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פינף פארזאםלונגען אין «לע טײלען
םון שם^דט.
די ע>ןזעקוםיװ םון יאהאר  ,2היאוק
אפער״טארס ױגיאן ,האט ארױסגעשיקם
א נאטיץ צו אלע םעסבער אז רעם נעק־
טםען םאנטאג אווענט וועלען אפכעהאי־
םען וועחנן״ צום.ערשםען םאי ?ינם דער
לאהאי איז םון דער אינםערנעשאנעל
צוריק אװעקגעשטעלם נעװארעז אױוי א
םעסטען כאדען ,סעקשאן םיםינגען אין
אלע טײדען םון שטאדט — בראנקס,
דאוךטאון ,כרוקלין ,כראנזװיל ,הארלעם
און קוני אײיאנד .דיזע סעקשאז סײ
םיגגען וועאען אױםנעמען אוים׳ז טאגעם״
*רדנוגג אלע * װיכםיגע פראגען װאס
שםעחמן איצט בעפאר דער אלנעםײנער
ארגאניואציע ,און װאס אינטערעסירען
 nאפערײטארס בםרם.
די םיטינגען ■וועלען אפגעהאיטען
וועךען װי םאלגט :
כראנקס  :האנטס פאיגט• םעלעס,
 863סאוטהערן בויװארד ,קאר 163 .סט.
חארלעם  :םאשעליסם עדיױןײשאנעל
םענטער 62 ,איסט 106טע סטריט.
דאוךטאון :״םארװערטם״״ בילדינג,
 175איסט בראדוױיv .
ברוקליךבראגזװיל  :לײבאר לײסע־
אום 219 ,םעסםאן סטריט.
סונײאײלאנד  :ארבײםער רינג סענ־
םער״  2518םערםײד צווענױ* ,עבען
25מע סטריט.
דער בדיעןי צו איע מעםבערס זא:ט
צוױשעז אנדערעס :
*ברידערי עס איז אײער םליכט
•איצטי םעהר וױ ווען עס איז םריהער,
זיך צו םאראינטערעסירען אין דער אר־
בײט םון דער ױניאן און  fnptצו ארגא״
ניזירען דעם טרײד אז םען זאל סעגעז
סאכען * א יעבען אין די שעפער• די
ױניאן האט יעצט אגגעםאנגעז א קאפ־
•ײן אױסצוראםען די םילצ ניט־ױניאן
שעפער װאם זײנצן ארויסגעוואקסעז און
נוןןרגאכלעסינט געײארעז אין דער צײט
ווען די קאסוניססעז זײנען געװעז אויױ
דער שפיצצ םון אונזער ארגאניזאציע.
קואםיםעס װערען אדאנזשירט אויםצופא־
סען אז די מניאן באזײננונגןנן אין די
ױניאן שעפעד זאלען אויפגעהאלטעז װע״
חנן ,און דאם שית ארכײט ,אדער אר־
בײטען שנתים און זונםאגם װעט םון
דער ױגיאן ניט טאלצרירם װערען .איהר
מרפ ט אױך זעהן אז.דער ױניאן ליײ
בעל זאל איינגענעחט װערען איז די נאד־
סענםם .יעדער בעל מלאכה װעט גע־
האיטען װערען םאראנטװארטייד ״און
שםרעננ כאשטראפט וחנרעז אויכ ער
וזעם ניט אויםםאיגען די געזעצע םון
חנר ױניאן.
״אויב איהר װײסט םון ניכדױניאן
שעפער אין םון שעפער װאו די ױניאן
קאנדיציאנען װערען גים דודכגעםיהרם,
>אזם גלײך װיםעז וועגעז דעם אין אםיס
םיז או־גאניזײשאן דמארטכמנם ,װעל״
כער געםינט זיך אין דער אינטערנמשא־
נעל בילדיגג 3 ,װעסט 16טע סטריט.
״םיר האסעז און ערווארםעז ,אז איהר
װעט םאז אײער םליכט ,קומעז צו די םי־
םינגעז און אגםײל נעםען אין אלע םרא־•
מז פון דער ױגיאן.
ר .צוקערםאז ,פדיערםאן.
ה .םריצד ,סעקרעמער.
ב* האילאן ,םענעדז״ער.׳*

מוין « לעננערע צײם« ,ו סיר האבען
ני שט מ ח » ם קײן לאקאל םיטיננ ,סיר
 tn y nנעווארט ביז דער  jyivoוועט זיך
א ײנ ש ט ע מז« .י 1י *ז זועלמן םיר חםען
םיםינ^  oy'Mוחנז דער סעזצז
א
חאט »ױ שױן אגנפפטגגפ( ai^n ,אונזער
צקזעיזוטיײ באארר נאשלאספן ווו רוםען
» לאקאל טי טי מ אױוי טאנטאג ,רעם
20םץן אױטסט 7 ,אזיינזנר אין אװענד,
אין  231איםם  14טע סםריס אוי1י o n

 4אן פ»5ר.

חנר סצזאן האמ זיך שוין אננפפאננש
 mפ י מ פון אוגחנחנ נמםבערס l»3«n
 *upגי שפ אגגפפאננפן »ו *רביוטע{.
דאם איז מ ח ר • װי כ םי מ םראגע און
םיר  tvoVJS'w n r |M mביי דיזען
 M m pנ ױ טינג י י  n f iאין אונזער
איז א ז װיי ג מ ידכטינ » פראמ,
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די געװעזע:ע ;עזינדעל אין דעי געװארען .דער שאפ איז דעריבער^ער־
ױגיאן האט פארלארען דעם .קאםף און קלערם ;עװארען אין סטרײס.
די געװעזענע האםוניסטישע געזיג־
איז דעריבער םארצװײםעיט .װי א װיל־
דער חיה• אין א פארצאםטער שײג ,דע> האט זיך דערפון דערװאוסט ,זײנען
זײענדינ ו ױיד םון פארצװײםלוננ ,זוכען זײ געקוםען צום באס אוז האבען איהם
זײ צו שםערען די ױניאן אין איהר אר־ באװיזעז ״באותות ובםוםתים״ ,אז עס איז
גאגיזאציאנס־ארבײט .די חברה סאבען א ״םצוחי צו מאכען -א םדײם־א■ אױח
זיך אםען געשטעיט אין דינםט םון די •זיגםאנ׳ם טענשען .דער באס האט גע־
באלעבאםים און מאכען מסירות צו דער דעגק^ אז עד װעט דורך אזא האגדלונג
פראםיםירען ,האט זיך געלאזט איינריײ
פאליצײ.
םאקטען ,אז זײ טוען די דאזיגע אר־  ,דען א קרענק ,און האט ארויסגענוםמן
כײם אזן אז זײ זײנען געזונקען צו דער « געשװאחנגעם װאראנט ,אין װע>כען
גידעריגער מדרגה םון םוסרים און ער גיט אן ,אז דער ביזנעס אגענט וױיס״
סקעבס ,זײנען דא מעהר װי גענוג .נאר בילאט האט איהם געשיאגען .װער עם
איצט וועלען מיר דערצעהלען װעגען א האן ברודער װײסבלאם ,װײםט ,אז עד
םרישען אינצידעגט ,װאס האט פאסירם איז קײנסאל ניט םעהיג צו געשילעגען.
אץ א דרעס שאפ 40 ,וועסם  22טע סם .נאד אז םען דארןי מאכען א בלב)ל אוי)*
א באאםטען פון דער ױניאז ,איז דאך
דער דרעס־באס ,םר .רעזניק ,האט ,ניט שײן* .די האםוניסטען שטעיוען זיך
אויף דעם ראט פון די פאר קאמוניס־ ניט אפ םאר הץן זאך.
טישע קאםיסארלאך ,געזוכט אײנצוםיה־
בײם םארהער אין האורט ,װאס איז
רען גיט־ױניאן באדיגגונגען אין זײן
שאס .אזוי װי דער שאפ איז געװען א פארגעקומען םאנטאג ,דעם 22טען אוײ
ױניאן־שאפ אוגטער דעם קאנטראל םון גוסם ,זײנען ערשינען איס עדות דער בא״
דער אינטערנעשאנאל דזשאינס באארד ריהמטער ״כאווער '1מאשקאװיץ מיט נאך
כאװײרים ,אין דער באגלײטונג
א
איז דער באלעבאס געװארענט
געװארען ,םון דעם באס׳ זוהן ,און זײ זײ:ען אלע
דאס ער םוז נאכקוכיען דעם
אגריםענט .געװען גרײט צו טאן אלעס ,אז וױיס־
זײענדיג אונטער דעם אײגםלוס פון די
זיך בלאט ז אי םארשיקט װערע^ איז פריזאן.
פאר סאםוניסטעז איז ^אפ,
האט דעם נאר ,װי זאגם מען,׳א מםזר טדאכט און
דער באלעבאס אנטזאגט ג א מו ם ען
נאט לאכט .אנשטאט וױיסביאט זא>
םארלאנ; םון דער ױניאן.
פארשיקט װערעז איז פריזאן׳ געהט ער
דער ארגאגיזאציאנס ־ דעפארטמענט ארום איצט און אטענדעט ביזנעס םאר
איז ^ ריב ע ר געצװאונגען געװען צו שײ דער ױגיאן .ער איז באסרײט געװארען
קען א קאסיטע און אפםטאפען דעם אויף בײי ,און די גאמוניסטי שע כאװיײ
שאפ .רי׳ רעדזשיסטרידטע ארבײטער רים זײגען געביליבען מיט א נאז און
םון שאפ זײנצז געײעז צוםרידען םיט־ בײ זײערע בלבולים.
צוגעהן םיט דער קאמיטע אבער די סא•
מוניסטישע מײדלאך װעלכע מען האט
געלאזט ארבײםען ד ט רעדזשיסטרירט
האבעז דער קאבייםע אגגערוםען מיט די
שענדהיכסטע געכעז און אײנע םון-זײ
האט זאגאר טעיעפאנירט צו דער פא־
ליצײ.
די פאליצײ האט זין אפנערוםען און
האט ארעסםירט אײגעם םון דער קא־
סיטע םיט׳ן :אםעז הערר• רובינסאן,
אן איצטער מעפבער םון לאקאל  .22רר
ביגסאז איז גאר אין שאפ ניט געווען.
אבער דער באס׳ םר .רעזניס ,און די ?א״
םוניסטישע םײדיאך און די קאםיסארען
גאלדבערג און מאשקאװיץ האבען אויף
רוביגסאלען געםאבט א קלאגע אז ער
האט פארניכטעט װאארע אויןי 3,000
דאלאר ,און ברודער רובינסאן איז דורך
דער קילאגע געשטעלט געײאיעז אונטער
 3,000דאיאר בײל. .
און אט האבען םיר אן אנדער גע־
שיכטע װי די קאםוניםטען שפילען די
ראלע םון פשוטע םוםרים ,און מאכען
בלבולים אויףי ױניאז באאםםע און זױ
כעז זײ צו םארשיגען אין פריזאן .אט
װעלען מיר איבערגעבעז די פאסטען און
די םאקטען װערען רײדען םאר זיך אלײן•
אין א דאוךטאוגער חיאױן שא■ האט
דער ביזנעס אײדזשענט װײסבלאט ,װאס
ארבײט איז דאון־טאון אפיס ,םארהאג־
דעלם מיט דעם באס םון דעם באמדע־
םעגדען שאפ װענען א םכסוך װאס האט
אויסגעבראכען ציװישען איהם און דער
ױניאן .די םירםע איז .געווען יאײנגע־
ש»ארט און די קײס איז ניט געסעטעלט

םי׳שער צײט ,איהר דאיםט ב«צר ,ניט
אפלענען אויוי ש*עטער *גפאננען p־
*^והיעז אײערע שוירען איז דױם ,אח
דערםים ם«ר?ײכטערעז די םינאנציעלע
לאנע םח אייער יאקאל.
און שו>דינ ,םײנע ברידער ,זײט איזזר
נענו^ זאםמיט דמריבער נים *ן נ*ר
םעחר ,װ*רים וואם סעחר עס וועם זיך
אנסלײמן אויו• «ײער 5ביכל׳נרr >« .
םעחס וועם אײך שװערער זײן צו בא•
צאחלען ,דויבם דאריבער שוין אן א»*ר
צ»«היש ,ווצם אייר זײז לײנטער.
אױנ איהר הענט ניט סוםען אין אפיט
דורך דןר ײאך ,הענט איחר תוםען נא־
*אהלעז איז אונזער אפיס  j a vניז 2
אזײנער נאכםיטאנ .טוס אלעם םעג^יכעס
און זעהט *ו באצאהיועז אייערע שוידען
צים לאחאל .ה^וט אין זינעז  DV mאיז
א שטערוכג אין חנר או־בײט ירעז א
איז נערריהם פינאנציעיל.
םיר ווייעז *ײר נאר *םאל אויפ־
מערקזאם םאכען  tvאונזער לאקאל Dip
נעטופם אין וער דזשאינם באארף בילריכג
 130איסם 26טע םטריט אויןי tun 6םען
םיאר.
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משםעלננ גלייו איל מ ץ פ&ר זץ־•
עס איז םצרבליב *,!/אינגאנצעז * יואך
צײט ביז דעם לייב*ר״חד וױק־מנד .די
 60פערזאן ומניםנ וועלען זי ו בטטייליגען
אין דער יראגראם םאכען שױן איצט *לצ
םארמד־ייטוגגצן .די גאנצע ױניטי ד»ױז
סטעף איז שוין גרײט אױםצונעםען די
הונדערטער םון אונזעיע פױטגיידער אץ
םריינט װעיכע זײנען נייגערע צו םאר-
ברענגען דעם לייבאר־חני וױידענד אין
ױניטי הױז .םילע דעגקען אויך צו םאר-
ביײבעז דארטען די גאנצע װ*ך נאד
לײבאר־דעי.
ױניטי אין סעפטעסבער איז נאך
שעהגער װי װען פריהער .דאס גראז איז
נאך גרין און וױיך .די הערליכע בויםער
זײנעז נאך א>ץ באדעקט מיט בלעטער,
װעלכע הױבען■אן אננעמעץ די •ראכטמולע
קאלירען פון הערבסט .דער לײה ,דער
סוױמימ פול אוי די שיםילאך זײנען ױנסט
אזוי אנציענד וױ אין םיטען זוםער.־ דער
דזשעז ארקעסטער םארבערײטעט נײע
טאנ״ױמוזיס ,און אין ביבליאטעס געםינען
זיך םייוע נײע ביפער .מיט אײן װארט,
ױניטי װעט אננעמען אינגאנצען א נײעם,
םײערליכעז אויםזעהן םאר דיזען ױם טוב.
מאכט
כרי צו זײן זיצער םיט א
גילײך אײערע באשטעלונגען אין *םיס3 ,
װעסט  16טע סטריט ,טשעלםי .2148
• םיר האבען ערהאלטען ‘ צאהילרײכע
אנפראגען װעגען דעם טאנ װמ| די ױנימי
הויז װעט זיך שליסען ,װילען םיר ,דערי״
בער ,אינםארםירען אונזערע מיטגלידער
און פרײנט ,דאס־ ױניטי װעט זיין אםען
ביז םאגטאג ,דעם  12טען ם^יטעםבער.

* ם פײנםמע חױז
אויף דער פײנםםער
 I׳י-נאם אין אײער שטאדט  . . .איי קײגםאל
נים כיליג  o y . . .איז אגער שםארק ווערםה
עם  nבאזיצען .עם לוינט זיר אלעםןזל צו־
?עםפען םאר דעם בעםםען,
מיוראד איז ניט קיץ ביליגער סינארעט אכער
ער אי» זעחר וױנשענםווערטח .עם איז אבםא.
לוט ווערםה איהם צו האבען—ו־ער אויסוואחל
פון זעלטענעם םאכאק וואם םיוראד ענט-
א געשםאק און אראטאם
האלם גיט אײר•
װאם ברעננט אויםערנעוועחנליכען סערנענינען
און צופריעדענהײט אינ׳ם רועערען.

דער אויםעמעװעחנציכער סינארעס
םאר דעם אוימתעומווגליבש סאן.
וומלכער םיחלם ראס עו איז נארעכ־
טיגם »י ני  r a o w ,זאנעו אין
>עמן.

ןפז^לער*וטװפוןדעראינמרנעשןגאלליױםגארםענפומרהערסזניןן
נרױסארםינע3עדזשענס
v
n
נענעז
to
ונ״אז
זהױנמולימדדעי
MT«TBffWW3CT
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א ר ג אניז א צי אנ ס ק א מ י ט ע ש ט ע ל ט א  1מ א ס ען ם ק ע כ ש ע י ע ר אין ב ע נ ס א נ ה ױ ר ס ט ,ב רו ק ל ץ און
ב ר אנזו ױ ל® — .ילע ש ע י ע ר ג ע ס ע ט ע ל ט און א ר ב ײ ט ע ר ג ע שי ק ט צו רי ק צו ד ע ר א ר ב ײ ט— .
ה ע ד ק װ א ט ע ר ם ®וז ד ע ר א ר ג אנ ת א צי אנ ם ק א מ י ט ע א ץ נ ע װ עז ענ ע ר ל י נ ק ע ר ® ע ס טונג ®ון ל א ק2 .
ב י ל ד י נ נ — .א ר ב ײ ט ע ר ®ון די ש ע י ע ר ב א ג ײ ס ט ע ד ט ®אר ד ע ר ױני אן און ט ע ק ס עז זי ר ®רײ•
ו ױ לינ ®אר ד ע ם א ר ג אנ מ א ן ד א נ ס ק א ם ס ײן.
װער ם׳הןוט נעזאנט tv ,דער ארנאני־
זאציצנם סאםיייז איו אונטער די עקזים־
טירענדע באדיננונגען  vנעוואגטער שריט.
האט זיך זיכער אפנענארט .מ ״י דער
#עסימיםטישער ביויה האט ז ױ *nvסנע־
וױזען נ'ם צו  t״• .jno?vny»’iv iםיס
יעדען ט«נ װ#ום נעהט אװעס ,זןבס דער
^ורנאניזאצ^ונם סאפייין חאט  Ttאננע*
הויבען ,ווערם איץ «> nנע בעםער -און
נעסער .ניכדװניא! פעםטוננען סאילען,
און די בצרענאםים סוםען און נעטעז ייד
םען ז«י מיט זיי םעטיעןIVP'nvitVP .
שעפער װערען םארניכםעט ,און די - . V
נײט װערם םיז טאג צו טאג פארטנצזצצט
פים מעהר ברע 1איז אפפערװי>ינסיים.
די יעצטע װאר חאט  Ttדי ארנןןני•
ואצ*אנס קססיטצ  d p vגצטאן צו בענ־
ס^נהוירםט ,ברוקלץ אח בראנײױל און די
רעזױלםאםצז וײנעז דערװײי געװען צר
פרידענע .איז בענםאנחוירםם ,וואו בר.
קארצטענוטא ,רער «יםט>יענישער ביונעס
אײדזמצנם  Dipדי אויםויכט ,ו״נען
אראפנענומען נעו^רעז אריבזד־  30שע־
»ער .אי 1בר>«נזװי>.,וואו גר• גאידבערו,
דער מענעדזשער און בר .קםים דער ביד
נעם איידזשענט האבען די אויפזיכט
איבער דער סצםינמ ,איו אויר דנם די
לעצטע ■*י טענ צראפנצנוסצן נעווארען

טאםען שעפער .און יויט ײי דושענעראי
מענעדזשער האכפאז און דער tvonyem
פון די ארנאניזאציאנם קאסיטע האנצן
ערהיוערט לעצטע ײאר בײ דעם ד1שאינט
ב*ארד מיטינג ,וועט אין די נעקםטע »#ר

װאנען נעטאן װערען נאר ,נןור׳לענצענדע
אתאניזאציאנס ארנייט .די ארנאניזא״
ציצנם ארנייט ווערט אמעםיהרס אזוי
ראשינ און *זוי ערנםט« ,ז ם׳ײעט אונטעד
)׳ילוס אוי^ ז״■ (2

חשעגמענעחשער ranאפעלירם
צז mאונײטעואיןױשעפערפארד
אוסבאשעפםיגטעתלאױןמאכער
שוועסנמי אא ברידער םח
שעסט־נטע שעצער :
אינ׳ם נאמען םוז דער ממאינט נןוארד
פון דער אינסעמעשאנאל קייריס נאר־
טענם װאירקערם ױניאן װענדע איך Tt
צו אייך םיט אן או'צ ,אין 1ינען צו הא־
בען די ארבייםםלאמ װעצכע העצםען
בויען די ױניאן נאייך םיט אייה צאחצען
דיעחן דיום ניי ױ ס*ם  ; T'Vטראנען
אויוי  p?v Ttפאיכטעז גצייר םיט אייך,

ווי  ]Hr |JiU*W|Uאז את«יוירטער n v
 ppoדאדםען און  ipttoטראנעז;׳ זיינען
אױסנ?שםאגען דעם־ םיי?ר פ־ז צרות,
םארפאצנוננ?! ,כאציידינוננ?ן פונ׳ם VP־
מוניםטישש ,ױניאךברעכערישען,2PPD ,״
) otftrאויף ( t*•• 12
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״דער םיסטישער טרױסער״ פרייטאג.
״םארדי גרא״ קאסטום כאי ,שבו^
זונטאנ ,א רײכע םוױקאלישע
פראנראש.

 ivאויסערנעװיינליר רײכע פראנראם
איז אראנדצירט  .נעװאר?! צו iPD.'ia־־
חאצטען די הונדצרטער נצסט ומרכפ
MD jp?pttרבר pננ»pn*iv3” P dpi lp
 w p ’ttאין ױניטי הױז .אין די פאר•
שיד?נע א־נםערנעםוננעו יחניעז זיד נא•
טיילינעז נ*הצנט צו הונדערט ■עדזאן.
פרייטאג אװענט  opnאויפנעפירט
 (Pipitװארט װיטסאנ׳ס ״דער םיסטי־
שער טרום״טער״ ,אונט?ר דער • ppi’i
ציע םון דעם באדיהםםען איםיסם,
דזשיימס  .pםיציפס .דאס וועט זיין
אין דער פןורם פו( (Piv2ipitivn v
•עדזשענט.
א*ן  dpiקאנצערט זונטאנ אװענט
װעיעי אנטיי>  (pop:מ״םס רעי ■אר־
טעי םיר?־ ,קצלאראםוד סאיראנא ;
תשייטס ם'צי«ס ,באסא ,און אב .בצר^
ײ״אציניסט p?v pin .ארטיסט?( 1יי־
 jptשוין מם  otvpvaצו אונזערע ױני־
טי געסט t » IP’PH dpi ipo’iv .אי1
דער ■ו־פנראם אויך ,dvpילינצן PTD
■ראסינצנטצ אידימע .(piv ’dpv
'• דפר .טאררי ! DioDVP “Viנ אי opn
איב?רשםיינעז  ppvאונזצרצ פריו״סש־י־
 dioovp piבעל?ר .םיר  IPDP3אונ־
 ip?vt ” t op: ,ddpi piptברעננצ(
םים ויך נע;מ »t PDipit lie ipsvt
 jptpp jpipttטאכצן •tipr ptprrive
IP010DVP vi.

פרעדדענטזיגמאןפארקלאגם w m
דערבאסטאנערחש .נאאװאינפטא־ םישעכלעטלאדאץקריםינאלל־יכעל
לירטבײאײנדרוקספולער פארזאמלונג

עקעלהאםטע כלבולים װעלען טוזען םיט פאקטען באװיזען װערען 4 — .יאד%
נעםײנע אםאקעם איגנארירט פון פרעוידענם זיגםאן צוליב די אינםע־
רעסען פון דער כאװעגונג — .קאםוניםטען שרײען שוין אז םען וױל vt
,אוםויםטערד\יט״ פארשיקען אין ח שײל.

'םערקװירדיגע באגײםםערונג חערשם כײ דער פאתאםלונג — .די רעחןס
פון װײם־פרעוװעגנךזז רײ 1בערנ און ח א ײ ער ץ ווערען אױפנענוםען םיט
 |pftm t ^ijpדי האםוניםטישע  *pnאייצאנד״ אױוי  Dive e'lvoi'tא.tv. 11 .
אװאציעם — .לאקאל ױניאנם און פילע שע«ער שיקען כעםקעטם םיט
בלוםען און פאמיכערוגנען פץ לאיאליטעם צו חןר אינמערנעשאנאל — .צע־ארטיםטען  ipipbdjp ipomnפאר  Dip Ip^pii ,,tאיצט .|pt”iiv3 ipno
■ .tpiדנסאן׳ס ip i ipipii unp^pip
דיערע םיאוםע ,אויסנ?טראכטע בצבוצים
פר;* 1ידענט זיגםאג׳ם גאםען װערם לאננ אפלאדירט.
אויןי אונז?ר ■ ,otprtpiטאריס זיגטא( !  ntpjp>puv״ D3Vo Dדי 1אר קאא 1א11
די איכםטאצײשאן פון דער באסס*נער פעדטצן ,איז נעװעז  vװיכטינע ־ און די ?אםוניפםיש? רעדא?טארען םון ד?ר דײסאיך .טי (Ptv^ ipanpi ip>pii 1וײ
דושאינט באאח־ ,פון די  ptv>Pאון דרעם־ םרעחציכעי פפסירומ ניט  u pםאר די ,פרײהייט״ און .אײנינ?ײט״  ip^pttםױ pipצצתננ  ipipiפא Tt 1אאיין :
 n r ,איבער פיי ’  invצײט iv ,איר,
טאיער ױניאנם Dpt ,אי IVOtppnvB 1פרבײםער » 1נאטסאז ,נאי אױך פ vר  jptבאװײזען װאם ךײ װייסען פון די
(10
)»לוס א1' 1י
דאגצרשטאנ אמ»ט ,אוינוםם  o nדי םיםנצידער םון •דצר אינטש־נוסאונפצ ״שאנד ה״זער״ ,םון  pjpDPrpitp,הא־
אימר׳ן נפנצען יצנד.
טעצס״ און פון ,צו■ די צו»פ* אויף זיג״
דער גײםט  optהאט נעהערשט ביי מאן׳פ ,סוני אײלאנד״1 .ײ  tpJptiםו־
דער וויכטמער ארבײסער םפײפםיוננ ? iptנטםערען אױןי '  vרvר אונפאראנט־
האט נצצײנם t*v dp tv ,די שונאים פון װארםציכער \ ppvdvײערער .םלך ■p־
א י נ ה א ל ט ® א ח ױי כני ס
דער ױניאן ניט נעדוגנען אױםצױלעשען די שםײן ,אײנ?ר פון די רצדאסנמורען םיז
יאיצציסצם און די איבצרנענצנחײם פוז דער ,פרײהײט״ ,אי 1שוין ootvovDPt
די *־בייטער צו 1ייצר יוניא!.
נערעכטיגקײם״ נוםער .35
 ipopp^ ipivupiושנש־שטאנ אין *PD
דער נאנצער ביםערער  opt idvpאיז ת׳פיסטרײט  dtvpפאר מעחשיםםר״ט
 ipu pppvדי צעצטע ■אר יאחר אין דער נאטציב ,און  Bpptאנדpר pבאשוצדיגטפ
 1ײט  2גײעס .נןספאן דזשאינ* בןחג~ר ארנײטצר  uupttvaהאט  inptpto'tvוױ  jpjpttאין  pd^ dpטענ ארוס נ?בראכט
אינסשאליר*.
 vבימער ומוס  optאח  innvttcnvDווערצ( אין dtvp.
אלע קלאוקנמכער א,ץ דרעם־
םים די  poenpשטושהצען פון דצס ’itt־
 1ײם  .3דדיאינ• כןארד באריכ^ — ב
 ■Dtprtpnױגםאו איז זינם פיר יאהר
םאכער םוזען אפחיטען נעקסםען
ס א ת ר .נײעס אזן לאקאל  J — 0נצן פריהםפרנען.
צײס  ipn iptipiציל־ברעם אין IPD^pit
םאנטאנ ,סעפטעטבץר  ,5אים א
יצירםצםאן.
ווען  inptpa ovn ipoפאר זיר די
pip
״
t
meivitpi
ipDvn
iPDD'ttovp
n
אייביג
װעי״צן
װאגזצמי
#ון
1ײט .4
נעאןצליכען ױם םוב .אלע ױני»ן
סאקאם קורינסקי .די mnr yw fh־ טפרפוױרדיגע ם»*מוםלוננ  poאטת׳ע,
איג*
m
חאט
ip
ip
iv
פיילצן,
ניםםינ?
לעבעז —
סיםגלידער טארען גימ ארבײטען
װאנען אין ױניאי — י .ם״ ל/ר נצטרײצ און איבערנקבצנצ ױניאן >יים.
אינטערעםען
n
tv
נצויב?נרינ
גארירט,
נע
לײבאר דעי ,און אלע װאכען אר־
ױעםעם נשסות את יעכענס 1יינןן
זדבער־ פון  ,dp.dipivd Pitvt'tvnv ip iגאױ־
װי;ס»ן.
כײםער קוײגען באצאלט פאר דעם
 1ײט  .5דער קאנגרקם יינ די •ראגצויזישזנ גצגענצ) ב מח צו אײן ס ך — צו 1ייער בענדינ  tvאםיצו אװםאי־אנסװארטציכע
ױניאנס ױן די קיסוגיסצזנן )בריף »ון יוגיאן ; ותםצס הערצצר jpftfD
םאנ.
>יב*  dppvdvאויף  (pripoםון דער ארבײ־
DcvroT'B
 ppv tv oevrארב״םער און
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נײעונאסטאנער  mנ ™אינםםא־
לירט נײאײנדחקספולער מרמםמננ
)*לוס »ון זײפ ( I
בױער און קעםםער װעלכע װעלען ניט
דערלאזען אז דאס װאם איז אין םשך םון
אזוי פיל יאהרעז געבױם געװארען דורך
דעם שוױיס און בלוט םון די ארבײםער,
זאל צושטערט וגערען דורך אוםםאראנפר
װארטליכע אװאנטוריסםען.
עס איז געװעז א םערקוױרדיגע םאר־
זאםלונג .סײ די דעלעגאטען פון דער
אלטער דזשאינט באארד ,און סײ די םון
דער נייער דזשאינט באארד ,חאבעז זיך
געםיהלט ם א ת צ ױם טוב׳דיג ,די בא״
צידווגג צוױשען די םארזאםעלטע איז גע־
ווען אן אםת םרײנםייכע ,װי אלע בא־
זעיט פון אײן אידצאל .קײן סיםן נימ׳
קיין שפוז־ /םון דער םארגיםערטסײט
װאס םען זעהט לעצטענם בײ םילע ארבײ־
םער םארזאםלונגע?.
די פלאטםארטע איז געװען וױ א
שעהנצר גארטעז םון ביוםעז .גרויסע
בעסקעטס בלומען םון םארשידעגע קאלײ
דען האבען אננעםילט די פלאטפארמע.
דאס האבעז די לאקאל ױניאנם און די אר־
בײטער םון די שעפער געשיקט דורך די
בלוםען זײערע רײנסטע געםיהלעז ,און,
װי די חגדגער האבען זיך אויסנעדרייןט,
די בלוטען זײגען געװעז א סיסבאל אז די
אינםערנעשאגאל ײעט וױדער אמאל
בליהעז אוז אויסװאקסעז א גרױסע םאכט
פאר איהרע םיטגלידער און םאר דער
גאנצער אסעריקאנער ארבײסער באװע־
גוננ.

נאכדעם װי דער פאטאגראפישער
אפאראט האט ארונטערגעכאפט רי םופ־
םערהאםטע ענטוזיאסטישע םארזאםלוננ,
האט דער וועטעראז םון די באסטאנער
מלאוקםאכער ב .קורלאנו /דער טשערםאן
סוז דער אלםער דזשאיגט באארה ע״
אפענט די םארזאםלונג .די אוואצחנ >ואס
ער האם געקראגען איז געװען א כשר םאר־
דינמע — .םעחר וױ חאלב פון מייז לע־
בען האב איך אװעקנעגעבען םאר דצי•
ױגיאז — זאגט ער איז זײז הארציגער גע־
זעגעטנגם רעדע-.־מטענדיג אין ?יגען גע־
האט אײז זאך :אױסצוקעםםען םאר די
ארנײטער בעסערע לאבענס־אוז-ארבײסס
באדינניעען .עד לייענט פאכ די באנת־
סומען ,צו דער ניתר דז״פאינט באארד,
םיז די לאקאל מניאנס איז םון וײ ^עפער
וזאם זײנען צוגעמיקט געװארעז םיט די
בעסקעטם בלוםען  :צװישעז דיזע םין
יאפאל  ,12אונטערגעשריבען םאסס
װײנער םמערםאן ,ספײזער ,םעסרעםאר;
םיז לאתאל  JBOאונטערגעשריבעז םון ס.
םיטשעלי ,ט״פערמאז ,א .דיםאדדפיא,
סעיןרעמאר ; פיז לאסאל  ,39אוגטערגע״
מריבעז פון בארספםײן ,נדעערמאן ,גאחגם
סעקחנםאר; םון לאסאל  ,73אונטערגע•
מריבעז ס* .פיגצל' ,טשעיטיזז ,ע.
םרענק ,סעקרעטאר; םון די ארבײטער
י פון ״בי און עי״  ,i* rי .בעסוױטה,
נדפצרםאן ; םון די ארבייטער םון דזמײ.
ררבין קלאיס איז דרעס סאםפאני ,זעליג
וואלאס ,ט״פערםאן קלאוה דעפארמםענט,
סאקס טאגראז ,טשערםאן דרעס דעפארט״
םענט; די ״סענטמורי םקוירט״ ארבײ•
טער ,סעמועל גידעיםאן ,כדפערםאן; זײ
ארבײטער םון א .דיימאנד סלאוק מאפד
יאני ,ביום ,משערםאז; די ארבײטער
םון ״חײט אוז אלקאן״ ,הײםאן סאליש
מעערםאן; די ארבײטצר פון ,,נאימון
* pםאגדםאז״ ב .לעוױן ,םמערמאן ;
 p mםארא ,ם׳מערםא! ,״עוי ״אה עס
ח ז ס  ; *n vדי ארבײםעד םח ^באראז
ו ת ס קאםפאני״ ראזענבערג ,טמערמאז.
דאס פארלײענען  fitיעחנר באכריסמנ
ווערט באנלייט םים חארציגע אפלאדים״
םענםען און אס םיהים זיד װי די אלע
םויזענםער ארבײםער פה די עעפער אח
 noוײ יאקאל יתיאנס וואלטאן דא איצט
מוחנן פארזאסעיט און אױםנעדריקם
זיחװי פאדלאננ םסר • מםעחנר פאראיײ
גיגונג אח •ir r u m n o o
וױיס־סראזידצנמ  jrרײזבעמ וחנרם
סארנאססאיס אלס דמר  urom iחנדנער.
די פאדזאטאלטע נעמעז איחם אױ1י סיט
*\ אוואציע  noלאגג דױעחננדע אילאי
דיסםענטען .ער פאננט אז זײן ת ד ק איז
ס געדריקםער מטיםונג אח רארסאנט אז
די מ ח מ ד ס פח די »װײ חיגג^דיכםעםצ
י אייאסיאז סאסא אח וואנזעטי געפיגצן
זיד גים ווײו 4ס ח חנם חאי•
 fmססרזסםײםמ *  \t f wזיד אױוי
וזיגגצריכמםע
 iniסרױסר « ר n
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גאנצער דזעענעראל עהזעקוטיװ באארד.
װען רײזבערג דערמאנט דעם נאםען
םון ^רעזידענט זיגמאן ,דער םאז װאם
האם איבערגעטראגען אויף זײנע יל ײצעס
דעם ביטערסטעז מסםזי אין דער ועשיכטע
םון דער ארבײטמר בסװעגוגג ,ברעכט אוים
איז האל א שטורם םון אפלאדיסמענטען
און ,,חוראה״ געמרײען'.
רײזבערג רעדט דאן װעגען דעם קאמױ
איז דער ױגיאן אח ער זאגט* ,סז די םאר־
זאםעלםע זאלעז אויוי הײן אײז מאסענט
זיך ניט םאחפטעלעז ,אז .ע ס איז אזא
אנגענעהמצ סרבײט צו פיהרען א קאסוי
םיט אײגענע ברידער אוז ^װעסטער םון
דער ױניאן .עס איז ,זאגט ער * ,מםערצ־
ליכע אױפגאבע .אבער עס האט געמוזט
אלײן,
געטאן ווערען .ני ט צוליב אונז
נאר םאר די צעהנדליגע טויזענטע ארביײ
טער ־וועםעז מיר האבען געגעבעז א שבועה
סז מיר וועלען אסהיםעז און אויפהאלטען
זײער ױניאז• װען םיר האבעז געזעהן װי
מענישען װאס האבען קײן שום ׳פײכות
ניט מיט אונזער ױניאן חאבען זיך גענו־
םען צו םארגיכטען אונזער ארגאניזאציאן,
האבען מיר געםוזט זײ אישטעלען אין
^יער םסמיכטוננ ם ארבײט .מיד װײסען.
זאגט ער׳ ס סך סרבײטער זײנען םאר־
םיהרט געװארען .םען האט זײ אײנגע־
רעדט אז דורך דעם װאס זײ װעלעז צױ
׳&טערען זײער אײגענע ױניאן װעלען זײ
ברענגען די רעװאלוציע .איך בין ,זאגט
ער ,גרײט םאר א רעװאלוציע ,נאך מעהר
וױ זײ ,אבער איך וױים אז אויך די אר־
בילטער םון דער גאנצער װעלם דארםען
צוערשט זײז גרײט םאר * רעװאלוציע,
און דאס םוז סוםען אין צײט׳ יפטוםענ־
װײז .די םראנע וחנגען די טענליכע
נויטען םון די ארבײטער םוז קומען צױ
עחטט.

רײזבערג גים דאז אז איבערבליס װע־

גען די קאסםעז אוז ?יגצז םון דער אינטער־
נעשאנאל .װאם די אינטערנעיפאנסל האט
אויסגזמעםםט םאר די ארבײטער םון דעם
טרײד ,װי די ױניאן איז געװעז א מוסטער
פאר אלע ױניאנס םון לאנד \ועלכע בא־
װאונדעחנז די איגםטיטוציעס װאס די
אינטערגע׳פאגאל האט אײנגעםיהרט או;
אויםגעבױט םאר די םעםבערס .װי דער
עדױקײ^אנאל דעפארטםענט איז געװא־
ר*ז * מוסטער םסר דער גאנצער אםערײ
?עז םעדערײמאן יאװ לײבאר .װי דער
העלטה סענטערu n ,־ ױניטי ^עמפ ,דער
ארבײטסלאזער אינשורענס ,גלײכע צוםײ-
לוננ םון ארבײט 6 ,טעג ארבײטט װאך,
און די אנדערע דערגרײכונגעז פון דער
אינטערנע^אגאל װערען םון די סרבײטער
םוז דעד גאנצער ורעלט באװאונדערט .און
אט די סלע״געװינסעז איז אינסטיםוציעס
זײנעז געיפטאנען איז געםאחר םארניכטעט
צו װערען .זאלען םיר געווצז ,םרענט ער׳
מטעהן און צוקוקען וױ סען םארניכטעט
ךאס אלץ און מװײגען V
עס פרעהט איחם ,זאגט ער ,צו זע־הן
װי די באסטאנער ױגיאן געםינט זיך איצט
איז הענט םיז םענמעז וועלכע האבעז סײז
אנדער זאך נים אין זינען וױ בלויז די
אינטערעסען םח דער ױניאן .די בלומען
דא אויפ׳ן •לאטםארםע ,זאנט ער ,זײנעז
ס סימבאל אז די אינםערנעמאנאל װעט
װידער אנםאנגען בליחען און װסססען און
יוערען ס מסכם פסר די סדבײםער םון
דעם טרײד אח םסר דעד גסנצער ארביײ
טער באװעגוננ.
רײזבערג׳ס רעדע חאט ארײנגעבראכט
די םסרזאםעלםע אץ דער חעכסטער בא־
גײםטערוננ און די ססלאדיםטענטען זזא־
מ ז >ארניט גצוואלט^אויםהצרען.

הסליערין בסגריסט די נײע דזשאינט
באארד איז נאכ״ח םח •רעזידצגם זיגמאז
און פח סלע םימגליחנר םון דער דזשענע־
רסל עקזצקוטיװ באירד איז םס סלע
םעםבערס םה דער אינםעתעשאנאל וואם
חאבעז סזויפיל געליטצז פסר זײצר װניאן.
ער גים  tvהיסטארישען איבערבליס װי
סזוי מ אינטאתעשאנאל איז אויפגעבויט
געװארעז .וױםיי .ליידעז און >ױםיל
סרבנות די סרמיםער זזאבען געברסכט
ביז ווסנעז די יוניאז איז אױסגעוואקסען.
װיםיל םאל די םאנוםעסטשוחנרס חאבען
געםסכט ס םסרזוך די ױגיאן צוצוברעכען
«ח צס סיז ויי ניט גאלונגען ,װייל די
סרבײםאד חאבען םוםינ גצקצססס «ס גים
נ»ר א\ימנ»חטלט»ן יי יײיאן  u pאויר
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אלע מאל געװאונען נײע םסרבעסערוננעז.
די סרבײטער חאבען מיט חנם בלוט םון
זײערע קרבנות ,י זאנט צר ,אויםגעבױט
זײער ױניאן♦ און איצט מוסען ,זאגם ער,
דער אזוי גערוםצנער ״•ראגרצסױוער
עיעםענט״ און װילען טאן דאס װאס עס
איז די מאנוםעקטשורערס נים געלונגען.
די געטרייע ױניאן לײט האבעז אבער בא•
שלאסען ניט צו דעדלאזען םארגיכטע?
זײער ױניאן און זײ האבען אויםגעחויבען
די פאהן םון קאמוי איז װעלעז דערםיחרעז
די אינטערנעשאנאל צו איחר פריחצודײ
גען רוהם .איוזר ,זאגט ער ,צו די םאר־
זאםעלטע ,זאלם זין־י ניט באטראכטען װי
בלויז םיטנלידער &יז דער באסטאנער
ױניאן ,נאר װי םיטגלידער םון דער גאנ״
צצר אינטערנעשאנאל װעלבע דארזי ?עכד
םעז םאר די אינטמרעסען פון אלע ארביײ
טער םון דצם טרײד.
ער שילדערט דאן װי די *לינסע״
האבעז געזוכט צו שטערען די עלעסשאנם
םון דער כאסםאנער דזשאינט באארד ,אי1
װען אלע זײעחנ םאנעוירעם זײנען דורכ־
געםאלעז האבעז זײ באשלאסעז די עלעס־
שאנס אינגאנצען צו באילאטירען ,מײנעג•
דיג אז אויב זײ וועלצן ניט שטי־
מען וועלען אלע ארבייטער אויך ניט
שטימען .די דאזיגע עלעקשאנס ,זאגט
ער ,האבען אבער באװיזען װי אומ־
באדײטענד זײער אײגםלוס איז אויןי די
ארבײםער ,װײל בײ די הײגטיגע עלעיר
שאנס אהן זײ ,האבעז מעהר ארבײטער
געשטיםט װי בײ די םריהערדיגע עלעיד
שאנס מיט זײ .ער םארזיכערט.די נײע
בעאממע םון דער דזשאינם באארד ,אז די
אינטערנעשאנאל װעט שטעהן מיט זײ
און זעהן אז קײנער זאי זײ ניט שטערען
אין דער ארבײט םאר םארשטארקעז די
ױניאן .םיר וועלען ,זאגם ער ,מעהר גיט
טאלערירעז הײז פאליםיהס אין דער ױ־
ניאז .די ױניאן ,זאנמ ער ,איז ,און מוז
בלײבען ,א •לאץ װאו די ארבײםער םאר־
היטען זײערע עקאנאםישע אינטערעסעי,
אז זײ זאלען קאנעז מאכען א לעבען םאר
זיך און םאר זײערע פאםיליעס .ער בא־
דאנלם װײס־פרעזידענט גאדעס און די
ביזנעם אײדזשענטס פאזען ,קרײםער אוז
םאראביטא םאר דער הילף װאס זײ הא־
בעז געגעבען אז די עלעקשאנס זאל דורכ־
געםיהרט װערען אויןי א רוהינען און גע־
זצצליכען שטײגער אח ער וױנשט די w
בעאםטע א יאהר םון ערםאלגרײכע אר־
בײט םאר דער ױגיאן.
די םארזאםעלטע אפלאדירעז לאגנ
װײס־סרעזידצנט האלפערינ׳ס הארצינע
רעדע.
נאכדעם װי האלפערין האט אינסטא־
לירט די נײע בעאסםע האט דער נײער
טשערםאן םיז דער באסטאנער דזשאינט
באארד ,םעם טאקמאז ,איבערגענומעז
דעם טשער.

צר שטציט פאד די וױיס ■ראויחמ•
טען גינגאלד און גאדצס וי\nMm 93>9
גאגריסוננס רעדעס און םארשיחןכען דצר
נײער דזשאיגט באארד וזילױ און שטיצע
אי* איחר ארבײט םאר גרעםעחנ ערפאמען
םאר דער ױניאן .׳ תײס •רצױדענט גיג•
גאיד רעדט װענען דעם דושזןנמראל
סטרייס םון די כאסטאנער רײגקאוט סא-
כער װאס ער םיחרט איצט אן און די
פארזאםעלטע באשליסעז צו באגריםצן n
סטרײקענדע רײנקאוט מאכמר פיט זײער
קאםף און זײ װינשעז א שנעיצן זינ.
די םארזאמלונג געטט אױו אז איע•
שטימיג א רעזאלוציע צו באדאגקען דער
דזשענעראל עקזצקוטיװ באארד ניין דער
איגטערנעשאנאל םאר דער הילוי ײאס איז
געגעבען געװארען דער באסםאנער ױניאן
אין דורכפיהרעז די *ואהיען םאר די דע•
לענאטען צו דצר דזשאינט באארד.
ביזנעס אײדזשענט אײויק אאזצץ
אנאנסירט די דײטס םון די מיטיגנעז po
יעדען לאקאל און פאדערט אויף די בא•
אמטע םון יעדען לאקאל צו אויפנצחםען
די ארבײט םון זײער ױניאז וועלכצ איז
ביז איצט צוליב די אינערליכצ רײסע״
רײען אזוי םארנאכלעסיגט געװאחנז.
שפעט אין אװענט האט זיד םארענ•
דיגט די מערקװירדיגע פארזאםיונג םון
דער באסטאנער דזשאינט באארד איז די
איטע ,װי די נײע ,דעלעגאטעז זײגמז נאך
לאגג געשטאנען אין האל און סיט בא״
נײסטערונג נערעדט װעגען דעם נײעם
גײסט םון הארמאני און אײניגקײם וואס
איז ארײנגעבראכט געװארען אץ דער יר
ניאן װעלכער װעט איצם אינגאנצען גע־
װידמעט ווערען םאר דער ארבײט ‘צו םאר-
בעסערען די לאגע םון די ארבײטער םון
דעם טרײד.
מיט א םרישער בלום אין האנט pv
םיט נײע האפנונגעז איז הארצעז ,חאבען
די מיטנלידעד פון דער דזשאינם באארך
ארויסנעםאדשירס םון דער םארזאםלוננ
װאס זײ ײעיעז לאנג נעדענקען* .
םאלגענדע זיינעז די נײ ערוועחלםמ
בעאםטע םון דצר באסםאנער דזשאינם
באאדד:
טשערםאז — ה .טאקמאז ,יאקאל  2ב
וױיס־משערמאז ־־־ ס .שפיגעל ,לאק.73 .
טרעזשורער ~ סאיוואטארצ םיטיפעלא,
לאסאל  .80רעתארדינג סעלרעטאר — נ«
לינילאןי ,לאסאל .12
ב א א רד א װ די ר ע ק ם א ר ס :

ה .נױמאז ,לאקאל  ; 12ם .סגײדער,
לאקאל  ; 39ה .בײקער ,לאקאל ; 46
א .םינקעלשטײז ,לאקאל  ;56מ .נמזבצרנ,
לאקאל  ; 73אל .דימינא ,לאקאי
םיגאנם קאםימע:
ב .לעװין ,לאסאל  ; 12סעם םנײדאר,
לאקאל  ;39ם .לינסלןי ,לאקאי  ;; 46אב.
ראבינאװיץ ,לאקאל  ; 56א .קויצר,
לאקאל  ; 73א .דימארדזשיא ,לאקאל .80

יוניאןסאםןזנענען?ננעפמדיעפמסהעפ־שעמר
 .װערסturwm
)׳•לוס *ון זיים (1
די אונמוםענתז כרעננעז מוױנ׳זטע רע־
זולטאטען.
די *דבייטער פוז די ׳ןןעיער זײנען
געוואלדינ נאנײםטערט פאר דעם ארגא־
גיזײציאנם קאםפ״ן און ניבען אויםדרוק
*ו זײעד באנײםםערװג דערמיט >ואס זײ
טעקסען ויך םרײװייוינ םאר׳ן ארנאניז״־
 tyrקאסוײן .א בײ׳&פי? פון דער נאבע־
>ער ארבײט און ענטױיאזם םאר דער זאך,
ה^בען באװיזען די *רנייטער םון דעי
.לייאן סאםטום״ פון  266װעםם 38טמ
םטריט .וי באאםטע פון רעם דערםאנטען
 M rחאבזנן זיר נעטעפםט טים ■ 3רא־
»עגט םון זייערע װיידזשעם פאר דער נאנ־
*ער צײט וואם דער ס*ם»יץ וועט אנ־
׳•
ה*>טען.
די ארנאניזאציאנם ארבײט םאר־
םעחרם זיד װאם נתהרער און נמחרער.
און די פצםיטעס םאתרעםעחנ! זיר איו
דאריבער נויטינ םאר זיי « טעהרמר בא־
»ומנמן ■>»  .nזײנען דעריבער די חברה
םונ׳ם סאםוניםםימןז נעזיגדעל נעװען
דז׳פענטעלרײם און האכעז ארויסנעםוםם
פון יצקאל  2בילדיגנ ,װאט איז נצפסט *ו
דןר דזטאינם ב»וארד .די גילדיננ איז
ניז איצט נעוועז וי פעסטוננ פון די
*זוי גע־וםענע לינקע .איצט איז די
בילדיגג די»זעדקװ»וגמרם »ן חנר ארנא־
ניזאציאנם .ms'Dip
וויכםינע *רבייט אין  t nאתאני־
זאציאגם מוםיםע ,ויאס איז אוגסצר דער
אויפזיגט יון מ ן סאויאן ,םוט די m v
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קאמיםע װאם באשטעהט  pcםםויר4
טוםטערםאז p 'o r in ip ,איך j n n is
זײ גינען אכטוננ אויף די ארנייםער TO
די אראפנענומעגע ׳פעפער ,און *םענדען
םיט ■ינפטליכקייט און םיט נעדויד »ו
יעחןן קאמפלײגם ,אוז *ו יעדער סארט
ארבייט װאם דער טשערמאן נעז Is Mkp
און גרורער *יגסאזוספי םוז דער םעםמל־
םענט ס^םיטע אינםםרצקטעד זיי צו םאן.
נרודער ■ינקאװםסי װידער ניט זיד
א• םיט דער םעטעלםענט פאנדט^ ,TO
םארטטעזזט זיך ,געםט אויך אן אײנטייל
אין דער «רבײט םון ד»ר צרנאניזאציטז
קאםיטוג אנןר די הויוט זארנ  r״  »jאיז
צו ם«כע 1נוטע  ,oaigatgOBoאח װאס
ניכער וי םעטעלםענטם »ו םאכען .כרי
ד• ארא9נענומענ׳* 1רבייטער  nrtyנים
דארםען קײז םו יײדעז אוו אי 1דער *ר־
בײט איז בר• .ינסאמספי> ,ױ איכמר,
םעוזיג און ,ווי םיר הערען ,ערפאלנרייד.
יי >אסא>ען״ װידער טםעלעז *ו די
םיטגלידער *ו דעד ארבײם .די פרײװילי•
 tfארםעע םון  o nארנאניזאציאנם *DSP
■ײן חאט זיך >ע»»מ יואך וױדער באדיי•
טענד םארנרעטערט  nsפ«רב?09רנTO 1
ואט איז מ א מ וואם מ ז דאיוי .poyn
מען דארוי ח*בען אינערנעבןנה״ג^ -אר־
נאניזירםמ כוחוו^ ערפאחרוגג און »נ»ר־
גיע און דער אמאגיואציאנט קאס9יח
וועט זיר סרויגען םיט w־j>SB
איג׳ם ו ת ס רעפארטסצגט מח ט •it
די ארנאניזאציאנם ארניים גאר אױםמד
צ ײ מנ ^  !n r toװ מ »י •יײי■  T tא
םינערחאפנמ כמטמסײגס יואיוגטיחמזת
הןוםינמם  toאסת׳ע  w nאון פיילארם
*ײנעז אחים װאוגדןרבאחנ jtroretD
די יואסוניסנמן  iruw rאין ת ר או מי ט
» מ ר זיי וחני׳מ באוינט אױיי TO ■ n r
סרינ1
נרודוװ•  rnwwroaדצד םומרוױי•
״ני  t n toאתאניזייאאז ארנ^יפ
װו ס ■ aw aarosnיחוט ד« ■וגײט

»! aינאפלימײ■ TO

מז ד מיי ^ און  p o smטים די
מו מ צד ם וואט  .TO r ro p rsoן
רינמלם  o n״יי ס מ Itna
4T0W

אוז דרעסמאבער יוניאן
םון כ .םאזער״ םעהרעטאר.
* רענולאר םיטינו סון דזטאינט
באארד איז א§נעח»>טע 1געוואחנ! פריי׳
טאנ ,דעם 26םעז אוינוםט ,אין אימזער״
גע־פאנאל נילריננ 3 ,וועםם 16טע סט.
ט׳פערסאן — ברידער נ .פאייאן.
ק מ םי ט ע ם:
א ס^םיטע באטכמחענד םון נ.
םײגערםאו אח ח .בלאס ,איו אויםנעםרא־
טען ם«ר דעם דז־פןוינם נאארד אין נא-
םען פו» דער ארבייטער קאנםערענץ טון
.האיאם״ .די האםיטע ח»ט אינעתענע־
בען ,יצם בײ א סאכםערענץ ױאס איז
העצטענם אונץהאלטץן געװארען ,כ־י
װעלכער עס זייגען נעווען פארטראטען
םייע טרייד ױגיאנם איז עם באטיאםען
נעװארען צנצופאגנען א דר״װ *ו tpesr
« ם*נד פון  600,000דאלאר *ו ערםענלײ
כען דער ״האיאם״ אג»וםיחרען איהי
העכםט װיכטיגעם םעםיג^ײט צוױשען די
אידישע איםיגראגטען .די אוינען דער־
ם^גטע האנםערענץ ,ה*ט וי סאםיטע ער־
קיעי־ט ,האט אויך באטלאסען אתיםצד
נעבען םערטישיסאםע! אין דעם ווערט סו;
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םיטנרידער דאם זײ ואלען סזיפע( ייזע
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אין איהר ארבײט לםובח די איםי•
נראנטען.
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חאיטען נעײארען  sסאנפערענץ ivriiv
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דיססוטירט נעײארען די םאלנענדע צװיי
■ונהסען :
 m .1םאריאננ םוז דער ױניאן,
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סאונםיל טעיער זאיען ביויז באטזפטי־
נען נוט׳פםייענדע א־נטעינע־שאנאל םיט־
נלירער.
 .2די •ראבע  pcאנ׳צטעיען ארניי•
טער אויוי » o nיאץ  pcדי >ועלנע חא־
נען םארלארען זײערע ■רעצער דורך o n
רעארנאגיזײ׳טאן ■ונקט אין אוגזער אנרי־
םענט.
ער באריכםעט אויך ,דאס אײנינע םון
די גרעסערע עעוער וועיכע האנען ויר
ביז איצט נאך ניט רעדזמיםטרירט ,און
װעלבע מעז האט נאםראכט איס קאטו־
ניםטי׳שע םעםטוננען ,האבען איצט אײנ
נעזעהן װי נאריש ז״ער טטעלוננ איז,
או| האנעז זיך  o v ie o ’r n nטיט i n
אינםעמעטאנאל .די שאיגענרע i m r
נעפינען זיך צװי׳שען די ,וועלכע האבען
זיך לעצטענם : c i ’io o ’r n n
לואיס ,בא1נס און נאיענהע.1
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 .r tiװײננ18םען.
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סװארםע1ם אין אינטערנעשאנאל ניל־
דיננ ,אוז האט זיך דע1יבער אינעתמקלײ
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רי נײע העדקװא1טערם.
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וואס איז?DPSTDpy
 opWapaאיז איינע פון די וױכסיגססע ערפמדונגען »מ
חזר םעדמינישער וױסענשאסם .דאם איז niypm^apatna a,
וחזלכעם חמולירס דעם םאנען און סארנעחםם דעם ■יאץ סץ
 .fitnparopביסער־81לץ ,חכארבער ,ביםער-װמםער ,לאקחדז
*אוחור ,ממװקערסע אדער נעסארבסע ■יללען ,און נפך פילע •38
דערע אלס־ ס8ד* סע אאפיחר-םיסלען סאר 1חןלכע יעדער טײן.
סרױ אדער קי 73פלע3ען ױך 98סרעקען.
 DpaVoppאיז  gטסאקןזיאד חרך און ת ר ך  opאי 1גע־
שםאם ו5ץ טעם און וױרקם געיאסען און נאסירייך נעגעז 8לע
סארטעז סון סאנעךסארשסאיתנ jm .״םעײעז 8יער קרעםיפען.
 a ojrnaכאקס חיי3ם און איבערצײנם אײך•
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סאקאאוזװאנזעםיוועלעןאײביגלעבען;
קלאגמנ  rמו m mזױ!
 poפיייו ׳קורינסקי.
 i nהאגינאאער סי:ססי:הט םון דער
 m :p n p nסאפם : opnעױנם איבער
חןם םענמ>ינען אינסטיגקט pp ,ה*נעז
צוױי  poדי נעםםע >ון אונזערע רייחען
 opnpoipקארםניוםינ* ,וזן רחםנות,
וױ סאנינאאען סאנען ,וױ א האייםא־
>יסםיטע םאכט  ppפעה־נ קאלםבלוםי:
אזא  ■npoצו נאנעהן•
או::לוינציך  — j׳ערײעז פייע  vivo׳
>ימ םײלער — ,אז אזא נעם״נער ,נרוי־
זאםער טאט ןאל נאנאננען װערעז ,ווייי
 oopnpoגיט tp ,סאהא אן װאנזעטי
האנען ניט קײן נזלגים ערנזמ איז א
וואלד in p ,ערגעץ אין א םארװארםע־
מ ם װינלעל דער׳חרנ׳ט ip : ,אםען PP
סריי ,אין א צױױלחירטער שטאלם ,איז
* opiנקםאן מווארען ,איג׳ס נאםען םיז
 ,rpip:אילם pop:ן פון *יװיליזאציע.
דערפאר איז  Dpiדער חידו׳פ ,דערםאר
װאוגתרען זיך א וועלט כמושצן ,אי1
וועמענס הערצער  dpנעפינם זיך גיט
שײן שום צװײפעל אין  i nאונשולד
םון די צװײ םארםיחןר.
ײער  pp opאבער באפאגט םיט m
םענמליכער נעשיכטזן ,װעלכע איו םיט
בלוט נא׳פפריצט םון םארטירער ,םון
םרײהייטם־פעםםער i n ,דערװארט * f t
 >poאזעלנע  pppo .w v'ivn w nאון
װאנזעטי זײנען  pppoניט o m p o in
נעװארען װייל די זײנען שולדי ,:באר
זײ זיעען דערםארדעט געײארען דערםאר
װייל ןײ זײנען נעזוען םרײהײםם קעם־
 ipoopp ,ipoםאר װיםען ipdopp ,םאר
 i nנאםרײאומ פון די ערנידערינםע
און נאחינסע — ז״ערע ׳טװעםטער ױן
נרידער  i n poוועצם —  wארביײ
טער קלסס.
אזעצכע קעםשער זיינען אלע םאצ
אויפ׳ן עטאפאט נענאננעז ,זייגעו אלע
םאל אוים׳ן ׳פײםער־הױםע) פארברענט
נעװארען .אזעלמ סארטירער זײנען פא־
ראן איז די חונדערטער טויזענםער אין
די *נאלען פון  i nמענשליכער נעטיכממ
 ppנאך־ נמהרער זיינען  piאזעלמ,
וועלנע וײנצן ניט ארײננעיפריבען איז
 i nמענ׳פליכער נעמיכטע .װייל ם־ד
ניבעז זיד נים די םיה אזיםצונעםינעז וײ
און זייעדע נעםען םארהײלינען און פאר־
אײבינען.
וױ אזוי םינםםערניע האט אלעםאל
נעזוכט »ו באקעםםען די ליכטינקייט ;
וױ אזוי םען פלענט זיך אלע סאל אפרע־
כענען םים ױ וואם האבען נע׳שםרעבט
*ו װיםען און *ו פרײחײט ,פאנעז םיר
האבצן א סלײנעם באנריוי פן דער יע־
נענרע ,װאס דער פראטעםעאי׳טער םיטה
דערצעהלם אוגז :
די נעטער האבען אםאל נאהאלטען
ואס םייער פאו שטזרבליכע םענשעז.
פראכמטעאום חאט דאם םײער גע׳ננב׳עט
איז דאם נענעבען צוס ט  \vvivםאר זײ1
נענרויר אי| •ראנרעם .םאר אזא אוננע־
הארכזאםפײט און רעװאלוציאנערען
ט«ט האכען איהם די מםער ,וחגלכע
האבען מװאלט זזאלטען די נמכשעז זויז
שסלאפעוײ און אוםװיםענחײט ,בא־
שטדאפם  :זײ האבעז איהם *וגעשםידט
 vtא םעלז און האנען איחם נעלאזען
«זױ זיר םאטערען איז אײניגע לײדעז.
חנםאלם האט םייער באצײכענט װי־
 ,traנאצײכצנט נאוואוםטזײן ,באציי־
מנ ט חװואל(ציצ און זינט יעגעם טאנ
האט םצן חנוואלוציאנערען נאשסראפט ;
זינט רצטאלט האט טצן באשטראפט די
תנינע וון ל מ תאבצן נעויכט נײצ וחר
גצן און נייצ »אגצן און האבצן רצוואל־
טירם נצגצן ראט אפגע
ונעלעבטע און גענעז
דאס אלםע.
אדס און חוח זיינען אראפגעשלײ־
דערט נצװארען אין אייבינע זינד און
יצצגד ,װייל »ײ האבצן נע׳גנב׳ט דעם
צפצל פיז  runn nדי נעםער נלויבען
אין אוםװיסעגחײט און די אינטעתאציא־
נאלע םיראנישע םאכט נלויבט א'| ראס
זעלבצ.
יעזום איז נימרײציגט געווארען,
װײל צר חאם צוםיל נעוואוטט ,וױיל ער
«יז נצווצן א חװואלוציאנער ,וױיי ער
חאט נצשסצלט אין מפאחר די ארים־
סאקראסיצ פון דצר רום״טער טיראנײ.
דצם אגטלפטצגצט שיזליטי ,דצם נלאדיא־
םאר pvmMno ,זזאט טצן «תן םים־
לײד דצר׳חת׳צנ^ יוייל ער וואט נע־
שט׳נלט איז נצטאתר וי הערשאםט םון
די דאםאלסםדינצ צקאנאםישע באלעכא־
סים טון חנם וטורצײםינעז תים ; ווײי
 ifחאם  dsnbisדי דאמולםמדיגע
׳ייזלאטיס •אר חנ מי ען iw .אזױ גצהט
די  m v nביז םיר תוטצן צז  a nאום־
גרחםנות׳דימן ם אננר תי מנדי מז ,טי־
ראנײפצן מזיגחגי פון דעם »«' ט ײיס*
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ארױסטרעטונגען ,יעדע אנאזיציע •IV
דריקט ער אוגטער די טיחיל״מטײנמר מון
ןײן אײזערנעם קנאםעי .אומצעחליגע
איאזיציאנערען #רעכעיען ,טוט ער אויף
דעם עיעסטרימען ׳®טו> פארברענען ,און
מאסען טוט ער םיט זײנע ?אגאנעז םאר־
גיכטען .דאס איז אן אײביגער האסוי םון
םינסטערני״ע געגען וױםען ,געגען ייכט.
װי אזוי אולחז מנו ת׳דינ דער ?א#ײ
טאיליססײשער קילאס'איז אינ׳ם קאםוי
פאר זײז מאכט^ ,ילדערט אוגז דזימעס
^אנדאן אין זײן בוך ״דער אײזערנער
קנאםער׳ .אין א דיםקוסיע װאס קומט
םאר אין דעם אריסטקראטישען *יטערא״
רי׳עעז סיוב ,די םייאמאטען ,װי אײנער
א  dkdpmiענטםערט צו אײנעם ערנסט
עװערמארדי ,דעם ארבײטער־םרײנד ,ער
זאגט צו איהם :
װען איהר װעט אויס^טרעסען אײער
םיל פארישריבענע ^טארסע הא־נט נאך
אוגזערע פורפורנע פאילאצען ,וועלען םיר
אײר וױיזען װאס קראפט איז .אין די
דונערען םון באםבעס און ?ארטעדזש און
אין דעם געװימער םון מאמין קאגאנען
װעט אונזער ענםםער געהערט װערען.
םיר וועלען אײך ,רעוואילוציאנערען ,צױ
םאלען אוגטער אונזער ?נאםעל ,און םיר
וועילען טרעטען אויף אײערע פגים׳ער .די
װעילט איז אונזערע .מיר זײנען איהרע
באלעבאטים און אונזערע װעט זי םאר־
בלײבען.

אט די שי^דערונג םאכט מילאר,
װארום די שװארצע האנט םון דער קא־
•יטאליסטײשער געזינדעל האט סאסא
און װאנזעטי דערמארדעט .דערםאר איז
די זעאבע מװארצע ד»אנט באגאנגען דעם
האלםײל מארד אין  ,1887און דערםאר
האבען זײ איז  1916דזשאו היל ,דעש
א .װ .װ .מאץ ,פאעט ,דעם רעבעל ,דער•
הרג׳עט .זײ חאבעז די אלע מעגשען
דער׳הרג׳עם ,יווײל זײ האבען געדורשט
נאך װיסען און םרײהײט ,און האבען
דאס געפרײדיגט ,וױייל זײ האבען םאר־
טײדיגט זײער ק>אס.
סאהא און װאנזעטי זײנעג אםת,
חןרמארדעט געװארעז ,אבער זײ זײנען
געביציבען הע^דעז ,םארטירער .זײ ?ײנען
נעשטארבעז װי עס •אסט םאר רעװא״
לוציאנערעז צו שטארבעז? .ײ ד»אבען
זײערע קערפערס בילויז דערמארדעט,
אבער ניט זײער גײסט ,זײער נשםה,
זײערע געדאנקען .םרײהײטס געדאנקען
און םרײהײטס־מארטירער בלײבען ילע״
בעה דאס ארט םוז םרײהײט האן סיײ
נער ניט םארנעמען .װי זאגט דער אםע־
־ריסאנער פאעט װאילט װיטמאן:
װען םרײהײט םארילאזט אן ארט^ איז
זי ניט די ערשטע אװעקצוגעהן און ניט
די צװײטע .זי װארט ביז אי5ע* ,ל vװע״.
לען אוועקגעהן — זי אזי די >עצטע...
ײעז די םרײע מענשען םון די קינם־

טיגע דורות װע^עז ^עזעז די געשיכטע
מעגשחײט ,וועלען זײ צװישען
םון
די אוםשטערבליכע נעםעז ,װי א זשאן
בראיה א לינד ,א •אללאם ,א •עראוד
םקאיא און א טשערנישעװסקי ,א דײנס־
דאל ,א העדעל ,זשעליאבאװ ,ראװאשאילי
און קאזעריע און אומצעה^יגע אנחנרע
םארטידער — אויד געםינען די צוױי
אומשטעדבייכע מארטירער — סאסא
און װאנזעטי .און ביז דער דעמאילסט•
דיגער צײט ויע^ען זײ בלײבעז איז זכתן
םון יעחגז םרײה״טס־דענקענדען מעג־
> Wאיז איבערהוייט אינ׳ם זכרון םולם
ארבײטער סלאם.
םורכםלאז און טרײ ,מיט׳ז קאפ הויך,
םיט׳ן חתעז ג*ײד ,און זײערע הערצער
פול םיט סעגשליכע געםיזזקען און
זײערע מוחות םו $מיט הלאםען בא״
וואוסטזײן און *יבמרציעונג םון אוסר
שולד — זײנעז זײ גענאנגען צום עלעקט־
רישען שטול; זײ האבעז אזא םוט און
שטאלץ באװיזעז ,אז אפילו אין דער
נאכט -ווען ט׳האט זײ דערמארדעט הא-
בעז זײ געי^עבט ,געל;1ב  6אויןי דער גאנ־
צער וועלט .און מיר זאג* 1אייה אז סיר
זײנען שטאילץ םיט זייער טויט ,יונקט
װי םיר זײנען שטאלץ םי “5אלע אזנזערע
םארטירער ,םיט די מרבנות םון אונזערע
רײהעז ,װעילכע זײנען נעפאילען אוי\י דעם
םזבח ®יז טיראנײ איז קנעכטשאפט.
אנשטאט קלאגען ,זאלעז מיר זיד בע•
סער ארגאניוירען ! ארגאניזירען ׳ אין
שטארסע אינחטטריע?עי עקאנאםישע
ױניאנס ; אתאניזיחנן זיד אזױ ,או םיר
זאילען קאנען צו יעדער צײט ארויפוו*ר•
םעז א מורא אויוי דער קאייטאליסטישצר
מ^זאח ; ארגאניזיחגז זיו אזוי ,אז םיר
זאלעז קאנצז דענקמז איז האנדילען ®אר
זיה דצנחען און חאגדצצו װי א קלאט
םי #ײעמעס בילונדטראימנם עם דראחען
?יך די רעדער םיז אילע אינדוםטריעז,
אמאניזירען זיר אזױ ,אז סײ m w p
י ח הירכעז׳ איז םײ חנױבליסאני׳צצ אוז
דעמאקראטישע שםאטסמעריכמען זוולען
זיד מים אונז נים מעהר סאנען באטצען
וױ םימ מאריאגעטען ; ארגאניזיחנן ויך

אזױ #גיו מיר זאילאן זײן ככח אוגצטצן ׳*יןומן ו מייז • twפיייײווײימ -m
®ח ת ם קאוי$אייסט״צעז נצדנחנל  JOJW nװימן 1סיר umm itunMia r j
 naפארשידצנצ  lima ,t s t f 'M n tסיד
סאנט, .
tn
*ז v * «v
און בל זמן מיר װעיעז דט חאנען  :ivovצרגסט די i wי ד
*inaa
• (,wז
דעם שכל אזו צו ארגאדדרען דך וחותן  nsאײנ׳נס  a t'M׳• nip
 Iinnפון in ,rm
מיר אזוי יאנג יײדען םון די איע אוס• פרנאניזירעז זיר אזױ /,י ז וי w i n
זפלען גיס נלויז א לפזונג יײו״ ופר mi
געחנכטיגקײטען און מאטערגישען ,און
די טײערסטע פון אוגז װערען מיט ז״ע• ןאלצן אין לצנען קפנעז פארװירקליכפ
ווערען.
 nלעבענס באצאלען.
פרגיניזיציע רארוי זיין אונמר )ײ■
די איע
װילעז מיר מאכען א סו1י
מאטערנישען ,וױרען מיר גיט ברעגגען ר*:שאפט I
סלפנט ניט ,נ*ר ארנאגי^ט ויר —
קײן אומזיםטיגע קרבנות אױזי דעם מזבח
םון חאפיטאל ; וױלען מיר אלײן ניט גע״ ^מאניוירט ןיף ריכטיג I

״'Said.

•

ורייטפגtsnas ,

נערעכפיגקײפ
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ױלעצטעשעהנעװאכעזאין יוניטיהדז
יי

m

--------־

״&אלימיקם״ און ״טױרטעל מױב״ אין דער

 wחױז— .

h

״זשוליק^

ערשײגט — .א פײדזשענט ״לײבאר דעי״.
םון י .מ .לעװיגסאן
די צײט שטעהט ניט אויף אן איט.
אט איז שוין אריבער א :אנץ יאהר זיגט
די ױניטי איז באנליקט נעװאחנן מיט *ז
אײגענער ביהגע ,אוגטערץ םרײען הימעל,
ארומגערינגעלט מיט װאלד םון אײן זײט
און טײך םון דער צװײטער  :אן אטת
ראמאנםישער פלאץ ,װאס גיט צו נאטיר־
ליכען חן און אטמאספערע צו װאס םען
זאל דארט ניט אױספירען.
די ביהנע ,װי מען האט עס געקעגט
ערװארטען ,איז געװידמעט אלם םתנה
דוד •ינםקי׳ן פאר דעם אעטערעס און
איבערגעבענהײט צו דער ױניטי .זײט
עטליכע יאהר װי ער איז עולה ר:ל צו
חגר ױניטי הויז יעדען זוגטאג אין דער
טריח ,כדי צו אםוזירען דעם באשטענדי־
גען און דורכװאנדערענדען עולם ,װאס
קומט הערען זײגע גלעי״״ענדע םארלע־
זונגען .ער איז ,אזוי זיר אויסצודריהעז
א שטאנדהאפטינע איגסטיטוציע.
*» * #
םאראיאהרעז ^אט מען אױוי דער ביה־

נע געשטעלט דעם ״םאנאנראוי״ ,אז אײנ־
אקטער ,איז װעלכעז דער מחבר שילדערט
חגם קלײנשטעםעידינעז יעבעז ,ארויס־
ברענגענדיג אלע ארטיגע טיפען  :נחמן,
ת ר צוריקגעקומענער םון אמעריקע ,דער
םסור ,דעם גנב ,רב׳ חזן ,תהל און אפילו
דעם שטאדט משונעגעם.
וזאי־יאחר האט טען אױסגעלליבען
דעם אײנאקטער ^יאליטיקס /םון זעל־
בען מחבר ,אין וחניכעז עס װערט בולט
ארויסנעבראכט די צופױיטקײט םון דער
סאפיטאליםטישער ארדנונג .דא װערט
אויפגעדעקט א סאנספיראציע םצד די
םיהרער םון פאלק ,עס ארײנצושלעיעז אין
םלחםה ,טראץ דעם װאס דער קאגצלער
איז געגען אזא נעװארדטהאט ,װײל ,װי
ער װײסט ,זײנען יזיים שום אורזאכען
םאר הריג נימא.
אט זעהט םען דעם פיהרער םון די
געלע ,דאס הײסט? ,אפיטאל ,װעלכער גיט
אן די םויילע תירוצים ,אז דער כאומרשט־
דיגער שוגא האט די אײזיעז פארכאיט.
דער םיד>ער םון די שװארצע ,עס הײסט
די הירכע ,טענה׳ט ,אז מעז דארוי םלחםה
ה«לטא 1צוליב באקערעז דעם שונא צו
זײן רעליגיאז .דער םיהרער םון די
בלױע ,װאס רעפרעזענטירט דעם בלוט־
דורשטיגען מיליטאריזם ,זײן הוייט בא־
שעםטיװנג ,סאז ניט דורכלאזען אזא גלעג־
צצנדע געלענענהײט .דער אײנציגער װאם
איז אייזען־שטאלץ נענעז דעם הרינ ,וױייל
ער װיל ניט ארײנשלעפען דאם פאלח אי»
א בלוט־באד ,איז דער קאנצלעד!
איז דאם םאלח אבער דום״• אוז
זײער פיהרער קוסט אויס װי א םילב
געגען די איבעריגע םיהרעד ,אוז אז ער
זעהט אײן אז זײ זײנען שטארקער ,בעט
ער זיר אנצופאנגעז דעם קרינ װאס שנע־
לער ,און א סוןי זאל עס נעמען.
ווען דעד קאלצלער טענה<ט גענעז
קריג ׳ שרײט דאס םאלק םאררעטער ,װײל
די פיזזרער םאר׳םסר׳עין איהם פארץ
פאלק ,אז אנשטאט זיך צו באשעםטינען
םיט די צניגים פון םאטערלאנד ,האט ער
גאר םארבראכט נאנצע םיר איז צוואנציג
שאח םיט א םרוי ביי זיר איז קאבינעט.
דאס פאלס ווערט וױלד איז מעז םיהרט
דעם קאנצלער אראי מיט די געשרײעז :
״םאררעטער! םאררעטער!״
יט א דאס איז דער אינהאלט פון
,פאלי
 dpudv״ װאס מעז האט געשטעלט
* .לעצמען םרײטאג אווענט .ניט אוםזיסט
חאמ ויי צענזור עס םארבאטען אוז די
םגחםח יאחרען.
געשיילט האט מעז דעם אײנאקטער
שלמכט .דעב
ניט ׳ * /
דעם ״פיהרער םון די געלמ״
חאט געשפילט אברהם באלפור )נחםן(.
אר חאט אויסגעצײכמנט געמאלעז דעם
נחמאםען סאפיטאליסט ,װאפ וױיסט ניט
פח רחםנות .געשעםט איז געשעםט .ווײ
יי ראזענבלום !יער באריםטער בארבער(
איז מוחנז ניט שלעכמ איז דאר ראיע םוז
חנם גײםטליכען ,מיט *ױנעננלאצעניש
צום חיםעל .פילי• •אוי ,דער פאסם־
םייסמער ,האט אויםגעזעחען וױ טן אכזי
ער חאם זיד אפיױ א חאפיטשקע פארלפר
יר זיד נע־
ראג אבער אין איגעםײן
חאלמצן איז דאר ראי .אםוו נאםירליך

האט איזי שיפמאן ,םון קיך ,נעשיצדןרם
די ראלע פון פיהרער פון די גחיצ״ ט ת ר
דער פןולסס־פארטרעטער■ ער איז געווען
הכנעה׳דינ ניז צום נטר .ט נטצניט
שםייכעל ה*ט זיך אויסנעשור״ט אויןי
ז״ן נרוי ■גים ,װען די פיחרער חטגען
איהם ניט נעלאזען זיך באדענקען .אוי•
סערנעװײנלױ גוט הןום םיס רחל .r»p
א לעלנערלע ,כטרטסטעריזירט 1י רטל
פון דעם קצנצלער׳ם םרױ .ן< האט ױירק־
ליך נאנייםטערט דעם עולם םיט איהר
האלטוננ אױוי דער גיחנע .זי איז מווען
אז אמת אינערגענענע און נעטרײמ םרױ.
דאס זעלבע סאן נים נץזאנט וועדען ווצנען
קאנצלער ,נעשיילט פון אנ .נרטםנער;
דאם איו זעהר אן אינםערעםאנטער טיפ.
ער האט נעהאם א זעלטענע נעלענענחייט
איהם ארױסצוברעננען .האט ער נעזןונט
די שורות װי ניט איחם םײנט נמן fiV
און דערפאר איו טרויםנעקומען ט שווא־
כער ,ניט אינערצײנענדער ?אנצלער .װטט
זוכט אויםצוםיידעז ט קאטאסטרטפע.
אין אלנעםײן איז עם נעויען ט גצלונ־
נענע פארשםעלונג און סים סיליא אװחר
רא ,די דראמאםי׳פע דירעסםארין ,פאר•
דינט א ײ׳פר כח םאר די נדח *ון ארנײט
װאם זי האט ארייננעלײגט םטי אין ח ד
זשע און סאי אין די װאזנדערנארע חטם•
טױמען װאס זי האט אליין נעצײכענם.
זונטאנ אותנט האט די ױנגװאר^
ס׳הייסט די קינדערלאך פון דער יתיטי
הויז״ אונז אװעקנעפירט אזש סײן סיםטי.
דארט ,אין « שארװארפענעם וױנסעל ,הא־
בען זיי זיך אפנעשםעלס ,און אנטפלעפט
פאר אונז א ׳שטיח פון  o nארטיזען טטד
טאסטישען לעבעז .כינע איז םול םים
םאנטאזיע ,און נאך מעהר אויף דער ניוד
נ» ,און עם דוכט זיך ,אז בלויז סינדצר
האנען אוים׳חלום׳ען סאנטאסםישע ז**
כען אוים׳ן װאהר.
אזוי אמװיינינסטענס האבעז  ovמד
טאז די היניער ,װאס האבען אנםייל מד
םצרשטעלוננ םון ,די טוד•
נוכ־ען אין דער
ומו
טעל־טױנ״ ,לעצםען זורטאנ אווענם ,אויןי
דער »':םקי ביהנע, .די ״טוירטעל טױנ״
דערצעהלט.א םעשה׳לע םון ט פאר׳פסצל־
טען פרינץ ,א דינער בײ א ר ײמן םטנ•
דארין ,װאס ליבט זיד אי 1דעם םאנדא־■
רין׳ם טאנטער .דער מאטע ,נאטידייר,
איז נענען אזא הײראט .אנטלויםט דער
פרינץ םיט דער נעליבםער ,ניז זואגצן
דעם טאםענ׳ם כעם נעהט םאריבער ,אי|
ער איז זיי םוחל.
איז די טעשה׳לע א נאנץ נצװײנצימ
װען מען לײנעם עם איז ט בון** .ױןו
דער ביהנע טגער ,װי די ?ינדצרלאך *an
 ,בען עם נעשפילם ,איז *רױםנ?«ונמן •
־טעהנע לעמנחנ ,װאט האט נעתאלטעז
דעם עולם פארצויבערט.
די •כינעזער םיהרעז אויוי ■יעםמ אױוי
« מאתעם אוםן .דער הויטט *יזםיטר
איז דער ■ראפערטי סטן .ער anyar
תםיד אויוי דער ביחנע פאר׳ן פוכליקום
און נריים *י איז רעדלאננט * . o ftוואט
פעלם אױם  :דארױ צמן א טעםער צסי־
צען צו קוילענען ,דערלאננם ער ט r m a
םעהלט אוים א שטול ,מראנט ער צו א
שטוהל ; ציזזט ארויוי און לאזט ארונטמר
דעם םארהאננ .סיט אײז ווארנ^ טוט
אצעם יואם םען באדארא םאר חנר ס ר
לײעמליכסײם םון די אקטיאחנז .דאר
פראפערםי סאן ערשײנם א'| * .la r i f t
אין .םוירםדםויב״ איז אויך נפוחמ א
כאיאקטער ,ױאם האם נעחײםען *,יא״
זאל״ .ער איז ארויםנעאוםען פאו חנר
םארשטעלוננ ,דערפלערס 1ײן םיםיצ ,אאר•
נעשטזזלט די םארשירענע ramprHM
אין אימרנצגעבעז  a nאינתאל^ דאט
האט נעשאפעז די נויטינע jn yA aeea
איז >וימ די צװײ טירען יו#נצ 1זיך >אנר
זאם םאנאנדעמעעםענט ,חאט » | זיר
 ...או
נעפיהלם
זיצט מען נײם > *r v k
........אט U־
........
ריז אין גארםמז ,ומט a n ,װײם אין
נינע.
די האנדיוננ וזאט ייר אפנאספיצט אין
דעם נארטצן און צס איי אי מרינ  wת ד־
םאנען«ז די יתנ> פויסאילפר  m a nחר
שפילט וױ אסת׳צ סינסטלצר .יצמו־ אאט
דורכנצפיחרט ייי ראיצ אױא<פוױיממ4
)׳ילי״ *י א זייא (N

תרקאנגרעספתױפראנצרדשע •־
יוניאנס אח ױ קאמוניסםמן
)« נריעןי • (1ואייי(
פון ס .ספלפוױיפ׳איק.

•
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די פדאגצויזי׳פע יזניאנם פארענדי־
וײןר ויגרײמן קאםיי מנ׳נז
m
די קאםוניסטןן .דאם איו  injnmאויוי
רעם האנגחוס םון  mאלנעט״נצר או־
בייטם-שאנפעדעראציצ ודןר צעגטראל
םארנאנד םון די םראנ4ױ»י׳«ע טרייד״
יוניאנם( ,װאס וזאט זיו  o m w iדעס
26טען ױלי׳ אין פאריז•
איד שריינ דעם נריעף פון .on«ap
הײנט איז שוין ד»ר דױטער טאנ פיז
םארב׳טערטען ?אמוי צװיטען די צװײ
*ידים .אויןי אײן זייט פםעימן די אל־
טע פ»ר?עמפער ,די נרינדער טון דער
אלנעםיינער ארנײטס*קאנםעדעראציע :
זשוא ,לענואר ,בידעגאר״ ,לאבע ,דו,
>יאמא|( נירא — םענטצן ,װאם חאנען
ןײער נאנצען לענען אװעהנענעבען פאר
דער פראנצויזישער ארנייטער נאװענוגנ.
םון רער צװײםער זײט ׳פטעחעז א
הייפעלע אוםבא?אנטע ױננע לייט ,װאס
םוםלען אןן ׳פר״ען ,רײסען איין א
װעלט .דאם איז * ?ליינע נרופע אפ׳ד
 viאון פארםאםלירטע קאטוניסטצןי
דעם אויםנאננ םון  o nםארניטער־
םען קאםף האט םעז שוין  o; vpv3זע־ז
דעם ערשטען טאנ  ,ojnjjap |ioװען די
הונרערטער דעלעגאםען ,װעלכע רעירע־
זענםירען  1961ױניאגס ,חאבען בשום
אופן נ־ט נעלאזט עםענען דאס םויל אײ־
נעם פון די רעדעד׳םידרער סון די noyp
ניסםען — א ױמען  ,toeװאס חאט זיד
אננערופען .אן אוססארטײאי׳מי“ ,און
ווי עס האם זיך *תיםנעװיזען ,איז ער
נאר דער פערזענלינעד  ^ onpyoסון
דעם באריהםםען ?אטוניסטישעז nn'P
— םעםאר ,װעלכער איז a i'» P n־TU
װ^־ען פון * ױניאן ,װאס צזהלט םו
הבל ...םיער םעםבערם.
כדי צו נאנרײסען  o nאינחאלט םון
רעם ם«ר׳ע?שנ׳םען סאםף םוז םען זיד
אום?ערעז צום  1921יאחר .דאס איז
געווען די צײט װען  mקאםוניזם תאם
זיך נענוםען צעץאססען און םאר׳פסריײ
סען אינער אײראאא .די אױסמחונ־
נערםע אדנײטער טאסען חאבעז זין נע־
לאזט פארפיהרען סון רןר •'}*]*o n
שער סאםוניםטיטער אניטאציע .צוזא־
םען םיט׳ן ״?אמאינםערן״ )לןוםוניסםי־
׳פעד אינטערנאציאנאל( האם זיך נע־
נרינרעט דער ,פראפאיגםער“ )רויטער
זי־
טרײד־ױניאן אינטערנאציאגאל(.
גאודעװ האט אדויםנעלאזען ■ o nרי?אז
צו שפאלםען די ױניאנס און נרינדען
איינענע ״רױטעי' ױגיאנס.
אין דײט׳פלאנד א*ז דאר ■לאן סיאוס
רורכגעשאיען .די רייםשע ױניאנס ויײ
נען נעװען א צו ׳שװערע־ ניסען ,אז מען
זאל זיי גריננ אראס׳סלינגעז .אפילו די
לאסיניסטיש נעשטיםםע ארבייםער הא־
נען ז־ך ניט נעלאזם םארשיהרען פון די
דעםאגאנען .זײ חאבען םארשםאנעז,
װאם הײסט צו ברעמן די ױגיאנסo n .
רוף , :נידער םיט די ױניאגס“ האם
םען םארביטען םיט ״צוריס אין די יר
ניאנס״ .די פאר נאראנים ,װאם האבען
 o nנעםייגם אױן• אן אםת און אאכען
ויך שאר׳עסשנט ,האט  idsאהן o ir
צערעסאניעם ארויםנעװארשען פון דער
?אםוגיסםישער סארטײ•
אין שראנלרײך איז די לאנע נעווען
גאר אן אנדערע n .חאבען די ארבײ•
טער *תאניזאציעס און די ױניאנם T 'p
טאל ;יט .רערנרייכם די םאכם״ װי אין
דייטשלאנד .די פראןצזיוישע ,IVomd
װעלכע זיינען װ״נינער דיסציפלינירם
און כאװאוסטזיניג — זןאכען זיך סאר*
פלאנטערט אין דער סאםוניסםיטעד XV:
וא האט זינאװיעװ .אסנצחאלטצו א
 .*r tדי .יתוואלוציאנןר־םעדיקאליס־
טישע״ שאטיטץטעו —  o nםיינם נרר
פעז םארםאספירםע פאטוניסטצזtnan ,
אויםנעריסען די סאגפעחןראציע פון אינ״
װײניג op .אי»  toni'isriגצי1אר»ן «
נייע .רעוואלוציאנצרפ׳ פאנפערעראצי^
ארער ,װי זי חאט נפוזײסען :״די סאר•
אײנינטע נענעראלע ארנײםם־פאגפעחד
ראציע“ .נאטיריץ■ ,איז סון דער נייפר
קאנפעדעראציע נוװארעז א  y o irtקא־
םוניםםי׳שע םאכערײפזג װא 1די קאטר
ניסט׳ון חאכען.נעסא >1װאס זײעד n on
געלוסט.
אנער ביסלאכוױיז תאט די אלםע
לאנםערצראציצ  ipdip ipbupjצי יױ•
 i nםי או מר  M an nסזן די אלע םאס־
?ווער חלוםות  epi*kipi sonאױם׳ן
נרייםעז ארנייטןר צולם .די אונאעלום־
•ערםע סםרייפס ,װאס די pom .״ יר
ניאנס האנצן אחיסמװץפעז אין אאויו
איז איו  ^n p or p in s iזיינצן סיאום
דורכגאפאלזנ] .דער  opt Mמטפחס
יג ״יוי ײו > ה יי **W . wm
ל ך נאנוםנו ריי מ ^  iw ^u iוץ #מ י ד

ft

האטוניסטישער •ארטײ אויר דעם *p*o
טישען פיחרער פון , i nפארא״ניגטער
?אגשעדעראציע״ סאגאטיען ,דעטזעלנען,
ױאס חאס אין  1921יאחר נעשפאלסען
די *לםע ?אנפעדצראציע.
אזוי האט זיך דאס רערעיע אינער־
נצודייט .יין  1923יאחל חאם 1י
״פאראײניגטע ?אנשעדעראציע“ אלינער*
געיאנט די אלטצ לוים  u nצאחל םעס־
נצדס .איצט האט זיך 1י לאנע 1אדי•
?אל נעענרערט .אי, i n 1םאראײניג־
טער ?אנפעדעראצ־ע״ זייגען פארנלינען
אן צרך  460םויזענט םעםבצרם — אין
 i nאלטער האנשעדעראציע —  700טוי״
זענט '1 .לאםוניסטען האנען pivots
גצװאלט* ,ז 1י ;רויםע אזן אײנפלוס־
רײכע ױניאנם פון באאםםצ און אננע־
שםצלםע זאלצן צו זײ צושטעחן .אנער
 o nחאם זיד זײ ניט אײננענענען1 .י
אעטערהאנללוננען װענען סאראיינינען
זיך סיס  i nאלטער ?א;םעדןנראציע הא״
בען זיך  .o r u n a eאון אין נאר דער
נאהענסער צוקוגםם װעלען צו דצר אל-
טער ?אנםעדעראציע צו?וטען נייע צענר־
ליגער טויזענטער ^םנלירער.
סאר ? nאםוניסםען בלײנם סעהר
ניט איין אויסװענ  :ניט װארסען אוים׳ן
נאטי1ליכען םוים ,זעהן װאס גיכעד
םארלויםען דאס ,װאס איז נאך פארבלי•
נצן צו  , ipo' ipipoאון  ip o 'inהאם
םען  pppoנענוטען ר״דען װענען א
,םאראייגינטען םראנם“  .און אויזי די
?אםוניסטען םענם איהד זיך םארלאזען.
זײ ,אז זײ זאגען ,םייגען זײ ...pp»o
די  njpipinpo'Mםעהלחײט םין
 i nאלנעםײגער ארבײסס •nvBJ*p
1אציע הטלם ,אז די ױניאנם זײ־
נען ניט  p'pפארםײאישצ אתאניזאר
ציעס .צו  mױניאן  tpjppנאלאננען
אלע ארבייטצד ,אוםאפחעננינ םון זייער
פארטײאישצר » pi'ipnpj״  ,oאון ו ד
ריבער  ft* ipj* pארב״טער ,װאס בא•
לאננקן צו 1י  .תיםע ױניאנם״ *p'iw
 jnnppזיך n j»m 1ייהעז םון m
אלטער  .p^ainpojppאײן זאך פא•
 o i nםען גא  1פון זײ  :זײ םוזפן ויר
אונטערװארםען צו אלע באשלוסען סין
 i nםעחחזײט ,זײ  inpoגיט tnpor
און אונםע1נראבעז  nױניאנם פון אינ״
װײניל
נטטירליך ,װילען P»'iiin 1י ?אםו־
ניסטען םון  o nניט הערען .םא  1זײ
איי  o nא םוים־אורםייל .ווא 1ים ,װי
,םיליםעריש״ 1י ?אםוניסטישע ipopp ,
צאך״ ואלען נים זײן אתאניזי1ם ,וואס
פא 1א שמד־שסי? זײ זאלעז נים אפטאן,
פאגען זײ אבע 1װיינינ װאם אויפטאן.
1י זעבציג םויזעגט סאםוניםטע 1וועלען
אייגנעזאסט  tn mאין  i nםאסע םון א
םיליאן צווײ  o in inםויזענט םיםנלי־
 »i po i nױניאנס tp o in .וועלען זײ
׳סוין חאבען צו סאן נים םיט  i nצע•
שםױבטער  in 'P » 'o popsפון זײ
,חיםע ױגיאגס״ ,גא 1םיט 1יMלם~ ip p
םאלענע אויסנע«רובי 1םע n po oipio
ױניאנס ; 1י M1PJPJ pr'OO'jwpp־
 ippװעלען  ipoipiבטל  ,tnpiiזיי ווע־
 ippמענאניש •tnpn jpo'ipp
 ^ . i nם אינ ם ע ח ״ וועם in'Piao
זײן ,באז?״ איז ip i hid .pin"M
פראנצויזישער  ipnoo'iioppבאװענוננ
איי  o nא .■«pp*o'io
ויאס  p nטוט םען  yהאבען 1י *pp
סוניסטצן  |p « 'i ipdupiזיך :זײ ipppii
 m n'iip'Pוײער ,םאראייגינטע *:pp
םעח«־אציע״ ip o in ,אבע  iPo Ppt 1וײ
 ipopjא באשטיםםע צאל  ipoipאיז
 pivoippipp i nםון  i nאלטער *jpp
 ,p'ppinptאויןי  ipoPpiiדי ipapn
 nנאנצצ צײס  ipdpipjנאנצא oipop
nor.
 opn p i paויד IPO'vipmm in 'ii
 popm nחתונח  opn'o :מ ײך •upi
 tpopr ipdאין * pp i n po ipn"i n
* mp poi' popoimo pifpinpojpp ipe
םוניםםישצ ]ipopp o n ipeiiM ,iPBii :
,סמינו־  poאײנינקיים״ opn'o .זיר
נאצײסצגס  ipoupiצונ  1ײנמןopn ipb .
 oin'epiאן אניטאציצ  n ipipiםױד
 psPpn jmPipipDjpp w po i nזיי־
 ipjpj onoiPo twאמײטצו־אײגינ־
 1PU1' i nסאן opn .איז pm
uj«p po ape iponp o n־ dpאזוי
poPm ' i |p;n ipopiopio'iip l'oopn
laanppD ipr'MPnpo i n — in n 'o
 poםצםאו־׳ען — איז  pppdאײנע po 1
די  po oipl'Pדי  ir 'io .מון אײגינ•
סײם״ .םי jpjpoin ” run tptio 1
-ip o . ipj'Pipo i n Oku opmo o n
o e ir i״ p ,aa'Peipenpo ppsp opn
IPT'OMTPPOPTPM'PPO M )10 m o r p i
 ipo'»3ipםיט  ip n ovn op p i nסיח־
ipo "n o m
•ppopp oippp p m ,
 ipoPvnאיו ) pmpלינק ג מ סי ס ט opn
 t* inprao'ip oPpiiwדי |tsoouM .
 opn paדך » anam pjו א מי ס ■ o n

 , , ppצולינ  o o ipi opnאיח  1א חי ס
פון  ip iסאציאל־ 1עמא? 1אטישצ• 1א1״
ט ״ און  inpnvs'ipצו או;ו opn ,צעט־
 ppאיהס  ,oipooivviװען איה ojvp 1
אונו  | p ;m 3פיל »  m jנוצען ,װען איה1
פאלנל ײנט  ppoipoאין 1י 1ייהען פון
1י םאציאל־ 1עטאקראטען און א 1כיים
 o ip iפא  1אונז i n ".ענטפע  1האט
 opi'iipiאויפ׳ן א 1ניי ט ע .1זייגע •pp
מוניסטישע שםיםוננען ז״נעז פון דע״
מאלט אן א־ננאנצען שארשװאונדען.

איה  opn 1נעװים  p ir o-vnv:פון
 ip iשצנ1ליכצ 1אױםפיהרוננ פון 1י
סאםוניסטען o n pp 1יזינצן ^טיננ,
װאם  3ip ip p ip b ip i״  ipoקאטיטעט
 epiאמאניזילט  ipoםאלא־װאנזעטי.
1י  vv oo'jwppבויאנצס זיינען *ippj
םען  ojpopnpaםיט םייםלאו ,טײםיי״
םען און  iP3pnכשום אוםן גיט i n
לאזט צום װארם  o nאיםען כאלינטען
 in n 'oםון 1י ױניאנס  .pnrtעס pn־
כען ניט ]tPBPpnp 1י po ivoDPopio
זײ םא1ז«מעלטע1 ,י אמומענטען םון
 o nםאחיצעמ  i nאלטע .pipnpo 1
״םיר  tinpipoא ” נינ?ײט״ jp3pn 1י
,ם 1ײנ po 1איינינ?״ם״ נעש1יען און
;עייארעטט ,נעםופעט  ppנעשייםט.
 opiאיז  ipoippnpoװ ״ טעג סא 1
 opn on:jpp i n ip i" p ,opiזיך
■ אויוי  ip o n p i nזיצונג םון
o:viW3
 p pppo opn oni:pp״ osp H tie ip :־
i n tie ipin'o poopo3«pi pp pod
 ip p'ppinpojpp״ tp:piop : 3א שא -1
 i n ipipj p'piPptn poשענ 1ליכ?ר
אויספי 1רוננ tie 1י  ipdo' jioppאויף
pppd o n־ ' opmpmםיסיננ1 .י *p rn
לוצי? איז אגגענוםען n inp inpnpj־
נאט?ן ipapn ipopipPn ft * .זיר
po |P3'inp;oiP 1י 03POP) ppyipoip
א לאננ  n : n P 'nאװאצי?  o nנאליפ־
 in n 'o ipoזשוא o .׳ (P3pnזיך -»p
נ? 1אלט?ן  poש ס י ^  . . .םינף p i n־
ipopj — 1י  po i :" ioאיינינליים״
׳׳ • • y
*
װאם  vvtאיז oipo 1י שטעלונג
,

,

סונ׳ם צצנטראלען i n po opo'opp
«לםע ypntpinpojpp 1 1י קאטוניס־
טישע  ponoבאשולוײנט 1י po inn'o
pp ,p'ppinpoipp i n 1ױססזצ3לױ,
זשוא ,אז זײ זיינעז ג?ננ? 1סון •jpop3p
קאס ,1אז זײ  t״ m ipo |P3סיסאו“
 3״ po oopnpo 1י ) ipdpIp״קלאכד

.(*|p ^ " 1P3PlpP
לאננ ? 1
 pn p inטאין*
סל?רס 1י שנמלוננ npoipp i n tie־
1אציע ,װאס איו  pppo o n i'iiP 3אוי!י
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םרייטאג ,דעם 12טען אויגוםט ,הא•
נען אײנימ ארבײטער דרעסםאבער טיר
אונטערגעטראגען א שטיקעל נײעס גע־
דרוקט אין דער ״םרײהײט״ ,אז די ארבײ״
נתר םון ס .נײװם דרעס שאפ  213װ•
36טע סטריט ,זײנעז ניט ארונטער אין
דעם פראםעסם סטרײק גצרוםען םון דער
ױניאן .דצר םארברעכען װערט נאך נדע•
סער דורך דעם װײל אין דעם שאו ארבײט
קויער ,דער ״פרעזידענט״ םיז *זיגמאנ׳ס״'־
>אתאל און בלושטײן דער אנארכיסם !
דאם דאזיגע שטיקעל נײעס איז גמ־
שריבען אין דער םארםע פון א עחןלערונכ
און איז אונטערגעצײכענם םוז א לאסיטע
םון א .דײװיס דרעס שאפ ,װעלכער t :־
פינם זיך אױןי דעם זעלבמז פלאז 4פון חןם
אויבענדערמאנטען שאפ
איר וױל דארום דא אפלײקענען אז
שאפ iאיז ניט ארונטער .נאך מעהד
דערn n
n
אײנער םון די אונםעתעצײכענטע האט
מיט םיר גערעדט איז ארלינגטאז האל אין
דער צײם װאס פענקין האט אדרעםירט די
םארזאמעלטע .און עס גלויבט זיך ישום
ניט אז דער דאזיגער ״קאםיםע מאן״ זאל
האבעז אונטערגעצײכענט זײן נאםעז״ איר
װיל אויך אפלײקענען אז עס איז געווען
א ״יןאמיטע״ אין שאי זיך צו איבערציײ
גען אויב םען ארבײט .װײל םוץ ערםאה־
תנג װײסען םיר ,אז א קאםיטע ז  vה ט
מען...
װאס עס האט יע פאסירט איז דאס
םאלגענדע  :דער שאפ זזאט ניט גע־
סטאפט  10אזײגער וױ די ױניאן האם ;ע־
הײסען .אבער דא װא>ט םען שוין גע־
מוזט אגגעבען א רײע םון אורזאכען אוין^
וועלכע איך קען זיך איצט ניט אפשאעיען,,
אבער אויף אײנע פון די דאזיגע אורזאכען
קען זץ־ די ״פרײהײם״ םיט איהר סקעב
•ראפאגאנדע גראםולירען טיט א זיג ! זי
האט װירקליך ארויםגערוםעז דעם זעלכסט
באװאוםטזײז אנשטאט דעם  pל א ס I v
באוואוסםזײז גײ די איבײםער י נעװען
צײטען ווען א רוױ םון דער ױניאן איז גע־ *
וחגן חײליג און איז אהז םראנען אויסגע־
פאמט נעװארען .הײגטיגע צײטעז םא־
דערט םען א זעלבםט באשטימזגג אםילו
אין אזא אויםערגע1ועהנליכע צײטי און
װי מיר זעהט אויס װעט םען נאך םוזען
םילע שטונדען *אונטערםיןצבעך ביז םמז
וועם אויזי א װעג םון אױםללעהרונג צוריק־
ברעננען די םאראל וועלכע איז געררעז אזוי
טיף אײנגעװארצעלט בײ די ארבײםער.
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די דזשאבערם װעלעו מחען עהרליר
,דורכפיהרען דעם אגרימענטדי קאגפערענץ ,װאם די ױניאן האט אפגעהאלטען לעצםע װאך אונטער
דעם פארזיץ פון אים*ארשעל טשערםאן ,אינגערסאל ,םיט אלע קלאוק
אסאםיאיישאנם םון נױ יארק ,װעם האבען געדינט » גוםען צװעק ,און
װעם פילײכט אויםםײדען » סך טראכעל םיט םילע אײנצעלנע דזשאבערם
און םאנופעקטשורערם אויב דיזע אלע אםאסיאײשאנם ,װאס הא־
כען געשלאםען אגריםענטס םיט דער ױניאן ,װעלעןי גלײך פארשטעהן ,אז
דיזע אגריםענטם דאךםען ערנהאםט דורכגעפיהרם װערען פון א ל ע זײע־
רע םיטגלידער ,אין י ע ד ע ן הינזיכט.
די פיהרער פון דער ױניאן האנען בײ דער קאנםערענץ םארגעבראכט
ערגםםע קלאגען םפעציעל געגען מאנכע קלאוק דזשאבערם ,אז זײ שיקען
ארוים ארבײם צו םקעב קאנטראקטארם און פארלעצען ךערםיט דעם קלארען
פונקט פון אגרימענט װאם זאנט אויםשליםליך ,אז די גאנצע ארבײט װאם
באםעם׳ ־״־־
פון.אלע--------- .
םיטגלידער... . . . -
ןג ^ - ,
אםאםיאײשאנס פראדוצירען ,םײ אין די
די
,אינםײד“ שעפער ,און םײ אין די ,אוי ט ם ײד״ שעפער ,םוז געמאכט װערען
אונםער ױניאן ארכײטס כאדיגגונגען און אין ױניאן שעםער .אין איהר אײגע־
גער אונטערזוכונג פון די נים ױניאן שעםעד ,װאם די ױניאן האט געםאכט
דא נים לאגג ,האט זי געפוען נענונ טאטעריאל װאם באשטעטיגט ,אז די
ח שאבערם פארלעצען דעם אגריםענט אין דיזען הינזיכט טאקע גאר אױןז א
גרויםען טאם שטאג די ױניאן איז דערםאר בארעכטיגט געװען צו םאדןירען,
אז דיזע םקעב ביזנעם זאל גלײך אפגעםטאפט װערען ,סײדען די אםאםיאײ־
שאנם װילען פארװאנדלען דעם גאנצען אגריטענט אין א כיליגען םארם.

\

די ױגיאן חאט זיך איצט אונטערגענוםען א ,גרויםע און װיכטיגע אוים־
נאבע — אויםצורימינען די גאנצע קלאוק אינדוםטריע פון דעם כאאם און
*ושטערענדען אײנפלום-פון דעם צרח׳דיגען ניט־ױניאן שאפ ,װאם האט זיך
וױ א נ ײזע םכח ארױפגעלײנט אױף איהר קערפער .די ױניאן האט א רעכט
צו ערװארםען ,אס וױיניגםםענס ,אז אלע דזשאבערם און םאנופעקטשורערם,
אחן אן אויםנאם ,װאם כאלאנגען צו די אסאםיאײשאנם װאס האכען זיך
פארפליכטעם אױםצוהאלטען ױניאן סטאנדארדם אין זײערע אײגענע שעפער,
און אין די שעפער פון זייערע םאב־םאנוםעקטשורערם ,װעלען זײער פליכט
עחרליך און פינקםליך דורכפיהרען .עם איז דאך פאר קײנעם קײן סוד ניט,
אז םים דעם קאםף ,אויםצואװארצלען דעם םקעב שאפ םון קלאוק טרײד,
באצוועקם די ױניאן ניט נאר דעם םאםענטאלען אינטערעם פון איהרע םיט•
נלידער ,נאר אויך דעם װאױלזײן פון דער גאנצער אינדוסטריע ,אז דאם איז
א  tpnpפאר דעם נעםערען און חעכערען טיפ שאפ געגען די שארקם און די
.םוועטערם״ װאס דעםאראליזירען דעם גאנצען םארקעט אויף דעם חשבון
םון די ארבײטער.
דיזען שארפען ,אײנפאכען אםת ,האט פרעזידענט זיגםאן און װײם־
פרעױדענם חאכםאן אםען דערקלערט צו די םארשםעהער פון די אםאםיאײ־
שאנם לעצטען םיטװאך .אין םשך םון די לעצטע עטליכע װאכען ,זינט דער
קאםיײן נעגען די גים-ױניאן שעפער האט זיך צופלאקערט ,האכען די
ארגאנײזערם און די קאםיטע־לײם פון דער ױניאן זיך אנגעשטױםען אויף א
גרױםע צאל פעלע ,וואו זאנענאנטע ױגיאן ח שאבערם שטאפען אן די םקעכ
שעפער םיט זײערע ארדערס און חעלפען דערםיט צו פארפלײצען דעם םאר■
קעם םים םקעב ארכײט .דער אינטעתע שאנאל דזשאיגט באארד ,האבען די
פיחרער פון דער ױניאן װײםער דערקלערט בײ דער קאגפערענץ ,איז שטארק
גענונ צו כאקעםפען דעט אפענעם שונא םון דער ױניאן ,דעם אפענעם ניט־
יוניאן ח שאכער אדער םאנופעקםשורער .דער ױניאן אי*ז ,אבער פיל שװערער
ווען זי דארןו ,אױםער דעם קאםף גענען דעם םקןזב באלעבאם ,אױך באקעם־
באלעכאםישע
יטנלידער פון
פען די שםילע ,כ׳גגכח׳שע חילף ,װאם די טיטגלידער
פוז די באלע
אםאםיאיישאנם גיכען די םקעכ־ שעפער דערםיט ,װאם זײ שיקען צו זײ
ארבײט .אזעלכע ליגקע נעשעפטען םוזען געכראבם װערען צו א םוף ,ענט־
וועדער ח ר ך די אםאםיאיישאנם זןןלכםם ,אחןר דורך דער דירעקטער האנד•
לוננ פון דער ױניאן גענען די אײנצעלנע אלעו
באלעבאטים װאם פארלעצען דעם
אנרי מןנ ם ,אזיב די אסאםיאיישאנם װעלען זײ ניט קענען צוױנגען גלײך נאכ־
קוםען זייער פליכם.
םיר וױלעןעלױבען ,אז דיזער שטורעם װאם די ױניאן האם אויפגעהױבען
מןגען די חאנדלוגגען פון טיטגלידער פון דער ח שאכערפ אםאםיאײשאן,
װאם שיקען ארױם ארכײט »ו םקעב שעפער ,װעט ברענגען דירעקםע און
שנעלע רעזולםאםען .קלאוק םאנופעקטשורערם אחןר ת שאבערם װאם שיקען
ארכייט אץ די םוועט שע»ער זיינען נים בארעכםינם צו דעם שוץ װאם אן
אםאםיאיישאן םים א יוניאן קאגטראקט גים זײ ,און גענען אזעלכע װעט די
טיםנלידער
יתיאן םוזען אױפנעטען א קאםף נענען איטליכען באזונדער .די
גלין
פןן די באםעס׳ אסאסיאײשאגט םוזען בײ זיך כאשליםען ,אז זײ םוזען
ע חרייך אוז אגשםענדינ נאכקוםען אלע פליכטען צו אונזער ױניאן און צו
לױט וױ דער אגריטענט פאדערט.
וײעדע
ארבײטער ,לױ
•,
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דער רעםערעגדום איבער פראפאר־
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באלאטם וועלען כאלד ארױםגעשיקט ויערען צו אלע לאקאיען .עס איז ס ױן
צײט ,דערום ,אז אונזערע םיטגלידער זאלען אנפאנגען דיםקוטירען די פאר•
שידענע פאזען פון דיזער רעםארםע ,כדי צו קעגען כאװאוסטזיניג און םימ
א קלארער פארשטענדיגונג שטיםען װען דער רעפערענדום וועט אפגע־
האלטען װערען•
םיר דארפען ,נאטירליך ,ניט דערקלערען אונזערע םיטגלידער װארום
דער רעםערענדום װענעז פראפארציאנעלער פארטרעטערשאפט ,וואס די
פילאדעלפיער קאנװענשאן פון דעצעםבער 1926 ,האט כאשטיםט זאל אפנע־
האלםען װערען אין די ערשטע זעקם םאנאטען פון  ,1926האט ניט געקענט
שטאטםינדען כיז איצט .די כאנדע ױניאן־פארכאפער ,װאס חאט אויפ׳ן
באפעל פון דער קאםוניסטישער פארטײ ארײגגעדרונגען אין אונזער ארגאנײ
זאציע אין נױ יארק און אין שיקאגא כײם ענד פון  ,1926און װאם האט
איבער איהר געכאםעװעט םאר נאהענט פון צװײ יאחר ,האט פאר דער
גאנצער.צ ײט אײנפאך דערשטיקט יעדע קאנםטרוקטיװע און פלאנםעסיגע
טעטיגקײט אין אונזער ױניאן װאם האט זיך ניט צוגעפאםט צום קאםוניס־
טישען רוםעל אוז זאנענאנטע ״הױכע סטראטעגיקע״ .דער אוםגליקליכער
קלאוק־םטרײק פון  ,1926װאם די קאםוניםטען האבען ארויפנעצװאונגעז אויוי
דער ױניאל ,האט ,נאטירליך ,געםאכט די אפשטיםונג איבער פראפארציאנע־
לער פארטרעטערשאפט אן אוםםעגליכע זאך אין פארלויף פון לעצטען יאהר״
און נאכדעם װי די קלאוקםאכער און דרעםםאנער םון נױ יארק האבען די
קאטיםארען ארויםגעטריבען םון ױיער ארגאניזאציע ,האט די גאגצע ענערגיע
לאיאלע •♦לײ
־
אין —
...................
 .................םארנוצט
 ...........געדארפט
דער ױניאן
עלעםענטען
און קראפט םוו די
װערען אויז דעם אײנציגען װיכטיגען צװעק — צו ראטעװען דאס װאם איז
פארבליבען נאך דעם קאםוניםטישען חורבן ,און אויםצובויען די ארגאניזאציע
אויף א געזונםען ,טרײד־ױניאניסטישען יםוד.
כלויז איצט ,ווןןן םיר קענען צום ערשטען םאל דעם אטעם פרײ אפציהען,
האט די פיהרערשאםט פון דער אינטערנעשאנאל ענדליך געפונען די םעגליכ־
קײט םארצוברענגעז םאר די םיםגלידער די פראגע פון פראפארציאנעלער
פארטרעםערשאפט פאר אן אפשטיםוננ .די אנטשײדונג פון די םיטגלידער
װעט דאן ווערען א טײל פון דער קאנםטיטוציע פון דער ױניאן ,וואם װעט
באשטיםען װי אזוי קאנװענשאנם און דזשאינט באארדס זאלען אפגעהאלטען
און געפיהרט װערען אין דער צוקונפט.
די פילאדעלםיער קאנװענשאן האט געשטיטט צו גונםטען א םאדיפיציר־
טע םארם פון פראפארציאנעלער פארטרעטערשאםם ,א םארם װאם װעט
געכען די גרעםערע לאקאלען און אפטײלונגען םון דער אינםערנעשאגאל א
פיל גרעסערע פארטרעטערשאפט אויף קאנװענשאנם און בײ דזשאינט
באארדס װי ביז איצט .נאך לאמע און פילזײטיגע דיסקוםיעם האט די פילא־
דעלםיער קאנװענשאן אנגענוםען אזא מאדיפיצירטע ,אדער גראדואירטע,
םארםרעטערשאםט םיםטעם אלס אזא ,װאם פאסט זיך אם בעםטען פאר די
אינטערעםען םון אלע אונזערע ױניאנם אין אלע טרײדם און שםעדם בײ דער
איצטיגעך צײט .די קאנװענשאן האט צוריקגעװיזען א פארשלאג פאר א
םולער פראפארציאנעלער פארםרעטערשאםט אלם א נים־פאסענחןר פארם
םאר א גרויסע צאהל פון אונזערע לאקאלען ,אבװאהל די קאנװענשאן האם
אויך צוגעשטיםט ,אז דער כאלאט זאל חאנען בײדע פארשלאגען ,םאר א
נעלן
םראפארציאנעדער םארטרעטערשאפם און אז
גראדואירטער און פאר א פולער
די םיטגלידער זאלען האבען די ענדגילטיגע קראםם צו באשטיםען ווענען

..

דיזער פראגע.

אין אנקלאנג םיט דיזען םאנדאט פון דער םילאדעלםיער קאנװענשאן,
װעט די רעפערענדום קאםיטע אװעקשטעלען בײדע םארשלאגען אױפ׳ן
באלאט .די קאםיםע װעם אויך טאן אלעם װאם זי קען צו ארנאניזירען א
ברײםע דיםקוםיע וגענע( פראפארציאנעלער פארטרעטערשאםט אין יעדער
שטאדט װאו םיר האכען א ױניאן.

םיר װעלען גאר אץ דער נאהענטער צוקונפט זיך װידער צוריקקעהרען
צו דער םראנע װענען דיזען רעפערענדום ,ןנו זאגען אונזער םײנונג װעגען די
םעלות און חםרונות פון בײדע פארשלאנען .דעתױיל ,םארלאנגען םיר דרינ״
גענד פון אונזערע לעזער ,אז זײ זאלען זייערע םײנוננען װענען דער פראנע
פון פראםארציאנעלער םארטרעטערשאםם םרײ און ערנםם דיםקוטירעז אין
די שםאלטען םון ״נערעכטיגהײט״ .םיר האפען ,אז םון א ברײטער דיםקוםיע
װעגען דעם פלאן װאם די פילאדעלפיער קאנװענשאן האם אנגענוםען ,װעלען
אונזערע םיטגלידער לערנען פילעם װעגען דער םטרוקטור פון אונזער ױניאן
און װעגען דעם היםטארישען הינםערגרונד פון איהרע ארגאניזאציאנעלע
באדערםנישען ,און אז דאם װעט םאכען םעגליך םאר זײ באװא־םםױנינ און
םיט א קלארען נעדאנק צו שםיםען פאר אזעלכע אויםנעםערוננען װאס
װעלען פארשטארקען זײער ױניאן אלס א קאםפס־כדטעל פאר זײערע לעבעננױ
אינטערעסען.

די נײעם ,אז פרעזידענם זינטאן האם אנגעקלאנט אױף .קריטמעלען
לײנעל“ די רעדאקטארען אץ ארויסגעבער פון חןר אידישער קאטוגיםטישער
בלאט די,פר ײה ײט״ ,און די זאגענאנםע ,אײגיגקײט״ ,װאם ווערמ ארויםנע־
געכען פון די ארױםגעשםיםענע קאטיםארלאך פון די קלאוקםאכער און
פאריערס ױגיאן װעט אויפגענוטען װערען םיט פרייד און באגײםםערונג פון
דער נאנצער םרײד־ױניאניםםישער באװעגונג איבער׳ז לאנד ,און פון איע
אנדערע אנשטענדיגע און םענשעךוױרדיגע עלעםענםען אין אונזער םיםע.
פרעזידענם זיגםאן האם דיזען שרים נעםאכט נאך א לאנגער צוריק־
האלטען זיך ,אכער איצט ,נאכדעם װי ער האט די קלאנע געגען זײנע ק אםד
ניסםישע פארלױםדער אױפגענוםען ,װעם ער עם דורכפיהרען כיז צום ענד.
*

*

*

דאם קאטוניםםישע געזינדעל האט אין פארלױף פון די לעצםע דרײ ,פיר
יאהר ,זינט זײ האבען אננעפאנגןןן א קאםף גענען אוגזער יוניאן ,אויםגןך
םפעציעלען ציל־נרעט פאר זײערע
קליבען פחןזידענט זיגםאנ׳ען אלם א
1לעז
גיפטיגע אטאקעס .זײ האבען איחם םארלויםדעט און אםאקירט אין זייער
צײםונג און בײ זײערע םיטינען; זײ האבען װעגען איחם נעדרוקט יליגענס
און פארשפרײם גלבולים װאם האבען ענטהאלטען גענוג עקעל אח אי שטױ•
סעגחײם אין זיך אױפצורענען אפילו א םלאך .פרעזידענט זינםאן איז ,אכער,
ביז איצט פארבליבען טויכ צו אלע אױפפאדעתנכען פון זײנע פרימד און
םיםארנײםער ,אז ער זאל ארױפלײגען א צאם אױף די קאםוניםםישע וועלןז־
חינם .פרעזידענט זיגםאן פלענט אימער דערקלעחןן ,אז ער װיל נים געמןן
דיזער ארויםגןושםיםעגער באנדע א םעגליכקײם צו שאפען פאר זיך פובלי־
סיטי ,גאך וועלכער זײ  i p t f i r nאזױ איםער ,און אז אג ש ט א ט דענ^ װאל»
ער ליבערשם זעהן ,אז זײ זאלען אלײן פארזונקען װערען אין זײער א ײגענער
שםױן.

נזדאחא

יםיר קעגען נאנץ גרינג פארשםעחן װארום פרעזידעגם לינםאן יו א•
~
ואלל
אוםרײגער m an
געוואלט קוםען אין גאריחרונג םיט דיזער
פערזעגליד ניט
פונקט אזױ װי מיר קענען פארשטעחן װאוזס די ארױםנעשםיםענע
סארען חאסעז אזול ווימ■ און כיםער דעס  tssאון פיחרער װאט
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ם׳איז « טעות .ער איז עם ניט .ער
איז «םאל געותן .זײט ער האט אינער־
נענוםען דעם אסט פון פרעזירענט פון רער
א ם .אף ל .האם ער רעזיגנירט פון דער
דעםאקראטישער ■ארט״ ,ערהלעחרם
דעם דעםאסראטיש־פאליטישען קלונ אין
«ה״א צו װעלכען ער חאט געהערט tv
ם׳זאל איחם םעחר גיט רעכענעז םאר אן
,אייגענעם״ . .די אםעריסען םערעריישא!
אף לייבאר םארםאלנט , vנאךפארטיזאן׳'
■אליטיה ,קען איהר *־עזירענט גיט פאר־
םאלנ»ן » •.ארםיזאן״ פאליטיק .נרי 1איז
שוין םעהר נים אויף דעמאסראטישע
צעטרען ,און ענםזאנט זיך אםילו אנצונע־
םען כבודים פון זיינע אםאלינע ■ארםיײ
חנרים .די נרינ׳ם זײנעז פארדאסט
עהרליך צו זײערע עםטער איז דער ארכײ־
טער באװענוננ...
* *

*

װײטער —
״נרין איז אן אנגעזעענער מוער אין
דער םױויס םעדעריישאן״, .
ם׳איז  vםעות ,ער איז עס ניט .איז
קײנכאל ניט נעײען .ערשטענם פארבאט
עם איהט וי סאנםםיםוציע פון דער
סאינערם ױניאן .םעםבערם םון דער יר
נייםעד מאין װאירזערם טאחנן ניט הא־
בען קײן שום צובונד צום קלו־קלוקם־קלען,
צו דער קאםוגיםטישער «1רטײ ,און צו
דער םױױת םעדעריישאז — איז דא g
קאגווענשאךנא׳טלום ביי די םאינערם.
זאל גרין ברעכען דעם באשלום ,װערט ער
אויסנעשלאסען פון זײן ױניאז .שויו דא
א פרעצעדענם םאר  o nאין דער סאינערס
ױניאן .דזשאהן םיםשעל׳ם אסםיװיםעט
אין דער םױויס םעדערײשאן האט דעם
#רעצעדענט געשאםען .ער זזאט זיר גע־
פוזט צוריקציהען םון דער םיװיס פעדע־
ר״׳עאן .ער האט  tv | vdipv3אפיציעלע
מעלדוננ םון דער ױניאן — אדער בײ דער
ױניאז im v ,בײ דער םיװיק םעדערײ־
שאן .נאר  nn vדעם — ם׳איז נײ
גרינ׳ען  tvאיבערצײנוננ  tvדער »רעזײ
דענט םון דער  tvpntwvםעדערײשאז *IV
לייבאר ט*ר ניט געהערען צו דער םױױק
םערעריי׳עאן ,טאר ניס נעהערען צו קי'ן
אײן בירנערליכע  .P’Wt’tvnvדי vםע•
ריקען םעדעריישאז  •ivלײבאר דארזי װע־
רען זיין םעלד םvר  ^ p?vאיהר ■>tjv
םארםע איז ברײט .איהר אינטערעם נעהט
אריבער איע נרענעצען .דורך איהר סעז
ער זאנען וײן װארט אונמםום .זיין  IVB־.
מנדעז םיט  vבירגערלימר vרנvניז vציע
אויםערהאלב דער ^בײםער « « jntvi
מיינם הייגט ,מארנ»ז ,װען־זם־איז> ,וע-
 inבעאיינםלוםם צו טאד זאכעז נענען די
טראדיציעם םון דער  um” 3ivבvוJnנונ.:
»ר איו נעיועו םיז די לריטיהער אינ׳ם
עסזעהוטיװ ססיגסי> םון דער א .ם .אוו ל.
נענען נאמ»עדם'עם DV3״> n t'« tttrר
סיײיק םעדעריישאז ,כאםש ער האט נע־
וואוםט  tvדי שט^קפ ■ערוענליכקײט
נאמפערם װעט פין  vדרויםענדינע *vnv
ניזvציע סײנםאל גיט נעאײנםלוםט וחד
 ,tnאון איצט ווערם די שםעלוננ V3"i
סון איהם ■רpvטיצירט .ער מערם אפט
נעיארען צו vnv. v tn'D ritvםענקונםט
םיז  tn>rronסארט מפנשלח װאס נע־
הערט צו דער םױויפ םמדערײשאן ,געלור
חנז איבערצונעמן די שטעלונכ םח דער
אםעריסען םעח״־״שאן אף לײבאר »ו V
נעװיםער פושנע ,ראם יא .דאם סוט ער.
אבער דvס טוט ער אונמםום — אין אוני•
װערזיטעטען ,אין פירכעז ,גײ •irovnt
הונםטמן םח  M>uf>vטינים כלל־םוער״
אויו םיז ד*נדמלס־לײט .זאם איו נים
ײקא זייז רןנט ,דאס איז זיין םליכט.
* * •
נענ .א .םוק  S3voאין זיין צװײטען
ארטימל סלערער זײז  p ^ p tvאױוי דער
 .vפ .אוי ל .ם«ר איחר ניס נעחש־עז צום
אמםטערדאםער אינטינרנ«י»מ^ .ער
זאנט —
»חנר ירינצי• צוליב װעלכען די בור־

m

♦ ♦

)נ*«’ י ע ו וועגען ענינים אין

דער  vר נ י י • ע ר בסװעגונג(

זמואזיע )די אמעריסאנער( נעםט ניט
?ײן אנטײל אין דער םעלסער־טגע איז
דערזערביגער ■רינציי צוליב װעיוכען די
א .ם .אוי כ נעםט ניט קײן «גטײ> אין
אמסטערחום׳/
וױדער «ן אוניינקט>יכקײט.
די אטעריקאנער בורזמואזיע א>ס b
 db^pהאט זיר ניט באפעסטיגם םיט r
■רעצי■ ניט צו ב*טײ>יגעדזיך אין דער
םע>קער־>יגע .די ■א^יטיקער םון דער
װילסאךגרוסע װעיכע זײנען ארויםגע-
טראטען םאר דער פעגקער־^יגע — >ו*ס
זײגען זײ געװען• ,ראלעטארי^ע פאיויטי־
קער  iדי גרויען םאבריקאנטעז און
חאנדע>ס־?ײט איבער׳ן גאנצען ל*גד װאס
האבען ארגאניזירט •ר^םאגאנדא־יניגס
םאר דער >יגע — װ^וס זײנען זיי געװען,
 bהארעסא^נע כמוםע ,אפישר? נ^ר די
B irrB w nnרט םיד  btניט ,װעגעז איהר
םעג גענ .טוק בראקעז אונפיקט>יכקײטען
וױםי> נ*ר עס תענען  | y>BDD'nBםון זײן
םעדער ,הגם  BסBצ• O^Bטיעער פוב>ײ
ציסט םולם טוק־^ניט b ,פובייציסט B
יעהרער ,ניט קײן ״זײןי־קעסטעיו־רעד־
נער״ םעג אויר וועגען דער בורזעואזי
רעדען םיט ®'נקטליכקײטען— ,ir'BD .
די  Mם .אןי כ איז אויך געװען  ^.bdדער
םע^קער״>יגע ,ה^וט י ר אי אג ^־י ר ט פ  8י
איהר אויןי גאר הויכע ?ו>ות ,האט אידע-
איש געשפײזט די גBנצע Bfi ; 3i3yiiB2ר
איחר ,זואס־זשע װײזט  Yoyעס װײזט
סודם בל אײן ז Bד .ניטא אויןי איהר םאהן
די ״םאנרא־דאקטרין״ — אםעריקע םאר
אםעריחאנעד — םיר װי>ען זיך נים םײ
 \v vאין די אינטערעטען םון אײראפע און
זא> זיך אײראפע נים םימען אין אונזערע
אינטעחגסעז ...אזוי %װאס איז ׳פייר צו
װעמדוױרטשאםט ,און אזוי װאם איז
מײך צו ענינים אין דער ארבײטער בא*
װעגונג — דטא דאס אױןי איהר פאהן.
זאגעז  tbדי א .ם .אוי כ האט  b״מאנרא־
דאקטריז״ איז >ײבאר םײנט אויםמריײ
בען  ibאונפינקטייכקײט מיט גרויסע
אותױת .די א .ס .אף ל .זאגט ט ypBאפט
צו חנר  Bרבײט yד ב Bװyגונג אין אײרא y i
— םי^ט זיך ניט אין אונתר בווװעגובג ;
אבyר אזוי װא>ט אויר ג ^ ט די *רב ײ-
טןגר ב  8װ ^ נ ג םון אײרא• yצו דyר א.
& .אוי ל .ו תן די א פ .אף ל .װא>ט oy
•רובירט טאן DiyaoBi .האט עס >BOB
■רובירט ,האט איהם lynyiy; lB ^ n iy n
איבyר די ..^ jyn
m w m
איך ^ r'TBnי םי ? ^ומדות צו װיסען
 tb״ bאינטערנאציאנ^! ױגיאז און B
אינםyרג Bציאנ >Bםון ױניאנס איז ניט
אויר  tb״OB־
אײנס און דאס
 bBviiroDאיז גצבויט ניט אוים׳ן יםוד
םון  y>BJB'VBn^3'Bטרײד ■ynpyo
םBרי Bטyז^ נאר אוים׳ן יסוד םון ילאנד־
*ענטר*לעס ” .נענ .םוק האט אבצר
^ ײ עג צ ש ט ^ ט אין זיין בBשו>לדיגונגס־
 pBט  tbדי  ny:BPnycBױניאנס האבצן
ניט ? ײ ן ש ו ם א י נ ט  yר נ  B־
צ י א נ bל yם א ר נ י נ ד ו נ נ .
דאס.אח דאך דיז y .yiB^P3Bר ^ ט oy
אויך אין  1ײן צ װײט^ Bרםיypי .5די
 Bםyרי BPנyר ױניאנם  b fy:iBnםין *B2
של)ס װאם *  vש ײו צו ם Bרבינדונגyז 1
םיט די  yw,ByiBT,Bױניאגס — ״םיר
 ' ' t ^ in 3TTB3ב TBונד yר״ ..האב איר
איהם חנרםאנט  b T'b ov tbטyות .טיײ
לע\ םון חנד *רב ײ ט ער ב9ודועגובג אין
^ 3B'BBT'3BrB i^tB |yi''T ypnyoB
 | in 3i^BDםיט  ?y>''Dםון מןר  Bרבײטyר
 « uyiiB2אין אײרא■^ וחנן nyj'Bo nyi
אינםyרנ Bציאנ >Bקוםט ױ\* צונוױי ,ר yדD
םען גי» בלויו Pbo y r'« y o fyimi־
 .\ u r n tד^ר yDlnyר געמרײ בײם א•־
מ>וס םון חנר וחנים־םיחםח  tbדי *רב ײ•
םיז חור ומלט  >btם Bכyן
טער
 jy>BiB^Bnyo3'B ibשריט ,װאס >BT
 p>Tא םין שבועה  :אוג ^ ר ק ײנ ע אוכד
 im iyorניט  iPTB^irrמ ה ר צו וױיטןנ־
חנ םיחםות^ *  tyoipyi vםוז lyoBTW b״
סונפט םונ׳ם מ BשיניסyDן־אינטyרנBציא״
ג*ל ,צו ח >fכyז אויך די  | y»D'3'rB oםון
 ypnyoBגעחערען ,איז א BDרDר yםyר
םון  Bםyרי) ypתשאהנסםאן( איז ר*\ נזר
וחח ב ײ מ ד צוז^ננסונםמ .נאר םBר־
וואס  Diynyaגיט  ypnyoBצו nyoooB
> ¥ sjbtויט די ד pyיBר Bצי yס םון בײרע^

ועכליך פאראנםװארטליר פאר זייער נדזעראגעלען דורכפאל אי־ן דער אםע־
ריקאנער םרײד ײניאן גאװענתג.
ערשם נאכדע^ וױ די קאטוניסטישע כאראקטער־םערדער חאבען אננע־
פאננען צו באשיספעו זימ פרױ״ םיט דער זעלבער װילתןײס אץ בײזװילינ־
זײט װי זיי חאבען כאשיםפט און באםמט יעדען אימוױגען װאס איז נע•
סטאנען זײ אץ װע^  senפרעדדעגט זינםאן כאשלאסען ארױפצולײגעז e
ואם אויןז דיזע בילערס די םאםקזחןר אגענטען ,װעםעם גאריערע אץ אונזער
'וגיאן ירעזידעגם זינסאן  senנעכראכט צו אזא שנעלעז און םרױעריגען
;נד ,װעיען זיר נאנץ שנעל דעחױםןןן ,אז שיםפען ,באלירײגען און םאר־
פפרײסען בלכולים װעגען אוםשולדיגע םענשען ,איז גארניט אזא זיכערע
באשעפםױגמנ אץ נמ יארנצ וױ זײ חאבעז ביז איצם געםראכם .ױי װעלעז
׳אייעז באמלזןן פאר וײןןדע תרמזיגעלע זלזולים׳ יית לאםיר חאפען ,אז זײ
^ I
םינ• w 1ו לי ד
ועלען

מיסלען»
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םBרyסyנטריכם נײ ?אנװענשאנס פון דyר
 .Bם .אף ל pb .נאר דא  bמײגוננס־
פארשיד^־ןײט וועגען די אויטאנאםי;
רעכט yפון י yדyר >נאנד*צעגטראלע .אויף
װיפיל איך y> |ypרנyז פון ד^ר קאמונ>-
 | y^niB y'VBPב ײ ד ^ דוכט מיר  tbעם
אנשטױם
ם ^ ט נאר b
אין דyר  .Bם .אף ל .רער גוטyר זואוגש
איז דא .דyר גוטyר װאונש דרי?ט TT
אוים אין  bס פ ^ ^ ע ר tb iJiDBfir'iB
 y>BדB>pyר Bצי yס פון  BמסטyרדBם,
Bי ylנםBרה Bנד טנגyן םון צו BTםyנקוגפטעז
גערום^ פון  BםסטyרךBם ,זא>^ ;lyj'cy
 bחשוב׳^  BיBץ אין די בו ל ^ נ ס , 1TB
װי אילם  ^ ' ^ bjboז rורנ >Bםון רער
 .bם .אף ל .דאס װײזט ,וױיניגםטyנס,
 tbדי yDBרי BPנyר *יבײטער באװעגונג
ה ^ ט כסדר אנגyשBיצט די אױער^ צו
דyרכyBBז  r>Bװאס ?ומט םאר אין רער
און
B ny&”ByBBT'Kרבײטyר
אי Tװײט ניט אין א מורא  Tיך צו y:Bn־
 | y:yiםיט אײראפע.
e
* *
גyנ ptd .װי> פארyנטםyרyז דינע
טyות^yן םיט  w b dםיד צו ^pײנג^yט.
yר שרײבט — ״ איבyר רער םארבינדונג
םון די  lyjBPnyDBױניאנס מיט די יױ
ניאנס םון רער איבyריגyר זו ^ ט םשפמ
ער )איך( נאר םון די ױם־טובים ,װאס
ט׳מאכט םאר  y^'^y>D'THג yסט״ .נענ.
א pid .חאט דא ,הפגים ,ג ^ י נ ט ״באנ־
 ypטyז .^fש>אגט yר  i'Tא^יין .םיר
דוכט tb ,איזזם  T'Kב Bpyנט דyר סארט
ױם־טובים װאס םען מ Bכט שיוחים םון
אײרא ^yBאון די ױם־טובים װײ &1גאר־
נישט .רער שליח ?ריגט ? bאמ 1י?י^נט,
און צו רער ב 8וחנגונג ד.ינטyר איהם,
ד א ר ט ^ אין אײראפ^ האט  | yoניט p'p
שום ב 8ציהונג .די  TBP^yoBם yדyרײ־
שאן אןי >ײבאר װײםט םון א|  Bנדyר
סארט ױם־טובים םאר ygfi=i3y^D'iB
געסס .דאס זײנ& נרינרליכע דיסקוסי-
אנס־ר yד Dyבײ די  o:B^:yii:BPםון רער
א .ם .אױ ל .ס*י םון די *ױסלענרער און
ס*י םון די חינע איבyר ^־־ lyiBאון םיטו־
 Bציyם דארטyז און איבyר םרBגyז און
סיטו Bצי yס דא .אט םון  y^yTBױם־
טובים ,נים םון ס ײ\  ,miruBםשיט איך
 nyirBדyר םBרבינדונג םון די *BpnyDB
 iyiױניאנם עיט די ױגיאנס םון חנר
איבyריגyר וו ^ ט .און דאס  T'Bד^ר
lyp'o
אײנציגyר שטײגyר דורך
כדפיט׳ן , | yii .די  ytrniyto'iBג yסט
yרשײנyז אויןי די jyiUBP lyjBpnynB־
שאנס  t |y>nyynm״  n v iג Bנצyז אםת
פונ׳ם צ ו ש ט ^ אין ױיער  Bרבײטyר בB־
װענונג | y:y> ,ם Bנ Bנדyר  Dinנ Bנצyז
נאק ^־ ,TyiBאי די  v t f wםyרש Bפyז ױ'
 / iyvאי די װyילכ yגיבען ױי םרײד .דyר
אפרוף דא  b pbברידערייכ^
*

*

*

נאר װידyר װyגען אונפינקטיליכקיײ
טען.
איד האב אין דער ״גyרyבטיג pײט״
נעשדיב^ — ״ אי|  Bמyרי V* ypםאראן

א ^ y^n2B3Bpy y ^ nי^ראטור i v t h

דאס װאם ם׳רוםט ״ m y^y'nooni'H
טא?ראטי״ — חןר צי>־ 1ונ?ט פיז *>y i
 Bםyריypן ם yדyרײ rאן אוי *ייבאר און
םון דyר גאנןמר  Bמyרי BPנyר ארבײט^נר
באוחנגוגג״ ,און ג Dyײנט דyרDים אנצר
װ ײ ^  .mמוק y tbר  *btדי דאTיגy
^יטyרBםור > •iwtyאיד האב אויד געשרײ
מןן — ״איז  y>Bםריט םון חנר nyoB־
* nyiBPרב ײ ט ער  ,iiiiyiiBDסאי דורך
חנ ^ו צי ע ס און ד pyיBר Bציyם און סאי

אין
דורך  TTOD b׳ tt |yan
 Bי T' b ,|y iii3 ''jn ^ :B > yדא  bש ט ח ד
בען אויר צו  bח א צי א ד ח 1טאקראטי׳ /און
ג yםײנט דערמיט זאגען גע .:מוק׳ן  :אט#
האט איהר א  pװyר yםון זואנען דאס צו
װאו דאס צו שטודירען .נים
זיך גע .:א b pvo .זאג —
״װעז  v o w :יאנג .זא> דעדצעהיyז
אזא  y;nyrמעשה ניט די אידישע ג^דעיצ־
ארבײטער ,נאר ;  i n׳  | yמיט מעטיו
ווארן ,װאיטען  ^ t ''Tגאגץ פרעההאד
צויאכט ,און אויב זײ װאיטען געזעהן,
y tbר מײנט  y oyרענסט^ װארטען זײ
ערשט רעכט אין כעס ג^וארען...״
 t' bדאס אן אונפינקט^יכקײט װאס
רײסט די אויגען.
 diipכל ג yד yנ pט װ yרטyר .איר האב
געזאגט  :״א ס א צ י א ד ד ע מ ן י ד
ר א ט י ״  ,׳װאס  oyהאט ג ^ י נ ט  :אין
דער אמעריקאנער  Bרבי י טyר באװעגונג
איז דא א שטרyבyז צו א סאציאל״
דעכיאpר Bטי > yויט  Bמ yריקאנyר אוכד
שטענז^ן ,געוויס אין ^> yפרצןים inyi:B
םון דyר סאצי Bל-ד yסאpר Bטי oy v i i w
 pu |ypאיז אן  Bנדyר יאנד .און װעג^
 iv rjn y o:yoyy> |yi''T Dmצוױי
 nyD'D״ דyר  Bםyרי BPנyר Bרבײםyר
 db>pאון די  Bםyרי BPנ yד ד yםא pי א טי  y״
m
)״ Bםyריקyז לײבאר uy־ v i lypnycB
םאהראסי״( .די ביכyר  T״  | yjא קאטפײ
לאציע םון דpyל Bר Bצי  yס םון דyר א .ם.
אף ל .און םון איהר y jy o ^ ry iiB yאר•
 .oy^BT^BJחןר םyרם Bסyר נ yהםט ױר
אונטזןר צו  tb |yT''HB2דyר ?אטף םון
 B iynמyרי BPנ yר  Bרבײמyד ב א װ ^ננ
אח א קאםױ םאר  bםאציאל דעםאלראטי,
אוy 1ר דyרםי>ט  p nאויםגב^ די ביכyר
 iriBiTyi )v w m o 'n * iyj»'Tםון רער
״בױרא אוי ^ו ? ײ ש א ן ״ פון חנר אכמגרי־
 | ypם ^ ר ײ ש אן אןי לײבאר ,םון װyלכ yר
דyר סאציאליסט ת ש ײ ם ס סאו>^ר איז
טש^־־טאן ,און ךײ  yנטה Bלטyז  bםאר•
װארט ,א הסכםה  bt?b׳ םון -------------
פמנטהױ װאל...
אסת ,די ביכyר  w wג yשריבyז נy־
װא^־שן םון אינגליש װאלינג ,װ^yכyר T'B
םון די ,װyלכ yױיגע\ אין דyר םיחםוד
צײט  pyiiBםון ח 1ר סאצי Bריסטיש yר
יארטײ,״ און זײנצ רצדא?טירט נצװארצן
פון פראםצסאר ?א 1םאנס ,זחנלכצר p b
? ײנםאל  p״ I״אםיציצלצר״ סאציאליסט
ניט גצווצן .דאס פ ס ר ט  nynBניט דאס
 ^ yiiדי אםצריקאנצר ארבײ1/5ר באות־
גונג  Bנyר ypנ ט  Djnאויםםיהר  Tײyרyז.
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יא׳  fyiynדצם ״ Bפאװלי Tםjy i) /r
א .מוק׳ס  tbאינטצרצםאנמצר אויסדרו?(
אויף דצר אידישצר גאס .דא ,אבצי,
בצט  1יך שויז שרײבצן אן איכה־ליך
איבצר דyר גאנצצר ירידה םון דעד אײ
דישצר ארבײטצר  .:iiiyiiBDדי הארץ
מאהנט אםילו ; די םינגצר צופען .װאר־
שײנליר ,בײ א  niyiy>yi״ ^ וועי איך
ב yטyז דאס װארט...

א ל ױ ב ־זו א ר ט פ ת די י א װ ע לי ר ם
וו ענ ען ױני טי ה ױז.

קלםן יאזועליר םון םעקאנד עװענױ
טעאםער «יז בינא אבראמ^װיט׳ש ,פוז
אידימען סונםט טעאםער ,מיט זײער
טאכטער ,דזשיען יאזועליד ,ז־־נען די
װאך צו־יסנעסוםען נאך א ם־ע־־װאבע־
דינעז םאדברעננע( אין דעם בארימטען
ױניטי הויז ,אי( פןזרעטט »ארת .פענ־
סילוױיניא.

םר .י^וועליער זיננט ,אז די «:טוי
אין פ^רעםם ■ארת איז ערהאני;; .מאד.
אבראם^װיםץ חנקלאםירט םון די ;וםם־
קײט םון די םענשען .ןולע זײגעו זײ
ענטציסם און לויבען די םײנםיהיענדע
װירםשאםט פון  o nמנעח שער ,אלי•
װער ,זײן םרוי ,און אלע זײערע םינד
הןלםער.

איכער דער שטאדט װײנט דער היםעל
װײנט װאם און כלאגם װאם טײן האר׳ן,
װאס זאל דאם וױעען באדײטען,
װאם וױינט םים׳ן חיםעל םײן הארץ ? ...
און אויןפ ערד און אויף דעכער
קאפעט דער רעגען םריפ ...פדר־א 3
צום טתיערינען חארצען דערטראגם זיך
דעם עלענדען חןנענס א קאפ
װאס זאל דאם װײנען באדײטען י
װאם םתיערסטו ,םרויןןר ,ײ םיק?
צי חאםטו פארלאחגז די האםנונג.
םרויערםםו ,םרויעד ח טײן ?
:אננ וױ עם איז ,וױ פארדראםינ
צו װײנען נאר אהן  eפאתואם,
כ׳וױין ,כאםש גים װילענדיג ױײן איך,
כ׳װײן ,כאטש איך וױיס ניט פארװאם...
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פון אונזער לעבען אוז קאמןq
ל ײ ב א ר ד עי

דעם קוסענדעז םאנטאנ ,דעם ערמטען
>יאגטאג אין חודש סעפטעםבער ,װע ׳ען
די אמריקאנער ארבײםער קילאס םײערען
צום 45םעז כיאיז דעם אחכײםער ױם־םוב,
>ייבאר דעי״
צום גרעסטען באדויערעז האבען נ*ד
א גרויסע צאהי אידישע ארבײטער א
קנאפע ידיעה װענען די ענטשטעהומ ®יז
>ײבאר ח$י׳ «ון פירע פון די ; מי מן
גאר ,אז גײבאר דעי אח  * o mקאפײ
סאייסטיש אסעריקאנער ױם טוב .אין
דער אםת׳ען איז יזייבאר דעי א אםת׳עי
ארבײםער ױם״סוב ,אױסנע׳חלום׳ם איו
אױסנעסראנען פון ארבײםאר .דער >יײ
נאר דעי איז ענםשטאנען א>ס א קאםםס־
סאנ םאד חנם אכט שעה׳דינעז ארבײטיד
סאג ,םאר ו ז ק מ ת ארבײטס שכירות ,אוז
פאר א בעסערען און סענשייכערעז ארבײ־
טער לעבע\ .םזן >״באר דעי איז-אויד
ארדסגעװאקסעז רער אינםערנאציאנא־
>ער ארבײטער ױם טוכ — דער ערשטער
סאי .דער  p jr wפון טיבאר דעי
שםאםט צוערשם פון דעם אידזוא>יסטי•
שען אםערייןאגישען ארנײטער םוער —
זשם גענעראי סעקרעטאר פון זײ בראדער־
הוד אף קארפענצמרם ,כר .םעס׳גװײער,
ותיכעד האט געפיאנט צו סאכעז דעפ
ערשטען פאנטאג אין סעפטעםבער םאר
אז ארבײטער־יױם־טוב ,האט םארגעש^אנען
צו פאראנשטאיםען אין דיזען סאג א
גרויסען פיקניס ,און םון די םארדינטע
געידער ה*במז א םאנד םאר דעם >ןאםף
צו צראנערען א  8שעה׳דעען ארבײטס־
טאג.
אין  1882איז דער ערשםער ילייבאר״
ותי געםײעדט גצווארע? םון די סענטראל
>ײבאד טרײד אזי נױ יאױן סיטי .אנדערע
שםעדם האבעז געפאמם דיזען גוטען בײ־
שפיי ,אוז אין צטייכע יאהר שפעטער
האט דער םםײם נױ יארק אנערסענם
>ײבאר דעי םאר א נעזעצייכעז רוה טאכ.
און נאך שפעםעד אי? דיזער געזעץ אנגע־
נוםעז געװארעז םון תאננמנס ,און י ײכאי
רעי איז גצווארען א נעזעצייכער שטאטכ
ױם-טוב.
םעק׳גװײער איז אויך נעוחנז איז זײן
צײט דער אויםריכטינסטער קעםםער םאר
דעם אכט שעה׳דיגעז ארכײטס טאג ,און
צר צוזאםען םיט גאספערס׳ען האבען דאס
םאראורזאכט ,אז די אםעריקאנער ארביײ
 .םער זאיעז שיס*\ א דעיעגאציע קײז
אײראפע םיט׳ז צוועס צו פועי׳עז בײ די
אײראפעאישע ארבײטער ,אז זײ זאיע;
זיך אגיציויסען אן די באװעגונג םאר א
אכם שעה׳דיגעז אדבײטס טאנ און איהם
געבעז א אינםערנאציאנאילעז כאראסטער.
דער רעזויטאם פון דיזער באםעןונג איז
געװעז דער באיפיום פון אינםערנאציאנא•
יעז סאציאייסטישען קאמרעס אין ^אריז
אין יאהר  ,1889װאס האם פראקילאמירמ
ךעם ערשטען םאי טאנ םאר דעם אינטער־
גאציאנאיען ױם־טוב םון נאנצען פראלע־
םאריאם.
די אםעריקאנעד ארבײטער האבען
ב>ויז עםיליכע יאהר נעםײערמ דעם
.ער׳פםען םאי ,הנם זײ האבן קײגמאי גיט,
ז״ם  ,1882ניט אויפגצגעכעז ?ײבאר דעי
א>© א רוה םאנ .אין  1884האט די א .ם.
אוי > .אנערסענט יײבאר דקי איס דצם
אפיציעיען ארבײטער ױנדםוב אין אכת״
ויקןן,
ילײבאר דעי איז אין נענענזאץ ז ו דעם
ערעםעז סאי כעבייבען » >*נדס ױם םוב
םון די ארבייםער אין אםעריקע .ביויז די
אײננעײאנדערםע ארבײםער םײערען
סייי װ ײז דעם  vmenvםאי אין אםע־
ריתע .עס איז ניט דא דער ■יאץ אנצר
נממןן רי םיבות םארװ*ם די #םעריסור
נער ארנייםער האנען ניט אננענונמן cm
םאי טאכ אי ט זײער ױם־םוב .רער cpVB
איויין רעדם פ »י ייך ,אםעריסע ,איך םיין
די אמעריקאנער ; ארבײטער באווענוננ.
ראט איהר איינענעם יחננ* ,ום זעיבען
*יע> .זי האט אבץר אויך איהרע אײנענע
 ttnyevaאון אויך איחרז יםים טובים.
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 לייבאר דעי אין אטץריק^ איז פונסט*»ױ ווי דןר ערמטער םאי איז אײר**ע,
» י»ם טוב םון אגערקענוננ םאר םענמליכע
ארכטט ,םאר חנם ארנײםער׳ם מאםונגס־
סרא&ט> .ײנ*ר דעי יןוסם חװ־ קחנדיט
 « hidסך רעםארמן און םארמסערוננעז
אין וזןם ארבײםער לעבען ,יײב*ר חןי
 eynבאנײסםערם טויזענםער ארבייםער
»ום קאםזי םאר ■  ,v o nלעבן ,ווונעםירם
טוימנםער ארכײטער אין די קאטםם־
רייןן סון אונזפר^ םרײר יתיאג^ דאם
 Dimלײבאר דעי איז וזיינם א ן«י1יעלער
 Donorױם־טונ פאריזילענערט ניט זײז
גאדייםונג און זייז ווערגס . 1PDOFPראר
די סאויאייסטץן אין אײרא»ג «ז חני
ארמםער םאי דןורט  Hitפון *'on dmd9

אכצרקצנס וחןריח• און זױי מימן
וױס ניס  ujn vnwxwmvוחנרם

)^:שיצעז ,באסערקונגען «ון בןןשראכפונגען(

םון פ .חעלין
אםעריקאגי^ען ארבײטער ,און םון זײן
באוועגונג .ער האט צו איהך געהאט םעדיר
פאראורטײינע װי ער האט איהר אין דער
וױרקיניכקײט געקאנט ,און״ װאם נאך
ערגער ,ער האט זיך זע^טען באםיהט זיך
םיט איהר צו באקענען .װאם א>זא איז
דעד װאונדער װאס ער קאן ניט איהרע
ימים טובים  ¥די ספעציעלע באדינגונגען
אין דער אידי^ער ארבײטער גאס האבען
געצטענס רי אידי״פע ארכײטער א ביםעי
נעהענטער געבראכט צו דער אםעריקאן
םעדערײ^אן אןי >ײבאר ,און דאס גיט
האםענונגען ,אז די אידישע ארבײטער
וועיען זין װאס אםא? םעחחנר בא^אנען
םיט דער אסעריקאנער ארבײטער באװע־
גונג ,איהרע םעטאדעז ,איהרע טראדײ
ציעס און אויך איהרע םעסט טעג.

אונז ע ר ט ע א ט ע ר
>ײבאר דעי איז אױך דער ערעםענוגנס
טאג םון די אידיזפזו טעאטערע אין אמע־
ריסע ,נאר איידער דער טעאםער ווערט
אפיציע^ ערעפענם אויןי דצר עװעגױ אױ
אין די ®ראװינץ ץןטעדט ,סוםט פאר זײן
אומאפיציעת ערעםזןנומ אין דער אידײ
שער ארטיסםען ױניאן .דארם װערם בא־
שטימם דער נור> פון קוםענדען םיזאז איז
אונזער טעאטער״ דארט דערװיסם םען
זיך װער בײ וועמען וועם מפילעז ,און
דארם באקוםם םעז אױך די הסכםה םיז
דער ױגיאז ,צי מעג דער אדער יענער
טעאטער ערעםענם ווערען.
דאם קוםם םאר יעדען יאהר סוף
אויגוםט אויןי א פויעז םיםינג םון דער
ױניאז בעת א>ע םיטניידער זײנען נ*ד
איז גױ יארק ,אײדער זײ צוםאהרעז זיך
איז די םאױפידמנע שמעדט ,יעדערער אין
זײן ״>ןולםור״ םעםפעל .אײגענם^יך איז
דאס נים קײן ױניאז םיטיננ ,דאס איז
מעהר א קאנותנ׳פאן םון די שוישפילער
און פון דער גאנצער םעאסער ווע^ט .דער
באריכם װאס םענעדזשער ברודער רובין
נוטקין האם םארנערעזען דעם יאהר
איז אױך םעהר געווען א סאנװענ־
שאן באריכט וױ א מיםיננס באריכט .זײז
באריכם ,אזוי װי אץ־ האב איהם געהאט
דעם פארגעניגעז צו הערעז ,איז געותז א
רעפעראט איבער דעם צױפטאגד םון די
אידישע ^וישפילער אוז אידימעז םעאטער
איז אםעריקמ .דער באריכם איז געות;
דורכגעםיאכטעז סיט א רײכער קענטניס
םון דעם אידישען םעאטער םצב איז אםע־
ריקע און םון אידישער שוישפירער »יט
איוע זײנע םעמת און חסרונות.
דער באריכט דערצעהים אונז ,אז אין
דער ױניאן זײנען ארגאניזירט  324אר־
טיסטעז און סוםיזאחגז 22 ,םעהר וױ ^עצ־
טען יאהר .ד$ם איז א זעהר סימפאםישע
ערשײנונג ,װײ> עס איז א באוױיז ,דאס
די יוניאז םיםג^ידער םארפאנצערעז זיד
ניט אין דער ױניאז און יאזעז צו םרישע
כחות צום ^ןןיםעז אידישעז טעאטער
שטראם .עס איז כדאי צו באםעריןעז ,אז
אויך אין דיזער באציהוננ האט בתחןרגוססין זײנע םארדינסםעז ,ארויפצװינ־
גענדינ אםםמאל אויח  nםעםבער פרא־
בעז ,טראץ דעם װאס דאס איז געויעז זיײ
עחנ עקאנאםישע אינטערעסען ,חאבענדיג
אין זינעז די נעזעישאפט^יכע זײט םח אײ
דישז טעאםער .םוז באריכט ז^רוױסן םיר
?יך אויך אז דיזען יאהר וועחנז ערעםענט
 29איזײשע טעאםערע׳ אח נױ יארק וועט
דיזעז יאהר האבעז םיט אײן טצאטער
וועניגער .דאס אילײז איז שויז באדויעתס
ווערט ,עס איז אבער םי? םעהר באדוײ
ערענד דאס םון די דרײ בעסערע אידישע
טצאטערע בינײבט ב ל ו י ז דאס אידײ
שע תוגסט טעאטער םון םארים שװארץ.
עם ביײבט אבער א טרײםט װאם חאפחינ־
סאן טעאטער האט איבערגענוםען די אינ־
סע>יגענטע שוישפילער םון דער װימער
מרופע :םאדאם בא^ערינע און חײם
שנײאור ,און איז אוירװינג פ^ײם םעאטער
וועמ שי״לען די באריחמםע מנרםא סא־
>יש םיט דעם באהאנטעז שוי^»ילצר בא־
ראםאזג אױף דעג עװענױ ביײבט אלעס
אזםםארענדעד^ בױיז מיט׳ן אוגםערשיד
װאס יודוױג זאץ קוםט װידער * pniצי
די״איז־עז איז.םאיי פיקאז וחןט םוזעז םיט
איחם טײ^ען איהר מיוכה איבער סעקאנד
עווע;מ.
פ\ן צװישען די שורות םון גוסקינ׳ם
גאריכט איז נעװעז הענטיג אז דאס אידיש
טעאםער מב ט דורך א שטארקעז קריזיס,
חוייםזעכייד אבער יײדעט א סר דאם
בעםערע אידישע טעאטער .און װאס איז
חמ דער וואונחנר ,יעדער בעםערעד
םמםצר חאם »ו העםפעז םים מאטעריע־
יא שוואתנמײםעז ,ניט םעהר בײ די
איסות חצױום ווערען די בעסעחנ טעאטעי
רע םובסיוײרט םון שטאם אדער שטאדט
m
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ד»יע אױך *דויסמ מן • * ” » .11נ ײ
אונז » מ ר ײיי ד*ו די ■■ n wר»ײ
פיז די קןומוניסטמן T W • > m r t v
׳ןןימע« « ,אוס׳»ר נלאוי .די  ,W Wדי
טעאטצר ב>ויו א אינסטיטוציע םון די •ארסײ ,די נאוממנג ,ותר• דאר *ייס-
כרײטע םאיסס סאסען ,םון די אידישע ;עחאלטען ווום נחיסיו מייי ».jm W ® 1
ארבייטער .די חעברעאיױרטע אינטעיײ דעריבער זײנען די תאסודססינן ,די אי‘
גענץ איז װײט רערפון צו אונטערשטיצען די׳ןת קןוםוגיססען «זױ אויוי *דות״ קויס
א בעסערען אידישען טעאטער ,זיך םיס גאר  bזעינסטסס»די«ר דריי ,איז אוי;
חײסס ן •רגיי*
m
אױס דז׳פ8ב ,און »
איהם צו פאראעטערעסירען ,און די אסי״
סילירטע קאיעדזש ױגענד םיט  hזײא־ טען ,און וױ  a >atחונדןתדירפותגטיגמר
ן ארנײומן  taיי♦
m
סיםוניסט װזיעז
ניסטען בתוכם ,זײנען דאך אזױ װײט םון
אונזער אידישער קױזטור-יעבעז  ?8םון זײ ה*םען ד«ר אזױ  m ao rהאויטאל.
אין לײן  Dirיאנר  tarאיױ ניט
קאן םען דאך שוין כאשטימט גארנישט
עסזיםטירען ■ ataר^סטיטזאירוה זפור־
ערװארטען אין דיזער באציהונג.
דאס אידישע טעאטער ,אזוי גוט וד נאליסטען ג«»ױחוננ וױ ניי די noaP
די אידישע קויטור בכמ ,איז דאס גע• ניםטעז אין  a ta ,ppnreaאינדיוױדואוס
בורםס סיגד פון אידישען ארבײטער קראס װאם ׳שםױט חײנם  iaeמלד ייו  aס ײ
איז איהר אײנצינער םרײנד איז דער אײ  m: dpרע*paי waר , if>wir>pקוריןר״
דישער ארבײטער און פאילסס מע:ש .אין  >atאויף  a i” t jyinaoסיםארנ״טור
דער איטער הײם פארשטעהט דאס דער  c״ א האטוניסםי׳מר »ײםו«( w d t o
'אידישער ארבײטער און םא>קס מענש נעזאנט nataPiaDPanaa ata .ם*נ חןט
און די ארבײטער פאדטײעז ,די יױ נלױו נעקאנט אויסווא?סען אין ד»ר
ניאנס ,זײנען די טרעגזןר פון דער מאדער־ מטאדט  pc״ םע מני״ נאי iv»p an
נער אידישער קוױםור ,זײ אפפערען זיך כמנשען דעתריינמ  oao ataםיז מ•
םמש םאר דער אידישער שויע ,פאר׳ז אי״ וױסע;ל»ד;קייט.
דישעז בוך ,פאר אידישעד םוזיס׳ איז םאר
דעם אידישען םעאטער .יײדער זײנען זײ
ארים און קאנען נימ א סך אױפטאן,
אבער דא בײ אונז ,כײ אונז אין אםע־
ריקע ,װאיוטען דאך די אידישע ױניאנכ
בײ א ביסער גוםען װייעז נעקאנט אזוײ
םיי אויםטאן םאר דער אידישער קויםור,
טײערער נרודער רעדאססאר סון דער
םאר דעם אריפען בעסערעז אידישען ,נערעכםינסיים“ — :
טעאטער ,םעה^ט אבער באציהוננ ,עס
ערלוינט ס־ר *ו זאנץן עםלינק ומר•
םעהים די קויטורערע םאראינםערעםירט״ טער צו די נרידער טעםיעל ס א מי פיז
סײט אין אונזערע ױניאנס ,און אויב עס םיין יאהאי  .3םײן * onaflו די איז
געםינט זץי שוין יא א ביסעי םאראינטע־ װי םא־־נט :
רעסירטקײמ שסעקט עס םים ״אינטעיײ
נרידעי סעמ«על סאכער ! jHtyaan
גענטסטװא״ מיט פרימיטיװער אסימייא־ די עהרע צו זיין דער םמןדםאן פון
ציע םון די ״א^טע געשטאיטעז׳ /עס םוז אײער עלזעחוטױו נ»»רד ,וױי איך אײו
אין דער דאזיגער באציהונג ביאזען א זא;ען אז איהר םארט גיס פארגאכיזפסי•
גייער װינט ,א םאלקס װינט ,װעיכער זאי נען אײערע אינטערעםען און מחן *ו נע־
פארטרײבען די גרײכגימױנקייט אין
די מען אז אסםױוען אנטײי איו דער יוניפן.
אידישע יוניאנס  iVדער אידישער קויטור ,אז איהר װילם ה*מן  — ta’ri' aווענןן
צו דעױהוױםור פון אידישען ארבײטער.
דעם איז קיין *מײפער גיספ .אויך וױיס
איהר אז די ייניפו  Patדך סיס  p״|
א ה ם ק ר װ ע ל ט עי ע
אנדערע זאכען ניט פאתןםען .איהר
אין א געשפרעך װעגען די באציהונ :װילט !יכער  taדער נפס  Patאײד ניט
םון די פוי^ישע סאציאליסטישע םארטײ קאנען ארונטערמיקען װען ער  ; Hitאיהר
צו די ?אםוניםטען אין פױיען ,האם םיר װייט ויכער  taדער נפס  Hitאײד גים
אפא> א אנגעזעהענער פ .פ .פ.׳אישעי קאגען ארונםערנעםען םי 1די װיידדפפס :
I
דעפוטאט געזאגט :״װאם וױיט איהר .איהר װילם זיכער  ,la w aבדי איהר
םון אונז ,אז אונזערע פױיישע האםו־ זאלט ניט רארםען ארנייטען ;P’o r pD
ניסטען זײנען די נארישסטע װאס עקזיס־ םיט איין װארט  :איחר װילם a IP3an
טירען אויף דער װעיט׳ /אויב דאס איז ױניאן Pat ,t ta ,פארםײדינעז אייערע
צוםרעםענד ,איז באשםיסם ריכםיג ,אז אינםערעסען ,און  taאיהר iv:ar oPat
די אידישע סאפוניסטעז זײנעז די גע־ ם8כען  aלעבעז• אוינ  otio pitaאיחר
וױסענסלאזםטע און נעפײנסםע פון נאר דך איז איר ײער פאראינםעחןםירען אין
דעד ומדט.
נעםען םער  D:a״ .Pאוינ איר וועט ean
V
גענען װאס זא :איך דאס .דיזע װאך ניט טאז DPat ,איהר *ו פײנןם l” p
איז ערעםעגט געװארען די סאנװענשאן םעגות נים  ipaanסאר קיינע פאסיחנ־
םון דער װאירקערס )האפוניסטישער( נען װאם װעילע :אייך ניט נעםעלען װע־
םארטײ אין אמעריהע ,דאס גאסעז בילע־ רען .די שולד װעם דין אײעחג און ניט
טעל פון ױניאן סקװער םארעפעגטייכט אן קיינעםס.
םארש־רענע טעטיגסײטען נעהען איצט
עדיטאריעי^ יװעגעז דיזער קאנװענשאן אין
װעיכען עס רעדט זיר װעגען איעס אין  pa taדער ױניפז אח עס דאדף |” t
דער װע>!ט ,נאר טיט קײן װארט ווערמ אייער םאר?אנג דורמורעדען זיך םים׳ן
נישט דערםאנט דער אינעדער םארטײ מענעחשער װענען  ypaםעםינ?ײםעז איז
סיכסוך ,די אינערע שםרײטיגקײטען םון העלםען אין רער ארבײט .איהר םווט
דער קאםוניםםישער םארטײ .עכט ױא•  tP3aoסאר אייעױ אױםנאבע צו נאור
קײאיש ,םוישט^דיג כאראקטעריאז ו כעו די  rPapaPםיטיננען .איחר םווט
םען הייסט אין םאסקװע שװײגעז׳ דך ניט באנונענען דערםים װאס איוזר
שװײגט מעז ,װײ> אנדערש קאן מען נאך  Iהלײכט אוים אין » larpppyײט  aסע־
חס ושילום םאר^ירעז דעם דזשאב ,און :עד1שע,־ סיט nnaaP tVDtpptpy ta.
קאםוניסטען האסען דאך נעבאך אזײ איהר םוזם אליין נעסן  opn״ Pאין׳חנם
דזשאבס ...און סומעז שוין אםאיל יא נאנצען ?ענען  pcדער ױ ני ^ — דאן
פארטײ דיםערענצען צום עםענטליכען װעלען םיר  a m anיוניפז  ' itaװי
אויםדרוק אין דער קאמוגיסטישער יעדער עהר^כןד םיטנ?יעד וױנשם tv
פאדטײ ,זײנען זײערע װארט םיזזרער די .t»3an
» "h
עםיל קאדיש,
נוים .אבער קײנמאי טרעםט עס נישט,
עק .tטשערםאן  ,P. 3א .? .נ .װ.
אז אײגער פון די אידישע קאסוניסטען
זא> האבען דעם םוט ארױסצוטרעטעז פאר
זײנע געדאנסען.
א ר ב ײ ט ע ר ־ מ אנ ש ע ר ענ ץ נ ו

א וו»רפ צו ױ םעםנעדס
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דערםאר אבער האבען די איבערנענוג
סיצפח צו זײעחו םעגייכא שמד שטיק— .
די אמינס און עפ^טײנס זשאננ>ירען םיט
זײער פױגאריטעט און ׳טאיאריםעט
די ארבײטער •Ptm iv ,rtm m ap
שםאנדפונקט ?ויט דעם טערםאםעטער
םון דער אםיציע>ער •ארטײ מאיאריםעס .פעז דעם oa’an.״ ,איז יחנלמר עס ויי־
אין דער גאנצצר >וע>ם סוםען איצט םאר נעז  ypa tvoaPryttaאפטיילונמן פח
שפאיטוגנעז און רײבונגעז אין דער קאםױ דער אידי׳מר ארנײטער באוו^וננ ,ומט
ניסטישער ■ארטײ ,אין דײטשילאגד איײן אםיציע? עפענען דעם פאםפײן די nail
זײנען פאראנען םארשידענע האםוניסטי־ םיז Pײב aר דעי.
די עלעפענתנ וועם  p'tײח־  aדי1ײ
שע פאריאםענטס םראקציעס .אין דער
םראנסרײה גען םאססיטיננ און סעחנעס טאנצערט
אין
םשעכאסיאוואקײ,
איבעראי! זײנעז דא אפאזיציעס צו סטא־ אין א״נעם  paדי אידי׳יפ םנאםיחנ,
>ינצן ,אםייו ביי אונז איז אכמריקא איז םיט חןר מיםװיריןוגנ סון די  PDOP3סא־
םארגעהומעז א שפאיםונ^ *ון עס עסזיס• לאנטמן םו|  nrtאיד״מר ניומ» .וײ
םירט אן אפאזיציע צום דריטען איגםעי• נענויע צייט  atm rapa paנאפאנט
נאציאנאי ,אבמר דאס נאר כײ די גוים ,נעסאכם ומרען  ■utoparדורך דפר סחד
בײ די ד״םשען ,אנער ניט בײ אונזערצ  jtoאײנ?אדונגען »ו חנר u u n ru r
אידישע קאםוניםמען ,גימ בײ דיזע כאי ײעט  paןיכ׳מ א מי סג מי ק ס » trtthtי
ראקםעריאזע יאקײעז פון מאסקווע .םאד  yPaאידי׳ מ ארבייםער אתאגיזא»ױ»ש
א ייעצעי אין א רעדאקציע טוישט א  paניי יפיפ.
איױן אױס די •אייםישע ױצרות ודבער
י י איוײ׳מ ארבײמונר pa ptcac
נאכט און וחנרם א טרײמר שקיאוי ,און א אםעריסא ײייםןנן lyowaea nrPn*D pa
נעװיסעניאזצר סלי ?ײן כײ די ״סאדזשא -די נו ציי מ ארניים i* D*an D'pa
ריםי״.
 n»Pסיס rPtDjwn־
 wאיו די! א וואונתר  1א^ p'Boap .
ה ע ל מ ען ״ ד אי א ס ״ װ ע ט ע פ ע ־
נ ען לן א מ פי ץ מ י ט א מ א ם מי פ דנ ג
 -און ה א נ צ ע ר ט
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 a׳aianpp on p't ipanan np optt ov
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 p raya ipapn׳ trno״pp npn tv• .
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o npay ,inpnv oanvn־ iv naa oyn o
 t d'dpbv״  t״*pp npn iv ipttatpt |pt
o ,tt'DtPPt׳• yt nyt o'oviv vtv o
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 n״PD1P |PD|...
 Dtg> opזיך  nv׳  v p׳laonptn,
 np tv onpt ipo ogn ,npa>ptaאיו
 it ,“npnanotgp, v P't tv du׳ op
 n״ « oo׳uptv oo” r/o .10 avpg> l
 np ogti npaדאחי ivn’nynoiyp |r,pt
די  v npvpr׳ np •ou iPtni't onpovp
 onptאויס אױך t iv rrpo׳ tmv p־
*p tv onpt ipo .avr a ipopttvnpo
 p du ogn׳Tvuno v nva vmo p.
— איו װיל iv Tt oyntpii — ,א'ס
 poran׳ oonyt — ,opnpnnga oir tng
 tvotyo״pv ,tpnpn 'ptvnp 1יט  nv״• t
 ,avr pv ipdipױייי  v׳n Hit n׳n
tvtny npn pv nyti JtDDppt ivayn׳־
 t״po'ogp |g r .
 — ooananטיך '> tvotyo jpayn
— na ,np otpna׳ t iv׳  t p׳liv ,npa
 poran׳  tv onpaotp׳y .
 — n » g״— iv np ou — D
 Pptt tvotyoאיר pv ipnpn ptvnp
 i >pii׳nv avr pv |npt d׳  iv .p׳a
 >ptt ,ootyt nאיך n׳ t ou n׳ iptpt p
איך  t itv — •IPOip >ptt׳׳  oזיכעי,
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דעס  typt paגעחאט •; ?nan ,y a ivaas tvט  tPa׳ .|ya r can״ co׳
פריער  pa ooaor can .10 papaP paי?נעז י״ a .׳  n׳ iaגיט געלט v־ n׳ !p
נןוור
 ngt .y rnדי צייט  oanגיט  o •ny׳  a r aביויי ! ivta? ao l*:aPa a
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 tp׳״ ita ngt .oa׳ וױ דונמספי׳ז  t pa״  n tryt׳  a oa? ...tta lao׳ t n״
 a׳ |ypaayjpסיו א״נצוראתו ian ,איך  rogaנעטען  n׳  t tyPat pa nyayp״
די  a׳  d « n ap p׳ Pt typjyraa d׳  rntvpir (yvapa Tאױפ׳ן o׳•pys
 d otgty) oy oan ny׳pnv; a d
 a pa ivoitypa׳ o n pa pa n oanyt aan nאויסװמ  ta׳ t n״| פנים pa
דענליכק״ט  anm tv׳ o |yp״* t pa naa ya׳  t oan nvonyn y r׳ p n׳׳| nynta
יאננען.
איו  tapניט  naa׳  nat Pat'o ta .tnyaניס  na ngt nt oPr.'eyt״pa .n
םיר ניט  ia׳ iv |yotpoפיח־ען  pnaor Pyvyao Diva oan dp noap aהנאה
ס־ט  PDPan׳׳ tiyt D׳ yoס״דגגפן .פוג*  igoyaװען  n ta inytnyn ogn nyארױ
 n tytyneon׳ pאיך איחם  tyaytדעם  t ean ,pro׳  ivtaeryi |y rלענען  a׳o
 ipagnגעשםײנעיט  pgn paסים ז״ער
־  nynp׳  a doip oan o׳jytt .on
 Taשם״ניעז צוגענעבען  ny tvהאנדעלט
 naa typnao tyaan pytiױינעםװענען  n׳ .ro a
 pyuאיך אזיר גיס םארשװ״נע!.
 poran nynna |ytt׳  ognאוישנע־
oaviny nya ,nypao a
a tvPaoנוטען רי  ayn ,eyonaypאיך inptyt
 a׳ ,npנר״ט ער  ran׳  tv nדי  oyn ,yD'oyp a tyoirrna tvanaa,ער אליין
» ny |yp oyn tnaײן  pnimניט  nat op’ryt oyn tvear .איחה א״נער pa
 ivוױספן  n׳  nor׳ t nyctiya a pa tva״ 3עט  t׳ a n׳׳ a׳ >gt ny on,איהם ניט
יונ׳פן n pa ,׳  vaa׳•nnaya tt'otpytpy nyn iv jpain. oyn •n tie ty:pn
 n tv onya׳  aa׳ pa p.a onyoײ aa׳־
 — oyn'oא ״ו — tiyuyn DU
 ,cnyaoyo n iv onyoמוז מען זיד טמיסט איהם  poran׳ nyay — ,די ■py
׳פדיהעד  tviypaaטיט׳ן  iroipyt pa etyoypy׳ nnvaaי«רי  a״ ,tnyt nמייל
 n tyaPtm׳  r.jyaynoaaױנ־פן  a׳ a *iv t׳ anapt oyn nn״ d D״ ana d׳׳o .
 tio |ys .DPyaryi:yoatאטױ״ניד
peran tv DTHtav nyrnrt nyn׳׳!
 Hugo peמ .קאהן
סםפנס  naa pa ifoip׳  o'B ; : mײ * onyppny pa anאיהם  a ogn ta׳ tנעװען
 a op׳  p nyt t״| oyn ,ou pod
 .\pvipb yptאיך *,yn aan׳ nyaנעגױ  t pa >go yorny ogn״| *pa ,ivay
 popan tvo׳׳ ny a iVDVtp: pa oan Dװיר  ia inyor ou׳  a׳|  no pe nngpyn׳pv ipnpti opnTaptona jpipp jp
 o r׳ v p׳׳  ea P't pa o׳ ,oװאו  inpornvo iv ipnpit oaaopt noa o n .nnaga tvoipytpy' nyn Doyt nyדי p*io
אױף  m ac׳ .Dyo'oaP ytynאיד  ayn ,rntytyt aanאיך  nnytםיםלייד  o'oװינסינפײס  anv npn pa״pnva npo-
זיך  tyaynaryj n iv onynytivאון  a׳ poran nyay ,oanyt on׳ איז  pa ,tin nanוױ  ’itvדי -pnor pro^'ioip
 tך  e otypaa׳  n o׳ עניניש  canאינםע־  a ou pa nynnytyo nyn׳ a ,it .n׳ pa ipttia tאיתאלען ttitpnaa npn po
 oyn׳ t tvn" .
 t •eta iptaorva ppvo ny״ jpnpn oaanapt ipipp pa ,oiנעהנטער tyo po
n׳  a tyajharyt׳ ; c e a lײ  tiv״  a oyn׳ nyt en״*n ipp Dyn onronya v nnn tyo iv« ytpy nyn tv jyotp |ye
םיטימען oan ,איך  aanבײנעװאוינטIPt” t ipnno •ipvit iprnPaa fpttpna oyn nyaoyo nyn pa ,nnaya trotp ,
 pa tpoipytpy cynםעטבעי מיטיננ b tynycoty otioyt ,׳  o r v o׳* tv pt |ya׳ v npnp״ nt d״■ aa v iPV’o r tv o
ױעל׳ען ; a tvear tvtPynאנצע a׳ nany lyrnava np״o.
 t pa5pn ttttpn״  pa ,ipnpomaaםיט
; b can tvn'Pnyepanaa |ia׳tic b
 n« ooip dp׳ ttv v p״ yo'oyp vo.די  paPptt pa ipHvזײ  a iprn״nact־
PapyP 10.
 — a T ' k onyn״|» pa .|Ptaor iv ny oiyt — ,״nnpt r a pv’o r np
 Dayomyװילען םיר  a np” t ptvn a oappn'it ot'VBogp a ipignpyt ayn n'« — ."t ivavriva'a,״nptpnyaptt
 ea pa ta׳ rPa onyn oנעסיהיט  a tv D'D׳ ana nn״  opyna oyn .taottt pa nar o׳  p r׳׳ np’inona opn pa o־oovnp
 a nyoopic nyn׳ Popa׳ pa׳׳ a Pro? ,ca .o,׳ Diyrity >yrtyoooyp^ie, t״ a .׳» ogn n״  taa׳pavto’ta nrvv in n .|pv
 na ooip״|  oaP a׳ oaao'c .yoזיך * tpnyn״nyn n׳ pa op o?yt ntva tv nyaז״ן די  vnp׳ pa pnpnאיהרע npnrp,
 pa r'tynynnnaD a eyapם׳דארןי» ogn nvr vtv *yov nat >vt DP pa tyo ou .יך די פחי  nnpt ipanynnpםיל
אויסנעפינען  apyn pa־ vrt a n׳ ia .tyrey■ ou tyo׳ a otm ,y a׳np nn׳־  pa iHnptדי  pi’PT״ * tv oיידשן * tia
?.nyou nyrtny
גען די  Htptpttv oytt naanjn •tanor yooynt׳ pa״iyo n,n’v pa .|Po־•tpo
—  ita iia ,,.ta nyou nyrnyp׳ !  a׳ t nn׳׳  P rnva pa nyaoyo nyo*v tv o׳ anv npa״ n oPv ,o׳ npn po pnpo” P
 — ocnאױס  re r a n׳ ptia nyn tv׳*  it nnyo oanvn׳  jnyntaװיםען  a ta׳ nnהיים ogn ,די פתי  nota׳P’c o*pp
 PtPa oonyt oy .pnyaא״ן pa yn
t oyn onyo ycjnDaa׳  a .|go o״ opana nanor ny׳  p r״nv ipr’oo'Pvpn v pa o
 nynנאנ מר  nnaPtnסיו׳פ *:
 t oytt׳ t pappn ipoppayna pPv iv one onirtatn ou JEO ou ,25 ou p,׳ *ya
יען  a nyaoyo׳•oPyorv.-oDPE p ir t
 .otptpt oyn oy — .nuoata ,nvnyn 150 nytדי  no׳ •pto’ia onpoenvo
* Papa 10ניט  mv o v a׳o naPan-6 p׳nyo'v v oaaaytty eta n.
 v׳׳mpo npoopnt’D npn Dyn ,otpa
 a׳ n tv epיענינז  tyaan canאײננזד
די  ana״ t tv ,irum r nyo״  | pp ,oaao n ogn jyaynםילײכט n ipayn
 naPgn 20 oPnyvאױס׳ן .eryc
 a pa ,tyoyi ou oyn nyn׳ t t״ nvo ipvtpnppttgp pootnp *yapt ynyדי  1תל?3
 paaםיט n oa 5־Dpyra yrnnaPan
וױ  n ytyo״ t jyau n״  t tv inyornao tv״ iwאיהר  o oa״ — iPoonpאיהרע
שםעהט אנגפנריים לויט די נ־םעחןן
 t״ װעאעז nat vtv tgD du nnyo.
 ,nrtrpאיחר  ,ivoאיהר חיים.
 a paרעניתנגם  Ita ,ynaPttvaapיחנן
די  a׳ na pa ttn 5׳ ana po |p״  oאיז
מען ם»כט דעם גנכ ם » דן עוםר.
Dtv tv DDtP tat nya nyntyaynoaa nyn
 nnprמיכטינ *iv׳-nta npoit nnpt v a
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זײן םיא גרעסער ,אויב די מוטעיס ורעאען
זײז גענוג אינטעאיגענט אויסגעביאדעט
צו פארשטעהן װי אזוי עס אנצוםיהרען.
אויב אבער די ארבײטער באװעגונג
װיצ טאקע געװינען די װערטםוילע םיכר
היילף םון די םרויען םון איהרע םיטג^ײ
דער ,מוזען די םרויען באטראכט ווערען
א^ס דעם מאן׳ס ג^ײכען .די םרויעז םר
זען האבעז דעם םוצען צוטרויען n f»D
מענער ,און מען דאהי זײ הע^םעז צו
פארשטעהן זײער אײגענעם װערם א^ס א
װיכטיגע סאציאאע חראםט .די םעגער
דארפעז זיך אםען טײאען מיט זײ םים
זײערע מײנונגעז און זײע׳א ערםאהרמגצן
און זײ האאטעז אינםארםירט װענען אילץ
װאס הומט סאר איז דער ארגאגיזאציזג
םיט דיזער אינםארםאציע אין זײער בא־
זיץ װעילען זײ זײז בארײט צו געבען דער
ארבײטער באװעגונג דאס בעסמע װאס
זײ םארםאגען — זײער װי^עז ,זײער
פדאסטישק׳יט און זײער אײגפאוס ,צו
העאםעז זײערע מענער איז דו סעםםע
װעאכע זײ םיהחנן אן דורך דעד באווע־
גונג.
אבער װאס איז געטאן געװארען ביז
איצט צו הא^טען דער םרוי אינםארםירט
װעגעז דיזע א5ע אנגעאעגענהײטעז ? נים
אכטענדיג װאס• דער גוט־באצאה^מעך
שרײבער װעגען דער םרויען םראגע זאצ
ניט זאגעז ,זײנען מיר אבער אילע ,די
יעניגע םון אונז װעצכע סענען דער םרו/
איבערצײגט ,דאס םרויען קענען זיד אויס־
נעצײכענט אפרוםען םאר אז אידעאצ אזן
מאכען םאר איהם די גרעסטע קרבנוח.
אבער װי אווי קענען םיר אױםביאדען
דער הוידפרױ ,חנר םרוי םון דעם טרײד־
ױגיאניסט וועגעז די •ראבאעכמז מון דעך
ארבײמער־באוחנגונג כדי צו געוױנעז איהד
אינטערעם און באגײםטערונג דערםאר?
קײנער סען ניט באשו^דיגען םרויען ,דאס
עם םעה^ט זײ נײגעוײגקײט .דיזע אײ״
נענשאםם וואאט נעסענט זעהר אויםגע•
צייכענט אויסגענוצט װערעז אויח א קאנ־
םטרוהטיװען אוםן .אבער פץ װאנען זא״
ל*\ םיר נעםען די לעהרער אוז די צ ד
ציהער ?
עס פאםירט זעהר זעלמען ,דאס חנד
מאן זא* זײן וױליג צו איבערגעבען םאר
זײן םרױ א^ע ױינע ערםאהרונגען און
דורכלעבענישען אין זײז טרײד ױניאן•
וױ אםמ פאםירם עס ,דאם װען א פרױ
פרואװט םחגגעז איהר מאז װעגעז זײנ^
.טדײד פרוובאעםען און זײן ױניאן טעמיני
קײט ,זאי{ ער איהר ענמםערען ,אםאצ
נוטםוטיג ,אםא^ אוםנעדולדיג  :״איך האג
גענוג םון מײנע םרײד יוגיאז •ראבלע־
מען יעדען טאג און איך װיל זײ ניט
ארײנברענגען אין מײז הײם .איך וױ5
זיד אז זײ אויוי א וױי*ע םארגעסען .לא־
מיר רעדען װעגעז עפעם אנדערש״
דאס איז זעחר נאטירציך — יעחד
רער םון אונז וױצ זיד אויף א וױיאע
םארגעםען וועגען אונזערע טאג-מעגציכע
פראבאעמען .אבעד דער םאן פאמעסם,
דאס אבװאהצ ער איז א נאנצען סאג בא־
שעפטיגט מיט זײנע ױניאז פראבצעםען,
און צר װיצ זײ םארגעסען ררען ער קוםט
אהײם ,איז זײז םרױ ,אין געגעננױיצ,
זעהר נײגעויג צו דערװיםען זיך וחנגק
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דיזע אאע פראבאעמעז ,ררעגעז װעאמ זי
וױים גארניט .זי םיוזלט אויך איגםטינפ־
טמו ,אז דאס װאיט איהר געבראכט נעהנ־
טער צו איוזם.
װאם זאי טען טאן וחנגעז דעם  ¥דאס
איז  * yp*oפראבלעם ! זייגען דען ניטא
קײן אנדערע לעהרער םאר רער םרוי װי
דער םאן ¥םיר וױיסען םון ערפאתרוגג,
דאם פרויען און כיענער װעלען זעוזר גערן
דיסקוטירען םראגען װעגען װערכע זײ זי ײ
נען בײדע אינפארמירט ,און זײ װעאען
אויך אננעמעז עצות םון צוױיםען .אבער
ױען עס קומם צו יערגעז אײנער דעם אג־
דערען ,זײנען זײ * ביםעא צוריקגעהא^•
םען.
מיר האבען הײנט צו טאג אם װע־
גיגסטענס אײן ארגאניזאציע װעלכע אנט־
װיהעלט אזא סארט בייצדוגגס־פראנראם־-
די אײדיס אקדליערי פון דער אינטערנע־
שאנאל אסאסיאײמאן אװ םא״שיניסטס.
אין אײנקאאנג םיט א ב א ^ו ס םון זײער
^עצטער קאנװענמאן ,האט .די ^ייצדוננס־
קאכדטע אויסגעארבײט א ברײםע ביא״
דונגס־סראנראם .םיר זייגען זיכער ,דאס
יעדערער ו ת ט באטראכטען די אנםװיש״
אונג םון זײער יראנראם םיט גרויס אינ־
מערעס ,און דאס עס װעם ערםוםיגען אנ״
דערע ארנאניזאציעס צו נאכפאאגען זײער
בײמ§>
ארבײטער םונהציאנירען דורך זײערע
טרײד ױגיאנם .דורך זײער יוגיאן ילער־
נען זײ צו האנדאצן אויוי א קאצעקטױוען
אוםן אין די אינםערעסעז םון דער נאנ־
צער גרופע ,און דיזע נרופע װאקסט ביז
װאגען עס םארנעםט די גאנצע וועאט.
די ארבײטער פאנגען אז טראכטען וועגען
?ײערע ברידער ארבײטער אין אנדעחנ
טיי^עז םון דער ווע*ט ,און רוםט ?  Tאצץ
םעהר אח טעהר אפ אויןי ?ײער רוו* םאר
היאף אין זײערע קאםםען צו מאכען םון
רער װעאט א בעסערעז און מעהנערעז
»יאמ םאר א>עפען .דורך זײן ױניאז > 5ע-
רענט דער ארבײםער װי צו םארוױרתיניכן
ןײגע אידעאאען איז לעבעז און צו םיה־
אען םאראנטװארטאיכקײט איז זײן טע-
מינסײט םאר זײנע ברידער ארבײטער.
א ראנס דעם פאנגט ער אן גאויבעז איז
זײנע אײגעגע כחות און םעהיגהײטעז װי
אויך אין די םעהיגקײטעז םוז דער גרופע.
זײן כאראקטער ,זײן •ערזענאיכקײט ,זיײ
נןנ אײננעבארענע םעהינקײטען האבען א
נעאענענתײט צו אנטװיהאען זיך.
ווארום זאא ?ײן װײב נים קריגען די
זעאבע געאעגענהײטצן  ¥גאך אאעמען ?ען
זי דאך אויך זיך אפרוםען אױף די זעאבע
םאחנרונגען פון אעפעז און די אינטערע־
סען םון דער נרואע .אױך אין איהר קע־
נען ערװעסם ווערען די זעאבע געםיהאען
םון זארנםעאיגקײט םאר דעם װאױאזײן
םון דאר םענמהײט ,אויח וחנאכע עס איז
איהענניג איהר גאיס און דאס גאיס םון
איהר פאםיאיע און איהרע נאהענטע ¥
• מיט אוםגעפעהר צװיי יאהר צוריק
האט דער עדױקײמאנאא דעיארטםענט
 noאונזער אינטערגעשאנאא געםאכם א
םארזוך צו אײזעז דיזען •ראבאעם .מיר
האבען אראנדפירט אעקציעס און דיסקױ
סיעם און האבען אײנגעאאדען די םרויען
סון אוגזעחנ מיטנאידער צו קוםען .דער
ןוסתוי אוז דער אינטערעס םון די םרויען
איז נעווען אויסגעצײכעגט .זײ זײנען
געווען איבעמאיקייך ,װאם די איגטערנע־
סאײנע סינדער אין דער הײם ,זאא ד עי
ניאדונג םון ״םיר םרויען״.
םיר האבען דאן זיך געווענדעט צו
אונזערע • מעגער םיטנאידער מיט דעם
םאראאגנ ,דאס אױכ עס !יינען םאראן
קאיעע קינדזגר אין חנר הײם ,זאיד דער
מאן אױוי זײ אויםפאסען יענעם אװענט
נדי דיײםרוי זאא האבען א געאענעגתײט
צו קוםען צו די אעקציעס .םיאע פון זײ
האבען ןיך אאגערוםעז ,װײא זײ זײגען
נעוועז זעחד צופרידען ,וואם זײערע פרויען
װעאען האבען די געאעגענהײט צו בא־
קענען זיר םיט דער אויבייםער־גאװענונג
ייון װעאען בעסער אנםאננען צו םאר-
*מעהן די באדײטוננ םון זײער ארנאני־
זאציע און איהרע ■ראבאעםען.
עס איז ניט טי טינ צו זאגען זמהי•
סיא וועגעז חור ו ױכ ^ג ק ײ ט צו געבען
אונוערע םרויען א בעסעחנ פארשטעגדניס
סון דער וועאט אין וועאמנר םיר ^נבען.
א  p a nדער אעצטער איבערקערענימ אין
אונו^ר װניאז ,וײגען םיר נעווען נעצוואוג״
גצן אויםצוגעבצז אונזאר ארבײט אויף די־
 tftמ ג י ט צײטװײאיג .איצט אבער מא־
מנן םיר םארברײטונגצן אױםצונעמעז ווײ
חנר די םצטינקײט א ח גאמה די םרויען
ױן אוגזעחנ םיםגאידער די געאעגענחײט
צו איגסארביחגן זיד ווענען די םארשיײ
חנגצ פראבאעסצן אין וועאכע זײ זײנען
סאראינםערעסירט.
י אכיר ,דעריבער ,אין דיוען טא^
ו מן סיר פ י ת ת ן די אימיגח ײם י ה סא-
 <pyo m yםון אאצ ארבײםער איבער׳ן
 m mאאנד ,פצסט באמאיםען ,דאס ©*V
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ושלוס <פון ו ײ• ( I
דער פרעזידענט םון דער אינטערנע^א־
גאא ,װעאכע האט א םעםבצחפיפ פון
 100םויזענט םעגער און פרויען אין די
ױנײטעד סםייטס און קענעדע ,װער אחן
אויםהער עסעאהאםט אטאחירט םון די קא״
מוניםםען? .ײ םאכען זײערע אטאקעס
סאי אין דצר יוניאן ,סאי אויסער דער
ױד אן .זײן אטאסירען םײן כאראקטער
און פאר^פרײטען די םיאום׳סטע באבוייס
אויף םיר.
״אאעראײ בײזװיאיגע נעמען ,אאעראײ
אוגםאראנטװארטאיכע און חוצפח׳דיגע צר
נעמענישען ,אאעראײ םאבריצירטע ״אאי״
בעאס״ ,װאס נאר א םארריקטער םח חאט
געתענם אויסטראכטען ,זײנמן נאנוצט
געװארען צו באשםוצען דעם •רעזידענם
םון א נרויסער ארבײטער אוןאניזאציע,
אאס א טייא םון א העםסײן ,זואס איז
דיהטירט םון םאסתווע םאר ?אטוניסטי^ע
פראפאגאגדא־צװעתעז ,םיט דער וזאפגונג
צו םארשטארהעז דעם תאםוניסטישען
אײגפאום אין דער ױגיאן .דאס איז גצ־
טאז געװארען ניט תוסענדע אויח אן
עהראיכען רעסארד םון  20יאהר דינסט
אטובת די ארבײםער.
א ני ט קוקעגרינ דערויןי ,װאס אין םאר•
אויף םון די דאזיגע םיר יאחר גי 1אין
שטארס פראװאצירט געװארעז צו נעםען
שריט געגעז די דאזינע אוגאנשטענדיגע
*טאקעס ,האב איך זיך דאך אפגעחאא־
טען דאם צו טאן* ניט סוקענדיג דערוי1י,
װאס די ״אאיבעאס״ געגען מיר זײנען
אםט געװען אוגערטרעג^יר ,האב איף זיך
געהאאםען בײם געדאנק ,אז אאע דעםא־
קראטישע ארגאניזאציעם טוזען  .אײדען
קריטיה ,װי אויך די װאס שטעהען בײם
רודער ,אבװאהי די געםײנחייט ,װאם
םאסקירט זיך אאס קריטיפ ,האט געהענט
ארױסברעננעז םון געדואד יעדען אײנעם,
װאס האם נאר רויטע באוט אין די אדע־
רעז•
״אין דער אעצטער צײט אמנר האט
זיך די םארםע און דער כאראקטצר םון
די אונבאנרינדעםע אטאקעם זיר געבײ
טעז א!ז זײנעז געװארעז אזױ פערזענ־
יציך* ,ז זײ האבעז םעהר גאר ניט צו
טאן םיט םײז שטעאונג אאם סחנוידענט
םון דער אינטערנעשאנאא ,און איד האב
באשאאםען ,אז איך הען טעחר ניט שװיײ
גען .זעהענדיג ,אז זײער פארזוך אפצױ
ציהען םון םיר די מאסעז םון אונוער ױנ־
יאז האם זיך זײ גיט אײנגעגעכעז ,און
זעהענדע אױך ,אז זײער טאקםיק צו

װירתעז אױ1י די ארבײטער און ארבײטער־
םריינד האט זיך אױסגעאאזען מיט א
םיאססא ,האבען זײ •אוצאונג אגגעגומען
x
א גאנץ גײע מעטאדע.
״אין זײערע צײטונגעה די ״םרײהײט״
אוז די ״אײגיגקײט״ ,חאבען זײ אגנע־
םאגגען א גײעם העצע־קאמיײן ,װאס
האט ניט קײן גאײכען אין דער געיפיכטע
םון געאען ז^ורנאאיזם .עחפטענס ,הא־
כען זײ בא^״ואדיגט ,אז מרס .זיגטאן האאט
אויף ״אן אונאנשםענדיגע הײזעא״ -אױ»י
אונזער פראפערטי .אין סטארם אעיס,
אײאווא ; צװײטענס ,האבען זײ באיפוא־
דיגט׳ אז איך האב געםיהרט א בוטאענ־
ביזנעס אין א האטעא ,וואס די רעגירונג
האט צוגע^אאסען .דריטעגס ,אז איך
םיהר א *קאני אײאאגד״ אויף טײן םארם,
װאס באטרעםט ריזיגע סומעז ,װעאכע איר
האב־געקענט חריגעז באויז דורכדעם װאס
איך האב םארנוצם װניאן געאדער .פער־
טענס ,האבען זײ אױסנעטראכט װיאדע
ציםער ,וועאכע זײ האבעז אנגעגעבעז אז
םײן פראפערטי אין סטארם אעיק איז
ווערט ריזיגע סומען ,און טאכענדיג װידער
דעם אױםםיהר ,אז םיט מײנע עהראיכע
םארדינסטען האב איך זיר גיט געהענט
שאםען אזא םארמעגען .א יך עו־יןאער ,אז
קי^ן םעגש ׳ װאם איז װערט צו טראגען
דעם נאםען מענש #קען ניט אויסהאאטען
אזא געםײנע און *םערדעראיכע «טא?ע
אויןי א עוצאאזער םרױ .דער דאזיגער
באבוא װי -אויר די אאע אגדערע ,װעאכע
װארםען א חשד אויף םײן עהראיכקײט
אין געאט־זאכען ,בין איך אנטיטאאסען
אויםצוהויבען אין די קאורטס ,און ברענ־
גען די באבוא־מאכער אין געריכט ,צו
זעהן אױב זײ קענען באוױיזען זײערע
בא׳פואדיגוננעך.

ק א מו גי ם ט ען ו ױינ ען שױן אז
ט ען ו ױל זײ פ א ר שי ק ען א ץ
דז ש ײ ל ״ או מ שו ל די ג ע רו די ט׳/
װען םען האט געװיזען פדעזידענט
זיגםאן ,אז די קאטוגיסטען ,װאס װערען
באמואדיגט אין םאראױםדעז איהם און
טרם .זיגטאן ,באתלאגעז זיך שוין איצט
אין זײער צײטוננ ,אז די אינטערנע׳טא״
נעא וױא נעבאך זײ ,אום^ואדינע ׳פעסע-
יעך ,םארםאקעז איז דזשײא ,האט ער
צוגעגעבען די םאאגענדע װערטער:
״דיזע נײע קװיט^ערײ םון די הא•
טוניסטימע םאראויםדער איז זעהר כא־
ראקטעדיסטימ םאר זײ .יאהרען אאגג

פארבײגעהער כאפען די צװײ ׳טלעגער און גיבען זײ איבער
צו דער פאליצײ — .די צװײ נענגםטערם ,ניגער״ פרידםאן
און .רעד״ קלײנםאן חאכען » לאנגען פארכרעכערישעז רעכארד,
ז$נט די פאליצײ — .געננםטערם געשטעלם אונטער  25הונדערט דאלאר
בײל יעדערער' — .באלעבאםים און קאטוניםטישע לאיערם קוםען אין
קארט און זוכען םארשפארען אין חשײל דעם ביזנעס אײדזשענט
װײםבלאט.
די ק»»םוניםטע , 1װעלכע האבען דער־
ק>ערט סרינ דער ױגיאן און שטעהען
אי»ם ״םחוץ י ם חנ ה׳ ,אויםעד דער אר־
ביייטער באװענוננ ,ציינען זיך וואם םער
און מעהר ארוים אין זייער אםת׳ען גע־
שםאלט .יעדען טאנ באנעתזן זײ אן
*נדער םארברעכערישע שםיקעיל ארבייט.
כאפט טעז זײ ניט םקעבעז ,דאן כאפט
םען זייערע נעגנםטערם בײ בלוםינע
אדבײם ,װי זיי צושיאנען םןרדערלױ
עהרליכע ,אוםשולדינע ארבײטער.
אט איז געװעז א פא>ל פרײטאנ םריח,

אז טען האט נעטוזט אפרופען «ן אםבױ
י«נס צו פארבינדען לאזאראװיםש׳ען רי
װאונדען.
םארבײגעהער האבען זיך או־ף די
געשדייען םון גאזאראװ־טש׳ען אפ;ע-
שטעלם און צוזאםען מיט פאליצײ הא־
בען זײ די צװײ נעננםטערס געכאפם
בײ דער בלוטינער אדבייט און האבען
זײ םארהאלטען .די צװיי נענגםםערם
ז״נעז םון דעטעהםיװם נלײך אפנעםירט
נעײארעז אין סםיישאן הויז .די 6ארי-
צײ םארזיכערם ,אז די צווײ חנרה־לײט
האבען « לאננען םארברעבערישען רע־
קארר.
 .די נעשיבםע ,אט דער בלוטינער
פאיןט ,רעדם פאר זיר אל״ן און בא•
װייזם װער די אזוי נערוםענע קאםונים־
טען אי 1דער  piv>pאון ררעם מאכער
ױני»ון זיינען.
רי צװײ נענגסטערם זיינען דינםםאנ
געשטעלט נעװארען אונםער  25הונרערט
ד*לאר נעיל יערערער.

װי צװיי נעננסםערם םיט צוגעםעז ״ני־
נער״ פרירםאן און ״רעד״ קלײנםאז זיײ
נען באםאלען « נרײױנרויען ארבײטער,
קארל לאזאראװיטש ,אן אויטגעצײכענ־
טער לאיאלער ױניאן םעםבמר ,און
טשערטאן פון לאננער און גארםאן׳ס
דרעם שאפ ,פון  247װעםט 37מע סט•
דער שאפ טשערטאז ,ברודער לאזא־
ראװיםש ,חאם זין־ אנםזאנט צוזאםען
םיט אלע איבערינע אדבײנמר םון שא■
וזי םיר האבען באריכטעם לעצטע
ארונטערצונעהז אין א נעפײקטען םטרײק װאך אין רעל .נערעכט’ג?ייט“  ,האט
װאם די קאםוניםטעז חאבען דארט נע־ די ?אםוניםםישע נעזינדע? נעםאכט v
רופען ,האבעז זײ גאשלאסען »ו *יינען פריים־א■ אויף ברודער וױיםבלאמ ,דער
דער װעלם  tvעם איז נ או דא םון ױי ראון־טאונער ביזנעס אײדזשענט .דינ•
 vםיםן און האבען אננעחויבען *ו טע• םטאנ ,דעם 30טען אוינוםט ,איז נעוועז
ראריזירען אלע ארנײםער פון ת ם שאפ V .םארהער איז  ontvpאון דער באלעבאם
און פריימאג פדיה ,ומז ברוחנר לאוא• איז  troipptאיז קאורט אין האט אלעם
ראװיםש איז ארויס■ םון זײן װאוינונג נעזאגט װאם יער פאםוניםםישער לןדער
און תאט זיך נעלאזט נץתן »ו דןר אר־ ה»וט נעהייםעז ,און דער סאםוניםםישער
בייכ^ זײנמן איחם,גינמר״ אין,רעד״ די לאיער האט זיך געלײנם אין דער לענג
*וױי נענגםצמרם ,באפאלען םים םימ־ און אין  u nבריינ^  tvוױיםבלאט זאי
באפמלם ,אייננפװימלם *ין זױיםוננען ,פארשיפם  trijmאין •רי>« Dm .1איו
און חאמן ליייראוױטש׳מ חנריאננם אםת׳ער איחמל^ם ,אםת׳ער חנײאיר
אימר׳ז סא■ אי< װאו נ*ר זײ תאנש ציאגחם! .טרי םשירס■ פאר  vח ד
איוזם מױמנם םחמתן .גרוחװ־ » -vtvײאיוזױע אין אסש־יקא־  1הײשJ
,t n y nw
ראװיםש איז אװי

ח*בען וײ םץ• און םיין פפמיייצ גא״
שםוצט און בפשיםפמ ,װאדשײנצץ•
גי ױ ב ענ די ג *ז ?יי ו ח נ תן * !* Wננ ע חן
סי ט ז ײ ע ר ע קעל חפ ם ט ע ר ביזג ע ס אױוי
אי מ ע ה און אי צ ט ,אז א ץי ח *ב כ א-
עי א ס ען ז ײ צו נ ע ט עז איז ג ע רי כ ט צו
ב או ױיז ען ז ײ ע ר ע שי ם פ ע ר ײ עז ,סאגגען
זיי ש ױן אן צו ש ר ״ ען אז זיי זיינ ען
װ א ס םאר א צו ד ר ע ה ט ע
או ם שולדיג.
ק א םוגי ם טי ש ע ר אגי ס! ם םנ ח ג פ ש ך— .
זיינ ען ז ײ ט א ק ע או ם שו לדינ ,ט א ״ װ א ס
האבען ?ײ םורא םאר ךזסײל  ¥אוז א ױ ב
םאדקערט ,אוי ב ז ײ ז ײנ ען ב א ם ת שול־
דיג ,האבען ז ײ ד א ך ט א ק ע כ ש ר םאר-
צינ ט דז ש ײל ,ט א װ א ם *פרײען ד י או
ז ײ ז ײנ ען או ם שוי ד ע ¥
*װאס א ס כ אי אנ נ ט זיי ע ר פלאפרען
װעגען א ״ ק א פי ט א לי ס םי ש ען ק א ו ר ט /
איז ד א ס בלויז היי א ה רי םי ש ע ■ ױידע־
רײ װאו ד ען ?א>  tvע חרליכע ר םענ ש
זוכען שוץ אין אונז ע ר אי צ טיג ע ר געזצל-
ש א ם ט געגען א ב אגד ע ם א מ ױ ם ד ע ר און
שםוץ ־ ם א ב רי ק אנ ט ען  ¥א ױ ם׳ז שםערען
םארס  ¥אוי ס ע ר דעם ,װ ױ ס ד א ד יצדער
אי ע ע ר אז דיז ע ״ ר ע װ איו צי אנ ע ר ע ך
האלטען ז י ן קיינ ט א ל גי ם צורמן םון צו
לריםען אין קאורט א ר ײן ומנן ע ס ו א ס ט
ז ײ צום גע שע םט .ט א װע םען ו ױי ען ז ײ

דער ר עפ אר ט ער ש ט על ט א8
ד ע ם ס ײ ל ס מ אן
סיגארעפ

גלײנסםו

ox

— װעלנען
געסטען ¥
— טױראד — ,ע*«:ער• דער ס״לסםאן.
— ווארום • — tרצג■ מ י רעיארמער.
— דערואר ,ןױיל װי ילע סײלסל״■ ליב

איך גי« »ו ?יצען אזן ^וארפען ביז װאנען *
 Mקאסטיסער נעס« סיד י«ײו« .יד •לעג *ון
דעם אםאל חאבען גר 1יס קלזןםעניא — ביז
װאגען איך חאב אויסגצפוגען מי א?וי א
סױראד סיגירע■ אפילפ אײן און בארוחיגט
 nםענשען .איצ® ,אז *  r*t Tױ ן סםוק r
סיןואד און װארפ «וי1י « קאסטאםער *רם

®עלעןאז ־‘עקסינג״אז 8000
די ארבייטער באנק םאר׳ן ארבײטצר!

ב ענ קינג

א פ ע ר א צי ע ס

אי נ ט ע ר נ ע ש א נ א ל ל ײ די ס נ א ר ט ע נ ט וו אי ר ק ע ר ס ױני אן

אץ פארעסט פארק ,פא.

*ידערם׳ קרעדיט*בריװ ,דרע«םס
שי*ס-קאר»עז#; ,םפרי •אבלי סײ»י'
^

דעיפזים װאלאס
אנגע״לאסעז אן דער

» 594טל«נטיק עװענױ ,ברוקלין,
ברענטשעס 182 :גרינהעם עװ ,.גרוקלין
108מע  >.eoקאר1 .טע עזוענױ j .י

)שלום פון זייט (4

•!
קארעקשסן :
איז לעצטעז נוםער ״נערעכםעפיימ״
האבען םיר ,רעמנדיג וחנמנז  artן אי
םיט  o nבחנעם אײחשזמט װײ 20מ ט,
ג» * 1ט  tv :דעם באס זא איז ממוטען
איז נעריכט עתת »י  ,n wג ע מ וױים־
בלטם?ןvs atm dp .mro v rv Dm .־
 tv tnror tv ovnmדאר זא  Mײ ט
מ ל טיאכח * nrttpj vאין.א 6ודס * id
שסןןדט  amג«ס וון^ * * י ״ >• ׳.

ברענטש 3 - 431 :טע עוו״ נ .י

ױ אי די ש ע א נ ד י סו ל טו ר
) נ א ר א ן ד ד ר ש( ם א ס ײ ע פ ד

די ל ע ט צ ע ש ע ה נ ע װ א כ ען א ץ
ױני טי הויז

דער סחי  jvtpoה vלס ױך אין איי1
 jppntvאומבאכיצר?טערחיים ,און די
פארװאלטוננ »rv 1חל נערן צו םאמן
דעם ד^ינען םוף װאם םרעהליכער ,וואם
לוםטינער ,װאס מעחר אםוואגט .רקר־
םאר חאט  ' tאננאנו שירם אוסער נוטעז,
אלט*נא?אנםען פדײנד ,דמזים םיליפם.
און ער  ppkdאליי^ בכבודו ובעצם*,
נרייט *ו  vtvםין  ^ vtװאם די *•וניםי
הוױ תושבים האבעז עם נאד ניז הײנט
גיט נע1עהן .דאם װעט זײ| « •ערזשקנם
טון  10טאבלאם ,ב^ירם אויף דער אום־
שטערבליכער פאעמע ,דער כױסםישער
טרוםפײטער״ ,םון דעם אוכדשטערבליכען
אטזןריקאנעם פאעט װאלט װתיטםאן.
אריבער  100פעחאן וועלען אנטייל .גע־
םעז איז דעם דאוינען פעדושענט. ,און
צום ערשםען םאל װעט  boppםעםימענס
חאאפערירעז םיט דער ױניםי חױ^ און
םארתערם .אונמר באלינטער םריינד,
 dpvoפערםין ,נרייט זמ א סאלאסאלזגו
כאר ,און ארא״שירט די טוויס פאר מ י
אויםםױורו^

*עלע»יז •4עתײ .8*2-1-3800

אלע

איצט בי א פ ען ד׳

הלואי װאאטען די דערוואססענע געקעגט
די שורות ,און זיך געהאאטען ,װי דאס
האבען געטאז די ^ינדער זונטאצ אווענט.
עס האבען אגטײא געטמען םאו דײטש
אאס דער םראפערטי מאן ; אחרון סאאט־
גיק ,שיקזאא ; ארטור וועטזנה םאנדא•
רין ; מיזי םאוקסטײט ,הװין יעז ,זײן
טאכטער; דזשארדזש פרייז ,דער םאר־
שטעאטער דיגער און פרינץ ; און רוטה
דארםמאז ,די טענצערין .טי.ס סיאיע
אבראסא ,די דראטאטישע דירעסטארין,
האט רעזשיסירפ די םיעסע ,און אױך
צונעגרײט די סאסטױםען און דעקארא״
ציעס.
* * *
א םיטשור ביי דעם רעגעאעז שבו¥
אװענם ?אנצערט איז געװען ״דער זשױ
איק״ א גײע אנשיהעניש אויף דער ױגיטי#
װאס האט אויף זיך גענוםען די אויפ־י
גאכע ״צו אעבעז אלייז און ניט.אאזען
יענעם אעבען״ .האט ער אביסעא באאר״
בײם ■יגסיןי׳ס פיעסע ,דעם ארקעםטער,
אואי דעם אאנגעז װעיטער ,די רכיאות׳•
גיקעס ,און איע אנדערע װאס גאהאיטעז
זיר אוים איז די בעסיעדקעס ,און אויף
די זײטיגע װענען און שטצנען.
״דער זשואיק״ איז חןר טראדנאכ״
פאאגער םון גאר װאס פארשטארצעגעם
״שגץ״ און ער האפט צו האבען אריכת
יםים.
םאר׳ז ״זשואיק״ זײנען אויפגעםרא־
מעז עטאיכע םון די היגע שםענדינע
תושבים .ז .איבין האט נעסיצעאט 'דעם
עואם םים אז אײגעצארםינער ״עשרת
הדברות םון דער ױניטי חױזי׳ ; אוגזער
םרײנד גרשון רובין האט וױ תםיד בא־
גײסטערט םיט םאראעזעז ״יאםצא בערם
און יאסעא שםעיה״ס״ ,םון יהודח גאםוי,
%
און ״םרעםדע קינדער״; העאעז באע
האט אױםגעצײכענט דעפאאםירט ״בײם
בתנעם״ ,פון גחםז ביאא^ אוי^ עעאיש,
איבערזעצם םון מאורים סעסועא ; און
מר .װאיאק האט געזונגען אידיאמ ,אי•
טאאיענישע און רוסישע ראמאנסען.
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אי ח ר ס ע נ ט פ ע ר ד י נ ע ן טון  50ב ח  200ד א ל א ר װ ע כ ע נ ט ל י ד
 « e s n y iקורם אין דער בעריחםטער

• f

םר»רהל
ײנינג
דעז
שעל
מיט
«ן ם מ׳ס■ ,דומן ,נױםעם ווון שינרזר הלײדער און יײזײם **ר * o in m a
יי •*  9mסיויא פאר חזימיננ לפמפ! *ו סאנעו ועספיג^ נר״דמני ײייפימ tm
ס Jtmדיא*• « 90ר >אי טויגתגסס  mסיו׳ס פיײדיר•
*•יז
מווימדאט איכעד  60יאחר•
וי »ו! D«n 9ייײכס

ם ר ײ ט אג אוו ענ ט — ״ ד ע ר מי ס טי ש ע ר ט ר ױ מ ע ר ״
םון דעם בארירימטעז אטעריסאנעם »»»ם וואלט װיםםאן.
 n$nyB 60נעםען אנטייל.
אונטקר רער דירעקציע םון דעם באריהםמען קננלי׳ןזען ארטיסט דזזזײםם
םילי*ם ,מוזיק אראנזמירט און דירעסםירט פון אונזער אלטען ױניםי
הייז סריינג^ דעם באריהםםע[ םיזימר ,םאקם §ערםץ.

ש ב ת אוו ענ ט — א ר עו ױו
םים כםעט אלע ארטיסטען וועלכע ז״נען אייםנעםר^טקן חןם םיזא[
יעדען עבת אין ױניטי ,אין עננלישע אי 1אידימע םאלקם לידער ,װי
אויך סאנצןרט םידעל שייצער.

זונ ט אג ב ײ ט אג ) מ א ט י נ ע (
וועט אויםנעפיהרט ווערען

 t * 9אח־מז ,גײא סיםטיםי^  w o nרצזויטאםעז.
• »  mא* 9דער םיגרמי דפײממנ סייל •ייוס • גיײינ?
י מ לו אוו נוםי וזיי ח אנ
•  w oיראםעסיאז מאר םעניר ײז  ,im oאח tv
איז זעחוי יי מ ס ז  rאױטצילא מאן.
 nrmwoתסאנם  Mmממנעו װירפו «*Mnrs”Mnrm t
 w i D'l »w w .זפלס MforMM dpi.
ד מדימונניז • • rwויהיצמיו  Ttוײגפז  mytיײגסו
 2י •לניו יי ייםםיי ■״דיייו  rmmompאיו pk MriVMi
•ײי •יריױיעז ■  w wױן אנײדיו ילומיי •פספרנ•

ח ד פינ ס קי׳ ם ק א מ ע די ע ״ פ א לי טי ק ם ״
מ א נ ט א ג — ל ײ ב א ר ד עי
דעם נאנצען םאנ ױם טוג אלא ױניםי ,םים נעזאננ ,טענץ,
אז איהר ותט האכען »ו נעחזנהען !
ווייםערע אינםארמאציעם אין ױגיטי «פים 3 ,ײעםם  16מע סטריט,
טעל .טשעלםי .2148

•9P
D
M
9P03

■ ר י י!^דצסאנסםיײ^פאז אק אונמר jftwo

 *Mpifiעל _דצ וי י ג י נ* \p e 1חל
• 1ועסט 37םע ססרי^ נױ יאר^

טעאעפאן װיסקאגוין j& 70

אין דער גרעסטער און שטארקםםער ראדיקאלער
אידישער *רכײטער ןוזי ע אוי^ דער וועי4#
פ פ ר מ א נ ס — ס ס ס ס ס ,ס ס ^ $ 2
מ י ט ג ל י ד ע ר — 83 ^)0 0

טיר pt iruint־ צו אלצ טיטגליחנר »» יער ארגאניזיר•
טער ארבייטערשאםט צו  ivo'tpשין וועצכע האבען o n
שטעמפעל םין אונוער ױגיאן איי)•  o nוויל ,אינײײנינ״
ם מ ר ײיל■ אדער אויוי דעם צייניע פון שוך .םיר lio n
*’  Tגיט »ו ?ויפען שין־ ,םײחמ איחר ועהט אס חנם
ייניאז שטעםפעל םים אייערע איימנע אוינען.

ז

בוט אמ שוזז ווארקערם יוניאן

נ ד ע נ ט ש ע ם — 740

*»ילי«י>«עד םיט דןר סםערי  * tupצדןייי אפו *וו ל ״ ג *י

 246סאםער םםריט .נאםםאן ,סאסס.
םשארלם ל .כעין
ואלים לאיילי

מו וייבאינצז

נןנ»י*ל־»רןייז׳ןנ«

■ iwאלי•

ד ע ר א ר בייי ט ע ר ױ ג ג איז ד ע ר א ײ ט ױג ע ר אידי־
ש ע ר א ר ד ען ,װ א ם ה א ם אן א ײ ג ענ ע ם ס אני ט א ר ־
יו ם

פאר

דינ ע

ת אנ & א טו טי װ

מי טנ לי ד ע ר,

םעםבערס יועחןן וודײ ע ןנוס>ח איז עיםער • i t Xגיו
.VHT 46

גענערסל םע?יןא*ר־פרןזא,

פרעםער פון ?לאוקם
זאגט אן אײערע כ א ס ע ס אז רער פײער ד עי א ר ט ט ענ ט ה א ט
נ ע מ א כ ט א געזעץ ,דאם קײן חייער־ברעסלאר טאר נים װערעז
מנעשלאגען  tpvחאלץ אדער אגדערע כרענענדע שםאפעז ,עם מװ
ױץ חרכאױם פײער־»רון*.
סיר ײאנ»ן אויפטוסיקסט אונועחן וױיער־ברעםלעך צו  ivcnaװעלװעם
•לן ש און בעליווייע ריכםינ נאך דןם פארלאננ םון דעם םייער דעפארטמענמ
אױנ איחר האט אין  bvtדי א ל מ םטיילם ,וחנלמ וײנען צונעשלאגןן אויוי
חסלץ tPtttp .םיר »ס ם ײ *'  Tםיקמז נאר חנם ]*  o rנ»ו»ץ און איהר וועם
נים  trapnשײז טראבצל פין קיימ איגספצתטארס.
®יר **יקיייצו אוין ספיםלרס נזד ךי נייע רולם פון חןם ל>יב*י־דצ»«ו«סענ•.

םיר חמכען אויך די כעםםע 8ינקיננ םאשינס אין םארקעם.
די א ם ע ױ ה ע ז > ל א ש און װ ע ל װ ע ט • ר ע ם ב א ר ד ח א מ פ א גי

 321סמססע עױעניו .ניו יארק,

םעדע״ײז אשלאנד  6660און 6661

* »iw t*pרדןום רינ פיג jir n r o v

וזשענ .םענעוזשןר  wmnאמלירפ וו ילע
פרעזידענס זינםאן כאנריםם ױ נמןםנערס פװ ארכייספר«ר ױ *ומנאשעפפיגמ שמומאנער
חןו וונטעתעש«נאל_מנוו ״לימו חןי״
דצר ױגי*ן ipano* ,טי* iprV ipris
)»לו• » 111ײ• fl
כרידער און שװעסטער :
םיליאנען לוין ארכײםער פון אםעריקא ,די סראדוצירער פוג׳ם
אטעריקאנעם ריזיגען רײכטום ,םײערען שוין בםעט סס יאחר *ייא !ײער
אייגענעם ױם־םוג ,לײבאר דעי ,אויף זײער אײגענארטיגען שטײגןןר.
לײבאר דעי איז ניט קײן אינטערגאציאנאלער ױם טונ ,װאו די
פראלעטאריער סון דער גאנצער װעלט דריקען אױם ױיער סראטעסט
געגען דער אלגעםײגער פארשקלאפונג פונ׳ם ארבײטער קלאס .ם׳איז אן
אםעריקאנער ױם טוכ .ס׳איז אנער דאך דער ױם טוב פון דער ארגא•
ניױרטער אםעריקאנער ארבײטער נאװעגונג .לײבאר דעי איז דער םיס־
כאי פץ די שטרעבוננען פון די אםעריקאנער ארבײטער צו א שעחנערען
און העכערען לעבען ,צו *ראגרעם ,צו םענשליכען פארםשרים.
אונזער װעג צום םענשליכען •ראגרעם ,צו םרײחײט ,איז םיט קײן
כלוםעז ערגעץ ניט אױםגעשסרײט ,און עס פאדערט זיך טיפער גלויכען
אין דער ארבײטער זאך ,אין די ארכײםער צילען ; עס ®אךערט ױך טוט
און אידעאליזם ,צו געחן פאראוים,צו םאבען פארטשריט ,אױף דעם װעג
פון ארבײםם־קאםף ,װאו יעחןר םראם איז םיט דערגער פארשוארט.
אין אונזער לאנד ,אין די פאראײניגםע שטאטען ,איז חןר װעג*ו
פרײהײם נאך פיל שװערער צוליב דער אסאטיע פון די םאסען ,װעלנע
ליגען ױי אײנגעשלאפען אין א לעםארגישען שלאף  .רעאקציע איז אין
זאטעל ; רעאקציע האט די אויבערחאנט און שטעהט פארטיג * 11ו•
ברעכען .צו פארניכםען אונזערע ארכײטער ארגאניזאציעס ,צו באגוצען
זיך םים יעדען פאלשען ,ניט־בארעכענטען שריט װאס םיר װעלען
םאכען•
אבער די ארגאניױרטע ארבײטער פ; אטעריקא ,ניט אכטענדמ
אױף דער םרעכהײם ,האס און בײזוױלינקײט פון איהרע אהגאניזירטע
םײנד ,כלײבען דאן־ ניט שטעהן שטיל .להבעים אלע שטערונגען אין
װעג װערט אונזער טארש פארטגעזעצט און אונזער כאװעגונג לעכט
און װאקםט.
אין אונזערע אײגענע רײהען ,אין די רײהען פון אונזער אינטער־
נעשאנאל ,האבען םיר כאװיזען אין די לעצטע  12םאנאטען וױדער
אויםצובויען אונזער ארגאױזאציע און צוריק ברענגען אויף א חעכערער
טדרנה דעם צובראכענעם קאםפם־גײםם פון אונזערע ארכײטער ,װאם
איז כםעט וױ אץ נאנצען.םארגיכםעם געװארען פון פאררעטערישען
קאםוניםטישען עלעםענט ,װאם האט זיך ארײנגע׳גנב׳עט אין אונזערע
רײהען אונטער א םרײנדליכער םאםקע.
םיט  17יאהר צוריק ,אין  ,1910האבען מיר לייבאר דעי פאראדירט
און געפ־יערט אונזער גרויסען זיג ,אונזער ערשטען גענעראל םטרײק
אין דער קלאוק אינז־וםטריע ,װאם איז געװען דער געבורט פון אונזער
פרײהייט ; דעם זיג ,דעם טריאוםןז םון אונזער קאםף ,װאס חאט ארױם־
געשלעפט אונזערע ארכײטער פון דעם אוםגליקליכען םװעט־שא•
סיסטעם און חאם זײ דערהויבען צו א צושטאנד פון זעלבסטשטענדיגע,
פרײע םענשען .״
לאםיר דעריבער ,שװעםטער און ברידער ,הײ־יאהרינען לײכאר־
דעי באשליםען צו וױדטען אלעם װאם איז דאם בעםטע ױאם געפינט
זיך אין אונזער נשםה — ,אונזער ערנםטקײט ,אונזער הערצליכקײט,
אונזער םרײהײט און איבערגעכענקײט—צו דער װידעראויפלעבונג פון
אונזער ארגאניזאציע און ברענגען איחר צו איהר פר־הערדיגער שםאר־
קײט ,צו איהר פריהערדיגען גלאנץ און פראכט.
לאםיר צוזאםען מימ אלע אנדערע קאנםטרוקטיװע קרעפטען אין
דער אםעריקאנער ארבײטער־באװעגונג װערען בויער ,װערען ארגא•
ניזאטארם ,און אויםקעהרען פון אונזערע רײהען דאם לעצטע כיסעל
כאאס און אומאײנינקײט .און ד«ן װעלען םיר קאנען ,װי טרײע ,איכער־
געבענע ארנאניזאציאגם טענשען איבערצײגעז די באלעבאםים ם,ץ
אטעריקא ,אז אםעריכא װעט ניט איםער זײז אץ זײער בוױם־קעשענע ;
מיר װעלען זײ גאװײזען ,אז אםעריקא באלאנגט צו די ארבײטער ,צו
די ארבײטענדע םענער און םרױען װעלכע פראדוצירען דאס נאנצע
רײכטום ; צו די םענער און םרויען דורך װעםעם םוםקולען און םארך
אםעריקא איז נעםאכט געװארען דאם װאס זי איז הײנם צו םאג.
לאנג לעבען זאל די ארגאניזירטע אםעריקאנער ארבײםער בא־
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יוניאן מנפערענק םיפ אמטיאיימן באלעכאםים
נעםס מ א פןספע שםעלוננ ננונע פארכע־
ספחןחנגען איו דער אינמסטױע
די ױניאז האט אי 1פארלויוי םון די
לעצםע עטריכע װאכען אפנעהאלטען
זגםריכע קאנפערענצען םים די באלעבא־
םים םון אילע אםאםיאײשאנם ,און דןר
הויפט פראבלעם אױזי די אלע קאנפעחננ־
צען איז נעװעז די  w m tװי אזוי צו
סאכען א םוןי צו רער פאגסורענץ װאס
ס*כם א תל פון דער גאנצער קלאוס אינ־
דוםטריע .דער קאנשחננץ איז •ונקם *זוי
שערליך צו די באלעבאםים וױ צו די *ר־
בייגמר ,אויג ם׳זײנעז גאר דא א ז ן ל מ
באלצבאטים װאס װילען בלײבען « פאקי
סאר אין חנד אינתםטריע .די באלעבא־
םים האנען זיר * מ ר״ זינט די לעצטע
פאר יאחר* ,זוי אפנמװאוינם פון םאר־
«גטװארטליכפײ>  dp t » 4איז נויטינ צו
• שאנפעדירמז סי ס זײ זןענצן אזעלכע אײנ־
טאכע ,אוינמנ שײנלימן ןניני ם.
די יוגיןח חאם ד או ײ מ ר לעצםע וואר
■ארײפען נאך א פאגפעושנץ י סי ט די
גאלצבאטים  tramדי דערםאגטע עניגים.
וו ר ך  o r iארנו«גין»צ<אך  |" bovpהאט
*רויםנעוױומ  wאייגיגע דושאבפדט
דער אטאסיא ײ שאן גינצן ארוים אר־

ו » ,ניט שניאן אאגטראפטאר ^ דאס

געמאכט װעלטע סקעב שעפער קרינען
ארביים פון די׳דזשאכערם.
פרעזידענט זינםאן אוז '.ptm pipo
האכםאן האבען אויף דער קאנפמרענץ נע־
רעדט •לײנע דיבורים .זינסאן חאט פשוט
נעזאנט צו די נאלעבאטים, :איחר
דארפט נים האבען הײן *נױםעגט ,אויב
איהר וױלט איהם גים אוחיטען .אויכ
איהר האנט ניט טראנען די םאראנטװארם־
ליכקייט ,דארף דער שיןץך קײן שידוך־
ניט וײן op .טאכם ניט אױט װאס טעז
האט נצבראכצן םצלצר״.
די באיעבאטים האבען ניט נפהאט
וואם צו ?נטפ?דצן אויוי די p a s r m
םאד?רוננ?ז םון ד?ר ױניאי ,און די ױניאן
האט ארױםנעבראכט «ז איחר שטאנד־
פוגסס איז א ריכםינער n .נ אלצנ אטיס
חאבצן דאן נעמאכט א| ערקלצרוננ ,אי1
ווצלכצן זײ האכ?ן זיך פארטליבטצט ניס
*רויסצונ?ב?ן סײן ארכיים צו די םיאנב

.npipr

אי ס א רעזוילםאט םון די ם אד שידע״
גע ק א £ :ע ר ענצ ען און די ו ױ ד ע ר ה אי ט ע
מ א ס פי ײג ט ס ,װ א ס די ױני אן אין׳ ם םער־
זאן םון זיגםאץ ,ד ע ר י ר עזי ד ענ ט םון דער
אינ ט ע רג ע ש ^נ ע ^ און זז א כ ט אן ,דער
דז ^ ענ ע ד אי ם ע נ ע ד ^ ע ר םון דער דז ש.
כ א א ר ד םון ד עד אינטערנע ש^תעיל ,הא־
בעז ג ע ם א כ ט געגעז די דז ש א ב ע ר ם ,אז
ז ײ ם א׳ ײעצען דע ם אג רי ט ענ ט םי ט דער
ױ ד אן  :אל ס א רעזו >טאט םון דעם
ם א מ ר ע ס ע ד ט ען כו ח םון דער ױני אן און
דעם א ד ג אניז א צי אנ ס ־ ק א טי ײן •דר ײ װ,
ח א ט דעד או םי א ר ם ײ אי ש ע ר ט ש ע ר ם אן,
ר ײ ם אג ד װ .וויגגערס איו ,ג ע א רד ע ר ט די
װאד או אי טוו ע ס טיג ײ ש אן םון אילע ב ײ
נ ע ר םיז די דז מ א כ ע ר ם און ם אנו ם ע ק״
מ שורערם ,ײ עי כ ע גיבעז א ױי ס אוי ט ס ײ ד
א ר ב ײ ט.

פ א ײנ ע דבורים ה א ט זיג מ אן גערעדט
אויןי דעם ילעצטען האנםערעגץ צו די
ב אי ע ב א טי ם  :אד ע ר הי ט אפ דעם אג ר ײ
ם ענ ט און ז ײ ט פאר אנט װ ארטיליכע
ם ענ ^ ען ,װעז ני ט האבען םי ר םי ט א ײ ך
ני ט װ א ס צו ט אן .און איז דעם זע^-
בעז נזאן ה א ט אוי ך גערעדט ה א כ ס אן,
דער דז ש/גנעראיל־םענעדז שער ,און א ט
די װערטער ,װעילכע ז ײנ עז געװען א הן
א שום די פ ^ א מ א טי ש ען דר ײדעא ,נ א ר
װערטער״ ג ע ש טי צ ט אוי ם׳ן םרי שען כח
םון דער ױני אן ,ה אב ען ג ע מ א כ ט צו םאר־
ש ט ע הן די ב א ^ ע כ א טי ם ,אז םען ם ײ ג ט
ביזנ ע ס ; און עס ה א ט ג עב ר אכ ט גע־
װינ ש ט ע רעזוילטאטען.
דער אדד ע ר םון׳ ם או ם פ א ר ט ײ אי ש ען
ט ש ע ר ם אן אי מ ע ר ס א ל ב א צי ה ט זי ך ני ט
נ אר אוי ף די דז ש א ב ע ר ס און ם אנו ם ע ק־

פאליטישע״קאמודסםישע קליקע אץ ױ
שיקאגא׳ער לאקאלען געש$נען •
קאםוניםטי שע ױניאן ברעכער ײילען זיר באנוצען םיט דעם נאםען פון דער
אינםערנע שאנאל אכער קאורט פ ארב א ט זײ ד»ם צו ט«ן — .ארב ײטער
פון שײנקער ,םי שעל און װ ײנ שםאק /שאפ ,שוםאן כראדערם ,האנדםאכער
און םישעל בראדערם און בלעיר און עליםבערג׳ם שאפ םיט דער איטער־
נעשאנאל — .קאםוניםטי שע םטאפעדז שעם װערען ניט אנערקענט פון
דער אינםערנע שאנאל — .שיקאנא׳ער פעדערײשאן אװ ל ײבאר פאר־
דאםט קאםוניסטי שע ױניאן ברעכער.

ךןיןןיךךןי |

מ אריס זיגמאן ,פרעױדענט
איינטערנעשאנאל לײדים גארםענט װאירקערם ױניאן.

פרײטאג9 ,טער סעפטעםבער1927 ,

Friday, September 9, 1927

*טען אויף א מלד איו אונטערגעשריבען דער
 IIגאטעז רעםכראנדט  . . .ערװארטעם איחה
*ו זעהן א קונםטווערק ,וואס וועט קײנםאל
ניט פאררעכענט ווערען צוױשען די געוועוע•
ליכ׳ג׳
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F
>V
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ךער נאםען פױראד םיינט קװאליםעט .םיוראד
סערמאנט אין זיך דאס העכסםע אין גע־
שטאק . .אראטאט ...און פלײװאר. .
פיוראד איז אן אויםערגעװעחנליכע נדשוע סו]
די פײנםםע םאכאק־םארטען װאם װאקסען טר,
איז װאם איז גיטא אין קיץ שום אנדעך
*
סיגארעט.

ווי אז ױ די ?*טוניםטישצ  pp'?pאיז
*צשיאנען אין די שי?«נא?ר אינט?רנ?־
; װי אזוי זײ ה*ג?ן
ש*נעל
סארלאדען זיי?ר מםשלה און \mr\2
סים צ*רן םון הילםל*זינ?ײט ,װעם דpר
 ~-<pipקדינ?ן * באנריף םון *ט ד?ם
נרי?וי װ*ם םיר ה*נען נ*ד װ*ם *pj
קראנען םון שי?אנא און די רעזאלוצי?ם
םון די הױפט ימיאן  ~istsvאין שיפא־
ג* .םיר װעצצן דעם בריעף טיט די

a

א י נ ה א ל ט פ א ר צ ײ כני ס

Q

O

U

זײט  .2נײעס; די באסמגער ריינקאופ
מ»בער — סעם םארמאז.
?ײט  .3װאס  9ױניאן באד ײ* )*2ער ארםני־
קעי ײעגעז לאקאל סנ( — »נחס בז
שםוא^; נ״עס.
זײט  .4בריף ,שפיסעה סיינוגגען.
?ייט >.r

דעד וועל® אדבײסוער קאגגרעס אין

■אריז — ם .קראקאװססי•

זײט ו♦ .עדיםאריעלס.
זײט * .7דיקים — ח .אאגג ; ם׳װעט לן<כען
— ז .װהיצער.
זייט  .8סיש יאחרעו *וריק  -אן אאטער
קלאוהםאכער; א»יל קאםיפע בילדלעד
— ע קאייש
זײט ס חגי *יחגאל און לאגיק פון ®רײד־
ױגיאגיזם — • PPDiniP .0ראדוצירער

ךןד אויםצתסװשעליכער סינארסט
סאר  canא1יססת*11עחנליכ*ז סאן,
װעלכסר םיחלט ד*ם צר איז גאחמד

סינס »י די  m e nואכסז ודן
לוםס.

אלס קאנםײסער — דד• ח .םאסקאװיטש•
!ײט  .10ביצךונגם •ראנלעסען  )*mאונזערע

 rא ט ס י ס פ װטט לײגצו v n m n .

ױניאנ״ — ^ ד א ס נ ח תי; נ״צס.
X

«•»*1

ני«ס*< jm

רעזאלוציעס לאזען רײדען פאר זיך
זעאבסט ,װײל םיר זײגעז איבערציעט,
אז דער בריעו* אין די רעזאלוציעס דער־
צעהלען דעם גאגצען אםת און טאכען
סלאד די גאנצע סיטואציע אין שיקאגא :
מיר װעלעז דעם בריעף איבעמעבען װער־
טערליך װי ער איז געשריבען:
״שיסאגא ,אויגוםט .1927 ,30
ברודער רעדאקטאד םון דער גערעכ״
טיגסײט — :
װערטער רעדאקטאר :
בײליגענד װעט איהר געפינען 8
סאםיע פון א רעזאלוציע ,וועלכע עם איז
אננענוםען געװארען בײ די ארבײטער
םון שײנהער און םישעל און וױינשמאס,
)שלום א װף זיי פ (2
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ט שורערס םון די א ס א סי א ײ ש אנ ס ,נאר
אויף אויף די סאב־םאנוםעלןט שורערס און
אינ ד ע ם ענ ד ענ ט ב אי ע ב א טי ם ,װ ^ כ ע הא־
בען אג רי ם ענ ט ס מי ט דער ױני אן .א
סטעח םון א ס אונ ט ע ט ס ,אונ ט ע ר דער די־
רעהציאן םון׳ם א םי ס פון׳ ם או מ פ א ר־
ט ײ אי ש ען ט ש ע ר ם אן ,האבען שוין אננ ע־
הויבען ז ײ ע ר אונ ט ע דזו כונג די װאר ,און
אויב די ת א מ פ א ײנ ם ס פון דער ױני אן
װעלען זי ך א רוי ם װ ײז ען םאר רי כ טיג ,אוי ב
עס װעט ז י ו דוו־ץ־ די ביכע ר אונ ט ע רז ױ
כונג א רוי ם װ ײז ען אז ג ע װי ם ע מ אנו ם ע ס־
ט שורערם און דז ש א ב ע ר ס גיבען א דוי ם
א ר ב ײ ט צו ני ט ־ ױני אן שעפער ,װ ע ט די
א ד ב ײ ט םון א ט די .ש ע פ מ ר א פג ע ם ט א ם ט
װערעז ,ס ײ ת ן די שעפע ר װעלען םי ײ
)שלוס אוי^זײפ (12

אויף דעם סאנםערענץ האט זיך בא־
מײליכט פרעזידענט זיגמאן און חאט גע־
נוםען א פעםטע שטעלוננ צו די פראכ־
יעמען װאס ס׳איז אױןי דעם סאגפערענץ
םארהאנדעלט געװארען .ברודער זיגםאן
האט אויױ דעם ?אנםערענץ אויםגעםא׳
דערט די באלעבאטים צו זײן פאראנט־
װארטליך םאר דעם אגרימענט װאס זיי
האב^ן נעשיאםען מיט דער ױגיאן ,זײן
שטעלוגג איז גצװעז  8הלארצ איז א
םעםםע .איהר ד8רםט נימ חאבען קײן
אגריםענט ,אויב איחר וױלט איחם נים
אאחיטען ,חא^ ער ערקלצרט צז די םאגר
X

)שלום אןי1י ז ״ ב ( 12

ארגאניזײשאן קאםפײן׳ איז דער הויפט־פונקט פון דיםקוםיאן — .צעהנ•
דלינער טויזענטער קלאוקמאכער נעניםען םון ױניאן קאנדישאנס — .די
ירושה פון די קאםוניםטען — .צוםרויען פון די םעמבערם װאקםט— .
שטורעםדיגע אװאציעס פאר פרעזידענט זיגמאן און חשענעראל טענע־
זשער האכםאן — .דר .מאםקאוױץ׳ם אפיל צו די טשערלײט פאר דעם
״פראםאנים״ לײבעל.
דער שאפ טשערמאן םיטינג װאס איז
אםגעהאלטען אונטער דער םארזיץ םון
ברודער קאפלאן ,טשערמאן פון דער
דזשאינט כאאדד ,לעצטען מיטװאך־ אין
ארצינגםאז האל האט םעסטגעשטעלט
דעם ם  8קט 8 ,ז_ס׳סוםט פאר  8גרויסער
פראצעם םון ערװאכונג אין אונזערע רײ־
הען .דער מיטינג האט באװיזען אז דער
צוטרויען םון די טיטגלידער צו דער אר־
גאניזאציע װאססט םון טאג צו טאג און
די דעמאראליזאציע צװישען די םיט״
גלידער װערט םארשװאונדען .מען ?אן
מיט זיכערהײט זאגען ,אז אזעלכע םי־
מיטג;ע װעהען די האםעגונגען בײ אלע
מיטגלידער םון דער ױגיאן.
אויוי דעם שא• טשערמאלם מיטינג
איז איבערהויפט דיסקוטירט געװארען די

איבדאסםריעל סאונםיל ז»ס « םעםנערס
די מולען אויספפמען יוניאן אנױםענטם
מיר האבעז אין לעצטען נו מעי •v k
רעבטיגסײט״ איבערגעגעבען  8באריכט
װעגען א ױניאז קאנםערענץ מיט די אסא״
סיאײשאז באלעבאטים.

דער  1927םעז אן אין ױני טי הויז
ה א ט זיך נאר װאס געשילאסען אויף דעם
גל ענצ ענד ס ט ען און םראכטםו >סטען אופן.
כ א ט ש דער ה ײג םיג ע ר סיז אן שיויסט זי ך
ני ט א פי צי עי ״מיט דעם ילײבאר דעי
װיה־ענד — די הויז װע ט בל ײבען אפען
ביז דעם  12ט ען ס ע פ ט ע ם ב ע ר — איז
דער װיק־ענד אנ ע ר געװען א ײנ ע פון די
ש ע הנ ס ט ע און או ם פ א רג ע ס לי כ ס ט ע ער־
ש ײנונג עז איז דער ג ע שי כ ט ע פון אונז ע ר
זוםער ה ײ ם.
דער װעטער איז געװען װי גזגוואונ־
 t\vvאון אין פ א מ ו י ף םו ך די דר ײ םעג
ה א ט ג ע ב רויז ט טי ט ט ע טיג ק ײ ט .דער
ױבדטוב ה א ט זי ך אנג ע ם אננ ען ם ר ײ ט אג
א װ ענ ט םי ט א שעהגע ם פ עדז ש ענ ם,
װאס איז געזוען ג ע ש טי צ ט אוי ף װאלט
װי ט ם אז׳ ס םאע םע ״דער טי ס טי ש ע ר ט ר ױ
ט ײ ט ע ר״ .דער פ ע דז ש ענ ט איז אויםגע־
םיהרט געװארעז אין ק א םינ א ,און אוג״
טער דער אוי םג ע צ ײ כ ענ ט ע ר > ײטונג םון
דז ש ײ מ ם םייליפם ,װע םעס ילײסםוננען
םאר ד ע ר ױני טי הויז ז ײג ען אזוי גרוים,
איז אלעס דורכגע םיהר ט גע װארען אויוי
דעם בעסטעז או פן ,ני ט א כ ט ענ דינ װא ם
עס איז געװען זעהד װ ײגיג פילאץ אױו>

פעסטשורערס און דזשאבערס .די םעסטמ
שטעלוננ האט געבי 8כט געװינשטע רע־
זולטאטען.
םרעזידענט גראסמאן םון דעם אינ״
דוםטריעל קאונסיל חאט דיזע װאך םארזי״
כערט דעם אומפארטײאישען טשערםא.:
איגגערסאל ,אז דער אינדוסטריעל סאוד
סיל װעט  8כטונג געבעז  8ז איז דער איג־
דוסטריע זאלען אײנגעם^רט װערען נ א ײ
מ8לע באדינגונגען.
םעדזר םאראנטװארטליכהײט םון אפ״
היטען רעם  8כדימענט װעט אויך מוזען
האבען די  8םעריסאן  8סאסיאײשאן .דער
אגרימענט םיט דער ױניאן װעט מוזעז
אפגעהיט ווערען אין יעדען פרט• און
אזוי ארום \וע>ען םארבעםערונגען אין דער
אינדוססוײע ארייגגעבראכם וועחנן.

 yארגאניזאזײשאן ארבײט װאס װעיט
איצם אנגעםיהרט םון דעד אדגאניזא־
ציאנט סאםיטע.
דער ערשטער רעדנעד אויף דעם םי״
טיגג איז געװען א חשוג׳ער גאסט ,דר.
מאםקאװיטש .דר .מאסקאװיטש האם
ניט גערעדט װי א גאסט ,נאר װי א געני״
טער םיהרער םון חגר ױניאן .ער האט
אין א שט  8רק־באגײסטערטער רערע
גערעדט װעגען דער קלאוקמאכער ױגיאן.
ער האט םארברייו געשילדערט װי אזױ
די ױניאן איז אויםגעבױט געװארען דנ ט
 ,1910װי אזוי דורך דעם גענעראל־
םטרײק איז אויםגעבויט געװארען אן
אינסטיטוציע ,װעלכע איז געװען דער
שטאלץ אויף דער אירישער ארבײטער
גאס א\ן דער שטאלץ םון דער אטעריסאן
םעדערײשאן אװ לײבאה
דר .מאשקאװיטש׳עס רעדע וזאט זיך
איבערהויפט אויםנעצײכענט אין זײן
אפיל וועגען ױניאן לײםנל .ער האט אנ״
געװיזען װי  8זױ דער לײבעל דינט 8לס
א קאםםם םיטעל םאר ױניאן קאנדישאנע׳
און איבערחויפט פאד די םא:יט 8רע בא״
דינגונגען אין די שעפער .ער האט אפע״
לירט צו די טשערלײט אז זײ זאלען ניט
םארנאכלעסיגעז אגצונעהעז די לײבעלל
אויןי די גארמענטם ,אכטוננ צו געבעז א/
דער װיכטיגער נעװיגס םון דער ױניאן
זאל שטרענג אפענעהיט װערען .אין א ײ
נעמײז איז זײן רעדע נעװען הערצייך
װארים און האט דעריבער נעװאלדינ
אויסגענומעז בײ די מאםען.
גאד םאשקאװיטש׳ן האט דער טשער•
מאן סאםל 8ז םארגעשטעלט דזשענעראל״
טע .:האכמ8ז ,װעלבער האט אין זײן
רעדע׳ אדער בעסער נעזאגט ,אין זײ1
רעםעראט צו די טשערלײט אנגעװיזען
אויף דעם םאקט״ אז די• קאםניסטעז הא״
 pi>riאוי1י וײם •C2

