
 םיר ואימן װאס צו געילט. אין א״גגט
ו צוױשצן קעמםען י  צוחח אונו לאוט i ז

ז זמחן וחניען םיר און שיקאגא, אין  י
 26 קרימן כאיד זאל אינטעתעשאנעל די

i פון אלאר1 טױזענם n טחד י^קאיער 
זשורי״.

 אוג• און ״נױרװ״ דעם םון שטױנט1ע
 אונטערשױמען םון םארזוך םארשעמטען

 חאט אינטערנעשאגאל, רי כאבאר םיט
 פאמענתן דעם איחם געגעבען נינםא

:ענטםער
 אייערע צו צוריק געחן חענט ״איהר
ײ און כאװײרים  יואר״ טיר אז זאגען, ו

 זײער ארײן •נים אין צוריק זיי םען
i געגען קאמוי אונזער גרעםט־אנבאט. n 
 א איז . םיחדערשאםט סאמוניסטישער

 פאר קאסזי א •רינציפען, פאר קאםוי
 •א״ פון םרײ זײן צו און ױניאניזם טרײד

 םאכעאציעס. און אײנםלוס ליםישעז
 אפ״ ניט ttthi װעלט דער אין גרעםט קײן

 טאן פון אינםערנעשאנעל דער שטעלעז
מעםבערס״ די צו םייכט פשוט׳ע איהר

 קא״ די געענדיגט זיך האט דערםים
 םען קען א<ײז םאקט דעם םון טעדיע.

 זײ אז םיהלעז, סאםוניסטען די וױ זעהן,
םארלארעז. זײנען
 — מעמבערשיס, יע8יאי גאנצע די

 און דובינסקי וױיס־פרעזידענט האט
 גע״ דעם אויוי באריכטעט םרידפאן לי8מ

 זיף םרעהט — טיטינג עקזעחוטױו נעראל
 גע• באםריים איז ארגאניזאציע די װאס

 חער״ חאםוניסטישער דער פון װארען
שאפט.

 אנטאניני רײזבערג, פרעזידענט װײס
 •אלאקאוי ארגאנײזער תשענעראי און

 באראטוננס־סי״• רעם אויוי אויך האבען
 װאס ערםאמ דעם װעגעז באריכטעט טיגג

 זײ באסםאן. איז געהאט האט ױניאן די
 גאנצען אין דארט אויך זיך האט ױניאן

 הערשאם״ קאםוגיסטישע די םון באםרײט
טען.

 זײ זיי. האבען דאס ״נױרװ״ קײן ניט
 אז סימן, א ״ראף׳/ און ״טאןי״ זיינען

 ותנ־ צו ״נױרװ״ דעם געהאט חאבען זײ
 אנדערען קײן צו ניט כאכאר םיט זץ־ דען
 און ניגםא. וױיכדפרעזידענט צו וױ

 האבען זײ אז וחלילון, חס איהו/ טײגט
 איחר האט םטנעח, קילײטע א אנגעבאטען

 ניט איבערחױפט קענען זײ טעות. א
 זיײ זײ וױי< סומען, סרײנע פון רײחנן

 געװארעז געװאױגט צײט לעצנזע די גען
 האבען זײ געיטער. גרויםע גאר ׳גאר צו

 נינפא ברודער געװענדעט*צו נעס<יך זיך
 25 װי װעניגער נים אאותיקא אן םיט

 קען מען אז בנאםנות, דאיאר. טויזענט
 קאםוניס* כיסער שעחן א אויפהאיטען

 סוםע. אזא םיט האגדערס דז׳פאב טייפע
 סאמױ די אבער זײנען איכערראשט זוי

 גע־ זײ האט נינםא אז געװארעז, גיסםען
 ל ע ד אז ;איוח אן מיט <א :ענטסערט

ו י א נ א ן ^ ע נ ר ע ט נ י  מען קען א
ט י ; נ ן ע ם י ו ק ר ע ט נ ו  און א

̂רפען זײ האט ער  פנים אין גרעפס די געװ
ארײן.

 דער בײ שױן האיטען מיר װי אזױ
̂יכטע, אינטערעסאנטער דאזיגער  גילוײ גע

 אינטע־ זײן װעט לעזער די אז מיר בען
 דאזיגע די אזוי װי הערען צו רעסאנט

 איז טהימע די צמעגאנגען. איז געיטיכטע
:םא<גט װי

הא־ שיקאגא אין קאםוניסטען די <וען
 ;אויגען די פאר טויט דעם דערזעהן בען

 אז דערזעהן האבען זײ װען ׳הײסט דאס
 איז באזיגטע, און םארלארעגע זײנען זײ

 דער םון װײס־ט׳טערםאז געװעזענער דער
 קאמוניס־ א באארד, דזשאיגט ̂יסאגא׳ר

 סטיין, נאםען כײם׳ן נאכפאלגער טישער
:געזאגט און נינפא׳ן צו צוגעקומעז

 איך און װײסט איהר נינםא, ̂הערט,
נע־ איז אינטערנעשאנאל די אז װײס,

 חאכען ,באיעס״ ק«םונים*״*ע די װי דערולעחיט דוכינסקי ווײס־«רעזידעגט
גענרינדעט. ח»ט אינטעתע׳טטנאל די װ«ס טטנד דעש סאתיכטעט

ו מײען, •איז םאמר ׳ןוטכ׳ןר טימען »ין1ק<וםוניסטע די װי *זױ ױנסט  י
 ינויך חערםט זײער ךאנץן גאסעס די אין חנריס זייערע אויך האנען, יארס נױ

o ®ארטאכערט טיקאנא n •איז עס ווען און *אחיען, נעװאיט גים אונעסאיאי 
 בענע־ די *אחרןן tie *ייט די נעקומען אװעהנענע* און סאנד אינזוורענס סמנט

 ניט האנען קאםוניסטען די און פיטט, טויזעג״ םון סתנה א גפםעם רי «ו נען
*אחיען, «ו האס נױט נןיד קיין נעחאט דאיער. דער

״  *ו ארנײטער די נ«*װא<נגען זײ האמן ״
״ ,l״'21 ,° ײ . ״ " ״*** p״  *ום קאנטרינױטאנם סיע«יעיע ׳ואחיען 1,
י00^ ״p״ ירי״^״1 ״ י 'p° חנװאיו־ די אוים זעהען אזוי פאנד. . '

^״פנ יא ״!״r°״ ײ״, י°י 3 ם,״,1 “״ י פאםוניס־ יונזערע םון טאטען *יאנערע ׳
טרייד־ױניאז דער איז כדפיחים «י«ע סטען קאםונ ד פון פארראט

 ערשסע דאס ני״מם איז עס ■דאקטיק״ *שאכער זײער טיט ױניאן קילאוקסאכער
םארטושען פאםוניסםען די װאס מאל, וױ אינמורענס ורעגען

n זײער אונטער ײסאומםעהמק ײנ זכעיח קאטוניסטעז ועלבע
י ל איינצוץשועסע! חווופה די האם טיקאנא׳ער די םאסמע. ׳ןוװינמערימער ‘״

״י ? ר iv י1מ S L lJ f u fU* נאך םסתמא געדענקען נרידער ױגיאן
האםונים־ די טצד פייש יעצטעז דעם 2,ר,1ע ,,,״?,ע|°״ !1היײײי ד'1ל,

^?!!:״ 2^? י !״,,י-,?״״ יעצטען םון אנריסעגט דעם םיט טען, ״
ײ I ״ ינ י י3 ״ ״”י״ ״ ״ י  טר״ד. דרעם ׳ערייקאנ1•־ דעם אין יאהר י ״
״3,2? ״ •״יה** 1 ״ ר? ײ ײ י־ נ י םעםבערס די נמז האט ױניאן רער אין י

D םיט אנרימענט :ייעם א פארנערײנט נ ״ רענט ״ ■-1אג
״ נעהײם אין און אויםנעסעתננען, םאנכע •נדי*פ נסי

 םאר־ א נענענען נאסעס די tvs חאט כאטראפען איננאגצען האט דאם
 בלײבט אלעס אז זיכערונ;ם־דא?ופענט װײ־ פראצענט איין םון דר״־פערטעל

 יצו אוםן אזא אויף כדי איםען, ביים נע־ אבער האבען נאסעם די דזטעם.
 נאאױוע די פון אױגען די פאר׳שטירען האלנ א און אײנס צאוזיען דארםט

דרעםםאכער. ־ דעם םאר פעײראי זײער םון פראצענט
 רעם מיט מאכער־מאכער זייער דעמאנאנען שאמוניםטי׳פע די םאנד.
 איז םאנד אינ׳פורענם אונעםפיאימענט די האנען זיי fk נעריהמט זיך וזאנען

 קייט לאננער זייער אין ריננ א בױיז צאחיוננען. די פון כאפרײט ארנייטער
 אי־ די איז מעםאדען שװינדלערישע פון דער־ *ו ‘,פאתפסען אבער חאנען זײ

 צוזאנעני׳טען אין ױניאם. טרײד די׳שע אויך נלײכצײטינ חאנען זײ אז *עחיען,
 דעיױוערען אין נרױת, גרויסע זיי ?יינען » צאהיען צו פון נאםעם די נאפרײם

 יצלדז׳ם. יא נרעםטע די — ״נודם״ די נע• םריחער חאבען זיי וואם זמיפט
 3א ניט זיד זיי שטעיעז דעריבער און כאסעס רי פאר איז דאס און צאחיט,

 צו כדי שװינדלזןרייען נחנסטע די פאר יעהר־ דאיער םױזענרער פון מתנח׳לצ א
אוםםעהינקײט. נחיםע זײער םארדעהען סאםוניס־ דיזען םון םווי דער <יד.

 נייער זיין אין איין זיך ארדענט ער ביז
 אי־ די םאר זארנם האיאם דער חײם.

 פינקט לענדער נײע די איז םינראנםען
 הונ־ די טיט נעםאן דאם האט ער װי

 קײן *הער זײנעז װאם םויזענםער דערסע
 וזכנסת־אורחיםס, ארײננעקוםעז. אםעריחע

 בױרא׳ס, עםפיאיםענם חסדים׳ם, נםילת
 יאנד, םיז שפראר יערנען צו שוחרען
 זיינען דאם םלאבוד, א יערנען צו שוהלען

 האיאם דער װאס אינםםיםוציעס אלץ
 לענדעי םארשידענע די אין איין שטעלט
קוכט. איםינראנם אידישער דער װאוחין
 און קאיאםאיע א איז ארבײט די

 דער נעים, םוםען נרויםע םאדערם
 םיעציע־ א דורך איצט םיהרט האיאס

 'צו קאםפיין דאלאר טױזענם 600 יען
 מענש־ נרויםע דאזינע די סאכען םענליך

ארבײט ליכע
 אויך ײי אינםערנעשאנאל אונזער

 אלעםאל זיר האט באארר דזשאינט דער
 אונטער־ אלע אױוי איגערופען װארים

 אויך און באװענוננ, דער פוז נעהטונגען
 םאראינטע־ טיר ויינען קאםפייז דעם איז

 זאלען םעםבערס אונזעחן אז רעםירט,
האנם. םוילער דער םים העלפעז

נרום, ברידערליכען מיט
פרעזידענט. קאפלאן, בען

םענעדזשער. דזש. חאכםאן, דזש.

טרעזשורער. םעקר. םאזער, כענ.

 אינ־ דער םון נאארד דזשאיגט די
מ םארטרעם וואט טערנץשאגאל, « 

«>o>gp נױ אין םאכער קלאופ די םון 
 און װאריםען א ארויםנעשיקט חאט יאחן,

 פון טיטנלידער אלע «ו אפיעל הארצינען
 קויםען זאלעז ןײ ױניאן קלאויןםאכער חנר

םערםיפיקײטם. די
:1זי לײעגם אפיןל דער

 דער םיז םשערלײםע שא■ אלץ צו
 דרעס ססוירם, סלאױן, באארד רזשאיגס

v אח e n 1 ױניאו םאצערס 
!ברודער ווערטחער

 אײנצינער דער איז חאיאם דער
 בא־ עםיגראנם דער וועםען ניט פרייגד
 ווענ, וואנדערינען זײן אויף זיך געמנט

חיים 1זיי פארלאזם ער װאם סאנ פונ׳ם
 נױ אין עװענױ, םיפם אויןפ לאנד שטיק

■  איז עם בילינ. נים גאר איז סיםי, יארק ר
 שםארק האם םען און װערםהפול זעהר אבער
 פערםאגם װאם םאן, דער בעזיצען. צו עס השק

.עם . םזל. כאםת האם .

 קויפט װעלכער םאן, דער אויך איז םזלױג און
. םיוראד םיט םחיה זיך איז און .  ער װײל .

 כרענגט װא& םיגארעם, א האט ער אז װײםם,
 בע- און פערגעניגען אויםערגעוועהנליך איהם

 פון רעזולםאם K איז טעם םיוראדם פרידיגונג.
 טאגאק־םאר• םײנםםע די פון אויםוואחל דעם
 קלעהרען שום א אהן נור, װאקסען װאם םען,

פרײז. ווענען אפילו

 דער אקטאבער, ומען5 ׳שבת
 ®ראיאר־ װענען סימיאדום

 צו רעירעזענטײשאן שאנעל
קאגװענשאן. אונזער

 םוז דעפארטםענם פראפאנאנדע חגר
 סינד א אראנזשירם י. װ. j• ל. א. דער

 רעפיע־ פראפארשאנעי ווענען פאוװט
 סאנווענשאנס, אונזערע צו תנטײשאן

 חנם שבת, שטאםםינדעז וועם וחנלמנר
 םון אוידיםארױם אין אקםאמו־, מן916
 וועסט 3 בילדי̂נ אינםערנעשאנעל חןר
נאכםיטאנ. אוחר 3 אום םטרים, טע16

באםיילי* זיך וועיען םיםפאזױם איז
 ברי־ די חבינםסי, װייס־פרעזירענט :גפן

 םצנעדזשערם פורצסאן, אןן קאפלאן ושר
 םענ׳ד וױיס, ם׳נני ; 9 אח 2 צאהאל פא

 קוריגססי, נרוחנר ; 6 צאקאצ פון משער
 ,נערעכ־ דער םח םטאא פדיםאריןצ פון

 ירעזי־ א׳פפיז. גרודער און םימייט״,
אײנלייםען וועם זינמאן םארים חנגם

.ovtg io 's o n
 חזי־ פראפארשאנעצ וחננפן פראגע די

 דער אויי איצט שטצתט רצחנגטיישאן
 פרא־ די יוגיאן. אוגמר «ח טאנאח־נומ

 דיםקױ םצייםינ איצט שוין וופרם מ
 יזים און .נערעכםינפײם״ דער אין סירט
o n פון באשיום i n זיצומ ימטפר 
באארד עקמפוםיװ נענצראצ אונזעו־ פון
o אחי1 נאססאן, אין ru n w n  i n אין 

ueeonrrap m* דורכמפיחרם צײם 
cv jm m פאר װיבםמ חדײמד איז 

fw u m יוניא) יארמז• נױ in n s זיד
trow s vt םיפ m פון מײנמנחיים 

ז י י י a חאו טיסאאומ^ י n rםעםבער ־ 
m p  m ri ארויסצו ממממזזימר די

w %יך m  t u t
״** w* ׳

 האט קאמיטע ארגאניזאציאנס
 און שעפער 200 ארגאנידרט

 סקעב פילע ®ארניבטעט
שעפער

»e 1 (אלוס t tie(
 באסױ טורא האנען אנטװארםליכקײם

 פיוזרען אויםנעהערט האבען און םען
 ארניי־ י1 װייצ תפקרות־שטיק, זײערע

 םעהר ווערען אננעהויבען tngn םער
 זײער אין זיכער זיר םיחצען און שםאצץ
i פיו םאכם די פאסוי. n ױניאן ogn 

o דאנס א פיהצען, אננעהויבען זיך n 
קאםיײן. ענערנישפז

tm וועם ױניאן י1 t o ig t אר־ רעם 
 םענע־ ogn — צאםיײן, נאניזאציאנם

 צאננ אזוי — נט,gנעז tכםאgה חשער
ױ  ון■ וועם און ױיז, נויםינ ותם עם ו

tn n o o :g o און םאכט איהר םעתר אלץ 
o« איחר « n jvo g V o די נאשיצען צו 

םיטנצ^ר. אלע פון אינטערעסע]
e תי »<חו. ױײסם w n e n  r i  Mn or ךי 

 «•סצייש• r« נ«מ«ײמ «רג»«ר יי*«’«
 איגמדנײ׳מאאל מנר םוו נןןשיכםע ךי מזם

 דד. ®ח 4יתיי װארמרס נארםענס <ײד*ס
V9• םי© ותפ אימר »ח 4וזי1< טאיס

i n סי• אויםעתעוועחנליבער 
o 1םא נארעם n אויםעתעוועוזנ־ 
 דאם פיחלט וועצכעו• סאז. <ינעו

at* »ױ צו בארעכטינם אי jrv w s 
499<* איו ואגפו

׳׳י
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זיגםאן פרעז. זאנם אינחסםריע. חןר אין אינעל הױפם שאפ-וער הליינער
ט זעלטענער אינ ש טייננ באארד ח ס פרעז. ®ון באנײסטערט מי  פאר־ װעגען ז־ערקלערונג זיגמאנ׳

ע מאר פלענער ברײטונגס טלען ראדיקאלע— טעטינקײט. נײ ען װעלען מי  אנגעװענדעט מוז
אן — אפצושאפען. שאפ קלײנעם דעם װערען ש טיי םי לי  געמײנט האט קאנטראקטארס״ אוו ״

שע די אגער שאם, קלײנעם םון אפשאפונג די ט דאם האבען באלװאנעם קאםוניםטי  ני
פארשטעהן. נעװאלט

 נעו^ן אנוועזענד איז עם גאד װער
 םיטיגג, באארד דדמאינט לעצטען בײם
 אײנ־ דעם ארויסנעטראנען זיכעד האם
pm, ערנסט איצט זוכט ױניאן די אז 

 ױניאן א װאם אויפגאבעז די ערםילעז
 צו אן הויבט זי נעם<יך, ערםיאעז, דארף

̂ען  איס האט זי װאס פייכטעז, די ער&י
 אינ־ דער צו קערפערמאםט אעבעדיגע א

דוסםריע,
 דארף ארבײט בויענדע נוצליכע, צו

̂ענדע א האבן מען ̂ידערשאםט, דענ  םיטג
 ארײנטראכטען קאגען זיך זאר װעלכע
 פאר־ א צו ברענגעז װאס םיסיען װעגען

 צר אינדוסטריע^ען דעם םון בעסערונג
 נאד דערביעגיט זײן םוז עם עטאנד.

 איבערגע- און םרייהײם און װיילעז רעי
ױ־ דער צו מעםבערס די פון בענהײט

 אנ־ קאנצענטרירטע אויך נאר ניאז,
 א און ארבײם געםײנזאמע מטרעננונג,

 זא< װע<כע #אריםי, דורכגעטראבטע גוט
 לעבען, אין װערן דורכגעפיהרט קאנען

 םאיד די נרענגעז זא< װאס •אליסי, א
טאטען. סיםום  זיגםאן ברודעד רעז̂ו

 די צו געגעבעז ״זאדאנדפע״ די האט
 דעם אויף םעטבערס באארד אינםrדז

 איז װעלכע רעדע, א אין םיטיגג, צעצםען
̂יסעוועט געװען  געדאנקען םיט אנגע
̂ידער די װעלכע װעגען  האבען טיטג
טאן. צו טראכם א טאן, צו דענק א װאס

 דעם בײ רעדע זינםאן׳ס ברודער
 ארויםגע־ האט װאס באארד, דזמאינט

 איז באגײסטערוננ, געװאילדיגע א בראכט
 נאר רעדע, אניטאציאגס קײז געווען ניט

פאר^אנ־ די םון יעקציצ א געווען ם׳איז

 געכראכט m ארגאױזאציאנם־קאמפײן
יזניאן דער פאר רעזולםאטען גוטע

 סקעב־ הונדערט ארום — װניאן. דער םיט געםעםעלט שעמער הונדערט *װײ
 װאכען 6 אין רעכט װערען שעפער ליגקע 236 — מארגיכמעמ, שעטער

געהאמ. ניים םםשות קײן האט קאםוניסטישער.סקעב־געזינדעל — צײמ.
ץ װעט ארבײט אויב — געװארען. טארשםארקט קאנטראל ױניאן ~  זי

 ארגאנמא״. װײטערדיגע םאר געלעגענהײט די אױסנוצען װניאן די װעט
ארבייט. ציאנס

 באארד דזשאינט געצטען אוים״ן
 דזעע״ םון געװארעז געגעבען איז מיטינג
 איבער־ אז האכםאז מענעדזשער נעראל

 םארט־ םונ׳ם אושאצונג אן און ב<יק
 אילגע• אין אדגאגיזאציצ דער םון שריט
 אר״ וואם׳דער רצזו<טאטעז די און מײן

 זיגט נעבראכט חאט דלימו נאנױײשאן
 זיף האט אם•ײןpארגאניזאציאנס־ דער

אנגעהויבען.
 םענעדזשער װי רעזוילטאטען, די

זײן אין איבערגעגעבען האט האכמאן

□
ם א־נהאלמ Dםארצייכגי

D». טםער ,נערעבםינקײגױ
 Ji — ב&ריכ* באארד דז©אע© .2 זײט

נ״עס. םאזער;
אן יוגזער אין ?טנען מאיקאװע .3 !ײם  ױני

א־ ;שםוא< ב\ ©נחם — ק עי און ײעס נ
ביאלים. ם. — גא

ט ברי^) 4( םײנוגגען ©©ימען, ברי^ .4 זיי
 »וי*א־ דער אין קריזיס *®זלער א .5 זײט

®ראנמ; ח• דר. — ײנדוס©ריע מאביל
הארלי!• אב—•יר •אדצר©©צי דער דורך

עדימאריעלס. .6 זײט
 ל. ןײ ^ .n ועך [1■ *•קלאנגען .7 זײט

אגג $ — קאנײענ©»ן ווײתר־ דער ;י
וװויצער. ז. — (•עליצאאן) כח ׳יער

̂ןאל דער .8 זײט  «רײד פון לאניק fm אי
&. — אוטיקצל) (^פמןר ױניאגיזם

̂ןי. • תומנם
y .9 זײט i »לאס־ אין קאנסועפ יג>ז^ני 

̂יצלצס חנםכחושי. ט• — •ני
; 4טײ שלוסש* lJhU-to זײט

 דער טון ארבײט דער םון איבערבליק
 געװען איז קאמיטע, ארגאגיזאציאנס

 געוועקט האבען און צופרידענמטעלענד
 באארד דזשאינט אלע בײ האפנוננעז די

געסט. אזנװעזענחנ די און דעלעגאטעז
 אר־ דעם םון צײט הורצער דער אין

 וױ םעהר זײנען קאמיײן גאניזאצןאנס
 געױארען םארגיכטעט שעיער הרנדערט

 ארונטער- שעיער 250 םון ערך אן און
̂םען n געײארעז./ נענ  \)t וארונטער־ 

 גע״ נעסעטעלם זײנען שענער גענוםענע
 דרעם 40 אס שעיער מיאוק 155 װארען

שעיער.
 װאלט קאסיײן ארגאניזאציאנם דער

 װען ער&אלגרײר מעהר געווען זיכער
)1S «ײ« |<M» (שלום

 א פראבלעםען, אינדוסטריעלע טעד̂ט
 זא־ םיטגלידער די װעלכער םון לעקציע

 ארגא־ די םאכען צו אזוי װי לערגעז לען
 אן םוגקציאנירעגדע, אםת אן גיזאציע

 אונ־ קאנסטרוקטיװע םון ארגאניזאציע
 די װאו ארנאניזאציע, (8 טערגעטוגנעז,

 דעם פען8אנם סאנען זאיען םיםגלידער
שארטשריט. באדײטענרען

 זעםאן פדעזידענט האם — *נענוג,
 צו ט8נעה םיר האבען — אויסגעשריען,

 אויםגע״ האט װאס סאםוניזם, םיט טאז
 גע־ די זײנען געגוג ;ױניאז די םרעסעז
 ארײנ־ געװעז םיטגלידעד די םון דאכקען
 דער םים חאט װאס כען8ז אין געטאן
 די װען איצט, ניט. שײכוח קײז ױניאז
ו האט ױניאז  טיט םארבוגדעז ענגער זי

 איצט, ;םימנלידערשאםט גרויסער דער
 ױניאן דער םון םונדאמענט דער װען
 די םוזען געזוארעז, װעקגעלײגט8 איז
 גע־ זײן םיטגליד יעדען םוז נקען8געד

 מען כצען.8אױםםי װיכםיגע צו װידטעט
 אום־ דעם ווענען ארײנטראכטען זיך מוז

 םון צושטאנד, אינדוסטריעלען ניגסטיגעז
 גאר ליידען. םימגלידער די װעלכעז
 אינטערע- דארםען •ראבלעםען אזעלכע

ױניאן. 8 סירעז
 איז סאםפײן ארגאגיזאציאנס ״דער

 נוײ װעט עס און זאך נויםיגע 8 געװען
 םיזאן צוױיטעז דעם אםשר זײן טיג

)12 זײמ אויןי (שלוס

 גױיסוןן מקאלס אמ
 רעפערסנמם צום זיד

onvwiroפנעלער r««ne פון
 באארדס עקזעמוטיזו לאהאלע י*ע8
 גריגב^ת, חצררי פון בריוי 8 דורך זײגעז

 ®ח קאבדסצ סאנ דער שון סעקרעטאר
 *m כאארד, עקזעפוטיװ גענעדאל דער

 קאםײ ערווצחלצן צו געװארען םארמירט
 פאר־ |1א שטצלען זיר זאיעז װאס טעס,

 זײ| אח קאסיטע םאב דער םיט בינדוננ
 טאר רעמצחנגדום צום םארבארײט גלײך

 וואס פארטרעטצרשאפם פראיארציאגעלע
 שיצמצי נים וועדצן לטעז8אפנעד. דארף

 בוײןי דצר נאוועםמנר. טעז15 דעם װי
: פאמט װי זיך לעזט

 כאארדס עקזצסוטמו לע8לאס לע8 צו
 גאר• לײוײס אינטערנעשאגאל דער םון

ױניאן: װאירסערס םענט
ביידער: און שוחגםטער טײערע

 יצצטער דער םח באשלוס דעם לױט
 אינטערנעשאנאל אונזער פון .האנווענשאן

 געוואחנן איגעהאיטעז איז <ואס ױניאן,
 4W6 גאוחנטבער אין םילאדעלםיא אין

 באארד עשזעקוטױו דזשענער̂א די מאכט
 איבערצוג*• אראנזשםענטס נויטינע לצ8

 ■ראאארציאנעלאר טיז מראגע די בעז
 רעפערענדונד א צו פארמרעטערשאםט

 4םיםנלידערשאפ< גאנצער דער םון װאוט
 צר• צו נעמנטען דעריבער זײט איהר
 אײשי• םח מיטגלידער דרײ צו וועהלען

 זיר זאלען וחנלכע באארד, עפזעקוטיװ
 סאב דער מיט םארבינדוננ איז שטעיעז
 עקזעקוטיװ גענצראל דער &יז סאםיטע
באארד.

 צו מיםהילוי און קאאפעראציע אײער
 אפנצ־ געהעריג וועט האםיטע אונזער
ווערען. שאצמ

• גרוס, ברידערליכעז כױט
 נענעראל פון קאכדםע םאב

#כאארד עקזעקוםױו.
סעקרצמאר. גרינבערג, העררי

 צו באגױםונג שיקם אינטערנעשאנאל
קאנװענשאן 5דעלעגאטען

ורעט קאגוועגשאן, דער צו דעלעגאם איגטעתעשאגאל דער נאגלער, בר.
רעזאלוציעס. װיכםיגע צװײ םארברענגען

 איהרע דורך האט אינטערנעשאגאל די
 און זיגםאן באארד, עסזעקוטיװ חויפט

 באגריםונג הארצינע א צוגעשיקט באראוי,
 קאנווענשאן יעהרליכער טער47 דעד צו
 ליײ אײ םעדערײ׳מאז אםעריהעז דעד פון

 אפגעהאלטען װאך די זוערט װאם באר,
 באגריסוננ די אנדזשעלעס. לאם אין

:פאמט װי זיר לעזט

 סױםען צו פשןרלײס אלע צו אפעלירפ פױים ור
 םענםער, חעלםח יוניןן רעם פאר םערפיפיהאפען

יוני« דןר פון ?פיסעס *מ אין I ,

סערטיםיקײטם. סענטער חעלם ױניאן זײ פון ליםט דער אױף ערשטע די

 א באפוכמז ילעצםמנס האבען טיר
 טון אונטערגעשריבען אױםרחי, וואריםען

 ױגיאן םון דיחןקםאר •רײם, ם. דזש. דר.
 צו יוניאז, אוגזער םיז סענםער העיםח

 יארקצר גױ די םיז טשצרלײנמנ אלצ
 םיפד די צו און שע«ער דרעס און קילאופ

 אל• אין אינםערנעשאנאל פיז«שר גלידצר
 אטײ די אין סוםען ואלען זײ אז נצסיין,

 די שגעגםטעז אס וואס קױטען און סצס
 האט םענסער חגר <ואס סערסיפיפײטס,
 פאנד״ » שאפען צו כדי אוויסנעגצכען

o רשמנוחנן זא< וואס n ומנלםח יתיאן 
שױ־ דיזעו אין אונטפתאגנ m םיגמןר

 דער געשיכטע. זײן םון מאםענט טישען
:םאלנט װי זיך לעזט אויפרוןי

:םרײגדע
 איז װאכעז אײניגע לעצמע די דורך

 אלגעםיינער אז געוואחנן ארויםגעשיהט
 םיז און װאנרעד םר. םון נאמען אין »«יל
 דער םון כדטנלידערשאפט דער צו כדר

 וואיר־ נארמענם ̂ײדיס איגטעתצשאנא<
יוניאן. קערט

o איז n אינםאר- כױר חאבען 
 ומננען םיםנל^רשאםט ברײםע די םירט

 העיםוז ױניאן *in פון קאנדישיאנם די
)10 או*ןו (שלוס

 סייערליכצ אונזער אײך שימען מיר
 איתר סון ערעפענונג דצר צו כאגריסוננ

 חאמן נדר האנוחננשאז. היםטארישער
 און ערםאחרוננ אייער דאם צומרויעז,

 אויוי ארויסברעננען זועט איבערלעבונג
nאיז װאס ■ראגראם א קאנרוענשאן ר 
 אה •וײנציסען די מיט אײנפיאנג אין
o n ארנייס. םון םארווערמם־מארש

 דאט וימנד, זײנעז און רוײםען םיר
 ארביעמר- די ביז רוהען נים וועט איהר

 נײע א כאשאפצן ניט וועט באזחןגונג
 ארבײםס־בא־ םארבצםערכמ םון עפאכע

 םיר פארטשרימ. *ח גיימ פון דימונגעז,
 נמנםמנר־ אונתר או זימנר, אויך זײנען
 חמןד אלצ אין שטיצצז T*' יועט שיפ

 וחד אמעגוםצז וועלען װאס םענדאציעס
o םאי קאטחננשאן in אױוי חח n מד 

 באווצגוגס ױניאן טרײד in םח נעםיט
i 1»פ זשנק א אויו אײר שימען 1םי n 

 נענצכען אונז האט איהר וואם שםיצע
W3MD ארנזסר איז

תי װ. ג ל• אעסעתעשאנאל  ן,3י
•חןזירענט. זינםאן. םארים
םחןזש. jpvo באראןז, אברחם

i נאנצער, ברודער n פון כמנעחשער 
n* רעם o o g ir» רעפארם־ פאונסיל 

s פון םענט t ’g o ti בןמורד o g in n  tig 
tgrnm צו tgp i n פ. א. דער פח ng 
IttM י1 םאר ם^רפננען וועט ל., M ftn 

 ווןרם עם וועצמ איז רעזאיוציעם, צװײ
ם P * אױם»װי? in צו i n םיסניי־ 

 װאיר־ ם»יז יונײטעד די םיז דערשאפם
)S זיי■ gne («לוס

\
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w וון סיטינג i לאוק מון מארד נם? 
m דרעססמכער אה

•11 a. ,מאזער,•»י«סאו

י • ״ ײ ״ C״<r*״* ״’• י T i l
w r d  i ? . * K X S " S

I W p  
m s m f t

a דיוו 
a tm y

״ ! f t f<"  « > w »יו  /64, li»a& ■n  ,jya״ i i  m y i
ד ני  ?a iyvytiyB j'a , אין 

imaniM
־_____ ־ 7״yBj*a ־ : iiy v yו

ya i6  • a n  a * H ,•*7:80 ••י »p
. 0(i
.Is?bbp .3 in n s  — w iy r a

v i aי # ר 4 s l y 
b b *iv i* a »yfy?ynyt a im  oy 

ia v| נחחנו •זן w i h w  ,is9n*ip 
a im  ay lysfy ii i*a ,9 ?spy? ד נ נ׳  יי

: a ru y j'yB  m y jy i
n yv iw  n aya  ivawytpy ly u ia, 

*oy*v די *ynya t’a i n  f it  Mi?yav 
w av? און n a y :  a r y v n  o n י*ן 
iiava די *[.,a ra  jm «» y r y ii m y 

opn*iJ*a m y  a p n n, יייו *wap i n 
ia  |w *w tsb iyv*ae*j״iv  i׳*v iy  ia 

P״fyaif m m  ,r?  >yjyv ו* r a a3׳* 
ty*]i* iy fjw  fya

.in y a  r? ? ry  o y i ,iya*t?j t o 
8 o?y uny« |yauy)]**iy o*jיס;?יד׳ד 

iy*ji* i איז n, ניז fy jy ii זײ fy?m 
fy]**nya*a, ויי ײרףyר mn*ca*ia זיר

o די אין y i ,wayv זיינ?ן זײ b *j inyo 
y;n■ n  fyjyj׳yg| אונו«ר סון u y jiy* 

tw m a t װ׳ומן ly jn yv  b *j inya 
fy*m iy u i*״.

ysyp’v חנד  i'B n a ya  o r y r n 
a jyn w a יסס iw a m r יוגמר פון 
pocb וײער a*ia ap*n pm *חסייסס, ’b 

fy v jia ii you jnytjw  ibd  ]juyraoa 
naya iya?nm ir**] a n  w.־ *pbb  «t 

a ןינאחנן y i ,u ia די Bרנ♦יyBר jw 
jyj**r yjyp*vאון סרײ ivsynyaw ו*

y דאר ry r ip o ra?*; ״נ און  אננד 1?ז
iyoa>r סאסוניםםען •לע םארמריימזן *ו 

u r'yam r i n  pa־ .y*»if*jyny 
ay איז a jjnavyi tfow m r ױ* 

im a  i n  na o anv יע יתיאן םרײד? 
מן אין מי a< זיי ו r y v n  ar»t**y in a 

מן n נאארד t אי r e v f f n ו זימר י
nru rw aa, ומילע iya?any»a aim 

iv o i a n  i n n אתםאמר טעז2 איז 
 איז אייגמדוגנ רית ברוקוואוד. אין

tnany) tyeuyjja די אין rװyDoyר 
 ייינפן נאגאגא nvo אח r׳iia?aap ראח

in an w  BPnyniy ז* o n  lya ronsa 
a ra v n .נאארד

> in* ,איךיזy rרנײםער״,8 ר a װע״ 
ian ארביימר מגטייכער a, איעיירט 

o r y m  a n ,וירך נאארד a ומריסט* 
aoypw ivb' ip n זײעד *ו *ya pyaaya 

owva 7 וועם װאם a n  tyoippaaםעז 
ov .pyaaepf איו in a n y i taowraa 

10.00 pbb ipoyj n דאיאר .bdvpw 
ja w r o  n n וױיס־ &או דאן ׳*םעלם 

n o jy r tn a נע־ װעיכע פרידסאז״ םאלי 
e ra סאי זיך yo ya»?py> נײ איו ’n a

 די ס«ר איבעתענען ?at יאס aya אח
a ivoa iv?n סון נרום oy«v .aw P 'r*

 ועחר נעח»יטען חאט רידמאןas*? 8 טער
a «זאכייכע אח נ*נײסגתת n n אין 

אינערנ«נע- lmrnp אין oan זי זחנרבער
fya, ױ י אײי ו  ויר jyaan iyso*jwap י

D אין אתאגידדם try 'taaa  ta ,יתיאן
onatp מן זיי יױ *רױםנעווארשקז ז״

r  o n  no tnaw nיapנa׳yדמזאינט ר 
naaa.* א<או*»יאנס דיזעי ײרך *an a 

m an  jn ra ra ו זײ י  ־wpnty swaa ו
apstap iv tn tn? אימר artאמ״ ־ 

oan o מרך חסםריע, n נע־ חאנען «ײ 
ivcaata y םאכם jn 'tn a a ו נ ױ ו  י

a aw m  wwaayp״pnw ,?*ar אײנ־ 
P*ev no oyeow a *ואיחרעז n אי־ 

גײם.
ױ fyaan a*eaay?aa די  גע־ גיס ז

ota< אײגרײדימ pa טאםתיסם׳נז, די 
 oim ov ra ,piytyu*«a fyaan ויי וױי<
ײ זיר םמ*אר־ ?וינ׳ח מספד ז מי אנ  «ו

a s*o fyunya ס»ר»גסײארס?ימ 
?B w w t n וזי ?,aafvyyaraaw n 

t n  a*o *tn"M אוםפאראגםײארםייבער 
j v j p  t m w n H V ארביי־ די אויד 

ר » nrsipn דך inm ijw p די ®ח j&$p 
tw זײער *otpn ru m m n 

v p ל ו̂י w  p p̂ מ דוןו  די גמס ו
fu i Tw w p y i■ סונ ס דו i* ערו p p  j i j

*9 UtoW ר ממחלמ מיימר®• a n

• ח. מ מײ מי די נ
ד ײייסנו יי  m r*  m

nm ®יל  uwmyaoM ii דס 
ח םריימייט ״םין• ר י נו ווי  a s •ון   ®Wjt 

ח חנם י  m  v w j w g g ?
M i p מ  מי י ו

pa an פײ i. B'jaarina v u u iw .  v ״ .
m סים a״5 am a pnauwana m  « w  
.lyeM o m p w תי  ם » ומריכמ איז זס1ן

im w w  ifliP iiM N vn 
)in  fit

^ #ןנןןחעןןר iip p tn w •ון  h im
pH D ip *l יימלױמ״  M n  T i r o .

איבזנר־ ר * sytt oanvnt

 n׳i־?iB0 אין
ער וױ? ןרװייי,

lym p in ty t? a a ' a n  fyaytiyaw
ו ג י י ו :נ

taro  pa a n ? in  pa זײנעו >y* 
m[ נואגא any אוגספו iv?ib a n 

m  pa ?anaiyp 338 ייניאז pyavv, 
s*o tvoprtoJBP aanyi ivayn ya?yn 

n? ,ױגיאן *aa m an  ya?yn iyaa 
enaayr מר נימ־ױגיאן  v?a ארניי
fyaan iyדי pa ארנ״יתר a y r yf ז*ו 

m  ia |yo*?r]* atwyi .ױניאן iiY** 
yt*Byj ?na» ?yt*i fyv| ו י :ז

n קאונסיי אינדאסםריא? 30 y iy r 
148 ap*iyoa| אסאסיאי׳־עאז p r* 

ya.?
60 *?.vayt? o jy v y a n y 

o אוימור n »אי i n נעױננען, ױניאן 
0”« ?yinip ? n  f»  8*t??aB pa װאס 

n? אמאניזא»יאנס p*aoap װערט ■in 
]166 in*t*Jana «t ,a ray נייע p:a?p 

i t a iv, 40 און im r  a m.לנע• די ־« 
ovn  oinyn oan v:a? yap*nyj yj**o 

n  pa? איז אינדוסטריע ]a pmy נתיסע 
n  pa u n y a r? ,ארנייט iv  ?yaa 

w?'B זײ־ אוס׳טטענרען די אוגספר דאס
fva די tnyt fyaaa?itnערסאינר״ו, ־ 

lypaanao w t*a oy pa און הייף די 
oan y*ya?yaaaP סון נעקרןננען חאס ער

w an  pa y?apa? y?a־o]yso טענע־
n , o w n* דער םון מיטנדירער די אויר 

oy oan ,yo*oyP iar**t*;ana נע־ איז 
סי?. *na taviVB*ia לוננעז

n n a? וײםער, נאריכםעס חאבםאן>
?n  pa *i*t??aB pa oy? װאר סוםענרער 

tnyn  fys?any]ia fy?yp ס*נםערענצעו 
tar**a*oaoa fapnysa ? n  e*s איז ׳ 

**-a*oaoa o?yaavn piy?P i n  o*o 
fa r נדי tyapmona װיכ־ זעחר איינינע 
y ro סראנען. טרײד

 רעם ניי oy? װ״טער, oysanya ער
?a iy jy rn  jysw? באארד עסזעסוטױו 

 נע־ ipotipuy איז fyeoya pa סיס*מ
m an אן o*?aa ya*?o*nu**a* אזוי װי 

fy?*uyn nr װעלכע אלעםעננמן די סים 
 tyooppaa אין *[ays fynn זיינען

 זיך וחןנדעז ya?yn pa ױניאז, אונמר
jys«y«*na ov*a ו* in m סיט־ «?ם 

*?]i n די אין fy?ypy? ytn*«n»B. דער 
 װעם בא׳טלום דיזען po eopys נפנויער

nr m m  |yayjynya*a ילע >tp?*py 
ortaya aa*yrn pa חןם םון דירעחט 
tnstpytpy ? y iy jy m .באארד

in n a נים* איז באריכם חאבםאנ׳ס 
fnynyt. נעחייסעז
i n ס׳שערםאן oyn געבעםעז דאן 

o jn ’ tn o ,זינמאן iya?yn »א נעװען אי 
o **3 נאסט n ,א *ונעבען1אינע סיטיננ 

oanaa irm p די זוענען uamaB>־n- 
nwtpytpy ?y סון נען iyayrn באארד 

a״ t״iy אין סיםיגנ לע*םען fyooya.
oyn fy s rt in t ia לעננער y־• 

in ײענען גע־שםעלם n t r  i n אין לאנע 
n ערסלערם, oyn pa םדײד,  i n  o y i׳e. 

syn *naya .tpy אלזייטינ און ערנסט 
oyn tiM ipoy?ayi■ y?a oaaiova 

fysttyjjy ,ילפנ׳ס־ ya?yn, זיי אויב -yn 
fyiyn ,m m  o in*ey»w  iya |y? םיל 

m voya iao nr m ?yn די ?*i  .yw 
jya**» ya?yn iy]y?B sa*tn דיסקוםירט 

fyo it  m an  m any[ ראבלע־ די םיט*
yunanrp*iit *na *n jys| אין iy i 

v  myoma o n  y*iooiia*a.»* .בר
 איבערצו־ נלייט s*J iyay איז זינםאז

oynay; o n  fyan םון אינחאלט yt*i 
iyay•?, און oeny *n sm  iy אויטנע־ 

pa ?*py? n  s*o tn*sipo*i pa fys 
fy*an m  po yosyya msipytpy 1אי 

oy fjm nyn in« 8סאר?וי a y s ip  f 
0BBra*'sy] a m m  |yo?anyaBy sm* 

fyoytnt aa*o*o iya?* םים piy* na *i 
naya .tpy .v n  po oiyaoyo.־ oy 

fy?m אויו m m  ito?anyaBy סיסינ־ 
fya םים a » r po fyaru־pa yo**nyro 

in*?ao*o jy*n* m*opa. ־»oam*ty 
moipytpy ?a iyay r n  m  pa fao rt 

m m  w anya**a tnyt fy rn  ■naya די 
pa fyaata**o די yoayoy?y m*opy| אין 

wata־ fyam Hran די yooya םיסלזןן 
inyoya וױ iy fi nr *na די ya*ot*M 
>onaya .ynooru*a *artata pa yaa 

 די Irani oiynyaona ur?m oy וױ
po o r t ru y o y p n  pa fyinr*o

̂כען םשישאוזע ױניאן דער אין ז
)1 ?״ט וון ^לוס

 פאר ̂ורגאניזאציעס •נדערע און קערס
 דער געגעבען האבען זײ וואס ׳חי<ף דער

 די םיט קאמוי דעם אין איגטעתע^ונאל
̂וע  אין און »װאנטוריסטעז, ק^םוניסטי

 אויסגע־ וחנרט רעזאיוציע צוױיטער חןר
 פרעזידענט צו דאנק •אציעיער ס V דריקט

 עקזעקױ נאנצען דעם און גרין וױליאם
ל. אװ ש. א. דער פון פאונםיל טױו

אײנס. גומער רעזאלוציע
 געװיסע םון רעזורםאט אלס װי חױת,

 אורזאכען, און כאדינגוננען סיעציםימע
 גאדםענם ריידים דער אין חעחמען װאס

 אין *רגאניױרט איז װאס אינדוסטריע
 גארמענט ריידיס אינםערנסאנאי דער

 אײננענעבען זץ־ חאט ױניאן, װאירקערס
 פארםײ סאםוניסטימער דער םון גרויע א

 דעם סאר אינטערנעשאנאי די סאכען צו
 עיע־ קאטוניסטי׳טעז דעם םון ציי־ברעם

 דעם םון םינאנסירט װערט װאס ׳םענט
 אין אינטערנאציאגאיל קאמוניסטישען

;מאסקװע
 אינ* דער אויןי אטאקעס די װי אזױ

̂אנאל  װאיר־ גארםענט <ײדיס טערנע
 צײט א םאר זײנעז װאס ױניאז, קערס

 צושטע־ דעם םון געװארען אנגעפיהרט
 א צו נעסיהרם האבען עלעסענט, רענדען

 אינ־ דער פון רײהען די אין צוטײלונג
 נע־ םעגליך האט דאס און טערנעשאנאל,

טערענדער דער אז םאכט  עילעמענט צ̂ו
 און קאנטראל קרינען זאל ױניאן חנר אין

 אין קיאוקםאכער טדיזענט 40 פארפיהרען
 20 אריבער פון סטרײק אוםנויטיגען אן

צײט; װאכען
 ארויפגעצװאונגענער דער װי אזוי

 האט אינטערנעישאנאל די וואס סאםף,
 קאםוניסטישעץ דעם נענען אנגעםיהרם

 יוניאן, דער אין עילעםענט צױצטערעגדעז
 ברידערליך אםת איז חארצמ זעהר איז

 װײ פרעזידענט פון געװארעז געשטיצט
 עקזעקױ גאנצעז דעם פון און גריז ליאם

 םעדע־ אמעריקען דער םון סאונסיל םױ
— לײבאר, אװ רײשאז
 סאנ* טע47 די אז באשיאסען, עס זײ

 םעדערײשאן אמעריקען דער טיז װענשאז
 אנ־ לאס אין פארזאםעלט יײבאר, אװ

̂ו< קאי., דזשעיעם,  םארילאנג דעם אויו* ז
 גאר־ לײדיס אינטערגעשאגאיל דער סח

 ארויםטראגען יװיאן, לואירקערם מענט
 איצמינער דער םון דאנק אפיציעלעז 1א

אז  רעזא* א םון םארם דער איז סאנװע̂נ
 דאנק־ א זײן זאל רעזאיוציע די יוציע.
 טויזענטער צעהנדיליגער די צו זאגונג

 םרינצייעז די םיז אנהעגגער םיםגלידער,
̂עס, און  < אװ ם. א. די װאס טראדיצ

 נענענזײטינער דער םאר םארטײדיגם,
 גאנ• דער און גרין ■רעזידעגט װאס הייזי,
 אזא אויױ האט קאונסיל עסזעקוטיװ צער

 אגםן ברידערייכען אוז ברײטהארציגעז
 אין אינטערנעשאנאל דער צו נעלײםטעט

 ארויםגעצװאונגענעם םונ׳ם צײם דער
 האט אינטערנעשאנאל די זואס ?אםו*,

 םאסהװער די נענען אנםיהרעז נעםוזט
 און ױניאן די ראםעװען צו כדי אגענטען
 אמאלינער איהר צו צוריק איהר ברעגגען

שטאלץ. און זזויר
 די »ז באשלאסעז, זױיטער עס זײ

 װאיר־ גארמענט לײדים אינטערנעשאנאל
 יטור איז זי װי נאכדעם ױניאז, קערם

 עלע־ האמוניסטישען דעם פון נעווארזגן
 די װי אזוי איז ױניאז, דער איז םענט

 קאםפײן א איצט םיחרט אינטערנעשאגאל
 ארנאניזאציאנס• קאנסטרוקטיװער םח

 ױניאך דעם באםעסטיגען צו כדי ארבײט
 איצטיגע די דעריבער זאל — סאנטראל,

 און ױאונש דעם אױסדריהען פאנווענשאן
?אונ־ עקזעקוטיװ דער אז פאריאנג, דעם

 װעט םיטגלידערשאםט, אסטױוער אונזער
 די םארילעגען זײ טאר זיגמאץ פרעזידענם

 גע־ דיסקוטירט זײנען וועילכע •לענער
r דעם בײ װאחנז n. .באארה עסז 

 ׳װײ«נר ערקלערט זיגםאן ירעזיחנגט
 באארד עקזעפוטיװ דדטענעראי דער ראס
 אינ־ אן אונטעדנעםעז צו באשלאסען חאם

 אין סאטיײן ארגאניזאציאנס םענסיװען
 וועחמ עס און אינדוסטריע, דדעס דעד
 םאר־ און ייענער נעמאכט איצם שױן

*דרײזו״ דיזען םאר כערײטונגאז
 איז באריכם !יגםאסס ■רעזידאנט

 בא־ גרויס םיט געװארען אויםנענוםעז
גײסטערונג.

 גע־ געשיאסען דאז איז םיםינג דער
װאחנז״
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ײז פארםזעצען װײםער זאל םייל  חייף ו
 זצי- דער םיט אינטערנעשאנאי דער צו

 ברײט״ קאאיעראציע, אונמעצבארער בער
 חנר <וי ברידערייכסײם אוז הערציגקײט
 אין נעםאן דאס האם קאונסיל עסזעסוםיװ

 א װאס איצם, ביז םארנאנגענהײט דער
 אינ• די איז הילױ דאזיגער דער דאנק

 גע״ צו אימשטאגד געװען טערנעשאגאל
 האםוגיס־- דעם גענען קאםף דעם װינען
 װאס עיעמענם, צושטערענדעז טישען
 פראיאגאנדע םארניכטענדע א אן פיהרט

 אמעריקא־ גאנצער דער פון רײהען די אין
ארבײטער־באװעגונג. נער

.2 נוםער רעזאלוציע
 לײדיס איגםערנעשאנאל די װי הױת,
 יעצטען האט ױניאן װאירקערס גארמענט

 מװע־ גרויסע געזואידיג באגעגענט יאהר
 צױ־ םינאנציעימז דעם איז ריגקײטען

 ארבײט צו׳טטערעגדע די דאנק א שטאנד,
 אין עלעמענט קאםוניסטישען דעם םון

 און םארצערט האט װאס ױניאז,י דער
 אײנפונםט םח קװאי יעדעז םארניכטעם

 םון געלדער די פארשווענדט האם אין
ױניאן;״ארן דער

 דודך אז אנבאטראכם, אין נעמענדיג
 יעבען אינ׳ם פעריאדע קריטיישער דער
 חאכען ױניאז אינטערנעשאנאי דער םון

 דער איז ארגאניזאציעם גרױסע אײגיגע
 לײבאר, אװ םעדערײשאז אמעריקען

 װאיר״ םאיז ױנײטעד די ארײנגערעכענם
 אינטערנעשאנאל די אמעריקא, אװ קערס

 םע״ די מאיטיניסםם, אװ אסאסיאײשאן
 און *רבייטער האזיערי יםרן דערײשאן

 בײגע־ ארגאניזאציעס אגדערע פייע
 אינטערנעשאנאל דער צו הי<ו* ש^ײערם

 חאט דאס און היואות, םרײװיליגע דורך
 אינטערנעמאנאל די אז מעגליך געםאכט

 געזינ־ םאררעטערישען דעם באזיגען זא<
 װידעד״אויפבוײ א אגםיהרען און דעל

 די בחגנגעז זאל זואס אונגס־תאספײן,
 און שטאלץ איהר צו אינטערנעשאנאל

מאכט;
 די אז באשלאסען, דעריבער עס זײ

 י. אװ ם. א. דער םון קאנװענשאן םע47
 אויוי זאי, קאי.. אנדזשעלעס. יאס אין

 אינטערנעשאגאל דער םון םארלאנג דעם
 אוים־ ױגיאה װאירקערס גארםענט יײדיס
 צו דאנק הארציגעז אפיציעלען אן דריסעז

 אויבעך די פון מיטגלידערשאםט דער
 זײער םאר ארגאגיזאציעס דערמאנטע

 װאם היילף ברידערליכער ברײטהארצינער
 אינטערנעשאגאל דער געגעבען זאבעז1 זײ

 דורך ױניאן זואירקעךס גארםענס יײדיס
 דורכ״ האט זי. װאס צײט הריטישער דער

 פאלײ די מיט קאמו* דעם איז געםאכם
 אוואנטױריסםעז, סאםוניסטישע םישע

 די באהערשען צו געזוכט האבען װעלכע
 אוג- איהר שטעיעז איז אינטערנעשאנאל

 קאםוניס־ דער םון קאנםראי פולען טער׳ז
פארטײ. טישער
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אן אין לץ דער גערל  אינטערעםאנט אן — ארק.6 םקװער יוני
— זענלען. גרויםע פאדערט tf*r גרויסע א — :דעבוטאנט

ײן בלוםיגט װאם אײנעם צו פאלק ■אר א םיט נמזל  ד,אר*ן ז
ט ער — שקל. זילכערנעם א פאר •ריגציםען זײנע ױיז  כ ו

ײן ס ז ױ — פרינצי  האכען'געװאלט באלטעלאבעם אזוי ו
 רעדט װאס איד דער — אויפטאן. גארגיט קען ױגיאן

ױ צײטען אםאלינע פון בײשפיל א ברעגגם  םען אזוי ו
ארבײט. ארגאניזאציאנם

 B ®ין װארט
 פערלםוטער׳ם

 םארבײט און
 פענםםער ײם

 » «ז צײגען,
 איםאליעניש

געםאן האט

געזעחן) און (געחער*
שםואל בן פנחס םון

 שעהנעם א אין אזוי טיר איך נעה
 אםים אין ארבײט דער צו פריהםארגען

 דעם דורך אינטערגעשאנאיל דער פון
 אין איז היכמל דער פארס. םהװער ױניאן

 ב<זי• און לויטער געװען םריהםארגען רעם
 קײן ערגעץ אין זיך האט עס אז אזױ,

̂וט מען געזעהן. ניט וואלסענדעל  נע־ ר
 די גאר נעװען איז עס אז ז*נען, קענם

 געװארםען האט זון די אלײן. בלויקײט
 שטראלעז, גאלדענע זומער׳דיגע, איהרע

 געװען זײגעז דעסטװענען םון נאר
 צײט. הערבםט דער םון םיפגים איבעראל

 געװאיעז באװיזען איז סיםן ערשטער דער
 זײנען ותלכע םויגע<אך םחנות די דח־ך

 עדגעץ געפלויגען םריהמארגעז דעם אין
 װארימע די אין װײם אוועק, װײט

 די אין הײם. נײע א זוכען םקוםות
 איבערגעיא־ געררען דינען בויםער פארק
 נעסטעץ. געבויטע נאקעטע, גרויסע, זענע,

 געװארען איבערגעלאזען זײנען װעלכע
 זײער צו םויגעלאך װאגרערענדע רי פון

 װינטערדיגע די צו שיקזאל, אײגענעם
װינםען. שםןרם

פארק, ענדע םון זײםען בײדע אויח
 םארםלאנצ־ די זײנעז נאס, טער17 דער צו

 לאננ ניט ערשט זײנען װעלכע בלוםען, טעז
 הייסע, ליבע, פון געװאדען געצערטעלט

 אלעריײ םון בלוםען ;שטראלען זומער
 גע־ האבען װעלכע פארבען, פרעכםעע

 רײנהײט, םיט איז שעהגסײט םיט נלאנצט
 און ליבליך אזוי געותז זײנען װעלכע און

 גע־ איצט זײגען אנציהענד, שעהן אזוי
 םארװעלקטע, באטריבטע, בלאסע, לעגען

 זײנעז םיםנים אלע די םארזויאנעטע.
 אונטער־ זוםער׳ס דעם םון סיםנים זיכער
גאנג.

 םארוועלסטע די םון פלאץ דעם לעבען
 געזעמעי א געשטאנען אויך איז בלוםעז

pn ,די אויןי פנײםשען וועסעס םענשען 
 אהסלעז אײנגעשפרומפםע און פנים׳ער

 זײער געװיזעז אויך האבען רוהענס און
 דאם געוױזעז האט עגדיגקײט. זוכתר

 •לוסםיגעז ױנגעז, . זײעד פון אװעקגעריז
 די pB םארװעימםקײט דער םון לעבען.

 םארוועלסטיןײט זײער צו ביז בלומעז,
 גרויסען א שײכות. נרויסע א נעװען איז

p געתמנט סעז האט םארגלײך t im מא־ 
כעז*

 צוםישטע געשטאנען זײגען פענשען
pm איבער דעבאטע. א אין צוםיאםטע 

 גענגסטערס״ ״זיגטאג׳ס איבער i װעםען
 ײע־ םראבטענדיג אזױ, זיך האב איך און
 צונע־ זיר חערבסט. סון אנקוסען דעם נען

 םענשען גרופע צוםלאםטער דער צו רולןט
 עםעס <ײיד. זײערע צו צונעהערט זיד pא

 זיג־ צו .שײכות א אויד דאד איך האב
 לאמיר טא םשפחה. נעגגםטער םאנ׳ס
 גע־ איך האב מײנוננ, א הערען טאקע

סראכט.
 זיגםאלס אײנער, זאגט — א, —

 ^םארװערטס״ איז שוין פויהן גענגסטערס
 םרײװיליגע םאר *נערעכטיגפייט״ איז איז

 םען אז םיםן, א איז דאם בײשטײערונג.
טעקס. א םאכען שױן נעהט

 אונטער כאפט — דען. װי נו, —
 אפערײטאר, פארזחנגפטער א אײנער,

 זיג־ פון אויך אויס װײזט אבער
 בא־ דןוך ם׳דארוי — נענג&טעדס םאנ׳ס

ײ לינסע די זוען •ײדע. צאהיעז  זי
 גע* גיט מעז האט זאטעל אין נעװען נעז

צ פײדע פײן צאוזלם
 האט װאס ארײן, פאלט דריטער א

 די םיז אגדערש אױסנעקוסם נים װירקליך
 pc װינלז? אין ביוםעז םארװעלמטע

 כארכלע־ א םיט גערעדט האט pm פארל
:קוי דינעז

 ניט געבמן, זיי מען װעם םכה א —
!םמ<זסעס סײן

 ערנםטען כתחד א סים פרעסער א
 »ח םארוועלסט גענונ אױך נאר פנים,

זיך כאפט ארבײם, דער פיז פארשװארצט
m םיםעז• אין ארײן

 א ארײנםאימן דיר םענ עט —
 1אי אזוינאר דו נא?, אין םאס^ליע
 ילינקע די כײ נאר, כדר זאנ אזױנער...

 טעקסעסז קײן געצאחיט ניט אייד האסטו
 יא־ דיר םון האם מן אז זיך, דוכט םיר
 גע* יאד חאסט אלײן דו געריסען. סען

 איז םױט &ח זײר פון ם׳רײםט אז שריעז,
 כארמלסטו ׳זמע6װא םא יעבעדמ. פון
̂ר נראגמר צ נאנז א װי  סאפ אין ניט כ

•פוים. נים איצט ס׳איז אריץ.
 חברח חנר רם1^טם — שור, ׳נו —

 םאר־ » נעטאכט אלײן דאב איך — םאן.
שלאנ.

!יך יחטט11ב *ר חמרט, איחר —
יעקי■• ד*ר נאה

 די בײ זיך. איך בארים געװים נו —
 אכער .run א נעהאט םיר האבען לינסע

באנדע^... זינמאלס בײ
 — !כאפען דיר זא< ניכפה א אוי, —

 םענשען בינטעל גאנצער דער כםעט האם
 ?ול פרעסער׳ס אײז pm געטאז, זאג א

 אלעמענס, םיז העכער געהערט זיך האט
:אזיסנעשריעז האט ער און

 « םעשױת .דערצעהלסטו וועםען —
 צונעגעבען, ניט איײז דען םיר האסטו

 םאר זשוליקעסץ באגדע א איז עס אז
 סערענאדעצ א דא כארכעלסםו װעכמז
 םילא, זיכערצ אױף דא נעםםטו װעםען
 ניט אבער בלאוי, טא בלאםעז, װילסט

דאה װײסט דיר. לעבען שטעה איך וועז
דיר. קעז איד
 איהם, טען ער אז ׳זאגט ער ווען

 װאס וױסעז, צו אינטערעסאנט םיר ווערט
איהם. וועגעז װײס ער

—: אזוי, איהם איהר קענט װאס —
 װי אויס זעהסט ער — םרעג, א איר טו

מענשען. אלע
 דער םיט סאך א ער טוט — ׳א —
 חברה חגר צו באלאנגט ער — האנט,
 pם סטײבעל דעם איז רוצחים. אנשי

 איבער זיך מען שלאגט רזצז^ם אגשי די
 עם אז מען, זאגט אלץ און פרינציפ, דעם
 האט בחור דער תוויה. דער לכבוד איז
 לינ־ דער צו צוגעפאםט ״דזשאסט״ זיך
 איז בלאפערם, זײנעז יענע חברה. קער
 ״סעםשם׳/ עס און בלאפער. א איז דער

זײן. ניט בעסער גאר האן עם אז
 דארםט — ער, זאגט — איהר, —
 א פאראן איז עס די.חברה. ?עגען

 דעם בערעלע םון ליטװינ׳ען בײ מינשה׳לע
 םינםהער דער םון טיפ א איז דאס לץ.

 צו באלאנגט האט בערעלע גאס. אידישער
 בעלײבתים. מנשאלעגע םון םאםיליע א

 בעלײ דעם״טיפ צו באלאנגם האט ער
 פיש־«יש. זײ רוםט מעז װאס בתים
 רוםט םען װאס בתים בעלי זײנען דאס
 א א\ױי םבינות זאגען צו ברירה, א אויף
 דאס שוחם. א אױןי םלמד, א אױוי רב,

 די בײ pK רב, בײם ערשםע די זײנען
ײ מים װאס שםאדט, pc גבירים  האלט ז

 זאכעץ. ?הל׳שע וועגען עצה אז זיד מעז
ײ יקורץ  חאד־יעםלאן/ חהל׳שע זײנעז ז

ײ איז דערימזר און  םרא־ צו םחױב קהל ז
ײ טועז טאן. פלײצעס. n אויױ געז  ז

ײ האלט שםאדט די נאר נארניט,  אויס, ז
ײ געבענדינ  קהל׳שע םאחשידענע ז

 זײערע ארבײט םעהרסטע די *דזשאבס״.
 סנאגןען און מארס אין ארוםצוגעהן איז

 באלעבאטים די בארײדען איז סאנישניק
 םאר־ בחור, דער אט שטעדםעל. פון

 דער אם צו באלאננט מיו, איהר שטעהט
 איע שטעהט לץ. א איז ער חברה. סארט

 איהר וועט םאל אלע איז גאם, איז סאל
 א• דרשרת. זעלבע די הערען איהם םון

 תשאב. א איהם גיט יןליאםסע. ההל׳שע
 נעגען איצם רעדט ער װי אזוי פונסם איז
 ער וועם אזוי באאםטע, איצטיגע די

יענזן. געגעז רײדען
 איך זאג — מיסםער, דעגק. איך —

 איהם, באלײדיגט איהר אז — אױזם, צו
 אזעיכמר זײן צד אויט ניט זעהם ער װײל

םאר. איהם שטעלט איהר װי
 אין םאל אלע נים זײם איהר —׳

 םאל איע בין איר אבער םיסכתר. פארק,
 חברח־ דעם וױים איך און יארק אין דא

p גוט םאז k צו איזזם רעכט א האב איך 
באלײדיגען.

 צװײ״ א ארײן זיר מישם — יע, —
 ער — יוננ, יעבעדיגער א אויך טער,

 חברח די חברה. דער וועגען דערצעהלם
ײ װען בלאםערס,  אםט איז ארײז זײנען ז

ײ האבען  א געםאכט גליקען. צוגעזאגט ז
T האם עס ברכוו^״און pm הבםזצת סך I 

 באל־ די םאר קח־וות גוטע אױםגעלאזט
םעלאכעט.

גמנע• זיגסאן לזאם װאם אח —
בחור. ערשטער דער םרענם — V בעז

 א נאר אויןי כאפט — זיגמאן, —
 ניט כלוסרשט זיך האם װאס וײםיגער,
 איחם גיט װי געמאכט זיך אוז צוגעהערט

 אױפטד האט זיגמאן — עס, םען םיינט
. ױניאן. א בויט

 דער- ער געשיכטע. א חערם —
 א םאכעז נעהט םעז אז םעשה, א צעהלט
 און לינעז, א עם איז ערשסענס, םעקס.
אי עס ויעז אפילו  איז אםת, זויז יע ז
 גרױםע םאדערם שחי ודויםע א װאס¥
 « אפארדען פאנען יינקא די ומגלען.

 און •ושמס די םים סלאפען נעהן
 חאט וואס ױניאן א אמנר ■רײעה

 דארוי מיםגיידמר מנדיינער״םויחנגמער
 vn וואס און עהספענסעס. גרויסע חאמן

m  n וועגאן רײחנן אפיױ םיזאל 
Yonre א

צזחע־• און שמעחן געיגאלם חאב איו

 און דעבאטען די צו אביסמל זיר חנז
 רער נאר װארט, א םיט ארײנטישען זיך

 האט ענטפעד לעצטעז זײן םיט ירעסער,
 זײן ארײן הען ער m איבערצײגם, םיר

 םיר בין איך און באשטעהן שםעדטעל
װענ. םײן נענאנגעז

v
 באארד דזשאינט םון לאבי דער אין

 מענע־ דער פמרלסוטער, צו םץ־ רוםט
 דעפארט־ אינדעפעגדענט דעם םון דזשער
 בזח זאג א םיר צו טום און םענט,
:ד.לשון

 אײך װיל איך שמואל, בן פנחס —
 פריג״ צוױי אזוי װי מעשה א דערצעהלען

 רעדזשיסט״ זיך קוסען לינקע ציפיעלע
רירמן.
 איך זאג — דערצעהלט, אדרבא, ־־־
איחם.

 איך דערצעהיען. צו אן םאנגט ער און
צו. זיך הער און אוירען מיינע אן שטעל

 םיט טאן צו געהאט האב איך —
 רעדזשיסם־ זיך זאלען זײ אז לינקע, צװײ

 פרינצי־ אז געשריען, זײ האבען רירען.
ײ קענעז פיעל  רעדזשיסטרירען, נים זיך ז

p k ערשטע די פרע: א דערװײל םיר טזען 
Y סאטש״ ״האו — םראנע
 צוועלח איז פרײז דער :איר זאג —
ײ, (\l אײגער דאלאר.  אויס, וױיזט ז

 דעם םון שכל מעד,ד אביסעל נעהאס האט
 און שװײג א נעמאכט ער האט צװײטעז,

 אז טענה, זײן בײ געהאלטען זיך האט
 רעדזשיסט־ דאגעגען פרינציפיעל איז ער

 א אבער, צוױיםער, דער זיך. ריחנז
 א .גלײך כאכט חברה־מאן, ״באלד״

:םזםעל
צו־ גיט ער, זאנט קען, איר —

 דאראר צװעלף נעםם םען אזוי װי זעוזן
 צױ בלוםיגם הארץ םײן ביכעל. א םאר

 בײ נענזםען האט סען אז«וי װי צוזעהז.
 עס נעלט. פיל אזוי ברודער א םײנעם

!רציחה א רציחה. א איז
 דעם צו פערלםוטער אפ זיך רוםט

:חברזז־םאן
 לעבען, ברודער אײן, זיך הערט —

 אז װײס, איך הארץ. םײז דריקט איהר
 עד איז טאטעז, א געהאם האב איך

 םײן אזן םענש. <ומער א זעהר נעװען
 קײן גים אויך םלמד, א געװען איז זײדע

p םענש. שלעכםער k אויך ביז איײן איך 
 זאגם איהר אז און מערדער. קײן גיט

 געבלוטינט, האם הארץ אײער אז םיר,
 שיעבט. זעהר םיהלען םיך איהר מאכט

־ םיר, זאגט זאך, איח נאר פתגגט -

איחר או עס, קוםט וױ — פערלםוםער,
 פרע• הײליגען א םארבײטען װעלען זאלט
 צװעלןי םאר שסל, זילבערנעם א םאר צים

םיר סאכם אױזר, ?עהט ׳דאס דאלערצ
 pM באװאוסטזיץ, מײן שטייעז צו שוין
 איצט שטעי איך װעז אז זיכער, בין איך

 טרא־ אײז קײן װעם עמער, אן אונםער
 דאס אר״גרינען. דעם אין נלוט פען

 איך װאס גארניט, םיו־י בײ בלוטעט הארץ
 איף זץ־. רעדזשיסטרירען אײך הײס
p איצט זיך םיהל n מער־ א זײז צו םון 
רציחה. אויס איז עס דער.

 צ*יט טעג דרײ םיר גיט לינקער דער
 טיר צו זא;ט ער *\\ זיך. באדענסען צו

:אזוי
 י־זשאנ אנדער אן קריגען איך װעל —

 רע״ ניט זיך איך װעל אלראיט, איז
 װעל ׳נים אבער טאסער דזשיסטרירען,

רעדזשיסטרירען. יא זיך איך
— פערלפוטער, זאגט — ׳דא —

p ארויס שױן איך בין t איך און נעדולד 
הער :נעזאגט אזוי לינחעז צום האב
 ױשדדיג. גארניט שוין איז דאס ״אײז זץ־

 פאר א םון םשל א נעבען אײך לאטיר
 און םארהײראט זײנען וועלכע םאלין,

 מרך אן זאנען, לאםיר צוזאטען, װאױנען
 זיך ייכע: זײ א<ן יאהר, םוםצעהן םון
 דעם םעהר ניט ליבט םרוי די טעהר. ניט

 כמון צום קוםט םרוי די אויב איז םאן.
pn םעהר דיך ליב ״איך : איהם צו זאגם 

 וױיב, דײן זײן נים מעהר װיל איך ניט,
 אנדער א| דאס איז גט׳ן״ זיך לאסיר

 דעם מיט לעבט װײב די ומן אבעי זאך.
 און םופארטעז איהר זאל ער כדי םאן,

 נעליבטן, לינקען א מים זי לעבם דערװײל
 ר.אט איהר אנדערש. גאר זאך די איז דאז

 אינ־ דער םיט יאהר 15 יםשי, געלעבט,
 הומט איצם און ױניאן, םזןרנעשאנאל

 איהר אז זאגמ. איהר און צונעהן איהר
 צי לעמגן, ניט איהר םיט ממהר וױלט
 דאן גים. צי ״א*דזשאב הריגט איהר

 םוײנצי״ א איז עס אז אץ*, םארשטעה
 גיט םעהר קענם איהר פראכע. פיעלע
 װירם איהר און ארנאניזאציע די ליבעז
 נים ומשא מנע קײןי מעהר איהר מיט

 קעגען װעט איהר ווען אבער האבעז.
 דזשאב, א אויןי שוץ איהר אונמער זיצען
 ןיעט איהר, מיט װאױנען איהר וועס
 נ״ט, .־וען א'ז רעדזשיסםרירעז, זיך איהר
 — רעדזשיסטרירען, נים זיך איהר וועט
 אזוי, אויב זאך. אנדער אן גאר איז דאז

פיינציםען, קײן ניט איהר האט ברודעו/
)11 זיים אויף (*לוס

נ8$שיס פון נײעס
,5 לאקאל מעסבער ביאליס, םארים פח

 קאטוניםטײשע די לײענם םען אז
 גאט אז םײנען מען הען צײטוננמן,

 שײ אין דא זיך טוט עס װאם װײסט
 אז באגדיף דעם קריגט םען !קאגא
 רע־ םיט ברענם ׳זיך קערם סען אװאו

!וואלוציע
 אין טאג אײן אין לייען לםשל, אט,

 קעפעל: גרויסע גאגץ א ״פרײהײט״ דער
 רעדי זײגעז סלאוקםאכער שיקאנא *די
 דער םון רוח דעם אויף םטרײקען צו

 צװײטען א באארו־ד דזשאינט ליגסער
אין סטרײק ״דער איך: לײען םאל

 םויען אין אן נעהט בראדעדס הײמאן
װײטער״ אזוי און גאנל,

 איז געםעז שעהנע די וועגען טילא,
 זײ װאס שםוץ, ביסעל איבעריגע די

וױכםיג״ ניט דאך איז דןורטען, שרײבעז
 םען װעז ׳געזאגט שוין װי אלזא,

 דא אז םען םײנם אמס, דאס לעזם
ןועלטען! זיך סערט

#אשת דעם זעהן םיר װעלעז יעצט
 רעװא״ די דא םלאקערט עס גרויס װי

לוציע.
 בדאדערם. הײםאן װענען ערשטעגס,

 גע־ חברה די האבעז שאפ דיזען אויןי
 הא־ זײ האםנונג. גאגצע זײער לײגט

 אויזי זײ געהעז דא אז גערעכענם בען
 רװי א געבעז װעט כמן בריפ, זיכערען א

 דאס װעלען • װי און סטרײס א ארויס
 א געװינען ניט םיהרער גרויםע אזעלמז
 ספעציעל vn ? !סטרײס שאפ סינגעל

 זיך האבעז עס װאו הײמאנמן, בײ נאך
 ליפלעםס חאלאםטרע גאנצע די נעםונעז
 אוז װארםער שםוץ םרענער, סײן נמבער,
 חברה די האבען נו, שילטער. נלאט
 ארויסנערוםען און געטראכט ניט לאנג

םטרײס. א
 חברה די אנםוישט ביטער װי ׳א און
 רוח זײער אוױ• .זוען געװאדען, זײנעז
 אויבען די אינערוםען בלויז ויך האבען

 ורען װאס חאליאםטרע, אויסנערעכענטע
 װאס טוםעי, דעם נאך זײ צײלט םען
 זײנען זײ אז םײנעז םען מעז םאכעז, זײ
 אםת׳ז דעד אין אבער צאחל, נרױסע א

 אזן װײניג. און נישטי< זײ ויעען
 הײםאן״ם איז זיו האט דארום םאקע
̂ז, דער אמעזעהעז אזוי שאפ  סטרי

 זעהען סאםוניסטען *t װי אזוי •ונתט
 צײט ערשטע די אן. איגאםיק אין ?יך
 אויזי םומעי אביסאי געווען נאך איז

 איז טומעי דעד אבער סיידװאק, דעם
 הײנט ביז אױםגעשטארבען, ביםיאכװײז

 PD נימא זכר p'p אפילו איז טאנ צז
טםרײק. קײן

געטאן האט ױגיאן n נאם^יך,

 דעם םאר^ידיגען צו םעגליכעס •אלעס
 װאם םיםנלידער. אונוערע םון װאלזײן

 און שאפ, יענעם אין באשעפטיגט זײנען
 רע״ די םיט צופרידען באםת זײנעץ םיר

 זיך האן ״םרײהײט״״ די און זולםאטען,
 הײםאן׳ס אין סטרײס דער אז שרייבעז,

גאנג. פולעז אין איז שאפ
 הינע די וױיט װי זעחן לאםיר יעצט

 םםרײ״ צו גרײם זײנעז םאכער קלאוק
:קאמוניםטען די םיז רװי דעם אויף הען

 האבען וועלכע ארבײטער, עםליכע
ױ דער צו באיאננען צו אנטזאגט זיך י

 נעװארען ארונםערגענוםעז זײנען #*ניאן
 װי גאכדעם, נאםירליך ארבײט, דער pם

 איע נעהאט האבען באטרעםענדע די
 װע״ צו צײט גענוג און מעגליכקײטען

 בא־ געװעזענע די לײט. ױניאן רען
 נע־ באלד זײנען ױניאן דער pפ אםטע
 באלעבאטים די קרינען צו ביזי װארען

 יע- אין אבער ׳זײ מים םארהאנדלען צו
 תנם דערהאלטען זײ האבעז פלאץ רעז

 קאםפלײנטס ױניאן אז מנםפער, זעלבעז
ײ םארהאנדיעז  דזשאיגט די מיט נאר ז

 שײםער אײדזשענטס, ביזנעס באארד
p דאבינאײ^ אדער k סײ\ םיט ניט 

 ענםפער, אזא דערהאלםעגדינ אנדערע.
 א םים סםראשען נענומעז מען האט

p סםרײק t p k נעװארען איז סםרײק 
 האט אזוי און סםרײס, תשענעראל א

 ביז ̂ואבעז. צװײ א געסטראשעם םען
 דער־ זיך םיר האבען ענדליך ענדיציה

 דעד וחח םאםענט דעם אױף לעבם
p נעװאדעז, גערופען איז סטרײק k דאם 

 דער אין םרײטאג לעצטעז געותן איז
 םאר־ מארקעט קלאוח דעד איז ־םריה,

 אוים־ ליםלעסם, םיט געװארדן םלײצם
 םינזי די םח ארבײטער די פאדערעגדיג

 דער צו נעהן צו נים שעפער גרעסטע
 ער־ האט ױניאן יינקע די וױיל ארבײט,

 אויםגעםאדערטמ די סםרײס. א סלעדט
און םישעל שענקער, :זײנעז שעםער

 שוםאן ״בראס. עיעסבערנ וױינסםאס,
 בלײער און בראם., הײמאץ בראס.,
 באשעם־ זײנען שעפער די איז כראס.
 איז עם ארבײטער. 600 ארום טיגט

 םענשען װײם װי שפאס, א וױרקליך
 • םארריקם. אײנםאך נאריש, זײנען

 גװאילדי־ דעם םין אז םאר, אײך שטעלט
 דעס אויוי און צובדײםונגס־םוםעל, נען

ו האט סטריײדרווי גרויסען י  אײן סײז ז
 שע־ גערוםענע סםרײק די pם ארבײםער

 אײן פײן יעט, אפגערופען. ניט םער
 אר־ די םארלאזען ניט האם ארבייטעד

בײט.
 ארבײטאר קלאוין היגע די זיינען ״נו

v זײ םארלאזען צו נרײם גים w r* ײיי  י
Y םיחראר ־לינקע די pd רווי דעם

HP-'

U
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שםיםען-םײנוננען
טױיד־מראגען און ױניאן־ װעגען

ר ע ע א איז עס װ ד אנ ט און ב  מי
ען ט ע ר די װ ע א׳ אג ק  קלאולו־ שי

ער כ א ען מ ה ע ט ש
D פריינד p r in•* געחננטינסײט״: םון,

״¥!״, ײיד יייו נריוי k אייך טיס איד
 אויפ־ די שעגקען סיר וועט איהר אז

 אין בריי דעם דהקעז און פערקזאנזקייט
m .גערעכטינת״ם״,

 ליננ׳ד א צו זיך נאציהט י1ברי ם״ן
 נע־ האנ איך װאס םטייטםענם, דיעען

 נמטעל. ,פרײהייט״ דער אין לייענט
 געװען איז םםײטםענם ליגגעריעער חןר

 ײאם קאפ, ערייענדינען א סיט נאפוצם
 ארנ״טעד ,קיױויאנדער מז*גם האט

 אין נאארר דזשאינט ?!יקאנאר יפםיצען
 ויגםאן־נאנדע״• קאדויםער :ענען קצמף

 שרייבען צו גענראנט םיך האם דאס אט
 דעם דורך זיך װעט איהר צײלען. דיזע
 *VP די איז עם װער אינערציינען נריןי

ro a n אונזערע וועםען םיט און נאגחג 
 ■אםי״ פ#ן א שטעהען. קיאוקמאנץר

פאר ריידען װעיען שעפער די פון רוננען
!.”•< זיד

ײ  פוז ׳פא■ א טיטשעל, און ׳שיינקער נ
i געארניים תאט ארנייםער, 200 n נע־ 

 ליג־ נעוועזעגעם פון סעקרעםער ותזענער
 נע־ גיט האם עו כאארד. דזשאינט קען

D>tpt זיי־ םרײנט » דױם. קײן צאהלעז 
 איהם זאל ער נעבעםען איהם האם גער

>w v כדי איהם, פאו דױס רי באצצהלען 
ir םראבעי. םארסײחןן צז e ענטפער 

 עי «ז געווען, איז פרײנט צום זײנער
 אונ־ םון אח 1¥ױני איינענע ויין זיך האם
 סוי דער װיםען. ניט ער זויל ױניאן זער
 דעם םארלאזען האט ער אז געווען, איז

 פיי־ איז ארבײטער 200 די םון און ׳*אי
 װפט דאם אט םיםנענאננען. ניט נער
 עחרליכע 200 !נאנדע זינראן׳ם :םען
 זיי־ ארבײםער ױגיאן טרײד נעםרייע און
 זיי, ׳פרײבעז איצט באנחד׳! ,א נען
 דערםאר אװעתנעשיקם איהם ם׳האם »ו

 אוים׳ן אײנםיום «ן נעהאט האם ער ווייל
ך: םחןנם שאו.  ױינע זײנען וואו זי

V סיםפאט״זער
 א צו איבערנעהן םיר וועלען איצט

פאסירוננ. *וױיטער
 יי־5 50 פח ?א■ א אין ארבייט איו

re, נאסעם דער םון ■רעזידענם נײס 
 לא־ איע זײנעז סיר און אסאסיאיי^אן,

 ם׳פער־ דער אעםץרנדטאנאל. דער «ו יאל
 אוג* כיכלאד די חרכנעקוקט האט טאן

 האט קאהען מרם. איין בלויז און זערע,
 ױנ־ םימבײמר דער םון ביכעל » מחאם

 נע־ נאתיט איחר םיר האנצן דאך יאן.
p איהר האבען םיר טאן. i$ m אויב אז 

 דעד אין דיום פײן צאחיעז נים וועט זי
 אין ארבײםעז ימנען ניט זי וועט יתיאז

 םיר חאבען צײם » פאר ױניאד׳טאי. »
o y i פאםירם אבער חאט נעהן. געלאזט 

 םאר־ נעפענט גיט ם׳האט וואם זאך, ן
 םיר נעװארט, האט נאס אונזצר מװײגען.

 ראזױ פאר ׳צנת דעם ארב״םצן זאלען
m וױיל ודמת, n םטא• םיר וועלען ה׳טגח 

i n. םיר m a n איז ױניאז די *פנעדופען 
 זאילען םיר נעײארען באמלאסע) ס׳איז

 העוי. א ענד טאים קרינען אןן ארבײטען
 דורכגענאנ־ איז אײדדפענט ביזגעס דער
 דאם און וצוארטםענטט אלע דורך נען

 דאט יעדעחנר \ אלעםען. וױםצז גצלאזס
 גרעםטער דער םיט אויםנעחערט איהם

lam םרם. אויםמרסזאטפײט. p אבער 
 האט באס דער און באלײדמט, איהם האט
 צוױיםען אויפ׳ן אוחנתנצ׳פיסט. איחר
 אזוי און שא■ אין נעסוםען ?י איז טאנ

 ארבײם סײז איוזר האט םארסאן דער זױ
 ג«וארם און נעזעםען זי איז נענעמן גים
 באט דער נעהוםען. איז באס דער ביז

D ip און אשיס אין ארײננערוםען איהו 
 םיט וואט ער וואם איהר, מיט מרעדט

 וועז נים. כױר ווייסען נערעדט, »יחר
 חאט BMV אין ארײמזמוםןן צוריפ איז זי
 דעסאנסטרא־ א םםײדזשען נצװאיט זי

jm נענאנגצן. ניט איד *ט נאר
 ברידער איצ צז אפצלירצן װי< איך

אי םון נממבערם קלאוסמאכער, ?* ̂ 6 י
D די צו אימרהויפם p i מז  פאר סיר מ

tv זיד זאלצז ןײ טאן, יתיאן ןחדליכעז 
tm ניס p (פאםונים־ די נייז פארנלאפצ 

i r e .תז רי מ  tv ודםיז, «ײ זאיען נ
n סיד  t r a p אין p v p ’r ניס U P  tv 
Dnanym קייז סיס o םיג«ורימט, און

w rv גדט i n יאר־ פאםוניםםמ״נר
מ סיי, מי D זיק וױל ו ip  i n םח i n

ippivor « h םים m  p ra  in r a 
p םיר ווי ימיןמ, v n n  9pMt tm p

װ p דיי in tip
ר מ ם 4 4 מ J264 יעדזעעד 8

 אונמאחשעםט װי כאראקטעריזירען זאי
 גרױס נוון געװארען זײנען כאוױירים די

 איז סטוײם װעמס זינט פאחוװײםמנג
 זאגע• חגר סון סיםבא? דער געװאחנן
 רעװאמציאנעחגד קיאוקםאכער גאנטער
ױגיאן*

מאיצא• ?ײנעו זײ אז 4אײנזעחענדי
̂י• די אז רעז,  ױג־ אונזער םון םעםכער
 איז װאס ■נים חום דערזעחן האט יאז
 ׳שענ״ א םיט םארדעקט געווען איצט ביז

 תײן ניטא זײנעז עס אז און פעי/ סענער
 דערזע־ ;חױנח אײן ניטא איז פעסכערס

 שױ\ זײגען םראזען אםאייגע אז הענדינ
 גע־ זיר טען תאט םאדע, דער פון ארויס
 װי און, טוטעל ■ראװאצירען צו נוסען

 דערוױי* ?ײ װעתן טוםעינ פון געוױינייך,
 די ווע?ען אפישד און סםרײח, א רופען

 איז עס אז םארגעסען חנרוױי< םעמבערס
 אויף ק׳פיח א ױנע. לינקע א נאד דא
̂וקםאכע̂ר די  דעם אנםאנגען נאר קױ

 ניט זײ האבען *■irpi*?p א פון םומעי
 טיט אז געװאוסט, האבעז זײ געװאלט.

 ־piif5p א פיז אינםערעסעז ביוטיגע די
 -pitfp דער ניט. זיך מען ׳פ«י<ם םאכער
 ער תוטב. א ״מניאז דער אין איז מאמנר

 איהר וומם ער און געבױם איהר האם
 וועט און געקעמםט האט ער אנהאיטען.

 ווען אבער ?אנדישאנם. םאר ?עםםען
 אארטי', ■אייט״«ער א צו ivdip ױעט עס

 געבען ?כאו?םאכער דער מוין זיך וועט
 זײ האבען — פאםימיצע, איז rראp א

 ״דא דרעס־מאכער. די צו געגומען זיד
 עיעס זײ װעיען גערעכענט, זײ האבעז

םאז. קענען יע
 םיט צוזאםען מאכער דרעס די אבער

 חאבען ?יאו?םאכער יאיאלע אלטע די
 סאלידא־ װאונדערבארע א ארויסגעװיזען

 ארוםגע• גיך זיך תאבעז זײ און דיטעט,
 אין איגענארט זיך האבעז זײ אז זעהן,

חישבון.
 אויסגזד האבעז זײ װאס 4שא דעם
 אײגעד בראדערס, חײטאן איז קייבעה

 און שי?אנא אין שעאעד גרעםטע די םון
 םארםאנט. ױניאן די װאס גרעסטער דער
 םיני־ א דיסטשארדדפט חאט באס דער
 טײם דעם אונטער?ויםען וועילען םאר שער

w rp* בא צוpוDדי םון אדרעסזנן די ען 
 טמענס א געבעז ניט פאר און ארכײטמר

 אונטערזוכען צו מא• םון גופערםאן דעם
 אין |.m>p דאזיגע די פון אםת דעם

 ניט׳פרעגענדיג םריהמארגען, מעהנעם א
 ױי דארםעז וועםען וױי< — קײנעם בײ
 םאר־ זײ זיינעז וועםעז צו און םרענען דעז

 געװא- ער?<לערט איז ־— אנטװארטליךצ
םטרײ^ א חגז

האט ארבײט נידעריגע די
וועילכע די דורך געםאן מען

 נױ טון איבעראל, רעװאיוציע די סאכען
 האט םען םראנציסיןא. םאן ביז יאר?

 און צוזאממעז א<ער<ײ טיט געטרײעט
 גע־ ניט אבער חאט עם טעראר. םים

 ארביײ די םין •ראצענט 85 און חאיל&ען
 ארבײט דער צו pmv ארױוי זײנען טער
 טעג •אר א אין זײנען איבעריגע די און

אײגינע. אחױו צורי?גע?ומען, אייר ארום
 דער אז רערזעז, האכעז *כאוױירים״ די
 גע־ זײ חאבעז טיױוע?, םאר׳ן איז עיי<
 דארןי ער אז באס, צום אםיטעp א עי?ט

 אפבחד זאיל ער אז אנער?ענען, ניט זײ
 מא־ אוז אינטעתעמאנא^ דער םיט כעז
 אנחד איז מא•, אינדעפעגחננט אז כעז
 עם שאי. ױניאז גאן א — װערטער רע

 סײ\ גאר איז מאנדע צו אז אוים, װײזט
 םאר איז םיר, פאר ניט אויב ניטא. ענד

ניט. ?יינעם
ײ האבעז דא נאר  געמאכט װידער ז

ײ ארבײטער. די אח) חשבון דעם  §ײ ז
vovp\ נאך און ״םרגילים״ די ;שא• דעם 

 שעיער אנדעחנ םון םאתעסענע עטליכע
 וחנר נאר ארבײםער; די באיײדיגעז

 חד וחנםעם עט^ימנ, זײ. אויוי ?וקט
 כמםבקרם די איז יוניאן דער אין ?ארד

 ליגקע די וחניכע אײנע, ;באוואוסט גום
 m געס?עבט: חאט זי צו גיבען א<ײז

̂כע אנדעחג  פארלײדי א געוחנן איז וחנ
 האט וועימנ אוז ■ישטשצוואצם איע םים

 שעדיגעז צו םאר^ײדי אילס א<צס נעטאז
 אייחנ םיט עט<ימנ נאד און יוניאן, דצר

 חא- וועילכע ש«יץ, דער אויוי ראטשטײן
ip נעוחנזענעם א •ראטע?טעט בען p d* 

כער אײנצר ;יוגיאז דער אין באס  יח̂נ
 א אין איז און סאעבשאא א נעחאם חאם
מו •אר  אחיס איז ער װי נאכדעם װא
tie אפי- אז געװארעז ם?עב־ביזנעם זיינע 

 — וױסעז זײער םיט יתיאז חנר איז סער
 אייי יעדען איצט צם רוםעז חברח די אט
 םעםבערס, א?םױוע אינטע די פון נעם

מז וחנלכצ ט טאגצען גימ װי  זייאר יױ
pnio, איד סמב• נאםצן םיט׳ן vp\ נאר 

I גצוױסען זײצר איז װאו באגרײפצן ניט
 איו זיך םוט וואס זעחן לאםיד יעצט

אן  יחנלמ פיו ״.onypo. די צוױשעז א
̂ינצר. גיז איך  ומנן אז זאגט, מז א

 זצחם איז קבי זײ! םח אויויס קוםט חמוס
 קריםטמ- זיח ®ון געיואחמ איז עס װאס
jam צורי^ אנטלאנמנן גיײד צר וואלם

דיױױדסאן m בעיז, א נעותז זואלם

 רעװאלוציא״ ?ײן פון ארױסקריכען זאל
 האט ער װאס טאן קוק א און נארע נערער

 װען. און ״סטרײק׳/ זײן מיט אױפגעטאן
 װאיט טאן רײכער א געװען װאלט איך
 בוקעם א געישיקט נאכחער איחם איך

בלוםעץ. ״וױיסע״
 דעם דערזעחן האבען ארבײטער די וױ

 פאר־ זײ האבעז מוטער־גאקעט טײוועל
 א און בעםערען א םון ש:אה די געסען

 םון גײסט ױגיאן דער ;באנדעל גחגסערעז
 ער־ זײ אין האט 1924—1917 יאהרען די

 שטאר־ אײן געװארען איז עס און װאכט,
 הא־ װעלכע די באקעםםעז צו פויסט ?ער
 נעװאיט מאנטעל רויטעץ א אונטער בען

 האט מען שאפ. ױניאז נאן א םאכען
 ױניאךכיכיאה די לוסטערען אעעפאנגען

 פארשעמד, געלענעז נעבאך זײנען וועלמג
 דױס. קײן געצאהיט ניט האט מען וױיל
 הא״ ערשטער דער געװען איז דאלאר 200

 װאכעז עטליכע נעמען װעט עס יעידפאן.
̂ען אלע איז  װאס גוטשטעהענד. זײן ווע

 אונזערע באלײדיגען זועלען זײ םצהר
 ױנ־ די װעט שטארקער איץ םעםבערם,

װערעז. יאן
 דער םון םרוכט די איז׳ זיג אונזער
 ארבײ־ די אדמיניסטראציע. יעצטיגמר

 יעצט באזוכעז בראדערס הײמאן םון מער
 זעהעז זײ מיטינגעז. 100 <א?אל אונזער

 אזוי װי ױניאן, דער םון ערנסט?ײט די
 די אין לאנע די פארבעסערען צו זוכט זי

 אזוי האבען חבריט די װעלכע שעיצר,
 דער טיט ביזי זײענדיג פארגאכלעסעט

ליג. עדױקײשא^אל יוניאן טרײד
 א שוילדיג געװ*!ש איז ױניאז אונזער

 װע־ םאר שאפ־טשערםאז, אונזער דאנס
p םעז 'p וועילכער שװער, צו ניט איז זאך 

 ױניאן דער םון אינטעחןסען די שטעיט
איץ. םיז העכער

׳גרום ױניאז םים
םערר, ם&יער
2535 לעדזשעד ,100 לאק.

 פראפאר״ פון דיסמוםיע דער צו
פארטרעטערשאפט. ציאנעלע
 ״גע־ דעד םון רעדאהטאר ותרטעד

רעכטיג?ײט״:
 דעבאטירען צו אײנלאדונג אײער

 אונזער אין טײגונג א ארויסזאגען אוז
 ■ראפאר־ םון םראגע דער װעגען ארגאן

 אינ־ דער צו םארטרעטערשאפט ציאנעלע
 דערםדע־ װירקי?יך איז טערנעשאגעל,

 די אויסגוצען דעריבער װיל איר הצנד.
 בא־ םײן ארױםזאגעז און גצלעגענהײט

̂ע פאר םײנוג: שסיםטע  פדאוארציא־ םו
 אינ־ דער צו םארמרעםערשאפט נעלע

 לא?א• די צו װי גוט אזוי טערנעשאגעי,
באאדד. דזשאינט דעם ?צרפערשאםט, לע

יראיארציא־ האט במט הײסע גענוג
 אין באשאםען םארטרעטערשאפט נצלע

 האט בילוט הײסע די צי רײעז. אונזעחנ
 באשאפעץ אישו אזא דורך באדאדפט

 אײז םראגע. א איז ניט, אדער װערען
 יראיארציא• אז זיכער, אבער איז זאך

 וױכ־ זעהר איז םארטרעטערשאםט געלע
̂ידער. די םאר טיג םיטג

 א װארום אורזאך קײן ניטא איז עס
 ■ריװילעגירט זײן זאל לא?אל ^ײנזנר

 נרויסער א װי דע<עגאטעז מעהר םיט
 ללײנעם פון ארבײםער דער לא?אל.
 זע<בע די צו אונטערװארפעז איז לא?אל

 װעלכע םיט אוםשטענדעז, ע?אנאםישע
 טאג. יעדען זיך טרעםען ארבײטער וײ
 די האבען שאפ א אין אז אםת, איז עס
 און ארבײטען םארשידענע סלאכווז לvב

 צר זאגעז, צו אזוי זײ זיינעז םאך אין
 חןר שטעימ, אפערײטאר דער מײלט:
 א. נעהט פינישערין די שנײדט, ?אטער

 שאפ אין אינטערעסען די אבער װ״ אז.
 אינםע־ ױניאן נעם^יו, דיזעלבע, זײנען

רעסען.
p 'p שאפ א םון ארבײטער גרופע 

 זאל זי דאס ילײחגן, וועלעז ניט װאלם
 נדויע אנדער אן םיז װערעז דיקטירט

 ניס הײנם װיל ?ײנער ארבײטער.
p אנער?עגעז 'P שא•. א אין יחסניס 

p װײסען שאפ א םון ארבײטער אלע in 
 באדינגונגען. ױניאן איצוהיטען — זאד

 אויםצר פון די?םאציע דער םון וױימצר
 ערוױיל־ אז םח רולס ױניאן די פאלגען

 שאפ- אלע pc טשערםאז שא« טעז
 אין מלאכח בעל דער וױל םימגליחנה

 אריס־ •שוט׳ער חןר וױסען. גימ שאפ
 פון ד»ײנמ װיל אױטאקראט און מא?ראט

ױ דער וחנרעז. געדולדעט ניט אײנעם  י
 שאפ איז שװעסםער אדער ברודער גיאן
 דער אלע. מיט גלײר םיהלען זיך װיל

 קא• דער צי װיםען נים װיל שנײדער
 אאערײ־ דער אדער יחםז, א אין טמר
 יחסן. א נצווען אטאי איז וואס םאר,
 ער אז זאה אײן ײייםט מינישער דצר

 pא םינסםערם און לעבען א פאר ארבײט
 בא• איז איז איעםעו מיט גלײך שא«

אי ימיאז די אז רענטמט  איהס םאר ז
 באדינ״ םענשליכע דיזעיבע •אחנחנן

. גמגאז•
חנר זעלבע. דאס ױניאן דער אין

 צאחלט 1 יא?אל ון0 םיטגליד יוניאן
סינד 8 װי סמקסאס, און דמס דיועילנע

fn » םון גייד w y jp טיט- א וױ #לא?אר 
 אח iv יאקאי״ ?אנטרי א פון גיליד

 דיס• דערזציבמר אונטער אוגטערװארפען
 א pא ייר נױטיגט עס װאס ציפלץ
ױי דערינער אײנצופיחרען. מניאן  ער ו
 און מעחר ניט ועכט דיזעיכע האנען

ױ װ״ניגער ניט חנתגאט. ?אגטרי א ו
 םאר־ םון םארם מאדיפיצירטער דער

 םילאדעלפיער די וואס טרעטערשאפט,
 ײ\p גיט איז אננענוטען האט האגװענשאן

 יאסייעז״ נרויסע די םאר פארם ■אסענחנ
w גרויסען םונ׳ם מיטגליד דער וױיל t f 

 דער״ רעכט געוױסע םון בארױבט װעדט
 ירא• פארטראטען ניט איז מר װאס מיט

 אדער ?אנווענשאן דער אױף ■ארציאנעל
ױ ?ערפערשאפט לאחאמ אזא אין  דער ו

 לײן ניטא איז עס באארד. דזשאינט
 זאל יא?אל גרויסער א ווארום אורזאך

 ?אנווצג- א י1אוי םארסראטען זײן ניט
 חנלצגא^ן. צאחל םויער דער כדט שאז

 אױןי םוילבארעגטינם דאך םיר זײגען
 זאלען װארום טא טײנונגצן, אונזערע

 צו אױסדרו? ?ײן געבען קאנען ניט מיר
 ווא• װאוט. א דורך םײנונגצן אונזערע

 חגסיעק- ניט םײנונג אונזער זאל רום
וועמנן? טירט

 גרויסע אז םודא א םאראן ס׳איז
 די אײנשלינגמז ניט זאלען לאקאלעז
 אױב וואוטס. זײערע םיט ?יענעחג

 גענעראל אפשאפען םען דארזי אזױ,
 גע• א איז עס וױיל םיטינגצז, מעםבער

אי מיטינג םעטבער א אז םאהר  pu ז
 םעג- םינאריטי א םח םײנונג א להייוך

 דאך נלויבען םיר ױניאן. דער אין שעז
ױ םינאריטי, א םון די?טאטור אין ניט  ו
 זימצן םיר ■ארטײ. ?אםוניסטישע די
 םיר און ארגאניזאציע דעםא?ראםישע ״א

 יצ• ■רם יעדעז pא האנדלען דארםעז
 לאקאל גרויסער א אויב ראטיש.pמא
 טעק• דערזעלבער צו אונטערװאדםמן איז

 אז רעכם װי מעהרער ניט איז סײשאז,
 חנר צו בארעכםיגט זײן זאי ער

 עס • רעפרעזענםײשאז. םון מאס פוילער
 יא• שאילעז צו אױםצוהערעז ציים איז

 נרויסען א םון חשביז דעם אויוי ליטיקס
 דעם אישאםען דארוי םען צי לאקאי.
 אגדער אן איז ניט, צי לאקאל, נרויסען
 ניט, אבער גיים תירױו דער םראנע.

 םונדאםצנ־ א אװע^עםעז זאיל מעז אז
 צס און מעםבערס די םון רעכט טאילע

ו זאי י  אלעםאל דעם איבער אויפהויבעז ז
 דעמאנא- אויך איז גערעכטע נעשרײען

גישע.
 גראדואירטע אז איז, םײנונג םײן

 םעה• ױי\ ניט װעט םארםרעטערשאפט
 אן אויןי געלײגט יאמע א נאך װי רעד

 נעזונםםטע די בגד. צוריסענעם אאטעז
 פולע זײן װעט זאך נערעכטסםע און

 דאס םארטדעטערשאםט. ײאפאױציאנעלע
 ימיאז, א םון םאדם נעזונדסטע די איז
[p ניט זיכעד איז דאם און  רעװאיד "

 אײנ־ איז איז עס נאר שריט, ציאנערער
 ארגאניזאציע םיז םאדם דער סיט ?לאנג

ל. אװ ם. א. גאנצער דער םיז
םאדבער, לואיס

̂ן ש»«, ®רעדריק׳ס *ון משערמ
.1234 גוםער לעדזשער

 א־יי־ ביזנעם דעם דאנקט ער
 גוטען דין פאר דזשענט
אױפטו. .

i d̂ p v ip i ir e ijn i ״נערעכםיג־ פיז
:הייט״

 אין וױנקעל קליין א 1מי ערלויבט
 פלײנע v נאשריימן צו צייטוננ 1אונזע

פאםיתננעל;
u מםתמא, «ר1 ײײםם 1איה n  tv 

 גאנ• v םאנ צו הײנט איו 1קיאוהם«כע
 אוז ם1פייאזאםי iv םילאזאו*. צער

j י1ינ«1ק צו אזױ װי אכם1ט v r n  v 
 אזוי אט ״םילאזאוי״. אזא אויד ביז איר

 םיר םען האט ני1זוכזמ און ינ1אכםענ1ט
 . v איז דז׳שאב א ווענען נעזאנם רזי1ענ

 ײס1א צײ םט. םע18 װעםט אין שאפ
לעװינטאן. און

o אט אין אחיםנעתוסען איר ביז n 
i םאג.”1ם שא■ n באם D ip נע־ טיך 

 חאב איך און וי1דא איר ייײם סרענם
 ;עהעלט האב איך או ם1:עענםפע איהם

ר אפרײטאר. tv האבען ןי1א1 ער *ז  ן
 איר צו נעטצז םרענ v נלײר 1םי האם

 גע־ האנ איך װי ,ttv לינקעה א ביז
ײז אז וואוםט, u איז שא■ י ip r?  v האנ 

u ביז איד tv נצזאנט איהם איך tp i’ ? v, 
ip איו t n ’ iv w  v האם i n באם-פיר 

i צו מאנםאנ jjidip נעהײםען n .ארכײס
 טאנסאג אתיטנע?וםעז בין איד וועז

t 1אי v it  i n צו i n ט1א  םיין סים נײ
ip re iv aזאך עמזטע די איז ,־ o p t איד 

 tvs tv נצווצז, איז אויםנעםונען האב
in 44 שאו אין בייט1א :tD tr און i n 

אין װיידזשעם געצאדזלט האט הבית בעל
.opprD
א םיין און איר װעז  הפנצן 1טנע1י

 םינםטןו• אוגו איו טשעהם י1 געקרפנען
tn p ip t מםת־ 44 1םא אוינעז. די אין 

t n 61 1מי חאבעז בײס1א tptaippt דןר
 Dips צום ײננעי»םען1א 1מי זיינען יאר.
D אפים אין i» a n ” i3 in  T t ^אױא

o געפח^ט ה«ביז םיר n צו נאט 
IV Jiitro v d נעםאכם נים ער האם in 

)t*« 11 י1אזי יליס(׳
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אינחסטרמ אױםאמאבייל דער ־
Iפראנק חערםאן דר.

אין חיט
®יז

!רק שםיק ך ה
 די pא ?ריזיס פארצויגענער דזגח

 אי• דך חאט פארד הענרי פון םעמטארים
 צעחנדקי־ אוױי שמערצ^יך זצחר גערוםען

 אײ פאםיליעס ארבײםער טויזעגםער גער
 איז נא?אנט, װי לאנד. גאנצצן נער׳ן

 דער פון װאוילשטאנד עקאגאםישער רער
 פארנונדען דירע?ט דעטראיט שטאדט

 אויטאסא־ דער pא אוםשםעגדעז די מיט
 דעם םים און בכמ אינדוסטריע בי<

 די אין ■ראדולציאז דער פון שטאנד
 לעצ־ דעם םאר בםרט. םאכרי?עז םארד

 םון פראדו?ציאן די ויך האט יאחר טען
 םארקילע־ םארד הענרי בײ אויטאמאבירס

 דאס יראצעגט. 50 גאנצע אויןי נערט
 ארבײםסלאזע־ סך א ארױםגערופצז האט
 צו שטעלען אס1ו יאינס די pא קײט

 װי אויםאטאבילס, פאר פאטעריאיען
 דעם חוץ גל. ר. א. טוך קופער, ״שטא<

 טוײ סך א געליטען #ךינאטיד< האגען,
 םעקטא־ םארד׳ס pH ארבײטער זענטער

״ . גוםא. ריס
 םא־ צװעלןי פארגאנגענעם די דורך

 אויםגעארבײם ם^רד העגרי האט נאטען
 םאטאר־ װײגיגער םיליאן גאנצען א םיט

 יאחרעז. םריהערדיגע די איז װי קארס
 װאס דעם, צוליב גיט געשעהן איז דאס
 ויםעןp u נעסטאפט האט עו<ם דעד

 דעם .צוהיב ■שוט נאר #ס5אוטאםאביי
ס  באזונדערס #?אנ?ורענטצן פארד׳ם \̂ו

 קארפארײ־ םאטארס ״דזשענעראל די
 אין איבערגעיאגט איהם האבען שאך,

 ארס.p ביליגע די nם פראדו?ציאן דער
 נים םארד העגרי שוין איז טאג צו חײנט

p'p א יחיד בןp ריי־ און גרויטעד דער 
 םאב״ אויטאםאביל די פון פאםייציע כער

 ספעציאלי• זיך האבען װאס דיקאגםעז,
 מאסעך דעם פאר ?ארס ביהינע אין זירט

געכרויך.
ער־ ם׳לעז װעלכען יעסאן, דער אי̂י

 אן האט םא?ט, דאזינעז דעם םון נען
 אינ־ אמעדי?אנער א<ע םאר איגטערעם
 אנא־ צו כדאי דארום ס׳איז דוםםריען.

 ירא״ דיזער םח זײטצן אײניגע *יזידען
 בא־ א^געםײגע אן האבען װעלכע בלעם,

 לעבען עלאנאםישען דעם םאר דייטוננ
<אנד. פון

 »ז םעסטשטעלעז, םען םוז כל מודם
 שםוינענדען םארד׳ם הענרי םון סוד דער

 סים״ pu איז באשטאנעז איז סוהסעס
 סמאנ״ גמרוםענער אזוי דער םון טעם

 האם ער אז םײנם, דאס דארדיזײשאן.
 אר־ א״נםאכע־ ̂יך בײ אײננעםיהרט

 גרינדליכער דער דורך בייטס־םצטאדען
 בײ ארכײטער די םון ספעציאייזירונג

ױ פראצעטען, טעכנישע אילערילײ  םײלעז. ו
 טײ׳ צוזאםענשרויםעז שלײםעז, טאהעז,

 גע־ האם ארבײטער יעדער וכדוםה. <ען,
 אר־ םיל אוםגעהײער ארויסגעבען פענט
̂יר איז ארום א?וי און בײט,  געװא־ םעג

 װעלכעו בײ ^ציאזpראדוBםאסעד רען
 טאג־ pטאג•אי ארויס ניט םעחטארי די

סחורח. םיל אוםנעזזײער אוים
̂יך,  אבער מוז זעילבסטפארשטענד

 די אז דעם, צו םיהרעז סיסטעם אזא
 ניט זאל ׳אוים ם׳ארבײמ װאם װאארע,

 וױנציגער װאס םאדטען. םך א םון זײן
 און שנעלער אלץ טיפען, איז םאדעיצס
אין יראדוסציאן די אנגעחן \vp ביייגער

 בא- דעם איז םאברי?. םאדערנער א
 געזעץ עקאנאםישער דער אויך שטעהם

 פאבריקאציע, סטאנדאדיזירםער דער פון
 סטאנדאר־ דער חרך \vp םעז :נעסלץ־

 םארקלענע־ םאסמדפראדומציאן דיזירטער
 אבער #ארטי?ע< דעם \w קאסטען די חנז

 איםער ךײ\ ארםיקעיצ דער מוז דערבײ
p if איp סטײל. און פאסאז

 װײגיג ניט אבער האט יאן1 אזא
ײ pפ גרעסטער דער חסרומת.  איז ז

 םאסעך סטאנדארדיזירטע א אז דאם,
 <ײכם צוסאסען גיט זיך קען פראדו?ציאן

 דעם םון פאדערונגען םארענדערטע די צו
 װי ארגאגיזאציע ריזיגע »זא טארקעט.

 הוג־ איהרצ םיט םארד, זזענרי םון די
 —15 איז ארבײםער, טויזענטע חןרטע

 צו געװארעז צוגעפאסט כםדר יאהו־ 20
 אײךאײנ־ כטעט םון אויסארבײטונג דעו

 באנריײ לײכט קען םען םאדעל. ציגען
 איבערצוגעהן איהר ס׳איז שװער װי םען,

 דעם מיט םאטאר־קאר, סארם נײעם א צו
 נײער דער לויט און געשםאק םאדערנעם

םאדע״
 דער װי האבען, קאנ?ורענטען םארד׳ם

 א זיך בײ אײנגעםיהרם אויך איז, אםת
 ד«א־ זײ פראדו?ציאן. סםאגדארדיזירסע

 װי שפעטער םי< געטאן אנער עס בען
ײ האבעז א5בםיי פארז/ הענרי ד ש('[ ז  נ
 םאדע־ נײע די ערםיילעז לײכםער קענט

 דארט שוין ם׳חאט עוילם. םון רונגען
 סא־ און שענערע םי< א אויםגעאדבײט

»i ױידערע p דאך און ״םאמאך/ די װי 
גרעסער. םיל ניט «רײז זײער איז

 ^ארד חמגרי אז איז, ױצא סועל דער
 זײן םאר שטראף די אפ איצט קוםט

 םעסט םםתם האם ער ערםאמ. אײגענעם
̂ויבטע- זײן אז !עגלויבט,  ערםינדונג, גע

 ב<ויז האט םאסעךפראדוקציאז, די
 ניט איז זי ווען צײט דער pא טעלות,

 גרויסע םאקי אח חסרונות, pp פרײ
אויך. חסרוגות

 ארויסלאזען בײ םארד האלט איצט
 םאדעל. נײעם א םארקעט דצם אויוי
 זײגע שלאגען צו ער האםט דעם דורך

 םאר געוויגען און ?אנלורענטעז ניטערע
 גרוי־ אוםגעדזויעד דעם נײ דאס אויוי זיך
̂ינע םון םאר?עט סען  אויטאםאבילס. בי

p זאל ער װזןן אבער ir דערגרײ־ אםיױ 
 גרױסע נאנץ א דאך איז ציל, זײן כמן

 א זײן אימשטאנד װעט ער צי םדאגע
 םריוזער־ דעם האבען צו םא< צוױיטען

 p'T װעלכעז םיט םו?םעם, ריזיגען דיגען
 םיט דעמאילט, םאדבונדען. איז נאםען

 ער אין צוריל, צעחךםוםצעהן י$הד א
 םאין״, ״יש א pp שאפער דער געוועז

 ארםײ אן נאך םארלאנג גרויםעז א םח
5pp, םאר־ דמם אויןי םריהער איז װאם 
 בײ גאנץ א — נעװעז ניט לחלוםיז סעט

 אילץ, איז איצם אױטאםאב< ציגעז
 װי םעהר ניט האםעז קען ער װאם אויןי

 א ?אנהורענטען זײנע םון אפצושלאגען
 װעל־ םארקעט, דעם םון בזײל גרויסען

 זײן אויסשליס^יך געװעז אם̂א איז מןר
חז?ח.

 הענרי םיז ערםאלג ריזיגער דער איז
 א נלױבעז, םך א װי טאקי, געװען םארד

 געניאלען כלוטרשט זײן פון חןזולטאט
דער נוםא, ארםי?על דער אדער ;קאפ

סיר wijhm דער װװ
)But (בילד
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 אוםגע״ פלוצלונג, עס איז געשעהן
אונערװארטעט. און ריכט
 םריהםאר־ אלע װי פריחםארגצן, א
 בילדונג, האלב־םאדערנער א pא נענס

pH סעזאז, םיטען pK יארלער גװ א 
שאי. קלאוק

 די אין םאשינעם, די בײ ארבײס
 די אויף ?אסטצנס, בלעכענצ גרינע

 יע־ אויוי און שטולצן די pp װענטילאך
ארט. לײדיגען רען

 גאנ״ םיט׳ן ארבייט ארבײםמר יעדער
 און איםפעט גאגצמן םיט׳ן כח, צען

ײ װאס ברען, נאנצעז טיט׳ן  באזיצזנן. ז
 גבודח, מעהר פיל םים נאר אפט, נאר
ײ װי פײעד כמהר םים פארםאגען. ז

 די ירעם-אײזעגס, די טאשינען, די
 םאלעג״ חערצן, דך יאןט אלץ — ^ערען

 םאיענדע, ללאפענדיג, #?ליננע;דיג דיג,
 4שםי געחט זיעער חנר נאר הוזשענדע.

 װײ־ יד אוםבאםעראבאר צים און רוחיג
 צווײםצר, דער צו שצח איק םוז זערס

 צוחולוי צוועלא. ניז — פצרםאר דריטזגר,
 שטיל. טעהן8 אלאס בלײנס אזײגצר

 זיד« צוחפען פאסטצנס שמולצן, די נאר
 פון אמײטער די אױןי זיך ס׳הױבען

ײ םתז בית־אתצל עדםער, זײערע  זיד ז
W אח t״n v ,די אין גאסאדקל^ךאר 

ארומתראייחצן גרייט ראא, וײ pH #היט

 די םיםאג. פאר עלעװײטצר םים׳ן
 כאפען געשלעכט, שענערע• דאס םחיען,

 אויף בײטעלעך וײערע אין pip א נאך
 א זיך יוױיםט אט און שפמעילעך, ךי

 רויטיגט #ברעם א זיך שווארצם נעזעל,
 געהענ־ גץי, אלץ לייעלעה •אר א זיך
 װי נעכםעז, װי הײנט לויםענדיג דינ,

ױ אײער־נעכטען,  אלע װי אלעםאל, ו
טאנ•

p שטעהען אוםגעדולדיג w בײם אילע 
 די •רעסערס, די איערײטארם, די טיר,

 װארםעז. און צושגיידער, די שנײחד,
 זעילבער דער עילעווײטער, דער איז אט

 װאס פנים, בראנזענמם טיט׳ז ״דזשים״
ײ חאם  אזוי םייתער שעח 4 םים ז

 שאפ, pH ^יפגעםיהרט םרײנדליך
ק<ײבען: אן ר»ויבט

־ ?ויםער א בײער, א ביזט דו —  ־
h״ pם pnאז פחנסעי״ א שנײדער, א ; ״ 

 זײט, אנדער דער םיט ־— אפרײטער
 סאטעריאלעז געצייג די פיהרם טען װאו
pH ,סיט םענער, די םים אזױ אפפא<ען 
שאפ. pp פרויען די

 אפגעשםיסענע, אויסגעפאטשטע, װי
 מארגליװערטמ װי ארבײטער, די זײגען

nriP דזשים׳ס pp שטעהז גצבליגען i 
דייד. לונגצ

אונארװארטעט אוױ פלוצלוגנ, אזױ

 זיך טיט עס האט טאםאר״קאר, כיאיגער
 אין ז̂א פפבריקאנט דער דאס נעבדאכט,

 םארװאד יאהר פוםצעחן—צעהן קורצע
 טענשען רײכסטען דעם אין װערעז דעיט

װעלט? גארער דער םון
 אז םײגונג, דער פון זײנען םיר

 פארדאנ־ צו פארד האט *לץ םון מעהר
 אײנ״ דעם רײכטום געװא^דיגען זײן קען

 די דאס אוטשטאנד, קלארען און פאכען
 אין געװעז, איז אויטאמאביל־אינדוסטריצ

 דער צו צוגעםאסםען װי צײם, איהר
 דעם צו טײנט דאס מאסעךפראדוקציאז,

 א איס םאיד, הענרי װע<כען פילאן,
 ריכטינ האט ארגאניזאטאר, גרויסער

איגטערעסען. זײנע פאר אויסגעגוצט
זא־ צו גוזםא p'p pn ניט ס׳»עט

P אין אז געז, 'P איגדוסטריע, אנדער 
 נײ איז אויטאםאבילס, ביליגע די וץ1ד «

 זאי װאס ט»ר?עם, גרויסער אזא טא
 פאר״ גאנצע די אײנצושליננען זײן גרײט
װארע. טיגע

pp אפשר םען װעט אויוי אויבען 
 זאל דאס װארום אײנזעהן, הענען ניט
 דאך מען טען לטשל, ״אט זײן. אזױ

 םיל א האבען דארףי קלײדונג אז זאגעז,
 אויטאמאביילס, װי סארקעט גרעסערען

 איז װאס ״םענש אײנציגער קײן װײ<
 ארומ־ גיט װעם פארשטאנד, םיילעז בײם
עם, געהן  ד״א־ לײטע םך א װעהרעגד נ̂א
 םונדעסס־ זײנען ארן ניט קארס p>p בעז

נליקליך. און צופרידעז װענעז
 װען ענםפערען, םען טען דעם אויף

 ױניםארםס, טראגעז װאלטן םענשען אלע
 ט5װאי םאטראזען, איז סאידאםעז די װי

 םא־ נעװאלדיגע א אגגעגאנגען נאטירליך
 לאנג אזוי ^ײדער. םון סעדפראדוקציאן

 קלײדען זיך װי< אײנער יעדער װי אבער
 ניט הען געפעלט, איהר אדער איהם װי

 מאסעךפראדוקציאן, די אז זײן, געמאילט
 םון סטאנדארדיזידונג, די םײנט דאס

סוססעס. ריזינער א זײז זאא םיצבושים
 אין דאס םאתט, טשי?אװער » ס׳איז
 דער םזן שטאדט דער pH דעטראיט,

 איץ יא זיך נעםינם םאסעז״פראדוקציאז,
 אוים ארבײם װעלכע ׳פע?םארי גרױסע

 םאברי־ זי םלבושים. סטאנדארדיזירטע
 זײנען אװעראלס איז אװעראלס, צידט
 ווערט װאס ױניםארם, םיז א טאסע דאך

 םרידענס־ נר^םער דער םון געטראנעז
 בײ םאסען, הארעםאשנע די םןו ארםיי,

. ארבײט דער
 פון אױסארבײםוננ די דאם, אם

 אײנצמער רער אגב איז אװערא^ס,
 װעלכער נאדעל־טרײד, דעם סון צװייג

 גװאלדיג־גרוי־ דער אין ראיע א שפילט
 דעםראיט. — שטאדט אינדוסטריע סער

 אויסער קילײדוג:, סארטען אנדערע סײנע
 פראדוצירט. ניט דארט װערען אװעראלס,

 פעת־ דעטראיטער דאזיגער דער איבער
 אוםגע־ אז אויסגעשטעיט שטעהט טארי
 אוים־ דער םיט סײז גרויםער הויער

 װאס שאפ״, יזגיאן ״סםריסטיוי שריפט
 יע- םאר איבערראשוננ אננענעםע אן איז
 דער פון באזוכער פראגרעסיװען דען

 רעאס־ און קאויטאליםטישער עקסטרים
 אױטאםאבייל די פון שםאדט ציאנערער

מאגנאטען.

 בא־ קלענסטע די אהן װארגוננ, שום אהן
 הא־ — פארםאן pp באס, םון םערקונג

געזואוגדערט. ארבײטער די זיך בען
ו האט — !דאס איז דאם אט — י  ז

 א :אך דזשים גוטער שטענדיג דער נאך
 םאר- גארניט האט קײנער געטאן. רײץ

 נים אוםן בשום האט קײנעד שטאנען,
 רײצם — םאר. קומט דא װאס באנריםעז

 ײיל צי דזשים, אונז םיט דאס זיך
טיפ. א סענט... פאר א ;אר אפשר ער

 װערם פנים שװארצהויטיגער דזשים׳ס
ה בײזערט שטײםער, ערנסטער,  זי

שטופם. שרײט,
 װאיד־ םאד נאט איז דאר %ים

 פאד באסעס, םאר אנלי איז אים קערם,
ײ האט — םיפיד, אםיס  אהן דזשים ז
דעדקילעדט. העםיליכקײט שום

 ארבײטער די זיך האבען וױילע א
 גע* געװאוגסען, שטוםע, װי אנגעקוקט

 גע״ עפעס איז אססלען... די מיט צויגען
̂יע עפעס איז שעהן,  V געװארעז קא
 אפגע״ געטראכט, ניט יאנג האם דזשים

 טיר די פארםאכט יצנעם, דעם, שטופט
 עיעװײטער לײדיגען האלב א םיט און

אונטען.. אראפ
הא־ טראכטען רײחנן, שטעהן, ילאנג

 די נים. צײט ?ײן ארבײםער די געז
ניט. שטעהט םיטאג־שעח

 ש;יײ א איד, עלטעדער אן הײםי,
 אפ־ א; שױן געשטאנען זעז װאס דער,

 אביסעל אראפ געװאים pn געגעסענער,
 אביסעי זיך אין טאן כאפ א זיך אזױ

 אונטער טאן װארעם א זיך לוםט, םרישע
 שטארל איהם ם׳האט הערבסם־זון. דער

p איז םיטאנ־שמה די םארדראםען. w

אלא ipoip אוועראיס די זואס דאס
 פאר• גאנץ א איז יײבער ױניאז א טיט

 אײגציגצ די וױיר זאך, שטעגדליכע
 זיעען אדטיקעל דיזען פון האסטאטערס

מאפען. ארבײטער די
כאראק״ אז-דער איזא, זעהען, םיר

 סזןן ווען וױכטיג, איז טאדקעט pc טעי
ױי  סאסעךפראדוקציאז די צי װיסען, ו
 אג• אן בײ אדער דער נײ סעגליך איז

 עײ אן האט אנומעי״ט פחורה. דעדער
pםא נײע א ארױסגצנראכט םיגדער r 

 םאר (ריבאגס) בעגדלאן מאכען צו
 ?ײן (טײפוײיםצרס), שרײכ״טאשיגעז

 אוסבא״ געכליבען אבער איז פאטענט
ױיי נוצט,  #ארויסגעוױזען זיך ס׳האט ו
 אין מען װאלם םאשין זײן פיט *־אס
 א?ױ אױסארבײטען געקענט טע; צװײ
 אק אװעק ס׳געהט וױםיל ריבאנס, פיי

 צײם. םאנאט א דורך אמעריחא גאנץ
 אויפתצר אחן ארנײט pr«o דיזע װען

 דדי׳י pH ױ, װאיט טמת־יצת, םולען א
 גאג- דצם אױסארבײטמן געקענט װאכען

 װצרפ עס װאס ריבאגס, זאואס צעז
 יאתר א דורך יאנד איבער׳ז פאדקויםם

צײט.
 אױסער םאשינען, סארטען אנדערע

 םראכ- און םמגשען פיהרעז װאס קארס,
 דאסוי- pn לאתאטאטיװס ימשי וזי טען,

אויסגעארכייפ נים אוץ־ הענעז שיםען,
 -םאסצן א .pp סיסםעם דער לױט ווערען

 עולם ברײטער דער וױייל פראחקציאן,
גיט. זײ דארף

pn ם׳איז אז זאגען, מען מוז דאך 
 געװא״ אױסגעשעפם אלץ ניט וױיט נאך
 דעד םון םעלד נײעם דעם אויױ רען

 ״טא• זיך רופט װמילכע םאבריק־סיסטעם,
 ?ײנען ?ארס םאטאר סעךפראדוקציאך.

 םיליאנען וועלכע װארע, אײנציגע די גיט
 וײ װעו האנען, װמיען װאיטען םענשען

 ?ויםען. צו דאס אפארדען נאר לענעז
 נאי־ זיך זאל ארנאניזאטאר נוטער א וועז
 און אדטי?עי, נײעם גאנץ א צו םעז

 םאסעדפראדו?• pp פלאן דעם אויםנוצע׳
 שםױ• א האכמן אויך ער \vp דאז ציאן,

סוקםעס. נענדען
 אבעד איז זײן, ניט ?איל םעשה די װי

 אםערי?א• דער םון צוםיל אז םאסט, א
 pjmn נעחם ענעמיע ■ראדוקטױוער נער

 ביליגע, םון אױסארבייטונג דער אוייוי
 םאטאר- סטאנדארדיזירמע, םײנט דאס

 בא- ווערען כחות װײגיג צו און קארס,
 פארד׳ס חענרי גאכצוטאן אויוי נוצט

 דורך כאשאםעז צו חײסט, דאם אױםסו,
 גרױסען געװאלדיג א פרײז, ביליגען א

 אנזתיצן ס׳איו װעלכען א םאר םאדהעט
 אלגעםײדםארשפרײטען און נוצליכען

אדטי?עיל.
הא״ גויםיג דארף עולם ברײטער דןןר

 געגעגשטאנדעז, די pc װײניג ניט בעז
 בא- םארםעגליכע און רײכע די װעלכע
 אינדוסם־ די זיד םאר האם דא גוצען.
 װעל־ םציד, ברײטען » םעכניס ריעאע

באארבײטען, צו שװער ניט ס׳איז כען
 האט פיאן אינםטאיטענט דער װײל ״

 נייעם יעדען םאר געמאכט טעגיציך איצט
 בר״טעדעז םיל א געפינעז צו אדטיקעי
אטאי. געווען םעגליך ס׳איז װי םארקעט,
 גמהאם באטת װאלם םארד םר. אויב

 םארשםצילועס״ דער פון טאס םולע די
 ערםינ־ טעכנישען דעם םון pn קראםט

 לײכטזיגיגעד דער װי דונגס־טאילאנט,
 צו דאם געװארען אײגגערדט איז עוילם

 םאנ• דעטראיטער חןר װאלט גאויבעז,
 םארזוך א נעםאכם שוין לאננ םון נאט

 איז עס װעיכעז א םטאנדארדיזירעז צו
 טאסעד דעם םיז ארטיהעי נײעם

— נעברויך.

 גע־ "\p גים די םיט םאריבער. באלד
 זיר וועלען ער, וױיס ארבײטער, געסעגע

 אײזעגס די דרײען, ניט מאשינען די
 געהן לאםיר טא — פ.יעסען, ניט װעיען

״בע?". די םיט
 אויף קרום הוסען געגוםען האבען אילע

 !נשםה וױיכע — חײם׳ען. אלםען דעם
 אױף האנט״ ״פעלער די ראזע האט
 אײך מים — :שרײען גענוםען איהם

w װייל... מען װאס טאכעז דאך מצן 
 םיט גצחן איהם הייסט סעז װעז אוז ־—
 האכען — נים¥ ער נעהט — טרעפ די

חײםמז. י1אוי געקאכט אנדערע זיך
 .געהאיטען אבע׳ר זיך האט הײפי

 אםאל ער חאט ער זאגט אזוי זײנס, בײ
:נעלײענם שריפט מניאן » pn ערגעץ

כבוד. אײער םארבײגט ״ארבייטער,
 דער מיט נעהן ניט אײך לא?ט םען אױב

 היגר דעד מים געהט טיר, םאדערשטער
;םערשםער
 בעהן ניט אייך לאזם מען ^אויב

 ״שטי״ די מיט געהט עלעװײטער, טיט׳ן
טרעפ. די טיט גען״,

 אר־ װי םדידליך רוהיג, שט̂י ״געהט
 סאידאטען, דיסציפילינירםע גאניזידט;,

לײט!" ױניאן וױ
װער־ די געצויגען ער האט דערבײ

בוך. א pp ארויסגעלײענט װי םער,
צולאכט. זיך חאבעז ארבײטער די *

דזשײפ, שוח האם — !חײם ר׳ —
 אץ איהם צד אירײטאר, ױננער א

 דאך איז הײנט — געװענדעט, שפאס
סםרײפ. נענעראל פײן #סםרײ? טײז נים

V האם — נים! סטרײ? פײן — I 
)II וײפ אויןו (של-ס .
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אינדוםטריע דרעס דער אין לעגען נײ א ן |

 האבען םיר «ז גלױבען, םיר אויפנאגע. אוםםעגליכע קײן גימ שטענחזן
 נים־ארגא־ זאגענאנםע די אונטערשטראכען צופיל פאחנאנגענחײט דער אין

 דאר־ מיר װעלכע וועלבע צו עלעםענטען, נײע דיזע פון גיזאציאנםםעםיגסײט
 געפעען װעט און םוז ױניאניזם טרײד דעם פון אפיל דער װענדען. זיך פען
 נעםאכפ װערט אםיל דיזעה װען ארגײטער, םאםע יעדע צװישען אפקלאנג אן

אופן. אינטעליגענטען און פעחיגען א אויף
׳ל«נדעם־כ«ר«קםער א אנגעםען דארף ארגאניזאציאנם־קאםפײן דיזער

 חשענעראל דער װאס איז דאם און באםערקט, אויבען שוין האבען םיר װי
 װעט .דרײוו דער באשלום. זײן םיט איצט כאצװעקט כאאלד עסזעקוטױו

 קאםױ דארטינע די חאט איצט, כיז װאו, שיקאגא, אץ אנפאנגען וױיםער זיד
 אנצו• אוםםעגליר געםאכט צײט, האלנ א און יאהר א פ«ר גענג, ניםטישע

̂יט די אוז ארכײט, אחנאנמאציאנם װעלכע אירגענד םיט געחן  װעט טעטיג
 טאראנמא, פילאדעלפיע, אין םאםשטאב גרויסען א אױף ענטװיקלען אויך זיך

 יוגיאן׳ א װערען םוז אינחםטריע די.דרעם פלעצער. אנדערע און באסטאן,
 דאם, איז אונטערנעחםונג אן װארט. פון זין םולםטען דעם אין אינדוםטריע

 מען װאם אונטערנעחםונג אן איז עס אבער גרויםע. א זעהר צװײפעל, אהן
 זײט א אן צװײפעל יעדען אװעקשטויםען װעלען טיר אויב אױםפיהלען, קען
 װארימער און ערנסםקײט אן םיט ארבײט דער אין זיך ארײנװארפען און

אויפריכטיגקײט.
גרױ• א אנצופאנגען באארד, עקזעקוטױו דזשענעראל פון כאשלופ דער

 ווערען כאגריםם װארים זיכער װעם איגז־וסטרי, דרעם דער אין קאם«ײן סען
 צײםםעםיגער א איז עס איגםערנעשאנעל. אונזער פון טיםגלידער אלע פון

 נױ אין שעפער דרעם די אין או־בײםער םאסען די װעלכען פאר כאשלום,
 צײט לאנגע א שוין האכען צענטערס דרעם גרױסע אנדערע אין און יאדק

 אינטערנעשאנאל אונזער אז אםאל״ וױדער צײגם באשלוס דער געװארנג
 אלם דזשאב, חשוב׳ן אלטען איר צו צוריקגעקערט גאנצען אין שוין זיך חאט
 קלײדער פתיען דער אין םאסען ארגאניזירםע נים די פון ארנאנײזער דער

 פינםטערער דער טיט פארטינ אינגאנצען שױן איז זי אז און אינדוסטריע,
 אינדוםטריע, קלאוק דער אין גאר ניט קארניכםוננ, און טומןל פון פעריאדע

אינדוםםרי. דרעם דער איז אויך גאד
* * *

 דרעם• די אז פאקט, דעם באשםעטיגם אימםאל וױ םער שוץ חאמןן םיר
 די איצט שוין איז און יאר״ צו יאר פון רעגעלםעסיג װאקסט איגחסםריע

 אינ־ דרעס די אםעריקא. אין םריידס קליידער פרויען אלע פוץ גחןםטע
 אויך װי יארק, נױ אץ ארכײטער םעחר פיל חימם כאשעפםינס חםםריע

 די און אמדוםםריע, קלאוק די װי כאלםיםאר, און כאםםאז שיקא̂ג אץ
 אזױ װײנינםםענם אם זייז צו געשאצם װערם פראדוקציע איחר פון װערם
 דרעם דער פון װאוסס דער שעפער. קלאוק די פון פראדוקציע די וױ גרױס

 דערשיעונג, פלוצלמגע א אלם געקוםען נים איז דעם״ אויםער אינחסםריע״
 דעם, צוליכ יאחר, io לעצםע די פאר אגםװיקלונג נאםירליכע א אלפ נאך
 אין זיך חאט פוכליקום קויפענחןן דעם פון נעשםאק קלייחןר דער װאם

פעריאדע• דיזער פוז פארלויף אין אוםגעכיםען נאגצען
אינדום־ דרעם דער אין ארכײפי ארנאניזאציאנם זײ אפער, איז״ װארום

? T'no דיזען פון װאוקם אלגעםיינעם חןם פון אפגעשמאנען אזױ םרי
געכען. צו שווער נים נאםירליך איז פראגע דיזער אויף עגטפער דעם

 אין דרעםםאכער די פון ארגאגיזאציע זײ האט יאחר עםליכע לעצםע די אין
 לאקאל דדעסםאכער, איםאליענישע די פון אױםגאםע דער םים — יארק ניו
 ריכטיגע א אזױ וױ דעם, *ון וױי■ מהר וױים, אױפנעפיחרם זיך — 89

 אינדום־ דער פון פראבלעםען די כבוגע אױפפיחרען זיך דארף יוגיאן מרייד
 אפצונע־ אגשמאט םיםנלידער. איחן פון לעבענם־אינםערעסש די און מרי
 װיכטיגער דער-אוםנןןחײער צו צײם איר און םיטלעז״ אירע קראפט, איר בען

 טרייד, אין ארבײםע נים־ארנאניזירטע םױזעגמער די ארנאניזירען פץ ארנײם
 פארװאנ־ פשוט 22 לאקאל אלטען דעם פון פיחרער קאמוניסםישע די ןזאכען
 אין פארטײ קאםוניםםישער דער פון פאר־פאםם א אין יתיאן זײער חןלם
 גע־ חאבען אח לאקאל. פון קרעפטען די צושפליטערם חאכען ;לאנד דיזדן

 שענקענ־ ניט םוםעל, און םיש־םאש שםעגדינק א אין טעטבערם די חאלםען
 טע־ םרייז-יוניאן קאנםטרוקםיווע נארםאלע, צו אויפםערקזאםקײם קײן דיג

טיגקײט.
 געװען יארק גױ פון טרײד דרעם דעם אלן זײנען יאחר פאר לעצםע די
 אבער, האבען, דעם, אויף אבטעגדיג נים סעזאנען. גוםע טים יאחרעז, גוםע■

 ארגא* דרעםמאכער חןר איבער געכאםעוועט חאכען װאם קאםוגיםטען, די
 זעלטענעס דיזען םיט זיך באנוצען צו פארנאכלעםינם נאנצען אין גיזאציע,

 איגדוםטריע. דער אין ױניאן דער פון פאזיציע די פארשםארקערען צו צופאל
 און נויטען טאג־טעגליכע געװײנליכע, די םים זיך פארנעםען צו אגשטאט

 פאיאצען ליזע חאבען שעפער, די אין דרעםםאכער די פון זעסײע«סדעי
 פארראט צו חעצען נױם און “זײפענכלאד,רעװאלוציעס םים באשעפטמט דך

אינםעתעשאנאל. דער נעגען
*0*

 אין אנטשײידונג וױכטיגע א
״~ײפ" אינחשאנקשאן אן_____.

 האט קאורט, םופרים יארקער נױ דעם פון פראנקענטאלער, דזשאדזש
 דרעס־ א צו אינדזשאנקשאן אן ארויםצו־נעבען זיך אנטזאגט װאך לעצטע

 דער םארבאטען זאל קאורט דער אז פארלאננט, האט װאם םאנופעקטשורער,
 דארטען װײל דערםאר שאפ, זײן פיקעטען צו יוניאן דרעסמאכער

 . דער פון איז םיר, גלויבען אנטשײדוננ, דיזע םטרײק. קײן נעװען ניט איז
 נאנ־ דער אויןז געװיכט גרויםען א האנען װעט און װיכטיגקײט, גרעםטער

 .קײםעס*, ארנײטער אין אינדזשאנקשאנם ארויםגעכען פראקםיק.פון צער
אינדוםטריע. אײגענער אונזער אין םםעציעל

 אנטזאנט זיך האט ריכטער חזר אז זײגען, קורצען, אין פאקטען, די
 םאר קאםפאני׳, גארםענט ״אוקלאנד דער פון פארלאננ דעם אנערקענען צו
 קומען ארביייטער ױניאן פון קאםיטעם װײל דערפאר אינחשאנקשאן, אן

 אנשליסען זיך זאלען זײ אז ארגײטער, די צו אפעליחןן און שאפ אין אר«ון
 דער װאם פרינציפ נײעס דעם באפעםטינט אנמשײדונג דיזע ױניאן. דער אן

 צױ װאכען פאר א םיט ארױםגעגעכען האט יארק נױ פון אפילם אװ קאורט
 אויך האט װאם קאטפאני״ רעםטאראן געוױםער א פון םאל עם1 אץ ריק

 פריגציפ דער ױניאן. װײםערס דער געגען אינדזשאנקשאן אן פארלאננט
 איז עם װען זאגאר ייקעםען, פרידליך טעגען ,ארכײטער אז געםליך, איז,

 אנער־ נעזעצליכע העכםםע די גיט אנטשײדוננ דיזע סטרײק״. קײן ניםא
 קאםפײן א אנצויםחרען ארגאניזאציע ארכײםעד אן פון רעכט דעם פון יןענונג

 אר־ דיזע װען אפילו צײם, יעדער צו ארכײטער ניט־ארגאגיזירטע צװישען
 פיקעםיגג דיזע אז נאטירליך, םײדען, שעפער. די אין ז'ך געפינען כײםער
גוואלד־םיטלען. םיט אנגעפיחרט ווערט

n o n
 גרעםטען דעם םון איז פראנקענטאלער דזשאדזש פון באשלום דער

 נע• חאט װאם ױניאן, דרעםםאכער דער פאר נאר גיט געזאנט, וױ װערט,
 פאר אױך נאר ,“קאםפאני נארםענט ״אוקלאנד חןר געגען קײם זײ װאונען

 םאג• פארנוםען זײנען װאם יארק, נױ שטאט דעם אין ױניאנם טרייד אלע
 צענדלינער די צװישען ארבײט ארגאניזאציאנם פרידליכער טיט םעגליך

 ניט־ אין כאשעםטיגט איצט כיז אלץ נאף זײגען װאס ארבייםער טויזענטער
 אנטשײדונג דיזע איז ױניאן דרעםםאכער אונזער םאר טרײדס. ױניאניזירטע

 אזא נעכאפט האט װאם פירטע די װײל פונקט, א נאך צוליכ אינםערעסאגט
 דער פון םעםבער געװעזענער א איז קאורם, םופרים אין אפשניט םיאום׳ען

 פון ענדע כיז קאנטראקט א חאם ױניאן די װעםען טיט אםאםיאײשאן, דרעם
 און אםאםיאײשאן דער פון אויםגעשלאסען זיך האט פירםע די יאהר. דיהןן
 דער םיט אז װארשײנליך, האפנונג, דער אין אנריטענט דעם געבראכען חאם
 צו צוצוקוםען ױניאן דער שטערען קענען זי װעט אינדזשאנקשאן אן פון הילף
 אן אבער, םאכט, םראנקענטאלער חשאדזש פון אגטשײדוננ די שאפ. איהר
 דיזע דארה םיר, גלויבען דעם, אויםער האפנונג. םאלשער דיזער צו ענדע

 פוז אוועה לויפען װאם םאנופעקםשורערם, דיזע פון פילע לערנען אנםשײדונג
 גרויםע ספענדען צו נים זײ פאר זיך לױנם עם אז לעםאן, גוטען א ױניאן, דעך

 חי־בשע א חאגען םיר אינחשאגקשאנם. קריגען םארזוכען צו לאיערס םאר נעלט
 אוז טארהעט, דעם אץ םאנופעקטשורערם דרעם ,אנםלאפענע״ אזעלכע צאל
זײ. פאר בעםער אלץ לערנען, לעםאן דיזען װעלען זײ שנעלער װאס

 םאר־ דער זאך א שוץ בלעםער טונקעלע דיזע זייגען אבער, געזאגט, מי
 דער וואו םר̂י דרעם דעם אין שעפער דא גאן זײנען עם אם̂ו נאנגעגחײם.

 דא נאך זײנען עם אם̂ו חימם. כיז גאך זיך איחלם ניפט קאםוניםטישער
 קאםו־ די פון פארפיחרט ארבײםער, די װאו שעפער, ,יוניאן״ אזוי־נעחפענע

 אינטערגעשאנאל דעם צו דיום צאחלען צו אלץ נאך זיך jאנטזאנע גיסטעז,
 ארכײםער די פת טאסץ גרױםע די יתיאן. דחןסםאכער חןר פון לאקאל
 עקזיס־ עם געזעדעל. בלאפערישער דיזער םיס פארטינ pw אמןר, זײנען,
אינ• דיזע וױ אזא יוגיאן. כמחענחן גרױסע, א ®רײד דדןס אין איצס םירם

פון טאנאטען אכם די אץ יאחרען. פידע «ר  פאר געחאט נים שדן טחא טריזזט
ך ײ  עקױססע! ז
ן י ו מ. ו ײ ח ױי  א

תען אר אץ״גןו ו
pB װוישעז

מלעכמםים. די pc םורא אץ רעסיעקמ דעם מגיאן
̂י י *4 U ן1ס nr lev jfli 9 6 e $gr י■ *״* י ̂ "

םײ און שעפער, די אין ארבײםער די צוױשעז גײשט עסד

דושעגעראל דןו
qאסמלנועןתאוי r nלעצטען דעט רכגעטאכטאיןאטחח אמחטטריע

ארויםגעװארפען איו קליקע קאנמיםםישע די זינם אן םאג דעם פון ׳י
איחר און ארנאניזאציע דדעסםאבער דעד פון קאנמראל *—1------

עלעםענם. ױניאן םרײד אױפריכםױנען או פון נעווארען וען
ױ טט זוײסט ומטעתעשפצאי דער «ון  נע- דיזער אזוי ו

M פיחרם װאס»r i« םיד איז יוניאן, דחןםםאכער די 
אינדוםםריע, דרעם דער פון באראקטער ג-דט-*יני^30«

ח .. עי מ איז עלעםענט יעכעדמער און אקםװוער ייי
p« «ז p j צו אנשםרעגנוננ גרױםע א םאכען צו און אדגײט חוי פאר 

n די נו־עמען a n יוניאן. דער פון קאנםראל דעם אתםער עזשטוײטיא
נא־ זײנען, עס רייף. פאלקאם

 ׳איבערסוםען מוז םעז װאם קײטעז
וו וועלען שעפער דדעם ניש־יוגיאז ־י

איי־
 איז op — אונםעתעםוע־, קאםטכארע ו

 טיט און םאהט םים ווערען חדטנעפיחרם
 םאסען דיזע פון געדאנקען־נאגג חוס פרן
ווארו אונזער םים וומחוו זיר גיזעז דד

אוו שײגע אוגטעך

הױז ױדטי דער אץ יאהר ועלטענער א
 איצם.אחים• חאט קאכױםע חױז ױניטי די װאם באריכט, קורצער דער
 טי־ט אנפילען וועט ,1927 פון םיזאן פארלאפענעם דעם װענען גענעבען

 וױרסליד חאבעז םיר פרײנם. צאלרײכע איחרע אלע פון חערצער די פרייד
 איחר פון יאחר «טען דיזען אין הױז, ױניטי אין םיזאן נרויםען א נעוזאט

גלאררײכער. און חעלער נאך שײנם צוקונפם איחר און עקזיםטענץ,
 זעלכע די פלענם צוריס יאחר צװײ םים כיז גלויז אז זיך, עראינעתון םיר

 װאס קאםוניםםעז די פון פיחרערשאפט דער אונטער דאםאלםט חױז, ױניםי
 פאר* חאט לאקאל דרעסםאכער דער װאם אלץ פון תל א נעםאכט האבעז
 פארװאלטער איחרע װאם דערפאר סיזאן, יעדעז געלט פארלירען טאנט,

 קאנםטתס־ וועלכע אירגענד םאן צו פעחיגקײט פשום׳םטע די געפעלט חאם
 אםת׳ןור דער געווען איז וואס אינםערנעשאגאל, די חאם דאן ארבײם. םיווע

 כלױז פון פארלױף אמ אץ חויז. יתיםי די איבערגענוםען פלאץ, פמ כאלעכאם
 ntm אינסטיםזצמו כליחענדע א כאשאפען איחר פץ זי חאט םיזאנם צװײ

 אוגזערע אופן ערחאבענעם אן אױןו דיגם און אױםנאבען, איחרע אלע באצאלם
ח באוועגוננ גאגצער דער און ארגײםער איינענע y פעלד. אייגענעט איהר י

* * •
 פלא״ן װעהיישאן א אלם געמנם חויז ױניםי די האט םיזאן, 1927 דעם אין

 םרײד־יתיאו גרויםער אוגזער פוז םיםנלידער טויזענט זעקם כםעם פאר
 דער אין וואכען עםליכע פון אפרוח אן כאדייםוננ. א פאר וואם פאםיליע.

 םיםנלידער, אונזערע פון םאםע גרױםער דיזער פאר נעחאט חאט רוויז יתיםי
^ טעז ^ז ײן יייי «מ ייעז דיה. פארשמעחן נ  וואת־ דיוען אץ גאםם א ייי

 חוד םי• פנים אל פניס קוםם םען וואו פארק, פארעסט אץ פלאץ דערכארען
 9 דיז»ו פאר חאכעז כאזוכער צאלרײכע דיזע װאם פרימדשאפם טיפער

 גיענדסוה ױט דאם איץ, אלע שטיםען זאך אײן אױן* פלאץ• וױרדיגען
מעם דעםוואםםירלעבעז אני ם' אין אוגזערװני איז a w וועלט, n

ק$נװ?נש$ז ל. $וו פ. א. דער פה אפתראנגעז
?אננ ח. פון

 דאם — ווײנמנס דער פון
 פרצס־בפריכנמז וזאי־יאחריגע די זייגען

no אגמריקאן דער פון קאנווענמאן דעד 
̂ן או קוםם לײנאר. ,ןי םעדער״ש  פאר ו

י  פאגטינענם, איבער׳ן וױיט סאנװענמאן ו
 םאוםערען אין שטאפסצן, »<ע איבער

 לעבענם־ דער וואו דארםעז סאליפארני׳ג
 פאליטיק, איבער בטגריןי דער שטײגער,

 די ארבײםערקטםפען, טון אינחאלט תר
 צי־ דער םענש, צו םענש םון באציהונג

 ער־ םון עפעקט רער- זאכען, צו נאננ
 אונצעחלינע 1אי איז אלץ — עײנונגען

 אדער איםט תר אין װי *נדערט •רטים
 אן און טיםל־װעםם. אדער םאום

 טון װירקוננ די און װירסם. *טםאסםערע
 קאג־ דער אויןי סאליפארניע םאוטערען

 ניט וועט ל. או» ם. א. דער םון װענשאן
p זײן קענען p דער־ א נאר װי אנחנחנ 

 לימ־ א כוחות, םוז באנייאוגנ א פרישו̂נ
 כתן פוםט בלונמן. די אין געזאנג רער
נמ פיהלט ?אליםארגיע, םאוטערען סײן

לא?  װיכםע לאשצענדער לײכםער » <וי ד»ך
 צורד די *נטפענען. אננעפוםען װאלמ

 odip םעז וועלכע םים נערווען דערםע
 אינדוםטריעל־פלאיעגדינער דער םון הין*

 און בארותינונ^ אין זיך נויטינען איםט
 סך א םיט עס ניט ?אליםארנין םאוםערען

 זיך םיהלט ppkq דאם צערטליכ?״טען.
 יאונווענשאז־בא־ ערשטע די אין שוין

 פא* די ווארים, פרעםע. דער פון ריכטען
 אלע, דעלענאםעז, די װי ראםיאנדענםען

 גוטער א אין זײנען פאר, סיר איך שםעל
 שלעכ״ א אין זײן םארוואם און שטיםוננ.

 זיך און טואלדעװעז און שטיםוגג נמר
 םאלעז טראט יעדעז אויוי tv כעם׳ען,
 געהט זון די ליכט־שםראחלזן, טויזענד

 םיהלם מען און װינקעלאך, אלע אין נ*ך
 םיט pjntv םען <ועט דאנען סין ערשם אז

 V םיט םאנםאזיעם, אננעצויבערםע םעהר
 אר־ פאר ענערניע שםראם שטארימרען

ארבייטן... און נײט
* * *

 שטארם דער אין איז ?אנווענשאן די
 די ה*ס שטאוט די און לאם־אנדזשעלעם

 פנלת שעהנעם v נענעבען קאנווענשאז
 דער אין באוײכםען די דערמחלען ודם.

ר tv •רעםע, טעגליכער  שםארם־?אונ־ מ
 איבער* חאט אלדערםען) 1* (באארד סעל,

 trotpw איו און ויצוננעז וײנע נעריםען
o נאגצע v אלס e v tn vn p p, די אלם 

י פארםרץט װאס קעריערשאםט  שסאיט, ו
 פח סאנווענשאףערעםנומ די באגריםען צו

vtvrn אתאניױרטער דער jm «3nv. 
 <ר3 םטײט םון גאווערנאר דעי 1אי דערצו
r — קוםען t v  ivotpvt םון JvoriPVD* 

 ?אליםארנת, םיז הוייט־שםאדם די טא,
 יאס םון װיים נאנץ װייט, איז װאס

 סאראטואנרענ* די װי און אנדזשעלעם.
 די 1אי דערצעהלען, •רעםע דער אין מען

 עפםםרים־םיםיא־ tv געװען ײנע1 רערע
 דעם «ו או? טרייד־ױניאניזם. םאר טישע

 אלע פח םארסרעטער V איז:עסומען נאך
 — אנען1 *ו םשוירטשעם שטאדטישע

 פון עלשאפםעז1פירך־נע די םיר, ,אויך
tw אנחשעלעם יאם vt מילקאםען״. אײר 
 inoopp םין v געווען שוין איו דאם

 V »תשעלעם, לאם םון אױספוצעמיר
 די אויוי איהרע אויםגע,וצט?ייט די חוץ

D םיט האט *נדדשעלעם לאס נאסען. in 
תן נעווארם ױי  תאנ־ די ײאו דעטראיט, ו
 tv 'אחחא, V רvם נעווען איו װענשאן

ױ איז אנדדמלעם, לאס ד, כאמש  v אי
 םונדעםםווע־ שא■״ .אפצן טיט שטאדט

ך't קען נען  ttv אשםעגדי^ nm»*vn ד
װירטש־ס v אויםבורענע) ניט  לvנדvpט̂י
 נעםאז. יאחרען V םאוי חאמ דעטראיט וױ

 אויםנעגר חאט אנחשעלעם לאס נקיציר,
 שמווז, פאנווצגשאן ^בײגמר די מען

 |1א ױם־םוב׳דיג אםוז נאסט־םרײנדליד,
no איבער םראכט םען װעז  , c n נמז 
 ועוור או( ועחר איבער פערטראכםעז ויר

ענינים. װיכטינע
w * <י

י איו Dtf?»»njv לאם  vovtppo* ו
 V םיט זיר חאט דארטען יא־שטאדט.

 אפנע־ צוריק יאהר מופמהךמנמחן
ט v ?לוטינע נרויםע v שייי e rm איז 

 חנר םים את מניאנם סיט םארבינדונג
 םח נעבײדצ וײ כאװענװנ. ארבײטער

i n לאם צייטוננ שטאדםישער נרויםער,

 tvi צייטוננ v מאיםם״, פגחשעיעם
 איז ױניאנס, צז געמעריש םארביםען

 די דינאסיט. םיט נצמארעז אויפנש־יםען
WJVt נאך איו ואך ou די צו בעלאנט 

 o״t טרײדיתיאניםטען, לעזער ח״נםיגע
in אין ױניאגם צו נאציחוננ די איז 
 אױםנערענםע, tv tmtyt אנדזשעלעם לאס

v פײנדליכע. דורכאוים vtv שםיטוננ 
i איז געויען איו n נאםע<?ע■ כרייםער 

o שםאז־ט. פון רונג n אהים• יר1 האט 
ױניאן־אונםעמעהםונ־ v?v נײ געװױען

t»»tonoD’tiritm אין גען, ,,n v  j>v. 
*nn t אנחשעלעם יאס אײוי ה*ט נאף 

n vpi'ttw םון שטימומעז ױניאן אנטי 
in אלי אין ט1שטא נמיםער 1*װײםע?‘ 

 מ»ן*vpd’»jv• 1«־ ivd פון פאתיע,
 יio{ 1 י1 םפעציצל ױניאנם, י1 זײנען

 ועל־ v א'ן נעװען אמאל ם,1ײ1ם נילליגנ
 נעװען איו «״vr inv?p. םאכט. 1טענ«

1■ oinitn.אויך האבען וײ אצעגט •V־ 
 איו עם ט.1שטא י1 שט1ב»הע ליםיש

tn נאװעת־ 1«<ייבא בעפאנטע י1 נעווען 
 םעיאר דער פראנציםהא. ivd אין מענט״

 ״בראדש־ in פיז בעאםטעו־ v נעײעז איו
 נד1שטא in פענםעו־ס״.1פא אוי חיי

n און קאונםעל n tv עםטער שטאלטישע 
in נעװען וײנעז •  Dvrtva םיט :«n n 

'ttr;t־in v  in n ’B זײ. פיז פײינל פיט 
 םיניםםרײ-1א 1,יײבא נעחםענע ntv די

 אבער איז פושנציםפ• סאז פון שאן״
 פון. נעםץ v םיט mvitn םארצױנען

Bcnt־tytv>p• אין m>ptin צײט 
 in'tt *ײט, 1יעגע פון ימיאנם די חאמן
 פריבער ,01«־״נילדינג די םין די אםאל

”mjt םיט םאס י1 נעכאפט t טעטינפײ־ 
tm שוין עס מען קען איצט טען. rvv 
 *n אנשטאט ליכם. היםטארישער א אין

io n  tn'>w״oi, נעבאםע־ זײ חאנצן 
DVD 1איבצ וועט îtn i n  .,,t •נ׳ר איי 
 י1 נעפלאצט. וזאט םטחנע י1 ווען:

 נע־ האבען ט1שםא םון נעשעםטם־לייט
nw ש«רײט v^ ri'D אין א1פואפפנפנ 

in .עם באםעלפערוננ t'v נעפוםעז ttv' 
 פ•* v ױניאנם. י1 נענען o>vttn א װי

 י1 .,עקאנאטישעו tv איז ליטישער
 א נײ v* ׳׳tvr«iBD'j’oiv ,לייבאל

 אין נעוואחא חא־טחנקעז שטאלם־ווןןחל
 האמז ױניאנס די .1איח נענען ואוטס1

ovnvt צו v IPtptptvi םאלאײניג־ טין 
n אלע פין •■•ויציצ טע n iv עלעםעג־ 
tn אין שטאדם. איז »in v a r tnnv 
i נאד איו n  tntpvttv ?1נחים *vt>v 

יר י1 אוז ״••ען־שאי״־קווםפײן טײנצו־

 ײ•1צוט א׳ננאנצען כמעט ז״נען גיאגס
 בעלי־ י1 םון ז־נ ivi ען.1נעװא םעלט
 נעװירקט האט םראנציםקא סאן אין כתים

 איינע־ 1איה צו ^זשערעפ. לאס יף1א
 צו;ע?ו־ איז ױכיאנם צו שאםט1נעננע 1גע

 האט וױדער, אם,1 פערשטארקוגנ. םען
 סיטואציעס באזונדערע נאנץ נעבראכט

o אין n ױניאך ימען1א געבליבענעם 
 אויםנעהויבענע י1 ט.1שטא פון לעבען

avp ה־לפלאזיג־ י1 און נעלי־בתים י1 פון 
 ־VJ האכען ײהען1אײגענע' י1 אין פײט

d'ibdpv  odvid שטי־ ע1רעװא?וציאנע 
 י1 ײוען.1ױניאן־פ םאנכע אין םוננען

 אנמשעלעס לאם און ,1בײטע1ט־»1■•
 א דאך 1אי עס וױיל םך v ,,t חאט
”l זיינען יס, ברענ v ביי ט1שםא iv 

iv פון יםם1• י1 אין גאנצען אין i .איי 
it. ;.« אין v in tv אננע־ האם ױניאנם 

 י■1א1 פולם װארט אס1 הערשען הויבען
vp> אחן און »םץן1אנ1< באשטימםע אהן 

ov n>vtt אויםרע־ פאנםטײקטיױע איז 
 יtv 1 ?ם,1וי1נע האט אסtv 1 נעטננע!,

in נאד זאי שטאדט אין באפעלפעתנג n 
 םאר״ r:vt איז מניאנם צו יש1געגנע זיין

 נצװא־ איז אנײשעלעס לאס שםענדליר.
1 tn1װעלכע יוי1א ט1שםא י  ביי•1א י1

 האפנוננען טך היין האט נג1באװענ טער
 vtv איצם |tv האבען. נעפענם ניט

i <נים פנלת שעהנעם פטצלינגען n  ivd 
i פון פאנװענשאן n n  tvp’ i n v  i n•״

 ט1®־פלעח 'ttv ,it — לייבאו־ 1• שאן
in י1 אם1 איז ¥ ראס n>v נחיסע 

 vp ovtt*'$ גאםט־םריינדשאםט jid םידח
 ויו האט d*ii ni'o v ה*ט, ניע1פ*

d?vp'1ww ליפאתיע ױייל*? o?v שט*ט 
i *לץ װיל בויען, בםװ ויך מיל n n i

t'v'o in *  ,tnvtt 1נ* זײ אין n * n 
*'*ntv iv inipVJi*B in i* i inn
n« אין n מניצדשםיםוננען ...¥ * * *

iv טראכט  ,tjvi tviyii tn| כמ1ט* 
tn ,איו טיוי in י*, — 1ענטפע n״n 

tvnt ה*בען i* .נעװירסט o v n r  in 
v 'j i* t ’>vp נױעז. כםװ ויר »יל in 

 *םבײ נחיסע ת*ט פ*לים*תיע שטאאט
n 1צ 1יי1וױילזדו ציעם. 'ru. די v•  «׳
ivd* iv״t ציעם i אין v גושד גתיםעז 

n t w n v a. 1םי די 1אי פ*לים*מיע 
v «r תל̂נ11גייע *v i אי| <ױנסעל in 

 נע־ צט1יסנענ1א ניט נ*ך איז װ*ס װעלם
on no tn*n *פאפיטאליום, עמעס1ס 

iv ווייל tm * o  v נ*ך יך1 ה*ט לעבען 
tn i* i ױ ניט ”ivi*>rvtt געחעוײג ו iv,

iw >1 אין איצט n  tit*  t» ir1י:נע 
 אױם־ שױן ה*בען 1םי .1צע1ה* אויפ׳ן

no i* נען1נעפ n  t םיז a איז ייפר 
i י11 1פאענע ניט חאילה n םח *v |i 
*i «ן ,tvava .11 תשייםם תי. ם*ן. p־ 
 יםנעם*םטען1א ח*ט מניװעלםיםי, געא
o פאתליכען אח n *נ*־ * פון ך1ם 

 11א נארתער, .n העאען )וי1פ יהמםער1
o נען,1יםגעם1א * i , iv  tv ,הײםט m 

 ערנמר ניט |1א פאענעו־ ניט אח ם*רך,
i מי n פון ם*ו־ך v •באריחםטע םן 

i v j n.י* pi, םען ןי1*1 )עס חייםם 
tvwmvB d*i םאו־ V ־1* שטיפ* 

oni. ח*ט מיםעשאפט וי m n״OD 
ix ovunirum 1 :ויענ * נ*ך  I’tי 

 1פי םאלו on pa נעחייםניםען טיפע
in וײ ן םװי vmib םאײ ,1נ* איז 
o*ti ה*ט ova ,ttv tnuv) ov ¥ *פאר 
 Tt איצט ביו װיםצנשאפט ד• ח*ט װ*ס

 |1א ױילחױנישען nv ®יט *■נענעבצו
nDojyniM n און נעהייםניסען v c  o*i 

 ניז וי ח*ט פתי, די ,tvr»o on פאר
פאמאנלצסיגטו איצט

in w t ' io י*חחא tv איז פוץי די 
n *1 פאר o r u  o * i tv s  o n,ב<*ם* 

n די t n n  n o ru. >*טײלם o p tn 
i n ם*ז n  tv פון פלינצר איו פחי 

i'3 איהם, n o איחם פון: ,v ,ט סיםז* 
”opvavu איהם ח*ט.וי i v ח*לם |1א

 פון צײמןן דער אפגעשטעםפעלם איז לעבען, פיל־פארביגען איחר פון
̂אליזם, ̂שאפם, אםת׳ער פון אי טאלעראנץ. גײםטרייכער פון און חבר

 םיטחעלפער, טעםױ̂ג און רעדזשענעט איחר סאסיטט, תוין ױגיםױ די
 אתזער ליבם וואם אונז, פדן יעז־עז פוץ pan חערצליכעז חןם פארדינען

 מניטי דער וןפ טערפארווסל די אמםםימוציעם. איחרע און אינטערנעשאנאל
 ארכײטער שעדעער אזא פון צוקוגפט ךי פארזיכערם נאר ױט חאבץן חומ

גאנצער אונזער געזױעם ראבען זײ נאר ,pin ימיטי די וױ איגםםיטוציע
אתאנימתיע אונזער אין אוגטעתעםומ----

 אחז פארװאלטעם ווערט עם װען
קאנםעק־ און אויפריכםיגען איק םים ז

נעזעלשאפם־ די און גייםטיגע די

 איתענד אז מיטגלידערשאפט,
 ע צום הערען געבראכט קען

גאר חמםערפיםלאך, פאליםישע

*it !םאדשקיואםט איהם  Mi' ה*ט t, 
oivpvi d*i 1 ? ט*ן t n  noך* m io 

 סי| שכל 1םעה נעהאט ה*ט זי tv ויין
ם*רך. 1םעה םיינט עם *ם11 איהם,

i םח n ה*ט 1*בע זייט 1טע’צמי 
i n נמװאוםט מ*ן *t * א*נ• ח*ט פתי, 

iinn איז ה*י מ ip ,1 שכל׳׳ d*i*וינע 
tvD 'ii ה*ט iv נע׳יוש׳נט no יינע!

in > v־v ttv o n ''t  in > vאיז ס
« אן איהם בײ « *iv : n i ביז כמ *di 

onvt iv 0*1 ט*נ. היינטינען  o*n 
iv 1 1אעבע אין ' iidיך *tvtvo''*0' i 1י1א

tvo און דענסען tic נעביםען *אע v r, 
o 1 מייניג ח*ט in iv v :  o* iiנצ־ ײן 

'n t y 'n םיינוננ i n  tvtvii .םתי
 ה*ט װעאכ* װיס«שאפט, די |1א
 tie |VD''P3'in ױ אויםנעפארשט שױן

 י1 סון טיפפייטמ י1 און ojvp>*ii די
tv 'o', ה*ם t'v  tvo  o n  tn^vnvt 
i n םינםטערניש pv ניט tVB>*nvt 

tn איחם o vn  o n  tv jv ii tn n P B 'iv 
*tn o t iv  o n  * in לעב*ן, ןיין אין jni* 

p't tv( פתי• איינ«ער
tv ,tn* איו ip v io 'i םיי iv  ttni 

ti* 'n מליבט ה*ס o  n םײ iv  ttni 
tva i ה*ט ,oovnvt חלילה't ה*ם n 

ovnvt >*onv (אי iv  tv tv i't ,ליבם 
o*n ivtjni V ,oovn *iv i n* שטעהט 

jib iv a ' in u ,איהם t > ''ii' ה*ט v 
inv»> p .מארן־ o * i pv ה*ט t 't r 
, o*n נפבושבט iv in רי n o in n •י> 

ova םיט ינם1געענ זיך ה*בען v io* 
tvo i n  .o v 'iv t ניט ה*ם ]o>*nv 

iv  pravtix| גיט :t n n n v o  d ivpv 
tv ־ו iv,• ײו tn v r  iv  o ijn i va»> i n 

iv o v u אח *”t'*  ov • in n ביי 
tv איחס  tn ip v to 'iv נישם ,r i n : v 

t,'ם ם't — פ׳ם"1׳כש1פא איחס ה*  ח*
*ov 0*11 ovo>vtv i*dv:b איהם  ovav 
 ■tvanriv םיט װי 1איח צו איהם ציחט

 איהם. 1VB VPVO 0*1 DDVB '11 0י1*11
tvo o n םיט o n 1צ םח, נחיסען VII* 
i n  t n ״ פון שהלאוי *o*it iv t שםייט 

j מײם «itv 1ג* ' i n ' i־® po .איהם
n און  ,'t ,פמי *r קצנטינ iviivj 

jnnB iv רש־םים o*ii ד vjo't* o*n*

 הייסט: o*n װעיט־װינלעל צום
iv pv נינא. '*■*ן, — *ריענט

 על11 אויסנענוצטען גיט נ*ך גייעם *
t — *1 װיגלעי o  v V'r*B'>»p t’v 

v>v iv ,VP'in* oivd סאוט nnv• 
 אי« *.p'opvo ךmtv 111< קאנישע

its ovv*ia v pv v'ji*d'>vp איד
 iv3>vh 'it ivmn תסטריאליזירען־זיו

inntv t'v ov אינלוסטרי*־ ניט נ*ך 
 נייטv*ji*B'>vp *1 שם**ט. טער1ליוי
 B*n ענטוױחערט זי הענט. ע1ניי מ־ט

 *גמ• א־הר ivtivi*o o*n אח 1ייכע1
 mvo t*<׳ 11נס osar 'f tiv ?ויטור,

 |1א אמטערנצהםוננ*!. אינדוסטריעלע
 ט,1ני o׳v'ii*B'>*p אין t'v o*i ײייל

tvi*t iv 'it*, מים נשסח 1איח אין 
Vr'itVJV inn 0*11 iv incvrptyo 

on;׳ivD”p, ויו וי ח*ט nr tvauive
 *לנייטצר לי |vo>vn — ״•אליסי״ *

tvi'ioiv ; נשכשן גיט p»p געלצנצנחייס 
 to{ וי ח*ם אויסנחנען. vriti*v םאר.
 י»י*נס נענען o>nrvt יו1 זייט איין

in ”iiv in  no tiv ויים bvuvj דזדר 
inn'Biv איז >*nn'v v אינתססו־יצלצ 

vtnnvt 'it* n tvotonvrntiv 
i'VB>vn,״־pv .|vn'v ל*ס vrntv־ 

 rtntv 'ii urn'iB* 1<*פי in ה*ס לעס
V'B v ivwii inn  iva'invij* ivn 

 איד v*< איו *ך11נ?יסס*1* ט*נינ<
vi>vtn i*u pv ,iv'ioon >*נ*ו *ם 

pv נ*ר vtvo'nvB !*ייטמנ *נטי־עני* 
 יח»*ן ח*ט םאיםס״ ov>vrntv ״א*ס

v ר11*רנייטס״ 1ט*גינצ פינןי* BinVt 
pv invr .פיין in יים1יםש«1א pv 

״*i'VB>vii. די |ib «rvv'DP*i■ י1
o*n ov>vrtitv o*> pv tvn'v מד* 

 ני*נס1י ivtvn tiv tv on iv נעבראנם
in  >*t נחוינצן* tvpip .נרערש* ■T n

i'n>vn, v>v'ioortt'v ni'v'o״
n'tiyt v vpvo tvono tvn'v יים* 

ivwt rvpvn v ני*נס1י; IVB*r ”t 
 in״3iv ניי |v>'ii v נלײכצײטינ *בעו•

o:v3v> tnv3vn v o*n iv־n*uno• 
o>v otnivtv tnvn iv ooi> v iv pv 
otnv>v ini't'tvn* inntitvi v 

*i* ”t iv3>vn pv v'loonrv in  pv 
3”w in ii om'B ,*t>* ,o*i .tn 

 pv ov'v Tt opin o*i pv װניאניזס. '
tiv .ov>vrni« d<* ד*ס omv>Piv 

tm*i ה*ם t*rt*iM*p־d*ii t*r"invB n *גיס n>3P ivv׳ii333 on נ*ר ניט
tvt*ipvt, *1נ tiv 'י tnnt*> vs*>ov 

otn'tna in מיליאס V3>jni סיט  ,pit 
”tnipvto'n* t'v ,t*r פיז invB in 

t*rtvnt*p in ײ3  po uuvonv in. 
t'v ov נעװים tvo onvtvw* tvnvt* 

v tvtvn in n  nr pit otn'tna פינוי 
vt't*o ,ו־פייטס־װ*ו* on tvtvn גיתס

ll «”t( ײיןי («לוס

■' !

 1V3'V מאפטי .טייפעלשצ 1איה ;וצט
 אייננעםא־ נים איהר t'v ov |iv איהם

in  tv tvo ovi ivt"*iv3'v iv tv<* 
itui >ש o>iv גיט ה*ט Di'V'i3*B 

nvo tv>V'w*o p'pסיז ״ * invtv>p 
.,no in  ivo :*n

vot*oipi ivn'iB 'i ת. חצלען • 
ivtnivt, װציכע ' po vt”* tvnvt t'v 

1' pv 03n  tV'IIB IVD Ot'IVBOVP 
iv i po iv3o n  * tiv vp'inv מניײ 

ivo סיװיל סטייטם ,l*r'o*p o'ln'io
0*t t* 03'1>tPt O't ,D'1V Ot"11 ,o*n

tnvtv>p v ,no in ה*ס  tvsvtvt םח 
ivs'v ivs'in  o*n't .tvo on 'ii 

<vti*p on ivd ii*o w'v ot*>vt 
*<t tn  pvnv on tvo on'oivivtiv 

 tvrovto'iv >*ov>* ivo '* איינס*<
j'Jn n n t'n  'it* no n  vpvo t'v 

 on םיט T*>tivB pv no 1איח םיס
tvo v po *nvo•

Ttv ivovbb'i* in  ,tvava .*n 
<vr«rp on pv v'vpv>*p iivo in 

pv Vt ot'ovt 0*11 ,on'oiynyiv 
vpvno'v, 1ני *»-o*ovto'iv o*n ,pi 

pv tvt'ivnyta* ,tn םאתלימנז on 
ivtnvt .did po ii*o םיס *nvo on 

ivtn  n o i'i*3 po, 1 װ*ס't ot'ovt
t pv״D'llt p't IV |1V ,V'VPV>*P t 

 ooBvrtvo'ii m* ח*ס איבערראשוננ
in ס*ן,  tv tvtiopto'tv ,tvava .n 

i*n v tiv t'* 'no i n  po iivs ניס 
*i •tvo v po into in  'it ivtv>p 
-jvO'ii in  ivo t'v ttipnotv vt't*i 

D>3'V vtv. tVIIVt ,O'lV Of''11 ,OBVr־ 
tvtyii ov”t 'i  o*n tn  tv ,ttinn 

ttipnotv ivi'03'ii m באלו־ *vb 
Ivbviiv>vo v>* iv3'v op'rvtintvt 
in  otvtvtt* ii* tvt*Bvin pv 

o'*nrtn די t tv nnr3'ה*ס D3v>vt 
3'tv i'iiV3'i>t ,nin pv ov'v t די 

 ■tn 'it iivo tnvtv>p v ה*ס סתי
ם*ן.

 די ה*ט *ױם, ivs* onvt ov װי
 nt*3 p'p tvoiivio'n* o't בשורה

o't i ”io n n פיי O't pv ivtn ,i 
 גיס in DPinvs ov .tv'no n יי3

on tnr'o ivn rvnv >*t tn tv זינ 
oovrtn'ii irt po. די ovn *artn 

 on tvt'ivnvtiv i't iviir ויין שוין
vtv optia tv3*n irno n tv Ptvivt 
trno 'i pv p't »n ii*o tnu 
O't ,*nvo *' : vonoo i't mstno 

tttv pr>vn ,ivtn n ,«t ,iivo סײ 
m «ינ סי> «pa*n

i'j

m
tk.



טרײד־יוניאניזם פוץ לאגיק אוץ אידעאל דער
קורינםתי פיליפ פון

#רפיזעי) טער3(

ר ע ח ד מ א ק קר־ ם פון עי אניז ני  ױ
ן ער אי ט. ד ר א װ ענ ענ ג

 טרײד־ױניאניזם, pc טעלד, גרױסע די •
 דעם אין ארױסגעבראכט האנעז מיר װי

 ״גערעכטיג־ דער אין ארטיקעל, לעצטען
 װערט, סעיטעםבעה טען23 פון׳ם קײבר
 אסבא־ אין גענוטען גיט אויס, װייזט

 דורשטעז װאס גרופעז די pc טראכט
 באגײםטערענךיגען pא עטישען אן נאך

 סעוזר נאך דורשםען װאס אידעאל,
חײם.  םאראן זיינען דערבײ און •ויי

אורזאכעז. פסיכאלאגישע טיפע נאנץ
 אלע די pc שטאנדױנחט דעם לױם

ױ װארט דאס װאלם ?,m« אידעאלע  י
 פארװאנ־ אינגאנצען נאדארפט גיאגיזם

ײ שבקדושה. דבר א אין װערען חנלט  ז
 זאל ױניאניזם דער אז געװאלט װאלםעז

 האנד־ אלע pא אלעםען, pא אלעס סיט
 אײ הארץ. אפענע א םיט קומען <ומען,

 *י״ דער געװאלט דאס װאלט בעדהױפט
 אין ארבײטער, באװאוסטזעיגער דישער

n װעמענס o n אגגעזאםעלט ואיז עס 
 ליײ פיל אזױ צארן, און צער סיל אזױ
 פראטעםם אנגעזאםעלטער םיל אזױ דען,

 דער פון אוםגערעכטיגקײטען די גצגצן
 גע־ טײנענדיג ניט װאלט צר װצלס.
 pא געהן זאל ױגיאגיזם דער אז װאלס

 pא גביאישער דער׳ פון גייסט דעם
 םארגאנ״ רעליגיעזעד נפש׳דעער םסירווז

 זיי זואלםען ױניאניזם, דער מגחײט.
 םודות׳דינע די • אנרירען זאל געוזאלט,
גשםות. זייערע פון סטרונעס

 געהט מגיאניזם דער וועז איז, זימנר
 אז געחײסען דאס װאים װעג, דעט אין
 דעם םיט אידעאל, דעם םיט װאלט םעז

 בלויזער דער םיט וױנשט, םען וואם
 רעאלען, ניט דעם םיט םארשטעלונג,

 סאציאליסטי־ דער צו דערהײקעלט זיך
w .טל זיבער װאלם דאס תסוסח 

 דעם םון באו^אוסטזײז דעם םיט שטיםט
 אבער װאלם עס אידעאליסט. אםת׳עז

 וױרקלימןײט, דער םיט געשטיםט ניט
 םון׳ם סאקטימ ד*ו םיט לאגיק, רpר סיט

קאםוי. נעגענװערטיגצן
 טאקע איז װיר^יכקײט די אט אבער ,

̂יסט דעם.אויםגעהאלטענעם מוחנו*  אידעא
 גאר װיל ער יםעד.ר גאך פארדײען. צו
 וױל ער זעהן. גים יכקײט5\וירסי ד•

 צו געדאנקען זײנע װידםענען ניט אםיא
 אײ דקר דענקט וױבאאד, וױיל דעם.

 די זיד ס״פם טרױםער, חנא<יסםײ»ער
 אראי םאלט דאז ארײז, וױרפליכפײט

 םאר־ עס אידעאי, םון׳ם שיצײער דער
 םאר־ חיםלדיגע די דצםאלם מװיגחגט

 אידעא־ דער װעלכער אין םראכםקײט,
 דקם דורך זיד האלט און מװעבט <יסם

ט לוםם, דער איז הויך זוײם *וועבען  וױי
װירסיליכסײט. דער pc אוועק

 װעגען ־רײדענדינ א״םעריסאן, י. דר.
 צװי־ זאנט װירסליכהײט, און אידעאיצז

;אזוי אנדערעס *ען
WאTהאבען װירהליכקײט און עאי 

 אײגער אויםגעשלאסעז אן אײבינ םון
 ווערמ אידעא^ דער ״װעז אנדערען. דעם

 עס איז װירקליכקײם, דער םון גזײל א
 װארנ־ ניט. אידעאל קײז סעהר מוין

 סאציאליסט א װאס זיך, איהר דעדם
 אװעפ געהט װצלכער אנארכיםט, אחנר

ם און װיסטענימ א אין  דארטען נוי
 םארוױרחליכעז צו כדי קאלאניע א אזיױ
 ענםויש״ »ז צורימ קוםט איחגא^ ?ײז

 נךװש ^ײן ¥ ענטםוטינטער אן טער,
 אײ אײגענעם זײן דורכלעבען ניט ̂אן

איז םאתױרקליכען, םיר װאס מאיצ:
אידעא^ קײז נים םעהר אונז םאר

װײטע. איעםאל זײגעז ״אימאילען
אײער אח, אײך: זאנט עס װער אױב

 אין ווזנרען םאוים עחפט אאן איחנאיל
̂יגע  װע־ ער דעדט (דאם דורות צמחנד

 אים: זאגט אידעאי) אנארכיסםממז נען
 חײנם נעטיינט, דען האסטו וואס ,און

p צר זאא פ^וינאכט ir ווערעז? סתוים 
w m טיר :םוחל םיר זײנען אידצאיען 
צופוגפט. י#ד ווייאן

 טTלי יתיא:יזם ®יז׳ם איחנאי דער !
ך d תו p i, וואס dp םארוױרקליכם װצדם

 ס$ע. צו חײנט צי< ויין «ח םײ< *
 די גיאנץ, דעם צר םאדיירס דאדםאד

םון אויגעז די «ין וחנדם דעם *גנקײמ,
.nriru ptvrv* איע

̂, א איז ױניןמיזם ®ון איחנע די ;  צי
Jg .אױפגאגצ nrp 'f אײגגע״ זײן <ים 

 איז דאס אוםבאוחנניאך. און א^אסקן
xw$ מבעדמעי « * * V ממ װע^מןר 

דער סיט ב»חעפםען m אח ײםאז
 אץ און

 ^יןצז טזז ײמ
b צװיצגס g i צןם ניס זוד 

ן c ו jn אחיעוד אויטנצחאיםענעם
y a m..,% נ׳ד

iH K Ir i•  H J B
דעם

 דער םון געזעזר̂ו די איז דורכפיהרען
 ענן געזעלשאםם. ?אייטא^יסםישער

 סאםף, םיט ^וועריגקײט, מיט אן קוםט
ן יאזט ער אבער  גראדענװײז דאך זי

 םודות־ די אן ריהרט דאס דורכפיהרען.
 אידעאליסםי־ דער םון סטרונעס דיגע
wאירעאל דער אז װי< װאס נמםה, ־ 
ײז נאר ניט זאי  גאר װעגװײזער, דער ז
 םין, דעם םון טעהדער עפעס זיין זאי
 זײן (\i זינגען ואל םעז װעילכען צו

 איין, טאג ושבחים שירים װעגען כבוד
 םען װאו און דארף סען װאו אויס, טאג

 צד א זײן גאר זאל עס ניט. דארןי
קונםטס־אידעאל.

 ניט אבער איז םרײד־ױניאגיזם דער
 נאטוד אח איז װאס אידעע, אז בלויז
 לאנ־ םון אלעםעז, פון און אלעס םון םרײ

 קאםפראםיסען, pc װעגציאנאליטעט,
 םול #אליח לעבען דאס װי איז, עס נאר
 םארשםעהער די קאםפראםיסען. םיט

 <ןוקען דעריבער םוזעז ױניאגיזם םח׳ם
ױ אזוי רעאליסטיש, זאכעז אויף  אויף ו

 אויף קוקענדיג און לעבענס־פראבלעםען.
 פראבלעמען, לעבענס אויןי װי זאכען

 ׳מלוס, אביגען צום סוםען זײ םוזען דאן
 װעלכע ארביטריחמאן, םרײװיליגע אז

 םיז םארם דער איז אױסדריקען זיך סאן
 האט עס װי לאםילזאן, גאווערנאר׳ס א

 הײסט אינטערנעשאנעל, די בײ פאסירט
 אזוי קלעס-קאלאבארײשאן, קיח ניט

 ארביטריײ דער דורך ווערם עס װי לאנג
 אינ־ ארבײםער׳ס די סארטײדיגט שאן

״ . טערעסעז.
 » סצד שריט אזא אז אםת, ס׳איז

 רעװאלוציאנמריזם. קײן גיט איז ױגיאן
 זײז שםענדיג נים לאן ױניאז א אבער

 רעװאלוציאנערען א םון צושטאנד א אח
 אנהאל־ זאל װאס לאגער א אין לאנער,

 װאלט זי מלחםה. אויסהער אז אהן טעז
 איהר אונטעמעגראבען טאקסיל אזא םיט

 רעכענען, זיך םוז ױגיאן א עקזיסטענץ.
 די טיט ניט, װיל זי צי װיל, זי צי

 דער װאיט אגיט אוםשטענדען, ארוסיגע
 געםאכט געווען ניט טרײד־ױגי*:יזם

געםאבם. האט ער װאס טארםשרים דעם
 בא״ מח ױניאן א םון שריט יעדער

 שמאנדפונלט דעם םון װערען טראכט
 דער װיםיל און צװעקמעםיג^ײט, םח

 די םארשטארקען לאן שריט יענער אדער
 די םון לאגע די םארבעסערעז און ױניאן

 אור־ ip*i געווען איז דאם ארבײטער.
 בא־ דער םון כאראקטער שפרוגגליכמר

 אפ־ זײענדיג אזוי, זיך האט און װעגונג
 אוםשטענ־ די םון גורל דעם pc העגגיג

 לעבענס־ א זײענדיג און ארום, דען
 אלעםאל באװעגונג די איז דערשײנומ,
 דער אץ געהן צו געװען געצװאונגמז

 שטױ וױיטערע םון װעגדונג און ריכטונג
אנטװיקלונגען. םענוױיזע

 םיר וױ אסת, איז שקלאםערײ לוין די
 אויסגע־ ארטיסעל לעצטעז אין׳ם האבען
 אבער ױגיאניזם. םון׳ם אנערלעגט דריקם,

 םונ׳ם םראגע א איז 'וניאניזם בײם
 צױ דער אין װי מעהרער הײגט
 בײם איז אידעאל צוהונסט דער קונםט.

 אבער —־ אנװײזער דער בלויז ױניאגיזם
 בײם עיקר הויפט דער איז הײנט דער

 דער צו צו גלייך טרעט ער ױגיאניזם.
 צו הײנט כאשיצעז צו אזוי װי םראגע,

 אלבײםער, דעם שװאכערען, דעם טאג
 און םאנגאט איגדוסטריעלער דער װאס

 שוױים דעם אויף גליק זײן בויט טיראן
 דעם םוז בײנער די אויוי אח בלום אח

 א אין ױגיאגיזם בײם שװאכער^ן.
 זאל ללאסעךלאטף דער אזוי װי פראגע

 םטשות׳דיגע דורך ערםאמרײך זײן
אויפטואוגנעז.

םא־ גיט ױניאניזם דער קאז דארום
 םאנא־ דער װי זײן צו צוזאג דעם כצז

 יעדען אנצופילען גאט, טןזעאיםטישער
 אום לעבעז. םענשליכען אין שפעלטעל

 איהר ערםילען זאל טרײד־ױניאניזם דער
 נארםא־ איהר אום שליחות, ד״יםםארישע

 גע־ ניט זאל ראצעסrלו:גסpאגטנוי לער
ו םוז ומנרעז, שםערט י  טע״ ױניאנ׳ם א ז
 און ענדערעז אײז אין האלטעז טיגקײט

 •ראקם^ד די םון שםארה האלטען םוז
 זוערטעל: איכדא^שעז דעם םיז סײם
v*m א מםחp .אז הײסס, דא̂ס זזורה״״ 

 דאס אי(, ױניאניזם םוז׳ם אויםגאבע די
 געזעל׳פאםט א הוםען װעט עס אײדעד

 םרײע םון ערד־קוגמל גאנצעז דעם אויוי
 םעך א למשל, װי םאראײגעז, ארבײםער

 אן אדער האממ, געװאלם האם סיםאנס
 א די װי אזוי רעפובליס, אינתסטריעלע

 קודם םוז האבעז״ הײנם דאס וױל װ. װ.
 םעסטעז חנם דורך ארבײטער, חד כל

 אוז״ שוועסםעד זײנע פדן צוזאסענבונד
 א װי לעבען » םאכעז קאנצז בדידעד,

 דאס •ראדוצענם. זזנלבסםשםעגדיגער
 אר־ חנר סםזז. יתיאניסםישער * איז

 חא- טוז ער חיונח, האבען מח בײטער
 זײז אנצוזעטיגען םעגליכקיימ די ?צז

פאםיליע.
 איז םעטיגקײם לעבעדיגער חנר אד.ן .

m• יתיאניזם בײם צומונפטס״אידעאל |

 די חלום. שעהנער א װי םעהר ניט
 דערײ איז ױניאן יעדער םון שטרעבונגען

 דורכצוםיה־ כדי םאכט, באקוםען צו בער
 אלגעםײנע pא קלײנע שטוםענװײז רעז

 יעדער אין טרייד, יעדען אין ענדעורנגען
 זאלען װאם ענדערונגען, ; אינדוסטריע

 לאגע די טאג צו הײנט םארבעסערעז
 םארמד די אט און ארבײטער. די םוז

 װאס לאגע, ארבײטער׳ם דעם םון סערונג
 באגךע־ ארגאניזירונג, דער דורך קוםט
 טאכט־הא־ די םון הערשאםט די נעצט

 קאנען זײ װײל באזיצער. די בענדע,
ײ :אר וױלען, זײ װאס טאז ניט  םוזען ז
 םײ־ דער םיט גראחגנװײז רעכענען זיך
 םיט הײסט, דאס ױניאן, דער םון נונג
ײ ארבײטער. די םון םײנונג דער  םױ ז
 װאס םאכט. זײער םיט רעכענעז זיך זעז

 שװאכער אלץ איז, ױניאן א שטארקער
 באטרעםעגדע די םון הערשאםם די איז

 אינ־ יענע אדער די אין באלעבאטים
דוסטריע.
 אינ־ דער pc אנטוױגןלונג דער םיט

 דער pc באגרענצונג דער םיט דוסטריע,
 באלעבאס, דעם םוז הערשאםט און מאכם

 װאס םאראייגיגונגען, םעהר אלע די םיט
 דער אלץ לומט בילדעט, ארבײטער דער

 װי ציל. זײן צו נעהענטער ארבײטער
 זעלבען!קאםונים־ דעם pא םאךסס זאגט

 אין האבעז םיר װאס םאניסעםט, םישען
:דערםאנם ארטי?על לעצטעז

 אינ־ דער סון אנטװיקלונג דער *טיט
 דער נאר ניט זיך פארםערט דוםםריע,

 צוזאםענ־ װערט ער נאר פראלעטאריאט,
 זײן םאסען. גרעסערע איז געדריקט

 אלײן אן הויבט ער pא װאקסט קראפט
 לע־ די אינטערעסען, די םיהלען. צו

 פראלע־/ פון רײהען די איז בענס״לאגע
 םעהר אלץ זיך גלײכען גופא, םאריאט
אוים.^
 בילדען צו אן הויבען ארבײטער *די

 זײ בורזשואזיע. די געגעז פארבינדונגען
 פאר־ צולאזעז ניט צוזאםען םראכטען
ארבײטס־לוין. זײער ללענערעז
 אר־ די זיגען צײם צו צײם ״םון
 איײ דער װײלע. א אויף נאר בײטער

 קעם־ זײערע םון רעזולטאט געגטליכער
 ערסאמ, באלדיגער דער ניט איז םע

 סארשפרײטענ־ זיר װײטער אלץ די נאר
ארבײםער״*. די pc םאראײניגוגג דע

 אבער שטרײטעז ארבײטער, דער
 גרופען, אידעאליסטישע םארשידעגע

 ניט ױניאן פאך א אין נאטראכט װערט
 אינדיװידואום, אז װי נאר קלאס, א אלס
 אוז לאגע, זיק פאדבעסערן װיל װאס
 קלאס צו צורעכענעז ניט םען חאן דאס

 םון לװיגמ־עסענץ די װײל אינטערעסעז,
 ױגיאניזם סאך םון׳ם םילאזאסיע דער
ברודער׳ס סײז ניט בין ״איך :איז

שוםרי״.
 איז םיר, זאגעז גאגג, געדאנתעז דער

 זעהן, טאקע לאםיר סאלש. אינגאנצען
 סלאסעך הײסט װאס סלאס, א איז װאס

 נעםען בכיװז וועיעז םיד אינטערעסען.
 סאציאל־דע־ באריהםטען דעם הילף צו

 קאוטססי. טעארעטיקער, און םאסראט
 אויס־ אן גיט ער װי זעהן, װעלען םיר

 סארענ־ ניט םארהס׳ איבער טײטשונג
 װאס דעסיניציע, און באגריף דיגטען
 *קא־ באנד דריטעז אין הלאס, א הײסט

םיטאל/
 ארבײטער, שכירות ללאס ״דער

 באזונ- אויוי צוטײלט זייגען זײ כאטש
 םע־ בוכדתהער, לטשל גרופעזןװי דערע
 ערד־ארביײ װעבער, ארבײםער, טעאל
 קײן נים אבער בילדעז װ., ז״ א. טער

</לאסען. באזװדערע
ײ  דעם אין שטעהעז צוזאםען איע ז

 און קאפיטאללם צום געגענזאץ איעענעם
 ארבײטער די וױי< ^רד־אײגענטום, צו

 גרוים יענער אדער דער בײ האז שכיחת
 געהעכערט הכנםה גאציאנאלצר דער פון

 בײדע די םון חשבון אוים׳ן נאר ותחנן
 אין םארקערט, הכנסות. ’ סון קװאלען

 די ניט װאקסען גוםא קלאס אזיבײטער
 אוים׳ן ארבײטער שיכם אײז pc שכירות
p3W פיל נאר שיכטען, אנדערע םון 
 די pc העכערונג די םארשטארקט םעהר

 די ארבײטער שיכט pw םון שכירות
 שכירות די pc םארהעכערונג צו •נײטגג

pc ױ ; ארבײטער שיכטען אנדערע 
 אר־ די םון שטרעבונג די סארשטארסט

 שכירות העכערע םאדצרען צו בײטצר
 אונ־ די pc תרעסםען די אפ שזואכט און

 םא- דיזע געגן בײצושםעהן טערנעםער
דערוגגען.
 באזונדערען א אויס בילדעט דאס

 גמםײנ־ די נאר גים איז דאם סלאס.
 הכנסות, pc מװאלען די סון זאםקײם

 די — דערסון שסאםט װאס אויד נאד
 די און אינםערעסען םון נעפױ׳יגזאםסײם
 אג- די צו נעגעגואץ פון געסיעזאםהײט

 בא־ יעדערער װעלפא pc קלאסען,׳ דערע
 די סארקלענערען צו עבט4טזr זונדער

 כדי אנחנחנ, די pc הכנםות pc תװאלעז
 איײ זײער פארנחוסצרען צו דערםיט
נענע״.

 םארטחד ״ויד סאחצסעחם סאוטססי,
 םא^לדעטאקראטיןם, דעם טענדיג
 סא־ די נאר אז חנרםים ארויס בחגנגט

 באשטיטטע די דינט ציאל־דעםאקראםי
 סאציאל־ די ?י, אינטערעסע!. קלאסעז

 םארטרעטערק די איז דעמאהראםיע,
פראלעטאריאט. פון׳ם

 באנוצם םיר, סרעגעז זוער, אבער
 קלא• באשטיםםע די אט םיט םעהר זיך

 באי־ םרײד־יוניאן א װי סעךאינםערעסען
 לעבען אין חדך םיחרם װער װעגוגג?

 ארבײטס־שטמדען, סון םארקירצונג די
 די פון צושטעגדע די פארבעסערט װער

 ¥ םרײד־ױניאנס די ניט אויב ארנײטער,
 םא־ די טאג צו הײנט פארבעסערט װער

 •א־ און םאראלע סאציאלע, טעריעלע,
 דעם פון ארבײטער די pc לאגע ליטישע
 טרײד־יױ די ניט אויב לאנד, גאנצעז
 ארביײ די םאר <ןאםןי זײער דורך ניאנס

 זאגען, םען קאז און ¥ אינטעחןסען טער
 צום נים ברענגען םארבעסערונגעז די »ז

 מעז װצן זאגען, דאס קאז םען ציל¥
 געדאנק, משונה׳דיגען חגם סון האלט

 :שיריכװארט באריהםטען דעם סון
 אנשטאט װען גארנים״; אדער ״גאר

 ניט םאראן איז טעטיגקײם לעבעדיגער
 געהן צו אנשטאט װען ;רײד װי םעהר

 ארט. אײן אויף שטעהן םעז זאל װײםער,
 שענ• דער אםילו םוז דעםאלט אבער
 ניט װערען אידעאל בעסטער און סטער

 אלע די pא חלום, שעהנער א םעהסװי
 אידעאליסטען, די םון װײטזיכטיגקײטען

 צױ װײטער דער איז נאר בליקען װאס
 דער צו אוםן אזא אוין• פיחרט קונםם,

קורצזיכטיגקײט. ערגסטער
 אבער זאגט ױניאניזם םון לאגיס די

 טרײד־ א װאס דעש םיט אז םארקערט,
 םארםײדיגונג דער צו צו טרעט ׳ױניאן

pc א אויוי דעכט ארבײטער׳ס דעם 
 איוזם זאל באלעבאס דער אז דזשאב,

 ״יל1ו ער װעז אראםשיקעז סאנען ניט
 pc גרונד־פריגציפ א זי םארטײדיגם
 געװינם זי װען pא רעכט. סענשליכער

 אויפ־ געװאלדיגער א עס אי? םוגקט, אזא
 גרויםער א און ארבײטער די םאר טו

 סלאפ א קאםיטאליזם. דעם םאר סלאם
ארדנונג. הײנטינער דער צו

 מוז .דעם איצט האט אדבײטער דער
 ארבײ־ ניט װיל ער וחןן ארבײטען. צו

 הוגגער. pc שטארבען ער װעט טען
 אויוי רעכט דאם ניט נעפינט ער אבער

 ארבײטער דער צוגעהן קומט ארבייט.
 pא באלעבאם צום ױניאז דער דורך
איהם: צו זאגט

 געזעל־ דער pc םיםגלידער ״אלס
 לעבצן צו רעכם א םיר האבען שאסט
 חאסם דו װי אזוי נאר דיר. מים גלײך
 איײ פריװאטעז הער״פענדען דעם דורך

 פרייהײט אונזער pc בארויבם געגםום,
 דער םיז באזיץ איז ביזט איז רעכט׳ און

 אונ־ םיט םארבונדעז איז װאס פאברי?,
 דארום םיר קעמםען באשעפטיגונג, זער
 באשעםטיגט זײן צו רעכם אונזער םאר
 געגען ?ןעםסען םיר און פאבריק, דײן אין
 האפיטאליסטישער דער װאס רעכט זײיז

 pc ארויסשיקען אונז דיר גיט שטאט
םאבריס.״ דער pc אדער שאפ דעם

 םון םארקלענערען דאס קומט װײטער
 קריגט דעם םיט ארבײטס״טאג. דעם
 אר־ די װאם געװיגס דעם ארבײטער דער

 העלסט דאם און םענשליכער װערט בײט
 די פאראײדעלערעז און אויפמיען אויר

 אויך פארזיכערט דאס געזעלשאפט.
 געזעלשאסם, דער pc םארטשריט דעם
 םארלירט שטונדען לאנגע דורך װײל
 ליב איבעריג ניט האט װאס מעגש, דער

 דעם pc pt דעם ארביים, פיזישע די
 אץ איגטערעס את למבעז מענשליכען

ציל. זײן
צײט, גענוג האט םןןנש דער װען

 ארײנצודרינגען גײסט pn םיט ער זוכט
pH דער פון סוד װאונדערשעהגעם דעם 

 אל־ און םעהרער סלערט ער און .גאטור
 \ײ\ ■ pc חנטעגיש דעם איבער געסײז

 זוכער דער װערט ער לעבע?. אײגענעם
pc ,שעוזן, איז װאס אלעס םון אםת 

 עחפײנתגצן אלע איז אײביג און אםת
 צו זיך שטרעבט ער װעלט. דער ־םוז

 גין ים רוישעגדען דעם םיט באקענען
 ניט דאם ברעמט — זיך םרעגט לעבען,

 נעהעג־י ניט דאס איז ¥ צוסונפט דער צו
¥ ציל אלםענשליכעז צום םעד

 אז איז, זאגען יא קאן םען װאס
 ױניאגיזם דעם pc קל^שענקאםזי דער
 םאגעװוײרם ער טאגעוורירענדער. א איז

 םעגליפקײטען. און ■רינציפען צװישען
 חםר̂ו קײן ניט װידער איז דאם אבער

 דאם און םצלח. א פארסערט, ״נאר
 פאלאבאריײ פלאם סײן גיט אויד םײנט
ױ כמהר ניט איז דאס *אן.  םאפ״ א ו
 באדײטצנדעז א צו םיחרט װאס טיפ,

 םזן׳ם י1קאם עיפר דעם אין רעזולטאט
 אבצר געגענװארט. דער pm ױניאניזם

p דעם אין ניםא איז עם 'p פריגציפיצלזנ 
ר ניס איז עם עגדערונג. ח  m ווי «

 לאניא רי וואס פאם^ pH פארםצ אנדער
םארלאמט• םרײדױניאניזם סון׳ם

תאמי עסאגאמיאואר רער איז אנער
 ¥ •אליטימצז om םיט פארבוגדעז ניט
 רptpל איגםעליגעגכמר דער ײעט —

, ^ סרעגען.
 איךון — חןם וחןנצן —

. ארסיפצל. י־ינצן

«*

־*•

אנדזשעלעם לאם אץ קאנגרעם ארבײטער רער
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דעםביצער j פון
װ״ ער׳עטע די אין מ#• ^סטאבער צ

 ארגייטער דןגר צוזאםעז זיך פוםט כעו
 חאי־יאחר *םעריסע. םון אר<אםענט9

 באראטוננ יעהרליכע םע47 די פאר קוםם
 ארגאניזירטע די םון םארטרעטער די םון

 ov אנדז׳פעלעם. <אם אין ארבײטער
 »־ םארעידעגע סון רעילענאטען קוםען

 אינדוםט־ םאחטידענע פון און גענדען
 םארמידענע אין לענען װעלכע ריען,

 םאר׳טי־ אין ארבײטען און אומשטענדען
 אלע זיינען דאן־ און בארינטנגען. דענע

 טראנען און אידעאל איין םוז באזעלט
 אםבעם־ אזױ װי זארנען, דיזעלבע ארע
 םארםײדי־ צו אםװירקזאםםטען און טען
 ארבײטןןר־ דער םון אינםערעםען די נעז

׳צטאאטען. םאראוינינטע די אין מאפט
 אװ םערערײ׳פאז אםעדיפען די

 אונ־ יאהר עטליכע זײט זיך נעפינם באר
 םיטנלידער־פאחווםט. ׳פםענדינען א טער
 אינטערעםאנט, זעהר דעריבער איז עם

 עפזעקוטיװ דעם םון נאריכט דער װאם
 םערעריײפאן אםעריסען דער םון האנסיל

 קאנווענ• האי־י^הרינער צו ליינ*ר אװ
 אנדײ־ סען אנדזעעילעם, לאם אין ׳שען
 םיטנלידער, םון צואװאוקם א אויף טען

 צואװאותס. סלײנעם נאנץ א איװאחל
 דעם איז ניט ליגט דערםון באדייטונג די

 םיטנלי־ טױזענט עםלאכע םון נעװינס
 ערמטען צום װאם דעם, אין נאר דער,

 באווע־ די נעהט לאננ 1יאהרע זינט מאל י
 ער־ דןום און ארויוי, בארנ װידער נוננ

 פעריאדע די דאט האפ«ן צו אונז לויבט
 איז באציהוננ דיזער אין ?ריזים םון

ענדע. »ן צו נעסוםען pie׳
 איהר דערנרײכט ל. אוי פ. א. די

 יאהר אין םעםבער׳פי■ םון הויכפונקט
ט .1920  הײנ־ ביז 1920 יאהר דעם ז״
 םאר־ י«(תר יעדען זי האט יאהר מי•״!
̂דען  נוט־ צאהל באדײטענדע :אנץ א ל

נעצײלט האם זי מיטנליחןר. ׳י:״עד,ע:רע
4,078,740 --------  1920 pK

3,906,528 -------- 1921 אי)
3,195,635 -------- 1922 איז
2,926,468 -------- 1923 איז

* 2,865,799 --------  1924 pK
2,877,297 -------- 1926 אי|
2,803,966 -------- 1926 אין
oi2,407,2 -------- 1927 אין
 צןוהל די tv בלויז <יט באריבט דער

 די אין םעםבערס nטעחענrנוט םון
 םעס־ םיל אזוי םון הײםט דאם ױגיאנם,

 איג• םאר׳פידענע די וועלכע םאד בערם,
 קאפיטא פער באצאהלען מעדנע׳שאנעלם

 פיערעריי׳שאז אםעריסען חי צו טעיזם
 איז יאהר לעצטער דער הייבאר. אןז

 *PV? םאר׳שידענע םיז יאהר א נעײעז
 סון יאהר א אויר און ־•״׳*ו יי־

םטרײפ, םיינער דער :*רבייטםלאזינקײם:
 אינדוםט־ נאדעה די איז — ו

 אג־ אי| און טריידם נילדינג אין ריעס,
n האבען װאס אינחםטריען, דערע t » r 

 גוםמטעהענדע צאהל די פארקלענערט
 די םצד אונטערזונוננ אן םיםנלידער.

 נאציא־ פאר׳פידענע די איז אוי פ. א.
״ י ״  ױניאנס, אינטערנאציאנאלע ׳יוי ו
 םיםגלידער, צאהל רי tv באמיזע האט

 ק״ן צאהלען געקענט גיט ..<ונען
 אר־ און לאק־אוטס םטרייקס, דורך דױם

 םולען א באטרעפט בײטסיאזינהײט,
 םיט צוזאנמן tv ,'ttv םיליאז, האיב

 םיםנלידער, גום׳פםעהענדע צאהל דער
 ןוװ פמחניײ^מ tjp־׳u»v די םארמאנט

 די סדן םעםבערם. 3,312,407 לײבאר
 ועחן, tv nv>P איז ציםערן אננענעבענע

tv םיר חאובען םט1פארל נרעםטען חןם 
 פון פארלוםטען די .19?1 איז ,נעליטעז

Jttva p־«KtV’ אנרעחג די ’ P t»avn t* 
 גרויםער אוגזער םאר נגtדײטvב דערע

^־נאניואציע.
עלעםעג־ ”ע5vpדיvר״ פאחפידענע

 כלױז t>vop5>v זוכען װעלכע טעז,
 חנר פח פיהתננ דער כײ חםרונות

פאן אםערי?עז ר לײמיר, ttv פעדערי̂י ס
’O אין - זי עוירינענדינ w e s 't tn tp, 
”p3n>j»ppj עטאלמײט, 5p״D, •איחמ 
 םיםנלידער־פאר־ דעם תאמגן לאזינסייט,

 דאוינע די אט tv צונזדפרינען׳ לוםט
מן 1צ אנשםאם חסרונות,  אםת׳ע די »

םיבות.
 װי טעהר פאראן וײנען םיבות און
 אויםנעבראמן איו .P 1920» גענונ■

O עסאנאםי׳ןזער דער 't’TP. אינ־ די 
 טלחםח דער נאך נענװזם טvה דוסטריע

t איבערנעבויט r im (נץפאסט אי^ 
 ■רי* פון באדערםגיאמן די tv ײערען

 טוימגדזגר חונדערטער **ין דענט־צײט,
ttnvttp״t ארב״םער i tw 1ארבײטסלא. 

 אױסנצגוצט חאבץן האפיטאליטטען די
 TH8 אױפנעהויבען אח םאםענם דיזען

i. פאר אגיםאציע װאלדינע k v  m v* 
 «ײט אין אז און לאנד, נאנמז איבער׳ן

 189■ דיוצר חאט ם”ינ?18ארבייםסל פין
j9t8rtP trun« שאגטפו אלע נעהאט t t*

ה מרינ איו ייי ר .tvtvt tv אי מ רי  מ
״’ ־ מו די םח VPVB םיר I״  (סר8 »י

8 ייפעח, ײי״מע M n  •tn  tv

 vpvd םאיט םעםבערשי■ דער םין לוסט
 קרי״ עלאנאםישץן פון יאהרען די אוי(י
 און 1912 יאהרען די אויוי ;זים

p װי יאהרען, טאלנעגחן די .1922 ir 
 אינערינ t״p גי׳פט טדאנען געזאנט,
 היינםי־ דאם און כאראקטער, ערנסםעז

 V או« ניט הר,8י געוױנם ערשטע נע,
 זיד נעפינען םיר tv י^פען צו רעכט

פי^רעס. פון װענ אויפ׳ן צוריק װידער
 1אי נאדייםונג גרעםערער סך v םון

 אר־ ירםעtרנאניvםtא די פון םראנע די
T געפינען עס םאסען. בײטער t נאד 

t»;v'>’ o ,אינ• 1וײנ« ם8ה ארבײטער 
 טרײי״ די .אין ארגאגיוירט ניט נאנצען

 די םאר i;־.vpw v זיינען און ױניאנס,
m טריידם. ױניאן ארגאנטירטע n אונד

ארנ״טער־ ?אנ?ורירע:דע באװאוסעע
 דעם אונםערנראבעז |VP װאם ארםײ,

 ארב״טער, ארנאניזירטע די םו) יםוד
 ס?עב־אר־ איס לאפיטאליסםען די דינט
 ארנאני־ יניגעtסט1אlוvב די נענען םײ

’jyp די ארנייטערשאםט. זירטע ip o v 
 נעםאכם האט ל״באר ttv םעדערײש^

tv ם ערנסטערv1רtלעצםע די 1'א ד 
 ארנאני־ צו םאסעז דחע יאהר עםליכע

tv r t, ״ tr*?ptvp ז ’ v אום־ ויי און 
 ™בייםער דעם פ»ר טאכען צו שעדליך

tv רעזולטאטעז די אויב און ?אטף. y ’ t 
p 'Jp ’ ttv, דער־ ניט ב^טיםם עם איז 

 װיינינ tv איו ל. .v ם• א. די װייל פאר,
vP’n v i? גע־ אין עלעםענטען. ריזע פאר 

 די וױיל דערפאר, נאר אפ׳שר נענטייל,
 אטאל, םון םעטאדען ¥רנאגחאצ'אנס

 אני־ און ארגאניזאטארס די װעילכע םיט
 םלענען ל. א. פ. א. דער םון םאטארען

i ' t ,באנוצען p k דער םעהר ניט היינט 
 אםערי?ען די םיםעל. אנטשפרעכענדער

זיד םלעגט רvלי'ב ttv פעדעיייש^
 םון םעטאדען די םיט באנוצעז אםאל
 נע־ נאציאגאלען סיט׳ן אבות, !ייערע
 פ¥ל¥ניםטעז. ttnP3V’* די םוז װעהר
 גשטאםט האבעז קאטפס־טעםארען זייע־

 נ^ױאנאלען םון אײגעגארם דער םון
ij^'^p'^dv ,ין לעבעז« sptto דער־ 

itn די האם רvם y v  tvp’ ijre v”׳ttv tve 
jp ערפאלנ טvנעה לײבאר r'ttv די 

jrev־>y t ? 'W .געהט צייט די ארבייטער 
1V3V ,םאראויט o t r יך1 ענדערט לעבען 

u יעדער אין tn 'vvn, אויך ויי סיט און 
י  לאםפס־מעטא־ און ארנאניזאציאנם ו

9 אם1י ייד דערװײטערעז םיר דען. tp v 
 און נייםט, פיאנץרען יענעם םיז םעהר

 ן1א טראדיציזןם ■ריםיטמוע זייערע פון
tin ,ttranvv אומער װערט יםערדעם1א 

 V פי| םעתרער <vov dvh רענירוננ
v םון רענירװנ v ם^סס־רענימגנ n v* 

9<׳vp ניזירטען m, טיט שםיצם װאם
d מיטעל אלע v9p tPDD’>vD’ »vP o n. 

P םארמעהרםע די iv r n j 'v׳otve אין 
 יך1 ריינםישען8 דןוס צייכ״מ, לעצטע די

 רענירונגם די t« סטרייקם פון צײם אין
עז ארנאנ^ן,  ov tv בעשײנפערלאך װ״ז

 |1א םארטע! נייע װערען נעפונ^ן םוזען
ט אויפ׳ן װענען נייע u פון מני ttttv 

ארבייט. ארגאױזאצ־אנס
T דארױ םען tv גיט tv ,tVDpnvo 

 שווערער םך א טאנ tv הײנט איז עם
tv •מםיחלם־לעבען צום אפעלירזזן ttv 

 איז מי ארנייטער, דורכשניטליכען דעם
 bv שלעכט 'tt צײםען. אטאלינע די

 ארב״טער פון לאגע די t״t ניט ואל
P פיל דאך 't איז ט*נ, צו היינט tp 

U צוריפ. יאהרען םים »י בעםער, D 'tv 
 םיט טאן tv אויך איצט םיר האבען דעם

 יתיאנס, פאםפאני םארשידענע ־ די
tv( אנשטרעננװנען די ttv רי VP*'■ 

 גיט <ױ באםרידינען, tv םאליםטען
t 'v, כדי ארבייםער, ירםע1אוטאדנאני די 
ײ  אר־ ארבייטער די םין אפצוהאלטעז ו

p נאניזאציעם. t r  ttrp |pb הײנט tv 
 ארבײםער BtV trotp ניט םע.זר טאנ
v דער םיט  n n  v . : vtv*v אין לעבעז 

א האםטו פײטען  םארלי־ tv נארניט י
 אצ'אנס1ארנאני יאתר 60 די וױ*ל רען*,

 דער tv דערצו, נענראנט האש ארבײט
 :~vם tv Dvit V' שייז האט »־בײטער

 װער־ במיו ניט זײנען ס8ד tv לירעז.
 Bt'*ttvs ,tvsvtBVB אטת׳ע נאר טער,
p טים רעפארט דער 't םאבעלע ttrtvtt 
 ovtt ארבײטס־טאנ, םארסירצטען דעם

BP 'ttva אונה D f i נפש־ םסירת די 
 ל. ttv ם. א. חןר פון ארבײט דיגע

 קאטױ tvtP'BViVPV It■ נעביט אוים׳ז
tn< ערט11 איז w סיח. איחד

 אםעריפע אין םען האט 1835.אין
 שעה 16 «ארנײט דח־כשניטייך ךvג
v .1870 אין טאנ ttv יאוד פאלנענדע 

 םעדעריײ אםערימז די ערב ,vt9v חנז,
 נחיסע איז םיס תאט לייבאר, או• שאן

tPP 'isvv. תרכשניםלױ נמארבײט נאך
14 npv .א טענליך 
t n* ^םלחם tn v n K

1900, rttP פאד 
פראצצנט 76

ן מאדגײט ארבײםנר *לז  צמיא̂ו
ttv .188 8 n y r  60 ttv וזײנם

»K  n tv ארבײסיס טאנ m b* 
tu n דבײםןר אלע פיז•pv אגמריפז

Ttv jv חני s  v nvtr 8 װי װײנע«ר  
p t r  b t o o t  tv rn rtuvp

 pc פראנע רי נג1דדג8םאנעם* דער אױף
5 vארנייטס־ײאו, ־םאניגער ttv ער״ די 

 ;אדעל״אינדוסםריע דעד פון םארוננען
 אין עס tv ,t״ttvu בעםטער דער ויינען

 ארנײי• װיכטיגע דיזע צײט די געקוםען
 לע״ pv דורנצופיהרען שאדערונג טער
 אםעריתע. pv ארנײטער אלע םאר בען
 נעפינען םארהעלטניסע ארביימס־לוין די

 פאר• עלנעןpv 1 װיינינער םעחר זיך
 םאראן נאר זיינען עם הגם העלטנים.
 זיינען ארנ״טס־לוינען די tvtt טרײרס,

 v נאר םאמאנגעז pv גידערינ, ועתר
j מחר t v u r to rw v ,כדי טעטיגק״ט 

tנעניט אויפץ יבעז1אויםצוח ״ tie •די 
 רי האם סאםף, tvr'BviVPV רעהנמן

tpp'njBv םעדעריישאן ttv ויך לײבאר 
t ניט re v r  tv אויפטואונ־ איהרע םיט 
t t דערפאר נען. 'v' ריקשםעגדינ אנץר 
 אוטדי• ים׳ן1א דערגרײכוננעז די םיט

tvr'OViVPV treptn .נעביט
ט אויפ׳ן «י  י־1םאר םא^איער םון ג

j די חאט כערונ^ i •ם ttv .גארניט ל 
 ארנ־יטעד־ נרויסע די םאר אויפנעטאן

tpovo. ארבײטער דער r v ײ נאר  אומ נ
pv חילםלאו <אגי pv פון צייט *p tn p 

 תר אזיף ttv עפםידענטש, po חײט,
t עם עלטקר, 'v יעם םאד שװער תחר 

 יםצותעכד1א דירעסם ויך פלאם ארנייטער
 tvP עי םארדכעדינג. jt>v'vvo די פען

 אורדירעפםען jv אויוי tvo *wsv דאם
 םאד־ tv דאכ יעכט א מ*ט ער אוםן.

 שםאט דער tv רענימננ, דער םון לאננען
9vt איחם t >vpiw דער אויוי שיצען 

 dv<־ ט.”סםעהינ?1א ארנײטס po עלםער
ivp דערנרײמן אמר ער tjm ער 

 מאנט פאליטישע v םאר ויך םיט שנתלם
t 'v  pv דורך נגא t” t אײג־ ■אליטישען 

tva פלום 'ttv tv דאם רענירוננ די tv 
 ארבייםער די tvtt אײראפא, אין טאן.

in  tv  ,tPtvotnvv jpnvn* •קלאסען־ 
ovp• טראנט ttv b p p i' נוט v •פאלי 

 כארא?טעד, עפאנאםיעצן tv »tt טישען,
jrpvo T ארבײטערשאפם די האט t 

p טיילװײ) t r אויסנעפעטפם v סאצ־איזן 
תנ. ב מז מ  םעדע־ אנמריקען די אויך מ

 לי•pv »8 נלויבט לייבאר ttv רײשא)
י't םעהר, נישם איינםלום, םישעז ט1נ  ינ

v ניט  p v ועלנםטשטענ־ ואליםישער 
 אמערימ, אין ארב״טער די פת דיגהײט

 ov?p ארב״םער רעם tv חאלט, און
 tv תאלנמן tv זיד נעםער םך א ינט1ל

 יאייםישעז םיז פאדם njtBPjnnotv חנר
 טאיד באפאנטער איהר חרך אײנםלים
ttv p'O כא׳■ און םרײנד די *באטינען 

 האט טאהםיפ דחע םײנד״. די שםראםען
 אונזער יט1ל אדויםנעװחען, אבעד זיך

םאלש. תרכאוים םאר םייטנג, ערנםמער
עם חאנעלם םריהער װי פײנםאל ך8נ
bV 'v םיט ttv ,d iv p p jv o t j 'V איינע 

T פראגען זויכטינםטע די פון tv דער 
pv tv איצםיגער riv titvp אנדזשע לאם . 

 אינתשאנקשאן־םראנ^ די ypve איז לעם
 tv שליסלען די ttv איינע איז י1 װייל,
 tv ערםאלנרײר 'ttv װי םראגע דער

 ירטע1אומאמאני ברייטע די אחנאניױחח
T םאםעז. ארנײםער tv די,אלר r t T 'v 

 ליי־ v נעםינען קאנ׳ח D'tp Bint םראגע
T tv  « t i חנר tl^ jjnttvp, װײל p v ' t 

 ?לאםען- ■אליטישע v linjm איחר אין
 v אויןי ארבײטער די pv tvP איז םראנמ״

 ם1נעלײ שווער ווענ עפאגאטישץן רײן
ttv •trunt' ארבײםער־ די מי לאננ 

 ניט ויר אמערי?ע^װעלען אין םיחרער
p איבערצײגען v טיטמענדינקײט חןר 

 ־V• ארצײ^ער זעלבםטשטעגרינער א י*יז
 ע«עבוננ1נע ס**יי*לע די Btnt ליטיפ,

 ריפ־ v יף1א נעםינעז ױך אםעריהמ איז
םצב. שםענדינען

 אינ* ררעגעז יך1א רעדט באריכט חנר .
 ןם ttv םארבינתננעז, טעתא«ױאנא<זן
dv»v p t r  t 'v ,דכער tv םראנע די Bvtt 

DtntivP t’o. ווערעז באריתרט אייר 'tv 
טרײד־ עננלישע די pv דעלעגאם דער

r»3 איז חיקס, נחומר גס,6ױני t v* 
, fpa'tmvb'tv טראנט ir tv iiw ר»» די■ 
a 898 0«' פארײייניגונג א װענען n* 

P ־ם׳נרדאנמר v tV 'W tiva t'V. ת *VI פי
j *יפנירע j v ' i p  n v tv 'v g n w M 'v  ttv 

8 p t r  ,tt ,ttv iv r 'tשי  ד♦ tv ס«ן8נ»
tn טרייד פארשיתנע tJV 'W iiV B t ’ V״ 

ז מ*ראליש י ױ י י י י i׳t ל> UN -׳»>8 י r« 
י פיט םארנונוען עננ jr״8 י r 'V P t8 i

om* און מניטנס, zn: o r ווי un* 
 איגםצר* ױניפן טר״ד אמסטערראדער

 סאו* ארע יפנ׳ננראנען תאט נאציאנאל
י ,vttpevo פיט חאנמװנען י i י n 

t אפשר ט«ט8® פס׳כאראגישער n• 
 רורנצוםױד םאקטיש יך1א ■אסמסטער

י רען  לינד• אונוער tie נג1פאריײניג ו
o טיט ארנאנחאציע n אמסטערראנמר 

איגט׳נתיציטניל. 18ני1טרײד*י
ov נלײנט vt>v אינרינ נלויז 

tv איסינראציאגס די נאריחרען .P ir ta 
r דימר ותנען v  pnnv ספעזיעל •ntv 

B סו v ארנ״טער אידישע די ש«ן in v j 
pv ,tnvttpt חאט א״נער ניט T t *מר 

i לוינם n  T tv  in m iv iv אםעריקןן 
מר און ד8<״נ יו8 פע^ײשטן  יי

ײן pv נט׳ןײידימן tv טפימ  ו
 *1018 אין אויך אםשר pv רעאסציאנער,

 אונןמרדרימ ;יט וױ< »יך סעםיטיזם.
gjnוװלינ ז r

n n נעפיחלזן םיעע «װלינ אסת 
tv ,tvagt נ װיי מ ז מי  ׳0818PP די

 ארניי• טס׳נריתטנער די װאט אכען1ר1א
n !ײנען טער,  T tv ארנ״םזנר אידישע 
 םרײור |tt פרײנד גמיסע קײן ניט

 n״tv (o9vn 3 איך »n אימינראציצ.
נעחננם. גים זיינען

t םאר n פאריאננט «םמנסלינקײם 
 אמױקא׳ס פון אפעךחאלטלן ואס נמן

tn v 'tB איטמוסגט*! ארינמ די םאר pv 
ײ pv T נ t פאשליסס גם8ױני די w די 
 .IVDgs איםיגראנט׳נן דימלנע פאר טיר
 סיר ovn טוער ױניטו אנגעזעחענער אן

 •אמס־ װעמן דיסקוסיע א pv אםאל
ז8י O'B םינע cvtv ,0 י i» B J m אין

 העםפסײמרס איוישע גענונ דא שױן
pv .םען <8י אםעריהא a v 'v טאמח 

pv d iv p ל8< יאלעםםינאו tv ,p 't
t ער 'v ,8 נטו נעחןכט« ',ttv 3 'tv 

v tvp ניט 'ttv נמג פאדװאם tn •םיח 
i n  t»  i n גוי׳אי׳יתר nw » tppnrev* 

ttv tv r ” i ״>i0 T וװלינ .3 V  jgt ovn 
i  D in ינ>« tv ,o n 1םי tn v t ניט 
o זוכען t'v 'o tro 'o tv pv r v p v n 

,80ני -וײנען די tvtt דארמי
iw די v p 'ijw v ויינען ארנייסער 
o חײנט 'j  iv o  tv די ovtt p rv j"N 

0 t m t n  o iv ’v tn i'o 'v  n  pv in v t 
n r אועײסם ג«ען jrtn  .n n tw v P 

tto ovoT םאישע ttn  v  t 'v  iitovoo 'tv 
n װאט כאאס,  tPvtiy jD 'tiv  tyofn oy 

p v  jyo 'tnp  y r 'o פאושײ• די 
oy ttv ,in iy>  y in איז tv  ,iyo 't 

o םיט iinyppo 'tv  ly i 'n n  v או־נייט 
ttv םיס ty rv v iv p y  o n  tto t o  o n 

m in t o 'tnp ארב״מזנר די n v  pv 
v  i n m״'*oyi ttv ntyo i r ' t  tnyti 

jy i'0 3 'i t'o 'tv v iw  ty'nov o n  tyi
•189.

T83"> ttv tv r ” in y o  typ'urev n 
n די איז  po y 'v v t 'iv n v  v t 'o v iv pv 

titv סך v .ypnyov pv ארבײמגר  ]to 
iyo ויך tv  ,ty o sn י? lyo ivp  tv t 'v* 

r v  o v i .tt'ovn 9 נלױו”tt , iv v in 
tv in םיר 'v  tyiVP ,מײנינ tyovn |tv 

tvopyt וי נאסיס ויך 1אםיל lyityp tv. 
ovtt ' i  ttv האבען in 'v  tviytt tn v 
tvovrp אינםארמירם, i t'tPo tyoyn 

o itv itv c  yo 'P iy r״titv  pv m. 1איח 
pv typ'tt 0"m נעשינטע yu vn vo  pv 

m n y tn n ו1בל ov י  .p o m  T» 'n  o n 
t y i'i 'r u 'n t i'D o  v  po tn u 'rv i v t'v 

tybv9p־novp, מ ײי iv* ו o  pv iyov93 
o צוליב םירערשאפס n ארנײנמר .ompp 

po o t 'o iv o v i m y iv 'v t? v tty i i n 
ttv t8 r ” in r o  typ 'iyov i n א ײנ  ,1י

t אלם 'v  ,y 'v v t 'iv n v  y r 'o v iv p y  tv
92*3 V9ל po |yo i01 0’1'V  DIM 

.iovp*tyov9p tn v iv ’v tfv ttn
n tn  'Pt9tt ly t itv 9 איהר סים'jy i 

o »1 אױט׳ן יםשליסליך1א 'oy i י*98י 
.qovpiyovpp םישען

מענשען שװאכע
אבפװןריםיםדען שםזארקע ®ון א§ זיך ^רעקען װעלכע

נעחםען זאלען

ם ק א ל ־ ם ק ו ן
חאנ<עסשד םהײערער א וױ טעם אץ געשמאס
 קחןסיעז *חן ליך1גױ8נ pv נעלאםען 0וױדק עיזנדלאקט

n m y o v  |w, איז דערטאר oy 4איעםע ביי באליבט אזױ
נחיס. און קליץ

40 26 pv Apvo a oipD 60 pv 9*ל jn fo o  v rn



**«*.*# ׳ . j #*M A*h» «

 פוז ארױסדרעהען דו זוכען ממוניסטמ
 דיערעפר פו פאחמנםומרטל־כקײמ

דגםאן פרעדדענט געגען לױמחנגען
 באקוסען ק*מוניםטען - *נגעפאננען. קעיס״ ,לײנעל דגסאנ׳ס •רזידענט

 פון רעדאקטארען די ווער זװנעכעז ניט *•ריומןר װילען און פיס פאלנמו ׳
 װי קאורם »ץ דעחועחלט זינםמן •רעזידעגט — זײנעז. גײמונגען ןײערע

סטייט. מייאװא אין פטרם וײן געקויפם חאט ער אזױ
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iױך oan מאגטאג n  ipuaepua .וריקנ׳ד טיך ח*ט טען ווען נװדער*
 ■רעזימנם |p)pn dump pa םארחעו
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 ו״ן אין חאס טאריןאװמ, סר. יאיער,
 סון נעמען ןטלימ דערםאגם אניןראנע

 סאמניסםי׳סע די פון maopaun ךי
 "8ל הססוניסםי׳פע די ח*נען צײטוננען,
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 סאר־ זיינןן וײ אז נאוױיזע, נײע מנען
 פארלײםדוננעז, אלא פאד אנטווארטלױ
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 די נאגאננמ אזן נאוועגוננ אלנייםער
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 aoiao DMinao V* אנטײארטליכקייט
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ia| ממ־א האססז iv זיי־ ם״דיג?ן1םא 
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«ian v a טיפיןי r ,iaonp די זיינעז 
 jnpo’p poppn ם״גלינג? סאנאניםטי׳פ?

iae 1<ינענם זייערע

w tער m v פה פױ wסטישן 
פױדמאן זאגטמאלי געדנדעל,

 קאםוניםטי- דער סון געװארען פטור זײנען די װאם זץ־ סרטחען םעםגערם
 קא־ געװעזענע - נאװערםענט״ .חײקער ױ<ר םון חערשאסט, שער

 כא־ אכער שעיער אפען באלעכאטים אפערען כאאמםע םוניסט״טע
שפילען. נים זײ םיט זיך װילען לעכאםים

 דדפאינט לעצטען פון מיטינג דער
 אויסנעצײכעגט אויך זיך ה*ם באאדד

 םיז באדיכם אינטערעסאנטען »ן םיט
 מאיי וױיס־ארעזידענטיז װאס מיקאגא,
̂• די םאר דערצײלט חאט פרידםאן  ח

דעלענאטען. באארד
rװעלכע פרידמאן, םאלי י װעסםער 

 דאר־ די זינם מיקאנא אין זיך געסיגט
 האבען מאכער דדעס און ?אאדס טיגע

 סאמוניסםי־ דער םון $*געטרײסעלט זיך
 ארויסנעטרא־ האבען אוז העחטאפט ׳ןןער
 געגען פארדאםומס־אורטײל זײער נען
 ברע- ױניאן און דעמאראליזאטארען די

̂זטע־ אײגצעיהײטעז םים האט כער,  בא
 האכען םיר װעלכע פאקטען, די טיגט

 דער אין באריכטעז די דורך אגנענעבעז
 סלאוס מיתאגאער די אז *גערעכטמקײט״,

 איג״ דער פון ױניאן םאכער דרעם און
 םון׳ם רײן גענצליך איז טערנעשאנעל

 םעפר די און געזינדעל קאםוגיםטימען
 זײ־ זײ װאס ןףפוט, זיך םרעהען בערס

 צרעת. דער אט םון געװארעז ■טוד נען
 די ױניאן. די אויפנעםרעסען חאט װאס

 1אי :עסומעז איצט זײנען מיטגאידער
 דאר־ זײ װארט. םרײעז צום ױניאן חןר
 םויבארעכםיג״ קײן םעהר זײן ניט םען
 דער פון און לע דער םון מיטגאידער םע

 מײגונג, םרײע א ארויםצוזאגען יארטײ,
 םולבארעכטיג־ די איצט האבען זײ נאר
 דאדוי םיטנליד א וױ געלעגעגהײט טע

 םײנונג םרײע א ארויסצזזאגען האבעז
 םראג;ג ױניאן װמלכער אירגענד װעגען

 פרידםאן םאלי האט םערהװירדיג,
 מדים די טאגצען איבעראיצ װי געזאגט,

̂בען  שיקאגא, אין אויך םאנץ. דעםזע
 אז זעהען ׳פדים סאםוניםטימע די וחןן
n ̂ידער  גענצ־ זײ םון זיך האבען םיםג

̂ט, ליך  פונהט זײ ̂רײען אפגעטרײםע
̂ריעז האבעז זײ װי  יאר<ן, ניר אין גע
 דארטעז אויך און מלום. װילען זײ אז

 םאכער דרעס און קלאוק די זײ גיבען
 װעט םרידעז אז ענםפצ, דעםזעלבען

 יאנג אזוי װײל זיין. טײ װי םײ איצם
 דעם איז נים זיך געםינט איהר וױ

 אינטערנדפאנעל, דער םון הויזגעזינט
 םאכען זאי עס ווער זײז ניט װעט

 װעט דאז דעםאראליזאציע, אוץ םחלוקות
 ױניאן די װײי סל&. זײז םםילא

אויף ניט און מיום אויוי נאר מטעהט

 סויפען צו טשערלײט לע8 צו אפעלירם פױיס דר.
סענםער חעלפה װני$ן ועס פ»ר סערםיםיהאסען
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 םרײנד אײך, צו דעריבער אפעליר איך
 אינטערגעישאגאל. דער םון םעםבערס און

 מאפ^ער־ די צו איך אפעליר ספעציעל
 פאר• צו אײדזשענטס ביזנעס איז לײט

 ױנ״ דער ׳וואס םערםיםיקײטס די קױ&ען
̂ט סענטער העלטה יאן  ארויםגעלאזט ה
םיטיגלידערשאםט. רער צו צױ&יקט און

 דעם העלפט אײך: צו רוםען מיר
אן  װעט דערסיט !םענמער העלםה ױני
 י1אוי בויט העלםען. זעלבסט זיר איהר
 דערםים און סענטעה העלםה ױגיאן דעם
 אינסםיטוציע אן אויפבוי^ן איהר וועם
 הילף א זײז און אפרופען זיך וועט וואס
!נױמען אײערע אױוי

 35 םאר ארויסגעשיקט האבען םיר
 איך און סערטיםיסײטס, דאלאר טויזענט

 װע־ סערטיפיקײםם די אז גלויב, און האף
 נעחסםע די אין ױערען םארסויםט לען

 אײץ בױיז זיד םאדערט עס װאכען. ■אר
 צו איבערגעבענהײט איז דאס און זאך,
 דער פון אינסטיטוציע וױכטיגער חגר

איגטערנעשאנאל.
גרוס, ברידערליכען מיט

 ר., ם. פרייס, מ. דזשארדדט
סענטער. העיטה ױניאן םון דירעסטאר

 פרײס דר. פןן בריוועל א
:דעגיש םר. חשוב׳ער םײן

 נעמעז, פון ליסט א צו אײך שיס איו
 םער־ סויםען צו ערעטע די זײנען װעלכע

 סענ• העלטה ױניאן דעם םאר טיפיקײםס
 איהר געוואלם זעהר ו\א<ם איר טער.
 ״מד דער אין אפדרוקען ליסטע די זאלט

 ליםט דער אויוי נעםמן די רעכטיגקײט״
 מיטגלידער. די צו באסאנט גום זײנען
 דער סיז באאמטע הויפם די זײנעז דאם

 זיך האבען וועלכע אינמעתעשאנאיל,
 און סערםיםיקייטם, םים •םארזארגט ג<ײך

 :פאחמטעיען פיר^ײד ױי איר וחנ< אס
 ז. באראוי; אברחם דגםאןן םאריס
 <. ;חאכםאן ז. ;נינמא ם. חאלפערין!;
 ;נינגאלד ד. גריגמלג; ח. אנטאניני;

 םאחס ;קאוזימ ם. פאניא ;דובינסקי ד.

 סאפיאן, ב. יח סאזוי״ בעו ;דעניע ד.
 באארד. דזמאינט םון טטארםאו
̂, איתר איבעדגצםנג

דירעקסאר. •רײם, .0 דד•. דוי•

 — קריג פליאםקעס, רכילות, קףיג. קײן
̂אםטען זײנען זאנען אלע די  אײגע

 םיט געזיגדעל. <ןאםוניםטיטען פון׳ם
 זיד חאכעז םיסגליחגר די װאם דעם

̂םעלט  םארדאטטען דעם םון אפגעטו
 געװא״ פטור בםילא זײ ?ײגען #געזינדעל

ױגיאן. דער אין קריג פח רעז
 זיך געפינט חברח די אט װען איצט,

 ױגיאן, דער פון דײחעז די אין ניס םעהר
 די זײנען. ?ײ װער אםען זיי באוױיזעז
 ארום געחצן מטיפס ̂ויתאגאןור גצװעזענע

 אן זײ באטען און באלעבאטים די צו
 הא״ אוא• געװיםען א טטיק״ארבײט.

 אפעז־׳פא•, אן געאפערט זאגאר זײ בען
 (הײםאן פירמע דער םון באס דער אבער

 אנכאט זײער האט טאפ) דרעס בראדערס
 זיך װילען באלעבאטים די אנטזאגט.

̂ען. ניט מעחר זײ םיט טפי
 געזאגט חאבען םיטגלידער די זיגט

 די האט עלעסטאז, דורך װארט זייער
̂א־ צו ריכטיג אנגעהויבען ױניאן  םונקצ
 דעם דורך האבען םיטגלידער די נירען.

 קיענ״ דעם איבעתעלאזען ניט עצעקמאז
 דער םיט זײנען זײ אז צװייםעל סםען

 דע• װערט ױניאן די אינטערנעטאגעל.
 רײנעם א אויוי אװעהגעשםעלט ריבער
 סאנםטרושטױוע און םונדאםענט ױניאן

 מנסטען און װאהל דעם םאר ארבײט
 צאוד םיטגלידער די םיטגיצידצר. די םון
 װי אזוי ױניאז, דער איז דױם איצט <ען
 “בא דאס ̂צײטען. נארםאלםםע די אין

 טיקאגא םון ידער5םיטגי די אז װײזט
 מעה״ האבען צו ניט בא׳פלאסען האבען

 גאװערנםענט, ״וואירקערס״ קײן רער
 א געםיהרט זײ האבען דעם םאר און

קאםו*. ;לאררײכעז
 װעט צוקונםט נאהענטעד דער אין

 איע איז װי אפ בעסער זײז שיקאגא
 םיטגלײ די 2װײ .צײטעז. םריהערדיגע

 יע־ ביטערעז דעם געיערנט האבען כער
תאםוניזם. פון סאן

 א געװען װירסליך איז רעפארט דער
 הא״ דעלעגאטעז די אוז דערםרעהצגדער

 זײערע דורך ארויסנעװיזען דאס בען
 װעיכע םיט אפלאדיםשענטעז, שטארהע

 וױיס־פרעזיחננםין באגלײט האבעז זײ
 אויסגע־ זיך האם װי םרידםאז. טאלי

 טשערמאן דער האפיאז, ברודער דריקם
̂אינט דער םון דאחי מען באארד: דז
 אױןי קאםעגטארעז איבעריגע סײז ניט

 די רעדע. םרידםאן׳ס מאלי ̂װעסטער
 גע־ סאםעגטאר״עז יד האבען דעלעגאטעז

אפלאדיסםענטען. זייערע דורך נעבעז

 ארבײ־ אידישער יארקער נװ
 יעהריגען 30 פײערט שאפט

׳שבת ״בונד״ םװ ױבילעאום
טעמפל מעקא אץ ׳אקט. זטען5 ___
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̂ן. כאי א תײם אלטער ךעד - <עט  צס ־
 ארונ- נאר לאסיר וחגרען... אבער קען
 איתר זצחם ״םיר די טאפ... פון טער
 ם׳דארןי םארםאכט... אוגז פאר איז דאך,
 אז סײ<סםען, א בייער, א באס, א ?ײן

 דער םיט געחן קענען צו םענט אםיס
םיר... םאדערטםער

 חייםי m רוחינ, שנזיל, אײנציגװײ?,
 דורכ׳ן זיר זײ חאבעז געזאגט זײ האט

 אראפגע־ זיר עיעװײטער הינטעחפטען
 זיך זײ האבעז עסעז אנמטאט נאר לאזט.

 פאדערטםער דער צו נאס דורכ׳ן נעיאזט
 פאםירט, האט װאס הערען, זעהן, ׳םיר
געטיאםעז. האט עס װאס

 אג״ םון ארבײמער, אנדערע סך א
 הא־ שעיעד אגדערע פון םלארס, דעדע

 צױ באלײדיגטע, םים געטראםעז זײ בען
 ײוציגמ, אזוי — פנים׳עד ?ןראקענע

אוםגעריכט. אזוי
#אזױ ניט םיד ארט זאך קײז —

 אזנ־ אזא טאכען באלײדילונג, אזא װי
סענ<פ. צו םע̂נ םון טעדיעײד

 װאו געװאוסט גארניט כ׳האב —
 זיך... געםינט עלעװײטער םראכט דער
 אר־ װאם ארבײטער, אן זיך קלאנט —

 דרײ דעם ביילדונג דער איז ^ויז כײט
סיזאן. טען

 ר׳ איצם, איהר זאגט װאס נו, —
ײ א אין ראזע, ^וין האט —■ צ חײם  װ
 גע־ אלטען דעם טאן םילדערען כעז,

 ױידער איצט םיד זאלען — םדעגם.
 די פױט געחן כבוד? אונזער םארבויגעז

 םיט ̂פטוץ, די יעס^םיט די םיט ״בעק/
זעק?... די

 טטא<ץ חײם ר׳ האט — נײן! —
 געענט־ םאן ױגגער א װי םוטיג, און

 םוזען שאפ איז ארױםגעהן — פענט,
 םאדער־ חנר דורך םראנט, די דורך מיר

 װי נאר טחלאםען, װי ניט םיר, שטער
!םענטען םרײע בראװע, ! !
 —טיר! םאדערטטער דער דורך —
 — נעמריעז, באגײסטערט איע דאבען

I טיר פאדערשםצר דער דורך I I

 דעם אן טרעםמ רעםארטער דער
םױזיקער.

»עז?
̂נען בעמ- on גלײכססו סיגארעס ײע

םױוימער. דער ענספערס — מיזראד, —
רעיאריעי. דער פרענםו — װארום? —
 #דא«יר חוייסזענליד עס גלײו איד ־-
ם.ft! ?צלבען דעא איםער חא• «ױראד װײל
 גצ־ חאב ייד ײאפ מי.זראד ערשטער דער

םיד תאס יאחר עפזליכע םיט סםוקט
ן •א»רי»ס« מױריד א ®אר געמאכם  11א יו
 או דאז פון חאב ייר זואם מױראד לאכעי

 װי •ײן nut פונקס מיר שםעקם געסםו-קם
 און שטעגדיג, זײ סטוק איך ערשטער. דעי
םי# גיס אתל13קיזנ ז» פון װער איך

 ך• •נטװימלם VI ח*ם עס װי איחר, וױיסם
 •םצריטיו ייו ב«װעגמג ארניינתר אירישע

 אינםערנײשאגטל י1ד ■וו טעtnfj די <עזם
 יך. «ח 4יתי« ײירטנרס ג»רםעגם <"יים
 m סי* ײעס איחר »וו יעוױו. ױאים

.1וו«דע כוןהאנם

 אגדקולםור אידישע ױ
סאסייעפד חירש) (באראו

wim רטייס יוקונאםינע •לי•• I m
רי ותנעז אמימ« מ r 5«• װי ייו ייי t

ײיי ײ״י ™*22Z29 יח ױ י 5י ון̂ר אײןר
m «יימ נ*י mm ti «ר#1«ױ vrtt• 

\o*s v .אמז
.1«ראמיופי״ינססי1 vnm  mm יייסײ m  i  in -  mv * n ני• - ומנמי «  I. 1״

ממונגען — שטימען — בױח
)4 **■1 (11 (׳ילום

oan ו י in יוי1א ו a נלייר pa ip j 'in v 
ta ,oiatPt אויס tna o>popt op ניס 

tpipp איו געהן. םיר oan איסם -oippt 
0 OPII i p  ta ,oipo11*0 1י tnnavao 

 נלייך po איך pa poao a װי ooip םיי
jpoao la ia rp u p o t'a  ip tna iv ppna 

.oi''OBoap a
oan ooaiopt איר i>'bm, 1'׳ ta 

iao a i opii > aiarpnpoi'a ניט ipjpp 
la®, ײײל o a r i n איז ippn> a ia i 

a pa סיזנעם l a i  i ' t  opii o ip rn "a 
o. ניס נפװיס a r pa iPBaom a ipipp 

iv rp i ipoa איז n n ia.
i n סחדער איידזעענט, סיזנסס *tan 

ip i, נלייו איז 'it ,pa o a r pa ppna 
op איז אוים, װייזם taoiaii ניס po די 

p ipp*irpnpo'a .איננלאך np איז 
ipp'ipna i, םים גלייך n  iv ppna i'o 

1 paי jpp'npoa םיט ניייד ה*ט tna 
̂־קם pa ipop מיטגע io iao  a ןיײ 1םי 

o נען a r pa i ' i i a.
npi האם באט a m 'n iv in פרענ 

 נע־ איז ip װ*ס iv װאננער׳ען נעטאן
ipoip• האס ״איר in נע־ אייך נאך 
o p 'r״ ip ה*ט ) i נעסרענט סילעבאם 

npjjan •ip'iw ian אסצי איהם ה*ט 
ip *■געענםסערט,  |pn ta י1 באצאהיט 

iv nm 1 !יסטיגע 'orװאים ייטער01א י 
iv o ia sn a o  ip איחם n 'n n  .ipaip 

i ה*ט p i געענטפערט, ב*ט pa ip  ta 
Dian a J נארגים קיינעם ' i? i r 1םא a 

ta , iv m  ipdippi pa dp po ,oian 
n n אונז ה*ט באס jog יךס — דר״ 
o n סיזנעט a1״ pa o « r nאםא־ עם

 דער איז זאכען טשיתאװע
ױניאן

)3 ז״ם «ון («לוס
pa דעגקען, טיר opii npn'p ta ניט 

ipo o ז*גען, n  nMp ia  pa op ta 
in אייד צחינגט 'io D 'rn n  iv ,זיך 

 נים ipoan ותלסע mon אזעלכע מייל
i נצװאים n  iv  ipu tfao ;*•ױנ pa 

ipoan ו י pa ip ז n n iD 'iia  o^anpi 
tie jpoai ,רינציפ■ ipoan נעקאט טיד 

ia  ,1910 ian  ia i| 1910 נאך, l ' ia  pa 
 pa טט 'ita ויים a® •1927 pa איצט,

o i'io o 'rn n .זיך p* o*i ד*ט
p® ױ*רט o*n איך pp| אייר •IPt*t

uno i n  ta ,ipnpt pm pup  ' i 
peaon pvjmo p't oi'iojpv)*p ®*n 

*i n  •pi 7, :םדאגע roao ian* נ*ר 
otv ,in  o n אוםנליפ opn't, ל*זם 

n  ipo* גים אינטעתעס*נאי pe haia 
ina p'l■ m  ,oippiao .P'i* in'a 

 Ita ,oipopnpo נ*ד jnpn סיכלאד וײ
a ipoo*p uno o אי*ט n  p ir  epn 

_______ד*י*ר■ it inpo' 12 יסעי,ס

 ב«נק| הארלעם
t אװ o p ס

 יןןרק נױ עװענױ, םע2 — 21181
.8״2־1־3800 לעחיי םעלעיאן

י. j עװ״ םע3 - 431 ןכדענפזש:
 8056 לעקסינגטאז *זןלעןאן ־

ארבײםעו| םאר׳ן באנק ארבײםער די
אפעראציעם| בענקינג אלע

4 %'4
 ,Ditirn קרעדיסדבריװ, ירדערס, סן:י

 םײי• •צבליק, נאמפדי ״ײס״קארםצנ0
ס0ײ»ל «זי«1דע

חני »ן פנגדילאםיז

ס8»סל םי ס ססײט נ נ 1מ
בת^יץ. עווענײו, #מי&ג&דק .5941
188 :DPrWFOJ מיוקלין. צװ., נגײחעם 

wo mlOi,. .עוועגױ, י|1 א»י j .י

t o  m זײנען )o*n oat pa ipiip 
i'o 1י®  ta ,oipo'tiao lpnan in n a 

o^navao ip j'io  ip>pp, 1סי p?*t| זיי 
'tta pa o n  ipoph ipnat ®,)ia( 

no  iao a pa .evoa■ ppao ®an 
in  pa ipotiP) t)ia ipo oan o iia 

' pa ,oppro 1¥יתי i  ipoptp) tna pa
op>a איו )J'DO 'l 1P11P •

o ip rtT 'M  ovjpo op i tppjai i 'o 
n  oan t)ia onpio op pa ,ipnan 

a iw a rp n p o ra׳u a o ro 'a  r אפילו 
v ipnov 'a  i n  pa״•ivona opiy o 

.ta®
iv 7030 — לעוױן דײיאו r t ip i
ip 7032קו םאריס n ip ?

ל. אװ .iא ®ון אאלןלאנגען
אן קאנװענש

ו7 י״• 1»•1ו«י
מי 1פי גל̂י  מײדמד iv ל. na פ• •a י

o n  iP)pn ,iponoai• ״)pa ;,to op 
a')p i ” i® iPt?')8P'ip®a׳)oan po ot 

mnv® ®an pa op” ioo  ip)')p ii
iP 'ioon)'a  |ib pnraPDPi דויד *r 

 די i*i |p)pioiaiiiao די pa ני¥(ס
onip) oai on'a pa'o — iP 'ioonna 
pa in n  iv onpjp))a op’vpbo ipiip( 

a ®•׳n n  ooip oan u p )P) a pa ,oia 
iryo  a iv ipimnaoip אױסגעיײטע!״ 

ot')8 'n ' i ” i® ip®.״
i» ia ייר ייפי איר t די •®!*,(viDap םיאנען innppoia■

I

קלאוקם פון פרעםער
האט דעאארממענט ם״יער דער אז באםעם אײערע אז זאנט

 װערען גים ס*ר ־בחגםלאר1וױיע קיק דאם געזעץ. א נעמאכט
 no עם שמאפען, סרענענחן אנדעחן 1אדע חאלץ אױף גונעשלאנען

p't ממאױם r in y " o.̂
ipoan i®' אױסמנסייסט ip ” n n yn ia־tpopia iv ivfw no װעלוועם 

D.(!יסםינ בעליװײע pa •לאש ipooiaan i r 'o  o n  i»  «a> m  o n  ia 
po>a ,i  Bar pa oan im a o*ia ,ססײלם iP)*>rpnv |pn»t po>pn ױןי» 

op t o  ipjpp ,)*an םאי T 'a נסו סיפסנן opii in 'a  pa ntt») op” ) o n 
oiaoppaona pn»p pb >poai® p. ה*נמו (יס *p

' רaipo*ae >8 אויו ••י־יייזז °*י *ר»םענ«.1ל'ינ#ר־דע opn «ון ױל• (יי« י
םארקע®• אק םאפױנס פמקמג בעססע די אויר חאבען םיר

תאטאאני ■רעסבארד װעלװעט און ■לאש אטעריהען די
pu* ניז עװענױ, םינפטע 321 t. 6081 און 6680 (ד8ל#8 פסןעסעל

onpm* •nanpa ואמגחנ■. ריגשיג

ר ע כ א ם ם ע װ
י. װ. ג. ל. m ,22 לאקאל םון טעמבערס

i w o  w n ז ע מ ־ ט י פ
8 U^pnנעהאלטען» inp it

7:30 OV ,.Oft 1PD13
פיעצער: םאלגענדע די אין

:בראנקס
 ר*וד באסטאן 1268 גארדענס, סקװער םעקינלי
סםריט) טע169 (קארנער
:דאון־טאון

̂סם 210 #האי כעםחאווען סטרלמ. טע6 א
בראנזוױל:
סטריט. סעקםאן 219 לײסעאום, לײבאר

:•צלג• װי איז םי*יגגען די טאר ®אג״ציתונג רער
OTHP n*iipf?pf fit• ד?**מו דער «ון די •ון •ציאףוגג (א)
 «יז בארינט (ד) ן;0י0קפ רצליןי מי טון באריכ• (ג) ;כארי̂כ פיגאגס (ב)

ידע<וו ארגווניזלי׳יצז דרעם ב#רד דדיןיבט חןר בעםטען. און װאויל צום )n( ;03ע0י
 ויצ■ ב$רר, wfwn מי «ון סעגזנדזאןער דדיצנצריל חאכמאן, דדפײ. בר.

 -eiNijn o*Vi «יז םעגצדזעצי םאמןאװיץ״ בר. ®מ׳יצז. בר#גקס ויי •דרצסירען
 דער כײ — שפילספז .13 1»י סיפיגג, ברצנזזוילער דעם אוין■ וײן <ועם סענס,

סעקשאן. דאוךמ״ן
ז ער0«װצס ̂צן• די ב#זו<צז *ו 0»וי*גע»דער «ײ■ איחר בריךער! יי  סעק

 אזײ ,ijmnwi גצו»ן איצ* ביז איז װאס אלעס •ון באריכם געגויער » ינ<עז.0ס*
̂צי די װי גוט  ®ייינגצן. די •ויןי ײזנדען •פרגצלײגם ייעלצז *וקוג•® דער •יר ■לז

̂גמאײצר סאסען, גרויסע *ין קוסא  גרויסעד דער אין חילןי «ױער גי• און םייגוגג ז
ארבײשו. אויאבויאומס

,22 לאסאל ®מ באארי עקזעהוטיװ ױ
.laonppo שפילםמן .m .laoipro קופער, חש.

ס פ י ױ הו פ ש ם סי ס i ד r a r ל ס פ ם ס פ ש

i't')a םיסנליחװ־ אלע iv יךtpuyn 1 מיר n a  in  po* 
T r  ipb'ip iv ooanpo” oia ipo װעלסע o n  ivoan 

'(*nnu'M > it o n  Tta ia ') i' iptna tie >p«»por 
o n  •pw in a  >« ipoo לייגימ ipopo i'o  • iir  po 

T 'a ניס o n  oa ®npi in 'a  ipt»o , i 'r  ipb' ip iv 
•Jpaopor jam םים .IP)'W P)P)"M np«a

ױניאן װארקערם שוה אמ בוט
 לײבצי פת יצדעריי*•? #םצייקיז חװ• םי* •*ילי»ײ»עד
סאסס. באםםאן, סםרים. סאםער 246

מנין ל. םטטרלם לאװלי מולים
.0»ר״ייעו0סצקרע גענציצל . נענערצל־ײעזידצגט

ם נ ע ר ע ג ל נ י נ י י ז ע ד
װעכענטליד דאלאר 200 גיו so טון ®צרדיגען סענם אױזר

בעוײחסםער דעו־ אין קורס » נעחסס

ל ע ש ט י ג ט נ י נ י י ז ע םהוהל ד
prim f i ’n o  m, סיספפ m n p  pa סיייחװ־ ia• p t 6  pa ■•רםינס*)

m* mot a m  n• מזימימ MM w r-n  jp r»-a Mrvmn inm n
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ןורײני mni 9m יי
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דןוייומנ

«9 M ירטיג טטו ײאייסיאן »y r » n> מ 1ײ 
̂ש• דן לייכס ווחר וױו אויסצל̂ל
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tipIa* ־ifc*

נארעוו דמ דר לאזט
!םאכער דרעם יימ קלאוק שװעסטער, און כרידער

 א זעחר סיזאן װינטער חײנםיגער דער איז װײזע אוםנליקליכער
 װע* אוםגיגםםינער דער און ארבײט, אוםרענעלםעסיגע זײ שװאמןר,

 שנעל אזױ אז ויכער, אכער איז עס * דערפון. אומאכען די ױינען טער,
ױ טרײד. אין ארכײט םעחר ױין וועט ענדערעז, זיך וועט װעםןןר דער ו

 »1אוי איםער ספעקולירען װאם ױגיאףברעכער, קאםוגיםםישע די
 אר* םון *ייטען אין נעװעחנלױ װי וועיען, חונגער״ און גױט אונזער

 אר־ שארלאטאנםקע זײער אנפאנגען םאל דיזען אױך נײםסלאױגקיים,
 בלו־ לאנג יאחרען חאבען םיר והןלכער tmb יוניאן, אונוער גענען בײם
געקעםפט. טיג

 ■ארטגאים, און כארוכאװיטשעם די זיטערםאנם, און חײםאנס די
 גענעראל לע*טען דעם אמיפגעזװװאנגען אונז אױף חאבען וועלכע
 קאםוױם־ דיזע •ארטײ, קאםוניםםישער דער פון אוקאז אױפ׳ן םםרייק

 פארםקעבם קאםע, אונזער אױסגעלײדינם חאבען והןלבע אגענטען, נױשע
 קלאוקםאכער, אונז, אױן> און ױניאן, אונזער *ובראבען טרייד, דעם

» חתפח די נאך חאבען קעלט, און ■יץ חוננער, און נויט נעכראכט
 פחד אוגזער םפעןויעל און סיחחןר, אונועחו כאשםוגען *ו און חעשען
 איבערגע־ אץ םרײ יאחחןן זיינע אלע חאט וועלכער זיגםאן, זידענם
 ױגיאז אונזער כחות אלע אװעק אי*ט נים און יוניאן, דער נעדינט געכען
 האבען אגענםען םקעב קאםוגיםםישע די װי נאכדעם אױמובויען, װידער
פארניכטעם. נעוױםענלאז אזױ איחר

אנענ־ קאםוניםםישע די װאם חןם, טראץ !כרידער און שװעסםער
 דעם םראין שעפער, םקעב םים םרייד דעם פאו״פליישט חאכען טען

 אר־ אן שאפען צו וױדער נעלונגען דאך ױגיאן דער איו םיזאן, שלעכטען
 און טרײד, אין צו־שםאנד הפקר דעם םיילװײז אויסגוראטען גאניואציע,

שעפער. םקעג צאוזל גרױםע א ארגאניזירען *ו
 אײן אין גיט אבער קאן ארכײט *ושםעתנגם קאםוגיםםישע די

 גע־ חאכען םוזען םיר און װערען, גופדגעםאכם וױדער אינגאנפען טאג
 קאםפם־ אזוי װידער ױניאן אונזער געלונגען אונז װעם עס כיז דולד

ױ םאכען *ו פעחיג  זיך האכען קאםוניסטען די איידער *ייםען די אין ו
לעמןן. איחר אױן* פארםאםםען

 פון פארפיחרען ניט אלזא אײך לאזט ברידער! און שוועםטער
 זײערע א̂ו אייחשענםי םקעכ קאםוניםטישער כאנהראנױרםער דער

 שטריק שווארץ־רױםען א פלעבםען וועלכע םשרתים״ .אומפארטייאישע״
 אונ• דערשםיקען *ו כדי פון.אוטפארטייאישקײם״, םאסקע א אונטער

ױניאן. זעל
 איננארירט און ױניאו, אײער טים שםעהט י דרעסםאכער און קלאוק

 כחות געםיינזאםע םימ לאםיר אײחשעגםי. םקעב קאםוניםםישע די
ײ און ארגאניזאציע, אונזער גענען פארשונעחנגען אלע באקעםפען  װי

!יוניאן אונזער כױען םער
 םיט אװעק !אי^שענםי םקעכ קאםוניסםישער דער םיט נידער .
 !באארד דזשאינם די לעכען זאל !שוױגדעל ,אוטפארםײאישען״ דעם
!ױניאן דרעסמאכער און קלאוק םעכםיגע און שםארקע א לעבען זאל

 pro נקכראכם m ןרמניזאמנס־מםפײן
i ימיאו דעד םאר רעזומאםעז .

)1 וײ« |1• ילוס0

 סען װי אזוי זײן געווען סיז^ן דער
̂ט  די געװען איז ס<עק ערװארםעט. ח

 חערטט װ^ס סתק, די שטעחגג. חױ«ט
̂וכסאן חאם — טרײד, אין  —געזאגט, ה

̂ט  ארבײם. םעחר טאן דעריאזען ניט ה
ט װאס נעזינדער קאמוגיסטישען דעם  ̂ח
 ?אם״ ארגאניזאצי^נס סונ׳ם צײט אין

ע א אין זיך *מאניזירט •ײן ט׳  ^ו
 דעם שטערען צו אײדזטעגסי םקעב
 קאמיטע *רגאניזאציאנס די איז דרײװ

 געסאגט ניט חאבען זײ און בײגעתוםען
 זײ'זזאבען םיסיאן. סהעב זײער ערםימן

 דעם אין אנוימ געהאט גיט מפױמות קײז
 ארגאניזאציאגס דעם םון אגהויב גאר

ײ װערען ^וײטער װאס און סאמיײן  א ז
̂יכע  דער פון זאך א — זאך םארנעס

 בלײבע[ אר7 וועט עם םארגאנגענחײמ.
רעהארד. סקעבישעד זייער זכרון איז

 האבמאן בר. האט ערװארטעט, מען
 זאה אקטאבער מאנאט דעם אז געזאגט,

 אויס״ די ארבײט. מעהר אביםעל זײן
 דער־ זײנען ארבײט מעהר אויף זיכטען

 די און םאנופעקטשורערם די זוײ< םאר
 סײן געשניטען ניט וזאבען דזשאבערס

 ׳ניט דאס מען קאן פארזיכערען סטאק.
 דער אי| <אגע סאם«<יצירטע די צוייב

 װעט גייק דער אבער אויב איגדוסטריע.
אר־ מעוזר זײן וועט עם און ,צושפיױע[

 װי אזוי אקטאבער, םםאנאט דע בײט ן
 ארגאגיזײשאן די זועם ערװארטעט, םען

םא״ פון טאג יעדען־ אױסנוצען תאמיטע
 גערעגענהײם סארט יעחןר און נאט, 1

 אר־ ארגאניזאציאנס וױיטערדיגע פאר
בײט..
דורך װעט ?אמיטע ארגאניזאציאנס די

 וער אין איכהל חױפפ דער ש$פ, סלינער
זיגםאן פרפזידענס זאבם אינדוספױע,

)1 זײ« •י( וס
 האם־ ארנאניזאזויאנס־ אן אבער אןיך.
 ואל ער מרפאלנוײך ווי זעיבםט, פײן
 הויפט די אפשפפש ניט ותט יײן, ניט

 איז ארבײטער די װעלמ פון אינל׳נן
 זיר <ואםיר לײדאך. אינדוםםריע אונתר

 זאך חנר אין ארײנטראכטען חנריבער
 אײנציגער ימדער ואל און םיסער גאך
 ווע?ען *וזאםען אח טואכטפו זיך פאר
 קאנםםרוסטױוע «װ םקור, *ום סוםען מיר

אונטערנעםוננען.
 עניאז די טארשטארקען fiy ,אום

 אר־ װי םעהר טאן םען דארןי קאנטראי,
 אפשא־• םוז םען ארבײט; גאניזיישאן

tjm סליינמר דער וואס קאנקוחננץ די 
נאשאפא[. האט ש»■

 םםדייק אוםנליקלימן חנם ,בעםאר
 איף חאנ םטרייה םון *ײט דער איז אח

 קאםוניםטען. די טיט נע׳םענה׳ט דאט
 האנ איך ווענ. א געוויזמן זײ האנ איך
ײ  שאהטץן טיט זיי האנ און נעזאנט ז

p חןר װאם גאװיועז m יטיםיײ פון> 
 אננעוױזעז זײ האנ איך ;איז שאן
 װאט ליםיטיישאן, ווי פאקמ דעם אױו»
tun אכנע־ האט קאטישאן נאװש־נא׳ם; 

 «ו opvntM חאט יוגיפז. דפו נפנעז
iru א נרעננען re ru סאב-טאנופאקסשר 

 העכםם די מנוחנז איו יאס שאפ. ריגנ
 גשתן איז עס פאדשרמ^ זױכםיסע

 ײט.1 יענ׳נו־ *ו שטונדען װי װיכטיגןנר
מ *ז איז, טאפט חנר  נעומז זא< םיס וו

p enפאר .םטרייס » פאו וואום א «ו ן 
 ניט <אאויזםאכער רי װאיםעז שםײײנן,
מו נשואוט.  קאםוניס־ אײזאלשע די א

w םישע p פאדשטאנפז, נימ דאם חאצען 
ײ אדער  נעװאיום נים דאס האגפן ו

־ טפרשםפחן.
,am חא־ נעהוםען, איז סםרײפ חנר 

m ױי o n טארנאנלד נאו ניט •וגאכי 
 ואט אױפנפגפגען. yum נאר םימ^
ײ אז געסיינט חאט  אויםנענן־ האמן ז
o זװדיש«וסריג«ו מלאניגזזײש. • נען n 

l גרויממ i m
ױ tru אינדזסטריפמ די ו p o rew 
 0« סאכט גינסםע, נים איפא «ימ«ן

 מבע• פ סארט ש««ר נדזישן די אין
JM K  '*H im * t n וואו דארט אסימ 

 שםקנדינ זײן און ספטיוז דארא ט<ן
 סאנדישאנס יוניאז m װ«ד,

ו איז װפחפ. א  נים מ
o סלימאם וט n  m *v 

n פאננד

o n דזשא־ א װערען צו שא■ נרויסען 
 דער גרוים, ײערט ס*נסורענץ די בער.
id»p* אוי־ די פרינם עפזיסטענץ םאר 

 און ווסקםט האנסורענץ די בערהאנד,
o טיט n םא<ם שאנקורענץ פון װאוסם 
m ארגײטם־באדינ־ די פון םטענדארד 

 ארא■־ שטופענװײז ווערען זיי נוננען.
 יעדען אן ריהרט דאם *ז *זוי, נעדריסט

 אוים* די איו װאם און באזונדער. שא•
 זעהן nt ניט אוינ ױגיאן, א םוז נאנץ

 א■* זאיעז ארבײםם־נאדיננוננען די או
o אז און וועחןן נעחיט n םיטגליד׳ם 

װערעזןי באשיצט זאלען אינםעחנסעז
 ברודער גים פראנע לעצטער חנר «ו
o זינםאז n ,ראדיקאלע א אז עגטפער 

 אסצושא* tram נענוםען םוז שטזנלוננ
o n  in איבעצ, הויסט o n שלײנעם 
fp .■vv■ יוענעז באריכטעט o n («י> 

 an* צו םארנעשלאגעז האס ער ויאס
iv דזשענעראל o w tp p ,אזױ װי נאאוד 

o םיט אוועפצוםאמן n שא• פלײגעם 
 טיס נרויםען דעם צוריק בתננען און

 םעהרער הערשם עם װעלכען אין שאס,
 סצן ײעלנען אוז פאראנטווארטציכקײט

jpp דזשענע־ די סאנםראלירעז. גמחר 
o ח*ט באארד עסזעסוטיװ ראל n 1»<ל 
 און איהם שםודירם אח «נט באי נוט

 נענעז ס»ם«יין פ אנםיחןן אי<ט װעט
o n חס־יבןר װי< אר שאס. .סלײנצם 

 און דעלענאטעז באארר דזשאינט די •ז
 באצאהלםע סײ באאםטע לציזאלע

o ווענעז זאלעז באצאחלםצ ניט אין n 
 גע־ די װי *זוי <ונסט נאמשנסצן, *לאן

 דאס חאט באארד, עשזמוםיװ נעדאל
נעטאז•
n די n איו ועםאז בתזשר סון 

 די <וים את בטלעחמד, נעווען ײירסלױ
 ענטוזיאזם, און באנײסםערונג זעיטזמע

o לוים n װאס אינטששס, תװאלדיגעז 
 נאפוד רזשאינם נײס אנװעזע^

 לעצ־ *an וחנם אחיסגעװיזעז, חאגען
 זימר סיטיננ באפרד חשפינט גמר

i» u rn קאנ־ פרוכט״ קאנסטרוקטױוע 
רעזולםאטע!. סםתסטױוצ

r די אח אויד וועט «ס a n t ד*• 
ipe גצרופעז tram סאו םיטינג א o n 

p m די יון jm'opa jnnnpo םיםנלי־ 
*r« די טת ייניייז תו «ו תו o n 
rvm און n וועלצן ױי אױך גםםופאנ 
ו י n י rn n חצ־ איז ארײנטראנטיז 

op .pane די ווערען באזייםינט םוזען
 דחנם איז pu»>p m װצלמ פיז אינל׳מ
op .o<״ םאמו־ n פוז an tpopan* 

ױניאו. דש־ סון סו

T n צײט tPPTwsmae איחר d” p:’BPo 
י ארום  ווענ *ז• אין Tpovr ױניצז נים ו

o זאל dp »ז n חוד׳ש tpuno ניז װי 
jpow נעװינשם? איצט Jitn דצך פ»ר 

יוניאז•
npjpo׳Tpe אין אויך האט האבםאן 

opvo o פמיטנצנושנס נאריכט זײן n 
jpj”« צײם ױאכ?ן e ל?צטצ די דורך אז

tpopip ppi’P pjptp«pj {̂ורש  אםת׳■ כשוו
popn ppn. ײ  פארסליכ* זיו וזאנען ו

dpo ״ *ו אינטעת׳ד דש־ «ײ י*'*י 1ז
םון tprppoa איננ»נצ?| זיך און שאנאל

o n גpװpזpנpם tppj'P ל^ ■un אין נ?זי
 יוניאן לי חאט 1»לנ?ם״ אין ױניאן.
 נ?ד *לע אױו• אויג װאכזאם א איצט

vv':vr\vv\ און Tn חאריזאנט ױניאנם 
Tpppn. און tpppt װ?רט

tpt סון םונדאר?נט anױניאן ־ t'lt 
 Tn לצבט. יוניאז די »וועקנעל?נט.

p ױניצן t̂oj p̂ אין t p ip p  n כםז־ר איז 
dpt*d t̂«b 1אי אםילו נעװאלען o n 

 ױניאני־ לי םיזאן. שלעכטען איצטיג?;
 oW< איגחםטרי? tpt םון זימנג

 םאם־ גרוים?ן a צו נ?בל»כם נדא^װײז
 Tn םח אויםל?בוננ צודיק די שטאב.
m נעבוזזכט אויך האם ױניאן n די »ז 

 1ה*נײ? iPa'VTJa זאלען באליבאטים
̂םליכקD מעה,־ .םיט  אין װי ט”אראנםװא

o” tjp;:»;t«c T n. די וועם אזוי און 
 זי ביז ארב״ט tpt מיט אנג?ה; ױניאן
 און אײנםלוס איהר רײט?ן8אויסש ותט

iptpdptjt*e װעט זי ביז מאבט איהר 
 די ניז ;מצב אסאלינ?ן איהר צו ?ומען

«tpo«ot וועל?ז pP'DTn( חא־ זײ אז 
a t» בען pt ?יואס ױניאו נמבטינ
tap אויוי t tP3’T” 0TaD p'dp't״n p

•IPDPTPOJ'K

/

D m הװא־ די ניט ביליג ניט גאר אץ 
ז דער ניט און ליטעט ¥ ױ  m פון נ

 פעחלער־ איז ער דיאמאנט. סיעעם
..לאז . און . ג... צי אנ ל .זעלטען ג . . 

אלץ איהם בעדצט מען לעגגער וו#ס
ץ מען בעגרײםט בעסער װערטת זי

\

 פון סיגארעט אײנציגער דער אלס
 אױםגעצײבענט־ אױםערגעװעועליכער

 אױ װערטח״ זעלםענעם און יןײט
.ארפטו אן וױרקליד נדוראד .  א .
 די פון מישונג װאונדערבארע העכסט
 װארן־ װאס טאבאכן־םארטען, םײנםטע

 בײ־ זץ■ חאלט מעז לענגער װאם סען.
 איבעד־ מען װערט מעחר אלץ אװזם
גוטסקײט. דין אץ צײגט

M U

םי־ אוימתמײשןנלי^ ־ a״  
tan אלם׳סזגיד םיו־ בארעט   
» p < כ p ר .. םאו ־ועחגליכמ  

טװן<םראטעראח

fi־

מ מ״ די ח זאממ פו י
נאדפנטינט
מאחממס

*ifiaX 2ו

אינםערנעשאנאל
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m b t o  w. אימשפיםינ n .פרעז m
n׳מיימר תו » a  ra a v

 צוברעקעל• דעם פון געליטען אימער האבען אינחםטױע נאנצע די און ארבײטער, ױ ױניאן, ד
 קאנפע* די זאנט — שאםקע, קלײנער דער םון כאראקטער אוטמאראנטװארטלי־כען ׳טען

טוער. ץניאן אקטיװע און עקזע^טיװס לא̂ה אײחשענטם, ביזנעס מענעחשערם, ®מ רענץ

ו

 TppTa’ נױ p>a סיז םיטיננ a אויף
pooaaa םון an• אינטערנ?שאנאל —

DTprnpjpo, אײתש?נםם ביזנעם t'K 
oo'ariT ptptjs באאםטץ נאאח־ —

o האט :n 'tn a זינסאן oipppnao 1זײ 
 אויוי ױכיאן וײ אױםצומי?! «וי8 װי «ל»ן

a ;און סעגט8סונר שםארקע tvuno רי 
P 'Toonra צו tprjropa a .צושטאנד

TוTב n זײז אין חאט |8זינס n n 
 ניז«ד8את ta אבװאהל oaT אננ?װיז?ז,
 a צײט צו צײט סון איז ײן8ציאנם־סאט

 lPJP)iDon^e ױניאן, a אין זאך טיטינע
 יינ?ז,1אמאניז»ציאנס־?אט די סעגען
 צײט. צו 6ציי טח נעםאכט װערען וואס
o*■? נים n  tvoat סון ט־איב?ל,1הוי 

tpoppa און לײדם, איגתםטרת די T n 
oon• האט — וזוי*נדאיכ?ל, ’ t n •זינ

tao ,איז — ײי^האלט Pp *an״tpj 
■ .par
 איצם זיך נ?&ט ױניאז די ווי אזױ .

 און ארבייט אויסבוי?נדער צו װיר?ליר
«a otp .?ל?ב?ױנ tpbtpp p;'opo־ 

’oo זיך םוזען שאםט, impa’ K נא־ די 
pooa פון T n אמינטראכט?ן ױגיאן 
jp< מיטל?[, װענען p̂n oai וױרהלױ

tp«na צו אינתסםת? וײ ata צר 
י ta שםאנה  tpjpp tp>at םיטנל^ר ו

tpapp a tPPao. איז, טיינוננ זײן און 
o כײ דריסט8אויםנ זיף האט tp וױ n 

 ta באאח־, דזשצינט סון מיטיננ ל?צטען
tpptt tra ipd םיטל?ז tParutap ’Tta 

o n װייל טו־ייד, אין שאו נמים?ן ■t n 
TPO'tri איז שאס thpo םאי־אנםװאו־ט־

 aTotap Tp*גינ איהם ipp ipd אה <יד
>’in•

 פרעז. װעגען מעשות נאכע קאמוױסםישע
טרײל ביים $צזל3 טיטעױ״ױנ דגםאנם

אױנען. די שםעבען םארלויטדועען זײערע פון פאלשקײט װיםםע די
1

Tn טר״ל jptn םון מנםטאנ tno• 
 טלארpגל pe'׳0D'ttD8P וײ נענען !ינםאן

 מצראליש װי iprttan :אכאמצל האט
P די סאחונ??ן n t’ tpt ױ ניט װ*ס 

 בא־ prp״t 1גמנדלא וױ און איז. »תים,
 •IPP’t *וננ?ז1סאר<וים און שולדינונגיס

 שםײ ?אםוניםטישע n םון dtp’<* די
Tn םיט אםילו הא̂ב j«p אײנrױנtp 

̂>רט  און ?ן1באװײ צו םאמוכם נישט װ
tn ’otpotpaT » סיז באשולדינוננ^ די 

t״jpotp’pp n p, 1בלוי חאכען און *rptt 
tptKTo n  oPam n’tt tptpo סון .to 

 װאס ,PO’ttaPTKb «־. ,TP'aP דנםאנ׳ם
 טרײ< בײם o>porp< איהם ה*ט ?ר

ppTao .װאך
 to ,tpooatoap. די סון לצי?רם די
 םולשס?נתנ tpnan ’poTaTo און בודין

 n םון באשולדיגונ̂נ ppa שװינ?ן1םא
 זינםאנ׳ם או ,tptd'IPtkc ?צמוניםטיש?

,ppota’ iwאיו ״ orn ttn  OTPtt און

a
פארצייכניס אינהאלט

I •̂*# י ׳
.41 נוםער ,גערעכםעקײם״

ם

 2m — דחנסםײקערס ;נײעם .2 ?ײם
סייע^םאן.

 ױגיאן * אין זאבען טרייקיווע 3 ײט1
שםואיצ. בן ינחס — ייייקצל) »עי2(

«ײדז*. םאיקאגא׳ער א .4 ײם1
 — tpup און לעגען אונזער פון .5 !ײם

̂ין. ם. חע
עדיפאריע̂ל .6 זײם
i ךעך בי« יוגקפען .7 ?ײט  J ל. ןװ 

קאגווד״אאן.
 imw קלייגעם «ון פראבלעם ואס .8 ?ײט

.0 — אינדוםאדיצ קיאוק דער אין
 * * «קורינסקי.

 א •DP >p — RTfa ביידער ד• .9 וײט
 «ונ״»ער די רואסאױיײצ! *ו •ארזוד

.trap ם• JJ — באוועגזנג .
p 4* סון U ,10 דיט o tto ; ;ס  ניין
.mo י

 *ptt רארט ta דאל׳ס/ טויז?נם פוםצינ
oth'opi tn אומאנשםענדינע opjpa... 

 ,בוט־ א tponopt OTPit דארט ta און
האב?; Tpaa TacTpr .ocprpt ל?ניננ״

opttpj ,,t םיס enMD״penra> P in
 tta tnpotaPBTKo צו זינטאנ׳?ן טריהם
tpt«t סיט אלײן trtp’ iptKTD ptn 

tPPaoptnn. םיאום סאל
 נאכאנאנד האט 'P0TaT3 לציער

ai־mtoTn oT'oopoa, װאם an־
 p»a* םאל p>’o ־איהם האט משאתש

PutTD w שםעלט n a i pp't Tao.) אווי 
m אבער װי a m  Tn טואנט o n 

tpappt נאמען Tn oatt קצםונישםיש?ר 
o ׳האט בר^םקי, לאי?ר, n  v ia  tp 

 ־otppt r'ODapTKD Tnpt סראםעםט
op, : otpd װאלט a tpnpi Trea 

 prpt'pp שםעלען 0Pat איהר ta *לאן,
tptaro, צו ניט בדי n  tPOPtnao 

םשיחה.״
poom ’T ײ סון פאלשקײם noaP 

pi■ אווי tpt״t tpawnPtran גיסטיש?
 ta ,tpi'ia די 'tta tpopor na וואלדינ

n אמוניםטען? t tut1״ orp'aP prp-יי 
tpt !אין חילםלא Tp«t ^סארטײמנונ 

iptaonao tta אפילו נישט *ippp o n 
))10 o«*t v ia  oito

a . נײשייל »TpTpoprt tpt ,tta n 
wn'ParoiaP Tnpo p r  oar,־ oan 

taort o in n n■ שי?א־ שון נעט־אכט 
 Tn pm otrt .op’ioD»rpta>p נא׳ר

op’too’rptapp טיי• 2 אויוי צוטיילט 
po’fu  tta w«>p — jpP ׳TPipe• צו 

ptponta tn די ipoa tpbpv npippp 
opipo איימשזנכטם ppta'VTa*aT■ na 

po op’Toon tan pa ,it Tttpo נדױ• די 
pa ,tpopo po דאך •n i n  pa tram 

tp*pt  npo ימיפז־באױנ• די א*נ?חיס 
Tpopa tp«u די אין <ױ •p r npipPp 
tpo pa tp■ 8 האט pa orarלנ?םײן 

a םך Tpj’ tptt זזי pa די pi” pp 
.Tpopr

o n s fi תו װי  pi oan taort* נוי
 tpoupi tpoan איינלייםוננ, ויין םאבט
oar ווארט tn  po tpio pppTroa n• 

 nao די פון orprnpipo די — יװיאז
nשײחמ n  pa ootpooTMin p ,יוניאן 

pp n די m a  pa o o ip rtr ’a d p ip i• 
pa ,tpotpoppp n ipm ’o tta pipotppt 

nt ppa אײנ®־ ta tppttptia m an די
תו }to םײמננ Tn זיגנשז ניו  oar 

pa ■ar tpi«pp תאינפ די TP»ta po 
 ינ.oיכT otpaaT■ OTnitn pr ױניאן
a צו pa טאל אלע n rצײפ ־ oan די 

’tpi נעליטעז ױניצז tar o n  po ,יינעל 
pa ,איצט tPtt יתיאז די prnt T t oopj* 
 a oa» אױשנאכע די חס־םילפן *ו ליד
to״t ױניצז tto ,tPP’DTP *nar *נלײכ 

 •אליםי a tnptt נצכנעטראכם צייטינ
tpomt o n  pwtnnwpnta ,tta nt 

■.a r
m איינינ? *n יםנ?ש«ראנ?ז,1א ייר
)otto 10 זיי« אויזי(

on* ro 8 כארד דזש.
װעמױדיחשןס נינעל
װעיען לאקאיען אלע פון מימגלידער
פױי גינלעו די נאקוסען קענען

נארד. דזשאיגם אין װאך נעקסטע

o n  tpopr אויפויכט »p דזש«׳ד 
w ראל n p ip p, דזשולױס ,la&san 

t n  oan גױ ’TTaao o ra m  tppto 
 n 72 iis** נימל a opinptaa איצט

oan tpppoao oPaneia oan ,tpo •צ״ 
ta nta nt ipt ארנײס׳ס־ *nona  jpp 

t ipjps״tt pj1,״» nan r ip ’ opm 
raera n* אנסהאלט m a  vvb Tta 

t oan op'pmo״naa otaopTpePM |pj 
a םיטנליה ױניפו nn ניסמ o n 

pm  pa oma ,דיגססאנ *Pa IP018 or 
tP9nt oan .otpsspo ppa po ,TPiao 

■*a tpipp op m n  ,p'aap a m an 
a Ttaai o p am  ],a tpotpפיס ),ana 

oann .י פלאר
nn בימנל pa tm t3pi jnpr pr 
tPP tvs איהם «  aa pa |poTan* די

pn opn op .opp נאחילפיג tmb די 
3tm״pa tpo די *rar «t tn  tpbpt 

n ootp »♦» ?,ant tpjtopro’ta tpa•״ 
opm. ,אויי לםשל tniPiPa■ a n 

*.tata
3tr ta״*ar 66 optp oan ,tpo 

 o״3tmp> oan tp sna nan a לאר
33 ant tpraptona tap ,tn n o r,? 

poppaana o איחש n  tp in  ,ootp* 
tn 12 דיטעי די, ipnaai o n  pa• 
tan ,otPaP tporrp anr t ייד n tn 
”opo צאתל די rp«a tprpn tn n o r, 

83 tmb ta ,tnpt tp o n  tar tta 
«.84.21 DiT'k ootp in n e r

3 Tn o n  ,oprtrn t Tpo’taינ?ל
P3’>tPO a IP3P1 Tta0״ ’*TM tPTP

 pj״t tta TTapn a tPoPan nt tpo״3
 אנט־ op .tPooj'Ttae װעכענםליכ?

oOan אויו p?a pa naopnn  a יד 
*n  a ,DotpooTaapr tta opo’ca ta 'i 

taopn־, p>a tta ױניאן ,ep'pto'oona 
ppa tta ,רולם m an oan צו tao םיס 

tpe.״n:pjppp»a ױניאז

 אינ־ בארו עסז. אינטערנעשאנעלגענ.
w דאםירם r w  DTP3g5

y װאוםען פאר ויך רעחשיםטרירען *ו םיטנלידער אלע אויף פאדערם tn .װאך

ttPl n־«TT*a3 tPOtPPtPP >R 0הא
a״ a ,ויצוננ ipetonptaa oan , t oatt

Tp:aopa ipo17 o n  ,:mooj't, אײנ־ 
’nt otpT*■ סאר געשםיםט שטיסינ tpT 

a o'tao פארשלאג tn o a rra  tp 
m״o n  ,ppipa aaa סאציאליםטישצן 

m a m  tmo oar'Ttap שוז *to o n 
ortap tPtoa'D't. ^סיטנלי in  tta

 פירםעס טנן now מלױמ געסס כאארד דזש.
אנױםענט מרלמעױודזון װאס

 ארבײט אתיםשיקען ארגײמ, גלײך טײלען ניט tmb םטרײק אץ שעסער 4
 —דעי• לײבאר םאר באצאחלען נים פאר און קאנםראקםארם, אוטםײד *ו

שעפער. םםרייקענדע די *וױשען פ^םע קליפשטײן

 Tatt סײנסינצ pa ואךpopp 1< די
tpoprtaa אין neap נצנען n n יתיאז 

pa װניאז נענפן a n  o ia tru ap וסײ 
ta*m די dpothj tp»o, ,פליפשסיין 

poiaroa’P ,rtpanrv't, .בראס pa 
.oaorm a

tpaan opoma ptapp ptn זיך •tmb 
op ta tpopt י י  זי tta מניאן a ar י

o n ניס p tptaPrn״n  pa ntrpan t 
tpbpv. כ»לפנאסים אײנינפ m an 

a״a אן ײר n m n  opmפי־יד זיי ׳

po| יר, כײ» n  ta יתיאז opn דורנ־ 
n n r  « osaopt און צײס -nt ,tta 

 ״t tPTptt םרייר, איז pp>o pm איצט
tpaaa •nt צו a בפױש׳ן jn: נל. 

«n opr מר״. דאלים  oar ■aa j״
 ota< עם וױ לאננ ,tta ,tpmra בלו̂נ

tta ,*p? לאך pt• אויס innp  tta* 
naoaa po ,o-wn נצד אןן P3Ppta 

p m a i״.IPB
n מניאן Tpaa pm נלייר טאראן 

))M a i t a a i t t o

ײסיר• oiPDTai לייױם אינטעמעשצנ?ל
dtpp ,װצלכ? ױניאן on  pa tpnan 

m  m a m  tan opnoon״*ipa aap 
pp לויפט wo־ t ,ooa on״*P3pi tPi

tv tm  IPO צו אפיל •taa tpotan 
pptpe m a m, צוליכ t״*pJTpo’ta t 

”tpo דינםם ױייגלימט־ 3tw Tn pa 
 איז׳ם ■naPPT tpoit ״t pa באװצנוננ

tmo iorp ווצלכע רצכט, מענשליכצ 
oan pptpa נצשטעלם אלעמצל Tpspn 

איינצנםום^כט. opt וױ
rt otn'tpra optt jt’PtTptpr n* 

tn  tmb 03aT3pnaa opn tao־ ‘•T P n 
 pa pm pa •naa3 tnotpptpp נצראל

an* איינשטיםינ בפאװ pi tpottpua* 
a |P3an Tpsn o n  ,matt נרויסצן 

n אײנפלום  •ma םיםנליחס־ Tn  pa 
 ניס tpton ״t .איז אינסצתצשאנעל

t tao tp mptTaa״Tp פליפס tn ױי 
 pa ״opaa באלאס Dtp tnpt װעלען

t n מהצלוציע OTn אחיםנ?נראכם 
pptpa m a m  tta ■napn nn אלס 

 n סז־״דימיאניסט. און ליםט8ם*צ'
pippin,? ייד לןזם n, :פפלנם
 pa •naps n’otpptpp נענעמל ,די

arra  ta’in >piarprtpoya. Tpttta* 
m p m  pa Ttoarmap n  ovo 

m״prum nr opeppppn pptpa spp 
w סלס D 'ito  o n  po m p m

oTtpp.
a opn pptpa m p m ניענצעגחפ 

)113 «**• p«w etto


