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w נײעד םױןװיסש, מרפישען פעממי w'״ 
יוניןן ק^קסאכער פון .

*

) *• ו י גן * )I ויי■ י
w ןוינעטןון «״ r it ?  g נעמאנט זײ און 
tg אויס־ און 1*■׳טטעי,ע זיך זארען ויי 

 האנען »ון קרייען, דאמע ז״ן הערען
 זיך טאן נ^ױידיגעגדען g ד׳ט דעריכער

ivenymg חענדעל צום: 
 I חמרד ױננער סײן
 גלייף געקדייעט ׳*וין װאדסט דו ווען

חעגער״ אלע מ*ט
 שענער, אפימ — זיין ׳פױן זאי און

 אינעדאשט ניס אױך דאך װאיסטו
) >I«1 װעלט די

 דעם אגענען ogn דעדצעחלען ר־ר
פיטיננ. אומ»ארםייאי׳ן»ען ואנענאנטען

 װאס ענטצילט ׳טעלי, האן ױנגער דער
 קאמונים• קרײען צו אגנעהוינען האט ער

 צוזאסעד מעגען, ארע דורך האט טי׳צ,
 בעדוסענע אזױ םיטינג g אוי(• גןרוטעז

 אכער, םארגיינעחער. אוםוארטייאי׳טע
 האט ׳שכל, װײניג םון צי ׳פרע?, סון צי
 זײן, צו דארף «ס ווי נעקרײעט נ־ט ער

ogn הערען, נעװאלט ניט קיינער איהם 
 דארטען זיינען װאס םאריערם, די װייל

 נענע־ פון׳ם נע׳ש־קם נעװען, אנװעזענד
 חאסוניס״ נע׳שטימט זיינעז נאיד, ראל
 אודאי םײדלאן־ •דא*ענט 30 די ;םי׳ש
 קאמױ מענער, פילע די און ,,אודא אוז

 גע״ זיכער זיינען היא»ער•, ניסטי׳פע
 צחאםען איע און קאטעיסטי׳ט, עסידם
 אי• דעם הערעז נעװאלט בעסער האבען

 סאםוניסטי׳שען פארהארטעװעםען טען
 הענדעל, ױננען ;ייעם דעם איידער האן,

 dv װי פרײען ניט נאך igp ױאס ,,ט׳פאי
זיין. צו דארף

 אײנינע ivzgn — ?י ער װיל װאם —
iyyspi|?p, אוים נעקומען זײנען װאס
פון׳ם סרייעז ogn העחןן נ״נעריגקייט

 נעיט — ער װיל וואס — האז. ױנגען
 װיל׳ער װאס בלאף? נייעם דעם םאר

 g — }'וױיס־פרעזירענט g — װערעז
וועלען. םאר׳ן טכה

 צו אננעחויבען ogn ׳טעלי װען און
 ypg זיינען ,igrpitfy |g פאר לרײען
, האל. םון׳ם אוועס
גװאל־ רעם פון םייל אײן איז םgד
 םעלא 1םיטינג'אי היסטאר״פען דינען

טעםפעל.
 tvsgo טיר יתלען טיי< *װייםע די

 ט׳פלים פייז זועלעז סיר װײי קיחוער,
 ברעננעז, דארםען ניט םאגלען ס״נע פון

 װאוגדער• אזוי איז נעשעחעניס די זױי<
 דארױ םען tg איגשערעסאנם, און נאר
 איז בײזײימז ניט זאך קײן םיט דאם

 נע׳פיכםע, א איז ךאט באפעפץתז.
 לאנד נרויםען gtg אין נאר םרעםט וואס

 אםעם, דעם נא*ט איזא, אמריסא. וױ
 דעם םארמטעלען אײך װעיען םיר און

 םיראװיט׳ש. םד. ■אליטימען, םעםעני
 רע־ נייער g ס׳*יח, נייער g איז דאס
 איע אויםלייזען געקוכמז איז וואם םער,

 די ייייר נתוכם און גלװ^ פיז »ידען
 עריוייזוננם votna זײן קלאוקםאכער.

 זעל־ דעם אין tro^gnpt ער האם רעדע
 *וזאםען אויר און טאנ, היסטאריעען בען
 םעפא אין מעיי, |gn ױמען דעם םיט

טעםיעל.
אויםנענומען, ניט האט דרשח זיין

ptĝ נייגערינע ניםעל די צװישען װײ< p* 
 װער :םורטלען נעחערם זיר האט סאכער

 דער .איז ווער 1 םיראװיםזו דער איז
 די ראטעווען פוםט װאס ם׳שיח, גייער

 נעםוזט האט סיראוױט׳ןו םר. ? טאנטרי
 צו־ האט ער װאס דעם סיט סאכען טט

 ער װעם סאי ציװ״טען g tg געזאנם
 װעם ער tg ,ivtgt <*ים פארנעםערען.
 tg שאנגרעם איז ניי g אריינבדעננעז

 אויפ־ Tt Pgt ױניאז פצאושםאכער די
אר־ דער װערען קוםען ער װעט <ייז«ן,

gt״:vt,*• ז־ד און gg’ng Mtg^ ״ ^ 
 iv;gt, לצים tg און • ■חדידענט. אויף

 ניי װייל צותערען, די צו זיך סען רףgר
 םענייר. r?g איז טעטעגי נײ און נאט

 י1אוי טgגעה ׳טוץ האנען ivsgspigpp די
, igp נענ־נ ויך ]W 'w v m טרעפען ויך 

gog? נאך w i r ; g  ;g׳c. װינ׳טען םיר 
 ׳ױ נלעס דgJ״ ברכה. און מזר איוזס

סיראוױטיט״. סר.
 דעד םון np’jr *ום מיר ?ומען איצט
 איז ogn טpg יעצטען צום נעשינטע,
 םון׳ם כטgנ דער אין נעװארעז נעיצפילם

טעטפעל. gpjra אין נאװעםנער, טען15
 IVPin פוז םעריע א לומט ער׳פטענס,

*fit ,לאסוניסטי׳שע כי־שונה׳דיגע נולען 
 חי־ דעם ׳שיער אאנען די װאס ?ולות,

 נעװעז, קעgט איז עס צויטיאיטע;. פעל
 און .“ויו עפען ״הימעל זא:ט, מען װי

 רעזא־ נעפילסטע טאל דרײ א רעדנאד
 זאל מעז »י פיראוױט׳ש, סד. םון לוציע

 און ל. »g ם. א. דעד צו װענדען ויך
 טאן אלt tg’ 1 דחמים איהד בעטעז
דםיניסטראציע.g דע־ גענען עפעם

 היםטאדײ חגר יך1 חאט דערפ־ט און
נע׳טרצסען. םיטיננ ער1ל

 האבעז םיר װאם אנט״טורדיגט נאי
 צדיל, דער tg ,lדיכטעgב צו פארנעסעז

 האט פערלשטײן, סייערפע ר׳ הנאון, הרנ
 און טיטינג, דעם אוי(י נעלרייעט או־ר
 אייגנעכעםעז ייר האט סיראװיטש םר.

z״d עולם, לאםוניסט־שען t tg” ן !אלען 
 איהס•, און נולען פיל אזוי ניט איתם
טאן. קרעח איין כאט׳ש לאזען

 א- געפינען יך1 װעט עס אויב פליו,
 •vu+s g צוזאסעג׳טםעלען װעט און לץ

^ ניט דאם^עצטע עד זאל דיע, ל ם ױ  א
.dp;s סון׳ם
 נעװען, pk |ge׳pjtfgp ד.י — ס. פ

 דא־ 22 :דורכםאל טרו־עדינער g נענאך,
האל... גאנצען אי; לארלעב

 פדאנצויזישע ״די
נאוונוננ״ ארנײסער

סאמאס. ז. דײוױד פון לעקםשור א
״ע ״די  באווע• ארבײטער םדאנצױז̂י

א טעכרע די איז גוגג״  װאס לעקטמור פו̂ן
 ז. דײװיד םון ווערען געהאיטעז וועט

 נאוחנםכער, טען19 דעם ׳שגת סאפאס,
 אוידײ דעם אין נאכגײטאג, אזײגער 2

 3 אינטערנעשאגעל, דער םון םארױם
סטריט. טע16 װעסט
באווע״ ארבײטער םראנצױזישע די

 דיסקױ אוםן ברײטעז א אויוי װעם גוגג
װערען. טירט

ױס  ױיעזידענט װײס האכמאן, דזש̂ו
 דער זײן װעם אינטערנעשאגעל, דער םון

טשערמאן.
װײ• םיר אז אױס, אונז זיר דוכט עס

 און ענגיישער דער װעגען עפעס סען
 םיר באוחגגונג. ארבײטער דײטשער

 דער וחגגען װײנינ זעהד אבער וױיסעז
כאוועגוגג. א*בײטער םראנצויזישער

 נים חאט באװעגוננ ארבײטעד סײן
 םיל אזױ סלחםה דער נאך דורכגעמאכט

 די װי ענדערועען עקסיעריםענטאיע
 די באוועגוננ. ארבײטער םראנצויזישע

 גאנצע א דורכגעםאכט האט באוועגונג
 •רינצי־ םייאזאםיע, איהר אין ענדעדונג

מעטאדען. אזן טאקטיק יען,
אינסטראק־ הוייט דער סאפאס, מר.

 אין פראביעםען יײבאר װענעז טאר
 לעק־ זועט ימלעדזש, לייבאר ברוקוואוד

 װיכ־ דער איבער שבת הײגטיגען טשורעז
מעמע. םיגער

 דעם גופ חײסס 41 מסאל םיפיננ»װ מזונפער נופ
נאלענאפיס- ױ םים נ«נײסען«ױם«פ

 דעם צו ומכןן דרײ כמיז יס׳איז *ז נעדמהם
*װענם ו8ױזריײוניח יװיםי

ת ב  חױז. א«ערא מאנהעטען םץ רום באל אץ דעצעםכער, סבםען דעם גאכם, ע
שפילען. פאױטװו ײעלען לאטעלע קלןףםער •יקאדילי װחײםםאן די —

 וויינינער אלץ ווערט ige א װאם
 ױני• נרייםעז צום ייך צוצונרײםינו צײם

 וױלם איחר אויב טאניג רײױגיאן טי
םאר־ ואן טאן, באננ גיט אײך Pgt «ם

 צו. גלײך ויד ודייט און נים נאכלעםיגם .
 193ווא 3 גיױו האט איחר tg מדעגקט

צײם.
 נע־ האט קאםיטע אראגד»ט«טס ױ
 פאר םארברייםוגנען נויםינע אלע סאבם

o n -.נע־ ניט האט סאמיטע די איתנד 
 נע־ און נעים סיין און םיח פײז אאארט

 ארםירטי־ש אויספומן ואל אלץ או מחן
 דן trig' ייז ערפאמ אן ןײן pgt און

eg אווענם םארנענינענם א זײן װקם 
n און ongsego וואי g ” t פריינד Igpgii 
 g אויוי Tt ותיען xm |gjg)g]g3 ייר

 אונםער־ פרעחליד אןפן נרויסארטינעז
 טאר־ ngyngi tvtgp םיר און האלםעז,

 gritwr-j היעם די m אױנאאנען.
:egn atong נר א וײןgםgרgר 

נזד איז og |gn איו og וױ

og די ייז1 אנוחסענד אויך װעלען 
 אין םהיטאנטען ארטיסטעז, ן,gטיארpא
 1יאינ האבען gלכgװ אנדערע אלע די

 אםױירם אופן rgrongo’vu א אױא
>o jm tv ױנימי אין rvt. ומלען אויר 

t” t ^gtgtag ימלכע לעסט׳פורערס, די 
 דים• gנgידrםאר די gnn’ggag חאבעז
g’mp^ און og ותלgאויר ז Mמוgtgנד 

חוידםםעוי. םענעח׳טיע נאנצע די זיין
 אװענט םgד םין פיכדפור הויפט די

 גא• ױעם רgלנgװ םאנץ, דער דין זחנם
 פאל די «וז םײימ םיט ווערעז נלײם

• לאפעלע. ntwtg>p וױיטםאז
 זgגינgםארנ האבעז װייען וואס די

 |g3'PDgngg]tg אן םארברעננען און
 םי• ttntPM3 קאנ׳מ אותנד םרעחל־כען

 דעפארם־ pgzgr״ppng אינ׳ם ימםס
םטריט. geltf וועםט 3 מענם,
 װאר- ארײגרעבענענדיג םי?עםם, די
 און רgלgך 1 1בלוי באםרעפען דראב,

םעהר. ניט

 סטי״ חעם און טאקערס, ,41 לאקאל
 ז״ער פיס נלײו איצט, חאנען ט״טערס,

 כאנײט אױך לאלאל, םונ׳ם כאנייאוננ
 באיענאטים, די מיט אגדימענט רעם

 טרי־ זועלען ארנייטעד די װעלנען דורף
׳שנירות. די אױף העכעדוננ א נען

 נלײך נעחט אנריפענט נײער דער
 ארביי־ די ליאפט. אין אריין װאך דיזע
 ׳שכימת־העכערונג רער פון װעלען טער

 tig ם?ייל מ־ניטום דער געניטען. נליין־
 וױ 1אי אנריסענט נייעס אי;׳ם װיידז׳טעס

 פליטערם ראלאר, 60 טאלערס :פאלגט
 ראל. 30 העלוערס פליטערס ראיאר, 43

 פון נעהעבעדט itnjm העפסטיטמערס
 סטיט׳טערס נאװעלטי .30 או־ף דאלאר
 אויוי דאלאר 28 םון געהעבערט װערען

^ האכען דועלכע ארנייטער, .30 ר ? ע ; 
 Igtnp װענינער אדער םיניםום רעם

דאלאד. 2 םון t'n g גלייר
 און ריס?וטירט איו נרימענטg דער

 כא־ גוט א אויף נעװארען גוטנעהייסען
 האט ?יינער מעםכער־םיטינ;. 1וגטע1

 Din גץגץן אויםצוזעצען װאס ognyt נ*ט
 שאפוגיסטי׳טע איינינע .DJgontg נייעם

 װענ g נעזוכט האבען װעלכע אנהענגער,
 יונלט, g צו- ערגעץ זיך צוצוט׳טעפען װי

 ם׳איז tg נעװארען, איבערצייגם דינעז
 וײערע ט־צעפען. צו ogn צו נ״טא זיד

 ?gjgz ~י111 אױסנעקו?ט האנען פראגען
 אז געזעהן, האבעז אנװעזענדע אלע איז

 ליטם נע־טטעלט םראנען אלץ !יינעז דאם
 פאקט דער ?אפוניזם. ל׳שם זוענען, שםים

tg pg גע״טםיטט ניט האבען אליין ויי 
אנריסעלט. דעם גענעז

באלעבא־ די מיט םאזיהאנדרוננען די
 האבען אנריכענט גײעם דעם ווענעז טים

 באראף, םעקרעטער ;ענעראל אננעפיהרט
׳זויים און נרינבערנ פרעזידענם װײס

 לאטי- אלם ׳«ײ האלפערין. ■רעזידענט
 • , צוס באריבט דעם גענראנם חאנען טע,

 <gp רי .41 לאקאל פון םעםנער־מיטינג
 איכע,־־ איינצעלחײטען ט׳יט האט םיטצ
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װארען.

 א פמ באריכטעט זיגמאן ■רעז.
,צו כאװעגוננ נאןױאנאלער

מיינערס זײ העלפען
-------- /

)1 ?ײפ *ון (אלוס
װירק• םון העידעךקאטןי א איו ״עס

 װעל• פון *ראיעטאריער, העילדישע ליך
 שטאר״ן איז כאװעגוגג ארבײטער די כע

 װי און סעגער, קעמפענדע אזעיכע מיט
 װען געפיהיט ?יך װאלטען טיר גלי<ןליך

 הילף טײל אונזער געכען זײ יזאנעז מיר
 אזוי זיר גויטיגען זײ װעיכעז אין

 םליבט הײליגע אונזער איז עס שטארק.
 סטרײקענדע העידײפע די ה^םען צו

 טיר װאס לעצטען םון׳ם קאסעראדען
האבען׳/
 פרעזײ האט באדיכט םון שלוס צום

 שאסט עס אז געזאגם, זיגמאז דעגט
 װאס באװעגונג מאסאװע א איצט זיך

 סטרײקענדע די העלםען נאר ניט װעט
 אויך װעיען וײ נאר פינאנציעל, מײנעױס

 נאקעמםען כח םאראײניגטען א מיט
 װעיכע איגדזשאנקש^ן, םעדעדאיל דעם

 געגען סטרײס דעם םאקטיש פארװערט
 קארפאריײ טףרםעאי פיטסבורנער דער

 אויפגעגעבען ניט װעט יןאםוי דער שאן.
װערען. געװאונען װעט ער ביז װעו־ען

מענש צעהנטער דער בלױז אמבין
חינט, ליעכ האבען אומ פון עהרםטע

 םבינים ױינען אומ םון װעניגע אבער «יא/
 א איז אונז טון מעהרהײט דער צו הינם. אױף
הונם. א זזונם

 םיגארעםם. מענ־שען'רויכערען םך אױך,#א »וי
 פעשטעדוט פײגשםעקער דער בלוח אבער

קװאליטעט. םאבאק
4

 םױראד דער איז צעחן פון אײנעם דעם םאר
.טעם אױןז זיך פערשםעהם ער, געםאבם. . . 
.אראםאם .  קײן tg בעגרײפט ער געשטאק. .

 פון שאפען בײם גרוים צו ניט 1אי הוצאח שום
 דעם פאר םיגארעט דער אי\ םױראד םױראד.

~ םאן, צעהננ}ען

MU
 םי• אויםעתעוועחנליכער דער

 אויסצתצ* דעם אר8 נארעט
 ח g כ ל װע םאז. װ^נליכעז

 בערעבטיגט pg רg י*פ םיחלם
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װ0 n א  d t o
פיימרפ ספױשת ױ

 םטרײקענדע הונגעריגע בראװע די פאר װערען געשייקט גלײר מוזען שיך און הלײדער שפײז,
ר. אװ פ. א. דער פון אפיל אױפץ אפ זיך רופט דגמאן םריזעדנט — םיטסבורג. אץ מײנערס

 בראװער אױסערגעװעהנייכער דער
no«p, אז שוין פיהרען םײנערס די װאס 

 ארױסגערוםען זזאט צײט, לאנגער א םאר
 ױניאךבאװעגונג איגעםײנע אן <אנד אין
 גרױ- זײער אין מײנערס די העלםען צו

נױט. סער
 דער דורך באקאנט שוין איז עס װי

 אכזרױת׳־ סטרײקערס די װערען פרעסע,
 קאמפאניע־יא־ די םון באהאנדערט דיג

 אויס־ םארשײדענע און ״נאנמעז״ ליצײ,
 נםשות, פראװאקאטארישע און װאורפען

 פא• א םאד יןאםפאניע דער דינען װאס
זיך איזדעקעװען און שקרים זילבערנע

מײגעדס. סטרײסענדע די איבער
 סטריײ םויזענטער און טױזענטער

 און פעלדער די אויף זיך װאלגערען קערס
 װאיר־ מאין ױנייטעד די װאס ביייײאר,

 אוים־ זײ סאר האט אכיעריקא אװ סערס
 דאדטען זיך װאלגערען עס געשטעיט.

 בארװע״ הונגעריגע, פאםי^עס, טאסען
 אן איז סיטואציע די נאקעטע. און סע

ערנםטע. אױסערגעװעהגליר
 ליײ אװ םעדערײשאז אםעריקעז די״

 איע צו אפיל אז ארויסגעשיהט האט באר
 קערפערשאםטעץ. אננעשיאסענע איהרע

אנדערעכ צזוישען װערט אפיל דעם אין

 םיטינגם גרופען דיםטריקט אה טשערדט
ארנײט n צו צוטױט ערשטער דער י

םיטגלידער• ברײטע די *דױשען אנטװיקלען װעמ פיהרערשאפט ױניאן די
זעלבסט־טעטיגקײט. א־לעכעדיגע שאפט

 װירק־ שטארקען א םאר באדען דער
 די בײ קאמפײז ארגאניזאציאנס זאמעז

 קיאוקמא״ די בײ אויך איז דרעס־טאכער
 — און אויסגעאקערט, איצט װערט כער,

 װאך יעצטע געסעלדעט האבען מיר װי
 די זועט — ״נערעכטיגסײט״ דער אין

 די צוױשען אנטװיקיוען פיהרעחטאפט
 דעם םאר זעיבסטעטיגקײט םיטגלידער

ארבײט. אדגאני:אציא;ס פון צװעק
 סײ סיזאן, נוטער ערװארטעטער דעד

 דרעסעס, די בײ סײ און ?יאותס די בײ
 העכ• דעם װערען-אױף אויסגעגוצט םוז

 אז שטײשר, אזא אויף און נדאד, סטען
 אטת׳ן אן אויף זאל ארגאניזאציע די

 זאיז ױניאן די און װערען םארשטארקט
 אינדוס־ דער איבער קאגטראינ א קריגען
 ױגיאךקאנ• דער דורך ביויז װײל מריע,
 אפ* מארקעט אין הפקרות די קען טראי

 עקאנאסישער דער און װערען געשאפט
 קיאוק די אין ארבײטער די פון לעבען

װערען. פארגעסערם שעפער דרעס און
דזשענע־ האט — צװעק, דעם צוליב

 בײם ערסלערט האכמאן מענעדזשער ראל
 — באארד דזשאינט םון מיטיגג לעצטען
 שאפ־טשערלײט ווערען געדוםען װעיען

 םיט װעט לאגע די און נרוםעךמיסיננעז
 אויך זוערען. דיםקוטירט נרינדליך ?ײ

•*ןלאוס״קאםיטעס. װערען גערוםען ייעלעז

פארצײכנים אינהאלט
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ב•  — באויכפ באארד דזעאינט .2 ?ײט
מאזער.

איטײלונג: יער8פילזודעל .3 ײט1
•ײדז«. שיקאגא׳ר A זײט
 טרײד״ פון לאגי? אין *ידעאל דער .5 זײט

 D — *רטיקעל) טער4( מגיאניזם
קורינסקי.

עדיםאריעלס. .0 ײט1
̂יטער דער .7 ?ײט ̂וק דער פאד «ריט ער  קל

 •D* — ארםיקעל) (לעצטער אינדוסםריע
זיגמאן.

 אידי־ אין •ראבלעמען עקאנאמיאע .8 זײט
לאנג. ה. — מעא״עי ״ען

 דץלןן. — גײעס • ׳דרעסםיזקזגרס׳ .9 זײט
סייעאםאן.

אדװ. #לוםען, נ״עס, .12 ,11 4° זײט

 צוזא־ טשערלײט די פון אויפגאבע די
 קלאוס־סאםיטעס און שאם־ די מיט .פעז

 אלגע־ צו גרײט זײ מאבען צו זײן װעט
 אײ און ארגאגיזאציאנס־ארבײט מײנער

 ארגאניזאציאנס־אר־ דער איז בערהויפט
 שע־ די אין און דיסטריסטען די םון בייט
 שאפ־ באטרעפענדע די וועיכע אין פעד

ארבײטען. קאמיטעס און טשערלײט
 אמאגיזאציאנס־ די װי דעם גאך .

 םיטינגען קיענערע אויף װעלען פיענער
 װערען. אויסגעארבײט און דיסקוטירט

 זוע־ אריבערגעטראגען םרענעד די װעיען
 דיסטריקט״ ארגאניזירטע גרויסע צו רען

 כחות די זועיען ארום אזוי און מיטינגען,
 װערען םארשטארהט און פארגרעסעדט

 ו.'י פון ?אאפעראציע הארציגע די און
 גרוײ א אויף ארבײטען װעט מיטגיידעי

פיאסשםאב. ארגאגיזירטען סען
 םיטינגעז אזעלכע םון אנהויב דער

 *גערעכטיגקײט״ די און װאן, די זײן װעט
 ברײטע די \ױםען יאזען םסתםא װעט

 ארגאניזא־ אלע פון םיטגלידערשאםט
 אר־ שארשײדענע די און ציאגס-פיענער
עטיגהײטען.5גאניזאציאנס־

. :אזוי געזאגט
 מײנערס 150,000 פאראן זיינען ״עס

 טויזענט הונדערט זעתס סטרײה. אין
 אז אפהענגיג זײנען קיגדער און םרויען

 םופ־ און הונהערט זיבען סטרײקערס, די
 מוזען נםשות מעגשליכע טויזענט ציג

געשוכט. און געקרײדט געשפײזט, װער<גן
 דער םון קאונסיל עקזעקוטיװ ד/גר

 אפע־ יײבאר אװ פעדערײשאן אמעריקעז
 מיטג?י• מיריאנען די צו דעריבער יזירט
 ארבײטעך״ ארגאניזירטער דער םון דער

 זלי דאס םרײנד, זײערע און באוועגונג
 סליײ שיײז, געלט, מיט העיםען זאיען

 הונגעוײגע די העלפט שיך. און דער
 העלפט םײגערם. םטרײקענדע בראװע

!סמרײק זײער געוױנען זײ
 עק־ דזשעגעראל אינטערנעשאנאל די

 צו דעריבער אפעלירט באארד זעסוטיװ
 אין זיך גריגדען צו םעמבערשיפ איהר

 איט םין אזא אױוי און רעליוײקאםיטעס
 םאר הילף ארגאניזירטע סעגליך מאכען

םײנערס. לײדענדע די
 זיך לאקאל יעדען אין דעריבער ?אלען

 די װי רעליןיײןאםיטעס, ארגאניזירען
 באל־ און פאר, שלאגט אינטערנעשאנאל

 ווערען. געשאפעז ג<ײר זאל הילף דיגע
ווע״ אװעקגעגעבען מײנערס די דארף עם
----- ----------- זיך טאר קײגער לעצטע. דאס םון רעז
 ס ױניאג דער אויןי א■ ?יך רוםען ױס,1̂ גאר װאס מיט העלםעז צו אנטזאגעז ניט
טעטיגהײט. פאר רוו• העלםען. קען ער

 אין נאו&ןז סעסרעסאר
 אויף נעטפ םאראנםא,

ראגע דארםינע
אװעל, געהט עס יענגער װאך א װאס

 טאראגטא אין לאגע די װערט אלץ
 אנגעצוײ םעהר א סאר<ןעט סלאוחמאכער

 קײ| ניט איז דעם איז שוידיג געגע.
 אומערטחגנליכע די װי אורזאך אנתר

 אין דארטען דזעדשען װאס באדימונגען
שעפער. ?יאוס די

 בא״ האט ױגיאן לל*וחכיאכער די
 טעטיגען א אגצופירען דארט שלאסעז

 אויסגוצען און קאםנײן ארגאניזאציאנס
 צום סטרײק א םאד געלעגענהײט יעדע

 ארגאניזאציאנס־ דער סעזאן. נעקסטען
 זואס באריכטעז די װעדליג יןאמפײן,

 ער־ אן געהט דארטעז, םון הריגען מיר
 דער״ סיזאז םון צײט די און פאלנרײך
 םער,חד דזשעגעראל דער זיך. נעגטערט

 אינטערנעשאנאל דער םון באראןי, טער
 בא־ צו טאראנטא שײז דעריבער םארט

 דער *מיט צוזאטען לאגע די מראכטען
באארד. דזשאינט דארטיגער

 ספעציעל איז באראןי • םעסרעטער
 טא־ דעד םיז געװארען איויסגערופען

 דיזען פאר באארד דזשאיגט ראנטאער
 באראטוגגען האבעז װעט ער צװעק.

 דזשאינט און עקזעהוטיזו לאלאלע םיט
 אדחד וועט ער און מעמבערס באאיד
 מעמבער. אלגעטײגע די דארטען סירעז

סיטינגען.
 זעהט דארטען איז לאגע די װי
 די ױגיאן. דער גוגםטען צום אויס אלעס

אין גוטשטעהעגד װעו*עז <ןלאוקםאכער

35 לאקאל פח כאאסטע ד־עחועהלטע
מיטינג גרױסעז s m איינגעשזוארען

 און ױניאן דער םון כויער די צװ״טען נעװען איםער זײנען פרעסערם די
— ארנאניזאציע דער םון גװארדיע פײער דער פאר נעװארעז באטראכם

i !יגםאן. פהחידענט !אגט
tg לgpgא צוריל װערט 35 ל 

 grgngDPg* דער פון צװ״ג עטארקער
tg’jp pgt ,לענינרײר egn םען otgpgt 

 איג• אײנדרולספולען שעהנעם, פונ׳ם זעהן
Dםg׳”לgeםיטיננ ן ogtt ל דעדgpgל egn

 דו גרײטעז לאגןאלם יארקער• נין גרויםע
עאמטענ פאו לעןװאח צו .
 די אין באטײליגען צו זיך ערווארטעט ווערט טיטגלידער צאל גרויסע

לא־ אין םיטיננ נאםינײשאן ערפאלגרײבער — עלעסשאנם. הײנםיגע
 גערעםעניש א — .23 לאקאל אין טעטינקײט פיבערחאפטע — .2 ראל
.9 לאקאל און 22 לאקאל אין קאנדידאטען אין

g םיבערהאםםע pg>g׳igE־prDge״e 
 אינ־ םארשײדענע די אין איצט הערשט

און יאר? נױ אין לאקאלעז טערנעשאנאל
 בא־ לאקאל יעדען איז און אוםנעגענד,

 אוז באגײםטערונג זיר םיהלט זונדער
אינטערנעשאנאל. דער צו טרײשאפט

 מעדר װאם אן נעמט טעטיגלײט די
 די סאסעךכאראקטער. א םעהר און

 אויף סא^ען די אין לומען מעםבערם
 לאסאלען. די םון רוןי װעלכען אירגעגד

 םון םימנגג א לאנג ניט געװען איז אט
 םענעדזשער עסטינג דער װי איז .23 לאה.

 האבען איבער אונז גיט םרימעט דזשאזעזי
 גרויסען א ארױסגעװיזעז מיםגלידער די

 אתאניזאציאנס* יעדער אין אינםערעס
 גע־ איז םיטיננ 23 לאקאל דעד פראגע.

זוארט. פון זין יעדען אין ערפאיג אן ווען

 אין אן נעהט טעטיגקײט זעלבע די *
 לא* ,22 לאסאל לאקאלען. אנדערע איע
 אויך שוין וזאבעז 2 לאקאל און 9 האל

 נאמינײשאך לעצ^נ זײערע אפגמהאלטען
 קײן איז לאסאל יעדען אין און מיטינגעז,

 סאנדידא־ אויןי נערעטעניש א הרע עין
 האבעז צו זוכט קאנדידאט יעדער טען.

 דער פון תדער בײם שטעחן צו עהרע די
 וױק איז ױניאן אינטערנעשאנאל גרויסער

 איבערגע״ און םעחיגמײט זײן װידםענען
 גרויסעי• דער םון דינסט דער צו בענהײט

 אלץ דאם מעמבערשיפ. אינטערנעשאגאל
 םון כח זואקסענדען דעם סימבאליוירט

אינטערנעשאנאל. דעד
לױפענ־ יעדער דעריבער טאהע זאל

 יזר צו םארםעדןלען ניט סאנדידאט דער
 יא• באטרעםענדעז זײן צו צײט איז מען
סאםיטע. עיעקשאז און אבדזשעהשאן קאל

 דעם נאװעטבער דינסטא:, אפגעהאלטען
טען.23
 אײנ״ זײגען באאמטע ערוועהלטע די •

 פרעזידעגט םון געװארען געשװאױרען
 פױיטטער• ?ײן אין האט ער און זיגםאן
 אנדערעס צוױשעז געזאנט רעדע חאםטע

:פאמט וױ
 געװען אלעטאל זײנען פחנסער ״די
 ווען און ױניאן, דער פוז בויער די צװישען

 גע־ זײ זײגען געדארםט, גאר האט מען
 םיז רײהעז םאדערשטע די איז שטאנעז

 זײנען סטרײס יעדען אין חאמף. יעדען
 םעהיגסטע און טעטיגםטע די געווען זײ

 ארבײט טאג־טעגליכער אין פיקעטס.
 בא״ פחגםערס די זײוען ױניאן דער םון

 םײער־גװארדיע דער םאר געװארען טראכט
 גע״ םען האט זײ ארגאגיזאציע. דער םון

 יעדען אין נזצגאנגען זײנען זײ און שיקט
 נלויב איך נעםאהר. יעדען אין און פײער

 מאכעז וועט לאקאי דער אז דעריבער,
 סײ את יאקאי, א אלס סײ םארטשריט

 ארבײטער נאגצער דער פון טײל א אלס
באװענונל׳.

 געעגרינט האט זעכיאן פרעזידענט וחנז
 די אײנגעשװאוירעז דאן ער האט רעדען

 האט אין באאטטע, ערװעהלטע נײמ
 מיטיננ פונ׳ם םיהרוגנ די איבערנענעבעז

 ברודער טשערמאן ניײערוועהלטעז חןם צו
 דורכנע־ גיענצעגד האם װעלכער ריעף,

 םארגע• ׳האט און מיטינג. דעם םיהרט
 הא- זועיכע רעדנער, אנדערע די שטעלט

 די מיט לאקאל דעם באנריסט װארים בען
 זיײ רעדנער די באאמטע. ערוועהלטע נײ
:נעװעז נען

 םאר• די םון םײנסטאוז, סעקרעטאר
 וױיס״ געווערהשאפטען, אידישע אײנינטע

)10 זײט אויןי («לוס
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 pflpp פװ טאװ חשאינט פוז מיטינג
ױניאן דרעםסאכער אח ־

מחרעטאר. םאזער, j »ון
a סון םיםיגנ » n 1באאר דויע^נם 

 דעם סר״ט*נ, ;ןװ^רען ט»נעה*רטען יז3
17|  װעסט 3 איז 1927 נ^וועםניר, «

םטרים. ®וטע
 היו«ל«ז. גתדער — ט׳טערר*!

. ן ע ם פ י ר ש ו צ
a (וײננעיאדען האט 22 י*ה*ר n 

 דעהע:*טען 2 ־טיקעז צו ב<וארד רדשא־נט
 װטחמן זייערע נעםען•אין צו איינטיי?

 נאארו עקזעהוםיװ און נאאםטע סאו
m וועיכע מעסנערס, m א»נעה«לטעז 

סורמן. pat ווערען
 ערחעהיט האט נאארד רזטאינט דער

 זאיעז װעיכע דעיענטטען שארגעגדע די
i טיט *וזאםען םיטען n און עלעת׳עאן 

 :P3P3 22* םון האפיטע אנרזיטעקשאן
 אין 38 יאסאי בייטאנא, לילי מוועסםער

ma־ip .2 לאסאל *וקןרסאן, ר.
i n ?עדױקיימאנא nארטמענט• 

o איגםארם־רט האט r » r n  o n ב«א־ד 
 ער1 םון פיםיננ :עט״נ׳שאפטליכער א אז

 לאקארע י1 און קאמיםע עמוקײשאנאל
 אין װערען אינעהאלטען װעט קאםיםעם

ipyup סארםזלירען *ו a n רא;ראם• 
o n  i *b יאהר ׳ן1פא !עיארטמענם 

1927*1928. •
 זײגען דעיעגאטען דרײ םאמעגרע די י

 זיין צו אטועזענד געװאחנן ערוחגחיט
 דעם םארטרעטען צו און םיטינג דעם יאױןי

,9 יאקאל והעז,$p ם. :באארד דזשאינט
 פארבעד, ס. און 10 לאקאל סטאלער, ם.

22 <אקאל
 <ײ אװ טשײמבער ״איטאליעז חור

 דזשאינט ס9ר אײנגעלאדען חאט באר״
 זײער צו דעלעגאטעז שיקען צו באארד

 טעז22 און טען21 דעם ?אנווענשאז
 7 הױז, ■יפעל׳ס דער איז 1928 יאנואר,

סטריט. טע16 איסט
 און ,48 לאקאל לאקסא, א. נרידער די

 עדװעהלם זײגען ,89 יאקאי באראני, א.
 קאנ־ דער צו דעתנאטעז איס געװארמז
וחננשאן.

ב&ריכמ: םענעדזשערם׳
 םע־ דזשענעראל האכמאן, ברודער

 געגע־ רעדע קורץע א אין האט נעדזשער,
 וועגען איבערבליס אן דעלעגאטעז די מנז
 קלאוק דעד אין סיטואציע איצםיגער חנר
אינדוסטריע. דרעס און

 קאמו־ די אז באריכטעט, האט *ר
i סםרייקס ערסלערט חאבען ניסטען w i 

 שאא קלאוק א ד^ירױס״ .n9 נירגמס
 בײדע שאי, דרעס א ^טארגולים״ *ון

i ױניאז m r.םאר־ דורך •רוביחגן, זײ ־
̂ נדאום׳ע שיחגנע .

n דאס-װעס מעױשיךדיזעשעיער,אדגײ 
 די ווייל אײגגעבען, ניט זיר אבער ?ײ

ס םום מניאן מ  אר־ די אז םעגייכעס א
דערםוז. לײדען גים זאלען בײטער

 ׳ באריכט דירעקפזאר׳ס ארו באארד
.1927 ס^םען, נאוועםבער

: ם ע מ י ם א ק
 דרעס ״בענדזשא דער םון קאםיטע א

 איז װעלכער עװענױ, טע7 — 491 ״קא.
 האט צײט, װאכען צװײ שוין סםרײס איז

 דעפארטםענם דרעם דער אז ©ארלאנגט
 א געמעז צו וועדען אינםםרואירט זאל

סטרײק. דעם איז טײל אקטיװעז םעהר
 גע־ איבערגעגעבעז איז םארלאננ דער

אפיס. צום װארען
באריכטען: םעגעדזשערם׳

 םון םענעדזשער נאגלער, י. ברודער י
 דעיארטםעגט סאונסיל אינדאסטריעל דעם
 םאד קאםייין ־סגר אז באריכטעט האם
 זעהד געװעזען איז שעפער זײנע אין דױם

צרםאלנרײך.
 שנעי אזוי אז ערקלערט אויך חאט ער

 אנםאנגעז ײידער זיד וועט ארבײט וױ
 קא־ צו נעםען זיך אםאי וױדער צר וועם

דױם. מקטען
 גום- אמ באריכט נאניער׳ם נרוחנר

w געווארען. געחײסעז
 םענעדזשער יערלמוםער, ס. ברודער

 איגדעיענדענט 1אי אםעריקאן דעם פון
 םאר או באוײכםעם חאט דעיארםםענט,

n דעם ענדינענדיג זואמנז, 4 יעצםע 
 דעיארטםענמ זײז חאט נאוועמנער, םען9

קאסילײגטס. 327 צו אטענדעט '
 זיײ קײםעס, דיסםשארדזש 31 די םח

ריאינ־ קײסעס 20 »יז ארבײמער נעז

 תאכעז םעיע 5 אין געװארען. סטײטעט
 כא- נעמען צו צוגצשטיסט ארבײטער די

 און ;שעיער די םארלאזען צו און צאהיט
 ניט ארבײטער די חאבעז פעלע דרײ אין

ווערען. ריאינסטײםעט געקענט
 גע־ נעוראפט זײנעז קאםפלײנטס 3

 זײ• ארבײטער די וואס דעם צױויב װארען
ערשינען. ניט נען

 נעװא- געמאכט זײגען קאמפלײנטס
 ניט חאבען װעיכע םירםעס 7 געגעז חן\

 אר־ די צװישען גלײר ארבײט די געטײיט
p אלע אין בײטער. v t פירמעס די זײנען 

טאן. צו ניט כמרזר דאס אינסטרואירט
 האבען פירמעס װאו סײסעס 6 אין

 די זייגען םקײל װײדזש דעם םארלעצט
 צו געװארען געשליכטעט קאםפלײגטס

:ארבײמער די גונםטען
 גע־ געםאכט זײנען קאכייליעטס 6

̂רשז געסעטעלט און װארען  נגט םאך געית
 יײבאר פאר אדבײטער זייערזן באצאהיען

דעי.
 גע־ געםאכט זײנעז קאטפיײנטס 4

 רע־ פאר געװארען געםעטעלט און װארען
װײדזשעס. די דוצירען
 גע• געמאכט זײנען האמפלײנטס 10
 פאר ארבײטער אינדױוידועלע םון װארעז

 זײערע ארבײםער די באצאהלען גים
 נע- געסעטעלט אומעדום און װײדזשעס,

ארבײטער. די גונסטען צו װארעז
 גע־ איז סאנטראל שא« דזשענעראנ א
 װי שעפער, 150 איז געײארעז מאכט
:פאמט
 אונטער אפערירט וזאבען שעפער 20

באדיננומעז. ניט־ױניאז
 ניט־ באשעםטיגט האבעז פירםעס 4
 זײנען פירמעם די ארבײםער. ױניאן

 באשעםמיגען צו געװארען אינסטרואירט
 אדבײטער די איז ארבײטער ױניאז בלויז
 קריגעז צו געװאוען אינםטרואירט זײנעז

 דעם פארלאזען אדער קארדס װאירקיננ
שאפ.
 מיט געסעטעלט האבעז םירמעס 7

ױגיאן. דער
 גע־ איבערגעגעכען זײנעז םירמעס 8

דעפם. ארג. דעם צו װארען
 בא־ אויך האט פערלםוטער ברודצר

 19 באזוכט האט אפיס זייז אז ריכטעט
 צײט דער םון משך אין שעפער ניט-ױניאז

:םאמט װי
 צו םארשפראכען האבעז םירםעס 6

 נעססטען אנסאננ ױניאן דער םיט סעטיעז
סיזאז״
 צו ענטזאגט זיך האבען םירםעס 3

אז  איבערנע־ ױינעז און אנריםענט סײגע̂ן
דעפם. ארג. צום געװארען נעבען
ועס 4  מיט אגרימענטס האבעז פי̂ר

ױניאן. דער
 אין דזשאבערס זײגען םירםעס 2

 נע־ איבערגעגעבען זײנעז געםען זײערע
דעפט. דזשאבינג צום װארען
 םעטעל־ א םארהאגדעלט םירםע 1
ױניאן. דער מיט מענט
ביזנעם. פון ארויס געחעץ םירמעס 3

 גע- געםאכט אויר זײנען קאםפלײגטס
 באשעפטײ םאד םירמעס 28 געגען ווארען

םעםבערס. ױניאן קײן ניט נען
 נעװא- געמאכם זײנעז קאמפלײנטם

 שנײדען אלייז םאר םירםעס 12 געגען רעז
ארבײט. די

 צו עגטזאגט זיך האבען םירםעם 4
 אונ־ צו םארשטעהער ױניאז א ערלויבען
 םירמעס דרײ ביכער. זײערע טערזוכען

 שטעלונג א אוז ארבײט קײז ניט האבען
 םירמע די ווערען. אפגעלעגט געמוזט האט

שטיקעל א נאך האט בראס.״ ״קערנער

סלןול ריפעראטארי5 איראן
 בראדוױי איסט 185-7
 4473 ארפדיארד מעל.

•רינצ. איראן, ע.* דזש.
ענגליש .1
רידזשענטס .2

 רידזשענטס קאלעדזש .3 .
נג .ביזנעס4 ביל̂ד

 •ערזענליכע און לעתרער בעס&דן די
י*חר. 27 «ור לעחרוגג

 קאסטען לעהרע םעםיגע
 בײנאכט איז בײטאג קאאסעז

צוגעאיקט. ורײ קאםאלאג
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Act of October S. 1917, aathorbcf on lanaary S. life

 אונ״ אזא עריויבעז צו צוגעשטיצזם צײט
טערזוכונג,

 איז באריכט ■ערלםוטער׳ס * גרוחנר
געווארען. גוטגעהײסען
 פון םענעדזשער םאסשאװיץ, בױודעד

 כא״ האט דעיארטמעגט, דרעס דעם
 דעם כיז אקטאבער טען7 דעם םון ריכטעט

 זײנען צײט דער אין נא^ועםנער. טען2
געװארען. אטענדעט סאםפלײנטס 41

 זייגען קײסעס דיסטשארדזש 10 איז
געײארען. ריאינסטײטעט ארבײטער אלע

געװא־ געםאכט זײגעז קאמפליעטס
 צוטײלען גיט םאר םירמעס 7 געגעז חנן
 די איז םאי יעדעז איז גיײך. אדבײט די

 צו־ צי געװארען אינסטרואירט םירמע
ת צװישען גלייך ארבײט די טײלען  א

שא«. אין מיאכות בעל
 ביזנעס די האבען צײט דער אין

 קא־ צו שעפער 187 באזוכם אײדזשענטס
 ױניאן אז זעהן צו אױך וױ דױס לעסםעז

אפגעהיט. װערען באדינגונגען
 שאפ 27 געהאט אויך האט אםים זײז

 אינדע־ און אסאסיאײשאן מיט םיטינגען
שעפער. פענדענט

גע־ געײארעז ערקלערט איז סטרײק א
 ניט םאר ״קא. דרעס *בעגדזשא דער גען

האט םירםע די אינסטרוקציעס. נאכסוםעז

 קאפד םריסעריגען א אױוי םארשפראכען,
 דעס אק •דײזען די סעםיען צו •יײנט,

 דעפארטמענם םינישינג און אפערײטיגג
 די און געשאז ניט אגער דאס חאט זי

 די אז דערזואוסט אויך זיר האט ױגיאן
 שאפ ניט־ױניאן א באשעםטינט פירמע
 1געווא אפמנסטאיט ארבײטער די זײנעז

ארבײט. דער םח רען
 איז באייכט מאסקאוױץ׳ם ברודער
געװארען. נוטגעהײסען
כאױכמ: םעגעדזשער׳ם תשענעראל

אז באריכטעט, חאט האכםאן ברודער
 אפגעהאיםען קאנםערענץ א איז װאך
 דעד םון םענעדזשמד דעם מיט געװארען

 געװיסע זואו אסאסיאײשאז אמעריקאן
 דיסקן־ זײנעז פראבלעמען אינדוםטריעלע

 זײנען צדדים בײדע און געווארען, טירט
רעזולםאטען. די םיט צוםרידען געװעזען

 שאפ אז ערקלערט אויך האט ער
 אפגעהאלמען וועלעז מיטינגען טשערמאן

 םיט * אנפאגגענדיג אווענד יעדען ווערעז
 כדי נאװפטבער, טען21 דעם םאגטאג,

 די צזױשען אסטױױטעט ארײנצובריינגען
 ארגאגיזײשאז דעם בטגע ארבײטער

דריױו.
 גע־ גוםגעהײסען איז באריכט דער
ווארען.

ו m פיױשערס גןלאוס
!אױפמערקזאם ׳י. װ. ג. ל. א.

 געװא־ נאםינירט זײנען לאקאל אולזער פון םיטגלידער פאלגענדע
 בע* לאקאלע 1פא םיטינג םעםבע! דזשענעראל אונזער כײ רען

 םאר שײנען1ע צו ערזוכט ױינען און ,1928 1יאד. דעם 1פא אםםע
קאםיטע אבחשעתשאן און עלעקשאן דער

פױ אוהד 11 נאװעמכעד, טען26 דעם שכ^
סטריט. טע25 איםט ו30 אםים, לאקאל אין

םענעדזשער. פאר
 ניק^לאס קוזרצםאן. דז״ײקאב חאליערן,
פעליקם רײען, »יז«ד^ר מורקין,

אײדזשענטס •ביזנעם פאר
ח. עלמערם, ם. א. םילער, קארל בערקאוויגי,

דזל#זוק ®רידםאן, איןזדאר סא%קין« דז^ײקאב חאל*ערן,
פעליקס רײען׳ חײמאן סאלצבערנ^ איזידאר װאלאך,

דיײו רעחוט, גײםען סטײגב^רג. חענרי װילעגבזגרג,

לאהאל פון טשערמאן פאר
טשארלעט קאחען, ל. ווײסםאן, סעם אםיסלאװסקי,

סעם. רוסעגאןי. • איזיד*ר סאר?יז« סעם גערמאן,
לואיס קאו»מאן,

דעלעגאטען באארד עסזעקוטױו פאר
 סעם אסיס^וזוסקי

 ווהרון באקאנאװסקי,
 סאראמאן בענדעך,

 קארל כערקאװיצי,
 סעם בערםאן,

 ם*ויס כלאס,
 ח. גארתער,

 סעם געראזטיין,
 מאקס ג^לדשטיזן,

 םאקס דאבקין.
 חערי דען,

או ה^ראוויץ, ^  ס
 חעגרי װילענבערג,

 חײםאן ׳\ואגמער
 עגי זײדען,

 עײא לאנדאו,
 גײטען ליס,

סעם לעפקאװיץ,

 -זעליג לײםםאן,
 אײב םארקוס,
*ו םײנער.  די

בין מיל־שםײן,  דו
 חינמאן גמםאז,

 אײב האקאזזסקי,
 חײטאן סאלגבערג.
 װאלף םםערלינג,

 ח. •ןןלמערם,
 בעקי «אלאק,

opie, עני 
 ם. פײגבער^

 דזשײק פריעדמאן,
 סאקם פריעדראן,
 דזשאו פריעדםאן,
 סעם צוקערסאן,
 לואיס קאופנזאן,

 אײברום קאחען,
* איזידאר קאהען.

 פיליפ ק^חעז,
 אײזאק קינדעז^ארסקי,

 ' סעם קאלבערג^
 םא?ס ׳כיס5ר,י

 אחרון רובין,
 אײב רא«קין,
 קלארא רא״קין,

 חעלען דאזעגבלום.

 ע. רא^עגבעדג.
 דז#ענעם ראזעגחעק,

 מארים רווםקין,
 פאול רודגיצקי,
 סעם רוסעגאן*,

מו רעהוט,  די
p ראכלין, ^ r n 

 . סעם טערםאן,
 סאקס טגיי־חגר,
סעם שצו?ין,

 «ם1 אויוי װעלען עושײנען נישט װעלען װעלכע טע1םיני3נ י1
ײעיען. אתיםנדשםעלט נים באלאם

 נעגען אנדזשעקשאגם האבען װעלכע םיטגלידער יעניגע די '
 ערזוכט זײנען קאנדידאטען גאםיגירטע די םון װעלכען 1גענ1אי

 און עלעקשאן דער צו ארנײצוכרענגען אבחשעקשאנם אזעלבע
קאםיטע. אנדזשעקשאן

י. װ. ג. ל. א. (םיןישערס) 9 באאדד.לאקאל עקזעקוטיװ
םענעדזשעי־. קוירצםאן, נ. ט־עערמאן. קויםםאן, ל.

?sBPgpp ו8יוני דעפ טיס שיד סויפס
i םון םיטגליחך־ אצע צו זיך lnijm 1םי n ארנאניויר־. 

a האבען ויעלכע שיו קויםעז צו אמײטעושאםם טער n 
 אינװימיד זויל, o»i 1אוי ױנייין אונזער םון מגמםיעל

ו זויל״ םםער ת a אויף ז n בעגתן 1סי שוך. 1םי לייגימ 
'*T שיך, הויםען צו נים D״m אט זעחט 1איה a n 

n*״ םיט שטעםפעל יתיאן v אוינען. אײנענע

ױניאן ווארקערם שוה אוו כוט
ר0לײב אװ ועדעריי^ן #סעויקאן יצי םיט פפיליאײטעד
.DD8D כאסמאז, סטוײמ, סאםער 246

בעין .ל ראס8םש קאאיס
סעהרעטפר־םרעזפ. געגערפל גענערצל־פרעזידענט
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טױיד דרעס און וױיםט סדךרט, און קלאוק 50 און 40 לאק. נ^לאדעלפיער אונזערע פון טעטיגקײט און לעבען װעגען פײרזש א

יי ו ב8ו יו י

 ע1יע 1םי זועלען אבטײלונג iyt'i אין
 טעםי־ םארשירענע ךי איבערגעבען ,יאך
 איז אהנעםייו א״ן יוניאן רדע פון י״ם

 צװיםטיגפײטען •׳»*« װענעז באזונדערם
 1« הילוי י1 ^טnג«םא האבען *יעלכע
 נע• װיכמינ אויך װאלט עם אםים. ױניאן

 װאו שעפער םון נייעם ה*בען צו װעז
i צװישען נעשלינטעם װערען םראנען n 
i םים םירנמ n ו י1”טשערל שאו ח  ז

 איג־ קעז װאם פאםיתננ יערע םשערםאן.
 גע־ אהי1 םיםנלידער nאונזע םערעםירען

 וואכעג־ 1אונזע אין אפשפינלוננ אן םינען
״נעחןכטינסײם״. בלאט

 פון האנדלוננ םאליד#רישע ױ
 תאנטראק- א אין ארבײטער ױ

שאפ. טינג
 ש«פ יוגיאן s םון מאנופעקטשורעי *
 איהם געםעלט עס אז ארוםגעזעהן זיך האט
 האט ער און ייזײ9טשער שאפ די ניט

 ערזועהיט זאל אגדערע אן אז פארלאגגט
 םאנױ דער ייעז ילאץ. איהר אויף װעחגן

 געיאזט דעם וועג^ האם םע?טשוחגר
 םון םענעדושער פאלען, ברודער זויסען

 אז געענטםערם איהם ער האט ױגיאן דער
 אר• די םיז ערזועהלט זוערען סשערליידים

 םון ב»שטי?זט ניט און שאם אין נייטער
מאנוםעסםשורערם. די

 ארביײ א האבען סיטינג שאפ בײם
 אר־ באװאוםםזיניגע װי געהאנדעלט טער

 אז ערהלערט און האנדלעז דארםעז בײטער
 םון אוסאכע ריכםיגע די אז ניױבען זײ

 ניט װייל מאנוםעחםשורער דער װאס דעם
 צױ צו פארלאנג זײן איז משערלײדי די

 ארבײטער די םון אײנימײט די שטערען
 ױגיאז די אפ היטען װעלכע שאם, אין

 דער םון הייזף דער םיט באדיגגונגען
 טשער• דער םיז ארבײם איבעתעמננעד

 אז באש^אםען דערםאר האבעז און לײדי,
 א ווען אמט. איז םארבלײבען זא< ױ

 נעלאזט האם ארבײמער די םון קאםיםע
 באש<וס זײער וועגען םירטע דער װיסען

 אזױ. אויב אז גאענמםער̂ג זײ םען האט
 זועט עס ביז ארבייט קײן זײן גיט וועט
 דער און םשערגײדי, אנדער קײז זײז ניט

זוארט. געחאלםעז תאט מאנוםעקםשוחגר
 די אוגטער אז זיר םארשםײט עס

 זואדטען צו געבױיבען איז אוםשסענדען
 האבען זועם מאנוםעקטשורער דער ביז

 זײן אז אויסצופאסען זעהן אין ארבײט
 ערגעץ ײערען געםאכט ניט זא< ארבײט

 איז עס און שאפ, האגטראקטיננ א אין
 קאנםראק״ א נעםינען צו געלונגעז וױרקייד

 באקר זזאבען זײ זחנלמנז אין שא• טינג
 מאכען, צי דדעסעס צאחל ק<ײ:ע א כמן

 ערקמרט האבען םיר װי שנעל אזוי .אבער
 ווע״ ארבײטער די און ?אנטראקטאד דעם
 ארבײט די איז שא^ אין לאגע דער גען

 אנגע־ פאר די און געײארעז אפגעשםעלט
 צורײןנעשיקט זײנען דרעםעם םאנגענע
 גע־י האט דאס ארײן. שאפ אין געװארען

 צװיס־ די און וױרקונג, געהצריגע די חאט
 צו געװארען געש<יכטעם איז טיגקייט
ארבײטער. די נונסטען

 װערט האנדלונג םאלידארישע
• אנערקענט.

 אױבעךדערי םון ןארבײטער די װען
ן שאם, מאנטען  ווע־ דעדװאוסט זיך הא̂ב

 ארביײ די פון האיטוננ בראװער דער גען
 זײ האבעז שאפ, האנטראקמינג אין טער

 אנערקע״ זײער אויסצודריסעז באשלאסען
 אר״ די גוטצוםאכען אויך דאנק, און נוע

 דער פארלוסט זײער פאר בײטער
ארבייט׳ אנגעםאנגענער

 אינסײד די איז אדבייטער אלע זאיעז
 ביײ א נעמען שעםער קאנטראסטיננ און

 אז װיםעז און פאסירונג דער םון שפיל
 ארביײ וןיאסעגבאװאוסטע זוי האנײעז

 םון אינטערעסען די אמכעסטעז דינט טער
טרײד. אין ארבײטער ארע

 אינטערנעשא־ םון מיטגלידער
 םילאדעלפיע אין לאקאל נאל

רעםערענדום. דעם שטיטען
 אלע האבען דאנערשטאג, פאריגעז

 אינטער־ דער םון לאהאלס םילאדעלםיער
 םײ ספעציעלע אפגעהאיטען נעשאנאל

 םון רעםערענדום דעם שםימעז צו טיננעז
 פראגע דער זועגען אינטערנעשאנאל, דעד
 די צו םארטרעטונג םראפארציאנעלער םון

 שטאדט, דער זועגען און סאנווענשאנם,
 געהאה״ ז̂א קאנווענשאן נעהסטע די װאו
װערען. טעז

 םאר־ איז אינסטיטוט לײבאר דער
 אינטערנעשא״ אן איז געװארען װאנדעלם

 זיך האבען עס װײל פאריאמענט, נא<
 רומס, מיטינג נרעסטע די אין םארזאמעלט

 69 ,53 ,40 לאקאיס די באזונדער יעדע
 און טרײד סקוירם און קיאוק םון 71 און

 דרעםםײסערס. און וױיסט 50 לאסאלס
 מי• אילע זייגען אוםשטענדעז די אונטער
 םעחר־ די און באזוכט גום געוועזען טינגען

 בא־ זיך האבעז וועיכע םיטגלידער סטע
 אױפריכ־ האבען מיטינגען די איז טײ<יגט

 ךי באהאנדע^ט אינטעליגענט איז טיג
 פארשכתהט איז אױסנאטע אן םראגען.

 געגנער פאטענטירםע פאר די ?עװעזען זיך
 האבען ע5וו/יל אינטערגעשאנאי, דער םון

 נאר זוע^ט דער אין איץ וועגען גערעדט
 לאגישען אײן קײן געהאט ניט האבען

 •ראיאר־ םאלשטעגדיגע םאר ארגוםענט
פארטרעטונג. ציאנצלער

 איז רעםערענדום פון רעזויוטאט דער
 דעם םאר םאיאריםצט אוגנעהײערע אן

 ־דעי *־פון פארנעשלאמנן װי אםענדמעגם
 אגגענוםעז און עקזעקוטיװ דזשענמרא^

 מצטער דער בײ םאיאריםעם א מיט
קאנװענשאן.

קאטוענ״ די זואו שטאדם, דער לועגען
 אונזע• האבען ווערען, געהאלםען זא< שאן
 יאקאיען ארויסגעװיזען םיטגלידער רע

א־ םאר געשםיםם אח פאטריאטיזם,  ם̂י
W אנדערע די םאר זוי םעהר דעינפיא i־ 

 אמעמײן אח זײגען םיטינגען די צער.
 י•5םיטגי די און גום, זעהר. דורכגעגאנגען

 זיך געלענענחײם די געהאם האבמן דער
 םון &ר*גע דער םים באקאנען צו פריוזער

 דאן און .םארטרעטוננ פראפארציאנעלער
שטימען. באװאוםםזינינ

װיםען דארפען מוםיםןס פױיז אונזקחן וז$ס
פרייזהז סעפמו װענען

לט,3 זײנעז װעלכע זאכען, פאדאן
 !יי־ ^פט זײ וועגען םען םוו דצד 1י»

in נייעס. ץטװאם װעגען װי n א•1ם 
 נעװים !אך איז #רײזען םעטאען פון נע
 קומט עם וזען םאל יעדעם און אלטע אז

 ע1אונזע pa באריכטען הערעז צו אויס
ו ?אםיטעס •רייז ת  טשערלײטע, *

 דא נאך וײנע) עס אז ע*עם זיר םיהלט
זוער®!. קלאו• דאריםען ײאם זאמז

הא־ 1םי װאס םיטימ, שא■ א נײ
 געהאג• זיך האט װאך, די געהאלטעז נען

 ־3P ■רײו גייע א עחוײלען וועגען דעלם
 געװא־ םיעד איז *לטע י1 ײייל טיטע,

in• איז עם און d w צזנעגאמעז 
n אז קריגען צו שױש־לאך n w 1זאלצ 

d אננענמן. יתלען w זיר• האט M* 
 קאםי• ײזm •1 א'| זײן צו »ז םיההם

o איז «ע n •ייד פיין ניט אי« שא■ 
P’J ; אז אחיםנעציינט, ויד האט עם 
i װאם דאס איז אותאכע יי n טאנר 

 *1» די D>nn און ײט1ש ,םע?טשורער
«i »1 אין זיינען װעלכע בײטעי, iײד 

”t• א איחם זאגען זײ אוינ ?אםיטע, i 
 פאײ עם ניט. נעםעלט איהם ױאם

 ביי*1א די חאנצן 1םי «ז זיך שםעהט
dip <מר p̂ u אז rwi Dip* זיין ניט 
 םאײ 1«א אנצונעטען, ניט אורזאבע ?ייז

 בײ•1א םעחינםטע אוז נעםגמ י1 הע־ט׳
וומ 1אי .1ײ1אע« זאלץן שא■ שון «ער

צר זײ זאיוען ■מיז, א סעטלען נעהען זײ
imrDppo««D dpi ipip>pip Drip, 

 גיט Dpn זיך זיד?ען און מר״ען אז
 די DnD־wt pd'c*p •רייז די געהן,

 P3>pit ,1נ״ם?1א א<ע פון אינטערעסען
 V 1ס»כע צו אום שא«, אין זײנען

>pap| פון t״ip בײטם־?ראפם1א — 
 פאר״ צו האב?ן זײ װאס איינצינע דאם

 ,Dan א נאר ניט האנען זײ און ?ויפען,
 פאר אײנצושט?למ זיך פליכט, « 1גא

a n רײז■ i n  tin .1 אמיים ip33אם 
 ציװיליזיר־ » אויוי jpipii ftptapa טוו
jpd •אוםז «inirDppD«»» i n  tP 

ipc'w d.ipi די ««p m i»  iniji n 
 T•« ײ !יננט שא•, t״t פאו־ ?אנען
P”i אדער זידלען ניט ײעט ip אבער r| 

a 1אוי n פארלאננען פאר ם״לםטען V 
?.”«! נאשטיםטצז
 1דארפ? dpd'o^p «רײ« אונזערע
w ,|pa»n ד*ם ip d̂pd » אר ױייו» 

ip«j ארבײט w i אייוזו ?וםע1פא 
 די |pn איז נץסאכט, ם1װע או־בייט די
 איײ inpor ip>pii שא■ אין 1בייטע1א

i םיט ניג n רייז■ pd'ddp יחנ| איז 
 ויי ויעלעו בייט,1א p«j u:'ip זײ

i איז צי ipina צוער׳שט n שויז ■וײיו 
introppeuno i וואגט נעםעטלעט, n 

Ip!* ער אז וויסןן d̂pd in . !ר״זי• 
**P ײ«1« די י«ן1ב»ח»נ און צײט אין

פןמד אונםערשםיצוננס הראנסקן דער
a ל»מל װני»ז, דרעסםאכער ־דעד אין

פארבעסערונ• אמעםײגע די אויסער
 דודך קריגט סעםבער יעדער װאס גמה
 לאקאל האט ױניאן, דער םון טאכט דער
 אונ״ קראנתעז א אויך דרעססאכער, ,50

 יע• 1.װעינכע םיט טעדשטיצועס״פאנד,
 צײט אין באנוצען זיך jyp םעםבער דער
 נוי• ניט איז דעם צו ?ראנקהײט. םון
 יעדער צאתלונגען. באזתדערע סײן םיג

 ױגיאן דער צו באלאעט װאס םעםבער,
 שולדיג איז און םאנאטעז דרײ איבער

 בא־ איז דױס, װאכען 8 װי םעהר ניט
 קראנקען װאך א דאלאר 6 צו רעכטיגט

 דער מיט אנפאגגענדיג אונטערשטיצומ,
 קױ גיט חראנקהײט. םון װאך צוױיטער

 ױגיאן יעדער אויוי װאס דעם אויוי קענדיג
 אויס״ אן זיר געםעט קארד םעםבערשי•

 װעגען פזגסטען װיכטיגסטע די םון צוג
 םאגד, אונטערשטיצונגס הראנקעז דעם

 מעם־ אוגזערע א<ע גיט אז אוים, צײגט
 םראגע, דער מיט באסאנט זײנען בערס

 טיספאר־ ארויס אפט קומען דערםאר און
שטענדניסען.

 '״iv דעריבער דארםען םעטבערס אלע
װערט סען װי שנעל אזוי אז םען:

 מעלדען דעט וועגען טען דארןי קראנק,
 ױניאן, חגר םיז סעקרעטערין דער צו

 צושטעלען אויך און ראזענםעלד, אײדא
 ״np צו אום סערטיםיקײט. ־דאקטאר א

 ניט שולדע זײן מען מוז בענעפיט, גען
 םײנט דאם דױס, זואכעז 8 םון םעהר
 שוי• זײן האן םעמבער א אז ניט, אבש*

 קרעען דארף ער װען איז םעהר« דיג
 אײנ״ דאן ער זאיו בענעפיט, קראנגען
 אײ• גוטשטעהענד זײן סוז ממן ׳ צאהלען.

זיך. םעלדעט םען י־ער
 דער בײ שוין האלטעז םיד װײל און
 איבערגע• מיר װילען דױס, םון םראגע

מעם־ צוױי צװישען געשפרער א בעז

 דער אט װעגען ױגיאן דער פון כערס
:םרא;ע

#מיד זאנט :מעסבער ערשטעד
 ארב״טעג״ איו, אז דאס, איז םארװאס

 דױס םײגע צאהל דיר, פון װײניגער דיג
 שורי ניט ס״גםאי נין און רעגעימעסיג,

 דו און װאכען, דרײ צוױי וױ טעהר דיג
 דיר פעלט עס אז אלעמאי זיך קלאגסט

דױס. אױף אויס
איך זאל װאס מעםבער: צװײטער

 פאר״ איך און pjtfo קומט עס אז טאן,
 װאם ;יט איך װײס דאלאר, ■אד א דין

4 זײ, מיט טאן צו םריהער
איף װאס טו מעםבער: ערשטער

 די פארשטײ געזאנט, מגסער אךער טו,
 וױ״ ומסט דו און איך וױ אזוי ז»ד
 זויפי? אז אץ־, וױיס ערשטעגס, סען.
 גע- איר װאלט מאכען, ניט זאי איך

 חא• םיר װען װײניגער םיע< נאר מאכם
 נעם דערפאר און ױניאן, קײז ניט נען
 טראכט און דױס די ארוגטמר באיד איך
 60 װיעעער םאך איך װען אז מיר,

 געמוזט אויף דאך איך װאלט םמנט
 אעניגע טרעםט עס װען און דורכהוםען,

 ײס1ו גארגיט, פארדין איך װאס װאמןן
 *ביסעינ זוערט עס װי שגעיל אזוי אז איך

 םאכען. גוט איך דארןי ארבײט, מעהוי
 וױךי טאגוםעקטשוח[רס די אז װײס איך
 און אויפחאלטען, גיט ױגיאז םײן לעז

צאהלמן. ניט דױס קײן םיר פאר
 מעכד אונזערע אז חאםען, װייצען םיר

i דער אז אײנזעהצן װעיעז בערס v 
 םאר• *ון גערעכט איז םזןםבער שטער

 גוט״ א זײן צו םײנט עס װאס שטעהמ
 — ױניאן דער אין מעםבער שטעהענדער

 און ארבײטער די םון ארגאגיזאציע די
ארבייטער. די םאר

 פארשידענאדםינע צו נױיס סױרסל װעסםייסערס
םיזאז זדנטעד פאד׳ן פעסיננױפ .

רןױענפעלד אײדא םון
 איז ?pi'ia אונזער םון pאויםנאב י1

 פאײ אזן אוים?<עתנ: י1 עגטוױסיל?] צו
n צוױישעו ײטpט'נpט װיילוננם p u w 

ת לי » a םאר .,1םי n 1טי זיינען צוג*ס 
o םיט בינדונג1פא ipap אין n *ײ>, 
א ד ״װיםענם און “rtip^ap 1נ  טריי

ליג״. ױניאן
 1םי האבען םעזאן dpi אנגעםאנגען

o 15 אן סיט n  iifBO'Wא?טאבער, 1טע 
j«p האבען 1םי װאו װאלי, ראוז :p־ 
i 1?שפיל העיג?ושו די ןעהן n  ipDiw 

 *3.1 זײ דיטער. ip»o«m פון .לײטונג
 *ipa פון יל8ש א ם1אויפנ?פיה בען

1131 w r, געהאט האבעז 1םי און K 
ipo'iu ד3ײ 3 פאתצניג?]. גײםםינען 

ipDPir די זיינען dipodpo אונזע! פון 
'»rni3BP»’n* >pi 1, 3 צוDJ3P 

ip פון םעםבער lie 3 היים i װאוםעגס 
id״i 1םי זואו <ינ, ן3ױני ipa3<i םאו־ 

i אויפ׳ן 1ש*אצי אין בראבט >pb ip”id 
 injpjpia dpi בײ אן1 און ייאלד 1אי

pD3P ט1ע1צוזאםעננע זיך «i n  |pjp 
d.״pj'dpo זוײטערדינער

a 27 אוי(* n־3•ל 1װעטבע3נ טצן 
rnipj 1ה3»ו־ויםפ נ3אײז־ט |3 םייר 

P”| תיס•3 1װעמ 1םי |.3ש״גנט3ױ 
 ipippp’iip זיך און םארנענם 7 הרען3&
װענט.3 אין 7

 שוין ipiyn |vuiD־"wai3B אלע
 .1?<אם? pippupi י1 םאר <עמאכט

 ,rpai’u .did — Dip»3 נטאג3ט
 *3D — »עגט3 דינםסאנ ?נגליש;

p’idp»t .11 גיע,3ל3■םיכ ציאל? :p ; 
 ,lPop?a3i« 1גײמע1א — ך3םיטװ

 ?לאםען י1 סאו־לעי. ר. I3D1U וד.
oin’Dpaw |p>pu סאו־בינ* אין וועדען 

a סיס דונג n ר3<ייב r t ip ^ p און 
jtpuo 1626 אין ,ain3«Pipn pip«t 
ro i3 םיטנלידער אוגזעדע ים.1םט 

אסא־m 11 אין אןיך זיך נאטײליגען
po' d װי ddk•  dp םארשטעהע! 1םא 

.1בײםע1א ט?1רנאניזי3 פון
 סים־ םאכעז ipdtpbdpp poopa רי

d״dpj:b ,dp אזוי jpp ז3 פאםירעז 
iniropptugD i׳ n 3 ם»כ?ז זאיל 

 ip ם3װ אויסרעכענען אין םיםםײס
n n• אײ 1שםיםטע3ב א םאר צטחל׳מ
 םיס־ ipa«n אייר Ipipp dp בייס.

d״ib  nptai3. dp»״ dpd’ddp, איבער 
o n, ז<ר איז in « ia in נװײזען3 איז 
ת 1פא וױכטיג נער?כט איז op װער י י  נ

 1?ײ?ר 13נעט םוז 1P33 031 צדזײס.
 נע־ חןoppaan, 3 גויט fw נעלאטען

i r״tp 1ײע1ע5זיד הן3 און•

ipr'D ־»pbi זש,1סאל? 13לײב פוז 
i אינםער n ער8זשאס1 סון לייטוננ 
1PDH•
i בע n סיר םוזעז נעל?נענהייט

 צום uijppipj3 און חונס 3 אויםדלי?עז
 םרייד־ װיםענם די און mp:»3P 13<ײנ
i 1סא ליג, |3יזני n אוםבאנרענצםער 

o אױי בײס1א אינז?ר אין םיםהילף n 
געביט•

 דעם אױפלעבען ניט לאזט
שא■״ ״םװעט

 נאד זיך געםינעז אוים, זמהם עס וױ
 נאך מנגקען װעיכע םאגוםעקטשורערס,

 וחגט עס שא■״״. ״וסוועם אלםעז דעם
 19ױני יעדען פאר נױטיג זײז דערימנר

 פרי״ איז אז אויג, אן האלטען צו םאן
 װעחנן געםאכט ניט הײזער װאטע

 וחג״ נעמאכט דארוי װאס ארבײט קײן
 ענט״ פוז יתי*ז די שא■. א אין חנן

 מים באקעםפען איבעל דעם שלאסעד
מיםיען. םעגליכע און נויטיגע אלע

ױ• די װ*ם בריעף, םאלגעגדער דער
זיך םאר חןדט ערהאלטען, האט ניאן

:אילייז
ראזעגפעלד, אײדע םים״

ױגיאן. דרעסמײסערס און זוײסם
- :ראזענםעלד םיס ״טײערע

 םיר האבען׳ םארלאננ אײער ״אויןי
 םיליא סאוט 2628 הויז די אונטערזוכט

 קינדער קלײנע אז געםונעז און סטרימ
 װא& באשעםטיגם, נעװעזען דארט זײגעז

געזעץ. געגען איז
 דע־ פון בױרא אינספעקשאן ״די

 אינדוסטרי און לײבאר אװ פארםםענט
 בא״ און אונטערזוכונג אן נעםאכם האם

 הויז פריװאט א איז דארט אז שיאסען
 ערלױבט נעז דארט קאז שאפ קײן איז

 זײנען װאס נײ־םאשינעז, די זוערען.
 באיד זיינען געװארען, געםזנען דארס

געװארעז. ארויסגענוסעז
 אונז געבעז םאר אײך דאנקען םיר״

 זעהר זײן װעלען און אינםארםאציע די
 איגפארסאציע זוײמערע פאר צופרידעז

 אנגעלענענהײמ. דיזער אין
אונטערשריבען,

אדאמם, ע. םיארענס
 בװרא סופערװײזער, םיעלד

תיגדער. און פרויען םאר
 דערװיסט װאס כמםבער, יעדער זאל

 מ־ ווערט עם װאו פלאץ, א פון זיך
 וראו איז חײםעז •רױואטע אין ארבײט
ת| גיײד באשעפטיגם, ווערען קינדער א  י
ױניאן. חנר םון אםים אין וױסען

J
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יוזנעמחו נעחעופ .
ף ^ י is יןק, ורעסער pi yp«w*» *•> ן
®j i r r, .ץ נאיוײנעגמ *י?אגן®

®עין» לעיײן, א״ב
■י — •■ ■*א—■׳■ ■ «

 ׳רורגי*זען ניט ד*ס טאו ס«ן ״דין,
 איע *װי׳פען װערען נאסאנט ד*פ.«זו

uiM׳r j סעמנערס אינסעדגע׳ע^נער“; 
 חאנען סיר ס׳טינ; m *.mb װןס ״ועהט

ס  1שוי נעדעני) ״איך ;“געיוןט וןייגט דן
ט  נעחזוט חטנען סיו װען יןךוד דעם ד
 ״אי, ;םיטינד » «ו דעפנערש פיר *וױ
אונ• »י| נאשויינען cm tm m װ«ן
 *ט ,“״נערענטיגקײט די )«י*טי« וער
o n תן  אזוי אט — םיטינגו״ פדאנפוו

*רױסנעהעג־ ורעסער, רי געךעדט האנןן
o 3 דאנעדפםא; ס׳ט־::, נאנ׳ן דיג nטען 

 דעם געמוט האבען סיר װאו ;אװעטנעד,
 אלס געסט וזשוב׳ע «וװיי ואנעז «ו גנוד

זינמאן, ם. •רעזידענט אונזער רעתעו,
ר אוז ת ח  פיחלענדיג און דעפניומר. נ

 סיטיגג דעם נוןשרײנען םייז טיט ד*ס
 פייע, װערען )רפריתננעשטעיט זועיען

o סאריאגמן װאס n — איך טו o n,
 זאל און װיםען, ײיע yp*o זאי«ן און ־

n אונזער «ווי װי װערעז, פאר*יינענט 
 אזוי «י און יע*ט, ׳פטעהט 18 יפקאי

זיי• ווי פוסטעװעט׳; ?רעסעל ,זינםאן׳ס
ױניאנס. נועכען ה׳דדען״ ,סעםער גן

אנ* עטװאס אױך איז 18 לאמאל
 לעצםער רער פוז נעווארעז נענריםןן י

 איי• װאס דעם םיט ןפידעםיע״ ״לינימר
 וױ זיינען סעסנערס ימיאן איטע נינע

 נע־ איז םען געװאדען. םארטזואדעט
תן  ניט זיד ל*?*ל, *ום פאסױו ײא

o טיט געקיםערט n דער פון שיקזאל 
 ארויסנעצ״נט מאר פילע און ױניאן,

 װעלט־ ״נעװעוענע די *ו סי«פאטין
 םיט זיי חאנען ײמינע ,“םפרזארנןר

 נלײ *ופזנפטיגע אא רײד זיסע
t>P ניז םארםיחרט. . .ניז . .  איז עס .

o משעחן n, האבען פירע \ואס 
 װעיעז מאסען די או פטראויםנעזעהן,

 זעחן און ארוסקופעז זיך *ייס חנר םיט
 און טאן, <װ רא האבען זיי ומםען סיט
 םון אפהערען זיר פאואנטיגנ םיט ראן
 פיט גע׳עעהן יעצם איז ואס אט און זײ.

 אןן לאקאל, אונזער םון סעםבער אײנינע
ײ זיווענדינ אזוי o נ n ,םאיען םיטינג 

מ איינינע אויוי נ<י«ן םיינע עי  פרע״ אז
 ענדערוננ אן םאר װאס אח, און סער,

 סייגט און םארנעקוםען. זײ אין איז עס
 נעצװאונ״ זײ חאט מען *? חלילח, איוזר,

o «ו גען n, נלא• טרייען לינסע די װי 
m ט דאו מי ״ חאט םען אדער V ו  א ז

now און נײן, אח, ? דערפאר נץטאן 
 נע• פאר * אנרופעז דא אויד וועל איו
 אינןרזויעען. זיך װעט איזזר און סןן.

מ מי  םאר־ <ײט, ױגיאן אלםע די װי אז
 און םרירטאן יאנאװת, פיננערחוט, )קוס

jn• טייע rw ניט ביז חאנעז װעלמ 
 פאר• זואמ»»ו נוט • נעחטט איםער יאגג

 איגער־ ין«ט זיך חאמן ,זיי״, טיידינען
 די פארםיחןרײפ און פא<מ זוי *ײנט,

 א פאר װאס און זימעז ״נעװעזענע״
 און — זזאט, ,סחןםןל״ זײער םס׳פוח

ײמן די אט לא• א*ן אונז םיט יע«וט ז
18 <mp. צאה־ דיום איס נאר גיט איז 

 וױפוט jrp«o נאר «<ײן, סעםנערם לענדע
 ארבײט, דער אין אריינגעײארםןן ויד

 אקטי־ אן נעטען םיםיננען, די »ו קוםעז
 םאר ?וםט װאס טלעס אין אנםײי ײען
 *וואםעז אח ױניאן, דער ארום און איז

 יד איבעוגענענענע טרייע אזעלכע םיט
נאלחפטײן, ד. נרידער די ווי <ײט, ניאז

 פריד־ םעסער, סודין, יוסםינ, דײיױס, פ.
נערפאװיץ, ברידער די חאפסאן, סאן,

גאלדטםײז, ם. און קטרט ד. דיפטאר, ס.
 זיכער סיר זײנען טנחנרע, פילע נאך אזן
 אונזער פאר ארביים נוטע סאן \tiVP «ו

מ ױניטו  לאחאל אונזער םאד און בנ
 אי־ און טרײ זוי *ײגןן «ו און נםרט״

 טעסנערס די יעצט זיינען עס בערגעבען
 אונ־ «ז נאײד דער נאוױיזם אונזערן,

r v i ,״ןסנ/ס־מיפ די װי םיםיננען. 
 עפעם און רוי, אונזער זװ w זיך העדט
 דא חאנען סיר זינט אז סיר זיך דטכם

 זײנען ,“עפידעםיע ״לינקע די גפתאט
נעװארןן; לײם ױניאז נעסערע »יע גאר

. o m םאראנט־ םקזזר יעדער פיחלם 
 די חלילח זאל «ם t» זו*רטלימײט,

 די אין אריינםאלעז גיט װידער ױניאו
»פון חענט  און *,inrnftuvB נתפע ,

 םרייחײט סעוזר יע«ם זיך *יינם דעדםאר
דזז טון י יי מ ס  סץן ימז ײי אח — «

 םי־ לטתאל <ע*םעז יונזער פאמפטפן
 איבער־ נעװפז איז חאל חןר ײאו סינג,
 םעסבערס, אלםע אונז׳נרע אלז סיט סילם

 or נאנ״ם׳םערתנ א פאר זואס םיט *ון
מן זײנע> פנןנו  אונזערע נעוואחמ אוי

i n  !eeyi די פון נמחילכט האט חאל 
םיז םנ ס ײאדי  כרטערסאז אונזןר וחנן •

ם האם תמט׳נל  זינםאן ■רעזידענט טא
ו און ת ו ו i נ r r a s n, מז און ר ת o ו n 
•tpopru ת װאמחד־בארע די  וועי־ ח

ו מ י » וזױזאל״ איגז טאר האט ח
m

תן i די י w m מן א אפנעחןדט, ח
ײ m ויאט׳• מ  גפ* באלד *ויז האס ד
f *יי*ם i l m מ מ ד וי א  געזןםען •יזנ י
ט *ח דיחי^ ס סי ײ מ מדי ײ י ויך נ  ז

jarm vm  t$ * t עםארס נאבומר אין

u
v m v v פײחש

אויסמממפ ם׳חןם זד חארמנין«מ נאװפרשע
שטסען מעםכערם וי פון ̂נ

.18 יאקאל מעםנער י,ארט, דייװ פיז
הא־ מיר ריטינג. א אונזערען ניי טירט או; ״נעװעזענער״ א מיך נאנעגענט . . . . . . . . ... . ......... * Miiwwwwy fifi ואגי ז-י  איהר ׳טריינט װ<ום ״נאך סיך: פרענט

 װען *ייט דער אין אונז, װענען אזעלנעס
 האױ נעפרעדינט ׳עטענדינ חאנען םיר

 נא׳עליסע די אויסגעפאלנט און מאגיע
״V מאסען נרייטע די םון

ױ  ווז שאריעפראכען איחם ה*נ «
 און הארמאניע טײערע זייער דערסאנען

 באשליסע. די אויסנעםאמט ה*ט מען »י
 פאר א נרעננען רעריבער דא װעי איך

 ויטש .הארמאגיע״ רי צ־י:ען vt פאקטען
»־א?ט'צירט. האנעז זיי

 64 לטהאל » ׳פיקאנא 1אי האנען טיר
no .זיו ערלויב איך רעגען־דאגטיען w 

 לאקאל נעסנמר דער איז ער אז זא;ען,
 האנדלוד טרײד־ױגיאז צו ק־דט עס װען
 ווערען לאמאל טין ביזנעם איע נען.

 נאאנד לאקאלע זייערע שון םארחאנרערט
 עקזעסוטױוע דער פון — הייסט דאם טע,
 נעטא; ניט װערט זאך קיין לאקאל. םון
 באארר. דזשאינט םון גוטהייסוגג דער אהן

 ארוםגעזעוזז, ױניאן די זיך האט לע*טענס
 טאקע זיי האנען שעפער *א־ א אין אז

 פריי־ מטע און ױניאן־סאנדישאנס גוטע
 אנ־ זײ האבעז ארבייט. װעניג נא־ זען,

 איז ״ליק״ דער װאו נאכשארשען נעהוינען
 זײער אז אויסנעפונען האנען זײ און

 קאנטרי. איז נעטאכט נאר װערט ארבייט
 טא- די טיט אויפנעגומן דאס חאבען זײ

 די פון ענטפער דער און •נופעהטשורערם
 ‘יוי זיי «ז נע\וען, איז מאנוםעקטיטודערס

 גא־ א און פרייזען אין רעדאקישאן א לען
 זעל־ די םאכען װעט יעדערער »ז ראגטיע

 האבען סטײלס רי װײל װ״דזישעם, בע
 נא־ זיך האט קאםיטע די נעביטען. זיר

 *ר־ כאסעס די םון אויםנעלאנט םירלין־
גומענטען.

שלום, צום נעקומעז איז יאקאל דער
 נוטע טיט װאכעךסאנרישאנס נוםע »ז

 װעניג אבער נוט, טאקע ז״נען פרייזעז
 1םו כל םוף וועט שעפער די אין ארנײט
 פראסט אדער סטאנדארד, דעם כרעכען

”t חאבענדינ :יט נערעדט, P זוע־ ארבייט 
 נע*װאוננעז זײן אלײן ארכייטער די לען
 זײ און הטנרישאנס, נזטע דו נז־ענען *ו

 דעם *ו געווענדעט דעריבער זיך חאנען
 דז״טאינט דער ראם. נאך באארד חשאינט

 אין זאך די ארוסנעדעדט האט נאארו
 נעזוע־ דעם אינסםרואירען *ו באשלאסען

 ד■ םיט זעהן *ו זיך םענעדזשער זזנגעם
 אננעלע־ דער אין ט#ן ע*עס און באסץס

• י נענהייט.
 טען איז םארהאגדלוננען זייגע נאר
 רעדז־ צו םארשטענתיש א צו נעסוםען

 ■ראצענט. 10 אויוי װיירזשעם די *יחנן
נע• םארגעיענט איז רעקאםענדאציע די

o ,18 יאקאל פון טעםנערס n דעבא־

 געפרענט און זאןג די ארומנערעדט בען
 נא• זײגעז זיי *י קאטוניסטען די ניי

 האנען מיר חאנדלען. צו אזוי רענטינט
 אעטעדנעשאנאל די װאם אננעזויזען זײ

 סאר איז קערוערשטפט העכערע » אלס
 זיג־ כרודער װאס און הלאוקסאכער, אונז,
 און אוגז. פאר טוט און :עטאן האט מאן
 בא• 2 נענען שטידעז »צ מיט איז דאן

 איע צוריהצושלײדערען נעױארען שלאסען
 נאשלאסען האבען מיר פארלויםדוננען.

 און אינטערגעשאנאל רער םיט שטעהן צו
 דזשענע־ פון האנדמננען די נוטצוחייםען

האנען םיר נאארד. עסזעקוטױו ראל

o נעטאכט אױםםערסזאם n נעוועזענפפ 
פארשריי• *ו דאם סעקרעטער רעהארדיננ

 <ןו נעזאנם, איהם חאנען םיר און נען,
די אקטיאר: יענער  פאלפ פון שטימע ,

נאט״. 1סי שטימע די איז
ס איז V פאסירט האט װאס אבער ״  ד

 םיטיננ דערםאגטען דעם םון פראטאקאל
 דער־ נעווען גיט ויטרם 1איי הײן איז

o ׳רוענען מאנט n .ם», ורען באשלום 
 y אזױ דאס איז װאס סאר : איהם םרענט
 דענקט ״װאס :ענטםערם און ער לאכט
y' םוז איר איחר, iv םאר• נארישתייט 

" > שרייבען
ז» ביי איז דאם םארשטעזוט, אירר

 נאכט א א■ סיטעם מען I נארישקייט א
 — זאכען, געװיסע נא׳פליסט מען און

 נאמיט צו עט םאכט און אײגער קוכיט
 דער אין טיו• אלעטעז און אהעס האט און

האר־ קאמוניםטישע איז ד*ם אט !ערד
1 S'llfB
 עש אז נעװארענט, זיי האבעז םיר

 l»t וועלען זיי -ייעז צייט, די קומעז װעט
 די און .חםאתי״. האחוען אין קלאפען

 לוםט איהר נעסוטען. שוין איז צייט
 םאר- םיר .ivp נענוינענע מיט איצט
 אײי אויף האלטען טיר אנער א״ך, גיבען

א׳ טוזעז זיר וועט איהר — אוינ אז  נ
ו לײט םיינע װערען און חיעוען

׳ן?8י8פ דער ־װיל װ»ס
— רעדא<ןט#ר: ברודער װערסחער

 אילטען מײן עגטפעדען מיד ער^וינט
 זײנס אויף *עררעטײן, מאיר ^קאגםען,

 םון ״טאג״ אין געדרוקט ארטישעי »!
נאװעםבער. טען3

 זאגעה איך װייל ערשטען *תם צום
 \\i מאכער סיאוק * *רייבט חוס אז

P in בא״ גוט איז װזנ<כער און 
 םאר טעטעקײט יערילשט״ן׳ס טיט האנט

דער״ און ױגי^ן, דער אין יאחרעז
 ניט ע»עס מיר זיך װיילט טאקע םאד

 געשריבען האט יערי^טײן אז ג^זיבעז
 זיך צײגט עס אױב און ארטיקע^ דאס

 גרויסען א זעהר איך האב יא, אז ארוים
 גילא- גיט עסעס איז עס אז פארדאכט,

 װאילט װײיו פאדשט^ד, זײן מיט טיג
 פאר מענש, :אדמאלער איס •ערלמטײן,

 זײנע אין םארטראכט זיך מאםענט אײן
 יױ דער אין עראיגערונגען םארגאנגענע

 ש*':על א אין טאז pip א און ניאז
 ארטײ דעם פון ■ערי^מטײנעז דעם אױוי
fiw א דערזעהן דארט זיכער ער װאילט 

 דער אין באשעפע;יש צודרײטע מאתע
 װאס ■איאץ, נארישען א םון געמטאי^ט
 געפעלען צו םיער איע אויף שירימט

עוילם. דעם
 טאקע * יאמיר יערילשטײן, מיסטער

JW, א\יסנעהא<• זײנט איהר װײט װי 
 רעדט איהר ארטיקעכ איתר איז טעז

 אויס״ בקי גדויסעד א זיין םון דארטמז
 פון ®א^יסיס אינדוסטריעילע צוארבײטע,!

 מאי א אויף איהר פארגעסט ױניאן. דער
 טויזענדער *ח ^ויזענדער אז טענט

 און יעצט נאד געדענסעז ?יאו?טאכער
VWP] טרויע״ אײערע פארגעסעז גארניט 

 אײערע םון דורכפאיע ריג־באריחםטע
 פאייסים׳)׳ אינדוסטריעױע אויסגעארבײטע

געלע־ האבעז װאס ?יאוקמאכער, די ,T■׳ -1■■־ ׳ --------־ • האבעז זײ אוז מעםבערס די םאר ווארעז ״ ־׳ ״
מיג גוטגעהייסען דאס טי ײנ/  אז זיכעד, איך ביז ארטיקעי, אײער m 1̂ רדע א

ןעג געבראכם אױד איז •ארט חן א ו בא־ זיך האט ייסעז די אױוי יעדעז בײ צןם ו  צום געװארען געבראכט אויד איז ■ארט
 אײגשטימינ איז איז באארד דושאיגט

נעװאחנן. מטגעחײסען
ארויסגעשטעיט, ג^ײר זיד האט עס

 •די ק?וגעי. א געװען איז מריט דער אז
 100 און 90 פארדיגט האבען ארבײטער

 90 וױדערהאיל: איך יייד. א דאיאר
100 tin זזי חעןנרע! און דא{ארm 

vwp\ טארדינען קילאו?מאכער די דאס \
 צ ?אטוניםטען די • אבער טוען װאס

 געלעגענ- גוטע א געהאט זיי חאבעז רא
 שנ\'# א?ראבאטישע זײערע טאר חײט

 בל&• זײער איז ארויסגע?וכמנן זײנען זײ
 םיחרער׳י *?ארויטע די אז ביעטעי, מײי

 די געבצן גע^וואיט חאבען 64 יאקאױ םיז
36 Dyoip אין רעדא?שאן אראצענט 

 נע־ איז םענעדזשער דעם נאר דזמעם,
 םײ<״ און ״רענ? די ראטעווען צו ױנגעז

 צעחן בלויז זײן זאל רעדאקשאן דער אז
!•ראצענט

 ״האר־ מין אזא אײך געפעלט וױ נו,
 דע• די בײ איז אײנער יעדער 1 םאניע״

 ד• םיחרער״ ?ארויטער ״א םאגאגען
 נעכט און צײט זײער אוועת גיבען װאס
 און ױניאז דער איז מעםבערס די ®אר

 זײ בײ ?ײנעז באצאהלט, גיט ?ריגעז
ע ט י ו ^  נאר האבען זײ און !םיחרער״ .

 םאד זײגעז זײ אז זאגעז, צו חוציח די
חארסאניע.

 זײ לאיאל וױ זעחן איצט װעיעז םיר
 די םוז באשליסע אױסגעטאלגט' חאבען

םאר. אנדער אז איז םקםבערס
 זוײ צו אנגעהויבען זיך חאט עס ורעז

 ברױ גצגיז םארלױםדוגנען די דערהאיען
 אוז יחנזידענם, אוגזער זיגםאז, דזנר
כרר, חאנעז איגטעת^זאגאי, רער בען

 גע״ חנדערער איז אחײם און ״*■יאדירט
 אונזער . מרײיאה אח םונטער נאנגען
 איגעמטאגענ^ די נעסײפט. איז ױגיאז

 אונז, צו *ורי? סוםעז פאדפיהדטע, די
 מיר וחניעז םאדאײניגםזנרחײם, איזג איו

ארבײם. דטע פ״י םאז ?ענעז

 םיט עםײכעל סאדקאסטי^ער א וױזעז
דער רעדט װאס :פראגע־צײכען א

י צוטוםעלט אײנפאך דאר איז ער V מענש
 פון רעדט איהר •ערלשטײן, םיסטער

 יוניאן, דער אין פיהרער אלס ערפאלג
 אויף איהר צײגט עקזעסיעל אן טאר און

 ניט אז זאגען, דא איך װיל סאױו^אנד,
 איז עם נאר אטת, גיט דאס איז נאר
 גיט װען אז םאהט, פארקערטער א גאר

 םע־ פאר די םון האנדלוגג טאתטי^זע די
 געשטאנען זײנען זואס מענמען, חעע

 וא•1 און פיהרעחשאםט, דער צו נאחענט
 צוריקגעהאל־ טא?ט םיט אצעםאל בען
 היצקאפ, אװאנטוריםטישען אײער טצז
 אױסמד ניט םליהעז װעלעז אײצר םיט

 און אריםס, די איז טײװעיל צום רעכענט
 געװארעז, •טור איץי «ן גאר צויעצט

 געמאכט, תל א ?יױולאנד סון איחר װאלט
 םענשענס עטלאכע די דאנת א נאר און

 קרע• צום ;יט און האנדלונג, מא?סיעע
 ניט הליװלאנד ^וטעהט אײך, אח דיט
 פאד־ און רואיגירטע די םון רייען זײ אין

 אײער װאו סענטערס, ױניאז * גיכמעטע
 נאר זיר האט זזאנט טוים״צומטערענדע

צוגעריחרט.
דערמאנען, צו אײך גענוג איז עם

 טאלידא, פון געמאכט חאט איהר װאם
 סינסעע- רואינירט האט װער אחײא.

 אײער םיט איחר ניט אויב יוגיאן, טעך
 אויםנערעכענטע״״״ גוט ,,ןעהר װילחנ,

 גע- איז װאס יאליסיס. אעדוסטריעלע
ץר וחנן  איז V באסטאן איז ערמאלג *י
 טראגט איהר ווען אז טא?ט * נים חנן
 װאלט צײט, איז דארט n® M נים זיך

 טרויערינען זעיבען דעם גצהאם באסטאן
 אײער מכח איז וואס און רעזויטאט.

 שי• איז טאגץ טױטעז מדים \voלעצ
קאגא?

 האש *?יאופטאכער ®יז חןדט איחר
 איחר. V זיגמאנען געגען •אראכםונג״ 1אי

w*־p w, קיאױד אז זאגעז צו זואגם 
i p m ע אײד האבען  :זאגט איהר ? י

P אדווטעמעםצן ?•גטאז <יבצרמם זאל 't

 אריעקר זאל און ױניאז, דער םין האנט
 דעם *זאבעז זאל װאם פרעזידענט א מען

 קלאוק״ די םון צוטרויען און 6רעספעס
 *— אםמר זיר איהר רעכענמ V מאכער

i די גאר זאל w א םאר — זײז ניט 
 <או, לאכם איהר קאנדידאט? םעגליכען

 דעם¥ װענען חלום׳ם איהר װען ניט,
 אינטעלײ באנוצען פון רעדט איהר

 םיהרעחפאםט? דער באצוג אין גענץ
 גערולס אלעטאל האט װעלכער איוזר,

 םעטא״ אזיאםי^ע נידעריגסטע די מיט
 האנם אײזעתער אן מיט גערולט ׳דעז
 האט װעלכער איהר אידעספאטן פין

 אק פארגאנגענהײט טראגײ?אםי׳פע א א
 באנוצען פון רעדט איהר V ױניאן דער

!אינטעליגענץ
 איהר אז צוגעבעז, איך םוז זאך אײן

 אוםבאגרענצמע געװאלדיגע א האט
 וױ געשםועסם, צוריס אבער, חוצפח.

 םאר• צו װאס איהר האט מען.זאגט,
1 לירען

דאס איז םארװאס טראכט: איך
 נעטםראפט? אזױ םאל? קלאופםאכעד

 אפקוםען, דאם דארוי זיגד װעלכע םאר
דעםא״ יעדער אװאנטוריסט, יעדעד װאס

 אויםגע• יעדעד לןארלאטאז, יעדער גאנ, ו
 םאראכטעטער ע?על םיט שפיגענער,

 קלאויד די םיז ליבע דער אויף קלײםט
 דעם םיז דעדט פערלשטײז מאכער.

עאנדעצ א ניט אײר איז בוגײםען. װארט
 אײער דאר איז בוגיםען װארט דער

 דאך האט איהר •ראדוקט. אײגענער
 גענען גענוצט װארט דצם עחפטער דעד

 ?אמױ די ױניאן, דער פון ׳פונאים די
ניסטען.

אנ^טענדע״ םון איהד דעדט יעצט
 קאםוניסטען. די צו באצוג אין ?ײט
 ליבער םײן אייו, בעט איך מיר, זאגט

 U• א װי איהר שפריגגט װאס פרײנד,
 איע• ניט םיר דאך װעט איהר יאץ¥

 !סרינציו לשם דאס טוט איהר אז ריידען,
גוט... זעהר אײן־ דאו קאז איר

 האט איהר אז וױיטער, זאגט איהר
 אין זיגםאנען םון םארגארעז געלאזט זיך
 איז־אםת, עס אויב איז ארײז* זאס

 אםט, דער אז איײה דאס דאר ׳צײגט
 יר דער אין געטראגעז האט איהר װאס
 אײך. םאר גרוים צו געװען איז ניאז

 pn צו זײז געדארםט האט ראלע אײער
 ׳שטצדטצל• P'>p א איז באהעיםער א

 אז םאקט, אנאנדער םון וױיס איו אבער
 פאר־ האבען מעמבער׳פיפ גחויסען די

 איחם האט איהר און קאי, אײער לאנגט
 זייגט איהד און אװעקלײגען. נעםוזט

ײנגעפא^ יאהר צװײ געלענעז טאקע  א
 אז זיסבארעכענט, איהר האט יעצט נאר

 ארױסנצ־ איהר זײט חרטה, האט איהר
 חאט איהר׳ און נארע דער םון חראכעז

 געהך.- אונאנגענעסעז אז ארויסגעלאזט
 םאמענט אײן אויןי אבער האט איהר

 רעמד דעם מאכט איוזר אז םאמעסעז,
 חנם אה| באלעבאם, דעם אהז נינג

?לאוהסאכער.
 אויב אז װײםער, דארט זאגט איהר

 ארײנצואװאר• זיך באשליסעז װעט איהר
 P'P אײד װעט באוועגונג, דער pא םעז
 אז דאם, הײסם צורימחאלטען. ניט זאד
 איחר »ז אײך, אז גמווענדט נאר איז עס

צ באשליםען נאר דארםט
זײט. איהר װאם טרויסער אריסער

 אײד אויא םיטלײד. אײך מיט האב איך
 ״חי װערםעל: דאס ^יידמליך זיד יאסט

.-איט גאו דאנמ חי עגד דעד איז
 פון װייטער דארטען רעדט אימר

 צט זינםאן. יחנזידענט טשאיזןנדז^זעז
 געוואד זײט איחר זײט אז אוים זעהם

 ?אם^ניםטצ|« די םיט סרײנד גוט רעז
 ױ' פון אױסגעלעתט זיד איזזר האם

 אז מיר חנרםאנט דאס ט׳צאלענדז^עז.
 חאם וואראנע א :טזךמה׳יע ערyייp א

 זינג״םומזמ א ^נצטמאלענדדפט אמאיל
w װער  ov וואס זינגען. בעסער 
ט או נאר וױל זי װאראנע, די «

N־■׳

* $

טרײד־יוניאנתם 'לאניק'פמ און
קורינםקי פיליפ כניז

ארטיקעל) טער4(
 פ»ר־ לוניאניזם טרײד דער אזוי וײ

 אין טקציאן דירעקטע ױ שטעהט
ק»םף* פאליטישען דעם

 דער וױ איצט ביז געזעהן האבען מיר
 די 1אי 1»רײ דרינגט ױניאניזם מרײד

 אײנ״ דער לעבען. םון םיםענישען טיפסטע
 גיט ער װאס איז איצט ניז חסרון צינער

 זאכען, אבסטראקטע פײן םיט bh ניט זיר
 שוקט ער אידעאליזם. אנסאלוטען םיט

 אויגען די אין װירקליכקײט הארטע די
 םון םארזארגונג די זיך פאר חאט אוז

 זעײ דעם טיט אינטערעסען. או;גע;בליפ
ען  טרײד סוקט-דער בליק פראקטישען י

קאםף. פאליטי^עז דעם אויף ױניאניזם
 ױנ״ טרײד צום גערעבט נים איז םעז
 םיט׳ן עס באסיטעלט םען װען יאויזס
 ױניא־ טרײד סימפעל״ און ״•ױר נאםעז
 םאראורטײלס־ א פשוט איז דאס ניזם.

 דער אז באצײכענען זויל וואס ווארט,
 דעם םיט אװעק םאכט ױניאניזם םרײד

 דער םיט פראצעס, געשיכטליכען גאנצען
 ^וירטשאפטס״ארדנונג, דער םון געשיכםע

 פאליטיק און חגכט דאס וועלכער םון
 גאנצע די <וײ< באאײגפלוסט. װערט

 גרוגד־ די איז קלאסען־ארדגונג הײנטיגע
 און װירטשאםטס־ארדנונג דער פון לאנע
 זיך אנטװיקלען קלאםעךרײבונגען אלע

 די םון אנםװיקלונגעז די םיט צוזאםען
 בלײבט זי זואס װירטשאפטס־ארדנונג

 םון סםערעז די װײ< אײביג, ניט לןײנמאל
 זיך בײטען אינטערעסען עקאנאסישע די

 כחות םארשײדענע די און אום
האלטען. םלחםת מאל אילע םוזען

 װאס געזעץ, היםטארישעז דעם אט
 ארויסגעבראכט, געניאל א^י האט מארקס

 טאקע און פארלײקענען, ניט קײנער קען
 רעכענם ער זױי< טרײד־ױדאניזם, דער
 עקא־ אזא |yp אומשטענדען, די מיט זיך

 צו ^איגנאריחגז. ניט געזעץ נאםישען
 און ״פױד װערטער די םים זיך באגוצעז
 פשוט חײסט ױניאניזם״ טרײד סימפעל

 שטיקעל אײנםאך אן םיט זיך באנוצען צו
 עקזיסםענץ. דער פאר סאםף אינ׳ם נעצײג

 פאליטישען דעם איגנארירעז ניט קען םען
 צו געהײםעז װאלט דאס װײל קאמף,

 קױ וועלכע ערשײנוננעז אלע איגגארירעז
 זײט געזעלשאםטליכער דער אין פאר םען

 םונקט עקזיסטענץ. םאר קאםף פונ׳ם
 זי מעהר זואם :םעגשהײם די וױ אזוי
 געצײג מעהר אלץ אנטװיסעלט, זיך ^־.אט
D*(rr עק־ םאר קאםוי דעם איז באגוצט זי 

 םארשײדענעם דעם דורך און זיסטענץ.
 מעחי אלץ געװארן ארבייט די איז געציע

 אין ארבײטער דער מוז אזוי םרוכטבאר,
 באלעבאטים־סלאס דעם םיט האביוי חגם

 ןואםע, יעדע נעצײג, יעדער אסוועגדעז
ענדציל. צום צוצוקומען נעהנםער כדי

 בא- איז האט קלאם הערשענדער דער
 דעם און פראדוקציאנכדטיטמז אלע זיץ

 געזעלשאםטליכע אלע איבער תאנטראל
 נוצט אח אינסםיטוציעם און ענינים

 אינטערעסעז. זײנע םאר אלצדינג אויס
 סאלײ אוגטערדריקט איז ארבײםער דער
 מא־ דער און ע?אנאםיש, .ווי אזױ טיש

 מוז ארבײטער, דער הערקולעם, דערנער
 אלעס, םון באזיצער דעם אט םיט שטעהן

 הערשענדן דעם גאט, אירדישעז דעם םיט
געביטען. אלע אויוי העםםען און ?לאס,

 טאר־ צו אן ארבײטער דער הױבט דאס •
 דער־ ער מעהר און םעהר װאס שטעהן
 בא־ םון םדרגח גרעסערער א צו ורײכט

וואוסטזײן.
ארבײטער״ היסטארישער דער דורך

 םון יאהרעז די אין אמעריקא איז צײט
 אויוי חאבען ארבײטער די \וען ,1885*86

 פלע־ םילע אין געביט פאליטי^עז דעם
 — נצזזח, שטיהעל א ארױסנעוױזען צער
 ױניאן טרײד אסערי?אנער די דאס האט

 ?אנ־ א בײ באגריסט. םרײדיג באװענונג
 איז יוואם כ, אזו ם. א. דער םון װענישאז

 ?אלאמבוס, אין געװארען אפגעהאלטען
 גאכד סעמױעל האט ,1886 איז אהײא,

:אנדעחןס צוױשען געזאגט פערס
 די םרײד מיט קאנסטאטיחנן ^מיר

 ארגא״ די םון א?ציע פאליטישע לעצטע
 רורך לאנד, אח דא ארבײטער ניזירםע
 דאס זייעםאנםטרידט האבען זײ װעלכער

 זײער וױיזען צו אנטשלאסעז זײנען זײ
 צוםרײ זײעגדיג םיר, םאבט. סאליטישע

 ארגא־ דער צו םאר שלאנעז דערםו?, חןן
 גאנ־ איבער׳ן ארבײטערשאפט ניזירטער

 דצרםיחרען זאלען זײ Dir לאנד, צעז
 סוןי, ביז׳ז ארויסטריםעז יעצטע דיערע

דעתריײ זאל ארבײטער־?לאס דער כדי

 װילט זועמען םבין. דער זײן זאל חזיר
 אײער pM זאל פערלשטיק, םרײנד איהר,
 וױיל ? םרײנד יעצטמזנ אײצרע ? םביז

 אינטער• דער מון מעםבצרשי• גרויסע די
מו צעשאנעל  און ^ויםגעשיינעז אײד חא

 םיסט. אויט׳ן ארויסנעװארםמז
% אכטוננ, טיט

. קאחז״ םארים .

 דורך םאדערונגען גערעכםע זײנע כען
אײנפלוס׳/ פאליטישען זײן אויסאיבען

 האט קאגווענשאן דאםאלסדיגע די
רעזאלוציע: םאמענדע די אגגענוםען
 אק איז ענין דאזעער ד*ר װי ״הױת

 אורזאכע די גע׳ווען םארגאנגענהײט דער
pn « ארבײטער־ די איז רײבונגען סך 

 האבען פרײד אונזער צו אבער רײו^ז,
 װי געזעהן יוואהלעז לעצטע די אין םיר

 כח זײער געצײגט האבען ארבײטער די
pn אג־ און שיקאגא םילװאקי, יארס, גױ 

 די אז באװײזט, דאס — פלעצער דערע
 זא־ ארבײטער די אז רײף שויז איז צײט

 נויטיגקײט דער װעגען באשליסען לען
 שטיפר בײם אקציע םאראײניגםעד א םון

קאסםען.
 אקציע אזא םון נויטיגקײט די ״הױת,

 פאליצײ די וױיל דרינגענד, זעהר איז
 אונטערדריקען צו באלעבאטים די העלםט

 די אויב און אוםנים, אלע אויף ארבײטער
 פינקערטאן־ די םון צושטערונגם־ארבײט

 קײן נעמען ניט -װעט אגענטור חנטעקטי^ו
 קרי־ דערפאר ארבײטער די מוזען םוף,
 פאליטי״ דער אין חלק גרעסערען א געז

— דעריבער — מאכט שער
האגווענ־ די אז באשלאסעז, עס ״זײ

 צושטימוגג םאלשטעגדיגע איהר גיט שאן
 באװע״ פאליטישער באזוגדערער א .םאר
ארבײטער״• דעם םון אקציע און גונג

 קאנ־ סינסינעטי דער בײ ,1896 אין
 די געװארעז ארױסגעגעבעז איז װענשאז,

דעקלאראציע: םאלגענדע
 און אונטערשטיצט ל. אװ ם. א. ״די
 םון שטימעז אוםאפהעגגיגע םאר ?עםםט
 אהן ארבײטער, אח ױניאניסטעז טרײד

 גע־ זײ פארטײ וועלכער צו אוגטערשײד
 ערװעהיען קעגען זאלען םיר כדי הערען,
 מא־ צו כדי רײזזען, אונזעדע םון מענער

 דורכםיהרעך זײ און נעזעצען נײע כען
 םאדע־ לעגיסלאטװוע םון ליניע חור לויט

 דער צו אח ל., אזו פ. א. דער םון רונגען
 םיט םאחיכערען אונז צײט זעלבער

 זאלען װאם געריכטען אוםפארטײאישע
 אינ־ דורך אונז איבער הערשען גיט

 ווערק־ א זײן ניט אויך זאלען און דזשאנח
רײכע. די םח הענט די אין צײג

 קאנצענפד איז ארבײט אונזער *הױת
 אינדוסטרײ p& םארםעז אלע גענען רירט
 בא־ עסאנאמישער און שקלאםעךײ עלער

 אונזער םארזוענדען םיר םחען טריבונג,
 פאר־ אלע באזײטיגען צו ענערגיע נאנצע

 און ציל צום פארטיײ?נעכטשאםט םון םען
 אײנ־ אן אלס זאל פראלעטאריאט דער

 צײט אין רעאגירען תראםט הײטליכע
װאהלען. די פון

 םארמולירמ זעיבע דאס איז p 1899א
 איז געזאגטע אויבען דאם אח געװארען

 אמע• די פון שטאנדפוג?ט חנר טאל אלע
 אפגע־ באוועגומ ױניאז טרײד ריקאנער

 יר טרײד אײנאטעאישער דער pd רעדט
 באװעגונג ױניאן םרײד די באוועגוננ. ניאן
 װײי שטאנדפונקט דעם אויןי שטעהן מוז
 טריט און שריט אוי!י אױם איר סוםט עס
 האט ?י — געזעץ דעם מיט ?עמםעז צו

 םיט און נעזעץ דעם טיט קעמפען געםוזט
 ווע־ צו אנערקענט םאכט יאליטישער דער
 איז הערפצרשאםט געזעצליכע א אלס רען

 בא־ p'p •רעדיגען גיט דעריבער סאז זי
 •ארלאםעגט ״רער אז לאזונגעז, נאלע

 עי און גייסט םון םונק יעדעןי אויס לעשט
 דע־ םוז שטראם כלוטיפען דעם לויז לאזט

 טרײם־ לאזונגען אזעלכע פון *וואלוציאן/
 אנארכיסטען םילע שױן אםילו זיך לע\
א םעריסאן א. דר. אפ  בראשורע אין.

 טעטיגסײט״ פאליטישע די און ״אנארכיזם
 לאזונגען אזעלכע געגען ארנומענטירט

 אז וױיזט ער ראגיש. און שארןי גאנץ
 די אז שטײגער) אנארכיסטישען אן (אויןי

 געםאכט ניט קאן רעװאלוציע סאצ^אלע
 גאר םמוכיה םון פעיד אײן אויף װערען

 געזעלשאםטליכער טון םעלדער אלע אויף
טעטיגסײט׳/
 .ווערט ױניאדזם טרייד דער םארװאס

 אויסגע־ זוערט און םיסםארשטאנעז
 גע״ איז ױני^וגיזם םיםפעל אלס טײטשם

 PD אױגען די איז חן גענונ גיט םינט
 סאציאליםטישעז םונ׳ם מעגשען, אייניגע

 טרײד חנר זואס דערםאר איז -עלעמעגט
 פראגע דער צו צו גיט טרעט ױגיאגיזם

 חטג־ איז מ*ר?םיסטיש ארטאדאהסיש
 אײגענ־ צו זעלבסטשטענדע, צו ״דעלט
• עניז• גאנצעז דעם אין ארטיג

 די באםראכט ױניאניזם טרײד חנר
 אזױ סרבײםער םוג׳ם פראנע ע?אנאטישע

 געיעל״ די באסיאכט אנארמסט דער װי
 ארגאניזאציע. שע אאליט איהר און שאפט

 פרײ־ שטאט פודם אנצוםננען אנשטאט
 אט?ינ׳ס1פר* (זעח אנארכיסם דער דיגט

 אײנ־ פוג׳ם פריחער אנצוםאנגען וועדק)
 עי געחט דאז און םענשעז םרײצז צעמעם

 געזעלשאפט. םרײער דער צו איבער ערשט
 שט״דידמ פדאגען עפאנאםישע pא אויך
 באחנרטנישע די פרײמנר אנארכיסם חןר
 די און םענשזנן איעצעלנעם דעם םוז

 מאכט pn p» האט ער וועיכע מיםעי
dim ן איז באפרידינען, צו זיי  ארשט מ

ראדו?ציאז1 מון פדאגע די ער באמראכם

 װ. אז. א. פונקציעס רעגירוגגס אויסטויש,
 יױ טרײד דער טרעט ערשטען אלעם צו

 עקאנאםישע דער צו גלײך צו גיאגיזם
 דעם ער לעגט פראגע דער אויןי און םראנע
 סטראטע־ איהר איז דאס געוױכט. הויפט
 זי םאבט דא pk פוגהט, םלחטמ גישער
. שלאכט. איהר

 ניט זיך זויל טרײד״ױגיאגיזם דער
 טהעאריע » אין פלפול, א אין ארײנלאזען

 װער־ גריכישע צװײ די אױסצוטײטשען
 נאר — פאליטיק און עקאנאםיק טער

 נעמליך, פשט. אהן פסוק צום צו געהט
 קערפער־ אינדוסטריעלע אן איז ױניאן די

 זאגט קערםעדשאפט, דער אין און שאפם
 םוג׳ם ה^פנונג די לעט ױניאניזם, דער
 נויטעער א אום און — ארבײטער לוין

 גע־ גיט זאל ארבײטער דעם פאר געזעץ
 מוז אונקאנסטיטוציאנעל, װערען פאכט

 די איז דורכפיהרען בעםאר געזעץ דעם זי
ווענען זיך האט גאמםערס רײהען. ױניאז

:אויסנעדריקט אזוי ענין דעם
y איז טרײדם מאנכע אין n אכט 

 אײנגעפיהרט טאג ארבײטס שטונדיגער
 דאס געזעץ. דעם דורך פריהער געװארען

 םיזורי םון טינעז די אין פאסירט האט
 אתאניזאציע זײער איז ױצא פועל אלס

 איהר מיט און שוואכעה אלץ געװארעז
 גײסם דער פארשװאונדעז איז צוזאמען

 קאלאראדא אין מײנער די פראגרעם. םון »
 םון ביכער געזעץ די אין אז באהױפטען,

 8 אז פאר געזעץ א דא איז שטאט זײער
 די אין אבער טאג ארבײטס שטונדיגען

 ארבײטס־ שטונדעער 8 רער איז םינען
 עקאגאםישער דער ערשט ניטא. טאג
 געזע״ן דעם ארויםגעצװאונגען האט קאמ̂ן
 שטאט די םון אויםםערקזאםקײט די אויןי

 האט ־קריג בירגער דער אױטאריטעטען.
 צו פאלק אמעריקאנער דעם געצװאונגען
 םען קאן p^ געזעץ םיט דאס באנרײפען

װירקליכקײט. די ענדערען ניט נאך
 צי־ נעבראכטער װאס גאד דער אין אט
 אוים־ די ליגט גאםפערםען pd טאטע

 םונ׳ם אקציאן דירעקטע רי pd טײטשונג
 אײגםאבסייט זייין ph ױניאגיזם םרײד

 םיט׳ן איהם באטיםעלט םען װעלכע םיט
 זוײל ױניאגזים׳/ טרײד ״סיסאעל נאםען

 א זיין צו נאר ?וכט ױניאגיזס דער
 פא־ ישערDאנאpע אן רורך כח װירקזאטער

 עקאנאםי־ ארנאניזירטער אן דורך <יסי,
 אתאגיזירטעד דער םיט און םאכט. שער

 די אין אײנםלום אן האבען זי וױל טאכט
קערפערשאםטען. עזעצגעבענחנ

 פאר־ זײן נים ױניאן די וױל אויך
 םאר־ פאליטישע געװיסע א צו פליכטעם

 כאםש סאציאליםטישע, רי לםשל, וױ, םײ,
 באוועגוננ ױניאן טרײד דער םון צי< דער
 ארביײ אלגעםײגער דער םח ציל דער איו

 גע״ די—םאציאליזם דער—באוועגוננ טער
 אינ־ די םון אנפיחרונג זעלשאפטליכע

 אבער םוז ױניאז טרײד די דוסטריעז.
 לאגישער, םיל אװעקשטעלען ציל דעם

 םוז עס םמשוח׳דעער. און פראסטישער
 טערמינען די pא -ווערען אוועקגעשטעלט

 םראק־ איהר אין ױניאניזם. טרײד םונ׳ם
 זײן ניט באווענונג די ?אן וועג טישען

־ האםפראטיםעז pd פשרות, פון רײן  א ־
 גליײ דער פון אװעק געהם װאס טאקטיק

 קלאסעז ?אנסעקװענטעז פונ׳ם ליניע כער
 םוז נאוועגונג ױניאן טרײד די ?אמף.

 אונ־ םולע זײן זינען אין אבער.האבען
 PD איז ױגיאױזס דער װײל אפהענגיקײט,

 םארשײ צו נוטה איז װאם כאראקטער א
קאמפראםיסען. דעגע

 םאי קאמו* דער איז ױניאניזם בײם
 דער און זאך. הויאט די רעםארםען הלײנע

 םאר אבער למצטעז. צוס ערשט הוטט ציל
 דער 1אי מארפסיסט ארטאדאקסישעז דעם

 באװאוסטזײז פלאסען •אליטישער רײנער
 םארבעםע־ געװיפע א וױ זױכםיגער םיל
לעבען. טעגליבען טאנ חנם pא רוננ

דארוי זי װען פארטײ סאליטישע א

 קאן פרינציפען, אירע מיט ארויסטרעטען
 ראדיקאל״ די מאכען צו םארגינען זיך זי

 אײגשטעיעז זיך און דעקרעראציעס סטע
 זי פאדערוננען. ראדימארסטע די פאר
 אין זי װײל דערפאר טאקע טאן דאס לאז

 די אז פאקט, דעם pc פאראויס באװאוסט
 pא דורכפאהרבאר ניט זײנען פארערוגגען

 װערעז. פארזוירקליכט גלײך ניט קאנען
 ניט זיך אופן בשום קאן ױניאן א אכער

 גאנצ* די װײל דאס טאץ, צו םארגינען
 םאר״ פאדערען װעט מעםבערשיפ ױניאן

 זעהן װעלען װעט און אנטװארטליכתײט
 םאר״ זארען פאדערוננען די »ז לעבעז אין

יווערען. װױקליכט
 זיך למשל, קאז, פארטײ פאליטישע א

 גע״ א אויף אײנצוגעהן ניט םארגינמן
 שטײט זי װען אפילו ?אםפראסיס װיסען

 גרויסע איהר פאדלירען צו געפאר א אין
 פארטײ די װי לאנג אזוי מעםבערשיפ

 ענטוזײ רעוואלוציאנערען א מיט בלײבט
 תאן ױניאן א אבער עלעםעגט. אסטישעז

 פאר־ ניט מיטעל פארגעניגעגס אזא זיך
גינען.

 יױ טרײד א pם קאסף ?יאסען דער
 א מאנעװרירענדער. א איעסאל איז ניאן

 די מיט רעכענען נאר ניט זיך מוז ױניאז
 געגען מאכט דער מיט אויך נאר מיגשע,
 דאריבער קאז זי pא קעמ״ט זי װעלכער

 פאליטישע א pם לאגע דער אין זײז ניט
 לויטן אלעמאל געהן זאל װאס פארטײ

פרינציפ. טעארעטישען אבסטראסטען
 בא• ױניאז טרײד די רעם, אויסער

 pe צוזאםענגעשטעלט זײענדיג וועגונג,
 זי מוז עלעמענם, םארשידענארטיהען א

 אײגיגקײט די אויםצוהאלטען שטרעבען
 ניט דאריבער קאן איז רײהען איהרע אין

 זאלען מיטגלידער איד«רע אז אויסםיהרעז
 האסםען• שטים בײם םאן pאי וױ שטיםען

 צופאלען װאלט באווענונג ױניאן טרײד די
 שטרע״ אזא דורך שטיקער אויף געווארען

 מאכט די ניט דאריבער האט זי בונג.
 אננעמען גאר קאן זי דורכצוםיהרען. דאם

 און ענין אזא זוענען באשלוס געוױסען א
 pא םעםבערס די צו רעתאמענדירען דאס
 בײ ,1901 אין אפיעל. אן םון םארטע דער
 pא ל., אוו פ. א. דער םון קאנװענשאן חגר

 םאל־ דער דורכגעגאנגען איז סקרענטאז, ,
:באשלוס גענדער

 עס אז אויםםצר?זאם, מאכען םיר״
 צו ױגיאנס טרײד אלע פון פליכט די איז

 ארגא־ אפיציעלע זײערע אין פובלימירען
 םיטינגעז זײערע בײ דיסקוטיחגן צו נעז,
 אין שטודירעז זאלען םיטגלידער די און

 םראגען נמזעלשאםטליכע אלע הײם דער
 אינ־ און *אליטישע. נוגע זײנעז װאס

 pא באזונדערס pא םרײהײט דוסטריעלע
 א האכען אאס םראגען אלע נעםען צו אכט

 אונטער־ םיר קלאם. א אלם זײ צו שײכות
 אין נישט איז עס »ז אבער, שםרײכען

 צו ל. אװ ם. א. דער םח מאכט דער
pnnDpn אונזערע םון סעםבערס די 
 פארטײ פאלימישע װעלכע צו לאסאיעז

 טײ זועלכעז אויף pא געהערען זאלעז זײ
שטיםעז״. צו ?עט

 דעם צו טרי' איז ל. אוו ם. א. די
 פאלײ אין זיך באטײליגט pא באשלוס,

 שםײגער. אײגענעם איד״ר אויןי מיקס
 אפשטעלען זיך מען תאז דא אז מעגליך,

 םאר־ א באוועגונג ױגיאז דער נעבען איז
 ײעלעז סוף כל םוף וױיל סריטיפ♦ דינםע

 צו װערען געלעחננט מוזעז ארבײטער די
 אין געהן צו זועג, אנדער אן אויף געהן
 ארבײטעי ענגלישע די װי וועג דעם

 די האנדעלט דעם, אויםער אבער געהען.
 אלע איז פאליטיש באוועגוננ ױניאן טרײד

 די קלאם. ארבײטער פונ׳ם אינטערעסען
 ארבײ־ םארשידענע די pם רעזולטאטעז

 טיכטיגע די דאנ? א איז געזעצען שוץ טער
 יױ םרײד די pd טעטיגקײט פאליטישע

 און ל. אזו .d א. גאנצער דער pם ניאגס,
 ױניאן טרײד א איז גענומעז, אלגעמײז אין

 אר־ פאליטישע א יעדענםאלם באוועמנג
 אן םיהרט באװעגונג די וױיל גאניזאציאז

 הער־ די גענען סאםזי באװאוסטזיניגעז א
סאכט. שענדע
 עקא־ pא פאליטישע םאר קעםםט זי

 װי דעה א זאגען װיל זי חגכטע, נאםישע
 דער פון קרעםטע עקאנאמישע די אזוי

ארבאניזירט. זײן זאלען געזעלשאםם

עקס־לאקם? rs וואס
תע איז עהם־יאסס  פון ערםיגתמען וױכפױגםפע די פון אי

 פדפמקאלאדקענדי, א איז דאם וױסענשאפס. םעדיזױניעער דער
םמ אץ םאנען דעם חזנולירס ומןלכעם תעח  פון ילאץ חןם פא

ר, כיסער־מלץ, קאםםאר-איד,  לאקרעץ ביםער־וואםער, חבארמן
 אנ• םייע נאך און •יללען. געפארבםע אדער בןןאוקערםע פאוז־ער,

 םאז. יץדער וועלכןן פאר אפפיחר־ניטלעז אלפדסאדישע דערע
i אדער פרױ r p אפשרעקעז• זיך פלענען

ך פףפאקאיאד א איז עקם־לאקם ר  גל־ איז עם תרר. און ח
 אלע געגען נאסירליר און נעלאםען וױרקמ און םעם איז *םאם

ען מ א ען אחן םאגעו־סארשטאפונג פון פ קרעםפפען. אדער סםעחו

אייך. איבערגיינס איז חײנם באקם א ®רייעמ
40 35 D60 tw. « ,דרןונ־סטאר^ אלע איז כאסס
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נעקסטען פאר׳ז אױסזיכסען וײ
םיזאן קלאוק

 די אין און פאריבער, שױן איז טרײד קלאוק אין םיזאן וױנטער דער
 געװײנליר, װי »ן, שױן מ;ץ פאנגט גאס, קלאוק דער אױןז און שעפער,- קלאוק

םיזאן. םפרינג דעם םיזאן, נײעם דעם װעגען םפעקולירען צו און רײדען צו
 װעט םיזאן, דעם ביז דא. ניט װײט נאך איז םיזאן נײער דער אםת,

 פאר א אפילו אדער טאג, « װען װאכען, כיםעל שעהן א םארלויםען נאך
 כלײבט נאטירליך, דערװײל, םצי\ה. א אויך איז ש»פ אין ארבײם שםונדען

 צו םיזאן, נעקםטען דעם װעגען רײד םיט זיך קװיקען צו זאך אײנצינע די
 םאר כרויט שטיקעל גרעםערען א ברענגען װעט ער אויג טרעפען, פרובירען

 נייען פון לעכען א םאכען םוזען װאם ארבײטער טױזענדע צעהנדליגע די
 פאר־ דער װי םאגער און קארג אזוי ארויםצײגען זיך װעט ער אדער קלאוקם,

םיזאן. גאנגענער
 די װי אינדוםםריע משונהידיגע אז« װאם װאונדער, « דען איז עם

 םטײלם, קװעק-זילנער אירע קאפריזען, װילדע אירע םיט אינדוסםריע, קלאוק
 געדאנקען־ באזונדערען « באשאפען האט םיזאנם, אונזיכערע איהרע און

 ספע־ םיט — ארבײםער איהרע צװישען פםיכאלאגיע־ באזונדערע א גאנג,
 באזונדערע, םיט און פראבלעםען, אײנענארטיגע םיט װײטאגען, ציעלע

דחקות? און שװעריגקײטען םארפלאנטערטע
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צופרידענשטעלענ־ ניט » זעהר געװען איז םיזאן װינטער לעצטער דער
 » מיט אנגעםאנגען זיך האט ער מאכער. קלאוק יארקער נױ די דערם«ר

 מאל, פאר א געװארען אונטערבראכען פלוציס איז האפנונגען, םאלשע םך
 דעם פאר םיזאן םפרינג דער און טאלק. » אהן נעענדינט זיך האם און

 קאטו־ די װעלכער אין אװאנטױרע שרעקליכער דער נאך גלײך לעצםען,
 קלאוק די און םאכער קלאוק די פארשלעפט האבען מױל־העלחןן ניסםישע

 אלזא, װאם, געראטענער. » ניט געװען אויך איז ,1926 אין אינדוםטריע
 די פאר ברענגײן ער װעט װאם — סיזאן קוםענדען דעם פון האפען צו איז

? מארקעט יארקער נױ דעם אין םאכער קלאוק 35,000
 דיזער אויף ענטפערען צו אונטערנעטען זיף קען נאטירליך, קײנער,

 איבער־ איז, טרײד קלאוק אין זאגען נביאות םאםענם. דיזען בײ פראגע
 כא־ יע מען קען אבער, זאך, אײן ביזנעם. אונזיכערע אן injrt חויפט,

 שעפער, קלאוק די אין םיזאן קוםענדיגער דער זיכערקײט: םיט חויפטען
 אפהענגען גראד, גרויםען א ביז װעט, םיזאן, פארגאנגענער דער װי פונקט

 דיזען לאםיר גדפא. םאנער קלאוק די פון שעפער, די אין ארכײטער די פון
םאכען. קלאהר םונקט

 האט םיזאז וױנמער פארלאםענער דער אז געזאגט, אקארשט האבען םיר
 ;אםת דער זיכער איז דאם םאכער. קלאוק אונזערע םון טויזענדער עגטוישט

 פדן סײ שעפער, ױניאן בעסערע די אין אזי םאסט, א אויך אמזר, איז, עם
 מאנופעק־ ״אינדעפענדענט״ פון םײ באלעבאטים, קאונםיל אינדאםטריעל

 לאנע, די איז שעפער, אםאםיאײשאן אטעריקאן אין םײ און טשורערם,
 װאד שעפער, די אין װי דערלײדען, צו םעהר פיל געװען פארדינםטען, די און

 די װאו און םיהלען, געלאזט ניט זיך האט ױניאן דער םון קאנטראל דער
 דא איז עס אז פארגעםען, צו באלעבאטים די דערלויבט האבען ארכײטער

װעלט. דער אויף ױגיאן א
 םיר װען פאקט, װיבטיגער א זעהר און ,ם ק א פ א אלזא איז דאם

 קלאוקםא־ די פון אױסזיכטען די װעגען טראבטען און ריידען בײם האלטען •
 און זיך פאר לעכען א אױ,ז םארדינען צו םיזאן נעקסטען דעם םאר כער

פאםיליעם. זייערע
* * *

פאקט. דיזען אונטערשטרײבען נאכאםאל לאםיר
 לײדעט אינדוםטריע קלאוק די אז זעהר,נוט, און זעחר װײסען םיר

 קײ־ שםיקער. אויף זי צופרעםט װאס קראנקהײט, שרעקליכער א םון איצט
 די םיר װי טיף אזױ און שארןש אזוי ניט פיהלם זיכער. םיר זײנען , גער

 װערען געםאכט דארף װאם אפעראציע, גרינדליכער א פון נויטווענדיגקײם
 אײ־ אינדוםטריע, קלאוק דער םון םיםטעם פראתקציאנם גאנצער דער איבער

 װאלט װאם אפעראציע, אן — געזונט, צוס ברענגען צוריק זי קען קען חןר
 דע־ און “״בוטלענעװען װאם םװעט־שאפקעם, די פץ םרייד דעם אויסלייזען

 הא־ קלאוהטאכער די װעלבע פאר ארבײםם־נאדיננונגען אלע םאראליזירעז
געדיטען. און געקעטפט יאחרען פיל אזוי כען

 ניט הײנט, אפילו זאך. אײן אויןש פארגעםען נים זיך אבער, לאםיר,
 אין אויםשםעהן דארף קלאוקמאכער א װאם ליידען, אלע די אויף אכטענדיג

s e e אונגעהײער שעפער ױניאן גוםע די אין ארכײטער די דאך זימען 
 נאםען. אין בלױז שעפער ױניאן זײנען װאס שעפער״ די אין װי אפ בעס*ר

 אינ־ גום־קאנטראלירטע אזעלכע אין אז אילײקענען, בײשפיל, צום םען, קען
קא., און גאלדםטײן אראן בענדלער, םאורים װי שעפער קאונםיל חםםריעל

 סאג• די צװישעז אפילו אז אםח, אזוי פתקט לעצםעגם, ניט, עם איו און
 אז וױיםען, נאלעכאטים די וואו שעפער דא אויך זײנען מאנופעקטשורערס

 אר״ זײערע אז כאדינגונגען, ױניאן פארלעצען אוםכאשטראפט גים קענען זײ
 פאר״ שװער זײערע באשיצען צו װאך דער אויף איםער שטעחען כײטער
 ׳אז גאקאנט ניט עס .איז אטאקע? יעדער קעגען לעכענס־םיטלען דינטע

 שאפירא, און רונין שלאגסקי, פיליפ װי שדפער אזעלכע אין נײשפיל, צוס
 ל, קאנאװיטש, י. לודוױג, און גרינכערג חענדלער, ם. ם. נראם., פארעטין

 שע• ױניאן גוטע אנדערע פילע פילט, אין און קא. קלאוק אלפײן חאראװיץ,
o אױף ארכײטער די דאך האלטען אסאסיאײשאן, אםעריקאן דער פון פער p 

 סאכ־םאנופעקטשורער אנדערע אין װי בעםער פיל צושטאנד אלגעםײנעם
 גרעםטע און ערשטע זײער אז ױך פארגעסען באלםעלאנעם די װאו שעפער,

 אין כאדינגונגען ױניאן אויפצוחאלםען ױניאן דער םיטצוהעלפען איז פליכט
? זײן ניט זאל סיזאן דער שלעכט װי שעםער, זײערע

* * *
— פראגע דער אױןז ענטפער דעם פון טײל א טאקע ליגט דעם אין און

 עם חאבען. חײ״יאחר קלאוקםאכער די װעלען םיזאן סםרינג א פאר װאס
 סאלידע װײניגער אדער םעחר פון גראדע און טרײד, אין באריכטעט דוערט

 מיר צי אבער, סיואן. גוטער א זײן וועט םיזאן קדםענדער דער אז קװעלען,
 די אז אכער, םיר, וױיםען ניט, צי בויען, עפעם נביאות דיזע אויף װילען

 זײ אז שאם, איטליכען אין לאגע זײער פארבעםערען קענען קלאוקםאכער
 פון הילף דער םיט אינטערעםען לעכענס דיערע באשיצעז צו בכוח האבען
 זיך פון װעלען זײ אויב ױניאן, אויפגעלעבטער און אויפגעװאכטער זײער

 זײ װאס טיט גלײכגילטיגקײט און נידערשלאגענקײט די ארונטערװארםען
 פאר־ ערנםט זיך װעלען און יאהר, פאר לעצםע די אין אנגעזאםט זיך האכען

 ארנאני• זײער פון קאםף און לעבען טעטיגקײט, דער מיט אינטערעםירען
זאציע.
 ױגיאן קלאוקטאכער םעכטיגער און שטארקער א פאר אויםזיכטען די

 הײנם, וױ שעהן אזוי און העל אזוי געװען ניט לאנג שוין זײנען יארק נױ אין
 פאר־ האט און רײהען אונזערע צובראכען האט װאם קראפט צושםערענדע די

 פאר־ אלײן זיך ענדליו האט ױניאן אונזןור אין קאמןז ברודער א אורזאכט
 אונזער אין ראליע קײן מעהר שוין שפילט און אױפגעפרעסען, און ניכטעט

 טיט באשעפטיגט אויםשליסליך כםעט איצט איז ױניאן אונזער אינדוםםריע.
 אךן שטערומען די אפ^ווראםען ארבײט און פלענער קאנםטרונןטױוע
 אונזערע פאר םאכען װאם און זועג, אין אונז שטעהען װאם שװעריגקײטען

אינדוסטריע. דער אין און שאפ אין שװער אזוי לעבען דעם ארבײםער
 װאם צײט זעלבער דער צו אז געדענקען, קלאוקםאכער די זשע, זאלען,

 אלגעםײנע די םארבעםערען צו ענערגיע גאנצע איהר םיט קעטםט ױניאן די
דעם כוחות אלע םיט אויםהאלטען זײ דארםען אינדוםטריע, דער אין לאנע

ארבײםם- די באשיצען פון פליכט די שעםער. די אין ױניאן דער פון אײנפלום
פון פליכט הייליגע די ;

זאל םיזאן, נײעם דעם אױף װארטען מיר װען איצט, און גוםא. שאפ דעם
אלעט, םאר פריהער איז, שאם יעדען אין כאדינגונגען

 םיט כאציהונג אין אינטיםער אלץ נעהענטער, אלץ קוםען שאפ איטליכער
 םאזיציע זײן פארשטארקען צו כדי פארשםעהער, איהרע םיט אדן ױניאן דער
אנגריםע. גענען זיך פארטײדיגען בעםער קענען און

 איז ױניאן שטארקער גוטער, א טיט אז זינען אין איםער האכען לאטיר
 נומער זאגענאנטער א 1זאנא װי געםאר, קלענערע א סיזאן שלעכטער א אםילו
שעפער. די אין קאנםראל זוירקליכען א אהן און ידניאן געזונטער א אהן םיזאן

קאהאן אב. גענאםע צו גרוס א
 װאך לעצטע איז “״פארװערטם פון רעדאקטאר הױפט קאהאן, אב. גענ.

 ארום םארבראכט האט ער װאו א״יראפא, אין רײזע זײן פון צוריקגעקוםען
םאנאטען. זעקם

 אין םאנאטען דרײ נעװען קאהאן גענ. איז םאנאםען, זעקם דיזע םון
 דעם בעאבאכטעט און געשטודירט פלײםיג האט ער ודאו רוםלאנד, םאװיעט

 רוםישער דער פון דיקטאטור ־ער אונטער םאםען פאלקס די פון ילעבען
םארטײ. באלשעװיםטישער

 אונזערע זײנען רוסלאנד םאװיעט אין ערפאהרונגען און אײנדריקע זײנע
 ארטיקלען ברילליאנטענע םטריע דער פדן באקאנט גום װאהרשײגליך לעזער

 און ליכט די אפ שםיגלען װעלכע ״פארװערטם״, אין איצט זיך דרוקען װאם
 ערענםטקײם קלאהרקײט, אזא מיט לעכען רוםישען איצטיגען פון שאטענם

שרײכען. קען קאהאן אב. נאר װעלבע םים מאלאנםפולקײט און
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 גענ. כדט זײנען םאסען פאלקס גרױסע די םאראינמערעסירט שטארק וױ
רוס- סאװעט פון אײנדריקע און דערצעהלונגען םערקוױרדיגע קאהאךם

 שטארס, הױפטזעכליך אבער באװעגונג, ארבײטער דער פון מיר, זײנען לאגה
 וױכ• גרויםען, זײן צו צוריקקוםען קאהאךס אב. מיט צופרידען שטארק זעהר
 ער װעלכע גופא, באװעגונג דער צוליב זעלבסט, אונז צוליב פאססען טייגען

 געג יאהר. פערציג און פעף לעצטע די פאר טרײ אזױ דינט און םיהרט
 ־ חאמ ער ;טאגאטען זעקס לעצטע די געםעהלט שמארק אוגז האט קאהאן

 כא״ אלגעםײנער און ױניאן מרײד גאנצער אוגזער געפעהלט שטארק זעהר
 םיט ווארט, הערצליכסטער װאריםסמער, דער זיכער, איז, דאס און װעגונג,
םיטען. אונזער אין צוריק באגריסען איהם קענען םיר װעלכען

האט ״בארג״ דער װאם מײזעלע דאם
געבוירען

 לואים פינדער, ה. בראס., קארםעל הא., קלאוק .קעיםי םאן, איז חײט דד».
 םריעז פישמאן, װילליאם היקי, און מאנטע חןל פרעחזריקם, ח. לוסטיג.

בע דאך ארבײטער די האבען דעױוידאף, װילליאם בעללער, א. ווקער, אץ
 קאונ־ אינדאםטריעל אנדער אין וױ םיזאן, לעצםען אפילו אױםגעםאבט, םער
 די װאו און שװאכער, געווען איז ארגאניזאציע אונזער וואו ישעפער, םיל

 צו־ און צוטומעלט נעווען װאלםען זײ וױ אזױ אלץ נאך חאנדלען ארכייםער
? טיטגלידער ױניאן אלם פליכםען זייערע מכוח םישם

<זעלו ױניאן.אינדע־ נוטע אזעלכע אין אז םאקט, א גים װידער, דען, עס איז
■I ן ר< רײזםאן, יז־

ראזענבלוטה םאן, און שאפירא עננעל, דזש. חעללער, ב. םיללאר, א. םטיין,
פ כלום,

ארן םארנאליעס ביעכער, און ראטהםאן רײזםאן, וױ שןזפער, פענדענט־
g׳ ן—"ן—--------־“־־ ב. מיללאר, ו• g jf

װײנ־ איױדאר הײן, און פײבער ראםחבמם. בען ראפפער, ם. י• םאן, און
 אר־ די םון פארדינםםען די און כאדינגוננען ארבײםס די זײנען — םטײן,

 אנדערע די אין וױ םיזאן, לעצטען אפילו העבער, פיל געשםאנען כײםער
 זײער םארלוירען וױ אזױ האבען ארבײטער די װאו שעפער, “״אינדעפענד/מט

באלע• די לאזען און ױניאן, דער פץ דערװײםערט זיך האבעז ־זאפפם־גײםם,
------------------r פים די םים זײ ? י י**־

(5 . r r .i uU. ,׳־. .
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לעצ׳ חאט װאם גרופע קלײנער דער צװישען אז אונז, דערצעהלט םען
 טעהסא אין םיטיננ “,אוטפארטײאישען זאגענאנטען דעם געהאט ראך י טע

 טענשעלער, נאאױוע, אבװאהל עהרליכע, פאר א פאראן זײנען טעםפעל,
 אזא פון אונטערשטיצונג זײער אז געגלויבט, גטטשות טאקע האבען װאם

ױניאן. דער פון גוטען צום איז טאכערײקע “״שלום װילדע
םענ־ ערגסטע אזעלכע עטליכע דא טאקע זײנען זײ צװישען אױב אלזא,

 פאר וואם פארשםעלען זיך קענען טיר לײד. אםת זײ פאר אונז טוט שען,
 טארא־ נאנצען דעם נאך זײ, פאר געװען איז דאם שאנדע א און װעחםאג א

 חקען דעם הינםער זיך כאהאלטען צו געצװאוננען זײן צו טוםעל, און ראם
 א אויפצובלאזען פארזוך לעצטען דיזען אין פאליטישען האל םאםאני א פון

!זיגםאן פרעזידענט נעגען אץ אינםערנעשאנעל דער גענען העצע
a ♦ *

 פערל־ שעלי, וױ אידעלעך הארטע אזעלבע שוין פארשםעהען םיר םילא,
 צו אפנעשטעלט ניט זיכער זיך װאלטען װאם ״אטפאני, און דיימש^ שטיץ,
 אבי יוניאן, אונזער שעדיגען צו נאר אבי טײװעל, םים׳ן שותפוח מאכען

 םיט חשבנות פערזעגליכע זייערע און האם פערזענליכען זײער זעטיגען נאר
 אבער׳ זיד, פיחלען וױ פירערשאפט. איהר און אינטערנעשאנעל אונזער

 פײק־ דיזער טיט פארפלאנטערם זיך האבען רואם םאבער, קלאזק עטליכע די
 ־ פיחלן װי — .אידעאליםטען״ זײן צד פרעטעגדירען װאס שלום־נעזינדעל,

י י ז אלם האללניק טאמאני פשוט׳ן א םיראוױמש, א םים זיך זיי

 אפילו — ? וױיטעד אױח גלײכען אינדזסטױע קלאוק־ דער אין לאגע ניטערע איצטיגע די *ןז
שאנערס ױ אינדוסטױע. די רואינירט שעיער די ®ון ןװברעקלונג די m אײן, שױן זעחען ח

 דיסס־ איצט װערט װאס ®ארשלאג א — ל שא«קעס קלײנע די אי טען שאפט אזױ וױ טא,
קלאוקמאכער. סך א «דן קוטירט

זיגםאן. טאריס פרעזידענט םון
.*ר«יקעל) (לע»ער

 זיך האט פרטיפעל לעצםפר םײן
 ov ווי,גיםער »» דעס, םיט מענדינט

 פארזונ• װי אוז םאבער, פלאוש די איז
 אינדוסט־ פלאוק גאגצע ךי צמת אין בעו
 אראפיאזען ניט סען דאוו׳ איז, ךיע
 םאר• װערען ניט טען טאר ;הענט די

 איז זזאפנוננסראז אנטאלוט ;*וױיסעיס
 מד חלילה, ■דאם, װאלט ניט. לאגע די

 געײען ניט דאו װאלט םאל, דער װען
 אינער און טדאנםען צו װא% אינער

 האנ איך פלאנעװען. און רײדען צו זואש
 ארטילעל דיזען rir אז סארשפראכען,

 ערשטען דעם אויף אטוײזען איך װעל
 װע־ נעםאכם הען װאם שריט, םענאיכען

 יאדקער נױ דעם אמיםצופיהרען רען
 לאנע,־ קראנקער ז״ן פון טרייד קאאוק

 ער־ פרובירען איצט דאס װעי איך און
סלערעז.

 צייט לעצטע די האבען הלאוהםאכער
 זייער איכער רייד נענוג :(•ננעהערט זיד

 ה«ד האלירען איערלײ פון נניאים נורל.
״. ביי אויםצונעםעז נעיאנט זיך נען  ז

 םארשטעהט האבעז,־ נביאים שװארצע
 פאר׳םם׳ען צו :עזוכט-איננאנצען ןיך,

 שװארצע די לויט םוחות. ז״ערע
שוי נכיאים,  טרייד פלאוק םאר׳ן 1איז.

 *לץ ניטא. האפנוננ שום היין אבם«ולוט
 עם איז. עס זוי אזוי אט נלייבען מוז
 םאנ*ם«ר דזשאבעג די בלייבען םוז

 צוברעקלומ די םיסטעם. םעקטשורינג
 און וױיםער אננעהן וועט עעפער םון

 דער סאי״איז דיםאמאניזאצת ווייטער.
 װעט ױניאן, דער אין םאי אינדוסטריע,

 אײבינער »ן אלעטאל. ^נהאלטען •«וין
 האלז־ אייבינע אז הערשען, זועט כאאס

 1» אויב און האנפורענץ. שניידענדע
 די־ האבען ם*רסוםען, װעם ענדערוננ
 עס װעט נעדעדט, פעסיםיםטען זעלבינע

ערנערען. צום זײן
 זיין נאר העז עס װי «זוי פונהט

!...ע־נער
 ניטא איז נביאים אזױנע מ־ט א:עױ

 רײד זייערע פון דיסקוטירעז. צו װאס
 דינען עם אז םארשטאנען, איך האב
 אזעל• נביאים. שװארצע צװייערלײ דא
 נרי־ שװארצע דורך סוסען װעלנע כע,
 א איםער מאקע זעהען זיי או.ן לעז,

 עם און אויגען די פאר סאליר •פװארצעז
 פלאוה* אלע »ז גרײליך, זײ זיך װילט

 א זיך םאר זעהן כסדר זאלעז מאכער
 װע־ בײ אזעלכע, און :װעלט ׳פװארצע

 םים פעםיטיזם <עפרעדינטער דער םען
 ,פאלי־ נאר איז נביאות שװארצע די

 מרײ־ צו םיטעל דעמאנאנישער א טיק״,
 יר פלאושםאבער די און פאאיטיק. בען
 םארשאלטען, לאנג םוז שוין איז גי#»ז

 ,פא־ איהר ארום טרײבען זאל מען אז
 *ו װאם גיטא אלזא, איז, .“ליםיק

 שװארצע ביידערליי טיט דיםקוטירען
נביאים.
 פלאוס די צװישען או נאר, האף איך
 פלאוקמאבער די צװישעז נוםא, םאכער

 שווארצע 'היין זיינען שעפער, די איו
 אוםנייקען, אלע נאך גיטא. נביאים

 ערפארוננ• פינםםערער נ^יצער דער נאד
 קאםר דער נאך סאםוניסטען, די םיט

 דעו אין סוובאםאזש־אדבײט ניםםישער
 םים ױניאן, דער אין או? אינחםםריע

 זײ, װעלכען םטרײ^ אוםנליהליכען דעם
 פאתעםבעלם, .חאבען האםוניםטען, די

 און טויזןנטער םון האפגונגען די און
מ ארבײטער םויזענטער מי ם ע ת א  נאך ם

 פלאולםאכער די װילען אלעםען, דעם
 .*ו געלענענחײם א זײ װיצען רוה;

 פאסט עס װי יועבען א םאכען ״ענען
 איך און ;ארבײטער ארנאגיזירםע פאר

 זעחען קלאוקםאכער, די ײי, אז האוי,
 אבסאלוטע און ־׳אדצוױיםלו;: ־יה״ ניי׳

אילםלאזיגקײנג
ו  םארטאכען *ו לעצםער דער גין אי

עס חאב איך פאקנתז. אויף אוינען די

 ניט, איצט עס םו נעט*!, ניט תײגסאל
 איך טאן. <יט וױיטער עס װעל או|

 נוט, איז סיאויוםאכער די »ז גיט, שרײ
 שיעבט, זיי איז אמת׳ען דער איז װען

 די אז ניט, אויד חאיט איך ניטער.
 אינדוסטריע אונזער טון סראנקזזייטען

 נלויז דורך *װערען פאדשטעיט קענען
 אין װןרטעד שעהנע אר״נגעשטעיטע

 איך בעלי״הבתים. די םיט אנריסענטס
 איצטי־ די ניט איבערהויפט פארשטעל

 װער־ נעהרינענע דורן• אונזערע יאגע נע
 זייערע םיט זאכען אן רוף איך טער.

 צו לאנע, ניטערע די נעמען. רינטיגע
גע־ זייגען קי־אוקםאכעי די װעלכער

 אינ־ דער אין לאגע ביטערע די קוםען,
םיר, דוכט אץ־, האב נכלל, דוסטריע

 פרײ אין־די אדויסנעזאנם ליאר גאנץ
ארטיסדען. הערדינע

• • •
oyn װע־ נעטאן איצט אבער דארף

V װערעז נעטאן סען װאס רען?
קו־ גוסא קיאוהםאכער די צװישען

דיםסוסיעם. נרויםע שאר דעם װענען מען
רעדען: װאס ױניצךמעסכערס פאראן

 םיר אז פלאן, א נאר איו ״אששר
 שטית* צו צוריפ אוםיןערען זיך זאלען

?״ ארנײט
 מייגען זיי ערנסט; עס םײנען זײ

עהרליך. עם
 »ז נעדעגתען, אבער זײ רארםען

 זײ, םאר שטעחט װאס פראנע חויפט די
 דער אין אלעמען פאר שנתהט װאם

 װערט *זוי מי — איז אינרוסטריע,
 ײי ;שאפהעם קאיינע די פון פטוד םען
 1זיי ניט זאל dp אז םען, םאכט אזוי
 ;שא• און שאפ צװישען פאנחורענץ קײז
 סליי־ די tv פאיוט, א דאך איז עס אוז
 טאני דזשאכיננ די און שאפקעם נע

 זיך האנען סיםטעם, םאנוםעסםשוריננ
 איז op נעת ענםװיקלען אנגעדוינען

 האב איד ארבייט. שטיס נעוועז נאך
 אננעוױזעז, ארסיסלען ערשטע די אין
 םאנופפה־ סאב דזשאביננ די אזוי װי

 אנטװילעלט. זיך האט םיסטעם טשורינג
 האם םען ווען נעווען איז דאם און

 זוע־ נע׳חלום׳ט נים אפילו אונז ביי נאך
ייאד־ארבײט. אײנפיהיעז נעז

שלעכ• « איז לאנע די וױיל נכלל,
 צר א צו נעסומען איז עס וױיל טע,

 אוםערםרענליכעז, אבםאיוט »; שטאנד,
 מיר »ז ױניצן־מעםנער, םאנכע דענפען
 אויםשטור־ זאל װאם עפעם, טאן זאלעז

 זיך ניט מען און איגדוסםריע, די םען
 טאן זאל םען װאם רעכענוננ, וױיגינ א■ •

 אויך טאקע ריידען אמת׳ען. דער אין
ױניאדםעםבערם: םאבכע

 זאלעז טיר אז פצאן, א איז אפשר
 און םטר״ס, א אין ארויסנעהן ןוידער

*רות. אלע אפסלינען סטרײק א םים
ילאן. תײז ניט אודאי איז דאם ניי?,

 נא־ ארםיסעל אז אין שוין האב יאיך
 דער זיין גאר tpp סטר״ס א או ריחרם,

 אונז נײ »ז און ;םיטעל לעצטער גאר
rpp פרא• פײן דעם װפגען איבערחויפט 
pi וואם זיין. ניט ipp סטרייס א אונז 

 VlP«p־a אומשטענד?ז חײנטיג? רpאונט
 ■pas םטרײפ, רp«טpל דער !נארנישט

 פארנענד און קאטוגיטטען וי פון פירט
i חאט ,jPDOamsp די פון ב?לם n 
A: נעטארט ניט אויך r m  ipdtp אונ־ 
 אי*טע?ר איחר אין אינחסטריע ז?ר
*">Vi איב נאר פאזpתpװ נויטpרpן 

 א אויוי שטיע?ר, םרידליכ?ן » אויןי
 באוואוםם־ סלארען א דורך וו?נ, שטיל?ן

m* אלע פון זײן v m און מ?םב?רם 
 , פארשסמנריגוע באשםיםטזר א דורך
באלעבאטים. קלאסען םיט

 סאז פארשםענדינוננ א פאר װאם
V זייז איצט דארןי ? זײז איצט

 *S3 םארזיכטינ דאט האבען םיר
 טיז מיטימ ל?*ט?ז dpi בײ טראכט

 גאארד »’D»p»pp דזש?נ?רא< דפר
 חא־ םיר אינטעממאנ?י. אונז?ר פון

o n  IP3 באטראכט םארזיכטע אויך 
אוד םון פיחר?ר די םיט בארטטומ?ז בײ

p זערע ^ p אוד פון יצחאיען, סאנעי 
oipptpp pipf׳ii ,או;זער פון באארדס 

 װע־• װעיען סיד אין נאאדד. דזשאינט
 נא־ די מ־ט ?אגסעדידען טוזען דעם נעז

 חאנפערעג־ז, s «ו זיי ײפעז ;ל?נאטיס
 װי ;רינדלױ, אזוי נאטראנטעז דאס און
dp סעגליך. נאד איז

ס ס<ור ם־ר שלאנען זואם  דעם א'
p״ipt»e ?ט שוי

dtp >דאם םאד טיר שיאנען כ 
sDלנpגד: p

 אז געזעדזן, האבען ס*ד װי אזױ
 שעפעד םאב״מאנופעקטישוריגג ?לײגע

iptdd’tpp זיי וױיל דערפאד, נלויז 
•cpip?p ip rv n s i דאס װי ניליגער 

 איז ד*ם און ׳שאן, אינסייר דער טוט
 די שון װיידזשעס די וױיל דערםאר,

 דער בײ לאנדיציאנעז די און ארב״טער
 פאר־ שא• יעדען א־ן זיינען ארבייט

 אויסגר״כעז דע־יגער מיר םוזען ז,pשיד
 שעפעד, אל? א־ן ארנייטם־?צסט דעם
 צװי־ ?פנשור?נץ די אפשטעיען אזוי און

 אויש׳ז ס*ב־מאגושע?טשװ?רס די שען
 •ipjpp אױנ ארבייטער. די פון חשנון
 דער צו באנרןגיצען op זיך זאל רעמ,

 אין op3p?s3 יעטװיד?ר סון פעתיגהײט
 •ivaopv ״אװעיהעד ז״;ע פענעדדעען

opo“. אוים;יײכו;ג אן »ז און iiD •אד 
 די שארצונ א ;עבען װעט ב״טס־קאםט

pit’cנרעםעד  p^ סדאנ? קיין גאר איז 
די ז«ן־. נאנמ s איז עם ניט.
 צאחל נרעסעדע s באשעשטינען װאם

 גיעהר יאהר דורכ׳ן האנעז און ארכייטער
 אױם• קיענערע ארעמאי האבען ארבייט,

״ װאס אליין, דאס שויז גאב?ז.  *אח• ז
 און אוסזיסט, רענט i״p נים דאן לען

 עסםיענ־ «;דערע אוםזיםט ניט הצבעז
 שא■ רער ש*פ. s אוישצוהאלטען םעם

 שוין םעז ipp ליידינ, ניט דאך ישטעהט
ן ׳*»• פי* 1אי ע ר צי ת ^ 3?'’ipj זוי 

ipo קען op שאפ, ?ל?נערעז א אין 
 יאר מרכ׳ן ארבײט רpװײנינ חאט װאם

 אוס״ דעד אויף בלויז dtdd’tpp אוז
 אר• די םון עקםשי־ואטאציע םעגעליכער

 אר־ דער פוז אויםנלײכוננ בײטער.
 נרע־ דעם גענעבען װאלט בײטס־קאסט

 ארויסצו• געלענענהײט s שא■ ןpרpס
e ?לײנעם ד?ם שטויסען s r סאר• םון 

dpp. םאנ־טאנושעק־ דער מעהר זואם 
 זייז איז װערעז באנרעניצט זאל טשורצר

 דער אויף נעיט שפאדען צו מענליכק״ט
 עס װארט מעהד אלץ ארבײטם־קאםט,

 גתסערע פאד טצנדענץ s צי נעשיהרט
 װערען עם נרעסער װאס און שעיצר.

 די באנרעניצם םצהר און שצפער די
 דזשא־ דער מוז מעהר אלץ שאנשורענץ,

 זיך לויגט dp »ז אײנזעהן, נופא בער
 אר־ זייז דוצירעןnB צו גיכ?ר איהם
 װי שעפער, נרויםע אײנ?נע אין בײם

 סוף אויטסייד. דיארבײט ארויסצוג?נען
 s צו פיהרעו אלזא, דאש, םוז םווי כ<

 אדער םארשוױנדוננ, נראדענװײזער
 שאר־ שטארשעד s נאר צו װײנינםט?נם

anpjp^p סאב־מאנושזקט׳שױ דעם פון 
םיםטעם. ריננ

 דעם אויס סעז גלייכט רpבs אזוי ויי
}'ip»pp אלע אין ארכייטס־סאםט

?יאר. שארשטעהן dp לאםיר
 זאל ױניאן די אז פאר, שלאנען םיר
 צר אסאםיאײשאנם די םים צחאמעז

 ״האנ* נעמייגיטאשטליכע s נויפשט?ל?ז
 סאמיטע״, אדזשאסטםענט און םראל

 די — שא■ jpnp’ באזוכ?ז זאל װערכ?
 מט אזוי שע«ער, םאב־םאנושעסטשוריננ

 שעםטץוישטע״ — ש?«ער אינםײד די װי
 אין זוײדזשעס די אויםצונלייכען און לען

ארבײט. פאר jpodsp אנדערע
 1אי נעםען דארשעז װ?ט pםיטsp די

 װאם ארנײם נהאד dpi אםבאטראכט
ט ווערט כ א ^  די און שאפ » אין נ

 שאר אויסנעצאהלט רטpװ יואס שבירות
 און בעלי־םלאכות, די צו ארבײט רpד

s אויוי ts דעם באשטיםען ,שטײנעו 
 בעסערעז דעם לויט ארבייטם־סאםט

 האבע! אלזא, זאל, שאטיטע די שאפ•
o 1אי אוישנאכע די n ארוי&צױ רעכט 

 שעיער די םון םטאנדארד דעם הױנ?ן
 םטאנ• רעם צו באדיננונגעז pnp^p םיט

r m סיט שענער רי פון P1PDP3 גא־ 
• ריננונגעז.
 s פים ?לאד סאכעז dp לאםיר

:בײשפיל באשטיםם?ז
 אילוסטראצ־ע אן םאר jpdpj לאםיר

s ,20 באשעשטינט װעלכער דזשאב?ר 
 אאנע די ײי סאנ־םצנושעסטשורעדם.

 יואנ־ שטענדינע א אז נעחט איצט, איו
wptp װערכע ,20 די צוױשען אםילו 

 א״ז אוייי באשעשטיגט דזשאב?ר דער
חא״ די ארבײט. גראד tP3?ptopn און

פלאט־ עפענטליכער אן אױןז ״פארםרעמער״ ר ע י י ז אלם ױארט־זאנער,
?• פארםע

 געװען מאקע עס איז אבעד, םיר דענקען זײם, אגדערער דער םון
 אכד זעחם איצם םייטינג. טעם§על םעק^א דיזער אט זאך, גוטע גאגץ א

 בארײט זײנען שונאים אונזערע װעםען מים װעלט, די.גאגצע װײױגסםענס
 ״אוםיארט^• זײ װעג. אץ שפדעער ליעען צו אוגז אכי אחת v םאכען צו

 יעצ־ דאם םױז. םעםעױ םיאום׳ע א געכױרען, םויז א האם בערגעל אישע״
 האט אעטעתעשאנעל. דער געגען קאםף פון אײבערבלײבאכץ בייסעל םע

 אים פארגעען םיר קאםפס־םצענע. דער אױף םיראװיטש א ארױכהעבראכם
 קאםױ זײערע צו אץ שעללים, n אץ פערלשמײנם, די דײטשעס, די צו

חארצען. גאגצען מים׳ן כאדױירים, ;יסםישע

 סטווד כאזונדעדע טושאמם יזודעגץ
 *yw 20 די ®ון שא• יעדען איז דוןרדס

jrr JO n» װאס דעם טר#ץ *וןר,  p• 
 אר״ גראד אײן א*י£;עכי»כט װערט »עד

 m געפיאכט װ^יסען מיר אױב נ״ט.
 td װא״טען א־נטערזוכוגג, געגױע

 •יאדו- שא■ יעדעי אז ׳ויסגע^;ען»
 אנדעף *ן ®אד אדנײט די טאקע צירט

 אוג- ,ד טי- וואיטען *זױ וױ ®דײז.
אײגפאך. ;א:ץ ;עסאכט? טעדזוכו;;

 דורכ• װאיט ?אמיטע » װאס דעם, דורך
 װאס און שע*עד. 20 די גע;א;גען

׳ קאמיטע די *װארט  װאמו ױ געטא̂ן
 רעס £*ר ■רײז דעם אװעקגעשטערט

̂ר ארכײט די *ז אזױ, אדנײטער  קאס• ז
im איז טען t r .דערצו נלײך 

רעגױ שטענדיג חאמיטע די װארט
 ד»ן שױן װאיט ?^נקורעגץ די לױט.

 װאיט עס געװארען. באנרענעצט *עטאדק
 צװי• ?אנקורעגץ די אפגעשו$סט כל קודם
 פזן חשבזן אױם׳ן שאו און ש»■ יעען

 if עבען4גז װא?ט עס און אדנײטער, די
 װאס מאגוסעשטשורער דעם צו םארצוג

 ״אװער^ זײ;ע פארקיענערען שאז
עקסיענסעס״.

 אג־י דאס אז קלאר, דעם פון איז עס
 קאד אונזער אין מעטאדע אזא ;עמען

 אעדוטטד דער םאר טדאלירוגגס־אדבײט
 צו שריט ערשטער דעד זײן קאן דיע,

 1דע אין שעיער גרױסע צורית ברעננען
אינדוסטדיע.

 זיך״ פאדשטעהט באגדײפען, טיד ׳
 אדער דזשאבעדס *לע ניט אז גוט, גא:ץ

 גד זײעד מיט װע<ען מאנופעתטשורעדס
 אונזער סיט אײנשםימען װיילען טען

 גע־ געוױס זיך זועלען עס פאדשיאנ׳ו
 און גיט זע-הען װעלכע אזויגע, םינעז
 \ נאז ןײער םון װײטער זעחן ניט װייעז

 אינדוסטריע דער םון װאוילזײן דער
 זיי״ זײ ;אן כיט מענער אזעיכע נעהט

:y\ גרע• װאס ציהען צו אױסעז בלויז 
 אוים׳ן גלײך ב*לר, פראפיטעז סערע

 רואינע דער אוױי אכטענדיג ניט יאץ,8
 און טרײד; םאר׳ז ברענגט דאס װאס

 די שטערען. צו אונז זוכעז װעלעז זײ
 מוזען איזא, װעיען, עלעםענםעז דאזינע

 קאג- נום און װערען אויפגעקלערט גוט
 דעדצו װעיעז מיר און װעדען. םדאלירט

 םאר םאדערוננ די באנײען םוזען גלײך
קאגטראקטארס. אװ לימיטײשאז

 אװ ״ליםיטײ^אז םאר םאדעחנ; די
 גאװערנאר׳ם דעם װאס קאנטדאקטארס/

 זײ און באװיייגט אונז האט יןאמיסיע
 און פאתעםבעלט האבען לןאטיניסטעז

 וחד סטרײק, לעצטען דורכ׳ן םארלאדעז
 «ו כדי געײיגעז, צודיק מוזען םיד ^ען

 אומםאראנטי־ * די יזאנטראלירעז קענען
 אינ• דער אין עילעמענטעז װארםליכע

דוסטריע.
 דורכגעםירס שוין קען וױדעו־/ דאס,

 וױינד די פון םיטהילף דעד מיט װערען
 סאראנטװארםליכע סעהר און זיכטיגערע

 אז באגדייפעז, זועיכע אונטעדנעמער,
 אי״י זײנען פראםיטען אײנעגע זײערע
 דער אין םעסטקײט מעהר א pc הענניג

 דער איז ארדנוננ דורך אינדוסטריע.
 װיסען, דאך זײ דארםען אינדוסטדיע,

 סיייאנען אײנגעשפארט ערען1ו װעלען
 ניװעץ. אין איצט געהעז װעילכע דאאאר,

 דער םיז דאך זיך מעהרט ניװעץ דער
שעפער. די םוז צוברעקלונג

 מין א קורצען אין איז אלזא, דאס,
 םין א ;האבען מיר װאס פארשלאג
 מא־ דארפען מיר װאס שריט ערשטער

 נאגץ קײן כיט געװיס איז עס כען.
 דורכצופיהדעז. עס אױפגאבע לײכטע

 דעם םון אנװענדומ פראקטישער דער אין
 א גאר pnyn באנעגענם װעלען פלאן י

 איז פ<אן דעם שװערינקײטעז. סך
 סארוױרק- צז אומםעגליך גיט אבער
ליכען.

םעם־ םיט זא<ען אדבײטעד די װען
 צו נעםען זיך אנטשלאסענזזײט טער

 נע• א װי פילאן, אזא םארװירקייכעז
 אדזשאםט• און <ןאגםראי טײנשאפטליכע
 סײן גאר מיר בײ איז מעכט-קאםיטע,

 דעם דורך װעלען טיר אז ניט, צװײםעל
 אומ־ איצטיגען דעם װעג א אויןי זײן

אפצושאםען. צושטאנד ערטרענליכעז
 געווארען דערנרײכט איז עס װארים

 װען איגדזםטריע, אונזער אין צײט א
 אז ארום זיך זעהען דזשאבערס די אויך

 איז םיסטעם סאב־םאגוםעקטשורעיננ די
 די פון צוברעסלוננ די ברבה. סײן ניט

 גע־ האבעז דזשאבערס די װאס שעפער,
 אויף. א<ײז זײ ̂מויז שלאגט בראכט,

 אינ־ די װאס דעם, םיט זײ שלאגם עס
געװארען. רואינידם פשוט איז דוסטריע *•  e

װינשעגס• זעהד געװען װאלט עס
 װאם פיז םײגוננען די הערען צו װערט
 דעד איבער אונזערע םיםנלידער םעהר

 װיײ ק<אוסםאכער די םראגע. נאגצעד
 אין <וט. זעהר אינדוסמריע זײער סע)
 אלער• ארױם זײ זאגעז גוםא שעפער די
אוסמאכער אח מײנוגנעז. לײ  הא־ ק̂י
 זײעו צו שײך איז װאם םײנונגעז בען

 שוין דאר האבעז זײ אידוסםריע.
 יןלאוק־ די געהאט. ערפארוננען פיל אזוי

 יאהר אין געװעז זײנעז װעלכע מאכער,
 איז ױניאן גרויסע אונזער װעז ,1910

 זיינפן יײם, ױננע נעװארעז, אױפנעבױט
 אה .lyriyo םיטעליעהרעע איצט ישױן

 נאר דאך זײ האבעץ עדםארונגעז י״עצטע די
)11 זײפ י1ױי («לוס
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ו אידישען אץ פראבלעמען עקאנאמישע מ מ ם

ל־י׳י-

1.
 דער פון םיטיגג it בײ געװען בין

 םי׳ 8 געװעז ס׳איז ױניאז. ןןקםיפרעז
 םעג־ ;געסט אײגגעלאדענע םיט מינג

tie )pr ,טע»־ דער טון ניט דרויסעז 
 »י' דער םון ppnpomoB װעלם. םער

 נעווארען געבעםען זײנען ■רעסע דײטער
 באאנ־ »לס דוקא ניט און ;סופען *ו

 נאטיילינען *ו זיך אויך :אר »כטער,
 סאר־י ipp ןװ און םארזאםלוננ. דער אין

 בעיי־ די נעקוםען אויך זײנען זאםיוגנ
 טעאםער די :*יאםעםיע דער פון בתים

o w n p jp o, נע־ די דירעקטאלען, די 
coBpr־pnpe.) אטאל. זױדער און 

 ;צוהערער ׳פםוטע צומוהער, אלם נים
 צו ריידען, צו באטייליגער, אלס נאר

*צאנעװען.
V צוזאםענקונפט »זא פארװאם

 פאר־ דער pc אײנענארםיגהיים די
 דער םו( אויפנעסלערט זיר האם זאם<וננ

pppp ױניאן םון׳ם iprnptpo — •י 
גוםיןין.

• • •
̂ורט א איהם, כ׳חען איהם. זועגען װ

 זײז געזעהז ה*ב איך הײגט. םון גיט
 םעגש,׳נס8ארגאניזאצי א<ס אנטוױקלונגם

 כ׳האב *רגאניזאציאנס־םיזזרער. ®<ם
 פיהרער־ זײן באאבאכטעט ספעציעל

 עס ױגי$ן. חטי*רען8 דער פון *אשם
 נאבצױ אעטערעסאגט געװען םיר איז

 זײנע םון אױסשםרײט דעם םא^גען
 זײ־ םון םאנאנדערנעםעז־זיו דאס בחות,

 םריהער, פי< םון נאך םעהיגתייטען. גע
 םענשען, א איהם אין געזעהן איךי זזאב

 גרוײ 8 ביי זיך שטע<ט ער װען װאס,
 זיך אין ער עגםװישע^ט *דזשאב״, סען

גוט. םאכט און טאילאנט,
 אױייש־םאציא^ים־ דעם פון איז ער
 דעם אין אויפגעזזאדעװעט דור, •סמוען

 אידיש־ אוים׳ז ערצויגען און *בונד״,
 18 םערישע.8 איז װארט טאציא<יסטישען

 זײז גיט איו איזזם בײ ארגאניזאציע
 ־8ם צו ם־םע<ד8•ריײ זײן ניט גארטען,

 צוגויפ־ 8 איז זי עקספעריםענטען. כען
ז8ג סיט מענשען לעבעדמע פון זאםלונג  נ

 שטרעבונגעז, אינטערעסען׳, באזונדעחנ
 םון צענטער 8 האפנוננען. נענמשאםםען,

 און לעבען אין װירקען װאס שיעפטען
 ארביײ |8 לעבען. פון זואס מרזוארטען

 אויס יגיט מןןכט — ארגאניזאציע םער
 םון צי בעל־ם^אכות, פמוםע םון צי

 איז — סינסם<ער םון אראפעסיאנאיצען,
 װירק־ פון <יכט 8 איז כסדר איחם םאר

ײ <םען8ה זיך םוז זי און ;<יכ?ײטען  נ
 זי סען #נדעד^ו8 ;װירק<יכקײטען די

 צוטרא־ אינגאנצען װינט ערשסען םיט׳ן
ײערען. געז

 זאגען דא איך דאחי װאס נאך און
איהם. װענעז
טרײהײוגיא־ זײן גע^ערגט האט ער

 נע־ אידישע םאראײנעטע די איז ניזם
 עײ זוען יאהחנן די אין ווערסשאםטען

 ־8ב האבעז ױניאן אײז ־םיז פארועעז
 אנדער 18 פון טעטיגסײטען די וזידיןט
 די פון זזארצען אין זײענדינ װניאן.

 צו םעהיג<ןײטען םיט און מרםארומעז,
 איהם אין זיך האט זײ, םין יערנעז

 םיז באגעםוגג ברײטע א אנםװיקע^ט
 יר 8 — ציעס8םיםו פון אומ׳פםענדעז,
 גע־ *יניעם. בדײטע אויןי גיאךפאתעם

 ארוישגע־ וזאבען םעחעשײטען נעגמטע
 אי־ איז ער \וי ג^ייר איהם םון שוועיצט

 ־P8 דער םון •שװעל דעם כערמראטען
ױניאז. טיארען
o אין אט n גוססיז ר. איז ?יכט 

 םאר־ דעדםאנטער דער בײ ערעיגען
?אםלמג.

• • •
צונויםנע־ נוםסיז ר. ח«ום וואם צו
 עױשא־לער, pc צוזאםעגמונמט א רופען

 טעאטער־ די נעלײחנתים, זייערע פון
 פון םאר׳פטעהער םון און םענעח׳מרם,

m סאנםטיםד ױניאן א אטער־באלעבאם. טזד א וזםילו אדער צייםוננגדליים, יזײן ?ט<עז ױניאז אסםיארען וי1ד פח םיםינג « ביי *ז נאװינע p'p ניט איז עםפרעםע? חנר e we jpi פאר• און םםריקם זײן 
irnp זײן.אינעוױינינ צו .פחנםדע׳“; m i טעאםער־ די אפט. נאנץ םםיםוציעם סאנ־ םאחשװענסם לןבען ראט •repair םאר־ גיט בנמ זיו לאזט m a דעם צו חבר׳גת נאחענםםםער חנר «אר איר םאכם אינהאים סולםורעלצר איחר סאנםםיטוציאנם־נעזעצעז. םח 

 »ז זאנעז ג«װ־ ם׳יזעז צײסוננגחאר.
•per און veuveאיח 1• זיינעז ״ nrave. םעא־ דפר צו ״ייך איז װאט 

roveinrppe ,םים אודאי ד איז נזפא 
*־ar*ir חד פסצר.אדכארפונףפפ א

• דער <פר, .ipneeppir.* דער אח ipmpwenpeepe,* ארבייסם- דער.  קתבים. נג«לצבםצ”א זײנצן מנצר־,
דצר איו nweane איצםינצז דצם

י ײייר מ
ווערם

 במזןבןןכםער) » פדן (נ^שיצען

<ג8< ח. פון

 דער םון סטער8ד8פחח־כ6מי; דער איז
?ענטיגער. נאך פראפעסיע

 צױ איצטיגען דעם איבער טאסע און
 טער־8טע אידישער דער איז נד8שט

 צוגויפגעבראכטע-צוזא־ די איז װעיט,
 נויטװענדיגקײט. 8 געװאחגז םעגהונפט

• • •
צױטטאנד¥ רער,איצטינער איז זואס *

 אװעיןגע־ גערעדט, האט נוסקיז ר.
 םאקטען, אועען יעמענס8 םאר שטעיט

 פון בירד 8 באקומעז זיך האט עס אוז
 שטיס 8 רום8 פראברעטען עקאגאםישע

 םאר־ זיך האט װאס הױוטור, אידישע
אפגרונטען. צו װעג 8 אויף נוטען

גוסקילס םארצײכענט האב איך
:וײד

 איז טעאטער־סיזאן הײנטיגער דער
 אפענהער־ און ערפאלגרײכער. קײן ניט
 םעסט־ בײם י8ס ;זײן סען זאינ ציג

 די אויפזוכען בײם סאי דאס, שטעילען
 די זײן םוזען אםעגדןערציג אורזאכען.

 ערז געשעםטפ־מענשעז די אונטעדנעטער,
 םארשטעקען ניט — טער״װע<ט8טע דער

 דאר־ םון רפען8ײ און זאםד אין קעפ די
 איז שילעכט :<הכעיס-שםײכעילאך טען
 י1אוי ;גוט איז מיר בײ יענעם, בײ נאר

 ביז איך קאנסורענט, םײן נאר איז צרות
 ש^עכט אםת. ניט איז דאס ״אי?רײט/

 פראפעסיע גאנצע די .1יןעסע8 איז
 אפ־ ז8 איבער געטאז װיג 8 זיו האם

 די — אלע זײנען נערװעז און גרונט,
 אין זוי אזוי יאחז, נױ איז טעאטערע

 באסטאן, אין טעאטער דאם שיקאגא,
 פי<אדעלםיא אין קענעדע, אין װי אזוי
 ו<אנד1ק<י אין ״יטיםאר8ב אין וױ אזוי
 טעאטע־ גרויםע דעטראיט, אין וױ אזרי
 אפענהערציג און קיײגע. װי אזוי רע

 ניט — ׳פױשפיי^ער די זײן אויך מוזען
 הינסט־ גאט״געבענשטער ביז איך :זאנעז

 קען יענער עו<ם; האנדםײז און ^ער
 איז, דאס ציהעז. ניט עו^ם חײן טעהר

 ״סטאר׳״, גרעסטער דער אמת. ניט ײירער,
 סעהר זױהט בעסטע, די פון בעסטער דער
 יןײז ניט זזאי־יאהר איז ;ם5עוי קײז ניט
 גדויסע קײן ניט װאריםם גרךל; כהן

פוב^ישוםס.
? געווארען אזוי פ^וצילומ דאס איז

 גאנץ א געװען װא^ט גוסקין נײן.
 טע־ אידישען םון באאבאכטער שלעכטער

 אפשעצער ריכטיגער קײן ניט #אטער
 ער ווען אומגעבונג, אײגענער זיין םון

 טעאטער־ האי־יאהריגעז דעם איז ט5װאי
 פיוצילונגעס, עםװאס געזעהן קריזים
 אטםא־ זײז האז מי צוםע^יגעס. עפעס

 זיך טוט עס זואס װײסט ער םםערע.
 אין וױ גוט אזוי קו^יסעזי״, די *הינטער

 צר 8 זזאט ער סע״״.8טער־ק8״םע דער
 צײ טער־דירעקטאר׳ס8טע דעם צו טריט
 יע־8%8 אײן״ גדע<ט8ה״ מען װאו מערל,

 פוצט מען און איהר גיעט םעז און סע
 גרעםע״ 8 זואס ברענגען זאל זי איהר,

W* דעם w װי אזוי עו^ם, רעז  און ״״8
 געהעריג קאז וואם טיר-שטײער, דעם

 פנים 8 פאר װאם מיט באאכאכטען
 געהט און טעאטער איז סוםט עו^ם אן
 ילץ8 איבער *און טעאםער. פון װעק8

 אידיש־ םאר׳ן אויג «ז האט גוסקיז, ער,
 אינעװײ־ זעהט ;יצעבען אמעריהאנישען

 דעם ער זעהט דרויסען. אין און ניג
 חד 8 אאם טעאטערמןריזיס אידישען
• טון׳ם זוילטאט י ז י נ א ת י ד ע ט  א

־ ם נ נ ו  •ראצעס. ר
:קילאר נערעדט האט ער

 אפ- איזזר איםיגראציע, כל סודם
 ״קאס־ נײע סײן צו ניט ם׳קומען ששעל.

 גײ טעאםער. אידישען םאר׳ן טיםער״
 אי• שטראםען נייע םון צוט^וס קײן טא

 <טען8ה צו כח קײן ניטא אזיו איז דען,
 אח באילעבט אידען אײנגעזעסענעם דעם

 איד אײנגעזעסענער דער דערםרימט.
 18 איז מגיגים םון זיך דערוױיטעדט

 ער מיראך. דער״אידימער דורך אויסדרוק
 טעאטער, אידי״עז &וז זיד דערװײטערט

 זיך אויף זזאט \ואס <ץ8 םון װי אזױ
אזוי ״איםיגראנט/ ששעס^ל: דעם

 די דור. מילטערער דער אזוי יתענד, די
 דור ע<טעדער דער און םיחרט, ױגעגד
 צוועלף ^פוין דאך איז עס םיט. געהט
 אײ םון צזפיוס געהערעער 8 זיים יאחר,

pn גיט ברעגעז אםעריקאנער די חאט 
 איז יאחר צוחנ^ף די אס דערגרײכט.

 טעאטער, םאר ױגענד 8 אויסנעוואססעז
 םאר מי אזױ אםוזירונג .אײכטע פאר

 אידײ םאר׳ז גים אבער דדאםע, ערנםםע
 םעא• געװײניימר דער טעאםער. שז\

 פריהער םרוי. רי איז טער־ע^עםענט
 אבער, איחר, אויוי םאכטער. ױנגע די

 יעבענם־ אםעריקאנ״פער דער &לאנם
 ױי כווא^יעס. םויזענד אין מםראם

 מיר, בראדװײ• אױזי איחר םארציחען
8>jr ״כמנעפיטס״ אפי^ו נאך. געוזעז 

 גע- pnjm אתאניזאציעס אידי^ת םאר
בראדוױי. אויוי

 דער איכער דוסא ניט־ איז עס און
 יץ8 אױוי חערט װאס מנראך, אידישער
 חײם־ גאס־און אונזער ז״ן צו וױיטער
 זיך אוסגאנגס־שיראך, אונזער שיראך,

 אויסצויעבען. איהר םיט און איזזד אין
אע• דעם מיט טאן צו אויך ס׳האט

 טעאטער־ דעם סיט אםוזירונג, םון האלט .
בכײ. איגהאילט

הענט: די י1אוי םאהטען זײגען אט
גאנ־ 8 בײטאג, זונטאג ארײן געהט

 זוגטאג אווענטען, די אין אויך טאג, צען
 ״ראחסי״־ דעם אין מיטעךװאך, אין און

 ״קעפיטע^״״טעאטער, אין׳ם טעאטער,
 גרזיסע די ״פאראםאוגט״״טעאטער, אין׳ם

 דאר• איהר׳ט ®•אדװײ, אויף ״םואװיס״
 גחת־ 8 ־איז עו<ם. אוגזער זעזזן טען

 איז ״טואװי׳* דער חוץ 8 ם.5עו דיגער
 חאנצערט. און 5טער*שפיי8טע דארטעז

 צױבים^אך םוזירונג,8 יײכםע 8 ם׳איז
*לץ. פון

 עקאגאמישע די איז דעדבײ און
בי?!יג... איז עס :אויסרעכעגונג

טע״ אידישען אין טיקעט אײן םאר
 משפחדרםיטנרידער דרײ געהעז . טער8

״ראקסי/.. דער אין
 ווערט געװיס איז טעאטער אידיש

 ,,װאדע־ ניט טער,8טע ם׳איז םעהר.
צ/  זיגט ״װאדעװיר׳ בראדװײער װי

אבעד...
 מוזירונגס־8 נישעד8טױיק8 דער

ױנג... און ^ט8 רציהט8ם שטיעער
 מיט קאנקורירען זוי8 און כען8נאכם
 עס זועט ערשטענם, איז, — בראדװײ

 בראד־ און ;טער8טע ש י ד י א זײז ניט
 גט.8אויבערה די האבען *לץ װעט זוײ

 18 אהן איז, עס װי ?וי8 יץ8 לאזעז
 אהן םארטראכטונג, 8 אהן איבעריצײגונג,

 דער װעט פעסטיגונג,8ב 8 םון רזוך8פ 8
אוים... און ־— טאן של\:: 8 איגרונט )

• • •
טינסטע־ סײן געװען ניט דאס איז

 נוםסינ׳עז פון האט װאס פעסיםיזם, רער
 כד8סי |f,p ניט אויך רויסגערעדט;8

 גוס־ בעת האב איך גיטאציע.8םארםע־
 מאריס אױוי גע?ו?ט דעדעז ?ין׳ס

 8 םיט זיך טערט8ם ווע<כער רץ'ז,8שוי
 דוםשינסקי׳ן, אויף ;טע8קונסט־טע

 ־8טע אידישע די <לטעז8ה װי< וועיכעד
 ;אפערעטען םין דערפרישם טער־וועילט

 צום ציהט זועיכער געבייל, DP8o אויזי
 טים־ דער פון םעגשעז טער8טע אידישען

 לואיס אויף ־ ;סע8פא<?ס־ם םטער
 געהאדע־ זיך האם וועילכער גאילדבערג,

 אידײ די אויןי ביזנעס־פלענער םיט װעט
 וױיל־ •P8ם אויוי ;ביהנע־ברעטער שע
 נײפער8םערי?8 אז איז וועלכער ׳נער

 אידי־ אוים׳ז ?ו?ט און געשעםטס־מענש
 גע־ אםערי?אגישע טיט טעאטער שעז

 גרינ־ דזשין אויף ;שעפטס־בילי?ען
 םאר־ דער םון טשערמאן חןר פיעילד,

 ?טער8כאר דעם ipp װעילכער זאטילונג,
 טעאטער״ אידישער גאגצער דער פון

אנדע־ זײ ארום און זײ, — פראפעסיע
 שוי- די און טעאטער־םענעדזשערס רע

 גע־ פנים׳ער די אויף האבעז שיילער,
 — נערוועזיטעט 8 ם?ײם,8בל 8 האם

ppdu װאונד... די אםענגעבונדען האט
גערעדט: ־וױיטער נאר- האט ppdu און

• • •
 טעאטער־ גרויסע סײז מעהר ניטא

 געיט םיט מעגש דער אונטערנעםער.
 האט אגקזמעז, צײם די געזעהן האט

 גיזירונגס־8םערי?8 דער װאס צו געזעהן
 נײע װע?.8 ער איז םיהרט, פראצעס

 אויסצופרױ יוסט 8 םיט געאט־םענשען
 ‘אידײ אוים׳ז געשעפטס־ערםאינען בירען

עו<ם• אי האבעז און טעאטער, שעז
 — הבא עולם אי — ■ראםיט — הזה •

 גרויסע א םאר ארבײט אינטעחןסאנטע
 אידישען איז אינסםיטוציע ?וצטורעאע

פרא־ די גיט. זיך באװײזעז — אעבען

1027 נאוועסנער, טער25 יײט«נ,8
ר איבערגמכ<יבען איז פעסיע  אוג• פי

urPO'D p םיט טערגעטער o p jn ria. 
 • געװאדען איבערגעיאזען אײגענטייך,

 אזגטער• טיט שוישניילער א^ײן. זיד צו
o םיט געסונגס-םעחיג?ײטעז, m איגײ 

 ענער״ טאס גמוזערעער 8 םיט טי\וע,8צי
 דא און ?אםיאניס, צונויח מטעיעז גי,
םזכ אױס זײ יחבירען דארט און

 אנגע• נאטירייך נץ8ג 8 איז דאס
w po ip אידישער חור אין אעוײ^ד 

 p’P ניט איז עם געשיכטע. טער8טע
איטע די ערש״גוכג. נײע דורכאויס

 װעיכע #םא<8 פון טער־טאטי?יען8טע
 אונ• גרויסע געװען נג8צײט־< 8 זײנעז

 חא״ מעאנתר, אידישען ארום טערנעםער
ײן5<8 מח אנגעהויבען אויך דאך בעז

 טיט טער־געשעםטען8טע יצטעז8אויפה
זײנען דאס װעהטאג. און טערניש8מ

 ״8טהאט די םון טריט ערשטע די געװעז
 די געווען אויך זײנען זוי8 ;ס4שעװס?י

 עדמ^וטײן׳ס. די אויך ?ױ8 ד*ערס;8
 דעם, «יט ערשײנוגג גייע 8 נאד איז עם

 פאר־ ניט |yp צײט זזײנטיגע די װאס
האט דאן יענער. צו װערעז גיליכעז

 ;צו?ונםט גרויסע 8 םאראויםמעיצויכטען
 םארגאנגענהײט. די גאר שטרא^ט איצט
^ אידישען דעם ילויט ב ע  דארזי איצט, י
 פזן חױום׳עז צו זיאר8גט8ם 8 זײז כעז

 טע־ אידישעז בײם דערגרײטגנג רײכע 8
 םימיר־אנ״8נ 8 אבעד איז עס טער.8

 טער־8טע די אט פעריאה גע?וםענער
 שוישייילער די טון אונטערנעכינגען

 געדרי?ם?ײט עהאנאםישע די 4ילײ8
 ?ײנער געבראכט. פעריאד דעם האט

 אודאי ?ינסטיער רבען.8שט ניט װי̂י
ניט...

ט8יא ש טש8א װעלטא׳ ־ס? בע?
 — איז דעם פון רעזוילטאט 8 אבער
?אנ?ורענציע. גרעסערע

ע?אנאםישער לטער8 18 ס׳איז און
:כלל

 אוםזיםטע ברעמט ?*נ^רענציע
 ״לטונג8געשעםטס־אויםה פאד האסטען

 עס װי n?8 ניײעץן אין געהט געלט
םון אויסשעױמ אוםזיסטע |8 ברענגט

ענערגיע.
 טעאטער- םאר קאסם אין גיװעץ

 םורא־ דער איז דאס — אויםה^טונג
 װערט װאס ״רענט״ פאר פרײז דיגער
 טע־ אידישען 8 םאר געצאחיוט איצם

 ?ענענצױ זיר םורא האט מעץ אטער.
 םעא״ 8 םון אײגענטיםער ן8 שטעילען

 ״לעסי״״, דעם געגען אדער טעד־הויז,
 טעד8טע 8 צונויף זיך שטעלט אט װײל

 •רײז הויכען דעם װעט װאס ?אםפאני,
 טעןד םאר אסםp אק ניװעץ אננעסען.

 די ־אויך איצט איז לטונג8טער*אויםה
 יע- םזן רע?יאםע ברעננענדע גארגישט

 אין ניװעץ און זוגדער.8ב טער8טע דעז
 ניװעץ, װי ערגערעס גאך און ?אסט,

 ר״־8״סט רויםנעצויגענע8הויך־ די איז
 םרא0ע? אץ ארויםגעצויגעז ; סיסטעם

 דווץ־ םמהר, נאך ארויםגעצויגען געיט,
 טעא־ 8 זזאט “ר8סט״ 8 אהן װאס דעם,
 ער־ אויןי אױס?ו? ?ײז ניט איצם םער

 אלע־ ניט שײגעז רס"8״סט די און םאלג,
 דוואל?ענטער8ם דער אין איצט, םאיל...

 ^יכ־ םעאםער, אידישען איבער׳ז כט8נ
 דעם פאר ?אסם דער און ניט, זיר םיגט

 דער, וואס^ נאך דא ס׳איז דא... איז
 טעאטער 8 צוצושגײדע) זוכט ״סטאר׳״

pm 8 זײנע צו pteD rpאון טביציעם 
 שטיטען אלעםאל ניט אינטערעסען.

 גאנצען פון אינטערעסעז די סיט זײ
 איצט, משא, ע?סטרא ?8 טעאטער.

 , םעאטער דאס שטויסט טעאטער 8 אויוי
 איםיעם... אן מיט אפגרונט צום

• • •
 אי־ נוסיוין חאט םאהטעז נאד און

 איצםינעז םון בילד דאם בערגענעבען.
 »לץ נעװארען- איז טעאטעײצו׳פטאגד

ר ער סלןורער. אילץ בולט׳ער, אוי  האנו
 און דעם, װעגען םארנע׳פאאנען. װאס

 ׳שוי׳פיילער, די ביי מטיםוננען רי װענזגן
 • צװי׳פען זpרבינרונגKם נאר ווענען אויד
 אנ־ אין טעאטער־לאנ? איצטינער דער

 לעבען אידימ?ן אין עחןזײנוננען דערע
ארטיקעל. באוונדער א אין —

מלענואר וחןנענסליכער_דלדוננס
מען,3 ̂דעם דעצעםכער שכת ,530 רום םקול, חײ אױרװינג װאשעגםאן

גאכםיטאג. 1^0
H. .א — געזעלשאפט״ מאדערנער דער איז ארבײטער ״דער :םאסמע ז 

װעכענטליך. pnjm םארםגעזעצם וועט וואס ׳לע?ציעס 10 פון ?ורם
פרי. 11 םען4 דעם דעצעםבער זתמאג,

 א — ליטעראטור. אסערי?אנער צײטװײאיגער וועגעז :םאגץ כ. J דד.
אעסאנס. 10 םיז ?ורם

«רא• דעם װעגען לע?ציעס םון קורס א געבען וועט קארמען ז. ה. דר.
 םון בוך דעם אױןי באגרינדעט צױױאיזאציע״, םערי?אנער8יו םון גרעס

ווערען. אנאנשירט שיעםער רחןאען יאאץ און צײט ביערד. םערי און טשארלס
אוידיםארױם, איגפזערנעשאנעל אי^דעם דעצעםבעו/ טען3 דעם שבו/

• סםריט. טע16 װעםט 3
 םאר־ נעזעאשאםםאיכע הײכיש און טאנץ — אווענט אין אזײגער 8

.62 &ס*ל מעמבערס, גודס װײם די פון ברענגוגנ
 אין-אפים בא?וטען צו — טי?עטס. דורך בלויז עראויבגיש אױנטריט

עווענױ. סעקאנד 117 ,62 אא?אל םןו
 דעס דעצעםבער שבוז טאנץ, רי-מניאן חױז מגיםי דיי ניט ®ארגעםט

v* איערע םאגחעטען סגםען״ v רוו כאל
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P»1NI

,

? דרעםכדיקערס ױ כײ דך הערם װאס
e n  pa. ,ס?קר.'טרעז׳»ורער, מ*ילם«ן
 pi, ipeu jpopp•? אין נארינט דער

 *pp eדד*איג on ipipp רענםיגקײם״
 opyi די pa ripipaipp נאארד זע?וטױו
 און פױיד סף • e»n |p?ppp< מ»נצר

 גרױ• די *װ״צען bppwp נאנ״סםערונג
M צאחל סע  P tPV Jw  DPP30PD די

port einnn■ |ia o הארציגפ n n
rn און p ip e^ חאכםאן ipapn געפונע 

 ia חפרצער די אין *■?לאגנ װפריםען •
 הא םאנער דדעם די .peppootpos די

m י אין צייטען ׳שלענטע חרננעםאכט  ו
ר לעצםע ן ר יאחה ו » t״IPi’ie n p 

ײ םרײד, ס איו  ״pj epn םען זתלכ?ר נ
 װעגינער אדער םעהר e םסכצן הענט

w ,yn< •פעהנעם r 1 נרונד •ipngipiײ 
 נים *נ?ר ערביםערט זיינןן

o צו האפנוננ די n  inpt טרייד PB־? 
 תע אײן אויף איז *רנסניזירט ׳פםענריג

 םארקערט, נעװארען. אויםנענענען ניט
 צװי־ ערםאחרענע מעתר און עלטערע ױ

 די אז םיינומ, m כדט זײנעז אונז ״וען
ipp o םאר׳צטארפעז צו אױסזיכטעז n• 

 ■חיינם-צרטאג זײנ?ן םרייד אין םראל
 רעאליזירט נריננ?ר סענען און מםער
 באנריג• זײ יסחרען. » פאר װי װערען

epn o אויוי נאהױסםוע זייער דען n 
רו םיר האנען ער׳שםענם o ת n יסחר 

 ppppp? סארידע • אויםצונויען ביװיזען
? אמ*ניזאציע, תלנ ז ניט איז ז מי  נ

י אויסנע׳פטאנען  סקעבישע און ײילדע ו
 איז נאר ,ipoo'iiepp די םצז־ אםאקעס

 אײנפיוס. און צןוחל אין tPoponpi אויך
 *PBD סרײד, אין Pin? די איז צװײטענס,

tv ,ppipt די אין ציעל  pipop« חלענ־ 
 זיך פיחלען מלסכות כעל די to ליכע,
ט און נײסםינ םם׳פ  פאר׳*?ראפם. סיזי

 ד«רוי.םצן אום׳פםענדען *זעלכ? אונטער
 האםף צום שםארק צו טסכער דרעס וי

ם dp רופען. ניט מינ T נ t ,אוגו to ס 
 אויף אוםנעדולד טיט װארסעז ױי ון6 סך

 קענען זיר זועלען זיי ותן םאםעגט, דעם
 סתסגי־ די pc רײהען די סו סנ׳צריםען

po rt די אויסנוצען און דרעסםאכער r t r 
n פסר ױניסן ppp פון v o r a -םארדינם 
באהאנדיזוננ. בפסער און םען

 אלע פון — סאנפערענץ עהנליכע אן
 *ptBO װפט — זpאלPv׳ דר?ס־מ»כפר

ppojpppt p אין impn האים?ן n צו־ 
 צר (PJPP גלייר יסיעז םיר אום קונסט

 ארנייט. •ראסםישער ד?ר צו טרעטען
ro  op םס* דיזען בײ אוםמעגלױ, לײדער 
 ■לענער די ססרעס?נטליכ?ן צו םענט,

 אום אויםנעארבייט איצט װער?ן װאס
 ירעז1ארנאני צו — epp'pn■ אונזער

 אײי םארװיר?ליכ?ז. צו — םרײד דעם
 אין to ,t'O דאס און באשטיםט, איז זאך
 םיר ײעלעז Ptt’DJPBO pnipetp רער

 םי־ און םאראל? םענליכע ppp' האבען
 בסארד ח׳פאינם פון םיטהילוי גאנציעלע

 דעס םים אינט?רנ׳רפןונאל. npi פון און
 ױיט, אומ?ר אזיוי £0ױניסדספסר נאנצען

p »ח האריעו פולעז םים׳ן נע׳פםיצט n 
 PB םעטבערס ptpepo צאהל נרויסער
d די ותט 22 לצ?אל pii ״ אין טרײד  נ

 אינט?נ- די פון אײנעם בימואוינען כען
 אײ עם tptt 1אי ײסס קעמייינם טיײסטע

 וועט װאם oto 1אי נעזוארעז, אננעםיהרט
tptio רעײלםאט^ דעפיניטױוע בד?ננען

 ?־pאויג רpד םיט פארבינדוננ איז
 dpi Pius »?םױױםעם דערטאנםער
 םאנטא: חײנםימן איז דחגס־םרייר,

 <~p nn נעװסרזן אפנעהאיטען אווענט
 ?אנ־ iooppe׳D־ior רײמ ס םיז ׳שםע־

 .די ימיסו. m םיז אפיס אין םערענצעז
 די אין op’Dipnio ניט װעחןן םיםיננען

 םארלויםינ סראנ?ן ״t זױיל צײטוננען,
 באראטונ* אינסיםע םון באראפםער דעם
 -PD דעם און טשערלייםע די צײישען נען

 אויוי דעוארםםענט. דרעם פון נקתטעד
 אח וופלכ?ר ,nnpaiop עױפםען דעס

 םאר־ הונדערט ס נאהענט פון נאשטאנפן
 דאם ptfppoon ברודער חאט עםעהער,
 ם׳שערלײטע םאנכע ?רפלפרט. דייטליך

 דיטקר דער אין באטײלינט זיד האבעו
 אינםע־ ארױםנעבראכט הסנפן און סיאז

 םאר׳פלפנע, פרא?טישע און רעםאנטע
 אױןי-די זוערפן באטראכט וועלען װ?לכ?

 eon סבפר דפרמייל םיםינגען. ?זםענדע
 די אויפנפפסדפרם pptOPDpe במדער

 צו פרײדלסםיטפם און ^ופ־טשערלײטע
 סריי־ סעטלעז בײם ססחיכטינ זעהר זיין
 to װיםען, דארפעז םעםבערם די זעז.
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ס א א ז נ י נ א א ב ו ב ר א ו ו
ט אין םארקיחסונג די »• שכעיס ס די ל׳ ל הי .! 

 טהאז. עס װעם קװיניז בראםןיד *אסקארא
 til וױיל טאנ, אײז איז פארקױזלוננ די *נדינם

 זעיבער דער איו זאכעז גויסינע םיער די םחום
 םי•* די *• האיט םארקילו:ג, די ססאפם— *יים
 דעש שטארקס אוז אפםיחרוננ אלס דיענם ב*ר,

היאיצ׳ס. איז עס ויכער זיים קזןרפער.
u« אײבעראל סענט, 30 מ?ס, רױטע

ל א ? א 3 ל ע 5 ײ ע נ ט מ א א ב
ן ע ר א װ ש ע ג נ ײ א

)1 ו״® פון (שלוס
 און חאכטאן גיגפא, דובינסהי, *רעזידענט

 געװעזענער ראזעגבערג, אב. ר״זבערג,
 אינטעמעשאנאל, דער םון ירעזידעגט

 דזש$ינט דער פון טיעערטאז ?א*יאן,
 םון יערלסוםער און נאגיער ב*ארד,
 קאוםטאן ,2 לאקאל פון סריד ,10 י#קאל

 געװעזע• דער קאהן, מאקס ,9 יאהאר ןםו
 *םאר־ םון ריטש י. און ששערמאן נער

װערטס״
 טעלענראמעס און בריוי באגריסונגס

 סעקרעטאר םון אנגעקומען אויך זייגען
 און האלפערין װײס־פרעדדענט ב^ראוי,

לאקאלען. איז ׳טעפער פילע םון
גע־ איז רעדנערס אלע סון לעצטער דער

 םארזיכערט האט ער ברעסיאװ, בר. ווען
 אינטע־ די באשיצען װעט יאקאל דער אז

 לא־ דער אז און מעםבערס די פון רעסעז
 םיט אפגעבען שטארק איצט זיך װעט קאל

ארבײט. אױםבויאונגס
 בלױ םילע די מיט האט םיטינג דער

 צו̂ש נעווארעז געשיקט זיינען װאס מען
 זײ״ װאס רעדעס אלע די מיט און מיטיגג

 » געמאכט געװארען געהא^טען דארט נע*ף
 אױזי אײנדרוק ערנסשען און שעהגעם

אנװעזענחגן. יעדען
 מיט געשלאטען זיך האט מיטיננ דער

 ער וױ שטימומ ױם־טוב׳דיגע זעיבע די
אנגעהויבען. זיך האט

 די אנםװיקקלס זיןי האם עם ײי איהר. ױי־הר
 אסעריהאי איו באװענוננ ארבײםער אידי״מ

 אמסערנײשאג^י רער םוו נעשיכטע ךי ?עום
 לר. פח יוניאז, װאריןערס נארכתנט ליידיס
ס ויעם אי*ר אוז לעװיז, ױאיס  r*a׳ סי

װערען באכאגס

ן . א ג נ ו נ ע ן ר ר ע נ א
II A    I .

 װעט גאוועםבער, טען27 דעם זונטאנ,
 הײ־ יוזושע לכבוד באגקעט א פארחומען
 זײן פאר אנערקענוגג *לס פערריגג,

 טעטיג״ געזע^אםטליכער ״יעחריגער25
קײט.

 מאכער קלאױן א איז הײפערלימ
 אםע־ אין געסומען איז און טרייד, בײם
 יאהר צװאנציג ארן עטליכע מיט ריקא

 גע־ גאריצײשען זײן אין ^ױן צוריס.
בא־ ער איז דינאװ, בורטס^עטעדטע^

 סאציאליסטי^ע די םיט קאגט,געװארען
 גאנצען זײן דינט ער װע^כע אידעען,

 עהר־ אן פון טדײסײט דער םיט יעבען
 עױטטען דעם םיץ נשמח. םאלקס ליכע
 אםע־ אין געקוסען איז ער זײט אן טאג

 ראדיקא־ דער אין טעטע ער איז ריהא,
 פאפו־ סועציעל איז און באװעגוננ לער
 אנ־ א<ם סרײזען גאליציאגישע אין ילער

 גאייציאגער די אין טוער געזעהענער
 דער אין און ברענטשעם רינג ארבײטער

באװעגונג. רעייעף
 םון מעמבער א איז הײפערליגג
 םילמא״ א אסאסיאײשא;, ״םארװערםס״

 גאציאגאלער דער םון םי^ליד ליגער
 מיט״ א רי:ג, ארבייטער פון עחזעקוטיװע

 םון עקזעקוטיװע ערשטער דער פון גיציד
 איץ םארבאנד, סאציאליסטישען איד־ישען

 די־ דער םון פרעזידענט םילםאליגער (א
 יױ דער .איז סאסײעטי. רעליעוי ׳נאװער

 טעמ־ מוסטערהאפטער א ער איז גיאן
 מעמ־ עקזעקוטיװ געוועזענער א און בער
.2 אקא<5 םון בער

 װןוס דאמיוי, עםאיץ איז ױניאן די
 רענק־אוךסאילער איחרע tic אײנער
 אנער• איםז װירדינעז אזא אויף װערם
 יאח* יאננע נאר איהם װיגמט און הענט

טעטינקײט. ניצריכער םון רען

p ה«רלעם m  
mקאמערס

יןורק גױ עווענױ, טע2 — 2118
.8־8־1־8800 לעחי' סזןלעאן

י. j עװ., טע3 — 431 :כרענטש
8066 18לץקס>נג» טעלע^יו

ארבײטער םאר׳ן באנס ארבייטער די
ע ל ג א נ י ק נ ע ס ב ע י צ א ר ע פ א

A'A%
דרעעזס, קרעדימ־בריװ, ארדערס# ס?גי

 י״1סײ •*:לי?, נאשארי שיפס־קארפען, ן
װאלשס דעי#זים

דער אן אנגעאלאסען

נאנס פפײט אסלאנםיס
כרוקלין. עװענװ, «טל«נטייק 5941

 בריתלין. עװ.״ גרײחעם 182 |ברענטשעס:
re ios .י. נ. עװעניו. םע1 ק#ר. ׳סם

אריבער שטײנט וואם םינארעט, דער
%

• *

ביליאנען אץ אנדערע
m

%

 אזױ איז קעמעל i װערטער אנדערע אין אמת אן
פארלאנגען, רױכערער וואם דאם אקוראט פונקט

עהנליד זיױ ניט אפילו קען םארט אנדער קײן אז •
*

סיגארעט. דיזען צר

■ «י

יי 1
 נום »זױ נעװען וואצטע! םינארעםען יאצע ווען׳״צ

 העחמ גערארםט ניט א*הר זואלט געםעל, ווי
מ  םאכעו«יי «ו םיםצעו םועזויעצע היין יתג׳

»ו קיין האצז. סאר׳ז אונשערציד ז ז  גים מ
 אויטערוועהצנמ םוז ארט דאם םאתעחמעו

מאבאידםארטעז.

1MY, JL 8. lUrwoM• ׳IVWaoCompany. Wln*toi»8־*l«ra. N. C.

**■**'rnemwt4׳
-f ,;Vy״•if

ם א ן װ ע ץ ק י ר ז ע ר ד ע ט ש ח  ע
ט ױ ש

)7 ?ײם ױו ושלום
ה האוי געלערגט. סך »  א\ איזא, אי

 אויס־ טאקע מײגונגען זײערע װעלען זײ
 ױגיאן, דער םון מיטינגען בײ דריקען

 דער צו בריעוי איז שאי־מיטינגען, בײ
 דער צו בריעוי אין *ינטערנעשאנ£ל,
*נערעכטיגקײט/

 א פון שײעל ביים שטעהען םיר
 װאויל• דעם פאר ארבײט גרויסער נײער

אינדוסםריע. דער םון זײן

ר ע ר ד ע ט ר א פ ע ט ר ג ע ר ם פ ײ  ב
ר ע ט א ע ר ט ע ש ז ד ע נ ע מ

? סםוקסמו סיגר^רעמ װאסער —־
 מע* מזנאםער דער ערם1ענם םױרפד, —

געדז׳פער.
םױראד? עועס װארום —
 בעסטער דער איםערצו איז סיוראד —

 סםו?, בעסםער דער סםיקעז. *ום סיגארעם
 רויכעו-פ םען ■וואס סיג#רעט דער איז אבער,

 דעם »*ר »ון ס»פער. בײם ק^פע, דער סימ
 עס גיטען. גיט םמר*ד םען קען םטוק סארט

ױת » ישום »יו ײן ®רײנציחען ח  #ראטאט ז
ם^םעגט. יענעם בײ

T O ®

י. װ. ג ג ».22 טעםנערםפוױאק.
 מעמבער דזשענעראל למצטען אונזעי אויוי זײנעז מעםבעיט פאאגענדע די
 םון אדסיניסטראציאן דןןר פאר קאנדידאטען אאס געװארען נאטינירט מיטינג
: 1928 יאר דעם פאר לאקאא אונזער

ר א ר פ ע ש ז ד ע נ ע ם ־ ר ע ט ע ר ק ע ם
םאקס םאסקאוויץ, .3 סאקס בלװשםײן, .1
דזשאזען״ שפילםאן, .4 חאכסאן,.דזשזלױס .2

ר א ס ם ע נ ז י ם ב ט נ ע ש ח ײ א
 לואיס אבראמאוויץ,

װיגג ^לטםאן, ר  אוי
 איזידאר בושקין,
 *ברחם דייטש,

 ם^אדילס קאץ,
 איז«דאר קעסלער,

אײב קרײםער,

 בעני לײבאװיץ, .8
טאקס ם^סאקאוויץ, 9

סײדי דייך, .10
עלײעס רײזנערג, .11
טאררים ראזען, .12
 איזראעל ראזענפעלד, 13
חערי ר^ט, .14

 דזשא שגיידעד, .15
•רעגק שערםאן, .10
העךי שײןן^מאן• .17
ב. שפידםאן, .18
njm סםלאסנערג^ .19
סעם מאובער, .20
ב. זואליכסקי, .21

בעי נארין, .1
ב. בערםאן, .2
םאקס בױששיין, .3
איזידאר בושקיז, .4
 דזשא בראװנער, .5
ק קאנע, .0 אײזי
אעקס קענטאר, .7
עםא קעשנער, .8
דזשײ קו*ער, .9

בעללא דאשאף, .10
אברחם דאשקאןי .11
בעגי דײװיס, .12
אײב דײפזש, .13
י דעערשםײן, .14 לי פי
 דזשײהאב דײפף»םאן, .15
סאניא פארבער, .10
״ן, .17 • סא?ס פ
דזאאגגי פױרגזעל, .18
19. «£op, שולױס דז
ס ־פרידםאן, .20 אי לו
דזשײקאב גאדדשםײז, .21
 ראז גרײדיגגער, .22
ס. חאראוויץ, .28
ס .24 ס; דזשאגסאן טי
קאנםעראוליץ .25
ראז .26

ר א װ ם י ט ו ק ע ז ק ד ע ר א א ן ב ע ט א ג ע ל ע ד
ב. ׳קאץ .27
יעטא קיטעל, .28
 אגעט קאםער, .29
אײב קריימער, .90
טאקס פושער, .31
קארל לאזארןאויץ, .32
כ. לײבאװיץ, .33
 דזשײקאב לײבאוויץ, .34
ל״בםערםאן •35
 עםיל לןפםי^ .36
ג. סאדגאלים, .87
איזידאר םילער, .38
?MU םירסקי, .39
דזשעסי םאלאך, .40
ב. גודעלםאן, .41
םײער נודעלםאן, .42
םאריס •נןקערער, .43
לואיס •אלײ, .44
 סאגיא ״«יגסקי .45
ײזער, .40 םאביעס י
u ראביגאײיץ, .47 r n
א .48 ע »ו tun סקי,0ו
p ראזען# .49 y m
עד ראזען, .50 ם״
ראזען, .51

איזראעל ראזענ*עלה .52
אײדע רובין״ .53
חערי רובינסאן, .54
שט״ן, .55 גינא רוביג
איזידאר שענטמאן, .50
חערי שײערמאן, .57
דזשײ שײנחאלץ, .58
 דזשא. שנײדעד, .59
סעם *וק, .00
סיליא ^יװאגעגפעלד, .61
 ״W שוויירא, .62
פרעגק ״עדםאן, י03
«ײב ספע^םאר, .64
 מגגדזשאטין *■יםאן, .65
M ^ראמבער• u p
סאלאסאן סילומגר, .67
איזידאר םאדעראף, .68
סעם טאובער, .69
ראו שיילסםאן, .70
ראז טילינםקי, .71
דזשא *ורעפםקי, .72
ט. ׳װײס .73
ליגא װילקי, .74
 סעם יאבלאנסקי, .75
עדנא זארעטסקי, .70

אייב בלאק, .1
שטײן, .2  פילי■ דעער
דז*א פײל, .8
שוליוס פאקס, .4 דז

םאריס נן,
ר א ר ם ע ח ד י ל ע ע ר ט י מ א ■ ק

סייער ראזען, .9 אייב קר״פער. .6
, םןוררים םייערס, .0 ״ ײיב ם«^םןיר. .10 ועו<^יעק ך
ײ•דז״ םםײו״ •11 לואיס ריםגער, .8

t r

 אויבעך די פון װעלכע אירגענד געגען אבדזשעסשאנס האבען װעלכע םעםבערס
דער םאר םארצולײגען פערזענליך עס געבעטען זײנען קאגדידאטען דמרטאנטע

ן א ש ק ע ל ן ע ו ן א א ש ק ע ש ז ד ב ע א ט י מ א ק
 פריה, אזײגער 10 אום נאװעםבער, טען26 דעם שבת, םיטעט וועלכע

ם קאונםיל איז  סטריט. טע16 וועםט 3 אינטערגעשאנאל, דער םון ת
 ותצעז װעלכע די קאמיטע. דער םאר ער׳שיינען םוזען האנדידאטען אאע

באא^ט. דעס א\יױ ווערען ארויםנעעטעצט ניט װעאעז ?ומעז ניט
ן א ש ק ע ל ןל םמע ו mא

לערעגם
ט איהר ענ ען ק דינ ר ע מ eo פון פ אר 200 ב אל ד ד לי ט ענ כ ע װ

בעריחםטער דער אץ קורס א נעחםם

הל דעזײנינג מיטשעל סקו
pa ,גארםינ•*• ®ןור ציידים אןן סאײזתר קינושר און כדסאס •רומן, םענ׳ס
iw «»י ס«זזי •ים׳״ני י• m רנ«ו» into n « םוו  M יי״י•** «י־"יימ> וו

ײי• ײ “,׳0 *יי סורנמגם• m ■■ו »iern סיסס■ jam* ••םיו
יאחר♦ GO איבער מנרינמט

«רייינם ח«ס me י•
ר«זויםא«מ. נעםרמ םיםטןנכמז, נייע אידמן,

 בארדינפ • «ױ*נם ססול דןזימיע סיס^ל דער איו פײפ •
ן ו ן מ s le י v  tm״ \9 vn*

 bp און *זיוז, אין נמנער סאו •ראפאםיאן נייײ •
אויס*וצעתמ. ייו צייכם זעחר איו

ע ר די מ r װפס יזנסאגס ניז o m ו ן ו י «ײ«י איז װו מ מ ״  י
• «תס ואימ איזור מפדידר»דם •m ro n. . _ •!®ירינ ׳ינײדען אוו D3V*rye ײרקױפעו יױו ואתריהיי »»ן ס«ם«אני« t«*m m0b?r די וײניו •ױ ייינם^ ועחר וײנען זױ אויסלזןרנעז ■ןור׳ן גאדיננוננעז 1
 סצאםאז. אומנט איז טאנ

rat WW*• JMM8 4IN/I BJfMI ײײממ־
ו ײ י  ifnpo •wim ?m דעםאנםםרײשאן •

TUynn aa* ווײו פאר **worm*
ל ע ש ט ^ נ ם נ י נ ^ ו ן ן 9 ד n ) p o

T O D D T l p D

ס ר ע ב ט ע ן ט ו ל פ א ק א 2 ל ם ,3 א ז ק ר ע מ ם ױ < א

אמטע83 לאקאלע פאר עלעקשאן
שטאםפיגדעז װעט

נאװעטנעד סען29 דעס דינסםאנ, •
אװענט 8 כיז בײטאג 1פון 1ל ן י ם א י פ ן א ו , ם ל א ק א 1 ל 3 ט 0 ס י 2 א ע5 ט ט י ר ט ס
ו «י ױ ט ^ ר ע ז ק ד ע ר א א ל ב א ן ל א 2 ל 3

טשערמאן. קאנסקי, ם. עהטיננ־טעגערזיצער. פרעםעט, |^ם

 צוצושנײדן זיו לערנפ
• פהםערנם

אינ;, דעזײגיגג, לערענם  פעטעדן־ קאוי
 קלאוקס, דרעסעס, גרײדינג, םײקיגג,

 קורסען קל^דיגג. קיגדער אויך ^רס,
ען רעדוגירםע װ רײז יעגש. י

STANDARD DESIGNING 
AND CUTTING 8CHOOL

154—-4th Are., cor. 14th. Alronnnln 8׳דײ*

י ע ד ש י ד י ר א ו ט ל ו ק י ר ג א  
ן א ר א ) ב ש ר י י ה י ט ע ײ ם א ם )

mim םים פארסערם יוקונפםינ* »לע חעיפם   
ווי ױז סארסערי וחננמז פינפםע  

^ פח ר ת װיני איחר װיו ׳•  ijrovm ^ פארג יײער
בשר ייהר אײד*ר זתפאזיםס •ײנפ ניס ■•

!ינז םים . ■■ v\
m  • •גסאייש א־ז םאם ױז ר«ם תזאר  

« ל הוגים «דער רײנם » מדז ^ .
ו ן «ו - אױסײ מ  vivm  tsaam . *חר 1 גיו — ונטו» »

JEWISH /̂ UCtlLTVBAL SOaETT. 888.
Ml Z. i«a. Sa. Moo M  OM

קלאויןם פון פרעםער
ט ג א ז ו ע א ר ע ײ ס א ע ם א ז ב ר א ע ר ד ע ײ ט ם נ ע מ ט ר א פ ע ט ד א ה

ט אכ מ ע  ווערען ניט טאר װײער־ברעטלאך קיץ דאס געזעץ. א נ
 ז ® עס שטאםען. ברענענדע אנדערע אדע^ האלץ אויןפ צונעשלאגען

טײיער־פרוף. דורכאױם ױץ
 װעלװעט פרעסען צו װײער״ברעטצער אונזערע א\יפגעםיקסט האבעז םיר

 דעפארםםענם. םײער דעם םון םארלאננ דעם נאד ריכטינ בעלױױיע איז םלאש
 אויח צוגעשלאגעז זײנעז וועלכע סטײאס, אלםע די שאפ אין חאט איהר אויב

 וועט איהר און געזעץ נײעם ז״מס נאך םײןסעז אײד םאר עס מיר קענמן חאלץ,
אינספעסטארס. סיינע םון םראבעא הײז האבעז ניט

עז מ<ר קייז ד פאי .6ע:66ב*ר־דעו?י”ל דעם «ון רולס נײע די נאך םפיםערס אוי
םמרקעט. אין טאשינם םיגקיננ בעסטע די אויך חאבען נױר

ױהען די ש אמע האמםאני פרעםבארד װעלװעט און פלא
6651 און 6660 אשלאנד מעלעפאן יארק, נױ עוועניו. םינםטע 321
• *םזנ:ועם. ר<«יג ןרדעוס ?*ונ*■׳ " 1

ױננ םעו
 ראדיקאלער שטארקםטער און גרעםםער דער אין

שער װעלם^ דער )1אוי ןרדען ארכײטער א^

 oo^$2׳oooxo — פארמאגט
 83ססס, — מיטנלידער

740 — ברענטשעם /

 »וך as*av ריגג $רב יאר
 עקאנאסײ װיכאינא( יאן

»ifwta*Vii pa ur ק»סף

ו רינג ארב. דער י  קול־ דאר י
 אירי• חד יין יעננמגי סור
באװעגוננ- מרבײסער אעו

 אידי• אײנציגער דער את ױננ ארבײטער חןר
 םאניטאר* אײגענעם אן האט װאם ארדען, שער

מיטגלידער. • האנסאמםטװו דינע פאר װם
גיז r 18* עלםער אין ןריימענומען ווערען םעםבערם

יאחר. 46
r <ים W יייס אימר אױנ ’P ,ני״ד זיר שציסם םיםנציד m !

ד yaa)«pena נאו דןן: ײ אנ ײ
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פ צײפ װיינעעו אלן מעהרער ■p א וו$ס דנ  נ
*װפנפ רי־ץניאן ױניםי ועפ צו

vA _ ״
טען10 דעם שבת, שטאטפינדען װעם — צײם װאכען צוױי נאך נאנצען *ין

האויז. אפערא םאנהעטען א״ן דעצעםבער,

 װענינער איץ װערט ט*נ א װאס
 ױניטי גדױכעז צום זיך צוצונרייטען צײט

 עס ווירט איהר אויב טאגץ. רי־ױניאן
 םארגאב־ דאז טאן, באנג ניט אײך זאל

 צ/ גיײך זיך גרײט און ניט לעהיגט
 װאנעז 2 בלױז האט איהר אז געדענקט,

מ. ײ צ
 נע־ האט קאטיטע א-אנזשמענטם די
 םאר פארברײטונגעז נױטיגע ארע מאבט

 נע־ ניט זזאט ?אםיטע די אװענט. דעם
 גע־ איון .געלט קײן און פיוז קײן שפארט

 ארטיסטײט אויסקוקען זאל אלץ אז זעד,ן
זין. יעדען אין ערםאמ אן זײן זאל און

םארגעניגענס־אװענט, א זײן װעם עס
 װעלעז םרײנט זײערע און טעםבערס װאו
 א אױןי זיך װעיען און באנעגענעז זיך

 אונטערחאל־ םרעהייך אוםן גרױסארםיגעז
 פאראויפ־ דעריבער קענען םיר און טעז,

 אונטער־ יאהריגע הײנטיגס די אז זאגען,
 עדםאלנ גרעסערער א זײן װעט נעפיונג

• געװען. איז עם װען איז עס װי

 די זיין אנװעזעגד אױך װעיען עס
 און מוזיקאגסען ארטיסטען, איזטיארען,

 או;ז האבען װעלכע 'אנדערע אלע די
 לעצ־ אםוזירט אופן גױיסארטיגען א אױױ

 אנ* װעלען אױך הויז. ױ:יטי אין טעגס
 װערכע לעקטשורערס, די זײן װעזענד

 דיס־ פארשיידענע די אגנעפיהרט האבען
 אנװעזענד אױן# װעיען עס און הוסיעס,

הױדסטעוי. םענעדזשיגג גאנצער דער זײן
 אװעי״ט דעם םון םיטשור הױפט דער

 בא• װעט װעלכער טאנץ, דער זײן װעט
 פאי דעד פון מוזיק כײט .ווערען גיײט

קיעזטער״סאפעליע. װײטמאן
 םארנעניגעז האבען וױרען װאס די

 אוגפארגעסייכען אן םארברעגנען און
 טי״ באקומען קענען אװענט פיעהריכעז

 דעפארט״ עדױקײשאנאל אינ׳ם חעטס
סט. טע16 װעסט 3 טענט,
 װארד־ ארײנרעכענענדיג טיקעטס, די

 ניט און דאיאר 1 בלױז באטרעםט ,2רא
כיעוזר.

 טרוי־ די אנגעקוכיען איז װאריפע ^ון
 אידײ באריהמטער דער אז ידיעה, עריגע
 ה. טוער הולטור און שריםטישטעלער שער

 בלוט א םון געשטארבען איז נאפבערג ד.
 סאנאטארױם. אטוואצקער א אין שטורץ

 װערט טויט םריהצײטיגער נאטבערג׳ס
 אידישע אלע אין באדויערט אויםריכטיג.

 גרויסער א איז און קרײזען, ■ראגדעסיװע
 ליטעראטור, אידי׳טער דער םאר םארלוסט

הולטור. םא<קס און #רעסע
 נאמ־ איז פרץ גרויסען אונזער לעבען

 אײראפעעד אײגציגער דער געװען בערג
 חױן א און ליטעראטור, אידישער דער אין

 אזוי פונהט און איגטעליגענט. איהר ךעם
 גייטט נאטבערג אױך זיך האט פרץ, ווי

 און פעדער, בלויזער דער מיט באנוגענט
 דעד געװידמעט לעבעז גאנצען זײן האט

 אידייטע די פון ערציהונג קולטורעיער
פארקסטאסען.

 נאטבערנ, ׳ער איז טױט, פרצ׳עס נאך
 אידײ״ע די םון װאך דער אויף געיז&טאנעץ

 אפנעהיט געטרײ און אינטערעםען םאיהס
 אוץ לעהרער גרויסען זײז פון ירױטה די

 קאנסטרוק־ םאר זײנער זין דער םרײנד.
 אר־ רע<יױ דער אין טעטיגסײט סױועד
 אידי־ דער םאר נפיט מסירות זײן בײט,
 .ש(ל אידישען דעם פאר און הויטור שער

 קאכח אױםגעהאיטעגעם זײן pא װעזען
 אידי^ע די פון שפראך די — אידייט םאר

 קורץ נאך האט ער װאס טאסען, פאיקס
 גע־ געםיהרט װירדיג אזוי טויט זײן םאר
jw העברעאיסטען יעאװיגיםטישע די 

 האט — ?אנגרעס צוריכער לעצטעד אויפ׳ז
 אי־ דער מיט פארטנדען גאהעגט איהם

 לעגדעד, ארע םון ארבײטער^אפט דישער
איע מיט צוזאמען איצט באװײנען װעלכע

 דעם סו^טור אידײטער דער פון פ^ײנד
 די םון אײנעם םוז טויט פריהצײטיגען

 םארשטעהעד שעהנסטע און פעהיגסטע
קי^טור. אידי^ער טאדערנער דער פון

 דעם חןמרײכט קוים האט נאמבערג
 געבוירען איז ער עלטער. לעבענס טען51

 אומײענא, אין 1876 יאהר אין געװארען
 עלסע־ חסידישע רײכע בײ וואױטע, יעבען

 ער^ויהוננ. פרוםע א באקוטען האט און רעז
 אויס־ ניט איהם האט עפאכע השכיה די

 איז אייגםינוס איהר אונטער און געטידעז,
 קיײג־ אלע װי אפמןורס. אן געװארען עך

 אויך עס האט אפיקורסים, ^םעדטעלדיגע
 גרויסעד דער צו געצויגען נאםבערג׳ען

צענטער. קולטורעיעז צום — יטטאדט
 גאמבערג זיך האט שוסר הויטור אלס

 כא־ האט םען װאו געפונען איבערא^
 םארטײ־ אדער יפמידען שאפעז, דארפט

 אין קו<טור. פא<קס אידײטע די דיגען
 אידײפער עחטטער דער אויף טישערנאװיץ

 איחם מיר זעהעז קאנפערענץ סורטור
 אי־ די פראקלאםירען פרצ׳ן מיט צוזאפען

 שסראך נאציאנאילע די איס •עפראך די״שע
 דעמאלט זײט און םאיק, אידישען דעם פון

 אומעטום און איבעראל איהם מיר זעדזען
 פארגרעסערען פארטיםעז, העיפט ער װי
 בנין קויטורעלען גרויס^ן דעם בויען און
מאסען. םארקס אידישע די פון

 א געזוען נאמבערג איז פאייטײפ
 פראפעסאר םון ניוסטער <ויט׳ן פאילקיסט

 געװיסע א זאגאר איז און דובנאװ ̂טמעון
 אין קאננרעסםאז א געװען אויך צײט

 אבער איהם האט דאס סײם. פוייישעז
 איז זײן צו געישטערט ניט קײנמאל

 אידישען םיט׳ן סיםפאטיעע נאהענטע
 ״בונד״ דעם פאדטײ זײן און ארבײטער

 קראנהען זײן םון נאך האט ער װעיכען
 ברכות, הארציגסטע די צוגעשיקט בעט

 ױבייעאום יאהריגען דרייסיג דעם צוליב
̂טט האט פוילען אין ״בונר״ דער װאס  ני
געםײעדט. צוריק לאנג

סוד דיו ®װ סוטם»ריס חןםנימו נװדער

?ווענם שעהנעם• א אראנזשירם 62 לאקאל
םיטנלידהר ױ• פאד

 אינ־ דער פון בילדיגג אין טען3 דעם דעצעםבער שבת, זײן װעט דאס
ױניאן. װאירקערם גארםענט לײדים מערנעשאנאל

װע־ 63 לאקאי פון מיטנלידער די
 אוםן גרויסארטיגען א אריח זיר <ען

 װאפ טאנ״דאװעגט, א או״<י זײן םשםח
 שבת אויף אראנזישירט האט לאקאי דער

 דעם אין דעצעםבער, טען3 דעם אװעגט,
 איגטערנעשאנאל דעד םון אוידיטאדױם

 3 ױגיאז, װאירקערם גארםעגט לײדיס
 װעמ טאנץ דער סטריט. טע16 װעסט

אװענט. אוהר 8 ■ינהטליך אנהויבען זיך
 גע- האט ?אםיטע אראנזשםענםס די

 אונטערנע״ די אז םעגליכעם, איעס טאז
 די און ערםאלג גרױסער א זײז זאי מונ:

 זײן װעט םארװײלונג געזעלשאםטליכע
 װעט עס אוסן. גרויסארטיגעז א אויןי
יעדעץ אין לעבעדיג און םרעהליך זײן

 גארד־ פיליפ פון א^בײטער
!אױפמערר,זאם שאפ, שטײן׳ס

 נאלד־ פיליפ פון ארבײטעד אלע
 סטדיט, טע37 \ועסט 34 שאפ, שטײן׳ם

 דזש. אין זיך מעלדען צו געסוםזןן זײנען
 םען28 דעם םאנטאנ, אפיס, באאדד

 אין 12 און 11 צזוישען נאװעמבער,
דערםריה.
 טאר שא« דעם פון מעםבער יעדער

 םו״ זײ װײל *וםען, ^ פארםעל^ן ניט
 זעהי וועגען װערען אינפארםירם אנן

 אנמלעגעגהײטען. 1שא וויכטיגע
fenoyo ,ערלםוטער•

דעפאיששענם. איגד.

 דאס װעט מעמבערס די םאר וױנהערע.
 םארגע־ אונםארגעסליכער אן זײן זיכער

ניגענס־אווענט.
 רײהע א פון ערשטע די איז דאס

 עדױקײשא- דער װאס אונטערגעמוגגען,
 מיט םארבינדונג אין דעפארטסענט, נאל

 לאקאי םון קאמיטע עדױקײשאנאל אן
םיזאן. דעם םאר אראנזשירט האט ,62

 פון אםיס אין באהומען צו טיקעטס
עזוענױ. טע2 םע117 ,62 לאקאל

 מעגעחשער דעטביצעד, • ברודער
 שױן vn דעפארטסענמ פראפאגאנרע םון

 איו ער וױ גאכדעם אפיס, אין צוריה
 א*ן לאנד אינעדן װאכען עטטכע געװען

 -אינטערנע אונזעד פון יינטערעסען רי
ײ ׳יאמאלס אונזעדע אלע און ׳שא;אי  י
 אר״ *נדעחנ און ברענטשעס ריגג בײטער
 •ivn דך יןאנען איגסטיטוציעס, בײטער

 און רעדנער װעגען אםיס, צום דען
 •ראנ״ ױדאן טרײד איכער לעיןטשורערס

 אי* דער פון פראגען מעגען און יעטען,
באוועגונג. ארבײטער דישער

 אר״ דעפארטטעגט •ראיאגאנדע דער
 וױנטער גאגצען םאר׳ן אויך גאגיזירט

 פון טײלען פארשידענע אין פארומס אפען
 פארום iVDpy דער יא<לק. גױ גרויס
 רעם אװענד, םרײטאג שטאטפעדען װעט

 ^ײנאר כראנזוױיער אין דעצעסל^ר טען2
 װעט און סטריט, סאחמאן 219 לײסעאום,

װאר יעדע רעגעיסעסיג םארקוםעז דארט

 װענענט״ צוױיטער « אװענט. פרײטאג
 אי ארגאניוידט װערט פאחם אפען ריכער

 װעחנ עח װעט און נראגקס ד»
o 4 זונטאג, nאי דעצעסנעד, טען 
t ױיר װעט ong טעג עטל^כע m m v 

 דאון »ין •ארוס אפען סעגייכער g װערען
imiJgJ i סעקשאן טאון n  igg -סלעק 

 אוען מאכעד דרעס »ון הלאופ די טײס,
 ?לאוק טױוענטער די צו וײגען םאחמס

 g o?g כאלאגט iy9g90vii און
gipgoyiיע״ װאו ^נסטיםוציע, טישע 

m i?g3 i n מיט בואניווען ױך סאן i n 
 סאחסס נײדע אין ט.1װא פון םר״ח״ט

yrn^ פומען1פא אױף װעלען g iyo 1פא 
 »ון צ^טער1א םון נעז^נצ jig יעוונגען

חד, םאיפס לי
ט ,iV3go&ni און קיאוס צ ^  T»g ב

 אינטטיםד 1יןו?טו 1ורכטיגע 1יזע1 םיט
איען די צו קומט און ןױע

ס. ט ח א ס

טעות פארדױסליכער א
 אפשטימוגג דעד פון באריכט א אין

 םון םיטינג סעםבער דזשענעראל בײם
 דרעסםאכער, יארסער גױ ,22 לאתאל
 םארטרעטער• פראפאדציאנעלע װענעז
 שטאט, סאגװעגשאן די װענען איז שאםט

 נוםער לעצטען איז עדשינען איז װאס
 געםאידען, געװען איז ״געדעכטעקײט״,

 דעם םאר געשטיםט האט 22 לאקאל אז
 סאנװענשאן, פילאדעלסיער דער פון פאאז
 םאר־ םאדיפיצירטע פאר הײסם דאס

 »יס באסטאן פאר און טרעטערשאפט,
שטאדמ. קאנװענשאן

 22 לאפאל ריכםינ. ניט איז דאס
 •ראפארציא- םואע םאר געשסיםט האט
 םיגאדיםי רי םארטרעטערשאםט, נעאע

 נע־ 22 לאהאל האט אויך רעפארט.
 דער אלס הויז ױניטי די םאד שטיםט

 אפגע־ זאי קאנװענשאן די װאו פלאץ
מאי. געקסםען זוערען ^טעןgה

שנת, אוניװערזיםעפ אדנײםעד פון עדעפענוננ
דעצעםכמי צפען דןם

.630 רום #סקול חײ אױרוױגג װאשיגגטאן אין
o 3 שבת, עםעגען זיך וועט אונױועחיטמט ביאתגגס ארבײטער די nטען 

 סטריט טע16 היײסקוא, אוירװעג װאשיגגטאן אין נאכמיטאנ 1.30 דעצעמבער,
.530 תם «אײס, אוירוױנג און

 1דע מאסטי, ז. א. םון װערען געחאלטען װעט 1אעקטשו 1ערשטע דער
 די •און 1ארבייטע 1״דע :איז טעסע די וןאלעדזש. כרוקװאוד םון הויפט

צױױליזאציע״. מאדערגע
 IV םאגין, ב. ג, דר. װעט ׳םױ אוהר 11 ,1דעצעמבע טען4 דעם שבת,

i וועגען אעקציעס קורס א אגהויבען אונױועו־ץיטעט באלטיםארער דער‘ n 
אטוה1ליטע 1אסערי<ןאנע צײטװײאינער

 געםינען אעזער דער װעט אם1פראג עדױקײשאנאל דעטאלען מעהר א
״ג^כטיגקייט״. 1גומע דעם אין פלאץ אגדער אן אויוי

סיגארעם א סיגארעט א און בילד א מאהלערײ א אץ צעהן פון מענשען ניץ פאר
שםעהפ םענש צעהנטער דער בער  פער

f i l װאם געניאליםעט״ די אפ שאצט און 
 מײםטערװערק אלטע די ארױםגעבראכט האם

 םױ• מיט יעצט איהם בעזארנט װעלנע און
 םאן. צעהנםען דעם פאר םיגארעט דער ראד...

 קװא• די<ר פאר הינטערגרונד א םיעף ליגט עם
 דעה םױראד איז דערםאר טױראד... פון ליםעט

 יאחר- יאהר-אײן אן געהט װאם םיגארעם
 פערשטעהן קען מעניט דער.צעהנטער אוים.
 פונ׳ם האבען הנאה קען אונטערשיעד... דעם

 כעס־ דעם םון אראטאם און געשםאק זעלטענעם
קויםען. קען געלד װאם טעז

יונימ װןרהערס גארםענש לײדיס ממרנעממל דער ןתאן»ון איציעמר
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די האכען ו»#ױחער — נערעכטע. זײנען ®ארלױמדער זײנע נעגען קלאגעס זינמאנ׳ס *רעזידענט
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־מען
D̂ אלץ ־me ווארטליך m נעזאגט. האכען די

 ■ראיאגאנדע מוןכען צו נ#ורט,-כדי אץ אנקלו^גען די זאל זיגמאן אז געװאלט, ר,אמוניסטען
פאראנט* ניט דינען די m און חשײל אין פו^רשיתען זײ וױל ער w די ליארמען איצט און

 וועאכע ■איאמז, ?*:יוניםםישע די
 אדווערטייד סאםעדיפנםסע דורך ה*ונען
 נלעטלאך אינטרמימע זייערע אין סענטם

 חא־ און זעמאן ורעזידענט סארלויפרעט
 איי־ t» שארםאנט ער אז נעיטריבען נען

 װעיען אײיאװא, אין סוני־אײצאנד גענעם
 גרענד• א פאר פארשוםען מוזען יאיצם

דזטורי.
 נע־ קלאר חאט בראדסמי דז׳שאדז׳ש

 קאטױ די tv םטײםטענם. זײן םיט טאנם
 *ו רעפט הײן נעתאם ניט האבען ניסטען

בא• אוז זיגםאן ■רעזידענט סאריױדדע;

 ער כאראפטער. עהרלימן זיין שניוצען
 ״tvs א<מ צוריסנעװיזןן דערפאר האט

 אדװאהא־ סאמוניסטיטן די םון ט?אנ<ז
 זאי iv tv םארלאננט האנעז װעלכע טעז,

אמיםווארפען. קײם די
 אתיסנעכראכט האט בראדםסי ריכטער

ם  *פרייחיים״ רי וואס אלעס tv ,bpvb ת
 ״אײניגסייט׳ די םמזרל, ןיין און נלעטעא

r ועמאנ׳ען ומנען נע׳שריבען תאנעז v נע־ 
 םארלויםדוננען און לינענס ■שוטע װען

נע־ נעווען וײנ?ן סארלוימרוננען די
אויפ׳ איינדרוק חןם טאבען צו ט

אוו
*יל

 אדם ארנײט מיטינג עסזעקוםיװ חשאינט
מײנערס פאר פלענער הילפם

 יגםאן1 •רעזיחןגמ — ■ראנראם. א םאר לײגט דירעקטארם אװ באארד
עלע אפעלירט שנ אר,  אריין שױן בדעגנם הילפס־קאכדטעט — חילף, פ
ט דער צו חילפם־נױטלען אנדערע און שיך קלײדער, אינ ש באארד. ח

jr r| חסוץ /ז«זוד i/i
 ־1שװא1פא גיט 1אכצ םווחנן י

 ער w זאנען, און גאטען »עךס
װיי״ אלײן זײ וחון געצט, :׳מט

 םיטינג באארד דזשאינם לעצטען בײם
 g געטאכט ׳ויגםאן פי־עזידענט האט

 חשאיגם 1דע צו אפיל שטורעסדיגען
 זאל באאײ די Tg DingDy: און באארד,

 הוננער־רוף דעם אויף אפרוםען זיך נלײך
 װעלכע מײנערס, טויזענט 150 די פון

 יאהר האלב g וױ םעהרער שױן סטרײקען
^ צײם.

־ די פאר האט זיגםאן •רעזידענט  ת
^ אלע און לענאטען ע עז  גע־ געסט אנוו

 םאםײ מײנער די םון ל*נע די שןלדערט
 טעל םע דרײ םון באשטעחען װעלכע <יעס,

 בא־ קוילען די Mtg װי און נפשות םיליאז
 געטריזכען ס1סםרײקע די האכעז ראנען
 בײ זוכען און נדgשטDאוי אן צו ישוט
iv צו געיעגענחײט יעדער p j'^ in דעם 

בלומ. אין אויםשטאנד
אויזי^ע־ יט,1ט און שריט יעדען 1אוי

 קעמםער כראװע די invii יײז פיקעט דער
 כאוזאנ־ אכזוײות׳דיג אום׳ברחםנות׳דיג,

 אד־ און גענגסטערס קאטיאניע םון חזלט
 קוי־ די םון געדונגען פאליצײ, גאגיזירטע

םאננאטען. <ען
געװארען בארויבט זײנען טײנערם די

□
םארצײכנים אינהאלט

.48 נוםער ״נערעכטיגקײם״

ס ׳

ם
א ׳. י א ו  .2 — נאארד ו

סוירטצ־ נ• — נייעס e ל*מל
(. .2 זייט

;פאזער
■itra

 — 20 ל*ת*ל 1»• ש«יום *«ען 0 טי,1
 — •רעסער די ב״ ;׳טםואל כז •נחם
כרעעלאװ. דדש■
A D"f ײלוע. *'לאדעלייא»»*

«יידז«. «יק*ג«'ר &. ט”1
«ר<על^1עדי .6 זיים

7 D"t. »ינדז׳»*נק׳»*נם וון ע«ידעסי* — 
 וו*ר#• םעו !•רוו^ס ;פראנק ה. דר.

ז.— 4(•עלי««י» ײײ״  װחילער. ׳
 — בריןי) (דריאער ווןג t•' יבר, ־8 ם”ז

דעםבימר. פ•
• און •ו^בלץסץן jnr<ovatpv S ט”1 די אי

*tr ינימני• — n. לאינ
«ליסען, נײ«# 49 יין U 40 וייט

 אין ייד זואלגערעו און ה״מען וייערע םון
 םרייזג די אויוי נעצעלטען לײווענטענע

 ,ivt ?יה ניט ״t שרעקט דאר םעלדער.
 די לײן.. ■יקעם חנר אויוי געתען זיי און

 זײ tv חאסנוגנ רער םיט ויינען טיינערם
 ניט ראס און האמוי Dm געזוינען װעלען

 jrCrov וױ jnvi צו םוט נייםינען רעם וײ
 *tt'BJV און םרענטשעס רי אין םאלדאטען

 •’<vv ירטע1ארנאני די םיט טףvp v רען
»i ײיז נאנמעו• און ציי p 1 קוילןן« ivp 
 םיט־ םעראר אלע טראץ י^חצירען, ניט
 די נ«עז באנוצט v’Ivbdvp די װאם צען

םטר״?ערם.
 vvvBnvB אויך האס !ינטאן נרודער

 די DVii ,wtnvBJVP ם»עציעלען ײענען
tv »מערי?ען r’nnvB חאט (ייבאר אוו 
 די jVB>vn «ו ייטםבװינ אין עז8אײנבערו

 !ענםיללוייניא. םון םיינערם םטרײ?ענדע
 ײעצ׳מ נעואנם, זינסאז האם ,6ױגיאנ אאע
 און ,i&vp ויי*ר אין םיינערס די ען6העל

 חלק. איחר םאן םוז אינטערנע׳שאנעל רי
 5wve׳wtJn»rv דער םוז םיטנלידער די

T םוזען t נלייך iVBnvv ער חילף. םיט
« 2 (•לום •t ■pin(

 אמאניזאציאנס באנוצט האט ער tv עויס
.ivpviiv אייגענע זיי;י< אר8 ;עלד

tvn יי ovPוניסטי׳eהא־ לאיערס ע
 הא־ ivDD’jravp די tv ;ע׳טענח׳ט נען
 •רעוידענט |1?ריטי?יח *ו חןכם v נעו

 בראד־ rnvirn דעס אויף תאט זינםאן,
po, װער־ אלנענדע6 די מיט נעענטשערט 

/ טער:
 רערט ולע6 די חאכען צייטוננען ״יע,

 נע״ הארץ ײער1 װיפיצ פריטיסירען *ו
 זײ ;לוסט

מענטען v צען
״ גע׳מכ׳עט חאט ״• ... ״

tv ,ivo ח»ם rv ציי־ אײערע לינעז. י
זינםאן׳ם מו. tv .vtvtv^ |V3*n טומען
*ז  פופצינ און חונדערם tsanvva *י

 vניט rv עס 'װעחחמד דאלאר, טוױענם
 v איו דאם tv מװייו, סינדסטער חנר

vpvb. ת די ײ ײ  ■לאץ דער tv זיינען, מ
 דאלאר, טותענם צוועלו■ oovpva האם

 v מיט נעלט, געליחזנע םעחרסטענם
 דאלאר. ענט1טוי opvt םיז סארטנייחט

vojî די pvmv 150 תאנקן vtvtvt •םוי 
torn דאלtv, נעפרענם: חאכעז זײ און 
 נעלט? דאם גענומען ivort חאט װאו
אק איהם נ«דןווצדעט אײנפאך vn דאם

)ottv 2 וײם אויי. . (

 םארזם פענלינער«ען
 W װידער זיך &%נס

נעהסט^מגפאג
tv t 6 טענריכער tvavארום t’v אין 

 יע־ער אין טיים, םלע? זוםערדיגער דער
 ערפאמ. נױיםער v געוועז כאציחוגג,

 ptvpp חונדערםער ױך חאגפן טענליך טאג
 אינטזד די *ו *וגעתערט דרעסמאכער און

 jvtvtt דיםפוםיעס און רעדעס רעסאנטע
VJnv’envB ראבלע־ ױניאן ייון םרייי• 

pv tnvm די טען. v|נע־ אויר חאנען ״ 
p די גאסען ib ,און װארם־פרײהײט vn* 

 ׳ןוטעלען צו געלענענחייט די נעחאט כען
 דים־ די נעחםעףאין *ו נטײלv םיאכען,
פון אראיצורעדען דך אין ?וסיעם,
ivvtvn.
 בא־ v נעװארעז איז םארום אוע] דער

 אוז ptv?p v>v PB אינסטיטוציע ליבטע
 דעיארנד ■יאיאנאנח* דער דרעסמאכער.

tvav o דעריבער עשענט םענט n פארום 
o n  tvs װעלכעי םיזאן, װינטערדיגען 

 האלט«ן8א«ג רענעלםעסינ טענליך וועט
jpjnt י פון נילדיננ דער אין  piitfp דז

 און באארד, דזשאינט דרעםמאנער און
 הא־ וועט דרעםפאשער און קראוס יעדער

 די דיםקוםירען *ו נעלענענחייט די בען'
 װאם ױניאן און טרייד pc יראנלעסען

 םון ארדנוננ טאנ אויש׳ן ־איצט ׳!וםעהען
ארנאניזאציע. אונזער

 װערען ערעםענט וועט םארום דער
 בר. םיז דעצעמנער, םען4 דעם מאנםאנ,

 איבער רעדעז װעם װעלכער רעםביצער, פ.
t איז נרויען און ■ארםייען p יר טרײד 

 דאס זיכער, ז״נעז טיר באװענוננ.. ניאן
 דרעםמאכער און pipp נמסען נרויסע די

 אזױ ■ונסט פ*רום איצטינען דעם װעלען
 1אי דאם װי באמכען פלייסינ און צאלרייך

 ivav דםערדינען סיט׳ז פאל דער נעװען
פארום.

 מיט - פול קלאוקמאכער טאראנט^ד
8באראן זאגט .מפם־גײפטסא אוז לעכעז

אנס ^אצי  םאר־ ױניאן די — ארבײט. גלענצענ^ע טוען קאכױטעם ארגא
אנ פון זיך שטארקט  װארשײנליך װעט דגםאן ידענט1•רע — טאנ. *ו ם
 באריכטען וועט באראף םעקרעטאר וױ נאכדעם &שראנט» באזוכען

שענעראל דער «ו באארד. עקוטיװ1עק ח
 אח י1בארא מתושםער תשענעראצ

 און ,nvtpp םאראנםא, ps צוריס דא ׳שוין
tv נעבראכס וױרקציך חאט v לעבעדינען 

ivctttvt חס  ־DVD םאראנטא די פןן נ
rtvo.■* וױ ^voo’tvn *nnv3 t n n o 
ivrn סיט פול סלאוקמאכער סאישנטא די 

vםיםי■Dטיvr ,אינ־ אלע און חאפנוננמ 
i p 'dpvd טיט וין־ iwv> d p פוז t p

 ועגיסט־ שעפער »לאק. גרעםטע אלע
דעראעטערנעשאנאל אץ װ רירען

 לאכען — •ראצענט. וזונדערט אינטעךנעשאנאל דער םים שםעחען ארבײטער
קוױטשערײען. קאלעקשאן און בלאפם קאםוניםםישע פון אוים זיך

 שוין םאכען חברח קאםוניסטישע די
g in 'ii ושקע• נײע םאר םארזוך■ 

 tg ,Pwgngp זײ שרײען ?אלעידפאנס,
i שעפער. די םון זײ רםט8װ םען n 

 ■שוטצ g גאר איז igr דער פון אםח
 איבערנע־ דאס האבען םיר װי מעשח,
 ״גצ־ חנר אין סאל ■אר g שוין געבען
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in געםאכט ביזנ<ם, ױגיאן איחרע צו 
ל פון׳ם ^  םאפערײ־ ?אםוניטםישזנ g ל

 באצאחיען געװאלם גים חאם און
i n אסעסםענם, דעם אינטערנעשאנעל 
 תאם קאטחגגשאן באסטאנער די װאם

w ניט אויך און כאשסיסס, n 
M S  M O W

 געשטיצט חאבען פיהחנרס לא?אל די
 חברח p:yEignp30'ng פאםוניםטי^ די

 אנצוםיחח דאלארס uroin^rr םיט
o n םים פאםוי m .אינטערנעשאגעל 

 די אחיםגעװארפען האכזא םעםבערם די
 גע־ האבען און voDMg3 ?אסוניסטישע

 עפזעפוםיאי ■ראוױזאוײשע g םאבט
a באארד.

 האט ע?זעפוטױו פראװיזארישע די
 ־ga אינםערנעשאנעל די בעםאלסעכטיגט

jn » i סע חשענעראלnpטgב רgראl״י 
ii״o־E :n n n i ,װייס־ און גרינבערג 

 אונטערצושרײבעז pipg^gn •רעזידענט
g| באתעס. וץ סימ אגדיסצנט

 ערפאלגרײך מוחגן איו פאגאטא די
)V »**! 2* (אלופ

 דינען כוינגלידץר די און אתאניזאציע
 ?אםפס״ לעכעדיגעז g םיט דורכגעדרונגען

גײסט.
 אפגע• דארםען חאט יlא1gב בהדער

 mw די םון םונג־םיטינגgרgב g לטעןgה
 םילע .ingpg* vltt םון זעפוםיװם,

 ארױסגעוױזען חאבען םיםgבאלעב די םון
 באדינ־ די און נטװארטליכ?ײט,8אוםםאר’

 געװארעז זײנעז שעיער די אין נונגען
 דערײ זיך האט ױניאן די םרעגליך.1אומע
 אר־ אתאגיזאציאנס צו געטאן נעם א בער
 ארנאניזאציאנם םארש^גע די און בײט

ארבײט. גלענצע^ טוען׳ פאמיטעם
i n םיי־ באארד ע?זעאוםיװ דזשאיגט

 דאםיר, רויסגעזאגטg אבער זיך האט טינג
rg דורכ־ זאל ארבײט ארג^זאציאנם די 

 מעמבערס די •ראצעס. שנעלערען א געהן
 רײםען זײ און ^Di5־DDogp איצמ וײנען

 דזיטענעראל א אין צרױסצוגעחן זיך
םםרײ?.

 םאר־ זײ״ האט יlראgב םעפרעטער
 און איבערבלי? זײן געגעבען זיך, שטעהט

 םארזיכטיג זײן צו געװען איז רצטת זײן
i'אין n p ,לויט זײ, װעיעז דאן האנדלונג 
n□ עייכר די םון קטםפס־גײםט און וױלען 

 ארגאניזא״ װיר?ליכע צו ?ומעז גלידער,
 װעלען זײ װעלכער דורך כיאכט, ציאנס
 בארינגוננעז, זײערע אויספיהחןן פאנען

 באלעבא• די צו שטעלען װעיען זײ װאס
טים.

 װעט ער?לערט, 1בארא ברודער װי
 דזשענעראל •אלא?אװ, ברודער מעגליך

 אינטערנעשאנע^ דער םון יאתאנײזער
ארגא- טאראנטא. אין טעג די אסםאהרען

)2 אויף (^לום


