>ץ *ון ג«נץ
רוםלפגד יפלתם דער ס * ו ו ג א ר ? » ם
)סאװיעפ נפיאדניו קאםיםייאוו — דער ראפ
 \ ieדי (אל?ם־?אםיסארןן ,דער םיניפפארען•
?אכינעם *ון רוםלאגד(* ,נער די באפלוסען,
װאס װערעז דארפ אנגענוםען ,װערען ■n i
חער יומגעויחדפ דורג׳ו *  vג פ  iא ל
ק א ם י ם ע ם » ו ז י ע י ו « ו פ • <,
און אײדער דער » .p .חאט באפיאנפ א (יא־

גע און אויסגעאיבייפ א ס״גרנ; ,ײעפ <1
גיפ א:יפלעגומען װערען אין ״סןומארתאס״.
עפ י י ז אינלךוג »ו *1גען 1* ,ךןר
נ*ר?*ם" װעפ גיפ *ננעחםןן * נאפלוס
ע ע ן דעס מילען «. P .* ] 1״

אלזא i n ,צ .p .פו( דער נאלשעוױס״
טישער פא 1טײ 1יסטירט זיינע נאשליסע
צו , o nסאװנא ?1אם״.
װי אזוי 1אס םוט זי ה װײסען םי1
צום בא1ויע1ען ניט .צי איז 1אם דער״
 ,i» oוואם איז , o nסא11גא ?1אס" זיצען
מענשען אחן  ,»spװאם האכעז קיינמאל
קיין אײנענע טײנוגנ גיט ,צי עס אי» פון
גרוים ליבע צום צ? .p .
1אס לעצטע װאלט אויסנעסוהט נאנ׳ז
י1א 1שײנ)יר .חאנעז טי1 1אר נעלעזען,
אז נאנץ תסלאג 1שטעחט םיט די קאמױ
ניסטען .אםת ,זייע 1צאחל איז ,אין פאר״
נל״ך טיט  i nבאפעלסעתנ ,:א נאמ
 d v iv — y r 'J pא1יבער זעקס הו;דערט
טױזענ  (1און די אמת׳ע מאכע ,01װאס
האלטען  1י לייצעס אין די הענה סען מען
איכערצעהלען אויןי די סימער .אנע 1עס
טאכט נינ^  1י א1בײטע 1שטעחען שטאל
און אײזען פא  1 1י סאמוניסטען אוז .נא־
טירליר ,נעחטען ז ײ אן םיט צופײחמ•
חייט אאיז װאם זיי גאשליסען.
עס װאלט נעװען װארשיינלױ ,זאנען
מי  ,1ײען  i nזעלבער אלנין וואלט אונז
ניט 1ע1צעחלט ,װי שםא  1 ?1י באשעל־
קערוננ ל י כ ט 1י ?אטוניםטען.
אט װאס נענ .אלנין ש1ײבט איז o y i
ארטיקלל ,פאו־װאס מען זידעלם אין o n־
לאנד  1י האמוניםטעז״ :
װיו יי חי
,סען זידעלפ קאםוניספען.
׳יםזןחם איז ײיי איײי :לת®׳ איי-םען (״ער
אויןי די קאםיגיספעו ,די ת*םוניספזן »1י•
נען יפולדיג .יי ז *לצדינג ז״נען  1יי »ול•
וינ .וי אײזעגבאחנען »*חי? 1׳ילענפ — «
?ל*ג »ו די קאםיניספען ,ד*ס חאלץ *י1
נ*ם — װ*ם דען קענפ איחר קו־יגען *ון די
קאםיניסטעז .דער »*י*ק חאט זי ו •אר»11ן•
פיגפ — *בער די ?*מוניספעו חאנען פויז
װ*ם *ו  u׳ dj׳  . uפדאסװאיעז **חרען נים —
װ*ס »רט ד*ס די קאסיניספעז  :זיי ח*:ען

דע ר
פון

ם.

פערעלםופוער.

י ע ײ «ין יויפןס^גילען .ו<» ו ו tjfiiifM
מײן װפוינווג — <נער י ץ די בןפפע ופ״
פו•
י^ 17בען זיו ױועצפ די
מזנפוס ד» ק^מוניסמען« דאס יןנד חןבען
חרוג נעספנפ די ?ןסוניסצען ,דעס ססחר
ה»נען גמוײעפ די ק»מוניס»ען«  hואף•
מ״לוע איז קלאגעדי! צרליב די ?*מודסצען,
יי ן דעס ןלגעםיעעם תחו ובוחו זיצען !יןי
«ון
 nקןסודספען יו ן לעבען  gגופען
חפנען *יעמעז נײז אײיעו פין דד׳עייד,
װעח *ו רוסלןנד אוגסועי דער חעי׳יןופ סון
די ת#מו)יס»מן«
 n t #רעדען ו ײ ן ®ון צעחן רוסי׳וע ביד״
געי• פמי מדען ני* נןר סענ׳יזװיקעס•
ײ*ס *• »1ליױ ײפפ ו ײ געחײסען װארפען
נל|«ע ױי ןי די ק^מוגיספען .פזוי יעדןן
נןר ®•עקויינפען ,רי^ס יעדע ממו» קצ״
נען ו ײ י י ײ ן י י ן סז׳יזר^ *וליב די ?ןסו•
ניס6זען .פ»יי מדען ,געװעחגליכע **יוגיפר•
פײיייפע״ ייננועליגענפען ,פזוי דזןדזןן «וי••
געקלעחריע פויערים ,פיבײפער און פ»ילו
רויפע ירמײצעס* עס רעדען *לע $ ,חוץ די
?אמדגיסטען און די װן^ס סימי»#יזייצן K io
 nין*םו*יס»זןן ,סען ב^ולדיג■ ?  nגי»
פלס ׳•לענפע צדםיגיסטיײפפרסן טען
זא;*® ,ז ו ײ זײנען נ י  tע ח ר ל י ד,
ו ײ ניצען די ל«גע׳ כדי *ו לעבען «ין װױי ל•
םפג .זיי ®ירקוימען די סלוכח *וליסײערע
•ערזענלינע ײגפערעסען .ז ײ נעחסען ח•#
ב»ר )*וחד( .זי< טפכען יד יחת »י■ סיע•
?ולפגטען• ■#דרײוגז׳ייסעס ,דרעחער ױ ן לוײ
*עמ װןס *וםזר^כען רוסלפנד יוי ף

לעד.״
אונז איז איצט גיט װיכטע ,צי די
באפעלקערונג איז גערעכט ,צי אומגע-
רעכט .װיכטיג י י ז פאר אוגזי װ*ס אם
ענדע דערװיסען מיר זיר װעגען^ דער
ש ט א ר  pע ר ליבע און צוגעכונדענ•
קײט צו דער כאל׳פעוױסטײצער •ארטיי...
און דאר נעחמט אז דער ״סאװנאר•
קאם׳ /ד .ח .די פארשטעחער פון די אלע׳
ײאם האסעז און שיםסען די באלשעװײ
 ,oypאון ווארפעז אויף ז ״ די נרעסטע
כא׳צולדיגונגען — ,דאד נעמעז ו ײ אן אײ
מער די כאשליסע םון דעם צ• ס .מון דעד
קאמוניסטישער פארטײ ! ו ױ אזױ חומט
עס םאו? צום באדויערען ,דערצעחלט
אונז אלדן ניט װעגען דעם .ס׳איז אכער
קלאר« אז ניט םון ליבע...
אלגיז׳ס ארטיקעל ״םארװאס מען
זידעלט די קאמוניסטען״ מאכט זעחר M
שװערען אײנדרוה .נאד »אע אלגין׳ם
ערקלעחרונגען ,פיהלט איחר דאה אז די
באפעלקערונג איז גערעכט אין זײער זיד״
אען די באלשעוױקעס .פון װאנען נעחמט
זיד די םגםח םון כאבאר ארן אונפאראנט•
װארטליכקײט בײ די קאםוניסטען?
װעגען דעם אין אן אנדער ארטיקעל.

א

ז ײ־ ג עזו נ ט
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שװ ע ם ט ער

א ײ ד ע ר אז ענ ם ע ל ד.
אלע שפאיטען

— אויסנעםילם,

אלע װינקעלעך — פארכאפט,
אלע קא 1טען — אויםגעשפילט :
ס׳םזל האט ניט
אננעקלאפט*.ו•
1
לאז אתנטער כײדע הענט,
פרואװ ניט םעהר דאם םזל אױם :
אםשר ,װען דו כיזט םארלענדט,
קלאםט עם אן צו דיר אין חויז ? 1

*2.
װאם־זשע זאל איך טאן,
אויב ניט דעט םאדים ציחען? •
דער בלח פא 1ברענם דעם דאך,
װאם ח-האםט םיר אנטליהען ,י
דער װינט צעװארפם די וועגט,
װאם דו חאסט םיר נעכױט— ,
װאם־זשע זאל איך טאז,
אויב ניט דעם פאדים ציחען,
װען אײנםאל חאט נדץ זעל
אן דיר זיך אנפארטרױט ? !

נדן חײרנע ,װ!
ח כיזם צו כדר געקוםען,
וױ דער אגזאג פון באפרײאונג
פאר׳ן נעפאנגענעם ,׳
וױ דער עחפסער שיראץ »ון פריהלינג
אין דער תיביג״גרױער שםאדט~— .
און װאם חאכ איך געגעכען דיר דערמאר ?
אוםענדליך־םיפען צער !— ...
דו מראגסט די גרױסע לאסמ,
א שטילע ,א געדולדיגע,
י
— #
טאג איץ ,טאג אױס
קיץ פארװאוקש־װארם ,קײן זיפץ :
אזױ קען א םארמירעריז,
א חײליגע כלױז זיק~

זעהר שװער איז דער לעבעז םון א
ױניאן־םיהרער ,איבערהױים םאר די
םענשען ,בײ װעםען די ױניאן איז גי׳צזט
נאר א ביזנעס-אמאניזאציאן ,נאר א
שויע צו פארבערײטען די ברײטע מאסען
צו דער צוקינםטיגער נעזצלשאםט ,צו
א לעבען םון גלײכחײט ,גערעכטינסייס
און מענשעדליבע .זעהר אםם קומם אויך
אוים ניט *אר צו קעםפען םיט בעלי•
בתים .און זײער יױפר ,נאר צו קעםפ/ןן
םיט די ,םאר װעמען איחר גיט אוחגק
דאס בעסטע װאס איז אײד איז פאראן.
איהר קאנט סײן מאי ניט ױצא זײן .צו
ראדיקאל םאר די« װאס װאלטען פאר א
באגדעל אדבײט םארקויםט זייער געװי־
סען ,זײער וזײנט איז אויד זייער צוחונםם.
צו יןאנסערײאטמו םאר די« ײאס םײנען
אז מען יןען איבערבױען א װעלט בלוױ
מיט שטארקע סלינגענדע םראזעז ,ני^זט
רעכענענדיג זיך מיט דער צײט און אזים־
שטענדען ,און מען מוז באזיצען אן אוי-
סממעװעחנליכעז אידעאל םאר גערעכ•
טיגחײט ,גוטע םעחינקײטען צו סאנען
ז י ו חאלטען אויוי דעם גלײכען װעג צו
קאנען בויען.
מיר ,וױיסט און דרעס מײקערס פון
פילאדעלםיא ,םארלירען יעצט אזא כא-
ואבטעז מעסבער און דאס איז אוגזער
שװעסםמר אײדע ראזענפעלד ,א סעמ-
בער םון אונזער ױניאן פאר די לעצטע
 10יאחר .זי איז אימער געויען אחטעו
אלס םשערלײדי אין איחר שא■ איז איז
געוחנז פינאנם סעחרעטער םון אטאליגען
לאקאל .און םעהר װי  4יאחר איז n
נעווען סאמאלײז סלוירס אין אוגזער ױנ•
גער ייבער ארגאניזאציאן.
שוחנסםער אײדע ראזענפעלד םאר־
לאזט אונז איצט און םיר וױנשען איהר
גלײן אין איהר װײטערדיגער ארבײט .זי
וועט אםשר װײםער מעטע זײן אין דער
ארבײטער באײעגוגג.

לעצמעז שבת אװענט חאכען טיר גע•
האט א ^סעגד א»י״ פאר שוחוסטער רא•
זעגםעלד איז ױ איז •חוזענםירט געװא•
רען םיט אײגיגע פרעזענטען.
םיר ײיגשען איחר צו םארנוצען גע•
!.״נטערהײם די אלע פרעזענטען םון דער
ײגיאז און פון איח^ םרײנט.
־
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װעט דט אפיטטעלען די געװאלד־אקטען םען דך אנשטױסען ,װי וױכטיג דאס
םון *םאיציסטי׳ /װעלען זײ אלע טיט א װאסער מוז זײן םאױן קערפער .צו יעדער
מאר ״רעז״גען׳ /דאס װעט מאכעז א טעטיגהײט םון קערפער םאדערט ויד
נעװאידיגען כאאס אין א סך יעטערט .װאסער ,די צערען ,װאם שטעלען צווא•
דאס חאט געהאט א וױריווגג .אבער  |yoטען דעם קערפער װאיטען קיץ טיגוט
י,אן זיך םאריטטערען ,וױפיעל די סא־ דט געיןענט לענען אהן א גענוגענדער
ציאליסטען און טרײר מדאדסטען זי ײ מאס װאסער.
אונוער לןערפער האלט אבער אין איץ
גען דא שארפאיגט געװארען ,אז ד י בור״
ז׳ציאזע צײטונגען געהסען ?יך אן פאר םארלירען װאסער דורך די דרען״ םיר
)סועציעלע קןרעסוןנדעגץ cד ן רוים(
זײ .אץ םיעי״ע געגעגדעז איז מעװעז םארלירען װאסער דורן־ די קישקעס .םיר
 pcאירא װ .בױרד.
אײגפאך יןריעגס־צױעטאגר ,די ציװיליע םארלירען אױך װאסער דורך דעם אטחע•
נ^ך דעם ,וױ דער ■ארראמענט אין אי־דגונג ,און װ אי ט אויך געקענט מי ע ען באפעייזערונג  vnאין טאגכע הינזינטען מען ,װײל די ארױסגעטאטעטטע לוםט
םײגוזײט ,אז ג?ען איז אנסיאםען פון באהאגרערט געװארען א סך ערגער ,וױ איז םײכטער ,וױ רי איינגעאטהעםםע,
איטאליע איז אױםגעלעזט געװארען און
ג״ע װאחרען זייגען באיפטיניט געװארען ׳שלאכט־םעלה עס איז דאריבער גוט #אין צײט פןו קריעג ,ביטעת א געגענד איז און טיר םארלירען װאסער רורך דער
װאס די פארטײ ה«ט נ א ״ 1.י א ס ען אין רי פארגומען גאװערען םון א םרעמדע; הױט ,װײל אונזער קערפער האלט שטעד
םאר דעם 15טען מאי ,האט זין אנגעהוײ
דיג אין שוױצען ,אפילו װען דער שוױיס
נען אן אגיטאציע אין די רײהען םון דער װאהלען זיר יא צו באטײליגען.
יפונא
דער באיצלוס פון דער סאציאליסטײ איז אזוי לײכט ,דאס ער איז ניט אגזיכ־
דאן איז געװען נאך א םראגע .די
סאציאליסטישער •ארטיי ,אז רי װאוד
לען צום •אריאםענט זאיען באיקאטירט קאטוגיסטײטע פארטײ חאט אשילו ניט שער םארטײ זיר צו באטײליגען  pmדי טיג.
דורך דיעזע אלע קװערען האי־טען ט־ר
װערען ; אז רי סאציאליסטישע פארטיי נעהאט אין זיגען צו באיקאטירען די וואחיען װעט געויס ארויסרוםען נײע
װאהיען ,װען די סאציאריסטײשע פאר־ נעװאיד-אקטען און אין רעם קאםפײן אין אײן םארלירען װאסער םון קער»ער#
זאר זץ־ אין די װאהלען ניט באטײריגען,
טײ װאיט זיו צורוסנעהארטען ,װארט רי װעי־ען געװיס םאלען א סך קרבנות םון און די מאס םארלױרענע װאסער טוזען
אױס סראםעסט נענען די רעגירונג םאר
אױםלעזען דעם פאריאמענט ,און אױך קאטוניסטײטע פארםײ נעװעז די א ײנצ ײ דער כרוטאליטעט םון די פאישיסטי' /און מיר גוט מאכען ,אויב םיר וױיען אויס״
אלס •ראטעסט קעגען דעם ״וױיסען נע רעװאלוציאנערע ארבײםער ם א ר ^י מען קאן אױן ערװארטען^ אז די סאציא ‘ האלטען אוגזער קערעפר אין א געזוגםען
טעראר״ םון דער בורזשואזיע .אנדערע אין פערד ,און םיעלע װאס ׳פטיםען גע־ ייסטײטע פארטײ זאל אויסװעהלען וױי־ צױטטאנד .א טײל םון די װאסער יןריגט
װעהגליד םאר די ס א צי א ^ ס ט ען ,װאלטען גיגער פארטרעטער צום םאריאטענט ,װי אונזער קערפער דורך די שפ־יז ,װאס
ז״נען אבער געװעז מיט רער מיינונג ,אז
די צאהל ׳ װאס זײגען געװען אין םריחער־ טיר עסען ׳ וױיל יעדע שפײ? ׳ װי טרוקען
די סאציאליסטען רארםעז זיר יא בא״ יטטימען םאר די קאטוגיסטעז...
אגב ד׳אבען די ״סאיציסטי״ לעצ־ דיגען פארלאמעגט ,װאס דער קעניג האט זי זאל ניט זײן ,ענטהאלט א געװיסע
טײלינען אין די װאהיעז ,און אױןי «
האנםערענץ םון אלע טײיעז םון דער אר־ טענס סאייארעז א סר םוז דיער פאפו־ אויפנעלײזט .אין לעצטען פאיילאטענט טאס װאסער .אבער םון די שפײז אלײן,
בייטער באװעגונג איז ענדלץ־ באשראיי יאריטעט .זײערע געװאלד־אסטען זײ־ האבען די סאציאי*יסטען געהאט  150דע־  jסײדען די באשטעחט אויסשליסריו פון
סען געווארען ,זיר יא צו באטײריגען .נען נעװען ׳שױן צו ע ר ײ צנ ד מ און עס פוטאטען ,עס איז אבער אונטער די איכד מילך ,זום און עהגליכע װאסערדיגע
דער קאנםערענ״ו איז אםגעהארטען נע־ האט געהאט א םארקערטע װירחונג .אין יעטענדעז ״פװער צו זאגען ,װי םיעל זײ שפײזען ,קען ניט צוריקגעכען דעם קער-
אנפאנג האט םעז געחוקט אויף דער װעלען ערװעהלען צום נײעם םאריא־ פער די גאנצע טאס װאסער ,װאס דער
װארען אין דער שטאדט מאנזא .אין \ k ,
הערפער םארלירט .עס איז דארום נױ•
האל םון די סםריט האר ארבײטער חברה ,וױ אױף ^פ א ט רי א טעד /מענישען ,מענט*(.
אין דעש איצטיגען מאמענט איז אי ‘ טיג אויך צו טרינקען אײניגע גיעזעי ווא•
ױניאן .דער האל נעשינט זיד אין סאמע װאס •צטעיעז זיר אײז פאר זײער ראנר.
הארץ םון ארבײטער־קװארטאר און די װאס װײםער האט סעז אבער דערזעהן ,כערהויפט יעװער םאיאױסצואזגען - ,װי סער יעדען טאג.
פראסטע ,פשוט׳ע װאסער איז אלעס
װאס זײ זײנען אין ד עי אטת׳ן .א*ילו אזױ דער נעלסטער פארלאמענט װעם
*םאשיסטי״ האבען ניט ג^ואגט צו קױ
טען אחין אנגרײםען די פארזאמעלטע .אין מאנכע בורזיטואזע צײטוגגעז װערען אויסזעהן .עס קאן זײן ,אז ער װעט ער־ װאס מען דארוי טרינהען .ניער ,אדער
די ״שוין איצט אננערוםעז ״מערדער״ און װעהלט װערען דורך געװאלד און װעט אנדערע ״סאםט דרינחט״ זײנען ניט בע״
אכער אױן דא איו געװען אױסגעשטעיט
״גענגסטערם״ און די רענירוגג װערט םארטרעטעןז די געװאיד ,גיכער ,ווי דעם סער ,נאר ערגער ,װי פשוט׳ע װאסער.
״ייקעטס״ ארום דער האל ,צו פארהיטען
אויפגעשאדערט זײ צו אונטערדייהען ,םאלח .אבער דאן איז א םראגע ,צו דאס מילך איז א שפײז ,און אויסער די װאסער
אן אנםאי.
סאלה װעט אזא פארלאטענט לאנג דוײ ענטהאלט זי אויך געװיסע נאהרהאפטע
די מײגונגען אויןי דעם קאנםערענץ ,אפצױטטעלען זײער טעראריזם.
נאטירליך ,א סך האט צו דעם בײ־ דען .סען יזאן ^פויז אפ״טר איצט פרע־ שטאסען ,װאס דיענען דעם קערפער איס
וױ  p i rבאםערקט ,זײנען געװען םאר־
שיעדען .די גאציאגאלע עקזעקוטיװע געטראגען די ״ליעג םון די סאציאליס־ גען ,וױ יאנגג װעט זיך האלטען דער ני ײ שפייז ,גיט כלויז אלס געטראנק.
דער ר(ערפער פארלירט װאסער און
םון דער סאציאליםטישער פארטײ ,װאס טײ•:׳; כייניציפא^סעטען״ .די ״י 4י עג״ ער פאריאטענט V
װאסער דארםען מיר איוזם צוריקגעכען.
האם דעם קאנפערענץ אײמערוםען ,האט האט אונטער איחר טםיפלה סיעי 4״צטעדט.
*( רער איטיקעל איז *רויםגע*י?* גע־ זומער־צײט םארלירט רער קערפער מעחר
שטריינג אפגעהיט דעם טאנעס״ארדנונג די ס א צ ^ לי ס טי ש ע םוניציפאלע א פ ײ
און נים געיאזען די דעבאטען םארקריכען ׳טעלס םון איבער צוױ  ,חונדערט ׳עטעדט װארען פון איטאליען ♦ז ^8ר װא:ען >ו*ר די װאסער דורך שװיצען ,דארםען מיר זד
סער־צײט טרינחען מעהר ,אבער טריניזען
אוימ ז״טיגע וועגען.
%
האבעז עיחלערט ,אז אויב די רענירונג װאחלעז.
דארםען מיר װאסער יעדען טאנ ,סײ זד
ע סאיז גערעדם נעװארען :
מער ,סײ װינטער־צײט.
אינגאנצען אםיטטעו־זן
 .1װעגען
װי ארעם אײנער זאל ניט זײז ,ו ױ
םון די װאהלעז.
שטארק םאמומען ער זאל ניט זײן ג ײ
 .2זיך צו באטײימען אין די װאה־
דער ארבײט ,יןען ער אויםפיהרען צו
>ען נלױז םיילװײז.
טרינקען אײניגע גיעזער װאסער יעדען
 .3צו נעהםען א םולען אגטייל אין
טאג .דאס קען איהם סײגער ניט פאר־;
די װאחיען ,אזוי װי םריהער .און מען
סון דר .כ .דו כ א װ ס קי•
װעהרען ,און עס װעט םיעל העלםען צו
ראט געקאנט רעדען בלויז װעגען די דרײ
האלטעז דין קערפער אינערליך רײן PK
פונקטען.
געזונדען
א
ץ
א
קערפער
ץ
י
ז
צוחארטען
אום
םאן
דארף
ארנייטער
אן
װאס
א חוץ די דרײ פוגהטען חאט יעדע
געזונד.
אינערליכע
םאר
ױאסער
צימער,
שדאף
אין
לופט
םרישע
—
צושטאנד.
דעלעגאציע געדארםט געבען אן ענטפער
װאסער דארף אויך באגוצט ײערעז
רײנליכקײט.
אויםערליכע
און
אױף די םאלנענדע צװײ פראגען :
פאר אויסערליכער רײנליכקייט .יעדער
 .1אויב עם איז מעגייך פאר ' ז ײ
מענש מוז נעהטען אפטע בעדער ,ספע־
גע־
מיר
האבען
ארםײןעל
לעצטעז
אין
סומט
ארבײט
שװערע
טא;
א
נאך
לען
אונטער די אוסשטענדען אנצוםיהרען אן
ציעל םוז דאס טאן אן ארבײטער ,און
װאס
זאכען
םילע
דא
זײנען
עס
דאס
זעהן
צופיל
אן
זיר
זאטלען
עס
װאס
דערםוז
עלעקשאן קאמםײז.
אט װארום.
 .2אויב זײ דענקען ,אז עס איז אן ארבײטער הען טאן פאר זײן געזונד ,סון דיזע שטאפען אינ׳ם קערפער.
וױ מיר האבען שוין םריהער בא״
מענליך אנצוםיהרעז איז זײער דיסטריקט טראץ דעם װאם ער איז געצװאוננען צו
דויר אונזער אטעמען באםרײט זיך
א םאליטי׳טען קאמפײז ,אהנע צו ׳טטע־ ארבײטען א גאנצען ט<ג; אין שאפ .אי ‘ אונזער קערפער םון א סײל םין דיזע שטא־ מעריןט ,שװיצט אונוער הױט שטעגדיג,
נעשטעיט האבען םיר זיך בײ דעי עיקלע־ םען ,אבע* אין סארלױו* םולם טאג ווע־ זומער און וױנטער ,נאר זומער םעהר װי
>ען אין געםאהר זײער לעבען.
נאר א לאנגער דיסקוםיאן איז בא־ רונג ,וױ מענלץ־ עס א*ז צו געניסען גע־ רען זײ געשאפען םיל שנעלער װי אונזער^ װיגטער .דער שוױיס װאס סארלאזט
^לאסען געװארען אין װאהלען זיך צו נוג םרישע לופט אםילו בײ דער ארבײט ,קערפער קען זיך באםרײען םון זײ .דער אונזער הויט דורך אונצעחליגע קלײנינסע
באטײליגען .םאר דעם האבען גע׳טטימט אין שאפ
רעזולטאט איז דאס נאך א טאנ ארבײט עםענונגען )קאנאלען(  pHאונזער הויט,
דעלעגאציעס םון  44דיסטריהטען מיט א
אבער אץ שאפ םארברײנגט מען דאך עגטהאלט אונזער קעיפער אזוי םיל םון
םאריטטעהערעאפט םון  1W׳ 58יטטימען .גיט דאס גאנצע לעבען .בלויז א דריטעל דיזע םידיגקייטס ;יםטען ,דאס מיר פיחלען באשטעהט ניט בלויז םון רײגע װאסערי
נאי אייר םון געוױסע זאלצען ,װאס זײ־
די דעלעגאציעס ,מיט א םארטרעטער־ םון זײז לעבעז פארברײנגט דער ארבײ־ זיך מיד.
^אפט םון  5,778׳עטיםען ^אבען גע־ טער אין שאפ ,אויף צוױי דריטעל םון זײן
אין פארלױף םון שלאף ,װען אונזער נען אױםגעלעגט אינ׳ם וואסער .װען דער
׳צטימט ,םען זאל זיר איז די װאהלען ניט לעבעז איז ער נאך אלץ זײן אײגענער לוערםער רוהט ,װערען זעהר װעניג פון שװייס װערט אויסנעדאמפפט ,בלײבען
באטײלינען 5 .דעלעגאציעס ,װאס הא־ בעל הבית און אין דיזער צײט קען ער דיזע גיפטען געשאפען ,אין דער זעלבער
נען םארטראטען  7,80Uםיטגלידער ,הא־ קייגען אזױ פיל פרישע לופט וױםיל ער צײט ,דורך ארײנהריגען אין ־אונזער די אויפגעלעזטע זאלצען אפגעזעצט אוי^
אויב זײ םארבלײבעז דאר־
קערםער גענוג סרישע לוםט ,װערען די דער הױט.
בען אינגאנצען ניט גע^טיםט אין דער װיל נאר.
פראגע.
דע^ ערשטער און דער וױכטינסטער אנגעזאמעלטע שטאפען פאדברענט ,און טען צו לאננ ,װערען ז ײ אויםגעיעזט ,און
אויח דער לאנפערעגץ איז אנגענױ םלאץ צו ק־־יגען סיישע לופט איז אין דער סערםער באפרײט זיך־ םון ױי .אט אויסער דעם װאס זיי גיבען ארויס TT pc
מען געװארען א רעזאלוציע .אין װעלכער
עס װערען םאדדאםט די בורד&ואזנע שלאף צימעד .העכעױ א דריטעל םון אונ־ דערפאר פיהלען מיר זיך אזוי דערםרישט אן אונאננענעהמען גערוך ,זײנען ו ײ אויך
זער גאנצען יעבע; םארברײנגען מיר אין ;אך א גאכט יטלאפעז איז א לופטינען
פארטײען םאר דער געװאלד ,װאס ז ״ שלאױ ציטער .דיזער דריטעל םון אונזער צימער .קוים אבער קריגען מיר ניט גע־ רײצבאר םאר דער הויט.
געברויכען קעגען די ארבײעםר.
עס איז דארום נויטיג אפצואװאשעז
אין לעבעז איז אין כיאנכע הינזיכטען דער נוג םרישע לוםט אין םארלויף םון דער
דער רעזאלוציע װערט אויד בא^ולדיגט וױכטיגסטער ,װײל אין פארלױף םון דײ נאכט ,נעל^נגט ניט אונזער קערפער זיך די הויט ,זי רײן צו מאכען און מאכעז
די רעגירונג ,אז וי מטעהט אםען אױף
זער צײם םארריכט דער קערפער דעם ש*• כא^ײען אינגאנצען פון די אנגעזאמעל־ פלאץ םאר דעם נײעם שװײס .בעדער
דער זײם םון די -װייסע גארדס׳ /אין
טע מיעדקײסס־ניםטעז און דערםאר םיח־
דער רעזאלוציע ווערט נעזאגט ,דאס די דעז װאס ער האט נעליטען פון א גאנצען לען מיר זיך ניט דערםרישט אין דער זײנען אױך נויטיג םאר דעם ערפרײשענ־
טאנ טעטמקײמ און כיאכט זיך גיײט םאר
בורז^ואזע םארטײען סיהרעז אן זײער דער טעטיגהײט םון קומעגדען טאג .א םריה ,נאר מיעד און שלעםעריג ,װי נאך דען אײנדרוין ,װאס ז ײ מאכען אויף די
עלעקשאן־פראאפגאנדא מיט טעראריס־ לופטעער שלאף ציטער איז אײגע םון די א טאג שװערער ארבײם.
נערווען םון דער הױט .די בעדער דינען
סישע אקטען ׳ און דאס די קאנסטיטוציא־ ער׳טטע נויטװענדינקײטען פאר א געזונ־
דערםון איז לײכט אײנצוזעהן ,װי דארום ,װי א טאניק פאר דער הויט ,זײ
נעלע געזעצעז-טון לאנד זיינעז איננאנ^ען
באזײםיגט געװארען .עס װערט אויך דען לעכעץ .די װאס ^לאסעז אין גאנצען נויטיג עס איז צו האבען םרישע לופט מאכעץ די הויט שטארקער און רעגולירען
אלע פיער און צװאנציג שטונדען םון טאנ
אויסנערעכענט די געװאלד אקטען ,װאס אויױ דער םרײער לוםט ,אדעד אין ״טענט״ און סםעציעל בײ־נאכט .װי וױכטיג עס די בלוט צירסולאציאן אין דער הױט.
)פאלאטקעס( זײנען אימער געזוגטער אזן
די װאס טהיען םיזישע ארבײט ,אר־
זײנען באגאנגעז געװארען קעגען די סא־ םרישער װען ז ײ ׳טטעהעז אויױ פון שלאף איז אנטונג צו געבען ,אז דאס שלאוי־
ציאליסםעז איז טרײד־ױניאניסטעז ,װי און פיהלען זיך א נאנצמן טאג סונטער־ צימער זאל זײן לוםטיג.
כײטער אין שעפער ,שװיצען מעחר ,װי
םען האט געםארדעט מענ^ען ,פארגיכ״ ער װי די װאס שלאפעז אין א ענגע; שלאף
אבער דאס זײן אין פרישע לופט איז די וואס טהוען ניט קיינע םיזישע ארבײט
סעם אםיסעס און צושטערט צײטוננען.
גאך ניט גענוג ,מען דארף אויך אטחע״
ציכיער מיט פארטאכטע פענסטער.
מען װאם טיעפער ,ארײננעהטען אין זיך א  pדארום״דארםען ארבײטער נעהםען
די רעזאלוציע ?רײבט עס צו צו דעם
אױםגעבלאזענעם איםיעריאליום ,װאס
װען מעז ערװאכט א םידער ,נלײך װי אזוי םיעל םרישע לוםט ,װי נאר מעגליך ,כעדער גאנץ אפט.
באחערמם איצט אײראיא ,און ײעלכער נאך א שװערען םאג ארבײט ,אין קאפ איז
אױוי צו רײנינען די הױט איז א לעב״
און אטהעטען דארןי מען דורך דער נאז,
װי א טוטאן ,איז מױל םיהלט זיך א בי־
אלס א טאגיק פאר
*טרעבט צו שאפעז א םיליםערישע דיק -טערניש און אוים׳ן הארץ איז פאסקודנע און דט דורכ׳ז סויל .אויןי דיעזען פונהט ליכע װאנע גענונ.
סאטור.
עס דארןי דא געזאגמ װערעז ,דאס די איז א סיםן דאס אין םארלויוי םון שלאוי האבען מיר זיך עטװאס ברײטער אפגע״ דער הויט איז א קאלטע שפריץ באד
שמעלט אין םריהערדיגען ארטיהעל ,און
 #אװאנטי״ דער הוי»ט ארגאן םון דער םא־ איז דער קערםער ניט געהעריג אױסנעריײ טיר װעלען דאױם קײז סך צײט דא :יט אדער א ים באד בעסער.
 pnאלע םאדערגע הײזער דינעז דא
*יאליסטישער פארטײ אין איטאלייע ,נינם געװאדען םון די םאי־שידענע מיריג־ סארלירען.
חאם די נאנצע צײט אגיטירט ,או די סא״ קײטס ניפטען װאס האבעז זיך אין איהם
א דריטע זאך ,װאס יערער ארב״םער װאנעם ,אין די קווארטאלען ,װאו עם
ןױאליסםען זאלעז זיר יא באטײליגעז אנגעזאמעלט איז םארלױוי םון א נאנצען
אין די וואחלען ,און דאס האט געוױס טאנ ארבײט .אזא שלאף איז ניט ערפירי -קען טאן ,אום אױפצוהאלטען זײן גע״ נעפינען זיך מעהרסטענם אלםע הײזער
ווגד ,איז ריינליכקײט .עס איז צום
נעםאכט א װירקומ ,איז געםיהרט צו שענד איז ברײגגט ניט״דעם קערפער די שטוינען ,װי וועגיג אויםמערהזאמיוײט א אהן װאגעס ,זײנ^ן ד • 8אבליק בעחגר.
 ,o nא? די וואחלעז צום ■ארלאםענט זא• נוצעז װאס ער דאחי ברײנגעז.
נרויסע צאהל ארבײטער שענסען צו חנר און נױ יארש? ,ײעגדיג ארוםגערינגעלם
>,צן גיט באיס*טירט װעחון.
 n nםיט װאסער ,האם גענוג ים־בעדער ,םרייע
אין םארלויף םון טאג ,װען אונזער קער־ בעסטער ,װירסזאמסטער אוז איז
זיד אסצוהאלטען םון די װאהלען אין ■ער איז טעטיג ,ווערען געשאסעז אין אונ־ ועלבער צײט ביליגסטער מעדיצין — ווא־ י*ח •דױואםע ,אום יצחנר אײנער מיי
 v w a v * o nםאםענם ,וואלט נעקאנס וער סערפער געוױסע שםאםען װאס זײגען סעה
קאגאן אױספיחראן זיך צו גאחנו
וחנחנן איז צװײ וחמען .שצדליך פאר׳ן קעריער .םען רומט ד^וא
*ױ
אונזצר תצרפער נאשטצחט סון דר^י-
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ii*«p>*Baynya
** 9דאנט 91י־ זײ  • nיע סע׳ /אןן וײ
®‘ יען  9־ויסגענען י9של 1ױלען ,עי*»9ע1ם,
 ?9סען  9f־מאגט «  9י א״ועם די •־עסע ,ד  9י1י
עי ווליב ד;פ ניט װןרעז קײן לומ• און
*ר״בען • 9ס?װילעז 9* ,יקעיט׳ אויג עי vn
 19אינטעליגעגטער און עחרליגער סעגא,
י 9י1״ ער עי׳•® 9יויסװ«יוע 1מוט און  9רויס״
?וסען סי» וײ] :אמען ,ואל די װע ®,,קעגעז
דעס ויל״גע?ױװדעצען ,די װע•*® װעפ זיך
;ןו ױ ס  *nsאיחם אנגעמען ,צװײטענס ,ג 9ו
ײי W 9 1מ9י*« 1JM1 /ו| ♦ויי /צ״ג« 19
 9י ,*•9® 11איז ז 9־מ 9נט געײשי׳ען אוצזער
ירעסע שא־ אימיצען? װארום דר״יקען מיר
אײער גרי 1״? װןד 01דרוקען מיר בריז״ וון
אניעיע ? איז יען דא  nנולעי ״;עיעכמי;*
לײט״ /אין װעלנען עס ?אל גיט געדי? 1ט װע״
דען  9 19י *?1על  9י לי  9ברץ״4•?!*, ,כער vn
ני» *יז אײנק^ 9נ מיט דער 9נגעגומע•
:ער י 9ליסי Vגײ /1ן 9י דעס װילקלױ אינ״
טעליגענטען  9ינײטער איז גיצא די מעדעסטע
וויפװענדיגמײפ צו געחן זונען די חיגטער•
טיר« .אר איחם איז  9וען די *ר9נט״טיר<
?ריטיק איז פון דער חענסטער וױנטיגקײ®,
און  uאיז װילקאמען^ 9בעד ^ריטיק| tj ,
 pipזידלערײ /גי® ?ײן ׳•מוץײו 9יוע ר ײ,
א-ין אײעיע ״אינטעליגעגטע״  9יב1יטער זײנען
 p rדעש סאי® 0911 ,קאגען נאי 1ו9י»ען  Tםוץ/
זידלען זיף ,זאכען ליגעגס• .אי *9עחט pt •,
9» 19ל 9זעלכע בלײנט גי» קײן ;9דער װעג/
װי ךי חיגמעײפױ.
י« פריד — .די קליינע »א«?ע ,י9ס איז
;עװיס  9ציח געגען װעלכער די מני  9ן װעט
מוזען אױ^עסען  9״®יז״קען  : i«9P<♦ 9עי
מיר װייסען׳  ?9י9ס ט:ט אויך די ױני19
 9זוי װײט ,װי עם איו מעגליד .אײנס איז
קי 9י 9 /ז איצט ,א״דער עס איז געקומען צו
 9ן אלגעמײנעם סעטעלמענט ,איז עס ניט ;וט
מעגליף »ו אוגטערנעמען ע«ל 91ס עינ^-עס,
רײדען װע׳י
״עי 9£י איז עס ג9נץ איכעריג
;ען דעם ® ,19ח9גדלען ,איז אימער נעשער,
וױ רײדען ,א 1ן נדי צו מ9בעז *,id 9״ צו
 ®9יי ״ק 9י 93רײ׳י» 19ע 1ער׳ /איז נוי«יג,
אז יעדער עחרליכעד 9רבײטער ,חאס  11ײס װע־
גען זײ ׳ און װעלכע ב 9ח9לטען זיך אויס וון
דעי י 1גי  9ז׳ ז9ל אויף ?ײ  9נװײזען די ב 9־
ט־עועגדע ױ נ י ^ מעגעדז׳יערס .םיר צװײפ־
לען ני®׳  9ז י 19װעלען גענומען װערען די
נוימיגע אריא ;עגען זײ /א 1ן זײ װעלען  9יער
ע«9כ® ײעיען® 9י ; y®iױגיןז ^ עי ע ר 9 ,יער
זײ װעלען איז ג 9ניעז  9רויס;עטריבען װערען
זיז ®דײד.

ניפ ,אוינ  19^ 1’ «1ײ # ®9רעג* דערצו.
ג#ד אלעמען איז עס דאד • 9י*9111ע 191
אסת ,עס  n vnװעד/צ 9ג צ 1יעחן ,־ווי פילע
אונזעיע  9י 113מעי «  t f j j i p r 9זײעי צי 1י/
און ®אר׳פוילען ףײעי* לעצצען סעגט ,און
אין דער חײס  tflyxא 1י ס nt i n ■ 11ײ 9
אטיקעל נר1י®9 .נער י9ך ר״אן די in ’19
ייך ניט  9יי עןןי׳נען אין דעם9» ,רלאנגען
 p tב9ש׳ עי ז 9ל ♦א״ןועיען צ 1יאוילען אין
י 1י ל עי אין י 1או ? * p it / 19 19מען «*•911
עס« 9 ,׳יי /געי; 9,ט אויסויח-ען ,װעט עש
 : 9עי ןןעלוען{' װע*ען דען די געמנלעי־ס גיט
;עוינעז ^ P ’Pדע• ♦^ '0 *9געװיס טוט 11
ױגי  9ן י9ס בעסטע׳  19די  pxvfiחולאוז fc9i
9לץ מעדןר און מעחי®'9י״י*ױ;דען .דורף איחר
עדי ? 1ײ׳י9ג9ל א־נ♦  ®,צ*  ®,,די ױני» 19ו
9£ראינטערעסירען די  9ינ ײ ט עי אין װינטיגע
לע:עגס־ןר 9גען? ,י טיײט in ,דער א־נײטעי
ז9ל *9״-ען  93ײעמען ד♦ ■י־ײע צ״ט מיט
יײעגען  9נוף #און  rnir, ]yzir,דעדוון ,מיר
9ז מיט דע• צײט װעט »יד די וױר־
קוג;  p iבילדוג; ײ^זען ינט 9רקפיחלען צװי׳
׳יען די 9יבייגטעי• ,אין די ■ויקעך-גיים־חולאת
דרעט אי*ץ ח9בען װעגעער «  pװעגיגעי אליסוח
אויף יי  9י נ י 1טע• ,מ ײ נ 9יען זיף גיט ,מיר
וױיסע! 19 /י9ס א 1ז  9ג9נ״ 1י 9ג;ז09ער סי9־
צעס:9 .ער מיר זעחען ני» אײן /װ19* 09
לי ’ ׳’*9 191-נדערעס און בעסערעס ® . 19מיט
געדואלד * 19מען ניט מ 9נען די מענ׳ 9ען גי«
קליגעי און ג  ®,מ9ר9ל 1אער,
כ .א ס ס ר א װ ס ק — /מיר ל9גען ני®׳ ו וי
לי :די גריגדע 0911 /מיר חאבען אוין tt9
9נ;.ע;עבען ,זיד באנוצען מיט די *וגדייקטע
י 9-טיצען איבע״ די יאלעשטינעי 9י;-עלעגעד
;עגלוינצ׳ ♦if 19
חײטען .װ9ל*ען מיי־
לז^נעך חאבען אירקעגד א וזידקוגג אויןי די
ל 9יטיגע ״מו׳גליס׳ /װאלאען מיר ■א*קו?ט
אוין• מ9נכע גדינדל /ייין 911י«4ען זײ ® 9י־
עוענטי*י:צ9 .נער מיי  1ײנען 1יבער׳  19ניט.
צ 9צו  0911י 9ד®:*9עמעז אוסזיספ ■ל9ץ אין
דעד *ײטווגן
ש — .c ,עראפ  lieאײעד בײף ח 9נען
מיר 'ג 9יגי צ • 9דאצ9גע 0911 /1אײגענטליך
איזזי וױלע ,און וואט עס לןומצ® 9י אין  9י1ער
סוח .עס איז װירקייד ; 9רויסער דחסגוח.
עיעס װילט איח*  9 *191יאיח ,איחר אדיינ*,
:9ער עס  t^yeאײד לחלוטין די ועחיגקיי®
צו ני 9נען זיד *9ר׳ימעגדלױ־ ■ 9י :9דערעי
צ 1ז ; 9עז ns ,די »1לד איז גי® אײערע /נ 9י
א 1י״1ערע׳ *; 9ען מיר ני®■ 9נדע״ע ® 9י 9טע־
חע 1מיי  .9 ’ *91די ; r,rצו אײך ,א 1יב איחר
װיל® איײי « 9עסען ,מײדט אויס סליצח,
מײדט אויס רמ 1ים 0911 1» .טויג עס אי ױV
דערװײל ? 19י 9יעדער אײנער י9גען זי09

אונזער ״ויחןאלער״»רע•
זידענט.
)שיוס פון ( 10 0 " 1
שטעחט חעכער פון אירגענד װעלכען
?י*אס ׳ אדער גרויע אין יאנד ,אכװאחל
נשתיקח האנען די וױ די לעמעלעך גע•
געפען םון דער חא;ט װאס חאט זיי גע•

שפייזט.
האךדיגג ה^וט אפילו אט דעם קאמא־
פלאזש אױך אװעקגעװארםען /אדער ריכ־
טיגעד געזאגט — די קא^יטאליסטישע
אינטערעסען האנען דעם קאטאפלאזש
אװעמעװארםע! ,ערװעחלענדיג חאר־
ױגלען אלס ■רעדדענט .די האנען ניט
געװאלט נעמען מעהר שאנסען מיט א1
אטכיציעזעזי טענ׳שען און זײ האבען דער•
םאר אױסגעקליכען א ג ע ח א ר כ •
 tא מ ע ן מענשען,
און ו ײ האכען געכיאנט זעהר א גוטען
אױסװאחל/
עס זעחט שוין אױס צו זײז זיכער ,אז
פיר .הארדיג; װעט ניט רײדען װאס סען
דאיו״ ניט א\ן װעט ניט טאן װאס מען
דארוי גיט.
ער איז וױרקליך דער א י ד ע א •
ל ע ר פרעזידענט״ ער װעט רײדען בײ
םאדשידענע ;עלעגענהײטען ,װי מען
דארף רײדען— ,־ דאס ה״סט נאר גישט
זאגען און םאן װעט די אסתע רע״
גירוגג םון לאנד — די טראסטס אוץ די
קאריארײשאנס — דורך דיערע פאר-
טרעסער אין בײדע חײזער םון קאנגרעס.

בי  _ Jאיין״ ןן 1יי ך * 1ור*גע סי» /ן *t t
ח ן  ; :ן צורי? ?ןוען מיי י ײ ו ענאיזןיען׳
םיר ? «:ען ;»רני« ג^ן-*■ ,״בי-צ  y;i$nמיר«
 vn c$iי ױ ף די אור?#כ?ן וון דעם »יי ו#ר•
י ד ױנז
•#ןמיגצזנן ענפועי* /נעי
^יגגעגענען,
»וליב געװיכע י װז #נ ען
וייײכט ־יי^לי גע״וען דאס ג^יכסמע ,װען
ייחר »יײנ£ו איחם זןלײן ןועגען דעם,
ה ,צוקער ,פאעדפאן
םי«ע — ,עש  vnגעדרען יודגז  v 'v tאןדמע;*
ל 1ן *ו ^לגעו י ײ עי ןי ע לן ד ו מ און צו
זחן»דם פעיר-װעלל דינע״ וון גרודער יולמס
;*־*ד׳דצ״ן ,געװעזענער ן רנ אג ײוןי ױ ז
 .41מיר קענען זעתי גוט
נ;דז»ער פר1
נרורער ^לד׳י*ײ  4מיר װײסען ׳ *? ער חא*
;עצרײ פ^ר זײן  ,kn ; 9hאון דאש ער
כי«ר •ארדינפ ד• אנעימעגונג *זן דער
יו דןן ,פ*ר װעלנעד ער חאט יאתדען״לןג;
געןרנײ* ,םיר חאבען זעחי געױאוגייען צו
ןײן מים אײו .ן^בער ;ראדע דעם זונטיג חא•
ב;; טיר געמ*»  9צוזאמעגקונו• יויןי דעם
 -opפון פמר^ג^רעבעגעם גענ^סע פין ,מון
עס  vnגעװען ױמסעגליף פאי־ יו נז *ו קוםען
גו אײר• .ינו■ קײן נח ניט ;עחןז* .מיר
װילען אבעו נאנוצען זיו מיט דעד ;עלעגעג־
ל;
ער*9
תײט צו װעאען ברודעד
ט״העטם פאר בראדװײער טע־
יין א‘‘‘) ,װןס עד װעמ אוגטעינעמען ,וױיל
אטעדס צו רעדוצירטע פױתען.
אין קײן ׳•לעכםער,
 voזיינעו זיכער,
*דער « cילו *וױיפעלחאפפער אונפעדגעםונ;
מיר טאכען באחאנט ,דאס דורך אונ״
װעט ער זיר קײוסאל ניט באטייליגען,
?ער עדױקײשאנאל דעפארטמענט קעץ מען
מנשח צינקין — .מיר »#רעוע:מליכע
באקוכיען טיקעטס צו רעדוצירטע •רײו^נן
אינמעלי״
*•ײער ס*רקאס*״ 9ען ברױועל מבח
פון אלע בראדוױיער טעאטערע .די טי•
קעטס דארםען אכער כענופיען װערען פאר
געח׳ : 9ער מיר זוילען אײד ז; 9ען ׳  ?9איחי
זײנט אימגעייעכמ .דער מ״9בעל אין אונזערע
״•ארםיס״ םון  10יערזאן אדער מעהר.
מעהר אײנצעלהײטען װענען דעם קאן מען
מניאנס ?וםט ניט פון סענאען /ײאס קרי״
זיך דערוױסען אין אםיס םיז אוגזער עדיױ
טיקירען דאס ^טע ,י9ס *אי־ווילםע ,נ 9י פון
קײשאנאי דעםאדטםענט ,אדער בײ דזשא־
םענזיען ,װעטען עס פעי*ט די מיגדעסטע פע״
זעף מען ׳ אין  32ױניאן סקװער.
חיגקײט * 9י קריטיק״ דער איכטעלזגענטער
םענ׳• װײס וריחער *יז 9ל״ w 4קײן י9ך
ױין״ דער װעי*ט  vnני» אי 1לאן גי« ן ײן
ער דענ?ט ,אוילו ,װעז דאם איז גי® איז  9ײנ־
*9לק 9סען 9 .י 9מענ^ װעט ד 9יוש ניט
?ל 9נג מי« דער חער׳שענדער מײנונג .און
*אלען על ח׳ ועל מ׳ייחו יירן אויף ״גגתקח״
 bc?*ko93:9 0911אײך* ,טויסען םיר זיך ,19
ס .הענערסאז — .געגען די י1יקעײגײם-
■ויך .םיט אונזערע קריטיקער  vnדי * ,m
?ײנעז יײקרע געי9נקען װײט גיט זעחר
דאס זײ דיידען און וױיסען ג  * ,וו9ס .זײ חולאת צו  peoypן — י9ס איז 9:צו אװעדער
»א 9#טס־געוערליד/
ויעען בלויז ג9נ»ל 9ילעי .אט געלט א״ך דז»אב י 9י דעד יוניאן• און םיר װײסען
אלײן״ איתר ז9ג* ייד • 9׳  ?9אונזער פרעסע
י ױ געױען »9רמ9כם » 9י י ײ עי ע ״נ״ ע״ םע״
אריעס .י9ס  vnניט ימת״ *ייז יוגזער
•רעסע װעיעז  * C9און ?עחר געוױסענחפוט
דיסקוטיי־ם די ״נײע״ טע 9יי ע ס #יעדען אײ•
נעס ,װאס יזפט נ 9י געח 9ט װאס צו זאגען װע-
גען דעם׳ װערי געגעבען י 9ס װאדט .ױ ן
ם9נכעס בי9ל װערט געחאגדעלט לפנים מ׳«ודת
חדין׳ און עס װערט געגעבען אײגעם י9ס
ײ9רט ,װען םעחר װי אויןי זידלערײען פ>4ד־
^טעהם ער זיד ניט .איחר רעדפ * P 19אינ־
טעליגעכטען פליגעל י י ז ל?9ןאל  1און p i
גאד  19אינטעליגעגםערען «י 1ל?9אל  ,25און
חאבעז ײד ®רײנגענוסעז
דער 98י׳ וױיל
*  P־ 9י ׳•אי־קאםיטעס״ און איחר ®יחלם
ג9ר;יט׳ װי סיט אײערע אײגעגזן װערםער
RRCOKLYN
WASH. IIKlO nTH
BRONX
DCV"N TOWN
ם:9ם איתר צו ג 9יני ט זייער אינטעלעענץ19 .
יינטעליגעגטער םע:א ^געמפ זיד ניט אריין
סעתאנו
 1730ויטקח עװ 813 .ED PEI 81 .11 595 .װעסטשעסטער
*  Pל 9י  /אן איגטעליגענטעד מענ׳• אונטער•
צוו.
ניקאיאם
לס.
■«ר.
jnv
■ראסימחס
ניעו־
זוכט׳ קרימי?ירט ,א״דעד עד נעמפ 9 19
 n n 19נ א ח כםרים
>1ער vo7
כאבוױי נילדינ;
.l9r*«oo
געװיסע םע 9ײ ע .דער טראנעל םיט אונזער
*ינםעליגענץ איז ,י9ס וון ? ײ מי? איז בײ
םארלירט ניט דיזע נעאעגענהײט 1קומט איז אײנע
«יחר גיט צו םערקען דעם מינדעסטען איור.
סון אונזערע םיער סטארס ,וועצכע אי? .אם נא־
9לעס איז בײ איחר גלויבעז .עס איז ניט
חענטסטען צו אײר ,און תאײכט זיד אויס װעאכען
קײן אופגליק ,װע9 19 1רבײטער דז1ר»ר9כם
מאדעא און צו״װעלכעז ■רײז איהר װילט נאר .איהר
זי ל ײ זי י וויי®׳ *י 19P 1קײטיקירען אלע״
קענט הערען די
זיעער׳ען .דאס  vnגוט .עס איז  9נ עי 19
אוסגליק ,װען ע י  19Pנ 9י לדיטיקירען פזלע־
ויגגער׳עו׳ י ו ן גלויבט ,װי יי  9 1ג9ט׳ אין 9
ויגןײיעװ» י י 9 1אענין 091 .ם״ :ט ;אר?9 ,
ןר איז געבליבען דער זעלנער חסיה װי ®רי•
ח^י׳ ג 9י עי ח ®9בלויז געניטען דעם דבי׳ן״
געײעז א קאיקעי חסיה י י ז י י ז געײ9רעז 9
למכעװיצעד .נ ״ן ,ברודער צינקין ,םיד נ װ-
®יגען זיך זעחר י י 19 1יינטעליגענץ9 ,בער
ג9 ®,לץ  vnגן ל ה וי9ס עס שײגט ,א ה גיט
BONOR.*. — 9100.
9לץ איז ייגטעליגענץ׳ וי9ס געח® יונטער חןם
TICTROLA — «00.
3יטעז״ • 9אד רפייקפלע ®ר 9יען וײגעז ג 9ד
און אױד אנדערע םאשינען זײט בײ זײמ און אור״
ני® קײז איג«עליגעגץ .׳•י ײ עז׳ יי ל ד ע מן,
טײלט םאר זיד אאײן .דיזע איגסטרוםענמען זײנען
9נס9כען ®וםעל׳ י9ס איו יונ קפ דער חיפוד
געםאכט אין יעדעז פיניש אדער ?אליער צו צויא־
יי 1אינ^ליגענץ .װ9ל«ען אונוערע געגאנ״
סעז צו אײער םױרניטשור .מיר וחנלען עס אײד צר
■? 1ײ*יקער געדו «9די מיגדעםאצ יינאעלי•
שי?ען אחײם םאר זעחר לײכטע אבצאהלונגען.
W 3׳ ײ9ל«ען זײ ויכער געקאכא כי מ ס * ען
י י״פיגסאעיצ״ גח ימ׳ י י ז ײאלימז אוין לאנג
•לייז געװען די ■ןנגעכער .ןבער די
? ?9יי זײגען איג*
*יי׳ דןס זײ םייכען
פדליגענ® .י ױ 9לע ?ײערע ח9גדלונגען
םוז םעז קוסעו »ו דצי■ פוגק• »9רקער* 9י
ייבעיצײגונ^  19יינאזליגענ«עד מלנא ד 9י1י
ני* געבױינען קײן גלבוליס׳ קײז • 9דלויס-
יונגעז׳  1J *Pליגעגג^ זוייל ער װייס׳  ?9מי •
י 9י•-יטדונגלן און לינענס מ ו סזןן װײא ניט
גזנײז״ י ו ן איחר גצכרוינ® א® די סצפאדצ
מנדע^ סםיילס* ,ת  $25כיז $1,250
COLUMBIA — 185
— T H I
 ]Zי ײ עי • 0י קי סיי אזנן ברי1י .איזור
 a«nי ײ •  I Wג ז ג ז מ ז
נדר מרױען אױך .קײנע גאראנטיעס און כךנע רעפערענס איז גױטע
״  °י נ ס *זז  .י*ס *ײ »׳■  mmײי יין•
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עדהלעװננ םון דער דזשענעואל *וגאניזײשאו
האםיםע פװ לאהאל s
)שיוס םון זײט (.6
םענה׳גען ד*ך די ראקעםעלערס און די
גמריס  D ipזעיבע  :מיר וױיען ניט מיין
אױטסײדערס זארען זיך טײעען אין אוג־
ז*רע ביזנעס .די אובייטעד האבען םאר־
לאנגען טא זאיען זיי אױסקלייבען יןאמ ,־
טעס װעיכע זאיען םאריײגע; זײערע
קריװדעס ,און טיר ווערען טאן אוגזער
נעסם ז ״ צו באױיטיגען ,.נו ,און אז ניט
װעט כיען זײ יוי*זנען םאר׳ן ונתנה־תוקוי !
מיר זיינען ניט קעגען דעם ,אז די
ױני*ן זאי ק;#טרארירען די שעיער ,אז
ױ זאר ראזען אז די ארבייטעד םון שאפ
זאיען םארהאנדיען מיט דעם באס ,אהן
דער ארייגם״טונג פון דער ױגיאז ,װי
דאס וױיען די באי^עבאטים .אין גענענ־
ט״ר ,מיר זימען םאי דעם ,אז דער קאג־
טראר םון דער ױניאן זאי נאך םאר״
׳עטארקט װערען ,און וױיד םיר וױיסעז,
אז עס איז םיזי״ש אונמעגליך סאר דער
ױניאן ,דורך איהרע ביזנעס אײדזיעצנטס
צו קאנטראיירען די איבער  3סױזענט
שעפעו ,װעיכע געפינען זיך אין נױ יארק,
וױלען שיר אז די ױניאן זאיד האבען אם־
װעניגםםענס צו עםי״יכע איגטעליגענט*
און איבערגעבענע ױניאן לײט אין יעדען
שאם ,װעיכע זאיען העיםען דער ױניאן
אין איע איהרע אונטערנעמוננעז .מיר
נעמעז אז ,אז עס איז אוגזער םליכט
*רוטצורינגלען ארום דער ױדאן טעטיג־
ידיט װאס א גרעסערע צאהיל םון אונזערע
מיטגלידער ,כדי אז אונזער באװעגונג זאר
זיך שטיצען אויף די ברײטע סאסעז,
װעילכע מען קאן ניט זעצען אין פריזאן,
און װעמעז מען קאז ניט מיט אינדזשאנק־
׳עאנס צװיגגעז צו מאכען סקעב-ארבײט.
אויב די כאסעס וױיען אזעלכע קאמיטעס,
איז עם א באװײז אז יעצט איז וױרקלץ־
א טשוגעגע צײט ,און די באסעס זיינען
אױ»י אז אםת אראי םיז דגען ...נאר
׳צרעקט זיך ניט .אונזערע באסעס זײנען
נאו בײם םארשטאנד איז דאס װאס זיי
שלאגען םאר איז א נײעם נאםען םאר אן
אלטער זאך ...און גוט האבען אונזערע
םיהרער געטאז ,װען זײ חאבען זײער
פארשיאג צוריתגע״פיליידערט.
יעצט א יאר ווערטער װעגעז א ליײ
באר בױרא  :װי באװאוסט האבעז מיר
געהאט אזעלכעס אין אונזער ױניאן םאר
א נאנ״ן קורצער צײט איז םיר זײנען גע־
צװאוגגען געװען עם  ]n w rn w fװײ>
די צײט איז געװען א זעהר ׳עילעכטע און
די זאך איז נעײעז נײ םאר אונזערע םיט־
גלידער .האט עס ניט געארבײט אם
בעסטען .עס איז אױך טײילוױיז די שולד
םון נים קײן גוטער מענעדזמםענט ,װאס
האט םאראורזאכט די אוםצוםרידענהײט,
וועלכע האס נעצװאונגעז אסצומאפען
עס .אבער דער געדאנה איז א גוטער.

טאחע םארװאס זאיען אונזערע מיטגלי-
דער פעריען מיט זיך? ?וכען א באס
אדער א פארםאן אין דער 5טער עװענ״ו 1
װארום ניט מאכען אז אוגזערע םיטגיײ
ךער זאלען האבען א היים ,און װען דער
באס דארוי אן ארבײטער ,ואי 5ער איחם
נעטען םון דער ױגיאן און ניט פון גאס<
בײ יאסיגע אומיטטענדען דעגקען מיר
זיך *ומצוקערען צו דער פרא;ע ׳ און זעהן
צי איז דאך ניט מעגליך אײנצױעטעיען
א לײנאר בױרא צו דער צופרידעגהײט
םון אוגזערע םעטבערס.
רי אױסגערעכעגטע רעפארטען —
כאטיט א סן פון אוגזעוע מיטגרידער
גיוינען איז זײ און האנען עס כײ פילע
געלעגענהײטען געפאדערט — איז אבער
ניט געװען קײן ארגאניזירטע טאכט װעי־
כע זאיל ארבײטען צו םארװירקדיכען זײ.
יעצט האט די עקזעהוטיװע םון יאקאי־ 9
געגוטען אןיוי זיך די אױפנאבע צו טאן
אלעש װאס איז :אר מעגליך צו ^•אפען א
״^טארקע באװעגוגג און מאכען אט די
םאדערונגען אזוי פאסולער ,אז אונזעיע
םיהרער זאיען זיך מוזען רעכענען מיט׳ן
םאיק׳ס וױלען און העיפען םארװירקיצי־
כען זײ אין לעבען.
די עקזעקוטױוע באגרײםט גאנץ גוט׳

אז דאס איז גיט קײן ילײכטער *דזשאב״
און זי איײן װעט ניט קאנען דך ספרא״
װעז סיט אלעס ,תאט זי צוגעצויגען צו
דער *רבייט די טעטיגסטע מיטגילידער
םוז לאהאל םון װעטען זי האט צוזאטענ־
געשטעיט אן ארגאניזײשאז קאמיטע,
װעלכע װעט העלפען דער עלןזעסוטיװע
אין איע איהרע אונטערגעמוגגעז.
יעדער מעמכער םון יאקאל  ,9װעי־
כער איז אין םימפאטיע מיט די אױסגע־
רעכענטע רעפארמע; ,און איז פעחיג צו
דעלפען אין דער ארבײט פאײ זײער םאר•
וױרהליכוגג? ,אן װערע; א מעטבזול פון
דער אמאניזײשאז קאמיטע .עס איז
אונזער אטביציע צו האבען אסװעגיג״
סטעז צו עטליכע מעמבערס םון יעדען
שאו אין אוגזער אמאגיזײמאן קאמיטע.
גאר דאז ,וױגז מיר װעלען זײן ארגא־
ניזירט װעיעז מיר קאנען דורכזעצען אונ־
זערע פאדערונגעז און מאכען אז אונזער
^וטיסע זאל געהערט װערען.
מװעסטער און ברידער ! עס ו.־ע;דט
זיד אן אײר איײן צי אונזער ארבײט זאל
געקרײגט װערען מיט ערםאלג .מיר טרען
אונזער בעסט״ און מיט אײער הילו* װע״
יעז מיר געװיס אוגזער ציל — צו מאכען
אונזער ױניאז ,די טעכטיגסטע ,די שעהג־
ססע ׳ און די פארטגעשריטענסטע אין
יאנד — נעװיס עררײכען.
מיט טרײד ױניאן און ברידערליכען
גרוס,
עקזעקופױװ באארד יאקאל .9

סװיטירוננען פון ױ סלאוס־שעפער פאר די
אםאמאמײסעד סםרײסער
װײטערע יןװיטירונגען.
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סט -------------------- .״ 41.50------
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גאלדקלאננ און גאלדנערב860 ,
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ם* .רײ*ר׳  105םעדיסאן *װ42.00 ------ .
ראזעגםחאל ױן לי*»יץ׳  34איסס
27.85 ---------------------- .60 *620
 #גױאירם און קאסואנ« 27 #װ*60
א
23.96 ---------------------- «60 *624
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» f «88סו« 68.00-------------------- 8

סילװערמין און ױדערםאן 51 ,װ.
13טע ---------------------- .60
י .סעלניק )■ערזענליד( -----------
א .פרידמאן )!ערזענליד(-----------
טאז .סומעד )!עדזעגליך( -----------
די גל*וב ?•4אוק קא.׳ 17שע סט— .
■ןזנער און רןוזענבערג 252 ,וועסט
---------------------- .60 *629
מילער און בוכנערגער  129זועסט
21צע סש׳ ------- ---------------
פשארשש און װיענעד 13 ,וועסט
---------------------- .60 *617
דז״ײקאב און קראװעטץ 129 ,װ*סט
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2.26
50.75
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י»י£מאן און »אלא*6 100 ,חא*6
ןארד עװ25.20 ---------------------- .
ראבקין יון גארקאן.60 1010 ,
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ו«פלאװ*ר
 #י 387ראקאװעי *װ34.82 .
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רעזני*■ 385 .אוועל 61.26 -----------.60
גאלד^טײן און דיב*י66ײן ׳ 315
*רים*£<»6ר עװ - .ץ37.90 -----------
בלום׳  373סאיאשאגא עװ21,13---------- .
ואליםקאװסלי און *לאסבערג315 ,
?ריס6א£עד עװ38.66 --------------- .
ניגעלאײזען 503 .סוטער *װ״ 48.00 ------
קערען0 ,69 1010 .אר?ס •ל50.95------- .
.to 1010 #
**נמראװיטץ בר*ס.
מאילס *װ42.40 ------------------- .
)יעלוס םאלגט(

*1

װערט געלערענט סטױקט
אינױוױדול.
כײמאג און ג»כט שטונדען.
אוגז*ו םעטאדע סרן לערנען איז סיעזיעל
צוגעיאס® »אר דער חאלסײל לײן וון װאו•
חענס ,םיםעס׳ דז׳יוגיארס68 ,ילדרע:ס און
אינ^אנשס גאיס*נ&ס.

זעהט אונז אײדער איהר ם»נט 8
מיסטײק.

ק^אטניא םהעע
צװמפאסשני סש8י
װחײם ר ל פהעע

ליעדיננ קאלעדזש פון דעױי•
נינג און פעטערן מײקינג
וראן*יקעל דעזיינער נילדינ;.

®ראפ .י .ראזענפעלד ,רירעקטאר.

)»לוס «ןן ?ײם (1

; די ערעפענונג םון דער ױניםי הויז
װעט געפײערם װעדען םיט א גרױסארטײ
גען האנצערם .די הויז װעם זיך עםענען
פדײטאג ,דעם 17מען דזשון .דער קאג־
צ*ךט װעט געגעבען װערען ^בת אבענד,
רעם 18טען דזשון .דער האנצערט װערט
גענעבען שבת ׳ ײײל אויף שכת און זונ-
טא; װעלען ארױסקוםען א סך מענשעז,
און םען װיל ז ײ נעמון א געלעגענהײט צו
זײן אויף דעם קאנצערט.

טעיעסאן נרעפערסי 2441

ױ לעאנארד #רעס
 42אײסט 23טע םט ,.נװ יאתן

*6לעפ*ז  :סטימועסענם .5817

פאר

דריי

טאנאט
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זײט ניט א שניידער אדער אפערײטאר דאס נאגצ* ^עבען .אערעגט א פרא״
פעסיע .שיארט אײער געזונט און םארדינט א סך געצם.
באזונדערע® ,ריװאם לעסאנס םון א פראתטישען ,ערסארענעם דעזײגער.
אונזער ^עתען איז מאדערן ,אײנפאך און •ראקטיש.
דיזער אפער װעט זיר ענדיגען דעם 1טעז סעפטעםבער.1921 ,
םארשרײבט זיך ג>ייך .אין קלאס װערען אויפגענומען בלויז  50סקאלערס.
F E E K C H -A M E B IO A N F A S H IO N P U B L IS H IN G 0 0 .
210 F if t h Avenu•, N ew Y o rk ,
Telephone: Madison Square 5094

ברידער  :בײ דיזע םיטיננען װעט םען אויפנעחםען דעם •לאן
פון עלןןקשאן ,װעלבעז די עקזעקוטיװע חאם אויםגעארבײט ,און עס וועט
אויך םארקומען נאםינײשאן פאר עקז .באארד און פינאנץ סעקרעטער.

םון לײזײם ,םיםןןס
און קינדער קלײדער

אלע זײגען געכעמען צו קוםען צום םיטינג.

איאוסטרירטע

עקזעקוטיװ באארד לאקאל 3

םעש#נס

ם .שאצבערג ,םערןרעטער.

אפען <( jit oe:yr 7ניז 9
׳«בת  tic 2ביז 5

די טאדערן פעשאן אקאדעמי
 114װעםט 44טע םט ,.רום 701

שקױרטאוןדרעסמאכערלאקאל23

«:טזעגען דעם בעלאסק* סדמםער.

?לאזקאןןסקררטפרעסערס ױניאן

35%m

קומט און ערװעהלט וײ פאסענדםטע און פעהינסטע מענשען
צו דער רעליןז קאםיטע.

עלעהשאן פאר דער רעליף סאמיםע

מאנטאג דזשון דעם m
איז םאאנענדע פאעצער:

אץ נױ יארק — אץ 2 228טע *װענױ .אין אפים םון דעם
לאקאל.
אץ בראנזוױל — אין  219סער,מאן םטריט ,בראנזװילער ליײ
באר לײםעאום ,אין אפים פון דער יוניאן.
םוליננ פלעצער וועלען דץ אםען פון  9אװזר םריה במ  7אוהר
אבענד. .
קוםט אין םאםען און• באטײלינם זיך אין די װאהלען.

•

דזש .ברעסלאװ ,מענעחשער.
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דאון טאון ׳ אין ״פארװערטם״ בילדינג.
בראנקם ,אץ לאנדאן לןאםינא.

איחר זײט אױםנעפאדערט דיןע םיטינגען צו גאזוכען.
װיכטיגע םראגען וחןלען פארהאנדעלט װערען.

מאנטאג ,דעם 6םען דזשון

מסועהוםײוו נאארד לאסאל 23

אין בעטהאװען האל ׳ סו 2איסט 5טע סטױט.
װיכטיגע פראגען זײנען דא אויפ׳ן טאגעם ארדענונג.

ד .װאנדער ,טענעתשער.

קוטט אלע.
*ס*רס און
מינדעסערס
װ#ס ד*רעס*ן
זיך נישט.

די עהזעסבםיװע פון לאסאל i
םענ.

ט .קאפלאן,

טשערמאן.

 .Dרינגער

םעק•

םיר זײנעז שלעכטע געשעםטסיצײט .ד*רינ*ר גיבען םיר די בעסטע שסײז און
ב^דינונג פאר שרעקליך קלײג* ■רייזעז אדן דעריבער מאכעז מיר זעהר װאוײ
ל ע געשעפטען.
שרײבט ,ט*ל*פ*נירט )חוירלװיל  24עפ* (4 .ד*ר קומט אוםגעויכט.

ייינ ט צו לערנען און פיעי
נערד צו פארד-ענען !

Nadir's Farm, Luzon Stat., Loch Sheldrake, Sull. Co., N. Y.

חונדערטע *ײטע ה^בעז שוין אויס־
נעלעלענט אוגזעד םעםאדע און יעצם
םערדיענען זױי םיעל 1עלר.

s r

U

iU

W

בעקער

בארנעם

מיטשעלסקזל•

אפםאטעטױסט אןן אפס־שען

אין דעזײניננ פאר םרױען ,סיםעם
און קיגדערשע קליידער .א קורם
אין םיטשעל םקוחל םיינט א כאל־
דינע .סאזישאן און נרויסע נןך
ח»לט.

100 Lenox Avenue
899 Prospect Ave* Bronx

רי  M rvo'oםפול אװ גארםענם
חנזײנינ^  n v e raםייקינ^ נרײדיננ
און םיםינג םאר םרויען קלייו־ער.
זטאכליר׳ט איבער  60יאחר םים o n

219 Cast Broadway
1709 Pitkin Ava* Brooklyn

iM

 m mקליױנגי

נחנםגאש ייפאלס

אלע  oovrn tpנעסלינט םאר

נייע איחןען .נײע םיםפעםעז• בעסטע םעטאדען .בעםטע רעזולמאםעז.
•ריוואט אונםעודינם אין  jn< Kטאנ «ו| אגפנו jto tip

־ 8

בוקלעמ דעםןמסםדיישאן

םרײע םםארעידזש דורך די זוםעד םאנאטעז.

װ א ר פ ט ני ט ־ & ר ױ ם

_

אײערע

אלטע

״

Pko■•, fitly.a— mt StSt
Boston Branch: «8» Wuhtagton Street, Dexter Bonding.

E. Tremont Aye. and 180th St, N. . .

■ • ■י wvj6i .r e

TeL 1US-1MI Westcheeter

ײ

M l

I
S r

•Fv

ק סרפעט ס !

עם םאנט גיט אוים אין װאם פאר  kצושםאנד ז ײ זײנעז .םיר װ׳מעו
*רױםנעםעז יערען שפור םון שםויב אוז מאכעז אײערע סארפעםם ווי נײ

912-920 BROADWAY (Cor. 21rt),
.

סענט א

יארד

ראנם פון  loם .און העכער

MITCHELLDESIGNINGSCHOOL

*4 B A S T

נאדיױס פארם

שרעלט זיד נישט פןןר די גרויםע ס*נ**ן ,יוןןס קוםען *ו אוגז — וײ זײנען זעחר
װאויל* ,אײנפ^כ* ,ני ^6גג*צויג*נע ם*נ *6ן.

דעזײנמרם פאר פרדען סלייוער װערען זעהר
פיעל פערלאננפ ו

NEW YOKIi

קוםט זעהן װי די קארשען בליהען אויף

ד*ס רײכסטע
ד*ס בעםט*
ד*ס פײנסטע
ד*ס רזינסטע

)ד#ס גרויסע ״חאםילטיןן־חויז״ חינםער די װ*לקענם .־ 1800פוס חויו .לעבעז 8
װאוגד*רלינען טײך *ום ב*דען זיך .אין דער *6חנסם*ר ג*גע:ד פון די קעטסקילס(.

שרייכם .םיליפאגירם אושר
און  tfntאויםקינםטע.
אבעגד קיאסען :םאג&אנ .םיםוואך איץ פרײםאג

\

וועלען אפנעהאלטען װערען

דאנעדשסאנ א כ מג דעם  mדזשון .

טעלעםאן  8427װאםקינם

 v e uבעדימתמס•
 bowסאר א פוײזן

גת

י

•

נעהטט איצט  8מורם

װעט שטאטםינדען

»M 0

רמנולמ םעסשאו טיפינגען

װעט אפגעהאלטען װערען

& .קאטלער,

װבינסאן 4bo 1610 ,םאדקס *װ46.12 — .
 152 #לי•
און בי»לאװי»ץ
ב*ר«♦ *— — 1M 8 ------- ------ it.
מי1

שעמפעל מײקער און שטיר ,שני Tער ברענטש װעט מיטען
שבת ,דעם ♦טען ױני ׳ אין םטייװעסאן קאסינא 140 ,סע•
ר^נד עװעניו ,אום  2אװזר שארפ.
ליידים טײלארס און אלטעױישאן ארבײטער װעלען טיטען
דינסטאנ ,דעם 7טען יוגי׳ אין ל^רעל גארדען ,אץ 75
איםט  16וטע םטריט ,אום  630שאר•.

א דזשענעראא מעםכער טיםינג

מיר גאראנטירעז איז דרײ סאנאט צײט אײך אויסצולעדנען שנײדעז א
פוירפעקט יעטערן םון סוםס ,קאוטס און סקױרטס.

“

ברענטש םיםיננמן װעלען אפנעהאלםען װערען אױף די םאלנענרע »צ>*ער :

קלאוקאפערײטארם ױניאןלאקאל i

דער רעגעלער םרײז איז $150,00

1 5 S N

לײױם םײלארם ,םעםפעל מאנער און אלפע־
רײשאן שנײדער יוניאן ,לאסאל3

דעדינינג ,גרײ־
דינג ,סקעטשינג
און דרײפינג

אפים  io o :װעםט 21םע סט.

אספעציעלעןזומער?ורספארסו$75

קוױטירוננען פון די בר#נזוױ־
לער שע 6ער.

אידיש א םך בעםער ,װי םאנכע םון אוס
זערע עכם אידישע אתטריסעס .םיס
דזשעגי װאייער װעט םאמעזען און חר
קלאםירען דראםאםישע זאכ* 3וואס
װעיען ווערט ז ײז צו םאהרען אזש םון נױ
יארק זײ הערען .פארפעהלם דט צו זײן
דארט ! *ם וועט *ײך םארדריסען ,אױב
איהר װעט דארם גיט זײן צו דער ערעםע־
נונג.
אין חאנצערט װעיעז אײנטײל נעמען
נאר אנדעחנ גרויסע הינסםלער ,וועלכע
םיר וועלעץ שפעםער באהאנם סאמגן.
רעדזשיסםרירט זיך גלײך אין אםיס
םון דער ױניאן 16 ,װעסט 21טע סטריט,
רום  .6נעהמם מים זיך דעם ײניאךבײ
כעל ,ווען איהר געהם זיך חגדדטיםםרירען.

פיר האבען ^ויז םריהער געמעלדעט,
אז דער באריהםטער םירעידשפילער מא־
ריס גיטקע ורגט עקסטרא קוםען שפילעץ
צו דער ערעםענונג .איצט האבען מיר
נ*ך א ״סורפריז׳ — /עס װעט• דארט
אײ־■ ײיז די באר״רמטע אקטריםע דז׳&ע־
ני װאליער.
דז׳עעני װאליער איז א כאריהמטע
דײטיטע אקטריסע .יעצטען סיזאן האט
זי געיטפיעלט מיט מ^ריס שװארטץ א*ן
אוירװינג ילײס טעאטער ,און זי רעדט

a־־'־־1 --1

23.95

גערןוכסיג שיי ®

 222איםט 14טע םט״ נױ יארק.
)גװ״יען *2ע יון «3ע עװע(.

22.17

װ .פחילייס 145 ,װ28 .בז* סם2.50 — .
ליכי #דזאוז*•* )*9רז*נליו( — 2.27
ד*יט׳• און »ריטאר*ס*׳
 159םעדיסאן *װ--------------.
לארעגץ סילװער און קאמ*אגי 8 ,א.
---------------------- .60 *632
*יאון *לאוק ק#ם6א:י 40 ,װלסש
______________ .60 *617
bןןז:ער,און ראז*:ב*רנ 252 .װעסם
11.60 ______________ e29* 60.
®ישער29 ,ם* 1.90 ____________ .60
 £קאילאן 155 .װ25.73 ------ .60 *634 .
^*ידלינג*ר און קראני^ ־״״ װ*60
19.10 ______________ .60 *617
ג,6 .־רים׳  16א30.98 ------- .eo *617 .
בללוסי ,ר 139 .װ* *r ! 9 60סט.
)■ערזלנליך( 14.00 -------------------
סיריז יון סשראדלזד 7 ,װ*60
14.38 ______________ .60 *618
* .* .ס.׳  41װ*ס28.00 — .60 *625 ,6

פעסערן מייס־נג

:

קױפט אדסשייסלױ

2.04

2.00 ----------------------- .60 *622

ױ װדטי חױז ®מ ױ ודיסט און
דרעםמאכער װערט פאפולער
געמאכט בײ די שא  6טיטינגען
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פארקלענעחנג פון שכירות — .פרעזידענט שלעזינגערס באױכט בײם דזשאינט כאארד װערט אױפנענומעז
מיט גחיס נאגײסטערונג.
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