
 D*n «ד פאײאכתן. און פארנפטסס
ntm ייין סיפ  i n n\ חניזגאפען די 

 חייסש עס װאס סעםפעל, ריכטעען «
*w n r a w e a י צו ואררפט  אינטע״ ו

־ און ארבייטער טױזענדער lie רעסען  זיי
in׳ i קינדער. ?ליינע

 דעיע־ אלע ne איז רעדע זינטפג׳ס
 דעם סיט נעװארען אױ&נ*ה*רט גאטע]

־ אינםערעס. נרעטטען
 נע״ אויך רערע זײן אין וו*ט זינטפן
 ניי׳ן זאנעגאנטע רי פון נירד א מילדערם

i פון פיחרעד ״רעװארו^יאנעדע״ n 
 ײאס נאױיזען אח יוניאן, סאנער קלחופ

 טענ־ פריכציפלפזע און שוױנדלער א פאר
זיינען. דאס שעז

ז יזאס זינסאן ״  םארענדינט רעדע ז
w פאמענדע מיט i n:

o םיט ״זאל n י-<נד חײנטיגען »T 
 1פא םאג לינשינער נייער א אנהױבען

i n בא־ טון טאג א באװ^וננ, ױניאן 
i סיז םוייאוג; n באװע־ ױניאן נאנ«ער 

 שארלא־ תאסוניםטי׳טע דיעזע םון גו:נ
טאנעם׳׳.

 קרעדענשעל םון באױכטען
קאמיטעם רעזאלושאן און

 װאיר״ מײיגערי דער ם\ן ראוז, אלעקס
 דעד פאי־ באריכטעט חאט ױניאן, קערס

ײ אז סאסיטע, קרעדעניטעי  קאג־ דזצר נ
 מצלענא־ 500 פארטראטען זײנען םערעגץ

 סעריערעאםטעז צענםראלע 17 םון טעז
I אוז אינטערנײ׳מאנאלס און jo אסארע> 

 ױניאנס ינאקאל די צװישען ױניאנס,
 רעאױ־ די םיז םאו־םרעטער אזיך זיינעז

 װאט ,35 און 9 ,2 יאהאיעז נאניזירטע
 די אינטערנ/ךטאנאל. דער םיט מטעוזען

 אז רעקאמענדײרט, קאםיםע קרעדענשעי
 ער״ דעס מיט און צויאזען, זײ זאל מען

 ::,באװעג ארבײטער די אז קלעהרען,
 די איס פארטרעטער דיעזע אנערקענט

 יאיזא• דיעזע םון םארטרעםער אטת׳ע
 קרע״ דעד פון רעסאמענדאציע די ילען.

 גע• אױפגעגומען איז האמיטע דענשעי
 אפיאדיססע:- ׳שטורמישע פים װארען

טען.
t? דער סון כאריכט דער v r w i l r 
געװארען. נוטגעהײסען איז קאםיטע

 טיפאגראםיסאל דער םרץ ראסאף, א.
 בא- נאכדעם האט סיקם״, ״ביג ױניאן

 קאסיםע רעזאיורעאן דעד פאר ריכטעט
 רעזאיוציעס. דריי םארגעלייענט האט און

 םרינ־ אמעםײנע אן איז רעזאמציע אײז
 רעזא־ צוױיטע די ערה׳,עהרוננ. ציפען
 זיך זאל קאנםערעגץ די אז איז, ילוציע

 קער• ^טעגדיגער א אין ארגאניזירען
 און בעאמטע שטענדינע טיס פערשאםט

 אין קאםיטע, עקזע<ןרטװו שטענדיגער א
 ,cm װעגעז איז תגזא^וציע דריםע די
 סאראײניגען זיך זאלען ױגיאנס ע5̂ אז

י״ז און םינאנצײ!? מיטצוהעהסען  מארא̂י
 קאםף איהר אין אינטערנ/ךשאגאל רער

קאמוגיסטעז. די געגען
 ערקיעהרוגג פריגציפק דער אין
 םאר־ דער ו׳ועגען איבערגעגעבען טערט

 װאס ארבייט, צושסערונגס און ניכטונגס
ױ די אין אן םיהרען קאסוניסטעז רי  י

 ױניאן א באשא^עז ױי אזוי װי ניאנס,
 אונעהר־ דורך אזוי װי און ױניאז א אין

)10 זײפ אויןי (אזלוס

^ן  ריויג » נעפח«ווען אק מגפערעגץ ױנ
מן, ׳■'•לימקמי,  ן מגמער און םײנססמן נעקער

10 ער׳טפע די גימ אינ»ערגעשאג«ל כוק פאקעם

,w o r t  a, ח*נס*ן, װײס־פרעזידענט 
 —סװפ*יע. ׳פפורעסדיגער א סים ען

קסנפע^נץ - קמםף. דעס ןלפען
ןןתסדוירטע

 ותרעו ערסלזחרט דא זאל פוריסס׳ןן.
 טערער.0«ו פאסוניםט״פמ ד סלחפמ

פאסוניזם סים אז ,irtim יאי
a n ניט נפװ׳מיננ ױניין טרייד די 

jrj«p \nwi ,זיי אוינ קאספראסיסען 
w>vw אין מאספוי י *ויפוזוינ«ן m ד  י
 דער םיט ניט »י וויסען, זײ זאל׳ןן גיאן.

o ױנייון n ײ  קעםםעז, vt אויסקוסען ו
 נפװענױ.;, ױגיאן «*ער1 חנר טיט נאר
 אלע פון מאהט פארא״נינפעז־ ר01 סיט

ױגיאגס.
 אויםנע־ זיינען יוערטער נעקערפאג׳ם

 אפלא־ ׳פםורסדינע םיט נעװארען נוםען
דיספענטען.

 קולאק קאמוניסטישער דער
 זאגט װערען, פארניכטעט מה

 פרע• וױיס אינטעדנעשאנאל
האכמאן זידענט

 פארנע־ איז רעד;ער געשסטער דער
 דזשי־ װיים־פרעזידענט געױארעז שםעלט

̂וט װעלכער ח«וכמ»ן, לױם  א נעסראנען ה
אװא׳ויע. נרזיםע

אײ־• אפנעשטעלם זיך חאט האכםא]
 ױניאז, סלאוקטאכער דןר אין לאנע דער
 םון *ושםאנד ס־ויערינען רעם י1אוי

 הא־ תאמוניםטען די ונעלכען *ו כעםלער,
 ער און קלאוקםאכער, די נענראכט נען

 װילען םיר אויב אז ערקלעהרט, האט
 טוז נאװענוננ ארב״טער די ראטעװען

 פארניכטעם קוייאק תאמוניסטי׳שער רער
ײערען•

 די סריגט זיגטאן פרעױדענט
אוואציע גרעסטע

 איז רעדע ױןובםאנ׳ם םין ענד *ו
 עד 1אי אנגעלוםעז זינמאז יחזיידענט

 םערשװידו־ינ־ריעזיגע א נעתיאנען האט
 האל ו*ער «וװא?ויע. צאנ״פטערענדע און

 אפלאדיסטע:־ די 1פי נעשטורעםט חאם
 װאס נעםט, איז דעלענאטען אלע טען.

 גאלערי•.!, דער אויף נעםונען זיך ח#נען
 די םוז צ״טונגם־רעפארטערם די אםילו

 אויםנע־ זיר האבען צייטוננעך, עננלישע
 זעלכע די אפלאדירט. איהם און שםעלט

 ע,־ װען נעחראנען, זיגםאן חפט אװאצ־ע
 אדרעם*־ צו נעװארעז םארנעשטעלט איז
?אנפקרזגץ. די יען

 נ«ד־ נעדעדט האט זעמאן פרעזידענט
 א נעײארען אפנענעבען איז עס ווי דעם

 vt?'D*p רעזאלוציאנם דע־ םון נאריבט
 אננענוסען זייגעו רעזאלוציעם ,די אזן

 נענע־ רעדע זײן אין האם ער נעװאושן.
 אומנליה־ דעם איבער אינערבליס אן בען

 ויי1א װי און םטדייק קלאוסטאכער ליכען
םטרײק דעם האבען ?אםתיםטען די

 פאר• סאםוניםםישע די םים פפםף »
 פהן ק»«י » ;םאי־שװערזר און רעטער

i( איז — פפספראסיסען n v אײנ״ דער 
 500 איבער די פון נאשליס פםיםימד

 «ענט־ 17 םון סארטרעםלר טען,0חן<פנ
 לאהאל־ױניאנם, 150 אזן ױניאנם ר»לע
י אויי  יויז ויפס ױני*ן־פפגפ«חנגץ, מ

 אװענט ויגסטא: נעװארען פפגעהסלםען
האל. בעשהאווען איז

 רע־ א פגנענוטען ח*ט סאנםערזגץ די
 • «וו ױניאנם די רופם װ*ם יפלוציע,

 ?אמוני־ די גזנגען ק*«י םאראײנינטען
 שא־ *ו נאשראסען חאט ברעכער, סטישע

io«p o פאו פאנד גרויסעז » סעז n 
 העלפצן צו נאשראםען אויך האט און

̂הר אין אינטערנעשפגאל יער  ?אםוי א
םאירעפער. סאםוניםטישע די נעגען

פא־ ראלאר טויזענט 16 ער׳פטע די
6 o nשעגסי די נענעבעז שױן תאט אנד 

ױגיאז. װאיקערס יערער־מי־כ
נאשלא־ אויך האט קא:פערע;ץ די

 פון אײנעם איז אינניכען ריםעז *ו סעז
 םאסען־דע־ נרויסע א האלס 1ג,יעטטי די

 אלע םון ארבייםער די םיז טפנסןזראציע
ic«P o איז ױניאנס n» די נענען IIP־ 

מוניסטען.
 פון איינע נעװעז איז ?אנםערענץ די

̂ע די  טיט פול געװען איז און הערליכס
 םאםענםען. באנײסטערםע שטורעםדינע

 האט אפיאדיסםענטען פון שטורעם א
 האט װאס רעדנער, די פון יעדען באנליים
 ־,פםוועסד א ?אנםערענץ. ײ באגריסם

 אויםנע־ חאט אװאציע באגייסםערםע נע
איז זינםאז נםnרעייi וועז בראכעז,

m אידימע aan n y i.;
rn אין eyn פ״גספפון rw ומרפ׳ור 

 פאד די אזוי װי yas*v« די חלט
 נעװארןן. *וזאנממערופ׳נן איז פערעמ

 נעװ׳ורפפאפ• *י1 אז )oלnwיn האש «ר
תן איז טען  ר• חאט װאס יעניגע, רי נזו

r דיז׳נר פאר נאוועגומ in p o ^ p •»«א 
הוינען.

 ער״ אײנשםיסינ 1אי שיפלא?אף
 זיס־ ס, טשערסאן, אלס :עױאיען יתחלס

אגא פו) ?ינד  נעװא־ ערוועחלט איז ש̂י
i n םייד ס. און וױיפ״סשערטאן אלס 

ivcm סםפין, vvo נעװער?שאפ״ די פון 
 *pyo אלס נעױאלזן ערװעהיט איז טעז,

רעטע,־.
 ?ורצע אין חאם שיפלא?אף נרודןר

 פון אױפ;אבע די ערקלעוזרט װערטער
 אננעװיוען, האט ער ?איפערענץ. דער

 נרעכעד ת׳וםיניסטישע די תאט מען אז
<on *וםיעל שוין שםערער אח ny i ניז 
 א װי נעפאוזר. א גמװאחמ ויינען זײ

mn די זיך חאבץן ?ענםןר געפעוזרליכער t 
ת^ טוניסטישער שו  אותקנעזעצש פאר

 או) ארנייטער ד*ד פון העךיפער אויפ׳ן
 *jvp דיזען םו« םץן און באוועגוננ ױניאן

אויסשג״^. באצ־יםעגס כע,־
 פי־ די נעדארפם אפשר חאט ״סעז

 ״,םיער־שינ, סיט נאך טכח טוניסטישע
T חאט «י װי נלײך *ודיפ, יאחר t •»נ 

rאיי װיזען, oנ”J nאיז דאן אב<ר ׳ c r 
 איצם לייש.6 סיק0 רױחע א געווען נאר
 איצט און מכיז אננעויםענע אן עס איז
 קיטען *ו דאקסאר פאר׳ן *ייט די איז
 די אויםשני^ן און איחר עפעגזןן און

מכח״.
 אויפ־ זיינען ומרטעד שיפלא^וף׳ס

 אפלפ־ פסארקע סיס ןnגעײא נענוסען
.1דיםסעג«
i n פאגםערענץ o n ערוועחלט דאן 

y א y v n n rv א און שאסיטע nזאלר 
jro שאז 'oap

ס לויץ מי א ר מי א ט ק ױ מי מ א  ק
ם ניזם, אנ אן ז מ ער ק ע ב

n א נעחאלטעז האס בע^םאן w 
p שטאמע ײירדינ in. עד ויעלכער אין 

o געכעבען האט n ו סאן* i n פאנפע־ 
r im.

i םין אויםנאצע .רי n »ענץ,1?אנפ 
 צװי•• א איז געזאנט, כע?ערםאן האם

םיט 1םע5חע צו ערשסנעס, :ענדיגע
i n !ױני־ אלע פון סאכם סאיאײנעטע 
 אינטערנע־ י1 צומש אויפצוכויען אנם

ױ וואירמרס נאמ׳מס ים1לײ שאגאלי  י
 1ה״1אײגינ«ת11פו צ^ײגמנס, ph גיאן

פוופנ־ ?אםוניםמישע ױ פאים א נעבעז

*0®פל פיז שםוז״ם t און הפל, אין ײן1®
 ומן אויסנעבראכען, האט דיסםענטען

i n חאם שיפליאקאוי, י. א. םאן,1םשע 
 גליס־װאונש און באגריםוננ י1 «כט1גענ
 סיז דעראקםאר קאחאן, אב. נענאסע פון

 ציליב האט װעלכע! .םארות.־טס",
 פעמענ־ תוםען גע?ע;ט :י.ט ?!אנקחײם

 חאס און ?אנפערצנץ די באנדיםען ליד
ו געשיקט o חו n ;בא־ זײן ט־טערםא 
i העלםען צו צויאנ אזן ט־יםיננ j n בא־ 
o » און נח,ית. אלע מיט װענוננ n io v 

 אויסנעבראכען, חאט באכײםםערוננ פוז
i מעז n אז אנאנסײם, חאט משערםאן 
 שוין האם ױגיאן אהעטבו?מ»כער8 די

 10,000 ערשםע די געבען צו גאשצאסץ;
ip 1םא 1דאלא m .במײעגוננ

 פארשװערער קאטוניסטישע די
 מח װאס מכה א וױ ױינען

װערען אױםנעשניםען
n די rw o ia p נעװא־ נעעפענם איז 

t n פיינסםאן, ם. פון i* o n p » o זץ םון

 קלאוהמאכער, אלע
 לאסאלם פון מעטבערס

82 און 48 ,35 ,23 ,10 ,9 ,3 ,2

 אינטערנעשאנאל
 און בוקס ױניאן

קארדס וואירקינג
 רעגיםטרירען ױך
די קױגען און

אװענט אין אזײגער 9 כיז םריח דער אין אזײגער 9 פון טאג יעדען וואך, גאנצעז־ דער פון סארלױן* אין אגחאלטען וועס און

ן א ש ״ י ר ם ס ײ ש ז ד ע : ר ם ע ם י פ א
נ טע42 (לעבען עװ. זעקסטע 725 האל, ברײענט סטױט םע5 איסט 2סו האל, בעטהאווען

ע אלע אױך אפטאון. םטריט םער30 פון טעפער אלע םםריט. ססטער ביז נענענם דעם אין זיך געפמען וואס שעפער «לע

:םאלגט וױ װערען ארױסגעגעבען װעלען בוקם אינטערנעשאנאל אפיציעלע
 ביכלו אנדעתו װעלכע גענד1אי האבען װעלכע סעפבערם נייעם א קריגען וועלען כיכלאך, “האלםעז.״ינק ױעלכע ם1םעםכע

ײ וחמ נינעל ^יי^וו^ען^ינצ^לען1* •נטעם °® אײנצאהלעז וזעלען ז ' !̂ ארי «יע ז^קען װעט (ד*ם סט.

סארד םטרײסיננ אדער הארד װאירקיננ אײער מים צוזאמען בוך. דיוס אלםען דעם זיך םיט ברעננט

U l iU  l l k l l
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 tm פון •ײײםיי־
, ו ז ו מ  •■חוײ■ י

ה נינ*  ךי אח ייי
פ o װיי n ויק 

» «ו ײ »
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 חזוזקתי בצדסתי
אריח. ו<א

)J נ״י, (יױב,

 געמכיינ״ סײן »ז
 ייך ײר חאל• קײ•

װ  װעל י
•1מ9*ל9 נ*■ *יחר
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w 5«®תדינמ«י ותמאנו ױהלאוסאוז srw s  in  is
i איז יזדפו m m w i p פארפיהרער

 דזשולױס װײם־פרעזידענט — לאקאלם. רעארגאניזידטע די אין איץ זיך שרײבען מיטגלידעד אײנצעלנע און שעפער םילע
 אנשטרענ״ אלע מאבט זיגמאן פרעזידענט — .22 לאקאל רעארגאניזירטען דעם פון פיהרער אלם אפױנטעט האכמאן

:רעדזשיסטדירען צו זיך װאו — אסס׳ן. תשאבעדס קלאוק דעד מיט םעטעלמענט עהו־ענהאםטען אן צו קומען צו גונגען
גאס. וטע6 װעםט 3 בילדינג, אינטערנעשאנאל דער אץ און האל ברײענט אין האל, בעטהאװען אין

אן ױ ש ריי פ פ שי דז ע ן ר » פו ס או ל ס פ או נעהפ דרעםטאכער1די מ מי א פ ד ע
 דער אין געיעעהעגיש װיכטיגסטע די
 איז מאמענט איצטיקען דעם אין ױניאן

 דאס רעדזשיסטרײשאן, די צװײםעיל אהן
 אין מימגלידער די סון זיר איבערשרײבעז

 אי- דעם םיס ילאקאילס. ריארגאניזירטע די
 מיםגלידער, די װײזען זיך בעוײשרייבען

ײ אז  ;ױניאן זײער צו לאיאיל זײנעז ז
ײ אז  רײן ױגיאן, רייגע א האבען וױאען ז
 די םון ױניאז א ^יקעס; פאאיטישע פון

 די םאר ארבײטער, די דורך ארבײטער,
ארבײטער.

 טיםער דער צװײפעא אהן איז דאס
v איבערגעגעבענעם יעדעז פון װאודט n o 

 סוי־ די הומען דעריבער און ױניאניסט,
 קאאוסיאון די פון כױטנאידער זענטער

 רעדזשיסטרי- און לאקאיס דרעסמאכער
 אינטער־ זײער םיט שטעהן צו זיך, רען

 יר־ רײנער א םאר קאכיו* איז נעיטאנאא,
 אפ־ ניט זיך זאל װאס ױניאן, א ניאז;

 ױניאז, א פאאיטיק. קײן מיט נעבען
 אי־ ניט זאא װאס !םרײ זיין זאא װאם

 פאלימישער א םיז קנאפעא אונטער׳ן נעז
 דרוי־ םון ^ארדערס״ נעהמען און האיקע

 װאס ױניאז 8 םיהרען. צו זיך װי סעז,
 8 ״טיקזאל. איהר בא^ל'סען אאײן זאא

און מיטגאירער, די װעאכער אין ױניאז,

 די האבען זאלען מיטגאידער, די בלױז
 וױי־ צו כאיעאיסען קענעז זאלעז און דעה
ײ אען ײ װיאען צי אדער סטרײק, א ז  ז

ײ ניט.  ארויס־ זיך פרײ קעגען זאאען ז
 מיט סעטעאכיענט געװיסער א אױב ,1זאגע

 װערען אנגענוסען זאא באאעבאסים די
 יוניאן, 8 װארט, אײן מיט ניט. אדער

ײ אויןי זאר קײנער וועאכער אין  קײן ז
ארויפצוױנגעז. ניט זאך

 װאס דרעסטאכער, און קאאוק אאע און
 זײן זאא װאס ױניאז, אזא האבען וױאען
 פאאיטי׳טען װעאכען אירגענד פון םרײ

 טוי־ די אין קומעז דרויסעז, םס צװאנג
 און אײנצעאנע, און יטעפער־װײז זענטע״,
 רעארנאניזירטע די איז א'ין זיך שרײבען
 ױ־ אינטערנעשאנאא זײער םיז אאקאאם

ײ האט װעאכע ניאןי,  םרן כלצך .אין ז
 םטרײה םון געםיהרט יאהרען צעהנדאיגער

זיג! צו זיג און סטרייס צו
געשיכ־ איזידער פריהער קײנטאא נאר

 אונטער ,1910 זינט ױניאן דער םון טע
 אינטערנעשא־ דער םון פיהרער׳טאפט דער
 אזא געאיטען קלארקמאכער די האבען נאא,

 אונטער סטרײק, דעם אין װי ^נידעראאגע,
סקאנדאאיעדנאכ־ און אוםםעהיגער דער

 באארד עתזעקוטיװ פראוױזארישער חנר
קלאוקמאכער.י ר צו x לאקאל פון

ברידער! אוז שװעסטעד
ברודער־ איצטינען םולם צוםאא דער

 נויטװענדיג• דער צו געםיהדט האט הריג
 צױ זאל אינטערגעשאנאא די דאם קײט,

עקזע־ פראוױזארי^ע א זאםענעטעאען

פארצײכנים אינהאלט
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 יראװיזארײ ®ון ערשג^כאריכ© .2 זײט
 —2 לאקאל פון באארד עקזעקוט־װ «ען

.1 זײם וון שלוםען קורינסקי. םיאין
 חעלטזז ױניאן «ון ערקלערוגג »ן 3 ?ײט

 פרײס. ם. דז^ארדזמ דר. — סעגםדןר
ךע*ארטםענם. עדױקײשאנאל

 דעם #ון ערמלערוגגען •ר«נ«ײען A ײט1
 אין בר״װ קאגפערעגץ. מרײד־ױגיאז

ן חיפניס ם. — רעםןקציע ו םרײדא. י
ײז אאגוריה. — םע*ח'ל*ך זײט

— אחײם בריזו םטרײקער׳ם קלאוק א
• t ימוראיז• אב.

 עדיצאריאלס. ,8 זײט
 אר״ אן אלס אויסבילדונג אעבני*ע .7 זײט

 הערמאן דר. — יראבלעם כײ«מנר
דילאו• מ. א — װױנדערבאר םראנס.

̂אן וון ןנגפ«ײךוגג .8 זײט  בי־ ארביפרײ
 יוניאז חןר צװיאהגן סכםוך איז ארד
 ?עדױ דר. — אםס׳ן אסעריקען די או;

,תןדזלןןןרק.
 »יז מרמנלינקײםמז םןרלמהנ $ זײמ

. חני «וז דער
ת אננ.5 — רעדאיזצין. ו

 מימגמו• דוד — י:&»אנקט ני• .
 »דמ. און *לוםען .tw 11 10 דיס
 #יײ ווײודרו^ןזלן יחןחגע, » .11 ?ײם

 קיר מי in •ארזווסלוגג ם«אלײ*אן
bw ^•1ל ױני,̂ ־״ - .10קו

 װי םונגןט ,2 אאקאא אין באארד קוטױו
 זיייגעז װעאכע אאקאאעז, אנדערע די איז

 איצ־ דעם אין געװארעז ארײננעמאעפט
ױניאן. דער אין קאמןי טינען
 םאר־ האט, באארד עק<עקוטיװ די

 :ויטינע די אויםגעקאיבעז זיך, שטעהט
 טאג־ זיך זאאען װעיכע הויםט־באאמטע,

 אינטעדעםעז די םיט אפגעבען טענאיך
״לאסאא. אונזער םון םיטגאידער די םון

 דארפען מיר אז קוים, גאויבען םיר
 םון סיינער אז ^צעהאעז, סומעז אײך

 און געזוכט ניט האט באאסטע נײע די
 זוכען גיט אודאי צוקוניםט דער אין װעט

 יראװיזאריעע א זאגט, םען װי זײז, צו
רעגירוג:.

 איז עס צופאא. א איז פאסירונג די
 עחזעקוטױױחא- אזא דאס געװען, נויט א

 סז|קרעםא• טשערמאן, א סיט םיטע,
 װערען ארגאניזירט זאל מענעדדמער און
 ברענ־ א8אנ6איגטערנעל דער העאםעך און
 ברענגען ױניאן, דע־ אין ארמינג גען

 קאאוקמאכער די וועאכער נאו אײניגסײט,
 ביסעא היבש א ׳שײן בענסען און לעכצען
יאהרען.
̂זא־ װעט אײניגסײמ װי גיך אזױ גע

 אײנ׳»טע־ זיך <ועט ארתונג װערען, םען
 מען װעאכען ברודערמזריג, דער און לען,
 װעט נעשאעפם,5ארױ אוגז אזיןי האט
 װעאען סארגאנגענהײט, םון זאך א זײן

 יעדער»אײנ- און װערען, גערוםעז װאהאעז
 בריד־ז די האבעז וױגט טיםנאיד צעער

 װעא־ באאםטע, יעניג^ די ערזועהאען צו
 זײנען את •אסענד טאר נעםינט ער מג

חאדצען. צום איחם
נעטיחרט, שיסזאל דער חא& איאם

ױ תניגע, די דאס זײנען מיר »ז ?rb ו
 מר ■ראװיזאר^ע n אנתטעז, « יזעז ,

מײג• אםת׳ע געוחנן וואאםזנן :ױר :
)10 אולף (שלוס

 געװעזענע די פון פיהרערשאםט אעסינער
 געװעזענעם םון באאסטע האמוניסמישע

 דרעס־ און קאאוס די און באארד. דזשאיגט
 אנט׳טאאסען, פעסם איצט זײנען מאכער

 ט י נ א א מ ן ײ ק םעהר זאא אזוינס אז
! ן ע ר י ס א פ

 עס דרעסמאכער קאאוק־און די זאלען
 זיי, זאאען שפעטזןר. אױוי אפאײנען נים
 און שעםער־װײז טויזענםער, זײערע אין

 אײנשרײבען גיכער װאס זיך אײנצעאנע,
 װעט דאס' אאקאאם. ריאדגאניזירטע די אין
ײ פאר זײן אז גאראנטיע, בעסםע די ז

 אעצטער דער װי קאטאסמראפע אזא ן
 ניט ױניאן דער אין מעהר װעט סטרײק

 גא״ בעסטע די זײן װעט ד^ס םארקומעז!
ײ אז ראנטיע,  םעהר אוטזיסט װעאעז ז

 8 צואיב אײדעז, םיא אזוי דארםען ניט
 מ׳שםײגם פיהרערשאסט, א םון סאפריז
 םון קנאפעא אונטער׳ן איגט װאס געזאגט,

קאיקע. פאאיסייטער א
 וױיסט־ און דרעס די אנבאאאגנט װאס
 זיך זי געםינט ,22 לאקאא ױניאז מאכער

פון םיהרעריטאפט דעד אונמיל- איצט
).2 זיים אױןי (שלוס

אםטע.

 מיטגלידער ף צו אױפחף אוז מאױפעםט
22 לאק. ױניאן דרעםמאכער ןךסנואה פון

 עקזאטינערם^ דרײפעדם, םינישערס, אפערײטארם, אלע צו
ױניאן דרעםמײקערם די ,22 לאקאל פון מעטבערם קלינערם,

׳ ברירער! ארז שװעסטער
 אגדימענט דער מאטענט. ?ריטײטען א אין איצט זיך נעפינען דרעסםײקערס די

 מען31 דעם זיך ענדיגס אינדוסטריע דרעס דער ־אין באיעבאטים די םיט
.1926 דעצעטבער,

דרעס״ די איז ,22 לאקאל אין עסטער די פארנומען האבעז קאםוניסטעז די זינט
 םאר־ און אומםעהיגקײט זײער געװאדען. פארנאבלעסיגט שרעקליך ױניאן מאכער

 יעעפער גרעסעחג די ;לאקאל דעם פון רואינע א געסאכט האם טאקטיק ברעכערייטע
 םון העריטאםט דער אונטער ױניאן דער םאד גענאנגען םארלאיען גאנצען אין זײנען

 ארויסנערוםען האבען זײ װאס סטרײק אײנצעלנער יעדער כםעט און קאמוניסטען די
 װאם קאמפײנס, ^ארגאניזאציאנס״ זאגענאנטע זײערע נעגאננעז. פארלארעז ׳איז

 צאהל די קראך. א מיט דורכגעפאלען אלע זײנען געאט, םיל אזוי אפגעהאסט האבען
 שםארק זײנען םקעב״שעפער די און געװארעז, םארסלעגערט איז ױניאך^עפער

 םארערגערט זײנען שאפ־קאנדיציעס אנדערע און װײדזמעס געװארען. פארמעהרט
 צו קאםוניסטעז די םון געװארען געצװאונגען זײנען דרעסמאכער *די אוז מײארעז,

 םאר־ דער אין היינטאל האבען זײ װאס אסעסטענטס און טעלסעס אזעלכע ̂צאהלען
געצאהלט. ניט גאנגענהײט

 דרעס־ די מיט אפצוטאן םאררעטער קאמוניסטמ&ע די זיך קלײבען איצט און
 זײ קיאוקמאכער. די פױמ אםגעטאז האבען זײ װאס םארברעכען, זעלבען דעם מאכער

 טרא״ דער סטרײס. תשענעראל א אין דרעסמאכער די ארײגצו^לעםען זיר הלײבען
 די בײ װערען װידערהאצט גיט אבער טאר קלאוקטאכער די פון יקזאא6? גישער

!דרעסמאכער
 םאםיליעס זײערע און סלאוהםאכער 35,000 האבען נאכאנאגד מאנאטען זעקס

 האמו־ די םון םיהרערשאםט דער אונטער םארםאלגונגען און נויט הונגער, געליטען
 אן םון װערען אױסגעםידען געקענט לייכט האט סטרײק יןלאוקםאכער רער ניםטען.

ןאםט. ױניאניסטימער טרײד איבערנעבענער אמת״ער,  געקענט האט מען םיהרע̂ר
 א אהן און סטרײה א אהן קאנדיציעס בעסערע באאעבאטים די םון ארויסלריגען

 ניט ענדליך װאאט איגטערנעשאנאל די װען און סעזאז, גאגצען א םון םארלוסט
 ביז אננעגאנגען נאך סאנטראקטארס די געגען סטרײק דער װאלט ארײנגעםראטעז,

 םעזאן. א נאך פאראירען צו נעםאהר אין געווען װאלטען סלאולמאכער די און איצט,
 איבערצו• הרעםטען אאע אנצושטרעננען געצװאוננען איצט איז אינטערנע״פאנאל די

ױניאן. אונזער אין צובראכען און צושטזןרמ האבעז סאמוניסםעז די װאס אלץ בױען

ױניאן א האבען וױלען דרעםטאכער זײ
ip י1 א« װײסעז״ 1מי p iw o m 01 י1 סאמוניםםען. קײן ניט זיינעזVOUP םון 
po r י1 ,10 לאפאל i p o r a רעםםײפערס א־טאליענישע! רער און ,35 לאסאל! 
 י1 באפרײעז צו ?אמוי 1אי אינטעתעשאנאל 1ד« םיט צוזאםען שםעחמן ,89 לאקאל
o פון ױניאן n םון הערשאםט או׳ א״נםלום בייזען i n !טײ.1פא ?אמוניםטישע 

m W J in םינישערם, ם,1ערייטא1א n»«״o i םון ניעםבערס ם,1עפזאםינע איז 
2 לאפאל  1םי !אמעװעז זיי זאלען 1טי אז בעטענדינ, םאנ־טעגליר, אונז צו פוםעז 2

o n װאס אוםנליפ bpn ײ אויוי זיך  תרכ־ נאר זאלען סאםוניםטען י1 אױב אן, ז
n פיחרען n ײ פלענע!; װיםטע ״ זאלעז 1טי אז לאננען,1םא ז  אתיםשלעפען ז

i פח n ,ױניפן די דסס געםאחר o n ײ  מיה, םיל• אזוי מיט אויפגעבוים האכעז ז
i פאתינטעם בלוט,'ז*ל און פאסמ n n קליימג יאליםישער אויםםייךע! אן פוז

o איז באלקבאטים די סיס םאו־האנרלוננען נלײך פגצוםאגגפן כדי r n  i n.
, oitw ייי• »י*י X8

.״ן־
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ר ע ר ד פזן ש ענ ער ס ן םי ו w ו r r w  a n 
װ סי סו ע הז ו ע ר מ ל ®וז נ מ 2 מ

קורינפקי פוןפילי•

b 'j ק״ן גיט און אננענעטע קיין 
iv איצט איז זאך י״כטע o w n m v 

̂םבערס די פ»ר  tie נפוינט * מיט םי
די עקזעליטיײ »; אי  *וזן• — װייל נ

 פדע- ומל׳ןן — ״ t עלעסטעד »•׳,־ וזאש
 *ין דך זאגם װי nv <צים. סי » גען

 — ישנ״ ?א יצים ,,ובסושב חהילים:
 נע- האט הסלר דור tv אױם, װייזט

n ניט זיינען רצים »ז װאוםט, rv tv •אנ 
 זיך <v« «ס ױעיכע pa בױאים, נענעסע
tr וועלןן im ויטיפ. א?

פיי חיינם  איצט וײנען נלעש׳ס װי
 די ארש׳דטען וועיען ױאס םארחאי,
 •ytpv גיש־ערװעוזלטש■ דער טין יאהרען

 tv )םיר זיך דונס ov ? קיטױדבפארד
 '*,אינפרשט אפילו זועלען קל״ות זײערע

tvj ,דעד אין «יך געפינען װ»ס די 
תורח... הײיינער דער פץ ותוחכה

פאראגטװארטרי־ » פאר ױאס אנער
 נעהםען ציים vt* איז סען סעגש נער
 איצש איז עס !זאמנן אזעיכע אבט אין

v קאס;*, נרוםינען און קדינ טון צייט 
י װאם  חאט «ארטײ קאכונ־סטי׳שע ו

 און ױניאן, דעו אויוי ארויםנעציואומעז
 יעדע.־ האם מאכיענט עתסטען vtv איז

 עקזעקוטױרםיט־ איצטיגע די פון אײנער
vpv> n> 2 גליחןר t עטונען: ive :נױ&י 

 אינ• דער pb ױף אוים׳ן ע-נטפערען צו
 װאט טלינט, זײן טאז צו טערנעשאנא?

̂יוארען. אחיפגעלייגט איהם אױף איז ג
 נעשונען האט אינטערנע׳טאנאל די

 עקזעתוםױו־ םארט vtv tv נויט•:, םאר
 *וזאםעננע״ ױיילע א פאר יאי קאםיםע
ט ל ז ס  נע־ נעטאז דאם t-v — ױערען ש
. װארעז•
 דאזי:ע די איז צערעמאניעם שום אהן

 נעױ*־ אינסטאלירט באאיד עקזעקוט־װ
 פרעד־ שון רעדע פודצער v סיט—רען

 נעווען איז רעדע זיין זינטאן. דענט
׳:vh* נערך

ױניאךלײט, די »ז גילריב, א־ך —
 די זײ;ען דא, איצט זיך נעשינעז װאם

 נױטיגט ױניאז די װעיכע אין םענ׳טען,
 נייעש אוז פרי׳שען דעם מיט איצט. זיך

 װאם נײסט, און ערנפטק־־ט טוט,
 די װירקליך װעט דזאבען, םענשעז די

 דורמעפיהוט ױגיאן ד?ד פין ארביים
. נלענצענר• וועחןן
 נע• אלעםאל זיך האט ױניאן די —

 איר און סענעען, אזעלכע אין נויטיגט
 אױםנזד ײידער זי װעט איצט אז דעגק,
 זעלנע־ דער צו ק־מען און װערען בוים
 געעםא;ען איו זי װעלכער אױ,« הייך,
 רײנע, א האבען ותיען טיר .1910 גאו

 װי:־ אייך פון םילע <וי ױניאן, אידעאלע
זיך. עעז

 בד. םון װערטעד א־ױסגעזאגטע דיזע
 א»- װירקליך האבען זיננזאן טרעזידענט
 יע־ איז און הארץ יעדען אין נעסלומען

 צוזא־ ׳שםעלען װאס די, טון נשפה דער
 דאס קאםיטע. ■ראװיזארימע אכדדי סען

 באצ'־ דער סון זעדן נעקענט נמז האט
 געװען איז װאס ערגםטסײט, א*ן הוננ

 די טון «נים יעדען אוי׳ף אויםנעדריסט
אייננעשװארענע.

 עסזעסױ דער פון אײנצינער יעדער
 עװערע די נעפיחלט ראט באארד טױו
 װאט אויםנאבע, םאראנטװארםליכע און
 םא־ איצטינען דעם אין איהם אױןי איז

 וױ דאך נעוואיזן. א־ױשנעליינט םענמ
 זי איז זײז, נים זאל אױםנאבע די עװער

 איינצי־ סײז םיז נעװארעז אנמנוטען נים
 און זאך שװערע א אלם מיטנליד נען

 אײנצי־ יעדער ײייל דערפאי', איז דאס
 זאך גערעכטע א אי געםיהלט, האט נער

 װאס לייחזן, אלע די און נעטאן, ווערט
 חרכצוםאמן, אױםקוםען איצט וועט

 אין וחןרען דערצעהלט דערנאו 4וועלע
 וועט םרײד און ׳שםאלץ םיט טרײדען.

 נאריהםען, תאנעז זיך אײנצינער יעדער
 װאס יעגימס חנר נעװען עט א*ז »־ »?

 ױגיאי די ארויםעלעאען נעראלפען האט
 וועלכער אין לאנע, ׳פרעסליכער דער טח
 נע* ציים איצםינער דער אין זיך האט «י

טונעז•
 ■ראמיזא־ דער 1פי אינסטאלירוננ די
 נע־ ניט איז באארד עסזעקוםיוו רימער

 םאםענט, פרעהליבער זעהו־ פיין וחנן
 חיססארי• נרויםאר, ןתםטער, »ן אכץר

tr׳u ,וױכ־ » זײן וועט ותלמר םאמנם 
 ארביי־ ■yn אין נעעיכטע נל*ם טינע

כ« נתר־בטוחנמננ  תלאזפ־ דעי אין ון1ו נ
בםרנג יתיאן םאכער
 אויםנןנםאן גים אי* ארביים סך <זײן

 וואם אײסויגמר, י«דער װייל נפווארפן,
 ארנאניזאציאנס־אר־ נױט באקאגט איז

 אינסטאליײפאן־ m בײ tv מײםם, םייג^
מ׳ םיםיגנ  געםאן נ>ט *רבייט סך קיק י
 אנחויב t* נאר איז םיטיננ אזא װאדען

אזא יואם ארביים, איכםינער דע־־ <ון
mo it חויבם אאכױטצ םאר^  tv רי «ױן י” ~

איין, אױטניסאו ײ י דאם איז, ני  אלז י
 T׳ םאדעחס װאם סאנױםצ□, נגיטינע
tv pit פון נאארד עפזעסוטױו v לאפאל 
T ^רגומיזירם דיגען ימי^ן, t/n n,] ווי

 ט׳אעױ• וױ הויפט־ינאאטטע, איחרע אױף
<נעדד»ער.0 און סעקי«ט*ר טאן,

 די צוג׳ו;«נגען איז אװער *ניס^ל
 נא׳ צו נןקוסען איו עם װען ארנײט,
 זעהד געװען איו ov נאאסטע. צא״טע
vo די א״נצור״תן ׳»וער fflv iry •*נ 

vuovva v o 'w נא־ די אנצונעהמען 
 יאדען רי אנעד עסטער. טרעפענת

*jib iv e w r r נאאי• עפזעפוטיװ וער 
 חאנען דגראן •רןזירע;ט פון אױך ױי
אנצונעחמעז, עמטער די נ»װאױ;ען זײ

 טטערמאן, tie נעניען די זי־נמן אט
 דער פון און ערtvnvivo און סעפרעטא־

 :נאארד עתזעפוטיװ נאנצער
 מנעדי׳סער — האולפן נ.
 סעקרעטאר — יןורינסשי פ.
ט׳צערסאן — צוסערםאן ר.

מסעלפאן ד?ש. נ^דשטײן כ
קאולאן ב. םײננעמ ט•
יאוען א פ׳ינשטײן ח.
c קאשץ .T םײערשטײןגפידנערנ י• סםיטה ד.

גאלדםארב ם• *יײטץ נײטעןPרנ'vנ ס. ר««יד:ם «.
האראוױטץ י. דינערשטײן י.

נעש טשאדלס ro*p י.
םרידםאן י. װײםביפט דזש.
לױױי ם. נער-לינער דזש,
רא-שענכעדג ס. שווארץ ס.?יפער י• <םפי1ספרג ל.
םריעד ח. !” DOPVD .1'
עטזין ס. ivnvp ..אײכיטסאן ל װאנםפן מ

קרײצער םילי• נאננע מ.
IVDTOV ש.

׳רעזאלוצ^ע
 כעני• סאדיס פון ארבייטע- די ׳מיר
 ברײעגש אין םארזאכיעלט עאי, לער׳ס

ל ** nro22 cjn ,נעוד 4926 ד*¥*סבער 
 רע־ םאמעגדע די אן אײגשםיםיג סען

:זאילוציע
 דאס ׳א:ב»טראכט אין געחסענדיג

 (\t עיעםענט קאםיגיסטימ״יינקער דער
̂ן אוגזער ̂ט ײנין  געוואינט־םיטיען םיט ד

י סארכאיט ̂אם׳ט ר  אונזער פון םיחרער
̂שטענ״ א צו זי דערםיח׳־־ט און ױגיאז  פו
 ארײניטלעיענדי: אויך <וי דואינע, דיגער

 צװאנציג״װאכענ״ א א̂י קיצאױןסאכער די
 אויזי איהם םיהרענדיג און סטרײס י־יגען

 זײנען ארבײטער אונזערע דאם ארט, אן
 םארטוטשעט און םארהונגערט אײנםאך
;געווארען

 םון ערםאחרונג ביטערע די ד»אכענדיג
 האבען סט׳־ײק, דזשענעראי יעצטען דעם
̂אוקםאכער מאסען זץ־  שע־ גאנצע און ק

 *ינטערנע־ אונזער צו געװזונדעט סער
 םון ארױסצוגעהםען זײ ױניאן מאנא<

 אײנשטע־• און לאנע אומנריק<יכער דער
 אוגזער אויםבויען צודיק און ארתונג לעז

 שטרע;־ אנצונעמען זעהן אויך און ױניאן
̂יכע אזעילכע אז #מיטיעז גע ̂יק  אומג

 םארקוטען ניט מעחר זאיעז ■אסירתגען
;ירניאן אונזער איז

̂ט אינטעתעשאגא^ די  באטראכט ה
 דאס פארהיטען, צו אום און ילאנע, די

^- גיט נאכאםא< זיך זאל אועילכעס  װי
 בא־ ?י האט ױניאן, אונזער אין האיצען

 אזא אין ױניאן די איבערצובויען ש<אסען
 םיהרעײ קאםוניםטישע די דאם שםאנד,

 זײער אנםיהרען קענען ניט םעהר זאלען
- ;צושטעריגגס״ארבײט ־

̂רפאר  דאש באשלאסען, עס זײ דז
 אױבענדער- דעם םון ארבײםער די םיו/

 רעדזשײ צו באשױיסעז שאפ, םאנמעז
 אינםערגעשאגאל דער םים זיך סםרידען

̂יכטען און ייניאן  צו איהר זיך םארמ
 קאםי״ דאזעע די איזיםטרײבעז הע<םען

פעסט. ניטםישע
, ע דוד ץ ר א שאפ־טשערםאן. װ

 באריכט א״נטערעמונטער
20 לאקאל םמ

 אינםעחגסאנ־ א באקוםען חאבען םיר
 ריע־ חןר »רן באריכם װיכמעען *ון »עז

 ח*ם וואס ,20 לאקאל ױניאן ?יוםםיכער
 ניםער דלם אין ײערען געדדו?* געךארי*

 אין םאנגעל *וליב ״גצראבאיגקיי®'/
 •ױ לאזעז לס געםוזפ םיר וואבזמ »לאץ
רעדאקציע. — נוםעי קוםענמז ז־עם

s o i r a ו און ח ו י עו ױ צו ■ ד לי מ ס ®מ מי ס די  ו
ן ר *ו ע אנ ם פ ע ר מ־, ו ני ל יו א מ 22 מ

)1 «״■ 11» 0(«יו

 דעד חאט םאר׳טטענתיס, מענלינער א צו קומען צו צװעק דעם ריט אינדוםטריע,
 פרא• א אננע׳פטעלט איצט אינטערנע׳פאנאל דער םון נאארד עקזעקוט־װ «פראל8דז׳

 קאנםראל איז םיהרער׳פאפט דאס אינעמענומעו חאט און עיןזעסוטױרע װיזארי׳פע
.22 יאשאל פיו

 ײאס .22 לאתאל םון סעמבערם דרעםמאנער, אלע אױוי דעחם םאדערען נדר
 ;ארנייםער םאר און ארכייטער פון נעםיהרט װערט װאס ױניאן א ראנען װילעז
 t«״ װילען װאס ;אינטעמע׳טאנאל דער םון טײל א אלם נאלאננען װילען װאס

 סיר אז װילען ייאס און ל״נאר, אװ םעדעריי׳פאן אמריקען דעו סיט םארנונדען
 רעחשיסט• צו זאםארט באלעבאטים, רי סים אנרירענם אן דעתר״נען זאלען

זיר• תרעז
:רעדזשיסטױרען דך זאל מען װאו

;סטריט טע5 איסט 210 האל, כעמהאװען
מגג, אעמעתעשאנמל ;סטתט טע16 איסס 3 מי

סטריט. טע42 לעבעז עורענױ, זעמסטע 725 האל, כרײענם
 און יאהר לעצטען אין זײנעז דרעסמאכער די דאס אנבאטראכט אין געמענדינ

 דער חאט אםישעלס, שאםוניסטישע די םון געװארען געטעקסט שװער ועחר חאלכ א
 םון מעםבערס די רעדזשיסטרירען צו באשאאסעז באארד עקזעקוטמו דזשעגעראל

:אוםן םאאגענדען אויף 22 לאקאל
 װערען ענראיצט װעאזנן ,1926 דזשולא/ פון כיכלעך האבעז וועלכע סעסכערס,

 אײג־ װעלען זײ װען איצאהילונגען, אלע און רעכטע אלע םיט מעפבעדס, אאטע אלס
סענט. 50 צאחלען

̂כע מעסבערס,  ענראאט װעאעז 4926 דזשואאי, מןפאר םון כיכלעך האבעז װע
 װעלען זײ ריען איצאהלונגעה און רעכטע אלע םיט מעמבערם, אאטע אלפ ווערעז

שולדען). אלמ דעקען װעט (דאס דאלאר 5 אײנצאוזלעז
!גלײר קוםם \ רעדזשיסטרירען צו זיר אפ דמ ליינט

לטונג8»רוו6 נײע די
נײעש, דער מיט צוםרידעץ העכסם זײן װעילען דרעסמאכער די אז וױיסען, םיר

 דרעסםאכער דער םון פארװאאטונג די םארטרויט האט אינטעתעשאנאיצ די אז
האכמאן. דזשולױס וױיס-פרעזידענט צו ױניאז

 םאר״ געװען יאהרען פיאע איז דרעסמאכער, א אלײן האכמאן, װײס־ורעזידענם
 דחנס דער םיט באקאנט פאצקאפען איז און ױניאן, דרעסמאכערס דער מיט כונדען

 אין סטרײס דרעס דעם אגגעםיהרט האט ער פראבאעפען. איהרע און אינדוסטריע
 דרעס״ די םאר געװאונען האט און װאכען צוױי באויז נעדויערט האט װאס 4923

 וױיס״פרעזידענט האט סעזאן ילעצטען װאך. פינף־טאגיגע שטונדיגע, 40 די םאמגר
 אין אינדוםםריע דרעס דער אין סטרײק ערםאלגרײכען אן דורכגעםיהרט האככזאז
לאנד. אין ױניאנס שעהנסטע די םון אײנע אויםגעבויט דארט האט און באסטאן

 געװאקסען יארק נױ םון ױגיאז דרעספאכערס די איז םארװאלטונג זײן אונטער
 געוואוסט, האבעץ שעפער די אין ארבײטער די און קרעםטען, אין און אײנםלוס אין
 דעם םארװאלטען װעם האכמאן נרודעי קאנדיציעס. און ױגיאז א האבען זײ אז

 כדט פארהאגדלונגען די אנםיהרען װעט ער און ױניאז, דרעסטאכערס דער םון אםיס
באצעבאםים. די

 אצע םאר אםיס אדמיניסטראטױוען אן אױםגעעםענט האם אינםערנעשאנאא די
 ײעםט 3 בילדינג, אינטערנעשאנאל דער םון םלאר םען1 דעם אויו« דרעסםאכער,

 רוםען און סאםילײגםס אאע ברענגען צו אויםנעםאדערט זײט איהר סטרים. טע16
ט ל אםיס. ריזען דורך מיטיננס שאפ אייערע *

אײערע, ברידעראיך
״. וג נ. ל. x באארד עחזעקוטיװ חשענעראל.

פרעזירענט. זיגםאן, םארים

י ה ו קן דרעסםאכעד און סל»ו כ ליי כ ד א  צו לציאל פ
ר מ ײ ל ז א ג מ מ ת ע פ נ אן אי מי ען w אין י עג די ג

ע ש פי ס םוני קד ® הר פי אר פ
)1 זײ• #ון (אלוס
 װעל־ האכסאן, דזשולױס װײס־פרעזידענט

 באװיזען, מאל אײן גיט שוין האט כער
 פיהרעל; םעחיגער העכסם א איז ער »ז

 גע־ האט ער װאס סטרײקס אלע דאס
 עד־ »ן נעוחנן שםענדיג זײנען םיהרט
 םון קאאסעראציע דער םיט און םאלג.

 אוועקשטעלען ער װעט דרעססאכער, די
 געזונטען םעסטעז, א אױף 22 לאקאל

באדען. טרײד־ױניאן

 דזש#- די געגען סטרײק דער
געסעטעלט בײם האלט בערם

װערען
 םון פארםיהרער קאםוניסטישע די

 אנ- אױא ברױת נרויסע זײגען ױניאן דער
 אבער קומט עס ורען םטרײק, א צוחויבען

 ניטא זײ ?ײנען סעטיעז, צו סםרײק א
 אר• די אויס קומט עס און היים דער אין

 םיהרערשאםט, זײער אונםער ביימער,
סטרײקען! צו אײביג כאטש
 נענען סטר״ק דער זײ ביי איז אזױ

 גע־ םארלארען אינגאנצען דזשאבערס זײ
 מען ניט סטרײקט, םען ניט — גאגגען,

געסעטעלט. האט
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 זיר, פאר׳שטעהט אינטערנעיפאנאל, די
 דולדען. ניט מעהר צושטאנר אזא קאז
 סלאוק־ דער אין דעמאראליזאציע אזא

lljn רערלאזען ניט טאר אינדוסטריע jn i 
 אכ־ אלפ םאכט זינמאן פרעזידענט אוז

ד רער ארויםצועלעיען שטרעננוננען  י
 פא<ג דעם אין אויך בלאטע, דער םון ניאן

 אנשטרענ־ אלע םאכט זינמאן פרעזידענט
 *VO עהרענהאםטען אן מאכען צו גוננעז

 אםס״ז, דזשאכערס דער םיט מעלמענט
 דער םיט נעםאו עס ראט ער וױ פונקם

 װע• ׳עיינט עם װי און אסס״ז, אמעריקען
 נוטע בריימען אנ׳פטרעגנוננען זײנע לעז

רעזולטאםען.
 פר«- חאט װאך דער םון םארלויוי אין

 אוםםאר־ איינינע נעהאט זינמאן זידענט
 חנר עעעל, םר. םיט האנםערענצען נמילע

 אסם״!, חשאבערם דער םון פרעזידענם
 םים־ קאפילאוו, טר• און םפערבער מר. און

 גאארר, עקזעשוטיוו זײער םון נקידער
 K נעייארעז געםאכט איו ov װעלכע אויוי

 עהרענהאםטען t» צי קוםפז צו םאחוך
ױ און סטריי^ דעם םון םעטעלטענט  עס ו

א זײנען אױם, זעהט  אמסזיממז, נוגמ י
vtv tv מז אין ז«ל םעטעלםענט  סר גי

ווערען. טאכט
 דאם םייי. v םאכמ »*לזא, וועם, דאם
a פאחעדיגפן ומם ov ווײסט, n םרוי־ 
 פןד רי װאס סםריי^ קלאוקםאכער ןרינעו

 vtv סים אננעזזױבען חאבעז םוניסםען
irw גפקאנט גים »ח נעםים לײכטען B* 

דיגען.
 *W וחנחנן שורות די װען צײט דער אין

מן פריי^ דער אין םיםײאך שריבען, ײ  ז
 ם«ד־ *ו א״נמלהייטע קיינע גיםא נאר

a עפענטליכען n  u n n מיט ספספלסנגט 
 אז סעגליה איז DV איז דזשאמרם, די

 גצליימט זחמ« ׳פורוזו די יועז
מר m דויר ׳פױן, זאל לי  מג

 1« אייגמלזזיים׳נן די זימ נאפאגם
סעםעלםענט. Hi*■xmi.׳ג.'

ױ פין רעפארטמפנס טעדיסאל רער  י
 יעצט זיך געפיסט םענטער חפלטח ניאן
 גיט װעט עס אויג tv צושטאגו, v אין

 םיר וועלען שנעל, ilhvti ;עטאן עיעס
 *,ט די םא׳־סאנע) צו נעצװאונגפן זײן
 לײט, ױניאן םויזענדער די פאר רעו

 סעגטעד חעלט 1ײני« 1אי פוםען װעלכע
י•1חיל נאו

 אינםערעםירט זיר האנען וועלכע אלע
 ויייסען, סענטער חעלט ױניאז חום םיט

 u״+ ושפארטםענט םעדיקאל דער אז
 נעלפכט צ״טעו נעסטע די אין אפילז

 האבען םיר װעלכען לעפיציט, v אונסער
 צי ציים פון סאכע) צו נוט נעטרײם

 דעש םיטלען. פארשידענע דורך צ״ט
 סענ־ חעלטה יי:'אז ײזר װאס דאלאר,

 און עקזאסיניישאן אן פאר רעכעם טער
 די דעתען צו נענוג גישט איז טריםםענט,
ovotfbopy. אינסםיםושפנס אנדערע 

ײ צום װי מראקטער, זעלבען עם1 פון  ני
 א רעכענם קליניס, לוירנעל דעי ׳שפיל,

 זײ טעחרער, און האלב א םיט לארvד
 דעסען דאך רענט, םרייע אויר האנען

עפםפעגםעס. די ?ױם זיי
 נע;vרpנע טשvכ םיר לטעןvװ נו־ז,

 רעכע־ מיר ovtt רפלאד דעם נאצפהלט
u״ נען, ^ v דורכ־ זיך איז עס וױ מיר 

 װעז ציים,. נינסטינע א ביז געםוטשעט
̂׳לם ענדעמננ אן  געםאכט מענליר ײ

 סע;־ העלם ױניאן דעם אװעסצױפטעלען
 את דע!.vב ?יכעו־ען םעהר א אוי;» םער

v דעם אםילו ױאס צרח די אבער i•^ 
 לעצמע די פאר נישט. אויך מ־ד סריגען
 עלטDננעזאv זיר ovn irovtvo זיכעז

י 1םי חוב » ־iL.' ע ארינער אלםpvל י  ׳
 ■־V װע/,נדיג נישט און ̂ולאר• זענם

 העלם־ ױגיאז םון ארבייט די עםעלען
 IV’Jt' די װען צייט דער איז סענטער

 נעב^עט םיר האכען ,Pvav^ אין איז
 נויםינסטע די הלעןvצKב צו אױף נעלד
 נישט םיר דא?טו־דים (די יילם.

באצןוהלט).
̂־ 4' װילע! םיר  די צו םפכען הל

 ־VP יי וואס נעלד, אז םעםבערם,
 העלט ױניאן צום שולדינ !יינען ?אלס

”t נישט איז סענטער, P ,:בײשםייערונ 
 םענ־ העלשח דער װאס אדכײט פאד נאר
 וועלכע אלס,PVל די םאר tvovt טvה טער

ivpvh » ?נעםט, .“סאנד בענעםים ״םי 
 ?רא;?ע באזוכעז Dip בײשפיל, צום

 סענ־ העלטה דער הויז. אין מעמנערס
 “םא. םיט אראנחשםענט »ן האט טער

פאר דא?טוירים, דיסטרי?ם ׳פידענע

 און דאלאד v :»צאחל«| ט*ר װעלכע
 סוטע די װיזים. יעדען ם*ר ה«לנ א

 אויםגעיאחלס האט סענטער דער ײאס
 אײן םאר נלומ װיזיטם אזעלכע פאר

 חונדערט 8 אריבער נאטרעפם לא?אל,
 נעלד דאם .תאנען םיר און דאלאר,

 דיזע טאנען םיר צורי?גע?ראנען. ניט
 םעמנערס אלע װייל דערפאר, ער?י־עח;;

tv ,tvptin םענםע• חעלםח ױניאן דער 
 Dvn סענט, 35 די פון טייל v ?רינם

 נענע־ ,סיק פאר לא?אל ײיז *אחיעו זיי
 די ריכטי̂נ נישם איו דאס .“סיט

 בא־ םענםער פוז׳ם איענאטע איינצינע
 םעמ״ די װאם דאלא^ דעם פון ׳פטעהט

 אונטערזוכונ;, v פאר tvPrvv בערם
 לא־ םיז קארד v נרענסש ער װען אדער
 דאלאר. חןם לא?אל דער זים1ב»צ« סאל,

?”I םענ״ דער האט אײננאמע אנדערע 
נישט. טער

 גיט איז םענםער העלטזז ױגיאז דער
 ײעלכע אינסטיםושאן, ט׳שאריטי קײן

 חעלםח ױניאן דער ״־אנ״שאנס־. יא־ינט
 אונםער־ תאאיעראטיװע v איז סענטער
 אויפ־ חעלםעז צו נעגרינדעם ;עםומ,
o האלטעז n םעםבערס, די םון נעזונד 

 אױף אייננאםע, אײגציגע די ותן און
 װערט עקזיטט־רט, םענטער דער װעלכע

 אינע־ ארב״ם די סוז נאצאהלט, נישם
װערעז. קטעלט
 שליסען צו «ז אבער, ײייסעז סיר

 איננאנצען םענםער העלטה ױכיאן דעם
 םארלוםם גרויםער צו » נעווען ײאלט

 וועלבע לייט, ױניא} טויזענדער די םאר
 םעכ־ אין tvotpwtv נעצוואוננע) זיינען

 װענ אײנצינער דעד און הילוי. גאך טער
 װי־ םיר אויב םארנלינעז, נאו א־ז װאס

 נױ די אענאנצעז אפישםעלען גישט לעז
 העלטה ױניאן דער 0װ? ארביים, טע

 1א* יאהרען, םאד נעטאן האט פעסטער
 םיםםעש איז ענדערונג אזא מאנען צו

 ױניאן דער אז א«י צאדיוננעז, פון
 נאצאחלט ?רינען זאל שענםער העלטוז

 מי פאפיו־/ או־ם׳ן אגשטאט העיט אין
 האםען ענדעתננ דיזער טיט איצט. ביז
 םענליך מײט װי אנגעהן ivjvp 1צ םיר
 צײם בעסערע א ביז ארב״ט דער פיט
 ivivp װעלעז מיר וען1 ױניא], דעד איז

 דער װעלכע פאר ארבייט די דורכפיהדען
 נעגרינדןט איז סענטער העלסה ױניאן

נעױארע;.
נדום, מיט

וירעקפאי. פרײז, ם. דז׳שאררז׳ש דר״
םענעדז»ער. ױאנדער, ה.

 אוניװערסי־ ארנײטער אונזער
 עןיענען וױדער זיך װעט טעט

יאנואר עןט9 און טען8 דעם
היײ אוירװיגנ װאשיגנםאן ,630 מם

סקוי.
ivo iip ארנײ&ער־אוני־ נזעד1א אין 
 אנםאננען מידער זיך ייעייען װערסיםעט

 בייטאן, 1:30 אר,1יאנ םען8 דעש שנת,
 אוירװינ: װא׳פיננטאן lie 530 תם 1אי

 אױרמינ;־ און סטרים טע10 חײ־ס^ל,
 םםאלפער.װעט ר. דזש. ג. םר• פלייס.

o זיין אנפאמען iip סאציאלע אינער, 
ר״.1ליטעראם איז שטרעםוננעז

 זיינע פארטזעצען װעט מאםטי דזש. א.
 אין ״צײט־םראןע! אינער דיס^סיעס

 “װעלש סאציאלער און אדבײטער־ דער
 אזײגעד 11 יאנואר, 1םע9 דעם מנטאג,

 ז״ן פלאץ. זעלבען אין פריח, דעד אין
 פרא־ ע?אנאםישע ״די i״t עםvb 11טע

 אי;־ נאימענט ליידים דער םון כלעמען
.“דוםםריע

 םיטנלידער »לע פאר םריי א״נטדיט
איגטערגעיעאנאל. אונתר םון

 וױ־ זיד װעלען צענטערס ױניטי
יאנואר טען3 דעם עפענען דער

 ױ־ אונזעדע אין ענגליש אין £לאסען
 עפענען װידער זיך ׳יועיזען צעגסעדס ניטי

יאזזאר. טעז3 דעם מאנטאנ,
 אי! קורסען אפנעהאלםען װערען עס

 הע־ און איגטערםידיאײט עלעמענטארע,
 מא:־—װאך א מאכ דרײ עגגליש כערען
 אװענםען. םיטװאך און דינסטאג םאג,

 באגוצען זיך דארםעז מעםבערס אונזערע
 רי צערגען צו געלעגענהײט דער םיט

לאנד. דיזען פון שפראך

 מעטעקײט עתוקײשאנאל
פילאדעלםיע אץ

 איײ געװארען אראנזשירט זייינען עס
 סעםבעדס אונזערע םאר קורסען ניגע
 אײענט םרײטאנ יעדען פילןןדעלםיע. אין

 אין קלאסעז ̂•נעהאלםעז ותרען 7:30
 עננליש, העכערען און אינטערםידיאײט

 העדקװאר־ די אין נרוענבערנ, בערטא םון
־50 לאקאל םון םערס  סט. טע10 נ. 52י

̂ובערט גיט 8:30 #ווענט זעלבען דעם  ר
 ארבײטער־פרא־ איבער קוו־ס דין םארלי

 םון העדקװארטערס די אין אויך בלעםעז,
.50 לאקאל

 יעדעז לעהטשורם סעילין ראבעדט
 איבע• אותנט, איז אזײנער 8 פיטװ*ך,

 אד* דעם אין ליטעראםור, ענגלישער דער
סט. לאקוסט 810 בײםער-א^םיםום,

ר פ׳ייײ זײנעז חורסען דיזע  אונ״ *
 װאש אז האםעז, םיר און םעםבערס, ?ערע

 טיט כאגוצעז זיך זועט צאל גרעסערע א
 װערעז װאס בילדוגגס־געלענענהײטעז, די
 אינטערנעשא־ אונזער םון נעאפערט זיי

נאל.
 צו זיך װענדעט אינםארמאציע פאד

 סט., טע10 נארט 52 ראזענםעלט, אדא
סטריש. לאקוסט 810 סטייז, בעקי אדער

 פון קורס — גלײך׳ ״דענקעו
םיטשאנדלער אלעקסאנדער

ר ע כ לי פ ענ כ ע ל וו א ש»נ קיי דױ סאלענדאר ע
סר,ול הײ אוירוױנג וואשינגטאן

.530 תם פלייס, אױרמיננ איז םטריט םע16

1927 יאנואר, םען8 דעם שבו^
 דער 1אי שטרעטומען .סאציאלע — סטאלפער ר רזש. ב. — ב״טאג 1:30

לת״.1ח לעכערינער א — ליטעראםװ־ אדדישע ,די ליטעראםור״.
 1927 יאנואר, טען9 דעם זונטאנ, —

 ארבײטער דער אין ״צייט־םראנעז — טאסםי דזש. א. — םריה דער אין 11:00
װעלט״. סאציאלער און

אפטײלונג עהםטענןזאן
 בראנקפ ד,1רא באסטאן 1268 נארדע], םקװער םעפינלי

 1927 יאנואר, םען7 דעם אווענט, םרײטאנ
לעבע[". און ״ליטעדאטור — ליבערםא! חיים — אװענט 8:00

טי סייד איסט צענטער ױני
o 410, 330 ,25 ט. פ. n םטריט םע5 איםם 

1927 יאנואר, םען4 דעם דינסםאג,
שפעטער װערען אנאנםירט מעט טעםע

̂ם צענטער ױניטי הארל
 םטריט טע105 איז עײענײ לעפסימםאן ,406 תם ,72 ם.

יאנואר טען5 דעם םיטװאך,
 אױם־ זיר t»p טעז י1אז װי — םיטשאנדלער אלעפםאנדער — אװענט 8:30

נלייך״. ,דענלעז צו לערנען
פא. םילאדעלם^

 םם. םע1ס נארט 52 ,50 לאק. פון רעדקװאטערם ,1927 יאנ״ טען7 פרייטאג,
עננליש. איגמערםידיאייט — אוחמם 7:30
•ראבלעמעז״. ״ארבייטער — םארלי ראנערט — אומגם 8:30

 סטריט לאקוםם 810 אין יאנאר, םען6 חןם םיםוואך,
ליטעראםור. עננלישע — סערלין ראבערט — אוחננט 8-.00

נ פי נ י ז ר פאר ו ע אנ הנ א ל ס־ און ס ני א ני ױ ד ױי פ

ל , . ל נ נ ז מ
 ײנטינ׳ פאחאםצונג פארום״ .א««ז אן חאלטעז װעלען פלאופםאבער די
4827 *,w imp pm2 a n אין pim t-rup ,סםריט׳ םע22 ווןםט 3083 חאםעל

tip' ,ר 3 איילאגר « ?יי ,י. • .____. גאכםיסאנ. י
וזעם ,10 לאפאל ימיאן קאםפרם רער pa מנעחשפר חבמםקי, דייןױד

ננ.1םאחאםל די אוחוסיחח
o דיספוסמ עםעגטליכע אן n •נאכפאלנעז ̂ _______________

םשערםאז• סעדצער, ל. ;• . -<

 םען5 דעם ואך,1םיט ,72 ם. s אין
יאנלאר.

 ותט םיטשענדלעז־ »לע?סאנדער
 דעם איכער דיסהוםיעס זײנע עצען1םארם

n• 1צ לערנען זיך ם׳הען אזוי .trp tv i 
 מנ-טי הארלעםער אתזער איז נלײך*,

 איז סטריפ םע105 ,72 ם. צענטער,
I'tjn לעתסיננםאז iv, ,־5 דעם םיםױאך 

 אין ענם,1או איז אזײנער 8 יאמאר, טען
.406 תס

 זיך האבעז איצט ביז דיםשםיעם ךי
 *tviivnVD'm pt זײן 1צ אײיםנעיױתן

 ערט.11ננם־1בילד ן1א אינםערעם לינען
 די־ 1צ יצמעז מעלכע טעםבערם, אונתרע

n ip  tvt, זעהר םאר נ«ן1נ«פ עם חאמז 
 עש נױטיג י11 חגאליזירען, זי' נתליך.

ivp«׳p IV איז, trt. n םעז ז1א ,,נלײו׳ 
tie זיי םאז. 1צ דאם יםלעתען1א ױך 

pmrelnve, ינטינ11 »י ov >איבער־ א 
 b*p pc* טענ איצםינע רי אין חויפם

 ״םראכ־—־פלערען1צ ״פלתנ,11פארצ אה
tvo *און נעפיחלען !ייערע כרי—נלייד 

fv* ניט זאלען ספנםיםענסעז וייןרע ii'v 
>tVB'i סים t. ״

 םיםנלידעד, נזערע1א pa חמינע די
tv tn  npvn p s ta i םריהער נאך רם1פ 

 אז אנשליסעז זיר ivilrp 'נאזמט, ניט
a 5 םיסטאן־, פלאם n1'א יאנואר, ם«ז 
8:30 ,72 .0 ■. pa 406 a n אװענם• איז

 ם׳יטנלידש־ אלץ פאל פרײ איעםריט
pa ׳. אינטערנעשאנאל. את»ר

«* t' ׳■t tW • ײ * ׳.־*?׳:7* י‘ +** *l* ■ ’hXi+4V -VXU

 אץ שטרעמונגען שאציאלע
ליטעראטור. דער

 סטאלפער. ר. דזש. כ. פון קורם
 ־’;1א ארבײטער ער1אונ אין נענמבעו

tr םארטנעזעצט מעט מערםיטעט, im 
 א,1ט”ב 1.30 אר,1יאנ םען8 דעם שנת

 ירוי'ננ1א ױאשיננםאן פון 530 רום 1אי
.piPD ה»'

 ״אידישע — ו. נומער לעםאן
 לעבע־ א — ליטעראטור
חולה״. דינער

? ליטעראמור אידישע די איז »לם װי
̂ט שפ«־ים מוכר טענדעיע זיגט  ד»

 יאר«ר 70 ברויז עפ איז נעשאםען, איהד
 לי״ אידישער דער פון ̂נפאננ דעש זינט

טעראטור.
א אדער זשארגאן א אידיש ־איז

דאר?6ש
טא־ ניט־אידען I שפראך א זיכער,

ן ע  העברעאיש אז םײנען, און טעווז א כ
 דיזעלבע און איינע זײנען אידיש און

 העברע־ אויןי באזירט איז אידיש זאך.
 קרמם זי ̂וכער *ריגינאל, אלס איש

 װעל״ איז תנדער, יענע םוז קאייר איהר
 הא־ אידיש, רײדען װעלכע אידען, די כע
סיאניש, דײטש, באזעצט: זיך־ בעז

 םערשענ• װ. א. א. פערזיש אראביש,
 ״העברעאיש״׳״ד״טש. אידיש איז טײלם
 קײן איז זשארגאן אטבאלאגגט װאס

 דוע- עס װעלכע אין זשאמאז, א שפראך
 ״*באנטשע — סונסם־ױערס געשאפען דען

.“םידעלע ״סםעיענױ׳ס איז “שוױיג
ױ לעבען? אײדיש װעט לאנג ו

 אויפ״ ווערט װאס םראנע, א איז דאס
 עקזיס־ עס וועם אפט. זעהר :עהויבען

 פרז נעםא די װי רא:נ אזוי בלויז םירצז
 בא־ די עדפילען װעט װעלט אלמער דער

 העברעאיש נ-ייע די װעט ,דערםניש*
פלאץצ איהר םא׳־נעמען פאיעשטינא םיז

שװאכקײט. איהר
 צופיל זי איז > לאקאל צו זי איז
 פאד־ קאנפידענציעלער א אויף כאזירם

 דעם איז לעזער דעם צװישעז שטענתיפ
 קאםפליצידטער איחר איז שרײבער?

 נײסשינ, — שטערוננ א הינטערניינד
 ברײטערע א צו — היסםאריש רעליניעז,

 אײ דורך זאנען, לאםײי פארשםעניעניס,
בערזעצוג̂נ

כוח. איהר
װאקסעג־ און לעבעייגע א איז דאב

 װאס שפראך א איז דאס שיראך. דע
 אימאליזד װאס זעלבע דאם פו;?ט טוט
 שון צײט דער איז געטאן האם ניש

 סין צײט דער אין דײםש און י־אנטע
 נאפזלערעז א פון טויט דער לוטהער.
 אין עליכם, שלום — שרײ״בער אידישען

 דע־ אזא ארויכנעדוםעז האט ־~ 1910
 ארויסדױ ניט הען עם װי םאגסטדאציע

 דזשאזעןי קײז דזשײמם, הענרי קײז סעז
 אנאטאל אז אפילו אדער קאנראד,
פראנש.

מעםען. איהרע
 פיז לעבעז דאס בלויז אנפאננ, םון

 םיז שטעטלאך אזעלכע אין אידען די
 נ־לסעגט האבעז אידען װאו רוםלאנד,
 יעיע אז עס ריהרם הײנט ײאױנען.

 נעדא:• פיז פעלד יעדעז לעבעז, םון פאזע
געםיהלען. און קעז

פארמען. איהרע
 עסײס, ערצײלוגגען, קורצע ראמאנעז,

̂ע, עפיס, לירמן, דראםא,  פשי״ היססאר
װ. א. א. פילאזאםיע כאלאניע,

אפשאצען. פון שװערקײט די
 אפ־ ריכטינע א נעבען םיר קאנען

 לעבען 1:װעלכ שדײבער, איבער שאצונג
 וועלמג און צײט, אײגענער אומער אין

 װע־ איז לעבען, אונזער וועגען שרײבען
 שכניש^ אונזערע םון לעמנז דאס גען

 וױכםינקײט^ זײער איבער םיר שעצען
 זײער סיר אונטערשעצען אפשר אדער
}'ווערט

רעדאקציע דער פץ
 ̂גערזןכשיגקײמ״ די זינט
 דרוקעו צו געײען, נוזע זיך םיר ?יעען

 ו»ר׳ן ןארגײכעגיס* ,איגתאלט וולען א
 וועל- םיס נוםער לזןמזען דעם ווין יאחר,

 צוליב יארןגדיגם. װערמ יאחר דער כןן
 םאל דאס םיר םו<ען ילאץ *ין סאננעל

 •ארגײכע- *ו»ינתןל« דעם *יבערלאזען
 on •ון נו«ד נרnony מי «ײז וחנ® װאס נוםער, קוסענחנן *וור׳ן גיס״

יאחר.
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m דינען וזאס וממוימ אוז ןןוקמחנג פרינציפען m 
ױניאנס ױ פח ממעחמץ דער ניי געווארען

ען די ױנו ערסלערונג •
nr נס אלע  פאלאייגמטע רי «ון ױנ̂י

.IMVVVV
tv ,im א״גיטן זײט p ייגי^נס, די 
rirvaaטריידס, ניד« די ןל t)sip אױס 

ivbdvp nr נױיע *רנאניזירטער אן םיט 
earn נפױאוסט גיט איז pv ניט וועינער 

דמ םריחעררינער איז  אונז׳ןר סון *ער̂י
 צפיזל אין נרויס ניט כאטש געשינטע.

 נע• דיס«יפליניים, זי איז טעטנערס, פון
»*o iv זונט זי נייזתאםם. און וױסעניאז

אונטעױואר• זיין זאלען ױניאנס די כען
i םען n ,נאװאוסט איז װאס אייגארכיע 

יארטיי. קאמיניסםישע די אלס
 אי געדענסט, סיר ח*נען י*חרען 1םא

 אײנפאר• ייר ייי סיט iparp װעלען סים
 ארגד ויי מיט חאנען םיר שםענדינעז.

 זײ נעװאלט פאסטען מיט און סענטירט
 אוזן אנער )איבער*״נען און אױפװײזען

 װעלנע דורך םעטאחח, אלע ןרםאלנ. אן
 זיײ אױס נלייכןן מענשען *ױױליזירטע

 זיינען םײניננזנן, אין םארטידעגחייט ער
אונ• געװארען. צוריסנע׳טטויסען «ײ םון

נעענט־ ויינען אמוסענםען לאנישע זערע
 םארלױנד נייזוױלינע סים נעװארן פערט

 אומכא• םאלשסייטען, גרויזאםע דוננען,
 אינ־ נעחײםע און אטאקעס רעכטינטע

טריגעם..
 געװען נים איז ױניפן־סעםנער סײן
 ער סײדעו אטאהעס, יײע םון םארחים

 דיהטיזטװ די אונטערנעװארפען זיד האם
 זייערל םעחר, גאך נרופע. דיזער פון

 וי נעװארעו נעפיחרט זייכען שאםפײגס
 ליסלעטר און *ייהולארען םיוסען. פון
 זיינע אונטערנעשייבען, ניט סײנעם פון

 »י מעםנערס כא^ולדינענרע ערשינעז, ,
 איינ־ ניט זיי מיט יייגען װעלבע בעאםגמ
 םארברעכמנם. נרעםםע די pv שטיםיג,

 חאבען װעלכע בעאניטע, און מעמנערס
in לאעע אװעעעגענען ru r איבעד־ פון 

 אייםנויאיננ רער פאד דינםם נעבענעם
םפעצי־ די נעװעז זיינען ױניאנס, די פון

םארד. נעהייםען דיזען פון קרבנות עלע
 חאט *ירהולארז דיזע םון םארפאסערס די

 פאר־ סייז צו ברעננעז נעטענט ניט סעז
 ניט ת*ם »rb ײ״ל אלטײאיטליכס״ט,

ז״נען. זיי װער געוואוסט
לינ, עדױהײמאנאל ױני*ן טרײד די

 סאםוניםטישער דער םיז אבטיילומ אן
 איר אונםער ׳טםעחם װעלבע און פארםײ,

 איידז׳טענםי די נעװארעז איז סאנםראל,
,נושלוםעם״ זאנענאנםע די נריגדעז *ו

ד ױכיאנט. רי אין  סא?ווניםטי• דיזע ייי
w יי־ יוענען נאשלוםען זיינען נעםםען

 נעװארען נעמאכט אגנעלענענחייטען ניאן
 דער םרן םעםבער יעדער און נעחיים. אין

 דער םיר איז פארטײ סאמוניסםי׳סער
 נעותן ליג ערױסיי׳טאגאל ײניאן טרייד

 נאשלױ נעחײטזן דיזע *ו פארםליכטעם
סען.

ײא•3נ ס׳איז m איז, רעזולטאט חןר
 איז ױניאז » םטײט, » אין סטייט א רען

bnjm וועלכע ייניאז, א r דער אונםער 
 אםימעלש סאםוניםםי׳מ די פון קאמאנדע

 פאליסי נחנכעריטע דיזע מיהאכא. אין
 איז עם םאםסווע. פון דירעסם פוםט

 איינ* אלע םים נעװארען אױםנעארביים
 די םיז סאנםערענץ א אויוי 1צ׳«/.;ײנמ
 אינםערגא־ האסיניםםיטען פין םעסשאנס

 נעװארען אפנעהאיםען איז ײאם פיאנאל.
די,אינםטראס־ וױ פעבייאר, איז

 פפטוניסםיטע די סוזען «יינעז, טאגס
 א םון *ײט איז ױגיאן, « םיז פיתרער
 »ו באריכטעז רענעלע אפגעבעז סטרײס,

קאמוניסםי־ דןר םיז באאםטע חויפט די
פארטײ. אתר

 זיי- םים זיר *וםרידענ׳טםעלענדינ גים
»r די סיז נאשמוציננ אוז אינטייגמ 

 םיחיער, איז מעמבערם םון כאראסטערם ,
מז וועלמ ײ חא־ האםזניםטען, קײז כיט י

 *ר• ערנערע *ו נענוםעז נאך יין־ זיי ממ ׳
לא־ םיםימען״נים אפכחנבעז «ו גײטעז.

 אלײן וחױורענד חנדען, נעגנער דעם מן
 *ו אױםנעהערט רעכם ראם יײ פאדידעו

gram. נעטאכט בעטרע «ז חאבעז זײ V 
" חאבען אינםרינעם און םײיגד,  אוים־ ו

 איים• חאמן «ײ פריגזױפ. »*ו מחויבעז
 אינםע־ די פאר םעחר סטרייסס נפנופט

tig ir o n פארטיי ׳ סאטתיםםיטער דער 
 םמריײ די פזן אעטמיעסעז •רי פאר ווי

ע פארבעםעחמ nr יאנרט תי  עקאגאםי־ זי
ww .געװינ־ אױטגעקפטפטע באדיננוננען 
a n י פון  פריימרדיגע איז םאריפיס ו

m יאחחנן a n הא־ און *װעפגענעבעז וײ 
a n ור סעטעלגמכט זײער נאכדפם גאך» 

j •יס *\יסם n  w ̂ובעז די געתפען ה
y ®ױזנגם 85 n m m fip אין p " io o  ft 

ntn m »ח %%t בײ די< m 
רעזול־ דער »ז סםרײק, דזןם

ן רואימ » ו  םיר אוטנליס »ז י
סרוי די וורץ סעםכערס

כי ׳. תי די אליי זייגיס ו

מ דןס •י ױ מי ״ ,מ
פאר־ אזוינ׳נ ■ח

ארביי־ »ון

 N געײעז אליין װפלט ספלידאריטעט טער
 •gn סיר ױד«;ס> רי תנען פארנחננען

 גענוג. לאננ חו*וח דיזע געמלדעט נען
 סאנען nr נאי»לאסען סיר האנען אי»ט

 ד«<«' רי טיר, רארינ׳יר, דעס. «ו סווי א
 »*3 דער פאר ל«ס־טע דער פון גאט«ן

 » נא׳פליסען ױניאנס, רי םון ׳איאוננ
 אױנענדערםאנטען דעם אונטער גריגדען
 אלע פון פאראײדנוננ ׳טטעלרינע א נ*טען

 : tVP»inr פאלגענדע די םאר יוניאנס
םיטינ״ עפענטליפע א«*וחאיטען )1*
 די אױסאוהיעחןן pjm* דעס םאר גען

 אין ארפײטער די און מעטפערס •וניאן
 ?אסו־ אמעריפאגעי די ײענען אלי״״ײן
ניסטען.
u לי• 1סאר׳}!פדייטע און דרוהען *ו 

 אנ־ םא?טען סיט זאל עס װאו טערפסור,
 לאםוניסטי׳ דער װענען װערען נעװיזען

אינט־ מעטאדען, איחרע נאװענוננ,
 איחרע פון רעזולטאטען די און ייגעס

ױניאנס. די ריהטירען *ו אחו:ען1
 צו ײערעז נע׳טאפען זאל פאלד א )3

 נעסטרא• ײעלען ײאם ױניאנס, העלםען
o u t נע״ סאמוניסטי׳טער דער פון װערעו 

 און ליטעראטור זיי *ו׳פטעיען און פאחר,
נוטינ. אױנ ־עדנער,

 פאנפערענצעי אפטע אפאוחאיטען )4
vs םארטרע־ פון נאריכטען באטראכטען 

 אום ױניאנס, אננע׳פלאםענע די פון טער
vs ץ װעט עס ײי האנדלעו קענעז  נוי״ זי

 טעז װאס אינפא־מאציע, די לויט טינ,
הרינען. ייעט

 םוז אונטערזונוננ אן טאכען *ו )5
 סאםונים־ ״אוט׳פולדיגע״ זאנענאנטע ••
-v v אתאני־ קאמאםלאזש און קלאנס 

נענרינרעם. חאנען זיי װעלכע י**יעם,
 נעזאםעלכ האכען זײ װעלכע דורך <ון

 פרע־ נעnיeםאח םאר םאנדען ;רױסע
 די 1םי כא׳פי*וננ די םאר װי טענזיעם,
 םאר פיליפינמז, «י נינערם, *י פרעמדע,

 אדעסגדד־ עפאליטיט פוז באפדײאתנ די
 ניתערליכע םון בא׳פי«וננ די פאר טע,

 ,injgc אזזלכע אלץ — װ. א. א. רעפט,
 אנאונעחן לאמוניםםען די חעלםען װאם
 די אין ארבײט כרענערישער זײער סיט

״ ױניאנס.
 ■אבליםיטי־נױרא א א:«והאלטען )6

 עולם אלנעמיינעם דעם אגצואװייזען אום
 ײענען ספעציעל ױניאנס די און לאנד םח
 אידעען, ׳פעדליכע איז לעכערליכע די

 טרײען םאנאטיסער אײנינע װעלבע
 טע־ םון פאליםי א דורך ארויםאוצײיננען,

 םון באװענוננ ארב״טער רער אױף ראר,
לאנר. ריזען
 1אויס«ואװארצלע םאלשטענרינ )7

 םעםבער, יערען נםלום,זא אוז םאכט םון
 קאמו־ דער םון אדדערם נעסט ה״׳׳כער

 האם ײעלבער ״־ז־ פארםיי ניםטיטער
 באאיוזונכען פריינדליכע װעלכע־ניט־איז

 עדױליימאנאל־ ױניאן טרײז׳״ דלז־ םיט
מעמבערס. און באאםרע איהרע ל̂י

i זייז ײעט עם :סורןוען אין n װעס» 
 1םי נאשיזוננ רער כאר פאסיטע דער פון

 סאםוניםטען. די פארטרייבען צו ױניאנס
 ארבייטער- ארנאניזירטע די רוםען םיר

 אונטער־ *ו לאנד נאנצזןן פון באװענוננ
באםריי• *ו אויי נאײעגוננ דיזע שמיצען

 נעפעהרליכען ריזען פון ױניאנם די ען
עונא. אינװעכינסםען

הרעם־ אונזערע םאראיינעעז לאסיר
 פא• דער *ו סוו• א מאכעז *ו אייוי טעז

 אר־ די כדי ברעכןןדיי ױניאן מוניםט־׳טער
 ײידער זאל ארסײ ױניאן טרײר נאניזרטע

 אינטערע־ די םארטיידינען קענען אםאל
 הא־ «ו םורא אהגע ארבייםער די םוז םען
 ריי• איינענע די אין םארראט א םאר כען

הען.
ע צי לו א עז ען ר ענ ען וו ד רינ  א נ

ע דיג ענ ט ע ש אצי אניז ארג
 rrnvtjgp די אז אנבאםראכט, איז

 כא־ אוכמװױיםעלתאםטק נעגעבען תאט
o וועכען װייזע n טרײד דער פון ײאונ׳פ 
 מאל אײז ענדמעז *ו נאװענוננ יוניאז

 םאר• האסוניםםישע די מאל אלע פאר
און ;ױניאנם די איז שװערוננען

 תרכ־ פענען nr יי3 אנבאםראכט, אין
 אננע־ ם׳איו װאס ארבייט, די םיחרען
 ער־ פרינאיפעז דער אין נעװארען *יינט

 אתא־ שםענדינע א נײטיג איז סלערו̂נ
 — ײערען אננעחאלםען זאל ניזאציע
 פדי tv פאשיאמן״ דארינער עס ויי

*VP דער םון ײם3אר די אױסוווםיחרען
י פא׳פימו *י םיט׳נ v >vt י

 טשערםאן װײם טשעוטאן, שטענדינער
וחד פרומהלם tin 16 פפזעיןוטױת אוז

— איו חנז.
 די tv נאשיאסזס, זוײטער עס ױי

ntpptpp״p רעפט דאס חאבען זאל nt* 
ijmnrnr ותל• ױניאנ^ פון פאר׳טיעג«ר 

 *ײבייגל חױ־ אין ומלםעי ימנען מ
ײ  די tv ו.אסישיבא װײטער עם ו

n n tp rw תאטיגמ »T t >v יפמד 
>pv ar פארפינדוינג art i n■ םטיים *jrv

ח מ ײיי״י , nv ,ו םענםראל םים׳ן ליינאי
יארק נױ דאפ םים און קאמסיל. סםייט

 ויר זאלען זײ ל., אװ פ. א, דער םון אפיס
 פאוחד דיזער סיט פארניניען אפיציעל

 פערפערשאפ־ דענםראלע דיזע און ,3313
 םאױטרעטער אפיציעלע טץן!אלען/זאנען

פאטיטע. עפיעפוטױו דער אין
 די הערפען צו רעזאלוציעס

 גאר־ לײדיס איגטערנעשאנאל
ױניאן וואירקערס מענט

 טויזענט tv 36 אננאטראנם, אין
 נעװארען נערופען ז״גען ?לאוסמאכער

 באארד דזשאינט דער םון סטרייפ 1אי
i אחן n גוטזזײםוננ i n  l i t םעסבער־ 
»b לעם נענען און שי• i אינ־ דעל םון 

 tv אכט,1אננאט אין אין .טערנעיסאנאל
i n נע־ װאכען 20 1אינע איז ייפ1סט 
 אוס־ פון נרופע v םיז ען1נעװא ט1פיח

 װעלכע אװאנטױריםטען, עלפאחרענע
 ־1םא זיך וזאלטען צו אנטזאנט זיר חאנען

 1אויםע איז ניט װעםען צו אנטװארטליר
i *ו n !ער1 אוז טיי1פא פאסוניםטישע 

יי י און לינ. עדױ?יי׳שאנאל ייניאן טי

ה א ענ  פארװאלטער די צו ט
עו דעם פון םלאז ט  ארבײ

סאינ אגדפ שורענ

iv 1הע װערםהער d p k ip i :
 טײן יהען11אויםצו 1םי ערלויבם

 1האנ די באצונ אין אונצוםרידענהיים
 אינשו ארנײםסלאועז דעם םון לוננען י

םאנל. רענם
a אין n «1926 םון סיזאן יגנ1ס 

 םאחטידע צװיי 1אי נעאלבייט איר האפ
 הכל םך געםאבט חאב און שעפער, נע
 נאכנעהומע כיז אך ארנ״ט. װאבעז 10

 בין און תנוליישאנם״ און ,רולם אלע
 ״םול רעם nr ענםינט1בא נעװען

 ענם,1אינ׳טו דאלער 60 םון אמאונט״
 1נא איך האכ פאמיערען טיין צו ,1אבע

.1דאלא 30 באקוםעז
 קאכד פאלשיי^ע נעםאכט האב איך

 פעחענליכע, אוז יכענע1נעש פלײנטם,
 םו־. םיט נעזעהן אםילו ויף האב איר

i 1«אב שייהאבסאן,1ד n איז 1ענטםע 
 בא• ניט בין איר אז ערזעלבער,1 נעװען

אםאונט. םול תס צו עכטינם1
 װייל, : םאתואם הערען מענם איהר
 נעאל־ האב איף װאו שעפעל, ,םיינע״

 אז קלאנעוײנע, אזוי נעװען זײנען ביים
 1םעה האבענתנ נים ,IV’VQ 1נאכ׳ נאלד

T זיי האבען בײט,1א סיין t .צוגעמאכט 
 נע־ ניט זײ האבען שטענרליך1זעלבםטםא

 דעם צו רעסארדם טײנע צושםעלעז קענט
 איר בין 1̂םאn און םאנד אינשו^ם

i צו בארעכטינט ניט n םומע. םולער
 תשיי־ .1מ «נט1נעם האב איו אז

 עלט,1נעה»נ יכטינ1 1אי עם צי קאבםאן
 האט ״װער ט:1נעענספע 1םי ip האט
 אזעלכע אין אר־בייטעז נעהײםען אייד

עפזיםםירען נים סענעז װאם 1שע«ע
,1אסטא1ע1 1הע איהה זאנט װאם

i צו n לאניה ?
:תשייקאבםאן םר. !אנם1ײייטע און

,u n i ,1נא 1איה האט 1אםש וױיסט 
 יעצט ?״ אויר אנדערש עמע׳ז בייט1נעא

 אזױ װי טאסע, אנע:1ם א זיר שטעלט
 נע־ נים האב איך 1א באװײזען, איך סעז

^ עתע׳ו ביים1א  איך אז אויך, ש1א
? נםnאינשו נעזעצליכע םײנע באסוםעז סאנעז אל1

 םאל־ אם1 אוים יעצט הוםט 1םי םיט
n tw : עכטינט1בא דין זאל איך כוײ 

 צושםע־ איף י11א1 םוטע, 1םולע םיין צו
 נע־ ניט האב איר אז רעקאװם, לען

^ש...nאנ עמעץ ארבײט
 rt פולען איז טאן ױניאן א בין איר

 ביימען1א נים װעל איר 1אי ווארם. םון
iv עת׳מ n ^ n : v, ױניאז איז 1נא 

d י1 אויב און שעפעה tivppi האבען 
 ניט נעםאכם האב איר tv באײױען,

 איר בין בײט1א װאכען 10 וױ םינחו*
אינ- םוםע שולער םיץ צו באדשכטינט

D3nir.
ip איר ײיי איצט tno םראנע א 
i n  p n ו ,ג^כטינפייט״* i n 1פא 
o 1פי װאלטוננ n םאכד: או־בײטםלאזען 

i איז איינענטליר, ײא^ צוליב n םאנד 
tn'באשאםען vn p j די 1םא ניט אויפ 

 נליק־ יענינע די װאוײ־ם ? אי־ב״טסלאמ
 װאמו 17 ײט31»וי חאמז װאם 3לימ

o םיז דאו דארםמז ivtro א n פאנד 
 ניט דאד זײנימ די באסוםעז, גאתישם

מז איפײםסלאמג קײן ײ  די 1נא דאד ני
%v rc > a p i f f\ ז גײמפזאר י איעא־ י
v< װאם ,w תיאגעדיקע מ wקײן ן

ד t» ווגניסריכם, »ין  יוומע די דוי
 םױזענדע וועחיענד סםרײק, fic װאמן

 קיגדןר און מרייעז ?ײערע
̂נער נעייטען חאמן ̂כען נױס, און ח  ח

̂מיסאחנן קאמודסמימע די  ®ארמװעג- מ
 י1אוי דאיארס טױזענטער חורםע3חו חנט

 די אין באװאוסט ניט איז יואס אופן, אן
נאוועגונג; אדכײט^ר דער סון קעםםע
 איגטערנע־ די »ז אנבאטראכט, אין
 •tםענעד̂ז די איבעתענוכחון ח^ט שאנא<

pc c m אגגע• די אח באארד דזט^ינט 
 פ«ק- איצט ה?ןם און ילאקאקען שיאסעגע

 יאג• דעם םארעגדיגט ערםאלג מיט טיט
און סטרײק; בען

 אינטערנע״ די אז אגכאטראכט, אין
ן האט  צו קאםיײז א וןונגעהױ̂ב
וססאכער די איבערבױען  און ױניאן ק־̂,

 אטא־ װײטערדיגע די סון איחר ײאטעװען
— קאמוגיסטען די םון קעס

 די אז כאשלאטען, דאריבער עס ?״
 צו סאםיטע די און קאנםערענץ עחןזטע

 צו םארםיליכטעט ױניאנס, די כא^יצען
 אלע ?&טיצע םיגאנציעילע און ^וראלע

 דער־ בײ געװען זײנען װאס אמאנײזערס,
 אינטער־ דער העלמען צו קאנמערעגץ,

 זײ־י אין זיגמאז פרעזידענט און נעשאנאל
 זײער ראטעװען צו םארזוך העילדישען ער

 עלעמענ״ די םון *רנאניזאציע ניענצענדע
 םארזוך א נעמאכט האבען חעקכע טען,
רואינייען. צו איוזר

 זו$- 10 פאר װי מעהר געבען ניט ארבײט
 שע״ די ד$ו זײנען װײניגער. ^דער כען
 דעם םון אײגענטיםער געזעצליכע די אער

 םאכען עפעס םארװאס הײנט פ$נד.
 איז װאס דער אז שװערינקײטען, אזעלכע

 װאס דאס באקומען ניט זאיל כארעכטיגט
סוםס? איהם

 בא־ ביז איך אז איך, זאג דערםאר
 אינ־ אמאונם״ ״םויל דעם צו רעכטיגט
 אומ״פטענדען סײנע אונםער שורענס.

̂ורעז  טעכ״ קײנע װערעז געמאכט ניט ט
 דער אז אזעילכע, אויסטײטשוננען, נישע

 דארםען זאל ארבײםסלאזער נעזעצליכער
 ער װאס צו דעם םון העלםט א םארלירעז

 םאנה רעם םון קריגען צו בארעכםיגט איז
גרוס, ברודערליכען םיט

קיפנים, ם»קס
.8904 לעדזש. ,9 לאק- מעםבער

 דער- םון װארט חאחױנ 8
וױיטענם

רעדאסםאר! סרײגד ליבעד
ט גורל דעד  םיר »ז געװאלט, ̂ה

 נאך זאלעז, איך) און םאז (םײז
ו געםינען צײט סירצער י  גא־ א אין ז
 םא.־־ וױדער םביבה, הײםיטער העגטער
 איצ־ םרעמד. דער אין װערען װארםען

 8 גראס, אין זיך מיר געםינען טער
 דדום־ש־אנקרייך. אין שטעדטעל גלײן

 אנ* װעאעז זעהר אבער זיר װאלט עס
 םיס םארבינדונג גײסטיגע די די האלטען

 םון טײל בעסטער און ׳שעהנסטער דער
 הײם. יענער־זײט־ים׳יגער אויוי אונזער

 מעג־ ס׳איז ,אויב איו בעט דעריבער און
ױ,  8 װאך יעדע אהער אונז שיהעז י

 אלע אויך װי ״גערעכטיגקײט׳/ נימער
גאך ערשיגען זײנעז װעיכע נוםערעז,

 טיר (װען י. ה. אויגוסט טעז18 דעם
שאדאײגיגטע די פארלאזען דאבעז

 איך קאב דאן זײט װײל ^טאאטע•),
נאד *,״גערעכטיגקײט נוםער אײן ?ײ|
געזעהן. ניט

 נאד צו אײך איר דערוױיל
איהר װעלכע לידעי, םײנע שון דרײ
 שאר״ ציייט דער םיט מסתםא וחגט

עשענטליכען.
 םײז פאראײס אײך אויסדריקענדינ

 ״גע־ די אץי־ ערװארט #דאנק טיםסםען
 םאר־• און אומנעדולד, םיט רעכטיגסײט״

 האדי■ און ארץ דרך גדויס טי*ש בלײב
נדום ציגעז

סאסאנקץ־םשארױ. טרײדל

 בוך׳/ ״אונדזער נומער טער6
ערשינען

 נאװעםבער־ דער ערשעעז איז עס
̂ן פון גומער חגצעםבעד  צװיײםא״• גרויס

 םים בוד״ ,,אונדזער זשורנאל נאטליכעז
. :אינהאלט םאלגענדעז

 — קיעװ .5 ;םינסאװ ב. ־ג.—קירץ #
 גיגד די — גאדהי מאקםים ̂ידער; צװײ

 •tn• — ליכם םיכ< ̂יבע; נעענמםערטע
װיי װעגאז — גאלד הערםאן ;5 צעסיע * 

 םוג• אונםער — שנײדער *אעםעז;
 צוקצרטאן ירחמיאל חיםלען; העלע

 ־םע•—בעלאזארהער א. שטױבעדסיגדער;
 ״חבימח•;— — .P מ. קינא; אוז אטער

 ;m 1926« בוך אונדזער — ליבםאז י.
 אידײ םון ״דראםע א —י עפשסײז אלמער

w\ גײאס. ליצהרארישע ;לעבען
ד א<ע ביי באקוטען צו ח בי צײ• י

p& #פיס ודן יױן1 ייי כומ־־םטדמייםש־״
מר ד מ 396 בוך״ן וי

Wm̂ ׳־־- *׳ ׳־. יר
וי ׳זיזיײןיײי ״ י י 1ײ, י י י j,״ V 1 f״  JTT 1 ״r ■*i A/VI !****fcŜfc*1! H >n ft*,נערעכמלגקלל®192ס דעדעסכער, ססער1 שריימאג

גוריח. אל. םון

שעה ה»לבע 8
 משרת דער דערװארם: ?יך כ׳האב

: סיטגעטײלם טיר און ארויסגעקוםען איז
הער, דעם וױסען געלאזם כ׳האב ־—

זעהן. איהם וױלט איהר אז
? גו —
 איהר אז םארשטעהט הער דער —

 אדער ארבײט, איהם בײ בעטען קוםם
 צו ארויסשיהר אן װעג, 8 צו דױלו* ‘?ײן

< א  גוט אזוי זײן אבער װעט איהר צ
שעה. האלבע א בלויז װארםען צו דא און

 םיר האט ווערםער, עטליכע אשגעזאגט
 אויף שמײכעלדיג אנגעװיזען משרת דער

 אװעקזעצען זיך כ׳זאל װאו סאפע 8
 איז אלײן און יפעה האלבע די װארטען

 זײט א דורך םארשװאוגדען דערנאך ער
טיר.

 װי אט גע^טאנעז, איך בין םינוט א
 זיך נעקענט ניט ארײננעכאפטער, אן

זעצען. באלד
— געטראכט, איך האב — כיילא, —

שעה. האלבע א װארטען... איז
 קליײ א אין זיצעז צו שעה האלנע 8

 א אזוי ט8נל אויפנאססציסער, נעם
 װײסט מען װען ווארםען, ׳עעה לבע8ד.

 װעט װארםען דאס צי פאראויס איז ניט
 נעװען איז טעז,8רעזולם עפעס ברענגעך

אינטערעסאנט. אי שװער אי
 אזא געװען סאפע די איז דערצו

 אנלעהן רער הײנט ליבליכע. אזא װייכע,
 אינטעיעסאנ־ םאראן דען איז װאס —

 אין אזוי־א דא זיצען דאס װי טערעס
¥ אגלעהן דער

 גאר דאך איז זײ אויף םיס, די און
 עס זיך זײ האבען װי רחמנות א געװען
 גאםען װײגיג אפגערוהט, אביםעל איצם

 אין אויסנעמאסטעז הײנט זײ האבען
ברײט? דער איז איז לעננ דער

 זיך האט דער קערפער? דער הײנס
iדאך f lT װענ־ וױיכע דאס געווען. םחיה 
 װי זײנעז זיץ*קישעאע װײכע דאס ׳טעל
 האבען זײ געשאםעז, געװעז איהם םאר

 באקװעם, געםאכט םיהלען םאקע איהם
 םאר־ א אויםגעװעקט איהם איז האבען

 אײנגעדרי״ איהם פרײדיגסײט, צו לאנג
 װעלכע כל׳ערלײ, תענוגים איז םעלט
 צארכד טיםע מיט םארשפרײט זיך האבען

 זײנע אלע אין םרײד טיפע און קײט
קנײטשעאעך. און וױנסעלעך

 געטוליעט זיך האט װאריםקײט די
 ארויס איהר םון געשםעקט ס׳האם ׳מיר צו

 און באקװעמליכקײט מיט זאטקײט, מיט
 װינקעלעך, אלע איבער גע״עםרײט זיך

הויז. גאנצען איבער׳ן
װאס געװארעז איז דא זיצעז דאם

 םיר זיך חאט געוױס בעסער. אלץ אמאל
 אײגען אן אין כ׳זיץ אז אויםנעדוכס,

 דען דא םיר האט ניט, םארװאס הױז,
i נעשטערט איםיצער

—:עטראבט איך האב — אדרבא —
 םאל אײן זײן לעכען אין טאקע זאל

̂פ  עס װען גוםע, א שעה חאלכע א כאט
 כםרט קאפ. איכער׳ן ניט גאר העננט

 געװען דאך איז אהער jvdip םײן װען
װיכטיגקײט. גרויס םון

 צוליב םאמעסען שיער איך האב אט
 צוליב געקוםעז, אהער דא כ׳נין װאס
 האלבע א אפזיצעז איצט דא כ׳מוז װאס
ny האלבע א ׳שעה r הויז. פרעמד א אין

ביסט, דו גוט װי ?&עה, האלבע ׳א
 מהוםה, די דא, זיד זיצם עס מם װי

 אי־ סיר אין געטוםעלט הײנט האט װאס
 װאס ?*רעקען, די ;װעג גאנצעז כער׳ז

 ניט־זיכערקײט און געטריבעז אזוי האבען
 דאס איז װאוהין — םארגעזאגט םיל אזוי

 װאלט דאס װי אזוי םארשװאונדען, איצט
נעװען. גארניט

^עה. האלבע אײן
 אהער געלאזט האם װאס זײגער, דער

 מיט םיק־טאס װײכען זײן ארײנדרינגען
 אויסגעצײגענהײט, געטאסטענער אזא
 די טאן װיםען צו מסתמא *טויז װעט

^עה. חאלבע
 װעהםאגעז אלע ^בער זײנען דערװײל

 האלבע די אוין נאך זאל איצם אװעס,
 געטאז עפעס דאך װעט פארבײגעהז, שעה

זאן. גוטע א װערען
̂ך זיך גרײם בעל־טובה דער  צו ד

 זאל שטרעבוננ א העלפען צו דארט שױן
 װע־ זאל באדערםניש א דערםילט, װערען

 נע־ װערען זאל נויט א באפרידינם, רעז
זעטינט.
זיך. נרײט בעל*טובה דער
 געהן טריט דערהערט זיך האם אט

 דער• איםיצער. שייז קוםם ײאו.Tערגע \
 וועל־ צוליב ״םענש דער זיך נעהענטערט

 אפװארטעז געווען נויםיג םיר ס׳איז כען
עעה? האלבע א ‘

גענאנגען. ניט איז קײנער נײז,
 אנגעהאלטען האט ^זטילקײט די

װײטער.
 םחיה׳דיגע א םאר װאס ^טילקײט.

 נו, א שטילקײט. אזוינס איז עס זאך
 װערטער םים אנױםעז העז ווער חכםים,

 ? שםילקײם םון באדײט אםתען דעם
 מײגט םעז אוז שםילקײם, זאנט: םען
 זיך, דוכט נעזאנט. אלץ שוין ם׳האט אז
 דער אין םרעמדער א נעײעז כ׳בין אז

 דאס האט דאך און םרעמדער א הױז,
 נע־ ניט שײכות קײן שםילהײט דער סים

 נאך געפיהלט דאס כ׳האב װײל האט,
םיר האט n װאם תענוגים פון מאם חגר

נ ױ ע ס י ױ ס ס

קארלין אב. םון

ס י י ח א

 ת װי אויםגעלאזט ניט זיך האט עס
i געװאונשען. חאבעז איך און n ,םטרײס 

i n ס,1יא נױ אין ײש1םט 1קלאוהםאכע 
איבעתענאננען. ניט נשלום איז

 אויוי ײס,1םט םון םמי םאםע בײם
24 i nװאך, טע t'V א n p אויםנעברא־ 

 קא־ צװישעז נים סלחמח, גאנצע א כען,
v םים ניט כײט,1א און פיטאל ip t iiv 

y טים נאלעבאםים, iv t jiv עפםפלואםא־ 
i און 1ברודע צװישען 1נא טארם, n m, 

 צװײ ,1בייטע1א און 1ארבײטע צוױשען
פאז• ױניאז און מאן ױגיאן שען

 1מי צו איז וואם פו־יןי, דײז אנער
 אונעו״ אזוי יכט,1אוסנע אזוי נעקוסען

 גן־ שפתדל א 1םי אויף האט װארטעט
װ13 א זינען. ליכטינע םיט ים א װי טאן  י
 ױנענר־דובר. א םון ,1ײנ1ם יזנעגד א םון

 י1 איז איר האב נעכם וױםיל טענ, וױםיל
 אזעלכע נע^לאכט. 1י1 װעגען 1יאה 20

מ לי ק  פאנ־ איבעו־נעלעבם, צײםען ^
 װאם — נויט און 1חונגע םלתםח, אםען,1

t 'v 20 י1 1םא םאתעפומע! ניט שוין 
? 1יאה

 האר אזא םיט יוי1נ א מיםאמאל און
ip םון גאשו־ײפוננ ליבליכן צינ^ ta v 

 םײז פח נרום נאלדענעם vtv :שטעטעל
r״t אםילו טאטען. jppjvtp אלטפן, t ’ t t. 

r s n p  pn ר חאב י  יוי13 דייז םיז דאך י
u rrnn־o. חד־םילם תאנ איד n n וזיי־ 
ױ םאםגזדװאלד, סײמן  װאלט אין ו

tut trow איצט ט1דא M פארנעלײקנם 
ױ ס־אשורע, »וםל«גאלע א פון  איו ו

 חטואלוציאגןת v געזונגעז איצט װאלט
 «װײ וױיט או) !.א^טשאםםיא׳׳^ <יד
pnr ױ צוםראגם וואלד און םעלר אוג־ י
art״ ־ '  ay---ryiMWMM 

 נשטה. נײע א ײנגעזעצט1א יםט,1עתוא1
 דך האבען יאהו■ םאמאנגענע 20 י1

 פא־ ע1יע ינע.1לעבע ווי אויםנעשטעלט
 םיינע 1םא איז נעשעועיש ע1יע וננ,1םי

i אין נעקומען. אוינעז n םון יצמײט1װא 
 םיןז, נעטאן צופ א ע«עס עס האט 1ײ1ם

 זיינען 1יאה 20 י1 אם צען.1הא 1אי טיוי
 םאל, |”p םלוינעז,1םא אייבינ אויוי שױן
T װעלען מאל קײן t  ” t נים אונז 1םא 

iy װי אומסערען. i אםאל םלענט 1פויע 
 װאנען פוז םאלט װאם אס1״ :אנען1

r אמים v םארםאלען״... לאננ שױן
 20 אזעלכע נאך אז )עםטװענען1םונ

 בלוט רעײאלוציע, סלחםה, — 1יאה
 1םי איינע נאן־ העז םעו «ז ניםוננ,1םא
n די n :v ,איז ײבען1כש1ו1 זיך העושן 

T באסלאנעז צו ויגדינעז, צו װאם ניטא t• 
tpp ,irw נאר 1םי !ײנען n גאד םען 

 אוייי נלויבען און האםעז שטארפ האםען,
צײטען... nהיכעpנלי אוז בעםעחג
 האםט ת tv אבער יך,1 אך1 סען איך

 האב פנים, פײלאכדינען םיין יבען1באש
 שפיגעל. צום נעםאן לוױי א נל״ך איך
 םון אוםעט. אן באםאלען 1םי איז דא און

o n ,יי1א ײבסט1נאש דו װעלכען פנים 
 20 !מבליבעז ניט i3t הײן pm שעחן,

 שאפ, קלאוה יאהו־ 20 אנמו־יפא, 1יאח
 באמען די האבען ,םלעה״ און ,סחאן״

״גײנעו־ צװײ טיט פאחפפיצט .  די און !
 אםילו — אויגעז אױםנעלאשפנע חאלב
n נים םיר װאלט rov« טיין t jr n n וי 

p גיט וואלט in^  איחו־ קינד, איחו־ «
גיספלען.

in ro ,ניט a m n n  pv נחגנט T tv 
a םײער, מלישער א םאל א to m ליינט 

m r׳m  nס nnv... מן אױגאן די ײ ! 
uv> pup ם׳איז אױסמיי׳א̂ן AW

 שטילקײט די האט אפשר און פארשאפט
 װאר־ מײן םון רעזולטאטען די געװאוסם

 מיר צו געװען זי איז דערםאר און טעז
 פאר נעזוכט און גוט אזוי ׳גוט אזוי

 מינוט יעדע אויסצוציהען םײגעטװעגען
 אזױ לאנג, אזױ שעח האלבער דער איז

׳י לאננ.
 א דען םארטאגם מינוטען װיםיל

? שעה האלכע
 םיל אזוי שוין דאך האט זײגער דער
 שטיל״ דער אין ארויסגעשלאגען םינוםעז

 שוין זיך האט צימערל דאס ארײז. קײט
 אונאוים־ די םון לוםטען איז נעטראגען
 ניט אלץ נאך זאל טיס־טאקס. הערליכע

V שעה האלבע די אריבער זײן
 זײן געטארט ניט ס׳האט נײן. נײן,

 הײסם דאן שעה, האלבע די אריבער שוין
 אוים־ זײן איצם שויז געדארםט װאלט עס

 גוטסקײט. נעװיסע א כייר םאי נעטאן
 ציהעז נאך זיך זאל שעה האלבע די נײז,

לענגער.... לעעער,
ה ציהט —  כיינױ אויס זיך ציהט זי

לענגער. לעמער, םען
 גע־ אזוי האט נאכט םארגאננענע די

 האט אהער װעג דער און סאטערט
 םיט װי האפענוגנ, מיט וױ באגלײם םיך

 האט װאס דאס, הײנם אומזיכערקייט.
 האט קוםען, צו אהער געטריבען מיך

 אז םארגעזאנט מיר און געטוםעלט כסדר
 םאר* ?זיין ס׳איז אז שפעט, שוין ס׳איז

פארזאםם. שוין ס׳איז אז שפעטיגט,
םארשפעטיגט, ניט :גאט דאנסעז

םארזאמם. נים
 װארטען. איך דארף שעה האלבע 8

װאדמעז. װארטען,
האלבע ׳אפ זיך רוק זיך, ר̂ו —
׳ שעה.

 אנזאגען זיכער װעט שטילקײט די
 די האט דערװײל רופען. קומט םען אז

 נלײ סײנע צוגענוםען םיר פוז שטילקײט
ײ האט זי ז״ײ. אויסצוקודירען אויף דער  ז

ײ און געקרעםטינט נעהײלם, םלײסיג  ז
לעבען. מיט ׳רוה עיט אנגעגאסען

שעה? האלבע די אריבער שוין

 משרת דער דערװארט: זיך כ׳האב
:מיטנעטײלט מיר און ארויסגעהומעז איז

 אײך נעשיקט םיך האט הער דער —
םאר טאן גארניט קען ער אז זאנען,
אײך...

 איז װערטער, עטליכע די אפגעזאנט
 און זײמ 8 אז א&נעטראטעז םשרת דער
 כ׳װעל ביז געװארט שםײכעלע א םיט

 ער װאס נאס־טיר, .דער סים ארויסנעהז
אפענע. אן מיר סאר נעהאלסען האט

.2
טונקעלררט דער לױנ 8

 טונקעלע נאכטליכע די ליכ האב איר
 רײחעז לאגנע אונרעגעלמעסיג די גאסען,
 םיג• די און לאסטערן נרענענדיגע טרינע

וײ, חינטער סטערניש
גרוי• די סיט גאסען ברײטע די נישט

 טויזעגטארטיגע און בועענלאספען סע
 צרםער גרױסע די נישט ;באלויכטונגען

 גאסעך און אויטאס אונצאליגע רי מיט
 שפי• דער נאכט די ;יט איז דא כאחגען.

 ניט ממן פארטראנט דא םאג. םון ;על
 מען שאםט, טונקעלסײט די װאס רוח די

 אלע םוץ צוצושטערען. רוח די דא זוכט
 א זיך הערט כאלויכטוננען אוז ליכט
 ניט האבען מיר רו, ״פארשװינד :שטים

 אונזערע פאר איבערמע צײט אזױםיל
 ליבע- און טעאטער אונזער סאר טעגץ,

רײען׳/
ענגע, די שמאלע, די אבער נאסען די

 דורך נאסען. פײגע זײנען טונקעלע די
 גרױ אויםא. אז דויר זעלטען םאהרט זײ
 זײ איז הײזער, די זײנען שפוציג און

 צושםער־ טירען און םעגסםער די זיינען
 זײערע פארכ די שלעכטע. כלינדע, ׳טע

 אראפנעלעקם לאנג ׳עויז רעגען דער האט
 די הינטער װאוינען װאס פענשען די און

 םאר־ תמיד זײנען םענסטער או*ן טירען
אױסזעחן. אין טיד תמיד און ארבײט
 גאסען שמאלע ענגע דאזינע די און
 נאך שעהנער און בײנאכט שעהן װערען
 ברע־ םעגסטער די דורך װען זײ ײערען

 רויטע, פיט לעטפעלעך קלײנע ארויס נען
סײערלאך. נרינע און געלע

 נעהען לאפםעתעס נאסעז רײחען די
 8 אין ערגעץ זיג-זאניג און שיוי־ אװעס

 אויס זעהעז זײ און פארבארגענקײט א
 פערל גאלדענע װי הימעל םון פאן אוים׳ץ

 אין םלעםלעך די סאםעט, שווארצעז אויף
 ליכם פארצעהרענדע טאנצען םענסטער די

 טראטוארען צוקריפעלטע די רעםלעססעז,
 נאנט־ הײפישע שװארצע װי גלאנצעז

ײאסערלעך.
דא״ די מיט געהען װאס מענשען די

 כאװענוננ. אין תםיד זײנען גאסען זיגע
 אבער ניט, םען דערסענט נעזיכטער זײערע

 גע״ זײ װען. זײ, מען דערקענט זיכערער
 זײ .בײ זיינעז דאן רוה. זײער ניסען

 איז לעיע יעדע זונםאנ׳דינע, נעזיכםער
 און רוהינקײט די געניסט נעזיכםער די

ײ םיז נעםיהל דער ה ר ע ד נ י  ם־זײן א
גוו״. נאנצעז דעם לויבט
 און רוה די דא איז שעהנס א ליד א
- לאס ^ ב ט ס ב ל ע ז כ י ז ם י ו  א

 ליד דאזיגע דאס .ט י י ק ג י נ י ז
 געבעט דאס ס׳איז װײל אױוי, ניט הערט

 װאס לעבעז א םון צוזאנ־נעזאננ דאס און
זארנ. און םיה םיז נאר באשטעהמ
 םונ־ די איז פתנה שעהנסטע נאט׳ס
העלקײט.

 וועלכער םענשעז דעם איז װאויל
 -און םיה דורך טאג מיט׳ז צוזאמען נעהט

 ער געהט נאכט דער מיט און ארבײט
 נעםינען צו װענ דעם נאסען ענגע דורך

איך. ױץ צו אלײז, זיר צו

;

 איז טאמער לעבט. מען אז װאונדער,
 םארצערט, האט װאס סטרײק דער װײניג

 שפיציגע די פון הויט די אויםגענעסען
 דער — דערנאך־װײ נעקוםען איז בײנער

 זיך האט עס ױניאן. אונזער איז קרינ
 װײם גאט אײן װאס קאםף 8 צוםלאקערט

 האלט עס ענדיגען. זיך װעט עס װאס מיט
 איבער םון ארבײט גאנצע די אז דערבײ,

 רויך. מיט׳ן אװעס זאל בויאונג יאהר 20
 8 אהן בלײבען צו זאגען צו שײך און

שוידערט. עס ױניאן!
 ניט ױניאן קײז איז עס װען מאל,8

 פליײ די אויף םאשיז די מען האט געווען,
 צװײטער דײי־ איז שאפ אײן םון צעס

 זיך האט ארבײטס־טאג דער נעםראנען.
 מאל קײן און אנגעהויבען ניט סאל גײן
-  נעווען נאר איז עס אז נעענדיגט. ני
 דא נאר איז עס װיםיל איז םיזאן. דער

 לץ8 םעז האם לעת, מעת אין שטונדעז
 ״שװעס־ די פרויען, די הײנט געארבײט.

 געארבײט אוגז מיט האבען װאס טער׳/
 באהאנדעלט מיאוס זיינעז שאם אײז אין

 אויך און םארמאז םון באס, םון געװארען
 ״ברודער־ אוםװיםענדען דעם םיז אםילו

 װעז רגע, די מיר שרעקט עס ארבײטער׳״.
 ניט־ױ־ פון צײטען די זיר דערמאן איך

* • *ניאז...
tro נאך נעהט onv, לעבט, מען 

 !לעבעז אזא צו װעה און אד tv 1אנע
i אין מז לײנט שעהנערע n עח*.״ n 

 באתועם, או־ום געהן לאך1ע1קיג די םתי,
«i איז און שנײ אין גאמט :n. ניט און 

t 1םי בײ 1נא ניט איד, נאו■ 'v איצט 
vtv ,סלאוה־ םויזענטע! אין 1נא אומנליה 

חײזער.
 װיל חבה ױנענט םײער 1םײ ,1םי םון

 אנ־ אהענען ײבען.1ש ^ניטv̂ דיר איך
n n נ 1םי איזvנוט... ר vט ov ii טוט 

טשעדםאז״. ,שאפ מײן םיט עס ױך
— opva — איחס, צו איד זאנ —

vtv pv ow געהםםו װאם n ,שעהגעם 
 1 קאלאשעז איז טאג מו־זתענזנם זתינצן,

ט . v.זיך ןריי u t יפ*ר3יים־כיי1ב ןײן
ia י ־ 1 *#» ׳"׳ f '־ .i j ■3#׳

 אין זײנעז שיך די :זאגט און קערפער
 איז םיר מיט אבער צוריסען. נאנצען

 װײ״ ער זאגט — שלעכט אזױ ניט נאך
ײ הינדערלאך! די נאר — טער  האבען ז
 םון סקול. איז געהן צו װאס אין ניט

 ער, זאנם איך, האב מיעעם בנד אלטען אן
ײ זײנען נו, געםאכמ. טוםליצקעס זײ  ז

ײ קריכען קינדער, דאך  שנײ אין נאר ז
 דריײ מײז זיך האט װאסער. אין און

 איז און צוגעהילם זיך אינגעלע יאתריגער
געװארען. קראנק
 *וים סיר םאר מאקס רעדט אט און

 8 ״גיטע א איז פרוי םיין :הארץ זײז
 נײן װאס גארנישם סיר זאנם זי ליבע.

עײ סײז נעבראכט ניט איו האב חדשים  ״י
 איך אבער—עס הײסט שכירות קײן דע׳/
 לאננ, װי איבערינער... אז וױ זיך פיהל

 װי אנהאלטעז? אזױ עס קען לאננ װי
 איז אױסהאלטען? דאס סען העז לאנג
 שעהנע גרויסע, אזעלכע מען זעהט נאס

 םעג־ אײן אין הײזער גאנצע פענסטער,
 אנדער אן פעגסטער יעדען אין סטער.
 םוטער, םעגל, ^יך, קלײדער, קראם.

 סינדער־ צאצקעס, סינדערשע עסענװארג,
 ײעל־ עדנס, גן נאנצע שפיל־צײט. שע
 און לאכט לעבט, אלעס און !גאנצע טען
 איבערי־ אן װי נאר ניט זיך איך םיל דא

 —־־ זעה ̂«-׳ונער. באי״• א וױ נאר גער,
 בלומעז, מיט םענסטער א םיר ער װייזט

 ײא־ םיז בלומען מיט נארטענס נאנצע —
 קראמען און לענדער. תאלטע און רימע

מוזײן. און בילדער ביכער, םון
 באװײזען גרימאסען שרעקליכע און

 איד גרויסער 8 — פנים זײן אויןי זיך
 8 םאר נעצאהלט און געצאהלט !װײנט

 איהם בײ איצט דאס כמן האט פיאנא,
 הוננע״ נאס אוים׳ן הינדער צוגענומען.

 ווע• װעט זײ םיז וואס וױיס ווער ריגע,
רען?

שאפ־טשער״ סײן מים באנענעניש די
 אײגצגע םיין מעהר נאך צורײסט םאן

זיד..• רײסם זיך, רײםט הארץ די תארץ...
יענעם״ פון זיך, no איך שרײב אט
)10*זי*?ײ* ;.<*לוט ...

'V
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t• , i r ' i e ׳׳» j  tysaa iw w׳iv>ngu y ו ו  *ms ו
ativotn®• W .m i ,ן י ׳a ״t tv י tv ,iv׳ i דזרן 

I BV11 1M̂ 3 OV'1 B n  M|״ M 1MB W
״ *yu*Mfl>M a| די M BBvmvn׳,ly jp  in  ut3 

ו ו ג n׳m dv .ooibim ן  .uijovn w1>$o m i 
^H» i m m »pim ׳ ניוn y ו״נען oiMB]  זײ. a׳a ׳

f״ l« y n זיד io vjim״m po o1vbדי ט nayp*׳ 
•M״y>v ,m n 'B iaa  yv ז״עוע o״dbm?3 iim op 

ivpjhim [יס סעחו ׳ו*ל«| b טיט־ די פון אויגען די 
דיי  דעס זעחן it ױניאן lyavopiyJp w 1» [יי

bm cm אטת׳  ey*  סג(וטר׳* זייער חעיסען ניט i׳
y* 1®י ״i׳»yj שטער a v ip y a n,* די iVBvapiyJp 

t |ib  ay T» IUPVPטיט ״ iim .h io bbibb ניט 
V3 ŷ* טוען וע<נע oyi .ivsyaPltfP די נלייז y 

VJ'l'tBBIMH טרנ״טער y>M I'M ,!•סר״ח״ט־יינענד 
pm iveiva y ivo n iy ia עס נלל.3 נעזעי׳טטסט רער 

׳t די lyoipyi איו  איינגעזעחז, ivsyn »י« װען ,o׳
IM י ly ו itp o iyt ynaa 'liayp סו״ ױניאן דער שון 
lys'io זען ive .װערעז iyp oyi נוט נ*דז מען 

o אויו זעחן n  lie, די ;יר װי iyov׳yp| לי־ סיװיל 
oiy3׳o ׳Ji׳o y i iy נטזאגט ויך* it אייג־ נעהמען 
 ■ioyp די oyu עאעק׳עאז״ p״b oyi אין סײ<

yo״ שון םאססע דער אונטער ויאגעװען, ניסטען yi־ 
vovip" םיינונג״. שון ״סר״ה״ט און

uvi'M”],]“. יויו y>M i t  l ie  m o svoy i o y i e y i 
v0[׳PM‘ iM׳i i׳|.ycyB

M|די ׳ )ya ty ״ t «וו  m y״oyu ,o ױגיאן די 
lyeuM איו  ivuvi עי o י f j io v p׳,OBvenyin'o iy p 
y איז  eyay ״ט פון« i t געװארען געמאכט *ייט IV 

,,00VP*0 iy tVP iV ] iy”,״| iv s y ארנאניזא־ איע די,
o j” «evP*ojyt״ iv s y i ו י  נארנים. םיט סטרענדינט ז

״ [f ז אנחויכ. tie [ל״ן־ דװכפטיל v tvuva iy״
B׳i] ׳ o יוויך |y׳ y iiy׳om ׳ געװארעןovb־io o״d p 

;po v3jvo  iy;y די y o o n i סען1סי i y i  pm דרעם־ 
v i o o u p m, אױך און oy םאראארען זיינען םטר״פס די 

nvovooypoiM i דורך נעגאנגען y i םיהרער; די םון 
tv זײ oyu ,I'mvo םילע די דורך sy i אין געדאכט 

i״iy אוםםעהיגקײט t  i t׳ym| דער .און ױניאן. א 
o איז, רעזואטאט y i רען האט ל*קאל דער  v םאר̂א

m׳yo אױך האט און מיטגאידער זיינע םון *אא iv o- 
*Dyi iv iv ער װאם איינפאוס, דעם און פר¥סטיזש 

iy׳iB האט n דער אין גפיזאט Dvn־o D n j'v־.,y. און 
 אפרו• ׳צאעבט נפמוזט זיך חאט ייר, חטyטtר׳ןvc דאס,

 דרעם דער אין אאסאאם אנדערע די אויף אויר םעו
אינדוסםריע.

y סאמוניסטי׳ט/[ וי o y ii, &וי פאר דראנ׳ט װא 
yoovvB yovyryryojnv נאארד, דז׳פאינט פון 

״ v P«f in׳M פון cay>ry]o׳n» ה*ט ]b ey״,p 
 );yc• ya׳1oy yoyyl די אין א;*נטירס װערט װאס

lyavn |ynyi lysw די tv איז, ר*ס און p iv ip 
.ycovva פאר װאתאען
י jiB*3 ו fP  yoa׳yoB,| 1 חאאטפן װאס'itr אין 

y iy ii lysvipiy,) ״ כאט־פ  או׳וי נאו ויף ivolvn ז
 ניאדיננ, נאארר דושאינט פון העדהװארטערס די אין

lyo ׳טײגט, oy זוי האם, vlrva רער אין lyoyyp 
 yiyay״-<o « iysvopiM>p די אייג«וגעג¥| סינום

yoMiPMoyn,.* חנרח, די *ט ivavn y jlyn גאך 
fycay; אין פאראדירט •iomp iy i fie 1yo;vo o n 

j׳w o o ,פאו*איננ האנפן דיפטאטור M״/|nyiy;j 
tv דארף םעו ,y o v ip i^ n“. םיינ¥ן, זיי tv אי«ט 

odvb ו נעסער זיך» tyayPa טיט .yoviPM on 
y װעט אפ׳פר ; oy;;׳?y| װ״טפר jyoPvmyjv די 
iva״t אונטער ױניאן  iy׳]MiB]VP *.n]yoB■>

ly o jtv אזוי דערגאנגעז א־ז אופ־עטענדען די 
 צאקאא האט טאמענט איצטיגען דעם אין דאס װייט,

 אמת׳ן דער אין װעהרענד ױניאז, v פון ׳*ײן א כאויז 22
r v מאפוניםטי׳טער דער שון ״*על״ א אפטײאוננ, אן עס 

i יארט״. y i םיז ראפינירם דורכאוים װערט אאהאל 
 אויםנעהעצט נ#,יז מיטנלידעד די און תאמוניסטען די

 די זואס ׳עריט, יערען געגען ׳עט¥לען צו דך נעײארען
 אונ־ האט ױניאן אינט¥רנע*שאנאל רפר םון שירערשאםט

y צו ןyaטעדנענו iyoy3 ivo| ארב״םעי די םון לאנע די 
o אין y i 1» אנדער אן אין אדער םאך.

 די וו/ןןי װאס ניט, װאונדער פײן איז דאריבער
 'פארטײ קאמוניםטי׳שע די און ״ליגס״ קאדוניסםישע

 נוי־ זעהר איז עס אז זופער, ל^טען כא׳עלאס^ האנען
 נענעראל־סמרייק א האבען צו covey: זייער סאר טינ

*r אלע אוגםער יארה, נױ פון הלאוק״אינדוסטרי¥ דער 
 בא־ די זיך האבען קאסט, יערען אום און אזם׳שטענדען

yoov דער אין ארייננעװארפען נל״ר 22 לאקאל שון 
 קאמוני־ דער שון ארדערם די אויסצושיהרען ארבייט

 סון באאמטע די םיט צוזאםען סאדםיי. םטישער
 הויסט־סםרא־ די נעװארען זיי זיינען באארד דזשאינט
 אײ• זײער איבעדלאזענדינ סםרײק, חזם סין טענ־קער

:oy:y זײער לוםטען. דער אין טראנען זיך ױניאדלאקאל 
 שאר־ דער אט צו אװעקנעגבען זיי האבען צײט נאנצע

 קלאוקמאכ¥ר די ארײנצו׳שלעשעז—ארבייט שירער״עער
סטרייפ. רעם אין

 האבען סטראטעניקער שאםוניםטישע די אט װאם
 װאם סטרײה, דעם אט םיט קלאוקכזאבער די צו געטאז

 נויטינ ניט איז אמיםנעצײאוננען, זײ אויף האבצז זײ
 אונזערע מ־טנלירעד. אונזערע דעיצעילען צו איצט

”iyo פיםגלידער tt נאנץ האבעז זיי אליין. נאש דאס 
 פיהרער־ ?אםוניםטיעער דער אט םאר באצאלט טײצר
 דעם שון שארל-ויף אין באארד חשאינט דעם םון ׳טאשט

 געדענהען צו וזאבען דאם זאלען זיי אז יאחר, לצצטען
”t װירסליכער דער !יאהרען סילע פילע, םאר iB, װאם 

 װע־ באװאוםט ניט קײנטאל װעט באצאהלט, האבען זיי
iy i, דער פון םארם׳הרער האמוניסטי׳שע די װאנעז ביז 

 איבער טעראר דורך נעהערטט האבען װאם ייניאן,
 םארנעםען און פארטריבען א־גנאנצען ײעלען איהר,

װערען.

; ע נ א ח טאפענט איצטינ¥| oyi אין ,y׳
p נױ פון 1¥?לאוחמאנ ׳1 iy אן yלעp̂׳vt.איצט י ו 

t jy:yp״ iv׳n o׳t iyp׳ m אױסװאהל [v״io iy׳ i 
oyi, זיי װאס yoip| און ie״y3| י1 אין 1איי דך 

voim 'jv jiv ' I לאחאלס in  tie .אינטפתדטאנאל 
ojyovc ly אין ro v v  o n י1 אט איו r n v i־' 

ioo1׳ iv nאין •אסיתנ; װיכטעסטע ׳ in •ױניאן 
e אט היך און tiy i iy i׳ioo״ivo י1 ן¥1באוױי 

̂לאהען זיינעי .זיי tv עד,1טיט;לי  נלייבען1סא צו אנט
i *ו יאיאל n דינען ז״ אס1 ;אינטעמע׳סאנאל 

̂ולאסען iy םיט פאראייניסט םאועל״בען צו אנט i 
 יאמאניזאציעn 1 *ט ארנייטער־נאװענונ:. :אנצע־

v׳iy i t נ י צ נ י י א i  v ל ע v ׳ס ס r v , אין 
י ײעלכעו ivbvo י piv P̂ נױ םון p iy זיך וועלען 

iv א־ז אש1 גאטיילינען. איצט i ,איו :ואס עלע?״.-אן 
P'iovp o םח רעזולטאט אלם ;צקומען n אוגזצד פון 

 *VP י1 פון יוניאן י1 אמען1אױםצו אינטצרנדטאנאל
in סוניסס״פע vo tn v וז« iv o ry v o, 13 די פחVP 

cv םא־לאדע; האבען װעלכע !עמאגאנען, ניסטי׳פע i 
ioo״iy  ivoyi (p׳]i n: י o׳ v י :iv׳ :y’w t הא־ און 
IVB נעםאכט אלײן זיר אזוי״נאך iv c װיי־ אוםיאםינ 

iv אין אטם װעלכען 1אירנע: אנצוחאלט^ טער i 
ױניאן.

in 1עלן|ק^א!־נלא yc.ypty:iyo:nv , i  tie
yo און i’O 'inPO 'i אין קאטוניםטען iy i איז ױניאן 

]ivoipy צו oy .op»e װעט t|כשאל,111 א ״ «op:i 
 -1אונםצ איצט ניז האכ¥| זיי וואס אלץ, װי נוט אוױ

:yo',:y,א־ז ־ iy 'v tiiD in• 1זיכ ז1װעל־ זײ ̂pי 
iM]  ניט iryo ?לאושטאביעד ivdvo נמיסצ י1 םון ty׳

iv ijy lo iv t םיט p:  אזא ם*ט ניט אשילו—בלאשס v״
yo״ םכלוםו־׳מםע פון בלאוי v ip vo n“ 11״װאל׳ אוז."

i חאט ? ■אסידט רא האט :ואס n װאלף 
?Pro דין |yo׳ay: פליר1װי

 yלנyו ?אמוגיסט¥ן, די .tv ניט1גא זיך חוינט עס
v o n  tyatnכמןס און ס1י1ר*לי lyyjMM'M 01חאיני 

fvpv^ m, ױניאן iwmopivpp די j v  i n r  iim 
n ״t t׳v עס װפלמן אויױ v  \vn tiv i1׳o״t iy j״iv

yavl, נלויבפן n] [11 ׳itv op]ia טאנ 1צ B״ [׳ I'M ״
i n  pv iim y o r ip v o n ״חייט1ם j] i]” o tie און

, M ovu טאלעדאמ iv o y i u v j v m  i t׳M t| [־yjyj ׳
rv t םיט t״jM n y׳io׳itv  cpjib  ,|y]]iM׳ i i cm׳ 
i םיט y i  |yn iy a v  •P 'lit  i n y  v ט״מעל otiyt 
, ו ״ iy איח^ טיט ׳פלעכט t׳v oy tv י  o iiM iiv וץ־ 

v iv o  ly ly c n v o .םלאך ievP i n  iim׳]oo׳i y r 
 א־חם טיט האלם oy tv באסוז, איצט םיחלם םייװפל

m r tv  m yt אין i n .ױניאן ]onBV װי VP n־ 
io o  v  m v^ ivo  tyavn iv o y n o״\n t in i pm  ,p 

t״ i y r v  oyny lovo ivo  iv3vn םיליאן דדיי m i־ 
n ןyחאלטy[ האנ¥| pv לאר, v  n״iM iy o׳i  iy o׳ 

M iv o  iy«ye׳t  tyovjvo *ii'o iy o״M ,o׳l” P oy t 
in ] iv n ,יט] i  ov o y i׳ ,jtovp “y iy o iy J ' ia־•

oo׳y r פיחחןר t] ^l פארבלינ^ חיעט |y״ n y jy j 
t .yyo אחן iv  tv״ t] r״ 'c o v e  iy פאריאמן jib 
i[ די i׳piv Ip tyove yo* און rB )y i , iy B v o o n i 

v p ie  t n v i] iovp '1 ov iy״ i i  |nytyj׳]oo׳y p 
B׳l'yj” t i n n איו אח i׳n ] t iy t  n y] jy׳ t'io  iy־ 

uto שטyלyן tזיך ״ t pa ivo i n  iy o : iv״m iy־]• 
IV'JV. טפמ¥מאנאל
i n  pv אמת׳ן yijytfvo  oyi otovb ovn: 

ov האםוניםטי׳מ די oyn yo«V3 ל שױןyצםy ײאך 
v] ] o״ yi ,inyty ׳]o tytyjiyo jnv " t |y j” t iv ]  o 

po די ivoov ך1ח i n  tie ocvm nti'o  iy i א•[־ 
iyo]־o y i in n ] y  ^v]vey זײ p ie tynyotr איצט 

3׳iv ׳i אין א[טנלױזס iv  ivtJV J i n  po iy i״iy o 
Ji;y iv  ,IV'•*[' די oavnvB |yavn ovn די, אלס [3
oyi Pm די pv p jyu n  ,kbu tvovo םייל׳י pc •ד 

t |V3vn ,iyovopiV>P״ nyi״; .y i o n  ivo iy j |yo 
n ט־ויס םים vn  |iM*oimvB־i ivovn jvo«iyi״ ]nv 

>inyty:it i y i  yoty די n3׳yo 0[לײ vopiv p̂ PB* 
yavn o מר, y i| זיך yo” io nyyv it  ly j'ity i| זיר 

m׳i די j׳y o T P Jv n y i ,y לאסאלס i n  tie אי[־ 
ivavn ]yo iv אין נל״ר טעו־נזךסאנאל. •  yotny n 

iiD pv iy ייד jyo  D jyi'io 10 oitv׳itry ]j” M |y” 
”itv pv d>vpv> v די i׳m ב׳מ J׳i v r זיד o in p iy i 
iy ז»־1םים[לי לאיאלזנ אלם t]iv  po ]»]׳מס[אל1אי] 

«M נלײן־ jyavn lyDO'JiovP די pM ײגיאן.  ,inyy״
t tv׳i y, ׳ססיל m׳pip o y i oy •m v^ivt i יס] 

tut mv5 lyonyj די iovp׳]eo׳o r  lyoivp y r̂׳y3
evu איי[םאלאן DBVtrer'o in  po pm  i 'ipopm 

»ly jy j n w  iu זײ po די o m  pv -piv*p irovD־

22 לאקאל םוץ ױארגאניזײשאן די
 מײםט־ י1 ,22 לאהאל po ״שא|1יאדג«ן[י1 די

ipovooyn pv נײ 1םי יתיאן p iy, אינ־ י1 ײאס 
 װיכ־ א איז ,tvouvnyoPiM איצט חאט טעתןמס[סל

o)׳iy טײל lyrnpytfv i n  po בא־ 1צ זיך :נ1מנ1בא 
ie׳iy i po ooveiyn i n  pe |y קאטת־הט־׳שיער 

oivo1 ״ ivs’Mאס1 [יא:ס.1י י rv םין טייל א iy i 
icv3 it jjuynvs״i  iy׳ yc’ oyi po djv'jv^ליכyז 

 אתים־ האט טיי1סא ye'oo’iiovP י1 װאס ,01[פל”א
]y]]i*nty| נא[יזיישאן1יא1 י1 ז״. אױוי po לאקאל 

22 i] inyt pm׳o׳m j|׳ jyno'ip lyi'ot'K on מא־ 
iv o in  J’O'U pm dv .ojvo, װייל yo| ניט 1טא 

n̂לvזy,די אז ז iy3vooyn יאלצו P ivcimi״|y i 
i n  po ̂־  ניסטען,1שאמ י1 סון סאליסי iy]y:ieo זצלב

ovn האט o3vovj 1*״ צי inקלאופטא̂כ י oy 
dv iv ,ivivu lyi’biVB no די יוי1א זאל lysvooyn 

j׳nv o׳iy i inyn |yj]iMiity]o ,אוטנליס
ovn איז nv»  קלאוק־ י1 אױף iviviiy] |y]]iMiity׳

”p. ןyoצyל on םיס טאכער ioo

pv װי onyt cv ,אױס ]iyo” i קא- י1 א'צט זיך 
1 t’n n 'it iy o 'K  lyoo’ jioז יyלבyo3Ty: v י1 ביי 

iy, 1 גאמ איז oy ררעסטא^־. 3 'iאס i, קאםוני־ 
yoD,| ̂ל װאס i שון קצי¥ס1אינסטר י1 יט1ל זyהאנ y i 

o iv a  ly e 'o o ’ novp,  yp- זיי װאס אלץ, טאן ^vn ״
ly נעו, o y ^ e iw iv א איו ]p” ioo*Pviy:y י1 א:יך 

oivd ’ iim  Djyoyn ,iy3vooyn באל¥באטים י1 טיט 
]3 o iy1 זיי ים.1א 1אל ip iy iנ א אyלyנyיי[־1א נהייט 

iv B iy iv it א n t״K yo] ’y׳ io o i i אין o y i גהיטם 
po ,?סטריי iy o ] iv אלuk .|yi]yoeoiM y| !ױי י1א 

tie yoovv i n 22 לאפאל i] lD 1'iyo״ J iK  |yלyז 
ly םי| אל1?אנט e ’oo 'jiovp  i y i ,1 |1װאלטי פארטיי” 

ivov: iy3 אס1 't. װאם :o iy אזא װאם אז, זיי 
i 1 ^1ליי yל'כpy^e tP]]yi3 oyn ייק1סט t31 יV”■ 

iv o ? ארט װאס oy ,זיי ײאס זיי iyn’ t i ” i v  ly^yn 
ly י1 o v o o yn 1 אין םטרײ? א אין ir o K” םאכען 
i :יט ,tviyo א |¥1לי1םא 1צ iy o ’ ii,] 1 װאס” typyn 

iv o  iy ] ’03’i i ? ivoipv3 iyoy«e iv o iy i איז אלץ 
i ״i 1םא y i i ' c i t 3 i i i די .o i n i v,״ |yoiPV3 " t  ovn

h  po ,*״ליגם pv 1םא מיפטינער :אר t” 1ל¥[גפ איז 
i איו מאכם י1 אנצ!האלטצן v i 1 [יאן.1י pv,אס -i n

iy3vo די o n i ,י1 אין איז ,22 לא?אל ייניאז 
yotvP זװױי ynyj m y| לײב «ים זשט1טנ'י1םא1םא 

pv צו |030ל VP in׳] «Oivo iyn o o”, י1 און
o tjvj IV3Vi iv s v o o n i3׳ i rאצאלט i v o in. םים 

n דדײ t  m y׳p סיט אי[טעמעמא[אל, די האט •y io 
t׳M13 IVOJ't 0 3 n1׳ po IV riP ItO 'llV  IVP1IV3 ,Bי 

o n i־opyoi]vo5׳ ,y i 'u io r  40 v o in its סאניגע 
iv iv iy iy i  ivovry] p m  oy • ty ro o ” 3 iv י-1אנ 

ovu ,ojyo םיל חאט po r p o o n o  o n  op ivo tnvo 
i n ׳rD to vp  o n  iim i v j i״i n  pv oo א[י•1א] 

i y j y  pm  pm  • v tv i צײס .iv tvn  ojvpvj ivo ovn 
i v j  o n ׳o oyjy״ ־ »iy 3 V o o n i ,i  iv^m p זיך 

ly tu v s םיט o y i  o jy o 'u v  i n  ovu , iv 'iv ■  B n
in |,3א[חאלם yu t iv  oim נדם -i v  iv ivoPnooJVP 

y3?y ײם,3 i די iv o  ovnyi ovn l y j u •זיר jyo 
tv ,ivovn ojypyj ovn יתיאן די ny«v o y i| םיט 

״י 3 אי ir o 3 y tB P ]V J iv״y y t  pv D אלץ i t  m yo 
in 't 'J V J iv די »m iyoy׳y io o ru 'M  i n  i.

it3V Tt ovn |y]]i»vn y>v i 1םי  ov גאתים 
”P נאפין זױים ytup v אױסנפצטמן. ioo איז o n 

v 1824 in y׳t 22 לאפאל iv  jytJvu'M]]״tŷ VBy 
m o n  ivojim׳׳po oovnrn pv di9u 10• דיMP 

pm m גיססי^ y « . w iio jm w jjv mvM vfim

mvB [יםטישפ1האמ ׳i אט !y^לאזn צי דם י13
o׳iy i ^י1 אריעצרסלמ lysvo o m א 1אי ]v iy jy־* 

ioo״t  ,p'י o ד yi tvVn iy3vo o n i יע i n v ײ» 
13 ;o'j d vi iv^'u׳ im inyt it3׳ ioo v׳׳po p 

v ivp ivo iy iv  tyivn lyonyi ouvsin׳nvo on 
m ” o ך ײ o׳JV3 it ט1yoלyטyם v י n  |y אנו־ײ 
ojyo םיט ov3y>V3 ,i׳o א אױוי ]yo]ity| כאזים — 
i  pmאי[ט ׳yמyשא[אל ]itiyo'M  lyjJiM iityj iy iv־ 
ivony[ 1̂ יעם ^VPV׳ o y i ovn ^v]vyytivo]'M

it סילזז  ,uv o sn ]לויט ל¥|,1הא ytio'oo]VP i n 
i n  po .ױניאן pm oy pm םליכם די i n  po •איב 

y]iyo*6׳ivo it  >v]v״jtovioovovp vtv in אױב 
i מצ[ליר•  ovn iv 3 'iv i pv׳ vivw nyoPM* מד

ô ריסייגטגיזיחנז *י ריט׳* 0י*® םעוני n  2% >mpv־ 
1 po oiyiy^y] ovn ivo o y i ,ivov<י o>׳y *]פלא, 

o y i ,*o m י j׳m o3vov] tv3vn lyoo'jiovp י r t  i

ey איו pm ]]i>o” unvo po u v o n t o n 
3 oy" י tn י yiy: inusyj tyeyjieyp די v׳yn 

ivrpnv tv no• 3 די m oo'jiovp,לאסע־ס -j” M 
t tv  ju y n y״ m |y]yp׳iyo נים t irm'ojv׳i y 

t tv ,3״M ;שסיל םײומלאמ u yn n״ rit'M  ivovn 
ע an< מג ' t גתיםפן >ojyonv |y>rv אין iy i 

« , ttsyn׳ i y די אלץ נאך oyu iro M  tv ^JUBvn 
t oy״ u״ive נ^ימ׳מ po ivrut i  ivpmvo it 

mvopiy^P n מיט v ׳]o e y׳o*4o i n  pv y 
p»>y iv  ta״iv• .׳ .

ey אע׳ם onp׳t tvu ,otvoyo iy r״ p ir  lysyn 
lye זייגמ «ו־<יח, «י נןותיס ey די po BTVoMOPn 

P l i y o M y e n  O n y rw  M e v e n ^ w w  m«נ ir 'ittB  mvopiyjp יח o״v

פראכלעם ארבײםער אן m אױסנילחנג טעכנישע
פראנק חערמאן דר. פון

 !ראבגעסען, װיכ^יגססע די pc אײנע
 אםעריקא־ דער םאר אי^ט שטעהען װאס
 אויכ־ טעכני^ע די איז אינ־־וסטריע, נער

דונ;  מאםע־ ארבײטער גוטען א םון ביי
̂וט צוריס 25 יאהר » םיט ביז ריאל.  ה

 געיאזט ניט פראברעם דאזיגע די ז*ך
 די פון צײט ךער אין וױיל .^פייען,

 אמע־ םון ערםינדומען טעכנישע גרויםע
 םיעגט װע<כע מאשין. די האט ריקא

ען ^ ט ײנ׳  צײט־ ארבײטכ־הענט, סך » א
 יע־ דעם םארשטעלען אינגאנצען װײליג

 היגטער שטעהט װאס מענשען, בעדיגען
 אםעריקאנער די װי גיך אזוי איהר.

 דורכגעםאכט געהאט ה^ט אינדוסטו־יע
 אטאמאטיזי־ דער םון שטופע עד״טטע די

 פון םארשפרײטוגג די םײנט ד^ט רונג,
 װערקצײ:, און מאשינעז מעכאנישע די

 שארםע א דערשפירט באיד זיך האם
 אד־ געני׳טע און גוטצוגעגרײטע אין נויט

בײטער.
 פאד־ םאר־קאפיטאריסטישער, דער אין

 םיענט סיסטעם עקאנ^וטישעי צײטיגער
 אויך זײן םלאכה בער אײנםאכער יעדער

 ם<ענט ער אינסטרוקט^ר. םעכגישער א
 לערךאינגױאך עטראכע זיך אי־־ום חאיטעז

 אי־ ^עכט, אדער גוט זײ םיעגט און
 םאך, זײן פון גרונד־יסודות די בערגעבען

pc א אויף זיך םרעגט אזוי •טיײדי דעם 
 שטײגעי צרסעיליגען און נאטירייכ^ן
 און םראדיציע טעכנישע די םארטזעצען

 אע־ םילע צו צוגרײטונג פראסטישע די
ארבײטען. דוסטריערע

אה־ דער םון אונטערגא:: דעם מיט
 דעם צוליב האנמוערס־איגדוסטריע, טעי

 און שעפער מאדערנע די פון אוישקום
ן האט פאבריקע;,  מאנ״ א דערשפירט זי

 פאראנטװארט^יכע און ג־עניטע אין :עי
 עציא•6ס די שטארק װי פאך-ארבײטער.

 אר- דער פון םעכאגיזירונג און יליזידוגג
 םאבריס־םיס־ הײנטמער דער אין בײט
 באדארוי דעם אישאםן ניט זאיל מען טעם
 ארבײטער־םײסטער, גוטע סך א אין

 און דריגגענדער א דאך זיך פיהלט
 א צו אנצוקומען פארלאננ שטענדיגער

 װאצ) ארבייטער, פעהיגען און געשורטעז
 אזױ, בויער. א אין שאםער א זײן האן

 םעטאי סך א אין מען, י-ארף למש^
 װאו ריפעיך-ארבײט, אויסםירען טרײדס,

 ?אן װאס ארבײטער, אײנפאכער דער
 קײן סעז ארבייט, ברעקעי זײן ברויז
 צו נויטיג איז אויך אויםטאן. ניט זאך

 װאס סעספעג־מאכער, פארשידענע האבעז
 םא־ גוטען א אויפבויען קעגען זאלען
 םיס, און הענט םיט זאך גאנצע א דעל,
 אן פאר דזשאב א אויך איז זיאס און

 דעם םאר ניט איז םײסטער אםת׳עז
 ארבײ־ אינדוסטריע ענג־סיעציאייזירםען

 אר־ רוטיגער זײן אויסעײ אאן װאס טער,
ניט. זאך אנדער גןײן בײט

 ארום זיך נעםינען אםעריקא אין
 אונטערנע־ אינדוסטריעלע טוײעגט 350

ײ סיײנער גאגץ א נאר און כיוננען,  טי
 צו אנגעהויבען באצײטענס האט זײ פון

 דעם םון אױסביידונג דער עענען זאדגען
 םא־ גרויסזג די ארבײטער. דור ױנגען

 שטײגעי, דער װי זיך, האט יאריטעט
 ס׳װעט״ װען צ׳וםאי, דעם אויױ פארמאזען

 צי ווערעז אדאפגעשיקט הימעל, םון װי
 ארביײ געניטער און געשולטער דער זײ

 איג־ ערפאלגרײכע אן װעילכען אחן טער,
 ניט זיך קען אונטערנעםונג דוסטריע
באגעתן.
 איז צוריס צעהן יאהר א מיט נאך

 א כמעט אז געװארען, םעטטגעשטע<ט
 ארײן טרעטען ארבײטער נײע םיליאן

 יע־ אינדוסם׳־יע אםעריהאנער דעי אח
 שון טײל נישטיגע גאנץ א יאהר. דען

 זײערע אין ארײן קוםען ארבײטער דיזע
 טעאױ׳ד ם׳איז װעלכער א םיט טרײדס
 א״ן צוגרײטונג ®ראסטישער און טישער

 אדער (םרײד־סיןולס) שולען טעכגישע די
 גרוײ אײגיגע װאס לערעךװארשטאטעז,

 אוי► געגרינדעט דןאכעז פאנרישען פע
 » םים ביז סיםיעז. פריװאטע זײערע

 אײג• חאצעז צוריק צײט קורצער גאנץ
 צו אײנריכטומען די אױסגעפעלט םאך

 און אינמאך צאהל גרעסערע א לערנען
 װאס סרײדס, וזיכםיגסםע די מײדלאך

ײ זאלען םעגליכקייט די געבען קענען ז

 ארבײטש־ און עהרליכען אן מאכען צו
 םאר־ אנשטעגדינען אן מיט לעבען זאמען

דינסט.
 יןאנגרעס דער האט 1914 יאהר אק

 בא־ שט»»ט|גן פאראײניגטע די םון
 בא־ צו קאםישאן באזונדערע א שטימ׳ט

p פראבלעטען די אקזײטיג טראכסען t 
 דיזע אויםבילדוגג. אינדופטריעתר לער

 פון אז אױסגעפונען, האט קעדפערשאפט
 פערזא־ טויזענט 250 און כײויאן 14 די

 גע- צײט יע;ער אין זײנען װעלכע #געז
 אינדוסםריען ארע אין באשעפטיגט װען
 ארביײ מעכאנישע אײגםאכע די בײ און
 פראצענט אײן װי זועניגער האב־׳גן ׳טען

 אין באקומען צו םענייכקײט די געהאט
 אין צוגרײטונג טעכנישע א ױגענר דער
 שפעטער האבען זײ װאו טרײד, דעם

 העכסטעגס אז םײנט, דאס נעארבײט.
 ק;א־ אדעד ארבײטער, 142,500 װאיטען

 װאס מיליאן, דעט םון פראצענט, 15 פע
 אטערײ דער אין ארײן יעהרליך טרעט

 פח געגיסען געקעגט אינדוסטריע, קאנער
 זאל זי װען שוילונג, אינדוסטריעלער אן

 100 אױו* װערעז דורכגעפיהרט אפילו
 גאנץ אז אבער, װײס סען פראצענט.

 טעכנישע עסזיסטירענדע די װ^תן אםט
 אויסגע־ ניט אןיך מיט-עז אויסבילדונגס

 ברײטער דע־ װײל געה/ןריג, וױ נוצט
 ניט שעצט םען און גיט, זײ קען עולם

 טעכניש־פראםע־ דער םון באדײטוננ די
 אינדוסטריעלער, מײנט דאס פיאנעלער,

ב״לדונג.
 אונטערגעמעי קאפיטאליםטישע די
 ערװארטעז, געקענט ם׳האט וױ זײנען,
 נע־ װי באגרײפעז, צו ערשטע די נעװען

 איג־ דער םאר ס׳איז װיסטיג װאידינ
 גוט־צוגעירײטעז א האבעז צו דוסטייע

 אפט האבען זײ ארבײטעד־יערזאגאי.
 אינםםי־וק־ דורך און געלד מיט נעשטיצט,

 אינ־ םראקטישע יד צװישען פין טארעז
 אין ארבײטען םיעגעז װאס זשענערען,

 םײ אדער פרױואטע פאבריקען, ױיערע
 (טרײד שולען האנדוועדסער יאגםראפישע

 צוגרײטעז םיעגט מען וואו ססולס),
 נאטירליך. םאך-ארבײטער. פארשידענע

 פארםײ־ ניט בעיי־טובות אזעלכע פלעגען
 דיזע אויםצוגוצען ;עיעגענהײט רי דען

 צוגדײטונגס״שטױ א איס אײנריכטונגען
 םקעבע־ צו און שאפ״ ״אפעז דעם צו פע

 די װארום זיך, ערהלערט דעם מיט ײי.
 א איז באװענוגג ארבײטער אםעריסא:עי

 שאי־ א אין געװען צײט יאנגע גאנץ
 םרײ םון פאענער אלע צו אםאזיציע םער

 געהאט האבען װאס אינםערגעםער, וואטע
 םאך־ םון אויסבילדונג דער צו שײכות א

 לערען־אנ־ באזונדערע א*ז ארבײטער
 האבען, טרײד־ױגיאגפ די שםאלטען.

 גרינ־ צו נעזוכט געגעךמיטעל, א אלס
 דא־ די און טף״ד-סשײס, אײנענע יען

 פאיעז סך א אין האט באװעגוגג זיגע
פרוכס. גוטע גאנץ נעבראכט

 שיסאגא אין ױניאן פאריענטערס די
 א געגרינדעט 1907 יאהר אין נאר האט

 :אך יאהר צװײ אין און טרײד־סקוי.
 טעכגישע א געװארען געעםענט איז דעם

 טיפאנרא־ יארהער נױ די םון םאױשולע
 ירעס־ פדינטינג די איבײטער. פיקאל
גרויסע א אויםגעבויט האט ױניאן םענם

 פינוי און ,1912 יאהר pn טרײד־סקול
 אינטערגײשא־ די האט דעם פאד יאהר
 אײנגעדיכי״ ױניאן שיפ^נראפיקאר :אל

 (אױסבייד קורם קארעספאגדענץ א טעט
 נעגעבען האט װעלכער סעיל), דורך דוגג

 טויזעג־ םירע צו םאך־בילדונג טעכנישע
 אלעמען, :אך אב*גר, פדיגטערסי דער
 שװער צו סיל אויפגאבע אזא דאך איז

 פון געלט־טיטלען באשרעגקטע די פאר
 קען דעט צוליב p,n טרײד־ױניאגס, רי

 ;יט זײ םון זאכען גרויםע גאנץ מען
ערװאדטען.

פרא־ דיזע האט 1903 יאהר אין נאך
 פיאץ א געםונען מאי, ערשטען צום גע,

 אטערי־ דעד פון קאנװענשאן דער אויף
 אײגיגע לײבאר. אװ םעדעדײשאן קאן

 אפאינטעט מען האט נאבאנאנד יאהר
 גא:־ דער װעגען רעפארטען צו קאםיטעס

 רע־ דאזיגע די אכער פראבלעם, צער
 געװא״ ציגעשטעלט ניט זײנען פארטס

 טען האט 1911 יאהר אין ערשט רען.
 פון רעפארט גענויען א אױםנענומען

 אינדוסטי־יעלער װעגען קאטיטע יער
 באקאנטע צװײ װעיכער פון עדױקײשאז,

 װינסלאו ה. טשאריס םיהרעד, אעבײטער
 די געװען זײנען מיטשעל, דזשאהן און

ראשײהמדברים.
 ט^דעםא איז װעיכער רעפארט, דער

 זיך מיט שטעלט געװאדען, אפגעגעבעז
 דאקומענט, זעלטעךגעלונגענעם א םאר
 סי־ און ברײטער א זיך ס׳באםערהט װאו

 ערנסטעי אן םיט צוזאמען בליק
 דעם״ארבײטער־ אויםצוהויבען שטרעבוננ

 אוז םאטעריעלעז העכערען א אױף קלאס
 רע־ דאזיגער דער שטאםעל. נײסטיגעז

 פאלגענדע די מיט זיך שליסט פארט
םאלל, םון פראצענט 90 ״די : װערטער

 P£ רײהען די אין אװעק :עדוען װאס
 זעלבע דא.ס האבען האנד־ארכײטער,

 דעם םון זיך םאר פאדערען צו רעכט
 זײעי־ םאר צוגרײטונג גלײכע די שטאאט

 װעלכע די, װי לעבענס־באשעםטיגונג,
 פון פראצענט 10 די נעגעבען װערט
 פאר- די איז ארײן טרעטעז ױאס פאלה,

פראפעשאנס/ שידענע
םארגעשלא־ איז פראגראם ;ענויע א

 געבען זאל מען אזוי װי נעװארען, בען
 (איגדושטריעלע) פראםעסיאנעיע נוםע א

 על־ אין סינדער אמעריסאנער די בילדוגג
 לאנטראא דער װי און יאר 14 איבער טער

 זיך זאל טעטיגהײם דאזיגער דעד איבער
 גאנצע~ דער םון הענט די אין געםינען

 םאר״ די בײ בלויז ניט און געזעלשאפט
סלאפען. הערשזןנדע די םון שטעהער

 האט -בליס אויפגעללערםעד דיזער
 בריײ די אין ארײנגעדרונגען ביסאעכװײז

 אדבײ־ ארגאגיזירםע די םין שיכטעז טע
 הא־ פעדערײשאנס סטײט סך א טער.
 אײנצופידד סאמפעיז א אנגעחויבען בען
 אז pc פיענער סטײט אין זיך בײ רען

 סעםױעל אויםבילדונג. אינדוסטריעלער
 באגריפט 1914 יאחר pא האט ;אםפעדס

 סא־ ״נײשאנאל דער םון קאנוועגשאן די
 איג״ אװ םא־מײשאן דהי םאר פײעטי

 צוגע־ האט און עדױלײשאך י-וסטריעל
 םרײד־יד אלע םין נאמען אין זאגט,

 PK סימםאטיע אסטיזוסטע די ניאנס,
;עהאל- םיעל װירתליך האט עד שטיצע.

י ! װ ר א נ ר ע ד נ ױ װ

דילאן. מ. א. פוז

 םרוים םײן בליהט עם װאונדערבאר װי
 דיר, םאר מיר, בײ חארץ אץ
 זיך דערגעהנטערמ זינגענדיג אדן

טיר. דיץ צו נעהנטער אלץ

 םרײד יענע איז װאונדערבאר רױ
 םיר, םאר גליק יענער און

 ?זײנענזײג ®לוצלינג װעסט דו װען
םיד• דײן טאן עםען אן

אין באװעגו;ג, דעד םען " װען׳ *W i 
 קאנגרעם דעס אין איז דעם נאך יאחר

ד אוױ רץר געזוארען נאחאנדעלט דוי  מ
 ®ע• א װעגען בילז״, ״ססיטח-יוחז נער

 אונטעמעמוד ארע פאר שטיצע דעראיע•
 גריד צו סטײטס אײנצערגע די אין גען
 אחן פ׳ידשויען. איגדוסטריעיע דען
 ארכײטער- דער pc אונטערשטיצװג ײעי

 שײד טסתש כילל דיזער װאלט באװעגו:;
 נעזעצליכער זײן אין ארײן גיט מאי

?יאפט.
 דעם אין מעטבערס די םין איינעד
 אינדוסטדיע־ איבער באארד פעדעראלען

 געשאמען איז װעלכער א־ױכבילדונ;, לע
 געזעץ, יענעם םון פסך אוים׳ן געײארען

לט האט  די פרן סאדשטעחעד א זײן ;ע̂ז
 חאד .v א־טור ארכײטעד. אדגאגיזירטע

 דעד ס.ין לידעד יראמינעגטעל א דער,
 איז לייבאל, אװ סעלעלײשאן אמעריקעז
 ל^יגען דעם אױף נעװאלען באשטימט

 סיליגע״ האט על און ;אטט הויכען
 די לענען א*ן םאלוױלסלינען צו וױללט
 נײעל דעל pc אויםגאבען און צילען

̂על אײנליכטונג. םעלעלא
 סעלעלײשאן לעל pc קאנװענשאן לי

 לעזאלױ א אנגעגומען האט (ינ17 איז
 א;־ איכף זאלעז ױניאנס איע לאס שאן,

 אײנסיחלען ־ווזנגען לאםפעין א הויבען
 כאזונ־ לי אין ביריד ״סמיטח־ױהז דעם

ײי סטײטס, דערע  די קען לעם אהן װ
 לעי pc אונטעלנעםונג קאאפעראטיװע

 סטײט״ לי און לעדלונג נאציאנאיעל
 װע־ דולכגעםיהלט ניט אלםיניסטלאציעס

 לעזא־ דעלזעלכעל pK לעבען. pא רען
 ov אז נעזאגט, אויך זועלט לושאן

 דעי־ ניט ?אל םעז :ױטיג דליגגעגל איז
 איגלוסטליעלעל לעל סון לאס לאזען,

 א װערען געמאכט זאל סיסטעם בילדוננס
 אום־ ױגנע, לי עקספלואטילען צו םיטעל

 סלעגען װעלכע אלבײטעל, עלפאלענע
 ■לאלוצירען צו ודעלען געצױאונגען אםט

 פיע־ און מאלסעט לעם פאל אלטיקלען
 קײן באקומען ניט פונדעסטװעגען געז

סיה. זײעל פאד פעני
 לײ״ אװ םעדעלײשאן ״אטעליקעז לי
 פאלםולילט צײט יענעל אין האט באל״

 װערען אננעלופען קאן װאס פאליס/ א
 בילדוגגס־ לעל פון צעגטלאליזאציע ״דיי

לעל איבעל אויסזיכט לי אלבײט״:
 סאל״ דאלף אויסבילדוגנ אינלוםטריעלעל

 אײ קאנטדאל דעם םיט וועלען אײגיכט
 און שיל לעל pc צװײגעז אלע נער

 סשײט לעל װאס אלבײט, אויפקלעלינגס
 נאאלד, סםײם דעם אין אויןי. טוט

 טעםיג־ אזא טיט אן םיהלט זועלכעל
 א האבען אלבײטעל די םוזען הײט,

 אונ־ די װי םארםלעטעלשאפם, גלײכע
 טעכניש־ידאפעסיא- די און טעלנעםעל,

 דאלוי אויסביללונג סויגרוםטליעלע) נעלע
 אויםסלע־ ךעל םיט פאלבונלען עננ זײן
 און צילעז לי םכח סיגדעל לי pc לונג

בא- טלײד־ױניאן לעל pc אילעאלען
י װעגונ:.
 בסשך האט םאלטשליט ;לויסעז אזא

 אמעליקא־ די לולכגעמאכט יאהל 10 פוז
 לעל צו בטגע באוועגונג אלבייטעל נעדי

 אויסביל־ אינלוסטליעלעל פון פלאבלעם
 גלײכגילטיג־ און םאלדאכט א םון דונ;.
 אח נאהענטע א אויסגעװאלסען איז קײט

 לעל אין באטײליגונג איבעלגעבענע
 אלבײט ׳טעאדעטישעל און פלאקטישעל

 נע־ הענסט־װיכטיגעז לאזיגען לעפ אויןמ
 לי װי דזןם נאך אבעל, שפעטעל ביט.
 בא־ סאציאליסטישע און אלבײטעל היגע

 פלא<ד אויף געװאלען צנליסען איז ןועגונג
 די געפאלעז שטאלק יײלעל איז ציעס,

 אלגא־ אלבײטעל די םון ראלע אתטיװע
 איז איניציאטיװ גאנצע לי און ניזאציעס,

 ?אפיםאליסטעז, לי צו אליבעל װידעל
 קאלפא־ אח איינלוסטליע־מאגנאטען די

 6—5 לעצםע די אין באלאנען. לײשאן
 דולו א־ויפגעטאז םיל זײ האבעז יאהל

 *טלײי ספעציעלע און לערעךװאישםאטען
 מיט לאנטאקט נאהענטעז א אין סקולם
 עסספעלי־ און םאבלישען גלויםע זײעלע
לאנאלאטאליעס. פענט

 ״איגטעלנײשאנאל די איז נאטילליך
 גע״ ״,ױניאז װאילקערם ;אלמעגט לײדיס

 אויל אפצולוםען זיך עלשטע לי םין ײען
 ״םעלעלײשאן דעל םון פאלעלונג דעל
 באטײליגען זיך אקטױו און לײבאל״, אװ
 אויסבילדונ: אינלוסםריעלעל דעל אין
pc סלאױד די טרײל. איז אלבײטעל די 

 1913 יאהלעז די א״ן האט ױגיאן מאכעל
 גענייצ זעהל אזיסגעאלבײם 1914 אוז

 אוז לערעךװאלשטאםעז ווענען פלענעל
)11 זיי• unit *ום0

 פיל אזוי געבלטכט חאבען זײ וועלכע דולך טעות׳ן,
 האבען — פלאומםטכעל סטרײפענחו די מטל לײדען

 גלײד איו דאס און חאנדצונג. באלדיגע א נעפאדעלט
̂ געװאלען. געםאז

̂ואגאצ די  אױי גאגצע זײ װי גוס אזױ *אינםערנע
 םאסע גרויסע די אז גנם, גאנץ וױיס בײםער-באוועגונג,

 אזוי סאםוניסמען,,אתפט קײן נים ?ײנאן דדעסםאכער
ױ נוט  די םון םײל און חננק די םאסעז, גדויםע n ו

 זיעען זײ מוטוניסםען. קײן ניט זײגען אלאוקםאכער,
גאעכליד װגיאן » אין טאראײדגם לױךארבײטער,  חו̂י

 די ̂אח איגםיחנסזנן ?ײעחנ ®אדטײדיגצן «ו דערמאר,
 ®ארבעסעחנן צײם צו צײט טון סעגען צו און מעאאי
jn r n דאס און שא« אין ארבײםס־באדיגגומאן urafS

 םאלטלעט יאהל, צװײ לעצטע די 22 לאקאל דעם איבעל
 דלעסמאכעל, טויזענסעל די םון סענטימענט דעם ניט

 זײ• אויך אז אײנזעהענדיג, איצט, לעװאאטילען וועלכע
 דעם אין װעלעז אלײנגעשלעפט חען אינדוסטליע ער

 סםלײקען, צו — •לאנטעל ״רעװאלוציאנעלעז״ זעלנען
c באםיידיגען צו פדי n םון צװעק און ציא םשוגענעם 
 קאםוגיסטישעל דעל םון און ליג״ ^עדױקײשאגעל דעל

•ארטײ.
 םון םיטגלידעל דלעסמאכעל, טויזענטער די צו און

 אינטעלנעש^נאל אונזעל איצט זיך ומננדט ,22 לאתאל
 ריאל- דעם אין ?יך רעדזשיסטריחנן צו רוןי דעם םיט

 וחנלכע דחנססאמל, און קלאוק־ די לאתאצ. נאגיזילטעז
די סון םעחרחייט גלױסע די אאר ׳ויך םיט שטעלען

»יו מײי׳ןו ten r בי • a n יייג «*ממי«י • י

pm םy,נליו j v 3 îyt״o'j'M ojvo ’u v  |v iy iyu  o 
io״i י1 סיט ̂vלov3yים io d  v jny1״ ov •p׳ 

iy 3 vo o yn ^ען3ם^בליי װיל iy j u־pv oiP3oyo 
n 1 יםהסלטען1א זױלען n  ly j u  v׳ iv o  iy o ” 3 iv 

i3 ׳i'v׳ i׳  ov . iy o׳ n  ly s v o o m3׳ ivo i n״>IV3 
v סון טײל K iv u ikי[טVJvry]^p׳ לi׳]ovn ovn ,tv 

i v i 18 םיס n t  m y׳y jp y iv  p]׳^*vijio  o n  o 
y io o n j 'M -o m  i n  pv t y jn  i n  iv o  o ivo ד11י 

v ,גרויסען i  ov •novp iv^'Mviyn׳ ip s v o o m 
^'V3 װילען 3iv o| םיט vjy^yjipoj'M  i n^ סים i n 
it o v׳in y o  ipp״uv i y r ״>pv iv i םים 3 v  i n* 

{ v״3 juy iv3* iye׳oy]>v i.|״ t iim״ M jveip׳e t 
m n  iim׳ie o׳i n םיס ויך t״J v iy e y jiy o j 'v  iy
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ורציידעגט זינסאן סר.
 גארסןנס ליידיס י;«ממעש*ס»ל8

.18ױני װארהערס
סענעדזשער ױאװעליר, חערי סר.

 סאנופעק־ סוט און קיאוק אכמריקאן
 אסאסיאייעאז. סשורערס
חערח: וחנרטחע

 ארניטרײ״ אונםעמצציינענםע די םיר,
 אנט׳*ײ• אונזער אינער דא גינןן טארם,

 זיײ וו׳ולכע אי׳פוס, נעוױסע אינער חננ
 דער פון נעווארען אינערנענענען אוגז נמן

 װאיר• גארנמנט ליידיס אינסןתעמאנאי
 אםאסי״ אמעריקאן די און ייניאן יזערם

 טאנופעס־ םוט און שיאוין פון איי׳פאן
 אונזער פון נאזיס דעם אױף טשורערס.

 א װערען נעשאםע] וועט אנםשיידוננ,
 די םיט ױניאן דער צװישען קאנטראקם

םאב־מאנוםעשטשורערס.
 םאראינטע־ די אױסעהערט האכען םיר

 טען16 דעם דעצעמנער צדדים רעסירםע
 אויוי .1926 טען,17 דעם דעצעםבער און

 ציין8 פארשטעחעגדינ און םארלאמ, זייער
 ניידע דאס איז, עם װינשענסװערט װי

 פריד־ א צו קוסען וױדער ז*לען צדדים
 טויזענטער די און פארשסעגדינוגג, ליכער

 צוריסקעחרען סענען זיך זאצען ארנייטער
 דערי־ נים, םיר וױלעז ארבײט, דער צו

 דער םיט צייט צופיל שארנעהםעז בער,
 אױםםיר־ לעננערעז, א םון אױסארבייטונג

 די פארדינט דאס װי רעפארט ליבען
 זײנען װעלכע אישוס, די פון װיכטינק״ם
 םיר און סכםוך, דעם אין םארוױפעלט

 איבער־ קורצעז אין כאנונענעז זיר װעלען
 די איז אנט׳שײדוננ, אונזער צונענען

דערםון. אורזאכען
 װינשענםווערט זעהר ןס איז כל, סודם

 די םון איבערבליה ?ורצען א נעבעז *ו
*tru ro ro i ךער 1אי פאסירוננעו די את 

 נעםיהרט האבען װעלכע אינדוסטריע,
 ײערען נאשםיסט זאאען סיר אז דערצו,

 אונטער־ דיזע אין ארניטרייטארם אלס
 געפי־ איגדוםטריע דער אין האנדלוננען.

 סערפערשאם־ ארנאניזירטע םיר זיך נעז
 בדי טנרוםעז, וועלען םיר וועלכע סען,

 אינ־ די ױניאן, די קורץ, ד*ס םאכען *ו
 דזשאבערם די סאנוםעקםשורערס, םײד

 דזשא״ די םאנ־םאנוםעקםשורערס. די און
 נים זײנעז אינדוםםריע דיזער אין בערס

 אננע־ נעוױינליכעז דעם אין רזשאבערם
 1זײ *ו אנשםאם װארט. םון זין גוםענעם

 זײנען דיםםריבױטארם, האלםייצ כלויז
 םאנוםעקטשורערם. אינדירעקט אבער זײ
 גי־ אוז מאטעריאל, זײער אײן קויפען זײ

 םאב־מאנוםעהםשו- צו ארוים ראם- בען
 קלײדער, די אױוי מאכען װעלכע רערם,

 דזשאבערם די םון אינםטרוקציעס די לוים
םםייצ. בנונע
 אינדוםטריע די איז ,1924 דזשיז, אין

 1א האבען צו נעםאהר דער אין נעשםאגען
 ארוים־ חאט ױגיאן די םטרײת. ערנסםעז

 די צו ,םאדערוננען״ נעװיסע מלפטעצט
 1אי ארנאניזירט זיינעז וועלמ דזשאכערם,

 ״םויר־ גאםען אינםער׳ן אםאםיאײשאז אז
 אסאסיאײ- נארםענט צײדים משאנטס

 באשטיםט חאט םםיטח נאװערנאר שאז״
 האט אח פץרזאנען םינוי םון סאםיםיע א

 אן זאםארט סאכעז צו אינםטרואירם זיי
 1אי אוםשטענחמ די איבער אױטפארשוגג

 דער םון ציצ דער און אינתםםריע, דפר
 אויב אויסצוםײדע!, נעײען, איו קאםיטיפ
 םארהערען אמצײצינע םםרײק. א םענציך,

 ־8ז די און געװאחגז, א«עהאצטען ןיימנן
 יד8ם םיר די פון ^נאדיננומצן״ נענאנטע

 נעווא־ דיםקוטירט נרינטליך זײנעז םארען
 זײ־ שטריים־פונקםען וױכםינםטע די תן.
 םארבינדוננ אין חויפםזעכליך געווען נען

 םאב־םאנוםעתטשד ־ דזשאניננ דער סים
 די איז זיך האט וועצמ םיםםעם, רינג

 אין אנםװיסעצם יאהרעז עטליכע לפצמפ
 זעחר האט וועלמ און אינדוסטריע דער
 אר• די פארנרעםערעז צו בײנפםראגען פיצ

 יר די ארתטערדריהען בייטםצאזיגפייט,
 *וםייצוננ דער אין און םטעגדארדם. ניטז
 קליײ חונדערםער זװױשען •רןודוקזױע םון

dvpsm v  wi, כםעם נעומן איז עם וועצמ 
פאנטראצירען. צו *וסנמניױ וױ

 די האט ,1924 יאחר פח ױםער אין
 ״•רעליםינע־ רייומ » נצטאכט פאגדשאן

 איינשליםענד̂י חנפאםענדאציקם, רי״
 חנר װענעז ■ונתט דעם אגדערעם, צוױשע]

 אינ־ ארבייםסלאמז 1■ פיז פםאנליממ
u n v 8 פון אײנשמעלען דאם •*נה 

trwoquB ^און ליינצ n פון מטפוגנ 
 חנר פאר םאשינעת יאישער י אוםפארם טן

 םיר די צוױשעז סכםוכים פון אויסלייכמנ
 אגרי־ פאלעפםיײע די וױן ימאחס—

 נארינט .•רפליםינערי״ דיזפו סאגסט.
 צדדי̂נ אלע ®ח נעהארעז אגגפטספן איז

m i 1אי געוואחמ, אויטגפטידפן 
 סאלצהםױוע מײאתז

 נאזיט חנם אױא ױי
חני םיז

וייגמ

mjan'vo'W,

̂וכ-טאגר די *וױשען אגריסענט טיװער  ס
̂ורערס  טאס ̂כער יוני*ן, חור און פעק

 םון רע^םענדאזויעס די םון חגוויטאט
̂וועמ^דס ערשטען ום* איז נ

 » נעװאחנן נעשאפען אױך
 דזשאבערם די צװימען אנרימענט טיװער

 אסאסיאײ- סאכ־טאנוםעקטשוחןרס די און
טאנס.

 די אונטערשטראכען חאט קאסיסיע די
 אומפארטײאישער, »ן םון וױכטיגקײט

 די םון אונטעמזכונג װיסענשאפטאיכעד
 אײדער אינדוסטרי, דער אין אומשטענדעז

ו וועט זי י  צו ילאגע דער אין געםינען ז
 אי• א•שאצונג ריכטיגע » געבען ?ענען

 םאדע־ װיכטינסטע די םון אײניגע נער
 גע״ ארויסגעשטעיט זײגען װעיכע רונגען,
 אוז צדדים. פארשידענע די םון װארען

 דורכנע• ׳טאקע איז אונםערזוכונג אזא
 איהד סון ערשטע די — געװ^רען פיהרט
̂־־ אין סארט  אינ־ דער םון געשיכטע ד

 אונטזגר־ די פון באריכט דצר דוסטריע.
 פונהט הױפט דער געװען איז זוכער
 אגצאוהל אן םון טאגעסארדנונג אױפ׳ן

 םאראינטערעסיר״ אלע װאו פארהערעז,
 ז״ערע אויפגעדריסט האבען צרדים טע

 שא־ דער םון באריכט דער םיינונגעז.
 דעם ארױסגעבראכט בולט האט טיסיע
 דער אין איבעל הױפט דער דאס פאמט,

 אױף ארבײטסראזיגקײט — אינדוסטריע
 ארונטער־ די און םאטשטאב, גרויסען א

 — ארבײםס-סטאנדארדס םון דריקונג
טאם א איז  דזשאבינג־ דער סון רעז̂ו

 איז װע<כע סיסטעם, מאנוםעקטשורינג
 פון פראצענט 75 םאר פאדאגםױארטייך

קױאוקס. םון פראדוקציע גאגצער דער
 באנײטע די אײדער צײט סורצע א

 אויסגעהן, נעזאלט האכען אגרימענטם
 ארויסגע־ ^אםישאן די האט ,1925 אי|

ך :עבעז  עס וחףלכען איז רעאארם, א ̂נ
 רעקא־ אײניגע געװארען געםאכט זיעען

 אײניגע אויסצוגלײכען מענדאציעס
 מא״ סאב די װעיוכע איבער קריװדעט,

 אין באסינאגט זיך האבען נוםעקטשורערס
 דזשאבערס, די םיט םארביגדונגען זײערע

 פון צושטע^ונג די בײשפי^ צום וױ
 נאזײטינוגג די און יארדעדזש״ *נעם

 עטאב<ירט איז עס ״דיסקאונסס״. פון
 ״ריסוידטש אוםפארטײאישע «ן נעװארעז
 ער־ אבער האם קאםי^אז די בױרא׳״.
 אין ניט איץ נאך איז זי אז קלערט,

 אנסגי<טיגעז דעם מאכען צו ילאנע דער
 האט און *־ראגע, דער איבער רעפארמ

 פאר־ צו צדדים א<ע יפנעפאדערם
 אגרימענטס קאיעהםױוע די 'ײנגערעז

 וױדעד ארן צייט. יאהר א נאך אויף
 די אנגעגוםעז צדדים א<ע האבען אסא<

 קא־ גאזוערנאר׳ס &ון רעקאמענדאציעס
םישאן.
 דאס װערען, באםערקט דא דאדןי עס

 צײט גאנצער דער םיז פאײויף איז
 סאב-םא- די םון םאדערונגען די האבען

 םענ<יכעי רער םימ נוםעסטמורערס,
 דײ (צו ריארנאניזאציע םון אױסנאהםע

 אוםסערען זיך סיר וועלען פונסםעז זע
 אויסשליס־ טאז צו געהאט שסעםער),

a מיט באציהונגען זײעחג מט ליך n 
 םיט ניט אוםן בעום און דזשאבער,*

מניאן. דער סיט האנטדאהם זײער
 סארעפעגט־ זײנען ,1926 ױני, אין

 רעקאםענ־ אנטגילטיגע די געױארען ליכט
 רזג־ דיזע קאםישאן• דער םון דאציעס

 געװארען נעסאכט זײנעז קאםענדאציעס
 געהערשם האט װאס גײטט ?עלבען איז
 אןrאם'p דער םיז םארחערעז די אין
 ױניאז דער םון ארגוםענםעז די איז און
 די אסאסיאײשאן. אטעריקאן דער און

 ״ליםייטא־ רעקאםענדירט האם סאםישאז
 האפעג־ סאב*ם'אגופעקטשוחור, םון ציע״
 סטאביל'זײ העלםעז װעט דאם אז דיג,
 אינדוסבד דעד אין קאנדיציעם די רען

 װעלכע איבלען די פארטרײבען און ריע,
 דזשא־ דער דאנק א טרײד, אין הערמען

 צו סיסטעם. בינג־סאב־םאנוםעקטשוריגג
 סאםימאז די חאם צײט זעלבער דער

 ער־םוטינען צו פלענער_ סארגזףפלאגעז
 שע• גרעסערע און ■ראדוקציע ״אינסײך״״

̂• געשענט ניט האט סײגער פער.  אפלי
 דעם םון װירקומ שלעכטע די סעגען

 סלײנער *־יהערדינער דער םון אוםבײט
 קערפעחפאטסען, םאגוםעפםמורינג צאהל

 גע־ גאשעםטינט זײגען עס וועלכע אין
 דער ביז ארבײטער, צאחלען גרויסע ווען

 די ׳פעפער, 1500 םון ^חל איצטיגער
 בןףפעםטיגענדיג זײ םון צאל גרעססע

 פאםי**! די ארבײמער. עםלאכע צז בלחז
 צאדײםענדע רעקאסעגדירט אויד האט

 וױידדפ גױניםום חנם איז העמרתגעז
PO>  םון פאר^סארקערונג n ײח '

 .אגעם•- דער וױ אינםסיטוציעס אזעלמנ
 אוםיאר• אן פאנד, אינשומנם לאיסענם
 אוו בױרא און נמףפינערי סײאחפפ

m זײנען ותלמג ריםויצםט״, r -פםאב 
 חד אנםגיי^גער דזנר נאװארען. ייהס

 #גנצנוסען איז \fr'w$p תר ®ה יארם
̂דפז מאממקט׳יד אמסייד n פון גצװ

;ג
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 סאב־טאנוםעקטשורערס. די ב״ און רערס
 געװארען אנערקענט ניט אבער איז עס
דזשאבעדס. די םין אוז ױניאן דער פון

ײ אונטערצײםןנסע, די םיר, כאטט  זי
 סאסי־ דער םון &יטגלידער געװען נען

 איס פרובירט, אכער סיר חאבעז טא?,
 אונזעד באזײטיגען צו ארביטרײטארכ^

 איג־ דער םיט פארבעדונג פריחערדיגע
̂ן און דוסטריע,  קױ צו נאםיהט זיך חאב

 זיי^נדיג ניט אנטשײדוגג, 1א צו םען
 פריחערדמע אונזערע םון כאאײנפלוסט

 געדיגט האבעז םיר ווען אגנמזײדונגעז,
 אבער, פיהלעז מיר קאטישאן. דעד אין

 אוד פון טעות א געװעז יואלט עס ו^ס
 פארבײלאזעז זארען מיר ׳זײט זער
 אױסדריקעגדי: ניט טולעגענהײט, די

 װעלכע שרים, די פון אנערסענוגג אונזער
 סאב־ די םון געװארעז אננענוםען זײגען

 פון און אסאסיאײ^אז מאנוםעהטשורער
 די פון ‘קאנסיד ״אײדאסטריעל דעם

 אײנ־ וױדער םאנוםעקטיטורער, איגסײד
ז  האר־ און שלום אינדוסטריעלעז צוםיהז̂־

 בא־ צו און איגדוסטריע, דער איז םאגיע
 ם*ן שטעלוגנ םארדריסליכע די דויערען

 האבען זײ װאס דעם דורך ױניאן, דער
 שא־ צו געלעגענחײט די םארבײנעראזעז

 געצװאונגעז װאיט װעיכע לאנע, די פען
 דזשאבער־סאב־ דער איז םארבעסערוננ א

 די זועלכע םון סיסט׳עם, םאנופעקםשורינג
 ליידען אינדוסטריע דער אין ארבײטער

ם< אזוי
 אומ״ געװען נאטירליך אבער איז עס

 סאב־טאגו־ די ניט דאס םארםײדליך,
 םא״ אינסײד די ניט אוז ׳םעתטשו,״ערם

 אנגענו־ האבעז װעלכע ׳גוםע<ןםשױיערס
 האמישאז, דער פו,* רעאארט cyn מעך

 אבעי צוםרידען. אמגאנצעז זײז זאלעז
ת ײ  א זעהר ארויסגעװיזען האבען נ

יג גײסט, לויממסומנרםעז  אנ־ וועלע̂נ
 וועל־ באציהוננעז, םרידליכע די האלםעז

אי צוױי די דורך עיןזיסטירט האבען כע  י
נעארבײט. האט סאסישאן די װאם #צײם

 דאס געװען, איז רעזולטאט דער און
 האט װעלכער סםרײס, לאגנעז א גאך

 איז געיט׳ פיל אופנעהויער אפגעסאסט
 נעהאט האבעז באלעבאטים די װעלכען
 ארבײטער די און פארלוסטען, גרויםע

 און צרות םיל םאמיליען זײערע איז
 גע״ םוױ צום ױניאז די האם ^יידען,

 מאנױ אינסײד די כ*ט שלום שלאסען
טשורער  די אויף הויפטזעכליך א<ײן, פ̂ע

 גע־ רעקאםעגרירט זײגען װעלכע ליניען
אז דער םון װארען  אײניגע סיט סאם̂י

 דאס ׳אטת איז םריוזער. מאגאםעז
בעז םאנוםעטסשורערס די  צונעשטיםט ̂ד
 ארבײטס־שטונדעז אין דעדוקציע א צו
 םיגימום דיעם אין העכזןרונג א \\א

 רע־ האט עס װי וױ^שעם, םון סקי״ל
 װי יױס אבער מאמי^אז, רי ?אםעגדירט

 זײגעז סי׳טואציע, די פאױמטעה^ז םיר
 דיזע דאס איבערצײגט םאלשםענדיג מיד

 גע־ זיכער ױניאז די װאלט סאגצעסיעס
̂געז  װאלט זי ויעז סאי, װי סאי פר

 מאנױ אינסייד די מיט געאײנמט זיך
 סאב־םאנוםעקטשורערס און פעסםשורערס

 םיז רעשאםענדאציעס די אננעטען איז
אז דאר  זײערע םון באזיס אלס האס̂י

 ױניאז די װאלט אמםערהאנמונגען.
 דעמרײכט זי װאלט געהאנדעלט, אזוי

 מיט־ איהר פאר רעזולטאטעז דיזעלבע
 דערבײ שטעלענדיג ניט גלידעחפאםט,

 סאנ־ םונדאטענטאלע, די געםאהר איז
 באצוג אין רעשאטענדאצ^ס םמרױןטיװע

 בא־ דזשאבע»-םאב*טאנוםעקטשורינג די
 םארקערפעדט זײנעז וועלכע ציהונגען,

אן. דער םיז רעפארט דעם איז קאם̂י
 פונקטען, װיכטיגסטע די םון אײנע

 געהאט האט ױניאן די װעלכע געגען
a m ,רעי נעװעז איז אייסצוזעזוען 
8 ta i, ואלען שעפער גרעסערע די דאס 
 זיך. ריארגאניזירעז צו רעכט דאס חאבעז

 גע־ עגדליד איז וואס םעםלכמנט, דער
 ױניאן דער צװישען געווארען שלאסעז

 האט קאנםיל/ ^איגדוםםריעל דעם און
 רײ םון פונשט דאזמעז דפם נאװילעט

 גרעםערען א אויזי נאר ארגאניזאציע
 רעקאמענדירט איז עס װי םאסשםאב

̂זאז. ־un םון ג*װ*רען  יריג־ דער קאםי
 זא• שעפער גרעסערע די בלױז אז ציפ,
b פריגען <ען in ריארגאניזא־ םון חנכט 

 גע־ אויםגעגעבען עו1אינגאג איז ציע,
 געװען, *יז חנזולטאט דער און ווארען.

 אין *רזיס איז יוניאז ויי וועהרעגד דאס
 זײ ?ײנעז ריאתאניזאציע, גענעז סםרײק

 גאכצר געצײאונגען געוחנז פו* נל סווי
ס ממון  ברײטערען פיל א אױזי •תפט ח

w ײי אוםז, גרעסעחח אוז n גזד יואלם 
 גלײר װאלםעז זײ וועז פאל, חנד װען

דער םין רעקאםזננדאציע די אנגעגוםזנן
קאפישאן.

איצטי־ די םון אויפגאבע נאלדעע די
 איז אוגםערחאנדלוגגצז ארגימרײשאן גע
 *וױשען ̂ופטאך שלום א חנתריימן *ו

 סאב״םאגוםעקםשי• די אוז יזניןמ דפר
M% תי* n m  r פון n -סאנ־סאגוםעק

 וואס אצדימענט דער דאס איז, טשורער
ײ  גזד יאהר אכט לעצטע די םאר האבען ז

 װע• געסאכט זאל ױניאן רער מיט ראט
 פלאץ דעט י1אוי און בטל, גאנצצן אין רען
̂ש םון  זיך מען זאל אגרימענט אלטען ד

 װאס אנרימענט, גײעם דעם מיט באנוצען
 דער צוױשען געװארען דערגרײכט איז

 צמנופעשםשו־ איגסײד די און ױניאן
 שאגט- נייעם דעם פאר כאזיט אלס רערס,
םאב־פאנוםעקטשורער. די םיט ראקט

באמערקט, םריחער שױן חאכען םיד
 חאבען ט?ב־מאגוםעשטשורער ךי לאס

 מין אזא ארױסנזגשטעלט ניט קײנמאל
 וואס צײט גאנצער דער דורך םאדערונג

 שאסישאן אדװײזארי גאװערנאר׳ס די
 פון םאדלױןי אין פוגקציאגירם״ האט
 ״אםערי• די זיך האט צײט גאגצער דער
 הויפמזעכ• געזאמט אסאסיאײשאך ?אן
 זײע• צװישען באציהונגעז די װענען ליך
 די דזשאבערס. די און םיטגלידער רע

 םאדאינטערע״ געװען איז אסאסיאײשאן
 קאנםראק־ םון ״ליםיטאציזר אין פירט

 פראדוקציע, פון האםט םיניסום טארס,
 און ״דיסשאונטס״ יארדעדזש״, ״נעט

 ״אנעםפלאימעגט צאהלעז פון םעטאדען
 אסאסיאיײ אמעריהאן די אינשורענס״.

 דאז טענות הייז גאד כמעט האט שאן
 באציהונ• זײערע באצו: אין געהאט ניט
 קיינ־ זיך האבען זײ ױניאן. דער צו גען

ט גיט םאל  קאםי• דע־ םאר אויכ^עדר̂י
 קאנט״ זײער בײסען װילען זײ אז שאן,

 בלויז האבען זײ ױגיאז. דער מיט ראקט
 זאלען װעלםע דעפארמען, געםאדערט

 זײערע פון פאזיציעס די פאחטטארקערעז
 םיט באציהוגנען זײערע אין םיטגלידעד

דזשאבערס. די
 סאב״מא־ די, פון בא^יפטונגעז די

 םא־ ערשטע די אין דאס נוםעקטשידערס,
 זײ ױניאן די האט סטרײק פון נאמעז

 אנ״ זעלבעז דעם געבעז ציו פאדשפיאבען
 אינסײד די געבעז װעט מען װי רימענט,

 געלײ״ שיטארק װערט מאנופעקטשורער,
 אפילו איז עס און ױניאן, דער פון קענט

 אױפםערקזאם־ שענקען צו נויטיג נ*ט
 סאב־ די װאס דאס און דערצו. קײם

 זײ אייב דאס טעגה׳ז, מאגוםעקטשורער
 סעםל־ זעלבעז דעם קריגעז ניט װעלען
 מאנופעקםשודעד, אעסײד די װי סענם
 דיס־ ״אוםגערעכטע אן הײטעז עס װעט

 סאב־מאנוםעק״ די געגען שריםיגאציע״
 ריכטי!. ניט םיר האלטען טשורעי,

 דיםשרי־ שום קײן דעם אין :יטא איז עס
 ארבײ-טס־באדינגונגעז די װײל טינאצי;ן,

 ם־6ארבי^ די און שעפער איגטײד איז
 סאב- די םון שעפער די אין באדינגו;;ען

 אנ־ אנטשײדעז זײנען םאנוםעקטשורער
 האט פראדוקציע םין םארם יערע דערש.
 פראב״ אײגענארטינע באזוגדערע, איהרע
 ליײ באזונדעדע פאדערען װעלכע קעםען,
 אונ־ פראדוקציע סארטען בײדע זונגען.

 גרוים און צאה־ל דעד אין זיך טערשײדען
 און קװאליטעט דער אין שעפער, די םין

 ארבײטס־םענליכ־ די םון סטאביליטעט
 די אין ארבײטער, זײערע פאר קײטען

 םעהינ־ דער אין אויך און פארדינסטען,
 האנםראלירען און אגהאלטען צו הייט

ארביײטס־סטעגד^־דס. די
 װיבאלד דאס באהויפטעט, װערט עס

 דאר־ װעלען סאב־םאנוםעתטשורערס ײ
 בא־ אגרימענט, אן אונטערשרײבען םעז

 ארבײטם־װאך קירצערע א דיליגענדיג
 וױידזש םיניםום די אין חעכערוגג אי איז

 םאל דער געזועז איז דאס װי סקײלס,
 איז קאונסיל, אינדאסטריעל דעם םיט
 אין דאם רעכט װי מעהר ניט דאך עס

 פאב־םאנוםעקטשד די םיט קאנטראשט
 װעל־ פונסטען, אײניגע זײן זאלעז רעדס

 רעכטעז, געװיסע געבעז זײ װעלען כע
 םאגופעקטשוורעד אינסײד ײ װעלכע
ט, שטענדיג האבעז ײ אוז געו̂ז  ניט. ז

 די דאס װערען, נעזאגט אבער םוז עס
 סקיילס םיניםום אוז ארבײטס־שטונדען

 אין אײגהײטליך געװען אלעםאל זײנעז
 איז עם אוז אינדוסטריע. נאגצער דער

 זײן איצט אויך זאיעז זײ אז װיכטיג,
 וועלען עם \ואס דאם און אײגהײטליך.

 אין ענדערונגען די אט װערען געםאכט
 סאב־םאנופעק• די םיט חאגטראקט דעם

 מיײ די לוים ניט, נאך הײסט טשורער,
t דאס ארביטרײסארס, די םון נונגען v 

 איבע• די װערען געטאכם אויך ײאדםעז
 סאב־םאגד די וועלכע עגדערונגעז ריגע

̂ורערען• םעקטשורערס פ
 םפעציעלזנ די םאראן אבער איז עס

 כא• an ריארגאניואצחו. םון פראבלעם
 וואנו פאםישאן אדוױיזארי ווערנאר׳ם

ע רעקאםעגדירט  ריארגאניזא- ^פעריאד̂י
 n כדי אוםן, באשרעגסמען א י1אױ ציע׳״

 א אח יראדופןױע אינסײד ערםוטמען
אי. םארגרעסערמעז  די װאס דאם און *

 םיסין וונריםעגם איהר איז האס ױניאז
 דעם םארביממ קאונסיל אינדאסטריעל

 ®ון ערכאםיגונג די — ■רעצ*■ צװײטזנן
 קיץ נים איו — שאפס םאמרעסערטע

 אמזד ניגו זא< דאם װארום אוחאכע,
ם י1וי װערע?. ווענדעם  איז נמנגיאד וױי

י באצוג  אמנייז/ סאב־םאנופעקםשורימ ו
 אי| נפמנן םיר וועז נאה איבעיחויפט

 בא־י םאחייחננארממא די אםגאטראכט
 *<וײ n אין חעדשאן זופלמנ דיננועען

jrw םיז סיםםאםפן באזונדעיע u ru i 
מוין חאמן מיי וחנלמנ וועגעז ק ר  י
מר, ״תאמז םיר תדס.  מרי

ס .*% - • V•' (״יו AVD ויי

אץ ®עדזענליכרןיטען פאױטמין
ן ו ר פ ע א ד נ א ש ע נ ד ע ט נ י א

 דזשאס״ אינער ארטיסעל אן ״אונטעי
 נעלע״ דער צו בראנדעיס, ד. לואיש טים

 ײ- יאחריגען דבעציג ?יין םי[ גענחײט
 דער אין םארעפעגטליכט אזן בילעאום,

 צױ װאכען פאר א םים ״נערעכםיגקײט^
 א געשטעלט רעדאשציע די האט ריש,

 א פון אײנער איז דאס אז באמערקוגג,
 כא־י איבער ארטיקלען סעריע גאנצער
 גע״ דער אין פעחענליכתײטען ריהמטע
 איף איגטערנײשאנאל, אונזער פון שיכטע

 אזא שרײכען צו אונטערנוטען ויך האב
 אז גערעכעגט, אבער ארטישלען, סעריע

 א םארעפענטליכען איך זאל פריהער
 אידי״ דער אין איז דערוױיל םארװארט.

 מיט ױם־טוכ א געװארען ױעלט שער
 ארטישעל אן אויך און מארשאל, לואיס
 פאר ערשינען געםוזט האט איהם איבער

 גלויכ איר םארײארט. געפלאגטען םײז
 אוי• ניט זאי םארװארט דער אז אבער,

סענבלײבען.

סע• אזא שרײבען צו פארטדאכט זיך
 א םיטען אין איך האב ארטיקלען רימ

 ט־<גשען אקטיװע גרופע א פיט שטועס
 אינ־ דער םון אנפירערשאפט דעי אין

 םען לאקאלען״ איחרע און טערגײשאנאל
 רי D*r, ראיע, רער איבער גערעדט האט

 דעש אין נעשפילט האט אינםערנײשאגאל
ענען אידישען  אײ רעם און ארבײטער̂־

 דאך איז עס בכ<ל. לעבען מיגראנטען
 געשיכ־ רער אין »ז םאקט, » װירקליך

 יאהר צעהנדליג פ*ר לעצםע די םון מע
 אםע־ אין םאסען אידישע די פון לעבעז
 אינטערנײשאגאל, די פאדנעםט ריקא
 פראבלעמעז, און סטרײחס אירזי־ע םיט
ארט. װיכטיגסםען דעם

 יעדע אז אויך, איז םאסט א אוז
ארוש און אין םערזעגליכקײט גרויסע

א געהאט האט לעבען איױישען דעם
 אינטעד״ דער םון אויפבוי דעם *"ן האיײ

נעשאנאל.
באזונדע־ א ארײן נאך קוםט רערצו

 אינטערנײשאנאל דער אין קאליר רער
םיטגרזידעדשאפט. איטאליענישע איהר —

דאם איז אײגענארטיג גאנץ און
 אינטערנײשא־ דער אין פראבלעם נרויסע

 רײך םיט׳ן באגעגעגיש איהר — נאל
 שעפעי• רי אין עלעטענט אםערישאנישען

 יעבעגס• אמערישאנישער דער בכלל און
אונ־ איע אויױ שיאג־ט װאס שטראש,

װעגען. זערע
 מאטעריאל נעוױס איז איץ דאס

 מא־ רער און געשיכטע, גד־ױסער א פאר
 געשיכ־ דער איז דא טאשע איז טעריאל

 און ילעװין, לואים דר. םון געשריבען טע,
 אינטערנײשאנאל דער םון ^ארויסגעגעבען

 אבער, ױבילעאום.• יאהריגען 25 איהר צו
 נעשיכסע לעװין׳ס דר. איז ערשטענפ.

 אײנצעלהײטען גענויע םיט םול אזוי
 געשעהענישען און טרײד־םראגען איבער
 זיין סאן װאס סאנכעס, אז זיי, ארום

 װי אזוי ליגט אינטערעסאנט, ספעציעל
 פאקטען אנדערע צװישעז פארשט-קט

 סאקע צוױימענס, און ;פאםיױגגעז און
 לײכ״ װעט מןוױן דר. םון נעשינטע די

 נאך און נאך װעז װעדע?, באנומעז טער
ליבט. אייהר אויוי ױארםען וועלען

 ךאס נעדענקען אויך מעז זאל דא און
:םאמעגי־ע

 די גיט כאראקסעריזירט לעװין דר.
 װעלכע פערזעגליכתײטען, באריהמטע

 גע״ דער אין ראלע א נעשפילט האבעז
 עי איגטערניישאנאל. דער םון שיכטע

 װאלט עס טאן. געקענט ניט עס האם
 אנדערע גאנץ אױױ םארפיהרט איד»ם

ײ װאס איבער נאר גיט ער װעגען.  ז
 דער געגען אדער םאד :עטאן האבען

 זײ װער ניט אבער אינסערנײשאנאל,
 פון ״אינדעשס״ דעם אין זיעען. אלײן

 געשיכטע, דער פון שלוס בײם נעםען, %ד
 י־עײ און דער װאס דעדמאנט יא װערט

 איז דער ארט אן פאר װאס אדן טוט
 כאראקטע־ קײן לענעז; אין האט דער

 װעל איך :יטא. אבער איז ריסטיק
 דיזעלבע כאראסטעריזייעז ־ פרובירעץ .

 אויסער קרײז זײער אויך און סעגשען
אינטערנײשאנאל. דער

 םון סיטגלידער n אז דוכט, מיר
 בא־ א האכען איגטעמײשאנאל דער

 ;םענשען דיזע צו באציהוננ שטיסטע
" זאלען  װאם באסאנם זײ םיט דין ו
מעהר♦

m .אר m

 א חאבעז וועלעז ארטישלען די און
 אינםארםאציע חוץ א ציל, באשםיםטען

ץ •ערזאנען. איבער
 וחננזגן םיל אזוי אוגז בײ רעדט םען

 וו^-ט דיעסכת דאם ,,קלאסעדסאסויי
 חײסט, דאם ״שלזנס-קאלאבאריישאד. איז
 תײז םאר איז, אעטערניי#א:א£ די אז

 םשוסדת־ א מווארען געדאכס, ניט איחנן
 ״קלאםעד «ח אפנעטראטעז vn און טע,

 וחנט דעם אימר יאלעבױזיחון קאמוי״•
ײז m רײד. ארױסנעװארפענע ו m. 

®ון טיתארנן גימ זיד לאמן ומנלמ

ר (» )1«י*ישלצ סעײע » צו װערפער ין

ל«נג ח. םון

 און באדײטונג זײער וױיסען װערטער,
 ײעי• מעגש^ן, און ;נתפעל ניט װערען

 טען װען גוט, דאן ערשט זיך םיחלען כע
 ערקלע־ שײן װעט פארנארט, זײ האלט

 פאד האכען צו אום חעלםען. ניט רונג
 אינ- די װאם בילד, שטענדעע א דך

 םארגע״ זיך מיט האט טערנײשאגאל
 — טאן צו כעסטע דאס איז שטעלט,

 װעלכע םרײגד, זײטיגע די אױוי שושען
 נע און געהאט האט אינטערגעשאנאל די

 אינ• די װען צייס, די דײנשען
 נעקראגען זײ האט טערגעשאנאל

 אז זעהן, דאן װע-ט מען םרײנה סאר
 פון ״לינד א איז אינטערנײשאנאל די

 אלערלײ םון נעװארפ^ן אומשטענדען׳/
 האט זי ״אומשטענדעך. םזן כװאליעש
 םארשיײ א זיך ארוכ געהאט שטענדינ

 מעח־ אומשמענדען, םון חגנארט״גקײט
 אדביײ אסעריקאנער נאנצע די װי רער
 א איז זי װעלכער פון כאױעגונג, טער

 ארגא• אויפגעשומענע אן איז זי טײל.
 שטרײ־ א און ארבײטער פו| ;יזאציע
 ארבײטם־ געגען ארגאגיזאציע טענדע
 טויזעגט י1אױ זײנעז װעלכע ׳ג*ן:ער

 ארבײטער די פון אנדערש שטימערען
 סיר װעלכע ׳די אין ארבײטס־נעבער און

איגחוסטריען׳״. ״אםעדיקאנעי :רוםעז
 פערזענ״ די סון נאראשטעריסטיש א

 איג- דער םון לעבען אין׳ם ליכשײטען
 םאכען קלאר אלזא וחגט טערנײשאנאל

 אינטערנײשאנאל דער םון םאזיציע זײ
גוםא.

 ארוש שטרעםונגען דישרגעזעלשאפטליכע
איחר.

:בײשפיל א
 גע־ ארטיסלען צװײ איז האב איר

 און בדאנדעיס ד. לואיס יױצען דעדם
 אגנעװיזעז האב איך מארשאל. לואיס
 צו הילוי און םרײנדשאםט זײעד אויןי
 טיר וועט עס אײטערגײשאנאל. דער

 אר״ באוונדערע שרײבען צו אױסשומעז
 סעםועל מעק, דזשאדזש וו&גען מיקלעז

 לעזער דער אנדערע. און אונטערטײער,
װא& עס, קומט וױ פרעגען: דא לען

 ארויס־ האט א׳ידען קלאס רייבער דיזער
 בא״ זעיטעךםדײגדליכע איזא נעװיזען
 1 סטרײקס םאכער קלאוק צו ציהוננ

 אײ קלאס הױכעז דיזען םרן יעדער האט
 םאר םאטױו אײגענעם זײז געהא־ם דעז

 אלנע־ אן ־דא אויך איז עס אי־ער דעם,
 קאן ענטפער דער ערהלערוגג? בױינע

 טא־ האט יעדער װעהרענד אז זײז, נאר
 איז צוטריט, איעענעם זייז געהאט קע

 אן מעחימר נעװען נ״אטיװ דער אבער
 אלעםען זײ בײ איז עס אלגעםײנער.

 אלס װאס שאםען צו װאונש דער נעװען
ײ האט װאונש דיזער און בלל־םוער,  ז

 און הלאוקמאכער־ צו י־ערנעהגטערט
 דעי •םאקע *ון דרעםםאבער־סראבעלס.

 די האט כלל-טוער אידישע םון נעפיהל
 האבען זײ נעםיהרט. זײ םון מערסטע

 אז פאסם, דעם םארביעעהן משענט ניט
 דרײןט מאסעךלעבעז אידישע ס׳גאנצע

 נאדעל־ די 'םרײדם. דיזע אין אויט זיך
 ״נא־ אידישע די איז דאס — הרײדס

 דער איז דאס ,,אינדוסטריע׳ ציאנאלע
 אין אידען די םון לעבען עקאנאםישער

ײ װילען איז אמעריסע.  םיהרער זײן ז
 גאנץ זײן זײ מוזעז לעבעז, אידישען םון

 זיי טריידס. אידישע די םיט נאהענט
 אם״ גזןהעריג און אײנגעזעחן דאס האבען

 םאי און לאנע גאנצע די סאי געשאצט,
 דערםון און אויפגאבע. אײגענע זייער

 פאזי׳ציע די זעדזן ממילא שױן םען שען
 אלגעכדי־ אין אינטערנעשאנאל דער םון

 צוױ־ פאזיציע א — לעבעז איד־ישעז נעם
אי־ אלערלײ מיט איז כחות סך א שעז

p n• טו*י--כלל אידישע דושא ניט 
 באריהםטע סון נאלערי די םארגמ»נן

 דער םון לעבעז דעם אין •ערזענליכ^יטען
 ערטע• סיט סעגשען אינטערנעשאנאל.

 גוט אזוי לאנד״פאליטיק, און שטאט־ אין
 און סארשער עשאנאמישע באקאנטע וױ

 און ראגג, הױכען א םו? געשעפטסלײט
 די צװישעז דא אויד זײגעז#ניט״אידען,

 זיך שפיגעלט זײ דודך •ארטרעטעז♦
 אנ־ גאנץ אין אינטעמעשאנאל די שוין

̂ז. דערע  זזנױ״ז מען קעז ?ײ רוו־ו שאליר
 אינטער־ דעי םון װירקונגס־קרײז דעם

 און װעגען, װײטע גאניו אויוי נעשןונאל
 װײטער, נאר געצויגען זיר ̂ואלמ/נן זײ

 אין טרע-אױםברוכעז אפטע די ניט װען
 מען קען זײ דורך א״:אניזאציע. יער
 אײנפלוסען דרױסענריגע די זעהן אױך
 איינםלוסען. — אדגאניזאציע רעי איז

 אי• די טײלוױיז טאשע ערקלע־עז װאס
קדיג״אויסברוכען. נערליכע

 פערזעד בארייהמטע װעגעז רײדען
 אינ־ דער םון לעבעז דעם אין ליכלײטען

 װע• רײדען בכלל טײגט טערנעשאנאל,
 איד דער םון פאיגאנגענהײט דער גען

 איצט אז דוכט, םיר און םעינעשאנאל,
 איצם, דעם. פאר צײט די םאתע איז
 איבערבױאונגם־יעריאדע אן איז עס װען
 *אי״ דרעס־טרײדס. און קלאוקס־ די אין

 די דוסא ני-ט איך םײן בעדבויאונג״
 איצט קוםעז ״רעארגאניזײשאנס״,

 מישעני• סאםוניסטישע די דאנס א סאר
 אײנעננד קוםם איבערבויאוננ אז נעס.

 םון ליניע גאנצער דער אױזי ־,פא
 אינ־ דער םון ארגאניזאציאנס־טעטיגקײם

 דעש דאגש א איז דאס טערנעשאנאל.
 די פון כאראתטער דעם און אוססיים

 די אין ■?רסאנאל דעם אין און טרײדס
 דער אין אז םיינען, װעלכע רי. שעפער.

 ײע־ אײנגעשטעלט הען אינ^נרנעשאנאל
 ארגאניזאציאנם- םארט זעלבער דעד רען

 האט זי װען יאהרעז, די אין װי לעבעז,
 טאלען ש^רײזען, גרויסע איהרע געמאכט

 אומאכען רײהע נאנצצ א םעות. א
 אז ׳נים םײנט דאס נים. אויוי װירקען

 איד אפגעלעבט האט אינטעמעשאנאל די
 אי ניט, םײגט עס לעבען. גלאררײכען

 דער םיט זיך ױעט אינטערנעשאנאל די
 או̂כ נײע נעשטאלטען. אנ־־ערש צײט

 פער־ נײער א םרײדס, די אין שטענדען
 אי״־ צװישען סײ שעפער, די אין כאנאל
 ארבײסס־נזד צװישען סײ און בײטער

 נײעי א זיך, םארשםעהט ׳םײנט בער,
 םאר לעבענס־אינהאלט נײער א און פנים
 אין ערשם און אינטערנעשאנאל. «־ער
 גע• צו נוט איז איבערנאננס־צײט אזא

 האט װאס צײט, ^טאלינע די דעגקען
 נאג־ א םון פארטרעטעז מיט וטפיגשעלם

 פערזענליכ־ אינטערעסאנםע רײהע צער
קײטען.

םארגעלײג־• די װעט װ,ײט אזוי אױוי
 באשטיכד א האבען ארטיקעל־סעריע טע

צ^י. טעז

 עטװאס זאנעז צו נאך טיר בלײבט
אהטיקלען. די םון ארדנוננ דער װעבען
 א לויט נעשריבען ניט װערען זיי

 ײאך אײז קעז עס טדר. כראנאלאגישעז
 װעםעז, איבער ארטיסעל אן ערשײנעז

 איגטערנע־ דער מיט געוױרסם חאט װאס
 לעצטע די אין זאגען, לאםיר שאגאל,
 אן זיין זאל נאבדעם עישט איז יאהרעז,

 נע־ האט װאס אײגעם, איבעד ארטישעל
 נאר דארן« לעץער דער סריהער. וױרקט

 איז נעםיגעז צו םאראינטערעסירט זײן
 אין אינםארםאציע, גענונ ארטיהלען די

 לע־ דעם באםרידיגען פרוביר^ז װעל איך
אינטערעס. וער׳ס

 געבוקט זיך געטער «לע צו
 געבליבען; נים קימעם בײ און

 געי#גם זיך אםת נאכ׳ן
t איך בץ d םארבליבען. װעג איז

 גאכמ, דער אין שםערען, דײ כײ
 םיײן; לעבענ׳ס דעם איך חאב געזוכט

 ים פוג׳ם ברױזען דעם אץ
ץ דעם »יר האב םארשטעהן. געוואלם ז

 גערופען, ב׳חאב חימלען מ צו
 געיחןגמן ױך װעגען אלע אויף

̂יגער חאט עם  — נעענטפערט, סיר‘ ק
r ז׳פארכלימס סהי דער a .אגטפלעקט

ס ר ע פ ט נ רעדאקציעםרן ע
uw עם — 22 לאשאל צינקיז, מ.  v ie

»t קןנען סיר װאס לײד, חידקליו ’ N «גי 
 אעחן אזוי איו יווןם י,1ברי אײןר דרוקען

ן יצצפיגען ejn אין ^ע^ריבעו. גו« ױ
wsyatgo /אבעו p m ו אין ני« גייץו דער ײ  ו

ן גי* און י  יויחר דאס ילמץ. י
p m סימנלידער אלע צו באוואוסמ גו» ;#נץ 
, אונזער •ון ן ן ני  אוילו וײ 1W otn iim ױ
mm^ דעם אין חעל»ען ניפ טיגדעסמע ד*ס 

*y איןנטיגען  •iomp . ן ן ני  ^יער ױ
ײן װעפ בריף  ארמישעל, גופצר ;אגץ א ז

 *•עשחױי. יאחר עמליכע םיפ זאגעז ל*םױ
 ״חיספארי• גו*ער » זיין עס װעט דעמאלט

PM װ#ס אינערבליק״ *?ר 'oy ו^רגעקוסען 
ן ?לןזשמאנער דער אין ן גי חר דעס אין ױ  ̂י

 P* סאמעג®, איגטיגען מם אין .1020
p סיכען מיר וואס *ײמ קאכעדיגער דער m* 

^ן, דער אין דורך p עס חאא ײני ’ p *װער 
ײן ני« אויר ?פן און גי®  *ום קײן פון ז

נוצען.

ױ vא עס אויב — יאטהטאן׳ ל•  איחר ו
 י*חר 15 ״םי* בריװעל, אױער אין זןןגט

 גע״ געדיוק® לזדלאך אײערע זײנען צוריק״
 סיט חאפ איתר און צײמונגען אין װאיען
u אזרײבען, אויפגעחערפ אמאל m אײנ• זיך 

 דעל עס אז? י*תר, 15 גיגגע ;עהאי*טען
« איזזר אז ססן, בעספער  ■אעפ. r*p ני

 דעם זיך אין חאבען װירקליך איחר װאלט
י ׳יימלםי פוגק״׳ ״געטליכען  גים ײיד י

 ס׳איז װאס אלזא רוחען. לאגג אזוי ל^זען
 יאחר 15 טיט לזדלאך אײערע םים געװען
 לידלאך, ךרײ ךי ני*. טיר װ״סען צוריק,

 צוגדייקם״ אונז םtיM ח*» איחר װ^ס אבעי
o »יז גי®• טויגעז jr זיכער. מיר זײגען

 נװײטע דאס — .2 לאקאל קארליז׳ אב.
 די גוסער. דעם «[m ענטליכםBרעMפ װערם

 דער לויט געלײענט. גיט נאו זאד עראזטע
ײן דארןי עס *ז ״ײגט, אבער, קזגיעל  גוט, ז
ן זאל שעפעל דאס סײדען י י  ®^•*ותרערי^ ז

קעאלאך אנדערע םד י זײנעז דאס װי

ױ זילבערמאן, םרם.  קא׳י םיר — יארק ג
 פון oput דזש. «ו ?מגען. ג*רניט אײך נען
 אחגי ברודער #ײער איז אנדזאעלעס לאס
ױ ניט.  ^גזך דעי אין געזעחן חאט איחר ו

̂רעטאר דער עי איז רעכטיגקײט/  דער *ון סע
 אג״ לאס אין מגיאן דרעססאכער און קלאוק

v דז׳יעלעס p m  p m פנ־• אלײן איחם קאנם 
ב פרעגען.  װעסען’ברודער, אײער איז ער ^י

^ חאט איר װעלכען און זוב® איר  גים ל
 ע״םפערען. געװיס אײך ער -װעט געזעחן,
̂קאל ®ון אדרעס דעם אוין• איחם פרײנפ  ל

 אגדז׳אעלזנס, לאס םטרימ, סאדיגג ם. ‘224 ,52
קאליפארניא.

 אײערע — .9 לאשאל שיפניס^ מאהם
 אר״ .דעם פון רװאלםועMפ דער צו טענום

 אפילו זײנען פאגד איג^ורענס בײםסלאזען
 םיר פארעפעכםליכען דןמ־• צײט, אין גארגיט
̂לד, ווײל בריןי, אײעד  חנם רMפ און ב*לד ב

 סיזאן. גײער א אן קומם פאנד איגשורעגס
p עס און m די אז רעכט, װי םעחר ניט nMc- 

 איגשורענס מרבײםםל^זען דעם פון װאלםער
̂נד  און טענויו אזוינע פון װיםען זאלען םי

ײ קיפגיס, ברודער פון ײי קאטילײגטס  זא־ ז
 װילען םיר אנבאטראבט. אין נעדימען עס לען

 קיינים, בו־. דעם ^נדײםען עפעס אויך אבער
 ברודער װ^ס ענטי־יסםעם mtm t>m ער װו>ס

 אפ׳פר אז געזאגם. איחם חאם דזמײקאבסזןן
ד געארבײם ער חןןם  10 די חוץ א ערגעץ ̂נ

 ?יאנים ברודער tM 2אםר איז עם װו^נען.
 נים־ * איז ארבײטען געחן ניט םאקע װעט

אז *אנד דעם *ח פארײאלסחד־ די ױני
 זײנען עס אז ערפוטזרוגג, פון אבער וױיסען

אן געגוג דא  יא. עס טוען װעלכע לײט״ ױני
ײ ז ^־בײטען ז י אן א י  געװיסע » bmv ױני

 אזוינע אין איגייאצן כאכדעם געחן אין ײט1
 פאנד אע*ורענס דער װעלכע פון עאפקעס,

 קיינום בר און רעקארדס. קײנע גים קריגט
 פאיװאלםער די פאר אז באגרײפען, דארף

 עװער. גאנץ איז פאנד אינשורעגס דעם פון
 P* עס ®וג»:דער*ושלײבען. זיד דעם אין

ײ פאר אוגםעכליך  איז עס װער װיסען, צו ז
ײ װעט און יוניאן־םאן גוטער א  א■־ נים ז

 דא־ עטליכע נאך ארויםךוקריגען נדי נארען,
 ■אסירען, זאכען אזוינע װי אזוי וןM לאר.

 גאנץ באאמםע די זיך םארטראגען לײדער,
 אט אינטער איז ®יזלעז. אזויגע אין קריטיע

 דער »ז אויס, זופשר קוםט ^משטענדען די
 אזול• דעם ןןוליב לײחןן ז»ל ^םאזולדיגער

 ניט *אל דער רוב דאס איז דאם יווי דיגען,
 פאנד. אינ^ורענס ארבײטסלןןזען בײם בלויז

 ײאס דעם אז וײיסען. םיר נאטירליך,
 ויצ■ לײדען «ו אוםאװלדיג אויס ?וסט עס

 פיל^זאמירען. ^גזער םים ?ײן צופרידזןן ניט
ײן. זאט ניט דעם פון קאן זר  mM דעד און ז

״שיסען״• ׳יטזננדיג װעט געשריװדעטער
 ערצעחלוגג די — שענעדע פ., ש.

 װע־• צוגעטריםמ אביסעל ד^יף קאאריזנע״.
 אזוי דרישען. ?אנען עס ס׳װעט און רען
 עס װי און אנפאגגער, ן» זײט »יחר װי

ײן עס זאל שײגט,  ערצעחלוג^ עמאײנ די ז
 גארני• עס איז אגכעשויבען. תאט איחר װאס

י נאר װי שלעכ^ • די חאבען װעלען םי  גוי
» איגצ ״ י װעלען *אן, *ו טרים ן op נ  סי

•אחסעגאליגע(. עם

u

■ r
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אסאסיאײשאו אםןױמן ױ און יוניןן דער צװישעז סנסװ זדן נמרד אוניכדײשאו tit ענסשײדוננ
)9 ז״« «וז ■1(*י

a אין דאש סען, n צװישען פאכטראחט 
ן| דןד י י און ױ:  ׳(?ט׳ש-6סאנ״ס«נו ו
 די ftfjjm יוגקט 8 ארײנגעחן זאי רזןר

םאמם: זױ )טמ»דזא«יע
 *•ca •נמרײויז דןר סון מיטנייחןר

נז ן,8סיאײש ןי  אד״ 36 נא׳מפםיגןן וו
 אנרי־ דןד װאס טאג דעם םץ נייטןר

 דעם גיז אונים׳נתמדינ׳מ, ווערט סענס
ן1  דטםום, דיזזנן נאר און ,1928 יתי, מ

 נתהל אחס־ fproeprgn 40 זיי ײ׳ד׳ןן
 מא״ נעותן יײנ«ן װןיבע און ארנייטער,

 סטנ״פט^מקטמױ *רער דפעקנײורעד
p דער אין תר n o a n ra יאהד *װיי 

 ױיעדע נענענעז ח*מז װעצכע p* צײס,
 זיי אדקר ארנייט, וואגןז 32 אינײסעי
ז װאבןן 32 םאר נ«*אחים הז יי  מי

 דעס י8פ יאהר דעם סון פיידיױף אין
 ױ■*,ען — ריארנאניזײשאן, ;ie דאםום
 םעהד נים איזאנען צו רעכט ־אס האנען

 ארנ״םעי זייערע סון »רא*ענם 10 מי
:״רימיטאציעס״ פאמענדע די צױט

 ארנ״- די tie ■לאץ אױפ׳ן יאס )1
 ארױש־ זאלען אגםזאנט װערען װאס טער

 דודך ארנ״טער אגדעדע ,־וערען גמנומען
נױר*. ?םפצאיםענט דעם

 װערען װעלכע ארבייםער יאס )2
 זא־ ריארגאניזאצי?, דער דורך «גטזא;ט

װאך 1איי פאר נאזאה<ט קדינען יען
.'VI

ריארגאגיזא־ םון רעכט דער דאס )3
 א*ז נמיז װערצן •;מװענדעס (א־ו ציצ

 ,1927 דזשון, םאנאטען די סון םטרילויוי
•1928 דעמםנער, און 1928 דז׳פון,
 אנגעותנדעט ניט זא־ל op דאס )4

 דיםתדיםינא־ אוסנערעכטע חיין זוןרען
 טע־ זייער סאר ארגייטער די נע;ען ציע

ױניאן. דער אין םינסײם
 װערען וועיכע םירםעז, נײע ־*ם )5

 דער אין םיסמידער אלם אריינ;?נופצן
ר נים זאלען אסאסיאיימטז, אםעריקאן » 

 ריארגאניזאציע, פון חגבט ־אפ טכמן
 םיםניידער זיין וועיען זײ מאנצן ניז
 אםװײנינ־ םאר אסאסיאײ׳סאי דעי אין

צייט• טאנאטען 6 כםענם
 *־אביעםצז, אנדערע די נאצונ אין
 נעװאדען איבערנצנעבען זייגען ותלכע

 ארבישרי״ רי םון אנטשײדונג דער סאר
 דאס נעװארען, נא׳צםיםם איז םארס,

 יד דער צוױ׳פען האנםראקט *יטזר דןר
 זאי סאב־סאנוסצקט׳צורערם די איז נ־אז

 דעם &אר באז*ס » איס װערען באנוצם
 נעםאכט איצט רארױ 6װא ?אגםראיש

 אונזעד צדדים. בײדע צ־וישען זוערצן
:םאמט װי דצריבער, איז, אנגדציידיננ

1( op שייז ײעחין געםאכם ים1זאי 
 סאנט־ דעם פון ■ונסט דעם אין אומכייט

 םיז ױניאניזירונ; דעד באצוג אין ראקט
דעזיינעיס.

2( op װערען געסאכם ניט זאל t” P 
 אנריםענם םון *ונסם דעם אין אוםביים

״דיס־ סון «ראצעדור רער נאצינ אין
r n u j r o.־

”t ווערעז געםאכט ניט זא< עס )3 P 
 ?אנטרא?ט םון ■ונשם דעם אין אוםכײט

 שעיער די צו צוםרים דעס נאצוג אין
 און אסאסיאייטאן אםערי?א] דעד םון
?אפ«־ םון אונטערזוכוננ דעד באצונ אין

4( o ir דער װענעז ■ונסטען די 
 דעם און װאך ארבײםס פארשירצםער

 י,”ם? װיידדס מיניםום םארנרעסערטען
 דעס איז םאר?ער»ערם זיינען װערכע

 דער• לעצטענס איז ײאס אגריםענם,
 און יוניאן דער צװישעז נעײארען נרײכם

 זאיען םאכוםעשטטורער, אינסײד .ד♦
 ?אנט־ דעם אין וועדען ארייעעשיחרט

 או:־ ױניאן רי װעלכען יועגען ראפט,
 םאב־םאנד די םיט איצט םערחאניצלם

פעתט׳צױ־ערס.
אונ־ אויםדריסען םיר װילעז סוןי צוס

p זער :r i םאר־ די צו אנערסצנוננ און 
 םאי ארנאניזאציעס צוױי די םון מםעומי

a n אויי אוםז, דייטליכען און קלארען 
 שא־ די אויסנצדריסט חאנ׳מ זײ װעלכעז

 npp באםרעםענדע זיתרע סון דצחננען
sx ttm rn,\ זאמן, וױלען סיר און 

 jpipp טיר דאם םיחלצן, ױי אױנ דאס
 אנדע־ז װעלכע אירנענד לײםםען זײ

 אונםערחאנדלוננען, דיזע אין דינסםען
צו זײ נרײם זײז איםןר םיר װעיען

.!PB>pn

m  MiMMftA Mbע ש די אנר^קולםזד י n די 
סאסײעםי ררךש)  nrMO)

״ ״ ״ ? hT ״•*!
יד יײ^ יײי»י • ,

i  n i  n» —

T חאנען װעלכע נאדינ;ו;;ען, די t 
 חא״ אינדוסטריע, דעד אין אנטװיקערט

 צווי׳שעז סכסוכים דאס נא-ויזען, נען
 ניט ipipp נאלפנאטים אין אדנײטצי
 צוסרידע^םזד א אויף װערצן ערייירינט

 ־pאינדוסטרי א דורך נרויז א־סן לעגדען
 איבערציינט, זײנען ריר פאר,«. יעז
 פלאד op חאם קאמף לעצםער תד אוז

 ווע״ דערגרײכט סענען עס דאס נאוױזעז,
 איע םאר רצזילםאםצז נרעםערע יל8 דען

 פרידלי־ דורך צדדים פאראינטעועסירטע
 און מידיאייטאן, דורך מזטאדען, כצ

 ארביםריישצז, פון אגווענדוננ דןר ײרך
 סזםאחזז, צװאננפ, דורך אי״דצד נ־כצר

 דורך װצרען דערנרייכט ניכער קאן עס
 די פון םארםיטלוננ װאלאנם־רער יעד

?עלבסט. לערפערטאפטען נאם־י»צנדע
אײערע, עדגצנצנסם

 ׳סיעטאננ < בערנארד
לעהםאז. ה. הערבעט

ראדז׳שערם. לינדזי

 סטרײקער׳ס קלאוק א ®רן
אדױם בױװ

?*)ns a 8 זײס.(

 װערט ׳האלץ דאס אויס אביסעי! דך רעד
גרינגער.״ אניסעי

 ד$ס דערצעהא ׳דיר בעט איך *בער
 מײז און ברודער מײן טאטע?, מײן ניט

̂אפען דט זײ װי/ איך מװאסטער.  פאר
̂נ. אוטזיסטען קײן  קען איך אױב װײט
̂טעז דעם — זזעילםעץ ניט ז״  קראנקעז ׳א

̂יכע, אן ̂װעסטעד די םאםען,  אוסנליק
̂םענונגען. האבעז זײ ז^ען מא ה

̂ריבען, נ*ך דיר װאילט איך  נאר נע
̂אאעװע איך  וױ גיך אזוי הארץ. דײז ז
 פארנרינ־ םארכעסערעז, זיך ..עט צײט די

 פרעהליכע שרײבען דיר איך װעיל גערען,
̂אך. בייװ

חבר ױגענט דײן
̂איקטאכעי־. דער גיספ̂י ק

,2 ל»האל פון כאאדד עקזעסוםיװ סװימױשעד
קמוסםאכער! די צו

 ̂;גס
ם װען

א״ז
ע
8
ד

ר
נ

)V•** 1 11• 01(«ל
׳ױני^ך<ײט עהרליכע קײן גיט

ן ר ע ^ ^ ן ז י א א ז  א
ן ע ט ש ט : נ ע מ א ך ס י  ז

ן ע ג א ז ז ם ן צ ע ^ י ם ר ן  ע
, ט נ י י ס פ א ו י ו ־ ד  ױ

ן א י ט : א ף ה י ו ז א ג ו  א
. ט ג י י ל ע ג פ י ו ד א

oy פון םײגהײט א :עװען װאיט 
 די םיט רעכענען צו זיך זייט *וגזער

 געטאכם װעתז װאס ױטדו:געז,5פארז
יב און #אוגז נעגען װערען  םאר־ די צ̂ו

 רעכענען גים ױך טיר זאילען לױמדונגעז
 אענת־ דרינגעגדע און :ײםיגע די פים

 סױזעגטעי און הוגחנרמער די שון רעסען
 קינ־ און פרויען זייערע און םיטכלידער

זהגר.
ות צעהן בעסעד  גערעכטעד א םאר ל̂ן

 אוכד אן םאר ברכה אײן אײדער זאך,
זאךי גערעכטער

גרידער! און ^װעסטער
אייד, אין גלויבעז דעם האבען םיר

 םאחפטעהם םיר, װי פונקט איהר, אז
 אז ;ײגיאז דער אין איצטיגע די

 8 אז באגרײםס, סיר, װי פונקט איהר,
 לעמגז צו עײויבעז ניט זיך קען -ױניאן

 טוםעל אזא איז הױה^ אזא אין אילעםאיו
 םארגעקד איז עס *ױ ברודער־קאםןי, איז

 אינ־ דעד אין יאהרען לעצסע די אין סען
סערנעש*:*ל.

 אז ״אײך אין גלױבען דעם האבעז םיר
 םאר־ צו רערװאקסעז גענו: זײם איהר

ױ ®ונקט ^טעהץ,  אזעלכע אז טיר, ו
 סעהד קע<ען ױניאן דעי אין מרחמות

 אוכד קײגע אונםער װערען ערלויבט נים
 •אליסימע דרױסענדעע א אז שםעסדעז,

 באהעסטעז• ױניאז אונזער זאה פארטײ
אונזערע, נאר ניט ױניאז, שום קײן

 םארגיםטעז צו דערלאזען נים- טאר
 נטד אזא דורך נשמח און :ו,יי איהר

 !אליםישע אוםסײדיגע אן װי צרעת,
 םאױ װאס אויס ניט מאכט עס—יארטײ

. סראגט. זי נאמעז א
 אין אז טאקע, םיר זעהען דערפאר

 ארײנגע־ זיך ה?נם קאם̂ן דאזיגען דעם
 גאגצע די נאר םיר, נאר ניט װארםעז

 אםעריקע, אין באוועגונג םרײד־ױניאז
 אמעו״י־ די איז פאח»טעהעריז װעםענס

לײבאר- אוו פעדער^אן קען
 די אלעטאל םאר *אײנמאל מוז עס
 כדי ווערעז, געמאכט אפעראציע דאזיגע

 םאחפפריי״ ניט זיר !אל סכדז דאזיגע די
 דעם אין סײ םיםער איז םעהר אליו טעז

 םיז םײ און ױניאן אונזער םוז מעריער
ױניאנם! אנדערע *לע

ן ײ ר ק ע ר ע ד נ ץ א ו ח  א
י ר ד ע מ י י ב ר ן א ע ב א י ח  ד

ס נ א י ג ו • י ן ע פ א ^ ע ד ג א  ג
י ר ד ע ט י י ב ר ם א י - ס י י  ו

ר ט ע ו ל ז ב ו ס א י י ו ו  ש
ן ע ב א ט ח י ו ב ע ג ם י ו ױ א  י
ם ג א י ן ג י ן א ע ד ע : י ך א  ם

י י { ז ע ג י י - ז ר ן ע ט י י ב ר  א
ס ע י צ ו ט י ט ם נ י מ א י ו ב ע  ג

ן ו ר ם ע ט י י ב ר ן א ו ר א צ  ו
ז ע ן ם י י ' ר ז א ־ ס י י ב ר  א

ר! ע ט
 בא־ ברידער, און שװעסטער #דעם איז

 דאס ;ארבײט איצטעע אונזער ׳פטעהט
 אױפ־ אונזער מאםענט איצםיגען איז איז

נאבע.
ר ע ז נ ו ע א ב א נ פ י ו  א

ז י ו א ן צ ע פ א ־ ש נ י נ ײ  א
p ו ט, י י ן צ ע נ נ מ ר ר ב  ד• א

ן י א ״ נ נ ו ר נ ע . ד ן א י ג ו  י
ר ע ז נ ו  גא ם י ו א א

ן ע ג נ ע ר ב ׳ ו י צ  ד
 f ח ג י ד מ א ז א ו צ
 י ר א ז י י r ל א ז
י v ל א v ד י א מ י

* *

 אדעי דעמאנא; קײן װעלכער אין :יאז,
ער איז עס װעלכער  ?ןארלאטאן פאליט̂י

 נאר װאו ױניאז, 8 !הערשען קאגען זא<
 איז װאס סיטגלידערשאפט, ברײםע די

 צי־ איהרע אין םאראינטערעסירט כלוטיג
 דעה פול׳עםענדיגע די האבען זאל לען,
!פאיװאלטונג גאנצעד איהר אין

 איז דאס ברידעד! און שװעסטער
 אײער װאונש, אײער געװעץ אלעסאל

 אזוי אבער האט שיקזאל דער פארלאנג.
 ביז איז פארלאננ אײער אז געםידזרט,

 פילײבט געװארען. ערםילט :יט איצטער
 דערצו. געװען רײף ניט צײט די נאך איז

 געתזמען, צײם די איז א״צטער אבער
 װעם װאונש לאנניאד״־יגעד אײער ווען

!װעדעז ערפילם םוזעז
 םארנאכ־ !ברידער pk שוועסטער

 צוליב * געלעגענהײט! די גיט לעסיגט
אינטע* די צוליב אינטערעסען, אײערע

io ®וזממל מיפיננ
)12 ?זים *ון (•לוס

 אינסטאלײשאן אײער צו הײנט סוטעז
 םײן וערזענליך אויסדריהעז און מיטינג

 *ײד צו װאזנש בעסטען און נאגריסונג
v װאם באאמסע, אנדערע די און : " i\ 

 װידערתרוחסזאש אדער ערװעהלט ערשט
 כמנסבאײ גלענצעגדער דער םיז געװאחוז

.10 לאקאל פון שי■
גוט, זעהר ײךiyp 8 וראס אײנער אלס

 טדײ״ װמם איהר אז איבערצימט, איך נין
 די אױף געבען צו אכטונג בעסטען אם ען

 שמ־ די אין קאטערס די םון איגכמחגסען
 ירעזידעגם געבען װעט איהר אז איז פער

 זײן אין סופארט שטענדיגען זיגמאנ׳עז
 עלזןםענט דעם געגעז קאמף גלענצענדען

 אונםער איז וועלכער ױניאז, אונזער איז
 אינ־ דריםען דעם םון םיהרערשאגט דער

 ־יי כאשמוצט וועלכער און טערנאציאנאל,
 אינםער״ דער פון רעפוטאציע גלאררײכע
 דערםיט גראבט װעלכע און נעשאנאל,

 געלונגען איז עם װאס אלעס אונטער
 היסטא״ דעם זינט אייץ דורך אויםצובויען

.1910 פון סטרײק רישען
 בין פערזעגליך, מיר אנבא^אנגט װאס

 מײן םים אינםערנעשאנאל דער מיט איך
 דיזען אין נשטה p* הארצעז גאנצען
 צו צוסרידען זײן װעי איך און סאכין*,

 מעטבעד א אלס םליכט פולע מיץ טאן
באאמםער. נעװעזענער 8 אלס און

גרוס ברודערליכען סיט
שלעזיגגעי. בענדדטאםיז

 קינדער, אין פױיעז אײערע פון רעסען
 ױניאן, אײער פון אינםערעסען די צוליב
 נאנצער דער פוץ אינטעדעסעז די צוליב

 צו םיר אפעלירעז—ארבײטער־באזועגונג
 שלאפט גלײכגילשיג! ניט בלײבט אײך:

 געסט און װאך דער אויף שטעולט !:יט
 װידער־אויפבויעז דעם אין אנטײק אן

 קיאוקםא- מעכטיגער און נרויםעד א פון
ױניאן! כער

 װידער־אױפגעכויטע די לעבען זאל
!ױניאן קלאוקםאכער

 -py זyפרא'ױזאריש פון :אמעז איז
 רײ און הלאוק דער םון באארד וםיװpyז
.2 לאקאל ױניאז, אפרײטארס רyם

סעקחןטער. קורינםקי, שיליפ

 איכער סורס לשסםשור א אן פאננט ליכמדמאן חײם
יאנ. םעו7 אוו״ פױיסאג לענמו״ און ״דטעראטור

כראנקם. ראוד, באםטאן 1258 נארדען, םקװער םעקינלי אין

 םקװער מעקינלי אין װעם אװענם, אוהר 8 יאנואר, טען7 דעם פרײטאנ,
 נאםען אונטער׳ן לעקציעם םעריע »אנהויבען זיך ראוד, באםטאן 1258 גארךען,

 חײם זײן װעט לעקםאר דער ביכער״. און ליטעראטור װענען ,שמועםען
ליבערםאן.

פארשטעהן, צו געבען צו — זיץ װעט לעקציעם םעריע דער םון צװעק דער
 ליטע- אזוינם איז װאם אוםן, נרינטליכען דאך אנער פאפולערען, זעהר א אויף

 אפ־ קענען צו אזוי װי װערק, קינםםלעריש א אפצושאצען אזוי װי ראטור,
 אנטװיקלען צו — װארט אײן םיט שלעכטער, פון ליטעראטור גוטע שיידען

צוהערער. די םון געשםאק ליטערארישען דעם
 כאדײטונג םאציאלע דיי װערען נאהאנדעלט אויך װעט םעריע דער אין

 װאם שײכות נאהענטע די װערען אנגעוויזען װעט עם און ליטעראטור, םון
לעבען. געזעלשאפטליכען דעם און ליםעראטור צװישען דא איז

 װעלכע ביכער, גאשמיםטע װערען נענומען װעלען צײם צו צײט םון
 אידי־ דער פדן װערען גענוםען װעלען ביכער די װערען. באעפראכען װעלען
ליטעראטור. אםעריקאנער און ענגלישער שער,

אלײן. זיך םאר זאך כאזונדערע א זײן װןזט לעקטשור יעדע
 װעלעז צוהערער די הײםט, דאם ״שםועםען״ זײן װעלען לעקטשורם די
 זייערע ארויםזאנען אויך און םראגען שטעלען צו געלענענהײט די האבען

 אגט־ צו זײן םאקע װעט קורם פון צװעק אםת׳ער דער םײנונגען. אימענע
 םײנוננ אײגענע אן זיך פאר שאםען צו פעהינקײט די צוהערער די אין װיקלען
ליטעראטדר. װענען

 גאד־ לײדים אינטערנעשאנאל דער פון םיטגלידער פאר פרײ אימטריט
ױניאן. װאירקערם םענט

ווירטהינם קרוגע
באקט א חױז אץ איםער חאלטען

עקם-לאקם
 פאנדליע גאנצער דער *מ מאנענם די רעטלירם דאם

ײ פארשפארט און  דאקטאר ז
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פראנמם ארנײפער אן אלס אדסנילדונג פעכנישן
)7 ײי« 11• (•לוס

 און לאטע־ס צולונפטינע פאר הורסען
 » סיט ,Mpd םעלטארי » פרעסצרס.

י אין טורם ־װאכעדי;ען10  מאנ*טעז ו
pa געעפענט נעזאיט האט סעזאן, טויטען 

n יסודות, קאאפעראטױוע אויוי ווערען, r 
 אויד ױגיאן. דער און *ונטעלמםער די

ן ררצס דער אין ו  אינדוםטריצ ווייסט י
 טעארע־ געײעה *יענער אזעלכע זיינען
prm זייער און צמענרייט, טיש, M B* 

 פיט סארשטערען געקענם װארט ליכוננ
ו י  עדפאלנ, פילזײטיגען און נרײסען ס ז

 ה*לטען נסדר זיך זאי ױניאן די װען
 אין ■אליפי נר״טער און ?יארער א כיי

 םאדאויםנילדיננ, םון םראנע דעו־
אינערריים, לאננען » נאו איצט,

 ארייפגעשוואוסעז װידער םראנע די איז
 באס־ די ״אינטערניישאנאל״. רער איז

 װאיר״ נארסענט ,װאטערפתף טאנער
 זינ־ א נאך )נוסעלט8 חאט װניאן־ לערם

 •PPB 8 י8 נעפועלם סטרייפ, רייכען
ד8ב זאל םסול םארי  װע־ נענרינדעם י
 ,װאטערפרו!* ער1 סים גשותפוזז רען,

 אסאםיאיי־ םאנופעואױפורערם רםענם8נ
 זיך שפירט טרײד דיזעז אין .“שאן

 די און רבײטער,8 אין םאמעל 8 איצט
*®p?Ten צר אויפגאכע די האנען װעט 

 ־8נ אנדערע פון ארנײטער די נרייטען
 ן8 סענטינ יז8 עם װאו דעל־םריידס,
 רעינפאוט רעם צו העכר, פין איבערפלוס

 םוזען װעם ארבײםער יעז־קר טרײד.
 ־8נ 8 פאר עפזאםעײשאן אן דורבטאבען

 באפױ װעט ער נעפאר לאטיטע, זונדער
ר-8 דאזיגען דעס ױם5' ־זשאב. 8 מעו  נ

 גרינרעז לענעז ידניאן די װעט םע:ט
 רע־ װעט און אפיס, עספאא־מענט !8

ארכיים־הענד. םון נמרפעם דעם נולירען

U X i iX  I I  l i t  I
bp יי• די •« סיטע, דרי»«ד איז 

 מי פון 8יראנל< ײני יייו גיײיײטיײ
inpji’n ז*< אויסנילחנג טעכני־צער i 

 אתאד• ארנײטער די סיז חענט די אין
B1P3P7 8 r איו ראס װייל ציעס,8י s a* 

מרייד, פון צו?ונפט ד«ר שאר פרא<ע
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cascaraI quinine
ניוד «יודונ«י»רויסן ןרעם

ססול דעזײניננ גליהשטײנ׳ס
יארק נױ סםריט, גרעגד 266
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a
8!»ופש»וד יחך. 8 4
\ J־״ K I דןזיי• «יר סקול
 v און קי«יע ׳גי»

 Msvס ליידי* •ון •יוכעו ילע יין ור״דמג
ן יחיילדרעגס i גארסעט•. y$i יו n w f 

 •ייײצו. םעסיגן נו נע׳ינייןן מציןן
ײויד גיגץ י ן«ןן »יו סקול די

שפסספסל יתיאן דעם םיפ שיד סויפס
 ארנאניזיר־ דער םונ םיטנלירער אלע צו זיר װענדעז טיר
 דעם חאב?ז װעלכע שיר פויםען צו ארבייטער׳טאםט טער

 אינװײנינ־ זויצ, דעם אויױ ױניאן אונזער םון שטעטפעצ
 כעטען טיר שוך. םון ציינינג דעם אויף אדער זייל, סטער

 דעם אט זעחט איהר םיידעז שיר, טיפען צו נים ײך8
אוינען. אײנענע אייערע םים שטעםיעל ױניאן ױניאן װארקערס שוה אוו בוט
לײבאר אװ ®עדזןרײשןן טםעריקין דןי םימ «זלי»ײומגד8

ם»סס. ב#סט#ן, סםרייט, סאםער 246
בעין ל. טשארלס אאװאי האלים

̂רןז■. געגערפל ל־«רעזידןנ«8גענער סעקיעמפר״

H Mריננ םער

 ראדיקאלער שטארקםטער און נרעסטער חןר אין
וועיט. דער אויף אריען ארכײטער אידישער

 S2^oo,ooodo — ••רמאנט
 834X« — מיטגלידער

740 — ברענטשעם

 יןך •■««■ ריננ ■יג דער
 סײ8נ8צק װיכייגןן חח
מ װ י w ■•ליי״יונז י

י רינג »רג דער י  קול- yp י
 אידײ דןר ■ין צןנ«ןר «ײ
W בױחןווטג •רנײוחנד

• ע ארגײטןר דןר אידי־ אײגצינער דןר איז ױ  
סאניטאר־ אײנןנעם אן האט װאס ארדען, שער  
מיטגלידער שאנםאמסטמז דעע סאר װם .

מ » is «ון עימער יייז ארײנגענוםען הערען םעםכעמ 
חר45 א .י

1 » ז ויך •ציסס םמאציד, ®יר גיט גאד זײש איחר אוינ  י י נ  

tirupn יך איי«פינאיו»  w

HIE WORKMEN’S CIRCLE
ITS EAST BROADWAY. NEW YORK, H. Y.

w t מל רײונייו
 #עכרואר, »ען12 דעס װענ«,8

c אין גץבורטסטאנ, גקאמ׳ס y i
שבת

לינו
 איפערא םאנחעטען jib י8ז טאנץ
חויז.

װע• פריינד jim םישנלירעד אונזערע
a אויף צונויםטרעפען ויך 8געװי לעו n 

a יוענס8 שנת נאל, רי׳ױגיאן ױניםי n 
 דער pa י8ז נץ8ט אין פענרואר, טען12

 IPiru pp;8J חױז. »ערא8 םאוהעטען
 װענט8 דעס פארנרייננען צו נעוועז8«ל

 פריינד- פון שםיםוגנ 8 אי| צוזאםעז
pa d b b v נתדp8ר r,צו נצענו'ג8ט םט 

iPDonaa a פון טענער די n פאול 
־.ups ;8װ״טם

 לינ• פון אוועגס api ר?זערװירט
 IPC12 רעם שנת, נענורפססאג, האלג׳ס

op ,«w»8 דיזש־ ר8פ פ?נרואר prp8 
 װנםnpinpr 8 און ר8גרויפ 8 1יײ װעט

״ו *ו נים פארפעלס ױניטיו 8יל ר־8י י
•IPB

װענדט אינפארםאציע װ״טערע ר8ם

ױ  דעיארט• עדױקײשאנאל ,־pr:i8 זיא י
סטר־ט, טע16 װעפט 3 טענט,

אױסשליסליד טױסט
H H M t AiiM lAAiM ti•סחמ סןממכיא

 סשאי גװעסאםשנ
פחעע לילי װחײפ

הלאוהס פוז פרעסערס
י8  1■ו«*יינײדן יול• ײיחי *ײר מיחוז י

 נײ גןחןלפןן און וןר«ליזסעג■1יד דיזןן
י דיי•  אונז מן■ איחר װײל ••וע•, 1י

חןנןו דיריען

to נעםופס חאנען
123 pa צו עװעגױ, םינםטע

עװ. פינפטע 321
tyoi סםריט« סער8» חגר נײ

מן רסי  ןקס«רא ױיוג«י?סי ײי
 •רונסן,״ *ו בחנטל̂ז װײןר סיעייארי
 ״8ח סיר בןלױוײן. |im ■8יל ײצלװןי«

t בןן im די y®W ן ס«יסערס י  םאר• י
 גאראגמין * סי■ סטיס ■רומנע קע®.
ר ם**ינס. «ינקי» ױי

לו יײ| לאדעז סיר  דןזיײ ירןסןרס. י
ױ ^ים  נײן די זןחן iyoip if סןס8ב י

ז סידןלס י י י  1•י ^*ללך װײעוי י
נוו ילצ אינזערס. I םןן8װילק ײי

 ױאםעױהעןפלאשאון
 פחןסכארו װעמועס

יןאםפאני
ע 321 ט נ. װ., *י ק ניו ע »ו י

 £661 און 6660 אמצאנד :סעצצפאן
אטענדעס שנעל ארדערס קאונםרי

םקױרפ קלאוק,
פרעסערס דרעם
אױםמערקזאם! — י. װ. ג. ל. m ^5 לאקאל

 פרעסערם דער אז םעםכערם, אונזערע אלע צו כאקאנט מאכען םיר
זיך געםינט אינטערנעשאנאל ®ץ לאקײל

פ צ ע ן י י ר א ע ז נ ו ן8 א ע ם ס ל י פ א
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זיך קוםען צו גלײך םעםכערם אונזערע אלע אוץז סאדערען םיר און
די ארויסנעםען און רעחשיםםרירען

מ ײ ו נ ע ל כ י כ
ד־י א״נםערנעשאנאל, דער ®ץ י ו ו

עו אלםע ל נ ען כי ײנ ך ז עצלי הז ב אונ
אױם• אלע זײנען אױך װערען. אנערקענט נים םעחר װעלען זײ און

 בײםען און קוםען צו םיםפארשטענדניםע פארטײדען צו אום נעפאדערט
װאירקיננ־קארדס. זייערע

נרום, ברודער טים
 35 לאקאל םמ באאדד עקזעקוטױו צייטװײליגע •

ױניאן. װאירקערם נארטענט לײדים אינטערנעשאנאל
סעהרעטער. װאםילעװםקי, י.
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נםע, שעחגע, גאך ו ז  ציײחן רײנע גע
דעם אץ באיד־ זיך ווענדעמ

w דענט»ל i םמענט
י.) װ. ג. צ. (א. טפנסצר re>pn 18ױגי פיו
י. נ. ׳םט.) טע18 (האר. עװ. ♦טע ״ 222

פלאר ססער
אטעױקע אין אסיס דענמאל נרעסטער

פאםיליעם. זײערע און לײס ױניאן פאר
ע ם ם נ ר ע ד א —אײנױבטוננען, ם

ח פױיגדליכסמן ל8מ ד ,1נ נ  נ
ר ע ט ם כ ן ג8 גראד ח 49^י

 קאבינעטען צאן 22
 םפעציאליסטען 22

ר אין ע ײ פאך ז
 פצײנד ראבער, ברירזש,

עקם־רעיוג אז. 1י8 ארבייט,
 ««ר יעמר«מענש ׳סיעייןלןר

־«״חן קינדעי אויסגל״נצן
(ארטאדאנשיע)

 בפהטנדצו̂ג פריינרציכ?
הצוגנ?ן.8אויםצ צייכם?

עהזאמיניישאן
ח ם א ג - י ר • -
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 פה מדמסמנג אינסטאדשמ אײנדרזקספולע ישעחנע
יוניאן תופער אין », זניאז קאטערם דער

 קאטערם — אװאציעם. גרויסע כאקוםען דוכינסקי וױים־פרעױדעגט און פרײני ױח וואל, טעםױ זיגםאן, •רעזידענם
 קאםונים־ די כאזײטיגען צו קאםף אין קאאפעראציע פולע די אינטערנעשאנאל דער געכען צו זץ־ פארפליכטען

• ױניאן. דער איכער חעחפאפט םישע
 ק«טעיס די ח*ם אווענס, מאגסאנ

מי מגיאן א  ׳פעחנע, זעחר » נעחפט 10 ל
 קופער אין פפרזפסלוננ אייגדרוקססולע

ר אויוי חאא, יוניאז מ מי  איג״ זײנען עס ו
 1אי דיי־ערװעהלסע די מווארעז סםאלידס

 דזןם פון בעאםטע ערוחנומםע װידער
 םאר־ די .1927 יאחר דעם םאר לא»ל,
 ענטוזיאםםיעע. אן כעוועז איז יזאסלמנ

 האטערם די חאמןן םאמאמלוננ דעד אױף
 םול• זײער חוסאנםםרירט פומטענדינ

 די און לפקאל זייער צו לפיאליםעט םםע
 אינםערנעשא״ דער צו אויר און נעאםטע

גאנצע. א אלס ױגיאז גאל
 איז דוגינםקי דוד װ״ס־ירעזידעגט

 פארזאמ״ דער פון גהזערםייז דער געייען
 נרויםע » באסומען האט ער און לוננ

 די נעעםענט האט ער װי כאלד אװאציע
 אנםעל, ברודער זוי דעם נאך פארזאםלוננ,

 ,10 יאקאא םון ט׳טערטאז נעוועזענער
 טשערםאן אלס םארגע״־טעאם איהם חאט

אװענט. פון
 אװענט יעגעם איז זינםאז פרעזידענט

 אומםארמא־ אז אויוי םארנוםעז ג<ווען
 םון פארשטעהער די םיט קאנפערענץ |7א

 איז,נעקוםעז און אסס׳ז דזשאבערם דער
 םארזאם־ דער םון סווי ביים ׳פוין ע«עם,

 האט אננעפומען אמ ער װי גלײן־ לוננ.
אװאציע. ׳פטורמדינע א נאסוםען ער

 רעדע הורצע * נעהאיטען האט ער
 די אויםנעםאדערם האט ער ײעלכער איז

 אר־ *נדערע א־לע צו רעדען צו קאטערם
 זיי ערקלעהרען און *טאו אין נײטער

 ױניאן רער אין איז יאנע אמח׳ע די װאס
 *וזאמען זיך שטערען צו זיי באווענעז און

 קאםױ די נענען קאמי דעם אין זײ םימ
םאררעםער. ניםטי־טע

 םאריענט אימדרוקסםארער זעתר ■
 ײען פארנעקומען איז םיםינג דעם אויף
 <אק*יל, דעם םון מעסבער עלטםטער דער

 אנויציעל האט רײען ס. דזש*הן ברודער
צו־ האט ער בעאמטע. די אינסס^ירט

 פארשטע־ ערװעחלטע די ו*םעננערופען
 סלאטפארם דער אויף לאיןאל דעם םון חער
 שבועה די געילעזען זײ מיט האט ער און
ױגיאן. דער צו געטרײשאםט םון

 אינטעױ־ די שמיצען צו רעזאלוציע א
 םארגע־ איז כוחות אלע מיט נעשאנאל

 *ון םילאר, םון אײנעם פון געװארעז לעזען
 אויםנעשטעילט זיך האבעז מעםבערס אלע
 די אננענומען אײנשטימיג האבעז און

חוזאיוציע.
אײנשטי־ איז אוםן עהנליכען אן אויןי

 צו םארשלאג א געװארעז אנגענומעז םיג
 אמע־ דער םון םארשטעדעער די נאדאנקען

 זײע־ פאר יײבאר אװ פעדערײשאז ריקאן
 רעדעס, אינטערעסאנטע און ווארימע דע
 אנער־ און דאנק פון פארשלאג א אויר אוז

 ■רעזידענט םריהערדיגען דעם צו קענונג
אנסעל. ס. ברודער ,10 ̂אחאל נניז

אײנשטיםיג איז װאס חגזאלוציע די

 װי זיר לײענט געװארען, אמענוטען
 םון םיהחגר געװעזענע די וױ ״אזױ:פאמט

 אר״ די <ױט האבען באארד דזשאינט
 •איטיי קאטוניסטישער דער םון דערס

 איז םרײד קלאוק דעם ארײנגעװארםעז
 םארםיהר״ שענדלץ־ און שרעסליכען א

 װי כמעם האט וזעלכער סטרײס, טען
 קלאוקמאכער גרויסע די פארניכטמט

 ארײנגע־ דואט און יארק נױ אין ױגיאז
 ים א אין מעסבערס אונזערע שיײדערם

און לײדעז, און גויט םון
 אונזער ראטעװען צו אום וױ ״אזוא

 פרעמ־ « םון קאנטראל דעם פון ױגיאן
 צו אום און קליקע פאייטישער דער

 איז עס װאס שאי־ען דעם םארריכטען
 אוננליק־ דעם דורך געװארען אננעטאן

 דזשענעראל דער האט כטרײה, ליכעז
 אינטערנע־ דער םון באארד עסזעקוטיװ

 און פיהרוננ די איבערגענומען שאנאל
 לא־ דרעס און קלאוק די םיז האנטראל

 אויך װי באארד, דזשאינט דעם פון קאלס
 דעם פון פיהרונג און קאגטדאל דעם

 דעם ענדיגען צו כדי סטרײח, דזשענעראל
 שטײגער עהרענהאםטען אן אויזי סטרײק

 דער פון קאנטראל דעם באזײטיגען און
דארום עס זײ פארטײ, קאםוניסטישער

 םעמבערס די מיר, אז ״באשלאסען,
 פארזאסעלט ,10 לאקאל קאטערס םיז

 םאר־ ױניאן, סופער אין מיטינג דעם אױף
 גאנצעז אונזער געבען צו זיך פליכטען
 אין אינטערנעיצאנאל דער צו םופארט

 צוריסבויעז פון ארבײם גרויסער דער
 דעם צו זי דערהויכעז אוז ױניאז אונזער
 אטת׳ער אן םון פרעסטיזש און שטאנד

 די םון אינטערעסען די םון באשיצעריז
 דער צו סוןי א סאכעז און ארבײטער,

 אונ־ םת עסספלואטאציע שארלאטאנסקער
 םון אינטערעסעז די איז ארבײטער זערע

 זײ און פאליטישענס, האםוניסטישע די
װײטער עס
 באםאלמעכטינען מיר אז ״באשלאסען, .

 באארד עקזעיןוטיװ ארײנקומענרע אונזער
 םעכד וועלכע אירגענד דיסציפלינירען צו

 לאקאל אונזער איז נרופעס אדער בערס
 אר־ נעמעז אדער שטיצעז װעלען װעלכע
 נים זײנען װעלכע מענשען, םון דערס
 און ארגאניזאציע אונזער צו ;*יאל
 ארבײט אויםבויאוננס די שטערען װעלכע
 אנגע־ האט אינטערנעשאנאל די ױאס

םאנגען״
 מארשטעהער דײ םון רעדעם רי

ל. אװ ם. א. דער פון
 ױה געװעז איז רעדנער ערשטער דער
 פון ארגאגײזער יארהער נױ דער םרײני,

, ל. אװ ם. א. דער
 שםױ א געקראנעז האט פרײני בר.

פארגע־ איז ער װען אװאציע, רעמדיגע

 הא־ האל אין אלע און געװארען, שםעלט
אויפגעשטעלט. זיך בעז

 םארשםעהער א װי אײך צו רײד ״איך
 םרײני האם — ל. אװ ם. א. דער םון

 irp איך און — רעדע זײן אגגעהויבען
 ל. אװ ם. א. דע־ר אז פארזיכערען, אײך
 אינטערנעשאנאל דער םיט שטעהן װעט
 ביז קאסוניסטען, די סים קאמוי איהר אין
 א-־ דער םון װערען אפגעװישט װעלעז זײ

 פרע־ װאס קאםיטע די באװענוגג. בײטער
 נע- װעט אפאינטעט האם נרין זידענט

 שטיצע אלע אינטערנעשאגאל דער בען
r און r * . ג נויט .י״עט <ט

 העלםנז צו כיאדאליש, איז םיגאנציעל
 ברע־ דיזע םיט קאטף איהר אין איהר
כער.

 האט — סאסוניסטזןן די צו זאגען ״מיר
 נעה־ סיר אז — אויסגערופעז םרײני

 אװ פ. א. די טשאלענדזש. זײעד אן מען
 פײטפ. אומזיסטע קײן פיהרען ניט װיל ל.

 ניט קײנכיאל איז ל. אװ פ. א. די אבער
 אויף נעהםען מיר פײט. א םון אנטלאפען

 װא־ פון שוגא, יעדען געגען קאפף יעדען
 ^:־ האבען כדר קוכיען. :יס זאל ער נען

 הא־ מיר אוז ט״צאלענדזש דעם גענומען
 רעזולטאטען. די פאר ניט מורא קײן בען
 דורכנענאנגען שוין איז ל. אװ ם. א. די

 קאפף איז איז קעמפפע, םארשײדעגע
 א'י• יעדער און געװארען, םארהארטעװעט

 אנטקענענשטע־ אונז זיך װעט װאס נעי
 דער םון װערען פארטייבען װעס לען

 די װאס מינוט רי באװענונג. ױניאן טרײד
 ארױפצוצװינגען אז הויבעז קאמוניסטען

 פאליצע זײערע םעטבערס ױגיאז די אױף
 אנ־ קײן איז טעאריעס, םארםיהרערישע

 פאר׳ן זײ אנגעהמען װי גיטא, װעג דער
̂לנער  דעי פון זײ ארויסװארפען און ק

באװעגוננ. ארבײטער
 טא־ איז באװעגונג ױגיאן טרייד ״די

 אײגער יעדער אײנעם. יעדעץ צו לעראנט
 וױל. ער ײאס פרעריגען און רײדען קען
 דיזע אבער לאנד. פיײ א אין לעבען מיר

 שוין מיר האבען ברעכערס קאמוניסטישע
 מיר אז זאנ, איך און טאלערירט, לאנג צו

טאלערירען. ניט מעהר זײ װעלען
 1927 יאהר דער אז זיכער בין ״איך

 פארפי־ קאכיוניסטישע דיזע טרעםען װעט
 דער פון אויסגעראטעט ברעבער ארץ רער

באװעגוננ. ױניאן
ן סלאנאן אײער זאל אן הײנט ״םון  \י

 א*ײ צו איבערגעבענהײט און לאיאליטעט
 אד־ מוטער אײער צו אינטערנעשאנאל, ער

 פארטײ- אײך װעט װעלכע גאניזאציע,
 עקאנא• אייערע סאר קעכיםעז װעט דיגעז,
 ברײנגען און אויסבעסערונגעז מישע
הײמען. אײערע גליק און םרײד

 ־י מיט קאכיף ־אייער םיט אן נעהט״
 טרײי־ גאנצע די און ביעכער קאמוגיסטעז

אײך״. מיט איז באװעגונג ױניאן

מעטחױ ®ון אויםצונ תורצער
רעדע. װארם

 אויםגע• איז װאל מעםהױ ברודער אויך
 אװאציע* גרויסע א מיט געװארען גומען

 אײנצעלחײ- םאגכע וערצעהלט האש ער
 קאםוניס־ די םון פארואט רעם פון טען
 װעלכען סטרײס, פאריערס דעם אין טען
 א םיט צוזאמען אונטערזוכם האט ער

םעדערײשאז. דער םון קאםיטע
 __ םטרײק״ דיזען װעגען פאקטען ״רי

 פארעפענט־ ״װעלען — געזאגט ער האט
 װען גריז. פרעזידענט פון װערען ליכט

 אראפ־ זײ װעלען ארױסקומען, װעלען זײ
 און קאמוניסטען די םון כיאסקע די וײסען

 גאנצע זײער ווערען באװיזען װעט עס
 םארדארבענ• און גענגסטערײ קארוםציע,

 דעם מאכען װעלכע םענשען, דיזע הײס.
 אד־ די רײניגען קוםעז זײ אז אנשטעל,

 די באגאנגען זײגען באײעגונג, נײםער
ײ איז עס פארברעכענם. שעגרליכסמע : 

 קא־ גרעםםיגג, זײער צו גרענעץ קײן טא
מעטאדעץ. גענגסטער און רופציע
ברעג־ װילען זײ אז זאגעז, װעלכע ׳״זײ

 באװעגונג, ארבײטער דער אין ליכט גען
 דער אין פינסטער, דער אין ארבײטען
 װיסען װיל איך געהיימניס. טיםסטער
 קאםוניסטען. די זיך באהאלסען םארװאס

 םיט םאסטערס די םון ארבייט די אויב
 גערעב־ םון ארבײט אן איז באנדע זײן

 באהאל־ זײ װאס עס הומט װי טיגקײט,
 אלע די װאס צו שםיאנען* װי זיך טען

 האבען זײערע? םארשװערוגגען געהײמע
 םין שײן ליכטיגער דער פאר טורא זײ

 זיי־ שונאים אין פאררעטעי בלויז טאג?
 געהײם אין ארבײטעז צו געצװאונגען גען
 ױניאיס די אדײנשטעכעז העגען צו אום

רוקען. אין מעסער א
 אן גאד סאפיף א איז קא̂מ ״אײער

 קעפםט איהר ױגיאן. םרײער איז אםענער
טאפט דער נעגען  קא־ א פיז אויבערהע̂,

 » פאר איץ באנרע פינסטערער רופטער
 םעם־ אלם איהר, װעלכעד איבער ױניאן
 די ניט און דעה די האבען זאלען בערס,

 אין פארטײ. פאליטישער א םון אגענטעז
 שטי־ די האבען איהר װעט קאםף דיזען

 אװ םעדערײשאן אכיעריקאן דער םין צע
 אמעריקא־ גאנצער דער פון און לײבאר

 באגרים איך באװעגונג. ארבײטער גער
 איז אונז בײ און קאםף, דיזען אין א"ר
 װעט איהר אז ׳ניטא צוױיםעל שום קיין

 אימער איז רעכט װײל געװינען, איהם
 די װאו דארט און כיאכט, װי שטארקער

 די קומעז אויך פוז דארם איז, רעכט
ו מאכמ׳/

 אפלאדירט שטורמיש איז װאא מעטהױ
 זיך האבען אלע און מאל, םילע געװארען

 & נעםאכט איהם און אױםגעשטעלט
געענדיגט. האט ער ײען אװאציע,

קאטערם. די צו באגריםונגען
םארגעלע־ איז פארזאמלונג דער אויןי

 ?ןא־ דער םון טעלענראםע א געװארען זעז
 • א און םילאדעלםיע, אין ױניאז טערס
 געוועזע״ שלעזינגער, ב. ברודער פון בריף
אינטערנעשאנאל. דער םון פרעזידענט נער

 זיך לײענט בריף שלעזיננערס ברודער
םאלגט: װי

דובינסקי! ברודער טײערער
 װאס שטארס זעהר םיר םארדריםט עס
 גיט איו הען פארהילונג שװערער א צוליב

ם א-ין• («לוס ״ 110 ז

m t o w ,זיף רעדזשיסטרירפ דרןסממו
 דרעםםאכער, און קלאוק אלע

 לאקאלס םון טעםבערם
1, 2 48 ,35 ,23 ,22 J9 82 און

 רעניםטרירען ויר
די־ קױגען און

 אינטערנעשאנאל
און בור,ס ױגיאן _____ ____מוזען ״ ׳ י , קארדם. װאירקיננ * י *---------־̂י ־ ׳

אווענפ אין 9 כיז פריה דעד אין 9 פון פ$ג יעדען m זײנמז mm רעדזשיססױישאן ױ
אװענט. אין אזײגער 9 כיז פריה דער אין אזײגער 9 פון טאג יעדען װאך, נאנצער דער פון פארלויןן אין אנהאלםען װעם און

אפיסעס: רעדזשיםטרײשאן
סטױט טע5 איםט 21 ס האל, בעטהאװען

םטריט. טער30 כיז געגענט דעם אין דך געפינען װאם מעפער אלע
*

סט.) טע42 (לעבען עװ. זעקםטע 725 האל, ברייענט
עווענױם. אלע אויך אפטאון. סטריט טער30 םון שעפער אלע

־%־־

םאלנט: וױ ארױםנעגעבען װערען בוקס ױניאן א״נטערנעשאנאל אפיציעלע
ע « קריגען װעלען כיכלאך, .פינק״ חאלםעז װעלכע םעםבערם פון כיכיאר, אנדערע װעלכע אירגענד האבען װעלכע םעםכערס םױי

״ ״ , , ״ ״ ^ ״ װען ביכעל אפיציעלען נײעם דעם קריגען װעלען קאלירען, אנדערע ״
ײ װען כיכעל ײ •jO אימצאחלען וועלען ז ארירם). «לע דעקעז וועט (דאם 45סס. אײנצאחלען װעלען ז

קארד סטױיקינג אדער קארד וואירקיננ אייער מיט צוזאםען בוך, דיזס אלטען דעם דך מיט ברענגט

i רעדזשיםםרמנן צו נאלד ח־ אױפמוואדערס דינמ םיטליעדעו איינצעלנע אוז
 יתיאן װאידסערס נארמענט ליידיס אינטערנעשאנאל ,

: פלאמןטאכע^ פוו קאמיטע #ראוױזשאנאל די און
*עזחאנגט• ?יגםאן, םאריס ׳ ' • .י■ . v ? - ׳

r <׳&
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