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 ts Mrnruni חגקעל טײנורם מנםילװידא
ספױיימו־ס m< ױ tb ודמפזזדפ

ן אחם. טענ עטליכע אין קלײדער נאו ארדסצושיקעו ערװארטעט מאזער בר. — ארבײט. דזלפם ױ מיט טער וױײ אנגײן װעלען שםעדט, אנדערע אױך און נאארד, חשאינט דער — ארבײטער. אונזערע ®ת שטיצע די ®אר נאארד דזשאינט יארת ניו דעם ד#נקט פיטסבודנ ®ון הארגעםט םעקרעטאר
 סעקרעטאר־ םאזינר, כענרזשאםיז

 באארד, רזשאינם חור םיז טרעוטורער
 םון בריוי 8 ערומרםען װאר יועצטע חאם
 סעסרעםאי דער חעתעסם, וױליאם דד.
 װעיד אין נױינערם, פענטײוװײניע די &יז
 פאר באארר דזשאינם די דאנלם ער בען
 שץ■ און א»ײז סלײדער, קײסעם 24 די

 ״ארויםנע־ האט dbiw־׳ot®־p די וואס
 ויר י׳דט נדיןי דער םיינערס. די *ו שיסם

:םאיונם װי
 םעתרעםאר־טרעזשורער טאזער, ב. «םר.

pu»>p, ,ריםער און דרעםעם םסוירם, סוט 
ױ:יאן. םאמרם

יארל. נױ םט. טע25 און עװ. יעססיננטאז
:בדודער .םייערער
 צושריפט אײער אויןי ענטםער * »לם

 <ועי־ 1אי מאנאט, דיזען םון טען27 םוג׳ם
 24 די םון וױם׳נז םיר כאזם איר מז

 חאט איר וואם קליידער נדט סייםעם
 םםרײסענרע אונזערע *ו ארויםנעשיסט

 שוין קײםעס אײגינע זײנע! םיינערם,
נעװארען. דערהאיכמן

אתאניזא־ אונזער םון נאםען איו׳ם
 אייער םאר זעחר *ײד איר יאנח ציע

 אײר *ארזיכער איד אין זזילו* ברירערליכע
 אפ־ הױך ווערט ארנייט חילםם אייער אז

ײ נעשעצט  םײנערס םטריילענדע די נ
םאמייויען. זייערע און

ר װינשעו מיר  סאםיליםענטען די *״
 ױעט איר אז האסענדינ און סיזאן סונ׳ם
 נוטע אײער םאי־טזעצען וױיטער אױןי

ארבײט.
אינעתעבענחײט, םיט אײערער

חארגעםט, וום.
טרעזשןרער.״ םעהרעםאר

 האט שיײז, און סליידער די אויסער
 באארד דזשאינט יארסער נױ דער אויר

 בר. *ו ײאשיננםאן, נאר אוועסמשיהט
 ל״ אװ .D א. דער סין םארריםאן, םרעגפ

האט םען װאס דאלאר הונדערט עטייכע

 נױ איז *ײט ״םלעפ״ אין האלעפטעט
 יארס, נױ אויסער שעיער. טלאופ יאר?ער
 <¥?*<«! אינםערנעשאנאר אויר האבען

די טאר ש»ײז און טלײדער געזאטעלט

 םילאדעלםיא, אין סטרײסערס ?וילען
 »•p׳r און ?ליזולאנר טאראנטא, באםטאז,

 אריבערנעשי?ט איוײן עם חאבע? און נא,
•יטטנוו^ נאו

פױיסןנ דיזען אינסמדרפ וחןרט נןארד וזמדנפ
 k אנשטאט ותט, אווענד פוײמאג

 פאר• סימינ^ כאארד דזשאינט חנגולאר
 נייער דער פון אינסטאלײשאז רי קוסען

 cm זיגםאן פרעזידעגם כאארד. דזשאינט
 אינםטאליחמ באארד דזשאינט נײע די

 ערװארגתט אמעםיין אין <וערט dp און
jD שיינע וײער • P o v n n

 וועט באארר חשאינט די וױ נליױ
 טתא־ נייע די װעט ווערען אינםטאלירם

r *וםרעטען םאשינערי גיזירטע t אי־ חור 
 1אי נערעדם שױן ווערט op וױ «ון בײט•

 אינטער- אונזער פון פרײזען יוניאן די
 זיין םאשיגערי נייע רי וועט נעשאנאי,

 פלייםינ tPiyp וועם אין *מעאױלט טם
ארנײם. רער םיט *נניין

 »לטע רי רפכט םים װעלען אביסעל
 נײזג די ױין םפנא םענען דעלענאםע!

 איז נאארד רזשאינט אלטע די <וען וױיל
 זײן נעםוזס נאך זי חאט ^אםט איו אריין

id רעם םיט פארגומען «p אםױ די נדט?

 נים םראנע ?יין שױן איז איצם גיסטען.
 דער סאםוניםטען. די םיפ פאסף p*P פון

iqvp• נייע די און נעווארעו נעװאוגען איז 
 נעיענענ־ א האנען ותם נאארד חשאינט

 ?אנסטרױד אםת׳ע *ו*ונײז«ו חײם
 פון ,סעפ״ דער «וי און ארגײט. םיװע

 זיי וועט אױםנעכאסטקן וחןרם אךנייט
י נעליננען. ארנײט ז

 לי אז זיבער סיר זיינעז ?דענפאל^’
 םאר־ ניט אנער ײמלעז דעלעגאםען נייע

 האם באארד דזשאינם איטע די tv נעםען
 אױס־ ארבייט סאנםםרופטױוער דער פאר

 באארד רזשאינט די *hid געםלאםםערם
 אונ־ נעטאז איײן־אויר האט און יחננ דעם

 אמאניזא• pii'dpiioo»vp ערםידליכע
 דער וועט תוריבער ארגײם. *יאנם

 אינטערנע* דער פון ערפאלג וױיטערדינער
 דזשאינט נײדע *ו נאיאננפן שאנאי

 צו וױי נוט אזוי אלטע, די «ו באארדם,
נייע. די

 געוחןן איז הויז יזניפי
מו נעפאהפלמםע ו

 באןניי• רעדדמיסטרירען זץ• םוז םען
ץ.1קײגע צו םענס » יי

הײ^ זוםער אונזער ״חױז ױניטי די
 פאר׳ן אפען אויך איצם כאװאוסט, וױ איז

סיזאן. װינטער
 אונ• פוז שוין וױיםען אעזער אונזערע

 םאר- ױניטי די אז םיטטײלוננען, זערע
 מאטעדזמ א אייננעריכם האט װאאטונג

 איבעררא• אונזער צו װינטער. דעם פאר
 או ארױסגעוױזען, אבער, זיר, האט עונג
 יעצטע און זחןניג« צו איז סאטעדזש אײז
 האבען ותאכע די םון םך א זײנען װאר

 אין ״וױק״עגד״ זײער סיענדען געװאאט
 וױיצ ענםויעט, געוחנז חױז ױניםי אונזער

 באפומען געקאנט נישס םער האבען ךײ
 הא• װעאכע ״אבער יעניגע די •אאץ. הײן
 ענטציקט זײנען •אאץ א באקומען יא כען
 עעהנקײט, נאטור ׳ווינטערדיגער דער םון

̂ט וואס  פראבטיגען אונזער ארום ריגנע
״ ■אאאץ. װאקײשאן

 צוםרידען, זעהר איז מעגעדזשםעגט די
 די אױס נוצען םרײנד אונזערע װאם

 ײאקיײ וױנטעדדיגעז א םאר הויז ױניטי
 זוערט צאא זײער וױ אזוי און •צאץ, ׳מאן

 אז ראטזאם איז גחנמר, אאץ יעדען
 עטאי־י םארברענגעז וױצען װאס יעניגע די
 זיך זאיען חויז, ױניםי דער אין טעג כע

 םאהרען.ארױם, זײ אײדער חנגיסטרירען
פאאץ. וועניג זײער םאראן איז עס וױיא

 רעגיסטדײדט און אײך אינםארמירט
 דעיארטםענט: עדױקײשאנאא אין אײך

 טשעאכי טעא. סםריט. טע16 <ועסט 3
2148.

ױ אז ״ שולױג ערהליכען, יעדען פ«ר m איז ױני מ או או  פ
ט זאגט קלאזקסאכער״ פיהרטען ײ דגמאו פרעדדענ רעפ נ

אן ש אלי ט ס םינג אינ 2 לאיזאל פון מי

®ארצײבניס אינדמ«לט
1 נומער גןןרעכ&יגקײמ״,|

םייעאםאן. דזש• — דרעסם״מרס ^ וײט
 אין אויטםו *ינמ*רנע**ג*ל'ס ועי .8 5?ײ

קורינססי. ם• —1927
 א. ם. — ילונג®*in •ילייחנלפיזנד .4 ?יים

•1«אאי
 ביאאיס, מ• — ןײדוש *יגאקא׳ד .6 זײם

אעװין. אכ•
̂ריןנלס. .8 זײם עדי
 ארי• דעם אאנג. ח. — »ונז בײ .7 ןײם

אקערםאן. חעגױ — (ליד) םול מג׳ס
 חעאין. ם. — ױני#ז כיור ױם « & זײט

אפרינס בן ל- •יײעל פאראגיא׳י חני
עם ינצ—•ארםזגז ליומנרירישע גײע .9 ןיים
jfr*״ מד• חנםבי״ פ. — םןדעם װלוודיסיד .10 !ײט

•וװ״שלוסןןן. .12—11 'ים1

w jjp חױו ipss m נאנגעג ט 
ץן ?קלגע ןײ י• ױיז  וױ ו

p t  9 fn p  i חח
*K ,.r

 נים װילען קלאוקמאכער די »ז כאוױזען האפ עלעקשאן פון רעזולטאט ,דער
 ױניאן « נאר פליאטמךםאכער, .שלום״ פײק קיק ניט גחשען״ קיק

 דארפען און םוזען עלעםענםען עחרליכע «לע — אדםיניםטראציע״
 כײט שםיםונג אלנעםיינע די איז לאקאל, אין וועדען ארײעענוםען

ק«•* ב. חאכםאן, כר. םענעדזשער, נייער קאפלאן, כענחש. — םיםינג.
 אדרעסירעז צוקערםאן אץ קודינםקי פייגבעת, ןאןמעטש נייער לאן,
פאחאםלונג. די

 1אי איז אווענד, רינםםאנ לעצםען
 אינםםא־ דער פאתעפוטפן האל װעבםםער

 (אפעריי־ 2 לאפאל פון מיטינכ ליישאן
 IPS1PP( זיינען םיטינג out טארם).
 פאו־ יעדע םיםנלירער. ipdvo נרויםע
 גייע *ושסעצען נעסוזט םען האט םינוםען
 פזלשםענדינ איז חאל דער ביז ט׳׳וערס,

epvapuv ,םילע און געװארען tpavn נע־ 
one .1נ«ײע איז פלאטפארטע די שטײן 

 םאײ פח קרענץ נאומן םיט פארפיאט
 םי־ דעם חאבען וועלכפ שעפער, שירענע

 כאראפ־ ױם־םוב׳דימז v נענעבען טינג
 טעאענ־ םיציג |poipp»u«זייגען dp םער.

jport צ«ר א'נט«תעשאנאל עעפער, פון 
 IPivnp■ p»>pt•«’^ פון קילס-און

pcvd *un) םיטיגג פון כאראסםער 
 מאױייי־ tpsvo דאר אנטשפדאכען האט

איז ראס »ת joxpmtpדי npa טגג
o n כא־ נדויםצ די דאם באױייז, נ«סטצד 

 נישט זיינמ שצצאשאנט די nys םייאינוע
p pmpj״vs» t,$ נ*ר v םח אױסדרופ 

 רש־ נדם ספחןאירםפייטנאירפא ױסש־«י
ו יזנש^מו

איזטאריש
:.׳:.־i. '.״4 ־■- 1

 אינ• n צוקערמאן, בר. םשערםאן, קאא
 און באארד עקזעקוטױו נײע די םטאאירען
 באגעגענט איז און אאקאא, םון באאםסע
 אין ענטוזיאזם. גרויםעז םיט גמווארעז

 זיך ער האט רעדע אינםםאאײשאז זיין
 איצטינע די אױוי אפגעשטעאט געגוי

 םאיכטעז די אויף און באדיעוגגצן םרײד
 וױ כדי אדכדגיסטראציע, גיתר דער פון

 אוימ״ ערנסטע די באגצגענעז צו געחעוײנ
 םון אאגע דער וועגען אאקאא. מון נאבען

 צושםאנד וועגען םיעציעא איז ױגיאז דער
 זעהר גערעדט ער חאם 2 לאחאא פיז

:נעזאנט און אױספיראיך
 עאעק־ אעצטע די ®ח רעזואםאס ״דער

 אז באוױזעו, האט אאקאא אײער אין שאנס
 די פון מיד שוין זײגצז פאאוקםאכער די

 הא־ זײ און קאםפעז, נחפען פואישידענע
 ױניאז א ערװייאט איז גצשםיםם מן

 גתאען הײן גישט און •דםיניםםראצחג
 איז פאאיטיס גרו«ען די פארשםייער,

o n  w m םעסבערשי•, חנר ®ון לױאען 
ע גייע ןײ צי מ א ד ד מ  דצרימנד וחנם •

 ױניאז א פירעז צו חוכ חײאיגעז » חאמס
סצנױגקיימ --------------------״

•ororvem  in i*uוױאצז זמר איו

 אז האף, איך או; מעסבערשיפ דער פון
 פון• וױאען דעם עקטירען9רעס װמט איר

מעםבעדס. אײערע
̂יר וועט אדםיגיסטראציע נײע ״די  א
 זיי• עס אויםגאבע. גרויסע א נאך האבען

 דער םון קרבנות פיאע םאראן נאך נען
 •אליטית, םארניכםוגגס סאםוניסטישער

 גע״ םארפידט אוםשואדיג זײגען וחנאכע
 צױ רײף איצט זײנעז װעאכע און װארען

pn 1אאז איז ױניאזי דעד אין ארײנצוגײן 
 ארײננע־ פזזען עאעפעגטען עראיכע דיזע

 קאםױ די ױניאן. דער אין ווערען נוםען
 טרײען נאכשלעפער, זײעדע און ניסטען,

 אז ?אאננ, א םארשנרײטען צו אאץ נאך
 קײן ארײגנעםען נישט װיא ױניאן די

 דאפ ארנאניזאציע. דער אין לײט טרייד
 םון אפיאו האבעז מיר אםת. נישס איז
 אוועקגענר נישט אאיין סאמוניסםען די

 יר דער צו געהערען צו רעכט דאס מען
 אויסער איצט זײנען ױי ־ייעז איז ניאה
 װײא דערםאר גישט דאס איז ױגיאן, דער
 ײײא נאר אױסגעשאאסען, זײ חאבען מיר
 םו| אױסגעשאאסעז אלײן זיך האבעז זײ

 ארויס• באויז האבען םיר רייען. אונזערע
 זײעחנ פון סטרײק־םיחרוננ די גצנוכמז

 און לאס-אוט, נאכ׳ן חענם םארבאטשטע
 כהױ םיט געענםפערט חןרױוי האבען זיי

 באשסוצעגדיצ און, נארטעז סקווער דיסאז
 אאיין זיר זײ חאבעז אינםערניזשאפאצ, די

 פאאומםאכצד דער םון אויםגעשאאסעז
משיחח.

מ געשאאנעז״ וײנצן וײ וחנן ״איצם,  י
)11 ויי• ווויא (שלו§
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r n  no. ס*ילם*ז 
ס*?ותטאר-מ*גצדזשער

 *•גמ־ איז *װענד םיםװ^ך למצםען
 עקזד דזש*ינט * ג*ו געװאותן וזאלטען
 lfPM< דרעס די סון כױטעג נ*ארד קוטױו

p ״דער לען. m נר. ח*ט סיטיגל/ םון 
 נאטראכטעז צו ״איז עיקיעדט, 1ד*כפא

 דעם סון כאראקטער דער זײן זאל װאס
 איצט מוז ױני*ן אונזער זתלכען קאסס״ן •

 דעם *מאגידרעז צו אוס *ונטאתמםען
 געסירמ איז דיסחוסיע די טרײד*. דרעס

 םאר־ די ליגיע. דיזעד אױוי נעװארעז
 ורעסערס און חאטערס די סון שםייער

 א אויב אז עד?לערט ה*בען יאקאתן
 ײעיעז װערען, נאשל^םען װעט סטרײק
 ערשטע די צוױשעז זײן טעמבערס ?ייערע

 גאטיר־ איז ערקיערוגג די ארויםצוגײן.
 גע״ אױםגענומען באנײסטערונג מיט <ץי

 רעגגערע א םערזאםעלטע. די סון װארען
 גע־ אויך האט רעדע זאכריכע זעהר און

 צום האט ער זיגםאן. ירעזידעגם האלטען
 אין סטרײק א אױב אז כאטאגט ענדע
 וועט װערעז, באשלאסעז וועט טריװי דרעס
 םון צושטימוגג םולען דעם טיט זײן דאס

 עם װערםער, אנדערע אין כמםבערם. די
 אינע־ אז צו זוערעז איבערגעגעבען וועט

 דארום איז םראגע די אישטיםוגג. םיינער
 םאראינ־ די צו געװארעז איבערגעגצמגז

 *פיציעלע *ן םאר לא?אלען טערעסירטע
 גייד כל ?ודם םוז װעיכע רעקאמנדאציע

 באארד דזשאינט דער צו ווערען םאכט
סמסבערס. די צו דאז און

סס
 רײזבעמ כר. םון אר״נגאנג דעם םיט

 דרעס דזןם םון םעגעדזשער איס *םיס אין
 אין *נגעםאנגען זיך האט דעסארטכמגט

 םיט םול לעבעז נייער א יאקא< אונזער
 די אין מויז ענטוזיאזם. און באגײםטערומ

 איז רײזבערג בר. וואס װאכען 2 הורצע
 ריארגא- צו באװיזען ער האט אםט, איז

 א סעטתן און סטעןי אםים דעם דזירען
לאק־אוטס. *וץ סמרײקס װיכטיגע •אר

 מיטינגען יעצטע די פון אײנעם בײ
 בר• חאט באארד, עקזעקוטיװ אונזער םון

 און םולעז א איבערגמגעכעז רײזבעת
 זײנע םון באריכט אינהאיםסרײכמז זעהר

 אנחד״ צוויטעז ארבײט. װאכעז 2 עחפטע
 סע־ דעם װעגעז באריכטעט ער האט רעס

 פירמע דער בײ סםרײ? דעם םון טעיטענט
 טע29 איסט 117 םון קא. דרעס אורילא
 וועסט 132 ׳סולץ סעםױעל בײ און סטריט

 ווזד אויר באריכטעט ער סטרים. םצ22
 {ואורנבראנה אח באראז סירםע דער גען
 םירםע די סטריט. טע21 ווצסט 64 סון

 ביזנעס סרעםער. א ארונטערגע׳פישט האט
 » געמאכט האט ^עכטער אײדז׳פענט

ריאינסטײטען. צו ברודער דעם םארזוך
 דעם האט ױניאן דער םון קאםיטע *

 א ערקיערט און אסגעסטאסט שאס
 צײײ פון אױסגאםע דער טיט סםרײס.

 גע״ ארבײטער אלע זיעעז אסערײטארם,
 •רע־ דער ביז סםרײסען צו בארײט װעז
 צו װערען ארױםגענוםעז צוריק וועט סער
 די האבעז מאתען אויוי ארבײם. דער

 זיך רוםעז וחניכע סחעבם, קאםוניטםי׳צצ
 אר־ סעט נײעם א ארױםגעעיסט ״ױניאן״,

 רײזבערג בר. שאס. דעם אץ כײטער
 א אז דרעסםאכער, ױניאן אױע װאחננט
 (באראן םירמע חגר איז אז נײט סטרײה

 גע־ וועט ^אס דער וואורצנבראנד), און
 אונטער־ װמט םירםע די ביז ווערען •יסעט

 ױניאן. אונזעד מיט אגרימענט אן ^רײבען
 ערנסטע םון אויסגלײכונגעז גינסטיגע
 געווארען געםאכם אױך זײנען סיכסוכים

 סאסקאװיץ־־- בר. פיז הייםע דער כיט —
 האוסטםאז און בירעגבאום םירמע דער בײ
 ■ײ א זעהר סאם. דרעס טורײז די און

 דער אין ■אסירט חאט פאל קאגםער
 122 סאם. דרעס לעאנאדד דער פון םירכמ
 איז קאמסיײנט א סטריט. טע26 וועסט

 שוועסםער * םיז גצווארעז אריעגע^ראבט
 גאכ• געטארעז דיסנדסארדזשט איז וועלכע

 קארנע געארבײט דארט האם זי וױ דעם
 מװעם־ באטרעםענדע די צײט. סאנאט 8

 ױניאן דער אן םארגעםען אפילו האט טער
 אבער גלאט. צוגצנאנגען איז אלעס װען
 מעז פארנעסט סראגע דיסכדפארדזמ א נײ

 ביזנעס ײעז קלײגליכסײםצן. וײ אסט
 איז י1אײי איז מטראסבות אײדדצענם
our o n וױםעז צו םעריאננם זזאט און 

 אסא• דער צו בעלאננט (זי טירםע דער סון
 איז מוחןםטער די זוארום סיאײמאז)

 בעל טדער חא געװאחגן, ארוגםערגזדציקם
 זאנעז, צו װאס גצחאט נים כאםת ^חבית
דארםט אזוי *אױב מםראסמת: בר. זאגם

 דער צו אװעקזעצצן צוריק מײדעל די איר
דער פחוגם ",i גים אויב ״און ארנײט״,

 דער אים זאגט ניט״ ״אויב כעײהבית׳׳.
 זען ױניאן די ,״װעט איידזמצגט, ביזגעס

 *יואס אגריםענם״ דצם אינפארסען צו
 מאנוםעח־ קיוגער דער אים זאגט ױניאן/
 ױניאן/ קײן ניטא דאך איו ״עס ט״עורער,

 אים זאגט וױסען׳/ כאםת איר ״װילט
 איז עס ״אױב ׳פטראסבערג, בר. װײטער

 זאגט גו,״ נו, ״אדרבא, ױגיאן^י״ » דא
 ״ברידער/ הבית. בעל םיסטער דעד

 — ארבײטער די צו ״שטראסבערג זאגט
 גאנ־ דעם אונטערגעחערט חאבען װעיכע

 אײ דער םון ״סטאסט — געשסרעך צען
 גע־ גילײר האבען ארבײטער די בייט״.
 כייז רווי <וײטערען דעם אױןי און סטאוט
 גע־ איע זיך האבען אײדז״פענט, ביזגעס

 קײגע װניאן. דער םח אםיס איז גײז לאזט
 גע״ גיט חאכעז פירםע דער םון םענות

 דער חאט עטדאסבעת כר. האלסען.
 דער פון אםיס *דער אז געזאגט, סירםע
 טע26 איסט 130 אין זיך געםיגס ױניאז

 אזײגער. 12 זען איש ?עז ער און סםרים״
 ארונטער־ די איז ^עטער טאג * סיט —

 גע• ריאיגסטײטעט יןןװעסטער גע״טיהטע
װארען.

 בא?עבאטים סיזאן. ער*ב איצט איז עס •
 ?ןעסער סעטס. זײערע צוזאמען ׳טטעלען
 םלאכות ב̂ע נײע םארנרעסערט. ווערעז
 אין דארום איז עס ארױםגענופעז. ווערעז

 זען צו ארבײטער די פון אינטערעסעז די
 בעל״ ניײארויםגעסוםעגער יעדער אז

 ײ* דער םון םעסבער א זײן זא< םלאכח
 זחגרען ט׳סער<ײטע ^אס אונזערע גיאן.

 אר״ סײן אז זען צו אויםגעפאדערט דארום
 צו װערען אװעסגמזעצט נים זאיו בײטעד

 א האט זי אדער ער סיידען ארבײט דער
.22 ױאסא* פון ביכעל שטײענדען גוט

 איז אוחגנד דינסטאג םאראכטאגען
 באארד עהזעקוטיװ ניײערוױילטע אונזער

 צוליב גמיוארען. אינסטאלירט אפיציעל
 געװען ניט לײדער איז צײט אין םאנגעכ
 אינ־ אפענעם *ן אראנז^יחגן צו םעגליך

 םעז וועיכעז אויף םיטינג סטאלײ^אן
 םון קאמיטעס אײגיאדעז געקענט װאלט

 אינ־ דער נעװען איז םיטינג דער עעסער.
 איז עס <וען אין װעלכער טערעסאנטסטער

 הא־ װעיוכע די און געװארען אסנעהא<טעז
 צו אנװעזענד •רױױלעגיע די געהאט בעז
געדענסעז• <אנג אים <וערען זײן

 אויםנעהערט זיינען עחפםען אלעם צו
 סטעגדינג די םון באריכטען די געװארעז

 װע*- קאםיטעם די זײנען דאס קאסיטעם.
 פון אסאואט דעם צוזאםען ?זמע<עז כע

 צװישען אדכדניםטראציע. לאקאלער דער
 װעל״ סאםיטע, מעמבערעי■ די דא איז די
 םרא־ אתאגיזאציאנם מיט אס זיך גיט כע

 די סאליסים; ױניאן און מיטיננעז נען,
 האט. וועלכע קאםיטע םינאנס און אפיס

 ׳<אקאי םון םינאנסען די איבער אויםזיכט
 האםיטעס אסיל און קאםיטע ועגס1גרי די

 אויס־ און אויסהערעז צו האבעז וחניכע
 םעםבער איין צוױמען קדיװדעם ג<ײכעז

 קאמיטע, רע<יו* א איז צװײטעז א און
 אין ?ראנסעז דעם םארזוא^טעט װמלכע

 לאקאל. אונזער םון םאנד סאגסאםפ׳סאז
 אירע האט קאמיטעס די םון אײנע יעדע

 איז ארבײם אױוי און זיצונגען רעגעלע
 אװעגדעז 3 אדער 2 א ניטא. םניעה קײז
 באארד עקזעסוטיװ יעדער מוז װאך אין

 םיטינגעז. די בײ םארברײנגעז מעםבער
 א איבער גיבעז קאםיטעם אלע די אט און

 ארבײט זײער םון באריכם םארסירצטעז
 יער־ דעם צו רעסאםעגדאציעם זײערע און

 טײ אינסטאלײטאז דעם — מיטינג לימגז
 פלאץ םער םיל םארגוטען װאלט עס טינג.

 רע־ דער םון םערלאנגעז קעגען מיר וױ
 צו ״נעחגכטיגפײט״ אונזער םיז דאסציע

 עס באױכטען. אלע די םאדעםענטליכען
 אײנ־ סאר די אז זאגען צו געגוג בלויז איז

 ״ארײננעעםוגעלטע״ יייד 1אי געלאדענע
 נע־ מיטיננ בײם זיך האבען װעלכע נעםט
 קװאנטי־ די באװאונדערט האבען פונען
 ארבײט דער םון קװאליטעט און םעם

 אויםגענוםעז קאםממס די פון איז וחגלמנ
יאר. יעצםען דעם חרך געיװארען

V  קאםיטע די פון םארלעזומ דעם נאד
 באוײכט דער אסגענעבען וחנרם באריכטעז,

 אלם ״nnw דיזע םון שרײבזר דעם םון
 אונזעי פון סעקרעטאר־םרעדצורער דער

 בור ברײטער גאנץ א איז דאס לאקאל•
•ײדזשעם. 26 פאתצמט װעיכאר ריכם
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 צו םארזור א געװארען געםאכט אױ עס
 ציפערען אין ערשלעחנג גענױע א געכצז

 צו׳פטאגד דעם װעגען םאקטען מיט און
 אויםטואוגגעז אירע ױגיאז, אוגתוי מןן

 אונלער און יאר םארגאנגעגעם דעם פאר
 םאלגענדע די צוקונםט. דער אױף בלית

 א לעזער דעם געבען װעלען ״?עייאך״
:באריכט םון אינהאלט דעם םון באגריף
 םאר׳ן אײנקונםט פיגאגציערער א.

יאר•
אויסגאבען. ב•
j יאסאל. םון יעולדען און םארםעגען
 פון אויסגאבעז און אײננאםען ד.
םאנד. רעייף
מעטבערם. םון טוידען ח.
 יויט םעמבערס, םון איינטיימגג ו.

 און נאציאנאליטעט טרײד, געשלעכט,
עלםער.

 ארויסגעםאיענע און נײע ׳צאל ז.
יאר. םארגאננענעם דעם פאר סעםנערס

סאמעגטארען. ח.
 כאזוג• םילע ענטהאלט באריכט דער

 איבער־ אן גיבען װעיכע טאבעלען דערע
 יא־ םיז ריארנאניואציע דער איבער בליק
 קאםיײן, ארגאניזײ^אן לעצטע די תאל,

 ®ראװאקאציע און סקעבערײ סטרײקס, די
 גװאלדיגער דער סאמוניסטען, די פון

 װעלכע אינדוסטריע דרעס דער םון װאוהם
 און קלאוק די איבער׳טטײגט ̂זייז האט
װ. אז. א. טרײד םוט

 אױםגענומען װארים איז באריכט דער
 ,״ אן ׳כײ אנװעזענדע. איע םון געװארען

 ן מרײען םיר װעיען געלעגענהײט אנדער
 טײלען זויכטיגע מער די איבערגעבען

00באריכט אונזער םון
הא־ געסט אײנ?עלאדענע די צװישעז

 זיגסאן, סרעזידענט געםונען, זיר בעז
 פרעײדענט - וױיס באראף, סעקרעטאר

 דרעס״ םון רײזבעת םענ^דזשער האכמאז,
 רײך. סײדי מװעסטער און דעפארםםענט

 װארים האט געסט די םיז אײנער יעדער
 און באארד עקזעקוטױו אונזער באנדיסט

 ארגאני• שײנער דער מיט גראטולירט זי
 אוים־ נעלוננען אונז איז עם װעלכע זאציע

 יאר קארגעז א םון םעך אין צוביידען
 פאר א און טעלעגראמעז באגריסוננ צײט.

 נאהענטע אײניגע םון בלוםעז בוקעםען
געװען. אויך זײנען יאקאל םוז םרײנד

 און באריכטען די חאבען אלגעמײן אין
 חנם געטראגען אװענד גאנצען םון רעדעס

 DV טונ. ױם מגיאן א םון כאראקטער
 חצכסט און װארימער א געםילמ זיר חאט

 ױניאן דער םאר נײםם איבערגעבענדער
 טעטיקיײ םערצוױעטע םיל אירע םאר און

 צו זײמעזוגד א און דאנק א מיט טען.
 באארד עקז^קוטיװ ארױסגייעגדער דער
 מיעט גע^אסעז םיטינג חנר זץ־ האט
אװענד. איז

00
 באיפטײט באארד עסזעקוטיװ נײע די

ip :םעמבערס םאלגענדע די םון  .trt-i 
 אײזעק דײט״פ, אייב. ׳דאיצ?אף אראן •ער,

 בראװנער, דזטא ?ענםאר, אלע?ם ?אנעל,
 ■אלײ, לואיס טישער, dpso מירס?י, ראז

 לואים חאראוױץ, מאריס םירטעל, דזמעגי
 םאר- סאניא ״ראדולאװס?י ראז םרידםאן,

 גאלד־ דמןײ?אב ראבינאװיץ, דזמא בער,
 מײער ^•ילטאז, בעגדזמאםין ^טײן,
lY עמא דינערטטײז, םילי• רא-עז, iryp, 

 איזידאר ראזען, םאריס דימויס, בעגי
דזטאגסאז. לואיסא ?יםעל, יעטא מיללער,
 איז מיםינג אינסטאלײשאז דעם בײ

 ערװײלט אײנשטיכדג ראש?אוי אראף בר.
 לאקאל. םון טשערמאז אלם געװארעז
 ■ערזענ־ בא?א;טע גוט א איז דא^?אוי
 םון אײנער ױגיאז, אונזער אין ליכ?ײט

 אוים־ װעמענס איז ?ינדער מחפטע אירע
 זיײ מיר איבעתעבענהײט און ריכטיג?ײט

 און דעם צוליב איבערצײגט. אלע נען
 דןךפ־ בר. האט ײטpײ^ןנrבע זײן טראץ
 אין פרײנד אםת׳ע םיל זעהר זיך האוי

 װעלכע םרײנד, ערװארבען, ױניאז אונזער
 אכטען װעלכע איז ליב באמת אים האבען

 זעהר איז ער אז זיכער זײנען פױד אים.
 פון אסט רעם פאר מענש פאסענדער א

 אויך דא זאל .22 לאקאל םון טשערמאז
 דער םאר ?רעדיט סך א אז װערען געזאגט
 אויםגעטאן אהער ביז איז װעלכע ארבײט

 םין טשערמאן אלטעז דעם ?וםט געװארען
 די קופער. דזש. בר. לאקאל, אונזער

 איגע״ ריכםיג טא?ע האבעז מעםבערס
 צוריס אים האבען און ארבײט זײן עאצט

 כדט באארד nwpyipp דער צו ערזוײלט
 איז װעלכע עטימען צאל גרעםטער דער

 װעל־ איתענד םאר געװארעז אםנעגעבען
 ע?זע?וטיװ דער םאר ?אגדידאט כעז

באארד.

שעהנעם א האכען jo מהאל מאנעד, ױינסאזט
םיטענ אינסהאליישאן י

 פראבלעם עקאנאמישער דער — פראגרעםירט. האט 20 לאקאל פארװאס
 זינםאן, — אויפםערקזאםקײם. גיבען זײ װעלכען צו םאקטאר הויפט דער

רעדנערם. די צװישען גרינבערג חאלפערין, כאראף.
 איז דעצעםבער, סצטעז דעם םרײםאנ, .

 אינסטא־ אן נאר נעווארען אפגעהאױטעז
̂פאן  סע?רעטאר .20 לאקאל םון מיטינג לײ

 די אינסטאלירט האם באראף טרעזשורער
 אויס־ האט עת באאםטע. עמױילטע נײ

̂ן  צערעםאניעס. נויטיגע ניט אלע געלאז
 צו ער האט װערטער הארציגע אין אבער

 דעם אפהיםען זאיען זײ אז גערעדט, זײ
ױניאן. דעד םון כבוד

 געזאנט, באראןי בר. האט ױניאז, די
 אלע־ דארף םען און אלעמען צו באלאנגט

 צוזאמענצושכמל־ האבען זינען אין םען
 ער?לערם באראוי בר. איעיג?ײט. צו צען
 םוג?ציעס די שפראך רײגע שײגע א אין
 איז ױניאז א אזױ װי און ױניאן א םװן
 אין טאנ יעדען ארגאניזאציע ?אםםס א

יאר•
 איבערגעגעבען גלײך האט באראף בר.

ײ דעם םרידמאז, סעם צו טשער דעם  ני
 איז האט םרידמאן טשערםאן. ערװײלטען

 א אזוי װי ער?לערט שסראך שײנער א
 באדאנקט האט און םירען זיר דארף ױניאן

 װאס צוםרויעז דעם םאר כמםבערשיפ די
ײ ס געשײנקט. אים האבען ז

 גע״ װי האט טשערפאז נײער דער
 נײ־ אנדערע די םארגעשטעלט וױינלױ

 גיננאלד מענעדזשער באאםטע, ערװײלטע
 האבען בײדע ■אלינס?י. סעתרעםאר און

 אײן םיט םליבטען 2 ערםילען צו געהאט
 באריכטען צו געהאט האבען זײ סאל.

 םאכען צו אױך און טעטיגקײט יאר א םיז
 ער־ ניײװידער אלם רעדעס אלגעמיינע

ײ באאמטע. וױילטע  זיי־ בײדע האבען ז
גלענצענד. ערםילט םליכטעז ערע

 םעה־ ארויםנײענדער דער וױיננארר,
 אלנעםײנעם אן אינענעבמן האט חןטאר

 לעצטען םולם באריכט אינטערעסאנטעז
 באריכטען אלע םון הכל םף חנד און יאר
 רײנע געזונטע, שײגע, א געווען איז

ױניאז•
 האט גינגאלד םענעדזשער װי נאכדעם
 טעטינ• אלגעםײנע די וועגען באריכטעט

 באארד עקזעחוםיװ גאגמר חנר םון פײט
 םארגעשםעלס טשערכמז גיחנר חנר חאט

?מםאן. ירעזיחנגט
 זײן אין חאט זיגםאז ■חנזיחננם

ru n רײנקאום די פארוואס אגגעוױז*ן 
 איז אלעםאל זיד געםיגט ױניאז םאמר

 האט דערםאר, איז עם צושםאגד. גוםען א
 sps* 20* וױיי געזאגם, זינםאז «חנז.
 אויםםארקזאמ־י נמצאלט םאל איע חאם
 •ראביצםעז. עקאגאםישע די צון סײט

 פיחנר־ די סײ וואס ךדערםאר אױ איו עס
 ^עםבערם די סײ און יאקאל פונ׳ם שאפט
 נימ אזא אק גיװארעז צרצױמן זײנעז

אלצ ניק צו ניס זיר טינדממ ויי אז

 אלעם טוען נאר עצומ, םאר רבי׳ן צום
 אוכישטענדען די לויט און מעסיג ױניאן

ערלויבען.
 נערעדט אױך האט םיטינג דעם אויף
 טעטיגער נעװעזענער א קודינס?/ ברודעד

 אלע וױ איז ער לא?אל. פולם מיטנליד
 װארים און אויםגענוםען װארים רעדנערס

רעדע. זײן פאר געװארעז אפלאדירט
טשער־ נײער דער םרידמאז, סעם בר.

 ספע״ א בא?ומען האם לאקאל, םון מאן
 בלומען מיט בוקעם גרויםארטיגען ציעל

 פא־ ם. בר. און סתנה, א אלס שאפ, א םוץ
 גע• האט סע?רעטאר, נײער דער לינס?י,
 — פען, פאונםען גאלדענע * הראנען
 נײע די װאס בלומען םילע די אויסער

pyזעpוםױJn, נע?רא- ד.אט גאנצע, א אלס 
אינסטאלײמאז. צום שעפער םילע םון ג*ז

חא• םיטינג אינסטאלײשאז דעם נאך
 זוע^• מאכער, רײג?אום די ערשט זיך בען
 גע• שײנע, ױננע, א םון באשטײען כע

 א אויןי געװען משםח ארםעע, זןינטע
 האבען באנ?עט אוים׳ז באנסעט. שײנעם

 געלעגענחײט א נעהאט רעדנער ?עלבע די
 זיײ רעדנערס שײנע •אד א און רעדען צו

 געווען זײנעז דאס צוגע?ומען. אויך נען
 נריג־ און האלםערין זוײס־פרעזידענטען די

 םעכד טעטמער זעהר אלטער אן גערג.
 באארד ע?זעקוטױו ערװײלטער און בער

 דער געווען איז ראבינסאז בר. מעםכער
 אלעםען האט ער טאאסט־םײסטער.

 און אוםן שײנעם א אױוי אדײננע?יבעצט
 ?רודער נעלעגעגהײט א *געגעבען האט

 טשערמאן וױים דער וױיטעלבעת, ריטש,
 שײנצ פאר א זאגען צו קינג כאני און

ווערטער.
 םשטח עולם דער זיך האט אזוי און
 טען און ארײן טאנ װײסען אין ביז נעוועז

 און בעםםער דער איז צוגאננען זיר איז
 חלואי שםימונג, ברידערליכע שענסטער

געװארען. געזאגם ױגיאגס אלע אויױ
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טעםינסײט) מןונאטען *זועלוי פון חנא סך » און אינערבליה (אן
--------------------1 _ ־ קוריגםקי. טילי■ פון

ײ‘  אינטעמעשאנאל םרײען יעדען נ
 אונזמי »ז זען, נאםת װיל װאס )םיטנ<יד

 י¥ל זי זיך. *ו גוסען ז*< אתאגיזאציע
 » <ןיס פוגס*יפס איחו ערפייען «»גען
 װפס פראנע, די זיר םחננם ױדאן, טרײד
 אין אויםנעםאן אינטערנמפנאל די האט
« י«ר פאתאגנענעם מון לױוי

 *וריס זיו םיר jnyp :זיך פרענט עם
 ארנאכיזא׳ױע אונוער «ו טקור, אונזןר *ו
 חפם עם ותן ,1910 גאך געותן איז ןי ןף

 שםחנ־ די און לינע און אחחת געהערשם
 איז אחדות און ריבע םמר נאך פאר בוננ

 די צזוישען *נםװיסעוט שטארין נעוועז
טיר שטייען אחןר םיםניידער׳שאפט

 םאי פינםטערען זעלנעז רעם אין א<ץ
י אונזער וועהכען אל י ע י י מ ״ ״  י

 ׳פטײען ¥ כעווארען ארײננעשי״דערמ
 חאם, פון ט*< דעם אין א<ץ אךנ רמי

 שכי אונזער ווערט ¥ יטנאה און ק;אה
 אין םיר זײנען אדמר ?יכטינער שארםער,

 אין אריםה״ט און *ושטאנד דעםזעיבען
 זיו האבען םיר זועדכען אין פארשטאנד

 אונז האט אוםנ?יס דאס װען נעםונען
¥ נעטראפען

 אווי מיר וועהען ווערטער אנדערע אין
:םוענען
 ארוםצו־ איטשסאנד שכל אונזער איז
 אמע* — נאנצע » א<ם ץאך א נעמען

 םיר זײנען — זאנם םען וױ — םײנהייט
 רעזויםא־ די באטראבטען צו אימשטאנד

 אין ער׳שײנוננען א<נעםײנע די פון טען
 ¥ חדשים 12 <עצטע די םאר ױגיאן דער

 ם*ר* צו אז ניט הויכט שכ< אמזער ארער
 אויוי ?אנען אויגען אונזערע און עטיין
 ױײ■ סוקען גיט נע׳צעהעני׳צען אוז זאכען
 זוײטער קוקען ניט גאז, אונזער םון טער
tie 1אי װינסעלע אומכליסליכען דעם 

אוני האט צד נעמער׳צער דער װעלכען
¥ ארייננעװארפען

 טיר םיינען דערפון, ריידען טיר װעו
 אויו• םענ׳פעז זיך פארלאזען צי זאגען, צו
 הםסר־נאם׳ אין ארום גייען װאם רייד רי
 ױניאן קיין מער איגנאנצען ס׳איז או

הפסר־פעטרי׳מסע. איז אלץ און ניטא.
ײ־ די אז זאנען, ניט רא וועלען טיר

 נליענדען » אין איצט זיך נעםיגט ניאז
 םון םאל׳פ נעזוען װא<ט דאם צו׳פטאנה

 די, םון װי פאריש אזוי פוגקט זײט, אונזער
 ױניאי• קיין גיטא איז עם אז זאנען וואס
 דעם אין ארויםצוברייננען זוכען םיר װאם

 אז אטוייזעז און םאסטען איז ארטיסעל
 איבער־ זיך מיען עלעםענםען נעגגערי׳פע
 פראצענט חונדערט זאף די צוט-״בען

o אפצוטויטעז כונה א םיט n םיםנליד׳ה 
 נע׳שעהע• און זאכען אויף נליס נעזונטען

ברע־ ׳פוס א איזן זוכען נעננער, די זייגי׳שען.
 יע־ דאם טאכען צו גאװאוםטזײן, םון סע<
 נרויזאם, און נםאס םעטבערם די םוז געז
 זאל אלץ כדי נליטשען, זיך זאל ער נדי

 זאי עם אח כאאם, גרויםער א װי אויםזעז
 אל*ו אז און הםקר, איז א<ץ אן אויסזעדו)

 אײג־ וױלעו זײ טאן. דאריבער םען םעג
 איז איץ או םעםבער, איטליכען רעדען

 םון וועג סײן און םארניכנמם איננאגצען
 איבערבלײ־ קײן ני׳פםא, איז האפנוננ

 » זיך דרייט ארום און אתם נאר נעכץ,
 אלץ זוכט װאס עלאננ קופערנע פיו

 IBP פיינער ?יינער, און טאן צו ׳שלעכםם
 דרעם־ און סלאוש ךי pit מצי< גיט ׳טױז

 זייערע םון צתו^ םון ים פונ׳ם סאכער
ליידען. און גויטען

 װירסם פראואנאנרא ניםטינע אזא
 נעהעי וועלכע םענ׳פען אויוי גאר גישט
 םעג־ אויף אויך נאר שטראם, םים׳ן נאד
 באװאוםמ־ ברײטען א האבען װעלכע שען
 אײנענעם אן םאם נעװיםער א אין און ןיח

 נעליננמ אזעצכע אפילו נאגנ. נעדאנקען
 אראי־ פראפאנאנדא ניםטינע םארט אזא

 דרך פונ׳ם שבל, נראדען םונ׳ם צופירען
 אן צו ארונםער זײ שלעפט עס הישר.

 ײאם ציגיסער אמאלינע םון *נשו^וננ
 נאר־ אין און נעווען םבטל אלץ חאבען
 אן צו זײ שלעפט עם נענלויבט. גישט

 nron »אויןי נעבויט איז װאם *נשויאוננ
 םאר־ און שלעכט זיינען םענשען *יע אז

 זיך װעם עס װאס און נײן ניז׳ן דארבען
נישט. זײ הארט — טרעםען
 נאר איז זאף דער פון אטת עצם דער

 פון שטאנרױנקם םוג׳ם אנדערער. אן
ן צ ל א י ר ע ט א . ם ט ם ו ל ר א  פ

 דער־ מװים אינטעתצשאנאל די חאט
 דאס ניט ױגיאז רי איו נעװים און <ענם
 אײנימ אויב אןן נעווען. איז ד וואס

 בעםער וײן נאר זאל ױ אז זיר, ווינשען
 נישט גאר אוודאי זי אין — געוחןן ור

 סורצעז אזא חנן םיר חאבען נאר דאס.
 ■ גאד איז דאם t» םאתעסען צו זכרון

 איי :װערטעי א מען *אנס װי חורבן¥
 איח איז נעוואישז אויפנצנויט רוים ךןן

V”* יח ■®יײ אדער סא^  I* «  «יי ושםמלמו נעבצן tpxrp םיר »
M וזסל»גי p» נים ן ־ r w

^ דער אין צישטאנד מן און טיו «*נ  אין
 :זײ ם׳ענטפערט שםיינער, לענעגס
 אזא נאך tv םאריאגנען, דען אױ .?אגט

 און םלחםות אזויפיל גאך חורבן, נתיםען
 *םאצ טיט r*< יאי בראנד־םייערען,

¥ זוערען אויפנענוים
 און ריכטינער, א איז ענטםער דער

 פארעגט־ אזוי קאן לאגי? די אוינ
 נחיסע ריזי; v פון ?אנד, נאנץ א םעחןן

 ענטםער דאזינער דער סאן רענירוננ,
 באדינטג־ רי צו װערען צונעפאסט אװדאי

 רעס אין אינטעתעשאנאל דער אין נען
טאסענם. איצטינען

 אלעטפל זיך מוזען םעגששען, אלם םיר,
 ?ליינ־ פח העכער זיך דערהויבען *ו םיען
 1■ סון זאכעז כאםראכטעז און םינים ליכע

 נמן ווען שטאנדפונקט. אמעם״געם
 אוינ yjtfp דאם זעט ים, אויפ׳ן פארט
 טואליענ^ די פון שוים דעם וױ םער עפעס
 טיפד־ די אויך זעט אוי; םארשענחג דאס
 v באטראכםען טיר װעז ים. פונ׳ס ניש

 חד אלנעםיינןג^ אן אילם שםאנדפונ?ם
 חיםםא־ דער ?וםט ערשטענם איז םאלט,
 חיסיסרי־ * םיז אי| שםאנדיונקם רישער

 םאמאננענע דאס איז שטאנדפונקט שען
 אינטערנעשאגאי דער םאר נעווען יאר

 אין יארעז מאכעגחנ עפאכע די םון איינע
 ע?זיםנתגץ איר פון נעשיכטע גאנצער דער
 נרעםטען דעם האם נעשיכםע די אןן

 אםעױכאנער נאנצער דער םיט שײכות
, באותנונכ. ױניאן טרייר
 ױניאז טרײי אםערימונער נאנצע די

 םאראינםערעסירם נעווען איז באװענוגנ
 טיט פארטיי, יענע אדער די, צי זען, צו
םיטגלידער, <v* ?ליינע אדער נרויםע א

 אין נאיויסים דיקטירען און קופען האן 1
מ אין אדער ױגיאן אײן  ױניאנ^ םי
 צו חוצ»ה'דינ, אזוי נאך װעחןן צו און

 דער םון פאליםים די דיקטירען וועלען
באװענונג ארג״טער נאנצער
 ד׳נר נעווען איז אינטערנעשאנאל די

 דאזי־ דעם אין פיאניר דער פרואוושטײן,
 נאנצע די נצחון װעםענם אויף קאטף, גען

נאוועגוננ ױניאן טרײד אמעריקאנער
.Dptp»to»nv וזאט

 אינטערנעשאנאל די האט ?אםוי דעם
 אז זאנען, אײך םיר לאזט און נעװאונעז,

 אין אוטשטענחנז םינאנציעלע די יױט
 מד זיו האם אינטעתעשאנאל די וועלכע
o ױים און םונען n אםוגיציע זאפאס 

 םאר־ דאם צד אנדערער דער זועלכע
 אחן זאנעז. םעז ivp םיר, האבען םאנט,

I יריחו םון םויערעז די באזינט ריזינע, שום 
 און טרוםפײטען. םון שאילען םיט׳ן נאר
 ווי פונ?ט באזואונדערען צו איז זינ דער

 םון העלדען די באװאונדערען צו ם׳איז
 דורנ׳ן בלויז װאס יריחו, ביי שלאכט דער

 דעם זײנען שופרות זײערע םון שאלען
נעםאיען. םויעיען שונא׳ס
 באזינט איז צד נעננערשער דער ווען

 םארנאכלצםינם ניט גלייך איז געװארען,
 חאם םען און םאםענט אײן קיין נעװארען

 ױניאן דער םון אויםבוי צום נענוםען זיך
)d m י ך . ן ע ד נ ע ם ש ם ו  א

 .<ױט :\וערטער די נים פארנעםם פלים,
 ייאס חורבן לויט׳ן ווייל אוםשטענדען״, די

 IVP אנכעםאכט האט כתדער־קרינ דער
 דערגריי* די או נעװים, *1אוי זאנען םען

 און אויפבייעו םון געביט אויפ׳ן כוגנען,
 אױםנעםאן איז ױניאז, אונזער שםארסען
ערװארטעם. האט םען ווי םער נעװארען

 גיד חורבן, דער נאך זיך םילט נעווים
 פון רעשםלאד םארבײכען נאר זײנעז וױם

 אלערלײ זוכען דארןי םען און הריג ברורער
 טיסינען דעם איינצושטעלען ותגען

 ;ויד םארערט ױניאן א אין זואס אחדות
 אין איצםזר ניט ױניאן די איז געװים

געותן. איז זי ווי שטאלץ און נלאנץ דעם
 שריט פראגחוס אבער םאכט ױניאן די

נראדענוױיו. זיף צו סוטט און שריט נײ
נעדאנ־ בײזווילינע םים םענשען נאר

חא־ םיר וױ רייד םים ?ומעז ?אנען קען
 פין אנחויב איז *רויםנעבדעננט בען

 םיינרלײ א טוט דאם ארםיקעל. אונזער
 דעסאראיי• אר״נצוברעננען נדי צד, כער

 שתא דער רעכענט ארום אזזי און זאציע,
 אתאניזאציע דער איז זיך אריינצורײםען

םארטייינען. איננאנצען אױ טאסע און
 ז׳מ איו הכ< סף דעם םאכען לאםיר

 נעםאכט אינמעדגעשאנאל די חאט צי
 ¥ ניט אדער יאר דעם אין פראנחגם

ש ד י ו ט > ג ס צ צ ע 1 ד 9 2 6 
T ווארםזמ חילות אינםערנעשאגאל די — t 

 אין פארשאפען לאנער, םײנדס דעם אױו•
 פיינד דער און מחיםח א לעניאנען זיינע
 רעשטצן די אפםרעטען. נעטוזט האם

 אי־ זײנען p־»bo אוםגליקליכמן םוג׳ם
־,ovp םםרײה די נעווארען. בערנענומען

 אײז שםעלט אינטעתעשאנאל דער פון טע
 חנר םון םאשינערי גאנצצ די ארתתנ.

 און ארבײטען אן זזויגט ארנאניזאציע
 םי־ שאפ םימ םונפציצס. אירע ערפילען

m טינמז m אח אפנצתאיטצן op חױנם 
m אן vp איז טעטינקיים און לצבען טימ 
מ די ש** גי תצ ראפארםםיגס^ איגטצ

האנטראק־ די פח לאק־אוט דער
 טויזענ״ און צזריקנצצױגען ווזנרט םארם
ipp צוריה איפ זיד ימרעז ?ראיפמאכצר 

 די אין oov'TPopp ארנײ^ דער צו
 ־vn ר״הען רי אטענדעט. ווערען שעפצר

m פאר* און םארשטאריןט ניםמכװייז 
פעסםינם.

ש ד ו ר ח א ו נ א י—י  ױגיאן ד
 קיאוה די מיט סעםעיסענם א צו תוטט

 ווערט עס אסאסיאיישאן. רזשאבערם
 קאסף דעם צו סוןי א נעםאכט םארםער

 דאם און אינדוםטריע ptvpp דער אין
 אוםגױטיגע] פונ׳ם ק»»יםעל לעצטע
p’noo ותרט עס םארענדינט. װערט 

 אין ארדגוננ און פרידען איינ;עשטע?ט
 דרעס און nv>p תר םח טיילען אלע

 שע־ די אין צושםענדע די אינדוסטריע.
m פצר m .נארםאלער

 פון םיט־מען ענםוזיאםטישע שײנע
m לאתאלצן אלע m .עס אפנעהארטעו 

 ^רשטער דער אפנעתאלטען אויך ווערט
 רעדזשיםם־ pc םיטיננ טשץוטאן שא•

 א אז זיך חוינס עס אזן שעפער דירטע
ארביים. מאגםטתתםױוש־ פון ם>י<

ש ר ו ר ח א ו ר נ ע  אוםפאר — ם
 איננמר־ וו. רײםאנד טשערםאן, םײאישער

 עם או אנטשיידונ^ אן ארױם גים םאל,
 סאנםיי איגרוםטריעי פונ׳ם פליבם די איז
 אונטערהאנדיונ־ אםיציעלע אלע פירען צו
 דאס אינטערנעשאנאל. דער םים בלויז גען

 די םון אוואנטױרע חד־ צו םווי א םאכט
 דקם צו און נאאמטע ארונםעונעזעצםע

קאונ־ אינדוסטריער פונ׳ם כײטראליםעט . סיי•  האצםען שעפער 700 םון פארםרעםער
 נד* דער םיטיננ. ענטוזיאםטישען אן א■

m םח רעדם טימ w rraojvp ארבייט 
 פײמטס םאראורטײיטע די זועגען און

 פרי- אין נעװארען םארשי?ם זיינען וואס
 םירערם נעװעזענע די וואם תם ײרך זאז

 שוצדיג ערקיצרזז זיך נעהייםען זײ חאבען
 אז אננעוױזעז םיםיננ אוים׳ן ווערט עם

 אינטערנעשאכאל דער םון כח חגר נאר
ivp עם און נאםרײען פאראורםיילטע די 

 צו צוטרויען םולען דער נעגעבען ווערט
 אנצונעחן באאטםע אינכמרנעשאנאל די

 די םאר באפרײאוננםארכײם דער םיט
פאראורטײיטע. אוםגציימיכע
ש ד ו ש ח ט ר א  װײסטאון — ם
 םייאדעי־ אין זינ א האבעז דרעםםאכער

 מאנוםעקםשר דרעס נרעםטע די פיע.
 אנריםענט ?אמסםױוען א שציםען חןרם
 דעם דװך ווערט עס ױניאן. דער םיט

 װײםט דעם אין אײנגעשטעים אגריטענם
 אײנינע פייאחןלםיא םון םרײד דרעס אח

 האט ױניאן די וואס םטענדארדם ױניאן
 באנײם ווערט עס נעהאט. נישט םריער

 אנדזשעצעס • לאם אין אנריםענט דער
^ ניי אםבאצאננט וואם מארקעם. א  י

 םיל ױניאן דער אין לעבעז דאם ווערם
 די אין נעווען. אין עם וױ נארמאלער

>mgpa דאנ? א נעומרשם, ס׳חאט וואו 
jn ברודער דעם p בא־ פראוױזארישע

 עצ«יד רענויארע נעםאבט ווערען אםטע, י
ערפאינ־ זיינען עצע?שאנם די או שאנס,
^ רײכע.

באשלי־ שעפער רחנם און piv>p פיצע
 דער םאר װיידזשעם סאנ א נעבען צו ס«

 ױניאן די איר. כאםםעטימ! צו כדי יוניאן
 אויםנעהויבען, ביםמבווײז ווערט טאר»<

 אי־ זתחנו םיםיננען שעפער צעגדצינע
 םאײ סעטבערם די טאנ, יעדען נעהאצטען
 יר דער אין דיום צאצען צז זיך־ פצינטען

 אן דערםוטינוננ. צו ניט דאם ניאן,
 בא־ םיטיננ• טשערםאן ענםוזיאםםישער

ארנאניזאציאנם אן אנצוהוינצן שליסט
P'POVP• *

I ש ד ו צ ח י ר פ  װערט עם — א
 אינטערנעשאנאצ רער פון זןילןי דער דורד

 םאראורטיילטער ערשםער רער באפרײט
t טצאו?םאכער n״p •נייעי־ טראוי 

 את אינסםאצירט וחנרט נאאוד דדפאינט
 םרישע א פח באשםיים וואם םיםינג דער

 שבועוז א גיבען סאלראטען ױגיאן ארםעע
ארנאניזא* די טריי זײן צו ױניאן דער צו

 אינ־ חןם נאך נצ״ך זיך נעםעץ און ציע
ארנאניזאציאנם צו םיטיע סםאל״שאן

ארגײט.
 םאשיגערי גאארר דזשאינט נייע די
 פאר ארנאניזירט םולשטשענדינ ווערט
 צו שטעלען צאקאצען טעטינפײט. נײצ

 ארגאניזא־ םאר וואצונטידמן תונדערטער
 נרינר־ נעטאכם זוערען עם ארבײם. ציאגם

מ  און ױניאז אצע אין אונםערזוכוננען לי
 װאצונםי• חונדערטע שעפער. ױגיאן גיט

m טאםיטעם רענדע m צו ארנאניזירט 
 םאר־ צו מרבײם אתאניזאציאנם טאן

 אויםקצערזננ. און פואפאגאנדא שפרײטען
 ארוים ניט טשערםאן אוםפארטײאישער

 און םארערוננ מרעכםע ױניאנם די צוציב \
 א| םארשםארסוננ, ױניאנם די דאנק א

 פאר־ זײנען רזשאבערם די tv ענטשײדוננ
?אנטראסםארם. די פאר אנםװארםליר

 דער אבוואהי — י א ם r ד ז ח
 שטייד דער םאצ איצ אין יאר אין חודש

 יר אין םײ און ארבײט אין םײ םטער.
 יי םונדעםטוחזגעז טוט נמםינסיים, גיאן

 אי־ ארנאגיזאצ״אנם נצענצענדע ױגיאז
tn םיטיננצן םצפשאן בײט, m אינ׳ד 

־VP םיטימען סעסשאן אײנ און האיוטמ
יועמן. יוניאן פולשםצנריגען א םים מן
 ריר־ םיםיננעז, די אויא נתםבערם די

 א וױדער וחןרם יוניאן די tv פיחלענדינ
 בײיי אז ראריכער, זײ בישייסס לאכט,
 אין ארגײםצן אאנצו זאמן <יים יתיאן

w די r

 ייגטןתצשאגאל — י נ ו י ש ד ו ח
 אין נאיענאםים אלע מיט קאנפער׳רט

 פראנלזד װענען אינחסטריע ptgpp חןר
 די שטאלץ סים ײאחנגט טרײד. פון נמן

o פאריעצען tv ניט נאלענאם׳ם, n *אנרי 
 זאל וושאנעו ױניאן דער tv |1א םענם

 נייצם ציס סאראגםװארטליו נמרצר «ײן
 א-1אדנא;י און פראפאנאגרא א;ריכע;ם.

 דער פארשטאר?ט. זוערט ארנ״ט ציאנס
 די נײ ותרט ױניאן דער צו איגטעועס
 אױפ:ד םער און מער װאס מעסנערס

 נאװייוט אינטצתעשאנאר די און װעסם
 דזשאינם די אינערצונעמען כח רעם

 רופיןן םיטנצידצר די און בייזדיגנ באארד
 איטעא וייער אין pnt¥ ארײן שסחח נױט

חײם.
ש ד ו י ח > ו ן י ו • א י ו א

 םאר״ פעריאדע טוםעי דער — ט ס ו נ
 ססנר ארנאגיואציאגס דער איז שוױנדט

 ארגיים די גאננ. םולען אין איו פײן
 נא* און נאגייטע v סיט נעםאן װערט

 פאר• אמעםיינע ?ראפט. גייסםערםזן
T חױנט םעםיגהייט שםאר?םזנ t .די אן 

 פרי־ 5 נאו נאפרײט אינםמרנעשאנאצ
 ארנאנייאציאנם אן אן פירט און !אנערס

ovp«”| ריינפאום נאסםאנער די צװישען 
פ םאכער, ת T םארםייכםן תשאנערס ו t 

 שע־ ױניאן אין בצויו ארנײט שילמן צו
 נענום׳מ אצנעםיין אן ווערם עס און •ער

 יױ ניט נענען שםעצוננ אנרעםױוערע אן
 ליינעל פראםאנים דער שעפער. ניאן

m צי אפנזנחים שםרעננ אן הויבם m.
 םונ׳ם דאס >ווים, פיזזרם יוניאן די

 אינ״ די אין דיסםשארדזש פראצענם 10
 בצויז <vt שעפער סאונםיצ דאםםריעי

m 3 אװעתפעשיסט m .עם פראצענם 
 |ttwr>¥P צוױי עררײכם אויך ווערען

 בײ טריידס, ?לענערע 2 אין -אנריםענםם
 TJtgp אינפענם נײן אח רײנקאוםם די ־

 זיינען אנרינתנטם נעסײנטע די םרייד.
ארנ״םער. די צו צופריחגנשטעלענד

צופלא־ ארנאגױאציאנט־?אםפיח חןר
m שעפער חונחןרםע ןיך. הערט m 

 דעם םאלנען ארנײטער אתנטערנענוםען.
 וואנ־ און םאקא םאר סטאפען צו צאשצום

 נתים־ האבען לא?»צען שיהאנא׳ר ועםי.
 ױניאן די און וואהלען לאקאלע ארםיגע

 V אױוי אותסנעשםעלם דארט ווערם
 פא־ זעלמ דאס ים.1בא ױניאן םרייד
 רעזול• אצס באסםאן. אין אויד סירט
 מאכם, און וואוקם ױניאן׳ס דער םון טאט

 םיטנצי־ אינטערנעשאכאצ די אן הױבען
 איי• וײער חןםפעסםירען צו שםארס דער

 ױניאן די וחגן און אתאנױאצי^ נענע
 tv טיםנלידער די צו *in א ארוים ל$ױם

m ויי vt אויף נעצײנ ײער1 אותסצענען 
v אין ויר אנשציםען און טאנ אין שעת 

 וו»נועטי, און vpvo פאר פראטעסט דעם
 םח נאשצום און חןי דעם זײ פאמען

זיי• גאםען די און אינטעתעשאנא? חנר
o אין גען n םים םול פראםעסם־טאג 

מ די םינמלידער. אינםעתעשאנאל חי  נ
 אינטעתעשאנאל• םראכמםםירענדע צאוזל

 אירנענד אריבער שטיינען םיםנלידער
 איר• פון פראטעםםירענדע צאהל וועלבע

__ ארנאנחאציע. וועצמר נענד
 צעהנדצינע — םעיםעםמר חודש

 די דערגרײכענדיג שעפער, צעהנדציומ אח
 אפנעםע־ trunt 200 ארינער םון צא<

 כח באנייטער ױניאן׳ם דער םעלם.
 אנ• זאצ איננערםאל טשערמאן tv װירסט,
 א אוז ובוננ1אונם#ר tv םאכען הויבעז
 אננע־ ווערם אקאונםענטם םון סםעף

 די פון ביכער די אונםערצוווכען שםעלם
טשער־ שאפ גרויםער תשאבערם. קלאוק

 און אפנעהאלטען זוערם מיםיגנ םאן
 רע• אלם ױניאן־ארבײט. די גוט חייסם

 די םים ױניאךפצנםערענץ א פון וולםאם
 אינדאםט־ דער באםעהלם באלענאםים,

 אויםצר םיטגלידער ויינע האונםיל ריעל
 בא־ דער אגריםענט. ױגיאן דעם םאלנען

, װירלוננ. א האט פעהל
 םאכער ררעם און סלאוס טוחענםער

 טאמן םיטיננען. ריםםריסם וכען1נא
m ?אטפלײנטם m ווע־ און אטענחןט 

m ארבײטער. די טנםטען צו נעשליכטען
— נאװעםבער און אהםאבער חודש

 םארבע־ \וערט שעפער ױניאז אין לאנע
 ארנאגחאציאנם־טאכד חןם דאנס א םערט
םיר• אזעלכע צוױננם ױניאן די פײן.
 אונ* ויד ?ציפשםײן־םירםע די וױ םעם

 די באנײט סלױולאנר אין טערצונעבען.
 יאהר. v נאך 1אוי אנריםענט דעם ױניאן

 אינטערעםיחנן נדםינכען לאקאלע נרויסצ
 םון םראנע רער ווענעז שםיכען אןן זיך

 וױרקט אינטעתעשאנאצ די רעפערענדום.
 פאראור• 6 נאף םח באםרײאוננ די אוים

 דורכנע* ווערם dp םיםנלידקר. םיילטןג
 םאצשטענדינער v שעפער די אין םיהרם

 דרעם* און קלאו? די אין רײם־סאנטראל
T חפט םיטנצידערשאפט די שעפער. t 

 י1אוי װאריםטײט און צוטתי טים אפ
 ארבײםער ױניאן. דער םון רוױ דעם

באאםםע. די צו צוטרויען ארוים וויימן
װי״ ווערם יתיאן די tv באװײ־ט, דאם
ביינ־ און טיירער דער און םאכט v דער
םארשוױנדט. םארצוױיםצוננ םוז כח דער
T רוםען ארםעע דיםציפצינירטע א װי t 
 פון תוי דעם אױא םיטנלירער די אפ

ױניאן. דער
רעצעם־ חודש, צווצלםםען רעם אין

#נ• ',t tv םיטנצידער די באװייזען בער.
לצצ־ םיז ארבײם ױניאן׳ם רער צרתצנעו

 וזונ״ און וזתדערםצר די איז יאהר. םאן
 אינט׳ד ןייצר ארױם ױי <יײאמ דפרםצר

)im 11 י1«וי (,לום
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לאדעלפ
אז דרעסמײקער אה ווײסט ד ײ יזני נ

עו ארכײט ד
•אלין. ם. פון

 װערט ק#מיטע ארגאניזאציאנס
מעטינ.

 אתאניזאציאנס נ^ןרוױילטע די
 די פו| באשטייט וועלכע ,10U םון קאםיטע

 מעט־ אינערגעגעבענסטע און אקםױוסטע
 דרעס־ און וױיסט ,50 לאי**ל םון בערס

 מרשסען דעם אפחאלטען וועט םײקערס,
 דער גאו באלד םאנטא;, חןם טיטיננ,
 דער פון חעדסװאדערס די אין ארבײט,

סםריט. םע10 ג. 62 ױניאז,
 צושטאגד אלגעסײנעם דעם איכער

 םיל זײער ווערען געתגט םוז טרײד אין
 דער םון טעטיגק״ט דער אױוי געװיכט

 עס װעז איצם, קאסיטע. ארנאניזאציאנס
 אייגי־ צ״ט די איז ארביים, אן זיך םאנגט

 באדיײ א אין קאנםראל ױניאן צוםירען
 דארטען, ספעציעל שעפער, צאל םענדע

 זײעחן צושפילט האבען באסעס די װאו
 גיי װאלט עס אז וױיט, אזוי אפעטיטען

 איינ־ ?ענעז זײ װען רעכט געוחןזען זײ
 םאר ארבײמס״םאנ שטונדיגען16 א םירעז

 לעצטע די װאס דאס הונגער־לױן. א
 םעג־ געװעזען ניט איז מאנאטען אייניגע

 האט ארכײט, ארנאגיזאציאגס טאן צו לץ־
 װידער שוין אז דענקען, צו געמאכט ױי

 אום־ םון צײםעז אלטע די געקומעז זײנען
 אונ־ און עקספלואטאציע באגרענעצםער

 וועלעז באסעס, דיזע זײ, םערדריקונג.
 אויוי טאנצען זײ אז אײנזען שנעל אבער

 וועט ױם־םוב זײער אז ריז, שיאםענדען א
 שנעל וועלען זיי אנחאלטען. נים לאנג

 ארבײטזןר דער אז םאן טראכט א דארסען
 בארעכםיגט איז און מענש א אויר איז
 מעגשלימגן געהעוײגען א פארדינעז צו

 ארבײטער וױ לעבעז און םארדינסט,
 אין ניט און טען20 אין לעבעז דארפעז

יאר־חונדערט. םען16
 ארגאניזאציאנס דער םיז םיטגלידער

 םאנ- םיטינג צום אלע קוםט קאםיטע!
 איר אױב ארבײט דער נאך ב*<ד םאג,

 םון םיטגלידער איבמתעבענע םון װײםט
 דער אין העיםעז װײוען וחגיכע ױניאז, דער

 א שאםעז םיז אובײט וױכטיגער חעכסט
 וױיםט איז יוניאז פראצענטיגע חונדערט

םיםיננ. צום זײ ברײנגט דרעס־טיײד, און
ענטוױק־ און װאיןסעז װײםערע דאס

 םאר־ איצם יןעז ױניאן אונזעד םון זיך יען
 איז נויטי^ איז עם װאס װערעז, זיכערט

 איבערגע־ איז אנגעעטרענגטע ביסעי א
 מיט־ אקטױוען יעדעז יפון ארבײט בענע
ױניאן. דער םון נייד

 נױ קײם וױטלען און םנ^דער
 לא• ניט טיר װעלען 2 מער

פארשלעפען. זען
 דעם מיט פחגס צום גייען םיר זועז

 אלץ נאד איז ״געחןכםיגקײט״ נוםער
n וועט עם וועז באוואוםם נים  pu 

 כדצער- אומיארטײאישען דעם םאר חירינג
 צוױי די װעגעז סטויח, דמזארדזע כמז

 זײנען וועיכע ארבײטער דיסכמזארדדשטע
p ir דער םון געװארעז בארויבם םאנאם א 

 נויטינסםע דאס םארדינען צו םעג^יכפײם
 יעניגע די און זיך םאר טיטעי יעבענס

 םאר־ זײערע םוז אסחענגע זײנמן יואם
דינסטען.
 עם װאס םארשטעגדינונג, דער ילויט

 פאר־ זײ צװישעז נעווארען געגרײכט איז
 דער םון און ױניאז דער פח מדעטער

 סײסעס, דיסטש^ארדזמ ווא^םעז אסם׳ן,
 נעדארםם קאםיליינטס, אנחגרע וױ פונקט

 צײפ^ װאמנז צװײ אין ווערען נאמייכטעם
 א«- איזנ זײנען אוים זעם עס וױ ^מר,
ynmo\ םראנע א גטיז אסס׳ז דער םים 

 זעט עס וױ באהע^טענימ. אין עיייעז 1®י
 אסס׳ן דער םון םעםבערס די האםח אויס

 גע־ נים טאתע םייײכם אדער פאתעסמז
 אנ- איצמ זיר לױנט זײ אויב ווז יאתנם

 זײ יועיעז קאטוי, .גארייא״ א צופיחחנן
מל־ די םאתוכעז צו גדיים pn מרםעז

 זועם םרײד אין װען ד*ן, מעדיצין גע
 דיקםײ קענעז װעט ױניאן די און כיזי זײז
באדיגגוגגען. רען

 די ptt געמאכם ווערם אז־אנרימענם
 דם און צדדים, צװײ םון איגטערעסען

 ברי נעטאז ווערט דאס און אײנעם, םון
 די אױב דעם.גמניסען. פון זאיען בײדע
 םירער די אדזןר םאנופעקט׳טורערס, דרעס

̂ויז װײועז אסס׳ן דער םון  דעס נוצען ב
 זײ וועיעז זיר, לוינט זײ װעז אגריפענט

 דר צוױיםער דער אז אויסנעםינען ׳שנעי
זאגעץ, צו עפעס אויך האט

וועג־ װיטייז און סניידער פירמע די
 צו םיםיען םארעידענע אן דערװײל דעז

 חאנד• םארבדעכער׳פע זײער םארדעקען
 דיסט׳שארדזעטע צװײ די געגעז טנג

 pK ארבײטער די האט סען ארבײטער.
 קױסםמס םאר קענדי געגעבען שאפ

 אר• די געםאכם דערפאר און פרעזענטס
 םאר־ די פחגזעגםמן קויםען צו בײטער
 אויד איז עס דעזײנערס. די און יײטע

 וועיכע צו כאנקעט, א געװארען געטאכט
 אר• אילע נעװארען געיאדען זײנען עס

 איז עס װעיכע אויוי די אויסער בײטער,
 pip נים זײנען זײ אז פארדאכט, א דא

 נעחײם די אבער, םראצענטיגע. הונדערט
 «אר- זײנעז םירםע דער פון אנענטען

 האיםען זײ זואס די גראדע טאטיטעס.
 ױניאז־יײם, גוטע זײנען גארכמר םאר
 םיד וחגיעז נוםער נעקסטעז אין און

 דעם םיז באר*כט גענויעז א איבערגעבעז
 איבעתעבען אויר וועיען מיר באנקעט,

 גע- דארט זײנען װאס רעדעס, הויפט די
געװארען. הארטען

 דאס םירען <ואם ארבײטער, פאר די צו
 םירכמג ותר םון אגענטען איס רעדעי
 ררעילען זײ אז זאגעז, במיז מיר װילע

 חאנד־ זײעדע סאר פאראנמװארטליך זײז
 קוםעז דארםעז װעלעז זײ װעז אז לונגען,

 חעסלי־ זײערע םאר רעכענוננ א אפנעבעז
 טאכעז ניט זיך זײ זאלעז האנדלונגען, כע

נעבעכלאך. פאר
 איצטינער דער אין ארבײטער אן
 אינטערעסעז די םארקױםט ער װען צײט,

 הענעז צו אום מיטארבײטער זײנע םון
 רעכע״ דעם אויף דאלאר פאר א אנרויבעז

 ארום גײט װעלנער צװײטען, א םון נוגג
 פון עתער איז אהכײטער אזא הונגעריג,

 בארױבענ״ יענער, וױיל גאסעז.רױבער, א
 זײז כאפדןן ?ןטעלט צװײטען, דעם דיג

 סאז, איז םרייהײט און לעבען אײגעז
 און ^אפ א איז זיצם װאס דער װעחרענד
 אן איז מימארבײטער זײנע פארקויפט

םאראזיט. אײנםאכער

עלעקשאן. און נאמיניישאן
עקזעקו״ די האט נאוועמבער אין נאך

 נאםינײמא! חאלטעז צו בא^לאסעז םיװ
 T? יזאם בעאמםע, םאר עלעקשאן און

 מענעתמער דער װאס צוםאל א נעטראםען
 און געװאחגז, קראנס איז ױניאז דער םון
 געםוזט האבען קרעפטען באשרענסטע די

 ײניאן באלדינע םאר וועחנז אויסגענוצט
 נאםינײ־ װעגעז םראגע די און ארבײט

םארצויגעז. זיד האט עילעחמאן און שאז
 וחניען דאנעחפטאג הײנטיגען דעם

 טיםיננ ספעעעל א בײ מעמבערס די
 בעאםטע און עסזעקוטיװ אן נאמינירען

 ערוואר- צו איז עם .1928 יאר דעם םאר
 איבעתע״ אוז פעחיגע בעסטע, די אז טעז,

 נאםײ ווערען ײאיעז םעםבערס נעבענע
 ארבײסעז צו אננעםעז וועיעז און נירט
 פעחפטאר• און םאתחןסערוננ דעד פאר
ױניאן. דער םון קונג

 וױכטיגע און גרױסע םאר שטײם עס
 ווזד םעםבערם אונזערע איע און אדבײמ

 אן פון נויםינקײם n ק^אר איז עם מעז
 ארבײם ארנאגיזאציאנס אגגעשטרענגטער

 דער כדם דײע. איז שכמיע) זיד זאיעז
 קחופ־ למבעדינע אקטױוע, איע pd חיטי

 *ו לאמ א איז זײז מיר װעימז 4טע
 הונדערט א םאר לאזוננ דעם װארםען

ארנאניזאציע. פראצענטינע

a סענען _ױניאדרייס נים ארנײפעג n ניפ
■ י פארשםיין .

— העליא! קרינגט. טעיעפאן ?תר
— םר. איז דאס ¥ מניאן דדעסםײקערס

צו איז עס----------------םירםע דער פון
 איך איז ארבײטער אן ארויםגעקוקען םיר

אמ־רײט, איז ער ארכײ׳ם, pn גטיך
דער נאך זיך שיעפט דא אוז--------גאר,
םאז, ױניאן p'p ניט איז ער--------נאר,

 װיליג איז ער אבער,) אן (װידער אכער,
 שאפ־טשער־ די כעםבער. א װערעז צו

 וױ< און שםרענג זײער אבער איז טידי
 װאירקינג א געכען באלד זאל ער נאר

 אד ניט ער יןען זי, זאנם ניט, אז סשרר,
בײםע!.
 םירםע דער םון םארשטײער דער

 געהעריגעז דעם זיך םארשםײט קריגט
 קוטם לאנג, ניט נעםם עס און ענטםער,

 ערקלערם, אוז אפיס, p* ארבײםער חןר
 אין געװעזעז יאר אײניגע איז ער אז

 אױ ער אז צײט יאר א שוין און ביזנעס
 גע־ אלץ האט ער אבעך דרעסעס, ביי גײם

 גיט ךאט םעז װאו שעפלאך אין ארבײט
 איצט םאן, ױגייאז קײז זײן געדארםט

.םוז מען אז אבער, .  צו גרײם ער איז .
 pn אױסהערענ^ג םעםבער. א װערען

 ענםםערם זײז... צו םקריב זיך גרײםקײט
 אז ױגיאז, דער םון סעקרעטערען די אים
pit גאך דארף מעז װאו שאפ ױניאז א 

 םעם־ געשיקט צוערשט װערען ארבײםעד
p זיינען װעלכע ױניאז דער םח בערם ir 

 איז ארבײם, אויסער צײט לעגגערע א
 גע־ ניט אםילו האבעז װאס אזעלכע גיט

 הא־ זיי ביז ױגיאז, דער װענען םראכט
 אז נאז דער םיט אנגעשיאגעז זיך בען
ן ?ײ ע ז ו ן פ ע ר ע ו • ו ם ע  מ
 דעו~ ארבײםען. קענעז צו אום ס ר ע ב

 גילײך ער לויםט ערקלערונג, די הערענדיג
 זאך ערשטע די און םענעדזשער, צום

 װעלכע סעקרעטארין, די אז מר קלאגט
 םרעגט לײר'. ױניאז הײסע א צו איז
 איר איז םילײכט םענעדזשער, דער אים

 אײער םיז רעזולטאט א ביויז חײסקײט
 חאט מעז וױ דעמ נאך און קאלםקײט^

p אים ir פאר־ ױניאז די אז ערקלערט נוט 
 פרײז דעם פאר דזשאבס p'P נים קויםם

 וױל אײנער ײעז אז ביכעל, ױניאן א םיז
 מעמבער מניאן א םון רעכטען די האבעז

 ערשמ םליכטען, די האבען אויך ער מוז
 צװיײ » םיט שטײז ער בלײבם דאמאלם

 אזײ זיך זאגט און אויסדרו? םעלהאפטעז
 יד די אז דאס, הײסם אוטשולדיג: וױ

 נײע ?ײן ארײננעמעז גיט גאר וױל ניאז
! V םעםבערס

o גאטראכס איך n אוס אונײטער 
p אויםצוגעםיגעז r̂ .וױלם עס *ושטאנד 

 ער צי ניט, ער פארשטײט צי װיסען זיך
 און #גים םארשטײט ער אז זיך םאכט

 עגליכ?ײם גרויסע אזא דאס איז פאוװאס
 ניט דאם און פארשםײן גיט pn צװישען

 ״םאנוםע?טשויער חןם םון נאנרײפען
 םארשידענע סיט זיך באנוצט ותלכער
 ח נאכ?וםעז דאס אויסצוטײדען ?ונצען
 םאנופעיד דער אויך גאדיגגונגען. ױניאן

p ניט״ \vp״ טשורער w w אוג״ דעם 
$ ױניאן באשעפטיגען םון םערשיעד  ל"

 און גאס םון ארבײטער ארױםגעםען ביו
מעםבערם. וחגרעז ױגיאן אין שי?ען זײ

pw לאר?ײט םון אינטערעסען די? 
 pn אז ׳ער?לערען דא םיר װילען װעגען
 פו| ליסט א דא איז ױדאן דער פון אםים

 ױניאן, דער םון םעםבערם ארבײטסלאזע
״  ?אםע• צזוײ אין אײגגעםײלט זײנען ז

 זײגען װעלכע די |yoip צוערשט גאריעס,
 צײט לענגערע א זײנען און שעפער אהן

 װעלכע די ?ומעז דאן ארבײט, אױסער
 p»p דארט איז עס נאר שעפער <זאמז

 דאיוי מען װען אז אזױ, נישםא. ארבײט
 גע־ װעחגז שאס, װניאן א איז ארבײטער

 לענגער זײגען װאס די צוערשט שיקט
 #מאפ קײז ניט חאבען און ארבײם או'סער

 pip ניט זזאבעז װעלכע די ?ומען דאז און
 וױ נאכדעם, מעיער, זײערע אין ארבײט

 אױסנע• װערען ?אטעגאריעט צוױי די
 ױניאז א םון באלעבאס א און שעםט,

ר די און ארבײטער האכעז דארף שאפ  י
 נעםעז ער <זע\ נעבען, ניט אים ivp גיאז

ײ און ארבײטער  ױניאן װערעז הײסעז ז
לײט.

ארביי• יעדער אז חאםען וױלען מיר
 װעט טרײד דרעס און װײםט אין מער

p אז פארשםײז 't יר דער אין איז פלאץ 
 און צײט יעדער צו p* שטענדיג ניאז,
 דארןי 1מע וחגז דעםאלסם, נאר ניט

 שאפ. ױניאן א איז ארכײמען ארויפגײן
 נוצען זאלעז נים״ױניאז־לײט די װען

 געװאוסט זײ װאיטעז םארשמאנד אביסעל
 גע־ שעפער ױניאן ניט די איז אםילו אז

 ארבײטס- בעסערע ארבײטער די ניסען
 ױניאן. דעד םארדאנ?ען צו באדינגונגען

 אױך \v? שאפ מניאז נים הײנםיגער דער
 גימ דען איז ױניאניוירט. זײן מארגעז
 ארבײטער אן װען שענער און בעסער
 ?ען װאס ארנאניזאציע p'T אז וױיסט

 בא- ארבײטס זײנע מאכעך בעסער אים
 שענער א מײנט דאם און •— דינגונגעז,

ױניאן. די איז — לעבעז, בעסער

פאו םקםינ דדעםנדיסער און סיאוס די
• םײנערס ספױיהענדע

 און ?לאו? דער פון אםיסעס די אין
 דעי־ םוץ אוז ױניאז מײ?ערס ס?וירט
 איז ױניאן דרעסםײ?ערס אח וױיסט
ט איר באזאר. גאנצער א איצט  דארט ^

 1אי שיר ?לײדער, אלערלײ נעםינען
 בײ ?לייבען םעםבערס די װאם שפײז,
 דאס כדי םרײנד, און םאםיליען זײערע

 סטרײ?ענדע די צו איבערצושי?עז
?עיט. און הונגער לײדען װעיכע טײנערם
 אלטע זיך נעםינעז הויז יעדער אין

 װארימע, ספעציעל ?לײדער, נענוצטע
 םדי־ די םאר אםשםארען ?אן מען װעלכע
 און םרויעז זײערע איז םײנערס רענדע

 הא־ מאננאטעז םײן די װעלכע סינדער,
 װאוינונ״ זײערע םון ארױסנעװארםעז בעז
וױנטער. םיטעז איז נעז

 דעיןיהאטעסען און נראסער יעדער
די םאר שפײז אביסעי נעבעז װעם םםאר

 דער• נאר זײ דארוי םעז סטרײקענדע,
מאנען.

 אינטער• דער םון םעםבער יעדער זאל
 pn טאן םילאדעלםיא איז נעשאנאי

׳ !סטרײ?ענדע די צו םליכט
?לײדער, םער װאם שאםעז העלםט

 אײער דורך אלעס ניט !שפייז און שיד
אין זיך געםינען װעלכע אםיסעם. ױניאז

 52 אוז לא?וםט 810 אינםטיטום לײבאר
סםרים. טע10 נ.

 אונזערע םון םרויען איז םוטערס די
 אר- דעד איז העלפעז דארםען מעםבערם

 םח מ״טערם איעיגע אז מייסעז םיר בײם.
 דרעכד און וױיסט דער םיז מעםבערם
 אוי- נוטע נעםאז האבעז ױגיאך םײ?ערם

 שפימ שאםעז pd געביט דעם אויוי בײט
 דעלי?אטעםעז אוז גראסעריס די איז

שיםען. זײ װאו סטארס

ע ג לו ם ק נ הי ט ר ױ ו
באקס » חויז ידן איםער חאיפעז
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פעפינסײםעז יונזז
ns ניאליס 8מסױ

סיוא סיױנג דער
inniw 0 »י« ענדליך ipw«*רימ

0<tf f |י«
y(די » l l<ir p in  nyiyr yvem*

yj«f m» &»נגען m  V"> ,|ye<Pi|
ס, דער *ו *רױןי ״ t om ןונ vevi״y iy 

»i״yt| 0 און (,y»«at• iw payj״y ip 
pa in  ya?yn גיפ זין i*  tfo isym ר  מ

«an» ם*רט ױ, זיינ^, ״ ײ ״י ד גי מ • 
eayrn jn און םער ru g  p u n m, 

ang ing a״i *גרערע m  |y» ייוין ״
» ,lymip אין ,o*ײ י*ננע » ג<ור

span ,a נ»מ t ‘) v^ws^ni װי r«  oy 
?«y^ יידער* a»in oy» זיו nyn |g
o?׳fn  n נ»נג. סייען

i איך r״,oin tviypoig ogn a 
y״i nm’ongo ypi<׳ ngi n װ*ס j| 

tg. 1 סיס jyaPayi װירער i gדי  ײ,.
ypjp ,נחוריס ly t'ip j >gog nga pagn 
i to« י1»וי ניס װײסען nyogn וועיט 

 זיי ogn oypg tg iim ong גײען ז״
yigt| ומרט ניט איז p|״ «g>ayiOM* 
 נריססטת(, זייער סון oaip oy »ײ. זענע
 *ya ogn ngn oyt אייגער יערער װייר

 ד1יי g סיט לס׳»י, ,ooyi ״!••גסערייד.
 »•איז«װג« סרנײם |1יוני «וריק..די *»6

 1די |Vi״f ,Poongi און רענעיםעסיג נען
 *nya1* נעשריי, g סיט סרויס רינשע די

 נרידער — ?אאוקססכער די «ו חויסט
 ססרקויסט סײו ogn tvs שװעסםער, און
w איר סי<ט יע«ט ן נסיענסטיס רי Ig j 

 M,g — Igt'O ססריגנ oiy nyag ניט,
 זען טױן איר װעט igro סוריננ *ום

ogn זינססנ׳ס די ipagn סייר goy»g| ! 
 די םיט oageviog pagn זינמאנ׳ס די

tg o^«aypga וועט ססריננ״סיז^ «וס 
 im| 44 ינײט1 עטיס רני'טעןg מען

 דיסםטיר־ piyp ומט פען און שםונדען,
p rn וועט זזנית כער דער װעםען 
 ‘אינער |”Jg זיך <ועם איר — װעלען

r»« n״g זיינען םיר tg ציינען, y׳y 
 ,gt?g .nyo״tt ’ttg און פערםײדיגער,

 “tyn ׳מוין pagn סיר ראנס, זײ נאט
*it ס«רינג דעם לעבם  ,igro די ptgnp• 

”o רgװ po״ang םאכער ang סי׳ע און 
o אנדעיע igm igp  ig'av ניט זײנעז 

 ״pigקל די |1א נעיי¥יען. נעענדערט
ypgo r םאבער t  pagn ,איבערציינט tg 

 tg |i* (יננער yniga א זיינען לינחע די
ig די 'iv א איז yagtpn’n יע1א'נסטים* 

ogn אינטערעסען. וייערע פארטיידיגט 
igro ! סורינג דעם פא־ הור״

ט די ס ע סײד װ
 קיאוס א שיקאנא אין gn ה*בען םיד

 סייד, וועםט די רופם םען ogn דיסטריהט,
og באדיסטע דחע oovn עיעס איזי סייד 

 pgn• דעם פח pg>a 9*8 אחם איננאנצע;
 םטרקעם. pig^p חױ«ט רעם םון טאח,
 דער מיט ע«עס ngt ymgo א אכער,
 םײד װעסט די ogn עפעם סייד, װעסם

 נוטע־ g װען צופט. סא־ט אנדער אן
doip (go ig’i’ אנ׳פטענדיגער i ארפ״םען 

 יך1 אין אטעםט |1א סייד ױעםט די אין
 ערי מערט לופט, םיידער װעסט די איין

o m ita?* םער״ איפערנעפינתגער. אן 
 P’agJga’D■ די אים בײ זיך בי־ט סטענס
 ogotpig ארביים. פון סיסטעם רער וױענע;

 tve ig זיר ny eoyango ארכייט, ר1וי
 יר, tie po״ang tg פסגנט און ניט ט?ר
*רפייט. ישטיק ■•פוט פײן איו

 רעכםע די װען ,pnp 2 ng’ g םים
P’vgnoo’i אין נעװען זייגען ’ong nyn 
ogn ױניאן די tgovi אײנינמס gnygg* 
 סצענען טענציך :go איבעצ. דיזען םען
:■*oagoDy װערען it*  oypagtp וײ va* 
 ײםעד,3*ר די ווי oi: *זױ »םים,3צע

 יר דער פרן װערען oegnorga םצענען
 סעי• װני*ז, דער איז *חם אזוי ני*ן.
 חןם tpognyag נעצוננען װעג־נער, *דער

 פ*ר־ דער אין ײט3*ר ׳שטיה tie *יפעצ
• סייד! װעסט ■עסטעטער

 צינפע די fmi ,nyag צײט, nyn אין
 ימיאז, nyn אין רענירם ogn כאצאםםריע

 <ר3 נעצאזעז «ותח םײד ותםט h איז
tmgii, צינסע וי װי־א gn pagnך :ogny 

 po«n:”» ניט ייך *ingn מען t* כצא, א
*i די סיס  ,onyaoyo| דערום ogn די 

:nnwga o:yii’n נעהאט נים t” P •םי 
 רי ogn pegjgo 18 py:g: די םיננען
. .on’:yn pagn א־נ?ע

nyag, םים nyn nc «g:nya’*  ovn 
 rum o:yn ya’aongne:gnye *ין מניאן

ty»iu’norag y^g oagoya יס«ר4א 
pegn די ty?a’« yevamyrep ניט 

eoyn n  t'*  nga סייד ngi ין*:py:g 
r  mo • ^ 3 גריוממס|wpr DjD v thh

ײ• J!1 ײי ייניי T  J S f f iP f i% r p  o r

i l l

*iglm:. • J» * m lm '-•L•• L* l* [r .* t' i*
m uungn g |«f די nyg” ang p’gg ײן 

nygya ty?gt «» tg ,rggaypga m m 
tyg’ngg די nigp tg’iv״Oigg, ײייצ 

npm <n t<* pyng ,ײט* ggn tm> imi 
•m ggn tyo •gn •y?g tgu giypyi

It* pngo* tg’j i ’ *n t’« gy’g ,gngn 
nnyt ,a rm  oyu u it*  ,ogtprn 

tygynonya’*  ngo psgnorga t;yno* 
I giya’mg tg’iv  oyn

געגױסט דיט מוןכער, קע§
 *י« ,oninrgnpnyn n אין ,tn* נײ

nnyt ,רײליר# ?oy ,oagp oy ,rnyay 
o r t טיט oy n* ,m m איז t” P ngi 

nynn*n ,ױס ניט*« Ign |yi” t n’o 
,o m tn v  .oy’P’ggo ” tty oyoy ey*> 

*oynn ti•<״ ױ  mg?P ,n 110 ny” n ’n 
i*  rn g  tpognoy yaPyn ,nyago|

go tmtigi g O’ng.: סםריט, *ין *’t
tyo o r t  ,o>gp nyo’a ׳*,Ig’iv  nyn t 

,oiyo’niy ,n* .>yo*ag oyya’p po n* 
to  tyagn סיט *יסס **oyp n  tn 

•p*> oyn o i’ t |y i” t ya>yn ,nyp’noo

ooQOoatmoo'
■*VP <n ft* .tn* ” 3 u'vagtivB otg 
6 nyaoapigpp ti*  nyago>׳’ii v» p 
*”) ypgo >” «  ,y’) ’00 i ין* nyn 

no*׳nyago •yp nyn ign t’g |y ?סטרײ 
iv i” t ” t ,nyny” t ’« nynytn* ’ itg 

ngn ין* nogp סיט o'ogavrga m m 
n ngg« זעינע ngc eigonigp װעינע 

o׳oeoypyi ivo^gn n ס׳ט **ga viytn 
it* .o’ogayp ױ nyagooynn |t* Pig>p 

ypgo |1*  ogn |y” egng■ עי  תיינ
t ppynor״ t” ויס* ya’Pnynna g 

oign, ון* o p ; i” nange׳,tw ig : * ” t o 
pagn o” y nya?ytnyn t’g |tg .:go 

t” ייויך |yonyy;gp n  in  ivnvmgo 
ngo oagayi tvnyn ogn סטרייסער, די 

o” t nytn* |io, וױלען na ,ty:gi n’o’״ 
yngna ,nyagogyp nyn ,קעמפער o” t 

 דעמנערס ' y?g mvtng in גענריסט
p ” o r  ya>yn סיט jy i” t ti*  T ’g 

n:״.tvoPyn iv T ’g o
g T ’g jy r i’u n’o :׳<•ic ti« p ‘p : i

p׳ n  prnpoB

ו פאחװוײפלוננ, <ךן ן מפעחוימהייפ םופ«ון נ
 «ו״ו ךרעג דעס מיי: העיפער (א״ניגע

*).Jgp’g׳ יין

tie לעוױן אײג
*pn , o r געמגנען טױן א־ז *ונז 

ivnvogmvo’ing די tie ig’in לי 
opano ypi’V*,11* ״ oann tyo jyii 

ppngomgB iy |go iy ovov |tg p tr 
tvnpovango n* ױ tie o ig r’nigp די 

ang״ooip ,nyoyr oynn n  t’« nyo 
g«ir nyn on*| ויך I* |g p:gnny:g 

t” o t *  — oion vmytr’g, די oynn 
nyoyr, מייל y:yn| די ,eogr pignp 

y11לoiyygno onynnn g gn |yi” t ya 
*in * v *  ,?gnoigp Dig’in  nyn nyon 

mgt t” p ,ניט *n  ngt g ngi tt ל11סל 
”io oiyoonye o| טרײה orga vanyn 

ang n  1*11 p* nyiyo״o יז* wo־ ogp* 
n די כײ װי ויי^ירט  gn p*  ,oyoynn 

i* ti*  tgo iy mgoro'M nyo tg’ iv 
nyag .pnpgneigp, דס I’*  t’M ’ itg 

iropyBi:go nyn i*n*״no oynn חןר  n 
o y»n ’ iy tyyiio’i*  typ nyn״yn> 

yon* nyng םתי g ngi pp ya>yti ״pm 
 o’tn** ויו oi* |1* אױםנייעז. םארטיר״

tyo ooyi ,tg’in  nyn tic p ” nm* מיוי* 
o אזעיכע in t t  tve ti*  tynno pongo 

3* 1* ”tיסעי *nya, n>*a-)ynyii ” t it, 
םיאנות״.

gn oyn n’* )ין סרעפע* y r oynn״
>oy i*n  ny דביים* •poago ,nyoio g 

nyp’i ” *  ti*. םסױטטענדליר, ס׳*יז *ון 
pongo h  tgן T t typyor nyo” ang 

oga nyn ogn ,p םיט *וםריחנן n • ’iy 
p* וײ ניט i” t ti נ*נץ:ogtangny ױך * 

g ” t ” 3 pm ogaypga tie ongn g 
 on* Pgog ooip oy pn ti* ט,”ה״רינ?

Ig ר״דען iy yanyrg םיט 'ii’ o tyiyn, 
pom ogaypga nyn pitr ogn oyn — 

p * nynagi ogomtpn nyn ti* נאנץ 
”oa — •*ױפטעגז״ליך PP ogaypga nyn 

og tyogtiy רי n* nyo” ang ה*לט ngo 
 nyn ngo oPyor ny i*n ״,ynyn, g זײ

ti*  tyo’ tgn*■ yniga g on* tg 'jn 
t” » nr pnynnr T t oyn oy nyn tg 

oyn פאריירעז ngi t*  |i*  ,  agrtn |” t 
on’oynyo:’*n*e p * (oga nyn) ny 

•n* y i” t tie tyooya ti*  nn*n o n  p* 
ngonyn ti*  ,nyo” a דארפען tyoyi ” t 

11 :ni*y y i” tמז ’tg פה יי i i ’ nyn 
T t p* ניט ti*  .n” n yny” t w tinyniy 

g )to on’ey: tynyn yanyn *igtr m 
ti* ,on’enge ” t ttnpn n t* ,nioogg 

yo” an*| פ*ר ,p t” n■ yoo:ynp ’n 
ti*  ,pu iunua yoony n  nyon* 

pnyor נ*ך זיך ti*  .tynneur o’onyn 
g tyvngn fe n * ngo* opnn nyogo 

 ogn tyo op’omyn נחײט,1נ«ופריח1*
 םען »רויס, נים ogn onyn tyo ויך, *ין

mo oga,* װײל T t oyn nyogo נ*ך 
ponviyn tienyn oga nyn. חלילח

g pM gig p * y:*n n  tyn טרײמ 
,tyo” prnynr n  p’oenge tyo |yp 

iy ogn tg 'iv  g ogn תאניזירעז* *Ii 
,nyag .nyo” an* yanyi* tyn’ngnoigp 

nyn ngn p *ח םיח פיל חיד * ,nyegg 
:”» םים p:nnyi ני*ן1י pmy tn:׳ g ’ y 

nyo:i* pagn iy איר ngy vo’ru  g n r 
tyi” t nyo” an* n  urn ,ny■ y r  oynn 

tg’i r  yon pny: yn* .ט־ימנסם לײט* 
tvngny: oagoyi p i” t סים tg’ in  nyn 

 guy: o’nyiog* ■ינפטליד pm oyn* *ון
ogn oy ra  ,tn דך *n oo*aya” *i, 

non ypr.<,״ P’nmgB egn yanyn 
*ogn ogn tg .tvovn■ tw  oyn יי pignp 
*pm gn pagn lyagoom  n ^ײעגי 

’nonio tgoya .זיי״ i*  tyongn, גיט

»t”״ Ii* .oiyn n  p* o’ Bg o n  ngi 
tie p« nyanyn ,nyo” an* n n י1נ*ט 

ogn ,nyi’ i ’ toa’ p  g זיר otgnyi פאר־ 
t n ’B ײרך n  yon ti* p tn o  y i” r־ 

ogn ,o n זיף *n y ” i,  1* onynyn״ 
n״t, tg oagayag T t  egn |1* n”,״ 

oyn nyanyn ,t'n’ tro g tg m ים* •ya 
mn* y:” t tw P ” no ון* ty«” na 

t i * n* ,,it* ti* ,oyoii תרר a n 
n n  tw pignyi לטעד* *y’ygnoo’ i ’on 

tynyn t o  ,nyn , onynpyi egn ogn 
t,”״ tynyn t o  ,:pn o n  ’ ,no p ign 

ogn p t ״ זיי , ”t tyagn ,tgoon* p iy p 
•y:ig  tyagn ti* tg’ ip  n  pouym ya’* 

t, nn* p r o  tyiigo״ny״ i* ii ,ny:” o r 
ty i” t p igno y r ’O’ng i זײ *g o ry : ” t 
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o:yo■ •׳nn ny•*'* jm:< ׳*לאשען
דא־לױ״לױ־לױ. »״

>o:yt» זין :pts'n קבויה *ו י«יין
ד*־לױ־לױ־ל<ו, *״

וז;-ד, גרויפע- *״ער ד״װידסאן,
? »וny, 11 *יז װ*ו איגם,
gn ny• געקערם *מ*ל g =*װע

״ דזןרלמ־לױ־למ, *
u ,gyt1־goog ל *יזpny

דודלױ־ל״־למ, *״
j;yo] ג״ן *וין *ויך png

דא־לױ־לױ־לױ. *״
״ ס״ן קיני, ט״ז ׳•ל^ •ny *קדי
ngs ו אויגען די* —

By'o ׳*ויז ז״ נאד גיד ly:gt די? -
ליד.—לױ— לױ—ד*—i *י

לככוד כאנמם 8 גיבמו ארכײפער פורןנםו׳ר
פןלאמוװ ס*ל.

 דעצעמ־ טען28 דעם אװענד, מיטװאך
 גע״ רעסטאראן, פעםערניקס איז איז בעה

 בחדעד צו כאנהעט א געװארען נעבען
 אדגא־ אינטערנעשאנאל פאליאקאװ, ס.

 וועא־ ױניאן, קלאוקמאכער דער םון נײזער
 קײן טא-אגםא םון אפ פארט כער

פירערשאפם די איכערצונעםען כאסטאן
ױגיאן. “דאלםמעי דער פיז

געווא־ אראנזשידט איז בא:ק*ט דער
 דװארסין, סר. און םרס. םרײנד די פון רען

 אר- טאראנטא דער פון פרײנד באקאנטע
 אנװעזענד זײנען עס באוועגונג. בייטער
 דער םוז באארד דזשאינם די געווען

 באארד תשאינט ױגיאן; קלאוקמאמנר
 םון פארטרעםער אםאלנאםײטעד. דער םון

 אלע אויד װי ױניאן, קעפמאכער דער
 לײבאר טאראנטא דער פון קאנדידאםען

 דעם אויױ איצם לױםעז וחנלכע יארטײ,
וואלעץ. שםאדטישע די אין טיקעט לײבאר

 פון מענעדזשער םאװי, םמ. ברודער
 דער געוועז איז אםאלגאםייטעד דער

 גערעדט האבען עס םאאסםםײסםער.
 ער־ האבעז און דװארשיז םר. און םרס.

 נרױסער א זײ פאר איז עס אז קלערט,
 פאר באנסעט דעם אראנושירען «ו כבוד

p•אי בתחנר r,דערזעלבער צו און אײ 
 ארביײ דער פון פארסרעםער אאמן צײט
 ■רעזענ״ נעסט איס באוחנגונג טער

 \ •אלי- ברודער גאםט עהרען דעם םירם
 בלײ־ און פען םאונכמנן • סים אקאװ

פעדער.
פון •רעדחנגם שאגויז. ממ. ברוחנר

 כיאבער קלאוק באארד דזשאינט טאראנטא
 און אנוועזענדע די *כאגוײסט ױניאן,
 א ױניאז דער םון נאמען אין אויס דריהט
 שמחה, דער םון אראנזשירעד די צו דאנל

 אין פאליאקאװ בר. פרעזענטירט און
 גאילדע״ םאר א םיט ױניאן דער םון נאמען

 א. בר. רײדען עס קאף־באטענס. נע
 קיאוק־ן דער פון אגענט ביזנעס קירזנער,

 קרייזםאז ס. גאלינסקי, ל. ױניאז, מאכער
 אמאלנאםײטעד דער םון ;נודעס א. און

 זעל• א. און גרעי ב. און סטדאם ל. רעדעז
 רע• עס ױניאן. קעפבמכער דער פון דען
 פון רעדאקטאר רײנװײן, א. אויך דען

 בענדזשאםין, מ. און זשורנאל״ ״אידישען
 עוחגנט, דזשעק דעדאסטאר, ארבײטס

^נלאוב״. דעד םון רעדאסטאר לײבאר
 בר. װארט דאס קריגט לעצםענס צום

 באדאנקט ערשמען אלעם צום פאליאקאװ,
 םאר דװארתיה טר. און םרס. פרײנד די ער

 באדאנקט ער באגקעט. דעם אראנזשירען
 גע״ האם ער זואס פרעזענטס די םאר אויך

 די פון אויד װי ױניאן דער פון קראגעז
 אז אן װײטער דײטעט ער און דװארקינס

 בעגײסטע• איז פרײד םיט פול איז ער
 האט מעז װאס כביד, דעם םאר רונגעז

 םאר- אזױפיל זעענדיג פערשאפט אים
 באוחנגונ: ארבייםער דעד פון םרעטער

 םארד ער שםחה, זײן בײ םארזאםעיט
 גע• נישט זיך זאל ער זואו »ז שפרעכט,

ײן אוועסגעמז מאל איע ער וועם יםמעז  ו
 זײ פארשםארסצז צי ענערגיע און ןױים

ארגאניזא^ס. ארבײטער רי
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 באארד דזשאינט נײער דער אײנגעשםעלט װערט פרײטאנ היעטיגען
.1928 יאהר דעם פאר ױגיאנם םאכער דרעם און קלאוק יארקער נױ די •ון
 pc קאפיםעל דעם םארענדינען װעט כאארד דזשאינט פון אײנשטעלונג די

 איהר םיט ןיוזאםען ארגאױזאדיע, אוגזער װעט דאן און עלעקשאנם, לאקאלע
ארבײם. דער צו זיך נעםען צו םארטינ זײן קערפערשאפמ, *ענטראלער

 ה»ט ױניאן די זינט יאהר זיבצעהן גאנצע די םאר באארד, דזשאינט קיץ
 איז יארק, נױ אין םאםשטאב גרויםען a אויף עקזיסטירען צו אנגעפאנגען

 פאר־ מעהר » אין נעהױבענעם, םעהר a pa אםם אין ארײנגעקוםען נים נאך .־
 חיםטארישע די זינט כאארד, דזשאינם קײן םון און םאמענט, אנטװארטליבען

 ערװארטעם ניט םיטגלידער אונזערע פון םאסען די האבען ,1910 םון םעג
 איצ־ זײער םון ערװארטען ױי װי אױפטואונגען, םםשות׳דיגע סאלידע, נהןחר
 האי־יאה• דער :זאגען פאראוים עס לאםיר אדםיניסםראציע. נייער מיגער
 װײך א אויף ריכטען נים זיך דארף pa ניט זיך טאר נאארד חשאינט ריגער

 דעם םאר פארקערם, ארבײט. אנגענעםע דורכאוים לײכטע, אויף כעםעל,
 װאם ארבײט, גרויסע שווערע, א פאר שםעהט באארד חשאינם םען1928

 אלע טיר װאס קעטפע די אנטשלאםענחײט. און םוט אױםחיער, םאדערט
 אונזערע פון אנשטרעננונגען העלדישע די ,1927 אין דורכגעםאכט האכען

 כיסעל דאס ראםעװען צו דרעם-שעםער און קלאוק־ די אין םענשען טעםיגע
 א אױפצובילדען און רואינע קאמוניםטישער דער פון פארכליבען איז װאם

 האבען זײ װאם חורכן וױםטען פון פלאץ דעם אויןז ױניאן שטארקע נרויםע,
 א אננעצײכענט אלעםען אונז םאר שוין חאט זיך, הינטער איבערגעלאזען

יאחר. נייעם דעם אויף טעטיגקײט אונזער פאר •ראגראם
 םאקע אםטםאל און ארבײט, סםייען אלעטען אונז םאר װעם זיכער

 אדער אנםםוטינען נים אונז װעט דאס אבער ארבײט, אונדאגקבארע שװערע,
 לעגען ארבײם, דער םיט אנגעהן װעלען םיר װעג. םיטען אין אפשטעלען

 שוואכער א נאר װאו קרעםטען אונזערע קאנצענטרירען ציגעל, אויף ציגעל
 װאם םארלוםטען, אונזערע אלע װאנען ביז פיחלען, לאזען זיך װעט ®ונקט

 צוריקגעװאונען װעלען םארגעטבעלט, ברוטאל אזוי האבען דעםאגאגען די
 ױניאן- גוטע װערען װעלען שעםער אלטע אונזערע אלע װאנען ביז ;װערען

 שטאר־ א ױניאן אונזער םאר עראבעדען װעלען מיר װאנען ביז און )שע»ער
 ארגאניזירטער שװאך םארהעלטניסטעםיג איצט ביז דער אין פאזיציע קע

דרעם־אינדוםטריע.
 א אויך אבער פלאן, באגײםטערענדער שעהנער א פראגראם נרויםע א

 םעמבערס אוגזערע םון ערווארטען צו חוכט א האכען מיר װאם ■ראנראם
 אלע אנשטרעננען װעלען זײ אז גלױבען, טיםען דעם האבען סיר און

 םיר װײל נלויכען, דעם כאזיצען םיר יעם, דורכצופיהרען. עם כחות זייערע
 אונזערע חאנען צוריק יאהר א םיט ערשט װי םארגעםען ניט נאו חאכען

 ױניאן זײער ארויםגעריםען ױניאן־טוער םרײד טרײע און איבערגעגעבענע
 םיט און אפגרונט, םון ברעג םאםע בײן שונא צוױשעםען פון חענט די םון

 אונ- אז איכערצײגט םיר זײנען זכרון, אונזער אין םריש עראינערוגג דיזער
 װעט ױניאן זײער װאנען ביז םאכען נים צוריק םריט קיץ װעלען טוער זערע

אינטע־ עקאנאםישע זײערע פון באשיצער םעכםיגער א װערען װידעראםאל
 בא־ און אפענעט יעדען געגען װעחרען אוץ שםעלען זיך קען װאם רעםען, י

 און לעב;ין אנשטענדיגען אן פארזיכערען זײ און זײערען, פיינד האלםענעם
• באהאנדלונג. מענשליכע

 ארגאניזא- װיכטיגע א נאך אבער האט 1928 םון כאארד דזשאינם דער
- ערםילען. צו אויפגאבע ציאנעלע
אײנחײטליכ־ טעחר שאפען דארםען װעט באארד דזשאינם נײער דער

 לא־ אנגעשלאםענע זײנע פון אײניגע צוױשען קאאפעראציע םעהר קײט,
 נײנונג א און הארםאניזן ארבײםסםעםינקײט,-מעהר םעהר אויך און קאלס,

 פארשײדענהײטען םערזענליכע אדער םײנונגם־ אםאליגע אלע פארנעסען צו
גופא. לאקאלם די פון אײנינע אין

 פון און צװײטער א גענען נרו<ע אײן חעצען פון קללה, קאםוניםטישע די
 געלאזען זיך חינטער חאט םענליר, נאר װאו קליקעם אוץ שיאלטוננען שאפען

 נעקענם חאם םען וױ לויט ױניאן, אתזער אץ ירושח שםיקעל א םליאד, א
 ערשם די אין קאםפײן איכערחיצםען דעם םון פארלויף אין בעאבאנטען
 דער יארק. ניו אץ לאקאלעןדדא צווײ אדער אײנעם אין װאלען •ארלאפענע

 צוױשען מזיט איננאגצען גיט ארוים, זיך צײגט עם װי איז, גײםט קליקע
 אפלײ־ נים וועם מיר, גלױבען קיעער, און ארבײםער, אונזערע פון םאנכע
 גײםם קליקע אזא ױניאן. א פאר געזונם נים זייער איז גייםם אזא או קענען,

 דארף נײםם אזא ;לעגען ארגאניזאציאנם אונזער אין נים פלאץ קיין חאט
 ארכײםער אונזערע װאו עולם, כית זעלבען חןם אויף װערען באנראבען

nםם װיםםע און עקעלהאפםע די באגראכען צוריק דאגנ גימ דא חאבען w 
ps קאםיםארלעך. קאטוניםטישע אמאליגע ױיערע

 זימעז װאלען די װי נאכדעם איצם, אז קױם, גלױבען םיר אבװאל און
 געגונ גאך םארכליבען ביזנעם קליקע און נרופע דיזער פון איז אאראיכער,

 אתאניזא־ גארםאלען אץ שטערמגען ערנםמע וחןלבע אירגענד שא«ען *ו
 אינגאנצען זיץ נעזיגטער פיל דאך וועס יוניאן אתזער «ון לעבען *יאנס

 נאכוועחעגיש חעםליכע, אפטםאל און םשונח׳דינע דיזע pa זיך #•צושײדען
pa פאראייניגםע, א חאבען דארפען םיר פארגאנגענחײט. לאעמער גיס חןר 

שעיוניאן,  קאקום• כאהאלטענע אחן pa אוזןקעםערלאך ^לידעאןןחאדםאני
op*  A אץ זאגען צו חאם דרעםםאכער א אדער קלאוקםאכער א װאם 

 אלעס נדםיננ. ױניאן זיץ בײ ארויםזאגען פריי pa pan® ער קען
Dgn « יתיאן, דער פאר אויפסאן װיי דרעסטאמןר א אדער קיא^םאכער 
gp ײענען אוםבאנרעגעצסע ®שוס די דורך אױפםאז זיכער ?ר pa ,םיס־ ייעןםיםלען S W _n,| נעםרײ יעדען אוםנעשםערט גים ױגיאן, סרייד א אלם *אלגט
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קאאפעראטיװע אמאלנאמײטעד די
הײזער

 קאאפעראטארם, גרוםע א האבען צוריק, װאכען צװײ א מיט ערשט
 פארענדינט װאירקערם, קלאדינג םאלגאםײטעד די פון אויםזיכט דעם אונטער

pa אין אויפגעבויט האבןןן זײ װאם הײזער, קאאפעראטױוע די אויפגעעפענם 
 אםארט־ האבען הײזער די יארק^ נױ אין דיםטריקם כראנקם װעםט דעם

 אויפגעבױט, אויסגעצײכענט זײנען זײ פאםיליעם, 300 בײנאהע פאר םענטם
םלאץ. באקװעםען א אין זיך געפינען און

 די װאם דאס, אבער, איז, הײזער דיזע םכוח פונקט װיכטינםטער דער
 םאנאט־ אלם צאלען חײזער אםאלגאםײטעד די פון טענאנטם קאאפעראטױוע

 אנדערע די אין רענט די וױ בילינער פיל רום, א דאלער n בלויז רענם ליכע
 גחםעש אײניגע װאם חייזער קאאפעראטיװע כלוםר׳שט אדער קאאפעראטיװע,

 װי כיליגער כערך ניט נאטירליך, און, אװעקגעשטעלט לאנג ניט דא האכען
 האבען דערצו נעבראכט pa בראנקם, די אין הײזער פרױואטע אזעלכע אין
זיגק. אין האבען צו װערט איז װאם פאקטען, פאלגענדע די

 גרופע אטאלגאםײםעד דער פון אויםטו נאנצער דער איז ערשטענם,
 ״םאר־ דער פון pa כאנק אםאלגאםײטעד דער פון געװארען פיגאנםירט

 קאפיטאל םארטגײדזש דעם נסליהען האבען װאם אםאםיאײשאן, װערטם״
 קאטפא־ pa כאנקען פריװאט םון געלד דאם לײהען אנשטאט הײזער, די פאר

 די ארוים זײ פון קריגט םען איןדער הויט די ארונטער שינדען װאם ניעם,
 גע־ אויםנענוים הײזער אםאלגאםײטעד די זײנען צװײטענם, מארטגײדזשעם.

 אהן גרופע, קאאפעראטיװע דער פון אויםזיכט דעם אונטער דירעקט װארען
 װי האבען, װאם ,”״טענעדזשערם־קאנטראקטארם אויםםײדע םון הילף דער
 בראנקםער אנדעדע די םון בײן םעטען א גאר אפגעלעקט אונז, דערצײלט מען

 קאאפעראטױוע אםאלגאםײטעד דער איז דריטענם, און, קאאפעראטיײעז.
 האוזינג ״סטײט דער פון הילף דער םיט װערען, צו באפרײט געלונגען טאקע

 האט, דאם און יאר, צװאנציג גאנצע פאר טעקםעם צאלען םון קאםישאך,
 ביליגעך פיל מאכעז רענטם די קענען זאל מען אז םיטגעהאלםען נאטירליך,

טענענטם. אלע פאר
* 0 *

 סוף, צום כיז אנםאנג םון איז, דזשאב גאנצער דער װארט, אײן טיט
 ראציאנאלען און פראקםישען ביזנעס־םעםיגען, א אויף געװארען דורכגעפירט

 ציזאםען גרופע, קאאפעראטיװע דיזע םאקע םארדינט דעם םאר און אופן,
 דורכצוםירען געהאלםען זײ חאכען װאם אלע און אמאלגאםײםעד, דער םיט
שיעור. א אהן לויב אונםעמעםונג, גרויםע דיזע

 דעם ערםוטיגען זיכער װעט הײזער אםאלגאםײטעד די םון ערפאלג דער
 pa יארק נױ אין ױניאנם די צװישען הויז־בױאוננ קאאפעראטױוע pפ נעדאנק

 אז באוױיזט, ערפאלנ״ דיזער שטעדט. פארענגטע pa גרויםע אנדערע אין
 אונטער־ קאאפעראטױוע וועלכע אירגענד דורכצוםירען בכוח זײנען יתיאגם
 זאל זי גרויס װי םיטגלידער, זײערע םון װאוילזײן דעם בארירט װאם נעםונג

 זיך אױןז נעםט װאם ױגיאן, א קען גריארק, װי שטאדט אזא אץ אז pa זײן,
 םעמבערם, אײגענע אירע אויף בלויז ניט ןיך םארלאזען איניציאטיװע, אזא
מניאנם. אנדערע םון םיטנלידער אויף אויך נאר

 םענענטם די םון אםילו אז דערפון, זען םען קען םאל, דער איז דאם אז
 פון נאהענט זײנען איבער, אונז גיט םען װי הייץער, אםאלגאמײטעד די pפ
 קלאוקםאכער אינםערנעשאנאל, אײגענער אונזער pם םעםבערם דריטעל א

pa .דרעםםאגער

אםגע־ זונטאג לעצטען האט יארק נױ םון כאװענונג ארבײטער גאנצע די
 אלע־ אונזער גײםטער, אײדעלםטע אירע פון אײנעם צו ערע און כבוד :עבען
שיםליאקאװ. י. אב גענאםע pa כרודער םעגם

 פון געבורטםטאנ ־טען50 דעם צוליכ טוב ױם א גןןװען עם איז אפיציעל
 זיך זײנען װאם שםחח, בעל םון םארערער 600 די םאר שיפליאקאװ. בר.

 אויןז אכטענדיג ניט לײםעאום, לײכאר בראנזװילער אין צױאםענגעקוםען
 דיזער איז דרויםען, אין געחערשט האט װאם קעלט און פראםט ביטערען דעם

 הויםט־ זײ, זײנען נעקוטען זאך. נעכען א עפעס װי געװען תירוץ אםיציעלער
 חבר, אםת׳ען אן צו ליבע און םרײגטשאםט זײער אויסדריקען צו זעכליך,

pa קאםף א אין אז געװאוינהײט, אזא שוין האמ װאם פירער, נעטרײען א צו 
םאדער־ םאטע די אין טאקע נאר ארםײ, דער הינטער נים אים איר געפינט

הײםעםטען. אם פלאקערט םײער דער װאו ליניע, שטע
״ * ־ ) * *

 ער װאם דעם אויף אכטענדיג ניט — טאג, צו הײנט איז שיפליאקאװ כר.
 דער םאר אפגענעבען דרײםיג pa םינף װי מער יאר, פוםציג זײנע pם האם

 אינגםטע אונזערע p® אײגער נײםםיג — הײם, אזױ ליבט ער װאם באװעגונג,
 די אויה כליק נעזונטען א פון אפטיםיזס, נאטירליכען p® פרט אין ®ירער,

 ארבײט^ו• אונזער אץ םאר אלעטען אונז שטייען װאם ®ראבלעםען, שװערע
 צוקונפם. שײנער איר אץ האפנונג אײזעףםעםטער זיץ אין pa כאװעגוננ,

 א*נע• בעםטעז אם פילײכט איז פירער pa םוער אלם ווערט שיפליאקאװ׳ם
 װאם רעדע, קורצער א אץ זונטאנ לעצטען באנקעט בײם נעװארען שאצט

אינטערנעשאנאל. דער p® נאםען אץ געםאכט האט זיגםאן םרעזידענט
 *ו אויםנעלערענט זיו ״האנעז נעזאנט, זיגםאן פרעזידענט האט .םיר״,

 םיר אוז זיך. פפישאםעז זײ װאם שונאים די לויט םרײנט אונזערע
 לאםיר שיפליאהאװ, נר. און דערםיט, שטאלצירען מיר אז זאנעז, אייך װילען

 לעצטע די םון סאטוי דעם אין װאם דארויף, שטאלץ אויך ויר םילט האפעז,
 ער, איז ױניאנם, אומערע םון שטערער און ברעכער די נענעז *אר עטליכע
 און העםליכער זייפר pc נרעם ציל עטענדיגע » נעווע) אונז, םיט צוזאםען

־ אניסאציע. םנוברדינער
 אפצושאמן טעגליכקײט די נעהראנעז טיר חאנפן פעריאחן יענער ״אין

 די װארום םארשטאנעז אױך האבעז םיר אוז שיפליאקאװ, כי. םון ווערם דאם
 אלע אוין* נעארבייט אוױ זזאנפן אינטרינאנטעז און דעמאגאנען קאטוניםט־שע .

 סאספן. ױ םיז אוינען די אין אים פארשסוצפן און םארהאספן צו כלים
 וײ האנ« שיפליאהאײ׳ן, 3אוי 1אי יאס » מימז זײ ביי איז שיפליאפאװ

 םים םארשרעימן אדער חגיפח, טיט אונםערקױפען ניט םעז קען געוואוםם,
םאתיכנמז. םןן םוז אלזא, אים, ;טערראר

 בחנמר ױניא« דיזע נפנפן סאמי אין םארדינםנמן שיפליאהאװ׳ס .בר.
 (K אין עד tv נאוױזען האט ער ײערעז. םארנעםען גיט קיינמאל וועאעז

 אין גלוימן א את אירפאליזם איינגעפונדפװעםעז tv מים םירער״ אםת׳ער
 H עחרע, םער פיל פארדינט ברודער א?א טפגש, אזא אח באווענוננ, אונזער

m םיר װי אנפריןןנוננ םער m ^׳ןפנקצז.״ דא חיינט פילײגט, אינ
 ארכײטעד די pa דרעסםאכער, די קיאוקםאכער, די ארגײטער, אתזערע

ע אונזערע *ון ר «ג יארען ®אר איםער. חאנעז טרייד^ ^  asnyi ל
 שייליאקאװ. בר. ®וור חארצען pa ילאץ ווארעםען
יתיאן; אונזער pa באסססער א נעװען ניס קימםאל

•j יץי׳י
• i r #

̂מיןועןאונז בײ  אין עניגיס tyjjm (ג
ל«גג ח. פוןמװזןגימ) וורנײ»קר חןר

קאנ• םון׳ם באמילוס דער
 םרייד״ױני^ז בריט^עז םון סיל

 ק*נםע- s אין ב»םײלינען צו זיך נרעס,
lym םיט רענץ ionnt װיכםיג־ די פון 
 ענד אין םירסעס אינדוסטריעלמ סטע

לט״ ענגיטגד׳ס װענעז לאגד,
,<\tr ט^רט * װעגען און גע

 מ«־ גמזונט קווגע די װןוס םרידעך
 אין םיר, צי נעדאנחעז, װעקט כען,

 ״איג־ אן ווידקיױ ה*בען אםעריקא,
 אין כאשיוס דער םרידען׳/ דוסטריעלען

ט עגגראנד ו ̂ 1ו* אויף זיר ^זם̂י
 פרי״ אין $ונגעוױזען ח^ב איך אמעריקע.

 װאך, יעצטע געדרוקט נאטיצען, העריגע
 געטם מעז אז ,ov זזײםט עננלאנד אין אז

ר די איכער דארטען  ט־/< ״אסעריקא̂נ
 ״קאאפע״ דא איז אםעריקא אין ,“זאשי

 ארבייט״, און קאאיטאל צװישען ראציע
 אטעריקע אין קאגע עקאגאםי^ע די איז

 עננלישע ה^בעז גערוס אזא גוטע... א
̂בען װעיכע קאםיסיעס,  געפארלזט ה
 האבען #נו געבראכם. אהײם אםעריתע,

 איז /י“״קאאפעראציע װירקייך דא מיר
 װירסױיך םרידען״ ״איגדוסטריעלער א(

אונז¥ כײ הראםם איז

םיט
 װערען באענטםעדט קען סראגע די

M אה ס׳איז ״נײך. אוןr, אז 
 אםע• די נאהערמט װאס םיילאזאםי, די

 א איז ב*ווענונג, ארבײםער ריסאנער
 די ״םרידענס־םיקאזאפי״.

 אז קענען, זײ װאס אגץ <פרעז ױגיאנס
 עס צוזאםעג^טויסונגען א םאר װאס

 םא״ ניט אינדוסםרי אן אין זיך זאלען
 ארבײם, ײן9 ךײ איבער אבער זאה כען,
 איבעדגעדיסעז ניט פראדוקציאז, ?ײן

 ז י ריכט^זלו• דער איז דאז װערען.
 און יוניאן, ר9עד# םון טעטיגקײט דער
 די ווע^נען גײסט דער איז דאס
 אויפ־ ווכם לײבאר אװ םעדערײ׳פאן קאן

 ספעציעל-אדנאנײ א אבער צוזזאיטען.
 ניטא. דעם פאר איז אפאראט זירטער
 »{ דעם, פאר קאנגרעס סין א שאםען

 צװעק א םיט פאנגרעס, אינדוסטריעלען
 רענולירען, ײז5אי זיד זאל אינתסםרי אז

 ״עולחן אײגענעם »ז זיך אײנשאםען
נימ, דאס און טאן צו דאס עױך*:

 אי? — נים אזױ און האנײעז צו אזוי
 א זיך/ דאכם און, חלים, א דערוױיל נאך

חלום... װײטער
• • •

 געמאכט זיינען דעם םאר פראבען
 םעחר סיװיק ״נע^אנעל די געװארען.
 «י װי*®•/ אוױ־* פרא^<. « איז רײשאן״

 ארגאניזאציע ארבײטס־םעהינע אז איז
 בא־ #רעם חוץ א םראגע. אנדער אן איז

 אינ־ בלויז םיט ניט זיך זי שדענחט
 און פאליטי׳פע פראגען. דוסטריעלע

 איג־ און הײםישע פראבלעםען, סאציאלע
 ניט איהר םון זײנעז טערנאציאנאמ,
 חד א אבער האם זי אױסגדפגאסעז.

 םיט זיך םארגעמט װאס פארטטענט
 טע־ םארםיטמנגס אדער ארביטרײ^אן

 װי אנװײז אן זײן סאן װאס טיגקײטעז,
 ״םרידענס־סאנ־ אינדוםטריע^עד אז אזוי

 אױסגעזעז. װאיט אמעריקא אין נרעס״
 אויסצוםעסטען ניט זיך איך ײב5קי דא

 טוט, דעפאראםענט דער װאס נוט דאס
 פדיטיקײ *ו דעפאדטמענט דעם אדער
 *V *•‘םעסט׳פטס• נאר װיל איך רען.
 סיעציעל און סטרײסס, סך א גאר אין

 .י םארזונ*, םיט סטדײסם רב9
 דע״ דער פילט89 אױסצוםיידען, סטרײקס

 איז עם ראלע. נרויסע א פארטמענט
אן ם׳איז רא<ע. א מעהרער
 אבער קאנפעדענץ־טימעז. בײ ארבײט

 דעפארם־ םון׳ם ווערט טעטיגקײט אזא
 דא^ װאלס דאם און אנגעטריבעז. מענט
 1א םון אױפגאבען די םון אײנע געיומז

 אין ״םרידענס־קאנגרעם״ אינדוסטריעלען
 גע•״ דער ארום יעדענםאלס, אםעריפע.

 זיך האבען םעדערײמאן״* םיװײן מאנעל
 כייז חאפנונגעז אזעלכע צוזאםענגעלימט

 אינדוסט״ פון בעלײבתים םאי מאנכע,
 אז #םיהרער ארבייטעד סאי אזן ריעז
 צוריק, יאהרעז טיט נרינתננ איהר נײ
 זיד האט םעחר, א<ץ װײטעד װאס אין

 איחר, דורך אחגר אז אױסגעדוכט,
 ארױס־ זיך וועט אלײן, איזזר פון אדער

 ״פרידעך אינדוסטריעיער םיז א עײאעז
 גע״ סך א חאט דעם װעגען פאננרעס״״.

 םי• גרויסע א אםאל חאנא, םארה רעדט
 אויד •אליטימ; אמעריהאנאר אין גוד

 אין פיגור א אםאי םיממעי, דזמאחז
 כאוועגונג; ארבײטער אםעריפאנער דעד
 פיחרענ• א אםאי פױרפינם, װ. ג, אייד

אמעריפא- דמר אין יערזענליכקײט דע

 איז יעצטער׳ דער םינאנץ״װעיט. נער
 מיליאגערען״ דער צו פארטגעד א געװען

r ‘פון פירס* n. טארגאן, •יעיפאנט 
 1»ס1 יאזזרען די אין זיך ט׳האט כעת
 אויף סטרײק א צו ;ענרײט 19U2 אין
 ■עג״ אין קױיען הארטע םון םעלדער די

 םעדע״ ״סיװיק דער דורך סילוױיגיא.
 ארײג־ וױיט אזױ אױף ער איז רײמאן״
 טעטיגק״ט דער אין געװארען געצױגען

 ער אז פריחוך, ״אינדוסטדיעת םאר
 מיכדשעי, ד^אהן סיטגעהאלםען האט
 מאין ױגײטזןד דער פון ■רעזידענט דאז

 םינאנ• אײן אױםצףמפירען װאירפערס,
 אזױ צוזײםער, א \m: גרופע ציעלע

 אג׳שיאגען סםרים װאי דורך זאל עס אז
 •עגסיױוײניא, פון קוילען־באראנען די
 דער צו וױיכער םאכעז דעם דורך זײ

 אין אפהאיט אז װעיענדיג ניט ײניאז,
 ^טיײ אזא אױוי און •דאדוקציע, דער
 #דאן און סםדייס. א םארםײדען גער

 א פאר קעמער די דאס זײנעז איזא,
 צװי• ״פרידענס-איאראט ׳פטענדיגעז טיז
 אמע־ איז ארבײט״״ און קאפיטאי מען

נעװארען. םארזעעט ריקע
• • •

̂כע  מען האט ״פרידעגס־קערגער״ אזע
 און עדטער םאר^ײדענע אויא געזעעט

 דארט און דא צייטען. וידענע9םאר אין
 ארכײטער דער צו געטערדעט זיך האבען

 און עקאנאםיסטען םון קמבעז כאװעגונג
 בא• ארבײטער די זי, אויב סאציאילאגען,

 באײע־ ברײטע א ישםיצעז וועט װעגונג,
 פרידענס־ אינדוםטריעיעז אן םאר גונג

 געקו• זײנעז םעלדוגגען די אפאראט.
 אװ םעדערײ׳פאן אמערימאז דער צו מען

 םעדעריײ סטײט n צו אדער לייבאו/
 םאר־ זײנען ערטער מאנכע אויוי שאנס.

 צעגטראלע םון האנשערענצעז נעקומעז
 און שטעדט םון אםםען6ױניאךפערפערל

 קא־ אװ ^פדפעיטנערס די מיט סטײםס
 און עטעדס די?יעבע םון םױרס״

 זײנען קאנםערעגצען די בײ סםײטס.
 ״טריי^סאונסילס/ געװארען געמאםען

 ״פרידעגס״קער־ געװען אלץ זײנען דאס
 אםײ חאט באוועגומ ארבײםער די נער״״.
 ?אנװענמאגס גאציאנאלע דורך, ציעל

 געגען אדער פאד גערעדט גיט קײנםאל
 אטםא־ אז םרידענם־איאיאטעז. אזעלכע
 בא- ארנײמער די חאט דעם םאר סםערע
 א״וי דעזורסאטען גע^אםען. יא וועגונג

̂פטאב נרויםען א  אבער, זיך, חאבעז םאס
 א דאס איו אפ*ר געװיזען. נים נאד

 אוים״ דעם בײ גלײך װאם דעם, דאנס
 םרידעג^יאראטען אזעלכע םוז שפרונג

 א געװארען ארויםנעלײנט זײ אױוי איז
 א בײ נאםפערם. סעמועל םון האנט

 עטאחל־אינדוסטרי, דער אין סיםואציע
 ״נזדפאנעל די זיד האט ,1904 יאהר איז

 ארײנםי• געװאלט םעדערײשאך סיװיפ
 אר־ דער םון ענינים אינערייכע אין שע\

 עם האט נאםפערם באװענוגנ. בײטער
 דער םון סאנװענעאן א דערלאזען. ניט

 אין לײבאד אװ םעדערײמאן אמעריסעז
 ארלעס, נױ איז געהאלטעז צײט, יענער

 געשטױ דצם װענען האט ילואיזיאנא,
 קאנווענ־ דער םון האט גאמפערס רעםט.

 םע־ ״סיװיק די געװארענט ^אן־טריבונע
 א בײ זיך אפצונרענעצען “דערײמאן
 ענינים אמער^יכע אין ױנסט. געװיסעז

 זי טאר באװעגונג ארבײטער דעד םון
 םיהרער די האט דאס םימען. ניט •זיך
 גוט אזוי םעדצרײשאך, ״סיװיפ דער םון
 םרידענם דירעתטע מעהר םון םיהרער וױ

 איבײטס־געבער צװילזען סערפעחפאפטע
 איז אפגעקילט. סך א ארבײטער, און

 גאםפערם מוין חאט יארען מפעטערע
 אז װעגעז םעאריע גאגצע א ענטװיסעלט

 איז דצם אין סאנגרעס.! אינדוסטריעלעז
 א מאםען צו בלױ? וױ מעהר געװפן

 םדידען. אינדוסטריעלעז צײםוױיליגען
 א םיז אידעע די געווען איז דעם איז

 װעלכער אויא פלאטפארםע, נדיגער9»ט9
 בא־ זיך זא״לעז ארבײט״״ און ,סאפיטאיל

 עקאנאם״פע באמפרעכעז צו נעגענען
 סוים איז חנרוױיל אבער •ראבאעמעז.

 אנהויבען זאל אידעע דײ אז סיםן א דא
װערמן. םארוױרקליכט

• • . •
 אי! ״*סאאפעראציע׳״ טערםעצן די

 די אין זײנען םרידעך ״אינדוסטריעלער
 נאר און נאד אונז בײ יאהר פאר יעצםע

 דעד פון יאזער די געװארען. פאפולער
 באסאנט אודאי זײנעז ,גערעכטיגסײט׳״

 גתיסע באחצדמט װאס אידעע דער םיט
 ארבײטער אםעריקאנצר דער פון טײלען

 ״סאאפעראציע׳״ אײנצישטעלען כאװענונג
״מע• די אח ארבײטאד די צװימען

 *ו קומק «ו גערופען גאר אים חאם םען ווען •ארפעחלם נים קיינםאל ער
 װעלכעז איתענד אין סײ און סמרײק, א ®ון «ײמ אק םײ אי חילןי, אונזער

אגדעחון
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 ער׳עטע די פאבריק. א פון געדדפמענט״
 א לױט אידעע, די םאדוױרקריכען צו

 גע־ זײגען פלא״ אױסגערעכעגםען גענוי
 װע־ כאריד״׳פאפ־מען״״מדאגס, די װען

 פטי;ט9נא׳ע זייגען מיטג/ידער טעטס
 רײר אהײא עגד ״נאיטימאד חןר בײ

 אראגדז׳ע״ גאנצע די קאמפאגי׳/ ראוד
 נאװעגוגג אדבײטער דער אין איז םעגט

 :נאמען אונטער׳ן געװארען באקאנט
 9טאה ער״סט גו, •לצן/ א ענד ״ב'
 וױ אדױסיערנען סיר תענען דעם פון

 ״אינדוסטריערעז םרן נאך האיט עס װײט
 וױ מעהר, גאד אמעריקע; אין םרידען״

 עס װעיכעד א פון גאו תאלט עס װײם
 ;ע׳טאםען לענען זאל עס אז וױרקונג איז

 מיט קאנגרעס איגדוססריערער אז װערעז
 װען ״פרידעך. ברײגגען צו םארזוך *

 קאג־ אעדוסטריעיע וועגען רעדט םען
 ך9פר*וי ״איגדוסטריעלען אן און נרעסען
 באװעגען צו כױיז גיט דאך טען םײגם

 םאב־ אײן אין ״םרידעד״ םאר כוחות די
 מען איגדוסטרי. אײן איז אדער ריק,

 גאנצער דער אויף .םרידען״ דאך סײנט
 האבען װאס ליגיע. אינדוסטריעלצר

 ״בי די V אוגז "2 געזעהן יעצטענס םיר
 איז װעלכע קאטפאני״ רײלדאוד א ענד
 נא• איחרע מיט פרידענס״פלאן א םאר

 םים טאקע און ארבײטער מעםטיגטע
 און ארבײטער, איהדע םון ױגיאגם די

 אנדערע אז באװענוגג א אין אפילו איז
 אינ• אנדערע אויך נאהךקאספאניס,

 נאכטחאן איחר זאלען בכלל, דוסםריען
 קאפד רײלדאוד א ענד ״בי זעלבע די —

 צוזא־ פארמײמרומ דער אין איז ■אגי״
 געגען האפיטאל״כוחות אנדערע מיט םען
 איז עס װארקערס. מאין ױגייטעד דער

 םאר־ איז םעסטגעמטעלט םאתט, א
 םעדזד אמעריקען דער םון עפענטליכט

 ברוטאלען אין׳ם אז לײבאר, אװ רײמאן
 אין ױניאן םאינערס חגד געגעז פאםוי

 א באהךקאםפאניס האבעז פענסילוױיניא
 ״בי די דא איז זײ צװי^ען און חאנט,

 בא- דאס קאםפאני״״. רײלראוד א עגד
 די בכלל אז קלאר, גאנץ דאך װײזם
 נאך דא איז ״פאאפעראציע״ פון אידעע

 ״ארבײם*״ אנםײיסעלט. געחעריג נים
 ״קאפי• ״קאאפעראציע״״; פאר נדײם איז

ניס... אבער, םאל״,
• • •

 כאראקטער דער זײן װעט עם װאס
 עננל״פער דער םון צוזאמענסוגםם פון׳ם

 אינ- ענגלאנד׳ם אוז באוועגונג ארבײםער
 אוים־ ניט נאד איז םירםעס דוסםייעלע

 באגעגענימ א טײנט עס צי געסלערם.
 דעם םון װעט עס צי מאל, אײן אויוי

 פלאטםאר״ דיתרהאםטע א אחיסקוטען
 װידער באגענענען צו זץ־ איהר אויף מע
 סלאד עחפט וועט דאס — װידער און

 ^וין װעט קאגםערענץ דער װען ײעדען
 םון לעזער דײנקענדע זיצונגען. אין זײז

 װעלט ארבײטער דער איז פאסירונגעז
 געלענענ־ א האבעז יעדענםאלס, וועלען,

 ארום אוכדסטענדן די םארגלײכעז צו חייט
 ענגלאנד אין באווענוננ ארבײםער דער

 ארבײטער דער ארום אוכמןטענחנז זײ צו
 גאר דערםון איז אמעריקע, אין נאוועגונג

 דער צו זיד װעל איך לעתען. םך א
 א אונטערציהען בײם אוםסערען םראגע

 אמעריקא־ דער אין עןינים םון הכל טך
 פארלויוי איז באוועגונג. ארבײםער נער

 אין — יאהר עדפפדםארלאםענעם םון׳ם
װאך. נעקסטע אדטיקעל אן

 אוניוחןרד *רכייפער
 שנת דיזעו וועפ פמש

זײן מען וױדעי
 1.30 יאגואר, טען7 דעם ״ענת, דיזען

 דצם םון מוסטע י. א. װעט נאכמיטאג,
 צװײםע זײן אגחױכן קאלעדז׳ש כרוקװאוד

 אר־ די :קורס זײן פון לעיןטיטורס סעריע
צױױליזאציע• טאדערגעד דעד אין בײטער

 גע- די געהאט חאבען װאס יעדגע ,ד
 סעױצ ער׳עטע די כאזונען צו לעגענחײם
 געהע• וױ כאיעטיטט יױיסעז לעקט׳עורס,

 אח דעיםון װערט דעם אפצױטעצען ריג
 דער מיט כאנוצען אויך זץי װעיען

 ױך םיט און געלעגענח״ט, וױיטערדיגער
 און נאקאגטע זײערע טיטברײנגעז אױך

פרײגה
 וחגש / לעקטישור קומענדיגער דער

 יאנר טען7 דעם \ז,2ש דיזען ^טאטפינדען
 סקוצ, חײ אוירזױנג װא׳טינגטאן אין אר,
 9אל םאר אײנטריט םרײער .530 רום

מעםבערס. ױדאן סרײד

מס אפען ער פ#ר פארו ט ײ ב  אר
פרױען.

 pc דעפארטמענט עדױקײ׳ןןאנאל דער
 אויס איצט ארבייט ױניאז ח. j ל. א. דער

 ארבײטעך פון סארומס אפען פאר פלאז א
 גרויס פון טײלעז םארמידענע אין םרויען

 ניט״זיכער, זײנעז םיר וױ אזױ יארס. נױ
 דער״ טא: פאסיגסטער דער איז עס ווען
 דאנסבאן זעהר געװען םיר װאלטען #ם»ר

 איז זיר אינטערעסירעז װאס יעניגע די צו
 19זאל זײ װעז םארומס, אאען אזעלכע

 דעם װענען מיינוגנ זײער צושיקען אוגז
טאג. יאםיגסטען

 #מיםגלידער אונזערע אז האפען, מיר
 םון גויםווענדיגקײט די אנערקענען װעלען

 םחיעז, זײערע םאר מיטינגען אזעלכע
 ידיעח בעסערע א באהומען װעיעז וועלכע

 דעה םון אוז באװעגונג ארנײטער דער םון
לעבען. ?ײ י׳װעלכער אין געזעלמאםט

 פון נוסיננען סעהשאן
9 מיןאל פינישערס

 װעלצן יאנואר, םען9 דעם סאנטאנ,
 םי• די פון םיטיננען סעקשאן שאםםינדען

 אינטער־ 9 לאקאיו םון מעםבערם נישערם
יאקאלען: סאמענדע אין ױניאן, נעשאנאל
 210 האל, בעםהאווען םאון, דאון

סטריט. טע5 איםם
 1861 סלוב, ריננ ארבייטער בראנסס,
בראנהם. עווע. װאשיננטאז

םענטער, עדױקיישאנאל אין הארלעם,
סטריט. טע106 איםט 62

לײםעאום, ליינאר איז בראנזװיל,
סםריט. סאקמאז 219

 װיכ־ נרויס םוז זײנעז םיטיננען אלע
 םיטיננען דיזע ניי <ועט עם ט־נפי־ט,

 טעםיג־ ני־עי א ווערען אויסנעארבייט
 אדמיניסטרא־ נײער דער פאר פלא] סייטם

 פאר־ אויך ותלען עם לאהאל. םון «יע
 םראנען טרייד וױכםינע וחגרען האנרעלט

 אנסומענדינען דעם <דם צוזאמענהאננ אין
 דירעבער װעדען םעםבערס אלע םיזאז.

 1צ קוסען צו נאשטימט אויםנעםאדערט
םיטיננען. סעסשאן די

 אוםגעװ»רפען שםיכעל דײן נימ
װינט? דער חאט נעכטען

 געשטארבען הוםט p® דיר בײ ניט
קיגד? a איז נעכטען

 שימעלט שטיבעל אין דיר בײ ניט
pa ז׳גאם םםעליע די ? 
 שמאםעם »לםע אץ וױיכ דײן ניט

? ג»ם דער אױף עם בעט
 טרערען דימע װאםער וױ ניט

? אומזיםט זיך גיםען
 ארכײט שװערער p® שוױים דיץ ניט

? םיםם םים אױם זיך םישט
 פריץ דעם בײ קריזשקעם פ»ר :יט

 פעלד? דאם ארבײםםטז
 גאםען די אױןפ טאכםער דיץ נים

נעלם? ®«ר עם ײנדיגם
 שםחה a אויף לעצטער דער ניט

 t טיר דער בײ שםעחםםו
 חולאת a עפעס װאו ױם

 דירו צו ta עם קוםט
ia דיר נאר ניט i ד געוזםaאוםנליק ם

t י ״®#ז ™ך־עז רaג
tia םזל כימער מזל, ח 

®p אריםון! דעס
‘ ■* . '
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ו יום 8  ודיםעז«ז ״וחןס טעםנערס םיפ י־וניאן מו
.*ופ״ נני פון ח»ן 8 וױפיל *יזם׳עו
?לאו?פאכער) אילטען דעם ענטפער (אן

חעיץ. «. פון
 דעם םריעד, גוטען <יבען אוגזער

 געכאך זיך כעגהם קיאוקמכער, איטען
 גוטע איטע יענע נאך יעטארס ז*ד.ר

 סארזען ארבײטען ״אידי״עע די ותן צייטען
 סאציא׳ פון געװאוסט פיל א?ױ ?זאכען

 בגי םון האן א וױ אנארכיזם און ליזס
 ?יא־ ױם״כיור׳דיגער דער װען און אדס״

p אזוי האט אחדות סען y r געדאגצט 
 דע־ דרעסמאכער. און ?ראוק די צזויישען
 צײטען, איטע גוטע יענע אין םאיסט,

 קיאוקטאנער, ארטעד דער אונז דערצ״יט
 איז *גערעכטיגקייט״, גומער יעצטען אין

 ארכײטער די םון אײנער אז געגוג, נעװען
 אז פארשלאג, » מאכעז זאל שאפ א אין
 טאן אײן װי ypg און ׳סטא*ען זאל םען

 ארבײט, דער םון געסטאפט ג<ײך האבען
 און גזעואיען. דערגויײכט איז זינ דער ביז

 א םאר װאס באװאוגדעו־ם, און הערט
ogpp גע־ דאן האט עס סארידאריטעט 

 װען ן סראוקםאכערס וײ צװייפען הער׳שט
 דער אין כפור ױם געקוטעץ איז ס?עב א

̂ע האבען דאװגען, אריין שול  אנדערע אי
 סקעב דער כיז םארסטרײקט דאװנער

 דער און שול. די םאריואזען געםוזם האט
:נעבאך זיפצט מאכער סיאוק איטער

 *ו ײעז אםאל, געווען *לעם *י? ״דאס
 tnP «וגעסד»ע*עם געווען גי» איו יוגיאן *

 ■ריגצי־ זיי»יגע קיעע ח״ס« דאס ■ריםיגג,
 *ון בןריםאנען איז דאםאלס® עולם דער •ען.
ײ *מיר־ודם׳גיקעס״. •ראסםע נאגץ  ח*בעז ו

 םםרײקען םעג*אן װען *ז פ*ר«»*נען בלויז
 י1»יי דארפהנן oy *ויג םסתםא **», * אין

 ״מאיג-גבול׳• גי» םאר םען *ון כ«רךת,
 צײפױנן. אנדערע גאנץ *יז אבער אי*» ?ױן.,
 זײגעז עס װאו #דור א איגם ח*בען םיר

 זײנען אלע — נבונים״ כלגו חכםים, ״כלגו
̂ען קלוגע  ײי ייון אינסדגליגענפתז״ און סעג

 ריס8סו *םרבח — זאגא אנות״ *ורק דער
 תורח די ^ם׳עלט יעדער — קגאח״ םרבח
̂ס ^םײגער, אײגענעם זײן אויןי  איײ ב״ װ
 אי? ׳עולח אן זײן *ו אויטקוםען קען נעם

כאר." *וױימען בײם גיאחג
 אלטען םון אױסםיוזרונגען די לויט

 יױ די אז אויס, איזא קוםט סיאוקטאכער
 דאםאלסט סקעבס. ערצוינען האט גיאז
 הא־ געװען נייפט ױניאז ״סײן איז עס װעז
 נישט םקעבס קײן אויך אבער םיר כען

 אײנ־ א געװ^ן אלזא װאיט עס געהאט״
 םיטוא־ סקמב דער םון אויסגאננ םאכער

 צוריק• זיר און ױניאן, די אפשאםען ׳ציע
 םון צײטעז נוטע אלטע די צו קעדורען

 לןאא־ ױם־כפור׳דיגעז און אומוױסענהייט
 כאראקטעריסטייט. איז עס אחדות. סען

 געםעיט קיאוקטאכער אלטען דעם דאס
 אויה סטרײהען םון גײסט דער ארץ נאך

 באציהונ; דיזער אין באםעהל. יעדענס
 אומזיסטע א באםת זיך באקראגעז זײן איז

ה  דיזער םון אבער װאס, װאס, װייױ זי
 קיאוק־ אונזעחג זיר האבעז מידה״ ״גוטער
 איז עס און באםרײט גי׳פט זיכער םאכער

 דאס באקיאגען. צו װאס אויף ניישםא זיך
 דאמאלסט געװען גוט אם^ר איז זײן סאן
 אבער געװען״ ניט ״ױניאז קײז ס׳איז ווען

 וואלט םאראן, ױניאז א איז עס װעז הײנט
 סיאוקמא״ די אז װעה, איז אר אז געווען

 בא־ יעדענס אויף סטאפען זאיעז כער
םעחי.

 אויך זעהט סילאוקםאכער אלטער דער
 סען זואס דערין צרות איצטיגע אלע

 פרינ־ מיט ױניאניזם טרײד דעם טריטט
 נוצען םאכער, סרינציפעז די און צייען,
 פאלי• זײערע םאר ױניאן די אויס נעבאו
צװעקען. טי״פע

»ק*י־ •וןליםיאזען אין גלויבען װאס ״די
ץ[ «#כאיעז םרײען אן. נ '*  זזיערע פ«ר *

yv 'w tyw װאס װידער, *נדערע ׳««>רטײען 
ען אין נים גלויבען  אין נאר קאםןי, ■אליט̂י

 ױניאגס די אין געפינען אקייאז, דירעקםע
̂רע א  פאר רעקרוטעז הריגען צו פעלד פרזנםב

נערע זײערע  אין אנאויאוגגען. רעײ^וצ̂י
 זיײ יוניאנס די אז עס, חײסם װערטער קור*ע

 קומם ךערפןןר ציל. *ום מיטעל » בי״ויז נען
 זײגעז לײטע אוגיעחג װי »זוי אז אויס,

 בײ זײ םראכטען םענאען, קלוגע זעחר דאך
 םיטעל א איו ױניאן די װי צזוי אז זיך,
̂ייארען זײ דועלען ציל, צום  םיםעל דעס ®אר
 זײ חיום̂ם דאס ציצל, צום קוםען גלײך און

 אריבער אצריגגען זײ xts? *ארם א נעםען
 סאצי• צום גל״ך געחען און יוגיאגיזם ד-ם

 ®אקע און קאםוניזם אדער אנארכיזם, אל־זם,
 אזלציעז װאם די אלע זײ באםרצכטען דזןרפאד

 איגדיםא״ די אלס ױניאגס די םיט ארום ויך
 *וריש חאלטען ױעלכע רעאקציאנערען, געגסםזע

̂ל און ודאגיעס, ין1 ראז• דעם  זײ געחען אפםבו
 ארבײטעד ווען ױניאנם. די געגען ארוים

 אויםצר <י•, זײ עס אינ»עדעסיר* סירײקזח
 גע• אדער *ארםױי זײער װי *יל אזוי אויןי
בענעפיפירצן.״ •אלימיא דערבײ מן דאנק

כמדמח » וױ טאקע איעס דאס קיינגם

̂סה  ח BttriWM Ti חאמD9 מי איײי״ וי
m ײי איו רי מ •

 ליכט אין װאיט עס און צײטען, איטע פון
 סך א געזוצן טאקע וױרקייכהײט דער פון

 קלאוק״ איטער דעד זוען צײטםעסיגער,
 דאן גע^ריבען איעס דאס װאיט טאכער

 יןיאױד ױנגעד א געווען נאר איז ער װען
 די איצט דאס זײנען װער װײל, טאכער.

 רוםען זואס מניאן דער אין אג$דכיסטען
 דאס גוצען אוז אקציאן, דירעקטער צו

 V ■ארטײ זײער פאר אויס ״עס׳צימעד״
 אלטער דער טי״פט דעץ וױיסט צי איז

 שטימעז די זײגעז הײגט אז חיאױזטאכער,
 וױיגי־ סך א ױניאנס אידישע די זוכער^ןין

 צײטעץצ איטע גוטע יעגע אין וױ גער
 באםת איז טאנער קראוס אלטער דער
 יא, וױםען. דאס זאי ער אז גענוג איט
 געטרימט אמאל האט טען םרײנד, םײז

 איז דאז און פרעציפען, םיט די*ו;יאגם
 אײגינ, און שטארק געװען טאיזע ױגיאן די

 אידע״ טים געםריםט נעווען איז זי וױיל
 נעמט עס װעיכע פאר ■ריגצייען און ארען
 געהערשט זזאם װעז שרעק. א אן אזש

 ױניאן, דער אין טעטיגחײט און לעבען א
 גע־ זזאבען אנארכיסטען ווען דאטאיסט,

 רעװאלוציא־ זײערע פאר רעיןרוטען ?וכט
 די און ױניאנס, די אין אנשױאוננען נערע

 ■אליטי• פאר׳ן רעקרוםען סאציאריסטעז
 מען ווען איצט, צי קלאסעגהאטוי, שען
 יעדען אויםשײרען עס, םום איר װי יװיל

 בא״ ױניאן טרײד דער סון אידעאריזם
 #אםאל אז אליין, דאך איר זאגט i װעגונג
 אױב יא, רױזינ. געוועז אמ איז אסאל

 עס איז אםאל, װי נישט איצט איז עס
 טיט טריסט םען וױי< דצרםאר נישם

 װײי דערםאר טער םיר נאר פריגציפעז,
 פון פרינציפעז די באזײטיגען װיל מען
באװעגוגג. ױגיאן טרײד דער

 שנײדט קלאוקמאכער איטער דער
 אויס״ פינגער די םון אײנענע, אן צו אםיינו

:םיראזאפיע געזױגטע,
̂לען סטרײקס ״«זז  װי געחן, פמרלציען זן

 לעגטען דעם םיט פאל דער געװען איז עס
̂כער ̂וקם ̂ס סטרײ̂ק קל  קאמוגיסטען די װ

 ארבײםער די װעלען -וויול ^נגעוירם׳ חאבען
 ויצ• פמרלארעז װערען סםרײקס זעחן

געדאנ?, «ום נרענגעז ע»עטער ̂דער פריחער
̂ר קוןויטאי*יזם פון דער דורך גן

״■ועד..״ זײער קוטען .וועט
 קאםױ ־די װעגען דענקען האן מען
 דער בין איך און ערגסטע, דאס גיסטעז

 זײ אויף אדער םארטײדיגען צו זײ יעצטער
 אז זײן, געםא^ט קאן עס זוכען, צו זכות »

 ד• זיד <אזען םטרײה א ארויםרוםעז בײם
 מאטױוען. פאליטישע פון סאמוניסטען

 װערען סטרײקס זײע,-ע אז זאגען, אבער
 םארלירען, צו זײ אױף גערוםען ספעציעל

 גע־ צום ברענגעז צו ארבײטער ״די כדי
 םון אפשאםוגג די דורך נאר אז ׳דאנק

 ישועה״ זײער קומען לאן קאפיטאליזם
לײכטזיניגקײט. א םאל בעסטעז אין איז

 םאר־ צו גישט איז איבערהױיט
 קאםױ צוזאטענשפעיצען דאס שטעהן
 אגאר־ און סאציאליסטעז מיט ניסטעז
 באווע״ ױניאן טרײד אונזער אין כיסטען

 איטער דער נישט דעז װײסט צו גונג,
 סא־ צװישען חימק דער אז יןלאוקטאנער,

 האםד און אנארכיסטען ציאליסטען,
 באװענונג ױניאן טרײד דער אין גיסטעז

 דער צו היםעיל םון װי וױיט אזוי איז
 ױגיאן די זוכען האטוגיםטען די ערד?

 גישט דיהטירען צו איר און באחערשעז, צו
 טרײד רײגע אין אויך נאר פאליטיש בלויז

 סאציא־ די װערענד פאליסיס, ױניאן
 נישט זיר טישען אנארכיסטען און ליסטצן

 םראגען ױניאן טרײד איגער<יכע די אין
 זײערע פאר חגקרוטעז בלויז זוכען און

 רעכט גוט זײער איז עס װאס אידעעז,
 ניט דעריז זײ קאן סײנער און דערצו,

 הלאוק־ ״אלטער דער נישט אםילו שטערעז
 װערבירען מעג מען אויב <ױיל מאכעד״

 אין אידעעז באשטיטטע םאר אנהענגער
 מענ געזעלשאםט, קאםיטאליסטישער דעי•
 טרײד די איז אוודאי און אװדאי דאס מען

 קלאוס אלטער דער זיך זאל און ױניאגס,
 װאססען יאזעז נישט דעריבער מאכער

 ױגיאן דער װעט עס האר, גראהע קײן
 נישט באשטימט שלעכטם היין דערםון

צוקוםען.
 קלאוקמאכער אלטער דער אבער האט
 קיא־ איז פריגציפעז םאר םורא, שטארס

:אז גלויבט און באװאוםטזײן סען
 *ו לײכטער שיל איז ספסעז גרויסע

 אײ־ געדאנק ^װ^וציאנערען *ום כאקערען
 זײן «ו וױיל באװעגוגג, ױגיאן דער צו דעד

 גארגים מען דצר,־״ קלאסעךנאװאוסטעי, »
 איז םען אז זאגען, צו גענוג איז עס םאן.

 געבען פילײכם אמאל און רצוואלוציאנער, »
 אינ־ רעװאלוציאנערע א פאר •עגיס ■אר »

 פליכטען ?ײגע םען חאט װײםער סםיםיציע,
 מען צאחלען, גים דױס קײן דאי!״ םען ניט.

 מען װאס ®אן קען םזגז םםדײקען, גים ד»רןי
 מיואלוצי• כאר׳ד־ v םעז בלײבט דאך וויל,
 גאר• חגרבײ םעו רזזיןיט דעם אויסער אנער.
 ארביײ קײן איחגק ני» אי?פ באס קײן נ**
תיינ• עי יראס דציייאר יאד t אין • v■ קןםײ 

1» M אמי װעד• סןן י f דיס־

«r n i» r• ̂ון  •ריװינען פ»ר ארבוי■ njn פ
אא•!״ v אין ױגיאגיזס
 טאז צו אנער אלעס ראס האט װאס

 םוז צי 1 ■ריגציפעז ״געטרימטע״ מיט
 רעװארוציאגע־ א זײן ■רינצי• יעדצר דען

 צום געגענזאץ אינ׳ם שטעהט װאס רעו,
 נישט דצז זײנען צי ױניאניזם, םרײד
 שטײמן װאס ■רינציפען, אזציכע םאראן
̂י טרײד צום געגצגזאץ אין גישם  ױניאניזם
 נאשטיםםעז א םון גישט דאך רעדט אױ

 שעדליר זײן אפשר ?אן װאס ■רינצי■
 אײד שרעסט איר נאר ױניאן, דער םאר
 כײ דאך עס הײסם בכלי. פוײנציפען םאר

 מנװאוסטעד קראסען א זײן ״צו אז ר,יאי
 װאנעז םון טאן׳/ גישט גאר מען דאיױ
 װײסט צי * תורות אזעלכע דאס איר געטט

 איז סאציאליסטען די אז גישט, דען איר
 און יןאמוי קלאסען פרעדיגען לענדער אלע
 <זײסט נאוואוסטזײן קלאסען זײער אז
 חיואי ׳טאן סך א און טאן יא דוקא זײ

 ״װאס געזאגט ארגײטער אוגזערע אויןי
 און סאציאליזם .פון םיר אזוי וױיסען

 גאר אדם׳/ ב;י פון האז א װי אנארכיזם
 דײטשע און עננרישע די זײנען אםשר

 בא־ הראסען קײן גישט סאציאליסטען
 אױב אייך*־ םאר ארבײטער װאוסטע

 װאס גישט באשטיטט דאך איר האם אזױ
 םו[ מורא די אבער איז האכען. צו טורא

 ער אז גרױס, אזוי קלאוהמאכער אלטען
:אויס אזש שרײט

 ציל• אונזעי־ע װאפ עס ̂טאממ ״דערפון
 גאניען דעם פארלארען חאבען בצװאוסםע
 ̂טעלען אפטטאל און ױגיאגיזם *ום רעסועקט

 אויך• אונטעיצוטקעבען ̂פילו *• נים זיך זײ
 לײם ױגיאן די פיגסםערליגגע, די װײל

 װעחרעגד פאד״חײזעל, אין »ל״ן גאך ׳יט״ען
 און אולע די דורנגעגאגגען אוין זזיגען זײ

חעכער.״״ «*א#לען פיל אוין «טעחצן
 ציל־בא־ דער םרײנד/ אלטער נײן,

קאן און נישט זזאט ארבײטער װאוסטער
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 » צו . רעקפצקט דעם םארלירעז גישט
 <ײכט• וױ מער איז צס און ױניאן, טרײד
 צו ארבײטער ציל־באוואוסטען » זיגיג

 אר״ א אוגטערםקעכצן. אין באשולדיגען
 נישט סקעבט פריגציפען םיט ב״טער

 פון םאנכע יא סקעבען עם אויב אונםער,
 יעדגע די עס זײנען ארבײםער, אונזערע
 קיאסען און פריצייען״גאז זײנען וועלכע

 שעדליר בכמ איז עס אזסבאװאוסם.
 צװײ אין ארבײטער די אײנצוטײלען
 דצרבײ און עלעםענטען, םארשידענע

 •רינציפענלאזע די חימלען די אין ווויבעז
 און פרינציפיעילע די םון חשבון אויפ׳ן

 איגז זײנען אדבײטער אלע באװאוסטע.
 טעדא־ אכער אויםטײלען טײער, און ליב
 אזױ״ ^װײסען װאס ארבײטער די צו לען
 א װי אנארכיזם און סאציאליזם פון םיל
 די געגען העצעז זײ און אדם״ בגי םון האן

 םארם שעדליכע א איז ״איגטעליגענטען״
 אויםםאסוננ פריםיטױוער ארטער דער םון

 זיײ םאםען ארבײטער די װעיכער איבער
 טא: דער צו איבעירגעגאנגען לאנ: שוין נען

ארדנוגנ.
 זאי ױניאן די אז ׳לעצט צום <־אט איר

 שטארק אזוי פארטאן זײן צו ״אױםהערען
 פרינציפיעלע די און הבא״ ״עוים סיט
 אינטעליגענטען די צו איבערלאזען זײט
 אוייי םארזארגט ״עקאגאםיש ?ײנען װאס

 אײך םיט קאן איך #נו װעג״. אגדער אן
 יענע טאן זאיען דאם אז אײנשטימען,

 נישט נאר זײגען װאס אינטעליגענטען,
 אר״ יענע װענ, אנדער אן אויף באזארגט

 ״װיײ װאם שול כפור ױם דער םון בײטער
 אנאר״ און סאציאליזם פון םיל אזוי סען

 עס וועיען אדם״ בני פון האן א טי ניזם
 דעם אבער אױסטוישען טאן. נישט זיכער
 װעט דאס סלײז^עיד, פאד הבא״ ״עוים
 ציל־בא״ יענע אויך נאר אין נאר גישט

 ביסי א סקעבען װאם ארבײטער, װאוסטע
 צױ נישט אויך אײך עס וועילען אונטער,

טאן. ליב

סלאוק־ כאריםהעו וועגען פאקפען אינפערמסאנפע
פאדאנפא אין פראצעס מאכער

בן־אפרים. פון
 פאמע־ איז שטיל פארהעלטניסטעסיג

 פראצעס, א לעצטענס אונז בײ קומען
 היסטא־ א זין, געװיסען א איז טראגט װאם

 ער האט טעג זעקס כאראחטער. רישען
 געװא־ םארהערט זײגען עס געצויגען. זיך
 קלאוסטאבער־בע״ מיכטיגע היגע די דען

 עע יארקער. נױ די װי גום אזױ אמטע
 געװא־ ארומנערעדט משפט דעם בײ זײנעז

 באציהונגען די אין גרונד־פראנען די רען
 #ארבײטס־געבער און ארבײטער צװישען

 םון װערט די ױניאגיזם, םון באזיס דער
 און באלעבאטים צװישעז האנטראקטען
 ױניאךמיטגלי־ זײנען יװאס ױיךסענשען

 די זײ, צװישען םאר׳העלםנישען די דער,
 צו״ דעם אין עלזזיסטירעז װאס שטערונגען

 םון צוזאםענוױוקען און זאמענארבײטעז
 װאס אלץ קורץ, — ארבײט און האפיטאל

 פאך קיאוקטאכער דעם צו שײכות א האט
 פרינ״ ױניאן צו םארװאנדשאםט זײן און

 באלעבא־ צו און סאנטרא<ןטעז איז ציסעז
 ענטשײ״ די מעטאדען. זײערע איז טים
 גיט נאך איז פראצעס דעם אין דונג

 אבער איז דאס געװארען. ארויסנעגעבען
 און — צײט קורצער א םון פראגע א בלויז
 דאכט ווערעז, ארויסגענעבען װעט זי ווען
̂אלדיגעז א האבען זי וועט זיך,  אײנ־ געו

 עקזיסטענץ װײטערער דער אויח םלוס
 זײערע םון און לאגד, אין ױניאנם אלע םון

באלעבאטים. די םיט באציהומען
 געקומען איז עס װאס גוט איז עם

 און אנגערירט איז עם םראצעס. דעם צו
 באלעבאטים די מצד געווארען געבראכעז

 יזלאוקמאכער די און גרונד־פרינציפ, א
 פארשוױײ געטארט ניט עס זזאט ױ:יאן

 געבראכען און אנגערירט איז עס גען.
 אויב ,ם י י ס ג י ל י י זז די געװארען

 און האנטראקטען פון זאגען, אזױ ם׳קעז
 זיך ציהען װאס פארפליכטוננען די פון
 גע־ געטאן צוערשט איז דאס זײ םון

 גארמענט ״װינטערס דער םיז װארען
 און געשטיצט איז עס און סאםפאני״

 גאנצער דער פון נעװאיעז נאכגעםאיגט
 בא־ קלאוקטאכער די םון אםאסיאײשאז

יעבאטים.
 אין נעשעהן: איז עס װאם אט און
 קאלעהטי־ א איז 1925 םעברואר מאנאם

 געװארען נעשיאסעז קאנטראסט ווער
 ױניאן היאוסטאכער היגעד דער צװישען

 קלאוקמא־ די פון אסאסיאײשא[ דער און
 אייננע־ האט (װאס באלעבאםים כער

 םון םאבריקאנטען רוב דאם שלאסען
 שא־ געזאלט האט װאס םרויען־סלײדער)

 צושטאנד באשטימטען געזױסען א פען
 באצײ די רענולירען ״טרײד״, דעם אין

 אר־ די און ארבײםער די צוױשען הונגעז
 געװיסען א עטאבילירעז כײטסגמבער,

 אז. א. ״לעבענס־םטענדערד און שכירות
 גע־ האט קאנםראקט דאזעער דער וג

 עס יאהר. דרײ י1אוי גילטיג זײן ?אילמ
 מיט יאהר 1 אריבער בהויז אבער איז

 גאר״ ״וױנםערם די און חדשים עםייכצ
 ־30 ועם ױני אין האט טאםיאני״ סעגט

 אי־ אירע אױטנעשיאסען 1996 סצן
m בײםאר, mװאס — ״לאא־אומ״ א ן 

pt$n ין חמנמד נױי\ ךעם געחאמ בלדו !

 צו און ױניאן די דעמאראליזירען צו
 סטעגדערדס. נײע־עםאבלירטע די שטערען

 קאםםאני״ גארםענם ״וױנטערס די איז
 ;זעילבסטשטעגדיג געהאגדעלט ניט האט
 אסא־ גאנצע די געשטאנען איז איר מיט

 הא״ וועלכע באלעבאטים פון םיאײשאז
 ברע־ גענומען אויד איז נעשטיצט זי כעז
 קאלעק• דעם טריט און שריט אויןי כען

 די רענולירט האט װאס אנריפענט טיװען
שטונדען. און ארבײטם־שכידות

 גע• נעשטעלט דערםון איז ױניאן די
 האם זי לאנע. שװערער א אין װארען
 :םראגטעז צװײ אויח קעםפען געםוזט

 אנגענומענע די אגהאלטען זײט אײז םיז
 װילעז״םון דעם געגעז כמעט סטעגדערדס

 זײערע מיט האלען ־וואס באלעבאטים, די
 אםא- גאנצעז דעם געבראכען האנדלוגגען

 םונ׳ם גצװארען געשאפען איז װאס ראט
 אגדערעי דער םון און — קאנטראלט

 אלע םאר מאל אײן םעסטשטעלען זײם,
 ױניאן א מיט קאנטראקט א איז צי מאל,

 יע״ װי נעזעץ פאד׳ן גילטיג אזוי םונקט
 גע״ דער אין קאנטראקט אנדערער דער

שעפטס־װעלט.
 גע־ געמאכט איז לאק־אוט דער װען ^

 ערש״ דערםאר, ױניאן, די האט װארען
 שטיצען, אים םוז זי אז געםי-הלט טענס,

 געליטען אים פון האבען װאס די ה. ד.
 אז צװײטענס, און, צײט יאר א איבער

 גע״ צום געריכט, צום װענדען זיך פוז זי
 אינטערע״ אירע זיכערעז צו אום זעץ,
 געווא״ אונטערגעגראבען זײנען װאס סען
 דערםאנטען דעם ־םון ברוך דורכ׳ן רען

 אלע אויױ האט ױניאן די קאנטראהמ.
 אויסגע־ לײדעגרע די געשטיצט אוםנים

 אויך איז זי הילאוקמאכער. שיאסענע
 זײט לעגאלער דער צו צוגעטראטען גלײך

 די אײגנעסלאגט האט זי ענין. דעם םון
 צוזא״ קאמםאני״ גארמענט ״װינטערם

 די םון אסאסיאײשאן דער מיט מעז
 ,אז ערװארט ם׳האט קלאוק־באלעבאטים.

 די םארלוםען. באלד װעט פראצעס דער
 ױרידישע די און זאך דער םון טעכגיס

 דערצו געםירט אבער האט פראצעדור
 האט װאכען זנװײ א מיט צוריק ערשט אז
אנגעםאנגען. משפט םאהטישער דער זיך

אויםגעטרא״ פראצעם בײם זײגען עס
 האט װעלכער ־־־ םאליאקאװ ש. :טען
 די נעגעבען שורות די םון שרײבער דעם

 םיט צוזאמענהאנג אין םאקטען םײסטע
 נאםען וועמענס אין — ענין גאנצען דעם

 (מחםת געװארעז געבראכט איז קלאגע די
 אלע װי םונקט ױניאז, קלאוקםאכער די

 אויםנאהם דער פיט יאנד, ^יז ױגיאנס
 ארבײטער־א־נןוניזא״ סלײנע ״יצװײ םון

 צוליב אינקארפארירט ניט איז ציעס,
 װאס םאראנטװארטיליכקײט שװערער דער
 לעגם געזעץ םעדעראיע קענעדער דאס

 םעד אירע און ױניאגס די אױו* ארויף
 םינאגציעלער םיז עגין דעם אין גיידער

 .ro און קירזשנער א. םר. ;אבליגאציע)
 דזשאיגם דער פון םארטרעטער אלס שאץ,

 סוו נאטקן אלן סמיםח, ס. םר. ;באארד
 *רביימאו/ אויםגעשלאסצנע די

 rm חנר האכס*?, דדשויױס
it ויי<< •מןי (?יז•
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ײ כלויז ניט  אידישצר חנר p* ׳אונז נ
 ױ גײ זײ, בײ אױך נאר גיטעראטור,

 pc חעיען איחר קאנט #העולם אוטות
 •אעטי• און גכיאות״זאגערײ צײט צו צײט

 געחט ליטעראטור די אז קראגערײ, שע
 ?יטערא- גרױסע םון צײט די אז א,־נטער,

 P'p אז אריכעה אי? שאפוגגען רישע
 װיײ ליטעראטור דער אין טאלאנטען גײע
נים. זיך זען

 וועח״גע- דעם םעז חצרט אײגעגםליך
 pא <ראד גיט אונםצרגאגג װעגען שרײ
 דער אינער אוץ־ נאר ריטעראטור, דער

 יאחד עטיליכע מיט בכלל. קולטור״װעלט
 געלעחר- דײטפער דער דאר האט צורית
 גאנצע די אויםנערודערט שפענגלער טער

 ״דער װעחז: גרױסעז זײן םיט װעלט
 זזאם ער װאו םצרכ׳/ פון אוגטערגאנג

 אז בעוױזען, ראױת װיסענשאםטליכע מיט
p האט קולטור אײראפעאישע אונזער ir 

 חאלט זי און אפגעשפילט ראליע איהר
שםארבען. כײם שוין

 מען האט זאנענדיג, אמת דעם און
 גע• קלאגערײען עחנליכע אדער אזעלכע

 אלע בײ און צײטען אלע אין הערט
 םען האט אוםעטום און אלעמאל אומות.
 אידדאס-גוטס אז געסלאגט, און געזאגט

 אםאל, געװען איז אל־דאס־שעג^ און
 דעם pא דורות. עלטערע די אין םריהער,

 קלאסישען דעם םיר געפינען תלמוד
 כםלאכים, הראשונים ״אם :אםאריזם

 אםאליגע די אויכ ח. ד. ..אדם״ ככני אנו
 אוגו מען קאן םלאכים, װי געװען זײנעז

םעגשעז.^ אנרופען
 װאס רערסון, עס זיך נעהםט נעהפען

 געדאנקען זײערע pH םאמגן מענשען
 דער םון פארם די :טעות קלײגעם אײ־ן
 אױכ — חויך אזוי זײ בײ שםעהט זאך

 איגזזאלס, דער װי — העכער נ*ר נישם
 קוםט #זיך בייטעז םארטען די װי אזוי און
 פערשוױגרען דעם פיט אז אויס, זײ בײ
 כעליבטער א .און בעװאוסטער א םון

 אונטער־ דער זיך דערנעהענםערט םארם
גאגנ.

 P'p ניטא איז הינזינט דיזער אין
 םרומעי דעם צװישען חילוק גרויסער
 אידישקײם די או ?לאגם, װאס אידען,
 דײםשע« דעם צוױשען און אונטער, געהט

 איכער יאפערט װאס שפענגלער, פילאזאף
 אײראפעאישער פון אונטערגאנג חגר

 - ס י ד י א tv רוםט יענער לולטור.
p אידישען םון םארם יעניגע די ט י י 

 געװאוינם איז ער װעלכער םיט גײסט,
 געװארען פערחײלעט איז װעלכע און

 אזוי דורות, םיל פון טראדיציע דער דורך
 דענ םיט קרױנם (שפענגלער) דער װי

 נאו ר ו ט ל ו p נאםען םלכות׳דיגען
 װעל• גײסם, םעגשליכען םון פארםען יענע

 הוג• װעלט דער אין רעגירט האבען כע
יאהרען. דערטער
אי; אויך סאר קוטט זעלכיגע דאס

וועלט. ליטערארישער דער
 צײכ אונזער גיט םערטאגם געוױס

 באלזאל װי ראםאגיסטען גרויסע אזעלכע
 בלויז איז דערםון אכער דיקענס, םלאבער,

 םער ראטאן םון פארם די אז געדרונגען,
 אונזע םון ליטעראטור דער אין לירט
 שאםעגדע דער אז אויבען־אן, דעם צײט

 װא זיך, פאר םארםען נײע זוכט גײסט
 חימםיגער דער צו צוגעפאסם פעהר זײנען
צײט.

 די װאס צוםאל, קײן ניט איז עס
 פערמעחרט אזוי זיך האם יאהרען לעצטע

 םע־ די ענטװיקעלם און צעזואקסען און
ביאגראםעך די און פוארעדליטעראםור

 זזאט צורי? דור א םיט װאס ליטעראטור,
 ליטע״ םאר געחאלטעז ניט גאר עס מעז

 גע״ האבען ליטעראטור אטת״ע ראטור.
 נאר יאהרהונדערט םארינען אין הײסען
 גע־ געשאפען זײנעז װאם ווערס, אזוינע
 ?ינסטלער. פון פאנטאזיע דער אין װארעז

 םאנטאזיע די װאו זוערק, אנדערע אלע
 נצ״ זײנעז ראליע, ערשטע די ניט שפילט

 םאר #םאל בעסטען אין נעװארען, רעכענט
״װיסענשאםט״

 זײ םיט און זיך כײטען צײםען אבער
פאדםען. ליטערארישע די

אט5 שײנט, עס וױ אונזער
 און םאנטאזיע צו נעשםאק דעם םערלארען

 אנ־ וױרקליכקײט. די שעצען נענוםען
 דעם םיט זיך אינםערעסיחנז צו שםאט

 חא״ חעלדען״, ״אויסנעטראכטע םון נורל
 בע• די צו געווענדעט זיך מענשען כעז

 האבען װאם חמלדען, וועגען שרייבונגען
^ ;עליטען. נעוױרפט, נעלעבט,
 דער ערקלעהרעז זיך לאזט דעם מיט

 ביאנראםיען, צו איגםעחנס געוואלדיגער
 חיסטא• מאג־ביכער, בריוי, מעמוארען,

רייזע־במנער. נאטיצעז, רישע
 פיז מער pא חאם וואס ראםאז, דער

 גד יאחרחונדערם נײנצעחנסען חןם
 אחן נעחט לימעראטוה דער איז הערשט

 דאס אמגר מחראז, מון ארא• סם? א
 תאלטצז םיר אז ניט, אופן כשום חײסם

״ חנר ®ח אונטערגאגנ בײם ן ס י > 
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 די ««J אוינ װײסם, ווער
 נזדז r» ניכןר מעםו«חןן רי מ־ט ס־ען
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 ‘W און קונסס \vm\ נאנריט׳גן יוונזערע
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 ארםיקלען די דורך »ון רעהר־ניכער רי
קונסט־קריםיקןר. די פון

לן• or> ta י«ו, ווײסיו םיר טכער
 אוסזװייווטרטעז טנן ata pie’ ר*ט נען
 »ון לעחר־נ־כער די פון כמים םעםטע די
 קונסט־ די פון oynaw עטייהע די

תריםיקער.
 ה״נט םון גיט ta ויר, םאר׳צטעהט

 טנױ דיזער פפרשנתן וועט ם*ונעז אויף
 ליטער^• גײע די ליטער»טור. דער אין

 פיי און ua< סומן וועתן ם«רמעז ו׳י׳עע
 דערנריײ מפמן זײ ניז אנםוױסלען זיו
 »נער פוגסט. ■ח טדרנח דער iv כען
 ר*ס«ן ־an אוין־ ta ריר״ װיימו םיר
»| a דורכנעמאנט ה^ם  ער ניז ותג מנ
 סע׳פה״נינ״ אםטלינע 1פי דערנאננען איז

 נרויסע די פון הונסכדותרק די צו לאר
.1ר«מאניסטע

 םוז ווערט ?ינסםלעריטען דעם אויך
 tvo דארי נמסוארען און ביאנראםיען

 וועלכע ווערס, די מיט אפ׳שאצען ניט
אי*ם. ניז נעװארען נע׳שאפען זײנעז

 ווערען נע׳פרינען פלעגען נעזועהנליך
 נתיסע פון םעםיארןן און ניאגראםיען

 אראי־ ייר *«« תיעי דעי אום םענעען,
n וױ ,”t פון מוסר א געמעז n  a דארא 

לענען. pa םיהרעז זיך
 זןלנינען חנם םיט ז״נען איינענטליך

 נעמרינען חטכל, םוסר דעם צוליג צװעה,
r די *מאל געװארען a ,מלעםריסטי׳טע 

װערפ. ״דיכטעריעע׳׳
 ני»- פח אא־ײנער די האנעז ׳טפעטער

vc« i:; און «jna» j| צו נאטיהט ויך 
 ao iPotaoruta^M* לעזער on נעבען

 אויסערנע־ םאפמן, tmap’ro םעריאל,
 לעבעז דעם אױם ■אםיתנגען וועזזנליכע

סעספען. גרױסען בא־פריבענעם םון
 אוי• די אויד נעסאן ת»ב<) עמליכעם

 און אינםערעםאנםע העכםם די םון טארען
 םאר־ ״אנען װאס ראםאנמז, שפאנענדע

 םוםר׳די• פרוגמ, די םון ארט דעם נוםען
װערס. נע

 a בײ םיר שטעחען צײם לעצטע די
 כיאגראפישער חנר «י םדרגח העכערער

ליםעראםור. םעמוארישער און
 קינםט־ ויך נעםןן ארבײם דיזער *ו

 םון tucav וועלמנ נאםורעז, לערישע
 וױסענשאםםליכען און חיםטארישעז דעם

תונםמ־וחןרס. אטת׳ע טאםעריאל
 די אין «יי *ווישמ אונטערשײד דער
 װאס דעם, pa נאר באשםעחט ־יכטער

m< כײ רעצטע, די נײ \tow ,שריינעד 
 pa נעװארעז נעבױרען העלדען די ז״נען

rווןהרענד פינםסמר, פיז םאנטאזיע ר 
 זייערע חאנעז ביאנראפען, די ערשטע, ־י

 לעבען, לענקדיגען םיז נענוםען לעלדעז
pr װירסליכקייט. דער

 תאט דיכטער תר וױ פונסם אנער
 a twarw תינסט זיי) םון כח דעם :זיט

 לעזער דעם מײארעז איז װעיכער ־עלד,
 -iaa איז םארחאסם ארער טײער און <יכ

 פינםטלער• דער סווכט »זוי םיאום׳ט,
לאנעז. «ז חןלד זיק מים אויך ניאנראף

 קינסם־ נימר, tnppta צװײ ווענען
 דערצעוד איך װיל ביאנראפיען, לערישע

 נעלוננענע יוייזען «ו אום לעזער, די לען
 רישפ8ליםער נית די םון פראבעס
םארמען.

 נאזו;• ויין וו׳נרען נינמר נ״דצ רי
D רערס jaonn ti’a ססו o n אידי׳עען 

 געשױנןז איז זיי סון אייגער װייל לעזער,
«1 in ’*  a אינ<ו לודוױנ) («טיל . 

 צװייטעי דער װילחעלס קייזער דייטשמן
 a נעישרינען חאט נוך צוױיטע ואס און

Piataio ו אי^ר סארו»« (*נדרע 
 איז װטם ,,דיזײעל אידעו נאריחסטען

o אונסער נאקאנט n גי• לאור נאסען 
קןנססילד.

 װערט קראפעװע ודלדע ױ
אדסגערײניגט. אינגאנצען

רעדא?טאר ווערנתר
 ?לײן א אין זזײם אלטער דער pא

 אוגזער געהאט מיר חאכען שטעדטצל
 גארטען א״גען אונזער םים חױז אײגען

 מיר פלעגען זוסער אנפאנגס נאםימיה
 ווען און גריגסען. םארש״דעגע פארזײען

 ארױש- פלעגען גרינסען pg דיזע אס
 שירא־ גרינסען די מיט פ^גט מפראצזנן

 װאס גיאזען. וױלדע פארשײדענע צען
 גריגסען. די פאר שעדלץ־ נעװען איז דאס

pjmw ,וײ מיט מוטער םײן <ױ איר 
 זיך פלעגעז טײנע שװעסטער עלםערע

 ײסע, אויסצ«ו אום נײטען די ארום ■ארען
 םאר״שײדענע די אױסצוריעיגען און

 םלענען גרינסעז די און גראזען, ודיךע
 עס אז ■רעכטיג, אזוי #שײן אזדי וואקסען

בליט. דאס װי זען צו חױת א געװעז איז
 עס װאס דעם אנטקעגען דאס זאג איך
 אלע םון ױגיאנס אלע גערײגיגם ותחןן

 גע־ ורערען זײ אוגטערשײד. אן טרײדס,
 אונזער אין •עסט. <ינ?ע וײ פון רינינמ

 אחן זײ סען האם ױניאן קלאוקםאכער
d געגעבען צערעסאניעס p .די בײ דרף 

 זײ זײנען דארטען װאס יו?יאן, םאריארס
p צױ געווצן w  g אײגגע־ װילד־פלײש 

Qgn ipopd טען d p נע־ אפערײשאן 
 ד»נק g איז עס און רחםגות, אהן סאכט

 אויס־ האט ?ערפער רp גאלונגען. גאט
tig rwpgrw די בײ זיך. ערחאלט ער 

 זײ מען האט םאכערס תגעךסאנטלצן
o r jrn p ’j^  ־D'ng אױך הײסט דאס ^
 סאר־ די בײ ב^כערס, די בײ געשםיסען.
 סעפ־ די בײ •ײנםערס, רי בײ •עגטערס,
 ארבײטער, סילינצרי די כײ םאכערס,
 אלע אין טרײדס, אלע אין איבעראל
 אלע אין געזאגט בעסער npg ױגיאנס,

 גוטע מאםעס, גוטע דא זײנען גערטנער,
 װילדע די ר״נמען װאס כאלעבאסםעס,

 רבםgרדgפ װאס קראיעווע n גראזען,
 צו םארגעניגעז g איז עס גריגסען. ,די

 D'ng זײ רײסט םען <ױ טאנ tPP'מזעז
o םיט p ,נישט זאלען זײ .אוס װארצמל 

ip y o r אין tPopgn o p םון בליען איז 
oy'»gt'3g3ig. די

 םינסםערע דיזע ״פרײחײט״ די םעג
וועם זיך צורייסען בלעטעל,

P װי ננgזאל העלםעז, גארנישם איר 'g 
p :go ing# ייעיען םוינעניכסטז די iB־g״ 

P’o זייער וחנן r  pyn*, אײן אויפצובורען 
ר סו ד י  ?ײ ויעילעז .צוױיטעז, pong ו

 האבען. נישט םנוחח םסוס p'p ערגעץ איז
 װי אױסר״סען און עןDרgװ זײ וואם םען
 וױיל בײםען, די פיז קראיעווע p>n< די

ip y o r אח dipdpd, זאלען זײ ווער 
 ־gאת אז רgD אומגלי? אן איז זײן, גישט

!ניזאציע
 אוי^ אפשםע^ן אבער זיר וואלען םיר

d p ס׳האט וואס Dgiאוגז ביי ירט 
iPDgopigPp* די אין yovp עטליבע 

 g םאר וואס זען וועלען טיר און װאכען,
 אײנ• שיינע g רgD <ואס #בי<ד חערליכע

דורכגע איז ov tyjjrvog■ דדואסמולע

מנדאר ,זעכענפרמר_דלדוננם מ
יאנואר, טען7 דעם שבת, חם םקול״ חײ אױרוױמ װאשמגטאן

LS0 נאכנדסאג
v ארבייםער ■tn, :םאםםע ז. א. t  pa םn aנמזעלשאםם״ רנ«ר — a 

וועכענםליך. tntm םארטנעזעצם וחנם ײאם לזנמױעס, 10 םון קורם
£30 חם םקול״ חײ אױחױנג וואשיננסאן

o 7 שכת, nםפעקטאקעל פון פראבע — נאכםיםאנ אמזי 3 יאנואר, םקז 
.i n אויםנעסיחרט םראםפײםער״ מיםםישער jr .m  po .מוזיק םיליפם po 

m ותלכע אלע פערםיז. סאהם ’onw it’M פראכע. צו הוםען ואלצז חױ־םים ויך
 ליטעראםור׳׳, .נענענײערטיגע איכער לעקטשור םיינינם ס. נ. דר. — זונטאנ.

ra צו ביז נעװיןךען אפנןצײנם דצרוויײצ tn n v a r a ,אנאנ־ וועט וועלמר דאםום 
װעחןן. םירם

i ט.1»ראנזשי ט1וחן סריימז ב'יטער1א iao ים1םא אפסן אן n דא• גענויער
in יועט טום n  m n ro a  m t i r.

a. .ל j .יט.1םט םע16 װעםם 3 כילדינ^ י. װ
a 23 זונםאנ, nוחגט נאכםיסאנ, אותר 3 יאנואר, םצן pa אויר״ט«׳דױם 

i סון n כיצוײננ אינםערנעשאנאצ a ivoipiao ציזאםענחינפט געזעלשאםםליכע 
 pa 22 צאס»לפן די pa “םוירקעל ,םאױדצל pa eveyaiarjaiao םע», מיט
89 po pa עדױסיישאנאל ojpooiaan.

םקול. חיי אױרװמנ *װטשינגטאן
iaua* tve28 b שבת n, ותם i n  tn raeaor סעסט ליכער1יעח po 

i םים etnxnaan ןו־יוקיישאנאצ  a״w s w a p  m| אוגטערהאלט. ם*נץ 
in חרננצםיוצ־ט »m D"taraPn זײזער ביי .  : ) irpaapw e a tram נױם־ 

ו ו י ® n• יםי8י דדאטינױדרמ • סרץס*״*** א .ttaporn מי

JP®*T אין gpgP v?g^ יר אוגזער םון 
jp חאט לgpלא nyiy1 4-יאן g n  Dgnyi 
vvim אדוױי<ס ;אט  yooy3 yrg,] די 

piDDDgi■ tyiiy3 איז oy יאיגסם^4̂
 ארגאניזאציע אן וױ אינסטאריישאגס,

 זיד נעסען .tP'D זץ־ ״ngi און ויך פירט
y:yD,o ry« ingrJWPWig און כאוױירים 

 און האל א אין tpogn* ויד שלײגען
fgvogwn■ ם דךgדי ר *v 'rv .יחנד® 

tyDgP < צוס דשט דאס איז
.tgrpypy מיר tyn װאיעז, מיר װאס

 פרא• סיז דיקטאטור Y דאס דארף רyװ
ogngoyp דזז אוןgגזד א און אלל, טס 

yoni שזאידy כgלyבgש,טy צײםונג 
 y:y-; און o’,py^yoig נאר דאס חאט
 nycpru רyאוגז און הסכמח. איר כען

 g פױט ארױס איז היימאן, ל. לדyה
 •go די אז איז, רgש■ר זיין װי ״סייטץ״

 רyד איז ny און איס פױט זייגעז סען
דיקטאטאר. רyקרױנטyג זמללסט

iy3g װאס V2*n\ דערויף אויף ;y- 
yגטycדי רט pלאוpםgכyרf' אטות׳ע די 

 לאקאל םון זyלgװ די םיט ללאוקפאכעה
 די אז באוױיז, א גישט דאס איז .2

D y:yDngiiy:o,iigארDירyהאבען רס nyo 
 קלאוק״ די םיט מאן צו װאס גישם גאר

 רy^אםת אן נישט נאר דאס איז V רyכgמ
iig3״Tg ,t צו p y '’ i ,זײ װאס םיטינגעז 

 די םון ןy:אם op אין כלוםר׳שם רופען
 yגpפארשי אזזין tyoip קלאו?פאכ^

yיyפyנטyן V
נאר״ אין טאקע זyרצײלyד לצים און
ט  די גאך טענ 2 שבת, אז ר,yנטyצ ^נ

 בא־ איז dv tyn ,2 לאקאל םון װאל^
w :טgק w־ty דyר pרי םון זולטאט
:yo’n א איז װאס שטימען צאלEגyגyבyן 

 ״y: לבסטyז yiyuig זיר חאבען געװארעז,
pרױנטy דיקטאטארס V2 ')m m w w\ 

 lyiigD טשיף בײט הטוםאה, dipo איז
\ iyזוי און שטײז iyi־ty3gn y:y:g*r זײ 

 טאן צו אנםאננ^ צו װאס זyטgרgכ זיך
 כא• םיט yשyגג yרטyװgכ און ̂רyוױיט

 פינאטס איכמןר tyoy װאס רײ(ע,y 2רטyװ
 איז סטריטען, די סטזגדי זyםyp■י אוץ

 זײגען דארף, tyo tyn םאלyלg חלש׳זס
 םי• באדאטונגס אוים׳ן געוחון אױך דארט
 g נעהאלטען האט גאלד וחגר8כ םינג.

 םיס האם און האגד אין ״םארוחנרטס״
 און נײעס. די tytpy( רי«יעז םארביסענע

 ם:yעשטשBצו זיך האם yשyגנ רטעyװgכ
 ירײטארסy•g די ר״yםyדרgם̂̂ ױינ& זײ
 זײ דארף tyo D̂רyגגסטyג tyj^f זיי

tynp:g ! כ אוןgװyרטy ד»אם ברײנע 
 זײנ^ זײ םים: V24i: די מיט םyBטוyג

oaypo, דאס באנד^ זינגמאנ׳ם איז דאס 
 כמן ׳yp'>p ̂^רמסŷםארװ̂ םון tmwa איז
!חאםימע שאזpy y''J g זyכgמ מוז

גנע• זיד האט ¥ איר שוױיגם װארוס
 אנםאננען Dygy םוז tyn צושריען, yש
 רyנגסטyג די םים ypליp די טאן, צו

yi:g3 םוט איר און #שטארק צוריק װצרט 
נארנישט.

np גו, ig, גיטrשoyowgD y אן 
y^ בyעפשטײן. כאװצר זײ בײ זץ־ ט

 V2Vi,\ זײ tyiyp צהy אז םאר <ואס
̂ילע\ סיר באראכאוױץ, אויס שרײט  

 פױר׳ן ,nwy py^r tpyn נישט גאר
אלײן. זyרשטײgם םיר װאס טועז

 װאס הײמאז, ל. nyo'n: nyT און
 אלע רyטyסזו tyo'Mi זײן םים שפאצירם

־g הוני אין זונםאנ ^  בארד- אוים׳ן "
 װילדער, א װי אנטBשyאוםג האט וואל?,
 זײנע ty*i־^igB םיט םpyשם דאס וױיל

 oyBy מוזען באלד טynרy און ׳סy<ױידזש
 »ר- םײנט ראס און חױנח םאר ?וכעז

 אוין« ny איז באװאוסם וױ און בײםען,
tyo»'Pg א pלײנyר py3, — זיך גיט g 

iy םיט דgם i חיי• טאװארישטש האנט 
:הלשון בזה זאגט און כמון

 yרסטy דאס גאיה חבד אײז זיר רyח
̂גסDyד אונזער tg זען, םיר זyרםgד  ע

n w p o זאל iyo'g ״םאר• די םול. זײן 
 y:'t• רי D'ing זיך סעז ypליp װע־יטס״

tP, אבyםיר ר tyDigi אין איםער זײן 
y^ 'tg ig  np, אונז איןyפאראײניגונג ר 

 םטאר־ און רypסטאר זײן מאל ypg םוז
yp^

 בריעע און yoyji yדטyװgכ אור איז
 אמ oy ^>yD"iw־iyD זײן ניסם ^רםט
מײנט. איר׳ װי ^yPo,, »זוי *ניסם״
 בלעטע• נומעזyג האט גאלד חבר און

tP רציחח םיט d p און ״םארותרטס״ 
 p^ איס רy האט פארצװײםלונג פון

g o:agP קלאפ א און םלאד מויפ׳ן שםיץ 
 האם pop אוים׳ן pg>ip מיט׳ז טוענדיג

ty'nryio'ig ny :
D ytnר«pטyרישy גy2 נגסטעד*r n 

oyii אונז בײ tyi'T nynyj. כאוחגר דו 
 זען צו בצסט דײן טאן זאלסט צישטײן
 און םײאיג?ײט בצסטצ די^ אויטױז^

 מיר אז פאר?צרט, פונ?ם שרײבצז צו
 םון װיסצן נישט tpgo tvogo די זיגצן.

y זאכען. אלצ די
 םיד און ׳?אמ\» אין נאר זyשטײ מיר

על^ װי tycoyp םוזען  םוזען מיר ה
 אויפ־ ׳ווצלצז םיר tg ׳װײל .tyoyp'B נאר
V2V:] מיר אז דאס מײנט פיקצטען, דצם 

 tpyii םיר .tyooyp אויםגצגצבצן האבען
 כאוחןד און מיטינג^ אראנזשירצן נאר

 נצלט. tyDngi מיר ^p האט הײמאז
 וחןלען וועניג זײן ווצט רgזgב אײז tg איז
 tyogo אונזעת ^grgD א נאך םאכ^ מיר

 אז דאס, זאגט וחןר און אונז. םיט זײנעז
 סאריער, םיט רyכgלאוקםp זyרםgד םיר
v מיר m) אומ םאר זיי, אחן ב**"\ זיר‘ 

i זײ• י1ױי (אלוס t(
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פעחט זולאױטיר
 זינט יאר 5 װערט יאנואר טען9 דעם

 אוגז םון האט שיסזאינ גרױזאםער דער
 זויא״ אוגזער אװעקנעריסען אײביג ווויןי

 װעגװײזער און רערער דעם מעדעם, דימיר
 איבעראי קלאס. ארבײטער אירישעז םון

 אר־ אידישע געטםען און יעבען עס װאו
 םריצײםיגער םעדעם׳ס האט בײטער

 צער אופגעהױערען א ארויסנערוםען טױם
 צוױשען וױיטאג און צער וױיטאג. און

 א און חברים, פארטײ און םרײנד זיעע
 פיט םארבונדען באדויערען םון געפײ

 דרך גרויסען און אכטונג אוםגעוױינליכער
 געגגער, םאייטישע זײנע מצד א$ילו ארץ
 םאדלוסט נאציאנאלען גרויסען דעם דורך
 דאס װאס רעגעסאנס, דעם.אידישען םאר

 מיט םארלוירען האט אידענטום םאדערנע
מעדעם. װ־לאריםיר םון טויט דעם

 אוים־ א געװעז איז םעדעם וזגם וױיל,
 און םירער ארבײטער געשפראכעגער

 םאר האט, װאם לערער, סאציאליסטישער
 אינ״ אויםשליסליכען דעם געדינט *לעס,

 ״ער האט קיאס, ארבײטער םון טערעס
 און ריזעגהאםטע יענע צו געהערט אבער,

 שיינען װעלכע געשטאלטען, <יכטיגע
 אינטערע־ קילאסען עגגע זײערע םון ארױס

 דעם גײסט זייער מיט דיגעז און סעז
םאיק. נאנצען

נוםא, סאציאליזם 1דע וױ אזוי פוגקט
 קלאם ארבײטער אין מעדעם אויר ראט
 שע־ און נײער א םון טרעגער דעם געזען

 זײן םיט דארף װעלכער וועילט, נערער
 קילאסעך די אםשאםען כיײזין קלאסען

 םון באםרײאונג דער דינען און הערשאםט
 רער איז םעדעס׳ען םאר םאילק. גאנצען
 אן אידעאל א געוועז גישט קאםח קילאסען

 אםצױ םיטע< א בלויז נאר זיך, םאר און
 האםי־ םון זזערשאםט היאםען די שאםען

 נישט אוםן בשום אבער האם ער טאליזם.
 םון הערשאפט די םארטױשען געװאלט

 הער־ די אויח הלאס סאפיטאליסטישען
 אנדערען איז נישם ותלכען םון שאםט
 גע־ יעבען איז <ייב םיט זזאט און סילאס,

 געטרײ דיקטאטור. יעדע געגעז קעמפט
̂יסטישע די צו  האט אידעאיען, סאציאי
 הער־ די םאר געסעמםט רעכט מיט ער

 םון יםוד אוים׳ן םאיק גאנצען םון שאםט
 דאזיגער דער אט און דעםאקראטיע. דער

 זײן געװידםעט ער האט דעמאסראטיע
̂ערישען גאנצען  אראטא־ און שריםטשטע
טאיאגט. רישען

 א געװען נישט אבער, איז, םעדעם
 איז אים בײ *דעםאקראט׳/ וואוינארער

 דער װי אזוי פונסט דעםאסראטיע די
 םון צייל דער געװען נישט ^אסען־קאםױ

 םיטילען די םון אײנער רכילויז גא קאםױ,
̂יכעז םון  דעם פאר ?אמוי נעזעױשאםט

 איז, מעדעם ענדציי. םאציא<יםטישען
 פאייטישער א געוחנז בילויז נישט אבער,

 װע• א הויפטזאכיליר נאר דעםאקראט,
 דעםאסראטיע די דעםאסראט. זעגםייכער

 א םאר געדינט בלריז נישט אים חאט
 אין םיםע<, סאטםס •אליטישען ב<ױזען

 צװי״ 5געראגנע< פא<יטישען קאיעקטיזיעז
 הערשאםט, פאילסס און דיסטאטור עען
 אינדױוידועיער א א<ס טערער םי< גאר

 געגענזײ• ברײטער צו ערציאוננס־מיטע*
 אויסגע־ האט םעדעם טאיועראנץ. םיגער

 קײן סאן עס אז ^ארשטאנען, ןױיכענם
 דע־ יןא^עסטיװען א םוז זײן נישט רייד

 יחיד יעדער ביז מנג, אזױ םאחראםיזם
 חד דער םים דורכגעדרונגעז נישט איז

 און הארצעז זײז אין םיוי ביז םאקראטיע
 אינדױױדוע־ דער אין און נשמה. זײן איז
 ארבײםער יעדען פון דעםאקראטיע למר

 רײפקײט די געזען ער חאט באזונדזנרס,
 די צוזאמעניעבעז, קאיעקטױוען אאר׳ן

 חורימנ* סאציאיויזם. סאר׳ז רייםסײט
 ימישעי5םא< דער םאר לןאמי דער איז

 םאר־ ענג נעויעז אים בײ דעמאסראטיע
̂סער ױין םים בונדעז  ערציערישער גרו

 דע־ אינדעוידחןיער חור םאר ארבײט
 אר״ אידישע די חאט םעדעם םאסראםיע.

 פאילי־ צום ערצויגען בלױז נישט בײמער
 ער נאר סאצי**יזם, םאר׳ן קאםוי םישעז

 געלזד •ערזענייד גיײכצײםיג זײ וזאם
 םארהאלטען צו און םיחנז צו זיד וױ רענט

 כז* באציאוגבעז, גענענזײטינע זייערע אין
 צר קאיעסטמועז א םאר ווערעז צו רײוי

םאציאליסטישער *ןר אין זאםענילעבעז
QERBOPtn.

 V 1אי ניין נעיעחננט זײ חאט ער
 .םענע רעם האם ער ט*»ן, הטיעהםױועז

 איז פאחמדערען נעװא<ט «ײ איז זויזי״
 דיזע םענמ״. .נעזעלטאםטיימן א

 חאט טעטינקײט ערזױמרי׳מ וייכטינע
 ערנסםע די p* אנגעםירם גואד םינחגם

 *יי־ טווערסמע די אין את באדיננוננעז,
 ,םןנמ דער ווען ד«םאצםט גראד «נן,

 ענם־ אםמטארקסטען נעוועז איו זןיח׳
 םאסען. ארבייםען די *וױימן וױיזקים

a t אין נעײעז איז v יעדעד ײעז זײם 
n p m n אוו סרינם די אויםנמנמם תאט 

ם םוננ כ מי  ארביי־ די פון פםינאיאגת •
מר י׳מ^ר ײיז ©•סימ. י1 אניםא־ נייי

איזד * .*י
 די רארינט

מוו ײ וונ

I פון יארגײש ן ג»פע י פ («ום 4 4 I
דעםביצער «.םוןן ̂ װעגוױיזזנר) א *ון לערער » ̂ ^
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 אינטע^ײ דער פח טײי גרויסער א
 םאר־ צײםװײליג געיאזס זיך געגץ

 לײכטען םון מעטארע דער םון םירען
 דעם םיט געגאנגען איז און װידערשטאנד

 םאר׳ן געשרײ חורא װאו<נארען ביליגען
 די םארשםאנעז האט מעדעם םאציאריזם.

 דער םיט און טאקטיק, אזא םון געםאר
 פעד־ ליכםיגער זײן פון קראפט גאנצער

 געגען גמ<וארםען זיך ער האט זעניליכהייט
 םעטאדען געםערליכע און װאומארע דיזע

 די אין און םראםאגאנחן, פאריטישער םון
 אויסגע״ סאציאציזם םון אינטערעסען

 פראלעטארישער דער םון םאן רי שםרײט
דעמאקראטיע.

 םון *דיסטאםור די געגען האפף אין
 איײ געזוען מעדעם איז םדאילעםאריאט״

 םאר־ אויםגעצײכעגמסטע די םון נער
 סאצײ איגטערנאציאגאילעז אין שטעהער

 יצע־ געגען פאילעםיסען זײנ^ און א<יזם,
 דער 1אי בעסטע די צו נעהערעז גילען

 ליטעראטור סאציא^יסטישער קראסישער
 םע• גאך יאר 6 הײגט קאםוניזם. געגען

 פרא־ םון *דיגטאםור איז,די טויט דעם׳ס
 אידעאיו, באנקראםירםעד א לעטאריאט״

 דיקטא״ די געגען װערטער מעדעם׳ס און
 א זוי סילינגען פראלעטאריאט םון טור

 הײז םאראנען נישט איז ״עם נבואה:
 קאן עם פראיעטאריאם; םון דיקטאטור

 פארטײ, א םון ריקטאטור א זײן בילויז
 װײל יארטײ, קאפוניסטישער דער םון

 נישט איז ארבײטעד א ירוי באלד אזוי
 סאםוניסטישער דער מיט אײנםארשטאנען

 אױסגעשלא־ דארט םון ער װערט םארטײ
 פארטײ דער אין דעח א פאר^ירט און סען

 איזא קאז עס דיסטאטור. די האט װאס
 דעם אימנר דיקטאטור א זײן בילויז

 פראילעטאר־ םון נישט און פראלעטאריאט
 זא״ מעז מוז אילף זאגט טען אז און יאט.

 דיק־ דער םון םען רעדט רעדעז בית. געז
 זזאבען און פראילעטאריאט, םון טאטור
 דעם ^בער דיקטאטוד א פיר האבעז

 אבער םיר װעיעז האבעז םראילעטאריאט.
 סאםיטעט, צענטראילען םון דיקטאטור א

 אין מענשען עטליכע םון מויז באיד און
 םון דיקםאטור א סוף צום און קאמיטעט,

 נ'שט דאס סאן אנדערש פערזאן. אײן
 דיקטא־ דער םון מהות דער איז דאס זײן,
דיסטאטאר.״ צום ביז םירען םוז זי טור,

װעיצ־ װערטער, די געגוי זײנען דאס
 אין נאך ארױסגעזאגט האט מעדעם כע

 אין צוזאםענםאר בונדישען א אויף 1919
 ילינקע די םים רעבאטע דער אין פױ<ען

 אבער סומט <וואם ״בונד׳/ םון נענאסען
 טראגיש דאםאיסט מעדעם האט אדויס,

 שטוםע םאר רעד איר אז אױסגערוםען,
 איז עם אויערען. טויבע םאר איז װעגם
 •וי^ען אין ווען יארעז, יענע אין נעװען

 םון אטעם דעם םיט געלעבט מען האט -
 אץ און רעװאיוציע, רוםישער דער

 גע־ זיך זזאבען דײטשילאנד שכנות׳דינעז
 און ״םוטשען״ םארשידענע םרוכפערט

 <ועט אט אט, אז זיכער בעררען איז םען
 סא• דער העדשען באילד פויילען אין אויך

 גע־ אבער איז םעדעם םיסטעם. װיעטען
 םאר ;עװארעגט און װײמזעהענדיגער װען

 אביעסטײ די זײנען אים םאר איילוזיעס.
 מאסגעבענ״ סך א געװען באדיגנונגען ווע

 די םון זזיסמעריע םוביעסטױוע די װי דער
 גע^אזם גישט זיו האם ער און מאסען,

 כמך װאלט פסיכאז. מאסעז םון םארםירעז
 דעמאגאגגשעז םון םירער א געװען דעם

 מאס גרויסער דער בײ ער װאילט שניט,
 בײ נעגאסעז האט ער •וואס ליבשאםם םון
 םארסײ געסאנט ״בונד״ אין גענאםעז די

 ארויס אםשר איז שטאנדפונקט, זײז רען
 א נעווען םעדעם אבער איז זיגער. דמר

 *אגיח דער מים בילויז גישט דעמאסראט
 כיױז האם ער און ררעזעז איז אויך נאר

 םיינונגען זײנע םאר סעמםען געסאנט
 יע־ אױיי זײ ארױםצוױנגען נישט אבער

אויטאריטעמ. זײן אויסנוצענדיג מאנדעז
 די צו געחערט נישם האט מעדעם

 אין סיא• א םיט זיגען וועיכע םירער
 אידעען זײערע םאר קעפםעז נאר ׳טיש
ר האט ער יאניק. דער מיט מ ױ  מאסע ת
 םירעד• זיק םארמירעז פאםענט א םאר

 םארב<ײ אבער איז ער יױלעז, איז שאםט
 אידי• מח און'ווענוױיזער יערער דער בעז
 יעצםעז זײן ביז סיאס ארבײםער שען

 יײכם דעד נעבייבען איז ער צוג אםעם
 אר• אידישע די םון חאםנונג די און טורם

 סינד דער און יענדער איע אין בײםער
 אידישע די צוױשען סאציא<יזם םיז באי

לעבען. זײ וואו איכעראל ארבײטער
 אוגזעך םון יארצײם טען5 צום הײנט,

 םארשירם וועגװײזער, און יערער גרויסעז
 םע־ אין וױדער ״בונד״ ■וילישער דער

 וועגען םעדעם׳ס איז און גײסט דעם׳ס
 םון יארןױיט טען5 צום זיג. צו זיג םח

 בלויו נישם אבער האט ׳טויט כמנדעם׳ס
 אנשויאתג, וועימ פאליטישע זײן נעזינט

 נאציאנא״ און קױוטורעיע ױינע אױך נאר
 םח w t« סיס איד ויעז אידעאיעז. יע

 װאס fMp נרויסיר דער צו וױיטען דער
 טסציע דער אק אי«« שפיים ,״כונדי ותר

 אץ yw יקט4& .יידיאמד טארדער
מז ױ N דנר תטציא • v n n טת 

m י«ר# וזיח־ימז מינמם׳ס m •נײס׳

 כאריכטען די רעז איך ותן יכ>»יעװיץ,1.
 טעםיגקײם עגעמישער בונדישער דער םון
 םאד איך זע #סהי<ה װארשעווער דער אין

 אריכ״ ב?ײר שילאנקע, די אויגען םײגע
 דאםאלסט אונזער םון פיגור טאקראםישע

 גאנצע זײן װען #םעדעם םראױשען אזױ
 און צער םאר געציטערט זזאם נשםה

 און גילײכגיילטעקײט די איבער וױיטאג
 קולטור, אידישער דער צו לײכטזיגיגקײט

 <עבען םאיליטישען אידישען דעם צו און
 דאנק א גענאסען *בוגדישע״ מאגכע מצד

'לינקײט. זײער
 ״בונדי• יעגעם אויוי געװען איז עס

 װעי־ בײ פויילען, אין צוזאכמנםאר שען״
 דיק״ די וחנגען רעזאיוציע לינקע די כען

 באקומען האט םראילעטאריאט פון טאטור
 איז רעזאילוציע די װי נ<ײך םערהייט. די

 אויםגעשירוגגעז איז געװאחנן, אנגענוםען
 <וי אזוי אז #םאר<אננט און גענאסע א

 שםאנדפונקט אױם׳ן איצם שטייען םיר
 פראיעטאייאט, םון דיהטאטור דער םון

 נאצי• די <י<ןוױדירען אויך םיר דארםען
 איז װעלכע אויטאנאמיע, קולמורעלע אנאל
 חגפאקראםישער א צו צוגעפאסט בילויז

םארם. רעגירונגס
אויםגעשפרונ״ האםטיג מעדעם איז דא

 מען אז ׳מת א״ אויסגעשריען: און גען
 םיט םען באהאנדעילט שטוב, אין האט
 גע• האט •ראטעסט דער אפשײן״ מער
 נע״ האם ה̂א אין וױרקוגג, זיין האט

םאר• דער און שטייקײט טויט א הערשט

תונואר,
 םאנ דער «ז איבעתעגאנגען איז זיצער

ארדגונג.
מא< אײנציגע דאס געותן איז דאס

 אױםא• זײז געברויכם חאט םעדעם װאס
 נישט וואונדער קיין איז עם און ריטעט,

 מעדעם׳ען. געקאגט חאבען װאס די םאר
 •ראװאס״ דער מיט םרעםדער, דער ער,

 אידיש״ דער געזוען איז ערציאונג, יאותער
 איז ער וױי< און אונז, צװישען סטער
 ילעכען, ג<ות אונזער צו םרעטד געװען

 ס«ע• דעם געהאסט אםםײנסטען ער האט
 מוז אינםערנאציאגאיצז אידישען ציםיש
 גזד ער איז אונז צוױשען גײםט. יפית
 און שטאיצסטעד און שענסםער דער װען

 אויף איה געזונדסטער, רעד דיסטיג,
 די אויםגענאסען געװען איז םעדעם׳עז

 אי- די םון טראגעדיע נאציאנאיע גאגצע
 ער וױ אזױ קײנער, מאםאז, פאיקס דישע

 טד ניט שםארס אזוי האט אונז, צװישען
 אריכר נאציאגאלע פאיליטיש אוגזער םי<ט
 טאקע דעריבער קולטוזײלאזיגסײט, און קײט
 באםײ<ײ דער םאר האפןי העידישער זײן
 דער םאר און תהיילח אידישער דער אין גוננ

 םא״ דער פאר און שו< פאלקס אידישער
קו<טור. אידישער דעדנער
 טרײסט גרויסער א דעריבער איז עס

 באחײ װעיכע תיםידים, זײגע אונז םאר
 ױנגעז זײן שםערציליך און טיף אזױ זןרען
 זײן םון םעג די אז םאקט, דער ״טױט

 אילס פױלען, אין אן גײט יארצײט םען5
 פאיי־ א טעטיגקײט, חויפם זײן םון <אנד

 דעמאחרא־ כרײטער א םאר סאמזי טישער
 א איז אײז.זייט םון סאציאליזם און םיע

 אי־ דער פאר אהציעס עאבעלע און האהף
 א םון יםוד דער אדס שךל םאלסס דישער

 סוילטור, אידישער מאדערנער גרויסער
 מעדעם׳יסטי• א םון אנםירומ דער אונטער

״בונד׳/ שען

אינסגמליישאו ישעהנע 8
נערספץ

עהזאםי־ די כײ םיפינג
82 58P85

 די װאס מיטינג, אינסטא^ײשאז דער
 יצעצטען אפגעהאאטעז האבען עקזאםינערס
 םערכאײ־ ל*ננ וועט אווענד, דאנעדשםאנ

אגװעזעגדע. פון זכרון אין בען
 א םיט װעט עסזאמינער חגר \רען

 עראינערען ען5<וע זיך שפעטער יאר פאד
 גײסטיגעז םון מאםעגטען גוטע די *ז

 םער־ אסאיצ האט ער װאס םארגעניגעז
 גיצײך זיך םאר זיכער ער ותט בראכט,
 םון מיטיגג אינסטאצײשאן דעם דערזען
דאנערשטאג. צעצטען

גע־ גאר רעדגער ךי זײנעז ערשםעגס,
 עסזאםיגערס די סארט. העכםטעז םון װען

 וזא־ צו גוט אאעמאיצ איז עס אז גאויבען,
 זײ האבען איצעס. םון בעסטע דאס בען

 ברר — רעדגער בעסטע די געהאט טאקע
 אינטער־ דער םון פחנזידענט זיגמאז, דער

 דער אשפיז, י. ס. בתדער און נעשאנא^
 אאקאל, דיזעז םון םענעחשער געװעזענער

 צו נעװארעז עתױילט איצט איז וועלכער
 .2 לאקאל םון באארד עסזעקומױו דער
 בר. זײן געזאלם אויך אונז בײ האט עס

 מענעדזשער, דזשענעראל דעד האכםאז,
 אונ־ איהם איז עססידענט א צוליב אבער

 אינ־ אונזער צו שםעז צו געװעז מעגציך
 שטארס זעהר כאדױערעז מיר סטאלײעאן.

פאםירוג^ די
 געװען רעדעם די זײנען צװײטענס,

 זיגםאן בר. םון רעדע די געלוננענע. זעחר
 די רירענדע, און %זארצינע א געזוען איז

ru n זעהר געװען איז :פיז א בר. פיז 
סיםפאםיש.

עהזאםינערס, עענע א אונזערע און
 םיט אװעקםאכען ;יט אױך םען הען זײ

האנד. חנר
 ברודער און ר^ז־*:בעמ בר. ראש, בר.

 לאסאל, אוגזער ; •רעזידענט גרײיער,
< זײער ביעעשםײערט זיכער האבען  טי
 אינסטאלײשאן דער איו ארום און ארום

װאוגדערבארער. א געוחנן םיםינג
 חד אלעס. נים נאך איז דאם אבער

 גע־ עס מיר װאלטען טיטינג, םון דעגדיג
 עקזאםײ די מעז עווצזז אן םאר זזאלטעז

 אנוועזענדע אלע די עםך, דער אט נערס,
 זײן, סען עם ווערען. דערםאנט ניט זאלעז

לאהאלע אנחםען אונז וחגאען סאנכע אז

 נים אונז טאר דאס אבער פאטריאטען.
 עקזא־ די אםת. דעם זאגען םון אפהאלטען

 װאוגרערבארער א םארם זײנען םיגערס
 צו אגגענעהם זדאך אי זײ םאר םאלה.

 אלגעםײגע די םון אפגעזען רײדען.
 אומ׳שטענ״ די אונטער צײטען, שלעכטע

 עסזאםינערם די זיכער האבען װאס דען,
 עקזא־ די זײנען איבערגעהיפם, ניט אויך

 םאר־ דאך זין גײסםיגען דעם אין מיגערס
 פױט םול און םונטער און שטאיזץ בליבען

 געקענט נישט האט זאך קײן האםנוגג.
 זאלען עקזאםינערס די דאס צושטערען

 צו איבערגעגעבען און טרײ בלײבען נישט
אינטערנעשאגאל. חגר

 סי• נײער א איצט סוםט עס זוי אזוי ״
̂ן אויםסערקזאם םיר װיאען זאן,  אלע מאכ

 זאלען זײ אז 82 לאקאל םון עקזאםיגערס
 נײע ארױסנעמען אםיס אין הומען

• קארדס. װאירקינג
סעס. ראזענבלאט, ל.

רןול0 ריפעראטארי5 איראן
 כראתוײ אייםט 185־7

 4473 ארמארד םעל.
פרינצ. איראן, ע. דזש.

 ענגאיש .1
 רידזשענטס 2
 רידזשענטס קאלעדזש .8
 בילדונג .ביזנעס4

 פערזענלינע און אגחרער בעסטע די
יאחר. 27 «אר לעחרוע

קאסטען לעחרע םעסעע
בײנאכט און בײטאג קלאסעז

צוגזףייק®. *ריי ר,»טאל»ג

טשער; א םאר אנערקענונב
■ לײדי.■-—«

n דרעם דעם םח אר^יטער די r■ 
 עווענױ, םע7 625 חענרריס^ וייליאם

 איטאיייד טײנםמענם *רבײםזנן עם װאו
 נענעמןן וױדער ח»מה ארבײטער, ניטע
 זײעד *ו אנערמגוננ םת אויםדדוס זייער

 טוועםטער נממרייתײ, אומערםיײימו
f ilm  nm חאיט ױ יואס םיח איר סאר 

r אויוי  o n■« סאנדי• ױניאן טטע אין

 זײער א סון באטטײט *נערמגונג די
 » אח בריף־קײס יזנותתיא־ טיינ<ר

p חאחױמר a rm t דרי־ זײ װעלכעז אין 
i« טוועסםער יוניפן םרײ«־ חור אױם 

PM םןטינהײט יוניןוז איך *mb ד»גס »

p הארלעם m 
קאטערס אוו

יארק נװ עווענױ. םע2 — 2118
.8־2*1 ־8900 לעחײ ■זלעפאן

י. j עוו^ טע3 ־־ 431 ברענםש:
 8066 לעקסינגמפן *עלעפיז

ארבײטזנר םאר׳ן באנס ארבײםער די
אפעראןױעם בענקיננ אלע

'/*%4
M קחנדיודנרױו. וורחןזיסי ס»ני r n 

 סײןי• •אבליק, גאמארי אייס־קיריען״
ײילאס דעיאזי•

דאר w אננצילאסיו <כ« םסײט אסלאנםיה
bm ברוקרי^] עװעגיו, מטלאנפױק 
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i i i■•• 8 (אלוס i(
 אויפ׳ן — ,איגםערנעש*נאל״ דעױ םון

 דעם אונטערנע׳ןורינען ח*ם ער »ז נרונד
 יױ דעד *ײיטעז האנטראקם קאלעקםיװעז

 איז דעם חח באמכאטים. די און ני«ון
 דער טיר, ט^ם עדות »<ס אוישנעםרןוםען

 און טריידם קענערער דער no פרעזידענט
 באשטעטינט האט ער קאננרעס. <ייב*ר

 אינטערנעש** דער טון נעזעצליכקײט די
 פאר־ אין קאנסטיטוציע ^אוסםאכער נ»<

 ױניפדסאנסטי־ אנדעחנ ארע מיט נלייך
 םאראײנינטע די 1אי קענעדע אין טוציעם

 נע־ קל#ר חאכען עדות *לע שםאטען.
 זייערע אוםן בעסטען ךעם אויןי םאכט

 ׳8■ שםאנדפונשםעז. און ערסלקהרוננען
 אױם נעדינט האט עדות־זאגען לייוס^װ׳ם

אנקיאנע. נאנצער דער םאר נרונד
אנקיא־ דער »ט אנבאיאננט װאס

 אוםן פאאגענדעז רעם אויןי זי איז נע
 גע־ דעם איז נעװארען אװעהנעשםעילט

 םאר* הלענער די דאפוםענט. ריכםליכען
 זא<ל אינדזשאנקשאן אן אז )1 :לאגנען

 פארבא• זאר װאם װערעז ארויםנענעבען
 װײטערע םאכען צו אנגעקלאנםע וי םען

 דעקיאראציע א )2 קאנטראסט־כרוכען.
 נע• איז האנטראקם ק^עקטיװער דער »ז

 נעברא־ איז ער װען «ײט דער *ו װעז
 נעזעצליכער נילםיגער, א געװאחנן כען
 סאנטראסט, םעםט־עס<יםםירענדער און
 נא־ זאילען אנגעקלאנטע די אז )3 איז

 אויםנעשלא־ די שאדעדערזאיז צאהלען
ארבײמער. סענע

 אנ־ די האבעז ם^דערוננעז די אויח
 *ונק־ אײנינע אױםנעהױבען נעסלאנטע

:םעז
 נעזעץ לויט׳ז איז ױניאן די אז )1

 איר און צװעקען א־רע אז לענאל, ניט
 אוכר אן אויף בלויז, םײנען סאנםטיטוציע
 דעם א״נצוצאםען אופן, םארנינםםינען

 דערםאר האט ױניאן די »ז און האנדעל
געריכט. םאר׳ן םטאםום קיין

 אנגע־ סיענער די האבען דעם אויף
 או — םור טאם דורך טײלװײז — וױזען

 קלאולמאכער דער םון קאנםםיםוציע די
 אין האבען זײ און נעזעצייר, איז ױניאז

 עגנד דער אויוי געשטיצט זיך טענה דער
 סאורט םופרים קעגעדער דעם םון שײדוננ

 סאנסםיםוציע די ערסלעהרט האט װאם
 אינדזשינערס אװ בראדערזזוד דער םון

 װאס האנםטיםוציע א — נעזעצליך פאר
 םון קאנסםיטוציע דער צו עהנליר איז
̂ווהםאכער דער ױניאן. קל

 די םין הויפט־פונתט צװײטער דער
 די ווי אזוי או :געווען איז אנגעסיןונםע

 אינסארפארירםע סײן נים איז ױניאז
 האנ־ דער בםילא אין קערפערשאםט,

 נעשלאםען איחר טיט איז װאם טראהט,
ווערטלאז. נעװארען,
אננעוױזען, ױניאן די האט י1דערוי

 — אינסארפארירט ניט איז זי כאםש אז
 דע־ טעכנישער א במיז איז דאם װאם
 באשטימטעז א דאר זי טראנט — טאל

 אנערקענט איז װאם כאראסטער לענאלעז
 טר•* די םון און נעזעץ חןם םיז נעװארעז
 נעשטיצט זיר האט טענה די נונאלען.

 םעםםגע־ איז װאס פרינציפ דעם י1אוי
 דדסאםטיס י1ם?זי סון נעװארען שםעלם
 נע• איז װאם קיאנע דער איז טעפט

 האראנאדא דער שון געװארעז בראכם
 טײז ,ױנײטעד די נענעז סאטפאני יואול

 דעם חוץ האט ױניאז די װאירלעךם״
ארנאני־ די פא< אין אםילו אז דערוויזעז

W1

T&/1Vm

נאס א
הילל׳ם פאדערט

 ת*לם M אוז האלט א נעװעהנליר סײ:ם נאס א
m נעחםם ערגסם. נ«נץ ענטוזי^ז זיד 

 ?מעל «זוי חװימיז נראםײד קאסקפין הילל׳ם
 טינ, אײז איז סאים א עגדיגם קעגם. איחר |װי

 אין זאכעז גויםינע ®יער די mnt עס !יוײל
j סספפס : יײנעס art ,שכחנים תאים M ,וינןר 
 לער«ער. דעם שסארהס אוז דעס'סאוען עםקנםז

̂ו מי יימרהײם, »יז דאס JS9 וויימ! נױליפנ

 דאן טוז נוי, נעועצליך זײן זא< ז»*יע
 נאלענאםים די וואס סאנטראקט דער

 בעאם״ ױגיא) די םים געשראסען חאבען
 אונטער• זיי םון איז װערכער און — טע

 אנער־ געזעצליך — נעװארען נעשרינען
װערען. קענט
 אננעסיאגטע די םון טענח דריטע א

 קאנ־ קאיעהםױוער דער אז :נעװעז איז
 פון מװארען באםראכט נאר איז םראקט

 .דזשענטעלטענ׳ס א »<ס צדדים רי
 דערפאר אים ם׳סען »ז און אנרימענט״

 אבלינאםארישען אן םאר סאכען ניט
 איין אויף צאםט־אײן, װאס קאנטראקט

 נאך און האנדעי. םון באטױייב דעם װעג,
 יו״ די »ז געהאט: זײ חאבען טענח א

 *נרי־ דעם נעבראכעז אלייז האט ניאז
 געסאכט האם זי װאס דעם טיט םענט

 זעיבסט־ םיט קאנטראהטען עהנליכע
 זאױעז ײעיכע םאבריהאנטעז, שטענדינע

 באריננוננען בעםערע נעסראנען האבען
 אבםא־ איז דאם אםאסיא״׳פאז. די װי

 יר דער םון געװארען נאשטריטען לוט
 געװארען נעשםעמיעלם א*ז און ניאז
*• •לינען. אלס

נעמט אוינעז^וגגעגעמנע ד^ס אט

 דצם אױך וױ ענין גטנצען חנם »חם
 ריכ• פ^רויצעגדער דער •ראצעס. גאגמז

 *ד״ דער רײד. ריכטער געװעז איו טער
 נא• דער איז ױגיאז דער פטר װאקאט

 נ •*ליטיקער און אדװאקןןט ריחטטער
 םאר *דװ*?»ט דער און סי״ .P ראועי,

 אידישער חינער דער איז באלעבטטים די
 אנטשײדונג די סינגעד. .ל בעריסםער

 ארויסגעגעכען גיט נאו איז געזאגט, וױ
 כיײ םון אדײאקאטען די םחמת געײארען,

 צושטע• געריכט דעם דארםען צדדים דע
 די און אױטאדיטעטען נויטיגע די יעז

 שטא״ םוןראײניגטע די םון •רעצעדענטען
 שטי• זײ װעלכע אויוי עגגיאנד, איז טעז
 אין נױטע איו דאס טענות. זײערע צעז

ם ע  דאס איז קענעדע איז וױיל םאל, ד
 און מין, דעם פון •ראצעס ערשטער דער
 קעגעדער קײן ניט <זאט ריכטער דער

 אויטאריטע- און געועצעז ױריספרודענץ
 •po• זײז כאגרינדען צו וועלכע אויף טען
דיז״

 לאנג געמען ניט םםתמא זועט עם
 פראצעס דעם פון סטאדיע לעצםע די און

 צוקונפט די ווערען. דורכנעמאכט ׳וועט
 אי- פיר איז קענעדע איז ױניאניזם פון

 איבער ענטשײדוגג דעד אט םון הענגע
 אונטער מניאךקאנטראסט־פראנע. דער
 היס־ כסעט א דאס איז אוםשטעגדעז אלע

 ױניאניזם דעם םאר ••ראצעס טארישער
 אין גאנג וױיטערען זײן און לאנד איז

דאםיניאן.
זשורגפל״). ווידישער (״דער

ו  פײערט ארבײטערש^פם י^רקער י
געבורטסטאג שיפלאקאורם«םטען נר.
 האט ארבײטערשאםט יארקער נױ די

 ברודער םון נעלעגענהײט די אויסגענוצט
 געבורטסטאג, ־טער50 שיםלאסאװ׳ס י. א.

 און ליבע די ארױסוױיזען אים כדי
 שטארק אזוי זיו האט ער װאס אכטונג,

 נױ דער םון צוױיגעז איע איז פארדינט
 איז דאס באוועגונג. ארבײטער יארקער
 בא:־ ארבײםער הערייכעז א אױף נעשען

̂וױלער אין אװענד ניײיאר קעט  ליײ כראנ
 צױ זיך זײנען עס װאו באר־לײםעאום,
 און רענק און םארשטײער זאמענגעקומען

 באװע־ גאנצער דעד םון םיטגלידער םײל
 לײכטער סך א געװען װאלט עס גונג.

 נישם דארט איז עס יװער אױסצורעכענען
 איז עס ווער אױסצורעכענען וױ געודען,
 דארט זײנען נעװען װײל געװען. יא דארט

 דער םים שײכות א נאר האבען װאס אלע
 ארבײטער אםעריסאגער איז אידישער

 נע־ אידישע םאראײגיגטע די באוועגונג.
 אינטערנעשאנאל אלע אח װערקשאםטען

 די און באארדס דזשאינם די ױניאנס.
 ״םאױ דער יאסאלען. ױניאן צענדליגער

 דער און ״נעחגכםיגקײט״ די װערט״
 יארטײ סאציאליסטישע די לידער״ ״נױ
 י., אף ם. א. דער םון םארשטײער און

 םאדבאנד סאציאליםטישער אידישער דער
 דעלעגא־ ארבײטער פאיעסטינער די און

 די און בעקערײ סאאפעראטיװע די ציע.
 לײבאר בראנזזוילער פון םארשטײער

ינײסעאום.
 שמחות בעל בראנזװילער די אז און
 איז בפים בעלי די געוועז דארט זײנעז

 װארט, אײן םיט דערצײלען. צו איבריג
 דער פון דעמאנםטראציע א געװעז איז עס

 םון איעעם םאר ארבײטערשאםט גאנצער
 װאם אויםוײכטיגםטע און בעסטע די

 אינ״ אונזער םארםאגם. באװעגונג אוגזער
 םארטרא־ נעוחןן דארם איז טערנעשאנאל

 פרע־ <ױיס זמםאן, פרעזידענט דורך טען
 די גרינמנרג איז רײזבערג זידענטען
 םארטראטעז געווען איז באארד דזשאינט

 סעקרעטאר און מענעדזשער דעם דווץ־
 ברודער און חאכםאז ברודער רער,1טרעז^
דער םון באטייליגונג רײכע די םאזור.

 נישט איז באװעגוגג ארבײטער נאנצער
 סיכד כלויזע פון אויסדרוק א געווען נאר

 םריכנד םון באװײז א אויו נאר פאטיע
 שיפ״ ברודער צו דאנקבארקײט מעסיגער
 יעדען אויף טעטיג איז וועלכער ייאהאװ,

באװעגונג. ארבײטער דער פון נעביט
 װלא־ נענאסע טאאסטמײסטעד, דער

 טאן ריכטיגעז דעם געגעבען האט
 הארציגקײט םון טאז דעם אווענד, םיז
 אזוי זיך פאסט װאס גשמה׳דיבקײט, און

 שייליאקאזו׳ס ברודער צו אויסגעצײמגנט
 זיי• זין זעלבען דעם אין פערזענליכסײם.

 האבעז וועלכע רעדעס, אלע געווען נען
 אנצושטרענ־ געברויכט גישט זיך םאל דעם
 און האפפליםענטען, באנקעט םיט גען

 פראבלעם דעם געװידמעט געװען זײנען
 דעי םון נאמען אין באוועגוננ. אונזער םון

 גע־ זיגםאן ברודער האט אינטערנעשאגאל
 באגריסוננס אינטערעסאנטע א האלטען

רעדע.

 אינטערנעשאנאל די האט װאס
 לעצטען דורכ׳ן אױטגעטאן

יאהרז
)3 זײט פון (אלוס ׳

לא• איע אין עלעקשאן. דעם כײ רעס
 םאראינטערע״ צאהל די גרויס איז קאיען
 אחיס װײזען װעלכע מיטגלידער, סירטע

 װאוםען און ױגיאז זײער אין אינטערעס
 װײ- זאל װאס אדםיניסטראציע אן פאר
 זוירק־ מעזזר א אויף םארטרעטער טער

אינטערעסען. זײערע אוםן זאמען
 אלע איבערשטײגט 2 לאקאל אבעד
כא־ מיטגלידער 1,500 כםעט יא?אלען.
 עיעקשאז, עהרליכען 1* איז זיר טײליגען

 !pm שטאלץ מעג ױניאז די וועלכען מיט
 גע־ דאך איז ױניאז די אז צײגם, דאס

 קלאוקמאכער- םונ׳ם נשטוז די כליבען
 םון םייע אז האפנונג גים עס און םאינק,

 גבורת םלאקערדיגער א טיט װעיען זײ
 ארײנװאר- זין־י הארצען גאגצען מיט׳ן און
 הלאפ א איז דאס ארבײט. דער אין פען
 די װעםעז בײ עיעמענטען, איע די םאר

 וױ איז קיאוק־טרײד איז אגארכיע״בהלח
 אן איז דאס װאסער. דאס םיש םאר׳ן
 איז זין װעםעס מענשען, די צו אגזאג

 איז שכל זײער און געװארען פארגארישט
 א ;אהינטער אויף נעװארעז אופנעקערט

 אלץ אױף װאס טענשען, די םאר ?יא■
ײ טיען  און ברילעז שװארצע פאר א אן ז

ז ^  דאס ייכם. שװארצער א איז איץ ז
 האכען װאס מענשען, די םאר קלאפ א איז

 דער שיעכטס טאז צו תענוג װילדען א
ארגאניזאציע.

 אוז פראנרעס, מאכט ױניאן יא,.די
 ערשט חודש. צו חודמ םון פראגרעס

 אכםענ־ ניט פראגרעס, דער וועט איצט
 גיגאנ- אגגעהז שטעחננען, איע אויוי דיג

 װי טרים ריזיגערע שנעלעדע, מיט טיש,
 בטחון. האבען נאר מוזען מיר םריהער.

 ניט ידזאםנרנג די אונז איז נאר טאר עס
 שפרי־ די םיט און ווערען. אויסגעלאשען

 איז \ואס זזאפנוגנ, פון םוגיזעז צענדע
 םענ־ צױויליזירמען דענחעניעז דעם םאר
 צו מזרח םון זוז די װי נויטיג אזױ שען

 ׳יא ערד״קוגעל; גאנצען דעם באלײכטעז
 װעלעז האםנונג םון םונקעז די אט םיט
 אויױ כחות אונזערע באנײען ערשט מיר
 מיר זועיכען אויף ווענ, שװערעז דעם

 קוםעז װעט ױניאז די איז געחז, צו האבעז
שטאיץ. אח מאכט איהר צו

 •n •נםװימל© vt twin of יזי איחר׳ וזײסם
 •סעריסאן PR נ»װענוננ ארנײםער אייישע

 אעםעמײאאנאל דער סוו נמיכםע די לעוס
 יד. •וו ײגי•!, װארסערס נארםענס יײדיס
אל? סיס װעס איחר אוו יעוױז, לואים

פלאץ. באשטעלט און ,2148 טשעלסי אםיס, דעם אפ דופט ? הױז ױניטי״ אץ טענ פאר א או̂י איצט צוםאהרען איהר וױלט

 ראדיקאלער עםארקסטער און נרעסמער דער אץ
וועלס. חןר טוין* *חזמ ארבײםער טידיטער

ט אג מ אר $2300,000x — פ 0
 83xoo — מיטגלידער

740 — כרענטשעס

 װערט תראפעװע וױלדע זײ
אויםנערײניגט אינגאנצען
)e 0״t >ון (*לוס

pm מזיד־ דרייזועי׳ טעקםי נענונ נוט 
 פושפארנד באד, םוז גארמשיקעם פוצער,

 סאליקע אנענטען, אינשורענם ■עדיוערס,
 סיפערם. חױז קאנעװאיעם, דענטיםםען,

 אלע ■אליםלײט, סאנטראסםארם, אלע
 סיר *בי אראלעטאריער, אונז בײ זײנען
 אונזער ציען צו <ואנ«ן סיז האנען זאלען
 נײן דארםען גישם זאלעז םיר אום חױנה,

ארבײסען.
 האט װאם האםבינאציע נאנצע ױ און

 בית־ פון דום דיזער איז געםונימ ויך
 צוםרידע:, זמבםט <«װען זיינעז הםוםאח,

 נעיאטשט זזאםנן זיי אז באװייז, א
 וואם האנם. זײז נעדריסם און בראװא

 םוםעיט or און אויםנעםינען, סןנען לצים
צענטקר. נארםענט אין .זיך

pm דעחױילעז, <צים tv זמםאנ יענעם 
 איײ קוני אין וזייסאג׳עז נעזען םען וזאם

 מא^ באארד אויפ׳ן זואיזענדינ יאגד,
 כאוחנרטן םיט םווענמר, וױיםען זײן םים

 איז .זינ״ חנר שםאיץ. תתר
זימחנר. א

י קפכיײאיי׳ סעם ײיי• ״ ײ״ ג

ע $דב חװ־ n וי * w •יך 
tn צקאנאס** װיכפינעז 
ן יחנז jp«p ■אליפיאאנן ױ

ג חנר  קול־ דעד »יו רינג •י
גי  אידי• דאר •ין צעגפאו י
באװשגוטג ארבײיחנר שער

 אידי־ אײנציגער דער איז רימ ארנײטער דער
 סאניםאר״ איעענעם אן האט וואס ארדען, שער
מיטבלידער. תאנסאמפטיװ זײנע פאו מם

is• עלטער איז אריימעגוםען װערען סעםבערם  p בת
יאהר. 46
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 און סשער, די איבערגעגוםען סםאיצײשאן
 Dtyory?■: ?יר רעדע יצעגגעדעך א אין

 ער ױניאן. an אין אױםגאבען רי ודענען
 דרויסענשםיײ די םיט פרידען םאדיןאגכט

 סאאוקםאכעד, רעגיסטרירטע גישט ענדיגע
̂*ז מען וחגיכע אהן  די םײגוע, ?ײן לױט #ת

 מד איר צו צוריקברײגנען נישט ױגיאן
םעהיגקײם. קאפםס העריגער

 געװזד דער געדעדט אויך .האבען עס
 נר. ױניאז דער םון •רעזידענט זעגער

̂וזענבערג  ביזנעס• געוחנזעגער און ר
 x נרודער און פײנבערג בר. אײדזישענט
 אויםגעחגכעגט האס ׳רועאבער תורינסקי,

 איגטער־ דער פון אופטואונגען נדױסע די
דצאנאא  לעצ״ אין קצ^וסםאכעד די םאר ̂נ

 נײע די אויםגעםאדערט און יאר, טען
 ױגיאז רײנע א פירען צו אדמיניסטראציע

 •רעז. אונטערשטיצם האט און טעטיגקײט
 ארײנגעםען ותנ^ן דערקאערונג זיגמאן׳ס

 קלאויד םארםירטע ?אכיוגיסםעז די םון די
 נישט נאד איצם ביז זײנען װאס םאכער

ױניאן. דער כױט דעדסטרירט
גע־ אויף איז רעדגער די צוױשען

 געוועזענעך דער צוקערםאן, ברודער װען
 אויס־ האט יוועאכער אאלאא, םון טשערמאז
 זײ איצועאפען םאראאנג, דעם נעדריקט

 עאעק• די װײא ױניאן, דער אין גרופען
 םעכד די דאס באוױזעז, ׳האבען שאנס
 צר אויך האט ער דעם, געגען זײנען בערס

 דער אין אסםיװ װײטער זײן צו געזאגט
איצט. ביז װי ױניאז

 סצהרעטאר־מענע־ איצטיגער ביז דער
 אפגע־ דאז האם םריעד, זז. כר. דזשער,

 ינא־ פון ארבייט דער םון באריבט א געבען
 און יאר, םארגאנגענעם דעם םאר סאא
 צושטאנז־ איצטעען דעם םארגאיכעז האט
 אום־ דצר םיט ארגאניזאציע דער םון

 אקטױוע די װאס אאגע שווערע נלויבאיו
 דורכ־ האכען װניאן רער אין עאעטענטען

 ערשטער דער אין יאהרען א םאד נעםאכט
 האט םריעד בר. פעריאדע. אױםבױאונגם

 אדםיניםטראציע נ״ע די אױםגעפאדערט
 כוחות פאראײניגטע פיט לא?א< םון

 סאנםטחסטױוע גרויסע די םארטצוזעצען
 םאר׳ן םאר ׳פטײט עם זואס ארבײט,
 םון אאסאיען איע םיט צוזאםעז אאקאא,
 זײם, זײז פון #האם און טרײד, סױאוק

 אין מיטצוהערםען טעטיג פארשפדאכען
 בא״ איז רעדע םריעד׳ם בר. ארבײט. דער

 מיט אנײעזענדע די םון געװארען נריסט
צושטיםונ^ ענטוזיאסטישען *ז

 ױם־ זײן טראץ ״האט םיטינג דער
 סא״ שטורםי^ע געהאט אויך טוב׳דיגהײט.

 אוםטיגקײט. קאמםם נרויסע און מענטעז,
 דער אונטער אז האםעז, זיך װיאט עס

 מעכד די װעצען אדםיגיסטראציע, נײע
 געגען געברויכען סאפםאוסט דיזעץ בערם
 א פאר און שונאים אפת׳ע זײערע אאע

__ױנ^א!^ װירסזאםער םער און שטארקער

!אױ»מערקזאם ,23 לאתאל מוץ טעמנערס

ר א ע ל ע ג ע ג ר נ י ט י מ
in <ו«עחא<»נן ומם םסוירטםאמר די סון n

אזיינער ך יאנמר, סען12 *ווע̂נ חןנערשמנ
*יאר »טען אױ«ץ סטױט, פע1» א״סט זט אין

m אױםמניס׳נז יועא׳נן םראמן לאקאצע װיכטינע ini.
זיין. אנוועזענד םוז כיעטבער יעדעך

23 לאקאל באארד עקזעקוטיװ
נדצערמאן. ,%קמגסק ם. עקטינדמענעדדצעו/ פו״עםעט, ם.

 נע־ אנדערע אונטער םינוט יעדע יאםעהען
 זײ װיאען קאםיטעס״, ^אום אײקטע

 דערפיס, וױרקען אײך םון אײגיגע אױןי
 כאומר׳שט אאזט םען אז שרײען, זײ נואס
 רער אין קאאוקמאכער קײן ארײן נישם

 הלאוק״ יערער ליגען. א איז דאס ױניאן.
 און ױניאן דער צו קוטט װאס מוכער

 ארײנגע־ װעט און װערט דױס, גאצאאט
jpou אוז ארײן ױגיאן דער אין װערען 

 אפוטרוס־ פדידענס קײן דעױצו נדזיכט
סים\'

 אויםגעגד איז רעדע דגמאלם פרעז.
 בא• םון שםורם א םיט געװארעז םען

 זזאט ער וואס פייא יעדען נײסטערוננ,
 היגטער־קואיסען די נעגען געזוארפען

 און פאאיטיק, גרופען םון ,שםריקעא־ציהער
 לאפוגיסטישען געםײקםען דעם »גען

 גע־ אויםגעכאפט איז םאנעװער, שאום״#
 דער פיט צוהערער םאסע דער פון װארען

צושטיםוננ. גרעסטער
 ברודעד טעגעדזשער דזשענעראא אויך
 באגריסט שםורםיש איז האכמאן דזשואױס
 קײ| אז ערקאערט, האט ער ווען נעווארעז,

 ?אפױ די םיט ״שאום״־םאנעװרע שום
 קומען. ניט זאא עס װאנען פון גיסטען,

 םון שטיפונג דער םון געאיגנען. ניט ותט
 זײ אז קאאר געווען איז םעפבערשיפ ר^ד

 גרעסטער דעי טיט באגענענען זתאען
 װעל־ אירנענד פראטעסט און עגטריסטונג

 ״שאום״ זאגענאגטען א םאר פאגעװרע כע
 װעאעז מאגכע *ואס האםוגיסטען די םיט

באטרײבען. זועאעז פאאיטיק זײער צזאיב
 םון םענעדזשער נײתרװײאטער דער

 האפ״ בענדזשאםיז ברודער אאקאא, דעם
 װעט פאאיסי זײז m ערסאערט, האט צאן,
 מעםבערס מער װאם ארײגצוציחען ןײן
 ארגאניזא־ דער םון טעטיגקײט דער אין

 אד־ די םון אינטערעס הויפט דער ציע.
 נע־ ער האט פאאיטיס, ניט איו בייטער

 אדער ״שאום״ וועגעז רײרערײ ניט
 צו נאר קאםוניסטעז, די םיט ניט־שאום

 קרי־ און שעפער די אין אעבען א םאכען
 דעם סאר סאנדישאנס. ױניאז די נעז

 ער װעט דעם םאר און ארבײטען ער \חגט
 םון םיטהיאף און שטיצע די 'פאראאנגען

 םאאיטיפ, קײז םעםבער. געטרײען יעדען
 נע־ ניט זועאען קאײזעא״םאנעװרעס סײנע

 אינווע• מעפבערס רי און יווערעז, דזאדעט
 װאס אויסװײניג סאםוגיסטעז די אדער ניג

 נעאיננען זײ וועט אזעאכעס אז דענקעז
 װעאען אאיןאא, דעם אין ארײנצוברענגעז

 נע־ זוי באנרײםען דארםעז שנעא גאנץ
חשבון. אין זײגען זײ נארט

טשער• נײעד דער סאפאאן, ב. ברודער
אינ־ דער נאך גאײך האט אאקאא, םון סאן

1 אױפטערקזאם
אונזערע אז אכט, אין נעםען «ו נעבעטען זיינען מיטנ^ידער די

וחנרען אינעהאלטען װעצען
אווענט אוהר 8 יאנואר, טען9 דעם מאנטאנ, דיזען

:ח?'ם פסלגעגדע די ין א
 סטריט. טע5 איםט 210 האל, כעטחאװען אין — טאון דאון

 םםריט םע108 איסם 62 סענטער, םאציאליםטישען — הארלעם
 עװ. װאשינגטאן 1581 זנענטער, רינג ארכײטער אין — בראנקם

םטריט. םעקםאן 219 לײםעאום, לײבאר אין — בראנזװיל
 םארהאנדעלם וועלען טרײד דעם ננונע םראנע( לױכטינע שיצע

 באזוכעז צו טיםנלידער אוניערע םון סליכט די דעריבער איז עם ײעחנז.
םראנען. רי אין אנטיילנעסען אוז םיטיננען די

י. װ. ג. ל. m (םינישערם) 9 לאסאל באארד עקזעקוטיװ
םענעדזשער. קוירצםאן, j טשערםאן. קױטםאן, ל.

ר ע ם ע ד ן פ ו ם פ ן ר ו א ל ק
#דע םײײער דער m באםעם אײערע אז ואגט ט6 ענ מ ט  האט ר

ט אכ מ ע  װערעז ױט טאר וױיער־ברעטלאד קיץ דאס געזעץ, א נ
 to עס שטאםען, ברענענדע אנדערע אדער האלץ אױף צוגעשלאגען

̂יער״פרוןן. דורכאױם ױין פ
 וועלומןט םרעםען צו וױיער־ברעטאער אונזערע אויםנעםמןסט האבען םיר

 דעפארטםענט. םייער דעם םון םאראאננ דעם נאר ריכטינ בעלװױיע און םלאש
 אױח צונעשאאנען זײנען װעאכע סטײאס, אאטע די שאפ אין האט איהר אויב

 וועט איהר און געזעץ נײעם דעם נאד םיהסעז אײר םאר עס מיר סענעז ״האאץ
אינספעסטארס. סיינע םוז טראבעא סײז האבעז ניט

י«סע;*.¥1מי־דע”ל דעם «יז יילפ נ״ז די ניןך םפימערם אייד ןןןרקייפען םיר
טארקעט. אין םאשינם פינקיננ בעסטע די אויך האבען םיר

קאמםאױ פרעםבארד װעלװעט און פלאש אמעױקען די
א^, נױ עוועניו/ סינפטע 321 6651 און 6650 אשלאנד טעלעםאן י

אמענדע®. ריכשיג ןרדערס קפונפרי

מענעדזשער. אלס עתוײלט האםטאב לעאן כד.

יןאמיטע, בענעםיט דער פאר זימערפאן,
 און םריסטםאז רזשעק און פיכארסקי א.

םיאסטײן, סעם װאך איגערער דער פאר
געװארען. ערזױילט אויך זײנען
 דער םון מעםבערס ערװײלטע די
װם. :זיינען באארר עקזעקוטיװ נײער

באאק, העדטאן אויערבאר, ראוז איטםאן,
חאטאלובאטא, פראנה באום, הערי

בער־ םישספז, םאריס םישבעק, אורװינג
 יאקאב האטטאב, געארג גאלד, נארד
 און אעדערכמז פאיר קאײן, סאל. יאםע,

םיננעי. עליזאבעט
 װעט סיטיננ אינסטאאײשאז דער

 דעם דאנערשטאנ, נעקסטעז םאמזופעז
יאנואר. טען12

אא״ אין צאע<ןשאנס אעצטע די נײ
6 <&ל  ארבײטער, עטברוידערי באנאז ,0

 טרײד אאיאלע האנסטרוסטיזוע, די מאבען
 אינקע איע נידערנעשםיפט ױניאניסטען
 אויסנעוױיאט האבען און קאנדידאטען

 קאנדידאטעץ. ױניאן םרײד סטריקםאי אאע
:זײנעז ערװײאטע די

 ױאױם ■רעזידענט; פרידטא), א. ז.
 ריעזער, נאטאן ;װײם־פרעזידענט שארןי,

 יעאן ברודעד סעהרעטאר־מרעזשורער.
 םע״ אאס געװארען עלעסטעט איז חאטאב

 ״רעכטע״ די לאסאא, םון םענעדזשער
 סעסרעטאר רעקארדינג םאר אאנדידאטען

 באארד דער פאר איאנסױס, חײט מיס
סוזאננע און רוכניס מאריס םראסטיס אח

װעכענטלץ• דאלאר 200 במ 60 §ון ■ערדינען סענם איחר
בעריחםםער דער אין קורס א נעחםט

סקוהל דעזײנינג מיטשעל
n rr•  jo’sn  |ig, נארמנם*. טאר ליידים און טיײדער הינחנר און םיםזןס Ml דרײפיט ניײדיע״ ■וסומפ ?n«o n מנרנפו מזײניננ ••ר 9mpe M !י

jbw*  jorm *  tp r• י« • nm טורספנספ raa פיײדפד. ספנש
A יאחר. 60 אימנר מנרינדצט  a

י m עררײכם יז«ם ססול ו m I,יצזוימאםצ?. בצסטי סיסםעםען, נייע יייײימז IMu■ .. fניײינו • נױיגפ דןזיממנ סיגמתי רער •יו איפ ■ n  you n« r>rtm ץ r  A
pen• ראמםיאזסארמנ«ראיז•i r r e,אחI  I f  dp v UMf B אויםצולעת?ן. זיר ליידם nnpt איז

■r r m ייספמפ am מנ«נ«ו m  tr im י «ײ«ר י(« )"»/1 k tiy 
w «  bin *■htr מריסןזזן. »מס י»לם

 ארגאנידר• דעד םוז םיטגאיחור אאצ צז זיך וועגדאן נױר
 דןם האבען וועאכצ שץי פויםען צו אדבײםצרשאטט מצר

 f איגוױינמ״ ׳זױא דעם אויוי ױניאן אוגזער םון שםעםיעא
 בעםעז םיר שוך. מון אײניע דעם אױױ אדער וו< םםער

•’T דעם אט זעהט איחר סײדעז ״מיך הוימצן «ו נים 
אויגעז. איעענע אײערע םים שטזנםאעל מניאן

ױױאן װארקערם שוה את בוט
ל>ינ*י iif «לדןר'״»«ן tap •ס*י• יןר ליי״וחד1••

מאסס.
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3 BJin  wארד
̂נט זאגט ארבײט׳/ גחיםע פאר נעמען דך זאל מען אז נעקוטען שױן tm ודיט ״ױ - פארלאנגעך. אונז *רן נאר װעט איד ־ װען דינסט, אײער צו דץ אימער װעלען ״מיר - אינטערנעשאנאל. דער צו און בארד דזשאינט צום ל. אוו .c m ®וז ■רעדדענט *ח שליחווז •עחענליכע כרענגט *רײד א־גאנײזער טעלעגראמע. שיקט קאהאן אג. - טשערםאן. ערודילט io לאקאל פון סטאלער כר. — לױפען. צו דך אנטזאגט מאזעד נ. נר. כאארד, ךזש. פון םעקרעטאר ערוױילט װאנדער הערי — רעדע. באגריסונגס אץ דגמאן ירעד

p רער טרן םיטנלידער אלע rpo i’a־ 
 נאארד דזשאינט on סיט האנען ׳שאנאר

 ל•4טס ip נרונד א טיםיננ אינסםאלײשאן
 א״נוחקס־ «זױ פייערליך, אזױ *ירען.

 אי;* דצר איז געשיכסליך אזוי און פול
 נארד דזשאינס דער נעווען. םטאלײשאן

 אינפ<*ייגט חאט ריטיננ אינסטאליישאן
 דדויסענדינע אז מאי, חונדערטען צום

 מליסח חיין םעהר האנען תדעסטען בייזע
 סאנער דרעס און סלאו? דער איכער נים

on סיינפר קיינער, און יוניאן,  DPU 
ארייד נים םןחר םאכעד דרעס און יזלאוס

•איטײאישע פון ווירװאר » אין ׳פיעיעו
JIOOPP
דזיםםארי• עפענען.דעם צו כנוד דער

 נעװארען אפנענענען איז סיםיע ׳פען
 סעסרעסער־טרע־ אינםפרגעשאגאל «ום

 טי״ רעם ת*ט ער נאראף. נר, זשורער,
כאטער־ פארגענדע וי סיט נעעפמנט טי»

JP1J1P !
op דדוי־ » װי יאהר • פונקט איז 

 ־*vn ?רינ אונז האט שו;א םענדיגןר
 חיח צוױי־ם־סינ? א װי חאט און קלערט

דאנס » אבער נאדען. אונזער צוראיעט

 םאנופעקטשװערס בעטען קאמוניסטען
שלזם 8 אוןאדס׳שתדלן די ראטעווען צו

 דער איז ױניאן דער פון פײנד געװארעגער אץ כעאםטער געװעזענער א
קאםוניםטען. די פון נןזםען אינ׳ם רעדט וו*ס באלעבאםים, די צו שליח

 און גוט זײן װעלען קןןםוניסטען די אז אננעכאםען װערט גאראנטי —
 װי כאוױיז כעםטער דער איז ד*ם — נןןבנעבען• אלץ װעלען און פרום
 געזונסען, זײנןון זײ װײט וױ אץ איז םפלח קאםוניסםישע די גחיס

זינטאן. פרעזידענם ערקלערט

 די םון איבערנעבענודים און םדייהייט די
 יאהר נאנצע דאס סיר זײנען םיטנרידער

 היינטינעד דער און בארנ־ארוי)• גענאננען
 DPKC לענעדינער א איז אינסטאלײשאן

 — •ראגרעס נעסאכט האבען סיר אז
 אינטערנעשאנאל אונזער אין יישנרעם
 סעלד דעם אױף •ראט־עם און געשיבטע

 בא• דאס איבערבויאוננס־ארנײט. םון
 באריהם* די םון אױסדרוש דער אז װייזם,

 און טיר םארען צוםײלט װערטער: טע
 jup ניט איז םיר, שטעהען פאדא״נינט

 רא־ פאהט. וױריזליבער א נאר םראזע,
 נעדענפען מייטעד אויו• דערפאר זיטע טיר

 אויב אין, ײערטער די פון באד״טומ די
 דער צו טריי און אײנע זיין וועיען מיר

 נעקסטעז צום מאכען מיר װעלען זאו,
םארטשריט. ריזינען יאהד

 האט — םארנעםען, נאר דארוי ״מען
 סלײנ• אלע אז — נעזאנם, נאראוי נר.

 די נאר חאבען וינען איץ *ח ליגי^ײײז
 אינטערדעיצאנאל די ױעט דאן ;יוניאז

זיר״ צו ?יכיען בל״דיצנער
 נעענטפעיט האבען אנוועזענחז די

« י1אוי (אלוס )2 ז״

 פונקם איז הױז י װניפי
 וױ ותסןןו איו שיין אזױ

• אץזוםער
 עגדס װיק פאר אײר רעגיסטרירט

בורטהדעי. לינקאלנס און

 װאקײשאן א װערט חזיז ױניטי די
 איע פאר יאהר, גאנזיען א םאר ■יאץ

 םיר םרײגד. און סינ^יידער אונזערע
 ארכיײ די װאס צופרידעז, זעהר זײנצז

 די מעהרער אםאל װאס אנערקענעז טעי
 הויז ױניםי אונזער םון נאטותשענקײט

 ער־ איז נאטור די צײט. װינטער איז
 זוסער אין יאהרצײםעה אלע צו האבען

 אין און װינטער, איז װי גוט אזױ
הערבסט. אין װי ספרינג

 אוגזעדע םון םארלאנג דעם אױ^
 אונ־ םיר האבען םרײנד, און מעטבערם

 ױניטי דער אין קאטעדזש בעםטען זער
 ספעציעיען א םאר׳ אײנגעאדדעגט חויז

 אונזער אױםענטהאלט. וױנטצרדינען
 דלר אין אטרעקשאן װינטעױדיגע גחנסטע
 אױף םילאץ סקעיטינג דער איז ױניטי,
 יאנ• מײ< אנדערהאלבען שעהנעם אונזער

יײק. געז
 םולע האבען םיר װעלען וזאײיאהר

 די און ביירמדעי, יניןאלנס5< םעג דרײ
 דעם אויסנוצעז קענען װעלעז ארבײסער

 אויםעג־ קורצעז א םאר װיס־ענד יאנגען
 עס הויז. ױניטי ישעהגער דער ,אין האלט

 װילען װאס יעניגע, די פאר ראטזאם איז
 ױגיטי דער אין װיס״ענדס די סיצנדעז

 רעגיםםרי• גלײר זיך זאיען זײ אז חױז,
 דעפארנד עדױהיישאנעיל דעם ׳אין רען

 טעלעפאן סםרים. טע16 װעסט 3 םענם,
, .2148 םשצלפי

 איז טפלח שרעקליכע די גרויס וױ
 זיײ װאס געזעחױ, װאנדאלען דעם םון
 זא- אין צייט שמיס א פאר געװעז נען

 סאכעד דרעס און קלאוח חגר אין טעל
 סאקט דעם פון זעהן מען קאן ױניאן,

 לעצטען חאט זינמאן םרעזידענט װאס
 אינסטאלײ• דעם אויןי אנטדעסט פרײטאג

 נאארד. דזשאיגט דער םון םיטיגג שאז
 זיך חאט ■אסירוננ םאקטמזער דער םון

 חנר• צרשם אלײן זיגםאן פרעזידענט
o פאר שעח פאר א זואוסט n אינסטא־ 
 כאזײ• געוועזענער א סיטינג. לײשאן
 איגטערגע״ חןר סון באאםטער טיגטער
 גע• באשטיםם איצט איז װאס שאנעל,
 ?ײער איס קאםוניסטצן די פון װארען
 א אאגערוםען חאט ציבור׳/ ,שליח
 קאונ״ אינדוסטריעל פון׳ם םענש הויפט

 א פאינמלימט איחם פאר האט און סיל
 םיטגליד םרײצר יעתר װאס גמשיכטע,

עד װײי םארגעניגעז, גרויס האבען וועט

 זײ גרויס וױ נעשיכטע דער םון זעחט
 װאס הרשע, הטן on םון איז ס«יח
 סאר• איגטערנעשאנער די געװאלט חאט

םיליגמ[♦
איבעדרא־ עפעס חעלאו! חעלאו!

ס ע^ !ש
 איג• חױי םת;ט — איז? װאס —

סאגוםעקטשורער. סײד
 ״אײד םאר םארשיןאג א חאב איך —

 םאלנען, נאר םיד וועט איתר אױב דאס
 װעט װאס זאך, א אױפטאן איזזר װעט
 כמד אינסײד א<ע םאר סענזאציע א זײן

 םאר איבערחױפט און נופעקטשירצרס
 תר איס אזױ... און אזוי םר. אײה
 א זײן עס װעט זאך דער םון שדכז

אױפטו... גיױסער
 v̂ש װאס פײן.*. ?עחד #מײז זעחר —

איג״ חנר סחמם — אזױנס? דאס איז
)19 וײי אויוי ןאלוס

יאנואד &ען28 דעם דעפארפםענפ • עדיויזישאנאל פװ פייעחננ יעחרליכמ נרױסע
 זיננער כעסטע <י שפראנען, אלע אץ לידער פאלקס םיט קאגצערט רײכער
 טאנ״דאונטער״ און בענד דזשעז ערשט-קלאסיגער אן — ארמיסםען, אדן

 דײר םיט טראמפײטער״ ״םיסטישער וויטםאנ׳ם וואלט — חאלםדנג.
.פערזאן. 100 פון ב»טײליגונג

 םארבלײכעז צײט װאכען צװײ נאר
 אונזער םון סאנצערט גרויסען צום ביז

 װעלכער דעפארםכמנט, עדױקײשאנאל
 דעם אװענד, שבת שטאטםי^ן זועט

 םון אוידיטארױם on איז יאנואר טען28
 סקול, הײ אוירװינג וואשינגטאן דמר
■לײס. אוירװינג און םטרים טע10

 גע• דיזער םאר צציעי1ס װערט עס
 יראנראם, רײכער א צונעגרייט לעגענחײט

איבערדאשצן. זועט װאס
̂ם ורערען אויפגעסירם וועט עס װאי

פארצײבניס אינהאלט
.2 נוםער ,גערעכטיגקײט״,

 'PDinip.D—םימן9גײנדג ױגיאן .3 זײט
סײנונגצן.—!סויםען—כרױו .4 זייט
ביאליס מאריס ■ײדזא: *יקאגא׳ר .5 וײם

אעײין. אב•
עדימאריעלס. .6 ?ײט
 נײעס לאנג. ח. ־- אײעק ייז יאר » .7 זײט

קױרצסאן״ נ. —לאקיל« פון
 איטפנינאצ .8 זײט

 נייצי v חע*ין. ם.
דעסכיצעד. פ—לעמי

̂נרעגגען אדי• ער׳פאער דעד .9 זײט  ױרי
 י דאזענמת. — יזײ גיייסצז חגם

קיאגיס. opmo — בדיײ
fo .10 וײם r (ארציילווג) — •4קארלי אכ

 װירער עחוײלפ נאארד חע סליװלענדער נײןר
סאפאװססי אכ. און הרײנולער ווײס־פחןױחונם

 אינםטאלירט לײבאר״ אװ ,פעדעריישאן קליוולעגדער דער פון •רעזיחןנם
צופרידענ• אױם דריקען נױםגלידער — בעאמטע. ניי־ערוועהלםע די

יאהר. לעצםען פץ כעאםטע די פק אויטםו חןם םיט חײם

נײעס *ערזאיגי יאנײלע יליצ »’« pur DiW יער

רוױילטע די  •un עגאטעד*ו5חד ג̂י
 ותר פין בא»רד תשאינט סלױולי^ר

 זײנצז ית^ דדעסמאכעד און ?לאוק
שכת, לעצסצן געווארעז איגסטאיירט

W2 o n\ .יאנואר
 מד איו םיטינג אינססאלײמאז חור

 איננתתמוגססםע די ®ח אײנא <( ,.
 טר אפגצחאיטצן ווען איז װאס סיטימען

m m ז יױן סלאוק קלעולעגדש־י אין ו  װ
 יואסאנס ייו םיםיגג דש־ ימיאן. םאמנר

 tMonyrp סריינד, לואים פדן נוווא^ן
a ®ח n יר־ ױק איז בצאארד. דזשאינם 

a מרײנד חאס man אפעגזנגס rm* אז 
m דאס אבוואחל m איז 1827 יאחר

8 am  m n אימר שנױמד a n סיםי־
----------------------*m  m

o םיט זײז שםאלץ ױניאז די קאן דאך n 
 אונטער־ געלוגגעז ױניאן •in ס׳חאט וואס

 קלױר איע םיט אגריםענם אן צזשרײמן
ר ^ ע  מנדע״ שום אחן םאנוםצקמשורצר ל
רוגנען.

on  *w וױ an זײן האט טשערמאן 
mm אױםגע ער חאט געענדינטtאnרם 

n אפצוממנן דציענאטצז n y^t יאקא״ 
 אין 27 ^36 יאסאיעז די נאריכםען. <ע
n אין חאבען 42 r n ד באריכטעז  ת

 איז םיסינגען זײשת בײ *ר קלאר׳ם,
 אוים״ ןnגעװא באשלאסען אײגשסיסינ

 די צי וונערקענונג אח ראגק צודדיקען
 םעהיגער זייער פאר באאסנת יזגיאן

צו געבראכט חאט om פיחרשישאמם
)1* ויי•

 מיסטישעד ״דער פאעמע וױטםאנ׳ס
 נױ אין מאיל ערשםען צום טרומםײטעד״

 האבען ■ערזאז הונדערט װי מער יארח.
 און ראיען זײערע איבערנענומען שױן

m פיײסע חאלםען v"i .די פראבעס 
o y ^ i םאר חומען 'tn y ,אוהר 3 שבת 

o נאר גילײר נאכםיטאג, n פין לעקטשור 
 אן זיך <זויבט רyלכyװ םוסט^ י. ס א.

.530 רום איז נאכמיטאג 1.30
nn ״כ?יסטישyאיז טרוכפעטאר״ ד 

 פין בילד םרוים yסטnג װיטמאנ׳ס וואלט
 דער אין מזןנשהײט, רyונםםיגpצו חס

 שיצדערט ;הײטyםארגאנג ח\ר פון ליכם
yאײנדח אן רpסDולyנ^ואלדײ םון בילד ן 

a םון pyamy:געז n יײnגnמענש״ ר 
n םון ומנלט א אין חײט y o r ײרען. און^ 
 דיזען אין רy הטyt אוינ ליכטיטמ זײז סים

o סיז «i?y^y די ?אכמי n דוד חײנםינעז 
צוקונםט. זזאםנונגסםו^ג א און

ypiopyoo an? אויםנ וחגרםcyירט 
 ביליץר, yדיגyבyל yin'KniD 20 אין
ly^yor א?םיאחצן די ײח

m זײ א?ציאן. די םאר in i א?אטיאנירט 
 פון םארםאסם סוזיק, niy3naroiM םון

mogpp .ניט סווי צום ?אמיאזיטארזצן 
 ׳צו?ונפט רyד פון נביאות זײן וױםםאן
 א דורך םארגעשטעלט וחצרט ומלמר

yסטyםישyא בעת ׳םאנץ ז nywo>*ruo 
 oiyi^noyn פון yאד די זיננט כאר

מ ע סיםםאני^ ני
i םאר n םון אויםםירונג o n •ספעק 
Pypio אינט א &אר?וכמח וחןםy•רעסאג 

iyo ,אין סאנ^רם iyt>jm oy |y^jni
ארטיסט^ yooyl די ןyטײליגMב זיר

 אין לירץר םאל?ס זיננ^ וחגיזנן װאס
שיראכ^

o גאך n טאנצען מען וחנט ?אנצערם
imp).<a א̂ױ


