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חורפ׳ון מבען א  in n tfpיייז נאשםים ‘ טער רי«.
די רעדנער ניי דער ערעפענוננ םיז באנשעט ,געגעכען םון םרײנד צו א
ט*ן »ספ׳ני .איימ פון די חױ»ט פוא׳ דעי קטגװענ׳פאן װערען זיין ,ױ1ז׳טי| װ> םריעד ,םון ברידעד צו א ברודעד ,און
װאס װעט סוזען פטמ׳ןחטען די דענס ,דער איטער וועטעראן םון דער אט דער אמת נדידערליכער גײסס האט
דחות 6ון ךי דע>פגאטען ,ײעט ד מר סאאיאיליסטי׳שער נאװענוננ אין *ניערי• זיך געפיהיט דעם גאנצעז אבענד אין
ןײן ,װי אזױ טפו11׳פטעיען  o nי* «י״ קא ; אנ .קאהאן ,רעדאחטאי פיו דעם *עעחגעם זאל װאו די סעודה איז
ייכען שארו* ,װ*ס ה*ט אין סטננע .פארװערטס״ ; ־ .װײננעת ,טעע־סאז געפראװעט געװאדעז.
נחונט־צעס *;נענורען « שארפע פאררע.
כרודער ל .פינהאװסקי ,דער/כיענע״
די לא;יוע:״:אן ,וועיגע װעט י״ז * פון אדנייטער רי;נ ; י .נאסשין ,דז׳פ׳ד
ױס־טונ־ד-גע ,װעט וינער נעפינען  mװענ ;עראר פעהרעטאי פון א־נ״טעד דיגנ ; דזיצער פון לאיזאל  23איז געװען דעד
וױ אזוי די װ״טעו;*1ע אדנייט םין רא׳ער לטנדטן pfi') ,אתוייזער פון דער טאסטמאסטער .ער האט נא:ץ ריכטיג
> ~,inןר;וו;ייאצ*ע גופא ,אזוי גוט װי ארנאנ־זאציע .י .דינער׳פטיין ,ט׳פעדסאן באמערקט ,דאס אזױ וױ דער עולם איז
די נרײטע קויטורעיע טעט־גש״ט סון פון דער נמ-ארס  \w :v n wאראנז׳ד 5ב^טאנען םון אויסגעקליבענע מעדדעז,
אוגייםער ר*» ננלי*• ,ר װייטער ג׳ד טעגט סאריטע ,װעם רופען די םארזאפ־ װאס האי״טען זיך ארע פאר ״רעדנער ,
אײנעם גערארפט גזג־
פיחרט װערען אױ »,אן *ונגע׳שטעדנמן יוננ  wארדנינג אץ ודעס מדשסעיען װאיט ר״לן
בען א ״װארט׳ /אבער װען װארט כיען
דעם ט׳פערראן.
אופן
פאדטיג געװארען  1ער האט דאריבער
געםוזט כא^רענקען אי די רעדנער־
צײט ,אי די רעדנער ליסט ,און ניט
אײנער םון די װאס האבעז זיך גע־
האט צוגעגרייט םיט א ״געלונגענע רע־
דע״ ,צװײטען װעיכע עס האט זיך אויך
געפונען דער ׳טרײבער םון די יטורות,
האבעז ,נעבאך ,געמוזט אהײם געהן
טיט זײער ניט גערעדטע רעדע...
•רעדדענמ דגםאן כאגריסם םעלעגראמיש די נײע קערמער״טאמט.
די פאי^נדע גיײזייכע מענמען הא•
מאסקארױנךט אגװעזעגד כײ דער גרינדונג — .דער פרעםיער-מינישטער בען יע באקומען דאס װארט און האבען
גערעדט .װער אביסעל בעסער ,װער
•
®ון קעגעדע ישױןט זײן באגרײסוגג.
יא ביסעל ערגער ,אבער זײ האבען גע-
״עכת דעם 25טען א«רי^ איו אין אין ״?•גג עדװארד האטער׳■ סאמעקוכסגן רעדט ! ניט װי אונזער באנםזט ,זואס
ט^י^גטא ,קענעדע ,געגרינדעט געײארען א ״יאגט^״צאן׳ /בײ װעלכען עס איז האט דך צו א װארט ניט נעקאנט דער־
א ^^איגט בארד אװ סאדטארי האגם• ^פיציעל אינאגודירט געװארען
די יצלאנעז״..
ר*י 5אין דער ^אול ,אינדוסטריע ,יױט דזהאינט באארד אװ סאניטארי קאנט־
מיר גיכעז דא איבער די רעדנער,
לױט דעם סדר וױ ךײ האבעז נע־
»  o rזזנילכען טיסטער םון חנם כאארד
אין נױ יארק .דער באארד איז געגריג־
״איום םוםציג פעיזאז ,פארטרעטער רעדט  :פרעזידענט מאריס זיגמאז ;
דאט געװארען אױןי א ״יאננדצעאן״ םון את צדדיט װי אױך א צאהיל געלא״ ס .בײלענסא( ,אז אלטער סעםבער פון
וואס איז געגעב^ן געװארען אין ״קיגג דעגע געסט זײנמז אנװעזענד געײען .לאקאל  23און א ביזנעס אײרזשענט
עדװארד האטעל״ און עס זײגען דארט סאי .1יאיצאסאף ,םארטרעטענדיג די ױנײ םון דזשאינם ^באארד ; װײס־פרעזײ
אנװעוענד געװען ארום  50גאמ ירא״ אן האט געגעבען פן איכערכ>יק װעגען דענט מאיר פערליטטײן ; )ער איז א
מינענטע םעניעען.
דעם װי אזוי דעד דאזיגעד קאמיטעט מעכיבעד םיז יאקאל  (23ברודער גאר-
נרעזידעגט דגמאן דזאט געזאילט זײן איז ארױסנערוםעז געײארעז צום >עבען .דאז ,אײנער סון די ערישטע מעמבערס
אנװעזענד נײ דער גריגאונ; סון ת ב אין קורצע שטרימןן האט ער זיערמאנט פון יאקאל  ,23ער האט ״קעדמןער נױ
נאארד ,ער האט אכער ניט געסאגט םאר־ די געיציכטע םיז דער ס^אוקמאכער *ױ מער  ; " 2די װײס־פרעזידענטען מ .אכד
^אזען דו יארק און ער האט צוגעשיתט ניאן ,דאס היסטארישע יאחר  1910מיט דור און ה .רײזבערג םון פילאדעלםיא,
דעם גרױםען קאאוסמאכער סטרײק אין װאס זײנען ספעציעל ;עקוםעז זיך געזע־
די פאמענדע םעלעגראמע :
,איך באדדער זעחר װאס ס ״ 1נױ יאריז ,דער טרײעננעל םײעה ווען גענעז מיט כרודער װאנדער ; דז״טאזעוי
®^כט עד^יכט מיר ניט צו םארלאזען  146אײדיס וױיסטסײסערינס זײנען םי״ש ,דער סעק־טרעז^ורער פון דדטאינט
גױ יארק א*ן זײן מיט אײך בײ \nם אומגעקומען און אויסגעדריקט זײן האם־ באארד פון די הלאוק און דדעסמאכער
גדינדוגגסיקאנפערענץ גיון דעם דזיצאינם גוננ ,אז אזױ וױ די באארד יםונסצי^ -ױניאז ; ברודער עטקין א טעטיגער
באארד אװ סאניטארי מאנטראי אין נירם יעצט ערםאלגרײך איז נױ יארק ,מעמכער םון לאקאל  ; 23װײס-פדעזי-
דער ילײדיס גאדםעגט אינדוסטדיע םון ותט זי אויך זײן ערםאילגרײר אין טא־ דענט סעמױעל לעםקאוױט״ט ,מענעדזש״
מר סיז דיסטריקם קאונסיל ; דדטואוס
ראנטא.
טאראגטא.
״סעיאר םאסטער האט זיך ««ע* האכמאן ,מעגעדזיטער םון דרעס דע•
״עס איז םאד אונז א םאמעניגען צד
העדען ,דאס די גײסטרײכע בירגער םון עטע>ט אויף ■איציאקאם׳ס םארדינסטען ,פארטמענט םיז דז^אינט באארד; ש.
םאדאנטא האבען גרױסםוטינ׳ סאתע־ און ככאיצ גצרופען צו שלום צװימען אר־ יאנאװסקי ,רעדאקטאר פון די גערעב־
טעסײט; וױיס״פרעזידענט י .םײנבערג
מלאגען ?ײער םיטװירקונג אױמצװןאא־י בײט און קאייטאל.
״איז נ א מז סיז דער ״טאדאנטא געגעראל מענעדז^ער םון דזעזאינט
םען םאר ד♦ ארבײטער חעכערע סםאנ-
דטרדס םון געזתם איז םאניםײלזטו א  fקלאוס סאנו:ועסנמזורערס אסאסיאײ• באארד ; אב .באראף ,סעקרעטער־טרע־
די  A v n vדטס וועם נלײכ*ייםינ םאר־ שאן״ האט גערעדם כ .סוטיז ,נרעזײ ז^שודער םון אונזעי אינטערנעישאנאל ;
זיכערען . ,אז ראס '■ונליהום זט> בטקר דענם םון די אסאסיאײשאן ,װעלכער ברודער םארנוייס< ,ון אננעזעהנער כיעמ־
םען קליידער ,נעםטנט אין ריינפרע א 11האט פארשיראכען קאאפעראציע מצד בער םון לאקאל  ; 23־ ווײס־פרעזידענט
דז׳ש .האלפעריז ,מענעד^ער פיז דעם
נעזונםערע ׳טעפער .סיר ײינ׳מז אייד די מאנוםעקצמזורער.
 p*pjאון ערםאלנ אין דער ארבייט•
״דר .העגרי מאססאװיטש ,פין נױ איסטעח אינטערנע״עאנאל ארגאניזאצי־
םאריס זינםאן'.
יארק חאט #גענעמנז א יענגערעז איבער־ אנס דעפארממענט ; ברודער״ סארקין
דער ,אידי׳פ־ער דפורנא?* ,א נ מנ :בליק איבער דעד ארבײם און די אוים־ אײנעד פיז די ביזנעס אײדדטעגטש םון
ליכע אידײמ וױיסוננ םח םאראנםא ,טואומען םון דער כאארד אח באזונ־ לאחאל  ; 9וױיס״פדעזידענט י• .עעהנ־
ג
אין רער אויסנאבע פון םאנםאנ o n ,דערס אועלירם צו די פר^יען ,זײ זאל^ן האלץ ,מעםבער םון לאקאי ; 22
27םען אפרי> ,האם נעדרושט אויי דער זעהן ,אז דער ״פראסאניס* לײבצל ?אל שענסער ,עקםינג פענעד״שזער םיז די סא•
טערס ױניאז לאקאל  : 10בו^ידן ,א
i
אר׳פםער ויידז׳פ די נײעם וממז-דעס נענוצט ווערען.
סאניםאדי באארד און םיר דרומן עם
די אנדערע רעדנער^ינצן געוועזען נעעװזענער סעםכער םון יאקאל  23און
איבער אהן אירנענד וו ײ מ >נתרוננ  :יראפצסאר דיול #םעערםאן פון  nJnחי• איצטער א מעמבער פון לאקאל  22און
.מכת אײנס אזיימר ניזצזא^ איו נעף באארד ,חאנארײבעל נאדפרי ,מײ וואנדער ,דער מדד׳שסחח אלײ[.
נאטיריליד ,ווען איך זאל וועלען אי-
ניסםער םון געזונה רבי 5ךיקנער ,דד.
םאמאל חיםא 4בערנעבען נאנדפ עפעס פון דאס װאס
םײער
םעמליע?,
די אלע רקדנער חאכען געזאנם ,װאלט
משייםם סימפסאן און םרס .באגדי♦
עס איז אויך פאתעלעזען נעװארען מען דארפען פאדגעמעז כאט^ א פאר
סצארעט םראנם מ ד ח ם סי ם אלע איכד א באגריםוגג םיז ירעםיער סינג ,וועא• זײםעז םח דער ןױי#וננ און דא? ,וויו
ארואװ סצגט ס « ח קיך -אריוױלצנ ח ח «  rי כער האם צ 1דער זמיכער צײם באדזי•  oojqמ ן רי צײט איצטעד דאס אלעס
*ר ײו א ם ע  i t n nפאררענטצז םייר א עדט דאס ,וואס ער קען ניט אמחד אגצדערײבען? איד  .Wאײך  .אבער
םארזיממז ,דאס אאע רעתער ,סײ די
ז*נד זױן כײם ״יאננדמא?/
 S tv n 361א14 .םזנ סם.׳ יזנויק.

חשאינט סאניטאױ קאנטואל כאארד
אץ טאראנטא געגרינדעט
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װאס חאבען נעדעדט בעסער ,און סײ

די װאס חאנען גערעדם ערנע^ ,חאכען
אױסגעדרײןט גרױס פריינדמאפט9V > ,
און אכטונג צום כעל  ,nnorאיחם *•V
װאונמען א גלײןליכע רײזע און אױס•
געדריקט די חאפנונג אז ער װעט אין
דכען קוםען צוריס .םאגכע ®ח די רעד•
נער האבע אויר נים פארפעחלט אירפ
צו געבען גוטע עצות ,וױ א עטײגער
װעיכע אינטערעסאנטע ■לעצער ער זא>
באזוכען ,אנדערע חאבען אי1זם געראטען
ער זאל דארט ׳ג״טודירען די ארבײטער
באװעמנג און ברײננען א גרוס םון
דארט און אזוי װײטער.. .
װי ^וין כאמערסט ,האט במדער
װ^גדער געהאט דאס לעצטע װארט.
ער האט אלממען באדאנקט םאי די
םרײנ^אםט װאס מען האט איהם
ארויסעװיזען דודכ׳ן באנקעט איז בןן-
זונדער איז עס א*הם געװען געשעיעץ,
װאס דער באנקעט איז ניט געװעז קײן
אפיציעלער ױניאךבאנסעט; װאס עס
איז אראנד״»,ײרט געװארען םון א גרופע ׳
םרײנד און חברים ,אויוי זײער אײ•
גענעם חשבון.
מיר יטיקעץ ברודער וואנדעי א
הערצליכעז פאר־געזונט און מיר האםען
איהם צו זעהן אין גיכעז צוריק בײ זײן
ארכײט אין דער ױגיאין« .ר איז זעהר
א םעחיגער און :וצליכער ^נ ש און די
ױניאן נויטיגט זיר איז זײן ארבייט.
א סטע^ רעפ^רטער .־

א ד נ ײ ס ע ר  ,אויןז
ע ר ש ס ען

צו פ

מ אי!
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)׳•לוס *£ן זײט ( 1
לאקאי^  :(>6קאסטאם דרעסכיאכער י^ 1
יאן ,לאהאל  ,90אוץ די טעילדרענס
דרעס־דײקערס ױגיאז ,לאקאל  .91עס
װעט דאלט דורמעפיהרם װערען א
יטעהנער ,רײכער האנצערט אין דער
עולם װעט זץי געװיס גוט אטוזירען.
די םיטגלידער םון דער קלאוק־אפצ־
רײטארס ױניאן. ,לאקאל  ,2װערען םײע־
רען דעם 1םען כיאי ,םרײטאג בײטאג,
אין מעטראפאליטען אפערא דיױז .עם
װעט דארט גענעבען װערעז א רײכער
מוזיהאאי׳טער ראנצערט .די אראנזש•
טענטס־קאמיטע רעט אונז צו לאזען
װיםען דעם עולם טען זאל ני^יט טיט־
נעמעז קײן קאײנע קינדער ,וױיל זײ'
ײעלען פאזיטױו ניט אריינגעלאזעז װע־
רען .אין דעם פלאץ יאזט די מע־
נעדז״טפיעגט ניט ארײן קײן קרײ:ע קינ־
דעד.
די םיטגלידער פון דער דרעס־ און
וױיסט־טאבער ױגיאז ,לאקאא  ,22וחד
לעז םײערען דעם ױנדטוב דורף א קאג״
צערט ,פיײםאג בײצ:אג ,אין קארנעגיע
האל.
די מיטגאידער םון דער קאאוק־ און
דרעס־פרעסערס ױניאז ,לאקאל  ,35ווע־
לען פײעיען  c nױם־טוב םרײטאג
אװענט אין טעמעני האל14 ,םע םנג
נעבען דריטע עװ .עס װעט נענעבען
װערען א ״שעהנער סאנצערט און באל♦
נאכ׳ז קאנצערט ײעט יטפילען ־אן אר־
קעסטער און דער עואם װעט טאנצען.
די םיטגלידער םון די װהײט־גודט
װאירלוערס ױניאן ,לאקאל  ,62װעלען
םײערעז דעם 1טעז מאי םרײםאג ביײ
טאנ דורך א קאנצערט און טאנץ ,אי|
מענ^אז האא 57 ,סט .סארקס פלײס,
איז איז אװענט װעט די ױניאן האבען
א באנקעט.
אױןי די עמבראידערערס ױניאן ,לא־
קאל  ,66וועם האבעז  ».באגקעט און
טאנץ םרײטאג אװענט .דאס װעט פאר־
קומעז אין פארק װױ פאלאם110 ,טע
סםריט און 5טע עװ✓ .
די לײדיס טײלארם ױגיאן ,לאקאל
 ,38וועם האבעז א באנקעט דאגערשםאנ
אווענט ,ערב דעם 1טען מאי ׳ א ז קארל־
י
טאן האל111 ,טע סט ,.האראעם♦
די סיטגלידער םון די קלאוס־ אוז
דרעס*סאכער לאקאלס &ון יעיחאנא וחד
לעז םײערען דעם ער^טען מאי אח
״דרימאעגד״ ,אײנער םיז די גחנםם»נ
פצעצער אין שיתאנא .עס וועם דארמ
גענעבעז װערען א קאנצערט און ״•יי״
דז׳שענט׳״ ,אין װעלכען עם װעלען V.t
באטײאיגען א גרױסע צאהל כױירלא•3
די מיטגאידער םיז דער* דרעם־םאמר
ױניאן אאסאא  .100פרעזידענט מארים
יזינמאן וועט דארם אנװע1זונד זיח אי1
וועם זיך באטײאמען אין דער םאי•
'* Li
םײערונג .־ .
וױ איחר זעהט ,אאזא ,וועאען אוד
 jn ttמיטגאידאר םײאחנן חום אכביי־
טער ױם־טוב אויוי גאר א נחיסען * ם ײ•
גאר #װי עס י פאסט זיד פאר אמזער
יתי^ן.
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אינטןןרנעשאנאל כאגױסט ד צוױי טאראנטא׳ר קאזרט פסק׳נט אז ד ױניאן
ױבילעאום קאנוזענשאנס
סעג פיקעטעז
^ונזער אינטערנעיעאנאל האט גע־
שיסט באגריםוגג טעלעגראמעז צו די
צװײ ױבילעאום האנװענשאנס םון אר״
בײטער ארגאניזאציעס ,װאס װער^ן
אםגעהאלטען .אײן טעלעגראמע איז גע־
׳שישט געװארען צו דער ױבילעאום יןאג־
װענשאז םון די ״ױנײטעד קאאט העט,
העפ און מילינערי װאירקערס אינטער•
נעישאנאי ” ,װאס האט זיר געעפענט
םרײטאנ ,דעם עריטטען מאי אין דעם
״העדגער לײסעאום׳ /אויןי דער םער־
טער סטריט ,די אײגענע הײם םון דער
ױניאן .א צװײטע טעלעגראםע איז •p
עיקט געװארען צו דער 25״יאהרינער
ױבילעאום קאנוועניטאן םון ארבײטער
רי:נ ,װאס האט זיך געעםענט זונט*ג
בײ טאג אין כיעדיסאן סקװער גארדען,
אוץ װערט פארטגעזעצט אין דער נױ
סטאר קאסינא האי ,אויןי דער 107טע
סט .און לעהםיגגטאן עװע:ױ.
די טערעגראכוע צום קאפעךמאכער
פארבאנד לייענט זיך וױ םאמט :
״ברידער און שװעסטער !
הײנטיגער טאג באצײכענט דעם טרײ
אוטןז טאדע םון אײער ארגאניזאציע
אין די לעצטע  25יאהר 25 — ,יאהר
פיז קאמױ איז אפםערונג ,װאס אײער
ארגאניזאציע האט באװיזען דורך צו
מ*כען .דאס איז א יאנגע צײט םון גער
טרײער און איבערמגגעבענער ארבײט
פאר די אדבײטעו 4פון אײער אינדוסט״
ריע און פאר דער ארבײטער באװענונג
גבלי .כייר זײנען גליקיאך אײך צו בא־
נריסען אין דעם טאג םון אײער גרויסען
ױם טוב ,און םיר יטיקעז אײר דעם בעט־
טען װאוניש און די װאריטסטע גרוסעץ.
 ,מיי אנערקענעז איז אײך דעם פיא־
ציר פון דער ארבײטער באױעגונג איז די
נידעי טרײדס ,װאס האט א גאגצעז
דור נעהאלםעז הייד די פאהן םון טדײד

ױניאדזם אין די :ידעל־טרײדס .איהר
זײט געװען די ער^טע צו םארםירען א
ױניאן םוז די אימעראנטען ארבײטער
אין די נאדעל טרײדס.
איהך זײט חרכגןענאנגען די אלע
האםםעןי און פארםאלגונגען װאס אוגזער
ארבײטער כאװעגונג האט געהאט דורכ-
צומאכען די לעצטע עטליכע יאהר םון
נאך דער מילחמה — ,די זעהר שװערע
צײט אין דעם יעבען םון אונזערע ױנײ
אגס .צוגלײר םיט די אנדערע ױניאנס,
האט איהר אויך געליטעז 5װן דער םא־
נאטימער און צױטטערענדער דאנפע
װאס געהט אונטער דעם נאמעז קאמױ
ניזם״ ,װאס כיעז זוכט ־ מיט געװאלד
ארױםצוצוױנגעז אויױ דער טרײד יוניאן
באװעגוננ .און םון דעם צוזאמעניטטױס
פיט אײערע ״טונאים ,נײע און אלטע,
)ערוס אויזי זײט .do

אין טאיאנטא ,יזענעדע ,זײגעז א
פאר יטעפער נאד פאדבליבען אין סטרײק.
דאס זײנען די יצע8ער םון ״ד' פעיצאן
קי״אולו קאטפ.״ אק די ״טאראגטא
בקוירט קאכיפ .".די צוױי םירפען ,און
נאך צוױי אנדעיע ,האבען זיר םאד׳-
עלדצג׳ט און xװילען ביעום אופן נ*ט
סעטלען סיט דער ץניאן .די ױגיאן
האי4ט אן דעם כטױיק געגען די םירמען
און דאט אװמקגע״עסעיט פיקעטס ארום
יענע ׳שעפער.
 oVםאריעטעחט זיך ,אז די באלעבא־
טים םון יענע ?זעיעך ײייעז עס טטאיק
ניט יײדען און די פאליציי פון טארא:־
טא איז זײ,געקומעז צו דױלף .רי פא־
ייצײ האט ענטדצקט ,אז אין‘ קעגעדע
האט דך פארװאלגערס  c mאז איםצד

 20יאהריגער ױכילעאום פון דער דרעס
אהוױיםטמאכערױניאןאץפילאדעלפיע
די לאקאלם זיינען געבעטען גלײך צוצועיקען די באגריסדנגען פאר׳ן סיא־וע־
ניר־בוך — .דער ױבילעאוש וועט געפ״ערט װערען ז-נט)ןכ 24 ,םען מא־.
אין די ״גערעכטיגקײט״ איז יטױן
םריהער געװען געפעידעט ,דאס אונזער
דרעס און װײסטםאכער ױניאן םון םי־
לאדעלפיא ,לאקאל  ,50קלײבט זיך צו
םײערען איהר צעהן יאועיגען ױבילע־
אום .אזוי האבען מיר באקומען די נײעס
םון דער םיילאדעלםיער ױניאן און אזוי
האבען מיר געישו^בען.
האבען מענשען גענומען םרעגען :

אינטערנעשאנעל ױניטי הרז עפענט דך
פױיטאג דעם ןוטעןרזשון
רעדזשיםטריישאן װעט זיך אנםאנגען טאנטאנ ,דעם  25טען םאי — .דאם װעט
זײן דער דטער םיזאן אין דער :לעגצענדער געשיכטע פון דער ױניטי
הויז אויף די ״בלויע בערג״ םון.םענסילוױיניא.

װי די לעזער םון די ״גערעכטיגקײט״
וױיסעז ^ױן ,אי 1די ױניטי אימעניע אין
פארעסט פארק ,אויןי די ״בלויע״ בערג
םיז פענסילוױיניא ,איצט דאס אײגענטום
םון דער נאנצער אינטערנעשאנאל * און
אלץ װערט דארט צוגעכרײם םאר דעם
קוסענדען סיזאן עס זאל זײן צו דער צר
םרידענהײט גיט בלויז םאר די מעםבעדם
םיז דעם אדער יענעם לאקאיל ,זאגדעח
םאר אלע מעמבערס םון אונזער אינטער־
געישאנאל ,צו װעאכעז לאסאל זײ זאלען
ניט באלאנגען .די מיטגלידער םון אלע
אינטערנעשאנאל לאסאלס װעלעז דארם
^זייז נלײכע מױחסים ,די זעלבע אנגעזע־
.
הענע געסט.
דער •לאץ וחוט אויר זײז אפען םאר
די םאסיליעס םון די מעםמנדס און אויך
םאר זײעיע םריינם און באאקנטע און
•יײד םאר אלע םרימם ם^ן דער ױניטײ
זזויז װאס קומעז אחיז ? p irײם אײנינע
יאהי♦ װארים דער כלל איז״ דאס וױ-
מ*ד אײנער ,אדער יי ע ^ סוםט «ײן
אין דער יוניםי חויז ,און זײ דער•
זעהעז דעם •ראכט און נאטירליכעז ױוײ
כעל םון דעם •לאץ ,וומלען ךײ  pwסױ
מז אלע מאל.
*
tm
« די םענשען> ,וטס זײנעז  n rאײן
״יי נ»װען איז דער ױגיםי חױז ,דטרו•
נףו םעהר נים יתחןן אדער שרײמן *ו
” • »ס איז גענונ בלויז בטתטנט »ו

א באדײטענדער זיג פאר דעד קי אוק מ אנער ױדאן אץ קעגעדע.

איז זײ יוועלען שייז קומעץ .װארים זײ
װארטען שוין כײט אומגעדולר אויױ די
שטיקעל םארגענינעדצײט ,װאס זײ האבען
דארט יעדען זומעד .מיר זאגעז א שטײ
קעל צײט ,װײל װיםיל קען אן ארבײטער
אדער אץ ארבײטסזםײדעל זיך םאמינען
)מ?ום אוי»י זײם (.18

״װאס 1זײסט שפעס א צעחן יאהדיגער
ױביילעאום םון דערי ױניאן ? די ױניאץ
— זאגען זיי — עקדסטירט דאד יעױן

)מיוס אוי1י זײם .(10

די ױניאן האט באיצלאסען ניט צו
יאזען די זאך צום ױיער פון דער פא•
ייצײ און איז אװעק טיט דער סײס אין
קאורט .די קײס איז פ^מעקומה פאר
א דדצאדדט ,דעם מאגטאג ,דעם 4טען
טאי און ער ה^ט געיפסק׳ע:ט צו ;ונ-
ער האט jnrji?2 Tt
סטען דער
דאש יענער איטעד געזע״ז קאז איצט
םעהר ;יט באנוצט חערען און אז פיקע-
טען איז געזעצי׳יך.
פאר דער קיאוקמאכעד ױגיאן פוןטא־
ואגטא איז עס א נרױסער נז|וױנס ,א
באדײטענדער זינ .די פײזעטס האכען
דך ;יײך צודיק אױעקנעיצטעלט אױף
זײער פאסטען ,ארום די ישעפער װאס
זיינעז אין סטרײלו און די באלעב^טים
יזוסען א־ױס דירך די םענסטער א> , .זרי•
צען •:יט די צייץ פאר כעס.
די ױ*:אן איז ענטשיאפעז וױיטער
אנציפיהרען דשש סטלײק געכען יע:ע
פיױטען ביז זײ װעיעז נאכקוטען די
גער^&3ע פאדעױננען פון די ארבײטער
׳
און סעטלען.

m

זדכםינע
פרעזידענט זיגמאן
האנפערענצפז אץ שיקאגא
ער גיט אפ א באר״בט װעגען דער לאגע פץ דער לײדיס ;ארמענמ אינדיש-
םריע אין נױ יארק.
פרעזידעגט דגמאן האט געהאט אין
עיקאנא אײניגע וױכםמע קאנפעיענצעז
טיט די בעאפיטע און טעםיגע נײטגלידער
פוץ אונזערע ילאקאל ױיניאנס.
שבת נאכמיטאג האט דער דזיצאינט
באארד םון די סלאול און דרעשכיאכער
ױניאן ,אײנגערוםעז א ספעציעלען כיי־
טיננ ,װאו עט איז באטראכט געװאדען
די יאגע אױןי דעם שיקאגא׳עד םיאנט.
עס איז ךארט געלעדט געונארען ווענען
די נײע פונקטען אין דעם קיאוק אגרײ
טענט םון שיקאגא ,און װעגעז די מא
טינערי ,װאס דארןי איעגעשטעלט װע־

אינטערנעשאנאל פיהרט איץ,א• o n
 .״דעי בװ״ פאר אלע לאקאל זניאנס
— ; *-------------------

•

פון ערשטען דזשולײ ,1925 ,װעלען אלע לאקאלם פרן אונזער אינטערנע שאנאל
י םוזען געברויכען דעם ״דעי־בוך״ — מאנבע פץ אונזערע לאקאלס
,
געברויכען עם שוין• .

>.ויט א באשלום פון אונזער דזשע־
נעראל טםים ,וחנרען •■נעשאיט די אלע
פטרשידענע .דעי בוהם> /ואם זײנעז
ביז איזם נעברויכם געװןורען אי 1די
ט> #לאקטל טפיסעס םח זאנזער טר־
נאניזאציע און אנשטאט דעם ײקט בא־
נ«ם ומושן א נייןר ״סאטבינײשטן
,דעי און רעטים בוך׳ ,װאם איז םפזד
נפײטתז םון אגנזער
*יעצ
רזשענעראל טפי־ם .רןום וועם זײן א
_י\ניםארם ' דןי אה רעםיט גון״ םאר
ןוינט׳ורנוןשןו-
ssm

געזע״ד װ אס פ א ר װ עי ט פיקעטען ,אין
אױף  o y iס פ ך םון יענעם געזעץ ל א ט
טען א ױ פג ע פ א ד ע ר ט די ױניאן אװעקצ ױ
געחפען ד  ,פייזעטס ,פון די ׳צעיער און
ני ט יצטעיען די כ אי ע ב א טי ם אנצוגעהן
טי ט ז ײ עי געיעעםט .ד א ס איז ,נ א טיר-
ליך ,רעװען א לי א פ פ אד דער ױניאן :
ד א ס ה א ט נ ע מ ײנ ט צו ' 1אזעז יענע ב א-
ר עב א טי ם אגצוגע ^ז או:גע*צטערט טיט
די ע ר ע ס־עב־׳צעפער.

נאל« ,יז קײן אנרער ״דעי בוך״ װע&
ניט םארען נענוצט ותרעז אץ יחי׳ין
»ei־ dםון אונזער »ול5אניזא5יע .דאם
איז * ,דעי און רעסיט בוך״ .ײאם איז
םיעל ■ראקטישער און ניצליכער ײי די
אלע אנדערע ביכער פון דעם םארט וואם
זײנען ביז איצם נעברויכט גמווטרען.
• וױ סעסרעטער באראף ניט אונז אי•
בער ,איז די א״נפיהרזננ םון דעם ניײ
עז ״דעי נוך״ ,א זעהר ײיכםינע רע־
סטרם אין דער ױניטז וױיל  urnדער

 vm dww ■%ז״מ •U

רעז ,אז דער ארבײטסלאזער איניצורענס
פאגד זאל דא־ט האנען אנחױבען פי*:
קציאײרען אזרי גיך װי נאר טעגליך.
פרעזידענט זינראן האט אויף דעם
)»דוס אויף זײם (0.

I

אינ ה ס ל ט־ ם א ר צ ײ כני ס

*גערעכטיגקײט״ ,נומער •11

זײט ? .סיטינג םין דז׳שוןיגט באא־ר —
פייצ.
ז ײם ד -דײי דיטיננעז ם*ן עסזעקוטײו באא־ד,
יאקאל  • ,riדדשולױס פארטנאי.
זיי ט  .4ד ד• סעט«עיט«כער ױ;י»ז׳ ר*י,אל
זז  - -ר .רובין. .די נײעוםיהרער "• ncא*

קאי ׳.״ — י .בארוכאװיסיש.
זײט ,ז
•טענ םון די נעװער rpאcטעז י.C -
«ז■ !רץט׳
םימ *ט1
טער מאי כאניזעט םזן

יווקאר «ו

זיי ט « .טרייד ייוז א־נאגיזאציןונכ פדאגעז —
 .0ר א ט ם אז אוז אנדערע.
ז ײ ט  ,7ציױי ניױגענס — כיאקסים גארקי.
ז ײ ט  .8רעדאחציאנעיע נאטיצעז.
.ז ײ ט ס .נעזעצריכע װאדבי׳ש*:ם םאד איבי-טער
— דר .ה ער מ אז ? ך אנ ק ^ כ׳יאז דאם :ים
םארזםעהז *-־ י אדלער« .ינטער:י1ש»:אל
חאי*ענד»ר — ח .סקולטאז.
ז ײ ט » .1אונטער׳ו יזנאס־!"  noדע־ האםוניס•
טיזתר דיסטאםור — מ .פערל׳שטיין.

ײורץ און עאדף — י .ב .ג

?ײמ  .11םיז דער מראנצויזיןפעי טרייד ױניאז
באײענוננ — דז שוליא לעסער ,רי יוגיו ע
יױס סווציאליסטי״שע אינסשיטוציע— ם אני
מ .קאהן.
— דר ב.
ז ײ ט  .12אונעוידינע
די *ורימעיןיסזנע יפעייעטאז(
ז ײ ט  .13קורצע שםועםמן.
! ײ ט  14אח  .16ארװנרםײזםעגםס אח . uroi>v

זײט  aeאלוסעו • nזײמ a
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תע״ש*נ  joוואשסראן 16 ,װ28 .םע jao
נ .לאסש׳נמ  498דנ׳ מ ס m ,vnm t

ס׳אינער סון דעי רדנ»בערס אסס׳ן,
 ptnנ:8תי’ 08רט.
 i nװדאן,
ט^יט
די •^מענרע רמאנשרם דינען « c r
נ מ דוו  in im iנאר^ננמס וױינמר^
 phגעטטכט גיײטחוז  ir t t r y jטאגושעהכו«רערס :
* tא
ניידד און בלאק52 ,צ װ37 .טע סט.
 o n w mד 1א*נעד ח^ל^ונצרג און נער-
רארי או; ,p־ P8, 242װ 38 .ט; סט.
ראיא* •א־  ,*»*t o nיןטאן^ ןאר חיגדי^ טיט ח ר
ל»מט»ט
ן״יןי(
דײװ נעיס ק* 24« ,.ױ״ 86טע סט.
װ>יש  * v o itijn imנױיז איץ •ר»»•  w m W V y u m 2310וסנ»מ
 n״ ,tר .ומרהם״ן  rmאי»ט פיט
נלור;י ס*ו»י» ,<,ז;געדד;עי פון ועש *ענט דו^ס ד־ פ*רמעס הןונען יױגטשר *ודאן חאט #ננעפ^רט א ס טרי^ א1
דאון טאזן די1ױז־«*ן* ,סיס נורער צ,
אוג^נרוונוגג חאט נאװימן אז  iiftrvc •an n 40קןיט קא ; 27 .1 1 12« ,.סס.
s
m
v
r
i
ארנ־יטשייס
די
םין
געדט׳מ
בשריכטעט  a f iפ*מ»;ד» :
די »שינ;נדע רזסאנ;רס ה^בען * P
ז״ן אפיס  mnײיד געתי« 6ן  j f f f l i i /Otfifimu 11דער דדאאנער חאט
געהאט טין ? a nאנכ״אקטאר׳ס  m vסמעלס טיט דער ױניאז :
״  ia ,r w r uייג;רט«ן״ 130 ,וחנסט
מ
»טי׳
אז
,
1
«
יאשאי
»ון
י,אנ־»י״נטס
 vuJHכט.ױ 9* 4ע-י«ט#רס ר>ונען םיר־
פילי■ בר»וס .און j* p
 t n m p nגעװארעז פאר a n
קאס׳ןרס,
יריז
נ*ט
נא^-ופטיגס
פ־יטעס
מרטראן ,ה;ר׳עטיין און א׳ה^װ
י^זען ד;פ ״ * iy mרנ״נ מן *ױןי ד• פ׳רר»ס זײנען נאױנט געװ>»רען און בטד^ין .ד« סירטע איז אעסטרואירט
דז׳ע .ג^ידעטײ! קא•
;״ ט װ״ רי מ דזיעאבה .נאנרעם וױ די »ס איז אויכנעפעען געװארען א 1אי)  Vגעװאדען צוריקצוגעחטען  nארכײט פון
דזעײק^נםשן ,לארכאן ,כענן״ אי;ק.
אינ״טער דיג;ן אװעק פין דעפ ׳עא•
 o nמוגסראיזטאריס m v
חר
ס
>
*
o
t
t
m
האטערס
ז״נעו
*
n
r
v
איפרעד ט;גדעי
«"| װ>יו ,ך#ט די ד•  w r sנ*ט גע־
גנזחגי װאגחןר גאריכטעט אױך יז
ײ
ויןויט צור־י,געה״ע .1ר• ארערײואן אסכן u n til .איז זיישיע )  m iז״;ען א*נ>ר* יןאאנען דינען געטאכט געװארען געגען עד .א#;# .עדהארן
ה*ט נאהו־פטעט ,ראם »זוי וױ די » 4י׳ד געגענען נעײשרען  •tישראי  11 i r t * .10מנסנעלס סון דעד אסאסיאײ^ן ,פ־טערם ,בעיינסקי און «'טערס
ו־״ט*רס ה>»נען אליין םאײאזען רעס פ׳רטעס ד*נ»ז נא;דעי האנטראהטארס ,מאר האגדיצז טיט נ^לדױדאן םירטעם .װאינער און ט;ר;נס.
און פ*1וי «ירטעס נא־:עסט*געז זעיל״
נמחזד װאכחןר באריכטעט ווייטעי,
#י«ץ ,ין;#ען ז־י נ*ט ריא־גסט״טעט װייגיג ארנייטער .די פ׳־טעס נא־עעפט•• אץ  0םעיצ דינעץ די דז״עסמרס איג•
װערען .ד־ ה״ם איז פאמענראכט גע־
די פירסע פילי־■ בראוס און י,ן<.
סטרואירט געװארעז טעהר ניט צו חאנ״ אז
י״ט.
,
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I
o
״
i
פון
נמיו
?יטמרפ
נען
װארען םאד  o nאורפארטײא״טן ט»1-ר־
ראען טיט די דנדױדאן םירטעזש .אײן איז ג;וואת« א פעםנער  ticדער liDit־
נוט״
װע-־ט
נאי־כט
מנין׳ס
נמדער
טאן ,וועינער האט בא־עיאסען אז די
לײס איז צוליקגעצויגעז געװארעה ווייל סיאײ־פאן ,ה^ט די ױניאן *ננעפ־זזרם א
נעי!״העז.
דער דזיצאכעי איז אױסגע^יאסען גע״ סטרײה נענען איהר .חןר אפיס הוןיט
ריאינסט״טעט
אפע״־טא־ס דארפען
דעס
פון
•:ענעדדטע־
דאזע־,
ניודער
• y . y Vi
װארען םון דעד אססן ,.אײן קײס ודערט דאס אבדז׳פעקטעט און די םראגע איז
נא״
דעפארטדענט,
ארגוןג־ד״צא;
קייאיה
״ט1י טאיקס״ 210 ,װי  & 1ת סטריט•:
נאך סאי״האגרע^ט איז די םאאגענדע  3איבערמ-״־יקט מוואמז צום אוטיארטיי־
ה
פא־
דעפא־טרענט
ז••;
םאי
ריגטעט
א כ פ^ עי ער אגרימענט איו געראכט
דז״עאבערס דינען געפײנט געװאיען וד״ אײעעז ט׳עערטאן .דער טרייעל נאאדד
»י*ט.
װאנען
געװאוען צוױשען דער אכעריקאן אססן.
האם בא׳עלאסען אז די יוניןיז הןו׳ם >דין
ד• פירנ׳עס ט״:אריס ר״זעי אי; ני׳אד פאי׳גט :
און די מניאז נעצוג רער פירטע ,אבעד
רעכט דאט צ 1םאן.
הטאי״ און דנסבורג 500 ,דא*אר
כט־״קס
װעטעי
נ־;;ען
ניארע־ס,
נער
די פיררע ראט נאן איץ ארויסגעשײןט
נרודער וואנדןד באר־כטעט אויך װע־
הי ^י 4און פרעכטי* 250 ,דאראר
אי״
ז״נען
!,
V
»־
vy
)
.ערהרעהיט
י״נעי,
אידור ארבײט ,וױןחרענד די אינסײד אײ
|ו נען ד;ם דדעם ד*מ*זהאז ®ח זיין דע־
:ע״.״־ןט גןווארען • «v
דז״סיײןאב טבאװיץ 250 ,דאלאר.
דעפאיט-
בײטער דיגען אממגעכאנגען לײדמ .רע>
״ר .סײטזיז און קא.׳ 22 /װ26 .טע פארטדענט .ױ;ט ױי; רעצטזז באריכס,
אפיס איז דעריבער געװען געצװאונגען צו טע:ט .די ^ע*ער װעיעז א״צט גע•,״
כם״ װעאכער איז פייהעל געװען אן האט רער דיװיז׳צ^ן אםענדעס צו 392
יזעטעט.
עלצלעהרען דעס שא• אין סטדייק״
אױך די פייכ״עה ט .נ*איחפ׳  2101װ .אינדעסענדענם דז׳צאבעד און איז געװא־ ה>1רפלימטם.
״קאפיאן און סטײן״  147װ25 .טע
.נזמאנאל ;ארטענט קא.״:־ יחור
כט.ױ עס איז שוין םריהער נאריכטעט 2!1טע פט־ייע אין כארעניצטי־ין און ראוד רען א דט־ױדאן טאופעקטיעורעה האט
פאראױרען דין סעקױריטי םון  200דאי .דדסאנעד א־ז פאדחJכט rט נעװארען אין
תװארען א? די םירמע איו עריןאעהרט טאן׳  104איסט 32טע פטליט ,זיי׳געז אי־
האנען זיין אדבייט נעטאכט אין פארט 8
געװאי־עז אין סטרייק ,צוליב דעם ,װאס בערגעיציתט גצװאיען צו דין דעוא־ט״ פאר םאריעצען דעם אנריטענם.
כרודער וואנדער באריכטעט אױך אז רייזא .אז אונטעדזובו ;:האט נאױיזעז,
  mהאט דיסטשאדדזשעט םידשער ;אל״טענט .פאאנצנחג ניט־ייגיאן ״שעועד די״ איגדױױדוערע קאטפיײנטס זײנען גע־ אז ברױז וײ פירטע׳ס עטברוימרי װערם
די
דיס .נאו א סטאפעדזש  pcא טאג איז  \v:א 1געפטאפט געװאלען פין דין דע״ טאכט געװארען צו דער דדצאבער׳ם דארטען געםאכט .דער דדעאנער ה#ט
א האלב איז רזי סינישעל ריאינסטייטעט #ארטרקנט אין זחגיען איצט גצוואס״עט אססן .נעגען זײערע טעטבערם  - -די צוגדטטיכיט צוריקצױטיקען די גארמענטס
געװארען  pkדי לײטע דינען צורימע׳
״ראיאא קאוט >זא\ און ״י .ד .קארפאס צו די שעפער ,װאו זײ זײנעז /עעני״
און געפײןעטעט . :
גאגלען צו דער ארביים.
איםפיריעל קאאויז לזא .׳  .15װ2<3.ע סט .אח הא.״ פאר באעעםטיגען ארבײטער טען געװארען.
״ט .ל .שװארץ״ 151 ,װ25 .טע סט•:.
״םאקס בערניטםײן״:־ א קאמסאײגם
אױױ זײערע פלעמיסעם .די אסאסיאיײ
א .כיארקוס 140 ,װ22 .טע
רי פירטע איז ארױס סון ביזנצס און האט
jodםע סט .׳עאן האט זיך ענטזאגט אויפצונעהטען איז געכיאכם ;עװאךען אז די פירםע בא־
עא און עש קאאוק וןא 9 ,.װ) .י2
ניט באצאהלט איהרע * ארצײטער ,דער
רי יןאטפייעטס און %ײ דינען איבער־ שעפטיגט די ״פלאנסעס דרעס ,”.W
נאיזאד״יציל 1351 /כיי^ד^**
אפים איז מותז עדמאמדייך וױן יתד
;ע^ילט נעײאיעז צום אוטסארטײאישען סטעספארד ,האנזג א ניט יו1יאז יעאפ.
*אוא מייעי 22:3 ,זעחפטע עײ.
לעקטען  aoo.12דאילאר און דאס איז
קאהען און גאיד 124 ,װ21 .טע םט .טישערטאז ,װעאכעד האט בא״עאאסען צו דער קאפפאײגט איז געפונען געװארןן .
;ייײך איכעמעעיתט געװאמגן צום ״אנ״
ריכטיג און די ארבייט איז צוריקגעעוי״
גוגפטען דער ױניאן.
ה .כוױעס״ן 20 ,װ22 .טע בט.
י;פ*יױרענט אינ״עורענס פאנד׳/
דער אפים האט אויך געקראכען  15גען געװארען.
ב .פאײ״שעה  147װ25 .טע פט.
״גרינגאיד אח גרינהאאץ׳ 484 /זעלו־
ברודער װאגדער באריכטעט אויך,
רעכטמא; רײםער 12:3 ,װ33 .טע סט .תאטפאיינטס ,אז דז^אבערס באיפעפטײ
סטע עװ:.־ די פירפע האס אויפגעגעכע;
אאוג״שטײן און גאא־־םאייב 234 ,ױעפט גען ניט־ױניאן עקזאמינערס .די עקזא־ אז זײן אפיס האט אטענדעט צו 19
ניזנעס און האט ניט כאצאהילם די אר־
די און עס שאוס >* 7 ,#װ31 .טע סט .טינערס זײנעז געצװאדננעז געו^ר־עז זיך וױידזיט קאײכיס -איאי זעקס פון וועאכע
בײטער .דער אפיס איז געװען ערפאאג־
קײסעס זײן אפיס איז געװען 'ערפאיג״
די םאאגענדע םירטעם ז״נעז ערקאעדט אנצדשאיפען אן דער ױניאץ.
ריץ• אין קאי״עקטען  3214.43דאי .4דורך
כתתר װאנדעד באריכםעט װײםעד ,רײן אין קאאעקטען  i ,2648*9דאאא],
נעװארען אין סטדיי? ,װײי די האבען
דעם דז״שאבינג
דעפארטמענט.װערט גום־י זיך ענטזאגט צו פעסיען טיט דעד ױגיאן :אז זײן אפים איז געװען עדפאאגריױ איס וױידדטעס פאר ארבײטער.
באריכט
סלוצקי׳ם
בדחנד
״* .פ .גדאנ און קא 134 ,".װעסט
אין האאמקטעז  6,998,14דאי־אר פון
יאועגיצטײז איז גאאדםאדב 234 ,װ.
געהײפעןm .
29טע סםריט דדפאבערס אי*ם װײדדפעס פאר אר־ 37טע סטריטױ די םירמע׳ס סאםפעא״
ברודער רובין ,מענעדדטער פון דעם
מאכער זײנען ניט געװען םעטבערס פח
בוכטאן כראס״  483זינעטע עװ.
בײטער.
האריעם אםיס ,באריכטעט פון דעם
איץ קאטפאײנט איז ארײגגעקוטען אז דער ױניאן .זײ זײנען אבער געצװאונ־
דז^ײלאכ בראם 38 ,.דיװיזעאן פט.
23טען םארט^ װען ער איו ארײן אין
ברודער טאזעד באריככעט אויך אז א דדטאבעו־ עגטזאגט זיך אנצונעהטען גען געװארען פון דער ױגיאן זיך א:צד
רעם אםיס» ביז הײנט צו טאג .אין-כלטך
פון דעד צײט האט דער אפיס אטעגדעט זײן דעפארטטענט האט אגגעפיחלט א גארטענטס ,װעאכע האבען אױןי זיך *טאיסען און װערען טעדבערם םח ךער
דדײװ אױ»י ױניאז ימ»ער ,כדי אױםצױ דעם סאניטארי אײבעא .דער קאטפיײנט ױניאז.
 182לאטפלײנטס.
בױדעד װאנדער באריכטעס ‘וױיםעד
״בי און פי קלאוק קא׳ :180 /איפט ;עפיגען צו זײ ארכײטען געזעצליכע איז נים געפונעז נערוארען ריכטיג ,װײא
141טע פט:.־ ■רעםער אואיס װערנעד עטוגחוז .ז ע מ ר ׳ װעלמ זײנען באנאנ -דעי דדטאבער האם ר#ם אפגעאײחענט .אז ״א .מ .געפען״ און די ״פיתוױע
קאאגעס זײמן • געטאכם געװאחנן גע־ דרעס״ ,צװײ דס־יתי^ז יטעפער ,זײמד
האט קאכיפלײגט אז די פירמע ענטזאגט גען די םאר־לעצונ; זײגען איגעסטאפט
דך איהם צו באצאהלען צװײ טעג װײד״ געװארען און די םאר״שידעגע אפיפעפ זיײ גען פיער איגדע״עגדענט דז׳טאבערם םאר ארגא:יז:רט געװאדען פון דין דעפאר־
^
זי*;עס אויוי דעם רײט םון זעכציג דאא .נען וועגען דעם אינפארטירט געװאלען .די עגטזאנען דך צו צאהאען די ״אנעטפאוי־ טרענט.
אז אונםערזוכונג פון די ביכער םת
א וואך ,אזױ וױ עס איז םאחטטאנען נע״ ארנײטער םון די־ •שעפעד זײנען געלופען םענט אינ״טורענס״ םאר זייערע קאנט־
ראקםארם .די דדטאבערם זײנען אינ־ ״באיסאם בראס.׳ 39 /װעםטי 32מע סם^
װארען .דער אפים איז געװען ערפאאג״ געװארען צו רער גדױוענס האטיטע.
ברודער טאזעד׳ס באריכט װערט גיט־ 'סטרואירט געװארען און האבען פאד־ האט באװיזען א :יט־יתיאן יטאפ ״הע־
ײיך אץ קאאעהנדוז  19.48דאלאר פאד
מער און סאגיטײך׳ אין איהר פאאץ .די
*טפראכען דאס צו צאהאען.
י געהײםען.
דעם פרעסער.
די פאאגענדע טעטבערס פון דער אפא*־ ניט־ױניאן פידפע האט דך ענטזאגט צו
ברודער װאנדעד ,טענעדז״עער פיז דעם
״ליבערטי בעא וױיסט סא.׳1274 /
האו עװענױ:־ די םירמע האט ניט כא־ דז^אניגג דעפאיטטענט כאריכטעט װע־ סיאײשאן האבען רעדגנירט אוז ענםזא־ סעטלעז מיט דער ױניאן און איז דערײ
 .צאהאט  700דאאאר וױימ׳טעפ צו די גען דער ארבײט םון זײן דעפארטטענט גען דך צו סײנען אינדעפענדענם אג־ בער איבעדגעשיקט געװארען צו דעם
ארנאניזיי״מאז דעפארטפענמ
ארבײטער .די קײס איז איבערגעשיקט פאד די אעצטע עטאיכע טאגאטן .אין נלשך ייטענטס מיט דעל יוניאז :
״קופער בראס׳ 550 /זיבעטע עװ:״
טאדטיטער רערטאן און יוא 141 ,.װ.
געװאחנן צו דעם רדשאכינג דעןארט* פון דעי צײט האט יײז אםיס אטענדעט
36טע םמריט קאראאײן איזא און מײמי שואטהײם,
טע;ט #װעיכע צוזאםען סיט מאיר אאנ־ צו  184קאםיאײגטס אין דעש קאאוק דײ
בען ראטבאום 217 ,װ37 .טע פטריט זיינען דיססיטארדדטט געװאחנן םון דער
וױדצאן.
דאן ,טרײען צו קאאעקטען דאס געאד.
פירמע .דער האכיפאײגט איז געםונען גע״
םון די זעקפ אוז זעבציג קאםיאײגטס ,װאולף און ;יטע^טאז 225 ,װ.
״ראוו וױיסט קא.׳ 380 /א143 .טע
36טע פטריט װאחנן ריכטיג און די אדבײטער האבען
סםריט:־ דער שאפ איז דט אאנג צורית וועאכע זײנעז געטאכם גמײארען נעגען
די פאאגעגדע טעטבערם פון דער אסא־ געקראנען דדײ װאכען וױידזשעס ,וועא״
אמאניזירם געװארעז און דער אםיס האט דזיעאנערס פאר האגדלעז טיט ניט־ױגיאן
יעױן באי.וטען עטאיכע קאסילײנטס ,אז שעיער ,זײנמן  22נעפונעז געװאדען דיכ־ םיאײשאן זײנען אויפגעיטאאסען געװא־ כע האט באםראפען .210דאלאר.
דער אפיס האט באקופען האםסיאײנטפ
 Urאוז האבען זיך אױך ענטזאנט צו
זײ צאהאען גיט רי וױידזשעם צו זײערע טיג.
פײ;ם זײגען קאאעקטעד ;עװאדעז אאס פײנען אינדעפעגדענט דזיטאבערם אגרי״ אז די סאמפעלמאכער פון *םיי אח
ארבײמעד .אזוי װי די פירמע ארביים
אאוב׳ /די ראיאא דרעס קא« ".ון רי
פאר ניט־ױניאן דזשאבערס ,איז גיט געי־ ״איקוױדײטעד דעכמדדשעס״ פיז פאאגענ־ טענטס:
^זןאיז קאםטיום ?א ".הריגעז נײצן דעט
ווען סעגאץ־ םאר דעם אםיס צו קאאעק* | דע ווינדעפענדענט דדפאבעדיפ פאל חאג־
פרירפאן בראס .און ראטענבערנ,
 501זיבעטע עװענױ גײעם ם?ײל אװ וױידזשעס .אין וײ אא0
טען דאס געאד. .דאם אי  fדעריבער איבער״ דאעז םים ניכדײנ״אז״^עפער :
אאעקסאנדעד נאאדסטאיז און הא^
י .נאװיק און חא 10 ,.װ32 .טע סב^ פעאע אח דער אפיס כעומז עדפאאגרײך
גע^שיתמ געוואחנן צו סאיר אאנדאן .די
 1000דאלאד
רי פאאגענדע דדטאבערפ זיינען ארוים אין קרינעז א העכערונג פדץ  3און  4דאצ
פירסע האם דאן םאדנעשאאנעז דאס םאא־
פאר די םאספעיםאכעד.
נענרע אאם סעטעאמענס :די םירסע איז
סינעא ב-אס .און בעתשםית300 ,ד .םון במנעס :
די םאיאנענדע פירמעס האבעז חר ^־1
דאגיגער ,גאאדמת איז קתג
האהען אח אאנדאן 40 ,וג 27טע םט.
נדײט צו כווצאזזאען פופזגיג •ראצענט
 qpoדאאאר
םון דאס נעאד ,ו תל מ זאל צוסײאט
געטסקי אח דען 132 ,װ36 .טע סט .זינניחם אדער זיימן אזי׳סזנזןשלאםמז מל V
אק אייז פאא׳ וואו ,jn־ דמאבער
װארעז פון דער אסאפיאײשאן ,וייינימ
הײםמן לצוױן 30 ,רר26 .םע סט.
׳ װעחגז צװ״מצן רי ארבימזער און אז דאס,
יג .יענקיז און םאנס 501 ,־ 7טע עװ .אויױ יעם םאראאנג םון.דער מגיןון פאר
איבעדיגע נעאד װאס ױ פוסס די אר״ שימדארוראאא? און מא .איז אינססדױ
פאיאעצען דעם אנרימענמ און אייניגא
ב״סער ןאג וי א»צאהאז] 1יי|  4םאנא־ אידט נזדדארעז ציריקנצזזמז זיץ *ו־-
ם .םמפא  fp ., 141װ36 .טע סס.
םעז צײם .די אז־אנדזממגם את גים־
אאײן:״
גע\**ס* נאוואראז *ון דעם אםים•
גאאסער איז וױינישטײן.
ברוחןר תבין כארינטעט מייםער ,או
לואים אאבערנ^
*, o n nאנעספאוי־
סר.
סרינסעס דרעם האוז.
* A M M Ubm Vwekly
 * ^ * Mrmim m mד ״ האם איהם נע־
די פידםע ״מארי ?«אסאן און חר
PtiUwbcJ every Frkby by the iMtrritMfi■! La^b’ Garment Worker•* Ueioe
טאכט  bm p w q v wווױוי  5פירסעס איז
סאד 230 /װעםם 38םצ םסריכ^ ה*ים
<Mcti | Wen Mill St, flew York, Jf. Y.
זײן זײססר״« וחןלמ ה*מנז ט ן גיס
באישסםטעכו ?עז־זד פיל גישײזגיאן מ סני- -
MORRIS SfCMAV. Tmdittr.
& YAKOFSKY, CdHer
אייננעמא^ט  a n i tי »ני יון  1 5פיר•
די  w rivהאס םיודאאמם «ז די גױרסס
A. BAROFF. Qw^ wI wm.
H. ^ STHOOl.MAN,
» ס תעאמ »יימן  m »mײ »י ת ם
זאא צוריהציהען איהר ארבײם פח די
m idm er: 01.00 j»r y«r.
ניט־ױני^ן סירםעכ^ אבער ?י האם זיך
סאנו .דערןסיס  Mוי סיזי ד מ לנ ר ״ ר
Vol. v n . Ko. 16
■ * a ^ N e w York, tW day, May 6 . lt M .
םון דעם עטזאגנ^ די ױניןא^ צויס iwn
 Itenr^yp I'M 210631דאלאר ,װ*5כע
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 i nדושאיגם באארד באדיכט סון טע צו חסצפצנ די  jr r n ^ liארנ^טעלש
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ווארנן « pדער ןףןועקוםױו גווארד הואט ריבסאט ,או יין •איעמדונג נלט am
איהם םארהאנדעלט אח גוטנצח^יסען ,גײאם אינטערגעשאנסר אסעסמענט fie
צוריקוױיז^ריג די םאלגעגדע נאשליס* 2.50 :דאיאר ,װאס דער  iraipytpvבא״
דעם באשלוס גים צוצולאזען נירודער ארד האט צו איחר איכעמעוױזען ,האט
סטיגליץ ,דעלעכאט פון יאקאי  ,2יױט ױ  nפראגע פארחאנדעיט און נאשלא-
א דצונג סון דער עקזעשוטױו באארד
0ון דער דדעסמאכער  .מניאז ,אאססא װעהרט אנדעדע צװײ אויף זײערע די ערקתהרוננ  p tאו;זער דעלצגז1ציע  \voשיקאן װעגצן דעס א בריף צו דער
סלעצעד.
צום דזשאינט באאלד ,איז נר .סטיגליץ אינטענעשאגסל,
 22איז אפכעחאאטען געװארען דינסטאנ
בתדער פאיטנא /סעקרעטער ,האט ערװעהלט געװארען איט עחזעקוטיװ נא״
די באריכצתן פון די מיסימען פון
אכצנד ,דעם 7טען אסדיא אח אםיס פח אעםארמירט דעם עקזעקוטיװ באארד ,ארד כײטגליעד  pdיאקאי  2אין די דער ארנו^יזאציאנס קאמיטע פון דע□
דעד ױניאן 16 ,װעסט 21םע סטריט .אז ער האט ארױפגעשטעיט אויןי דער טאי יעצטצ װאדייעז ,וואס זימען אנגעפירט 15טען סון 20טען אפריל ,זײגען אוי 1
אונטער דעם פארזיץ  poברודער א .אױ ארדנומ ם  pהיינטיגעז מיטינג די נעוו^רען אונטער דעס אױםזיכט פון א גענומען און םארחאגדציט ג 1וארען.
פדאגע םיז לאקאל  23צוליב רי םא?־ דזשאינט באארד קאמיטצ אין א ק*מײ
צויי^ען אגדערעס וואם דער •ipytpv
טע םון דער אינטערנײש^נאל.
י ’ 1די איגטערגעשאגאא האט צוגעשיקט גענדע אורזאכען :
טױו באארד גוטטנחײסצן רי םאלגעגדע
א מעאדונג ,אז דער גענעראא עקזעסוטיװ
די שעפער װאס װערען קאנטראילירט ״ דער באשיוס  pcדער פינאגץ ק*סי• רעקאטענדאציעס פון דער ק^ןיסע :
כארד האט אויןי א ססעציעאע  ,:r t r rםיז לאקאל  23ארבײטען אױף דרעסעס טע צו שטיצען דעם קיאוקםאכער כר.
צו רוםען דיסטליקט מיטיגגען גײ
װאס ער האט ניט אאגג צוריק אפגעהאי־ און די ארבײטער איז די דאזיגע שע־  paדצד סאציאליסטישער ■סרטײ מיט װעלכע א קאטיטע םס יעדאן דיסטדיקט
טעז אין ברידדשסארם,
ג א׳ ^ ס ען פער ארבײטען  44שעה א װאך.
 10דאלאר <;  pדעס באשלוס םון דער זאל עױועזזלט װערען אפצוח#ימעז שאפ
ארױםצואיעעז אן אםעסםענט פח צמײ
זײ קריגזס באצאהלט אגדערהאיבען זעלביגער קאטיטע צו קױםען איץ טי• מיטיננען און גלײך נאכדעם אנגעחן
דאיאר מיט  50סענט אױף יעדען םעכד םאל &אר אװערםײם אגשטאט צדױי קעם סאר א דעלענאט םון יעדען
םיט דער ערװעהלוגג  pkצוױי םאר-
בער פאר ארגאניזאציאנס
ארבײם .סאל סיט דער ערלויבעניש צו ארבײטען קאי פאר״ן דעצד ,װ*ס די צאציאײס־ טרעטער  pdיעדען שא* ,כדי אייגצױ
אונזער אאקאא וחנרס דאדיבער געבעטען  10שעח א װאך אװערטײם.
טײהע פארטײ גיט םאר דעבס׳ן .דער שטעלען נילדינג א pביאס יזאמיטעס,
דאס צו נעהמען * ץ אכט און באיד אנ־
שטיק ארבײטער סריגעז ניט קײן עקזעקוטיװ באארד גלויבט ,אז דצר דא־ מיט׳ן צװעת צו ארנאניזירען די ניט״יױ
ךןיבען קאאעקטען דעם טעקס.
עקסטרא :עצאהילט פאר אװערטײם.
זינער באנקעט ,זואס איז דעקאדירט ניאז שעפער אין זײערע .נאטרעפעגדע
דער דאדגער םאראאנג איז איגער־
ברודער פארכ^אי האט ערקיעהדט ,םיט דענם׳ן איז איעגעאדדענט געװא־ דיסטרייוטען .די דאזיגע טיטינגען זא-
געוױזען געװארעז צו דער םיגאנץ־קא־ אז אזא דאפעלטער סיססעם ,זוי אזוי רען טיט׳ז צװעק אױםצוביאזען אביסעל לען גערוםען װערען פון דעם דזשאינט
סאציאליסטי״צער פארטי/
סיטע ארײגצוברײננעז װעגען דעם » צו קאנטדאלירעז דעם דרעס פאך םיט
באארד ארגאניזאציאנס דעיפארטמעגט.
פיל שאדען דער דרעס אינדוסטריע.
רעהאמעגדאציע.
דעד עקזעקוטיװ באארד האט אױך
צו ערװעהלען א קאםיטע פון צוױי,
דער באארד אװ דירעקטארם בא־
נאך « לאננליכע ריסקוסיע אין באשיאסעז צו •ראטעסטירען געגעז סע־ װעלכע זאל צוזאכיעז מיט ברודע -ס.
ריכט םון עריטטען אפריא און דער וחדלכע די סעהרסטע עקזעקזטיװ באארד קרעטאר־טרעזשורער פאר אױסלאזצן אין םארבער ,אמאנײזעד ,געפינ׳ען וױרקוא־י
דדצאינט באדד באדיכט םון דעם 3טען מעםבערס האבען אײנטײל גענומעז ,באױיבט אין דער ^נערעכטיגמײט,״ און טע מיטלען װי אזױ צז 5ײזען די דזשא־
אפריי 4זײנען אויםגעגומען און פאר־ דינען די ברידער ילופין און היטעלפארב ״דזשאכטיס “ דעם דזשאינם באארד בא• בערס פראבלעם .אין דער קאמיטע זײ•
הסנדעלט געװארען .דער עקזעקוטיװ ערװעהלט געװארעז צו נעהז אלס קאמײ שלוס ,פארװערענדיג די ייאקאלס  9 ,2נען אויסנעקליבען געװארען ברודע־ זי•
באארד האט זײ בײדע נוטנעהײםען א טע צוזאמען מיט׳ן סעקרעטער צז דער און  22צז האלטעז א קאנפערענץ װע־ טערטאן און ברודמר פארטנאי.
חה דעם באסלוס איז ערשנמז באריכט ,נאהענםסטער זיצונ :פולם גענעראל עה־ גען דער דמס פראנע.
צו ערװעהלען א קאמיטע  pdארום
ניט צו עררויבעז יאקאיל  2צו רוםען א זעקוטיװ באארד און םאריאנגע^ ,אז
די פיכאנץ לאמיטע האט אדײננע־  20אקטיװע מעסבערט צו אטענדען שאפ
קאנסערעגץ װעגיען דער דיוס םראגע.
אלע דרעס שעסער זאלען געשטעלט װע־ בראבט א באריכט םון דעם מיטיננ ,מיטינגעז ,װי עס איז מיט א צײט צוריין
די באריכטען םון די בראנזוזיאער רען אונםער דער אויפזיכט פון דעם װאס .זי האט געדזאט דעם 18םען אפריל ז כאש״לאסען געװארען צ*י א ג^ערא־‘
ברענטיש טיטיגנען םון דעם 5טעז סערץ דרעס דעפאדטמענט ’ און ,אז אלע מעמ־ און דער עקזעיזוטיח באאיד האט לעם ביעמבער מיטינג.
און צװײטען ארריל; פח בראנקס ברעגטש בערס םזן לאקאל  23װאס ארבײםען באריכט גוטתהײסעז.
צו םארלאנגען םון באארד אװ דירעיד
פון 2טען אפרי^ ; םון האריעם בהעגט^ט בײ דרעסעס זאלען טיאנספערידט ־װערען
צודשען די אתאניזאציעס װאס די מארס אנצושמעלצז א כיזנעס א ײד
און דעם 5העז טערץ און פון קוני איי^ענד צז לאקאי .22
קאמיטע ה^ט נעשטיצם איז אויך גע־ זשענט פאר בראנזװיל.
ברעגטש םון 2טען אפריל ,זײנען אזיפגע־
די סיס בענעםיט קאמיטע האס ארײנ־ ווען די אײרישע ארבײםער ארגאניזא-
צו •^רגאניזי^נן צוױי עננליש רעדענ־
נומען געװארען אח *פארהאנדעיןט געװא־ געבראכט א באריכט ורעכען א• קראנ0ען ציע ,װאס האט זיך געשסעלט די אוים־ דיגע בדעגטשעם .אײנעם איז האדלעם,
רען.
מעםבער און דער עקזעקןמיװ באארד גאבע צו זאמלע 1שטיצע פאר די הונ־ כפעציעל פאר די שווארצע ארבײטער׳
איז פאדבינדונג ׳ טיט׳ז צװײטעז האט דעם בארינ^ גוטנעהײםען.
געריגע ארבײטער פרן אײדלאנד .אין  pdאונזער טרײד איז אײנ׳עם — דאין
באריכט ם־ון בראנזװיל ברענטיפ האבעז
עטליכע עקזעקוטיװ באאדד מעממןרם שײכות מיט דעם האט דעד עלזעקוטיװ טאון.
אגצוגעהםצן העמלסאדב׳ם רעזי;;א־
די עתזעתונדװ באארד מימגיצידער^ זואם האבען פארלאנגט אז ברודעד האבמאן ,באארד כאשלאסען צו בא\ױ>מצן דעם
זײ:ען געװען בײ יענעם מיטינג אײ מענעדזשער פון דעם דזשאינט באארד פארלאנג םון דעד דאזינעד קעדנער״ ציע אלס אינװעסטיגײםאר.
בדודער היסעל&אדב האט ערקלצהרם,
בעדגענעבעז ,אז די מעםבערס םון מגפ דדעס דעפארטמצנט ,ואל זײ אינםארסידען שאפט אנסײל צו נעהםע iאיז  WP'Vא
באטרעפעגדען ברענטיש האבען בײם דא־ מו מ די נייזן אראנדזשעמענטס װאט קאטיטע צרם האגפערענץ \ואס װעט אזוי וזי עס איז איצט 1א וױמי :אד־
דגען טיטינג געװאיט װיסען ,םאדװאם ער האס געמאכט װי אזוי צד יזאנטרא־ אפכעהאלםעז װעדען דעם דר׳יטען מאי ,כיי» איז די שעפער איז ניט נויטמ צו
האבען א םיעציעלען סענשצז צו בא־
כיען האט זײ נעראזען אזזן א ביזנעט לידען די שעפער און ערלײדינעז ״קאכד אין לעססינגטאן אסעםבלי רומס.
סלײנםס״.
אײדדצצנט.
די ברידעד דעקס <דן זימערמאז זיײ  :זוכען די שאפער.
עס איז באיטלאסען געװארען צױ
ברודער האכמאן האט דעם עקזעקו -נען ערװעהלט געװארען אין דער קאםי־
דזשולװס פארטגאי ,סעסרעטאר.
פארלאננעז פון גענעראיל מצנעדזשער מיװ באארד מימגעטי׳י^ ,אז עד הא׳ט
פײנבערג ,צו זעהן ,אז א ב3זנעם אײננ^רדענס די ארבי<ט אזוי ,אז פון
נעהסטע װאר ײעילעז פיר ביזנעס א ײר
אײדזיטעגט זאי! געיטיקט זוערען אין
זשענס& זיך אפנעבען בלויז מיט סעט־
בראנזוױלעד דיסטריקט.
ד״ ארגאניזאציאנס ?אטיםע האט ^ יען פוײי׳זען און ויי איבעריגע װעלען
ארײגנעבראכט א באריכט פון איהר ארומגעהן איבער די שעפער אח ער 5ײ-
דער זנדשטעד ביאי ,דער שעה^ער אינ־ קאן נאר ניט זײן ,ברודער סנײדעי איז
מיטיננ װאס זי האט געהאט דעם צװיײ דיגען ״לןאםפלײנםס׳ .1דאס איז געטאן
טען אפריל און דער עקזעהוטיװ באארד געזוארען ,װײל אײניגע ביזנעס א ײ ד טערגאציאנאלער ארבײםער ױם טוב ,געוועז דער טאוסטמאסטער םון אבענד,
האט איהם פאדזזאנדעים אח גוטנע־ זשענםס ,ודעלכע זײנען נ׳יט חײן אפע־ איז «ן די װהײט גודס ארבײטער גע־ װעלכער האט דורככעםיהרט רעם אכעגד
הײםען.
רײטארס ,דיאבעז שזוערינתײטען אויס־ פײערט נעװארען אויזי א זעהר שעזזנעע אוי 1אזא אוםז ,אז אלע אנװצזעגדע זײ•
דער באריכט פון דער אפריל קא״ צ־ונלייכעז פרײז סכסוכים אין זײערע און אײנדרוקסםולען אוםן .אנגעפאנגזס .געז געןוען באגײיטעדט .עס איז דורנ־
ריטע פון איהר לעצטעז מיטינג איז ד^סטריקמעז.
זאל זיד די דאזיגע ענדעלוגג ,װאס האט זיך די טאי םײערוכנ בײמאנ ,אין געםיהרט גצװארען א רײכעד כוזיקאלי־
אויםגענוכיען און סארהאנדעלם געווא־ איז בלזיז א םארזוך אײנצושםעלען אן סענ^אז האל ,און אבװאהל עס האט שער םדאנראם ,אין וועלמגן עס האבען
דעז•
די פינאנץ קאמיכ^ג .באריכטעז םזן אײנדןײט^ילע ,פאדמע וו> אזױ צו סעט־ שטארק גערעגענט אץ די שטונדען ,װען זיך באטײלינט סעםװעל קײםס ,דער
איהרע לעצםע םיםינמן זײנעז אוים־ לעץ פרײזעז ,זאל אם די ענדערונג זיך דער עולם האט זיך געדארפט צוזאמענ* קאנצעיט מאססער פון דצר בעטהאווען
נענומען און ;אך א־געהעריגע באטראכ־ ארויסוױיזען ניט צופריחןגשםעלענדינ ,הוכמז האט דאם פון דעפטווענעז ניט סימפאני סאםײעטי .מר .קײטס אקאמ־
פאנירט םון סיס מיניע כנײדער האט
װעט זי גלײך אפגעשאםט וועדעץ.
טינג גוטנעהייסען מװארעז.
עס איז גאכדעט אויםנענוםע( גצװא־ געשטערט די װוױיט גודס ארבײטער געשפיעלט עטליכע זעהר שעהנע און
די קאמ*מע וואס ארדענמי אײז די
באריכ־ רען די פראנע רועגעז אנשטעלען נאך א דך צו פאדזאמלעז אין א :רויסער צאל .קלאסישע נומערען אױוי זײן םידע ,5פון
ערעטע טאי םייןנתננעז ,האט
בײם ארײנקוסען אין האל ,ה$ט יע־ װעלכע די אנװעזעגדצ זײגען שטארק
ביזנצס אײדזשענט אוץ דער '׳עקזעקוטיױ
םעט װאס פאר א ארטיסטען זי
האט בןוארד האט זײ זאך איבלהנעגעבען צו רער ארבײטער באקיכיען א שעהנע בלום .באגײסטערט נעװארעז אח האבען
אנגאזיטירט פאר׳ז דאזיגען מם^טוב און
אד־ דער ארגאניזאציאנס יןאפײמע ,מים פול־ דער אררןע bסער האט דאן געשפיעלט שטארה אפלאךירט .עס האט זיך אױך
װעםעץ זי האט אײגנעלאדען צו
דעם אינטערנאציאנאל ,די מארסעליעזע באטײלינט מיס ראזא נײםיע ,א זינ־
כיאכט.
רעסירען די • פארזאמעלטזג זי היאט
די ליי^באר בױדא זל^ם ארײנגעבראכט  paדעם אטעריהאנעד הימן .א .סנײדעד געריז װעלכע איז אקאםפאנירט געװא־
אױך באשלאסען אײגצו^אדע 1די
אינ־ א באליכט םון איהר ארבײט פאר די דער מענעדזשער םון דער ^וניאז ,חאט רצן פון ראזא ראזענבלום .זײ האבען
טערנעיצאנאיצ באאםטע צו דער דאזינער לעצםע  7יואוכען .אק באריכט גיט ױ געעפענט דעם מיטענ מיט א קורצער געזוגגען שעןזנע לידעד .טיס הילרא
פײערונג.
איבער רױפיעל אנםראגען פאד ארבײ־ רעדע ,דוענען דער באדײםוננ פח ער״ נעפא האט דעקלאטירם איז אידיש און
איהר באריכט איז גוטגזןהייםען גע״ מער עס זײנען אין משך פון דער ציייט שטען מאי אלס ארבײמער ױם טוב ,און ענגליש .רעדעם זײנען געהאלטעז גע•
װארען.
געקומן פון באלעבאםים  pkװיפיל פארגעשטעלט גענאסע שיפלאקאןי ,װעל־ װארען פון מערי גאף ,ראוז שנײדעל•
עס זײנען ׳געמאכט גפװארען װאדד ארבײטער עס לןאבצן נע?ראגען פלע־ כער ה^ט געהאלטעז א זעהר שעהנע מאן ,מארים זײעץ ,ס .יעסקאװיץ און
לען פאר באאטטע םס עקזפסוטיװ
אח אײנדתקסמולע רעדע .נ^ך שיפלא־ גארדאז םח ל .ס .עס זײגען םארנעלע•
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יץידיס
און פאר דעם אופן זוי אזוי ער האט
ארום  12אזײגער בײגאכט .די פארזא•
שעהנער:
א
זעהד
געזועז
איז
באנהעט
די דאזיגע ארבײט דורבגעםיזזרט.
A
מעלטע זײנמן זיד םאנא^ערנעגאנגען
בײ
האי,
זעלבען
אין
נעװען
איז
עס
םון
באארד
עלזעקוטיװ
םוז
זיצוננ
א
פרעזזליכע או־ן צאנײםםערםע פאר דער
א זיצוגג םון^^זעקובדװ באאלד דער דחןםםאכער ױניאז ,לאקאל  .22א׳יז שעהן נעדעקםצ כױשען ,אױ»» וועלכע עם יזניאן ,װאס האט דעם אבענד אראנ״
פיז דער דדעםמ^בער ױניאץ ,לאמל אסגעהאיםעז געװארעז דינםםאג אײענט איז סערווירט נעװאדעז א סך געשמאקע זשירט.
 22איז אפגעהאאםע!  Jin-pmדינםםאג דעם 21טען אפריי ,אין אפיס  pdחנר סאכלים א  pאויח וועלכע עס וייגען ג 1
סעם גדעקץ ,רעק.־סעסרעטאר.
אבענד ,דעם 14גמן אי\ ל אח אפים יוניאן 16 ,וועסט 21טע םט.־^ם ,אוגםער יועז אױסנעשטעלט פיעלע בױמסען בליױ
פון דפר ױניאז 16 ,ותסט 21םע םמ .דעס פארזי״ pk 1ברודער עדווארד דע>זס .סען האבצז זיך פארזאבמלט א סאר הונ־
װײסם איחר ,װי עם וו»ם ײד אגטײימניס די
פחויע ^ואמימעס ה׳אבען דך מװחונ -דערט םשערלײדיט ,אם״&ארס ,א סא־
אוגטער דעם טאדדץ םון בתדעד עד•
איד>עע *רבײמער ב»ומנוע אין •מערײןוו ?
גע״
n
n
J
k
און
10
יאחאל
פון
סיטע
p
«
1
םאדלאנגע
׳מדשײדענצ
םים
דעם
װארד דעקז^ •
לעזם די נעשיכםע םוו ת ו אינג תרני ^אנ ײ
צוױי םעםבערס חאבען רעזמגידם נ^ך א נצהערינע באטראכננגג האט יאדענע נמסט> .זײ] שעהנאדען און
וײדיס גארםענם װארקזנלס י«י.א 4םוז דר
פון צוױי באשםענדיגע ^מיםעס ױ? דעד עהזעהוכױװ באארד אידעד ײי מד *;ערצליכסריז בילד פין דצם״ וואס זײזער
לואיס רעמיז ,אוז איתר װעם דיט אלז
באנקעט האט כלט זיך פארגעשטעלס,
באיןאגס מעח41
tיו
ײער עקזעקונדװ באארד ,האט ער•
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הא^לט.

ד ױ םפםפער טאמןו יזניאו ,לאקאל3
*ין י ייײד *דער *וויי״ װע״ *עוין פון אײער ^ א• זא;ט אײך א; ׳ דאס אײ״
ד»ר  *m v oסיז^ן זיין אין סויעז ג»נ•״ ער ^ל,אר רופט אײך צו א פיטינג,
ר«ס י*הר ,ר׳ןחר וױ איע א;דערע אײגט איעס א• און קופט .טיר האפען
ן *ונזעוע סעטיעי טײ ‘ דאס אידןר װעט אזױ טאן.
ייוזחןן
רי יעצטע צװ״ יאחאא מיטיגתה
 wעס יי־י
נער אמם *ן *רנ״גו ,װי
רס » fjmvjו נאקונ־ען ארנײט פייר װעלבע דיגען אוגעחאיטען ;עװארען,
אוניערע ס»רו»י• דאנער ,דאן■ ח»ונען אײגער דעם 25טען א«ריא און דער
* גועבעחן »אתר געחיאנען ניו־עעפט•־ צװײטעי ,דעם 2טען כיאי ,זײגען געװען
וז» נ ״ סעכמעיס סאו ר• יע»טע עט• זעהד אינטערעסאגט און נוואעחרענד
ייכע «אחר .דע 6סיזאן נאי(ל#נע) י־ר םאי די װעיכע דינען געװעז אגװעזענד.
אונזןוע ס»ר• ^vטאנער oip ,עס ײ־ז פאסעידעגע טרײד פראגען דינען אויפ־
איגט׳מריך »ו נפחידען יוינײט נ ״ געגודען געװארען ,און אױך רי אױני
דערניאגטע פראגע איז ?עהר אינטעײ-
ס׳1ד»ןיס.
איך האנ נענומען אױסםרעןען געגט דיסקוטירט געװאיען .אונזערע אא״
(jm
נײ פיערע פוז די סעדועי ראנער וו#ס וןאי פיטינגען האכען דך איבערלויפט
א«ו די אודיאכע ,װ*ס דעם יאהי * t'Kעטאדק ם*1בעסערט #אי אין דער צאא
םאר ז>• סװע־ע -ץ• נאקוטע; אדנ״ט םון אגװעזעגדע ,אי אדף וױ אוױ יעדע
נ־• סעדסערס ,א׳ז דער עגטפע־ געי־יע; פראגע װעלט אױפ;ענוכיפז און דיסקױ
א נא;ץ *•ינפאנעד - - ,דאס די אי׳ד טייט.
דער עדטטער יאיזאר מיטיגג האט
ר״טארס &*ונעהמען  mרעהר און
אױך גונוגעהײסעז אאע •ונקטען םון דעם
די;הר די »יע»ער שון די סערפעי׳ סא
נע .-םעמפע^ה איז דא נענוג* ,נער לןראנק^ן און יואגסאפפ*״1אז םאגד .אין
קויצען װעט יעדעד פעפכער באקומען
נ־אדען ,טאנען עס ד־ אפעיײטאיס.
רי רא;ע א־ז נ־ט ה״ן ג״ע .אונזע־ע צוגעיפיקט אזא״ם איע רויס און רעגױ
סערסעי םאכער י״דען ׳עײן פזן .יעם אי״עאנה  pcדי דאזיגע צוױי םאנדען.
סא־ די 'ע*טע עטיייע •*  ri־ tוױ עם יעדערער װעט דאן וױסען װ• אזױ זיך
זןתט אנער אױס ,וױוען די אפער״״ אױפצופיהרען אין םאי םון יןראנסהײט<
טארס סאתעחכיען דעם נאכצען טארקעט אום עש זא^ ;יט םארקוטען סײגע כיס־
םון טעספע־־ס ,אין ב׳יר צװײםיען ניט פאדיצטע;ד:יסע װי עס פי״עגט טרעפען
דאם ידן דעם העיםט דער יאקאי ז ״' גא;ץ אפט ביז איצט .א*ד,ר װעט וױסען
עדער די איער״טארס איױש ;אנץ נע־ אאעס גענױ און קיאר װאס צו טאן.
רער לאקאר טיטינכ האט אױך גע-
׳ןןסאז .איס א םאקט װ״סען ריר דאס
דער איזניייטאר לאקאר ניט װארהינ; װארט וױסען װאס ה#ט די עקזעקוטיװ
באארד בא״עאאסען איז בא׳צוג צו די
יזארדס *ו אןערײטארם װאס באהאר־
טען ניט פאר דעם יאקאר דאם זיי אר״ סקײאס אןי וױידז״עעס םון אונזערע סעמ״
בײטען ניי סעניפערס .או : :או טעהר ,פער טאכער און סטאק שגײדעוי .דער
־ דער יאיןא ‘ וױיס ,דאס דעד זערכער יאלואר טיטינ; א*ז אינםארמירט גע״
אוער״טאר ,װאם האט עריצט נעענדינט װארען דאס בײ דעם אעצטען טיטמ;
ז״ן סיזאן אױןי סטאי״ און נאחוטט םון דער עקזעיזוטיװ באארד איז כא־
אודאי  70אדער  75דאיאר א וואך און *צלאסען :עװאדען צו עײןען א צױטריםט
זזאט נעמאכם א גוטעז סיזא; ,יאזט צו די דדטאינט ב א א ר ד ,פאריאננעגדיג
* ארינטעד רעם פרייז אױוי  50דאראר א ערעטעגס ,דאס די סקײיס םון די סעמ־
װאד נ ײ סעמפערס אין דעם זעאבען פעא טאכער און ססאק שנײדער זאאען
אױסגעגאיכען װערען .דאס די; ט׳ דאס
'MB
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—^^ __.
בײדע ,דער פעפפעא פאנער און סטאת
__אזײ  ,?vivװי פה ײץ ט ײ  * -״
בײט בײ סעםאעי׳ס ,איז ער דאד אן *פנײדעד זארען האבעז אײן סקייא און ניט
א1ערײטאר ,ייון דארןי באהומען גאײכע וױ עס א*ז איצט ,דאס דער סעמפעא
צוטײאונג םון* ארבײט ,װײל עד האט טאנער האט אײן סקײ> םון  36דאאאר
דאך געארבײט אין דער איגסײד םעק־ א ײאד או|  *tinהטאל ♦עניידער 43
V
טארי אױזי סםאק ארבײט ,הריגט ער דאאאד .װאס םיר וױאעז איז אײז
װידער *ונ^םײיט זיין טיי^ פון סםאק פדײז םאד בײדע ,די סעטפעא״טאכער און
ארכײט .דער סעמפער כיאכעד האט ניט סםאה יצנײדער.
צוױיטעגס האבען םיר פאראא;:ט׳
די נעיעגענהײט װאס דער <ץאערײטאר
האט און מוז דעיפאי *רומגעהן ;;חן דאס די סקייאס אף וױידדצעס פאר א
אדבײט ,וױיל קיץ סטאה ארבײטער איז סעטפעא טאכעל און סטאה ♦טניידעד,
ער גיט׳ און די סעטפעיס כיא:ט דער זאל זײן  55דא״אר א װאך.
די דזשאינט באארד האט אונזער
אפערײטאר.
דער א§ערײםאר יאקאי וױיס ,דאס םאריאנג ,װי א?ע אנדערע פאריאננען
ניט גענוג װאס דער אפערײטאר פאר־ פון די פאריטיעדענע יאקאיען איבער־
געהרט דעם סעמפעל מאבער׳ס ארבײט נעיטיקט צו די סאנםערענץ סאטיטע,
און ם א^יך׳ זײן שטיקעיל ברױט װאס װעאכע װעט אין קורצען טיטען און
ער װארט אויף איהם ,מאנכעס מאא ,אויםנעהטען די אלע פאראאגנען םיז די
כאגאםען יאגג ,קאנקורירט דער אפע־ יאקאיען.
אין •כיײז אעצטען רעפארט האב איך
רײטאר גאך מיט דעם סעפפעי םאכער
אין ךײ\ »רײז .דאס איעס ווײס די געצױגען ד• אויפטערלזאטלײט פון אונ־
אדפיגיסטראצת פון דעם אפערײטאר זעיע טעטבערס צו דעם פאקט ,דאס זײ
ואקאי /און זײ שװײגען ... ,נאך כיעהר פאיגאכאעסיכעז צו צאהאעז די דױפ .װי
זײ עדפוטיגען דעם אפערײטאר צו דער עס זױיזט אױס האנען זיך םיעה׳ע ניט
ראזיגער ארבײס .אץ־ װײס ניט׳ מען אפגעױפעז אויף טיין אױםטערלזאכד
דארוי זײן א ציניקעי אנצורוםען דע? 1קײט .איך םאדער דארום אױף :אכאטאא
אפפרײטאד  ,יאקאי ,א ״ראדיקארער״ אײך טעטבערס ,צו זעהן דןס איהר
לאסאא .און װי עס זעהט אויס ,האבען זאי 4ט כאצאהאען אײערע יטוידען צום
זיך ד ,אפערייטארט דעם יאהר א געהם יאקאא .איהױ וױיסט דאך װי ?זוחןר עס
נעטאז צו דער ארבײט ,אודאי טיט דער איז פאר אײך צו צאהאען די דױס םיט
צױעטיםונג םון דעם יאקאא ,איז גאנצען אטאהא .עס איז אבער םאי אײעד יא״
צו דערגעוז( די יאהרען עון די סעם־ קאי נאך שווערער צו װארטען און לא־
§עא םאכער צוזאמען מיט זײער אאקאא .נעז אױסוזאאטען ביז אי1זר װעט הוטען
םיר סאנען.און וױיסעז די פראפאנאנדע באצאהלען ,װעז איהר זאמעאט אן צר
װאס דער אאערײםאר אאקאר םיהרט אן פיעל .צאהאט ביסאעכוױיז ,עס איז אײכ־
נעגען אונזער אאקאא ,און דאס איז דער טער פאר א'יך און בעסער פאר דעם
עחצטער ׳שרים אין דער דיכטונג ,צו יאקאל . .מיר האפען דאס איהר װעט
ךערגעהן די יאחרעז די מעפבעדס פון האדכעץ מײן עצה.
דער נעקסטער יאקאל םיטיננ װעט
אאסאל  3אין די ^עיער ,און דאס ,ברײ
אפנעהאלטען װעדען ^פבת דעם 16טען
דעי״יאך ,וועט ביעגגעז אונזער ציא.
איך גיױב דאס דער חיטבון װעדט ט א /אין אוגזער אפיס׳ באלד נאך דער
געמאכט אחן דעם בעא  .h'anאונז/רע ארבײט .עס איז דא םיעלעס איבער
סעםבערס םאנגיען אן םארעמעהן װאס װעלכען עס איז וױכטיג מיו־ זאאען זיך
.עס קומט פאר ,און װעאען זיכער טאן דודכתגדעז .םיר װאלטען ספעציעל
דאס״ װאס עס איז נויטיג ,אום דער נעװאיט דאס די  e» rטיצעראײט םון
אאקאא זיתרעד זאא װידער^טעחן די אוגזערע ^נײדער עעפער ,זאלען אנ־
אבזיכםען םון זײער *שװעםטעד״ אא־ װעזעגד זײן בי׳יי דעם נעקסטען אאקאא
.קאא װאס רופט זיך א אראנרעסײוער טיטינג ,און װי אויך בײ די אנדערע
;אאקאא ,ראן*יקאאער אא^אא און װאס אאקאל םיטיננען ,וועאכע םיר ריםעז יע־
דען ערשטען און דריטען שבת םע סא־
* גים סאר א נאסען.
\ כדר וועלזנן דאריבער ,אזוי שנעא װי נאט און אפנעבען 4טאפ רעפארטס םון
חנר סעםמי סיזאז װעט זײן אין םואען זײערע שעפער ,דערצעהלעז װאס עם
גאגנ ,אנפאנגען רופען אאע סעמיעא־ קוםט םאר אין זײערע עעפער .עס איז
םאכער »ו םיםינגען פיר זועיען רוםעז זעהר װיכטיג דאס צו װיסען .עס ד ט א
 t « rבײ שאי און םיד וױלען האפען ,באגדיןי װאס עס חוטט בײ אײך אין
♦פאפ םאר .איהר זײט די בעסטע *ונז
 n dtt /סעמעא כואכער וועאעז סוםען.
* סעםיזנא מאכער ! איחר ,מעהר םןן צו אינםארםירעז איבער דעם .איבער־
אאא אנדערע פארעטעחס אײער יאגע הויגס איז דעם איצטיגען טאמענט איז
אם בעססען .וחמ םדר חםעז אײה קוסט .דאס זעהר װיכטי^ עס סאכט די םיטינ״
־זאא ו^ס דין זגײ 'אײ 1חוס ערשטע ,געז איגטערעסאנמ ,די אנדערע םעכד
בערפ ־אערנ^ז מעס״ ױי וױיסען וואס
אגשטאמ 1אס אעצםע ,׳ יואס איהר
דארםם סאן .םיר וױלען ?  Tםים אײך עס סהוט זיר איז טרײד און חנוי ?זא•
תרכחנדע M 1ייד איגטאםרפידען וחד איײז האז אויך פיעא בעגעפימירען םון
*  mםראגען א  fװעלכ 9איחר ויים און דעם .עס איז אלע םאא דא ו%אס אױס-
צובעסערעז איז א שאי .פדר יואנען
:לזוזט זײז שסאחי פאדאעסערעסירם.
אײך א>* םא> געבען אן עצזז װא& ןלן
^ mער ?«» צדשערםאן
 #אוױ

״ ״ א ץ • א ר ^ ח נ נ ן פראגצן ,אינ ע ר
 w f y nאיחד ד ארפ א ^ נ ם 19י י ן « י ײ

ערע

י ר עז ענ טי ד ען ש א ו ט ש ע ח

פאראײניגטע אירשע געוזערקשאפטען

עו  jg irצו ער איו צװי?תו אײר אאײן װערטער רעד«הט»ר *וז די .מחננ־
ארער צוד׳צען אײף און אײער נאס.
טיגקײ^" ! *
דאס ארעס קאגען טיר גור טאן װען
סיר ,די ארגייטער פון •יאסט און
איחר לוטט צו די טיטעגען און טאכט נדייער*« ,א עװסט 32טע סט ,.ראנען
עס פאר אײער פיינט אוצוגענען ב" אפגעחאלטען א  • m-מיטיננ דעם 27טן
י-עדען טיטיגג  pcאײער לאקאר
אאקאי אא vיפאפ אפריל ,און בא׳פראסען *ו •רעזענטירען
רעפארט .לאטיר האפען דאס איחר װעט אוגזער -עאו־טןצע-טאן ,נרודער םעש
א^נוערון ; nערענטע טעגות םון אונועד נויסנארט׳נן ,מיט « גארד װאט׳פ און
ז״ט ,און די טו5ות װאס איחר און אלע ט׳»יין ,םאר זײן גוטער ארניים  * d״j
אײערע אדנײטער  pcיעא■ לאנען חאכען •פא■ און םאר דער ױניאן.
װען איחר װעט דך צו אונז צוהארכען און
די יו*םיט»
טאן דאס ׳ װאס טיר םאריאגגען pc
ם .וױיג׳פטיין
אײך.
װ .וױיטה,
ד .רובץ ,סעקרעטאר.
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בײם לעצטעז מיטינג פון די םאראיײ
דגטע אידישע געװערק^אםטען ,וואס
איז אפגעהאלטעז געװאיען מאנטאג
אבעגד ,דעם 20טען איריל ,איז מ.
אבראמםאן ,געװען ט^מערםאן ,איז ם.
גאלדאװססי ,װײס־טשערמאן.
אין דער אוזטסײד לאמיטע זײנען
ערװעהלט געװארען די דעלעגאטעז מ.
טיגעל ,א .װ .דז^א^עפסאז ,אח בארענ־
שםײן״
רי םראטא^אלעז םיז * דעם לעצטען
רעגולאר סיטינג װי אויך םון דער עקזע־
סוטיװ באארד רינען םאמעלעזען גע״
װארען און גוטגעחײםעז.
עס װערט םארגעלעזען א צויטריםט,
אין װעיכען די סאציאליסטיעע םאיםײ
לאדעט אײן די געװערה׳טאםטען צו א
בא:ר,עט׳ װאס װערט געגעבעז פאר גענ.
ױדדטין װ .דעבם .די אײנ>אדונג װערט
אנגענומען ,און א קאטיטע ,בא׳טטעהענד
פון ט .אבראטסאז ,ם .גאללאװסלוי און
ט .פײנסטאון װערען ערװעהלט.
עס װערען אוייך םארגעלעזען צױטרים־
טען פון ארבײטער רינג און  pcדי•
לעפ־טײהערם אינטערנעיטאנאל ױניאן,
אין װעלכע די געװערק׳טאפטען װערען
אײגגעלאדען צו זײערע  25יאהריג/
ױבילעאום קאנווענ״טאגס .די אײגלאדונ־
גען װערען אנגענומען און דער סעט־
רעטער מ .םײנסםאון ווערט ערװעהלט
צו באגריסען די חאנװעניטאנס.
עס װערט םארגעלעזען א צושריםט
פון ח:ן י .פיגיקעס ,איז װעלכעז עד
יטרײבט צװייטען אנדערעס :״איך בין
נעװען בײ דער געבורט םיז די געװערס־
יטאפטען ,איך האב א'הר .געהאלםען
װאקסעז אוץ בלי־הען .אויך איצט האב
איך די עהרע צו זײן א דעלעגאט צו די
געװערסיצאפטעז םון דעם י .ל .פרץ
ערײבער פאראיין ,און אלס אײנער םון
אײער מ״טיחה יטיק איך אײך צו א הא־
פיע פון דער 34־יאהריגער ױבילעאום־
אויסגאבע םון טײנע ױם טוב בלעטער,
אלס צײכען פזן פרײגדיטאפט &\\ אײ
בערגעבענהײט צו אײך אלעםעז .סײן
ליטערארייטע ארבײט האב איך גע״זעפט
םון דעם ענטוזיאזם זואס די געװערק״
יעאפטעז האבעז מיך באגײסטערט״.
די טתנה װערט אנגעגומעץ און דער
בריעף װערט געלײגט אן םאיל.
די קאסיטע װאס איז ערװעהלט גע־
װארען נאך ״די אפיעלם םון די דעלע״
גאציעס פון ״אזע״ און ״װעלטס הילםס
גאנפערענץ״ באריכטען ,אז עס האט
זיך ארגאניזירט א פראװיזאר^ע קא־
מיטע ,װעלכ׳ע נעהטט ארײן די גאנצע
ארבײטער באװעגונג מיט דעם צװעט צו
אראנדטירען א נאציאנאלע קאנװעדטאז
צו יטאםען רעליעױ םאר די נויטלײלענ״
דע׳ פאראריטסע און אומגליקליכע אי־
רעז איז אײראפא .די קאנװענשאז װעט
יטטאטםינדען זונטאג ,דעם 10טען טאי׳
אין װעבסטער האל .דער באריכט װערט
גוטגעהײסען און די רעלענאטען װ^רען
געבעטען אויםצונעהםען די םראגע בײ
זײערע ױניאנס און ערװעהלען דעי־עגא־
טעז צום קאנװענשאן.
די דעלעגאטעז םון דער יטוה סײלס־
פענס ױניאן באריכטען ,אז זײ האבען
א סטרײק געגעז די בעלי בתים םון די
יאנקעדס ,מאנדעל און פאבליק מוח
סטארס .די ססארפ געםעען זיך אוייןי
פיטקין עװענױ ,בראנזוױל ,און דע^ענסי
כטריט ,נױ יארק .עס װערט ערװעהלט

נײע פיהדעד .פון לאקאל 2״
)אן ענטפער צו טי םערל׳צט״ן(

אונטער דיזען :אטען האט אונזער האט געיטלײדערט אין דעם ײנקען לא״
סופעױױיזעד ,ברודער ט .פעררישטײן ,גער.
איז אבער די טע׳עה װענען באצאה•
נע׳עריבען אן ארטילעל אין דער ״גע־
רעבטיגלײט״ םון םרײטאג דעם 4צטען יען םאי צײט פאראוסט ,פאר װנ-
אפריל ,ער באיפיט אונז מיט א גאנצען טאג׳ בא״שטעהט א־ן דעם ,װאס גיען
הויפען קאטפליטענטען ,װעאכע באצװע־ האט כאצאהלט כר; .ײבעל ,א סעפבער.
לען צו דיססרעדיטירען אונזער עלזעקױ פון דער לןאסיטע ,ארום  6דאלאר םאר
זו;טאנ׳ װײל בײ איהם איז ^אפ אר•
טיװ באארד.
פערזעגלי^יצרײבט ער׳ האט ער טיט־ :ייט טען זוגטאג און פארלירענדיג א
לייד טיט דער עקז .ב^ארד פון לאקאל  .2האלבען טאג װײדדטעס ,האט דער אא״
טענשען האבען ;עיצריען און נעאארעטט ,קאל עס איהם אוסגעקעהרט.
צו װאס די גאנצע אטאקע פון בר#
אז  35סע;ט דװס איז גענוג און אויף
דיזער אייפו  pc 35סע:ט דױס זייגעז פערריטטײן האט געציעלט איז גאנץ
זײ ערװעהאט געװארען ,אין איצט םאױטטענדליך פאר אונז .ער װיל ניט
דיעגדיג אלײן די אדטיניסטראציע ,אי־ און ;יט ניט איבער די םינאנצען םון
בערצײגעגדיג זיך׳ דאס אפייו אוױי יאייאר ער האט אנגעזאגט די קלוירקס
 40סענט א װאך דױס װעט דער יאקאי ניט אױסצוצאהלען יױינע ;עלדער הצ״
ארבײטען אונטער א דעפיציט ,ציינט כער םון  5דא^אר אהן זײן אונטער״
עס ,דאס אלעס װאס זײ האבעז גע־ יטריפט.
האט ער דאך פאריטטאנען דאס כיר
זא;ט און ;עפרעדיגט איז פאל״ט און
 041זײ זײגען ערװעהלט געװארען װעלען קוטען צו די טעפבעיס איז ײעי־
אױף א פאליטע אײפו ,און פאלנליך לען זײ זאגען ,דאס זיי האבען ער
האכען זײ ;עדארםט וןגזיגנירען און גע־ װעהלט אן עקזעקוטיװ באאיד און דעם
בען די טעטבערס א געלעגענהײט צו לאקאי גיט םעז זײ :יט איב?׳  .האט
ערװעהלען אן עקזעקוטיװ באארד אױף ער םארכאפט רעם װעג איז זאגט  :״א
נינטעל אונפעהיינע חברה sארפ rסטyן
אטתיע אייצוס.
װאס איז אבער דער אמת ,קײנ;ןר דעם יאקאל ,טאכט אן ענדע מיט די!
םון אונז האט קײינטאל הײנעם ניט צױ װארםט זײ ארויס!"
אט דאס האט באצװעקט ברודער
K
־L
געזאנט דאס װען טיר װעלען ערװעהאט
װערען ,װעלען טיר רענענען  35סענט פערלישטײן טיט זײן אטאקע אויח דער
דױס .בײ דעם טיטינג םון טאנהע״ עלזעקװטיװע פון לאקאל  ,2אבער אוט״
טען אײסעאום ,װאו די פראגע  pcדיוס זיסט זײן טרחה .אונזערע מעםבעדס
איז םארהאנדעלט געװארען )און ברורער םאריטטעהען זיך אויח אזא טין טאק״
פעילעטײן ־ איז געװען כדשעריטאן םון טיק.
עקזעקוטיװ באארד פון לאקאל 2
דעם דאדגען טיטינג( איז גערעדט גע־
װארען ,דאס טיר האבען :יט סײן בא־
כאתכארױמש ,טעגעד^ער.
גריף װענען די דדטאינט באארד עקס־
א .בלאק ,עקטינג סעקרעטער,
פענסעס.
און ברודער בארובאוױטיפ האט בײ
דעם באטרעפענדען מיטיננ םארגע^־לא־ א י נ ט ע ר נ ע ש א נ א ל ם י ה ר ט א ױן
גען דאס די פראנע םון דױס זאל צױ א נ ײ ע ם ״ ד עי ב ו ך ״ ם א ר א ל ע
דיקגעהן צום דזיטאינט באארד פאר רע־
ל א ק א ל װ ױ אנ ס
קאנסידערײשאן און דאס א בודזשעט
)שלוס םון זײם .(1
פון דעם דזיטאינט באארד זאל אויס־
געאדבײמ װערען װאו עס זאל אונז גע־ נײער בוך װעט נעברױכט וועו־ען ,וועט
,געבעז װערען די מעגליכמײט ארײנצױ איידעטעלעז טעהר אררנונג און פיגקט־
קול»ען און אינערצײגען זיך צו עס איז ליכהײט אין אלע אםיסעס פון דער יױ
ווירקליך נויטיג א העכערוננ אין דױס .ניאן ,איבער׳ן גאנצען לא:ד.
דער פארשלאנ איז אגכענוטען געװארען
רי סעקרעםארע םון אלע אונזערע
לאקאל ױניאנס ,דדטאינט באארדס און
אײנישטימיג.
מ
%ט דיזען באיטלוס איז די דױס דיסטדילט קאונסילס װערען דעריבער
פדאגע פאר לאיןאל  2געבליבען הײג־ אויפמערלזאם געטאכט ,זײ זאלען דך
גען אין דער לוםסען ,אזוי צו זאגעז ,אפהאלטען םון ל^ז^גז דרוקען רעסיט־
כאטיט די דדטאינט באארד האט שוין ביכלאך ,אדער דעי ביכער ,װײל דעם
אפיציעל בא׳עלאסען דאס דױס זאא קוםענדען ער״טטען דזיטולײ װעט דער
געהעכערט װערען ביז  50סענט.
נײער קאטבינירטער דעי און רעסיט
דאס זײנען די פאקטען אין באצונ בוך ארײנגעהן אין סראםט און קײ| «
צו דער דױס םראנע.
סעקרעטער װעט ניט טארען נוצען קײן
װאס איז שײך׳ די האלבע דאלאר־ אנדער דעי בוך ,אדער אירגעגד װעלכע
דיגע ,װאס טען האט געסײםט םון די רעסיט ביכלאך .אלע אגדערע םאלםע[
םיטינגען ,דערצעהלט װײטערן ברודער םון דעי ביכ^נר אדער רעסיט ,װעלען
פערליטטײן ,האט מען *טוין געישײןט א באטראכט װערען םאר ניט אםיציעל און
״קאמיטעאע״״ אין יי מאונטײנס צו בא־ ניט געזעצליך.
זוכען די הראנהע םעמבערס און םען
דער נײער דעי בוך איז אזוי אײגגע״
באצאהלט א מעםבער םון דער קאמיטע יטטעלט ,דאס ער האט נענוג באזונדערע
ניט נאר םאר זײנע רײזע קאסטען ,״לאלוטנס״ םאר די אלע טעגליכע ^ײנ״
זײנע עקספענסעס םון עסען אוז אויטא־ גאהטען װאס די ױניאן האט און טא1
מאביל רײדס ,נאר מעז באצאהלט האבען און פאר די סעסרעטערע און
איהם אויך פאר צײט םארלוסט ,פאר אפיס קלוירקס װעט עם זײן םיעל לייכ״
זונטא.:
טער און באקװעמער צו  fjhn'cתארע>ט gLP
אז דער לאקאל האט געשיקט ,דארף דעם בוןי .דער נײער בו 1דרוקט זייף
און װעם ^יקען האמיטעס צו פאזוכען יטוין און װעט באלד זײז םארטיג אר1ים•
די יואנסאמפטױו סעסבערס איז די צושיקען צו די לאח^ולס .אייניגע עס־
מאונטײנס ,מיט דעם איז ברודער זעטפלארען זײ׳נען ש\'\ פארטיג איז \
פערלשטײז אײגםארשטאנעץ .אז סרײך מאנכע םון אונזערע לאסאלס אין .ניר.־ :
טיקעטס דאר^ םען באצאהלען ,עסען יארק געברויכעז שויז דעם גײעז בוך.
און איבערשלאפען די נאכט דאחי מעז׳
זאלען די סעקרעטערע ם^ן אונז^ר \(
צוצוםאהרען צום סאניטארױם אין‘ א׳ ארגאניזאציע עס נעהמען אין אכט .םין
מאשין פוז םען ,ײײל
קעז דאך דעם ^רשטען דזשולײ אז װעלען םוזעז
ניט ײאקעז איז קײז טראלי קאר םאר אלע אמאניזאציעס ,װאם זירנ^ן אנגע•
א ניקעל איז אויך ניטא ,דאם ,גאויבען מלאסען צו אונזער איגטערנע״זאנאל,
מיר ,איז ברודער נערלשטײן בארײט זי ד באנוצען מי ט׳ןז עי לנ ע ? ר עי אוז י 2
צוצוגעבען ,װײל ער זאגם ז#ך ,ניט
ז ײ צו נ מ ט ע א ט
םי ט ביר ,װ» ס
נאר האט מען באצאהלט• די נויטיגע װערען םיז חןם דז׳טענעראיל  .D'cijtעם
עסספענסעס ,די רײזע קאסטמן און װעם זײן אן אײן ם'»ןרםינער 5וך םאי
אזוי װי*טער ,װאס דאס םײנם ,אז אלע אונזערע ױניאן אפיםעם און דאם
דאס סוז םען באצאהלעז ,נאר .איויך װעט אייכטער סאכען אויםצו»אםעז ,אי
םאר םארלארענע צײם ,םאר זונטאג.
די פ אר שייד ענ ע א ײ מ ע ה מ ן איז ד מי
וחנחנן JH n
m
־אט דאס האט געזאלט זײן ידי
ױני אז זאיעז• םארשריבעז
״באסבמ״ -װעלכע גרודער •יערל׳עטײן
און ■ינ ק ט איך.

א יואטיטע ,כאיטטעהענד םון ו־זיטאזעם״
סאז ,גרינװאלד ארן קארן צו העלפען
פיהרען דעם סטרײק.
די גראסערי -מלוירהס ױניאז דעלע״
גאטען כאריכטען ,דאס זײ האכען גע״
װאונען דעם דז^טעגעראל פטרייק אין
בײקלין .זײ דאנקעז די געװערק״טאפ-
טען פאר די הילף ,װאס פען האט זײ
געגעבען .זײ דריקעז אויך אױס אן
אנערקענונג צו ברודער קארן און פרס.
•אראווער םאר רײדען אויף די פילע
אפען־עיר מיטינגען ,וועלכע האבען פיל
בײגעטראגען צו געוױנען דעם סטרײק.
די דעלעגאטען םון די לאונדרי דרײ־
ווערם ױניאן ,לאקאל  ,810באריכטען אז
זײ םיהרען יעצט אן א סטרײק בײ די
כלעיק זועט װאיט לאונדרי םון בראנד
וױל ,דאס דיעזע בעלי בתים פאכען אלע
פארזוכען צו באקעפפען די ױניאן און
״טטעלען זיך נ*ט אפ פאר די ערגסטע
אום צו עררײכעז זײער ציע? .זײ פאר־
לאנגען פובליסיטי און רעדנער צו זײןד
רע מיטינגען .דער םאדלאנג איז זײ בא•
װיליגט געװארען.
עס אנטװיקעלט דך דאן א דיסקױ
סיאן יװעגעז דעם פאנגעל אין דעדנער,
צער און הארציגער רעדע עטעלט ער איהם
באיטטעהענד םון דדטאזעפסאן ,גרינ־
װאלד ,קארן ,אבראססאז ,גאלדאװסקי,
העלער ,עניטטײן און זיססינד.
דער טיטערפאן באנריכט דאן נעג.
פארטנאי )נח( ,דעם באװאוסטען 6יה־
רער פון דעם פוילייטעז בונד .איז א קור״
צע און הארציגע רעדע יטטעלט ער איהם
םאר םאר די דעלעגאטעץ .גענ .פארטנאי
דריקם אויס זײן םרײד װאכ ער האט די
געלעגענהײט איבערצוגעבעז א לעבעדי־
גען גרוס צו די פארטרעטער םון די אי־
דייטע• ארבײעטר אין אפעריהא סון די
אידײטע ארבײטער איז פוילען .ער יציל־
דערט דעם יטדעקליכען אינדוסטריעלעץ
מריזיס איז פוילען ,דורך װעלכען די
פראפעסיאנעלע באװעגוננ ליידעט זעחר
׳טטארק .א פ ״צטארקסמעז לײרעז דארבד
די אידישע ארבײטער ,װײל אין םיעלע
אינדוסטריען װערען די אידען ארויסגע־
׳טטױסען פון די ׳טעפער .די רעגירונג,
ווידער ,באציהט זיד ניט סימםאטיש
צו די ארבײטער  :דער אכט־׳טטונדען אד־
בײטס טאג װערט באסעמםט און נאך
אנדערע אייסגעקעםםטע קאנדיציעס
װערעז םון די ארגײטער צונענומען .אוײ
כער דעם ,זאגט ער *,גןומט אויס די בא־
װעגוננ אויסצושטעחן םרן דער אינערלי־
כער מכה .די לינקע ^יהרעז אן א צױ
״טטערונגס ארבײט און אין דעם קריזיס
מאכט דאס די לאגע םיעל ערגער .אבער
טראץ די נויט און הוגנער העחטט אין
די ױניאנס א האסםס לוסטיגלײט און
װידער^טאנד .די פראםעסיאנעלע ,םאר־
אײנען פיהרעז אויר אז א סולטורעלע
ארבײט .זײ האבען ארגאניזירט .די ש־ול-
באװענונג ,ײאו די אידישע ארבײטער•
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« נייו״ צו יי

צו ׳עטיצען ד♦ צ^פונג * pועחן אז נענ,
נח׳ס פיס  ,rצדליעב װעינע עי איז גע•
קומען אין אפעדילא ,זאל עיפ^ט װע•
רעז-
דעלעגא'1ען װערען ציגע״אזען :
 n pcיאוגדר• א רנ״ ט ^ ױדאן יאחאל
 - 280י 4טולטיטעסק /י• .ע^דציאז,
און ס .קאופפאן;  n paי,יאיק •-ע-
סעלס ױדאן ־  .n -אײזע;״.טאדט ,נ /
גא־זדאפסיד  pnא .דזפאן.
ט .פײנסעאון ,ב־;לן.

ל$האל 66ניטאשעזזנעס מנהמס לננװ
ועס ערשםעוםאי
די באגאז טפברוידערעיס ױניאן,
לאקאל  ,00האט געפײערט דעם ער׳טטען
פאי םרײטא; בײטאג ,אין סענטראל
אפעדא הױז ,צוזאפען פיט די אנדערע
יאקאלס פון דעם דיסטרייוט קאונסיל
און אין אװענד האט דעד יאקאל נעגע-
בען א יטעהנעם באנלעה ־אין 2ארק וױו
 yollO ,dkskeסטריט און 5טי.py 1
דער  oyp:naאיז געװעז א ^װײענדי•
געי אן yר״טטyר פאי  pH oyp:H2א
װיקטארי ב*?:עט־; .יט לא;ג צוריק האט
דyר לאקאל באנײט  cyiאגריפ^ט פיט
די  □, onzy^nzאון באקופ^ז אײדגצ
 lv iw o v z ix vאון דורך קגם בא;קyט
האט די ױניאן ג cyײyרט 1עם דגoy .
איז אלזא געוועז א דאפעלטעד ױם טוכ
איז דאס האט זיך גאג״ו ;וט גEyיהלט
איז זאל .רער yולם איז געװען העכסט
ױם טוב׳דיג ג/ךטטיפט און פyז האט
זעהר גוט םארבראכט* .עס איז געװען
צו עסעז און צו טרינקyן פרן דאס ״-: nyy
סטע און דאס בyסט.y
נאנ׳ז עסזןן האט דך דyר yולם םאר•
קליבען איז א ג ר ע ס^ן זאל און פען
האט גyטאנצט ביז יטפעט  yxדyד
נאכט אדײז ,אונטyר יי פרעהליכע טע־
נעד םון א  iyD'n :טוזיל אויקעסטער.
דער ארקyסטyר האט אויך געיטפיעלט
n n rrn n cע סעלעקיטאנס איז חןדצ״ט
װעז  |yoהאט גyפראװyט די ^•y;ny
סyודה.
עס םאר״טטעהט זיד ,אז  ovזיינען
אויד נyהאלטעז ג^ואירען רע1עס .װא-
רים .װי קאן  oyזײן א בא:קyט אז
רyדyס ? און כאטש פאנכצ *ון די װאס
 iyoהאט אויםגערוםמן צום װארט הא״
בעז זיך אויסג^יסט ,אז עס ײאלט גייט
זאל אויסקאסירעז די רעח1ס
געװען
אויױ באנקyטyז ,האבעץ זײ פון דעסט־
 iy;ypניט פארםyהלט צו דזאי4טען x
 .jn y iאבyר לאמיר געהן כסדר.
דער באנypט איז y; D:vtvviװארyז
םון ברודyר ריזyל tדילר סעקרעטאר םון
רער ױניאן .ער האט ; fyof^nyא קור-
 yvרעדע ,װעגעז  iw 'V itti cyiצװעק
פון דעם צוזאמעגקונפט און האט םאר־
ג^*טעלט ברודyר טאקס נy .סyנםyלד,
 nviפע y:דז^yר פא דyר יוגיאז ,אלס

טאסטפאסטעי .און עצ דאיף דא גע•
?אגט  ,fyiypדאס דער טאסטפאסטעד
האט באיוופען א ;רױסע אװאציע ,אפיטר
א גרyסyר yפון דיי א^ע רעדנעױ ,װאס
ז״נען גאנדעם םארג,yטט yיט געױארעיז,
װאס דאס ציינט אז דעד iy*.Mny;yo
איז יטטארק באי‘  y,נט בײ די פיטניי־
דעד oy .איז װירחליד א פרעהליכע עד-
יעײגונג חײגטיגע ^ lyo1אין א ױניאן.
אױפ׳ן באנקעט זײנען אגװעזענד *y:
 iypאיבער דד״ הונד^־ט yBרזאז ,בא״
’טטyהyנד פון פיטגלידyד  pcדעם לא•
קאל .א סך האבען אױך כדיטכעגיכיען
דיערע  iy:M? oy •jy’ncאײך ־געװען
אײגינ yגעלאחןגע  ooy:און צוױ״צען די
רyדגyר זיעעז גyװyז מיטללידעך פץ
יאקאל און געסט.
א חוץ כרודער ריעזעל און  cyiטאסט־
פאסטyר ,האב^ גyרyדט די i;y ;^c־y
■ארזאגען  :ברודyר םרידטאז ,די 1י V %
דדעגט םון דyם לאקאל; װ״ס־פדעז.
ס .יעפקאוױטיט ,חור פ yנyדז•^;ר פון
דיסטייקט קאונסיל ; אסיג װאלינסקי,
 :oyi pc w n y w o ^ v w v wלא-
קאל ; וױיס  o:yi'Tjniי .פי־יננעדנy-; ,
נyרא sפענ<^ yטyר פון דדטאינפ באאדר
קלאוי• און דרעס פאצyד יוניאן ; מ.
װײס ,פ yנ^ yיטyר םין  * inסיױס •cy
כרדידזןחודס ימיאז ,יאהאי י( ; ה .נריל
בyרג^ מענyדז״טyר םון  ^.y iט״טיײי^׳ס
דרyספאכyר ױניאז ,לאקאל  91און
םרyזידע;ט םון דעם דיסטריקט קאונפיל
אוז ש .יאנאװסק /רעדאקטאר פון די
״גערמכטיגסײט״״.
אלע רyדנyר זיינעז געײעז אין א
ױם טוב^יגער ♦טטימוננ ; זײ האבען גע•
רעדט יטעחן און הארציג^ ,װיתענדע
אויף דעם •ראניעס ,װאס דער י*אקא#
האט נעפאכט און דיערע רעדעס זײנען
אױפגענומעז  j r ^ y aפיט  xסך א-8
לאדיספyנטyז.
צוױי  ,dftyaסpyרyטyר באראוי און
וױיס םרyזידyנט םאניא מ .קאהן הא־
בעז ניט גpyאנט קומ^ ארן זײ rycH.i
צומדטיסט טyלyגראמעז ,אין װעלכע זײ
האבעז אויסנעדריתט באדויyרונג װאס
זײ האבען ניט גpyאנט קיסעז צו דyר
א .ר.
?זפחח_ .
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םאנטאג און דאנערשטאג װעט דער אפים זי ץ #פען ביז  6 ^ 0םארנאכט ,כדי די םיםנלידעך
•
זאלען קאנען קרינען דעם גו ך געהענדיג פץ דער ארבײם.

די עקזעקרםװו באארד ,לאקאל .20
יי

■ fj 4״jirt I
^t׳

און האנען אױך געמיפען א קאאיצדא-
טױוע באװעגומ ,וועלנ^ג העלפט ירױס
די ארכײטער אין צײט פח סטרײק און
?ריזיס .ער איז איצט געמורען חײן
אפעריקא צו *טאפעז נעלד פאי דער
״םאילוס־עײטונל /א-ױסגעגעכען  pcדעס
א^געמײנעם אידי^טען ארב״טער״בונד.
דאס איז ד ,איינציגע טעגלינע א־בײ-
טער צײטוגג ,װעלכע ״עייעלט א ;רויסע
ראלע אין דער איד״טעד ארבײטער בא-
וועגונג און אין דעם גאגצען ארב״טער״
לעכען אין פוילען.
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קינדעד קרעעז יז •לוײטיגע עדציחומ,
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אן ערקלעדוננ פװ
די עקזעשטיװ באאיד ,לאסאי ,20
א• ל .נ .װ .׳י .געפיגט םאר נױטיג צו
פאכעז אײן ערסלעהרוננ װעגען א געיװיי־
סעז סטײטמענט ,װאס איז ער״טינען
אין די ״פרײהייט׳ /דעם 4טען אפײל,
.1025
איז דער אפטײלונג פון ״לעבען און
קאפיר״ איז איבערגעגעבען געװארעז א
האנדלו;נ #םון א מעמבער מיטיננ ,דעם
20טען יאנואר .אונטערגע^טריבען pc
אײנעם חײם בײנוס ,א פעמבער םון לא־
קאל  — 20און דארט איז צװי״טען אנ־
דערעס נעזאנט געװארעז ,אז א מעגעד־
זיטער האט פארלאמס ,באצאהלט םאר 2
ײאכעו װאקײ׳טאן- ,װעלכע ער האט גימ
נענופע /און דער ערייבער דריקט זיך
אויס פיט די ווערסער ״א עקסטרא כא־
באד״ .די עקזעסוטױוע פראטעסטירט גע־
נען דאס דאזעע י6רײבערײ אין די ״םריײ
הײט״ .ס׳האט זיו בלויז געהאגדעלט װע־
גvז א םאדערונג םון״ געוחןזעגעם מענע־
דזשער צו באצאהלען איהם פאר צװײ
װאכעז װאסײ^אן .דער םארשלאג איז
־געײען צו צאחלען איהם  160דאלאר ^ין
די מעםבערס האבען דאס צוריק נעװיזען,
אבעל עם האט זיך קיין טאל נינ^ געהאנ־
דע״ט װענעז א כאבאר .׳ ־ •
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איירער 1־י ג״ע םארװאלטיגג םין
יאיןאי  vn 2ע-װעחלט געװ*רע1ו יין
אים עױױיייט צו װעיען האבען די ב**
 ,גער״טרעגע* םון דעם קאמודסםישען וױנ״
?עדניעטעי* ״פרייח״ט״ כױטגעטראגען א
&אח פיט רעםאררען פאר דער ױדאן.
•״אפ-סאפיטעש 35 ,בענט װעכענטייכע
דױס ,אגשטאט  50סענט ,םארטר״בען
 v nוןופיסערס םון דער ײני^ון און םאר־
גיכטען יערען רעאקציאנער םון לאקאי,
טיך איײנגערענעגט ,און װעיען אייגםיה־
יען דעפאחיאטיע אין דעד ױד^ןי
:* ,hs*sגאפ־ק*כױטעס האנען ז״
םאדלארען אױו• גלייך ,וױ זיי זייגען נאר
ערװעהלט געװארען .דיער אפיציערער
איינאנדעי די ״םר״ה״ט״ דערטאגט ניט
יזײן װארט גיעהר װעכען דעס .עס זעהט
אױס ,אז גאך דעם ציצקשאן דארף ׳עױן
די פ״אנע גי טמעחר דערפאנט װערען,
וױיל ניען איז שױן ערװעהלם ,און ײ
כאכט פון ראהאר איז שױן בײ ךי אין
די העגט ,סוגקט וױ אלע אנדערע פאיײ
טישענס האגדלען — ,אפריער זאגען זיי
צו אלעס ,װערען זײ נאר ערװעהיט ,איז
גליץ־ וױ גאי גיט נעװען.
איצט פכח דער דױס־פראגע .א פי״
טימ איז גערוםען גמװארען אין .קויער
ױניאן .געזארט האט דער פיטינג זיין
םון קלאו?*אפרײטארס פון לאקאל H
אבעי אנשטאט אײן יארןאי ,װאס רוםט
זיך צוױי ,האט געסוזט דער האל אויס־
געפירט װערען פיט ?ןװעסטער און ברי־
דער פון אגדערע לאיןאלען .גלייך ביי
דער עיעפענונג םון כױטיגג האט דער
טיעערטאן ערקיערם ,א? ער וױיסט נים
םאד װאס דער טיטימ איז ניט כאזוכט.
ד#כמ ?יו א?א וױכטמע * ,vumאון דער
עוים ריהרס דך גיט םון ארט. .ער האט
?יך געטרײסט דערמיט ,װאס עס איז
ױם טוב .נאר שפעטער צו איז דער
האי אגנעפיהיט געװארען מיט מעמבערס
פון אנדעדע לאיואלס און א שעהן בײ
סעי איטאייענער .דע^ טשערטאן האם
זיך ניט געישעהמט אנצוזאגען דעם עוים,
אז די גמעעיס זאיען ניט וואמן צױ
שטערעז דעם כדםיננ ,װײל ״מיר זײנע?
צוגעגרײט״ י איך האב זיך געקאטשעט
םון גערעכטער :ווער עס װארנט עס די
נעגגער  iדי זעלבע ,ױאס האבעז אלײז
טיטינג נאך טיטינג צובראכעז ,סשוט
טערארידרט יערען מיטינג םאר די לעצ־
טע צװיי יאהר״ איז איצט װארנט די זעײ
בע גרופע טענשען ,אונטערשטיצט פון
דערזעיבער קאםוניסטישער ^םרײוזײט׳/
אנדעדע ,ױי זארען גיט װאגען צו יטטערען
זײער פארזאםיוגנ.
װען איך האכ זיד יפױן אײגגעשטעיט
צו נעהטען דאס ווארט ,האבעז זײ מיר
ניט נעיאזען רײרען .װעטען ס׳האט יע
געל^זען רײדען ,איז געווען ביױז די׳
ורעיצכע זײגען ״אײגמנע׳ /און ספעציעי
רי ׳ װאס יוענען מנסער שעיטען די פיה־
רערס .און װער< אײנער ,װאס איז
*טטראפירט געװארען פון דער גריװענס
ל־אטיטע פאר זעהר און זעהר ניט הײן
עהרליכע טעטאדען ,װאס ער האט אגגע־
װעגדעט אין א שאפ ,האט טיט חוצפה
פון אן אונװיסענדען דעטאגאג ,גערופען
די טעטבערס צגהעטםען געגען די םיה־
•
רער.
אזוי איז דער םיטינג נעפיהרט ־געװא־
רען .אנשמאט רי דױס־םראגע האבעז
זײ גע3וטען צונרײטעז די מעטבערס צו א
קאמוי געגען די איהרער פוץ רער גאנצער
איגםערנײשאגאל .זיי דערצעחלען די
טיטגלידער ,אז טקן האט שוין געװאלט,
און אז טען שליסט שױן אויס די עהזע־
קוטיװ באא-ד םון לאהאל  ,2נאר א
דאנה אײגעם ,ײאס טראגם נאך דעם םײ״
טע> רעװאלוציאגער אין דער קלאוקטא־
כער ױניאן און איז זעהר א גרויסער
כריה צו שפריננען םון אײ] לאגער אין
צזױיטען ,־— א דאנק זײן ארבײט איז
דער עקזעקוטױו כאארד פון לאסאל 2
נעראטעװעט נעוואחגז .אגשטאט צו
שםימען איבער די דײס םראנע בײם
סימינג אין קופער יוניאן און שליכטען די
גאנצע פראנע ,האם טען נעםאכט א •א״
יליםישעז דרײװ ,אז די דױס־םראגע זאי
צודײן נעהן צו דער מסועמוטױוע .און
וחנן זי וועט געםינען םאר יאסיג ,װײ
דער אמאא אויפצואעבעז די םדאגע )ווען
עס וועם זיך איהר לױנען( ,זאל זי דאס
טאן.
דאס עמסטע ,וואס דער עקזעסוטיװ
כאארד האט געוואלם דורכםיהרען ,ראט
דעד דזשאינם כאארד ניט דער^אזען .איז
■יקאנט איז ,אז אזױ  t o wװי דער עק•
זזמוטיװ באארד חאס געקראגעז דעם אר״
דער פון דעם דזשאעם באארד״.חאט זי
איהם דורמעםיחרס אהן א קאמי ,אמילו
גרם נעפתען םאר נויסיג צו •ראםעסםירעז
ג*ג*ן ךער טיראנײ םס דעם דזשאיגם
עס וױיזם אויס ,חאבצז \ײ
ב^איד.
#

דערסיח-ט ,אז די חאנען דט  r pנאדען
אוגטער ד ך
אנער װאס חאנעז די אײגענטליר mm
װארט דוינפיהרען פאר די טעטמנדס און
אױך םאר דער ױגיאן לײעגט און
שטױגט.

א געוױסעד טעטכעי פון דער ױניאן,
טארסס ,איו צורימעוױזען געװארען םון
דעם דזשאינט באארד אלס רעיענאט פון
דעם געװעזעגאם לאקאר  1אױוי דעם
גרוגד ,אז ער איז א טע:ש פון א זעחר
צוױיפערהאפטען כאראיוטער .דער דא״
טאלסדיגער טצגעדמגעי־ םון דעם יאקאל
 ,1און בד .הײטאן ,דער איצטיגער טע־
זײגען געװען די
געדזשער םון לאלאל
דזשאדזישעס איבער דער פערזאן ,צו טע־
גען זײן א דזשאינט באארד דעלעגאט,
און זײער ■ poאיז געווען ,אז גיט נאר
טאר דער פערזאן ניט זײן הײן דעלעגאט
צלם דזשאיגט כ^ןארד ,נאי אםיױ 1MP
עשזעקוטיװ טעטבעי טאר דעי באטרע ‘
םעגדער גיט דין.
די כאוױיזע ,װאס דיגען געגעל
טארקס׳ען געגוצט געװאדעז״׳זײגען געװען
זײגע אײגעגע ווערטער .ער האט םאד־
שפראכען דעם דיסט־יהט אטוירגי אין
דער צײט פון דעי רעאקציע ,װאס האט
געבױשעװעט אין דעי צײט םון דער
װעלט*טיחמד ,ניט גאי צו זײן אלײן יא־
יאל צוכ דיסטדיהט אטױרגי און צום גע־
זעץ פון פאלטער טיט  aזײגע העלסער,
גאר אז ער װעט העלםען דעם דיסטריהט
אטױרני און װעט זעכן ,אז אױך אגדערע
ראדיקאלען זאלען װערען לאיאל צו דעי
רעגירוגג און ;עזעץ םון יעגער צײט.
ד  ,נײע אדמיגיסטדאציע פון לאלאל
 2װען זי איז אדײן אין טאכט׳ האט מײז
אנדערען ניט נעפונעז אגצױטמעלעז איז
אםיס ,אלס סעסרעטאר ,וױ נאר אט דעם
פארשױן .איך ׳ אלס אײנער סון די
ט ^ ב צי ם פח דעס לאכאל ,ד^ונ »שוט
געצוױיםעלט אין ״מם פארשױג׳ס סעהיג־
חײט און נאך נ־עהר אין דין ערליכקײט.
איך האכ צו איהם ניט דעם טינדעסטען
צוטדױען .פײנע טענות האב איך םאר־
;עלײגט םאד דעי עקזעהוטיװע .אגדערק
האבען דאס אױך ניט פארפעלט צו טאן.
דער עחזעקוטיװ באארד האט דאס צור *?,
געװיזען ,ניט וױיל די ללאגע איז נים גע־
װען באגרינדעט ,הײנער קען דאך ניט ליײ
קענען דעם סמענאגראפישען רעפארט םון
קארט׳ :אר נאר פשוט רע־פאר ,וױיל דער
זעלבער נםש איז איצט א טעטבער איז
דער סאטוױסטי־שער פארטײ ,דאס הײסם׳
אז ער איז ז ^ ר ע ד א קאלענע ,א חבר.
זעהענדיג ,אז דער עסזעעקוטיװ באארד
וױל דעם שרץ רײנוואשען ,האב איך
אםעלירט צום דזשאינט באארד געגען דער
האנדיזננ פון דער עהזעסוטיװע .טייז
טענה צו דער אפיעל חאטימע םין רער
דדשאינט באאדד איז געװעז — אזױ ייי
דער דזשאיגט באארר האט איהם אײן
טאל צוריהגעװיזען ,טאר דער פארשוין
חײן אטט ניט םארנעהטען אין דער י ד
ניאן .דער דזשאינט באאיד האט געהאנ־
דעלט אין אײגהי**נג פון מייז אפיעי איז
געיאזט װיסען דעם לאקאל ,אז ״חבר״
טארלס קעז קײן אטם אין דער ױניאן ניט
האלטען .נאטירלץ* ,האמ דער עחזעקו־
טיװ באארד זיך ניט געקענט רעלםעז׳ איז
דער צושריםט איז אגגענוטען געװארען.
נעהטענדיג דאס א^עש אין אנבא־
טראכט ,ל,עז נאך כײ װעטעז זײן א פיא־
נע׳ אױב די אינגלאך שטיטען ניט אונ״
טער די ארדערס פון א קלי?ע׳ װעלכע
דיססירט זײ װי צו האנד-זען <' דל ״פדיײ
הײט״ האט זײ-געלאזט וױסען ,אז אױב
זײ ײעילעז וױיםער האנדלען אהן איהר
צושטיטונג ,וועלען די האבען אזא סוו״
װי די ליװײס און שײנס) .אז די ״םרײ״
הײט״ זאגט ,טעג טען זיך אױוי איהר
םארלאזען( .דערפאר װאס זײ האבען
געװאגמ צו שטיטעז אין א פיאגע בײם
דזשאינט באארד ״פרעזענמ׳ /י— דאס
פ ײנט ניט יע און ניט נײן .די םרא;ע
איז געװשז •ערלשטײן אדעד דזש .רובין.־
זײנען די שטא־־פ געטאדעלט געװארעז
חלמאי ?ײ האבען גלײך נים געשםיטט גע־
נען פערלשטײז .און די ווארנוננ פון דער
״םרײהײט״ האט נעוױרהם — טען האנ־
דעלם װי מען הײסט.
ס .ראםםאן,
לעדז״״ער  ,8014לאחאל .2

*חםצופארדענען

סעירעט פראנט בעד רום טיט אאע איכד
•רואװםעגטס און קירפרױױאעגיען איז א
*רױואטע הױז צו םארדענםעז פאר א
םייחנא 351 .א14 .טע סם ,.אעדױז•

װײסם אידר ,רוי עס ר*ם זיד *גםװימים די
אידי׳מ •רנײנתר נוװוניע «יז אכיעיירא t
ידזש וי

; ד ל מ סח י עי א י;טזןיינײ״זחמאל

לײדיס גאיםענס ײיימ־ס יו:י»ז pb .דר.
> « ,rnf* rmו? איהי י?ס כיים אלץ
כ*ה*נס וועיצז.

« ו א ן י נ א ט ^ ע ן װ ע ג ען
• ט ױי ד ״ מ ר א ג ען

אױנ װיחנר #צס זאא ^גגעפיחרס וו*״
חון א כרײטע אדטאצי^ז י^מד״ן נינ״
צען לז«ד םאד דעס סאױט#רי״ 5ײ מ י#
דאן ערשט ו^1ט דעם סטאר־חיפעיד דין
א״כטער צו םארקױפען אחן מ ייינעא.
וױיא ער װעט קמגען זאגמז ,אז ער
פאד?ױסט  byביאיגער צוליב דעם .דצר״
וױיל באטראכטען די סאנופעלוט^«ורערס
דעם סאניטארי אײנעא פאר א *BJVOVK
און די ״סאבס״ כעטצז דו מען זאא
אנגעחטען דעם אייבעא ,אז עד זאא זיך

װאס וחמיגצר ארױסזעחן  ....װײל די

דזשאבערס ,זאגען זײ #רײסצן עס ארונ•
טער סײ ו ױ! ייץ װאס אנבאיאמט
די ארבייטער ,האט טאקע דער ברירצר
דדמײקאנסאן רעכט ,װען ער זאגט /אז
זײ האלטען פון דעם לייבעא זעהר וחד
נינ.
נו ,װעט איהר אוגז זאגען ,אז די אר•
בײטער זײנעז אופװיסענד איז םארשמע־
חען ניט זײערע אײגענע אינםזןרזסעז,
מעגט איהר! און איך זאג ,אז מען
לעגם שױן צוםיא האפנוננ אױוי דעם אײ״
בעל ,אז ער װעט ברענגען די ישועח,
פיט אכטומ ,אײערער,

ווערטחער רעדאקטאר— :
עראױבט טיר צו זאגען עטליכע ווער״
טער װעגען די קאײדנקע װערטעריאר אין
^ nגערעכטיגין״ט /אױף וועלכע איהר
עגטס^רט אין די ״קורצע-שמועסעד ,םון
יעצטע װאך
מיר ,װעאען זײ דכער פע^ה װען אי״
בערגעכיםעז אױף גרױסע שריפט ,עס איז
ניס וױ יעגער זאגט ,אז צוליב דעם װאס
עס איז אין ?לײנע שריפט היפט טען עס
אימןר ,גראדע םאדקעהרט ,קלײגע שריםט
ציהט אײנעש׳ס אױפטעדקזאמקײמ ,אז
דאס איז פון ספעציעלען ווערםח.
ם .האכשטײן ,ל2 .
און יעצט א פאר ווזןדטעי װעגען
לעצטען סטאפעדדט אין דרעס טרײד,
בעסעד געזאנט א־ן דער סארם פון סםא־
א ב ױ װ ע ל םון ב א ס ט אן
םעדזיש ,װעיכער איז אײך אזױ נעםעלען,
גארניט װערטער רעדא?טאר—:
דאס איהר דענסט ,אז עס װאאט
בײ דעם אעצטען טיטינג פון דער
שלעכט געװען דורכצופיהרען א גרויסען
װאס ,דזשאינט באארד פרן באסטאז ,אפגע״
סטרײיז אין דיזער םארם— .
װאס—,זאנט האלטען דאנערשטאג אווענד ,דעם 23״
געלד װאלט עס זיכער געשםארט׳
גאײו אז ױ״ טען אפריא ,1925 ,האט די באארד אװ
איהר .אםת ,איהר באמערלט
זער ססאפעדזש איז געװעז מי טרעם װײ דירע?טארס חנקאםענדירט צו דער
לען םון די באסעס ,נו איז נאך בעסער ,װעט דזשאינט כאארד ,אז בר .כיאגאסאךס
טאחע זײן שעהן צו זעהן ,װי רי באסעס רעזיגנײשאן זאל אנגענומען װערען.
װעלען דארםען רוםען פאליס ארויסצױ גאכדעם וױ דער באריכט פון דער
װארםען די ארבײטער םון שאפ און זײ ,באארד אװ דירעקטארס װערט אײג״
די אדבײטער ײעיעז דוקא ניט װעלען שטיטיג אנגענומען ,װערט אױך אנגע״
געהן .נאר אײן זאך באדערט אײך ; נומען א באשלוס ,אז די דזש .באארך
צו װעלען די ארבײטער קעגען בײשטעהן באדאנקט ברודער םרעד פאנאסאז .םאר
דעם גסױן און ניט ארײנכאפען אביסעא זײן ארבײט אלס ארגאנײזער איז דריתט
אויס איהר טיפען באדויערען ,װאס מיר
אן ארבײט טאן.
נו ,װאס אגבאלאנגט דאס לעצטע ,זיינעז יעצט ניט אין דער לאגע אנצױ
ל.ען איך אײך זאגען אויף וױ וױיט כײין האלטען אויף װײטער דעם ארגאנײזער.
ערפאהרוגג נעהם םאי די פירע יאהיען ,וױיס־פרעדדענט מאנאסאז באדאנקט די
אז װעגען דעם טעגט איהר זײן זיכער דעלעגאטען פאר דעם צוטרוימן ,וועלכען
אז סעז יועס נים אדכײמתז ,טיט אגמזר וײ האכען איהם געשעגהס די גאנצע
א פאר אױסנאטען ,נאר אײן קלײניגקײם צייט םון זײז טעטיגחײט פאר דער
האט איהר גאר זןארגעםען װעגען ארויס־ דזשאינט באארד .ער ער?אערט ,דאס
װארפען פון די שעפער ,אז עס וועט כאטש די אאגע איז געווען אזא ,אז עס
גארניט נויטיג זײן ,טען װעט ניט ארײנ־ איז אומטעגייך געײעז פיל אױםצוטאן,
לאזען װעט סין פארשפארט ארױסצױ דאף איז אונטער די אומשטענדעז עפעם
םארט אויםגעטאן געװארען .ער א6ע•
װארםען.
ארן יעצט ,נאך א זאך ,די מעטאדע ילירט צו 5אקאל  49באזונדערם ,אז זײ
םון דער דזשאינט
םון זיצען אין שאפ און ניט ארבײטעז ,זאלען פיט דער
םעג עס זײן א נײעם צו איץ־ ,איז עס כאארד םארטזצצען די ארג«1ניזאציאנס
גאר קײז נײעס ניט׳ דאס װערט בראס־ ארבײט מיט דער זעלבער ענערגיע ,װי
טיצירט פיז פילע^ יא־זרעז אין אונזער דאס איז געטאן געװארען ביז יעצס ,און
טרײד .און אויב איהר נלויבט מיר ניט׳ ער װעט זײ באהילפיכ זײז טיט װאס ער
טא פרעגט אן בײ די טענעדזשערס ,וופט נאי יזענען•
פיט ברידערליכען נרום,
ביזנעס איידדטענטס .טא װעט איהר זא-
דזשאינט באארד ?לאוה און
גען ,אז אױב דאס קען געטאץ װערען
דרעס טאכער פון באסטאן,
אין אן אײנצעלנעם שאפ ,פארװאס
ו ו א ל ױ ו ו י י ג  yר ,סעק.
ניט איז אלע שעפער צוזאכלעז<' איז
דעד ענטפער דיזער ,אין אן אײנצעלנעם
ש*פ ,וױיס דער באס׳ אז עס װעט
נעהטען פרעדדענט זיגמאן אױח וױכ־
א האי^בען טאג אדעי א טאג אי 1עס
טיגע קאנפערענצען אץ
װעט זיך אויססטרײמעז און ער ײעט ניט
געהן צ 1אזא עקסטרים װי ניט אאזען זײן
שיקאנא
אין שאפ און אין אײניגע פעלע ,װאו דער
באס איז א פארביסענער טענש ,האט טא־
)׳■יוס םון זייט «.
; ypעטראפען ,אז ער האט געהײסען אלע־ טיטינג ביאריכטעמ װעגען  •<y iלאגע
טען פאילאזען דעם שאפ ׳ נים קוקענדיג פון דyר לײדיס גארסענט אינתסטרסג
װאס דער רעזולטאט װעט זײן.
אין נױ יאר?y .ר האט באריכטyט
װען אבעי עס זאל ערהלעהרט װערען נען די ״הירינגס״ װאם זײנען םאתע־
א דזיצענעיאל כטױייה ,אנזאגעגדיג די ?וכיעז פאר גאוחןרנאר סכױט׳ס■ האפי־
ארביישער צו םארבלײבען אין די שעפער ,שיאז ,איז  \vivnרער לאגע אין אלגע־
דאן איז נאר ?ײן צוױיםעל :יט ',אז טען ביײז.
װעט זײ דעם נע?סטען מאנ ניט אדיינ•
אויוי  oyiטיטינג םון דעם דזשאיגט
לאזען אין שאפ.
ב^ארד איז אויך באטראכט ,?y ^ y 3
ארן צום לעצט ,א םאר װעדטער װעגען װ^לכע טיטל yןי yס זאל אננענוסען ווע־
דעם טאניטארײלײבעל או״ף װעאכען איהר רyז צו  iyooyP8Dדי אונארגאניױרטy
לעגט אזױנע נרױסע האפנונגען איז די קלאוק און דרעס שyפyר םון די yj^^p
עדיטא־יאלע ;אטיצען ,דאש איהר דרי?ט שטyטלאר ארום שיקאגא cy .איז אויך
זיך אױם צום לעצם ,אז ״עס איז צו הא־ גyרyדט ג yװארyז  ]VWHאײנשטעילעז א
פעז ׳ אז אין א יאהר ישפעטער װע־^ען קאפיסי^ ־וואס זאיל םאכע 1אן אונטער־
אלע ס?עב שע»ער מוזען םארשװינדען ,י זוכוגג אין ד^ר ?ראו? אינדוסטריע םון
וױיא זײ וױ1לען ניט קענען עקזיסטירען שי?אגא ,װי דאס איז געטאז געװארען
אה.ן דעם סאניטארײלײבעל״.
אין נױ יאר?.
נו״ װאלט איהר עס אויסנעררו?ט
iB־pty־  ojyזיגפאן האט אויד געהאט
אלס א ײאונש ,אזױ װי כעגן זאגט ,״לשנה א pאנפyרyנ  rפיט׳ז pyזyקוטיװ בא־
הבאה בירושלים״ צי ײאס הען עס ישא״ ארד פון די דרעסםאכער ױניאן
דעז ,װאאט א׳יהר אבער געדארפט זאגעץ ,100 ,אױף װyלכען שוחןסטער מא>י
אאטיר האפען ,איהר זאגט אבער ״עס איז פרידטאן ,אינטערנעשאנאל אר^ונײזער,
צו האםעז״ און דאס איז שױן ,איהר זאאט האט גאריכטעט װ׳^גען דyם ארגאניזא־
אנכדשולדינען ,אביסעא נאאױו .םעג דער ציאנס ?אמפײן ,ײאס דארם װערמ אנ־
גאװעדנאר ש״לזעז זײז װײב אנצונעהען גyם• rרט ^־ייישעז די דרעסמאכער .עם
דצם עישטען אײבעא אױזי קאאוטס ,און זײנעז כאטדאכט געװארצן געוױסע »* ‘ v
מעג ער שיהעז זײז טאכטער אנצונעהען  r»yjװי אזױ די ארבײט ז#ו»ל םיט ער״
דעם ערשמעזאײכעא -אויוי קאוטס ,און פאלג וױיטער נyטאז ווערען^ כדי צו
עס איז נאך זעהד ,זעהר וױיט ,דאס די דערנרײכען^די דרעסמאכער װאס שטע־
םרויעז ,טעגען עכ זײז אפילו ארבײטער העז נאר איץ אױסער דער ױניאן .עם
פרױען ,ז*יעז פאדעיען דעם האניטארי פיהלם זיד יעצט א שטארסע אוים5ע־
יײבעי.
בוננ איז די רײהען םת די דרעסםאכער
נאר װאס דאיםען טיר ײידען װענען איז  zvאיז צו ערײארטעז ,דאס אױנ די
%ים װעם וױיטער
רואס עס ורעט וײן?.א;ו ,םיעגט אן אר־ ארגאניזאציאנס ארב
כײטעד צי ער קויןט זץי אום אױב עס איז געטאז װערען טיט׳ז זעיבען איםיעם וױ
דא א ױניאז לײבעא אין זײן העט אלער ביז יעצם ,וחוט עס גצװיס ברײנגצן נד
שיך׳ אדער סום ? אויב ער האט א לײ .yr -רעזו^םאטעז ,וועלען די דרעס^וכער
מוי אץ זי
%ז הצם יוייס עי אלײן נימ מון םיז שיסאנא אין נ^כעז חאבען  l׳J'B
דעם ...סו װאס איז שױן פימ די ניט גרעסערע אי׳ן שמארקצרע ׳לניאן ,װאם
ארבײסער ? *
וועמ ^וגםרא>ירען דעם נאגצען טדייר

ער חאט אראפנע^אוען ד« אויגען און
האט איחד גאמישט געענטםע״ט,

— איו וױיס׳ אז ײיר װעי אין דכען
׳שטארנען ,האט ױ געואנט .דנ ריר ריץ

)שאוס(״
פון יעגער צייט אן ,האכען די דאזיגע
#לפולים אויסגעפיאט דיער גאנץ יעכעז,
יעדע •באגעגעניש זײערע אי?  jjmy:א
הסשך פון אײן און דעמז^ביגעז ,אוטעגד•
ליכyז ,יצײדענשאפטליכעז שםוצס .און
םיט יעדעז סאג ,חאט זיר א*ץ בזצטער
און  iru tfpארויסגעװיזעז אויף װי וױיט
 □yלאזם זיד נישט שאוס סאכען ,צוױשען
זײyר yכײדענס גלויבעגס.
פאד איהם איז דאס לעבעז — א קאמף
פאר׳ז םארברײטזנרען די קענטעני״&ען .,כדי
םעגלץ־ צו מאכען דעם נצחון איבער די
pרyפטyז פון דער נאטור .א קאמןי פאר׳ן
אונסער  oviמyנש^יכyן
װיאען די ב ^ ל ײ ג^י מני ס ם y^iכחות.
ארע  iy r:y oדארפען זײן גילייך באװא״
פענט אין ד cyדאזיגען  ,^d«pװ ?7כער
 oyiiזץ־  |y :n jyמיט  nyiבאםרײאונג
פון דיער מyנשהײט און מיט׳ן נצחון פון
געזונטילן פארשטאנד ־־־־ םון מyכטיגסטyז
פון אלע כחות או( םיז  K ovi״  |y rv :כח
אין דעי װעאםי װעילכער האנרעלט בא״
װאוסטזיניג .אבעד םאר איהר האט דאס
לעבען באדײם — ביסלאכוױיז און פײנ־
לאך u־  nvi iy::yמyנשyז אלס ?רבן פון
אן אוטבאpאנטyר הראםט ,אונטערװאר־
פען  cyiגעזונטען פארשטאנד o v w
װי^ען ,װעמעס ציעאעז איז געזעצען oy
זײנען באקאנט באויז  Dyiגײסטאיכען.
א פאר׳חדוש׳םער האט yר זי אײנסאא
גyפרyגט :
— טא פאד װאס זשע ,גyהט איהר,
אויף מײנע  ,jy rn pװאס װארט איהר
פון סאציאליזם V
— יא ,איך װײס ,אז איך זינדיג און
בױ סותר זיך אלײן! האט זי זיך אן •yoiK
סינע טודה  .\V)mעס איז אבyר אזוי
 mאײד אוו צו טרױםמן ,יחד
נוט צו
נען דער טעגאיכהײט פון  p'foפאר אילע
טצנשעז !
זי איז גיט נ yװyן חײן זעהר שעהנע —
א שלאנקע טיט א האוג פנימיל ,םים גרוי•
סע אױגyז ,טיט א באיח ,װעאכער האט
נע^נט זײן װײך או״ן צארנדיג ,צערם־
לאך און שטרענג; זי האט געארבײט אויףי
א פאבריה םון זײדענס און האט געאעבט
צוזאניען טיט אן אאטער מ א ^ן ,מיט א
טאטען אז פים און מיט א איננyרyר
שװעסט^ /װעאכע האט זיך געאערענט
אין א האנטװyרypר־שוהא .צײטענוױיז
פלענס זי זײן פרyהאיד^ נישט pומyאדיג,
נאר הארציג; האט ^ o«ny; Dyמוזע־
אוטס איז אלסע חאויסט^ש ,םאעגט
נתפyא װערyן םון ביארער ,םון שעהנע
זאכyן און קוypנדיג אויף זײ ,פאענט זי

ז^נעז :

— װי כאדנע דאס סומט אױם ,אז כען
דyרמאנט זיך ,אז די דאזיגע אא yפראכט־
םואע זאכען זײנעז געװען אמאא פאר־
שפארט אין הײזyר םון •ריװאטע מעג־
שען און ,אז באויז אײנער האם רעכט
געהאט זיך מיט זײ צו באנוצען! אאע
דארפ^ האבי;ז די מעגאיכקײט צו pyr
דאס שעהנע ,דאמאאסט באויז אעבט עם !
זי םאyגט אפט רעדען אזױ מאדנע און
יעחגס טאא האט זיך איהם נער)בס ,אז
די װyרטyר חומען ארוים םון עפעס אן
אוכיפארשטyנדליכyן רים איז איהר נשמה
און זײ פאעגyן איהם תמיד דערמאנעז א
קרעכץ פון א םארװאונדעטען .ער האט
ג^האט ,אז דאס מײדעא האס איyב דאס
לעבעז און די מענשען — מיט א nyo'D
םוא מיט אומרו און מיטאײד — איעבע
פון א טאםyז; ער האט ג^יוארט געדוא־
דיג ביז עם װyט קומ^ די ^ ,nyווען זײן
^  |ymװעט אנצינדyז א.יהד האדץ און
איהר שטיאע איבע װעט פארװאנדעאט
װעחנן אין א ^ײדענשאםט ,איהם האט
זיך אנגyהויבyז דוכטען; אז דאם מײדyא
הyרם זיד אויםמער?זאם צו צו זײנע רײד
אוץ ,איז אין הארצען איז זי שוין ב ^ ד
טסכים מיט איהם .און *נאך היצעyר האט
yר אנגעהויבען רעדען מיט איהר וחנגען
די נויטעקײט םון א?טױועז ,אוםערמיד־
ליכעז חאמוי םאר דער׳ באםר^אונג םון
פענשען ,םיז םאלח ,םון דער גאנצער מענש״
הײט ,םון די אלטע שוועדע ?ײטען,
^עלכע האבען ז^ך םיט ןײצר ראטט אײנ־
 |yoy:y3אין די טענשאיכע נשטות ,און
פארטונקאעז אה פאר׳סט׳ען זײ•
אײז מאא ,װען ער האט זי גאנאײט
אדױים ,האט ער אמ?ר געזאגט ,אז ער
האט זי איעב ,און אז ער װאאט געװאאט
זי זאא זײן זײז םרוי .און ער האט זיך
פטש ד^עראקען פאר דעם אײגדרוק,
װאס זײנע װערטער האבען נעסאכט אויף
איהר .זי האט זיר א רופ נעטאן אויןא חינ־
טyן ,װי ער װאאט איהד א קאאפ נעטאן,
און א באאסע ,םיט כרײט״נצע^צגטצ אוי־
געז ,האט ?י ״דך אגנזמופארם א 1א
װאנט ,םוורגאחאאטען די הענט און קד

קענדיג איחם אין פגים אריין האט זי
^מעט מיט איםה געזאגט :
—־ איך האב מיך אמעשטױסען ,אז
דאס איז אזױ ,איך האכ דאס כמעט גע״
םיהאט ,װײא איר אאײן האב אייד שױן
קיyב םון אאנג ,אבyר — גאט מײנער— ,
זואס־זשע װעט איצט זײן ?
— איצט װעלעז ?  Tאנהויבyן טענ םון
;איק ,םון דײן נליח איז פון מײגעם; yo ,
®ח אוגזער געמײנזאטער ארבײט — האט
yר אויסגyשרי yז.
— נײן ,האס גyyנטcערט דאס טײדעא
מיט אן ארא Bנyאאזטyן קאפ .נײן! טיר
טארyן נישט רעדען װעגען איעבע.
— םארװאס?
— וועסט פסנים זײן חופה צו jyonyj
אין קאױסטער? האט זי שטיא ;^ y־ .ojy
— נײן !
־־ סא זײ געזונט.און זי איז אויף גיך  |y;^:y;pyr^sפ>ן
איהם.
yר האט זי אגנ^אכט ,האט איהר אנ־
געהויבעז אײנצורעדעז ,זי׳ האט איהם
האט זיך
אויסגyהערט שוױינענר'.:
נישט ג^שפארט מיט איהם און דערנאך
געזאנט :
— איך ,סײז טוטער ,מײן פאטער —
אלע זיינ^ כײר גאויבינע ,און וױ גאויבי־
נע װעאען מיר שטארבען .א חתוגה בײם
מyר איז פאר מיר נישט קײן חתונה :
ווען פון אזא שידוך  pnyiiגעבוירyן ?ינ•
זײן אוכד
דער — וױיס איך — זײ
גאי?איך .באױז א רyליג'yז yחופח הײ־
איגט די איyב ,yבלױז זי ניט גאי? און רו.
ס׳איז פאר איהם קאאר געווארעז* אז
זי וחגס אזױ גיך זיך נישט אונטערגעב^
yר האט אבyר אױך בשום אוםן נישט
געקאנט נאכגyבyן .זײ זײנען זיך םאנאנ־
 .iy3:K3y^inבײם  ryjy:yryjזיךי האט
דאס םײדעא נעזאנם:
— אאםיר נישט םאטערען אײנער דyם
אנדערyז .באמי זיך נישט צו באגעגענען
סיט מיר ...װי גוט עם װאאט געװעז ,װען
דו װאאסט אװpyגעפאהרyז םון דאנ^ !
 איך — ?אן נישט ,איך בין אזוי ארעם...— איך וועא נישט  lynyiקײן שום
הבטחות האט yר געענטםערט.
און  oyהאט זיך ^  jy :n rwא חאמף
פון צװײ שטאר ypמענשyז  :זײ פאyגyז
זיך נאטיראין באגענענyז און אפיאו* נאך
אםטyר װי םריהער .זײ םאענען זיך באנע־
גענען ,װײא זײ האכyז איyב געהאט ,וױיא
זײ האבען געזוכם די  ...|y^'jy:y}Hnאון
זוײא זײ האבעז גyהאםט ,אז אײנער פון
זײ בײדעז װעט סוף כא סוף נישט אוים־
האאטען• די יסורים םון דעם נישט בא•
פרידיגטען געםיהא ,װאס םאעגע זיך װאס
װײטער אאץ טעהר פאגאנדערבהגנען .די
באגyגyנישעז זײנעז  \V)mפאר זײ א
סװאל םון פײן און פארצװײםלונג; נאך
'iy־ iyמאל סדyפyז זיך מיט איהר ,האט
ער זיך גyםיהלט אויסגyשyפט און צױ
בראכעז .און זי םלע;ט סיט טרערען אין
די  iy rwלויםען צום גלח זיך מתודה זײן.
yר האט  oyגעװאוסט ,ס׳איז פאר איהם
?יין סוד גישט ג^ץען .און איהם האט
זיך געדוכט ,אז א שװארצע װאנם םון
 iy^:yoאון סוטאגעס ,שטעלט זיר אװעת
צװישען איהם און איהר ,װערס װאם
װ ײ מר אלץ פyסטער ,אלץ העכעה
װאססט םיט '  pnyטאג ,װערט rטארypר
איז מעכטיגער ,און סײלט זײ םאנאנדyר
אוי1י אײבינ.
אײנסאל אין א ױם־טוב טאג ,װעז yר
האט שפאצירט מים איהר אין פעלד ,הינ־
טערען שטאדט ,האט ער ג ^  :ט צו איהר
—־ נישט מיט >זײ\ ירגזון ,נאר אזוי זיך,
פשוט װי ער װאלט ג ^ א כ ט אין תנר
הייך:
— וױיסט ,טײלסאל דוכם זיר מיר,
אז איך װאלס זיך גע?אנט דער׳הרנ׳^
נע.«1
זי האט געשװיגען.
— דו האםט גyהyרט^ װאם איר האב
׳געזאגט?
זי חאט איהם צערטלאך א woya pip
אין #נים ארײז און האם געענטםערם , :
״ — יא
אין ער האט םארשטאנ^ אז זי װעט
שמארבעז איז וועט א'הם נישט נאכנע־
בען .ביז '  □yiy״יא״ ,םאענט עד זי אמאל
ארומנעה^ן ,fynp ,זי האט גע?עמםט
ביט איהם ,װאם וױיטער איז אבער איהר
װידמרשםאנד אלץ שװאכער געװארעז.
און ער האט שוין נעטרוימם וחגגען דעם,
אז עם ורעם קומען א טאנ ,ווען זי וועט
זיד אוגטערגעבמן און דאן ותט שויז איר
םרויען אעסםינקט איהם םימהעלםצן אפ־
צוהאל^ן איבער איהד דעם נצזזין .איצט
אבער האט צר פאדשטאגע? ,אז דאם
װאלט גצ\וצן נישם קײן נצחון ,נאר א !
אמטעריאכונג ,א םארשקלאפומ♦ און ער

האט אױפגעהערט צו װ*קען אין איוזר
די פרױ.
און אזױ איז ער אדומגעגאנגען נדט
איהר ,ארומגעדרעהט זיר אין פינסטערען
 ?,,'.pםון איהרע םארשסעיונגען װעגען
לעבען און האט ױך נאמיחט דארטען
ליכטיג צו מאכעןן האט אמעצונדען םאר
איחי ^ yפײערען ,װעיכע ער איז נאר
ככוח געװעז אגצוצינדען .זי אבער ,האט
װי א בלינדע ,זיך צוגעהערם צו ?ײנע
װערטyר טיט א םארטרױסטען שמײכעיל
אין די אױגעז און ראט גארנישט געזעהן,
?ײן זאך גישט געגלויבט,
אײז מאל האט ױ צו איהם נעזאנט:
— טײלכיאא פאד״שטעזז איך ,אז דאס
װאס דו רyדסט איז דיכטיג .נאר איך
טראנט אזױ דערפאר ,וױיל איך האב דיר
 ! ^’ 3yאיך פארשםעה ,נאר ״־ איך גלױב
נישם ,איר קאן נישט נלויב^! און jyn
דו ; conyאװעח oy ony: ,אלץ אװעק
מיט דיר צוזאמען,
די דאזיגע דראטע האט זיך נעvױבyן
ככי^ צװיי יאדזר .און סוף כל סיוי א v
דאס סײדעא ]Vtow: iy ^3 y 3 :^H
האט זיר אװpyנע^ײנט קראנ?; yר האט
געװארםען די א•בyט׳ האט זיך אױפגע-
הערט צו  ir3nyjiKcמיט די עניגים םון
זײן ארגאניזאציע ,איז  f r w wא בעצ־
חוב אין.סאעגם אויסמײדען צו y;y^n״
נען זיך םיט זײגע חברים; yר םאענט זיך
ארוכידרעריעז איום איהר שטוב ,אדyר
זיצyז בײ איהר בעט אס*!»1ןו?ען זיך װי
זי װעיט כיסאאכוױיז םארכרענט\) .י מיט
>  |y iyטאנ ווערט זי דורכזיכDיגyר און
װי איז איהרע אויגעז DאypKרם זיך װאס
װײטער אלץ מyהר פאנא;דyר  D iv i״ny
םון איהר קרײנק.
— רyד פיט פיר ררעגען  ^ y5וחננען
דער צוקונםט ,סלyגט זי איהט .jyoya
סים פארביםערדמ פלזגגט עד דיידמז
װעגען דyר געגענװארט ,םל^ט אויסחג״
כענען אלו ,װאס מאכט אוסגלי?לאד ,גע־
גען װאם מען פוז תמיד ypמםyן און
 Diy^Dדערװײזען ,אז עס  iynoארױס״
װארםען םון ? wzv1די  ,|yr:yoוױ טונ־י
העלע ,כרודיקע ,אויסגעטראגענע שמא־
טעס.
זי  D3y^Dליגעז איז ^ ' ly iy n iזיך.
נאר דאמאלט jyn ,איהר םאזגגט שוין זײן
זעהר שװער ,םלעגט זי זיר צוריהושן צו
זײץ האנט ,אריינקו?^ מיס תחנונים אין
זײנע אויגyז אח אפשטעלען זײן רעדע.
— איד־י -עסארב? האט זי ג^־מגט
ארום ,נאכ״
אײנפאל ,איז yטליכע
דעם װי דער דא?טאר האט איהם נעזאגט,
אז זי האט די ניכע שװינדזוכט און אז
איהר אאגע איז האפנונגסלאז.

האנט,
און װען ער חאט איהר דעדלאנגט דין
חאגט ,חאט ױ איחר א י.וש געטאן פיט
*  y i/vנחמצנדיגע ייפען און געזאגט:
— חאכ  r pפאראינעל דשט ,איו נין
שוידיג אגססעגען דיר ,איך האנ א טעות
געחאס און האנ דיר אױסגעראטערט.
איצט ,ווען איר כץ דער׳חמ׳עט ,זעה אץ•
אז סײן ניױנען — איז געװען ניױו די
איפח םאר דעם ,װאס איך האכ דשט
גע?אגט םארשטעחן ,דשט געקוחט אויף
רײנע םארלאגגען און דייגע באמיהונגעץ,
דאס אס געװען ביױו די אימח ,ױ איז
אכער אין סײן כיוט ,איר בין מיט איהד
געכארען גצװארען .נײ כײר איז אן אײגע־
גער — אדyר דײן — שכי ,אכער א
םרyפד yחאר״ד דו ביזט } ,L>3i^yאיך
האכ דאס םאױשטאגען ,כי״ן הארץ האט
^וכער נישט גpyאנט פס □,:זיין פיט
דיר...
אין עטל':ע  jvoארום איז זי געשטאר״
במז .אין רער צײט םין דyד נשישש איז
yר גדוי ג^וארעז — ,גרוי נעװא^ן צו
? ’  jy :און צװאגציג יאהר.
פיט א  pויצyר צײט צוריק האט עױ
חתונה גyהאט מיט דyר אײנציגער חכד׳-
ט yםון  nyiםארי‘lטארכyגyר ,ז״נע א
שילערין .דאס געהען זײ אױפ׳ן ביח עלמין
צו יענער ~ ,אל yזונטאג נעהן זײ אהין
לײגען א ?ראנץ אױןי איהר קכר.
ער גלויבט נישט אין זײן נצחוזy ,ר
איז  ,o rn n y rnאז װעז זי האט איהם
גyזאגט — דו ביזט גyרyכט! — האט זי
ג^ײגט ,װײל זי האט איהש געױאי־ט
טרײסטעז דערכדט .זײן םרױ מײנט אױך
אזוי; כײחנ באציחעז זיך םיט לימכע און
יראת הכבוד צו איהר * u־ .Piyדי דאזי-
נע ישװערע געשיכטע ,ה ר םריצײסיגער
טױדט פון א?א גוט^ מענשען װעחט כײ
זײ דעם םארלאנג  nsp:צו נyהפyז פאר
איהר ,דאס םארשטארקט זייערע כזזות
אח דס זװ זידןד נזןכױמזאכיצד ** ,o y r
א ז^טענע אוסדערמידליכקײט ,אן אוײ
סעדגעװעחנאיכע שעהנקײט און שטאד״
קײט.
עס גיטט זיך אונטyר דyר זון רער ^y־
בyדיגער ,ױם טוכ׳דיג אויסגעצירטyר
טײד פון מענשען .א םרyהאיכyר טו^א
כאגאײט זײן וועב? .ינדער  n r״  jyאון
אאכען .נישט אאyמyז^ נאטיראיך ,איז
אײכט און םרyהאיר ,א סך הyרצyר זײ־
נעז דכyר עננ צוגויםג•yרoyט פון א
Dארכארגpנyם ט ר ױ ^ א סך געדאנקען
 r״  iy:צוריםען םון סתירות ,אב^י ~
אלע  fynyjמיר צו דyר םרײהײט ,צו דער
םרײהײט !
און װאס ענגער ,װאס טדשלאס^װ־
אלץ ;יכyר וועט זייץ *ונןער נאננ...
)םוי(

ארנײטער®רנאנױאציעס װעלעןשםיצען ױננע
סינפטלעג וואס סוםעז פװ ארכײסער פאםיליעם
פאר די אyצטע  t wיאהר ,ע?זיצד
ט'רט אויןי דyר איסט סײר א קונסט־
שוילע אונטער דyר דירעקציע םיז Dyi
פאהלצר אבא אסטראװסחי .די שולע נע־
פינט זיר איז רעם הױז פון  iy iזגדױ״
קײשאנאל yאאיyנס^  ^ D ^D yrnסם.
און איסט בדאדװײ .זי רוערט y»MK״
האלטי^ן םון דyר עדױקײשאנאא yאײyנס.
די שילyר  iy :^tכמyט אלע ארבײטyר
און pינדyר םון ארבייטער .איז רער קור־
צyר צײט םון איהר  ,rjyDO'tpyהאט די
? y r^ Tונסט־שולע אזוי םיל אױפנעסאז,
אז קינססלער און קונםט״קענער | y ^ r
זי איז איין רייע מיט די בעסטע שנסט־
א,!r^<pוyמיyס םין אפעריקא .אז א שײyר
ענדינט די ?ונםט־שואצ ,האט yר שױן
פאהטיש ניט װאו צו שטו nרyז וױיט&ד
איז אבמריקא און די װאס וויאען ויר
פארפאלהאםעז איין דער יצנסט\v m ,
שוין פאהרען פארשעז ,שטודירען און
ארבײטקן אין אײראפא.
די פעהרסטע ,און אפט מאא אױך די
 yooy3שיאער ,װאס ענדיגען ,האב;נן
^ nyניט די סיטאען צו םאהרן ?ײן אײ־
ראפא .זיי הומעז פון ארבײםער פאמ׳י״
איעס און םון גלאם ארימצ ^נ שעז ,װאס
?ענעז זיך ניט פארגינעז אויסצוהאלם^
א זוהן אדער א םאבטזגר אין אײראפא
אםילו א ?ורצע צײט.
א גרופע םועד פון דער ארבײ^ד
באװעגוננ האבען דאם  inyty::"Kאיז זײ
ה^כען באשא^וס^ צו שאםען א יyהראי־
כען סקאלערשים פאר דyר קונםט״שולע :
יעדעם יאהר זאא געשאפען \\?רץ\ א סומע
םון  15הונדערט דאלאר און פאר דאס
נעאד זאל איעער םון די כעסמע ;-y
ענדיגםע שיאער אדער שיאערינם Vi״
שיסט װערען לױין אײראיא צו םארפאל״
קאםעז זיך אין דער קונסט.

די ארבײטער ארנאניזאציעס ,פ*ט
װעלכע די טוyר  iyn^nזיך שויז v:״
ש ט ^ אין םארבינדונג ודענען דעם ,ראי־
 lyoijyje'iK \viדי ס?אלערשיפ vvth
מיט אםת׳ן אינטער^פ .עס זעהט אױס,
אז די נויטיגע  oyii yoioשנyל געשאםען
ווערען צוױש^ ארבײטער״ארגאניזאצייעס
און '  v"i*v:xii)t y iyװyט  \vinViזיך
יyרyס יאהר
םארםליכמyן,
איהר טײל צו  nyiס?אלערשיפ.
דyר דירpyטאר^ אבא אסטראװסקי,
װyט אין  tyraאיינארתעז אין cyi
yדױpײשאנאא yאײyנס קונככדשולע א
סyEציyאpז ?ונסט אבענד ,אױף״וועאכעז
די ארבײנן^ר װעלyן האבעז א געלyגyג־
הײט צו באגענענען זיך םיט  iv iטyםיג־
קײט םח דער דאזינער העכסט-וױכטיג^י
?ונסם־אינסטיטוציע ,װאו  ovלyרנyן זיך
אזוי םיל *רבײנז^ און ארבײטער״לױ;־
דyר .ושר דײט פרן דער א ױ ס ש ט^נ;
 oynשפעטער אנאגסירט •linyn
די ?אנםערענצ^ װעלכע האבען אױכ*
געארבײט דעם פלאן םאר דיז*ר
?ונסט־ס?אלארשיפ? ,ײנען כאשטאנעז םוז
םארםרעטער פון ארבײטער ריננ ,אינטעו־
נעשאנאא אײדיס גארסענט וואיר?ערס
ױניאן ,אםאלגאםײטעד קלאדיגנ װאיר־
קערסױניאז ,קעפ־םײהערס ױניאז ,פאר־
אײגיגטע אידישע נעװעדpשאפטyן^ ' o:vi
לעדער גודם װאיר?ערם ױני^ון.
די נאציאנאלע ע?זע?וטיװ פון אר־
בײטyר רינג האם באשטיפט צו רyקא־
מענדירעז צו  ny"tהומענדעז pאנװyגשאז
צרבאװיליג^ א ג^יױסע סומע םאר אזא
סpאלyרשיפ.
עס װערם ^ואדטעט ,אז אלע •yi:n
ר yםון רי סנרםאנטע ארנאניזאציעס ויואײ
לען אויך באװיליגען דיערע ביישם*•
.|y::iny
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וואססעןד«רן**ון ומס םען«ד ניט ווועחןן
די באארט g pc 9י אי י^יזיויס אונ•
זערע  tpnpiאױ\י  gועהר שי9פט9ן װעג,
אױף  igc ,ipn gװעיכען כייר רארטען
 iping igcפריכט  t״ צו װארגען ,וחנן
זײ ױ#י*טען גאי ?יך טוײן ריסקרעדיטירט,
לײד וױ דאס װןוי״ט אונז געטאן — ,װ״י,
זואס זײ זאי־ען ניט דין ,זײנען ז״ ד#ך
ידאוקטאכער און טעציבערס  pcאונזער
איגטערגעי*1אנא'‘ — ,װארט עס אבער גאו
געװען צ 1דעררײדען .װען מעג׳צען װײ
יען דו־כאױס ?ץי ראכען גאריט*  mעש
א גאגין יעװערעד עהח די *•צוו/איטען
 *p cip iדי צ 1ה א*ן אבער ,דאס אי־ס
ױדא*,באארטע׳ אי*ס עקזעיןוטױו כאארד״
סערבמיס ראכען די אױך כדט זײערע
האנײונגען די גאנצע ױגיאן יענעוײיך,
און  cm igcװייען צייד ?ײ װארגען .די
איגטערגעיעאנאי‘ סעג דין וױ טאײעראגט,
אכער דארט ,װאו  dpוזאנדעלט דך אום
די איגטערעסען  pcחנד ױדאן ,קעז און
טאר די ראדנע  y :rp rרדת :יט טעהר
•1אקטיצי-ט װעיען.
נדר װעלמן איצט ;יט פיר רײדען ורע•
 *d VLרױ די ט אד;עבער סון א ײנינ ע
גען l־ p
לאהזדס האבען געפײערט ,ריכ ט מ עד,

1Pvrm
םאריעװעכט און געישענדעט ,דעם >V

סאי .בײ א מעחר •אסענרער גערענענ״
הײט װעט אונז זיכער אױסמרען צו רײ•
דען באדיכות װע;ען דעם .דא ׳וועט ױין
גענוג צו זאנען ,אז עס איז אונזער טיפ״
כטע אימ״זױעדנג ,דאס כױס  o r om״־
געד ,וױ די םיהלעי  pcדי 1אד '4איואלס
חאבען געפײערט דעם עריטטען פא /הא״
בען זיי ט י ס ר ע פ ר ע ז ע נ ט י ר ט
?ייערע לאלאײס ; און ניט גאר האבען זײ
איבערגעטיאטען ארע ;רעגעצען ^ון דער
נױט״כער ױניאז־ד־סציייין ,נאר  pcדער
אי־־גםאכסטער אג״טטעגדיגקײט .די דא־
זיגע סיהרער האנען ארויסגעוױזען גאגץ
אונצוױידײטיג ,אז ךײ זײנען די״ביטער•
סטע ׳עונאים צו איץ ,װאס די אינטערנע־
עאנאי *טטערט טיט זיך םאר ; זײ האבען
וןלא־ ארױסגעוױזען דיער בונד ,זײער
םרײנדיטאטט טיט אן עיעטענט ,וחנימנד
איז דער ביטערסטער און דער אויסנע־
ע*ראכע:סטער *צוגא  pcדער איגטער־
געיג׳אנאי .מיר װילען האפען ,אז עס װעט
ניט נויסינ זײן סאי 1עם ג* ע .ב .םון דער
איגטעדנע״שאנאר צו נעטעז א ישטעמ:ג צו
דעם דאדגען סא־יאט — קײן רירדערען
וואדס געפיגען ד י נ^ט פא־ דעם —
גע*.ען ד• ױניאן ,און דאס די באטיעפענדע
יאקאיס ארײן װערען סאדעיען םון די׳
װעלכע האבען זײ אזוי שענד־״יך סי־סרע־
סדעזענטידט ,דעם שטרע;:סטען דין
וח״צבון.
A

םיר װע5ען דארום די דאזיגע זעהר
שטערציליכע אנגעלעגענהײט יאזעז גאר
אמעדיהרט ,או^איבע־־געחן צו אז אנדער*
״ניט ױע;מער װעהטאגדיגען יוגסט .װי
כאקאנט ,האט דער ע .ב .יטוין העכעד
א יאחר אויסגעארכײט א גאנצע ■ראגראם
מיט םאר^ידענע םאדערוננען ,׳װעלכע
זײנען םארנעלעגט ;עװארען םאר אונזערע
ארבײטס־נעכער .די דאזיגע פאדערונגעז
זײנען דיסיןוטירט געװארען אזױ ברײט
און טי»י׳ רױ נאד מענליך ,סײ אין אונזער
•רעסע ,א pסײ אױןי עסענטיליכע םאר״
זאטיוגנעז ,און כאטלן אימןר א געוױסען
■וניזם — ױנשט  — 4האט זץ■ ארויסנע״
וױזען א פײנוננס״פאחשײולענהײט ,און
וחנאכער איז דארום אדויסנעלאזען נערוא״
® mח דער צאהל טאדעדוגגען ,אםנר
איע אנדערע ■ונקמען זײנעז םיט אטת״ער
באנײססערונג אײנשטיםינ נוטגעחײסעז
געײארעז* כמחר םין אלץ חאט אונזעי
עולם אױםגענוטען טיט באנײסטערוג :ד•
*וױי :זױסט״מאדערוגגעז  :ערעטענס ,אז
,ךי ארבײטסעעבער זאלעז נאראנטירען
פאר דיערמ ארבײטער א באיטטיםטע
אאחל ארבײטס״וואמע דורכ׳ן יאהר ,און,
צוױעתנס ,אז יעדער דמזאכעד ואל חאבען
א רעכם צו באיצעסטיגען בלריז « כא-
שםיםטע »אהל יואגטראקסארס.

m

װאכען• װאלט טען סימ דעכט איחר )*V

יןאנט ״צטעיען די ®ראגע  :װארוס ני ױו
 ^ 40װאמס ניט )& >ואדוס דט V30
און זי װארט ג*ט געקאנט גענען אױף o n
« צומרידעגיעטעלעגדען עגטמער* דער
צװ״טער גרונד איו געװען ,דאס j im
 .9נ• האט טיט דעד פאדערװג  pcא גא־
ראנטירטעי צאהל ארב״טט״װאכען אוײ
סען ;עװען די אײגסיחױנג  pcא גײעם
ג ר י נ צ י ו אין דעי קלאוק״אינדוס־
טליע ,אז דעמאיבײסע־ איז דט הפקר;
אז דעי• ארבײטס״געבעל טוז סיהלען א
כא^טיטטע פאלאגטװאיטי״יכהײט צו זיי־•
;ע אלכײטער ; אז א געוױסע צאהי* אר•
נ״טס״״ואנען אין יאהר  - -פײיצו װעניג,
דאס איז א ?•עטיגעוע זאך ־־ -טוז דעם
װעלען•
יז״אוקטאכעל ;אלאגטידט
*
A
אזױ לאכעז אי*ע פאייעטאנען די ױג•
יאן־פאדעלוגג ,און אזױ איז ד אױך גונד
געחײסען געװאיען .ראן האט די גאװעד־
נאל״סאטיסיע בא״״׳טיטט די אונטעלזוכונ,:
און צוױ״שען אנרעלעס איז אױסגעפונען
געװאלען ,אז ארום  75סלאצענט סון די
קלאוקטאכעל ארכ^טען דורכ״עניטיױ 81
װאנען דורכ׳ן יאהר .אױןי  cmגרונד פון
אט דעש פאקט האכען די םאחשטעחער
םון דעד ױגיאז ,־װעלכע זײגען כא״צטאנען
 pcאי*ע פאל״עטעהער  tipרי פאחשײדענע
לאסאלס^,וײגגעזעהן ,דאס זײ זײנען פאי־
״שטענדי; באיעכטיגט צו םאדמרעז א ;א־
יואכען אדגײט תדכ׳ן
דאנטיע פאד
יאהל פאל איע ת״אוקטאבער.

*f

פאדע־ען טעחר האכען וײ ניט גע־
סאגט .די װאלטען זיך געטאכט לעכעל־
ליך• די בעיי כתים װאיטעז טיט רעכט
ױי ;עלא;ט םלעגען :װאו זאלען טיד
נעטען די  40אדער )( 5ארבײטס״װאכען
םא -אײערע טעטבעיס^׳ האט דאר די
אונטעלזוכונג יןי4אל באוױזען ,אז עס איז
דא קױם  31װאכען *לב׳יט אין ׳דעל
הלאוק־אינדוסט-יע אין ט״גיך םרן יאהר.
ניט אבעל דאס אלײן איז נעװען דער
גלו:ד פון די ױניאדפאר־טטעהעל• עס
איז דא נאר א פיל טיםערער טעם פאר
די דאזיגע םאדערונכ .אנכענוטעז ,אז די
ױניאז־םאלעםעהער ״;זטעיעז אלױס די
פאדעדונג פון  40א־־בײטס־װאכען דורלז
יאהױ״ און די דז״גיאבעלס נעטען עס אןי
איז עס דען ניט ?•4אל ,אז דאן ׳וואים
נאל א ;יײיסעי• פראצענם קי־אדקטאכער
;עטוזט אעגאנצעז אלויפפארען pc
טרײד ? װאלים ,װי וראלט דער דזשאכער
:עהאנט עיפ־לען זייץ קאנטראקט טיט דעד
ױניאן צו געבען זיינע ארכײטעד  40װא״
כעז אלבײט ,און דערבײ ניט פאליירעז,
אויב ניט דולך דעם׳ װאס ער ײאיט בא־
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וואס א -נ ײ ט ען ני ט.

A

איו א ^ ,ט צו לינ אונזעלע ארבײט ס״
געבעו /און ד ט צוליב די אינטערעסען
םון דעל גאנצעל אינ דו ס ט-י ע ,נ א־ צוליב
אוגזער גאגצער טעטבעד׳צי• קען ײ מנ״
יאן נאל ״טטעי־ען אזא פאדערוג; םון א
ג אי אנ טי־ ט ע ל צאהל א ד ב״ ט ס -װ א כ ען,
דורך װ עיכ ע עס זארען ני ט רוזען גענצ־
ליך אלױסגעװא־םען װע־ען א גרױסע
צאה״ קי־אול׳טאכעל פין זײ על א רנ ײ ט.
װ אי ט די ױגי אן אנד9י״ס געהא:ד9י*ט,
װ אי ט ד געלאנדעיט ו ױ ל ק ײ ך זעוזר ׳ זעהר
׳שלעכט .די ׳ ױני אן האט נ־ט סײן רעכט
צו אופערען טיט די אינטעדעשען אפילו
םון אן אײנציגען טעניבע -איהרעז ; א^ע
טוזען ז ײן גי ײ ך פאל איהר .צו נ 9בען
 40װאכען אלבײ ט צו א געוױסען ט ״ ל
םון אוגזער טעטבער״צי! ,און דורך רעם
לאזען אן אנדעל ט ײי פון אונזער מעט״
בער״טיפ אין ;אנצען ברױטלאז ,איז ״טױן
ד ט רײדעגדיג װעגען דעם ׳ אז דאס װ אי ט
געװען הענסט אונזיניג ,ו ױי ל די ארוי ס־
געיואלפענע קי־אללטאבעל  p cדי ע ל טי ײ ד
װ אי ט ען געװעז דאן געצװאונגען צו טאן
אז&לכעס ,װאה װ אי ט סריהער אדעל ע#ע״
ט; 1ר געטוזט כ־עגגען צו דעל נלעסטעל
דעטאראליזאציע אין  mל װני אן ,װא^ט
עס אבער אױך ;עװען די העכסטע או:״
גערעכטיגקײט ,או;:עדעכ טיגק ײ ט גע;ען
אדנזצרא א ײנצג צ טצטבצרס> ,ענען אונ־
זע״ אייגען םלײיט און ביו ט ,נעגען ײ ,
װאס האבען דעטזעלכען חלס און דיזע^בע
לעכטע אין דעל ױני אן ,ו ױ א^ע ,אי ע אנ־
דערע.

A

יןען ז ״ ז אז אנדער ם ײנונג װעגען
דעם? און איז עס טענלץ־ ,אז די עהזע־
קו טי װ באאלד מעטכערס פון א יאקאל
ז אי ען דאס :י ט םאריעטעהן  4םון דעסט־
װעגעז לוטט דעל עקזעקוטיװ באארד פיז
יאיןאר  ;1און זאגט  :נ ײז ,טיל וױרען ניט
קײן נאראנטיע םאר  32ארבײטס־װאכען,
טיר ו ױי ען דוקא i־ . 3fקענט איהר עס
באנריי סעז׳ן אזא מין טיצונה׳דיגע ״טטע•
י ו נ ; נאך דעש ,װי ארע םארעטעהער p c
אלע יאקארס האבעז ,נאך א טיפען ״טטױ
ד ױ ם אײננעזעהן ,אז טען טאר טעהר
ד ע ר ו ו י י ל ני ט פאדערעץ ,װי א גא•
ר אנ טיע־פון  32װאכעץ ,הען נאר ערקלעדט
וו ע ח מ ,אלס פיצדט׳ע דעטאנאניע .איהד׳
די סיהדעד םון דעל אינטעלנעשא^אל האט
ארױ סנע ש טעי ט די םאחןרונג םון  32װא־
כען גאראגםירטע אל ב ײ ט ס־ צ ײ ט ,זיי נ ט
איהד דאר אבעד רעאלציאנערעז ,איחר
געהט האנט אח ־ןןאנט מי ט זײ באסעס.
טיר דינ ען אבער רעוואילוציאנערעז ,טיר
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* די גרינדוגנ פון א דמגאינט באארד
אװ פאגיםארי קאנטראל איז טאראנטא
איז געוױס א גרויסער אויםטו ,ארן ברױ
דעל פאייאסאװ ,זיץ איניציאטאר ,מעג
זיר םיהיען כאטת ^יטאלץ םים mר זעהר
גוטער אויסנעםיהדםער יטמיקעל אדכײט.
איבעדהויפט ,װעז מןן נעטט אין אנבא־
טראכט ,דאס ער איז  Denyגאר א קורצע
צײט אין טאראנטא ,איז ער דכער בא״
רעכט־גט צום״םויקן סרעדים םאר דעם
אײגפלוס ,ײאס עד האם נעוואונען אויף
די עפענט9יכע טײנונג ,אום צו קענען עס
דורכםיחרען .עס איז ניכ בילויז דאס,
װאס דורך דעם וועט טאקע םארהים װע־
רען כיו צו א ;רויסען נראד דעם ארביײ
טער׳ס געזוגט .דער אטת א*ז ,אז ווען די
ױגיאן איז גענדב מטארק ,קען זי אויס״
םיהרעז מים איהר איעעגעם כח ,אז די
עעפער זאיען ?ײן רײמג ציכטעע און
^ופטינע .און עס טוז לצזאנט ווערען ,אז
שױן טיט דעם דזיעאינט באארד אװ סא־
ניטאיי האנטראל װעלען די ארבײםער
A
ווען דמר  •V Jג .חאט אדױסג^טע^ט אלײז טוזען נום אויםיאסען ,אז די מע״
די םאדערוגג  « ticגאראנםיע םאד א בא־ ■ער זאימז זײן אועילכע ,וױ די נעזונד•
מסיםסער צאחי ארגײםס״ײאמן ,תאס הײט  pcדי אדכײטצר םאדעדם עס .קױם
ער נים אגגעמכען  nצאמל וואמז ,ידאס זײנעז די ארבײטער איײ 1נאכילעסע און
ער סאריאגנט ,און ער חאם עס נים טגסאז נ^ײכג־יט־ג ,קעז ניט דער סאניטארי
*ו5יב צווײ אודזאמן peeny n :איו כאאדד םיט זיק כעסטען וױילען טא1
גמײעז ,דאס די ױניאן האט ניט געהאכ אלעס ,רו^וס איז נױטמ ,צו םאדהיםזמ
דאן די גדםמע דאםען ,יױט װעיכזנ זי דעם אדבײםעד׳ס נמזונט .איז דעם םאל,
&ול קענמז טים רעכט איז ט״ט יטכי םא• וױ איז פילע אנדעדע ,טוז דער ארביי-
»  |j n rא בא׳עט״טסע צאחל אדבײטס״ווא״ טער איײן גוט אױפפאפמז אױף ז״ז גזד
 .\JKותן |י וואיט דאן :אפא^רס  40זונט אזן זײן זימדחײט.
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אכער טיט  nmאלעם איז די גרינ־
דונג םון דעם דזיטאינט באאלד אװ סא־
ניטארי קאנטראל העכסט וױכטיג צוליב
 im :n tvגרוגד .װאלט די ױניאן ניט
געהאט  cmנויטיגען אײנםלוס אין טא־
ראגטא ,װאלטען די סארעײדענע פלא־
מינענטע פערזעגליכקײטען ,װאס נעםען
איצט אזא אינטעדעס אין דעם ,זיכער
געבל^עז םון דעד וױיטענס .פוגסט װי
עס האט זײ כיז איצט ניט נעתיטערט
דאם געזונט םון די ארבײטעו־ ,װאלט
עס אויך אױף װײטעד אזוי סארבליבען.
דער םאקט ,דאס ברודער פאליאסאװ האט
די געסאנט סאראינטעדעסירען ,און כא״
װעגעז זײ צו נעםעז  tvאינטערעס אין
דעם ,איז םאר אונז דער שםארקםטעד
באװײז ,או די יןלאויןטאכער־ױני^ז אין
םאראנטא איז איצט  vבאדײטענדע
בשבנז ,און דאס זי לאזט זיר שטארס
םיחלען אין דעם עסעגטליכעז לעבען. .
A
מיר גראטולירען די pלאו pטvכער־
ױגיאן אין טאראנטא טיט איחר נ י י  vם
געוױנס ,וױי? אויך דאס דאחי ז׳כער
צוגעשריבעןי ווערען צו דעם גרויסען ער־
םא^רײכען סטרײס ,װאס זי האם נים
ילאגג צוריק אננעםיהרט .עם איז פאר
אונז סלאר ,או דצר םטרײק םון די
פיאוקטאכער אין םאראנטא  pvאין
םאנםרעאל איו ארױסגערוםען גמװארען
אין  vטזי׳דיגעד עעה ,ד .ח .אין דעל
י
וױמוימןר צײט.
......... .
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ווונז  p nא ״ ה

A
דאס איו  vועחר נאר״צע  pvשענד״
?ינ? 9וטײן9ל פאדםיס ,דער חמנון ,אז
ד9ר געװעחגדכער ארכײט9ר ,דערהע״
ר9גדמ rv ,דער עקזעשוטױו כאארד םון
לאסאל  2םארעלט גאנצע  36װאכען
גאראנטירטע ארנײטס-צײט ,װעט ? T
אנכאיען אן דעם ,וױי*  36איז דאף
ט9חר 1ױ  #2איו אין דער  tv'ncvא
פאי״צער ,דער ארב״טער איז גאמיט
 vtgנאר• ער איז פי> /פיל קליגער ,וױ
די חכסים פון דעם עקזעקוטיװ באאו־ד.
און #טיר מוזען עס ארויסזאגען :סײן
ז»ד כאראpט9ריזירט ניט  ' iivדי גײע
cי^רער,טcvט  ,pvpv!» pc 2וױ די דא־
דגע םאדערונג ,װעיכע  r vניט טעהר
און גיט וועגיגער ,וױ  vשטי?על נא־•
רי״טע ■אליטי? ,מײגעגדיג תדמיט אויס•
צונעטען בײ דעם טײל ארב״טער ,װאס
דעגקט ;יט׳ און װאס פיהלט ניט די מיג•
דעסטע פאראט:װארטליכ?ײט  dsvא
ױגיאךאלבײטעל.
A
עש סאר״שטערט זיך׳ אז רי װײדדעעס
םא־  32װאנען איבײט הענען :יט קלע־
קעץ םאד א נא:ץ יאהר יעבען ,און ,וױ
כײר ראבען אםט װיסנרהארט ,איז דער
ארכײטער באלעכטיגט :יט צו װעניגער
וױ צו די לעבענס־טיטלען פאר א נאנ־•
צעז יאהר ,םאל זץ־ אין זײן םאכױליע.
װענען דעש חע; ניט זײז דער םינדעס״
טעל צוױיפזד .אבעל עס האנדע^ט זיך
דא :יט אום דאס אבסטרא?טע רעכט
סין ד  ,אלבײטעד .באדעכטעם זײנען זײ
צו אי״ן אין דעד װעלט ,צו דאס בעסטע
אין יצעהנסטע ,און םריהעד אדער 9»59־
טעל װעלען זיך די ארבײטער דער״צרא״
נען דעלצו .אבער טאפענטאן איז ניט
די פרא;ע פון דעם ארבײטער׳ם בארעכ־
טיגונג צו דעל גאנצער װעלט ,נאל די
םראנע איז :װאס קענען די ארבײטער
עוין א י צ ט קריכעז ( װאס ?ענען
זײ איצט פאדערען טיט א גוטער אויס־
זיכט דאס צו ?ליגען< און אױף דעם
איז דא אײן ענטפער  :דערוװיל חען דער
קלאו?טאכער פארערען א נאלאנטירטען
סידכיום פון  :12ארבײטס״װאכען דורכ׳ז
יאהר ,אזוי ,אז די גאנצע ?לאו?־אינרוס־
טריע זאל עס איהם קענען געבען ,און
אז אלע ,אי*ע קלאוקטבעד זאלען דערםון
געוױנעז•
A
דעל בעסטער באוױיז ,אז דער •ytpy
קוטיװ באא־־ד פרץ יא?איז  2האט דורך
זײן פאדערוננ פון >>־ .װאכען ארבײט
גארניט געטראכט װעגען דעם רעכט םון
דעש ארבײטעד צו יעבען א ;אנץ יאהר
איז טאהע דאס׳ װאס ער האט געפא־
דערט נלױז  30װאבע; ארבײט .װארום
בי־ויז »( ,3װארום ניט די גאנצע ? 52
איז דאך קלאר ,אז די איצטינע באאפיטע
פון ראי־אל  2האבען :אר נעהאט אײן
זאך אין זיגען  :צו איבערישטײגען די
פאדע־וננ פון דער אינטעדנעיצאנאל.
װאלט די אינטערנעשאנאל נעיטטעלט די
פאדערינג םון  20װאכע; ,װאלט מםתפא
דער קױגעד עהזעקוטױו באארד ארויס״
געקופען טיט א פאדערוננ פון  ,30און
אלץ דערפאל ,װײל ״כײר זײנען דאף
עפעש ררדעװאלוציאנערען״.
A
און דעטזעיבען ;רונד האבען אויך די
אי־ע אנדעלע פאדעאנגען ,װעלכע װערען
געמאכט פאר אן איישױ פאר די מעפר
בערס םון לא?אר  ,2און װעלכע דארםען
עס באוױיזען ,וױ *טטארס דער דאזיגער
עהזעקוטױו באארד זאמט זיך עס פאר
זיי ,װי ער פאסט עס אױו* כױם טויזענט
אויגען ,אז די פיהרער פון דער אינטער״
נעיטאגאל זא^עז ,חלילה ,ניט םארהויםען
די ארבײטער צו די באפעס .דאס איז
ד־ יצםוציגסטע און די געמײנםםע םא•
ליטײ^ װאס חען אננעפ^הרט ווערען אין
א ױניאז״ איץ כייר רופען צו דער מעכד
בעריציפ צו פאבעז א סוף צו דעם .עס
האנדעיט זץג דא ניט אזױ פיל אום דעם
כבוד פון דעם פרעזידענט און דעם ג.V .
ב .פון דער אינטערנעיצאנאל כאטיצ די
סעדבעד״שיפ ,ווען ד איז נאר באװאוסט״
זיניג ,דארף וױסען ,צוליב איהרע אײגענע
איגטערעסען ,װי טייער צו האלטען דעם
כבוד םון די ,וועלכע זײנען איהרע הױפט־
פארשסעהעל .עס האנדעלט זיך דא װע־
גען פיל מעהר .אױב די ױניאן זאל װײ״
טער אנגעהן אויף דעם וועג םיז די דא־
זמע ♦צפילקע־קעפעלדיגע פאליטי?םJ9P ,
און עס מוז פאס־רען ,אז די ױניאן זאל
װערען אזױ דעפיאראליזירט ,אז זי זאי
ניט ?ענען אױפטאן דאס כיינדעםטע םאר
איהרע מעמבערס .דאס םוז די מעמבער־
״שיפ האבען גוט אין ױנען; און מאם
גיכער ױ װעט פאכען  vסװי צו׳אזעלכע
פיחרוננען ,דאם געזינטער םאר די ױניאן.
A
 im pvישטעלונג םון דער אינםצױ־
נעיטאגאי! און דז rאינט באארד אין דעם
איצסעען כיאטענם כנוגע צו די סאדע־
תגגען איז ניטא די סינדעסטע צװײדיײ
טיג?ײט .זי איז ?לאר אזױ ,דאם
נער  t9Pאיהר ניט פיסםאלישמצחן ,וחס
ער זאל נאר ניט כיאכעז P9 tvםטדא אג״
עםדעסנונג איהר צו כייפםארשטעחן .נױר
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אײ:ע פון די גײעסטע סאציא^פאלי•
טי^ע פאדערונגען םון ארבײטער״קלאס
איז דאס רעכט אויוי ג^־יאנטירטע װא•
הײטאן ,ס vר װעיכע דער ארבײטער זאל
מריגען די פולע וױידדשעס ,חגם די ;א•
צוצנוננ צו ?ריגען דאס דאועע רעכט סטר
תר גאנצער vרבײטעו rואםט איו ענט•
שטאנען עחטט אין דער לעצטער צײט ,איז
אבער רער נרונד־יסוד  ticדער :: nm vc
גיה אזױ נײ .עד האט ?זױן םון י ^ ג גע־
םונען א ברײטע םארוױרסליכונג איז >ע•
בען דורך געזעצען און אמעטיין אנער?עד
סע מגחגים ,דער צװעס םון די \m"prn
מאנס איז ,נאטירליך ,א גאגץ אײנמטכצר
און םאליצטעגדליכער  :צו נעבען דעם
ארבײטעל די רעגליכלײט אפצורוחען און
צרהאלעז זיך.
״ שױ\ מיט א לאנגעל צײט צוריס האט
םען אנעלקענט דאס לעכט אויף אוךלויב
סאר אי־ע באאטטע םון די רענידתגס־אג־
מטאלטען און אױך פאר די אנגעשטעלטע
םון די גלעסערע אינדוסטליע און האנדעלס
אונטערנעכױנגען ,װי אויך  ,p: kcיפאכט
און סעי־עגראף־באאדטע .מ׳האט אלזא
חרך דעם א:על?ענט ,אז די אזױ געלופע־
נע װלײט האלער״ ארבײטעל מוזען אלע
יאהר האבען א לעננעלע רוה אויסעל די•
!ונטאגען ,נדי אפצודױטען זײער נעזונט
און פולע ארבײטש־םעהיג?ײט .אויב
ם׳נאדענקט ,אז צוליב די גאײכע אורזא״
כען איז די װאלײ׳צאז א.נױטוי9נדיג?ײט
אויך פאר די פאבריס־ארבײטער ,װעט
קלאר װערע; ,אז אין גרונט איז די גאנצע
ארבײטעריצאפט בארעכטיגט צו לריגען
יעהרליך װארױי״טאנס.
זעלבסספארשטענדליך ,זײנען די אר־
נײטער פון די אונטערנעהמוננען ,װעלכע
נעהערען די צענטלאלע אדער ילא?אלע גא־
ווערנערענטש ,געװען םון די עריטטע צו
מריגען דאס דאזגנע רעכט ,פונלט וױ ס׳איז
פריהער געװען דעל םאל כױט די באאטטע
אין די דאזיגע אונטערנעםונצעז איז םאל־
גלײך טיט די אנגעשטעלטע אין דעל פרי־
װאט־איגדושטריע .אזעלכע אונטעלנעטונ״
נען דינען געװײנטליך אלס א מוסטעד
 pcםאדטנעישריטענע ארבײטס־באדינגוג״
גען און שטעהען אונטער דעם קאנטראא
םון דע• געזעצישאפטליכער מײגונג.
א וױיטערדיגער *טריט אויןי דעם וועג
צו פאראsגעטײנערעז דאס רעכט אױױ V
נעזעצליך־גאדאנטירטען אורי^ויב  topםעז
זעהן אי( דער םאליטםרײטער אײנריכטוננ
םרץ די אזוי ;עלופענע אםיציעלע רוה־טעג,
װי די ״ליגאיל האלידײס״ דא אין לאנד,
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ברענגען דא׳ אוש צו מאכען רעם ענין :אך
הלערער ,אן אױסצוג םון אונזער ענטפצר
צו ברידעד ב .רובין אויף אײניגע פרא־
גען זיינע אין לעצטען נוטער ״גערעכטיג־
?ײט״ :
״די אינטעינע״גאנאי 4און דער דזעאינט
ב^רר א*ן א-נזער גא:צע מעםבעריסיס פ^ר־
^פועהען און ב^גייײפען זעהי גוט-די װיכטיג״
?ײט פון יעדער פאדערונג ,און קײן אײנציגע
•#דערוגג װעט ניט אויםגעגעבען ײעלען .עס
קאן נאר פאסירען ,דאס אויף מאנכע פפבעױני
גען םון דעם ״ר#גר*ם זאל די ױניאן :יט סך
^זמעהן אזוי פעסט ,אז זײ מוזעז גלײך אויס־
געפיהי־ט װעלעז• אויב נ*ר די סאמע חוייט
■אדעי־ונגען זאיען נאנגעגעבען װעיעז• איז
אגדערע װערמעײ  :די ױגיאן און איהרע
■אר^טעהער ׳דענקען ,אז דאם װיכטיגסטע איז
צו ״םעלען די ג*:צע ?לאו? אינדוסטריע אויןנ
 Vג*נץ נײיעש און געזוגטען באזיס; אז דאם
וויכםיגסטע איז ,דאס די ארב״ם ,װאם איז דא.
ואל געמאבט װערען ברויז אין ױניאן-מעפער
און פון ױגיאן ארבײטער.־ ד^ן װעלעז די
אנדע־־ע פאדערונגען מיט דער צײט אויסגע־
®יחרם ױערען אןיף א גא:ץ ל״כטען או*ן.
אם ,למטי־ ,פיה-ט די יוניאן אויס ,אז די אר־
גײטכ־ױאך זאל זײן  40שטונדעץ ,און די
זזוייט פאדערונגען בלײבען גיט אויסגעפיהלם.
ד^ס רואלם ד*ן געװען בלויז א יאיירענער
געװינס .דער רעזולטאכ װאלט געװען ,אז די
פובייס װ^לט געמאכט געװארעז אין ^עפער,
װאס *זטעחען' גיט אונטער ױניאן קאנטראל
אין װאו מען ארבײט ניט  44שטונדען ,נאד
 50און מעהר עטונדען א װאך .אזא געװינס
װאלפ גאי אויסגעקוםען  #גרויסער פארלוםט
דערפאי מוז די ױניאן פריחער ®ון אלץ אוייס•
9יחרען אװעקצועםעלען די גאנ*ע אינדוםטריע
אויף א געזונטען םונדאםעגמ .און ווען דעד
■ונדאמענט איז א געזונטער ,װעט אויך אזוין
די גאנצע געבײדע ,װאס בויט זיך אויף אזא
םונדאמענט ,האבען א קױם .אודאי איז די
חעכערונג פון די וױידז׳נעס זעחר און זעחר
וויכטיג .און אודאי איו וױכטיג ,או די
גאדאנטײטע צײט ארבײטם־װאכסן זאל זײן
װאס א גרעסערע .װעל קאן עם לײתענעז?
אבער כזיר חאפען ,אז אונזערע יוניאן״מעבד
בערס פאיאזטעחען ,אז װיבטיג װי די אלע
זאכען זײנען• און *עספ װי עם איז דער
#נסײילוס פון דער ױגיאן זײ דורכצופיחרען*
איז אבער דאס װיכטיגכםע אין דעם איווםיגען
םאםענט אװעקצואזםעלען די קלאוק אינדוס•
םריע אזוי ,אז אלע װײטערע געוףיגסען  :איז
*טינמז׳ *ין צײפ און אין װײד^עס זאיען
יײז וון א .גרעסעל״ז װע-ס ,װי ץײ זיינען

םון דר .הערפאן פראנק
אדער די * pjvcחילידײס״  t'vעגנלאנד.
םון סאצי vלען יצטאגד*ו;?ט נוומטעתט די
באדײטונג םון די דא?מע אפיצימלע ױם״
טובים אין דעם ,װאס די אלבייטער >זרי•
גען דורך דעם יאהר נאד אײניגע רוח״טעג
אויסער דעם װעכענטליכעז רוה־טאג .גיט
זעלטעז קומט דערבײ ארויס אז ארבײטם״
אונטערברעכונג אויף צװײ אדער דרײ טעג
גאכאנאנד ,װאס איז כאזונדעלם נוצליך
איס ערהאלונגס״םיטעל םאר די ^יווער״
ארבײטעגדע פעגשעז .אין עננלאנד איז
דורך דעם געזעץ און די םעלזעז *צטארקע
מגהגים בא׳צאסעז געװארען א באיצטימטע
צאהל ױבדטוכים אין יאהר אלס  vצולײג
צו די טראדיציאנעלע רעליניעזע חנאות.
דעל ״סע?טארי ענד װאיר^צאפ  dpv״
םון  J1)01האט א םוגלט ,װאס גאראנטירט
פאל איע ארבײטענרע פרויעז און כיינדער•
יעהריגע  0פולע לורע׳טעג אין יאהר אחוץ
די זוגטאגען .פון די זעקס טענ םאלט א
טייי אױף די רעליגיעזע ױם״טובים און
די איבעריגע אויף די ^בענל־ראלידי־ס׳/
אדער אויף אן ענט״שפרעכענדעל צאלל
גאנצע אדער דאבעי״ ,אזוי פיל האלבע טעג.
דורך אזערכע געזעצעז א*ז אױסגעדרי?ט
געװארען די טענדענ״ו צו געבען די אלבײ־
סער אײניגע רוה־טעג אױסער די זונטאגען
און איבערהויפט נאראנטירען פאר cm
ארבײסעד־קלאס עטלינע ױם־טובים ,װעל־
כע זאלען דויערען לענגער װי אײן טאג.
יאהלעז,
באזונדעדס ן
און ־־״־■״־ ״ ־
־*״ י־• י
יעצטע ■׳־״׳
אין די  .ז
י
נאך דעם וועלט־חרי ,:איז די םאדערונג ^ I
אנערהענען דאס רעכט אויף װאלײטאנס
פאר איע ארבײטער געװארעז יטטארל
םארשפדײט אין אי.יראפא .זי איז י&נעל
דורכנעפיהרט געװאלען אין לעבען און
דאס איז געעעהן אויף צוױי װעגען —
דורך דער נעזעצנעבונג און דולך די הא־
לעחטיװע אנריפעגטס .מיר װעלען זיך
איצט אפ״שטעיעז נאר אויח די נײע און
גאגץ װעניג בא?אנטע נעזעצען װעגעז אײ
כײטער־װא?ײשאנס ,װײל נאר א דאנ? זײ
איז דאס אורלויב־רעכט שױז געװאלען v
טײל םון mר סאציאל־פאליטי^ װי זי
ווערט אויס:עדרי?ט אין דער מאדערנעד
פאברי?־געזעצגעבוגג.
די געזעצעז װעגעז ארבײטער װא?יײ
׳צאנס ,װעלכע מיר געפינעז בײ הײגטגס
טאג איז  16םארשידענע לענדער? ,ענעז
אײננעטײלט •װערען אין צװײ ?לאם9ן :
1ו די אזוי גערוםענע א ל ג ע מ י י נ ע
:עזעצען יװעגעז װא?ײטאנסי װעלכע
עטאבלירען א גאראנטירטען אורלױב פאר
די אלבײטער אין בא^טימטע אינדו־
סטליעס ,דאס מײנט פאל אלע ארבײטער
אהן אויסנאם ,אדער נאר פאר רי ,װעלכע
ארבײטען אין די באזונדעיס״װיכטיגע
צװײגען םון דער וױרט״טאםטליכער סיס־
טעם׳ װי איגדושטריע ארן האנדעל.
 (2ד י ס פ ע צ י ע א ע נעזעצען ,דאס
מײנט אזעלכע געזעצען ,װעלכע פיהלען
אײן אורלויבעז בלויז םאר באזונדערע קא־
טעהאריעס פון ארבײטעל אין דער איג״
דוסטליע אדער פאר בא״טטימטע טרײדט,.
ביז איצט האבעז ניט מעהר װי די
םינןי פאלגענרע לענדער אננענומעז אלגע־
מײנע געזעצעז װעגען װאהײשאנם םאל
אדבײטער :עסטרײך ,םינלאנד ,לאטװיע,
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טוױיצארײ« j h rgl9l 9 l 19דא• l93Mf
)אױסער די פיגוי iv in c 91רטאגט 9י 9ד
דער #װעלכע חאב9ן אױס 19ױ איג9מי1ג9
אױך ט»9ציעי 9געזעולען( טמ9כא90-א 1ו ^
 ,V'Pדענעראל? ,אײסיאגה א*טײי,9
mcoyoptf, 9ו»אגי 9און 9או1יצא9,1ו
מאגכע סון די 1אזיגע  iv i: y iחאנען אײ•
גיגע געזעצען װעגען אוײױכ 911 ,י נ 9חא״
בען אמייכות צו  D 9iiu 979i mipivcפון
ארבײטער ,װי צ ,נ*  ,tyig^cpgחױן״
דינעריטאפט ,םײנערס ,בעמעלס•viggo ,
סען ,כױרא אנגעל-״ט9יט 9און •V cn g c
בײטער .אײגיגע פון די 1אדג 9געזעצען
׳פטאמעז נאך  pcדער צײט כעפא;1018 1
אבער די כיעהרסטע ?ײגען אנגעגור9ן גע־
װאלען אין 1י לעצטע 5״ 6יאהד,

 pvאיע װאלײיצאדגעזעצען װעלט
גע״צסעלט די באדיגגוג; ,אז דער ארכײטע-
מוז האבען  vרעלארד םיז אלבייט נכלעף
 pcא באיצטיסטען כיינירום-פעריאד ,כדי
צו דין באל 9כטעט אויןי א; אורלויב.
ככיעט איבעלאל װערט אױך באיצטיטט ,אז
דער גאנצעל ארבײטס־פע-אד סאר דע•
װאלײיצאן דארױ אפלױםען בײם זע^כען
עפפיאיעל .ס׳איז איזא ט9י\לץ /אז דעל
ארבײטער זאל אטאל צ1ליב :יט דין *פולד
מוזען אפאלבײטען :v; v״ tראננע צײט
ביז ער העז ?ריגען  vװאחײיצאן ,אױכ ער
איז געצװאונגען ;עװען צו בײטעז זײן
דזיצאב״
אין די אלנעכיײגע װאסײ״עאדגעזעצען
דער סי^כלוס
װעלט ד^ר
די םיגוי לענדעל yn׳ u
םיז וי
שון
מיגיםום־
איבײטס פעריאד באיטטידט אױ 1י  vסאל
געגדען אופן  :איז עסטרײך  1יאחל ;
אין םיגלאנד אזן לאטװיע 6 ,טאנאטען ;
אין פױלעז ,פאר םאברי^ארבײטער1 ,
יאהר ,םאר קאי־ארבײטער 6 ,טאנאטעז ;
אץ רוסלאנד 5 ,און א הא “ב טאנאטען.
אין דעם ״ארבײטס-פאדע^׳ סון סאוױעט
רוסיאגד װערט אויך אנגעוױזען ,אז m
םי;יסום־93ריאד װערט ניט אוגטעלברא־
כעז ,װען דעד ארבײטער געהט אליבער pc
אײז מטאטס־אוגטעדנעטוג; צו  vצ־וױי•
טער.
די לענג  pcדער װאקײ׳טאן כײט זיך
לויט די מרײדס פון די ארנײטעל און
לויט דער צײט ,װעלכע דער ארכײטער
האט  03vi3igcאין דער איגדוסטליע.
אין אײניגע געזעצען װערט באיעטיפט v
לעגגערע װא?יייעאז פאר האלב -pvm vi
סענע ארבײטעד און סאל רי ?אפ־ארביי•
טער װי אױך פאר די ,וועלכע ארבײטען
אין לעבענ־ש נעפעהרליכע אדעל אוסנעזונ־
טע טליידס ,נעװעהנלין דויעלט די װ«?יײ
עאן א װאך און קען זיו פאדציחעז אין
טאנכע םאלען ביז  2װאכען .נאר אין סא•
װיעט רוסלאגד איז די לענג  pcװא?ײיטאן
ניט אפל9נגיג םון דעל צײט ,וועלכim 9
ארבײט9ל האט סאלבלאכט איז mל איג״
תסטלי 9בעפאל די  5אוץ א האלב טאנא־
טעז  pcםאל דעל ײאלײיטא; .די ארביײ
טער א1נט9ל  18יאח־י האבען דארט דאס
רעכט א1יף א טאנאט װאסײשאז א1ן אל9
אדבײטער  pcדי נ9ם9הלאיכ 9טלײדס
זיינען באלעכטיגט צו א; אודלױב tc pc
ו 1אנ9ז• ,
די דײטס םון די װאל״טאנס א1גטער•
עײדען זיד שטאד? אין פאיטײד9נ 9ג*9
זעצען .גאנץ אפט װערם די צײט בא״

 9 • 911111ל 1י 949י ngt, g«J pg
• 911 19י ט fg /gllg^gfi 191911 191
י| g 19• 1ן

 9 2 ir c 1א ל

או צ א ך

צודש9ז * n 9גײעpg 1 - 9י •ly^g^i^y
49I pg | 9l< ir 9i 1g• •*911 ?nDDV t*g
 fV 449f 91י  PC • M1 19ײ 1 341אי ‘W39C
ג9״ 1ט9ײט  g l4H |9i 9ii״  H r Mלn • 4
 pc lyrjum gi yiyiHfga 91י nygpg
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טוילעז יאחר p g i • 9 ,י יױט ר;9ל 134ײט
חיעען  n v iאו ײ ױנ צ4ויש9ן  09i 1ט9ן
 pgס§9ט 9מנער.
• pgױלען igc#i 9c 4*a*g n jycigi״
שטעהע 1צונױ^צטעיען 911ין<4שאן*לישט 0
 tvrijyuimgc tigדך פ*ט  □91נ*‘9; 9
דז׳עפ 9נט ; כײ  jyovcon 9נטי;,ײ  1עט
דער  pnegeאיגס 99יטא•lig io n !,g .
 3ig 191 |9 P״i 9D :9טען װאלײשאן
צ 1י 9ד9ל צײט׳  f9nס׳שונ״ט •; ticiyiט
 onigקײן ^•• pg ; 1119ד 9פ l9ig«iNi
גאגג פון  1עי או:ט9ר; 9פינ; 9Kg .דיספיױ
ט9ז  nV ng 191911סיא;ען ׳9*91ן אין
מסראגד נ9ס9ט 9י ט חרף  091אל; 9טײ•
נעם ארביטרײשאן באארai’n • 09i pc 1
װאס  o׳  r gשײד צ 1ס D*n 911ן n
וױיחיצעס  igcדעי tvcir• !gcM,pgii
באצאהלט  91 ,191911פיגט □ 9׳  pgדי ‘91
? 9צ9ן  rigiז9רטעז קלא* 9ד.ילס• pg
מסיאנד דאיןי □ !9די אױסצאדדען אין
 pg ,&;9111gא 911י 9ל *9119נא  911י
װאיוײשאן .כ 1י ך נ ײ װ*9ט אנ; 119פען,
iy i tg 9ט#י־אי 9ד דא״וי ז״ א״שצאהי19
 pgדי 1191191ליכ9C'-« 19• 9
אין ראגכ jyvytyi 9װע־ט  1׳ א״בײט• 9
באצאהלטע
אגצ.יג 9פ9ן
םארנאט9ן
דזשאבכ נפיצך  pc 191װאלײשאן ; אין
די סעחרסטע  91פי נט ני9ן אב - 9אזא פאי•
באט דט oyi pg .פינישען tig >*9T9i
אין מסטרײנישען 91ז*9ז  igcאקטיאל19
װ 9י ט אפילו אױסדרית־־יך 9דלויבט - g n
גײטער ^ צוג 9ט9ן ארבייט םא־ ;עצאהלט
אין ד 9י צײט  ticזײ9ד 9א 1דרוינ9ן•
 n \v ; m iinyivyryi yvigi nאי״
ב״טעד־װאק״שאנש איז ;יאך זמחר • in
און פישען זאג9ן #אז דאס  rgא ױליײשער
ג 9כיט ,װ 9י93ר א^בײט זיו ע־יצט א1יס
 tiKאיז נאןי  rigiװײט  pcצו זיין g
םארטעע און לענדי ד9טאליזירט 9סיס״
טעם• נײע m v w 19טשט9ה9ן  p,Lיאחד
צ 1יאחר )לעצטענס אין ^ jyiyvאין נאר־
 tig (tyivnאי*ט 9װער9ן ככד־ א1יסג9בע•
סערס .קײן פאל האט נאד ניט פאסידט,
אז  t9;yn ryryi gװאחײיצאנס פאד אד־
בױסער ,װאס איז פדיהעד עגט׳צטאנמן,
זאל צ11י? 91צ1י91ן 911ר9ן.
 ,װי ם'ו9הט פון רער :9ט11יק״יigc 11
רער ל 9צט 9י צײט׳ J9□ I9P 1לויב9ן ,אז
אין כיכען װעלען גאראגטי 1מ 9ױאקײ־
׳צא:ס  igcאלע א-בײט9ר װ9־ען אן אל־
נ 9פײ  9:אײנריכטוני iy i pg /ניעיזחז״ס
 ticדי אײרא 8ע א ^ לענדעד.

אינטעךנעעאנאר קארענר^“
®ח ח .סקולמאן.
הײנמיגע װאך נדט צנ יאהר צ״רי?
א קאמיגןע «ון דעס דוסיש־גײ-י שען
:רעגגד• ער^ײנב :עמ?י■ דעם קייאןקסאבער
 c s ’gtrnנאארד אין ;יו יןזיל׳ זאיי*!®1
;ענדיג וױואנגיג דןויאר « ניאנ^ט י י“
?ושײער «ו ײ  nקלונ װאס דעי :״ענבע
װיל גרי;דען »ו.ו*כען סי ב די לוסי׳י״
ווי לי ע ע רע:ער*»נײדעי■ ,ייזךכע דזיובעז
װאו זיך צ•  1אי•
מויך גיב קײן
ז»מלען און £וו 1ב-ע;:ען זיועי לעדיגע
צײט .דער פיײ׳מן^ וזעדע איבעדגעגלבען
צ? דלר ״סיעגס אזן װעיס״ קןנליבע.

כ׳סאןד«ם ניטפאדשפיין
םץ ײ .אדלער•

כ׳קען דאם ױנז סארשטײן:
זאל דאם זיץ א צופאל בלױז?
בעט איך בײ דער דועלט א רויז׳
װארפט ד םיר א שנױץ.

A
די מינאנפ־קאמיצל ®רן דזעאינצ באוויד
קלאזלמאכעי־ נ מ יןךק ^ א ג « £א• ״אזזי
װי עס דמי-יו *#גזגחירנזעו ײעי־לן אין
יאנקעיס א א ע צי על ע ק#נװענ»*ז ®יז
דעי א .ל j .װ .ױני אן ,זאי דעי דזיג .ב
«ר«גז׳ 9ירען « ב»זנק? vgt 8די דעיעגא־ען
«ון דער ?אנװענ»אן אוין״ װללנעז עס
ואל קאסכען אײן ד^לאד  g 8י?עכ ,אויסעל
*®ד די  tptfjjrfcfrnaigpאון די דוײס־
!רעזידעי-ם  p rדעי אינ מ ערגדי אניל *יז
װעלכע עס זאי* קײן געל« ני ט גענושען
ײערען .דער , ig^r-gcװערש גוטגעחיײ

ס׳אלז אומגליק  :ר ױ ם;•
תםיד שטעהט עם אױף דער װאך.
װיל איך מאן אםאל א לאך,
קוםט א זיפץ ארױס.

 penאיך און איך טראנמ :
ם׳װעט אמאל די װעלט א דאנק
געבען םיר פאר םיץ״געזאנג —
װער אײך אױםגעלאבט.
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יניז דעם *עאנס״בארינם *ון יאפצל
 2:1װער■ באײבטעמ• ד*ס ז ײעי אײננאטע
®•ן  1םען יאגו^י־ ביו דעם  1טען א»דיל
 1913חאם באנױאןען  *$28*138.02ײעח־
ערנד די אויכגמבען פ»ר די זעלבע דרי•
האםבאצ-אןען סס*710.ל .$2דער
*אי־מלגען פרן ל*?*• egn 4באמיאןעז ד ײי
אר• דרײסי; כריזענב ,דדײ חינדעימ און

כ׳קען דאס ױם פארשטײיןז
זאל דאס  pnא ציפאל בלױז?
בעט איך בײ דער װעלמ א דױז״
ררארפט זי  TDא שט^ץ !
■ב,כ־ד—

,M

vt

אזנטערן mm
דצד ציןזצלוטײו נ אי ײ ©  rיאיזאל
 ,wגאר n
jn ,jפדעזענטידט  p«jד«

> ”&*v t ' w m w %
דער עקזעקוטײו נאאדד ט-אכט ד •
 o*n ,o n ivjjmצו טאן ,ראש עס m
נױטמ

פי•

די

* ! ? ד ײ ט א ר ס,

גאר

צו

ד

תפצדירצן און צו טאן אי*צס,
?אנױדכטישע *9דטי♦ דײוטידט ד /
די פיהײעדשאפט פון יאק ,2 .געפיגם
זיך אין די הע;ט פון קאפודסטען ,װעלכע
•וגחט וױ די יאטױלײןצן ,םוזען אױס־
פאמען איעפ ,ױאס דער רױטער ואוסט
הײבט די.
כױט א פאר װאנען צויײן איז בײ
 o nדזשאינט נאאדד פאמענומען גע•
װארען רי אײגיאדונ; צום באגחעט,
יכנוד דעם  70יאהדעען גענודטס״טא;
פין דעבס׳ן האנען די דזשאיגט באארד
דעיענאטעז פין לאיןאל  T ?2אגטזאנט אד
צונעחפען די אײנלאדוננ .פיט װאש פאר
א רענט דיאט דאס  hעקועיזוטױו באארד
םון יאק 2 .צוי-יק;עוױזען דיזע אייגלא־
דומ?  jfoimדואנען זײ אין דיעזען
האל דעירעזענטירט  Vדי ?לאות איע־
רייטאדס זיכער ני ^ אין־ ;לױב נים,
אױב עס איז דא איץ סראצענט א»ע־
רײטארס ,װציכצ װאלטען דט װעלען
אנװעזעגד זײן נ ״ דער שפחח און םאר•
כדײגנעז כדט׳ן גרױסען סאציאליסט און
רעװאיוציאנעד דענפ׳ן א סאר שטוגדען
כא א״ן טיש.
עס א*ז פאר קיינעם קײן סוד ניט,
װאס אונזערע פעםבעדס ייינקען און
םיהלען יוענען דעבס׳ן.
דער עהזעקיטיװ באאדד םון לאקאל ,2
גיט אננעהפצנדיג די אײניאדונג האט

אין  fw nפאי 1ױ * ץ *יע *נד?רע,

רעידעזעגטירט ;יט די אאערײטארס,
'גאר די קאכעגיסטי׳טע •ארטי /די קא-
מוגיסט^טע ■ארטײ האט זײ געארדערם
די אײג^אדוננ גיט אגנע״סען און וײ
האכען זײעד ארדער אױפגעםאינט .די
חאכיוגיסטײעע פארטײ איז״נעכען דעכסן
וױיי ער וױל ניט אונטערהטיצען ד•
אײע סקאגדאליעזע פאדברעכעגס ,װאס
?ײ כאגעהעז ,קוטט דעד עהזעקיטײו בא־
ארד סיז יאקאל  2און האנדעיט ניט,
וױ די אפערײטארס דױיען ,נאר דוי די
קאטו;יהטײ;*ע וארטײ ורל.
די קאכװניסטיידע ’ פארטײ האט ;ע־
אידערט די עיזזעקוטײו באארד צו זײן
נענען א^עס ,ײאס די אינטערנײיטאןאל
אדער דז״״.״אעט באארד בא51-יסעז .םאל״

■׳*# - >-

פזן דעד

irnxn w m m

פון מ .פערלשטיץ

גען וײ אױס דיזען ארחנד ■ינהטייה
 v oגאחניעה  nwב"י*»יעי ,אונוערע
מניאן םאדערומען צו די באלעבאטים.
צװייעען  nאגדערע פאדערונגען ,װאס
די ױדאן ח^וט ארויסג^טעילט ,א  vדא
א םאריאנכ םון  32װאכען סינירום גא•
דאנטי םון ארבײט א יאחר.
נ ײ דער קאנם*רעמ םון די פארטרע-
ט*ר סיז ילע יאיזאיען ,דואו דיעזע סרא-
גע איז דיססוטירט געװארעז ,איז אױך
.אנװעזענד געװען סםיעזאד ,דער יעצ־
טיגער ט״שערכיאן םון לאקאי .2
װען די פראכע איז םארגענוטען גע•
װארעז /זײגען כעווען םאחטידענע מיײ
נוגגעז .אײדגע דיגעו געװען טיט דער
סיעונג ,אז מיר זאיען פאריאנצעז םעהר
װאכען ארבײט .אנדערע דינען געװען
כייט דעד ט״נוננ ,אז אן אנריטאנט םון
טעהר װאכען איבײט ,װאי£ט ארױסגע-
װארפען א גרױסע צאהל ארכײטער םון
דעד איגדוסטרי .נאנדעם ,וױ די פי־אגע
איז סאד א היביעע צײט דיסקוטירס
טנװארען ,איז א פאר״טלאג געטאכט גע־
װארען אז דער פאילא ;:זא״ זײן צװײ
און דדײסיכ װאנען.
דורך דער נאנצער צײט פון דער דע־
באטע האט דער פארטרעטער און טיצער־
טאן פזן דער עחזעקוטיװ באארד םדן
יאסאי  ,2גארניט געחאט װאס צו זא־
גען .װען טען האט די פראנע גענוםען
צום אישטיטען ,האט ער איז גאנצען
ניט נע״פטיטט ,ניט דאפיר און ;יט דא•
נעגעז•
װען פרעזידע^ט דגמאך האט איהם
נעפרעגט םאר װאס 9ר ^•טיטט ניט,
.זאט ער אננעפאננעז פיאפיען טיט דעם
צוננ בע׳ כיע׳ איז כײ דעם איז דאס גע־
►
בייבען.
כיט א *אר טענ *טפעסער ,ררען דער
זעיכער סטיינזאר האט נאר נעחאט א
נעלעטןנדױיס זװ יזדיגעץ אן אדדזןד פץ
זײן קאמוניסטי״עען קלײזעל ,איז ער
^ױן ארויס טיט דעם געמדײ אז 32
וואכען איז וױינינ ,ער וױל .:^6
צו עס איז פראקטייט ,צו טעז קאן
דאס קריגעז אדער דם׳ דאס איז ניט
וױכםיג; אױב די אינםערנײטאנאיל ,די
דז״שאינם באארד און די אכדערע צא־
קאלען באיטייסען אײן זאך ,טח די יקא־
טוניסטי^ע פארטײ נעהמעז  *n tfזיך
די ראליע םון ״םישח קאפױר״ .זײ
דאיםעז זיק דזמעגען ,צו טאכען דעם
אײנדרוק אױף די אונוױסענדע ,אז זײ
זײנען דאס די רררעװאלוציאנעדעז .און
אז די קאטוניסטי״שע פארטײ^אגט ,טוז
דאס דער עקזעקוטױו באארזי םון לאק.
 2גאכזאנעץ .אוין בײ די קאסוניססעז,

®ון י.
צו קוטען דעם ערשטען סאי צו אר־
בײטעד ,פון װעטען טען האלט דעם גאג״
צען? ,ײיעכדיגען יאהד אין אײן שנארען
פאר דאס קאכיוניסםישע כיעטעל ,ארױס־
רײסענדיג פון די אזיף אזא מין אופז
צעהגדליגע און הונדערטער דאילארס ; צו
 ij^ ipצו א ױגיאז ,וואס קען דך פאר־
גינען צו דיננען די גרויהע מעטראפאליםעז
אוערא הױז ,צו דינגען אײנעם םון די
האסטבארסטע ארקעסםערס אין נױ יארס,
אוז מאכען די ;ימרםדעכטיכע באהויפ־
טוננ ,אז די ױניאנס האבען גארניט אוים־
געטאן פאד די אדכײטער — דערצו נע־
הערט א זעלטענער קופעדנער שטערז ,םיט
וועלכען איך סוז ניאםולירעז דעם גוט־
באצאהלטען קאסוגיסטישעז אגפ;ט׳ כישה
איגיז.
עס איז אמת #אז ניט איבעדאל חא״
בען  nסאכם־האבעד נ^לאזט פײערען די
ארבײטעד דעם עדשטעז טאי אױף א דזד
סאגסטדאטעועז אוםן .האבען אבער
דערםאר די סאטוניסטען אירגענד א נדונד
צו כאריהטען וץ־ ,אז דאס אײנציגע יאגד#
וואו די ארנײטער האנעז׳ געשײערט דעם
קדמטעז טאי ,איז געװען רוס^אנד ? אין
סילע יענדעד האבען די אדבײטער נזד
״וואלם פײעדען דעם ערשטען סאי #האט
םען ױי נים נעיאזעז• איז רוסיאנד הא־
נעז דל ארבײטעד נ י ט נעװאלט סײע-
װאס האבען זײ #אוםשטײגס
#i n
נזנזאגם ,צז  ,o n mהאט םען זײ אכער
ג  vצ ו ו א ו ג ג ע ן״ איז אץי לאו עס
איבער צו אונזערע לעזער אפצונעבש
ױיפד ״םיעפט״ וו עי מ ארבייטער האבען
ױך גצםידילם צתער ,ד די ארגיעמר־ סח
*גדערע לענדער ,צי די ארבײסע^שקיא־י
פעז אין רוסלאנד.

אײך א זוערטערליכע איבערזעצוגג פון אן
אויסצוג פון א ספעציעלען קײבעל םון
מאססװע צו דער נױ יאדק ״טײטז״  :״די
ארבײטער װ ע ט ג י ט ז י י ן ער־
ל ו י ב ט צו ארבי־יטעז מארגען ,און דעם
פאלנענדען טאנ ,אגער די ארבײטער װע־
יעז ם ו ז ע ן ג ו ט מ א כ ע ן ד ע ם
זיי
ט א נ א ר ב י י ט . ,ו ו א ם
פ י י ע ר  A Vאיז א שפעםערע דאטע״.
אט דאס איז די ארבײטער־פרײהײט ,סיט
װעלכער אונזערע האטוניסטעז באריהמען
זיה איז כייט וואס זײ וױלעז עס פאר־
ביאפען דעם !יט־דער־עדך פרײערען אר־
בײטער אין אטעריקא און איבער דער
גאנצער איבעריגער ציװיליזירטער װעלט.

טײ ח״סעז ז״.
אפיױ די לעצטע *״•.טיקעי ארבײט,
װאס זײ ראבען אפנעטאז צו דעם ער-
יטטען טאי טיטיזגג אין טעטראפאליטאן
אפערא הױז ,טים אלגין איס הויפט
רעדנער ,און די וױלדע פובלי 6יב£י װאס
זײ האבעז םיז דעם טיטינג ארױסגע־
קיאנען ,צייגט נא:ץ קלאהר װער דאס
איז ידי עיזזעיןוטױו ,װעטען זי רעפרע־
זע:טירט.
די נאנצע אראנדדטעמענט פון דער
רעדנעי ליסט םאר׳ן טיטינג איז געװען
אין געהײט ,אין ביז דער יעצטער מײ
ניס האט טען ;יט אויסגעזאגט אז דער
״טלטד״ םון דער קאסוניסטי״פער פאר־
טײ׳ זינאוױעװס אטבאסאדאר םון סריס־
טיע סטייט ,זוייניז ,װעט זײן דער הױפט
רעדנער אוין״ דעס טיטי;.:
איס פראפאנאנדע פאר דער קאטו־
ניסטײטער פארטײ איז דער טיטינג מיט
די בא״פרײבוגנען פון דעם מיטינג אין
די צײטונגעז ,דכעד געװען אן עדפאלג.
דער ייל-״אז אבער ,די אפערײטארס,
טוען אזעלכע כױטיגגען ניה נור קײן נױ
טעס ניט ,נור פיעל ♦טאדען ,װאס אלע
איהדע *צונאים צוזאמעננענומעז ,װאל״
טען דאס נים געיןאנט טאן.
אטעדיקא איז נאך ניט אויף דעם
יסיולל פח א קאטדניסםײלעד דעװארױ
ציע ,און האפענטליך אז זי װעט דיאס
קיינטאל נים ױי\ ,או( װען די ױניאן
יטטעלם זיך אין דער לא;ע םדן זײן א
יצרײםעל פון דער זואירקערס פארטײ
ערײבט ?יך די ױניאז מיט דעם איײן
איהד אײנעגעם טױט אורטײיל.
אויב די ױניאן הערט אױןי צו פונק־
זױאנירעז פאר דעם װאס זי איז בא־
יטאפען נעו־וארען ,און פארנעהטט זיך
םיט ארבײם ,װאס באלאנגט ניט צו
איהר איז שםעלט זיך ארויס אין די
אױגען םון דער װעלט אלם א ברענטיט
פיז א 5אליט rw*Mפארטײ ,ײעלכע
ברײננט אוטנליק און פארװיסטונג אי־
בעיאל װאו זי קאז נור ארײנ^טעלען א
פוס ׳ איז זעלבסטפאר^םענדלייך ,דאס
געטרויט ,גאגצע  43טויזענט דאלאר ,צו
בלויז פינף יאהר פייז^ן ,בעת םי>ע ארײ
מע :פשות #װאס מב׳ענעז א ברויט ,װײל
זײ זײנען הוננערינ ,װערען געװעהנליך
פאראורטײלט צו  10און  20יאהר ,און
איך דערכיאן זיך אן א געװיסען פאל׳ װאו
א*זא אײנער איז םאראורטײלט געװארען
פון א אידישער דזשאדזש צו גאנצע 30
יאהר פריזאן .אפנים ,אז אונזער טעאריע
פון גלײכהײט־פאר׳ן נעזעץ הינקט שטארה
אונטער.
פדעזידענט קףלידזש האט די װאך גע•
האלטעז אז אמת אידענפרײנדליכע רעדע.
ער האט נעלױבט די אידען ביז׳ן הימעל
ארײן .די אידעז ,האט ער געזאגט ,זיי־
נען נעװען ״דער לי־ים ,װאם האט צונויפ־
געקיטעװעט דעם םונדאמענט פון דער
אכיעריקאנער דעמאתראטיע׳ /אבער װאס
איז די פעולה ,װאס פרעזידענט קולידזש
דרשנ^ט אזוי שעהן װענעז אונז ,אידעץ,
אז װען עס יןוטט צו אונטערשרײבען אן
אימיגרײשאךגזירה ,װעלכע טאכט ,אז
װאס ווענינער א*רעז זאלען קענעז ארײנ־
קומעו איז דעם לאנד ,װאס זײ האבעז גע־
״אלפען בייעז ,שדײבט ער עס אונטער
מיט בײדע הענט• *

דרײ ױגגע לעבענס זײנעז אפגעשני-
טעז געװארען אױןי דעם עלעקטרישען
טשער אין דעם טשך פון א האלבע שטוג־
דע לעצטע װאך אין נמ יארק .מעז זאגט,
אז  nמענשען זײנען שולדיג אין מארד.
איך האלט ,אז זײער םארברעכעז איז נאך
ניט באװיזען געװארען .װעגעז דעם אינ־
געמנז דײטאנד איז א שטארקעד צװיײ
םעל דכעד בארעכטיגט .און םון רעסכד
װעגען האט צאײעינאר סםיטה ניט גע־
פונאז פאר מענליך כאטש אײנעם פון זײ
לאזעז לעבען .פאר ׳וואס װײס איך ניט.
אויב א נאװעמאר קען אין אזא םאיצ ניט
טאן דאס ,װאס זײז כיעגש^כע הארץ די?־
טירט איהם ,דאן טאר קײן אם^הריליכער
און פײךםיהלענדער כיעגש ניט װעלעז י.אד
דין א גאװעמאר.

״די געזעצנעבענדע יןערפערשאפטעז
טיט זײערע געזעצע *,װאם זײ באשאפ^ן,
און די יזאורטס סיט זײערע פאדטײטשונ־
נעז פון געזעץ ,טאכען זיך לעכער^יך ,װען
די מײנעז ,אז זײ קענעז לײזעז אלע סא־
ציאלע פראבלעמען דורך דעם געזעץ׳י
װער־זשע .טײנט איהר ,האט עס נעזאגט,
אודאי עפעס אז אכארכיסט ? האט איהר
דאס םאל ניט געטראפען .דאס האט גע־
זאנט דער סיטי קאורט ריכטער ,דזשאזעױ
טאקי .עם זעהם אױס ,אז ביסלאכװײז,
ביסלאכװײז קומען דאך מענשען צום שכל.

גלײבהײט פאר׳ן נעזעץ — דאם א״ז#
טיט װאס טיד באריהםען זיך אין אמע־
ריחא .איז פון דעסטװעגען האם א ריכ־
טער די טע; פאראויטײלט א געוױםעז
נראו• .מוייאטי ,װאס האט צונע׳גנב׳עט
®ון אריכרע מעגשעז ,װאם דיאבען איהם

 .לעצטי^ן אױנוסט האט מען בײ א גע-
װיסעז קרצםער אױף בראדוױי צונע־
גגב׳עם פאר  3טויזענט דאלאר זײדענע
זאיןען .ראם דער קרעמעך ,נאטיריץ־ ,זיך
נילײך געווענדעם צו די פאליס .זי זאל
איחם חי>פצן גצפיגאן די גע׳גגב״עטע זא־

׳

סאםער גילזיבם איר״ר עס גיט ,טו גאם

אז טען אידערט ,טוז טען טאיגען .ם*ד
ניט םאיגען חרג׳עט טען אין רוסיאנד,
;עדעגפאיס אנצר אין אטעריקפ פאנע!
די גאך נצכאך ניט הרלעגע?* ,שליסס
טען דעדםאר אויס םון חור *ארםײ ,מען
מאכט א כיעפט ,טען טאכט א פאר דא•
לאר און טען כאמליסט אז דער װאס
םאיגט ניט איז א קאנםד-רעװאיוציא•
נער ,םאררעטער ,א .t .װ״ דערפאר טא•
קע ציטערט דער עקזעקוטיװ באארד פון
לאחאי  2און פאיגט אויס איעס ,װאס
די פאיסטען פון דער  .װארקערס פאר״

װל אונוער יוגיאן םאכס דעם
אוױ
י ײגד ח^ אז  r oדינען סיטעריעל א
מײל פון דאס װאס טנחט אונסער חנם
נאטעז קאמתיזם #אדער װארקערס »אר•
טײ ,דאן  pjnfדי גרױסע באםעילקע
רוננ דיוער יתיאז ן$כען צו מטעדען און
זוכעז צו פארניכםען איחה *ח קײן ױניאן
האן ניט עקזיםטירעה סײדען ױ חאם די
םיםוז #י1י אח סיםפאטיע םוז דער נרויסער
נאפעימערומ.
דער עסזעקוטיויו  .באארד םון יא>«מ 2
וױיס ,אז ■ 99ראצענט םיז די אפעריײ
טארס זיעען גיט קײן ׳יזאסוניסטעץ ,און
װעלעז סײן מאל קײן קאמוניסטען ;יט
זײז״
און ווען דער  i r o w wבאאיך
םאנגט אז צו פאר^לעפען דעם אפעריײ
טאר לאקאל אין קאםוניססישצן זומפ,
און האנדעלט װי די קאםוניםטישע יאר־
טײ ארדערם ךײ חערען זײ אוי»י צו
רעפרעזענטירעז  o nאפערײטאד לא־
קאל זײ רעפמנזענטירע( ט2תר גיט ז*י
ױגיאן און זײ ה^ובען מעהר קײןי רעכט
ניט צו פארנעהטען דעם  ,v**bװעלכען
זײ פאדגעהםעז.
עס.איז אמת אז אין דעם אפעריײ
טארס לאקאל ,װען א דזשענעראל מי״
טינג װערט געדוםען ,קומען זיך צוזא״
טען א פאר הונדערט ,װעלכע אפלאדי־
רען יעדען אײנעם ,װעלכער װעט נאר
ישיסען מיס הייסע אוטםאראגטווארטלי־
כע פדאזען ,עס מײנט אבער ניט #אז
אפילו די פאר הונדערט זײנעז װיליג
איבערצוגעבעז די ױנ^אן צו דעי װאר־
סערס פארטײ ,אז דיזע פאר הונדערט
זײנען רעדי',אז די ױניאן זאל אױם־
הערען פזנהציאנירען אלס ױניאז ,און
אויכ די פאר הונדערט זײנען יע רעדי,
װעלען דאס די גרױסע צאהל אםע־רײ־
טארס ,און די אנדערע ארבייטער אין
קלאױן טריייד זיכער ניט דערלאזען.

דעם
פרעזענטירען
טשערמאן.

שאפ

מיר ,די ארבײטער םח גרינבעיג
אדן וױמןך דדעס־שאפw 2 f uw m 31 ,
סטריט ,באדאנהעז אונזער טשערמאן,
װיליאם לאבעל ,םאר דער גוטער ארבײט,
װאס ער האט ביו איצט געטאז א▼!
^אפ איז אלס אנעמןענוננ םאר דער
דאזימגר ארבײט האבען מיר איהם פרע־
זענטירט םיט צװײ סילקענע העמדער,
גאלדענע ?או«־באטענס און אנדערע זא־
כעז םון מענער־טואלעט .מיר װינשען
איהם ,זײ צו טראגען געזוגטערהײד אוז
מיר האםעץ ,אז ער ײעט פארטזעצען
זי^ן גוטע און איבערגענעבענע ארבײט
אין די אינטערעסעז פון זײנע מיטאר־
בײטער.
די קאטיטע
מארים הא״ז
דדשאו בױרג.
קען .און די פאליס האם געזוכט ,געזוכט
און גיט געםונען .דעם 13טעז אסר:ל
האט די פאלים םארקויפט םער אקשען
םארשײדענע זאכעז ,־װאס קומען ארײן צו
איהר ,איז םון װעלכע זי קען ניט געםינען
זײערע אײגענטימער .און אה ,װאוגדער,
צװישען די פארשײדענע זאכען ,װאס זי
האט פארקויפט ,זײנען אויך ג^ועז די
זײדעגע זאקען ,װאס די פאליס האט נע־
אקערט מיט׳ן נאז איבער גאניז יאדפ ,אום
זײ צו געםינען און גיט געפונען .דארםט
איהר גאך א פירוש דערצו 1
רבי סאלאםאז םון לארענם^ מאסם,.
אויױ א ?אנװענשאן םון אםעריהאנער ״רא״
באיס״ האט אנגעמאכט א ד־.יבשע 1טוםעל
מיט זײן דעדע ,אז די אידישע ארבײמער
געהען ניט אין שוהל ׳ אז *די שוהל טוט
גארניט םאר די ארבײטער״ ,אז ״םילע
םינאגאנען זײנען בלויז די סלאבם םאר
די רײכע״ און ג װ ,.און ז .װ .די אנ־
װעזענדע איבעריגע ראבאיס האבען ,אלע
װי אײנער ,דאס אפגעלײסענט .אב«ר
װאס העלםט דאם קײקענעז? רבי סאלא־
טאן האט דאס מאל געזאגט דעם אמת.
דר .מאגנעס איז אי vט צוריפגעהוטעז
פון פאלעםטינא פאר א חורצע וױילע.
דער צוזעה םון ?ײז קומעז איז צו קריגען
עטל^כע סיליאן דאלאר םון די היגע ר״כע
אידען םאר דעם אוגיװערזיטעט אין
ירושלים .םיין הםכמה האם ער דא פול
און גאמי אח איך \ױנש איהם דעם בעס־
»
טען ערםאלג.
עס איו כדאי צו באמערקען ,אז אלע
די׳ װעלכע האבען םאדלאזען אםערישא
םאר רוסאאגד ,אלס די גרעםטע ענטוזיאס*
טעז םאר די םאוועטעז ,סומעז צוריק,
אדער ריכטיגער אנטלזיםעז פון דארט . .די
דאזיטן םענשען קענעז אײנגעט^ילם װעי
רען אין צװײ סלאסען  :אײנע וײנעז
שטארק אנטוישט און אלע וײערע תאם־
נוננעז .אווי איו דער םא^ לסשל ,םיט
עםא גאלדםאן ,אאעקסאנדער בערסטאז איז
דער לעצמער איז  Ijnנעוועוענער פאר״
םלאםםער באלשאווי^ םאקס איסטסאן
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פאריז.
די דזשענעראי ארבײםער האנסע•
דעדאציע ,די םעדערײשאז םון די טרײד
ױניאנס אין פראנמי־ײה וועלעגדיג וײן
קאנםעקװעגט איז איחר •א>יסי> דאס
רי ארבײטצר־ מניאנס זאיצען זיד ניט
מישען איז קײז אאליטישע באיועגונ־
גען ,האט אין יאחר  1922באשילאסען
ניט צו םאכען סײן קאמפראמיס מיט
די קאטוניסטען אין באצוג זײער אגײ
טאצ^ע אין די רײהעז״םון דער ױניאן.
דאס האט ארױסנערופעז שפאאטומען,
און אוים׳ז טאג־אדדנוגנ איז ארױפ־
געשװאוטען די םראגע םון אפאזיציע-
יוגיאנס .און עס איז אנטשטאנען א
באשטעגדיגער קאמוי צו יברײמעץ צוריק
אין דער קאנםעדעיאציע די םיטגלידער
םון די רעבעלירעגדע ױניאנס .אין דער
פראנצױזישער טרײד יוגיאן כאװעגונג
איז עס געװארען א װיכטיגע פראגע
אין די עטליכע יאהר נאך דער מיז׳וטה.
האס איז א קאסוי ,װאס די אמעריקאגער
טרײד ױניאן באװעגונג װײס ניט דער״
פון .וױיל אין די אמערזיקאנער ױניאנס
זײנען ניט פארגעקימען קײז שיאלטונ־
געז.
די קאמוניםטישע אגיטאציע אין די
פראנצויזישע ױניאנס האט ניט נאר
באװאױגען טאנכע ארבײטער זיך אנ•
צושליסעז אן דער קאמוניםסישער פאר•
סײ זאנדערען עס האט אױך געםאכט
א שפאלטונג אין דער נ1לײד ױניאן
באװענוננ ,און די רעבעלירענדע ױניאנם
האבען געשאפעז א גאציאנאלע ארגא־
ניזאציע אין אפאזיציע צו דער אלטער
פעדעראציע .און דא.6הא ט געבראכט
דער ארבײטער באװעגונג ניט װײניג
שװעריגקיימען .די דאזיגע רעבעלירענ־
דע ױניאנס האמןן צײטעגװײז געמאכט
א יצםארהע אנשמרענמגג אדיבעיצוהדײ
נען די• מיטגלידער פון די אלטע ױניאנס
אין זײאר ארגאגיזאציע ,און באזונדערס
האנעז זײ זיו געצילט אויױ די ארכיײ
טער פון די שנײדער ױניא1ס .און די
געשיכטע פון די ארבײטער קאםםען אין
פראגקרייך אין די לעצטע .דדײ יאהר
איז דאס רוב א געשי^טע םון ענדלאזע,
אינערליכע שטרײטיגקיייטען ; א געשיכ־
טע םון צוזאמענשטוימנגען און חאם־
פען צוױשען די קאמוניסטישע ױניאנס
און די סינ׳דיקאליסטישע ױניאנס ,װי
די ארסע ױניאגס רוםעז זיך.
ט; .אסטאן רינגענב#ך ,דער סע־
יזרעטאר םון דער םעדעראציע םון די
קלײדער ארבײטער ,האט בײ אלע קאנ•
װענשאנס םון דער ארגאניזאציע אץ די
^עצטע דרײ יאהר געהאט א סך צו דער־
ער האט יעצטענס אנגעשריבעז א בוךי
איז װעלכעז ער ערקלערט ,אז בלויו א
הײםעל טענשען האלטעז גאנץ רוסילאנד
אין זײער מאכמ • .דער צוױיטער קלאס
באשטעהט,סון אגענטען םון דער רוסישער
רעגידונג ,יװעלכע ווערען נאטירליך גוט
באלױגט פאר זײער ארחח ,און װעלכע.
כאטש זײ לויבען אזוי שטארס די טײערע
רוסישע רעגירוגג^ •ווענדעז זײ אבער אן
אי:ע זײערע כחוח צו ב^ײגען דארט ,װאו
זײ זײנעז ,און םון צוריקקערען זיך אין
דעם רוםישען  n riaהויבעז זײ ניט אן
״ ״
צו סי־אנטען.
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ײ ײ ״ «יז ל•.פיגקעלשטײן
*עחיען אין די רעפארטען םון די *שװע־
רינקייטען ,װאס די ^אפוניםטען האבעז
נעשאםען .אין איין רעפארט װייזם ער
אז ,דאס די קאםוניםטען האבען אריינ־
געבראכט אומצופרידענהיים און כאאס
אםייו׳ אין זייער איעענער ױניאז ,און
ער צײגט אז אויף דעם םאפט ,ראס
די ?אםוניםטישע אפאזיציע ױניאן אין
דער קליידער אינדוסםריע האט נעהאט
אכם פארשידענע סעקרעםארען אץ אײו
יאהר *יים.
*
*♦
מיט צוױי יאהר צוריל ,אין דער
צײט םון דעם נײטאריךסטרײק אין
פאריז ,איז עס געקומעז צו דעם ,דאס
די קאמוניסטישע ױניאן און די אלטע
יוניאז פון די קלײדער ארבײטער האבען
געארבײט צוזאמען פאר׳ז בענעפיט פון
דעם גאנצען טרײד .אבער אזעי׳בעס
קומט םאר זעהר זעלםען.
*♦*
םאנכע פיהרער פון די ױגיאנס דרײ
העז אוים זײער ימײגונג ,דאס נאך אלע״
מעז איו ,די האמוניסטישע אגיםאציע
איז די ױניאנס אין רי >עצטע עטליכע
יאהר תקא גוט געװען :דאם האט 5ע־
האלםען הלאר מאכען די אידעען פון די
ױניאנס ,מעז זאל װיםען ,פאר װאס די
ױגיאנס שטעהען און צו װאס זײ שטרע־
בעז אין דער װירקליכקײט .דאס האט
אויך געװיזען אויױ װעלכע מיטגלידער,
איז די רײהמז םון די ױניאנס ,םען קען
זיך פארלאזען אין צײט פון א נויט ,אז
זײ ײעלען קעמפען פאר דער ארבײטער־
זאך ,און װעלכע עס־ זײנען אויםען,
אפילו אין צײט פון א קאםח ,הויפט־
זעכליך צו מאכעז פראפאכאנדע פאר
זײעי פאליטישער פארטײ.
*
*$
איצט קען מען שזין זעהן א טעג־
דעלו בײ די מיטגלידער םון די אפגע-
שפאלטענע ױניאנס ,זיר צוריקצותעיען,
אינדױױדועל אדער אדן א קערפער־
שאפט ,צוריס אין רי אלטע ױניאנס פון
דער גענעראל קאנםערעראציע .אין דעם
אםיס םיז אײ( ױגיאן האב איו ,צום
בײשפייל ,געזעהן א גאנץ באנדעל םון
רויםע קארטען ,װאס מיטנלידער פון א
^אםוניםטישער ױניאן האבען נעבראכט
אהיז ,און האבען זײ אויסנעביטעז פאר
די קארטען םון דער אלטער ױניאן פון
דער גענעראל קאנפעדעראציע .אוןכמעט
יעדעז טאג זעהט מען אין ״דאס פאלק׳/
א טעגליכע צ'יםונג ,װאס ערשײנט אין
פאריז ,ארויםגעגעבען פון דער פעדערא־
ציע םון די אלטע ױניאנס — ,באהאנט״
מאכוננעז ,ו?«ס די ארער יענע ק?מוני-
סםישע ױניאן האם באשלאסעץ ,זיך צױ
ריס אנצושליסען אן דער גענעראל אר־
בײטער םעדעראציע םון די ארמע יױ
ניאנס.
.
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אין דעם לעבען פון די פראנצױדשע
ױניאנס איז פארהאז אײז שוועריגקײט,
װאס פאראורזאכס א סך צרותי און אט
די שװעריגקײט איז אינגאנצען אומבא־
קאנם איז אמעריקא .דאס איז ,נעמליך,
װאס איז פילע איגדוסטריעז זײנען
פארהאן צװײערלײ ױניאנס — ,בײם
זײם פון דיסיגדיקאיליסטישע ױניאנס
עקזיסטירען אויך קאטוילישע ױניאנס,
װאס װערען געיסטיצט םון דער רױצייש
?אטוילישער קירך איז װעיען אפט
אויסגעלאכט אפילו פון די האטױלישע
ארבײטס־געבער .דאס איז א גרויסע מכה
אויפ׳ן הערפער םון די טרײד־ױניאנס.
איז די הרײזע! פון די סינדיקאליס־
טישע טרײד ױניאנס גליויבט מען ,דאס
א סך פון די מיטגלידער איז די קא־
מױלישע ױגיאנס װערען צוגעצויגעןד
ײייל די ״לײבאד ביודאס״ פי^ ד ^ו ־ױ•
גיאנס באקומען פעהר אנםראגעז פאר
•ארבײטער ,װי די סינדיכאליססישע יד
גיאנס .די באלעבאטים װילען ליבער
באשעפטיגען ארבײטער םו^ די סאטוײ
יצישע ױניאנס ,אײדער םון די סינדײ
סאליסטישע ױניאגס ,און שס איז פאר־
שטענדליך װארום - .ערשטענס ,װײל די
קאטױלישע ױניאגס זײנען װײניגער אג־
רעסיװ ,און צװײטענם ,וױיל א סך פון
די נאלעבאטים זײגען קאטאליקען.
א גוטער בײשפיל ,ווערכע צרות עם
ברײננט מיס זיד די עקזיסטענץ פון די
צוױיערלײ ױניאנס ,איז געװען אילם
יאוזר  ,1023איז דעם סטרײק פון די
נײטאריגס אין פאריז .די סינדיקא״
ליסטישע ױניאן פון דעם פאך האט גע־
סטרײהט ,און די קאמױלישע ױניאן
האט געארבײט .עגדליך האט מעז אי״
בערגערעדט די פאטוילישע ױניאן ,און
זי האט אױך ארױםגערופעז איהרע מ׳יט־
גצודער אין סטרײה .אבער דעפאלסט
האט די ױניאן ארויסנעשטעלם פאדע־
רונגעץ צו די באלעבאסים ,װאס זײנען

די טרייר־ױניאז זוערט אלץ מעהר און שאפס זיך א צװישענשײד צװישען די
מעוזר די ארגאניזאציע דודך װעלכמ דעי טעגליכע אנגמלעגענהײםען פון דער ױניאן
ארבײטער םונקציאנירט .דער מיטנליד אח די מעכיבערס.
דאס זאל אבער ניט אױסנעטײטשט
פארגרעםערם די פאדערונגען װאס ער
שטעלט זײז ױניאז .ער דערװארט ,או זײז ווערעז ,אז די מעםבערשיפ איז געװארען
ארגאגיזאציע ץאל באפדידיג^ ?ײנז 1בא־ נלײכגילטיג צו דער ױניאן .פארקערט,
דערםנישען אלס א סענש .און דאס >לעגס דער ארבײטער םאנגט אן אלץ מעהר און>
אװיןי אוי»י זײז ױגיאן נײע םאראנט״ כיעהר אפצושאצען דעם װערט פיז זײן
װארטליכשײטען .די ױניאז ?אז שוין טרײד־ױגיאן איז איז גרײם צו תעפסעז
מעד.ר נים זיך באנוגענען בלױז פױט טרײד פאר איהר עקזיסטענץ .ער איז שםאלץ
ײניאן פראבלעםעז? ,י מוז אױסברײטעז אױף דעם \ואס די ױניאן האט אױפנעטאן.
דער עצם פראבלעם איז  :װי אזוי קאן די
דאס םעיד םון איהר טעטיגקײט.
דער  T noױניאן ‘שטעהען פאר די ױגיאן זײן אין שטענדיגעד באריהרוננ־
זעלבע פראבלעמעז װאם שטעהעז םאר יע״ מים די פעטבערשיפ i

די אויסוואחיל םון הינדענבורנ ,אלס
דעם פרעזידענט םון דער דײםשער רע־
פובליק ,האט פארםעהלט צו האבעז די
װירקונג אויף םראגסרײך ,אױח ־זועלכע די
פראנצױזישע רעאהציאנערען און כדיציםא־•
ריפטען האממ אמי שםארק געחאפט .זײ
פראנצויזישע באפע^פערונג האם זיד גאר
װעניג איבערגעשראקען םאר חינחמבורל
און אין די לעצטע שטאדט־וואה^ןן אימגר
נאגץ פראנהרײר האבצן גראדע א>ע רע־
אקציאנערע •ארנױיאן נעהאט גתיםע
פארלוסטען ,און די םאציאליסטען האבען
גאר היבשלאד נעװאןגען .די ערגסטע
םילה האבעז געחאט די קאמוניסםען .םון דער סאציאלער איגסםיטוציע ;  nנרויםע
זײערע קאנדידאטען אויו• זײ םארשײדעגע  i'cnwojvoװיל זיך ניט אסםיװ באטײיי״
עטםמר איז סײן איעזױגער נים אויםער־ נען אין דער ױני^וגם אגגעלעגענהײמעז.
וועהלט געװארען .עם איז קלאר f i ,די
די םרײד יוניאן איז געײארען א פאם־
פראנצויזישע באפאלקערומ לאזם ויר דט פליצירסע סאציציע אינסטיםוציע; איהרע
ביאפעז ניט  tieדי םארשיוײדקנע גאציא־ םונקציצס חאבעז זץ־ מעחר םפעציאליזירט
ישע »אר
נןוריסט״שע
פארטײען ,און נאך זחנױגער איז איחר ע?ױסטענץ איז גמװארען מעהר
» 1די קארוניםםען.
געזיכערט .און אזוי״נאך וועחןן איהחן
יויט די באריכנמז םי 1רוסאאנד ײעט
 in rבאיד קיין סלי#ד סון רעם ג*נ»ע(
^רטינען ק^וםוניזם נים באייבען .דןר
אמת איז ,אז קיין קאםוניום איז דארם
קײגטאל ניט נעווען .סעתר ייי^  bvאיו
נ»יוען אזא אנשטע? .ווןרט דמר אנשטע5
*י’* 1יייר אאנעשאםט n -רעגירװ^ װאס
האט פארכאיט *לע םעסטאריס ,און חאט
>>מאנט םיט »ײ א .כאטש רזשאב״ חאט
.ןאשיאםעז זײ *וריסצוגעבען *ו די םרי־
״מיינע א״נענםיסמי ,אח זןגאר פאי 3
.
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און ניט אלע אזעלמג םאלען װערען
באריכטעט אין דער צײטיגג .טאנכע
פון די קאםוניסטישע ױניאגס ,װאס חא״
בעו דך פריהער איגעשפארטען ,קוטען
צוריק אין דער שטיל כיען טאכע ניט
דערפון קײן װעזען.
אין פאריז טראגט זיך אפילו ארום
א ק?א;נ ,אז דאס׳ װאס די קאטוגיסטי״
שע ױניאנס לײזעז זיר אויו* ,און די
מיטגלידער נעהע[ צוריק ארײן אץ די
אלטע ױניאנס ,װערט עס נעטאן ,לױט
אן ארדער םון מאסקװע .עס איז שװער
צו זאגען ,וויםיל אכית עס איז דא אין
דעם דאזיגען קראננ .עס א^ז מעגליר,
אז אין דעם האט אויך א האנט חנר
?אמוגיסטישער אינםערנאציאנאל .מעד
ייך׳ אז איז מאסקװע האט מען ?יך
ארוטגעזעהן ,דאס עס װעט זײן בעסעל
פאד די נײע דיפלאמאטישע באציהוג״
געז ,װאס איז איינגעשטעלט געװארען
צוױשען פראנקרײד און רוסיאנד ,אז די
האפוגיסטישע אפאזיציע־ױניאנס זאלען
זיך אויפלײזען.

•

ו»

טעטיגקײטען איבערגעגעבעז איז די הענם
םון אלץ וחנניגער כיענשעז «ון  dpבא־

י*ר,ר אהז טעקסעם ,ביז די אייגענמיפער
וועצען  \v mזויחגר מט מאכען דעם באל־
שצװיםמישען חודבן .דאסזעלבע ?ערם די
מנגיתנג צוריס צו די םריהערעצ אײגעג־י
טיבמר די װאוינוגנען• ,װאם די האבען
פארבאפט .אפנים אז פארכאפמן איז נאד
ניט אלעס ,מען דארױ קס קעמזן האלטען,
םען ראויף וױםעז ,װ*ס צו טאן דערפיטי

צו לײזען די פראגע *ועט די ױניאן
דארפעז נעהפ&ן א בײשייל םיז אגדערע
געזעישאפטליכע אינסטיטוציעס .כאטש
ניט אלע בירגער באטײליגען זיך אין די
איע טעטיגקײטעז פיז דער נעזעלשאפט,
דאך ווערעז ביז א נעוױסעז גראד ב«םרי•
דינט די נוםינקײםען פון אלע גרויעז אין
דער געזעי״^םט .באוואוםטזיניג *דער
ניט — ,די ענםוויקלונג םון די טרײד״
ױניאנס געהט אין דער ריכטוגג .אוכמנדום
זעהעז םיר׳ דאס די ױניאנס םיהרעז p
םארשײדענע טעטיגמײטען ,צוםרידעגצד
שטעלען די נױםען םון די פאסױוע װי
םח די אקמױוע מיטנלידער .און ביסלאכ־
וױיז נעהמעז די ײניאגס ארײן אין זײצר
סעםיגקײט גיט גאר די באדערםענישצז
םון די מיטנלידאר זאנחגרעז אויר םון
וײערע סאמיליעס .איז דירך די םעטיגקיײ
טען זײנען די סעםבערם כסדר אין בא־
ו
ריהרומ סיט זײער ארגאג^זאציע.

ח 1י

^וחנרמנןן
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דןאנען םארלאמט שלעגערע וױידזשעש
און דזגגגערע ארגײטפ״ שטוגדען און
אוױ גאך אר^מענראנט א גיױפען כא״
אס אין רעס סטריײן ,װאפ דאט נע״
כראכט ד ט  W Hשאדען די א״נײטער
פון דער אינדוסטריע4 .

*
**

דער שטאגד פון דעי פ*ױען*ק^י•
דער אינדוסטריע אין פ-א;ין-ײר איז א
גאנץ אגדערער ,רױ אין די םא-אײדגטע
שטאטען .בלו•! די ניליגפטע לײן אר״
בײט װערט געמאנט אין די גרויפע
םאנרײןען ,װאו טען ארנײט *ױף דער
סאשין .אלע פרױעדפל״דעי פון דעש
בעסעױען סארט װערען ג^פאכט אין
קלײנע שעפעד ,און דאס רונ װערען די
אױםגענעהט םיטין וזאנט ,דא איז נאך
אלץ שװער םאר די גדױסע סטארס צו
םארהױםען ״סטאל׳א־בײט׳ /וױיל די
פראג&ױזישע סרױ וױד ,אז רי דרעס
אדער דער גאררענט ,װאס ד טא:ט זיך
זאי דין אביסער אנדערש ,וױ פון רי
אנדערע םרויען ,און זי וױר ליכער מא־
כען איהר קלייד צו אדדעױ אין דעס
קלײנעם שאפ ,װאו עס װע־ט געטאכט
בײ האגט.
נאטירליך ,ביז צר א געװיסען ג־אד
איז עס דערםאר ,װאס די א־־כײט איז
דא זעהר כיליג .דעיפאר ,אפנים ,קאן
זיו ״אבי ווער״ םארגינען צו פאכען
קלײרער צו ארדער און ניט ?ויפען אין
פטאר םארטיגע .פאר רי ארבײטער
פון דער איגדוסטריע ברײמט עס אכער
זעהר שלעכסע רעזולטאטען.
די הויפט צרה ׳דערפון איו׳ װאש
דאס האלט אויף דעם סיססעם פרן הױד
ארבייט אין דער פרױעךקלײדער אינדױ
סטריע .אפילו טאנכע םון די גרױסע
סטארס גיבען ארױס גרױסע באנדעלס
מימ ארבייט ,דאס׳ םארטיג  Wמאכען
אין דער הײם .און עס סארשטעהם
זיה אט די הוידארבײט ,װאס איז אזױ
צואװארםען. ,איז םאקטיש אוטפענליך
פאר דער ױניאן צו• אדגאגידר^ ,און
װען איהר לעגט נאך צו דעש םאקט,
דאס די פראנצויזישע רע;ירו ;:האט
פראקטיש ניט געשאםען לױעע רעגולא״
ציעס אדער געזעצען ,װי צו רענולירען
די הױז־ארבײט — ,װעט איהד פאר־
שטעהן ,װעלכע שװערעקײטען עס הצט
דא די ױניאן אין דער אינדוסטריע ,און
די טרײד־ױניאנס בכלל.

פרעזענטידעו שאפ־טשערכאן.
מיר׳ די ארבײטער םון ד* ״רעדיענם
קלאוה סאטפאני״ ,פרעזענטירען א נאל״
דענעם זײגער צו אונזעד שאפ־טשער•
טאן ,ברודער טעק מארקטאן ,פאי זיץ
איבערגעגעבענהײט צו אונזער יפאפ און
צו דער ױניאן.
כייט רעספעקט ,די האטיטע,
קעסלער ,סילװערסםײן ,זייטלין,

אבראמאװיץ
די ױניאן איז א דעפאקיאטישע אינ־
סטיטוציע און זי אנערקענט רי וױכטיג״
קײט םון שענקעז אױםםערקזאפקײמ צו
די נרויסע צאהל פיטנלידער וואש זיינען
ניט אקטױג יעדער פעמבער האט א
שטיםע צו באנוצען אין די םיהדעי־שאפט
א)ן דורך דער ‘ שטימנ דריקען זײ אויס
זײער מײנונג .פאלגליך איז עס זעהר
װיכטיג ,ד$ס רי יוניאן זאל זײז אין שטענ־
דיגער באדיהרוננ מיט איהרע מיטנלידער.
לײדער^ ,בעי ,באגוצט זיך ניט די
נרויםע צאהל״מעפבערס פיט דער דעפאק־
דאטיע וואס זײ האבען אין דער ױניאן.
זײ שװײגען פעהרסטענס ,זײ ריפען זיך
ניט אפ אםילי ,װעז עס האנדעלט זיר יווע-
נען די װיכטיגסטע פראבלעפען פון דער
ארנאניזאציע .און צו דיזע מענשען דארזי
כמנן כסדר רעדען ,מען דאר\י זײ אדטירען,
װארום עס איז םאראן א גרױסע נעפאהר
אין דעם ,װען פען זאל זײ לאזען ניט אינ״
םארמירם .װארום ,װען זײ זאלען עס נאר
װעלען ,װאלטען זײ האנען פארניכטע!
אלע האנסטרוקטיװע פיאנעז םיז דער אר־
גאניזאציע.
רי שרײד־ױניאנם שטיצען דעדיבמר,
די באוחנגונג םאד ארבײטער־בילחנג .זײ
זעהען אין דעם א גוטען מימעל צו ברעג־
נען אין באריהרומ די אהטיװע ,אזוי גוט
װי וײ פאסױוע מעםבערם םימ דעד ױניאן.
און פאר דיזע פעפבערס ,פײנט אר״
בײטער בילדונג גאר א סך .דאס שליסמ
אײז אין זיך אלע איגטעלעתטועלע ,עקא־
נאםישע און ״רעהדיאײשאגאל״ בארער־
םענישען םון די םיםגלידער .און די באוחנ־
גוננ םאר ארבײםער בילרוננ װעט װאקסען
צוזאמען םיט דער טרײד״ױדאן באװעמנכ.
וואם װײםעד ווערט עם אלץ א פעהד וױכ־
מיגער טײל םון דער טדײד־יוניאז ,װאם
איז דורכאוים נױטיל ויאס קאן פון דער
םרײד־ױניאז באוועגוגנ נים אפנעטײלם
וחגרען.
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 ' 7---------------״ 11פוד באיעטעחט^ אח דער איד חאט •W
טוזט צו;ע:ען דאס איך ניז גערצכט.
אין לוורצען באיטטעחט דעז^ טוד אין
פאלגעגדעסנ ״א גאנצע װאו זאל דער
צוקעד לײרענדער עםען וױםיל ער וױכ
אײן טאג אין װאה זאל עד םאכטען
וײ זיינען *#ט געפעחריינער וױ געװעחנייכע שװינדלער ,ױען ױי געהפען אדער עסען בלױז נר-ינצײג .אין דיזען
זיד וגו וראד״טי^רען דעדיונץ .װי אזױ סען קעז זײ דערקענען ,אץ V•I I
טאג װעט ער פארריועז די צוקער זואס
עס רזאט זיך אנגעזאמעיט אין זיין יוער״
אזױ מען י,ען ד ך אױסהיםען »ץ ױי.
»ער אין םאריױף םון די טעג װען ער
האט ;ע;עםעז צופיה׳/
®ון דר .כ .חנ אוו ס ד.
פאר די װעלכע װײםען דאס ניט װע5
ט«ט א  111צע צ ײ ט צוױיק ד.אנ *  Tיױגט זיך פאר כױר איהם צו >עבען  25א*ך דא ערקלעהרען דאם אזא אױםפידר
רוגג א  rניט נור שעײיך ,נור אױף גע־
נעלעוען אין די א«1ישע צ ״ טו גג ען םאל -דאי־אר םאד זײן געהײמען דײעט.
• ״װעט דאס טיר געבען א מעגריכסײט פעהרליך פיד לײדענדע פון דער צוקער•
נע;דע : V3JKJM
צו עסען כיעלר קראכטאי עאײז?״״ האב קראנקהײט .עם װאלט סאינומען צופיל
״ ifPHfפרצגקע יןענעז *עגעי גע״
■יאץ צו געבען א גענויע ערקלעהרוגג
געפדעגט.
איהם
איך
האיפען װערען דורך א געװיסען
װארום דאס װאלט געװען געפעהר^יף,
עגטפער,
דער
געװען
איז
״;עוױס״,
וײיעט אולן איגסוליךאײנשפליצוננ^
און דער בז1פטער װעג׳ װי מיר שײנס,
אױעער
איעס
עסעז
קעגען
װעט
״איהר
און פעגען עסען און טדיגקען אלצדינג
איז דאס צו ערקלעהרען מיט א בײ׳עניל.
און פיחלען *ררײם .י שױיבט צו  . . .צוקער און בוראקעס א״ן װעט פייהיען ״פטעלט דך םאר װען אײגער װאלט
)  i nגעגענעגעל טדרעס איז פון  vאײײט״.
אײך םארגעעלאגען זעקס טע :נאכ•
פעלזאן אין  ,pigwד ו ד ד ש ױ ר ד(.
״װעל איך האבעז װעגיגער צוקער װי אנאנד: ,יט ״עאלםען ,ניט עסען ,גור
יעצט^/
האב
איך
האלטעז אין אײז ארבײטען און דאן
אזא אדװערטײזםעגט האט טיך פאר־
׳׳:ײן ׳ אזױ לא ;:וױ א-הר װעט עסען עסעז זעקס כאהלצײטען טיט אײז טאהל
אינטעדעסירט .ריט דעד צול(ער-קראניר
ר״ט נין איך א שטיקעא מחוהן .איך כיעהױ װעט איהר האכעז כיעהר צוקער /און יעלאםען אכט און פערציג שטונדען
״טא וױ אזוי װער איך פיהיען אר -נאנאנאנד און טאן אזוי װאך אי'ז,
האב א ד\נש ביפעל שטודירט װעגען
װאך אױס .אפילז א קינד קעז אײנזעהז
דיזעד קויאגקה״ט ,א ביסער גע״טריבעז רײט {׳ ”
״אט דאס איז דעד פוד ,װען איהר דאס אזא םאלם יעבען װאלט ׳טנעל
א־ן אידי״א װעגען דײעניטיז ,עטדיכע
חוגדערט לייעבעטיגעל כאחאגדעיט טיט װעט זיך באנוצעז מיט מײן די־עט װעט רואינירט דאס געזוגר .דעם יטאדען
װאפ דעד קעדפער װאלט געליטען םוץ
און אויןן אינפואץ און װי וױיט איך איהר האבען װעגיגער צוקער״״.
״עריױנט :ור׳ /האב איך איהם אי־ לאנגע און יטװערע ארבײט קען טען גיט
װײס איז אונטעגייך,םאר * דײעכיטיקער
צו עסען און טריגשען אאצליגג אןן בעתעמלאנעז ,״איהר זאגט ,דאס סיט פאיריכטען דורך ׳שלאפען לאגג אדער
אײער .נעהײטען דײעט װעל איך מענען עםען פיל .דאס זעלבע איז מיט די״
פץ־ןלען ״אאר״ט/
װערכע לײדען םון דער צוקער־קראנק־
איך האב דארוט אװעקג^יציקט א עפען וױפיל ל-ראכטאל ״עפײז
בודאקעס^״איך װיי הײט .יעדער טאג אין װעלכען די י,רא:י
גריעוי צוס כאטרעפענדעז פעתאז ,װע־ אויםער צוקער א-יז
קע האבען צופיל צוקער איז קערפער
יא״
סעגס אדרעס עס א^ געװען נעדרוקט
7,ארן װען איך װעל עפען דיזע זאכען א*ז •טעדליך פאר׳ן געזונד םולם בא־
אונטער דעס אדװערטײזכיעגט און איהם װאם אײער געהייכיער דײעט ^עררױבט טרעפענדצן פעדזאז און דורך םאסטען
נעשליכען דאס אץי ,מר .געזוכסיך ,אייד מיר צו עסעזי װעי איו היאבען טעה־ אדער עסען װעניג אײן טאכ איז װאדי
סון דײעביטיז און איך בין זעהר םאר־
װעט דער ?ןאו־ען ניט םארריכט װע־
איגטערעסידט אױסצוגעפינען וױ אזוי צוקעד?"
רעז•
״ריכטי:״.
איך  jypעכען און טרינקען אי^צדינג,
גלויבענדי; דאס דער איד איז אן
״און אבװאהל איך װעי האבען פיעהד
נ\ט געחמען אינסואין אײנשפריצונגען,
צויןער ,דורך עסען די *פפײזען װאס אוניצולדיגער ״טוױנדלער ,דאס הײסט ער
און דאך םיהלע(‘ געזונד.
אײער דײעט עררױבט נײר צו עסען ,אלײן באגרײפט ניט דעם נרויסעז און
אין אײגיגע טעג ארופ האב איר װעל אץ־ דאך האבעז ײעניגער צוקער *טעדליכען יטוױגדעל אין װעלכען ער איז
געיזראגען א אידיש .כרױועי ,אין װעא־ װען איך װעכ דך באגוצען פיט אײער באיטעפטי-ט ,האב איך איהם דאס אלעם
 j nדצד •חוצדסײזעד ?דקאצהדס ,דאס
ערקל^הדט .איך װעי נאכזעהן די צײ־
 iyחאם א ״נעחײסען דײעט״ און יע -דייעט ,װי אזוי ׳צטימט עס V״״
״אט דאפ איז דעד סוי ,װאפ איך טוננעז אום אויסצונעםינען צו מײז
דער דײעניטיגער ,װעלכער כאנוצט זיך יזעז אײך ;יט אױפזאגען ,סײדעז איהר ערהלעהרוג; האט געװירקט .אויב עיר
דערמיט הען עסען אלעס װאס זײן הארץ װעט מיר געבען  25דאלאר דערפאר״ .װעט פארטזעצען צו פארקויםען זײז סוד
ניוסט אוךוױפיה עד וױי ,אױסעד בױ
װעט םען איהם דארםעז קלאסיםיצירעז
נעענטפערט.
ער
האט
ראיועם און צוקער/ .םאר דיזעז סוד
צוױיטען די אפענע באװאוםטזיניגע
וױל ער םינף און צװ< 6ציג דא^אר ,נור
איך האב איהם אויסגעזאגט װער איך ^װינדלער .טראץ זײן ^טעהנער בארד
מיט דער כאדינגונג ,אז דאס
בייײ בין און געפטראיטעט צו פארעפענטייכען אוץ בעל־חפית׳ישען אויסז^זן.
בעז א ?נטרעננער סוד .אין םאי איך זײן נאסען אלס 'טװינדלער ,אױב ער
ער איז ניט דער אײנצי^ער ,פאראץ
װער עמיצען אויסזאגען דיזע געהײכיע״ װעט ניט אויםהערען איצוגארען דעם
געהאר־ פילע װעלכע טאכען א לעבען דורך
דס׳ װעל איך איהם דארםעז באצ^הלען עוים .אבער דער איד האט זיך
פיגוי הונדערט דאלאר .אויב איך וױל טען בײ זײנס .ער האט א סוד װאס פארקױפען רפואות יצו קראנקהײטען פון
יןרינען דעם פוד ז^ר איך איהם ,דעם קען העלםען דײעביטיגער עסען װיםיל װעלכע דיזע ״פעזילערס׳״ האבען קײן
דער בעסטער װענ װי
בעל-דבר ,ניט דעם סוד #צו״טיקען פינף זײער הארץ נמסט איז אבװאהל זײ יטום באגריױ.
אח צװאגציג דאיאר מיט א פארזיכע־ װעלען האבען כיעהר צוקער אין זײער אזוי זײ צו דערקענען איז זײ פרעיגען,
רונג דאס איך װע 5באצאהלען א מטראױ בלוט אוז איז זײער אוריז ײע־לעז זײ װאס םאר א ״טײכות האבען זײ צו דאק־
םון םינף הונדערם דאלאר אין פאל איך דאך האבען ײעניגער צוהעד און םיה־ טאריע .א פערזאז װעלכער האט דעם
װעל עמיצען אויסזאגצז דעם גרויסעץ לען ״אלרײט״ ,און אױסיעבעז זײערע מענעליכעז קערפע־ר ניט עטודירט הען
הונדעדט אזז צװאגצינ יאהר נעזונד ניט װיסען װאס עס איז גוט אדעל
סעקרעט.
♦טיעכט פאר איהם .און פון אזעלכע
צו קענען קריגען כיעדוד אויסקינפטע אוז ■^טארק אויף .איע
אברים•דעם אידען דארױ מען װײכעז•
ה^ב איך אוועקגעשיקט א צײײטען  .װען איך האב גענומען
אבער אהן א צאהל זײנעז די ״סא־
בריעױ אין װעלכען איך האב אװזט פאר״ אױף א *טטרענגעז קרײץ פאדהער ,האס
זיכערט ,אז איך ביז זעד,ד פאראינטע־ זיך ארױסגעצײגט דאס דער כיאץ האט קערס״ .דײעביטיקער זײנעךניט די אײנ־
רעסירט אין אױסנעפינעז זײז סוד׳ נור יןײז ״עופ באגדיף ניט וױמעז דיזעד אדער צינע קרבגות םון דיזע שװינדלער .םאראן
איר וואלט ײעי^עז האבעז טעהר אויס־ אירנענד װעיכער אנדערער קראנקהײט .אויך אנדערע .איז נעקסטעז ארטיקעא
קינםטע אײדער איך י׳^יק די םינױ אוץ אלעס װאס ער װײסט איז ,ער האט א װעל איך באיטרייבעז װי טעז פאר־
יױפט א ״זינערע דפואה״״ ארויסצוטרײ־
סוד פאד װעלכען ער װיי באצאהיט.
צװאגציג דאלאר.
איער אין םאדלויף פון דיזער ״קר^פ־ בעז נאל יטטײנער .א רפואה װעלכע
סיט אײניגע טענ ♦טיעטער איז דער
בעל־דבר אלײז געקומען צו סיר .געסױ עקזאמיניײשאן״ האב איך זיך אליין אנ־ חאט שױן רײך נעטאכט םעהר װי
טען איז ער מיר ״איגערצײגעז /דאס עס געיטטויסעז איז װאס־ דיזער װיכטיגער אײז עװינדלער,

מיר׳ די א־רבײטער םיז לואיס גאלד־
שמײז ’ס שאפ ,סון  224וועסט 35םע
פט״ נױ יארל ,פרעזענםירען אולזער
געװעזענעם שאפ טשערמאן ,בר .קאחן,
כדט אײן גאלדען םאונטען פען םאר
זײן גוטע ,איבערגעגעבענע ארבײם.
א5טונגסםאל
די קאםיטע.
יעצטיגער טשערטאן ,הערי איבער,
לואיס סטראלי,
הײמאן האראוױץ.

איז םאר םיאע זײן ערװעהלונג םאר פרע־
זידענט א גרויםע איבערראשונג.
איז אכית׳ן אבער איז עס םאר הינדענ־
בורג׳ז אלײז אויך א גרויסע איבערראשונג.
זײן טאטע האט דאך ניט געהאט בדעה,
אז זײן זוהז זאא װען עס איז װערען א
ציװילער פרעזידענט םון א דײטשער רע״
פובליק — און ער ,הינדענבורג אליין.
האט מיט װעאכע צעהץ יאהד צוריק געװיס
גיט געטראכט אזעאכע מחשבות .װען ער
איז געזעסעז אױף זײז םערד אין זײן גע־
נעראלםקעז מונדיר און גערעדט םיט זײן
קײזעד ,האט ער געװיס ניט געשמועםט
װעגעז זײנע פאענער צו װערען רער פרע־
זידענט םון■ דײטשלאנד...
אויב אימיצער נויטיגט זיר אין אן
ערלאערונג איז דאס הינדענבוהג אאײן.
דער אאטעד דײטש מוז געװיס איגען גאנ־
צע נעכט איז קלערעז איז טראכטען  :דא־
:ערװעטער  Iאי ך ,ןזינדענבורג ,דער םעאד־
מארשאל ,דער בא״שיצער פון קײזער און
טראז ,איך גאר א פרעדדענט ,א סיםבאל
םון אםגעשאפטער םאגארכיע! ךאנער״
וחנטער ,נאד אײן פאל !
די ערקאערוננ ,אז די דײטשע פרויען
האבען ערװעחאט הינדענבומ׳ן ,קאן זיך
זײן אםת ,אבער דאס איז ניט נענולצו
אײנשסיאעז היגדענבורלם געװיסען .םאר־
קערס ,עס פיוז נאך דעם איטעז נענעראא
באיײד^ען ,װאס ער איז באזיגט נעװארעז
םון זײנע אײגענע .דײטשע פמיען ...אײן
שרײבעד אייז:עײען אזױ איבערראשט פון
די״ נייעס ,אז היגדענבורנ איז פרמדדענט,
אז ער האט נביאות נעזאגט *ז הינדענ״
בורג וחןט נאך םאכמז לודעגדארף׳ן םאר

אויסאאנדס־מיניסטער ,דעם קרויךפרינץ
םאר אמבאסאדאר קײן בעאגיען און דעם
קײזער פאר אכיבאסאדאר קײז פראנתרײך.
אױב דאס זאא װירקליך פאסירעז וועט
עס ניט זײן אזא קרומע זאך .װארים
אױב םראנקדײך קאז איצט דולדעז איחר
פאררעטער קאיא אלס םינאנץ״כײניסטער,
װאלט זי נעדארפט אויך קאנעז דץאדצז
דעם קײזער אאס אטבאסאדאר .א פרעמד
׳טלעכט קינד איז א טך אייכטער צו טא•
לערירען זוי אן אײגענס .און אנשטאט
אאזען די םריהערדיגע הערשער זיצעז בײ
זיר אין דער םינסטער אוז פלאנעוחח
םארשװערונגעז ,װאאט געווען כיעהר יאאן
מעז זאא זײ אײ:ש*אנעז איז דינסט םון
דער רעפובאיק ,זײ ״אײגברעכעז״ אין א
דעםאקראטישער רעגירוננ און מאכען  1ײ
פאר נוצאיכע טיטגאידער םיז דער געזעא־
שאפט...
דאס םאלה איײז װאאט אויר געםיהאט
א סך גרינגער דערםון .וױיא עם איז דאד
ניט אזוי אײכט אויסצואװארצאעז די נע״
םיהאען םון ליבע און םארגעטערונג םאר
די גאציאנאאע העאו־עז ,איבערהויפט נאך
וועז די העאדעז זײגעז נעםאאעז ניט םח
זײער אײנענער שואד נאר תרך דעם װאס
בײם שונא איז געװען םעהר פואווער.
ײעז מען קומם אורמײאען וועגעז סןך
םירוגנעז און געשעהענישען אין םרעםז^
יענדער ,מוז מעז םריהער זיך ארײנטראפ־
םעז איז דעד לאנע מון יצנע!םעאסער*
װאס עס קוםט בײ אונז אויס י{רום און
אופיאאגיש קאז ,פון *טטאנדפודזם םיז יע•
גע םערקער ,אויסקוטען גלײד ,נאטירליך
איז אאניש.

א*ן וױרהאיכען לעבען■ ,ונקם ײי אין געשעהעניש ,וועאכע װעט אפציהעז אונ״
א דראטא ,װערעז םיר א סך םעהר אײ זצר .אױפםערקזאםקײט סון די איצטיגע
בערראשט צו זעחן » צורילגעקוםענעם װי צװײ.
צו ועחן א דיעם העאד .צי עס איז א
וועגעז קאיא׳ז איז נאך געװעז א שטי־
גצםיהא םיז םארזקרוס »י א געפיהא םון ישל שכא׳דיגע ערקאערונ; ,נעםאיר —
םרײה אבער דעד געפיהא םאר דעם צר פראנקרײך .אין דעם אאנד םון פאליטי־
ריקגעשומענעם אי? שטארקער און איבער• שע\ ראסאנסיציזם איז םעגאיך ,אז אײ־
ראשענדער.
נמר װאס איז נעכםעז געװען א פאראור״
דער אײנצינער חסתז גאר איז ,װאס טײאטעד ,םארדאמטער םאררע6ער׳ זאא
די איבערראשונגעז קוםען צו שנעל איײ הײנט װערען א מױתס׳דיגער ,רעספעק־
נזנר גאך חנם « .|jrwnזײ*םא1אייען טיו־טער סיניסטער^.
חנריבער וײער דויערענדען אי;גםאוס
אבער װי איז דאם טצנאיך געוועז ,אז
די ,,נרינע״ דײטשען זאאען ארויסשאעפעז
אויוי אונז. .
 :םיר חאכעז נים געהאט קײן צײם נאך און אפשטדיבען זײער צושאאגענעם אלטען
איצוכאאע{  o nאםעפ םון דער איבעד־ גענעראא און אידןם אױםוחןהאען םאר פרע־
ואיפתנ ,װאס אין סראנקרײך איז צוריק״ זידענם פון זײער רעםובאיק?י
ממוםעו  *i nםידסםער ססיא ,װי םיר
װאאט הינד^נכורג נעװעז געװאיעז
?ײגען מודכאפט נrנװא nז ®יז א צװײםעי  ojn'tynsםיט א צעחז יאהר צודיק ,בעת
איבערדאשתג ,ױאט אק דײטשאאגד *יז ער חאם געהאיטעז אין אײננעסעז ,םאר•
צוריסנעקומז רזר געשאאנענער חמחמ״ נעםעז איז פארכאפעז.מזטעדט און אעד
רער ,װאאט בײ קײגעם גאר קײז פראנע
נודנ.
די פראםעסיאנצאע חװיקלעמר װעיען ניט געײעז  :היתכז ^ ווער דצז אויב מט
חאבע! נעגוג שטאף אוגז צו  tru r^ n nחי^נ בורנ איז געווען בארעכטיגט צו זײן
nר • ^י חן נ ט םון דײטשאאנד איז אםילו
איבעחױינען וױ אזױ עס זײנעז םעג־
געוחנן די צוױי יאסי תג^ן אין די םח ת ר גאגצער ײעאם
איצם אבער אז דער אאטער גענעראל
ביד װאכען  cvוחנט •י־י
mס « ד ת און איגטעתסאגסע איז צעח| יאהר געאעגעז א צושאאנענער,

עס װ ע ר ט ג ע » ל אנ ט נ א ד
ש י א צ י ר א ץ מ ח ע או ם ®ון
נ א טו ר ג ע שי כ ט ע

א

דער *עפאציר אין מוזעאום פון נאטור
נעיציכטע #שבח דעם 25טען אפריי ,איז
געװען אן ערפאלג .עם איז געײען t k
טערעסאגט און באיערענד און די סים״
גלידער םון אונזער ױניאן האבעז ארויס״
געװיזען גרלס אינטערעס .עס וחנרם,
רערינער געפלאנט ,אין גיכען צו מאכצן
נאך אזעלכע ^פאצירעז אץ דעם מימי•
אום ,װאו עם אױ דא אזוי םיעל צו ועחן
און צו לעמען .עם איז גאד אלץ ציט
כאעטימט די צייט װען דאס װעט
םארקומען ,עם װעט אבער זײז אין לי
נעקסטע פאר װאכען .די צײט וועט
אנאנםירט װערען אין די ״גערעכטיג״
קײט׳/
אונזערע כיטגלידער חאנען זיך עוין
גיײטען םאר׳ן *טיאציד .זײ כיוזעז עס
אויך באסאנט כיאכעז צוױיטען זײערע
פרײנד און באקאנטע.

פרעזענטדען דעם
טשערמאן.

שאפ־

בײ א  bwtטיטיננ פון די ארבײטעד
פון דער םירםא ״א מילער״ 28 ,װעסם
ל2טע םטריט ,אבגעהאלטען אין אםיס
םון אונוער ױניאז ,איז באשאאסעז גע-
װארען צו ■רעזעגטירען אונזער שא•״
ט״עערמאן ,ברודער מאקם בעקעניפטײן
מיט א װערטהפואען פרעזענט ,פאר זײן
גוטע איבעמעגעכענע ארבײט צום װאצ
אטבעסטען פאר אונזער *פאפ.
טיט אכטונג ,די סאטיטע :
עליאס סאטעט,
עזרא רימער,
אײב פאכאװיצקי,
/
דוד אדלער,
ם .מענדלאדױ״ן ,טיטערמאן.

^-עזענטירען דעם שאפ־
טשעדמא4
פייר ,די אדבײטער םדץ ד .זימער•
מאן׳ס •טאפ 10 ,װעסט 33טע סטריט^
האבעז באשאאסען צו פרעזענטירען אוג•
זער יפאפ טיטערכיאז ,ברודער דזש•
םטוירן ,מיט םינו* סטויראינג סיאוועד
אײכטער ,סאר זײז גוטער ױניאז״ארנייט
און מיר װינשען איהם ער זאל זײ בא-
נוצעז געזונסערהײד .מיר האםען אז ער
װעט וױיטער ארבײטען צום װאהא אין
בעסטען םאר די ארבײטער פון שאפ
איז םון דער ױניאן.
רעזאאוציאנס קאמיטע :
לאהעס געבאאוו>,
א .האפאאײעץ,
פרײגק.

פרעזענטירען שאפ טשערמאן.

׳

קורצע שמועסען
צװ^ען דעם רעדאקמאר
«
או< די יעזער
::
װ י י נ ע ר  ,סעקתטצר
װmצ ו י
דזשאינט באארד סאאוק און ד ת ס טי מר,
גאסטאן — .דורך « צו6אל איז יײצר
נאריכט םארלעגט געװאחנן vn m ,דא•
רום געבאיבען גיט םארעפענטאיכט אין
לעצטען נוםעו ״גערצכטו^ײט׳ /עס טוט
אונז דאס םעחר >ייד #וױיל א טײא פון
1עם נאריכט ,אין װעאכען איחר חאט מד
לאזט וױסען די מעמבערשי■ פון באסטאן,
«ז דעם ערשטען מאי זיא מײנצר ניט
אובײטען ,און דאס אאקאא  40חאט םאר•
אנמטאלטעט א חאנצערט און  o:mםאר
פרײטאג ,דעם ערשסען מ*י ,איז שוין
איצט ץוירקאיך פארשפעטיגט ,און עס איז
ניט כיענלץ־ מעחר גוט צו מאכען דעם
פעהלז^ מיר האפעז אבער ,אז טראץ
אאעם דעם האבען די באסטאנער קאאוש־
םאכער און דרעסםאכשי :עםײערט דעם
עױטטען ר א /אפסטאפעגדיג םון דער אר־
בײט ,און דאס אויך דער קאנצערט אין
אװעגט איז געװען אן ערםאאג .װאס אנ-
באטרעפט דעם צוױיטען טייא םון בא־
ריכט ,אין ןועלכען איהד לאזט אונז װי•
סען׳ אז וױיס־פרעדדענט כיאנעסאן האט
רעזיגגירט ,אלס ספע״צער אמאנײזער ,און
דאס דער דזשאינט באארר האט עס ,נים
װיאעגדיג ,צואיב די איצטיגע אומשטענ־
דען׳ געטוזט אננעםען ,דעם טײא װעט
איהר געפינען טײאוױיז םארעפענטאיכט
אין דעם נוםער ״:ערעכטיגקײט.
נ י י ט ע ן ר י ז ע א  ,פעקרעטאר
נאנאז ,סי;:ער און הענד עטבראידערערם
ױגיאן — .אױף דעם באנקעט ,װאס איז
שױן געװארען בײ אײך א יעהרליכער
מגהג ,און •װאם אײער ױגיאן םאראג•
שטאלט לכבור דעם ע.״שטעז מאי ,האבען
כדר גיט געהאט די טעגליכקײט צו בא־
אדאנקען אײך פאר דער אײנלאדונג .גאר
 vאײ:ער פיט יעדעדנע לוגגען װאלט גע־
קאגט איבערשלײע! אײערע רעדעװדיגצ
געכ^ 1צום באנקעט .דערםאר טוען מיר
עס דא .אויך װילען מיר זאצען ,אז אין
דער צוקונפט ,אזוי װי אײער באנקעט איז
אין אלע הינזיכטען אימעו א געראטענער,
װאלט טעז באדארםט טאן אײנס םון די
כײדע  :אדער אין גאנצען אויםשנײדעז
דעם אראטאדישען טײא פון דעם פרא־
גר$ם ׳ װײר װאס נוצט דאס רעד־ען ,אז
גאר װײגיגע האב-ינן די נײגונג זיך צוצױ
הערען ,אדער כיען טוז עפעס אויסטראכ־
טען א טיטעל ,װי אויך דיזער סײא םון
פראגראם זאל קאגען אױפגעםיהרט ווע־
רעז צו דער םואםטער צומרידענהײט םײ
םון די רערנער און םײ םון־די צוהערער.
מיר דענקען ,אז עס װאיכו ניט געװען סײן
שאעכטער םראן ,װען ,אאכױר זאגעז ,א
טטונדע ,אדער ,העבסטענם ,א שטונדע
און א האלב פאר דעם באנקעט ,זאא אם־
געהאלטען װערען א מיטינל אױןי װעאכען
די באאטטע פון דער יוניאן און די אײנ־
געלאדעגע ;עסט זאלען האנען זאגען דאם.,
װאס זײ װילען און קאנען ניט׳ אין מיטען
םון באנקעט ,װען דער עולם האט שױן
גענוטען א ביםעא משהח ,און איז בשום
אוםן ניט אויםגעאעגט צו הערען א םאר
ערנסטע װערטער .יערענםאאם ,װאאט
ניט געשאדט אײן כיאל צו םרובירען עם.
מיר דענסען ,אז עם װאלט זיך גראדע
אײנגעכעבען .די פראנראם װאאט אויף
אזא אוםן אײגגעטײלט געװארען אין דרײ
טייאען  :צועחטט דער מיטינג ,דאן רער
כאנקעט ,און דאן דער דענס םאר אאע״
װאס פיהלען די באדערםניש אויםצודרײ
טעז זײער סרײד דורך דרעחען זיך אי|
פארלאך אויח דער פאדאאגע. .
י א ה א א  J tfTעיאצדאעםיא— .
אוגזער בײסראג צום םואװעניר־בוך שוין
ארויםגעיטיקט .לאמיר האפען ,אז ער
װעט געפיגען  n]nנױטיגען חן אין די
אויגען םון דער רעדאסציע ,און זי װעט
געפעען פאר איהם דעם נױטיגען שטיקעא
פיאץ .אויך ערהאלטען אײער איינאא־
דוננ צום אײער גרויסע שםחה .אױב עם
װעט זיך נאר גיט מאכען קײן גאנץ וױכ־
טיגע טניעה ,וועאען םיר זיכער ניט םאר־
םעהלען צו זײן מיט אײך .אין ערגםטען
םאא װעט אבער אוגזער גײסם• זײן •זיכער
מיט אײך.
ב יכער ק א מ פ ײ ן סאמ יטע
םאר דער אדץ־ימראא ארבײטערשאםט— .
אײעי אויפחח װעאעז מיר םארעפענטאײ
כעז איז קוםענדעז נומער .און םיר האםען,
אז ער וזעט האבען דעם נויטיגען ערםאאג.
סיר זעהען וױרקאיך ניט איין ,װארום נים.
םאראן גאר םיאע מצנשען ,זואם וןאבען בײ
זיך ביכער ,ײאס זיי חאבמן שוין לאנג אײ
כערגעאײענט ,אח װעאכע זײגען םאר ?ײ
פון גאר א שנאפען נוצען ; םאנכעס סאא
סארגע^נן ־זײ נאר אן איבעריגען •אאץי
און עס איז פמעט אומבאגרײמליו ,ווארום
זײ זאאען ניט וחנאען אוחנקשעגסצז זייערע
ביכער צו די ,ווע5כמ סאנען ציהע? מח זײ
םיא בוצעז און םאתענינען .װאאטען אבער
אײו םארגעשאאנען ,כדי חןר מוםפײן זאל
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זאלט חאמו י קאסיטצ #װאס ואא P»t
*ו קו מן גיר י ' כיכעד #אין פאא
ייו געסאן די גוײ
אײגצר ?אא גימ
טיגע ®יח ײיז ז ״ אפשישען אױף דעם
אמעוױזעגצם אדרעס,
ס אתס ל ע װ י ט א ן  — .כױרחא-
כצן גארגיט װאס אױ6צוזעצען גענען א ײ
ער םארשאאג םאר גדינדען קאאוקמאכער
קיאכ״רוסס .וױיעז אבער אײר אױפ״
םערקואם טאכמן #אז װען די ארבייטער.
זאיען נאר ותיען ,שאגען וײ שוין איצט
אח אהן די קאאכ-רוטס םארשאםען זיך א
רעכם ניסעא ביאדונג .זײ װאאטען ת״
קאנט פיא סלײסיגער אטענדען די םאר״
שײרזנ/ן קורסען םון אונזער עדױקײשא•
נאא דעפארטטענט .זײ װאאטען געקאנט
זעחר גוט אויסנוצען אוגזערע םארשיײ
 vimמניטי צענטערס .אױך זײגען דא
גענוג עםענטאיכע ביבאיאטעחען אין גױ
יאר^ װעאכע' זײ װאאטען געהאנט זעהר
גוט אויסנוצען .די חױיט צרה איז ׳ דאם
רי ארבײטער וױי?עז ניס ארויס דעם נוײ
טיגען,חשק םאר א ביםעא מעהר ביאדונג.
און עם שסעאט זיך די פראגע ,אױב א
קי#אב־רום װעט ארויםרוםען אין זײ דעם
דאזיגען נױטיגען חשס<
א  .ט י י ט ע א כ ו י ם  — .עס איז
װירקאיך גיט איבערטריבען דאם׳ װאם
איהר האט נעאײענס אין אן אדװערטײד
סענט׳ אז די הײם םון א דורכשניטאיכען
ארבײטער אין אונזער צײט איז פיל׳ סיל
בעסער ,װי דער פריצ׳ילגער פאאאץ דיט
א הוגדערט יאהר צוריה .נאטיו־ליך ,איז
דא ניט די רעדע פון גיאסקײט .געװים
איז געװען יעדער ציטער פון אן אטאאיגען
פאאאץ ״גרוים ,װי א םעאד׳ /אױך איז
דארט געװען מעהר ליכט און מעהר אופט,
אבער עס זײנען ניט געװען דארט די אאע
מאדערנע באקװעמאיכקייטען .עם האט
דארט גענצאיך געםעהאט ,אמשא ,דער
כאטרום ,וועאכעז מיר באטראבטען איצט
םאר העכםם נױטװענדיג .עס איז דארט
גיט געװען די באאײכטונג דורך געז און
עלעקטריציטעט ,און פאר דער הויױםרוי
איז די אםאאיגע װאויגונג ׳געװען אן
אטת׳ער גיהנום .אבער׳ נאטיו־ליך ,מײנט
דאם גיט ׳ אז די איצטיגע ארבײטער־הײם
איו שדן דער שפיץ םון פאיזקאמעגהײט.
דער םאסט איז ,דאם די םעהרםטע אר־
בײטער־הײמעז ,איבערהויפט אין די גרוי־
סע שטעדט? ,ײנען אזױ >זלײ\ ,אז עס איז
אוםמעגאיך םאד אײגעם צו םיהאען זיך
אםת הײמיש אין זײן הײם .םיאע אר־
בײטער־םאמיאיען ,װעאכע זײנען אהץ עין־
הרע ,גרוים גענוג םאר די דרײ אדער פיר
רוכיקעס ,װאם זײנען ןרויס ,װי דער ״טא
וםטר״ אין א קאײן סידור׳עא ,זײגען גע*
צװאונגען נאך ארײנצוגעמען בארדערס,
אום צו האנען באצאהאען די הויכע רענט
צו די אענראארדפ .צו דעם קוכיט נאך צו
די משוגעת םאד די םוירניטשור ,כײט
װעאכע די רוםקעס װערען אזוי םאר־
שטעאט ,אז עס איז פיטוט ניטא װאו זיך
א קער צו טאן .מעהד נאך •/אין םיאע
אזעאכע הײמען אעבט די פאמיאיע םעהר־
סטענס אין קיטשען ,אום ניט איבערצױ
םיהרען.חאיאה די ״םוירניטשור /וואס
סען נעמט אויף דעם אינסטאאםענט פאאן.
דאס מאכט אומפעגאיך די איצםיגע אר־
בײטער װאוינוגגעז אנצורוםען מיט דעם
נאמעז הײם .דאך ,ניט אכטענדיג אויף
דאס אאעס ,איז דאך די איצטינע ארביײ
טער־װאוינונג ,שאעכט װי זי איז ,ניט דער
ערך בעםער ,װי די װאוינוגג םון דעם אר־
בײטער מיט באױז  10אדער  20יאהר
צוריס זאגאר.
א  .א נ ט א נ ־ י נ ; דזשענעראא םעק־
רעטאר אאהאא  — .80מיט םארגעניגען
װאאטען םיר געקומען צום מיטינג ,אויח
װעאכען די גײע עקזעקוטױו באארד םון
אײעד אאהאא איז אינםטאאירט געװארען.
אבער די צייט ,װאס איהר האט אויםגע״
שאיבען םאר דעם האט עם געמאכט פאר
אונז אוםכיעגאיך צו קומען .איבערהויפט
םאחטטעהען מיר ניט ,װארום גראדע מא•
בען די אינסטאאײשאן אין א סיטען װאך?
װאאט ניט אזא טאג ,װי שבת ,אדער זונ־
טאנ ,געװען א מעהר פאסענדע צײט?
און װארום גראדע אום  0אוהר אין
אווענט ,װען די מעהרםטע ארבײטער גע־
הען םון שאפ און אײאען זיך װאם גינער
אהײם צו סאםער?
’ ם ע א ר מ א ן  — .מיר האבען
ב.
אונזעד האםנונג אויף א סאציאאע רעװא־
אוציע ניט םאראארען .און ניט׳ וױיא םיר
דענקען ,אז א רעװאאוציע איז אזא טײ־
ערע זאך .םארקערט ,װאאטעז מיר זיך
נעקאנט םארשטעלען ,אז די איצםיגע
ארדנונג יןען געענמרם ווערען אהז א
רעװאאוציע ,וואאטען מיר געווען שטארק
געגען איחר .מיר זעהען גיט די מינ•
 p»onקתשה אין באוט־פארגיסונג .און
nרהױ iם האט די זאגענאנטע רעװאאױ
ציע אין רוסיאאנד גאר םיאע אפגעשראקעז
פון דעם דאזיגען רעװאאוציע־חשה .די
דאזינע רעוואאוציע אין רוסאאנד האט
נים נאר אויל דאם םינדעסטע ניט םאר־
בעסערט ,נאר האט ,םארסערט ,םיל ער־
נער גז1םאכט די אאגע םון רוםישען םאאה.
ווארים איחר דארםט װיםען ,אז דאס,
וואט די סאםוניםטעז חןרצײלען פיז אז
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ארנ^טער און
מצחר ,וױ א נרױסוי נלאןי .זאגט W
וױיסט איקר פון אײן  jy r o nארנ< 1י ^ מ
א^צטJTiאין חנר
וואס חאט  ovmvא חןח | |1
רוסישער רעגירוגג  1װער ויעצן די איצ״
טיגע םאכערס אין <ער הנדרוגג  tװצר
דיגען די !יגאוױצװס ,די סטאי־ינסn ,
רײקאװס ,די טראצשיס ,די קראסמס ,די
קאטענעװס ,די איטוױנאװס #די יאפםעפ^
אםשר .ארנײטצר  1קײנסאא אױוי סיצר
אעכען ניט געװען ,ועחט איחד #דױןא
אין אוגזערע בורזשואזע אעגדער װעט
איחר געםינען גאר פיאע ארב״טער ,װצא•
כע האבען געשפיאט א גרױסע ראלצ ,אאס
רעגירער און טאננענעה אװזר נעפיגט
אין עגגאאנד אזעאכע כיענשען וױ דושאחן
בוירנס ,קעיר חארדי ,רעטױ כיאקדאנאאד
און נאך און נאה װאס האכען וױרמאיך
געהאט א גרויסע 1עוז אין דער פיחרונג
פון יאנד .און די אי^ע זיעען אלתע ׳
עכטע פראלעטאריעס אין דײטשאאנד
װעט איהר אויך געפינען םיאע אזעיכע
ארבײטער .אן ארכײטער ,א זאטעא־םא־
כעי ,איז געװען  6יאחר דער פרעזידענט
פון דער דײטשער רעםובאיק .דאסזעאבע
איז דער פאא אין םראנקרײך ,אין שװע•
דען ,אין גארװעגען .אבער אין רוסאאנד
איז די גאנצע רעגירונג אן אמתעורזשױ
אזע .די אאע איצטיגע דיקטאטארס זיײ
נען עכטע בורזשױס .קיין אײנצינער אר״
בײטער האט נאך ביז יעצט ניט געהאט
די זכיה זיך צו דעריטלאגען צו אירגעגד
װעיכען באדײטענדען רעגירונגס־אמט.
די ארבײטער און די פױערים זײנען #וױ
דעי אטת איז ,איצט םיא כיעחר פאר־
שקלאםט ,װי זאגאר אונטער דעם צאר.
אט דערםאר איז סאי םיאע די זאנענאנ-
טע רוסישע רעװאלוציע אן אפשרעיזענ־
דער ביישפיא .סיר אבער געהערען ניט
צו די .מיר האבען זאגאר נאך ניט פאר-
צוױיםעאט אין רוסלאנד גופא .מיר דענ־
קעז ,אז װי עס איז װעט דאס רוסישע
םאאק ,םריהער אדער יעפעטער ,גאר םאר-
ענדיגען די רעװאלוצי* ,װאם האט זיך
אנגעפאגנען מיט רער שטירצוגג םון דעם
צאר און זײן טראן .אבער דאס האבען
אאע געכיוזט אערנען םון ’דער רוסישער
רעװאאוציע ,אז כדי א רעװאאוציע זאא
.ברעעצ] די היאל 4װאט װערט ערווארטעט
םון איהר ,טוז גאר א באדײטעגדער טײא
זײן זיך באװאוסט ,אין װאס די היאןי
דארוי באשטעהן .װען ניט #איז די גאנ־
 yyבאוט־םארגיסוננ אומזיםט .עס אי?
אויך א יש אומרים ,אז אויב א באדײ־
טענדער טײא פון דער געזעאשאפט זאא
װירהליך גוט םארשטעהן די נויטווענדיג-
חײט םון אן ענדערונל איז איז וראם די
ענדערונג דארף באשטעוזן ,אז ר»] ,סען
זײן ,זאא פען זיך ?ענען באגעהן גאר
אהן א באוטיגען קאביל .און דער דאזי־
גער נעדאנק איז גארניט אזוי אויסער׳ן
װעג ,װי טאנכע פראפעםיאנעלע רעװאאױ
ציאנערעז וױלען איינריידען זײערע גארי•
ביגע שאןי.
א  .ם א ד א ר א ו ו ס ה י  — .לאקאא
 2און אאהאא  9האבען אונז יא אײנגעלא־
דע;׳ אטת ,ניט אלס רערנער ,װײא
טםתםא זײגעז פיר סאר זײ ניט ראדי־
קאא גענוג ,אבער אלם צוהערער צו זײער
״קאנצערט׳ /אבעד אזוי װי מיט האנ־
צערטען זײגען פיר אביםעל איבעסע־
טיגט ,האבען מיר באשאאיסען ניט צו
געהן .און איצט זײנען מיר זעהר צױ
םרידעז ,װאס ־מיר זײנעז ניט געגאנגען.
װאדים ,אויב מיר װאלטען ניט געװאאט
טאכען א םיואנדאא ,װאאט ד.אך אונזער
שװײגען געקאנם אויסגעטײטשט װערען
אאס א הםכמה צו דעם גאנצען מיטינג,
און דאס׳ םארשטעהט איהד דאך אליין,
װאאט געװען א םש״וט׳ער איגען .אזוי
װי עס האט זיך אױםגעאאזען ,דענקען
מיד ,האבען זיך די אדמיניסיטראצי־עס פון
אונזערע פאר לאהאאס באמת בלא־
מירט ,און זײ האבען דערכייט אאיץ בא־
וױזען ,דאס אונזערע לאקאלס געפינען
דך אין די הענר םון זעהר ״שאעכטע פאס־
טופער״ .ערשטענס ,איז דאם נעװען א
מיטיגג אונטער םאלשע פרעטענזיעס .אין
דעם בריו* ,אין װעאבען מען האט אונז

* * n mן * n m > ,ו ײ ײ •« /י
* \m p in* *Piו m
*^חר
in*,i m m i i׳ i * , * w
i/n trir iwwrWn ■"Pi Ifvv
א ו ײ ד
סיגצן גמייא m v i W M
ג  vש מ ו ג  vל ט gm |JM1 |1M .v
רוגג •אסט אפ״צר פאר אוגוציע חאמױ
די מיי ה א«ו  ovן ו /ד ד  n s m vנלא״
ױ
 yrtn oפ*ו אן
טאר ױך  mפצרדנ^ ו ו ד מ טריחס.
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נחנכען פון חנר וײנ\ ®ון  nפיחרעד פון
 nצוױי יאפאיס צי י*זצן רײדצן אי-
דלצן ,וועינצר האט ױך אדױסגעוד^ן
«יס דער עמסטעי און 'צענדדנפטער
פ»ר.אױמדער פון tn w v n v v i'n w jm
כםרט און םון  i nגאנצער ׳ודידנאװע•
גונג ננלי n flv -מ מ צ ר אױןי א ױד*ן•
מיטימ איז דער גרעסטער און שענדאיכ•
סטער פאטש אין פגיס אונזער מונצעי
ארכײטער נאװעגו/ג .און טיט  o nװאס
די דאויגע  p u n r i ’oדי צוו^ יאחײס
האבען איהם געלאזען רײדען איז #צי זײ
וױיסען עס ,צי דט׳ חאנען ױ< ו  Tאי־ײז
אויסגעשלאסען פון רעד א-נײטער בא-
װעגונג .עס איז ,נאטיריץ /דט װיכ-
טיג ׳ װאס ער האט ;עזאגט .האט עי
דאך אלײז ניט יאנג צוי־יק עישלעדט,
אז װאס ער זאא גיט זא;ען לועגען וײגע
םאריטישע גע;נער׳ טאר כיען איהם ניט
גלױנען .עם *  trפון זײן שטאגדפוגמס,
רחמגח אצלן ׳ די גרעסטע רצולז אױסצײ
טראכטען אאעראײ ליגענס אױף דינע ;עג־
נער .דערפאר זײגען זײגע רײד פון קײן
ודכטיגמײט ניט .איז אפייו ,לוען ער
װאלט געהאלטען די כעכטע טאײרעדע,
װאאט עם אויך םון קײן נאדײטומ גיט..
געװען .נאר דעד םאקט איז ,דאס ער
האט אױף דעם םיטינג געהאלטען אן
אםת ױניאךםײנדאיכע רעדע׳ טיט װעל־
כעד קײן קאפיס^יסטישער ױניאךפרע״
סער װאאט ניט געקענט קאגיזורירעז .ער
האט ,לטשא׳ געזאגט ,אז די ױניאנס חא־
בען גארגייט ,גארניט אױסגעםיהרט צו
 i nהאפיטא•
גונפטען די א 1בײטע .1
איפטישער ױניאן־שונא זאגט דאס?עלכע\.
 iyטרײט אײנצורײדען די ארנײטעה אז
די אײנציג^ װאם פראפיטיושן םרן i n
ױניאן ,זײנען yם די ױני«ן־בעאמטע .ווען
די במאטטע פוץ וײ בײרע יךנ^תס רדאס
 oyiתאטונים״
האב^ yפ
 jyK*'Dױניאן  lyoyioצו האאטyן די
מאי־רyד fyD^gii ^yג^ווען לאגיש און
מחראיך ly n ^ i ,זײ גארגיט ;  D ^cyזײן
אין אזא יוגיאן ,װאס האט גאר דט
אױםגעטאן םאר די ^• .iy o Maאון אלy
די ,װyלכ yהאבyז צוגyבאמקyט צו אא״
גיז ’ס דyטאגאגיש yאידיאטםטלוא ,האבצן
געדארפט  jyD” iwזײyר yױניאן־בינאאך
און פאראאזyז די ױניאן ,װאם האט די
אא yיאהרyן גארנישט  ^ y ^ wםאר
זײ .איה 1װ^ט  p o inםארשטעהן ,װי
ש»ארק הנאה  oyהאט אונז ; , ^ yװאם
מיר האב^ ניט אננyנומyן די אײגאא•
דונג צו  oyiכאטו^1שטדינyז טאי־םײ^•
םון די צװײ אאיןאאס ,װעלכ^ איז רורכ״
אויס געוומן א שמאך און א שאגד םאר די
אאקאאס בפרט און םאר  i nארכײטע 1
באװעגונג בכאא» .יר  ,ivvivyאז ײעז די
טאכyר םון  oyiמיטינ :װאאטען בעווען
וױרקאיך yרנהאםט yט ^ ג ^ װאא^ן זײ
בשום אופן /ניט גyשטyאט אויף זיך אײנ״
אאדענדיג  Dyiיזאמוניסטישyז * ,o w
 i nםאקט איז׳ דאס זײ
אאם רעדנער.
האבעז געםיחלט ,דאס זײ טוען ogw y
אוכחגתחאםטעס ,זיי האבyז ביז  i nאעצ־
טער מינוט  oyr»pניט אויםגyזאנט׳ אז
זײ ;  tyiyאײנלטחט  oyiנאטאלישען
טר .אאגין .זײ האבyן זײן :אמען אץ
 ry3iyניט אדוױןרטײזט .זײ האבyז זי־
כער ג^ואוסט ,אז  yonii iy ''iכמגפבער״
שיפ װאאט  iyonניט דyראאזעז תרצי.
זײ האבyן דערום  oyiסאטוניםטישען
אגyנט פשוט » ^ y iw ry a J ''iאון דאם
איז ,אפשל ,דאס ג^ינסט?! איז iy i
 .yiyD« iy v :» 3זײ האבyן זיך חגרטיט
ארױםגעװיזען ניט אאם םיהרעד פון דער .
ױניאץ־ ,נאד אלם i!TH־©p y^ ' 3״ yp»8דיה״
טאםאלם.
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 in >411 r aאיסט ס־יר נחננטש
 fiiד׳זר  n rw t״* iaאיז איצט אוימן איז
« 1נ«ח»נען טרעניען נ׳יט ד»ר •ינ״ ט no
די m m״*  h w * iiסיײס  *miמי  ,f*r*w y eצױיל נטהאנט זיין
* Ms iar**i״* / oy״a • 1ן  <1וי» 1י״;ט .tyryfl
 m u ,(JVN o im iiוײמו  in m iMײין
י»ר ••a i*i n ,jfrn y iy ,
 B*nyiױ 21טע האנװענשאן פון
־יאכ >* T * amr״» yאיני*ט»ד דײד־
י ױ  w i via a**l iy w״  «i» rדי רענזזער סאניטאױש װעט
 • if l *ay**aaa׳ ’ *inייײיימ i*a yj**a
פא-ר,ומען אץ קלױולאנד.
ד* * n y jויו א״נע ייו יא« אי*רי»*,
ני*ס • in y ■ .0נ«י»חד ?אן ז«ן *ria
די 21טע ק^נומנ^^ן פון דענװער
י**8מן  iauו• 11יי(  oy iau *inaאיז
 « 0ד ט*ו'1ס ,סון דעם גדעסטמן lyrn^n
» » י «&m% iv a 1
ד* טייײאף  |yi*«yjז*ו אין  aנ** ®טניטטר^וס «ין דער וועיט ,װעט ®•n#
i׳  n » yײיז  jm y w ia yuflyjy»aוי'

ויינןן  m j*i)y»y״« |yy״yjyj.
 ivamי*ו׳i 1׳ iyayאױם טױוענר
r a yr*va׳* iyuמײײאו  oaflyiזי•*
 nyװאיוײ^אן א׳ן די סטער וו״רען yie
רור *9ס״עט* ysMB a ,י*"ײ*ד יןױ
 ivoאווין  a i*ur״  y nיטיןר i»r fm
זיינען אזױ צופדיוזון fa ,זיי וי׳ף׳ען
עס דט פארנייטען אױף r * o oyiד*
סטען ,-yuan

דער ודייז1 ,וןס װערט נערענענט
 aװאר * pa |M<IP ifiyf »*aעדער a׳־
ד״« ארנייטער ד״דעי י(*ן דר rae׳•
 \viד*פ פארנענינען.

«׳_] גיכען װעט נאחאגט װער»ז ײען
די ח״ועד  \v m vדך  iau, paסען
דאי •,,זיו  iro y nנדי »י י׳־ן י׳נער,
אז עס װעט י״ 1ו ײ ץ.

איסט פײד װערם אדגאנידרט
די  ?y*yy«oאיסט כ״ד טפטײימנ פון
חןר צדחח פמחוריישאן* ,ס ifיו די טע;
נפנרינדעט נןווארען טון « ר״הע איסט
סיידער ג מ טוער ייין נאהאנטצ נימעס״
יייט ,חאס שוין כניעט םארענריגט טלע
•יעוער וױ די נרויסע צאהי אירען ,װ»ם
וואױנעז אױף דער איםט סײד װעיעז כא־
חאנט װערען מיט די גרויסע אויפטיאוננעז•
פון רער צדיןה פעדעריישאן או; ײיפיר
ארדנוננ זי הטט ארי־ננענראנט אץ רער

)»לום >ון 1י» (2
זאש ראם צו טטז אין דער *ײט ,און דער
*םיפ האט * o r iו ג ^ ״ ג ט פאר׳ן אג־

אױפמערקזאם I
טיר װיצען נאקאנט סאכען צו אאע דעזײגפרס סין קלטוס ,סוט ,סקוירט און
און דרעם טרייד ,א 1דער

דער אםיס פמ לאקאל  45ה»ט געמופט
*ין * נײעם •יא״ו׳ אין א שעהגערער ביאדינג :

יןומען «ין קיליװי״ןןגד דעס 16טען17 .טען
ױן 18טען
 nק^דומג^אן װעט ©אדקוכיען אין

ח^טעי -האימנדען,

אויף דער ק*נװענ״ע*ן װעט ^■געגע״
נעז װע׳יעז « נטריכט ®ון דער טעטיג-
קײט ®ון דעפ גרעסטעז וווח׳עעז סיני-
סידױס אין דער װעי״ט ®0ד די yH8
יאהרעז ®ון דין עקדסטענץ און עס וחנ•
ייען פאמעילײגט װעיעז די פיענער פון
זײן וױיטערדיגער טעטעלױיט.
די קאגװערפאנס פין דענװעד סאני־
טארױם ,װערען אלע יאד,ד כאגריסט פין
די גרעסטע יונגען ספעציאליסטען אין
ייאגד.
אױןי דע -קאנװעדעא /װאס װעט
פארקוםעץ אין קלױויאנד ,װערען ער־
װארטעט פיילע םון די ®ראמינענססטע
יונגען ס#עציאיליסטען םון אטעריקא.
דער דענװער סא;יטארױש ׳ איז ניט
נאר דער גרעסטער אידיעער סאניטאר״
ױם אין דער װעאט ,נאר ער װערט
אויף געלעכענם פאר אײנעם פון די
וױכטיגסטע אין אאנד.
יז^װלאגד איז *פױן איצט זעהר ביזי
דיט דער צונרײטוגג צו דער קאגוועג־
׳עאן ,פון םיאע ׳®טעדט זײנען ״צױן אנ-
געיזופען כאדיכםע /אז גרױסע דעלעגא״
ציעס װעלען פוץ זײ הוסען צד דער
קאגװענ׳צאן.

אױפ׳ן 8טען פלאר ,חם 14
ר׳ר וױלען אויר לאזען וױסען די רעדינערם ,אז צוליב דעם װ*ס מיר הןבען
געםופט אין א נײעם אפים ד״טנען טיר כאיצלאסען *ו געבען די דעזיינערם
א מ ת נ ה ,נערליך :טיר האבען בא־עאאסען אז יעדער דעזיינער יזען
ג־טשאנע־ זיין ביכעל דעיר־ט װ*ם ער װעט אײנצאחאעז

 5דאלא־ מיט  60םענט .

דעד נאשלוס איו נ»ר גוט בי 1שנת ,דעם 6וטע 1מא'.1925 ,
נאך דעם 16טעז טאי װעט קאסטען די רעגעצע אײנטריטס געלט.
דעזײנערס באנוצט זיך מיס דער געאעגענהײט און װערט גוטישטעהענד !
מיט אכטוננ,

עקזעקוטיװ באארד לאקאל 45
א .ל .ג .װ .י.

י

 2118צוױיטע עװענױ
ױו יארה
ר,אד9 .סוטע סטריט
ס .מ .פערארי ,ירעדדענט
מיר טוען אלע
פ .ע־ם מאנקוסא ,טשערדא;
אװ רי באא־ד באנק טראנסעקשאנס
ה .דו .חוכארד ,וױיט־פרעזידענט
אױםגעצײכענטע
פ .פערארי ,וױיכ״ירעזידענט
כדיפטי דעפאזיט
ה .לאזארום ,ײ״ס־ירעזירזזנט
אנםאני דע :אאלא ,העשיעי.
װאולטס
פיארילא ה .לא :״א־דיא

א־ער םון באנק.

אין דער גרעסמער ארן שטערקסטער ר»דיק»יער
אידישער *רכײםער ארדען אויף דער װעלם.

דעו וױכייגןן צק*נ*םײ
»עז «ין •*י ’ • ’♦*! ■im p

םיז אלע קלאוק פרעםערם װעצען אפגעהאצטען װצרען
אץ די פאלגענדע פלעצער :
יארלן — אין בעטהאװען האל 210 ,איפט 5טע םםריט.
אנקס — א*ן טעקינלי םװער גארדעץ 1258 ,באםמאן
ראוד )צװישען 168טע אוז 169םע םט(.

אניװיל װעט ט־טעז שבת אװענט ,דעם 9טען מאי,1925 ,
אין צײבאר צייסעאום 219 ,סעקטאן םטריט.
די פאצנענדע םדאנען װעצען אויפנע«מען װערען :
עיזיעקים־װ און דזשא־נם באארד באריכט.
אפים באריכט.
באריכט ײענען ארבייטסצאזמז א־נישורענס.
רעקאטענדיי־צאנס ,צום װאהצ און בעסטען.
♦
.
ברידער :די אויבענדערטאנטע פראגע זײנען זעהר װיבטיגע
און איהר זײט דאריבעד אױםנעםאדערט צו אטענדען און
קוניעז איז צײט.

עקזעקוטיװ באארד לאקאל .35
רזש .ברעסלאװ ,מענעדזשער.

כ א ײ עגו ^

אויפמערקזאם i

דער ארבײםער ױנג איז דער אײנציגער אידי•
שער ארדען ,וואס האט אן איעענעם סאנימאר־
װם פאוי דינע קאנסאמפטיװ מיטנלידער.
סעטכערם וחןרען ןןריימעגוםען ידן עלםעי ®ח  18כיז

פון

בדודער פארבער ,ארגאנ״זער פאר דעם
דרעם דױױזיאן ,נארינטעט אז די שעפער
נאטאיעי און םםאר״  237װ35 .טע
םטר־ט און רי ״כערגער דרעס״ זיינען
א•• י ר ־ ״ ה פאי־ די לעצטע זעקס װאכען.
עו םארלאנגט אז די באארד.אװ דירעה־
טאו־ם זאצ ערלױנען באויז פאםיםעם פון
 4אנ׳הטאט די נאגצע שעפער אנצוםיה־
רע; רי םטרײהם און אז זייער בענעפיט
ןאצ געהעכערט מערעז•
.....
דער פארצאננ װערט צורישנעוייזע?.

פאמפשאז-

ןןאלדמאן און ליבערמאן
S02 BROADWAY, NEW YORK

אץ דעם מאנאט טא^
ורעלען אפגעהאיטען ווערען

ווםעוםאי
ועם
 7.30אבענד טארפ
אין די פ^אנענרע ה^ואס :

בראנקס

הארלעם :

פאעעליםט םענטער 62 ,איםט 106טע פטריט

דאוץטאון :

 .5״פארװערטם״ ה«ל 5 ,־נ איסט בראדװײ
 .6בעטהאײע־ האל 210 ,איםט םטע םטריט

װיליאמםבורג :

דז׳טאזעף פיש,

םעהרעטאר־טרעז׳טװער.

 .7װיעננא האל 105 ,טאנטראוז עװענױ.

בראנזוױל :

 .8ל״באר לײסעאום 219 ,םעקםאן פטריט
 .9רוזדועלט ך?-

קלאוהם

זײט װיםען דאם די װייער ברעט•
לאך צו פרעסען װעצװעט און נע•
ציװיע ,װאם םיר האנען ב־י איצט
נעםאכט טיט די צונעפעכטע צײ•
ותנד טדטר  iyw»rpa«rאױף תאצץ
ויינען ערהצערט געהארע( פון אוני
וער פמסטארי-דאסטאר םאר אונד
נעזונד צו ױזען i n ,דער נערוך no
די צואװאריםטע פעך און די צופא־■
רעםע האצ־ז  upכרעננעז צו קאכ־

איםט נױ יארלן :

 .10ארב .רינג םענטער43 1373 ,טע םטריט ,נעבען 14טע ע־ר.

קוני אײלענד:

 .11ארבײטער ריננ סענטער 3109 ,םױר־ עװענױ.
זעהר װיכטיגע טרײד פראגען וועלען בײ די מיט*נגען אױםנענ
און פארחאנדעלט װערען
ברידער ,געדענקט אויך דאם ל,־יט א בא׳טלום פון לאקאל מוז יעדער
מעםבער אטענדען אםװײניגםטענם  1סעקשאן מיטינג א םאנאם וד;ץ
ניט צאהלט ער א דאלאר ׳טטרא;.:
מיט ברודער נרום,

עקזעקוטיװ באארד ,ר,לאוק׳ םוט און
ריפער אפערײטארם ױניאן לאקאל 2

ױזט גאר אונזער נייעם פעטענם
םיט די הופערנע צײװענד ,װעצכפ
איז אנערהענם נעװ^רעז פח דיי
נחןםטע ןמםפערטצן אין װאשיננ־
טאן אצם העכםם םאניטארישע וױי•
ניעטלאה

אעטערנעשאנאל לײדים גארםענט.װארקערם ױניא;.

ר
ע
*ונאקיםעןנ״די

TclopfcoiMi Worth 5623 5624

Dr.MauricePerlstein
םיזישען און םוירתטען
Bronx, N. Y.

1310 Morris Ave.,

Tel. Bingham 9315

 123פינםטע עווענװ
סעצעםאן

נײ יארק
.2220

סי ר פארקויפען אויך די לײטעםפ
סטײל ספימערס® .רוקענע סםים t»o

* $iןר^םיעי

םיר ה * מ ן אויך ■יגהינג מ שי ג פ
— די בעסםע אין מארקע®.
Mike Laura, Prop. T e i Orchard 327
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די שטונדען זײנען:
מאנטאג און דאנערשטאג ,פון  5ביז
 7פארנאבט ,שבת םון  10ביז 12
פארמיטאג.

 Neva York Cityי 168 First Ave.
near 10th 8treet

העיםט אלע צױןונםסינא •*רנמרם סים יײסי
קינפםע װעגעז פאז־סעדײ אח וגי  VIיויס•
»והינזען  neשווינדמר^ װעז איחד es'ip

אײןר

ניד •ויסקי״ייי » trwn r

 210איסט 5טע םטױט

עםענט אן אקאונט
פינפטע עװענױ און ו2טע סטױט

•

ציהט אינטערעסט

ניט קײנע דעמוױםס *"  v nאיחר־ נאישס
»  vסיס אונז.
אונזער ראט אח סאס י י 1אבם«יו® •ר*«.
שרײבם ddp -urw

לעגם ניט «פ אויף
שפעטער !

|EWISH ACHICULTUBAL SOCWTT. INC
Ml X 14th Si.,
H•* Y«rk cky

פיער פראצענם אינטערעסם י

די םעםבערס ױינען א׳״פנעפאדערט צו אםענדען דעם מיטינג

175EASTBROADW
AY,
ל .הייטאן,

םענעדזשער

א גאלדבערג ,טשעךםאן

פאר אפעריישאנס אוי^ מאנסלס און
אדענאידס ווערט גערעכענט :םאר
העדער  25דאל ,.פאר רעױואקסעגע
 20דאלאר.

ו דאלאר

עםענמ איצט אן אקאונט און קריגט %

אוע איחד ?יים נאך נים קײן םיםג^יד ,שאיסם זיו גלײר א! !

־יזײט

בארא פאו־ת :

אםען עעניױ אויסינר  • n• — rawגיי j6
 — wajitביו  1אותר.

םון דאון טאון ברענטש װעם אפגעהאלטען װערען

*

האנטס פאינט פאלאט163 ,טע םט .און םאוטהערן בדלװארד
ארבײטער רינג סענטער 542 ,איסט 145טע סט ,.צװישען סט.
ענש און ברוק עװענױס.
קלערמאגט קאסינא ,קלערפאנם פארקוױ* אץ 3טע ע־ו.

די אידישע אגױקולטור
)באראן הירש( םאסײעטי׳

חןי ׳*רג רינג וויז דןר קזל■
»ור זענ מי *ין דער איךי•
* ע ר׳ א רב ״ מ ^ ר

רורך די דז׳פאבערם און האט צוריקנע־
צױגע; די ארבייט םיז זעקם םירמעס,
װעיכע האבען »\ך ענטזאגט צו םעטלען
טיט דער ױניאן.
ברודער װאנדער רעקאמעגדירט אז דער
דרעס ארנאניזײ׳פ^ן דעפארטמענט זאל
אנפאננ נעיוםטען םיזאן ,םונתציאנירען
רעם דז׳עאניננ דעפארטמענט.
נרודער װאנדער׳ם כאריכט װערט
נוטנעהײסעז.

פארטאגט — »$2,500,0001
מימגלידער — ססס83,
ברענטשעס — 740
מי  jh$רימ שי•*■ ׳ד

נױדער טייננערג נארינטעט  mברױ
דער »יטער ראטעננעױנ איז *■וינטעם
פאגנ •lli'D
געװארען ניזנעס איידזדענט אין חןר
עײ*:
זינעטע
601
רוגין״,
און
י>:די
דרעם דױויזשאן.
די״ם־רםע האם געםעא׳פם איהר» נינן ר
ער באריכטעט אויך אז די ױניאן האט
או; א םטרייק איז דטרינער  \v mאיחר
חאט אינערנעגענען איחר קייס צו דער ק$ױ
עד^עהרט ;עװארטן .אזוי וױ זי
סי׳שאן און אצע צדדים נרייטען צן זײ־
אי״ר נ׳ט נעהאט םיעל ארנייט ,אי» דער  y iyבריעםם םאר דער סאםיעא?.
םטר״ס ניט .נעווען ערפטאגיײך .חנר
נרודער םײגבעמ׳ם כאריכט װערט
אפ־ם װעט אבער נעתטען א ׳טטעלונג נע־
דער ם-רמע ,אנפאכג נעקסטעז פיזאן .נוטגעח״סען.
נרודעד סטענז^ר ,פון אאשאא ,2
די פאאגענרע דזשאבערס חאבעז ■Vi
םאכט אױססערקזאם די דעלענאםען אויף
סעםעאט מיט דער ױניאז:־
אן ״אדװערטײזסענט״ װעלכע איז ער•
אצנערטא פראגטס
׳פינען אין־ דער ״נערעכטינק״ט״ פון דעם
.
פערןויא סאםפאני■
דעזיינער׳ס *אקא> אונטערנע׳פריבען םוז
אײ און  5vהטכסטיין
זײער כיענעדז׳טער ,םר .מיטיפעא ,װעדעי
ק־רני דרעם יאו.
די דזיפא־נט באארז־ האם בא־פאאםעז ניט
פע״׳טאן ,דז׳שעלענקא .KP
צו אנערמענען.
פאייפאדור םראקס
אויגעננליה
סחאלער און
די באארד אװ דירעקטארם נא־צאיסט
אז דז׳פענעראא מעגעדז׳שער ם״נבערנ ז*ול
.
סיננער און קאץ
יעודן און וױיםמא)
אויפנעהניען די פראגע ס־ט דער א־נטער־
דד־יפוס ,היינא און װאולםערמאן.
נײ׳טאגאא און זעהן אז אזעאכע טעות׳ן
ברודער װאנרער באריכטעט אויך אז זאאען פעהר א־ן דער צוקונפט ניט פא־
דורך די אונאערזוכוננעז סון די דז׳פא־ םירען.
כערס ביכער איז דער אפים געװען ער׳
טיט דעם װערט דער כיטינ; :׳!״.׳•‘א־
פא^נרייך א־ן ױניטניזירעז  16׳טעפער סעז.

װרך

קלאוק פרעסערס ,אויפמערקזאם I

דזשענעראל כענעדזשער׳ם באריכט

מעטבערס פון לאקאל  ,2אױפמערקזאם1

FIFTHAVENUEANDTW
ENTY-FIRSTSTREET
Member Federal Reserve System .

איצט איו די צייט
םאננען ,װייצ דער
נעהט אן .אין די
וועט דאם זעהר
׳ קומעז•

א;צר
סיזאן
סצעפ
*עיץ

געלדער אריבער־
געשי־קמ אץ אלע
װ ע ל ט טהײלען
שנעל ,פינקטל?*
און ביליג!

אונזעראינםערנששןגאל
מנױסס ױ*ווײ יוני■
לעאוםמנװענשאגס

)׳»•* 01ן«ן ןײ• ( 1
?״ט איחר ,ורוזיוכ״ען סיט  nאנדערע
יתיאגס  lieדער וומעריהוונער •רנ«י•
» 10כײדועגונכ יומיפגעקופען אורבא־
׳עעדיגט ,גדייט וױיטער פןורג״צוזעצען
»"  i0גרארײנ^ן יוארוי6 ,אד א ly in y r
און בעסער •4עבען-
*עס יאסט זיך זעחר גוט ,װ*ס איוזר
?יןאט אױסנעהריבען דעם עדעטען ,*mo
דער טאג װאס סימבאלמ״רט די כרױ
דערליכקײט און איגטעמאציאנ*ר 0סא-
*ידא־־יטעט פון די *דב**טער איבער
דער װעיט& ,אד׳ן טאג  iy:0t0 ivאײ-
0ר ױכירעאום קאגװעגשאן .א״ער ױבי־
 .ילעאום ױם טוב איז די פריװ־ פון דער
נאנצער וודכ״טער באױעמלג אץ אכיע-
ריקא.
״מיר װיגישעז״ האפען און גילײבעז
דאס אײער ארגאניזאצי 0װעט וױיטער
סארטזעצען דעפ קאמוי 5יס דעם זעי-
בען ״״•.טאי״ז און דרײסטיגקײט ,דאס
איהר װעט וױיטער האיטעז הױד h
פאן אין דעם קאטגי םאר דער באםוייײ-
אוננ פון די יױן ״עיזיאפען אינע־ דער
וועיט׳/
אינטערנעשאנאל לײדיש גארפענט
װאירקערס ױניאן,
מאריס זיגםאן ,י־־עזידענט.
אברהם ב»ר#ף ,סעקדטדעזשורער.
די צוױיטע טעלעגראטע ,צו דערסאנ־
װעג״עאז םין ארבײטעד רימ.רעזט זיך
וױ םאיגט :
״אין נאטעז םון די צעהנדרעע טוי•
זענדער מ״ם;רידער םון אונזער ארגאני-
זאציע ,כאנריסען כייר דעם ארבײטער־
ריננ ,צו זײן םעוי און צװאנצינ יאהרײ
געז ױבילעאום .אײער גרויסע ארנאגי-
זאציע מעג זיך־ כייט רעכט באריהמען
איז אנוױיזען אױף די םיי 4גוטעס ,װאס
זי האט נעטאן צו הערםען דער ארביײ
טעד באװעגונ.:
-״דעו־ ארבײטעד רי ;:איז ניט בי*ױז

 pv0WffM3אןעראס .און  DPיזעיעז
»ײן גאך אנד»ר 3מוזיסאיישן קרעפטען.
 opווערען אויך »ײן דראטאטישע
 ipoppipפון נייו יארק און ,אויו בא־
װאוסטץ רעדנער פון דpר ארנ״טער בא•
װענו» און פון אונזער ־וניאן .א:ער
װעגען  a nא *ווײטען מאל.
די פילאדערפיער דרעם און װ״םט
טאנער ױניאן האט יאײננעילאדעז *ו
רע• שדחת איע יאהאיס פון אונזלר
א־נטעינעשאנאי .זײ זיינען נעיאדען
* tPi^npjו שיהען  t״  ipבאנריםונג,
ױאס זאי נעדריקט װערען אין דpם סא־
װעניר ניר ,וואס די ױניאן גיט ארױם
יננו ד  o nױם טונ .מאנכע ל*,וקאים
האבען די כא13יסוננעז שוין ארייננע-
שיקט און אנדערע נאו ניט .די װאס
וױיען נ או צו^יקען זײנען נעבעטען עפ
ניײר *ו טאן .זי< חאבען צייט ג־יז׳ן
נעיזסטען דינסטאנ .שפעטער װ/גט זייי׳ז
 ivשפעט ,וױיי דער בוך כוז באלד זיד
אנפאמען דרוקעז ,ער זאי פארטינ װע־
יען איז צ״ט .די ^איואיס און א־ינצעל״
נע פערזאנען ,װאם ײייען עפעס צו־
שיהעז פאר דעם נוך זײנען נעבעטען ד»ס
באיד צו טאן.

אינסערנעש^אל יוניפי
חױז עפענפ זיך פױיפאנ
דעס 42םען דזשון
) D-rvסון זײג ( 1

צו זײן זזפער אץ קאגטרי צ זײ יאנען
זיך פארגינען דעם זעהר :ײטיגען מקסוס
כיויז א קורץ *טטיקעי צײט( און דאן —
צוריק אין *טא 2ארײן ! צזריק צו דער
םא״עיז איז דער *טטיקעגדער יוםט םון
*טאפ ! אבער פאר דיזע כיעניטעז איז דער
קורצער אפרוה ,דער קורצער װאקײיטאן
אין דעד רײנער ,םדי״טער לופט העכסמ
נוצייך ,העכסט נויטיג .װארים אט די
חורץ ״טטיסעי צײט׳ װאס די א־בײטער
פארברעננען אין דער ױניטי הױז און גע־
ניסען פון דעם נאטירױיבען פיאכט אדן
די אלע אטײזמענטם «ח פארגעגיגענם,
א ״כ צג צפי ט ס אסיי ע ט *״ ? ס  in tא
*ע• וואס פען באקומט דארט ,פרי״טט אפ דעם
בעדינע סאציאיע און קולטידערע
אינ־ קערפער און גײסט און זײ קוטען פון דארט
סטיטוציע ,־װאס עטעדיט צו
דינסט די צוריק פטוט נײ באלעבט ,םונטער און
אידישע אדבייטער אין אפ״ערײןא.
׳פ־עהיליך ,םיט מעהר ענערגיע איז זײעד
״דער ארבײטער רינג איז געבױט יעבעז און טעטיגקײטען.

געװארען מיט א כרײםען און עדעיען
גײסט פון מענשליכקײט .עס הערשט
דארט אפתיע טא״עראדן ,און אין דעם
ייגט די מאגנעטיי^״ע קראםט ,װאס
ראט צו איהם צוגעצוינען די גדויסע
מעסבערשי•.
״טיר האםען דאס דער ארבײטעד
רינג װעט םאר אײביג ביײבען די גתי-
סע ,וראנרעסױוע ארבײטער ארגאניזא־
ציע ,װי ער איז איצט און װעט *טטע&ןי
דיג סארטזעצעז זײן גוטע ארבײט פון
ברידעריליכע און קויטודעיע הייף״.
אינטערנעשאנאי יײדיס ;ארמענט
װאירסערס ױגיאן,
םארים דגםא;• ,דעזידענט.״
אכרחם כאראף ,סעק.״סמ^ודער.

 20י$הוימו ױכילעאום
פון דעד ררעפ און ווייםפ
םאנער יוני8ן אין פילא.
!'•לוס •• 11ײם 1 1

םיא אעננער״ האט ניען זיך ;*רוכינע־
זעהן ,אז די ילײטע זיינען נערע:ם .װא־
רים די ם־לארערסיער דרעס או.ז וייייסט
מאכער ױניאן עסזיםטירט שויז צװאנ־
*יג יאהר .עס איז צעהן י*ה'ר זינט די
יוניאו האם ייר ,אזוי *ו זאנעז ,נע•
שטזלס אױף די םיט און אננעםאננע!
פיהרען באדייםענדע קאםשען ,םריהער
 א>ם ילאסא׳*  15און איצםער א־ום יא־*9ל  £0עם .א־ז ׳שוין פבקר *ײאנצינ
יאהר זינם אינזער אינ^עתעשאנאא
ד.אט ארויסגענעכען א םעארםער םאר א
דרעם אוז װײםט סאכער ױניאן אין
פילאדעלםיא.
א>זא ,םון דעם 10־יאחרינען ױני5ע-
איפ איז כעוואחזז א  20יאהרײער ,און
די שסחה איז איצטער נאר גרעםער װי
סריהער .דער ױם טוכ וועט פאר׳״נמן
זװםאנ דעם 24טען ־ מאי .בייטאנ ײעט
נענעבעז ײערען א שעחנער קיאס״שער
סאנצערט אין דעם ארטש סם .םעא־
»מר ,אוז אין אווענד ײעם נעזזגבען זוע־
רען « גרויםארטינער כאנקעט און
.:ןזאנץ.

אויוי-חןם פאנצערט װעלעז שפיאעז
■ 25ערזאז 5וון דעם נאריהםםען םילא•
דקלםיא םיםפאני ארמסגמר ,אונטער
די פייזרקרשאםם »מ םר .נוזיסאו׳ ,דער
י גאריחםםער ם׳מליםט םין דעם אר־
פעםםזױ .מר .נוזיקאי װעם אויך שפי-
יען אײנינק םשעיא־סאיאם .איו o n
קאנצערם ווקט אויך אנםײל נעהםקן
סים ה»זנן חימנער ,א באריזזסםע םאפ■
דאנא זמגמריז ,די םא^אאיםמעז פו(
מ ם פילאמיפיא סיםפאני או־ימםט^ר .ן
■ 1י ותם זיננקן פאפואעחן ארייעס פיז די •

איזא ,די יענינע פון אונזערע טיט־

גיידער ,װאס זײנעז  p i rיזארמ נעוחנן,
וועילען ג*&ף דכער קומען אחין זױדמר
און וױדער .מעז דאחי כמחר • m? in
ניט מרײבען אדער אדטירען .איחר
כיעגט זײן גאנץ זיכער ,אז איחר װעט ױי
דארט טרעםען■ ,ונתט װי איחר האט זײ
דארט געטראםעז פאר א יאחרעז ,םאר•
צװײ־יאחרען און אזוי יױיטער , .אכער
רויםי? םון די צעדעמיגע טױזענטע מיט״
ג?ידער םון אונזל 1אינטערנע׳טאנאיל אין
גױ יארק ,םרױעז און מענער ,זײגען נאך
קײגסאל דארט ניט געװען? וױםיי םון
זײ האבען גאך דעם •ילאץ אפיצו ניט אג-
געקוקט ,האבען קױן אהנונג פוז דעם גאנ״
צען גאטור־סראכט װאס דארט געםינט
זיך  iװיפייל זײנעז נאך דא אזוינע ,װאס
האבעז ניט קײז באגרױי פון די אלע םאר־
געניגענס ,װאס עס האבען די כאזוכער
םון דער ױניטי הויז< און װיםי^ זײגען
נאך דא אזוינע ,װאש םאר^טעהען  5״דער
:יט ,וױ נױטיג עס איז םאר׳ן געזוגט זיך
צו :עכיעז כאטיש א קורצעז ײאקי״טאז,
גיט װען מען איז קראנק ,נאר װען סען
איז געזונטצ גאר א סך מענשעז נעמען
דד אן אנרוה עױטט דעםאלט ,וועז זײ
כיוזען עס טאן ,זוען זײ ?ײגען קראנק.
און צו אם די דאזיגע מעניעען דארף
כען רעדעז ,און םאד זײ דארף מעז ישרײ־
בעז װעגען דער וױכטיגקײט ארז נויטיג־
קײט פיז געפעז זיך א קורצעז װאקײיטאז
און פאהרעז דך אפלוהעז אין דער ױגיטי
הויז ,װאו םעז קען געניסעז םאר א בילײ
;ען פרײז די פארגענינענס םון דעם זױ
טעידיגען קאנטרי־לעבעז ,װאס עס יזאסט
צװײ ניאל אזוי פיל ,װעץ פיען װיל עס בא־
ה״פיען אין א פדױואט־פיאץ.
סעקרעטעד באראל האט די טענ פאר־
פערטיגט א צירקולאר ׳װעגען די ױניטי־
הױז׳ װעלכער װעט די װאך ארויסגעיטיקט
ווערען צו די טיטערלײט םון איע שעפער
איז דער לײדיס גארטענט אינדוסטריע
פון גרײטער נױ יארק ,איז װעלכעז זײ
װערען אױפגעפאדערט באקאנט צו מאכען
צװײטען די ארבײטער םיז די יטעפעד װע־
גען דעי ױניטי ד.ױז ׳ זײ זאלען װיסעז,
אז זײ קעגעז זיך ארע ניײך באגוצעז 6יט׳ן
•יאץ .עס װערט דארט אױך באקאנט
געמאכט װען דער פי:אץ װעט זיך עפענען
און װעז און װאו מען װעט זיר תענעץ
ראדושיסטרירעז . .טיר רחזיעז דאס ; איץ
איבערגעבעז די קומענדע װאר אין די
״גערעבטיגקײט״ .דא קאנעז טיר בלויז
זאגעז ,דאם די ױניטי הויז װעט זיד יעםע־
גען פרײטאג ,דעם 12טען דז׳עוה אוז די
רעדזיעיםטריתנג װעט ז־ך אנםאנגען כיא;־
טאכ ,דעם 25טען טאי.

 2Jפונקטעז װעגען תר געשיכטע פון
 .אזנזער אעטערנעשאנאל
 .1דאם איז א נוך םון איבער  600זײםען ,נרויסער ברך־םארטאם•
 .2דער בוך איז עעהן ,ארטיםםיש געדרוקט אדן גרויסארטיג
געבונדען.
 .3דער טעקםט פון בוך כאשםעהם פון איבער  150,000װערטער,
א חוץ אינטערעסאנםע בײלמגעם ארן א סולדטעעמע ביבליאגראפיע■.
 .4דער בוך איז געשריבען אץ א לײבםע פליםיגע און פארשטענד־
9
ליבע שפראך.
 .5דאם איז א געעיכטע פ,ץ פאלק .די ארבײטער זיינען די העלדען
פון דעם בדך.
« .דער ב־ך איז די ארב״ט פץ א געלערםען .אלע טיינדנגער אץ
יטטרעםונגען דוערען אכיעקטױד בא־אנדעלט' .
 .7אויף.א אינטערעסאנםען אופן דוערט דערצעהלט די גע׳טיכםע
«
פון אונזערע גרדיםע םסרײקש.
^ דער בוך ענטהאלט אונטערזובוננען אץ כאטראנטונגעז םון דער
ענטוױקלונג םון אלע צוױיגען אץ דער אינד־םטריע.
 .9עם גים א קלארען בליק אוי־ז דעם א־צםיכעז :אנג פץ דער
y 1
אינדוםםריע.
 .10דער בוך פארםאגם אן א־צר םדן אינפארמאציע װעגען אלע אנ־
שטרענגוננען צו רעםארםירען אונזער אינדוםטריע אץ זי אויםהויכעז צו
.
־
א חעכערער עקאנאםישער מדרגה.
 .11עס איז א פאלשםענדיגער רעקארד םון די אלע אמאליגע רניאנס
אץ דער אעדוסםריע.
 .12יעדער לאקאל פון דער אינטערנ-שאנאל געםינמ זײז געשיכטע
׳
*
אין דעם בוך.
^^^ .13דער בוך איז אן עדױק״שאנאל אונםערנעוזםוננ פון הענםטען
 .14דאם איז א װיבםמער ,א־םפארגלײבליכער ב״טראג צ• ד־יר
*
־
ארכײטער־ליםעראםור.
 .15דער כוך איז פון א באזרנדער װערט פאר די םיטגליחזר װאס
אינםערעשירען זיך םים׳ן שיקזאל פין אונזער אינטערנײשאנאל ױניאן
tJ 6רער  .איז ארױםגעכעשען נעװארעז פון דער באװאושםער
פאבלישינג הויז ב .װ .היבש אינקארפארײטעד.
 .17דער פרײז פון דעם בוך איז  5.00דאלאר.
 .18םיםגלידער פ.ץ דער אינטערנ״שאנאל קאנען באקוםען א בדר צו
y
^ *'
א האלבען פרײז ,פאר  2^ 0דאלאר-.
 .19דאם ק»נעז יײ באקוטען נאר דעמאלט ווען זײ סוים;מ דטם בור
ר
v Iy K
י
•
אץ אםיש פון דער ױניאן.
• .20דער אםיס פץ דער אינםערניישאנאל 3 .װעםט 16 ,טע םםריט
איז אםען יעדען מאנטאנ און דאנערשטאג ביז  7אוהר אץ אדועגט ,װאו
די נױ יארקער מיםגליחןר קאנ;ץ באקוםען דעם כוך.
 ,ײ ע ר ^ ק א ל ^ י פון דער פראװינץ קאנען באקומען דעם בוך אין
 •22קײן מיטניליד פון אונזער אינטערנײשאנאל ירניאן דארח נים
פארפעלען זיך אײנצושאפען דעם בוך. .
 •23דער כוך ווערט זעהר שםארק געלויבם פץ  , Tגרעםטע ליטע־
*
*
■'
ר»ט .ר־^ריטיקער אי^דער עגגלישער שפרמך.

ױ יעצסיגע ומי נימר
װערען«_6נמשאפפ
אנשטאט דעם םארפערטיגען
םיר איצט צום דרוק א קאמביניי•
שאן דעי און רעסיט נוך ,װעלכער
האט זיך ארויםגעצײגט צו זיק
םיל ■ראקטישער אץ ניצליכער
וױ די כיז איצםיגע ״דעי כוקס״.
םעקרעטערע װערען דעריכער
אויפפערקזאם געםאכט ,ניט צו
לאזען דרוקען און זיך דט אננריי•
םען םיט רעםיםם אדער דןןי כי־
כער ,װײל דער קאםבינירטער
בוך װאם םיר װעלען אין גיכען
האבען פארטיג ,װטט םוזען כא־
גיצט װערען פון אל סעקרעטע־
.
אפיליאירטע אר־
רע פץ אונזערע
גאניזאציעם .אלע אנדערע פאר
מען פון דעי ביכער אדער רעסיטם
װעלען באטראכט װערען פאר ניט
אפיציעל אדן ניט געזעצליך.
ברידערליך אײער,

א .בארא^,
גענערמל סעקרעמאר,־ טרעזעורער,
*עטערנע*#נ#ל לײדיס גמימעג®
װןןרקערס ױנימן.

יער רעקארד און פובלײ
קיישאן דעפארטמענט
א .ל .ג .װ .ױניאן
םאדערט אוי־ אלע םעקחוטערע
פון די אפיליאירםע לאקאלש צו
ארײנשיקען יעדען םאנאם בעפאד
דעם 15טען :
 .1אלע ״דעי כוק״ בלעטער ,װאו
זײ שרײבען א*ין די אײננאםע
פון אונזערע םעמבערם;
ב .די שפעציעל צוכעגרײטע אינ־
 .דעקש קארדש פאר יעדען נ*יעש
טראנםפערירטען אדער צוריק־
ארײנגענוטענעט םעטבער ;
 .3א ירעפארט מיט אלע א״נצעל•
הײטען װעגען יעדען מיטגליד,
װאש איז דורך דעש טאנאט
נעשטראכען געװארען ;
 .4די נײע אדרעשען ,װעלבע די
מעמבערס גיבע; אז װען זײ
בײטען זײערע װאױנונגען.
לױם אונזער קאנשטים־ציע קאן
א לאקאל באשטראפט װערען פאר
פארנאנלעפיגע; צו צושטעלען די
אויבען געפאדערטע אינפארםא־
ציע .םיר בעטען דעריבער יי
כאאטטע םון אונזערע י־ניאנש צו
זײן אבשאלוט פינקטליך,.

ל sס  8ל_םעסדעםערע
מיר האלטען םאר נויטיג אײך
אויפםערקזאט צו מאכען דאם די
פער־קאסיםא צו דעש דזשאינט
באארד און אלערלײ אנדערע
אשעםםענטם ,װעלכע װערען אויו?
די לאקאלם ארויפגעל״גט םון
צייט צו צײט ,װערט כאשםיםט
לוימ די צאהל םיטגלידער װעלכע
איהר האלם אוי־ די כיכער פון
דעם רעקארד דעפארטםענט םון
דער אינטערנעשאנאל לײדיש נאר־
םענט װאירקערם ױניאן .עס װעט
דעריבער זײן איז אײער טובה צו
אעפארםירען אוי,פ אן אפיציעלען
אופן צו דיזען דעפארטםענט װע־
:עז יעדען םעםבער וועלכען איהר
שטרײכט .םעכ דאם זײן צוליג
דעם ,װײל דער מיטגליד געםט א
םרענספער אדער דערפאר ,וױיל
ער איז ריקשטעהענד אין דיום•,
אדער צוליב אירגענד װעלכע אנ•
דער אורזאך ,אץ דאם װעט •פאד־
םייחמ םעלע ,װאו לאקאלם זאלען
דארפען צאהלען פער קאפיטא
און אםעםטענטם םאר טעםבערפ,
װעלכע זײנען באמת ניט םעחר
אין דער ארגאניזאציע .זײט ןי־
כער אונז צו לאזען וױםען װיפיל
װאכען דױם דער געשטראכעגער
םעםבער איז אײך געבלינען שול־
דיג איז דעם םאנ ,װאם איחר
שטרייכט איחם.
םיט ברידערליכען  .גתם.
 nא .סקולטאן ,דירעקםאר.
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New York, Friday, May 16, 1925

ארנײטסלאזמי אינשורענס  Wאין קלאןק טרײד הייכט ®רעז .זיגמו גין׳יה
אין ניוp*ir
אן צאהלעז נענמפיסרשטע זואך אין חשזז
דער פאנד םאכט אױף א רעדזשיםטרײשאן אפיס אין נומ .ס איסט מצטע גאם — .ארכײטער ױאס ז״נען גיט
צוגעשריבען צו קײן שא» דארפען דארט זיך רעחשים טרירען.
עס איז שוין איצט כאשטימט ,ד*ס
דער ארבייטסלאזען א ’נשורענס*םאנד
א־ן קראוק־טרײד װעט אנהױבען סונה־
צ־אנירען רי ערשט pװאו סון דעם קו־
מענדען םאנאט דזשון '.אין יע;pר װאך
װע־־עז נעמאבט ײערען די ערשטע צאח*
לוננען פון ארב״טםלאזען O’eyipa־
םאנד צו די קלאוס־ניאכער ,װאס זיינען
די ערשםע צו זיין באר?כטינט *ו נא•
קוסען ארבייטסאאז^־בענעםיט.
די כאלים ,אדער די ״רולם און רע־

נוא״שאנס סון  dpiאינשורענס־פפנד
דינען שױן אײדגע מאל דערקל?רט גע־
װארpן אין די ״^רעכטיניזײט׳' ,מיר
אליין האנען עס שוין אייניגע סאי ;ע־
טאן ,און דאס איז אױך נעטאן נע־וא־
רען פון ברודער דושײסאכסאז ,דער ניע־
נעדזשער פון דעם אעשורענס־א.־! ?״־
כעל־דע^ארטמענט םון דזשאינט נאארד.
אנער װי עס שיינט ,איז עס נאר אלץ
ניט נענוג קלטר פאר ש*לע קיאוקניא־
כער ,און דער עואם האלט אין איין א;־

קלאוקמאמןו ױניאן געודנם א ודכטיגע
קײס געגען די פירמע ר .סאדאװסקי
װײס־פרעדדענט •ערלשטײן כרענגט ®אר רי קליוגען פאר׳ן אומסארטײ-
אישען טשערםמן — .דער טר״על האט געדױערט קגאמע צוױי װאכען.
— די פירמע םוז כאצאהיען )85i׳ r$4אלס א שטראף און בעק r s
די באװאוסטע גרויסע האאוס־םירםע
ר .סאר^װסקי און קא .האט מיט דער
קיאוקמאכער ױגיאן אן אינדױױדועלעז
אגריכיעגט ,אבער די פירמע האט דעם
אגריײענט ניט דורכנעםיהרט .אין די
שע»ער פון דער םירפע זײנען שארגע־
קוטעז אײניגע םאיאעצונגען שון רעם
אנריטענט ,םון װעלכע די ארבײטער
האבעז גיט •װעגיג געליט^ ,און די ױני־
אן חאט באשלאסעז צו מאכען א םוף
צו דעם און רו^ען די םירמע צו פאר־
אנטװארטאיכקײט .די זאך איז איבער־
נעגעבען געװארען צו װײס־ירעזידענט
ד .שערלשםײן ,דער םענעדזשער פי4
דיסטריקט%אםיס גומער  1שון דזשאינט
באארד ,און ער האט זיך באלד גענוטען
פארבארײטען די קאאגען געגען דער
םירטע.
די םירמע סאדאװסקי האט אן איג־
סייר שא• און עטאיכע אױטסײד-שע-
*ער ,װאס װערען אנגערופעז ״ױניטס/
זײ װערען ניט םאררעכענט אאם אויטסײד
שע6ער זאנדערען אאס א סײל פון
דעם אינסײד שאפ םון דעד םירכיע
און פאיגריר דארםען אין די אאע %ו•
ניטס״׳ אין די אאע שעיער םון דער
םירטע ,זײן די ועאבע ארבײטס־באדינ•
נונגעץ .די פירמע דארף זעהז ,אז די

א הלאוס שאפ־סשעדםאן

מיםיננpinשנתכײטאנ
איןספײװעסמססאםינא
דעם שבת נײסאנ« 1 ,זיינ?רopii ,
אינעהאלטען ווערען .א םיטיננ פון די
קלאוש שא»־טש?ראייט ׳  .פון די ipiptp
װאם זײנען אתטער׳ז קאנטראל פון
ד־סטריהם אפיס נוםער  ,1פון דזשאינט
נאארד ,םון !ועלכען ם! .ערעילשטיין
,
א-ז דער טpנpדזשpר* .
• אלע ביזנעם אײדזשענםם פון  .דפם
ד־סטריסט וועלעז  |pa*nבאזונד?רע םי־
טיננען םים די ם׳מר^ייט •ון יי שע־
פעי װאם זייג?| איגטעו זייער.סאנט־
ראי• די *ל 9טיטינמז  jp>paמחאממן
װערען אץ סטיױועסאנט קאם־נא2 ,טע
יײענױ אוז ido .pd8־׳ .o
ברודער ס* .ער?ל׳«סיי , 1רער מע־
נעיזשער פזן ד?ם דיםםרישט אפים נ■431
 1וועם •  trti ^ pipiuאויזי ן* סיםיג•
מן• אױזיי די םיםיממ װעלען ליםקר
טירט, ,מער?ן .וױכםיגן פראגעו Tin :י..1
Msim •un tin lui

ארבײט װאס זי האט׳ זאא םארטיײ׳ט
װערעז גאײוי איז די אאע ױניט־שעפער,
כדי די ארבײטעד םין דיזע שע1ער זא־
אען באהומען א גאײכען טײא ארבײט.
אבער די םירכיע האט םאראעצט דעם
אגרימענט .זי האט ניט םאיטײאט די
ארבײט גאײיך צוױשען *די אאע ױג\ט־
 l y iy rאון אאס א צונאב האט די םיר•
י׳יױם ײטי וײס do.

םיעכען דך װעגען דעם אין רי דגיאן״
אפיסעס .עס איז א נײע זאןי ,א דיע
אײגםײזרװ; אין דער ױדאן ,און ־ער
עואם ,װי עס ׳טײנט ,באגרײםט  dvנאך
אאץ ניט .כדי ארײגצובדענכעז א בי״
סעא כיעהר קאארקײט װעגען דעד פיא-
נע ,אז דער עואם ^א וױסען װער עס
דאר1י זיך װענדען נאך איבײטסאאזעך
בעגעפיט די ערשטע װאך אין רר:ײ\,
װער אין די צװײטע׳ װער אין די דריטע
און אזזי וױיטער ,ײעאען נױר דא נאך
א מאא םארעפעגטאיכען די א^ע ״ז־ו^ס
און חןטאײשאנס׳ םון דעם אינשורענס״
םא:ד׳ אויט וױ דער ״באארד אװ טי־אס־
טיס״ ,װאס האט ד־ אויםזיבט איבעי
דעם פאנד ,האט *אויסגעארבײט.
אס זי מזז די ״מיס «ח חן?ויײ״

י״אי 0״ •

יעדער יאהר װעדט אײגנעטי^ט
.1
אין צוױי #עריאדעז ,באשטעחענד פון
דעם ס*רינג סעזאן און װי;טער סעזאן.
דער סיריננ סעזאן װערט ;ערעכענט
םון דעם ערשטען םעברואר נ־ז דעם
31טען ױאי ; דער וױנטער סעזאן — פון
דעם 1טען אױדסט ביז דעם 31טען
יאדאר.
 .2יעדעד פעזאן באשטעהענד פין
 2Gװאכען װעיט אײננעטײאט אין 2
פעריאדען —  17װאכעז איבייטס־צײט
און י 1װאכעז״סיעירצײט.
 .3יעדעד ארבײטער ,װאט ױעט
זײן ארבי־יטט^אז אין פאיאױף פון א
סעזאז דעהר וױ  9װאכען װעט דיז
) ci^yאוי >1זײפ (.5

»־עז-לע;ט רפריס »•)»•) *יז דעס
דינסטאנ א־ן ד»ר •ריח IPoiPPJ(r*TP
שון דעי סװצער ריס» יי| י 9י B9P11
דער
און ה»וט זיך נ ל ״ו ג»מד׳ון
ארנייט.
וױ דעי ’צטייגןר  ’ m ,I’M 1גיײו
נאלאנעיט # ir'w wון  opo*9ppאון

א״נצעמע ו*ר9101ןnr twn 9011 ,

נעױא־ט או־1י a־Jim ,o r 19301 1<1׳«ט
פאיצ־נרעננען  9o n wז*נ»ן נגית
יע* ײניא; און די •רנײטעײניימדנג
4
בכאא.
אין שיקאנא איז יחנו .דנטאן liniyi
נ^ױז 8 #אד טעג אץ ור חאס דאמו
געהאט ,יױכטיגע מיטיננצן «ו| ‘V tw
רענצען נ״ט יי יימ טייי^! סיז איד
זע -ױ;יאן אץ יעגעד ׳עטאדט ,עד
האט נאכגעזעהן די אאע ■ונמטען פון
דעס יזאאולן*-גדינ**נמ ,ו1אס דאדט « f
;יט יאנג ציריח אונטעמע׳צױנצן טן-
0אאוקטא 03י
װאיצן צײי״צאן
דזשאינט כאארד און די דאנו000ט״עױ
רעױס אסאסיאי״עאן.
אייין ״עילןאגא ,וױ אונ״עסום vn ,די
פראגע יױ צו ראכען ׳ אז חןר פרײד״
אגדיטעגט זאא •יגקטאיך דודננצפיחדט
װע-ען אין די ש 000ר ,און o n ! f in
האט ויך געי 0דט אױוי  nניטימיז «!1
הא;פער;0צען װאס 0ר זזאס דאדט ביײ
נעױאױנט"* .עררענמ ויגמאן חאט,
פא-צטעהט דןי׳ גאײכצייםע א«0זױ!01
װאש עש דא*ף געטאן יךערען^ נדי די
אאע פיניזטען פון  cyiאגד*ד0נט זאי0ן
דילנגעפיו־־יט וו0ױען אין א 0כ 0ן ,כד,
דער אגריג׳ענט זאא פיניןציאניד0ז וױ
עש באדאיו״ צו זײן ׳ אין די איגט0ד0״
סען פון דעי ױטאן און ז׳״ אדני״ט0ד
אין די •״ /! m i

אינטערנעשאנאל ױניטי הח עפענט דך פױטאג12,טעז יזני

רעדזשישטריישאן װעם זיך אנפאננען םאנסאנ ,דעם 25טען םאי ,אין אפ'ש פון דער א־נםערנעשאנאל - .םע^רעטער
כאראף שיקם ארױם אעפארםאצ״ע איבער די שעפער א*ן באצוג די ױניםי הױז.

סעהרעטער אב .באראןי איז דער
ט״שערםאן פון די ױניטי הויז סאםיטע,
װאס ירעזידענט זיגטאז האט בא־
שטיםט ,און װעאכע האט אונטער איהר
אױפזיכט די פארװאאטוננ םון דער אינ־
טעמעשאנאי ױניטי הױז ,װאס איז גע־
װארען דאס אייגענטום םון אונזעד ;אנ־
צער אינטערנעשאנאא .דער יאאץ בא־
אאנגט איצטער צו די גאנצע אינטעד־
נע״שאנאא ױניאן ,אןן די ױניטי הויז
דארוי װערען די זזכיער״הײם ,דעי ײא־
קײ״פ«ך»אאץ נייז אאע אינטערנע״שאגאא
םיטגיידער און זײערע םאםיאיע 6םון
גרײטער גיך יאדס און איטנעגענד און
ײ
אױך פון פיאאדעאפיע .װאריש
ױגיםי הױז נ0פינט זיך צװישען נױ

וואדצוםלונילעא
אוןדדעסמאכקר
־ פון דעם זונטאנ בלייבם נאר איין
װאך ציים צו דעם נרויסען ױבילעאופ־
ױם־םוב פון אונזערע דרעס און װײסט
מאכעד פון פילאדעלפיא .דאס רועט זייז
דער *20יאהרינער *ונילעאום םון דער
ווײסט «ון דרעםםאכער יױניאן ®־ז פי־
לאדעלפיא ,א1ן 1י נאנצע ארבײטש* רא־
'וועגוננ סון יpנpר שטאלם נרייט זיו זו
י
• דער שםחה : .י :
אבער דאס איז ניט דער יום־^יכ
נאר פאר םילארעלפיא א>ײן .עם איי
לער ױם־םוב פון אונוער נאנצער אינ־
ט 9ת?שא]אל pe ,רpר י ארגײטpד *«s

'וחמתג אין אםש־יהיי.

די יוני» 0t
•?מחח ,ייע

עאאדעז  w 1איחר
U *3101

’^ת^י«,י?■ti
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 •T’Kימ ותיי׳נז

יארק אלן פיאארעאפיע — עש :ערט
די זעאבע צײט צו םאהרען אהץ pc
םיאאדעאםיע וױ פוז נױ יארק .אין
סעסיעטעי באראף װעט די װאך ארױש־
שיקען א צירקואאר צו די ט״עעדאײט
און טשעראײדיס םון די יטעפער אין
דער אײדיש גאיטעגט אינדוסטריע פון
נױ יארק און פ^אדעאםיע ,אין װעאנעז
עס װעיט גענעבען װיכטעע אינפארניא־
ציע דועגען דעם אנקומענרען שיזאו א !,
דער ײניטי הײז.
דער צירקוי*אר אײענט זיןי װי

אין פאיעכט ■ארפ אױף די ,ניױ?
בעמ״ ■ pcענסילװייניא יוזם עפקנען
דעס ז־בעטען סיזאן ,פײיםאנ ,דעש
12טען דזש־ן ,1925 ,און םיר האבען
א»ך פ־טצוטײלען א סך װינטינע נייעס,
 pcדעם סיזאן  wװזןם די ױנ־םי
)עױס * hmוייס )w.

אינה«לם*פאו-וױיכניס

םא^גם :

״ װעיטעי טשעיטאז ,אדעל ט״-עײ
אייךי •
די א־נטערנע׳טאנאל ױנ׳ט  ,הויז

״:ערעשסיגקי-ם׳ /נוםער 20

□
 :1מיצינג •ון דזשאינ® בא*0ד V W

מאכעי ױנייון  -דזשאזעוי פיש•
ז״ט ז» .:וױי ® ’®ינגען פון irtip p i ?7
ב^איד י*ק י־צ■■ דושוי״וס ■ארםגאי.
זײט  .4די #י־ני׳פ ■ון אונזעד עדי;?ײ»» ‘
נאל דע^רשםןנ• לעיטלן סיז*ן  -־ א
סמעף י80ארט0ר .בינעי «יי מי י׳-ן
יעייאי *רנײםעי־**£ם.
אויס דעם יעבעז *יז די קדןוקמןך
זייט
כעי יוניאן *ין •ילאדעלייי « -ב.
געװיס שיקען זײערע דעיענאציעס און
גאידען .אוי•׳] ער׳יםען מאי באגקעש
ױן •־*קאל »•? — א גאסס
באגריסונגען.
וױ פיר האבען שוץ אמעװיזען אין זײט  .Hםר״ד׳און ארג0גיוא»יאגס יראגלן.
רער ״נערעכטינהײט׳ /וחוט דער ױם־ יײט  .7אײביגער יחוס — אבחזם רײזעז.
םײנע יזז-ער —  ■0סאיאמכ .יינםלר־
םוב זײן זונטאנ ,דעם 24טען םאי ,א
ני״«א;«ל קמיצנדאר — ח .סקויסאז•
זײט  .8עדימאדיעיע נצשיילז.
װאך םון דעם זונטאג.
זונטאג בײטאג וחןט געגעבען װע־ זייט « .קאםוניזם  -יעאז כאזאנאוױםש.
דען א קיאםישער קאנצערט איז דעם זײט  .10איגםערעסאנםזן •א?מז זדעגען
׳•װינדזונם ךװישען אי^ןji p i ? .״ t
_ יי (j
באװאוסטען ארטש סטרים נמאםער און
אין אװענד וועט געגעבען װערען א זײט  .11װאונמײקיג^ר 0 --ל  .00דדיי
אמת׳ע ״חים »יו" סי«מז )*עליעםאן(
שמהנער באנקעט איז טאנמ. .
־ דער יעב0דיגער.
אױוי דעם סאנצערם װעאען שסיאען דיט  .12פערדינ^גד דא* 0י י— « .ר.1 .
• 25ןגרזאן םין דעם באריהםטען םיאא -זײט  .13קוידזן ׳יםולסען: -.
דעאםיא סיכיםאני ארזזעסטער ,אונםעױ זײט  14און • — .15ד« .ון שיזסען.
דער פיהרערשאםט םון מר .נוזיסאף! ,ײט  .10ױנזערע יאמיס »0י0י 10די גא־l
*רייאונג וון  mrjp’si«i״ r®i»BOrm
רעד באריהמטער משעאיטט פון דעם
ייו •לע תנחגד .י jwi « 3 > r i r
> *1לו& וווי1י • Mf
קאגצעו■ מם ינזו J0BTQ n \m

