
 און סשער, די איבערגעגוםען סםאיצײשאן
 Dtyory?■: ?יר רעדע יצעגגעדעך א אין

a אין אױםגאבען רי ודענען n .ער ױניאן 
 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

 ביזנעס• געוחנזעגער און ר^וזענבערג
 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

א̂! װירסזאםער םער און שטארקער __ױ̂נ
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אזיינער ך יאנמר, סען12 *ווע̂נ חןנערשמנ
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m אױםמניס׳נז יועא׳נן םראמן לאקאצע װיכטינע ini.
זיין. אנוועזענד םוז כיעטבער יעדעך

װ טי קו ע קז ד ע ר א א ל ב א ק א 23 ל
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,

תט  םון שטיפונג דער םון געאיגנען. ניט ו
 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
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אונזערע אז אכט, אין נעםען «ו נעבעטען זיינען מיטנ^ידער די

וחנרען אינעהאלטען װעצען
ען ז , די נ א ט נ א ם מ ע ן9 ד ע ר, ט א אנו ר 8 י ה ט או נ ע ו או

:ח?'ם פסלגעגדע די ין א
ן או ן ד או  סטריט. טע5 איםט 210 האל, כעטחאװען אין — ט

ם ע ל ר א  םםריט םע108 איסם 62 סענטער, םאציאליםטישען — ה
ם ק אנ ר  עװ. װאשינגטאן 1581 זנענטער, רינג ארכײטער אין — ב

ל װי אנז ר םטריט. םעקםאן 219 לײםעאום, לײבאר אין — ב
 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

װ טי קו ע קז ד ע ר א א ל ב א ס א ם) 9 ל ר ע ש ני םי ) m .י. װ. ג. ל
םענעדזשער. קוירצםאן, j טשערםאן. קױטםאן, ל.
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ט כ א מ ע ץ, א נ ע עז  װערעז ױט טאר וױיער־ברעטלאד קיץ דאס ג
t עס שטאםען, ברענענדע אנדערע אדער האלץ אױף צוגעשלאגען o 

פ^יער״פרוןן. דורכאױם ױין
 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

״ז די ניןך םפימערם אייד ןןןרקייפען םיר י«סע;*.¥1מי־דע”ל דעם «יז יילפ נ
טארקעט. אין םאשינם פינקיננ בעסטע די אויך האבען םיר
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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
 ארבײטער, עטברוידערי באנאז ,60 <&ל

 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
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סקוהל דעזײנינג מיטשעל
nrr• jo’s n  |ig, נארמנם*. טאר ליידים און טיײדער הינחנר און םיםזןס
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jbw* jorm* tpr• י«• nm טורספנספ raa פיײדפד. ספנש

A יאחר. 60 אימנר מנרינדצט  a
m עררײכם יז«ם ססול וי 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•ir r e,אחI  I f  dp
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■rrm ייספמפ am מנ«נ«ו m trim 1/«"(י(«י «ײ«ר ktiy 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
< םםער  בעםעז םיר שוך. מון אײניע דעם אױױ אדער וו

•’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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CERELHIlCKti 1'—(JUSTICE)

1*ודנפערנעמנ דמר nt ןו»ן מזיעלער
PRICE 8 CENT8,19■ יאגואר, «ער13 פר״טאג
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3 BJin  wארד
 דזשאינט צום ל. אוו .c m ®וז ■רעדדענט *ח שליחווז •עחענליכע כרענגט *רײד א־גאנײזער
 איד ־ װען דינסט, אײער צו דץ אימער װעלען ״מיר - אינטערנעשאנאל. דער צו און בארד
 פאר נעמען דך זאל מען אז נעקוטען שױן tm ודיט ״ױ - פארלאנגעך. אונז *רן נאר װעט

̂נט זאגט ארבײט׳/ גחיםע  ערוױילט װאנדער הערי — רעדע. באגריסונגס אץ דגמאן ירעד
 פון סטאלער כר. — לױפען. צו דך אנטזאגט מאזעד נ. נר. כאארד, ךזש. פון םעקרעטאר

טעלעגראמע. שיקט קאהאן אג. - טשערםאן. ערודילט io לאקאל
p רער טרן םיטנלידער אלע rp o i’a־ 
o סיט האנען ׳שאנאר n נאארד דזשאינט 

 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

o סיינפר קיינער, און יוניאן, n  DPU 
ארייד נים םןחר םאכעד דרעס און יזלאוס

•איטײאישע פון ווירװאר » אין ׳פיעיעו
JIOOPP
דזיםםארי• עפענען.דעם צו כנוד דער

םיע ׳פען  נעװארען אפנענענען איז סי
 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

)2 ז״« י1אוי (אלוס

 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
o םון איז ס«יח n װאס הרשע, הטן 
 סאר• איגטערנעשאנער די געװאלט חאט

םיליגמ[♦
 איבעדרא־ עפעס חעלאו! חעלאו!

!שע^ס
ט — איז? װאס —  איג• חױי םת;

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
ר איס אזױ... און אזוי םר. אײה  ת
 א זײן עס װעט זאך דער םון שדכז

אױפטו... גיױסער
 v̂ש װאס פײן.*. ?עחד #מײז זעחר —

איג״ חנר סחמם — אזױנס? דאס איז
ײי אויוי ןאלוס )19 ו

 עדיויזישאנאל פװ פייעחננ יעחרליכמ נרױסע
יאנואד &ען28 דעם דעפארפםענפ •

 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
^ן זועט םי ט א ט  דעם אװענד, שבת ש

o איז יאנואר טען28 n םון אוידיטארױם 
 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 װא̂י

ט ל א ה נ ס אי בני ײ צ ר א פ

.2 נוםער ,גערעכטיגקײט״,

מן9גײנדג ױגיאן .3 זײט  'PDinip.D—םי
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

 ױרי^נרעגגען אדי• ער׳פאער דעד .9 זײט
ײ גיייסצז חגם מת. — יז ענ  י דאז

ס. opmo — בדיײ אגי קי
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

 •un עגאטעד*ו5חד גי^רוױילטע די
 ותר פין בא»רד תשאינט סלױולי^ר

^ דדעסמאכעד און ?לאוק ת  זײנצז י
שכת, לעצסצן געווארעז איגסטאיירט

W 2  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 an 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.

o n  *w וױ a n זײן האט טשערמאן 
m m 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
n n ״כ?יסטישyאיז טרוכפעטאר״ ד 

 פין בילד םרוים yסטnג װיטמאנ׳ס וואלט
ס  דער אין מזןנשהײט, רyונםםיגpצו ח

 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 a n? אויםנ וחגרםcyירט 
 ביליץר, yדיגyבyל yin'KniD 20 אין
ly^yor א?םיאחצן די ײח

 א?אטיאנירט mini זײ א?ציאן. די םאר
 פון םארםאסם סוזיק, niy3naroiM םון

mogpp .ניט סווי צום ?אמיאזיטארזצן 
 ׳צו?ונפט רyד פון נביאות זײן וױםםאן
מר מל  א דורך םארגעשטעלט וחצרט ו

yסטyםישyא בעת ׳םאנץ ז nywo>*ruo 
 oiyi^noyn פון yאד די זיננט כאר

מ ע י סיםםאני^ נ
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
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מ נאגריסט גרין פרעז. ײןןול  אינסטא־ פ
ד דזשאינט יארקער נין פון רישאן אי נ

)1 «ײ■ in (שלוס
 אײא־ מיט באמערקונגען אלע די אויף

 אוים־ זײ האבען דעם דורך דיספעגםען.
איעשטיםינקיים. זייער געדריקט
 םארגע־ דערגאו האם באראוי בר.
 םארשטע־ רי נעסט, אגוועזענד די שטעלט

 אװ םערער״שאן אדערילעז דער םין הער
 גע־ איז רעמצר ערשטער דער לייבאר.

 םעיטס םײנערס. די pc םעיטס דזש. ווען
 די באגריסם האיציג רעדע זײז אין האם

 נאםען אין האט ער אינטעתעשאנאל.
 איגםערנע־ די געדאנהם מײנערס די םון

 און הילםס-ארבייט איהר םאר שאנאל
 איגטער־ די אז זזאםנונג די אױסנעדריקט

 הילםס״ איהר פארטזעצען װעם נעשאנאל
 אוםשטענדען איהרע וױיט וױ ארביים
 האט ער^ױים, ערלױבען. נאר װעלען

 חאט אינםערנעשאגאל די אז געיאנם, ער
 אבער םראבעלס, אײגענע איהרע איצט
 די םון סםר״ל דער ״טראבעל׳/ יענער

 און צרות, אלע אריבער שטײגם מיינערס,
 ארביי־ גאנצער דער סיט טאז צו האט ער

 אפע־ ער האט דעריבער טער־באװעגונג.
 אפ־ ניט זאל הייף נויטיגע די אז לירט,

װערען. געשטעלט
 די םון אפלאדיסמעגטען װאריםע די

 םיט־ די אז געוױזעז, האבען אנװעזענדע
 ברודעד אכט אין גענוםען האבען גלירער

אפיל. מעים׳ס
 דאס געגעבען באראו* בר. האט נאכדעם

 םארשםעחער דעם שיע, ■עטרי? צו װארט
po סאבװיײארבײמער. די

 רעדע קרעפטיגער א אין האט שיע
 איגםערנעשא־ די געלױבט און באגריםט

 חילוי םאר אפעלירט אויך האט און גאל
 װאריטע קרעםטיגע, זײן סײגערס. די צו

 בײ אױסגענוםען שטארק זעהר ׳האט רעדע
 אפלאדיסםענטען די און אנװעזענדע די

האל. דעם םארזזילכט האבעז
בא־ בר. האם רעדגער בױדע די נאך

 אר- ל. אװ ם. א. דעם םארגעשםעלם ראף
 v װעטעראן, ױניאז טרײד און גאנײזער

 טיוד ױגיאז םרײד אלטער דער םרײגי.
 א איבעתעגעמ*! ערשםענס האט רער

 אינ־ דער צו גרוס וואריםען הערצליכען
גרין. ירעזידענט פוז טערנעמאנאי
םי־ צום נעקומעז בין איך ״אײחנר

 אאגע־ גרין •רעזידענם םיר האם טיגג
 נעזאגט, םיר און טעלעםאז אוים׳ז רוםען
 אינסטאיײ־ הײנמיגען בײ זאל אץי דאס

 pd נאטען אח וױסעז לאזען מאךמיטינג
 םאל אלע איז זי אז ל., אװ ם. א. דער

 אינטעתע^זאגאל דער חעלםען צו גרײט
 א. די זײן. נויםיג וועט פאל אין
 מעהנע אזא שעצען צו װי וױיס <. אװ פ.

 <יי אינטעתעשאנאל די װי ארגאניזאציע
ױניאן. װאירסערס גארטענט דיס

זאגעי, אויד אײך איך זױ< ״פערזענליך
 איך אז — םארטגעזעצט, פרײניץ האט —

 אינםערנע^אגאל די װאס גוכז זעהר ווײס
 אוים־ איהרע מיט באקאנט בין איך איז.

 אינטערנע־ אלע געדעאן איך םואוגגען.
 איזזר פס אנזזויב דעם םון קעםפע שאנאל

 די םיט באקאנט בין איך צקזיםטענץ.
 חאם אינטערנעשאנאל די װאם לרבנות,

 אר״ אנדערע םאר און זיו םאר געבראכט
 צייטעז, ערנסםע איהרע אין נאניזאציעס

 םאק• די מיט באקאנט איז עס וחנר אוז
 ארגא־ אנדעד קײז אז צוגעבעז םוז טען

 ניט םיל אזוי האט אםעריקא אין גיזצאיע
 ארגא־ םון פרינציפען די פאר אויםטןטאן

 אינטערנעשא״ די װי ארכײט ניזירטער
 װאס ציים דער איז איצט, אפילו נאל.

 בי״ אזא דורך םאכט אינטעתע^זאנאל די
 און חעז זי וױ םעהר זי םוט צײט, מערע

םליכט. ברידערליכע איהר גיט פאתעסט
 אינטער- דער פון דעתרײכומעז ״די

 בוכמטא• גאלדענע טים װעלצן נעשאנאל
 געשיכ• דער אין ווערען םאחפריבען בען
ארבײטעז-באוחנגוע״ דער פון מע

 באנלײט זײנמן ווערטער םרײגי׳ס
 •■לאדיס־ שטורמדיגע םיט נעװארען
סענטען.
 אמעזעוזענע די פון רעדעם די נ^ד

 דעד קאפלאן, בענדזשאםיז חאט נעסט
 איצטמער ^ון טשערמאז ארויםנעהענחנר

̂  לאקאל פיז םענעדזשער ערוועחלטער
ד באארד דזשאיגט אלטע די באראנתט  ח
 סאאפעראציע^ דער םאר לעגאםעז

 •רעזידעגם fm מגעמו״ איחם חאבען ויי
 שעתנער תרצםטי^עה א אין האט דגמאן
 נײ־ערוחנחלטען חנם באנדיםם חנדע

 אגדערעס צװישען באארד. חשאינמ
:געזאגם אזוי זיגמאז •רעדחנגט חאט

 וזיסםאריע דער אח פריהער ״קײנםאי
 דורכגעםאכט. ניט אזױנס מיר האבען

 קא־ די װי אנשיקעגיש אזא איז קיעפאל
 אר־ דער אויף געלוםען ניט םוניסםישע

 װײנדזע־ קײן אבער בײטער״באוחגגונג,
 אז געצוױיםעלט, נים זזאט פערזאן העגדע

 און ברעכער דיזע וועלען סווי כל סװי
 מפלה. םינסםערע א כאפען שטעכער

 םעראר־םא• זײערע אומשעהיגקײט, זײער
 פארלױמדונ־ און אינטרינעס זײערע ׳טען
ד האבעז םעשים סקעבישע זײערע גען,  נ

םפלה. זײער צו ברענגען טוזט
ױניאניס־ םרײד םרײע איבעדגעגעבענע

 אנ־ סוט דעם געגעבעז םיר האבען טען
 <ןאםױ דער אט םיט קאםף א צוהויבען

 םיט האט װעלכע דיקםאםור, ניסטישער
 אויף סםרײק א ארויםגעצװאוגגען גװאלד

 יע־ אז גלויב, איך אח תלאולםאכער. די
 מיםגליד עהרליכער פארשטענזײגער, דער
 זא־ ןײ אזוי װי לעסאן א געיערענם האט
 צו נאציהעז צוקוגםט דער אין זיך לעז

 קליקע קאמוניסטישע די ױניאן. זײער
 אבער אפנעזוישט, איז ױניאן דער םון
 תײ| םארנאכלעסיגעז ניט איצט טאר מען

 צײט רי געקומען איצט ס׳איז ארבײט.
 רײדען. אנשטאט האנדלען דארח פען װען
 ארגאניזאציאנס־ארבײט. זיך םאדערט עס
 קאםפײן שטארלער א זיך פאדערט עס
 זיר דארםען םיר מאכער. דרעס די בײ
 און םוט פינאנצען. די םאר שרעיזעז ניט

 איבער־ אח ארבײם זאך, רדע אין גלויבען
ערםאלגי ברענגען װעט געבענהײט
 סטרײין אין ארויס זײנעז מיר ״אײדער

 געווא־ אונז םענשעז האבען 1910 אין
 די ארױםרוםעז ניט זאלען םיר אז #רענט

 מא־ טיר וױיל סטרײ^ ס^אוקטאכער
 phn'B «ו האפ סיט געחאט ניט כען
 די און גלויבעז דער אבער קאפוי. דעם

 גויטװענדיגלײט דער אין איבערצײגונג
 אוגז בײ גמװען איז סםרימן דעם םיז

 נע״ ניט וזאבעז םיר און שטארק
 רעזולטאט דער און וואדנונגעז, די םאמט

 טויזענט זעכצינ באװאוסט. איעמען איז
 פאר״ מאן אײן װי האבען קלאולמאכער

 אויםגעבױט האבען אח שעפער די לאזעז
 מוט ארגאניזאציע. םעכטיגע שעהנע, א

 )מא־ וועט איבערצייגונג און גלויבען אח
 אן םאר ארגאניזײשאךדרײװ דעם כען

 סײ און םאכער דחןס בײ סײ ערםאלג
סאכער. קלאוק די בײ

 ױניאן דער םוץ םיהחגרשאםם ״די
 ארגאניזײ־ יעדער אז זעהן, םוזען װעט

 געםאכט איצט וועט װאס שאךדדײװ,
 געוױנ״ מאטעריעלע ברענגען זאל ווערען,

 מיט־ יעדער און ;םיטגלידער די פאר סען
 צאהלען טעטיג. זײן דארםעז װעס גליד
 נו־ קײז םאר ניט נאך מאכט אלײן דױס
 סיטנליד יעדער יוניאז־מיטגליד. םזןן
 אכ־ צײט ביסעל א אםגעבען דארםען װעט
 װאי בילדינג דער אין אז געבמן, vצ טוננ

 דעדביי בילדינג דער איז אח ארבײט ער
 גע־ איז עס סקעב־שאם. סײז ניט״זײז ,זאי

 ארבײט און ארבײם, פאר צײט די קופיען
וועחנן.״ געטאן סוזעז וועט

 זינר פרעזידענט איז געוועהנייך, װי
 שטורמדיגע םים געװאחנז באגיײט מאן

 ברר האט איחם נאך אפראדיסמענטען.
 באראנ־ ױםף םארנעשטעלט באראף דער

דעס.
 ארויםגערוםען האט באראנחןם ױסזי

 בא־• ענםוזיאזם, אויסערנעוועהנליכעז אן
 אפלאדיסםענ• שםורםישע אח גײסטערונג

 זײן בײ םײ אנוועזענדע, די בײ טען
 זײן בײ םײ איז האל איז ארײנקוםעז

 בא־ מעהר נאר און ;רערעז זיך שטעלען
 האם.באראנ־ ענטוזיאזם אוץ גײסטעדונג

 ווען מיטנלידער די בײ ארויסנערוםען דעס
ru זײז האם ער n .עולם דער םארענדינט 

 אח אויםגעשםעלט םאל צװײ זיר האם
 ליבע זייער ארױסגעצײגט איהם האבעץ

אכטוגג. אח
 גלעגצענדער זײן איז דאט באראנדעס #

 קײן ניט איז ער וואס באדױערם רעדע
 ארבײםער־בא״ דצר אין םוער אםיציעלער

 ארגיי־ דער אחן זיך פיחל ״איך וועטנג
 װאסער״ אחן פיש א טער־באװעגומ.וױ

 אן נענעבען חאם ער געזאגם. ׳האטיצי
 ראלע, םפעבישער דער וועגען איבערבליק

 רורך האט קליקע סאטוניססישע די וואט
 נעשפילט עסזיסטענץ זייער םון צײט דער
 איבעראל. ארבײמער־באוחננונג דער איז
ארבײטער־ יעדעז אין ייגיאז, יעדער אין
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ן ע ל ג ו ר ט ע ע ג ט ע מ ם י ג ר א ם פ פ א נ ר ש ע ר ײ  א

ן ע ם ע ן נ י ט א נ א ר ה ע ײ ־ ז ע ל ב ־ ״ ט ײ ה ײ ר ם ^ 
. ל ע ס ם א ז ד י , א א ה ר ב ט ח י ר ט ע כ ל ע ו  ו

ן ע ר ם א ר ט א ז ם ײ ל ק א ן ם ײ ם ק ו ל ט ש י  נ
. ן ע כ א ס <ןײז ם י ם א ר פ ם א ט ק י ײ ם ײ י ז  ז

ן ע ז ו ח ם ר ם ע ר ר ע ט ײ ב ר ג א נ ו ג ע װ א ״ ב ג  אי
ן ע צ נ א ט ג א ר ע ג ם י ו ׳ א ׳ ! ן ע ר ע װ

m"K י־־
י ע ד ט ל ה ע װ ר ע ײ י ע נ ם ל ה א צ א  ב

. ע ט ם א א ב
ך ײ ל ד נ א ס נ ע ׳ ס ע ד נ א ר א ע ב ד ע י ר י  א

ר ע ט ד נ י א ש ז ד ד ר א א ז ב ע ט א ר ט ע נ ו  צו צ
ר ע ט ד ײ ב ר ן א ן םו ע ל ה ע װ ר ־ די ע ל ה א צ א  ב

ע ע ט ט י כ א א ר װי ב י ו ן א ן םו א ם ר ע ש ן ם  או
ן י םו , 4 ד ט ײ ל ר ע ש ט ־ ס י ױ ס ו א ן װ ע ם ע נ ר א  ם
י ר ד ע ט מ ע ־ ט פ י ו ן ה י י א ע ר נ ע ד ײ ש ר א  ם

. ס ע ט י מ א ק
ר א ם ם ע ט ד ס ן א ר םו ע ם ע ר ק ע ״ ם ע ר  ט

ר ג ח ו ש ן ז ע נ ײ ט ז ר י נ י מ א ז נ ע ר א מ ע י נ ױ ו  צ
ן ע ט א ד י ד נ א ־ ק ־ י ־ ר ע ר ה ג ח נ א ז װ י ־ ב. א א  מ

ר ע ר #ז ע ר ד ע ד ג ע ה ע ג ס י ו ר ר. א ע ט ע ר ק ע  ס
ר ע ז א ט מ א ך ה י ן ז ר םו ע - ד י ו ט א ד י ד נ א  ה

ז ע ג י ו צ ע ג ס י ר ו ז צ ט אי א ן ה י ר א א ע נ ה ע  ש
ע ד ע ט ר ק נ א ד ע ן ג ע מ ע ל ר א א ם ם ע ד ד ו ב  כ

ח ן א ע ױ ר ט ו ס צ א י װ ר ר ע ד י ל ג ט ױ ן כ ע ב א  ה
ם ה י ט. א ל ג ע ש ע ג

ס םון ד ע ז א ע ם ד ע ט ר א ך ה י ל ז ײ װ ר ע  ד
ר ע ם ד ל ו ט ע ס ו א װ ר ע ן ד ן םו ײ • ז ה א י ־ ג נ א  ל

ר ע ג י ר ר ע נ ע ב ע ג ר ע ב י ט א ײ ק ג י ט ע ן ט ר אי ע  ד
. ז $ י נ ר ײ ע ז א ז ם י ן א ײ ר ן א י ר א ע ־ ד ג  ױ

אז ען י ר װ ז ע י ך א א ן נ ע ג נ א ג ע ן נ י ־ א ע י  ג
, ס ם נ ע ן ם ע ד װ ז ע י ך א א ען נ װ ע ־ א ג ײ ל  ק

ר ע , נ ל ע ג ג י ן א ט או נ י אן ז ט ד א ר ה ר ע ד ס  כ
ט נ י ד ע ר ג ע ל ד א נ א ש ע ת ע ט נ י ט א י  אן ט

ר ע כ י ל נ ה ע ו ו ע ת ע ס י ו ט א ײ ה ײ ר ן ט ״ או  אי
. ט ײ ה נ ע ב ע ת ע ם ב א ה ׳ ט ס י ן נ ע ם א ר ט ע  ג

ז ײ ן ל ײ , א ל א ז מ י א י ר א נ א ש ע נ ר ע ט נ י  א
ל א ם ז ה י ן א ע ם ן צו רו א ע ט ס ױ ו ע , ג ט ײ ב ר  א
ן ר או ל ע א ן זיךי ז ע ג א ז ט נ ו א ן צ ע מ א  ם

ם ן רוןי. ח
ז י ם א ע ז ד ע ט צ ע ף ל מ א ק ך א ש ק ז ע י  א

ר עז ע <ו ע ר ג ע נ ײ ח א י ם ע, ד ט ש ר ס ע א  װ
ם א , ה ן ע נ א ל ש ע ג ר א ז ם י א ײ ר י א ־ ס ע נ ז י  ב

ס ט נ ע ש ז ז ד ע ל א , ז ן ע ר י נ ג י ז ע ס ר י ו • א ס ע  ר
ט ה ע ר צו פ י ן ז ב או י ל ו י צ ן ד ע ס ע ר ע ם נ י  א

ח ר ם ע . ד ן א י נ ר ױ ע ז א ט מ א ־ ה א ר פ ש ר א  ם
ען ך כ י ו ר א ע ט י ױ ו ו ן צ ע ט ײ ב ר ־ א ר ע נ ו  א

ך י ל ד י ר מ א י פ . ד ן ע ס ע ר ע ט נ י א ך א י נ ױ
ר ט ע א ז ך ז י ך ז י ו ט א ל ע ט ש ע נ פ ף א י ו  א

ם ע , ד ג י א ם ר ס ע א י װ ן ד א י נ ט ױ א ע• ^  ג
ט כ א ט מ נ י ר ז ט ע א ן ה ע מ ו נ ר א ם פ ע ט ד ם  #א

ח ע א ל ן א ע ב א ט ה ל ה י פ ע ם ג ע ת ד ם ן א  םו
ע נ ײ . ז ן ע ג נ ו ר ע ל ל ר ר ע ע ד ע ר י ע נ ײ ם א א  ה

ט ס ו א װ ע ס ג א ס ד א ר װ ע ז א ט פ א ־ ה ר ע  ד
ם, ל ה ע ז צ עז א ר ײ ז ע י ן א ײ ר ן א ר אי ע  ד

ר ע ג ע ם ו נ ע ג ר ע ב י א ט . נ י א ש ז ד ד ר א א ־ ב ל י  ב
, נ נ י ט ד א ר ה ף ע י ו ע א נ ײ ן ז ע ר ס ק ״ א א ר ט ע  ג

ען ע ג נ ל ע צ נ ײ ך א א י ק נ ײ ח ב ס א ק ס ע י ד ד  כ
י נ ד נ י ד ל י ל ב א ן ז ע ס ו ק ס ױ ס א ע פ ־ ע ײ  ל

ש, י ן ט ם או צ י ז א י י א ט ד נ י א ש ז ל ד ר א א  ב
נ נ י ד ל י ט ב י ז צו נ ע נ ע ק ר ע ס ;ד ע י ז א י  א

ן י , א ג נ ו נ ד ר ה א ס א ט ע כ א ט ק ר א ט ד י  מ
ן ע ב ע ן ל ו . א ט ײ ק ג י ט ע ט

ר ע ז א ט ם א ז ך ז י , ז ן ײ א ־ ג א ס ט י ו א ־ ג א  ט
ט ג ר א ז ע ר ג א י ם ן ד ע צ נ א נ י ן ם ט םז נ י א ש ז  ד

ד ר א א ן ב ו ז א י ן א חנ עו ך ג ײ ר ג ל א ם ר ף ע י ו  א
ם ע . ד ט י ב ע ר נ ט ע א ן ה ע ש נ או ר עו ־ נ ײ  װ

ן ע ג י ד ר ע ג ט ל א פ ר ר ע ע ע ד י צ א ז י נ א ג ר ץ א  א
ט א ך ה י ט ז ם א ה נ ע ר ה ט ע ג א ז ט נ ר א ע ט י י ן  ו

ן צו ע ם י ו ר ל א ם ם ע . ד ט ם א
ר. ר ב ע ד נ א ז װ י אן א ן ד ע ב י ל ב ע ר נ ע  ד

ר ע ג י צ נ ײ ט א א ר י ד נ א ר ס א ר ם ע ט ע ר ק ע  ס
ן ו ר א ז ע י ו א ם צ ע ט ד ם - א ע ג . ם ל ה ע װ ר  ע

. ן ג ח א װ

ר. ן ב א מ כ א ז ה י ג א י מ י ט ש נ ײ ר א ע ד י  װ
ט ל ה ע װ ר ן ע ע ר א װ ע ר ג א ל ם א ר ע נ ע ש ז ־ ד ע  מ
. ר ע ש ז ד ע ט נ י ו ר ל ע , ד ע י צ ו ט י ט ס נ א ט ק א  ה

ר ע ר ד ע ש ז ד ע נ ע ט ם ם ר א ד א ם ב ל ה ע ו ו ר  ע
ז ע ר ע ו ך ו ר ו ם, א ד ו ד נ ע ר ע ם ע ר ר א י נ ו ז  א

י י א ט ד ײ ז צ י ץ א ר ן קו ן אז ע ף ט ר א ר ד ײ ל  ג
ן ע ט ע ר ט ו ו צ , צ ט ײ ב ר א ״ ס נ א י צ א ז י נ א נ ר  א

ץ ע ב א י ה ן ר ע ט א ג ע ל ע ן ד ע פ ר א װ ר א ם ם ע  ד
ם ק נ ו ז • י ר פ ע ע ד י צ ו ט י ט ס נ א ז ק י ם ב ע  ד
ש ד ו ה ח י ש ז ז ד ל אי י ױ ו ר ע ן ד ע ב א ״ ה ײ  ז

ט א ט ש נ ע א י צ ו ט י ט ס ג א ך ק ט ?י צ ו ג א ם ב י  ם
ן א ם א ס ס נ ע ז ס י , י ז ע ב א ן װי ה ע ב י ז  גע״ א

, ט נ א ג ו י ם י מ ש נ ײ ט א ל ה ע װ ד . ע ן ע נ א ם כ א  ה
ן ײ ט ק א ד י ד נ א ק ד ע ג ע ו ג ן צ ע נ א מ כ א ז ה י  א
ט י . ג ן ע ו ו ע נ

 באשפױמם וועט פדיייטאג נעקסטען
 דעם פאר םענעח^זער װעגען װערען

יאהר. נײעם
 סעקרע• םאר װאהלעז די װי גאכדעם

 גע• םארענדיגט זײגען טערי־םרעזשורער
 דער געװארען אויפגענומען איז ווארען,
 מענעדזשער, דזשענעראר א וועגען פונקט

 ער• קאנסטיטוציע דער לוים דארף װאס
רעפערענדום. א דורך װערען וועהלט
דזשענע־ איצטיגער דער האכםאן, בר.

 שטארקער א אין האט טענעדזשער, ראל
 איצטיגען בײם אז אנגעדײטעט, רעידע

 באנוצען דארף ױניאן די װען מאמעגט,
 םארםאגמ זי װאם עגערגיע ביסעל יעדע
 אזױ און ארבײט, קאנסטרוקטיװער םאר

 פארספענדט שוין ^אבען לא<ןאלס די װי
 לאקאלע אויױ צײט ביסעל היבשע א

 רעםערעגדום נײער א װאלט עלעקשאנס,
 ױנ״ דער פאר זאך אוםגעזונטע אן געװען

 א ארבײט. די שםערען װאלט און יאן
 דורכ־ און געפאלעז דארום איז פארשלאג
 * נעבעםען זאל האכמאן בר. אז גענאגגעז,

nm א אהז דערװײל בלײבען צו װערעז n 
 און לאנווענשאן דער איבער ביז רעגדום

 האכ־ בר. װאהילען. זײן זאתן דאן אז
 א דעם אױוי געבען צו צוגעזאנם האט כיאן

 םײ נעהסטען בײם ענםםער באשטיםטען
 םריײ דיזעז באאיד, דזשאינט םון טיגג
טאנ.

 חשאינט דעם באגרייםט קאהאן אב.
באארד.

 פון רעדאקטאר דער קאדזאז, אב. גענ.
 דזשאיגט דער װעמען ״פארװערטם׳/

 אינסטא־ צום אײנגעלאדען האט באארד
 םעיעגראםע, א צוגעשיקט האט ליי^אז,

:םאלנט װי זיך לײענט װאס
:מאזער געג. ״ליבער

 איך װאס שטארק, מיך םאדדריסט עס
 אינםםאלײשאן אײער צו קוםען ניט קען

 אפאינט״ פריהערדינער א צוליב כץטינג
 נױ אלעס אבער אײך װינש איך ®ענט.

ערםאלג. בעסטען דעם און טעס
אײערער, ערנסט

קאהאן״. אב.
 טעלע־ א צוגעשיסט האט צ לאלאל

:פאמט װי גראםע
 נייעם צום באגריסוננ *הערצליכע

 גענוי וױיםען מיר באארד. דזשאינט
 אלע• אײך ארבײט שווערע א םאר װאס
 װײסען םיר אבער #םאר שטעהט מען

 ווע־ קרעםםעז פאראײנינטע םיט אז אויר
 אונזעד איז איבערקומען אלעס םיר לען

 איהר אויף אוועקשטעלען צוריק ױניאז
 אונזער צו זאגען םיר שטאנד. גרויםען
 נא־ אואער אין ארבײט דער אין שטיצע

 מיטגלײ אונזערע םון נאטען איז און מעז
דעד.

צ, לאקאל באארד עקזעקומידו
 טשערטאן קאפלאן, ב.

סעק.-טרעזש.״ קאפלאן, בענ.
װאנדערץ. בר. באגריםט מאזער בר.

 מארגען אויף פריה, דער אח שבת
 צוגעשיקט טאזער בר. האט םיטינג, נאכ׳ן

 װאנ־ בר. צו טעלעגראכיע פאלגענדע די
:דער

לעצ־ געװארען ערוועהלט זײנט ״איהר
 םעקרעסער־טרעזשורער אלס אווענט טען
 יאהר. הײגטיגם םאר באארד דזשאינט םח

 אײד װינש אח װארים אײך באגריס איך
 אזוי זײט םארװאלטוגנ. ערםאלגרײכע אן

 דער איז מאגטאנ אפיס אין קומט און גוט
אםט. דעם איבערצוגעמעז פריה

םאזער״. בען

ע ס ױ ר ע ג כ י ל ר ה ע ג י נ ח ע ײ  מון ם
ל א נ א ש י קי ױ ד , ע ט נ ע ט ט ר א ם ע ד

ם יי ע ן28 ד ע ר ט א אנו י

)1 זײ■ פון (שלוס
 קלאםײ עדשט א םון ?לאנגען די אונטער

ארקעסטער. גען
 םון םײערונג די װעט יאהר דיזען

 א} אױ^ זײז דעםארטמענמ עדױקײשאנאל
 מאסשטאב. ניויסען אויסערגעװעהנליר

 אוג• םאר שאםען צו געטאן װערט אלעס
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 אין בא^וטען שויז מען קא( טיקעםס

 חופארט־ עדױקײשאנאל אין םרײ •נאנצען
 אין און באארד דזשאינט דער איז םענט״

ױגיאנס. לאהאל אלע

GERECHTIGKEIT
A Jtwl«h Labor Wookly

Published every Friday by the International Ladle*’ O enaent W orkers' Union 
Oflce: t  Want l l th  Street, Now T o rt, N. T . Tot. Cbolaea t i l l

MORRIS 8IGMAN, President A. BAROFT, gecretaiy-Treaanror
MAX O. DANISH, Id  Her

Subscription price, paid In advance. ♦I  — per year.__________
FTtiU y, January, IS, 1928Vol. X. No. 2.

Betend  es Secead Class nutter. April 10. M a s t  the PeetoUce st  Hew Tech, V . T,
under tbe Act *< Aoffast Pt. te t l. ....................

Acccptseee for m slltea s t  ̂y ^ r e l  rats M  eesteae . ■rarldod tor  In

קאםיטעם. און םעערםאן
Di’s םוור m  tw oinnria ,באארד 

 חוימר און ׳מועער » זעחר «ױז וואם
 pa «םם, באוואחיסער סײן ניט נאר

 סון סםארער dpmd מײארען ערוועחיט
 38 <«»* פון ריוי תט. .10 יאמאל

 «ר׳»טער «לם נױוארעז ערותחים איו
 וױים• זווײגמן «אר ווײכדם׳מרםאן.

 pm pm>s dti DopriMD ייאס נממדםאז,
in ,)םינאנץ־יואםינ״ pi DNwtrw pm-

in if l .סאני. ל מיי  ווײם־ דדיממר נ
iMorwo — יאקאי פח ראבינאוױץ ; aa 

rv — ײײס־םמעממון ם«•4 e םון חאחן 
J(לאיזאיל

י ע ד ש די ד אי מ ל ו ^ ו נ  א
מ ז ױ מ ) ( ש ר y חי t ip t * p

wh  mtm ימיס זװסמססינע•• I t i  wm
I S I Mrvn^rm'm aSSS

.tnR am m  
vp n o  m

i n »י- «1

pan,

ip.*,*' ׳V1' ׳ '׳ ;י״' יי’5:י׳  Y... .- - £ f <1 Li uifvr;

1 צײט־נאטיצע ןי
קורינסקי. .c פון

ניא׳
■

יוו
 םוטח גלויבען, — צײט. הײנמיגער דער פון תםיד גר פונ׳ם םיימבאל דער

 אר- דעם אין געהן צו װעלכע םיט וגאפןןן די זײנען איבערצײגונג און
 װארמ א — דרעסמאכער. און קלאוק די בײ קאםפײן גאניזאציאגס

 דער װעגען — קאםימעס. גריװענם און מעםבערשיפ די צו צײט אין
 חאכעז װעלען םיטגלידער טעטיגע —.2 לאקאל אין קאםיטע עלעקשאן

 דער םון שפאלטעז די אין װארט זײער הערען צו אפט געלעגענהײט א
 ורארט קלוג א זאגען צו זײ w זיר װענדעט עס — ״גערעכםיגקײם-.

צײט. אין
 זינדײ אונזער אויןי םעלקער אלע בײ

 ווע״ וואונדער דערצעהלם װערט ערד גער
 פלעצער. גרויסע אין םײערס אײבינע נען
 אויםנע־ די עס האלטעז געורײנליך װי

 םאנא* פשוט׳עז םאר םענשען <ןלערםע
 דערםון, זיך נעמען מעשױת די טיזם.

 םארציײ װאס געיערנטע, דערצעהלען
 װען צײם דער אין באזונדערס סענס,

 גע־ ניט םיטעל אגדער קײן האט םעז
 דורך נאר װי םײער לײן מאכען צו האט

 1א אײנם האלץ שםיקלאך צװײ רײבעז
 פלע״ געםוגען זיך האבען אגדערעז, דעם
 שטענ־ א אנהאלטען פיענם מען װאו צער

םײער. דיבען
 ניט־אויפ־ די בײ זײגעז םלעצער דיזע

 מען געװארען. פארהײליגט נעקילערםע
 אין דארט, אז גלויבען, גענומעז האט
 גע־ האם םײעד דער װאו ארט, דעם

 און פײער־גאט, א זיך געפינט ברעגט,
 אויסגעלאשען םיעגט םײער אזא װען

 םאר באםראכטען דאס םעז םלעגט ווערעז,
אוםגליק. גרויסען א

 פארשפרײט זײגען נסים פארשידענע
 דערצעהלט מען דעם. װעגען געװארען

 טען װאס תםיד, נר װאוגדערליכען א םון
 יאהרהוגדערט טעז1$ אין׳ם געםונען האט
 מעז װאס םרוי, ױמער א פון הבר א אין

 טאכטער די נעװען איז זי אז דענקט,
 ציצערא. רעדגער רוימישעז גרויםען פון׳ם

 טעםפעל, א אין אז אויך דערצעהלט םעז
 לכבוד געװארען אויםגעשטעלם איז װאס
 גע־ אײביג האט געטיה װענוס דער

 םלאםען זײנע ׳װאם לאםפ, א ברעגט
 אן ארוםגערינגעלט שטארס אזוי האבען

 רע־ קײגע אז שטאף, אונפארברענטען
 געלענם נים זײ האבען װינטעז און גענם

אויסלעשען.
 ברענט ױניאן דער םון תםיד נד דער

 און רוים םון טענ זיגרײכע די םין נאר
 ווען צײט דער פון נאך נריכעגלאנד,

 האם אריסטאטעל סלוגער דער זאגאר
 נאםירליכע א אלס שקלאםערײ ערקלערט

דערשײגונג.
 געװעז זײנמז נויטװענדיגהײטעז די

 גע־ שםענדיג האט װאס סעסרעט דער
 צו תםיד נר דעם אט שטאו* געבען

 און פאקעל, ברענענדער א װי לײכםען
 און רעגירוגגס־םעםהאדעז, א םאר װאס
 פון אוםוױםענהײט בלינדע א םאר װאס

 גע־ האבען זעלבסט םאסען די צװישען
 אידעאל דעם אט אויםלעשען פרובירט

 געלונ• ניט דאס ?ײ איז ױניאגיזם, םון
 זײנע און לאט• דער ברענט עם גען.

 אז םון ארוםגעדינגעלט זײנען םלאםען
 נאריש וױ און י.1שטא אוספארברענטעז

 סא־ נערוםעגע אזוי די געװען זײגען עם
 גע־ האבעז װעלכע םיהרער, םוניםטישע

 א דורך צײט יאהר א םאר פתבירט
 שטענדעען דעם אט אויסצולעשען לאםזי
 אנװעזענד געײעז איז עם װער םלאם.

 אינסטאלײ־ דעם אויןי םרײטאג לעצטען
 באארד, דזשאינט דעם פון םיטינג שאז
געזעהן. זואדשײגליך דאס האט

 םון ענטוזיאזם און באגײסטערונג די
 איגסטאליישאן דעם בײ אנװעזעגדע די

 תםיד נר םונ׳ם סיםבאל א איז םיטיגג
 אײ דעם םין צײט, זזײנטיגער דער םון

 אין קײנער װאס ױניאניזם, pם דעאל
 רע• םײ אויסלעשען. ניט קאן וועלט דער

 אװאנטוריםטען, סײ pk לײט נירונגס
רײהען. אײגענע די pם קומען װאס

• ס ס
 אויױ רײדענדיג זיגםאן, פרעזידענט

 אז וועגעז םיטינג אינסטאלײשאן חגם
 דרעס דער אין לאםפיין ארגאניזאציאנס־

 מען דאס ערפלערם, האט איגדוסטריע,
 םאנגעל p’p םאר שרעסען ניט זיך טאר

pk דאם נים װײל םיטלען, םינאנס 
 גלויבען, נאר סםרײת, א געװינען מאכט

 די זײנען דאס איבערצימזמ. און םוט
 םאל אלע דארןי םען וועלכע םיט װאםען,

םלחםח. ארגאניזאציאנס דער אין געןזן
 דעם צוליב דערצעחלט חאם זיגמאן

 איגצידענט, חיסטאריאחמ שעהנעם א
 זאך. ר&ר צו צומנפאסט ?יד האט װאס

נעזאנט: אזוי האט ער
 האב lfiio אין סטרײס דעם *בעפאר

ט צוזאםען איך,  «חד נעוועזעגעם דעם טי
 און פאלאסאוי ראזענבערג, זידעגם
 געזתנדם טתנרס, דאםאלסדינע אנדעחנ

 פון חנדימציע חנד אק חילף נאד זיד
 נעזאנט: האט קאהאן .-^מארוחנרטס״

 בין איך קײן ניט בין איד וײי״
 לי• זײט איחר אויב און רעדאסמאר, א

 כממייד איצם איז עס אז זאנם און חןרס
ן טיר נ<« מ םי און י

,ח

 וואר־ א גענבעז אבער זיי האט רעדאקציע
 װאגען װעלען זײ םאי אין דאם נונג,

 קלאוק״ טויזענדער צעהנדליגע רוםען צו
 זײנע י1אוי ער װעט סמרײס, אין םאמגר

 אײ״ זײן אויף און עקספענסעס אײגענע
 לים־ דרוקען םאראנטװארטליכקײט גענע

 זײ אז ארבײטער די װארנען און לעטס
 א םאר רוף דעם םאלגעז ניט זאלען

 דער חאט מײנוגג זײן נאו װײל סםרײק,
 װערען, גערוםען געםארט ניט סםרײס

 די םאד אױסלאזען זיך װעט עס װייל
 א אנשטאט אוםגליק אז קלאוקטאכער

ס י ל :
 דאםאלסדיגע אנדרע די און ״זיגםאן

 גע־ אבער זײנען טוערם ױניאן טעטיגע
 איז סטרײק דער אז איבערצײגט, װעז

 נויםיגען דעם געהאט האבען זײ נויטיג.
 גע־ האבען זײ זאך. דער אין גלויבען

 איבער־ אח האפנוגבען גויטיגע די האם
 סםרייק דער אז בטחח, דעם און צײגונג

 חאבען זײ און ווערעז, געװאונען װעט
 און זאך קײז םאר אפגעשראקען ניט זיך

 האבען p* םטראשונקעס^ קײנע םאר
 רע־ דער און ארױסגערופעז, סטרײק דעם

 געװאונענער א געוחנן איז זולטאט
 און שטאףקע שעחנע״ א און סםרײק,

ױניאן. טעכטיגע
 דעם אין זיך םאדערט זעלבע ״דאס

 די בײ געפלאנט װערם עס װאס דרייװ,
 דדעסטאכער די בײ .און מאכער, קלאוק

 עם װאס זיך םאדערט עם איבעדהױפט.
 אר־ םאר געפאדערט מאל אלע זיך האט

 אנ־ ספעציעלע גאגיזאציאגס־ארבײט,
. שטרענגונג.

 די בײ ארבײט, ארגאניזאציאנס
 אפפרי- װעט איבערהזיפט, דרצססאכער

 PK םעםבערס די pc גײסט דעם שען
 םאדאנטװארטליכקײט אנטװיקלען וועט

 מיטגלי־ די בײ נעפיהל םליכט א pא
 איז עס פונלם. העכסטען דעם ביז דער
 נארמא־ א אין אפילו נויטיג, מאל אלע
 לע־ א אנצוםיד\ען צײם, געזונטער לער,

 אום לאםפײן, ארנאניזאציאגס בעדיגען
 טיטגלידער די םאר שטענדיג האלטען צו

 וחגר םליכטען. זײעדע פון p? דעם
 םוז צײט איצםיגער דער אין שםועסט,

 צרות רי װײל װערען, געטאז זיכער דאם
pt געהם שעפער די אין דרעםםאכער די 

בעכער. דעם אריבער שוין
 מאל םילזנ זיך םיט ברענגט ערםאלג
 דער אז זײן קאן עס און געפאהרען.

 האםפײן, ארגאניזאציאנם ערםאלגרײכער
 םאדםע א פאר װאס אין גיט עס׳םאכט

 אנ״ וועט לאםפײן ארגאניזאציאלם דער
 םיט ברענגען אםשר ותט װערען, געםירם

 אבער איז עס וצםאהחגן. אײניגע זיך
 צופריחןנצושםעלען געםערליך טעהח*ר

 קאנ־ די איצט. איז װאס דאם םיט זיך
 אונ־ זײנעז שעפער דרעס די אין דישאנם

 גע• סיזאן דעם םוז עם און ערטרעגליך
דעיצו. סוף א ווערען םאכט

 אײ ארגאניזאצי^ דער אין גלויבען
 דאם — prmD pא האםגונג בערצײגוגג,

 ררעס* די וועלכע םיט וואפען די זײגעז
 סאםוי א אגהויבען איצט דארםעז מאכער

 וועמן און קאנדישאנס, בעסערע םאר
 ״איבלען אלע באקעםפען װאםעז די םיט
 אי| זײ שמעהען װאם געפאהרען, אלע
 וױ ברענגען גראדענװײז וועלען און וועג,

 םרי• איהר צו ארגאניזאציע דרעסםאכער
פראכט״* און שמאלץ הערדיגעז

ס # •
 -16 םון׳ם ״נערעכטיגסײט״ דער אין

 םת שרײבער דער האט ,1927 ױלי, מען
 דאם נעםאכט, אויםטע,-קזאם ציילעז דיזע
 אונ- באזיגען םוזען מאגשען, אלם מיר,
 יעדען באזיגען םוזעז םיר חרע, ױצר זצר

 לינם װאס ניןםה־גלונןטונג, פח פונח
 נאםוד, םענשליכער דער איז םארבארנעז

 די פיז װינ<ןעל םארבארגען א אין עתעץ
נשםוו^ םעגשליכע

 ברידער- א אויסשטרעפעז םוזען טיר
 סוםם וואס םעםבער יעדעז צו האנמ לימג
 םוזען vd און מניאן, דער אין ארײן

קרױודעס. פריהצרדיגע אלע אן פארנעסען
 הערען צו נעםרעהט אונז האט עם

 ווי •ערזאן אזא םון םײגז;גען זעלבע די
 ערשםען דעט אויןי זיגםאן/ ■חמידעגמ
ב לא^ טת םיםינג באארז־ עקזעמוטױו

 גיס no לאמיטע מעסמנרשיפ די
 a וחנן נשםח, יענעם׳ס אין אריעסריכען

מל, • גאד סוטט םעםבעד  דער נאר בי
 צום וחנרען ארויסגעגעמנן םוז ביכעל

 םיט־ פארםיחרםען דאם צו אפליפאנס,
ר ודן גליר  שוחגיינײ שוט אחן ױניאן, מ

are^p שום אחן און

 װײ םוו בריחנרשאפט אח םרייגדשאפט
װערען. אגגצקגיפט חנר

 םון מעםכער א םײערשטײן, כרודער
 לאםיטע, םעםבערשיפ פריהערדיגער דער
 א ערקלערונג, אן דורך סארזיכערט האט

 אזױ זיך האט קאםיטע םעםגערשי■ די
 מיר זײגען ׳יא אויב אויםגעפיהרט.

 אז װיגשען סיר און הערען, צו צוםרידען
 װאס וױיטער. אויף געשעהן זאל דאס

 בא״ אײדעלע און באהאנדלונגען כעסערע
 אלץ ברודער, צו ברודער םון ציהונגעז
 ברעננען דאס װעט רעזולטאטען בעסערע

 םארפירטער יעדער ױגיאן. דער פאר
 טרײד בײם ארבײט װאס ללאוקםאכער,

 דעם םון לעבען א םאכען צו זוכט ן1א
 געגעבען םייגונג, םײן גאך דארף, טרײד,
 יעטער, לײן ניט און ניכעל, א װערען

 טיט־ דעם פארפרעמדט עם װעלכען דודך
 גע־ ארגאניזאציע. דער פון װײטער נליר

 משפחח ױגיאן אונזער זיר האט נוג
 װע• געשאפען םוז איצט ארומגעריסעז.

 אונזערע אין אײניגקײט גויטיגע די רען
רײהען.

 צו װערען צוגעגליכען האז ױניאן א
 יןערפער. םענשליכען א םון ארגאנעז די

 אר־ די pם אײנינלײט די װי אזוי
 זאל קערפער דער אום נייטיג איז נאנען

 ױניאן א ױניאן. א איז אזוי לעבעז,
 װעל־ חללים, םון םאראײניגונג א םאכט

 נים קאנען אגדערע די אהז אײנע כע
אויסלוםען.

 אלע לעבען פאראײניגונג די םיט
 שטאר״ םאראײניגונג דער אהן גלידער,

 צױ און צואװיאגעט ווערען אפ, זײ בעז
פוילם.
 אין װײל ױניאן, א איז םענש א
 ארגאגיזירט און םאראײניגט זײנען איהם

 ־איז גליד יעדער נלידער. םארשידענע
 צװײטער דער װײל צװײטעז, דעם טרײ
 יסורים די װײל pא איהם טרײ איז גליד
 זײנען גליד ערשטענס דעם םון םרײד און
 צװײטען םון׳ם םרײד און יסורים די

 םון גלידער די זײנעז אנדערש גיט גליד.
 מיטגלידער. ױניאן די — ױניאן חנר
 טאקע קאמיטע סעםבערשיפ די עס זאל

אכט. אין נעמען
• • •

 פרע־ פין געװארען געזאנט איז אויך
 דער צו װערטעך פאר א דגטאן זידענט

 װעדטער די אויך און קאםיטע, גריװענס
 גע־ ?גײט אין פיגקטליך געװען ?ײנען׳
זאנט.

 םיטגלידער דא זײנען עס
 האמ גריװענס א צו ערװײלט װערען

 r װי אזוי אויף זיך ײr פיהרען
 געמאכ איהם האט מען װאס פויעד,

 צו איהם האם טען און סאצמי, א םאר
 אוי סאצהי א םון בלעכעל א געטשעפעם

 שטע־ א איהם געגעבען pא לאצען, זײגע
 ער װאלט אלעםען םים האנט. אח קען

 א עםעס ארץ. דרך לערנען געװאלט
 א םאר איהם ר,אט *קהל״ פלײגיגסײט,

 אין שטעהעז א אוץ געםאכט, םאצלי
 שטעהען דעם ער דארח געגעבעז, האנט

•לײצעם... יענעם׳ס אויף באנוצען
 םון אײנע איז קאטיטע גריװענם די

 ױגיאן. א איז סאםיטעס װיכטיגסטע ױ
 גריװעגס די אז אױםדרילען, זיך סאן םען

p געריכט דער איז סאםיטע t ױניאז. דער 
 די זײגען קאםיטע דער pם םעםבערם די

 זײן כל קודם םוז ריכטעד א און ריכםער
 נאר ניט םענש. אינטעליגענטער אז

 דעד םון פסוק דעם םארשטעהן אד דארוי
 אינ״ זײן דאדף ער גאר ?אנםטיטוציע,

 סאנדײ פארשטעהן צו גענוג טעליגענם
 גע־ חאבען װעלכע אוםשטעגדען, שאנס,
 געזעלשאפט־ צום םענשען דעם בדאכט

 מעה״ זײן דארוי ער םארברעכען. ליכען
r \ױ •סיכאלאג רער v m .אפתיטער

 איז איבערהויפט און ױניאן, א אין
 ריכ־ דער םוז אינזעחנ, װי ױניאן אזא

 גריװעגס דעד םון סעםבער דער םער,
p סאסיטע, 't ריכטער. סארט דעד אט 

 זײן מאכט, זײן נוצען ניט דארןי ער
 פאר־ נוצעץ דאר̂ו ער נאר שטעלען,

 ווירסמז צו כדי אײדעלסײט, און שםאנד
 אז מיטגליד, פארברעכערישעז דעם אויוי

 ױניאן זײן נעגען םארברעכען קײן זאל ער
 אײדעלע pk אינסעלינענץ באגעהן. ױם

 דארף ריכםער ױניאז םון׳ם זיך באגעמען
 פאר־ דעם אםילו אז װײט, אזוי געהן

 װעלכען םיטנליד, ױניאז ברעכערמתז
 אהן ארויסלאזען געסענט ניט האט םעז

 בלײבען ניט דאך ער זאל שםראןי, א
 זאל ער נאר ױניאן, דעד םון שונא סיק

 האט ער אז געםיחל דעם סיט אװע^געח[
 םארברע״ א pk נארישקײט נאגאננעז^א

 לײדט ער אז זעלבסט, זיך נענמן כען
 זיי םאר נאר וױ זאך פײן םאר נים

 אז היינט פון װעט און אײנענעם־טעות,
 םעהיער זײן םאמגן גוט וױיטער אוז
 האט ער װאס םליכםען, זיינע װעם את

ארײנטרע־ גענוםען םוײױויליג זיד אױוי
 װעם ווערען, נעםאז אזוי דאס װעם

 אין שונאים וױעיגער חאבען יתיאן ד%
ס # •רײהען• אײגענע די

ײ געװארעז איז צם  וױ כמעם םענשען ב
 צו נאםוד, צװײטע א געזואױנהייט, א

 וואס יעגינע די אן אלעםאל פאתעםען
 ״ראזי די — ארבײט שװערע די םוצן

 נאר דארןי מען זאגט. םעז װי װאמיאיי,
אז אפםלעז, די אויפ צפאלעטען סראנען

 חאס אנחנרש רעספעקםירצן, זאל יענער
אדסח. דער אין יענעם םען

 קא״ פיקעם די ׳לטשל נעמען, לאםיר
 ד♦ קאמיטע, אמאגיזײשאן די םיטע,

 םא• דער י1אוי טאל ;ע א געהעז װערכע
 איעט?ן נאר זײנעז pk לײן, דערשטער

 איג־ זײ ױניאן. דער פון םונדאטענט דער
 גיט דעם צו את איעםאל, טעז גארירט

 ״שטאר?ע״. צוגאמען א גאו זײ םען
 םיטגלידער, פילע אז איז, רעזולטאט דער

 אד• די טאן צו בכח זיך םיחלען װעילכע
 און ,p£ijn אפ זיך טרײסיעז כײט,

 גע;ערא?ען מעהרער ארעםאר האבען מיר
 או נאטירלױ איז עס סארדאטען. װי

 -jm איגגארירט ו>עי*ען ניט זאל הײגער
 איהם װאס אידיאט, אן סײדען רען,
. ניט זאך קײן ארט

 2 לאלאל סיז קאםיטע עלעקשאן די
 הא״ זײ טזל. זערבען דעם געהאט האט
 האבען זײ טעג, שװערע געארבײט בען

 דעם םאר צײט זײער אפנענעבען עהרליך
 pK ױניאן, דער פון בעסטען pk װאהל

 ריכטונגען אלע פיז מענשען אונזערע
 טיטיג םאר געפוגען ניט אפילו האבען

 אונערמידליכער זײער פאר זײ דאנקען צו
ארבייט.

 םליכט די ערםילט ״:ערעכטיעײט״ די
pk צו שולדיג איז טען וואס חוב דעם 

 זײ דאגקט א,ץ קאםיםע עלעק^זאז דעי
 װאס ארבייט, גוטער דער םאר עפענטליך

ױגיאן. דער צו געלײסטעט האבען זײ
 עלעקשאן דעד םון נעםען עתרען די

 װי זײנען קאםיטע אבדזשעקשאן און
:פאלנט

קאמיטע• דעד םון טשערמאן הויפמאן,
סעקרעטער. העקעל, ב.

םאך• ם. ארשוצער, שםעון גאלד,
 צווײ בערלינער. און דינערשטײן בער,

 װע״ צו געשיקט עהרע די געהאט האבען
 זיעען דאס באאדד. דזשאיגט םון רעז

 קאנסקי אח 9 לאקאל \m קאהען םיליפ
.23 לאלאל םון

• • •
 ״גערעכ- גומער הײגטיגעז דעם אין

 בריען► א געםינען איהר וועט טיגקײט״״
 ער װעלכען אין קאליש, ברודער םח

 אר• טעטיגע פאר מעדאלען םאר שלאגט
 אין םשערםאז א םאר איבערהויפט בײט,

 שילעכטעד קײן ניט איז עס שאפ. א
 שרײבער׳ס דעם אויך איז עס ־םארשלאג.

 װע״ געטאז דארף עטװאס אז טיינונג,
 אם״ מעמבער איז׳ם עגטװיסלעז צו רעז

טעטיגקײט. מעהר פאר ביציעס
 דאם װעלען זײט איגזער םון םיר,

 װעלען םיר אופן. אנדעד אן אויף טאן
 ״גערעכםיג״ דער םון שפאלטעז די אויף

 װארט קמג יעחנז םארעםענטליכען קײט״
̂א ^ואס  p£ צייט אין ארויסגעזאגט װער

 װעלען סיר םיטגליד. יגען
 דאס װערט צי אויסנאם, קײן סאכען נים

 םרײנד םערזענליכען א םון געזאנט װארט
 דיזעלבע תריגעז װעט ער םײנד, א אדער

 װארט דאס װי לאגג אזוי פובליסיטי,
ױגיאן. דער ברענגען נוצען װעט

װעט, צײלען דיזע םון שרײבער דער
 לוםעז צו צײם שפארען מענליד, װײט װי

 עסזעהױ סיטיגגען, מעחרער װאס אויף
 און םיםינגעז מעםבער םיטינגען, טיװ
 נוצלײ עםװאס װען און םיטינגען, שאפ
 פאר א סײ און םארשלאג א סײ כעס,

 װע־ געזאגט ןועלען ווערטער אלגעםײנע
 װערעז פארעפענםליכם זײ וועלען רעז,
פײם״ס ״גערעכטיג- דער פון שפאלטען די אויוי

 קײן שענסען ניט סיר וועלעז געװיס
 מי• דזםלסה תר א צו אױםםערקזאםסײט

 םענ־ װען צײטזנן, גםרד׳ס איז װי טינג,
 צװי• געװארען םארםרעםדט זײנען שען
 םאר־ ניט האם אײנער ;וען זיך; שען

 האכ* רעדט. צווײטער דער װאס שטאנעז
 האט װאסער, געבען געהײסען אײנער

 אײ־ האם ציגעל; דערלאגגט צװײטער א
 א איהם האם הא<ן, א םארלאגגט נער

 י/ד איז לאפעטע. א געגעבען צװײטער
 איהם האט און געװארען כעס אין נער

לאפ. דעם לאפעטע דער םים צוםלעט
 םײ צו צוהערען גאר זיך װעלעז םיר
 װערען געםיהרט וועלען װע?כע טיגגען,

 שטיל שטײגער, ױניאךמעסיגעז א אויןי
אינטעליגענט. pk בשלום׳דיג און

ן ע פ ס א ט ו ד א ר פ א ר פ ע ט ײ ב ר  א
. ען ױ ד פ

םו| דעפארטמעגט עדױסײשאנאל דער
 אויט איצם ארבייט ױניאן װ. ג. .ל א. דער

 ארבײםער p£ פארוםס אפען פ^ר ילאז א
 נרוים pd טײלעז םארשידעגע אין םרויען

 זיכער, נים זײנען םיר װי אזױ יארס. נױ
 דער״ טאנ פאסיגםטער דער איז עם װעז

 דאנסבאל זעהר געווען םיר װאלםעז םאר,
 אי| זיר אינטעדעסירעז װאס יעניגע די צו

 זאלמן זײ וועז םארום^ אפען אזעלכע
 דעם וחונען םײטגג זײמר צושיקען אונז

טאג. םאסיגסטעז
ר י , ם ן ע ם א ז ח ו א ח ע ז נ ו , א ר ע ד י ל ג ם י  ם

עז ל ע ו ן ו ע ג ע ת ר ע נ י א ט ד ײ ק ג י ד נ נ ח ו ם י ו ן ג ו  פ
ע כ ל ע ז ן א ע ג נ י ם י ר ם א ע פ ר ע י י # ז ! צ י ח  ם
ע כ ל נ ח ז ו ע מ ו ק א ב . ן ע ל ע ע א װ ר ע ם ע ח ב צ ײ  ח

ח ר פ ש ר ד ע ט ײ ב ר מ א ו ג נ ח ו א ח ב r &ח א u n 
ם ם א ש ל ע ז ע ק ג ד א מ ל מ . ךײ ו ן מ נ ז ל
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ר ט ע ג א ל # ש אן א ר6 ל  צו פ
ען ב ע ען ג ל א ד ע  די צו מ

ט. ײ ל ר ע ש • ט
 ״גערעכטיג־ דעד םון חגדאקםאר ברודער
— קײט״:
 איך גײ בריף הײנטיגען מײן אין
 ט^ער<ײטע שאפ אונזערע װעגען רײדען

 50 »ז גמיב, איך פראגע. דױס די און
 קומט עס װאס דיום די םון פראצענט

 קאלעקטעט <וערט ױניאן, דער אין ארײן
 איך שעפער. די אין טשער<ייטע די םון

 ױעצטעז םײן אין געשריבען שויץ האב
 גרויסער סייז ניט איצם איז עס וױ בריו*,

 טשערםאן. ׳עאפ א זײן צו פארגעגיגען
 קאלעקטען »ז צוגעבעז, נאן דא װיל איך

 גרויסער קײן ניט איצט אויך איז דױס
 מאנכע םיט אויס קוםט עס םארגעניגעז.

 אויס קוםט עס ארגומענטעז,• דואבען צו
 מאכען זײ װעט מען אז זאגען, צו סאנכע

 זײ אויב ארבייט, דער םון םטאפען צו
 סך » און דױס. קײן צאלען ניט װעלען
 גוםען א פאר דעם האלטען *ײטע ױניאן

דױס. קײן גיט םאגט װאס טשערפאן,
 גע־ א און טיטערכיאן גוטער א נאר
 איע די אויוי גיט קוקט מאן ױניאן טרײער

 םיט־ זײנע אז טרײעם און שװעריגחייטען
 איצט גוטשטײענד. זײן זאיעז או^ייםער

<די  טשערלײטע מען געםם װאו םראגע, א
 טשעד- <ייטע, ױניאז געטרײע אזעילכע

 װאס םיעעמייטע, אידעא<יסטעז, <ײטע
 אױם־ צוריק העיםען צו װײוינ ײן1 זאיען
¥ ױניאן אונזער בויען

 זעחר דא סזיינען ע »ז גילױב, איך
 אונז בײ אידעאױיסםעז. אזע<כע װעגיג

 גוטען א םאר יעניגעז דעם מען רעכענט
 ױניאך גוטען א פאר און מאן ױניאן
 םאר אבער באצאי^ט. קריגט װאס <ידער,

 :עצאלט קײן ניט קרינט זואס אזעיוכען
 נױ־ דעם ניט אויך קרינט ארבייט, זיין םאר

 איך ביז דאס נים נאר רעספעקט. טיגען
 זאנען ׳געװאלט האב איך װאס אױסען.

 טשעד<ײט די אז םען מאכס וױ איז,
 שע- די אין ברידער זײערע »ז זעז זאיען

V נוטיטטײענר זיין זאילען םער
 ארײנגעטראכט דעם איז זיך האב איך

 די אז של(ס, צום געקוםעז בין איו איז
 טשעד־ די אז זעז דארף באארד דזשאינט

 צו םאראינטערעסירט זיין זאיען יײטע
 דער: איז סיאן מײז דױס. קאיעקטעז

 באשייסען, דארף באאדד דזשאינט די אז
 קאלעקטען װעט ײאס טשערמאז יעדער אז

 םון קריגען זאיל דױס אין דאלאר 100
של, װי, פרעזענט, א באארד דזשאינט לס

 אדער בוך פאקעט א יען, םאונטעז א
 צי ניט װײס איך באקם. םיגארעט א

 •ראבילעם, די איננאנצעז יײזען װעט דאס
 100 העילםען װעט דאס צי גיט וױים איד

 א האבען װעט דאס אז נאר #ראצענט, .
 צוגע־ וועט דאס אז און וױרקוננ, נרויסע

 זײ אז ט?זערלײםע, אונזערע מוט מער בען
 איד בין דעם איז דױס, קאיעסטען זאיעז
זיכער.

םאר^טײז, מיר זא^ מען אז װי< איך
 םראגע, געלט די דא גיט מיין איר אז

 אזא האט באטרעזי א םאר װאס װײי,
 קריגען, סאז טמערםאן א װאם *רעזענט

 איד מאנאטעז. 6 אין אײנםאי אפשר
 מעערםאז דער װאס אגצרסענוע, די םײן,

 גזך חאט ער אז •רעזענט, דעם כדם קריגט
 און ײױאז דעי םאר ארבײט גוםע טאז

^ יעדעו כײ איז אנערקעטננ די ג ו  םאן י
םך. א זעהר װערם

חא־ צוריק יארען נױט געחננ^ איר
 דזמאינם די םעסס, א נעזזאט םיר בען

 װאם םעדאיעז געגעבעז דאז וזאם באארד
 םעדאל א סענט 10 אפ*ר נעסאסט האט

 קאילעקטען ייעיעז װאס טשעריײט רי צו
 איז b*p מײן אין איז אסעסםעגם, דעם
 כדשער־ מאפ א איםאייענער א געווען דאז

 נעםרייט דאמאיסט זינט האם ער מאן,
 ווען טעקס. דעם קאילעקטען צו בעםט זײז
 עי האט מעדאי דעם גצקראגען .חאט ער

 ער און זײגער זײז צו צוגעטשעיעם אים
 און גענעראל א ױי ארוםגעגאננמן איז

 האט ער אז געװיזעז, אײנעם יעחנז חאט
 ®אר ױניאז דעי םיז םעדאי א נעקראנען

ארבײט. גוטער זיץ
 דזשאינט די האט טאל צוױיטעז א

 אויד יענס, סאונטעז געגעבעז באארד
 וחך וואס ״די.טמעמײטע צו טצשס, א ®אר
 געווען דאן ביז איד קאלעסםעז. אים לען

ח םיצערםאז  א נעקראנעז חאכ איר י
 דעם קאלעהטען פאר׳ז יצן מאונםעז

 געװען יוערט איז יעז פאוגטען די מעקס.
 םיר וואיט איינער ווען גאר דאיער, אײז

 איד וואיט י^יער, 10 נעמנו נעוואיט
 יצז. פאונטעז די אוועקגענעכע} נים אים
פערלארעז. איי איד מאב ליידער גאר

 מײן אויב פאר, מ<אנ איצט
 אױב ווערט, ױיאמםישען • חאם «יאז

 אננעםען, אים וחניעז יידאדס אוגזעדע
י ן  דיוס קאיזמ^צט וואס אפיט, תדזנו/ ו
m רעסיםט נענצז די סאצרלײם, |צ<

 ודאיי jotw די •ון
• ר ו מי י ן ױי ח ו ו

ען נ ע ך װ א י נ ען און ץ אג ר * ־ ד ײ ר ט
 #דאיער 100 םאר רעסיטס אן חלײבט טאן
דעם געכען באארד דזיעאיגט די אים זאי

^:ytyia
׳גרום ברידעדליכען מיט

קאליש, עםיל
י. וג ג. ל. א. ,771 לעדדעער 3 יאה.

ר ע ד ד א ש ז ט ױן אי ר־ ש א  פ
. ען ד נ או װ ש

:רעדאקטאר בר. װערטער
נעזינ״ ״םרײדןײט״ די װײם וױ אויף

 זײנען *;ענטורען ססעב איהרע פיט דעל
 װעלט, ארבײטער אידייפער דער אין טויט
 דעם טאג יעדען טאן נעם א גאר פען דארף

 װארפם עס זזאנט. איז בלעטעל שװארצען
 סקרייענימ, דאס אויגען די אין בולט זיך

 װי דארט םעלט עיעס קדעכצעניש. דאס
 דאס חוציח, די צײםעץ םריערדיגע די אין

 ׳שרײענדע הילביג די סיט װאומארי׳טקייט
 — רררעװאיוציעס תאמױ, זינ, — טענער

 םחד און קלינגענדע אזעלכע נאך און
 בולט׳ע העד־לײנס. קוריאזע יפיסענדע זען

 אלע װי טויט איז נבלח די אז סיפנים,
!םויטע
 אנ- דעם כלוםר׳עט נאך מאבען זײ
 עט.8זשי םען און לעבם מען אז ׳טטעי,

 פועל׳ן, צו ׳פױחים דורך ;אך טרײט מעז
 געזעל״ אין ארײננעמען זײ זאל מען אז

 שטי- א האבען צו אום לעבען שאפטליכען
 קריגען זײ װען אבען עקזיסטענץ. ס*ל
 דעם מאכען צו מען טרײט דרך דעם

 נסיסזז דורך כאטש לעגט מעז אז אנשטעל
 אט און ז זעיפעט עס אבער קרעכצעגי׳ש.

 םון ״פרײהײט״ דער אין :באוױיז א איז
 זי קומט יאנואר, טען6 דעם םרײטאג,

 ״זיגמאן אז שװינדעל נײעם א םיט. ארויס
 םערציג־ דעם בתים נעלי די צו םארחויפט
 די איז און ארבײטם־װאך׳/ שטונדינען
 הרעמצפט נײעס איהרע םון שפאלטען

 פון יסורים םים דרײעז איז זיך דדײט און
 איבער- װאס בלאןי שםערצליכצן און •ײן

 איהר םון נישנז וױיס זי אז אלײן צײגט
 בלויז טרײט און זאגען צו לעבען און לײב

 װי םונסט לעזער אי<זרע םארטופלעז צו
 װילדעז םון אראבער געותז װאיטען זײ

 צטױליזירטע קײנע נימט און אםריקע
 ניר שטאדט גרויסער דער םון מעניטען

!יאיק
 םיט םול איז איהרע סענסאציע יעדער
לעזער. איהרע צו באםרוג און מװינדעל

 די וױ פונסט ערציהונג, אזא זײ גיט זי
 דארט לעז איד און דאבען. אלײז מחברים

 עםעם נײעס. גאלדענע *פטישעל א נאך
 סט. טע27 װעסט 104 אין ׳עאפקע א איז

 װעל־ םוײדםאן, און דרעזלער נאמען םיט׳ן
 זײנען 6 איז לײטע 18 באשעםטיגען כע

 דארטען האבען רעגיסטרירט, נעײעז נישט
 קאגדי^אנס ױניאן סםריקטלי אנגעהאלען

 האבען נעננסטערס זײנע םיט זיגסאן און
 אנ־ באסעס, די צו שא■ דעם םארקויםט

 געארבײט דארט האט םעז װאס ׳פטאט
 צו באס דעם געהײסעז מען האט װאך םון

 ״דזשאינט״ די און שטיק, םיז סעטיעז
 ער־ חאט אגענטור, סקעב דער םײן איך

סטרײמ. א דארט סלערט
שטיקע־ דיזע ה#וב איך מערסוױדדי^

 אימנר־ מאל חונדערט אםשר נײעם על
 *ואד־ נעקאנט נישט חאב איך און גציעזען
 סקעב כאװערשע די אחין קומען װי שטײן,

 דארט זואם ניעט וױיס איך ¥ אגענטען
 די אין לעזענדינ אבער יאסירט, האט

 WP נײעם שטיקעלע דיזע םון שפאלטען
 סקעבישע די אז באמערקען עפעס םעז

 אז לעבעז, זײ אז צײנען װי< ״פרײוזײט״
 אבער זיד מאכט זי נאך. עקזיסטירען זײ

 ױניאז דער םון אויםנאבע די אז גע׳*גר׳ט,
 6 אדמר 6 דיזע אט אױסצוראםען איז

 שע־ די אין זיצעז וואם נםשות 8 אדער
 נישט זײנען און סיאוהם םאכען און פער
 שםוציגע די לאז און לײמע, ױניאז קייז

 זיי, אז טוח א םארדרײעז נישט בלעטעל
 חנגיס־ ניט זיך וױיען װ^וס לײטע דיזע

 אנשטענדיגע זײנעז •רינצי•, לשס טריחןן
 גיט וױלען זײ װאם דערטיט לײט ױניאז

 נים דמם קײן און ױניאז חןר צו כאלאנגען
 הײ גחנסמע די דאד איז דאם צאחיען.

 אז אנשטעל דעם םאכען צו פאיןריטסטווע
 יר םארםליכםונמדאיז םון יטור איז כמז
 יראפעסיאנעלע בלויז טעטיגקײם. ניאז

 צו אום םענדז׳ען. אזױ קענעז סקעבס
 וואס קלאױןמאמנר אונזערע איבעדצײגעז

 ״יעקצ״ םאר זיך םאמז צו םײנט, עס
 מאראנפד זיד םון אי׳יםר׳עז צי אז ייז

 גרעסםע די אפ םען םום װארםליכקײט
 ״פריײ די וױיזעז איד וועל ססעבערײ,

ביישאיל. בעסערעז א געזינדעל חײט״
 ypBgr סיין נימם שאפ, א דא איז עס

^ פוז שאי א נאר נ ע  ארבײםער, 50 נ
 אח אסטרעסקי און גוםםאן נאמעז םיט׳ן

ת סטריצ^ םע36 וועסט 800־13  םיויסע די
 typ און רעגיסםרירטע p'P גישט איז

 בעל־םיאנות די ײאה 1« דארמ ארבײט
 נאיי אלצ נישט ליגתע. פאר זיך חאימען
y t t, או<ד אלמע םילע דארם קען איך* 
נעזזײנס כױר מאר האבעז װאס סאמנר,

 צױ קענענדיג ט1ני״ טדערען, ביטערע מיט
 עטליכע זײ פון ארכײט שםוציגע די ז*חן

 פיר״ דיוע םארפיהרער♦ לינקע זאגעגאנטע
 מיט ■לוצמגג, געארנײט. אימער זזאט םע

W געװארען איז צוריח, װאכען עםלינע o, 
 םיחרער רעדעל לינקע די עוין ױיגען
 אורזאכע* די געםרעגט און כאס צום אװעק
 ילײז^אידיש אין עקסנליעט זײ ער חאט

 יראצענט 15 םײנט דאס געלט, וױל ער אז
 א ?וטונדען עטליכע און וױידז׳צעס די םון

 כלומר׳^ט די דאס חאכען נו, צולעג.
או דיזען פון רולערס לינלע  געםאכט ^

 מיט בעמ געװארען איז עס און דיל דעם
 לי־י םאר און זוגטאג ^בת, ורעגען סוטס.

 דאף איז דעם װעגען — חאלידײס געל
 מײגע ״לינקע׳/ זײנען מיד איגערעדט.

 !איעס םון פטור זײנען מיר און חעררעז,
 צאהיען זיי אז דאך איהר מײנם און

 חײםאלען בײ לרעמעי, סקעב איז עיעס
 זיך חויכט עס V באראכאוױט^׳ען סיט
 חםקר עטליכע רולען דארט !אן גימט גאר

 מען װען םאר אײר מטעלט און ױנגעז.
 ױניאן םאר מאכעז םענשען דיזע וועט

 ױניאן א פאר שאפ דעם און סעגשען,
 וױ זײן צו צװינגען פירמע די און מא«,
ת  ארויס־ װצט — םירםעס אגדערע א

 א מיט ״םרײהײט״ שװארצע די קוםען
 .האט באנדע זיגטאלס !גװאלד :קאראול

 סקעב דער כאטיש געטאן, דאס און דאס
 צו וואס גארגי^ט זײ מיט האט קרעשעל

אהין. גארנישט באיאנגען זיי וױיל טאז,
 עס װאס םלעס שאנד די איז דאס אט

 גאס. אידישער דער איץ עקזיסםירט
 זײנען צײנער װעיםײטע איחרע כאםש

 קײן םעהר שוין קען זי ארױסגעריסענע,
 אויף גאר ױ בילט דאך טאז, ניט שאדעז

 גע?זיכטע דער םון אפת דער לבנח. דער
 רעכענט מען אז באװײז לעבעדינער א איז
 ארבײט די און װעניג, גאנץ זײ מיט זיד

 אבעי יאנגזאם סיסטעפאטײפ, אז געהט
 און וױיס איר וױיט װי אױף וױרקזאם,

 רענק אונזעחן םון טאג צו הײנט הער איך
שפרעכען, כאוױירים די װי םײלערס, און

*v ר ר אד*ו למקור חו וווםי^מךי- חו
פארשוואונ• סוחות די no igro אישצר

^און n מן m  « i *j וחנמ צ״ט מורצצ 
נאדמאמ ואנץ װצתן פאדטױו

n נאף וױ לאנגואם מוסט ערחאלוגג 
w א i p  v t p p v iv, וױי< #י׳ײן רחסנא 

 םון צײם שח»לינע »?» סיטםאבענדיג
 וחןחחונדיג און יאחר צמליכצ ניטעדצ

 חא- װאס אױסװאורםען, אודנע פון זיך
ן אױץי כען  פעראנטװארט• קיעע נישס ד

 םיט #שאנד ק»ן און גושח ק״ן ליימײט,
 אינצדגצ- אונזעת חאנען רנ, ערכ א?א

y : v m מ ױגיאן טעטיגע און ײ  אױפ- י
 וױ נאגדע אזא םון װאונחנה נעטאן

r חאנ איר w  f t חאנענ• ערקונדיגס גוט 
 םון אנחענגער^אפט אזא ?יך אחם דיג

 זױיסען װאס עלעסענטען; םארשײדעגע
 וױלען װאס און רחמנות קײן םון נישט
 אױזי חאנען װאס ױשר, סון וױסען ני׳צט

 און זגות און חםקר פון טי• דעם נאר דך
 אינער״ װאס גװאלדטהאטען, םאחפײדענע

 הײדעמאסעס, וױלדעסטע די שטײגט
 נישט בעסערס ק״ן גאטירליך מען חאט

 און םוסר סײן וױיל ערװארטען, געקערט
 געקענט נישט דא חאט אינערצײנוג/ען

 כלויו איז דא געהאלפען. גי׳עט װאלט און
ײ געװען ײ נ  וײגצן םיר אדער םראגע, » ו

 מאכ קײן און קײנער אדער זזערמער די
 אוסנלית״ מיר חאכען צ״ט כיטערע א יא,

 איבערגעלעבם, ארבײטער ליכעאידי׳צע
 םאד- קינדער קינדס ם״נע דאס װעל איד

זאגען״
 פייעס זעחר און םילעס נאך האב אץי

 ?•2 לינקע די װעגען שרייבען און זאגען צו
 מר־ פאזיטיװ דאס ווער איך און זינדעל,
 פארגיכטען צו איז אמב״עאן םײן םילען,

• גרונד. כיז׳ן זיי
 םיהרערשאפט די םון פערלאגג איך

 געטאן זאל עפעס אז ױניאן, אונזער םון
o םאר װערעז n שאפ אױבעגדערמאנםען 

 309-13״ אסטרינס^י און גוטםארב םון
 בע־ םירםע דיזע סטריט, טע36 װעסט
 אין נישט װײס (איך אסס׳ן, אן צו לאגגט

 האבען ארבײטעד עטליכע װײל ותיכער),
 ביטערע םיט געוױינט ישוט מיר פאר

 װעל אץ• אז םארהאןי, איר און טרערען,
 איך (וױ דארטען. םון נײעס גוםע הערעז

 אינםאדםײ?זאז, אסת׳ע די נעהערט האב
 שטיקעל יײכטע א זעהר זײז דאס װעט

ארבײט).
קאבטקאװ. סעם

ס נ נ ח ל ד _ ר ע נ י ל פ נ ע כ מ ר8ס װ * ד נ ע ל

ם סקול, הײ אױרוױנג װאןשינגטאן י*גואר, טען14 דעם שכר^ ,530 ת
נאכםיטאג. 1.30

 א — געזעלשאםט״ מאדערנער דער אין ארבײמער ״דער :מאסטע ז. א.
װעכענמיציר. װערען םארטגצזעצט װעט װאם אעקציעס, 10 קון קורם

.530 רום סקול, הייי אױרװינג װאשינגטאן
 ספעקטאקעל םון •ראבע — נאכטיםאנ אוהר 3 יאנואר, טען14 דעם עבת,

 םון םוזיק םיאיפס. ע. דזש. םון אױםנעפיהרט טראפפײטער׳/ םיסטישער דער״
פראבע. צו קופען זאלען דערפדט זץ־ אינטערעסירען װעלכע אלע פערסיז. מאחס

.ליטעראטור״, ״נעגענווערטיגע איבער אעקטיפור םײגינס פ. נ. דר. — זונטאג.
 אנאנ- וועם װעאכער דאטום, ׳&פעטערען א צו ביז געװארען אפגעאײגט דערװײא איו

װערען. סירט
 דא- גענויער דער אראגזישירט. װערם פרױען ארבײטער פאר פארום אפעז אן

װערען. אנכעגעבען שפעטער וועט טום
סםריט. טע16 װעסט 3 בילדינג, י. װ. ג. ל. א.

 אוידיטארױם אין וועט נאכמיטאג, אוהר 3 יאנואר, םען22 דעם זוגםאג,
 צוזאםענקדנםט געזצלשאםטליכע א םארקומצן בילדיננ אינמערנעשאנאל דצר םון

 און 22 לאקאאען די םיז סוירקעל״״ ״סאועשל םון םאראנשטאלטעט מעגץ, םים
דעפארטמענט. עדױלײשאנאל םיז אח 80

סקול. הײ אױררױנג װאשיגגמאן
 םון םעסט יעהרליכער חןר שטאטםינחןן װעם יאנואו־/ טען28 דעם /1שב

 אונטערהאלט. טאנץ אזן קאנצערט רײכען א מיט דעפארטמענט צדױקײשאגאל
 סיס־ ״דער :סיעסטאקעל א ווערען דורכגעםיהרט וועט נעלעגענהײמ דיזער בײ

װיטמאץ. וואלט םון פאעמע דראמאטיזירםע א טראמפײטער״ םישצר

ט ל ױ ר ו ה ען אי ר ה א פ ט צו צ ח אי ױ נ ®אר » א ע ץ ט טי א י נ ױז ױ  ? ה
ט פ פ ח ם א ע ם, ד פי םי א ל ע ש ט אדן ,2148 ט ל ע ט ש א ץ.8 ב « ל

m עקס־לאקס איז ?
 ®וו ערפינדעגעז וױכפױגםםע די פון ידמע איז עקס־לאקם

 ס״אקאיאד־ממדי! א איז דאם ס.6וויםענעא םעדיצינישער דער
 re ולאץ דעם םאתעחםם און םאגןןן חןם חמולירם וזעלגעס

 לאקתמ ניסער־וואםער, חבארכער, כימעײאלץ, קאםטאר־איל,
«נארפ •יללעז׳אוז אדערנעפארבףעקערם?ו̂ג אאודער >3 
 wo יעדער מעלכע פאר אפפיחר־כדםלען אלפדםאסימע חןרע
'׳ אפ׳פרעקען. פיענען«יד קמד אדער פרױ

 ■M איז עם חדך. און חרך ם״אקאײװ א אח עקס־לאקם
m מונױרייר ױז נעלאםעז וױרקם און מעם אץ ״םאק  n m• 
raM&jnp אדער ̂מערדען אחן םאנען־פאחפמאפתג, פת פארםעז

אײך. איכערןױיגם און חײנם כאקם א ארייעם
jrmmfnאיי אין באקפ. י JMD און 25 40
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ײ1891 יאנואר, »וי18 פרײמאג, ק ג י י כ ע ר צ ■ ג ?p< םיר װ»ס
ס םאריס פון איי כי

o רפ זיינען סיר w וערועלג«נר אין 
«i פ פאר חאפ װאס אײג«ר װי <»;ע r*

v»  ווירטאאםמ זײן »ינערנע?פזען ״
װ און חענט. פרעםדע אויןי ח »ן ת  זי'
n* די נאן o r פארװאלטמר tfiwj •פױ 
v נ«נל«םי» לע, v r n.\ דער איז-זחמ 

 • ער <עשינט *וריק, קוטט א״גענםיםעו
P » אויסגעריסען איז ו» :חורנח 'or 
 טחנפ, די אונראמן »יו דארט װטנם,

 » אויסנעלינקט זיך חאט ניינתעל »
c c םיס• דריי י1אוי חנרפאר מםעחם און 

 אונטער׳ן זיך װאלנזרט ם׳ןרטע די לאך,
 אנתזאםעלט זיף חאט חויף אין ;טימ
 נפטיר״ װייטער. טזוי און ׳ןוםוץ נערנ
מ אונטער <יך, ל  ווןרס ױםטטמנדןן פזן
ױי באיעבאס דער  א?עס כרעננען םים׳ן נ
 און ריינינם ראטם, ער אררנוננ, אין

 «ד זא< מירסטאשט די נדי פארריכט,
ם באסוטען ריק נלטנץ. םריחערדיגען ת

 ijm יע*ט, טיר ז״נען *זױ ױנקט
 *ו «וריק אוםנעק׳נרט זיו האב?ן םיר
 טעחנער, דער פון םארװאלםונג חןר

 און מיאיק די וױרםמאשט, •רעכםינער
ױניפן. םאכער דרעס

 איעענטיםער די גים זיינען טיר אםת,
 די װאס דעס סיט אנער ױניפו, רער םון

 חאנען םייל און רענק די אײנענםיםער,
 ריגט םיחרער, די אלם ערװײים אונז
 םון פאראנטװפרטליכסײם די אונז אויוי

פאדװאלטער.
 נאך נעםונען םיר האבען װאם איזא,

טז םיחרעחאישםף לינסע חדטים 18  ׳
 נע־ איז חורנח אמת׳ע אן וױי, און אר

 ריײ ניט טוין יוניאן, אונזער פון iװארע
 אפנעריסענע ׳שםוווינע, די פון דענדיג
 םון םארגיט׳&ור, צונראכענע און װענט

 טילא, חעדלװטדערם. אזן אםיסעס די
 מלײנינקײםען. די םון נעווען זיינען דאס

 ט אריבער נעארכײט האכען •יינטערס 4
 רײן זװריק זײנען ווענט די ביז וואר

 נעװארען ליכטינער איז עם און נעװאחק,
 האט ראראענטער » אוינען. די אין

 םעם• די און םארניטמור די םארריכט
 זיך זיכערחיים םים יעצם ?ענען • נערס
tm t םארטפארען זײ נײנקעל, א אויף 

 עססידענט tv׳ או־ויםךונעםעו פריחער
 אםיסעם די אין ■אליםי. אינ׳שורענם

r בעמ נאנצע געםונען םיר האבען io r. 
 רופעז ואס |jp טען (אויב ליטעראטור

 טטיינא, םון — םינים אלע םון אזוי)
 װא• םון און איײצעעעק םון טערקײ, פון
װילם... איהר נאר נען

 סיר־ אלערלײ נעפוגען האבען םיר
 קאםוגים־ דער םח אנאנסען און לולארען
 זאל .וואס עאעס נאר ®ארםיי, טישער
 שזוי ױניאן, דער םיט ׳שיינות א האיען

 אדער לײנטם,6סאם םון רעקארדם װי
 ארניטריײאאן װיכטינע םון רע?ארדם

 נאך םיר האבען דאם — ענט׳צײדוננען
 זאנען, איו זאל נעםונעז. ניט יעצט ניז
 נלויבט — צוכעגוטעסי דאם האבען זײ «ז

 צו־ זײ ײאלטען װײל, ניט. דאם זיך
 צוגע־ אויך דאך זיי ו«אלטען נענוםען,

 הא־ װאם רעשארדם, אנדערע אלע װםען
 װאם די םײלם, די אין נעםונען זיך נען
 א און איבערנעלאזט, «ײ האכען םיר
 דא• איז עם ײיכםינע. נאנץ זײ םון סך
 :־”P האבען לעקע די אז נאויבען, צו רום
 אר• ױניאז דער םון רעסארד t״p םאל
 זײ האט ױניאן די געםאכם. ניט בײט
 נעװען זיינען זײ אינטערעםירט, ניט

 םיר אארטיי־ארנ״ם. םיט פארנוטען
 עםלאכע די פין אז נעםונען אןיך האבען

 װאם שעאער, דרעם ױניאן זיבעצינ און
 האבען איבערנענעבען, זײ האבען םיר
 הזר pd ארויםנעגליטשט 38 ארום זיך

 ךײװידםאז אנװאהל קאנטראל, ױניאנ׳ם
 אר־ ®־יױױליגע א םוט נעטוםעלט האם

 די איז £00 םון ?אםיםע נאניזײשאן
 ױניאז נערוסענע אזוי איבערנעבליבענע

 קאג־ נעםונעןי םיר חאבעז שעיער דרעם
 םון װײם ווייט, זײנען װאם דיציאנען,

 די אונטער םאר׳צטזןהם םעז װאם חנם
סאנדיציאנען. ייניאן װערטער
 שעחז א געםונען אויף האבען םיר

 ארבײטער די װאו שעאער, piypp ניםעל
 קייז םאר באצאחלם נעהראנען ניט האבען

 הא־ אילנעםיין אין ױם־טונים. לענאלע
 דעםאראליזירכמ א נעפוכען םיר בען

 האט װאס טעסבערשי■ א םעםבערשי■,
ו איז נלױבען דעם שארצאדען  אין איו וי

 נעםונען אויך חאבען םיר בחות. איהרע
 איז אינםטיטוציעם װינםינע נאנץ אז

 נעװארעז. אפנעשאפט זײנען דער־ױניאן
 אינםםיםוציע, ךי נאארר, נרױחגנם די

 נמםבער פון סצאנען אוים הערט װאם
 נצרעכ־ אוים םייצם און םעםבער נענע]

 פונסציאנידט• גים גאר האט טינשײם,
תז איז עם װאט פאגד, דיסםרעס א  געי

 נעװארעז אפנעשאפט איז £ צאפא< בײ
מז חבדזז די וואם דעם חדך א  פשוט ח

 סים פאנד, םון o>w די ארויסנעצוימז
 אין נעיפ אנםציחק חאבען זײ ײאם דעם
t ווען צאהאצ. דצם o מן א  דײ־מ׳ד ח

>dpv ר, די מ  נסזנט »ז םיר נצפמין ני
 חנם שולוײג איז זײ pe איינזא־ יצדצר

ם איצט גיז גאד אאם און «י

ײחע8 שיהאגאיער א
8CIKMBKB)W8W8M!WWI8lllWrilflll1ifll)l

t איחר װי o  \ t u n לד פײן נ
 זייגןן סיר און נצפונצן, ניס סצן״יןרטצן

on ױספפאיגטוןט. ניט ו׳יציס t o *חא 
 Tfj און imnju פריחצר אלצס דאס נצן

 סיר חפנון חןרפאר ypgo און װאוסס,
 און זיי, נענצן קאסף דעם אננעפיחרט

 חור סיס אי« ױדאן די ווי שמל פזוי
 נעװארמן too סעסנערס די פון תילף

pc זיינןן נאלסססרע, ;אנצער דער to 
 צר ד»ס ססרריכסצן סיט מװארען ניוי

ע אײנשסעלצן און נראכןנ^ תו  אויוי אר
w די שטײגער. ױניאדסצסינצן » w r־ 

 אסילי רןגעלםצסיגינאזוכט, איצט װערען
 דער ניטא. ?אםפליינט פײן איז oy װצן

 אחיף דארם ooip אײדזשענט ניזגצס
 אזוי און וױזיט, ן פאר נלױז אפט נ»נץ
 אויס־ צװיסטעלייטען סן פ װ׳ןחןן אחס

נעסידען.
 סאר נפצאחלצן װעגען פונקט דער
 דורכנעםיחרט װןרם ױס״סוניס (ענסלצ

ס אי|  די װארם. פון זין פולססען ת
erm צורילנצפראנען חאם ױניאן  o n■ 
 אינ- דער אין סנערקענוגג די און טיזש

 װייםען םצסנערס אונזעחנ אוו דוסטרי,
 דאס, פיחלעו זײ געזאנס, נעסער דאס,

« איז חנדינצר און א ײ ױניאן די ס  נ
 tv וױיסען״ זיי גצװארצן. טײערער זײ
n איצס איז ױניאן די v e r צו גכח און 

 אוו יסנםערעםען jrw״t םארטייריגמ
 אין םאראל אמעטײנצ די איז חנם דורך
 oy און tnvityy tyo’tny; ױניאן חןר
דעםאראליזאציע. די אפנעשטארנץן איז

o אםנסלאעט װאס n ס ן ו  סרײד, ו
 סרי־ צו אנשטרעננוננען yאל םיר םאכץן

M3&LW נע־ ססאל ארויסנעגליטשםע די 
»y]yTy ױגיאן v a y r. אבץר ארנײט די 

 שוין איז oy ווייל ליינס^ קײן גיס איז
v lvלyoנלל, ר ytytynvt tv םעסבערם 

ר םון  צו pyTjnlOo v איו ױניאן ת
 זיינען װאם רyט”ארנ װי יחןן1ארנאני

”t סײנםאל נאך P ם יוגיאןyטבyניס רס 
v •tyuytבyסיר ר n v  tv intyti כחות 

y■ אתאכחירען צו tyםיטל און r  v m 
 v טיט ניט טוםלען םיר אםת, ■ער.
 גיט אויך האבען םיר שאםיטע. 600

 ?VI ער tv דסעומוון yovo נערוםען
 ארגאניוירען צו װי עצח »ן ty;y< אונו

 סאב־כאםי• נאכדעם ,oyo’ovp בילדינג
w נאסרעם םעם, o w m .סאםיםעם 
 תורח נאנצע די םוחל איהם יינעז1 םיר
 אונ״ םיט tv נעהעז םיר סאטיטעס. פון
 ארנאנױאציאנס־םע־ א אויא ארבײם וער

jyj'o .םאראינט האבען םיר שטיינערy־ 
 אר* רn אין םאכער pt»>p די ירטDyר

 ן,yטעהrםאו םאנער piy?p די בײט.
 ־Kרנv װערען םוזעז שעפער דרעם די אז

V נאנץ װעט ניט, אויב װײל ניוירט, ivל 
tv?vc סלאיס די אין ?אנדישאנס די 

 װאם ?,n״o די װאס רעם םיט שעיער,
 v םאכען אויך ij»p דרעםעגו, נעחט
 איו םיקציעל און נארםזנט. פלאופ

 די 1װע םיזאן, םפריננ אין פאסם א דאם
 typijyn צו ל״כםער פחיש איו ארניים

 שנײדןרײ װייגינער זיך נויטיגט oy און
 אםבא־ װאם אין םיזאן. פאל אין ווי

 דאך איו נוםא, דרעסםאכער די לאננם
T איו דאם — רײדןן צו ניט שוין P 

 פאראײגיגנמ טיט ,ybv םליכט. זייעד
 דער צו tyoijyt זיד םיר האבען כחות

 נאנץ tv ערװארםען צו איו oy ארנײט.
 ורעגעז שר״כען jyjyp םיר וועלען ניך

רעזולםאטען.
y״v סון נעבים דעם אויף אױך e rj־

 איו 0¥אינםםיםוצי אומערע צזריפ לען
n אציע1אתימי אומער v o r .די ביוי 

tpotpytpy האס 6 לאהאל םיז נאארד 
 yo ty|לנy» חרך ,tv?■ v אויםנעארביים

a א״גשםעלען צוריפ ומןט n דיסםרעס 
 באארד it’otpytpy די לאפאל. אין פאנר

 םיטיננ nyooyo ם«עציעלעז « םאררופט
n טאר  .p m  tytnמט םיטינג ר> n• 

 איו oy װאך. נעסםטע ותרען חאלטען
tv tm «ו vtriy ײ׳ד א«ש־ײטארם די 

IPQ1P m אין tvovo באטיײ ויך אין 
 אויפ• tyL>yn און פדאנץ רn אין tyלע

o צוריה בוי^ tn םאנד. דיסטרעם m 
 *D'tpy האם און נויםינ זעהר איו פאנר

W’oonvo n v e,« חרך ווײל tytn 
 לא• םיז םעםבעדם סך » trvtm םאנד
תנ בריח»־לימנן » אײןי נעהאיבזן האל  ו
 טשאריסי v פיז tow dpi אויף ניט און

אינםםיםושאן.
 tytto םיר י5 לאפאל פו) ביײתר

c r i  c«n ty’UOPK ר חאבעז יענע» 
!םארדיכםעט אח שםערם

 פוו טתניתאף ט. און רyDרו x £ חאי
 יאתאל 1פי ראיאוארם ס. ,60 לפ?אל

 נאד אין 81 יאקאר פו) דײלע װ. ,64
 די ר.yדנyר ר־סטע גאנצע » נאר און

nny די אי;סטאריר¥| צו yo®vvo איו 
tyoytyt די• פון רײכ¥ר1׳ן צום ;עמארען 

yt .^׳ א ז״ער צ״לyjpyif הערליבy
 האכ אין נעהערשם האט אטטאשפערע

tPti לאקאל, פון טשערטאן רעד ^nyT 
נרו• ■דעזענםױם האט חאפסאן, דוש.
ר  דײטאגד v סיט ד״וױדס פילי• חן

 m אידם האנעז •רעסער די װאס רינג,
 גיט געלט, yjyrw וייערע פאר ?ויפס

ר םון tyi;yc די נאריחרעגדיג ױגיאן. ת
 ;עװעזענער דעד איז ו׳ײװיס פ. רyנרוד

 לעצטענס איו ער יאקאר. פון טיצערמאן
nyאלס ;עװארען לט”ו v איײ ניזנעס 

o w n. הא־ לאסאי פין טעםנערס די
 אױסנעדריקט ■רעזידענט זייער םיט נען

1rיyײאס ארנײם די פאר אנע־קענונ; ר 
יא־ דעם ;ערײסטעט האט ד״װיס נר.

 די פון ה»דלוננ ׳פעהנע דיוע סאצ.
iרyסyאםאי גאך א׳בערציינט ר tv די 
 מענ־ ויינען 18 לאסאל םון רםyטנyם

y r| אר־ טיכטינע ■■שאצען לאנען װאם
ט ״  װיג• ם*ר דאם. טום איינעד װען נ
tyr נרוnדייוױדסאן ר tv זאל ער o n 

נעזונט• טראגען ■רעזענט
o אױסער n n איז ■רעזענטען און 

נוטע נ«ונ געװארען ט”גרyננv אויו 4 דער־ איז טונ, ױם iw״oy^v tv אלם

.18 לאקאל כײ איגםטאליישאן
nor, וyם yo7| ,םאר־ איו יאנואר 
tyotpyt ײ אפיסערס סין אינסטאליישאן נ

nyotn• o n 18 לאלאי .18 לפלאל
i 1אי אוגז ניי איו n  VJVP’r •ינראל; 

 optu אינטערנעש*נ¥י, חןר פון טסר
 חײז .piv’ נױ אין 10 לפ?אל ווי סזײ

 פון ניט אים ריהרט שטורם ״|p װינט,
o איו פרס! n תן ^  די טיט לאםף ל
i איז םשיחים חיטע n לאקאל ■רעםער 

yjiyrw װי ג^טאנעז  tv און פעסטוננ 
 שײ• גיפטינ¥ די tytyt נאשיצם ויר האט

y?[ װאס n ע׳טאסען האנען שונאיס: 
i ײעז יעצט, און לאנער. iy״t סון n 

iovp* צו איו n ty, שטעהט m לא?אל 
 נעהט און אוםנעשעדינט םוםינ, שטאדק,

tv די םיט iv w  y ro n ט.1א i ניי n 
 נעכטען *ז פאמעםען נאר האם לאמאל

1 סלחםח v tyttyt איז
 איז oiyo'ov tie אינכטאלײשאן די

נעװארען כאסראכם *לעםען אונז נײ

i חאט 1םא n  ypvo אינםטאליי׳פאן 
 םאם־ א װי אויםנעזעדען myo םיטינג
 oy סיטינ^ לאסאל א ךאיירצ םיטיגנ
 yiyttiv פון 1םאוטרעםע געװע] ויינען

 דזש. י1 און באאװם tpotpytpy אלץ
yo » באארה 'ni םון 01םעםבע צאחל 

y jn ’tnvo yiymv לאקאלען tyavn 
o ב״נעײאוינט n טונ. ױס o n y i וײ־ 

tyo?vnyt ty: װײס־פחד םיז נעװאיען 
otn*t משאינט ידםאן,1פ םאלי nvvo 

לא־ םיו נאװיס ם. ,1שײםע נ. טש^־םאן

 דאם ;yp'iipin צו ויר װאס םיט זאנץן
nvn, נעווען אס1 איו אלנעם״ן אין 

v נ*1א װאו פאמעגיגען, םון נאכםיטאג 
n y t נע־ הנאח םיל האבען מעםנערס 
 נעשריבען 1טעח גאך װאלט איך חאם.

i n  tPJyp ד י1 און אינסטאלײשאז  ע
 ניט אבער וויל איך נאאםטע. וױילטע

tnmpivP לע־ אייכ ײנד,1ם טיין םים 
iponpyo iy איו iy װין. i לא• פיו 
 ׳טר״בען םסתםא װעט iy און 18 האל

.ovi װצגען

ם ו ר ר א ע ן ד א י נ ן ױ י א א ג א ק י ש

לעװין. אײכ פון י
 הצלט סיזאן סלץס דער װי גאכדעם

 אויפ׳ן זײנען םיר און םארשװיגדען אין
 זיך םערקט סיזאן, ביזי חגם םון שוועל

 אונזערע צווישען צופרידעגהײם םעיורער
 גאטירלנך גאנץ איז עס און םעםבעדם.

 צוםרידען? ארבײטער אן איז װצן אזוי.
 וועט װ^ך נעקסטע dit וױים ער אז —
 האט ער אז און ״יײדע׳״, האבעז ער

 אזוי זײגען אױםגאבען די און נים, דאס
 ארבײטער דער ווײל נויטע, א.ין גרויס

 םיט דאס אם^ל, םון גיט איז הײגט םון
 דורכ־ <עקענט םען האט נאטהינג ליטל א

 באגריםעז די הוצאח, װאך די שטויען
 םעהר םיל יעצט זײנען באדערםנישען און
 די הומט עס װען דארום, אנדערש, און

 טרויער און זאוג אזא זיך מערקט סלעק,
 םארקערט, און ארבײטער. די צװישען

w דער װען d ,םען זעהט םארשװינדט 
 םוטה םיל סיט לעבען, נײעם א גאר

בויען. א\ן שאםען צו װײטער
 אונזערע צװישען דאם אםת, איז עם

 דעם פין םארזארגט זײענדיג ארבײטער,
 זיסען א געהאט אבעד זײ האבען סיצע<ן,

 חאט װעלכער בעכער, זײער טראפען־אין
 םאר און צוםרידעעעשטעלט טײלװײז זײ
 זארג דעם פארגעסעז צו געםאכט זױיל א

 ױניאן, די איז דאס און פרנםה, םון
 םײט אין ארױם זיגרײך אזוי איז וחגלכע

 איז עס און דעםאגאגען. לינקע די םיט
 ;ע־ גוט און שגעל װאוגדערליך אזוי

 םארטרײבען, צו איננאצען ״יענע״ לוגגען
 פון זאו א יעצט גאר זײנעז זײ דאם
 יױ אונזער און פאמאנגענוזייט. דער
 אםאל װי ■נים זעלבען דעם שריגט ניאז
 צוםרידעג־ די און צײםצן, גוטע די אין

 אלע צװישען• פיוזלט עס װאס הײט
 זעהן, נאר םען fyp כמנםבצרס אונזעדע
 העדקװאדערס, יוגיאן די אין זײענדיג

 קיאוה די צווישען טארהעט אויפ׳ן אדער
 יעדער םיהלט עפעם םאכער. דדעס און

 קײן סלעס. איז עס טאקזג — ארבײטמר
 הא״ אבער רערפאר ניםא. איז פתסה

ם םיר בען צ ע  ױניאן א ױגיאן, א י
 איז װאס ױניאן א ארבייםער, די םאר
 רע־ כינעזישע אין םאראינטערעסירט ניט

 *א חארעםס, םערקישמ און וואלוציעס
 צו בלױז גאר •אליטימם, אהן ױניאן
 םין אינטערעםען עתאנאםישע די דיגצן
 זײנזע דערםאר אזן םיטגלידמד. זײנמ
 די געיאקט. אזױ העדקװאדערם רי יעצט

 פארבינ- דחנסםאכעד אוז קלאוק מאסען
 צו נעהענטער און שטארסצר זיך דען

 ארבײט, וואם דער סײ ױניאז, זײער
 טאג יעדען חונ זיק פיחלם ניט, אדער

 אויםגעםיגעז האל, איז ארויםצוקוסעז
איז ױגיאזי דער אין זיך הערט עם װאם

ה»ל םעם&ל אין פענוואו זזםען דעם ניס פארנעסס
 װאם טאנץ, צום םעטבערס אונזערע אלןן באגעגעטמ זיר װעלען דארטען

פאר* װילען װאם אלע .100 און 81לאקאלעז די פון אראנזאױרם װערם
 אםױ זיך אינאײגעם און םאנץ צום קוםןן דאו־פען זא̂ר זײעד געסען

?אטערם ךעם פון באים און iqq דאקאל פון םייד̂עך ױנגע ךי זיחמיםי•
1̂פעבתאה ניסחןם פאדגעםם 4«איז -

*y x n אםחירעז יילע זיר נדר זאלען און קמדער אק §ןףען
כױם לןוםט

 לםובת זyכvט נוצליר זיך קען מען אויב
i n ,ז נעםם ײניאן  םיט tv Din מ

 o«r זעתט 1איה װען און םאתעכינען.
 וױי־ oyi ווענען 1קלע v גים און אצעס

i טון 1אונטערשי טען n יעצט ױניאן 
i םון איז n צײיי א םיט ױניאן ’i.iV 

out tvi ,p’t p אויפ׳ז פרײלאר אײך 
 :ייען1אויסש ןיך װילט עם און צען1ה»

 PiVsP שי?אגאער »װא!י1ב !נראװא
!1טאכע oyn און

• • • ׳
.18 לאקאל פרעםער דעם בײ

o 7 ׳טבת, nװעם ,1928 ,1יאנוא טען 
 הינע די בײ זכתן אין בלײבען לאנג

iponB אלע ב״ און n n jH אונ־ םון 
iyt ,ביינעװאוינם האבען װעלכע ױכיאן 
o n י1 םוז םיםימ אינםטאלײשאן j״y 

 צײײ on* געװען איו *ם1 אפיסעדס.
«t:  איו לvה 1ויםע1נ 1דע נייטאנ. ip״

 מעם־ אונזע־ע םים *ננעפילט געװען
 זיך opiyo ■נים יעתנס י1אוי און ם1בע
v ױם־םוב׳ױנ און םײן »לע — ײד1ם 
*tvoyw, און t"P װאו ז*מ. םון םיםן 

 נעהו־ איז מען — דושאב װעז דזשאנ,
i םיט עהען1פ זיך םען n םון .נאנצס״ט 

i ױ*קאל, 't םיט 1פרעהע o n, איז ד*ס 
o n האבען ״יעגע״ װאס בר*ך ויסען1נ 

o אין געםאכם n  pk ,tv'Ji’ i n ל*־ 
p?* ׳ ויסצו?וםען1א נעלוננעןp i«ob און 

;pp * זעהר םיט נ*נץ  אויםנאמע iy״
 יעצט שוין סוטען וועלכע עםליכע, םון
 וסליחה. םחילח בעםען צ*?אל צום יס1צו

iy װען דערפא־, און i ,בת־ טשערםאן
r n  i n. אין ה*ט ,1ה*פסא t״t עײ 

n y i  oipoyoy ,״ געזאנםdvi ה״נטיגע
tvo’^vooi’v ״:׳־». י”ז וועט?« ' י ' י י  יעצט איז ױני*ן די װײל שאתא״ענע,

 םיו־ זיינעז 1פא1דע און ,tnvoyt נײ וױ
 י איגסטץירעז צו 1נ* ניט היינם ד*

 סײערע! צו אויך 1נ* *םיםעדם, נ״ע
o n איז לינ?ע, די םים ?אםו• זיגר״כען 

 םיט־ םיעל ה*ט ל*?אל אונזער װעלכען
 ײאוננם־?*םוי״,1באס םn אין נעה»לס?ז

בײ וננ1נאנײסט« אחיםנערוםעז iy ה*ם
. jntptyiuv די p י*ר in  lyvnp t«t ער שטעלט 

ו פאר ת װ o שייפער, ב. נ n 1םא1טשע 
 ■*םינע * םיט און ד,1ב** דזשאינט םון

־ iy ב^גויםוננדױ?ט ״נ ײי ״ םזייויי ױ  א
o םיט הייט n י,8 צ*סאל (ןון סוקסעם 

i םים אוז n ז8ױני v dpv •נאנצע
 vp v סין יםוננעז1ב»נ twip ד*ן

in די סון £9 ל*פאל פון םיטע 'ip .ח
 אײרישםען, <יבער א^םער דער : 6 קאל 1 טרוב^אײ און רופמוי
,  םון דאפאפאדט ם. ;81 *אסאל פון דפ̂י

 ייעמז^י לעצםעז צום און ,54 לאס^
 פיעזידעגטיז װײם בא<יבטע אלעםענם

ײי געהאיםעה האט זי םרידמאן. מאלי
E;? »ח mm ג^ענצעגדע א איםצר, S i 
 נרעס דמר אין ארײנגעבראכט *לעמעו

 אילע די גאך און — באגײסםצרוננ םער
 םשערםאן דש־י איבער <יט באגוײםונגעז,

 וחנדטםולעז א 18 ילאסאל סדן גאס^ן איז
^גג % א ם  און םשערםאז עתש צו די'

 דיװוים* פייי• בר. אײדזשענט, יגאן5יע«
 איבצרנעמגחײם און םרײחײט זיח פאר

)11 !ײ• 4»י* (שלוס
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אפעו!״ זײנען ױניאו דער פװ טירען ״די
 אוםשו־ל״ עהרליכען, יעדען פאר אפען זײנײן ױניאן דער םון טירען ״די

 םיט באמערקט זינטאן םרעזידענט האט — קלאוקמאכער״, דיג־פארםיחרטען
 ,2 לאקאל פון םיטיננ אינםטאלײשאן גרויםען דעם בײ צוריק װאכען צװײ

 תטצית גאנצען דעם אױםגעדריקט ער האט װערטער עםליכע דיזע אין און
 זעהר דיזער כנוגע םאםענט, דיזען בײ ױניאן, אונזער פון פאליםי דער פון

 דערקלע־ דיזע איז טאקע דערםאר פראגע. װײט־גרײכענדער און וויכטיגער
 װעלכע אין אפלאדיםםענטען, פון אויםכרוך אזא מיט געװארען באלוינט רונג
 אנערקע־ פון געםיהל דאנקכארער אינערליך אן אפגעשפיגעלט זיך האט עם

 פולען איז פונקט דיזען אץ א-ז יאיאן דער פון פיהרערשאפט די אז נונג,
מאםען־שטי־ דער םיט פײל, און רײנק דער פון שטיסונג דער םיט אנקלאנג

שעפער. די אין ארכײטער אונזערע פון מונג
* * *

קלאהר, אזוי װערען געםאכט זאל פונקט דיזער אז צײט, טאקע איז עס
 געשאפען ניט איהם װעגק צוקונםט דער אין זאל םיםםארשטענדנים קײן אז

 װעגען זאלען בלאםערם םשוט׳ע אדער טוםעל־םאכער׳ קײנע אז און װערען,
 פאר־ קענען ניט םעהר דרעםםאכער די אדער קלאוקםאכער די עראגע דער

צײן. די פאררײדען אדער קאם דעם דרעהען
 נאך שטעהט װאם שעפער, דרעם די אדער קלאוק די אין עלעםענט דער

 באשטעהט ױניאן, אונזער פון רײהען די אויסער לסחנה, טחוץ טאג צו הײנט
 אין נישםיג און קלײן איז דיזע און גרופע, ערשטע די גרופען. דרײ סון

 די ,“״כאוו־ײרים פון גרופקע געשװארענע אויםגעשפראכענע, די איז צאהל,
 װאם םיטארבײטער, *אהענטםטע זײערע און קאםיםארלעך אױםנעשפראכענע

 און 1אפיסעם ױניאן אונזערע אין געקענינט צוריק יאהר א מיט ערשט האכען
 אר־ אונזערע פון קעפ די איבער פערדלעך חיטע אױף ארוםגעריטען האבען

 ״דײ־ די •אליטיק, אלגעםײנע אין רופם םען װאם זײנען, דאם כײטער.
 אץ דיםציפלין, פארםײ צוליב רעדזשיםטרירט ניט זיו האנען זײ הארדם*;

 קריגען װעלען זײ װאנען ביז רעחשיםםרירען גיט װארשײנליף, זיך, װעלען
 צוריק צװעק דעם םיט םעגליך, גאנץ דאן, אױך און פארטײ דער פון חכשר א

 צו אנפאנגען װידער שטילערהײט דארט און ױניאן דער אין ארײנצוקריכען
 ״הײליגער צוקונםםיגער זייער םאר אײעלעך״ ״פארטײ שאםען צו און ״בורען״

םלאכה״.
 ם,ץ כאשטעהט װאם גרופע, קרבן א אײגענטליך איז גרופע, צװײטע די

 מיטנע־ זײנעז װאס כעל־םלאכות, אוטשולדיג־פארםיהרםע צאהל היבשער א
 צוריק, יאהר פאר א םים שטראם דעםאגאגישען מיט׳ן געװארען שלעפט

 װאגען, קאםוניםטישען דעם אויף טיםגעפאדזרען דאן זינט זײנען װאם און
 א האבען װיל ער טענש; עהרליכער אן כעצם איז ארבײטער םיפ דיזער

 פאר לעצםע די אין איז ױניאן טרײד א װעגען באגריף זײן אכװאהל יוניאן,
 םוםאטאכע, קאמוניםטישער דער פוז געװארען צומישט שטארק גאנץ יאהר
 דער־ א-הט האט און היםעל פץ טעלערעל דאס צדגעזאנט איהם האט װאם

שיעור. א אהן פלאנעניש און צרות לאננט
םקע־ קערלען, הפקר אײנפאכע פון באשטעהט עלעמענט דריטער דעד

 “״אײנגעלײנם געלעגען צוריק יאהר פאר א מיט ביז זײנען װאם ױגגען, בישע
 אויפגעהויבען עפענען. צו םויל דאם געהאט מורא האבען און שעפער. די אין

 רע־ קאםוניםטישען פון אנפאננ בײם גלײך שוין חברה דיזע האט קאפ דעם
 קאטוניםטישע די מיט אז דערשםעקט שטעל אויפ׳ן האבען זײ װען זשים,

 מען אז אנשטעל אן םאכען זאל טען אבי ביזנעם״, ״טאן טען קען ״באיעם״
 םעהר װאם םאכען העלפען און מאשינקע קאםוניסטישער דער געטרײ איז

 םאררעטערי־ דיזע אט אינטערנעשאנעל. דער געגען געפילדער און טוםעל
 פון נאםען אין שעפער םאנכע אין םםשלה די פארכאפט האבען םײז שע

 אלע דארטען פארניכטען באםעם, די םיט ״דיעלם״ דארט םאכען .לינקיזם״,
 אין ארבײטער אנשטענדיגען יעדען טעראריזירען און קאנדישאנם, •ױניאן
• שאפ.

0 * *

מינאךיטעט■ דעם פון בילד דאם 'שטריכען, אלגעםײנע אין איז, דאם אט
 אונזער םון שונאים די םון אויםנענוצם אלץ נאך װערט װאם עלעמענט,

 אנ־ שטעהט װאם םאםע, גרויםער דער געגען הןזץ־מאטעריאל אלם ױגיאן
די אין קעםםט װאם און אינטערנעשאנעל דער םיט םאלידאריש נעשלאסען

-           .  <    _  .  ^  ^  ^  ^  ^  L a  4  S B  * - * * - * ■ »  -  םענש־ אנשטענדיגע װײניגער אדער םעהר זײ אין אױפצוהאלטען אום שעפער- ■* 
באדיעוגגען. ליכע

 אונטער־ זײערע און קאמוגיםטען די װעלכע םיט טריקס, די פח א-ינער
 תאםונים־' םעםעני־האל דעם אין און פרעסע אײגענער זײער אץ שטיצער

 און האם אױפצובלאזען כדי באנוצם זיך האבען .טאג״ םיש־םרי-נדליכען
 די אז קלאנגען, װילדע ארױםלאזען איז יוניאן, אונזער נענען נעפיחל בײזען

 אין םאכער קלאוק עחרליכע ארײננעמען גים ,װיל איגםערגעשאנעל זינרײכע
 און הונדערטער ״אױםנעשלאםען חאטי ױגיאן די אז ארגאניזאציע׳׳, דער

 דעם אױף אץ װ. אז. א. ,“םשפחה איחר פץ קלאוקטאכער חתדערטער
 גלײכצײםיג, זײ פלעגען קלאננען, געמאטפעקםשורטע דיזע פון םםך

 קא- .שלום נײע באקען אײן אין האלטען דאנערשםאג, און טאנטאג יעדען
 אר־ “.אויםגעשלאםענע דיזע פון נאםען אין כלוםר׳שט ריידענדיג םיםעס״,
 אבװאחל םשװחים״, ״פרידענם םון ראלע די ױך אױף נעמענדינ און בײטעי■

 נע־ גוט גאנץ חאבען קלאוקםאכער. די חױיטזעכליר און װעלם, גאנצע די
 איבטר• דאם אמ זעלכםם זיך אויםער נים, קײנעם פארטרעםען זיי m וואוםט,

מאשינקע. קאםוניםטישער אםאלינער דער פון כלײבעכץ
געװען. נים אםת װארט קיץ באשולדינונג דיזער אין איז נאטירליך,

 ארייעעםען וועגען געהאנדעלט ייר חאט עם ווען פעלע, אײנצעלנע אין
 סײ אמ .כאװײדים״ פארטײ אפאגע םײ בחןכער. און שםערער באקאנםע

 גע־ לאקאלען אינטערנעשאנעל די חאבען םקעכם, •ארחארטעװעטע אלםע,
 םאס גטװיםער א נױם זעלכסםפארםײדיגוננ, איינפאבער צוליב חאנדעלט.

ז א פון ערװארטען נעקענם חאם םען וױ ר אנ־ וואם ױניאז. נ
 םיטנע- כלויז ױמען װאס ארכײטער קאטענאריע דער אבער, נאלאעט.

 נע־ צײם גאנצע די זימען װאס ארבײםער שטראם, פון נעווארען טלעוט
r r t s j g t אויגען די װעםען כײ את חתונה. פרעםדער א אױף דםענצער6םי 

ײ ..................... מרוג געװאיעז«ום אױ«געעפענם גאגצען - 1*װמ pa מ

די ױינען ארבײטער דיזע פאר — פארםיחרער, געװעזענע זײערע פון דעל
אחײם, צוריק איצט קוםען םענען זײ אפען. נרײט ױניאן אונזער פון טירען

רעזולטא- טראגישע אזעלכע םיט פארבלאנדזשעט האבען זײ װעלכער פון
צוריק װעג אויפ׳ן דערנער אדער שטײנער שװערע קײנע װעלען זײ און טען,

.* * *געפינען. ניט אינטערנעשאנעל אונזער צו
 דיזער פון װיכטיגקײט םאםענטאנע די כאשטעהט טאקע, דארין, און

 פון נאםען אין האט, י זיגמאן םרעזידענט װאס דערקלערוננ, עםענטליבער
 פאר־ ױגיאן עטליכע לעצטע די כײ געמאכט אינטערנעשאנעל, גאנצער דער

 פאר־ יעדער בײ אפקלאנג כרײטען אזא איצט געפינט װאס און זאטלונגען,
■ ארבײםער. אונזערע פון זאמלונג

 אלע. די אויף ערד לאםעטע לעצטע די ארויף לײגט דערקלערונג דיזע
 אוים־ בײם םײ װי םײ איצט האלטען װאס םאכערײקעם, ״שלום״ זאגענאנטע

 אונ־ פון גאנצען אין פארשװינדען זײ אײדער אטעם, לעצטען זייער הויכען
ארענא• זער

עהרלי־ יעדען פאר אםען איז ױניאן ״די :װארט םונטערע פרײע, דאם
 זיך טראגט דרעםמאכער״, און קלאוקטאכער אוםשולדיג-פארפיהרטען כען,

 חער- די װאריםט און שטארקט און מארקעט, גאנצען דעם דורך בליץ א װי
 — אונזערע ארבײטער איכערגענעבענע לאיאלע, טױזעגדער די פון צער

 האלט ארגײט ארגאניזאציאנם אלגעםײנע די װען םיזאן, נייעם פאר׳ן איצט,
 טאן. טרײד עהרליכער יעדער טרײד. גאנצען אין צופלאקערען ב״ם זיך

 אונזערע אין צוריק װילקאםען איז ױניאן, א באםת װיל װאס פרױ, אדער
 פאר־ און הארץ, אויםגעלײטערט אן םיט טשאד, פון אויםגעניכטערט רײחען״

 דינען דארפען ױניאניםטען טרײד װי ױניאן דער דינען צד אםאל װידער טיג
' . אײגענער'ארגאניזאציע. ױיער

 ניט זיכער דארןז עלעטענט אויםגעניכטערטער עהרליכער, דיזער און
 טעםעני אדער שםד־שטיק, קאםוניםטישע םיט אפוטח־פשים, “״שלום קייגע

 גארען װאם קלאוקמאכער, דיזע זיך. הינטער צ״רקולאציע־כיזנעם צײםונג
 םיטגלידער צוריק װערען און אינטערנעשאנעל דער אן אנצושליםען זיך

 אויםקר זיכער קעבען קלאוקםאכער, אנדערע םיט ברעטעל זעלבער דער אויף
 טאג־ נעכער בלוטעט עם װעםען כײ שרײבערלעך, רענעגאטישע די אן םען

 טרױערי• דעם םאר פרעםע, כאלעבאטישער דער אין נאגעל פון טעגליך
 .דיקטא• אטאל אטאל, האבען װאם קאםיסארלער, כידנע די פון שיקזאל גען

 אר• שטאך א אהן איצט זײנען און ױניאן קלאוקםאכער דער איבער טירט״
םארכליבען. כײט

 ארײנ־ צוריק רײף איצט איז םיר, גלויבען עלעמענט, עהרליכער דיזער
 פון רײהען די אין זיך אנשליםען ענדליכער זײן און ױניאן, דער אין צוגײן

 םון קאפיטעל לעצםען דעם שלום צום ברענגען װעט ארגאניזאציע אונזער
 האם םגםה קאםוניםטישע די װאם רײ&ונגען און צאנקןןרײ קריג, ברודער

 ױשר םון זיג דעם םארפאלקאמענען װעט עם ארויפגלצװאוננען. אונז אויף
 דעם פארפילפאכען װעט און הפקר, און װילקיר איכער אנשטענדיגקײט און

 קײן אז נױער, און טוער אפםערװיליגע און געטרײע םון-אונזערע גלויבען
 באװעגוננ די פארניכטען צו שםאנד אים איז װעלט דער אין םאכט פינםטערע

אדיפגעכויט. חארעװאניע און בלוט םיל אזוי םיט האבען םיר װאם

 אונזער אלץ נאד איז יארק נױ
מארקעט גרעםטער

.־«■».*י

 װעלט דער אין םארקעט גרעםטער חיר אלץ נאך פארבלײבט יארק דו
 ניט דא זײנען װאם ציםערען די לויט אינדוםטרי, קלײדער פרױען דער פץ

 לעצ־ דעם אױןז כאגרינדעט זײנען װאם און געװארען, לאנג׳פארעפענטליכט
 פראצענט 78 פון םעהר עטװאם צענזום. אינחסטריעלען רענירונגם טען
 א איבער פון װערטה דעם אויף אינדוםטרי, דער פון פראדוקט גאנצען פון

 ם;יטראםא-״ זאגענאנטען דעם אין דא, אויפגעםאכט ױערט דאלער. ביליא;
 אלע אויך יארק, נױ שטאדט די אויםער ארײן, נעםט ױאם דיםטד־קט״, ליםאן

יארק. נױ ארום מײל 40 פון שטך א אין שטעדטלע־ אזן טטעדט
 ניטא. באריכט דיזען אין איז נאטירליך, נײעס, איבערראשענדע קײן

ארבײטער, אונזערע פאר באדײטונג א פאקט דיזער ־אט פונדעפטװעגען
 און אביעקטױו, עם באםראבט מען װען ױניאן, אונזער פאר ספעציעל און י

 עטליכע לעצטע די פון פארלױף אין אז געדאנק, דעם זינען אץ האלט טען
 אנ־ צװישען און זעלבםט אונז צװישען נביאים, פארשידענע האבען אהר
םראפעצײען, אײן אין געהאלטען אינדוםטרי, אונזער אין עלעפענטען ־ערע
יארק, נױ פון אװעק זיך טראגט קלײדער פרויען פון פראדוקצ*א; די

 םאוטה, דער םידל־װעםט, דער װעםט, דער אין פארשװאונדען װערט זי אז
 אינ־ גאר זי װעט באלד גאר אז און געגענדען, אנדערע פארשידעגע אין און
מארקעט. יארקער נױ דעם פון װערען פארלארען צ;ץ

 אז גלויבען, װילען םיר און טקוים, ניט דערװײל װערט נביאות דיזע
 איצטיגען כײם איז, עם װערען. םקױם ניט װעם.קײנמאל נכיאות ־יזע

 אור־ היםטארישע די אין גענוי ארײנצוגעהן פלאץ אם ניט דא טאםענט,
 גרעם־ דער װערען זאל יארק נױ אז דערצו, געבדאכט האבען װאם ואכען,

 אדער אינדוםטרי, קלײדער פרויען דער פון צענטער װיכטיגםטער און םער
 קאנצענ- אזוי איז אינדוסטרי די װאם פאקט, דיזער אויב באטראכטען צו

 פאר און ארבײטער אונזערע פאר געזונטער א איז פלאץ, אײן אין טו־ירט
 םאר־ « אלם אננעמען בלויז עם װעלען םיר ניט. צי אינםערנעשאנעל, אונזער

 גענײנם זײנען םיר און וױכטינקײט, נחים פון ערשײגונג אינחםטריעלע טינע
 לע־ אינדוסטריעלען אונזער אין איז םאםענט דיזען בײ אז באהױפטען, צו

 נױ אז װירקען, קענען זאל װאם פאקטאר, װיכטיגער אײן קײן ניטא בען
 דער אלם פלאץ איהר םארלירען צוקונםט װײטטר דער אין אפילו זאל יארק

 דער צו זאל אינדוסטרי אונזער אז און קלײדער, פרויען פון םארקעט נרעםטער
 איו אינדוםטרי אײנצעלנע גרעםטע די זײן צו אויפהערען אויך צײם זעלבער

י . יארק. נױ נאנץ
S * #

 שליםע װיכטיגםטע די םון אײניגע אויף אפשטעלען כלויז זיך װעלען טיר
 םפעציעלע א האבען װאס רעפארט, צענזום דיזען פון ציהען קען םען װאם

׳ ױניאן. אונזער םאר כאדײטוננ
 ױניאן די װאם כאהויפטונג אײנציגע יעדע באשםעטיגט רעפארט דיזער

 דעם בנוגע םײ -יאחר, עטליכע לעצטע די פון םארלױף אין נעםאכם חאט
 אלנע• בנונע םײ און אינדוםםריע אונזער אין איבלען געװיםע פץ װאוקם
 אלגעסיינער דער װעגען ערשטען, צום ענטװיקלונגען. אינדוםטריעלע םיינע
 זיך האם ,1925 כיז 1921 פון אז ארױם ױן־ צײנט עם ארבײםער. צאהל

 אי־ אויח פארהלענערט טרײדם אונזערע אין ארבײטער צאהל אלגעםײנע ז־י
 אוים גאנצען אין כטעט נעפאלען איז פארלוםם דיזער אז און טױזענד, 12 בער

 אױד איז פעריאדע זעלבער דער פון םארלויף אין װייל שעפער, די.איגםײדע״
 האנםראסטאר די אין באשעפםינט זײנען װאם ארבײטער די פון צאחל די

טױזענד. האלב א און זעקם אויף געשטיגען שעפער
 n• װאוסם אוםנעהייערער דער בולט ארוים שםעלט־זיך צוױיטענם,

 דמי• פת חעלפם א כםעט איז צוריק יאחר *וױי םיט שוין טרייד. דדעם דעם
אמײם® קלייחןר פרויען חןר פון אויםארבײטונג גאנצער

חאלט עס און קלאוק̂נ וױ םעתר דריטעל א דדעס̂ע יון ־
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 אין עגיניס װעגען

ב^װעגונג) וודבײומןר דןר

 אין זיר חאט WM יאהר דער אײרער
 םון ׳מהײערען הינטער פארצויגען ;אגצען

 אינדוקטריערעד דער אין איז ;עשיכטע
 סענזאציע, * געװען *מעריסע םון װעלט

r פון yovnTJio'c די n. .• ם*רג*ן 
 איכער אויכערהאנט ךי געהראגען ד,*ם
 געיכדמאג״ דער ׳עטאל־אינדוסםריע. דער
 גע־ געװעחלט איז ם^ורגאן • ר\ש. נאט

 ״ױניײ דער סיז ירעזידעגם אים װאיעז
 ער קאריארײמאן״ סטיל סטײטס םעד
 װע^כען אויף טר*ן, איים׳ן ארוױי איז
 די געזעסען. איז גערי באריהםטער רער

 װ*ס דעם, אין באשםאנעז איז סעגזאציע
 װעי מלחמח, א אנגעגאננעז איז פריהער

 איזע ניט םארנעמען. טראן דעם זאל עס
 געװארם האבען םראסט פון דירעקטארעז
 גע־ םארט אבער האט ער סאמאנ׳ען.

ןיגט.

 םים שטעױט ^טאידטראסט דער <ואם
 און קראפט אינדוםטריעיער אין םאר דך

 זעוזן צו בעסטען אם איז האנדעלס־גרויס
 םון אייעלוס בײם איז װאס ציםער די פון

 אין עשענטייכקײט. דער אין ארויס יאהר
 דעד אונטער יעטאל־אינדוסטריע דער

 בא׳פעם״ זײנען טראסט םון הער׳טאפט
 ארביי־ םיליאן םערטעיל א איבער טיגט
 טראסט דער האט יאהר אין טער.

 םינןי און הונדערם םיר ארום אויסנעצאהיז
 שכירװ^ אין ראלאר םי<יאן זיבעציג און

 די נאר ניט ?אנטראלירט טראסט דעד
 זײן אוגטער שטאכ פון פראדוקציאז

 װאס דאס םאראן אויך זײנען העױטאםם
 ם»ױ8א םין א יראדױןטס״, ״באי מ׳רופט

 הוינט־אינדוסטריע, די אלם טטא<י פון
 קויהיען װי פראדוקטעז, אנדערע אויך װי

 איי• האט טראסט דער בײ?%< צום
 מען yjpyu םון קויתךגרובען, געגל

 פי< אזוי יאהר דורכ׳ז קוילען אױס נראבט
 און טאן. םיליאן םערציג און דרײסיג װי

 אײגעגע אויך םארמאגט טראסט דער
 א זזאט ער טראנםפארטאציאנס־מיטלען.

 שיםען גתיסע אײגענע צעהנמיג פאר
 די װאסעיעז. אינעילענרישע און ים פאר

 אויוי זיך ציהזןן טראסט םוץ אײזעגבאזזנען
 דער און םײיען. םילע םי<ע, םוז ׳עטח א

 און װעלדער, אײגענע אױך זזאט טראסט
 אינדום- פון איטײ<ונג אז םאר װאס איז

 נים טראסט דער זזאט האנחנל און טייע
 איז אינטערעסען םון אײגענםום¥ קײץ

 א איז ׳פטאי־םראסט דער אפנעחנדם.
 אב״ אױוי םארצװײנוננעז םיט קענערײד

 האנדעיס״ און אינדוסטוײעיע איע סאלוט
. פעידער.

 סיז באװעגונג ארבײטער דער אין
 דעם נאכגעםא^נט מען האם אמעריקע

 *עטאל־ פון פרעזידענט פון אױסװאה^
 אינטע^־עס. גרויסען א גאר םיט טראסט

 צו שײר איז װאס געװען, איז נערי װאס
 אוץ שםאיו-ארבײטער, פון ארנאניזאציעם

 גוט נעװעז איז בכמ, ױניאגיזם טרײד צו
 ארבײטער־ דער איז ם׳האט באקאנט.

 עס װעלכע א ערװארטעט ניט באװענוננ
 גע־ איז גערי װי לאנג אזױ ענדערונג איז
 או געװאוסט, ם׳האט טראן. אױם׳ז װעז

װעט טראסט אין רעזיעים גערי׳ס אונטער

לאנג ה. פון

 צוגעיא־ גיט שטאל־אינדוסטריע לער אין
 םוײיד פ\ן קערענדעל א אםילו װערען זען

 םעז, האט טױט גערי׳ס נאך ױגיאניזם.
 זײן װעט עס וחגר זעחן געװאלט אלזא,

 װעט עס צי און זײגער, נאכפאמער רער
 םירר אינדוסםריעלער טיי אזא זײן נים
 צו <וערעז כאאײגםלוסם קען װעלכער רער

 מיל־ טיט ױניאגיזם טרײד אויף יזוקען
אויגען. דערע

••יי
 םאר־ מיט ״דיסאסאיגטעט״ טען איז

 ניט קען םראגע די ערװעחלונג^י גאן׳ס
 אדער יא״״ טים װערען באענטפערט

 װערען נעזן^ט יא קען עס װאס ״נײן׳/
 אינטע• דער אז ־— איז זיכערהײט מיט
 מאר־ נעװארען. גרעסער נאך איז רעס
 קאריערע זײן אין מע׳ןןים געגוג האט גאן

 אויף םינאנסיר און אינדוסטריאליסט אלס
 כיטערער א איז ער אז זאגען צו איהם
 םאר באװעגונגען און ױניאנס םון םײנד
 ארבײטער־ און ארבײםער־פרײחײם מעהר
 סיטוא־ םון <עמיכטע דער אין רעכט.
 דז^. םון םיכאנץ־פירמע דער ארום ציעס

 םעלע געװען אויך אבער זײגען פאדנאן ם.
 * זעהן געקענט ם׳זזאט װעלכעי אין

 אין ױניאנס. צו האלטונג םרײנמיכע
 דער אין געדדוקט נאטיצעז, םריהערדיגע

 צװײ און וואך א םיט ״גערעכםיגקייט״
 א מארגאן׳ס דערםאנט איך האב צוריק,

 װעלכער •ויי^ינס, דז?זארדזט יארטנער,
 ״סױױק דער פון גרינדער די סון געװען איז

 טײנער גרויסען דעם איז פעדערײ^אן״.
 סוי־ וזארטע םון םעלדער די אױוי סטרײק

 צװאנציג און פינוי װעלכע א מיט לען,
 *געהאלפען םיל ער האט צוריק, יאהר

 גע־ דאן איז וועלכער םיט^על, דדפאהן
 צו מאינערס, די ®ון םיהרער דער וועז

 הוילען־ די מיט סעטעלמענט א סריגען
 איד מעז איז װײט אזוי אויוי באראנען.

 מיט זיכער געװעז ױניאדקרײזען מ#נכע
 cjn •וירסינס׳ען, פון סרײנדשאםט דער

 דער םיט און •ארטנער, סאתאנ׳ם אלטעז
 »<ײז, מארגאנעז אלטען םון םרײנחפאםט

 גע־ זיךסארכמל חאט מיטשעל דזשאחן א.ז
 רוד םאחפטארבענעם דעם צו זוענדעט

 די םרן ירעזידענט דער דאן װעלט,
 בא־ זאל ער אז שטאאטען, פאראײנעטא

 דעם סעטלען צו סאםיםיע א שטלמען
 זײן זאל ?אפױסיע דער איז »ז אח םטרײק

 קאנ־ םעהר א איז טאשע אבער םארגאן.
 ׳פטאל־ דירעסטער א אין פאל,• קרעטעז

 סאר־ אז זעהן צו געוחגן איז סיטואציצ,
p ניט האט גאן p םארביסענעם pip אױף 

 האבען צו דאס וױכםיג ם׳איז ױניאנס.
••*םארצײכענט.

 שטאל־ דער בעת נעוחןן איז דאס
 1אי נעװארען. ארגאניזירט איז טראסם

 גיינ־ אוז אכצינער די אין י׳אהרען, יענע
 שםאל־אינ־ רער אין איז יאהרעז, צינער

 אםאינאמײ־ די אהםיװ געװען דוםםריע
 נע־ דאן איז זי װאירסערם. סטיל טעד
 עסזיס־ איצט ױניאז. װאקסענדע א יוען

 מיטניע־ נרויםע סײז אויך. נאר זי טירס
 הא־ דאז אבער.ניט. זי האט דערשאםט

 וועט זי אז האםנוננ, נעװיזען זיך בען
און אינדוםטריע, גאנצע די ארנאניזירען

 1921 פון װאס איז ערפרעהרענדער, אז טאקע און םאקט, דריטער א סען.
 אונ• אין גרויםע. און קלײנע שעפער, צאחל אלגעםײנע די זיך האט ,1925 כיז

 םוי־ א אויף װי כמעם ,׳6,127 אויף 7,061 פון פארקלענערט טרײדם זערע
 אונ־ אין אן אכער־דאך געהט לאנגזאם, אכװאחל אז, אן צײגט װאם זענט,

 אט װעט ביםלעכװײז אז און שעפער, פון קאנצענטרירוננ א אינדוםטרי זער
 אוטפאראנט־ דעם פון םארשזוינדוננ דער צו פיהרען פראצעם דיזער

 די אויןש וױרקונג פארניכטענדער זײן םיט שאפ קאנטראקטאר װארטליכען
שעיער. אלע אין ארבײטם־באדעגונגען שװער־פארהארעװעטע

 בנוגע ציפערען דיזע םרן נעםען זיך םען קען לעסאן א פאר אלזא, װאם, •
 פראב־ םאראויםשםעחענדע די אין בכלל, ױניאן אונזער םון טעםיגקײט דער

' ? בפרט םארקעם יארקער נױ דעם אין לעטען
 נױ אין אלץ נאך בלײבט אינחםטריע דער םון תױפט־געװיכם דער װי אזוי

 קאנצענטרירען חפחות לבל דערװײל, אויף כוחות אונזערע םיר םוזען יארק,
 נע־ צוריק לאנג ניט כיז ערשם איז יארק נױ װאס דאם יארק, נױ םאכען צו

 גײם־ װי אזוי םאםעריעל ארגאניזאציע, אונזער פון חויפם־פעםטוננ די — װען
 םיינט יארק, גױ זאגען מיר װען אז ווערען, באטאנם אבער, םוז, עם טיג.
 בראנז־ אדער כחקלין, םאנחעםען, בלויז אוםשםענדען, קײנע אונםער ניט, עם

 גע־ װי ארום, כאפט יארק נמ פץ דיםטריקם .טעםראפאליםען״ דער װיל.
 און שטאדם, נרױםער דער אויםער שטעדםלעך און שםעדם םייל 40 זאנט,
 קלאוק םײ פילע םענליך םאג ארױם װאנדערען שטעדםלאך, דיזע אין אהין,

 כאצײםענם זיך םיר םױען שםעדטלעך דיזע אץ און שעפער, דרעם םײ אוץ
גופא. יארק נױ אין באדען יתיאן דעם פארלירען «ו נים כדי באפעסטיגען,

*יי־ ציפערען צענזום די װעלכע אױף אױפגאבע, נרויםע צװײםע די און
 װאם אינדוםטרי׳ דרעם דער אין ארבײט ארגאניזאציאנם די איז אן, אונז נען

 ארבײט קאלאםאלע דיזע אט איםפעם. אוםגעחייערען אזא םיט װאקםט
 טאגעם־ארדגונג. דעם אױף ערשטע די טון אימע אלם אונז בײ איצט שטעחט

 םיר אז אונז, װאחמם אינתםטרי אונזער p• ענטוױסלונג פון נאנג דעד אוז
 נים אז פארנאכלעסינעז, נים םינום א אויןז ארבײט גרױםע דיזע םאחןן

 אנווענדעז םיר םחען שטעתנגען, און שוועריגקײטען אלע אױס אכטענדיג
 דרעם דער אין ױניאן אוגזער •ון ידמפלוט דעם זעקטארפארש צו כחות אלע

 פון אײנפלום דעם װײםער און װײטער אלץ •ארס«רײטען «ו אח אינחםםרי
מחלדיממן• די אץ ןןרגןןניזוסניע ^גזער

 גע־ זי האט טראסט פון גרינדונג דער בײ
 פאדערונ־ רײהע א טראסט דעם שטעלט

 ״קלאוזר געווען איז פאדערונג אײן גען.
issr/  ױנ־ דער םון חויפט־םיהרער דער ׳
ײ- דדצ. םעאדאר געװען דאן איז יאן  ש

 איז פאגטאזיע װעמעס א-םענ׳פ, םער,
 וױרקונגס־ זײנע םון װײטער געלאפען

 האט גאמיערס סעמױעל מעגליכ?ײטעז.
 ^אוזד םון פאדערונג די געװארענט איחם

ױג־ די װען ארויסצױשטעלען. גיט
 פאדערוגג. אזא ארויסיטטעלען װעט יאז

 אגציהען אינגאנצען זיך טראסט דעד װעם
 איהם האט — ױגיאן־פארהאגדלונגען, פון

 זאל:אר אויפקלערען. ®רובירט גאםיערס
 בא^טײ בײם אז אגערקענען טראסט דער
 איג־ דער אין ארבײטס-קאנידיציאגעז מען

 ז^י איז ניט וױפיל אויף ער םוז דוסטריע
 אינ־ דער אין ױניאן א מיט רעכענעז אויך

 גענוג. זײן םאילויםיג עס װעט דוסטריע,
 דאס אויף באשטאנען אבער איז שייםער
 ?לאוזד םארערען דוקא און נאר :זײניגע

 געװען איז אויסרעכענוננ זײז און א•ש
מארגאנ׳ען. אױף

W
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 איצטיגען דעם טארגאן, אלטער דער
״ ן ע ג נ ױ  איז םאטער, מארגאלם ״

 טראסט פון גרינדער דער געװען
 טראסט׳ס דעם געװען דאן איז און

 האט םארבינדונגעז דורך ■רעזידענט.
 בא־ ניט װעט םארגאן אז געזןערט שײפער
 םון ױניאן א םאר באװעגונג די ?עםםען

 דעם םון האט שײםער שטאידארבײסער.
 ארײנ־ סענען װעט מעז אז נעדרונגעז,

 אםילו דיס?וטירעז צו םארגאנ׳ען ציהען
ד״ װענען אוז  שםאל־ דער איז שאפ״ ^

 עס זיך האט אויסגעלאזעז אינרוםםריע.
 אויס־ די געײעז איז גערעכט אגסנרע.
 דעי איבער גאמפערס׳ן. פון רעבענוע
 אלע זײנען "best ״?לאוזד פאר םאדערונג

 צורי?נעװי- ױניאז דער פון םאדערונגען
 ער־ םארנאז האט ^זפעטער געװארען. זען

 םא־ "B«r ״?לאוזד דער אהן אז ?לערט,
 די באוועגען געקענט ער װאלט דערונג

 דיס־ צו ^טאידטראסט םון דירע?םארעז
 ױגיאךםאדערונגעז. אנדערע די ^טירען
 מאר• אז ארויסגענוםען דעם םון ם׳זזאט

 ױג־ פארביםענער ^ײן ניט איז אלײן נאן
יאךטןגנער.
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 יאהרען סך א *וין זײנעז דאן זײט
 זײנעז-נאכדעם געזאגט, וױ און אװע?,
 »ז מארגאנ׳ען, פון םעלפים אזמלכע נעווען

 ױניאך די צװישען נאר איהם מ׳האט
 געבלײ אבער ;צעהלען גע?עגט שוגאים

 ם״רםי׳ג די אז מײנונג, א פארט איז בעז
 עס און ױניאךשונא, ?ײז ניט איז מארגאן

 מאר־ ״ױנגען״ דעם בײ איצט, שוין איז
 םוז •ג־עזידענט אלס ערװעהלוגג גאז׳ס

 אן געװארען אױםגעװע?ט שטאל־טראסט,
 בא־ איצט זיך ער װעט זוי — אעטערעס

 שטאל־ דעד אין ױניאן־םראגעז צו ציוזען
V?י אינדוסטריע

00

 מאר־ גאנצען דעם דא איך דערצעהל
 װײל שטאדאינדוסטריע דער םון גאךענין

 ארויןצײ איהם דורך נויטיג םיר איז ער
 ארביײ דער אין אז פאסט דעם ברעננען

 געװארען לענאליזירט איז םער־באוועטנג
 די םון הילף דער אהן אז אידעע מין א

 עלעמענטען אנדערע און ארבײטס־געבער
 אן איז ױניאז א קעז אינדוסטריע אן איז

 אין אײנװארצלען. גיט זיך אינדוסטריע
 אין אידעע. םאלשע <זײ\ ניט איז דאס

 נויטיג איז נאר ניט — ווערטער אנדערע
 אר־ די צװישען אניטאציע באטרײבען צו

 םרײנר־ די ?ריגעז צו אויך נאר כײטער,
 אנער־ צו ארבײםס־געבער די םח שאפט

v:vp\ ױג־ זײער דורך ארבײטעד רי אז 
 אויף כח װיכטיגסםעז דעם ביידעז יאן
 װי גוט אזוי «ראדו?ציאז חמולירען צו

 אידעע די פרארוסציאץ. םאר ?אםטעז
 אםערי?א־ דעם באהערשט מאל אלע חאט

 לעצטע די אין ױניאניזם. םרײד גישעז
 אז ארוםגעזעהן זיך ם׳האט זײם יאחרען,

 אמאל םיז פראפאגאנדא שטײגער דער
 אי־ די איז וױר?ען, צו אױסנעהערט חאט
 מעז װען יאױלערער. נאך גע\וארען דעע

 ארביײ רער םון הכל סך א אונטער ציחט
 םעז זעהט ,1927 יאהר םון טעתבאוחנגמג

 איז ױניאנס אלע םיז טעטינפײט די אז
 דאזיגער דער טיט נעווארעז נעםיחרט

«m xO 4םאראוים. אידעע
ערשט־םארשװאוגדע־ אילם איז וואם

 הוייט־סרא־ דער געײעז 1927 יאוזר נעם
 פון ארבײטער־באװענונג דעד םאר בלעם

 אלע־ אויוי איז ענטםער דער צ אםמרי?א
 ידי מיט ראנגלעניש די :ליפען םעגם

 א םאר וואם אויף ױניאנס״. ״פאםפאני
 פארגעפוםעז* ראנניעניש די איז שטײגער

 איז רײד נאך נאר פאלגט עס רוער
 ארבײטער־באװענונ: דער איץ טעםמפײט

 םארנע?וםעז איז ראנגלעניש די אז וױיס
 ארבײטם־גע־ מיט עזrםיTנrאנםעיp בײ

 צוזא־ םון •יאםםארכמס אויןי און מנר
 אינ־ אין װארט־פיהחני םים םעגמונםםונז
^איז געשעפםסילעבע!. און חסטדימגנז

oי אויף יtoאp א געײעז אלזא r y גזיט 
אידעע. דערמאנטער דער

*0 0
 ציי• די פון נומעיען ניײיאהר די זיא

 פחד פון סטײטמעגט א געװען איו טוגגען
 םעחנ־ מעריקעז1י דער פון גריז, זידעגט
 חאט ער װעלכען אין לײבאד, אװ רי״עאן

 אינדוסטריעקען אין ױניאנס םון ראלע די
 דער איז אװעקגעשסעיט לאנד םון יעבעז

 דער פון ליכט דער אין — ליכט זעלבער
 ״״קאא«עראציע אז רוםט ער װאס אידעע

 העכערע א דא איז דעם אין װאס און
 ראלע די וױ ױגיאניזם טרײד פאר׳ן ראלע

 טרײד פין ראיע די געווען. איצט ביז איז
 קעט״ א נעװעז איז איצט ביז ױניאניזם

 װײטער װאס ;אנערקעגונג פאר םערישע
 װאס כח א םון ראלע א ראיע די װערט

 פאר• װעלכע אויס ניט םאכט רעגולירט,
 דעם מיט נעמט ער אנטװארטריכחײטעז

0 00זיך. אויף
 באזזערשט אױך האט אידעע זעילבע די

 בריםישען םון קאונסיל דזשענעראל דעם
 בא״ האט ער און ?אנגרעס, ױניאז טרײד

 ״פרײ א 1אי כאטײליגען צו זיך שלאסעז
 הונדערט איבער מיט קאגםערענץ״ דענס

 אינדוס• איז םירמעס װיכטיגסטע די םון
 מ׳איז ענגיאנד. םון לעבעז טריעלען
 דורף אידעע דער צו נעקומען דארטען

 ם׳איז װי אזױ ערםאהרונגען, ענגלישע
 אמערי• פון אידעע דער צו געקופיען דא

 1927 יאהר דער ערפאהרונגען. קאנישע
 טרײד דעם איבעמאזענדיג אװעק איז

 אין סאי עננלאנד, איז סאי ױגיאניזם,
 אלע אויס *•רוביר — ירושה א אמערי?ע,

 דעם פאר נויטיג איז דאס אויב װעגעז,
ארבײטער־קלאס!״... םון װאוילזײז

m ל«קאל פװ e
מעגעדזיטער. קױרטצםאן, נ. םון

זיך' נעםט נײעס הײנטיגע די מיט
 יאר־ איהר צו אדטיניסםראציע נײע די

 ״ipytpy די װעלכע ארבײט, די בײט.
 pip זעהר ניט איז אונטער נעמט טיװ

 זײנען * אונטערנעמונגען די לײכטע.
 פח װאהלזײן דעם םאר ברײטע, זעהר

 גאנ- דער פאר אויך װי לאקאל, אונזעד
ױניאן. צער

̂וס עדשטע דאס  אונ• האבען מיר װ
 ברענ״ צו מעגליך װײט װי איז טערנומען

 זײ ױניאן: דער צו .מעםבערס די גען
 ?אמפ• זײערע אלע םיט קומען זאלען

 געטאן קאז עס װאם זעהן און לײנטס
 באדיג״ די םארבעסעדען צו אום װערעז,
 % צו אום טרײד, אונזער איז גונגען
rypyn אונזערע פון א?טיװיטעט די 

 לא־ די מאכעז צו איז מעמבערס
 עד6שע די בעסער. מעגליך װײט װי גע

 רא־ די אויסער געשטאנע; זײנעץ װעלכע
 און יעצט ץומעז ױניאן דער םון מען

 װע־ געטאן זאל עפעס דאם פארלאנגען
 םארבע־ זאיעז באדינגונגעז די און רעז

 אנפ^נג דער איז דאס װעיען. סערט
 יױ דער פון טעטיגקײט גײער דער םון

 גע־ האבען װעלכע מענשעז, די ניאן.
̂וס דענקט  געװען :יט איז ױניאן די ד

 צו עםעס פיזאן לעצםען גענוג שטארק
 . ײגיאן די דאס זיך, איבערצײגען טאז,
 דער צו קומען מוז םען און זיך צו קומט
 ז$ל מען דאס םארלאנגען און ױניאן
 :עמט ױניאז די זײ. פאר טאז עפעס
 םעם־ די םון םארלאגגען אלע די אויף

 איז עס װאס טאן צו טרײט און בערם
 צו צו זאגט םיזאן דער מעגליך. נאר
 דער אום נאר שלעכטער, p'p ניט זײז

 אונ־ םאר װערען אויםגענוצט זאל סיזאן
 טאן צו נויטיג איז אעםערעסען, זערע

 םיר פאנגען ערשטענס, ̂זאכען. אייניגע
 םינײ םון םיטינגען 6שא רוםען צו אן

 םוט עס װאס אויסצוגעםינעז אום שערס
 םאר־ אױב און שעפער, זײערע pK זיך

 זײ זאיעז באגאנגען, װערעז לעצונגעז
 בא־ ױניאן און ווערעז, געסטא^ט באלד

 און, װערען. אײנגעשםעלט דיגגונגעז
 א׳ין ארבײטען זועלכע די צוױיטענס,

 אונזער אין קימעז זאלען ער1שע אפען
 רע־ שעפער אזעלכע װעגען \m אםים

 מעד װײט װי װעלען םיד און פארטען,
 ארגאניזירען. צו שעפער וײ טרײעז ליך
 ױניאן אונזער םון מעםבערס אססױחנ די

 1אי ארויסהעלםעז סך א זעהן דארםען
 נאך די ארגאניזירען םון ארבײט יער

 דעם העלפעז אויך װי שעפער, ױניאז
 שעפער, ען6סטא העלםען און , אפיס

 שטונ־ אומנעזעצליכע ארבייטעז וועלכע
 םארלעצוג־ געגען אלגעמײן איז װי ׳דעז
 םיז אלעם דאס רולם. ױגיאז םון נעז

 םעםבערם, אסטױוע די םיז וחזרזזן גזי״י*?
 דאם טאן. דאס \vivp און װילען װעלכע

 םױ זײ םעמבער. אלע פון םליכט די איז
 ארבײט. דער איז העלםעץ און ?וםען זען

 וועחגז געשאםעז ורעט pyuv דעם פאר
 ז»< װעלכע סאמיםע, ארנאגיזאציאנס אן

 א איז ארבײם די ארבײם. די טאן
 העלםט, און דעריבער סיטט נױטינע.

 דעם •סיט העלפען וחןט איחר װען און
 • ירניאן די םאכעז צו אגזיכט אײנצינעז

 אונזאך װעט וויעםלוםרײר, און שטארס
ערםאמ. אז זײז ארביים
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אנאלע נײעם ארבײטער אינטערנאצי
העלין. c פין

ױניאן מרײד אשסטערדאםער דער
.1926 אץ אינםערנאציאנאל

 אינ־ *די זשורנאל מאנא^יכער דער
 באװעגונג׳/ טרייד־ױניאן םערנאציאגארע

 םרײד* אמסטערראסער דעם םון ארנאן
 זײן אין גיט אינטערגאציאגאר, ױגיאן

 איבער איבערזיכט א נוםער דעצעפבער
 אטםםערדאטער םון צאחר םיטגליחד־ רי

 רי אין אינםערגאציאגא^ םרײד־ױניאן
 זיך שטעיט און 1926 אין 1925 יאהרעז

 כאראקטער םליסיגען דעש אויף אפ גענוי
יא־ ינעצטע די אין םעמבערעיפ דער םון
 איײ איז קרידם עקאנאםי׳טען ־םח חגן

ראפא.
*31 רעם אז אוגז, װײזען ציפערען די

 מעפד די האט ,1925 דעצעטבער, מען
 איז און 13,366,387 באטראפ^ בעדשיפ

 געװ^ורען קיענער 1926 דעצעםבער אין
 דעם .3.9% אױו* #רעד 527,213 כױם
 צאהל די האט ,1926 חגצעםבער, מען31

 די .12,839,171 באםראפען םעםבערס
 האט ארגאניזאציעס אנגעישיזאסענע צאל

 און 24 — 1^25 יאהר אין באטראפען
 לענ- צאהל די .26 — 1926 יאד.ר אין

 אם־ אין ע^<אםען1אנ זײנען זואס דער,
 זײנען אינטערנאציאנאל, סטערדאסער

 יאתר אין און 23 געװען 1925 יאהר אין
 רער םון פארלוסט דער .25 — 1926

 •ya האבעז צײט יענער צו כמסבערשיפ
 כאראסטער, צײטװײליג/^ » טראגעז
 אין ארבײםסלאזיגקײט דער םחםת

 הא־ םרײר־ױניאגס רי װאו דײטשלאנד,
 םיטגיידער, 248,580 פארלארעז בען

 גענעראל דעם צוליב און ,5.9% אדער
 די װעילמגז איז ענניאנה איז סטיײק

 201,625 פאמארען האבן •םרײד*ױניא:ס
סלאר, אלזא איז דערפון םימנלידער.

ד א איז טארלוסם טיטגילידער דער אז  ח
 ערשיינונג, ציימוױילינעד א פון זולםאט
 צװײ אויבען די איז פאסירט האט װע?כע

 אבער נעמענדיג יענדער. אנגעװיזענע
 די םון ערד.א<וגג די אםבאטראכט איז

 אין און דייטשינאגד איז טרײד־ױגיאנס
 די «ז זיכער, װי םעהר איז ענגילאנד,

 אםסםערדאםעד םון צאה< םיטנלידער
 מא־ איצכדגען איז אינטערנאציאנאי

 םים״ צאה< די אריבער טײגםr מע:ם
.1926 און 1925 םון גלידער

 טרײדײוניאן דער האם אבער חגרםאר
 ריײ א אױםצואװײזעז איגםערנאציאנאל

 אין םיטנ<ידער 18,486 םון געװינס נעם 0
,0 און ליטע  ארבײ־ אײנגעבוידענע 60^
 זײנען ודעלכע אסעריקע, זיד איז כתי

 אינ־ אםסםערדאםער צזם צונעשטאנען
 געװינס באדײטענדען % טערנאציאנאל.

 טרייד־ױניאז דער האם סיטנילידער ®ח
 אויםצואװייזען א<יך איגטעתאציאגאל

 דײטש־ רי װאו סשעכאסלאװאקיע, אין
 זיך האבזנן עלעמענטען ^••רעכענחג
 םרײד״ בעהסישע די םיט פאראײניגט

 א געװאונעז דעריבער איז ױניאניסטעז,
 די .191,845 םיז צאהל םעםבעחפיפ

 נע־ גרעסער אויך איז צאהל םיטגלידער
 אין און פאלעסטינא, םוילען, אין װארען

מוועדעז.
גע־ <עצטענם זײגעז ^םארקער סך א

 סעק־ מרײד־יוניאז אײנצעלגע די ווארעז
 אג־ די דודך הויפטזעכליך רעםאריאמעז,

 אטעריקאנײ אײנצעמע די פון מליסוננ
jrr װי איננתרנעזזאנעלס. טרײד־ױניאז 

 אינטערנא־ האיץ־־אדבײםער דער .לסשל,
 געמיר די אזן ױניאן םײגערם די זױאגאל,

 ד^םרײד־ זײנען אינגאנצען אדבײמער.
 ,754 פון געמטיגעז סעקחנטאריאםעז

 איז 13,322,062 אויזי 1925 אין 13,021
 סיז נעווינס אמעםײנער חנר .1926

הונ־ דרײ העכער אלזא איז סימנלידער
. םויזענם. דעדט •

 די אין סריזים עקאנאםישעד דער
 מםארק סאעציעל זיך האם יארעז מצטע

מי דער אויף *•גערוםען י  אינתססריע. נ
מן נידעל״ארגאניזאציעס די א  דעריבער ה

 םונדעםםוחד נצלימעז. דערפון ^םארס
 צאהל די צײם יזנצטער דער אין איז ימן

 די איז נזףפטינעז וױדער סממלידער
 דייםמלאנד, איז אדנאגיזאציצס מדעל

ח זעוזר זױיםוױייע חאמנז מעיכע א או  ׳
p זײנעז מליםצז״ ir צוריקנעתױ וױחנר 

nro סריערדמעד זײער צו. o'»mwDr. 
 ארכײםער נידעל אדנותיזירנת צאהל ךי

מ מ  313,472 באטראטע} 1926 אי) מ
 כאראקטעדיםםמזע am איז סיםנ^דער

ײ דג ם איז, ח  צאהל גרצסערע די חו
 םרויען. זײנען ארגײםער ןדגאניזײעע

«ז ד  גרוײ א פאר װאס זצחן צו איו מ
»m מדטעםנדגם זײנען עם ארויען צןוהל

^גמסםדיע. נידעל דער אח
% >

מ םמלד דער ע י ג ג ^ ^ נ ו נ«ר- אץ ל

 חנצעםר סאו14 חנם ביו טען4 אין
אגגצתאלסצ} נאתמגיאן אין תאם

 די פארגעקוםען צוריק יאהר א כייט איז
 פאר״ נארװעדעע ארע פון פאראײגיגונג

 קאטױ די םון אױסנאהפ מיט׳ן ׳טײען
 םון פו:קט װיכטינסטער דעד גיסטען.

 טרײד־ ראקאלע חוץ א טאנ־ארדנוג;,
 םראגע די געװען איז םראנען, ױ;יאן
 טרײד־ױניאז אין זיך אנ״שליסען וועגען

 פאר־ ראנגע נאך אינטעדנאציאגאל.
 א געװארען אננעגוםעז איז האגדיונגען
 ארוים זיך • זאנט װעלכע דעזא^יציע,

 אמסטערדאמזנר אין א-ײנטרעטען געגעז
פראםיגטערז. נדאסיןװער אדער

גארוח[־ די םון באשלוס דאזיגער דעד
 גע־ אנגענומעז נײעט איז ארבײטער גישע

 צום נעגנער׳פאםט םון צײכעז אלס װארען
 פרינ־ טדײד־ױניאז אינטערגאציאנאיען

 זײנען ארבײטער נארװענישע די ציפ.
 אינטערנאציאנא״ איבערצײנטע און נוטע

 עס אפפערען זײ מעחר גישם ליסטעז,
 םראנט אײנהײט זײער צוליב צײסװײליג

 הא־ צוריק יאהר א מיט גופא. יאנד איז
 םיט ארבײטער, נארװעגישע די זיך־ בען

 םאראײ־ לאםוניסטען, די םון אויסנא־־־-ם
 :אדװעג^ער אײגהײטליכער א אין ניגט

 װיכ- די םוז אײנער פארטײ. ארבײמער
 גע־ איז פאדאיעיגוגגס־פונקטען םיגסטע

 ניעט דערװײל זאל סען אז דער, ותן
 אינטערנאציאנאר, ־ישום קײן צו ;עהעחגז

 וועדען. רײוי דצרפאר װעם לאגע די ביז
 דער צו אויך געהערעז טרײד־ױניאנם די

 ארבייטער נארװעגי^ער םאדאײגיגטער
 םון באמיום איצטיגער דעד און פאדםיי,

 װעגען קאננרעם טרײד־יװיאז דעם
 ניט איז אינטערנאציאנאל, ױניאז טרײד
 באמלוס דעם פיז הכדשך א װי מעהר
 אינמערנאציאנאל פאליטישען ווענעז
 םיט יזאנגחנש םאראײניגונגס דעם אויזי

צוריק. יאהר א
 רעװאלמירען קאםוניםטען בעלגישע

קאכדנטערן. געגען
געהערט, ביויז מיר האבען איצט ביז

 םאף״ אין אפאזיציעס קאםיניסטי^ע »ז
 פדאטעםטיחנז זאלען לענדער שידעגע

 קאמאיגםעח, פון פאליטיק די געגען
 געשעהן^אח אבער איז עס װאס דאס

 און זעלטענע ־ א באמת איז בעלגיען
 קאמױ דער איז פאסירונג םערמוױרדינע

באװעגונג. ניסטישער
 ךער פון קאםיםעט צענמראלער דער

 בעלנתז איז פארטײ סאמוניסטישעד
 באשלא- שטי־מעז, 3 געגען 15 טיט האט
 םון פרעזידױם צום װעניעז צי זיך סען

 אז פאדערוננ, דער םיט סאמאינטערן,
 םון אויסשלום דעם צורילציהעז זאל ער

מוז םראצהי׳ן ח  אנגעזעהענע אניעדע א
 שנעלער װאם רוטעז איז ?אמוניסםעז,

 בא- צו כדי לאםינטער!, פון סאננרעס א
די.פרא:ע. האנדלען

 סאציאליםט דײטשער בארימטער
געשטארבען. םאלקענבור

בעד־ אין איז דעצעמבער טעז22 דעם
 דיײ באריהפכהגי־ דער ^עשטאדבעז לין

 סאלקענבור. הערסאן סאציאליסט טשעי
 די םון אײנעד איז מאיקענבור הערמאן
 סאציאליסםישעד אלטער דער פון לעצםע

 נאהעג״ א אוז דײםשלאנד אין גװארדיע
 ליבקנעכט אלטען םון םיטארבײםער םער
 האם ער װעמען םימ בעבעל, אועוסט און

 סאציאליסטישע די גענרינדעט צוזאכמז
דײםשלאנד. אין פארטײ

 ״אוים־ דעם בעת רדיםות די דורך
 סאציאליםמען די געגען נאהםמעזעץ״

 געצוואוג״ געװען עד איז דײטשלאנד, אין
 זיך און הײםאט זײן םארלאזען צו גען

 אוים־ דער נאך אמעריקא. איז באזעצעז
 ער איז נעזעץ סאציאליםטען םון לעזוגג
 דײטשלאנד, קײן נעסומען צוריס גילײד
 און בעמל׳ן מיט צוזאםען האם עד װאו

 ארבײםער דײמשע רי געפיהרמ זינגערן
 עננד גראנדיעזעד איהר צו באווענונג
 האט יאוזרען צעהנדליגע צוױי װיקלוגג.

 םון ארם װיבםיגען דעם פארנוםעז ער
 םעפרזד פארטײ דײמשע די םון אײנעם
 אן אלס זיך ער האט 1922 אין טארען.
 אסטי־ םון צוריקנעצוינען גרײז איטער

 בלויז גאך האט און לעבען, פארםײ ווען
 םון קאםיטע גרױוענס דער צו געהערט

 דײטש״ אין סאציאל־חןםאסראטיע דער
לאנד.
 איגםערנאציאנא־ קוםעגדעדר דער

גןאנגרעם. סאציאליפםען לער
 סאציאליס״ איגטעדגאציאגאלער דעד
 נעזאלם האט װאס קאנגרעס, טישער

 1אי 1928 אױטסמ שמאםפינדען^אץ
 אוײ םען5 דעם םאחטםען װעט ל^דאן,

 עפזע־ די (בעמיען). בריםעי אין טסט
 אינםעתא• סאציאייסטישעץ פון שטיײע
 דעם ענדערן צו באש״אסען האט ציאנאל

 סאםע״ צוליב קאגװעגשאן, דצר םון אדמ
 אינ 1<אגדא שװעריגהײסען. ריאלמ
^ *W J .־ ? מ  סײערסגינ די יז6»

w ,פינאל• די און *יידפיא

 סאציא־ םײסטע די םון אריםקײט ציעלע
 איז אײראפא אין פארטײען ליסטישע

 גרויםע געד«אט װאלט זי אז גרוים, אזוי
 דעלעגא־ םולע שיהען צו שװערעקײםען

 א לעבען דאס איז בריסעל אין ציעס.
 עקזע־ די האט דעריבער און ביליגער, סך

 םון אײגשטימיגקײס דער מיט קוטױו
 םארטײ ארבײטער אומאפהענגיגער דער
 אפצוהאלטען באשלאסען ענגלאגד איז

 אין אנשטאט בריםעל איז לאגגרעס דעם
לאנדאז.
 די װאס באדײטו::, גרויסער דער בײ

 האבען סאציאליםטען אײראפעאישע
 בײ און שטאטען, מײסטע די אין איצט
 אין העדשט װאס געםאהר, םלחםה דער

 פאליטישע םארװיקעלטע איצטיגע די
 ם.ין צוזאםענהונפט די װעט באדיגגונגען,

 אינ־ סאציאליסטישעז םון פארטײען די
 באדיײ גרויסע א זזאבען טערנאציאנאל

 פרידען פון אױםה^טונג דער םאר טונ:
' טעלט. דער אויף

 םאר איצט שוין <זומען דערװײלע
 בא• סאציאליןןטישע אינטערנאציאגאלע

 מלחמה די װאו ילענדער די פון ראטונגען
 צװײ טיר. דעד פאר שםעהט געפאהר

 אנדערע די און פוילען און ליטע שען
 פון איסט נארד אין םלוכות קלײנע

 סכסוכים, פאר שטענדע קותעז אײראפא
 װערסא״ פון ירושה א נאך זײנען װעלכע

 א פאר שטערוגג א און םארטראג ילער
 קלײ־ די פון צוזאמענלעבעז פרידציכען

 אויוי אנטשטאנעז זיינען װאס םעלסער, נע
 טײ״ םריהערדיגע םון טעריטאדיעס די

 און עסטרײכישעד רוסישער, דער םון לעז
 צװעס דיזעז צו אימפעריע. דײטשער

 פאדנעקו־ צוריק טענ עטלאכע טיט איז
 רי אין בערייז איז יןאגםערעדז א מען

 סא־ דײטשער דער פון העדהװאדערם
װעל־ אין פאדטײ, ציאל־דעמאסראטישער

 םפר״ באטײלעמ דך וזאבען עס כער
ייטװ^ועד, חנר םון שטעהער

 םינלענדישצר און דײטשער דאנציגער,
 דער •ארטייען״ םאציאל־דעםאקראטישע״

 געװ*ן איז קאנםערענץ דער םון צװעק
 ט/ן• געטײגואסען א אױסצוארבײטען
 אקציעס מרידעגס םון טיגקײטס־פיא/ן

 אלע פון לייזונג םרידלאכער א יטובת
 צװישען ארויס זיר רוקען װאס םכםוכים

 דער- צו נישט און םלוכות, דאזיגע די
מלחמות. אומזיסטע צו לאזען

 •אלייטיק ארכײםער אײנהײכזלייכע
טשעכאסיאװאקי. אץ

טשעכאםלאװאסי• הלײנער דער אין
 םאדשידענע םאראן זײנען רעפובליק שער

 •אליא- דײטשען, װי גאציאנאליטעטעז,
 זײ און סלאװאסען. און מאניארען קען,
 םאר״ נישט אײגענע זײ^ײע האבען איע

 דיזער פארטײען. ארבײטער אײגעטע
 רער אחוץ אז םאקט דער און צושטאנד

 ארבײ־י׳ די איז צעטײלונג נאציאנאלעד
 ■א• אויר טשעכיען אין באװענוג: טער

 און קאמוניסטען אויןי צוטײלט ליטיש
 ״ װי ארבײטעד די שטערען סאציאליסטעץ,

 אינטע״ זײערע םארטײדיגעז צו געהעריג
 מ»• די פראםיטירען עם װאס םון רעסעץ,

 זײע״ םאר אױם עס נוצען און לעבאטים
 דיזער אינטערעסען. רעאהציאנערע רע

 יאהר, 10 אזוי שוין הערשט צושטאנד
 טשע־ די עהזיסטירט עס װי לא:נ אזוי

 בא״ צו איז רעריבער רעפובלי?. כישע
 פארטײען ארבײטער די װאס נויסעז,

 אין נאציאנאליטעטען פארשידענע די םון
 נע• ענדליר זײנען טשעכאסלאװאקיע דער

צוזאמענ• י1אוי דעם צו קוטען
 געסײנ־ א צו סאציאליפטען אלע דוםען
יןאנגרעס. זאמען

 שטאטםיגדען װעט האנגדעם דיזער
 װעלבען אין פראג, אין יאנואר חודש אין
 טאציא• די באטײליגען זיך װעלזגז עם

 נאציאנאלײ איע פון פארטייעז ליסטישע
 מוט׳ן טשעכאסלאװאפיע דעד איז טעטען
 אײגהײטליכע א ארגאניזירעז צו צותק

 קאפיטאליסטישע זײערע געגען אהציע
שונאים.

לעכער אלטע מיט זאק שלזם נײער א
דעםביצער פ. פון

 שלום ק^ומוניםטישע אלע װי דעם נאך
 פאלשטע:־ א געווען זײנען םאכינאציעס

 קאמוניסטען די האבען דורכפאל, דעעך
 נײער גאר א אין מזל געזוכט װאך לעצטע

 די בײ ריכטונג... רררעװאלוציאנערער
 אסאסיאײ־ מאגופעקטשודערס אינסײד

 אפילו דאס איז גןגזאנט אטת דעם שאן.
 נישט. איבעראשוננ קײז אויר ארגז פאר
 קאטױ די אז לאנג, פון שוין װײסעז מיר

 איז אלעס אויף באדײט זײנעז ניסטען
 זיך ארויסצודרײען נאר אבי וועלט, דער
 דער אין לאגע פארצװײפעלטער זײער פון

 זײ װאו באװעגוננ ױגיאז טרײד אידישער
 אײנ־ יעדעז םאריוירעז נאר נישט האכען
 כח. אפאזיציאנם יעדעז אויך נאר םלוס,
 װאכ אנשטעל אפאזיציאנס אײנציגעז דעם

 קיאוקמאבער דער איז איז נאך טאכען זײ
 זײערע אלע מאביליזידען זײ װאו ױניאז,
 אפא־ דיזע אויך אבער רעשטלאך. יעצטע
 דירעק* א פיהרען צו בכח גישט איז זיציע

 ױ־ די עראבערען צו קאסף אפענעם טען
 אײנ־ דער אײנענםריך איז עם װאס ניאז,

 קאמ\« יעדעז םון צװעס איז וואונש צינער
 יױ טדײד דער אין האםוניסטעז די מצד
באװעגונג. ניאן

 יע- םארלױרען שוין זײ האבען דערצו
 דעם םארלוירען אויך און האפנוננ, דע

 כחות. אײגענע זײעחג איז גלויבעו
 עדאבערוננס *דירעקטען דעם אנשטאט

 בא״ צו ׳אנשםאט ױניאז, דעד םון קאמף
 און *בױדאקראטעז״ ױניאז די זײטיגעז

 אין זײ האלםעז לידערס״ ״םארקויפטע
 מא• שלום רחםנות׳דיגע אײז אינםצינירעז

 באהאלטע־ מיט צװײטע, א נאך כינאציע
 אזש זײנען און מונצען, יעזואיטישע נע

 ױניאן זעלבע די מימ געמארען בארײט
 לײבאר .פאדקויםטע איז ״בױראסראטע!״

 םיש, איץ בײ זעצעז צו זיך לידערס״
 דערגרײ־ צו כדי פרײז אײנעם דעם פאר
 סאמױ פאר׳ן מויט עהרענהאםטען א כען

 ערשט אלעס דאס איז מת* טםםישעז
 אטאל פירפיע. באהאלטענער א אונמער
 און נער15 םון פירמע דער אונמער

 אונ־ האר אנדעדס אן מאםיטע^ נער60
 *םאנ״; טעכיעני םיז םירםע דעי םער

 חנר אונטער מאי אנדערש *ז וױדער
 פאליםישען, טעסעני א םיז אױטרופסות

 פארצװײם־ נרויסעד אויס לעצטענס אח
 רררעװאיוציאגערער אזא דורך אםייו יוננ

 מאנו־ אינסײד די וױ ימרפערשאםם...
אסאםיאײשאן. םעקטשורערס

 שלום יעצטע די אז זיך פארשטײט
 װענינ אזױ פוגסם זײ וועמ מאכינאציע

 נמפײקמע םריהערדינע אלע ויי העלםעז
 די אוז ײניאז די קאםעדיעס. שיום

 סאר־ דרעסמאמןר און סיאוק טױזענטער
 קאמוניס- יעזואיטישע רי נום צו עןשמעה
מז טישצ  זיײ אוגסצר שמקען מ^ם קוג

-------- %%% m םאכיגאציע^ שיום נעפײהמזנ עףנ

 צװעפ אײגציגען דעם האט װאס אנשטעל,
 און דעםאראליזירעז צו װידער ױניאן די

 סאםוניםטי• דער צוצוברעבען. אויפסנײ
 די האט ױניאז רער אין לעסאן שער

 צו דרעסטאכער און קלאוק טױזענטער
 װידער זיך זאלען זײ אז נעיזאסט, טײער
 קלי״ פאליטישער א פאר:אדען.פון לאזען

yp, אויס״ צװעק אײנציגען דעם האט װאס 
 קאכיױ דער אוגטער ױגיאז די צוליפערען
דיקטאטור. ניסטישער

 לאגג שוין דך האבעז קאטוניסטעז די
 זײ וועט עס אז איבערצײגעז, געקאנט
 נעלינ־ נישט אוטשטענדען קײגע אונטער

 קלאוק מאסעז :רויסע די נארען צו נעז
 אין זאק. שלום זייער איז דרעסםאכער און

 טע־ פיז הילף דער מיט נישט אפימ דאס
 פון ,הילןי דער מיט איז פאליטישמנס טעני
 דעם האט וועיכע צײטוננ, טעסעני דער

 כא־ צו קאטו», דיזען איז צײעל אײנציגען
 װאס װײל סובס?רײבער. ביסעי א פעז

 צײטוננ א האבען האז אעטערעס אז פאר
 און pקיאו טויזענטער די םיץ נורל אינ׳ם

 םון צײט אין דרו?ט ־װאס דרעסמאבער,
 אדװעדטײזמענטס. םסעב סטרײקס זײערע

 צו חוז? פשוט׳ער א נישט דעז דאס איז
 םאר דרו?ט װאס צײםונג א אז דענ?ען,

 ווען — אדווערטײזמענטס, סהעב נעיד
 אי( זיך נעפינען ארבײטער טויזענטער

 ?עלט, און הוננער לײדען עלענד, און נויט
 אינטע־ איז נישט װעלכע; א האבעז זאל
 די םון אינטערעסעז ױניאן די איז רעם

 ?אמוניםטעז די אויב אדבײטער זעלבע
 האבען געיערענט, נישט דאס האבען
 דער־ נעלעדענט סך א ארבײטער די אבער

 n בײ באשםעטיגם דאס האבען און פון״
 <א• יארסער נױ די איז ײאהיעז לעצטע
 דרעסםאכעי־• און קיאו? דער פון האלען
ױניאז.
 טעמעני זײערע פיט קאמוגיסטעז, די

 שריײ אײז איז נעהאיטעז האבעז שותפים
 זיך אינטערןגסירען ארבײטער די אז ען,

 איבער־ איז עס אז ױניאן, דער כײט נישט
 װאם םאראן. נישם ױניאן חײן הויםט
 באװיזעז^ו עיעקשאנס די אבער ה^בעז

 גאנצער דער פאר האבען עיע^טאנס די
 אז באוױזעז, עפענטליכקייט ארבײטער

 לעבעדינ זעהר זיך אינטערעסירעז זײ
 גלײכ״ אויך דערכײם איז ױײאז זײצר מיט

 פאראן איז עס אז באװיזען עס צײטינ
װירקט. איז לעבט זי אז און ירניאז א

הא־ קאמוניסטען די װאס חנם, מראץ
 דעמאראליזירם מעשים זיתרע מיט בען
 דעם טראץ דרעסטאכער, און ?יאוס די

 פאר״ ארבײטער יעדען האבען זײ װאם
 *וז קלאוק די האבען ױגיאן, זײן מיאום׳ט

 ארױס״ בעםאר זעיטעז װי דרעספאכער
 פאראינטערעסירטקײ© ױיער נעוױזען

 םאסענתאפטזנ די דורך יוניאז זײער םיט
pr אליח דאס באםײלינוגג. וואהי

ם װיכסיגםמנ דאס אלעם. ד
ם ,י ג ײי ײ - ״ י נ י ^ ״ ^ י ײ י י י

< יימ״׳ # ין

m צװיק שריט ערשטער חגר ח טח 
טױיר קלאוק אץ שאפ גרױסעו פרענגען

ראזענבערג א. פון
 װאס #»רטיס<ען •לע איכערלעזעגדיג

 איכצר געשריבען חאט דגטאן פרעדדעגט
 םאמןן צו כתגליך •זױ וױי םר«;ע, דער

 אין שעפער גרויסע םון אײגםיחננ רי
 צום נעחוסען איך בץ םרײד״ ?לאו? דער

 זױרמליך האט זיגמאן גרודער »ז שלוס,
 פון צוגלידערונג גרינדליכע א געטאכט

 זיך שעםט ער סרײד. pm איביצען אלע
 vלn םיט אז אםת, דעם זאגען צו גיט

 סטרייקען און קממםען וױ מיטיזען, איטע
 אלע די טען וועט געלעגנחײם, יערער בײ

 זאנדערען םערט״דען, נים גאר ניט אילען
 ?אםפליצירט םעד נאך װעט לאגע די

 ■רעזי- אונזער קוםט דערםאר װערען.
 װאלט הלואי קרעדיט, נרויסען א דענט

 צעד א םים ארויסגעזאגט אםת׳ען די טען
 םון מגםח די ץ װען םריער, יאר צװעלף

 סאב*םאגוםע?טשורמרס און דזשאבערס
!ײן, קעז ענטװי?לעז, גמנוםען זיך האט

 דער צו זvoipyi ניט װאלםען םיר אז
שטוםע. איצטיגער

 אלע די צוגלידעדען אץ
 געוחנן זיגמאן ירעזידמנט איז $»תטען,

 אויסגעזזאלטען. יראצעגט הונדערט א
 אײנפערשטא־ ניט אים מיט גאר בין אץ־
 וײ םערשרײבען צו אן םאנגט ער װען נען,

?ראנתהײטען. דיזע הײלען צו מעדיציגען
 דארןי םען אז בײשפיל, צום ואגט, ער

 אןי ״ליטיטײשאן די געוױנען צורי?
 אז אבער, םארגעסט ער ?אנטראקטארס׳/

 הא• האנטראקטאדס אןי לימיטײשאז די
 נלויז איז עס געהאט. ניט נאך םיר בען

 גאװערנארס םון חןקאמענדאציע א :עזוען
 פאר זײ זײנען פרינציפ אין אז ?אפישאז,

 דאס קאנטראהטארס, אןי לימיטײשאז
 דזשאבערס די אז ׳ניט נאך אבער הײסט
 אוכד די אונטער אסילו אן. עס נעטען

 בעםאר עקזיסטירט האבען װאס שטענדען
 ױניאן די װען סטרײ?, דזשענעראל דעם
 שטאר?ער םארהעלטניסמעסיג געװען איז
 גע־ אויך גאך סיר װאלטען איצט, וױ

 דזשא־ די מיט םײטען שטאר? דארפט
 לײ די לעבעז אין ארײנצוברענגעז בערס

 בםרמ קאנםרא?טארס, אןי מיםײשאן
 אפגעשװאכט איז ױניאז די זוען איצט,

 האבען דזשאבערס די םון מערצאל די און
 ױניאן, דער צו ניט םארםציכטוגגען <זײ:ע
 אזא אםיצו זײז שווער זיכער עס װעט

 אף איםיטײשאז״ וױ רעםאדמ^ ?רײ:ע
 יע־ איז ארײנצוברעננעז קאנטראקטארס״

בעז.
 ער אז זיגמאז, ברודער זאגט ;אר,

 דורכ־ דאס שװער זעהר איז עס אז װײסט
 דער םיט אז אבער גלױבט ער צופירעז,

 םעריםאר־ און זױיט״זעהענדע די פון הירױ
 בע״ וחולכע אונטערנעמער, אנטװאדטאיכע

 א«• זײנעז ■ראםיטען זײערע »ז נדײפען
 אינ־ דער אין ארדנוננ מער םון העגדג

 קעגען ענדליך פלאן דיזער װעט דוסטריע,
 געווען װאלט עס װערען. דורכגעםירט

 נע־ װאלטעז מיר װען זאך, גוטע זעזזר א
 בעסע־ דער אז ניסים, איז גאויבעז קענט
 װײט־ װערען װעם דזשאכערס קלאס רער

 אםילו אז אבער, איז אםת דער זעהמנד.
 חאבען דזשאבערס הלאם בעסערער דער
 צוקונםט די זינען אץ שטארק ניט אויך

 איבערהויפם װײא אינדוסטריע. דמר םיז
ײ\ אינדוסטריע אונזער האט  צוקונםט ס
 דזשא־ די אוז מאנופעקטשורערס די ניט.

 זעאבעז דעם פון נעקנאטען זײנעז בערס
אונזע־ כעלי־םלאכות. אונזערע װאס יײם

 ארבײס זײער נעטראכטען מע;שעז רע
 *טעמפארערי״ אאס טרײד קאאוס אין

 א•־ וועאען זײ װאנען ביז צײטוױיאיג,
 םאנר סוב װערען צו געאד גענונ שפארעז

 סםײשא- א קויםען אדער פעהטשורערס,
 גרעסטע די זואם פאסט, דער סטאר. נערי .

 און דיםאפאינטצם באײבען ?יי םון טײא
 ?ײער שעפער די אין ארבײטען באײבען
 נע• דער אויס. ניט םאכט אעבעז, גאגצעז

pain איז שטרעבען זײער און זײערער 
 םון וחנרמן צו יםור כדי געאד, סײםען צו
 בעצוג אין איז זעאמגן דאס שעפער. די
 דזשאבערס. און םאנוםעקטשורערס די צו

 אין םאכען צו שטרעבם זײ פח יעדערער
 ווערעז צו מאד געגוג סעזאנען פאר א

 אק ספעסואײםארס סטאפ אדער ביאדערס
 םענ״י צו נאםיראיכערװײזע, סטריט. װאא
 נים סענען ■סיכאאאניע אזא סיט שעז

צוקונםםי־ וועגן נעדאגקען קײנע אפעלירען
 אינוזםםריע, דער פאר םערבעס^־־וננען גע

 גום אזױ באםעם די זײ, םון קײנער וױיא
 םאראיגמד ניט זײנען ארבײםער, די װי

 זm hi בי% צוקונםט.* דער םים רעסירט
 מנן וואס נחוען די עיקר, חנר הײנם דער
t« קעז r•

ײ רן מ ױ

 געטאן גערארםט װאאט עס װאס אירען,
 אינדוסטדיע די ארויסצושיעפצן װערען

 גע״ זי װאו צושסאגד כאאטישען דעם םון
 אױב צײט. איצםיגער דער בײ זיך פינט
 •אאן, םאםענטאגעם p’P ניט האט איר

ײ עס אינטערעסידט  רע״ זײ זוײל ניט, ו
 זײ וועאען שפעטער יאר פאר א או כעגען

ײ\ דיזע אץ זײן דט מער  כיזנעס, םון ל
 סבוא דער קוםען אםיאו קען זײ נאר און

!ניט זײ ארט
 אז טענזן׳ן, זעסאן נרודער װעט נו,

 כריאען, שװארצע כדט אאעס אוץי pip איך
 טוג?עא, אױס אאעס םיר זעט דערםאר

 איז דאס אז םערזימןרצן, דא אים איו װיא
ק איו םאל, דער ניט  קײן ;יט זיכער נ

 אוי(י כין איך געגצנםײא, אין יעסימיסם,
 אז זאגען, צו אפםיםיסטיש זױיט אזוי

 שעפער גרויסע די צוריק עטאבלירען צו
 נעםען ניט גאר דארוי טרײד קאאוק אין

ir װי ל»:; אזוי rn a איו דענקט. זיגםאן 
 צוױי, אין אז שאימח״, ״באמוגח נאויב

 פראצעס דער קצן יאר דרײ חעכסטענס
 כמנױ צו דזשאבינג פון צוריק גײן םון

 װע־ אגנעזען שםארק גאנץ םע?טשורינג
 דערצו זיר נויטיגט עס װאס אלעס רען.
 םירער״ םעראנםווארטליכע א כאויז איז

 בײ זעלבע דאס ױניאן. אונזער בײ שאםם
אסאסיאײשאגס. די

 עס װאס אפםאך, אדער אנריםענט אן
 גוטער א זײן עס םעג געמאכט, ווערט
 קײן ןײן ניט עס זאא שלעכםעי, א אדער

 כײדע זאגדערען ם״פער״ אזי ״סקרעפ
 א אלס בעטראכטען עס זאלען צדדים
 צדדים כײדע םון םוז יוואס אפפאך שאום

• װערען. אפגעהיט םײערליך
 מױ װעט םירעדשאםט ױניאן אונזער

 ײעט װאס עאעסענם, א?א פון בעשטײן זעז
 צו אמת דעם זאגען צו מוט דעם האבעז

 :ערעכט זײנען זײ ווען מעמבערס, די
 זיינען זײ ווען אםיאו אונגערעכם. אדער

 דעם זאגען אויך זיי םען מוז גערעכט
 ?ענען םאדערונגעז נעװיסע צי אמת

 דורכנעםירם אוםשטענדען די אונטער
װעיעז.

 םון זײן דארף םירערשאפט אונזעד
 ארבײ• די םירעז זאיעז װאס סארט אזא
 װעלען זײ םאל. דער איצט איז עס װי טער
 ־װעאעז זײ םאל, חגר איצם עס <וי טעד
 קען אימעי ניט אז םערשםיח םוזען אויך
 עסזיסטענץ די שםעלען טכנה אין םען
 ?ריװדעס די איבעד ױגיאן, גאנצער א פון
אײנצזולנע. פאד א םון

 ױניאן ״די זיין דארף װארם שלאג דער
 עקזמסיטירט, ױניאן א ותן ראלעס׳/ איבע

 םריער אז חאפגוגג, א דא אימער איז
 קרױױ קאײגליכע וועאען שפעטער אדער
 איר אבעד װעז ווערעז, אויסגעגאיכעז דעס

 אוננויטיגע םיט ױניאן די אפ שװאכט
 אינטערעסען, קאײנאיכע איבער סטרײ?ס

 עס װען אז דערפון רעזולטאט חנר איז
 א איבער תעםםען צו אויס *טאא קוםט

 יױ די איז פאדעחנ^ װיכטיגע אעבענם
 און אפגעשװאכט, צוםיא דאמאלסט ניאן
 געזזערינע קיח ארויםשםעאען ניט קען

 דאדורך מאכט, שטארפע פאראײניגטע
 זיכעו^ אבער אאעזאם ױניאן די םעראירט

 אינ־ דער \*אױ װירקומ נאנצע איר
דוסםריע..
 אויםהערען פירער אונזעחנ זאאען

 צר וועגעז םראכםעז צו װײלע א *1אוי
 אײנ־ די• םון קאפריזעז די םרידענשטעאען

 עאע?שאנם קוםענדע די בײ כדי צעאנע,
 אץ בעסער און סופארם, זײער ?ריגעז צו

ד דער םיז אינםערעםעז די האבען זינעז  י
 זיכער םיר וועאען גאנצז^ א אאס ניאן

 דער צו במנגען אינדוסטרת די קירצאיך
 עס וואלט דגמאז ברודעד װי שטומע

געוואונשען.
 באסעס די םון ױשר דעם צו אפעצירען

 ךײ מעאוי, צו אאצציחנן וױ גויאדע איו
 שעפסעצעך, קײנע םערצוקען ניט זאאען
 שעיסען כאפען םון חױנח, זײער איז דאם

 ױשר און םאראצ ירײדינעז זײ, אעבען
 זײגען באסעם די חעאםען. גיט דא וועט
 וחגט עס אויב אידעאציסנתן. קײן ניט
 כמד נעשעםטס א םון זײ םאר לוינען זיך

 עםעגמן זײ וועאען שטאנדפוגסט, סיגען
 איד דורך ױניאן די איז שעיער, גרויסע
!םאכעז םעגאיר דאדפעז עס װעט •אציםי

דער פון אינסמלײמו דהר װענעז
כאאדד דזשאינם נײ־ערװעחלפער

י צ * י י י

ען « א«עז איז הויז ױניטי די » »  ג
 וױ •רײזען ועלבע די — וױגמער.

ח ®ון קװ«ל 8 — ?וםער.  rm ת
w — געוונמחײמ. j n t ו זיך* ץ ג  א

ר ע מז י י מו מ א ע ת ע ט נ ס אי י ײ

:רעדאקטאר כר, ותרטער
 פאסירוד vsr די אינעײ״ענענדיג

 זײגען װאס רעזויטאטעז, די און גען
 יעצטיגע די בײ געװאדען ארױסגעכראכם

 נױ די איז באאמטע םאר עלצקשאנס
 מאבער קלאוס דער םון צא?אלען יארקצי

 אױי׳ אן נעװאדען כאװיזעז איז #מדאן
 :ערשיעוננ װאונדערבארע סעדגעוױינאיך

 םון אײגע געװען זײנעז עלעקשאגס דיזע
 אינטערעסאנטסטע און לעבעדיגסםע די

pm קלאוקםאכעי דער פין נמשיכטע רער
יתייז״

 עס װער וױסען געװאלט װאלט איך
 שפריכװארט, דעם אױסגעטראכט חאט
 וױיא !גולם א איז עוים דער דאס

 רע״ די נאכנע?וקט האב איך װעדאיג
 נײ־ער״ די פון ױגיאן דער אץ ?ארדס
 פארשי־ םון אדמיגיסטראציעס וױיאסע

 ,1928 יאהר דעם םאר <א?אלען דענע
 גראדע דאס שלוס, צום גע?וםען איך בין

 שאנס^pyלy ypi בײ יאחר, ח״נםיגס
 ?ײן lyiiya גארניט שוץ עולם דער איז

 •yii םאר װאוסטyג האט ער װײי גואם,
 איז, זולטאטyר nyi אוז װאוטעז, צו מען
 בילסטע די ליבעזpyאויסג זyחאב ?ײ דאס
 וחן־ אויח ז,yרזאנyפ yידזיגסטyם וײ און
fyo איג דיyמײנp yאוקםאכ^yר iy3yo

פארצאזען.
זאך. א נאך און
 *ya האט oy װעד ניט וױיס איך
 אז ?לאו?מאכ^ די אי״גרײחגן םרײם

 רײםזד p'P ניטא איז oy װאו דארטען
 דאר־ חנכטס, און לינ?ס זyצװיש ריתן
 iyp |yo און ניטא ןyבyל ?ײז איז טצן
 װאס און ערפאלג. ?ײן זyעדװארט נים

 ?אפויר. פונ?ט yגראד ,jyrya םיר חאבען
 היסטארי־ דיז^ בײ װאס סופענדיג ניט
 םון ya»-iD די גראדע איז תאםפײן שען

 איגנארירט אינגאנציען כטסyר א<ז ליג?ס
 האטyג םיר האבעז דאך און געװארען,

 *yii lyDXDp'^^p די װאס ?אםפײן, א
].ypay^a צו <א:ג זyהאב דאס ל?[\

 מיט קאפפײן א םאר זיך שטעלט
iy גאך נטס^yאימפרואװמ ya'D’U אלע i 

 סלייטס, םיט האמפײן א ; y^־• למצםער
 רyאונט ז,yצײט 1יגוט די אין וױ א?ױ

 ,tyoya yנyארשידiנ ,tyena םארשידענע
 פאר־ אפילו און ?אלירען פארשידענע

 לי־ yפרײ כדט ?לאו?פאבילר דעם זארגט
!םעדאטור

 זעהז װאלטyג איך װאלט יעצט נו,
 און נוירװ ױלם jy^n זאל עםיצער אז

tyayp ^קײן איז אונז בײ אז זאג >y- 
fy3 ,ניטא איז אונז בײ אז גיםא p״I 

y.רםאלג
 גיט איך בין זאך אײן םיט אבער

imiya ,^די דאס אײנםארשטאנד ^y 
 זyהאב טyאטפײנעװpyג חאב^ װאס
 בלויז ןyארבײט זײ דאס גע?לײמט אצע
 איך ױניאן. nyi םון tyoyiyDJ'R די אין

 זעהר tyouya ניט רyאב דאס האב
 *— טראכטyג זיך האב איך און ערגסט
געװען!... אםת דאס װאלט הלאוי

 אנ־ נטyקyג איך האב אזוי װי נאד
 זאל oy װארים ז,yכטrםו דערש
 ?לײ^ן, זײ װאס דאס אמת, pn םאקע

 א פון אויםבוי פאר׳ן זyארבײט ?ײ אז
 האט װאס צו ד,ײנט ױניאן, שםאמע
n דער גמטויגם ^ 'B y : iyva«a אונ״ 

 קאלירען? אזן jyoya y»רשידענD טער
 רyגאנצ רyד טוינטyג האט װאס צו את

1 ״שלום וועגען םאראראם Y”
PR גאנצ די ײעז צײט דערoyo y־ 

 םרא־ די דאס גוט גאנץ וױיסם בערשיפ
 יו־ רyטאכpלאוp חגר אין שלום פח גע

 עטעלטע,Byג א לאנג שוין איז ניאז
ט נאר האבעז װאס מניגע די וזײצ כ ^ נ

 שלום, lyאויםריכטי: און אסת׳^ 1א
 דעם ןyהאב און װיללאם^ געװען זײג^
 אדע און צװײ און אײנס זyקראנyג שלום

 םע<*, םון וױיס איך שװ^גהײטען!
 װען ,9 יאקאל אין פאסירט iy:wn ײאס

iyoipy3 jya"? oy ג אונזערעyװyזyגע 
 אונז ןyהאב װאס ,nyaaya םאדביסעגע

:i:y: לײר א׳ן צײותyאזן פארשאםיען, ן 
 אונז צו דלקוכזעז זײנעז זײ lyii דאר,
 ברי• » באקומ^ זײ זyהאב שלום, םאר

 הא־ רyטאס און אויםנאמ^ yרליכyד
 ךו »ן גע?לײמט בריד^י yאײניג בעז

yD רשיפyמבyמ ^p אביס זײ האםyלע 
py^inpya איו lyoipya קאטײ אפיל די 

ט הא= איך רyיכyװ אין *ן,יט ^  רי ג
ynny האב מיר און באראנג^ צוyדאס ז 
מאכט.yגוט-נ אויך

 רער טויגטyג האט װאס אויף הײנט
nyv;«a .ח, נאך אין מיש־טאש ^  אל

iyo iyp אדויםצװינ־ ניט אינז אויף דאו 
iya אויטסײחגר מיט שלום מאכ^ צו 

 דעו צו ניט lyaasMa װאס זyנשyמ טיט
 פארשטא־ מוז זאך אײן רyאב !ױגיאן

 גדינyשט איז טיר די דאס ,fy־iyii נעז
v די פאד זyאם r i i r מyמבy,װאם דס 

ypi^ אב שלום, אסת׳^ אןyד 
 ya• רטyװ װאס שלום, א ניט קײנטאל

גאליאר?^.. פאך סםײדזשד
 םאראי- איז אלילס iyii ^vy' רyאב

py3 פראצ דיyדורy די םון ŷ yקשאנס 
 זיך האט oyr^ ; רyםאראיב שויז זייינען

 האט yמאקראטיyד די קריסטאליזירט;
ט, ^ג ט האט םאדזשאריטי די ג ל ^  ג

:t lyrayo yסטyב די איז  רװײלםy iy״
ly^iya, — קינתנרלאך, ײלצט, איז 

נעקסט! רyאײ
 רyװײנליכyרגyאויס nytn בײ און

 דyרװײלטyנײ* רyד םיז אינסטאלײשאן
 דאם טיר איך oya באארד, דזשאינט

nרטעyװ yרנסטy םאר » זאגען צו כםyר
^ ןyנםלםyדזש ט א ^ ^ !ד
 1928 יאהר םyד םון אנםאמ oyi בײ
 » און yאכ2y נײעי א אז זיד פאגגט

 שיכטעyג רyד אין iyny< םון בלאט רyנײ
 איהר, און ױגיאן. רyמאכpקלאו דער פיז

oaytyn^,^ װyדארפ טyדיז זyבלאם ז 
 גרויס^* חנר צו בר&:ץ\ און זyאויספיל

s ^ y ^ y o גומהײס פארyז !
 םאיד צטyי זײס איהר אזוי^ווי און

:R די טיש ^ :  דער פון באטיםyבא^ y״
 דארםען אויך אױזד װעט סיטואצי^
 אלמע די װאס ארבײט, די זyפארפערטיג

 pn |ya^y:a# זזאט באאדד דזשאינט
 הא• אנחגרע װאס דאם זyגוטםאכ אויך
 דארפט חגרעאד איז ^Dya«3 ?אליע בעז

איבײם װײל לyאביס זיך איהר
 איז צײט די און סך, א דא איז

 opip lyo רyאײד־ װײל חורצע, א הרyז
 נשאןyקאנװ די שוין הטyשט ארום, זיך
 װאלמyג װאלט איך און זײט... דער בײ
 אויסנא־ אז זײן זאל ^ayn^P yrn אז
 bTDD'tpy זyהאב װאס די געגען מע
tw װײל יעצט, ביז yvcw  ytn װעט 
 יעדען םון yװײנליכyדגyא^יס אן זײן

־ דםארyד און שטאנדפו:?ט. ^iy םיר 
 רyאונם צושפרײט, און צוזײם ty»ip ניט

 פארשיחגנע רyאד |yena yנyפאדשיד
jyoya, ט ניט איז דאס וױיל נ ^  םאר ג

 דײ צו ! oyay' םאר הןyש ניט און זיך
^ jyrio רyז a y ii^ p מיד ŷ K וםעז? 

 נא״ אײן רyאונט און םלאג אײן רyאוגט
 איבעד ױניאז ״די — איז דאס און מעז,

אלזצסד
 וחד םארשטאנ^ אויך דארו* oy אוז

yi,? דאס p yrnאגװyנשאז iyp נים מען 
מאנסםרא״yד מיט יז1בל זyהyפאטBא

)12 זיי■ אויןי (אלום
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בעריחםטער דער אין קורס א נעחםם
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ןיין?
 אדער בערעי טא; יעדען גיט אזױ

 — אםעריקע אין דא זיך רופט ער מי
סטע־ ״די םרעג א גאלדשםיין, בארגעט

 פרעסער ‘*סעגעדזשער׳ דעם העגט/ די
״קא״ דעם צושגײדער, הױפם דעם און

• ״ מער׳׳*.
 גײ — ? אוגז איוזר םרעגט װאס —

 א בײזיאך אםטסאמ בארגעט׳ן זײ בען
 בעהײבתים דא םיר זײנען װאס — ןא;,

— באס, דער באס, דער * װאס צי
 צום םיגגער די םיט טייטער 8 זיי גיבען

**D m, — באס. דעם םרעגט
 דער סימעדט זײ »ז װײס, נארענעט

 זײערע איהם. םון װײניגער סלעק
 זײ צי װ$ך, יעדע זײ קרינען שכירות

גיט. צי אובײטעז,
— פרעגען, איך זא< דעז װעםעז —
םרײנד־ 8 אין גראד בארנעם זײ צו רעדט
 װײי אײה םרעג איך — טאן. <יכען
 עפעס צי װיסען צו עדשטע די זײט איהר

ארײגגעחומ!!... זאי עפעס צי דא, איז
ק«• דער און ״סענעדזשער״ דער זײ,

 ניטא איז באס דעם אז וױיסען טער,
 װאס די עס זײנען זײ פרעגען. צו װאס

ען  P’P זײן ניט ס׳זאי ״סעדפעך שטע̂י
 געשניטען זאינ ארדער דער לט.8אפד.

 *געשייט״ זאל באשטעלונג די װערען.

 ניט זיך םען פירם גדערש8 ותרען.
ײ קאכפא־ קלאוק קדידזשיגדדפיק דער ב
יארס. דו גאם, טער39 דער אין ני,

 בײ נאך איז גאלדשםײן בארנעט
״ער״ גליסליכע, די פון צײטען הײגטיגע

 זיך קומען, צו װאו ארט אן שאפ, 8 האט
 טאן. שםעק א טאן, פזק א אנװאריםען,

 דאס אםימ האבען ארבײ^ןר *גדערע
םרעגען, געהן צו װאו אםי<ו ניט. אויך
 צו זיך עפעס םים האפען, צו עפעס אױוי

סרײסטען....
 ער זעהט ארבײט, קיין ניט ער האט

 גרײט כתן װי סאםפעילס, מאכם םען װי
 זײנען גײדען יענעםס זיך דוכט *יך,

 אביסע̂י ווערט ^װערערע. נדעסערע,
 אויוי הארצעז, אײגענעם אויפ׳ן נדינגער

 ב<ויז טאקי אבער ג^סח. אײגענער דעד
נליס... זײן באשטאנעז איז דעם אין

אײנ־ דער ניט :עפעלט גאלדשטײג׳ען
 לײ יעדען טיםען סיסטעם. די אט םיר,
 עפעס איז *רעגען, שאפ אין טאג בעז
 אוים^טעהן, טאמען םעז דארף דא,

 איז עם צי טאג, יעדען ארײנהוסען.
ײ איז עס צי רעגען,  איז עס צי ש:
 אונ־ דער םיט שיעפעז זיך שעהן, ווניג,

 אין געדרײננ, אין באהן םערערדישער
ארײן... ווע^ט דער אין סתם גערויש
 אוים־ די ױגיאן, יאהר זעכצעהן די

 בײ האבען באדינגוננען גוטע נעהעםםטע
 אז באגריםען, נײע געשאפען בארנעט׳ען

 דארןי םענש, א אױך איז ארבײטער *ז •
שלע- כים אוםנישט און אוםזיסט זיך

•ען...
בא־ נײע די געװאוםט גוט האט ער

 םענש, און מענשען *וױשען ציאונגען
 זײן אין אפי<ו לאנד. און <אנד צװישען

 ^עבענם ױגיאן, א טרײד, זײז איז ״טאך
 ארבייט, פון צײם קאגדישאגס, *טאנד,

 גע־ פרײנדייכערע שענערע, כעסערע,
 צװיײ צום ארבײםער אײן פון ®יה*ען
 אפעילירט דאס האם איבערהויפם «נז...

*pt צו נאידשטייז, בארנעט אפערײטאר 
 ניט בטבע נשםה. זײן צו הארץ, זײן
אדײנםארער. קית נים אײנרײסער, קיח

 יעבען צו רעכט אזא פוגקט זזאט חננער
געחןכ• אםת׳ער, איז יענעי איך... װי

 דער — םיר. םון םײאינער און מער
 זײן באהערשט שטענדיג האט נעדאנק
םארדי
 טראכםען קלערעז, אפםע דאס פון

גאלדשטײן, באמעם איז דענמעז און
 דער• אפערײטאר, םיטעג־יאחריגער דער

 אויסער — זאך א נאד צו נאנגען
שעחנע, גדױםע, א םאראן איז קיצאוקס

וועאם. ליבע
גע־ םרײטאג דעם ער איז שאפ אין
 פרײ צעילבעז סיט׳ז םאיל. אילע װי קומעז

w אוים׳ן אויסדרוה םיילדען ח<ארען 
 נזד רײד. ׳גוםע זציבע די םיט •גים,
 איהר םיט אםעריקא, לאנד דאס צויב«

סעניימײטען... איחתג םיט דייכהײט,
 האם סקול־ביכער קינחנו^ם זײגע דזרך

 גרױ- אםעריקא׳ס םון חנרװאוסם זיך אד
w ivn  vo,\ וױ אױפטו. אםעריקא׳ס םיז 

 ניט זאד סײ\ םארמדימז, איז אלץ
פארפעל^ ניט w קײן ווויסגעיאזם,

on חאס חװ־ v ,האם דער ערםונחנז 
o m ,געמאכם זיך חאט דױ־ ענםתקט 

ל*:ר. זײז םאר ®אית, זייז יאר נמייך
 א שוי, א באס, א שאדאן *יז tan נאד %

^ שו ד  אעױוערזימעםז. קאיעדזשעס, ^י
 נעםען. זײערע םיט ײד רומעז ײמאאטען

 םרײמאג יענעם צר חאם איץ וחװען
ם נ^יעדט׳ ט ײ חז מ צישנײח^•, םים׳ז יי

̂אט גאידשטיין בארנעט $װ  זיך ו
 תיײמנן זיד נמובחמ <ײכט, ־

 קרײ םיטטעד איתה איו
סאר־• —

װיסען. געגאזם באס זײן איהם האט —
 םיסטער םיר םון שפאסט אי־ר —

 אנגע• באמעט האט — קיחשיגדזשיק
 שטענדיג איו װאס באס זײן קוקט

 חױוען. די געצוימן און ארוםגעיאפען
 נחנ״ די חױבפן ז״ן גאך ׳טאן זײן גאך
 שייציד די םארשארםטמײט, די #מען

 נע בארגעט האט בהית, זײן אין קײט
ער;סט. עס טײגט באס זײן אז זעהן

רײד. איחרע אױך ^ויעגעזאפט פ\ן מר איז דא^ ראס איז װאס —
 קאי םיט׳ן װאס גאר אדונטער. זינען
 גי• איז געשגיטענא קײן גערעדט, םער
 טיט געקװעטשט כארנעט האט — יטא
׳ ■לײצעס. געבויגענע די

 ארײנקוםען םאתען דיר כ׳הייס —
 גערזגדט תדידזשיגדזשיק שוין זזאט —

 — טראכססטו װאס — חוצפה׳דיגער.
V ניט אפשר דיר ם׳געםעל״ט

 י1א אמזם חאט שװײס א מיט װי
 גיט שטאך א װאכען פינוי געגאסען.

פארדינט. ניט סענט א געטאן,
 חאט — 1 שבת איז טארגען אבער —

 — הארצעז, זײן םון געטאן ריס א זיך
שכת... ׳שבת דאך איז םארגען

 קױאוקםאגוםעת* דער קרידזשינדזשיס,
^ פון וױיט געװעז שוין איז טשוו־ער,  אי

 ׳זיך איז און זײגיגע דאס אפגעזאגט
 גע<אזען אוועק... אויער׳ t* תראצענדיג
 באלײחג״ א םיר ביים שטײן בארנעט׳ן

4 טען.
 אר• גאך צו צוגעילאפען איז בארגעט

— שאפ. םון אידעז נאד צו בײםער,
— ארײןןו םארגען קוםט איהר —

געפרעגט. זײ ער האט
גז־ אייזנרע ד*ו, זעהט איתר גו, —

 חגר אח איחם האבען — באםעס... טע
געענטםערט. ארבײטער די שטי<

 ער האט םרע<עז םעהר רײדען, מעהר
 שוין איו בארנעט געחעגט. גיט שוין

 א וױ נריטשםעייעטער, א װי געשטאנעז
םארג^ױועדטער,

 רו<ז פון טאנ דער שבו^.. שבת, ^־-
 םח טאג דער משה׳ן, דורך אידען בײ

 גוון אויסגעקעםפם אויסגעסטרײהט, רוה׳
 האמנן שייצען װי — ױניאן... אונזער

 אײן גאר —־ הארץ. זײן נעאעכערט איהם
 װייזען םא< אײז גאר ארײנסוסעז, מא^

 פאר־ און פארהאסם בין איך און וועג, א
 איז די םון װעלםען, בײדע םון װארםען

 אין געבױערט זיר האט — יעגע... םון
םח. זײן

 קײנעם פאר איך וועיצ אויגעז די —*
 אוים־ ער האט — !וױיזען קעגעז ניט

• געזיםצט.

 האט — אוײינקוםען, ניט כ׳װעי —.
 ורעכ גאנבען דעם גאילדשםײן בארגעט

געטראכט. אהײם
— <עגוג און קוםען גיט כ׳װעל —

 באשלאסעו וױ גוט אזױ שויז ער האם
זיך. בײ

— נעםאטציט... און קוםען ניט —
נעשטארקט. זיך העילד םעשה ער האט

׳<ײדיננעזזער םיי אזױ פאראן —
 אהן דזשאבס, אהן ארבײטעד סיל אזױ

או זײן וועט־ שע«ער,  א נאך אײנס נ
 און םענשען ווע^טען, האבעז — קרבן.

קאפ. pn תרך דורכנעבייצט צײטעז
גאטו• דער ®ח איז װאס באתעט,

- ״י  דערםיהיג איצם האט נימער. א י
 ד צו באם, צום םײנדשאםם א שגאה, א

 אונ דער םון געדוישט דער ארבײטעה
 אויסגע־ זיך האט באהן טערערדישער

 איהח ס׳חאם געדאנסעז, זײנע סים םישט
א עיעס ױ׳  און קא« אין נעטאן קלאפ ו

 ,אויםגעשםעהט אױגען די חארצען. איז
 אינגאנצעו רגע א אויוי צמאײזם, וױ

 םאהרנו- ער װאו איז, ער װאו םארגעסעז
זיך... נעםונט עד װאו און געהם ער װאו

באר״ איז סאםיליע זײז צו הויז אין
 נאף וױ םארסאטערטער, א גןזײימעז נטט

 א נאך וױ ארבײט, טאג שוועחגז א
ץ, װאו גרויםע  שוין חאם ער װאס י
 ניט <אננ ״לאנג געזעזזן, ניט לאנג לאנג,

געבראכט.
 זײן חאט — ? זיד העדט װאס נו —

 פאדנאכםלי״ איז באמערתענדיג ניט פיוי
 אוטד באתעם׳ס חײז איז שאמעז כעז

 און צוטראנענפײמ בארנעט׳ם תדזינסײט,
ביאסהײט.

— שבת, שבת, טאתעןאיזשבת, —
 אוםםארשםעגדלימנז א מיט זיד האט
 שבת, — צײנער זײגע דויד געזיים טאז

שבת... שבת,
 און געדזערם יע עיעס האם םרױ זײז

 םעיעז נויאלדען מײות, נצחעדט. ניט
 קינדאדיאך שכנ׳ישי הויז; ארום גיט

 ״םא — םאםעט זײצרע צו י1אמי שרייזוז
ך יארעז דאס !םא םא.  שבח אררם יי
 איז זץ• רזפם זי וױ אחזר •זושע׳ן, חאט

 ׳װײם םארטיאגעז יאלעץ, — אמריהע
 אנחװי אז אמ צײם״ אנאנחןר 1אי װײט
 סא- דאס םאכעז, שבת דאם װאו ל»גד.

 כא• א געםראנעז חימ באסעז *י? ל״י
 מיםאלאאן םח ״חיי<ײפײס סח רייײחעד

י אח װאו <יײיד.  קמאל חיח ®יש״ י
v איחד ®אריחנפט ו^גימ m p  ^ m r p
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 אויגען אי־הרע פאר געשװעכט דאך האס
 זיך האט װאס היםעל, בלויער תגער

 שטע־ גענװטס איחר איבער געשפרײט
 ?ע״ די אן זיך ?י מר&אגט אפט טעל.

 אלם האט זי װאס געשטאינטען נעדיגע
. געזעח). חיטעל אין קיגד

 אדיע• זי וזאט — y ע«עס זאגסט —
ד טעפיאך. שכת׳דיגע די אין געזאגט  ח

זיך אין האט ?ארי^ר יאנגער גאנץ

 א^יין. געזעצען איצט איז גארגעט
v חאט p ir גע־ :יט גערעדט, גיט 

 זאל װאס געטראכט, נאר האט םורםעלט,
 אין געהן ער זאל מאמען? טאז ער

 גױועגסראזען א אוגטער*רםעז זיד שא•,
 אבער אױף. פיאמט כעס זײן באס?
 באס דער זיך. ער םארכאנט נאיד

 טעג גאנצעגע מענש... א אויך איז
 ער :אר שאפ, םון א■ גיט ער טרעט

 pip גישט שוין איז שסײעט, לויפט,
 גרויע מעהר סאפ אין ױ»ערמ»נטשית,

 שפאקולען אהן און שווארצע, וױ חאד,
 אויך איהם צוױנגט אםשר נים. ער זעהט
 אזוי טאן, צו אזוי #גףט רי לעבען, חנר

 הא־ אוז רײדעז צו אזוי האנדיעה צו
 איהם איד. א אויך דאך איז ער בעותן.
 שבת געהן געװען בעסער אױף װאלט

 גאס, אין דורכשפאצירען זיך #שול אין
 און זון לוםט, םון געניטען •ארש, אק

 אויך איהם איז אםשר םדײד. גײסטינע
 טרײד, אזא איז עט םארדײנ?עז... צו גיט
 באשעפטיגוננ. פאסקותע אזא איז עס

ארױםגעארבײטער. p»p ניט דערצו
 שאפ איז מארגען iyp איך אבער —

 שאפ, א האט באס, א איז ער זײן, ניט
 און “״סיזאן כוטער א האםנונגען, האט

 איהם, םאר ארבײטעד װעלען אנדערע
 שעזז, פאד די איז טאכעז איך קעז װאס

 מענשען עמידעריגען. מאכעז, טיאוס זיך
 טײט־ װעט מעז דערװיסען, זיר וועלען

 בײ ױניאז, א בײ פימער, די םיט לען
 אויפכאפען זיך װעט טיטינג, שאי א

 װעט םענש :אמען דער געװיסען. דער
 געסקעבט... הױך. צו זײן םיר םאר דאך

!...שבת געארבײט
 אײנ• האבען שאטענם פארנאכטליכע

 שװערע, די מנדאגסעז. זײנע געזאפט
 זזאבען זיפצען די שטיםינג, געדדיסטע

 אנדערע, דאס נאך אײנס געריסען זיר
 םון רויך בלויען םיט׳ן אויטנעםישט זיף
סיגארעטעל.־ זײז

 גאלדשטײן בארנעט האט נאכט »
 לעבעדיגע םאר גענײם אפגע׳חלום׳ט.

 םאר און מענשען פאר ;טויטע פאר און
 געװען איז פדיהםארגען דער טײװאלים.

 שלאפען אבעד גרויער, א קאלטער, א
 נאכט די כאטש געקעגט. ניט ער האט
 א אויסגעםאטערט. אזױ איהם האט

קיאוסם. ״גענײט״ װיגטער־נאכט לאוגע
 האט םיגגער, שפיץ די אויוי שטיא,

 געלעגער. זײן םון אראפגעכאים זיר ר1
 אײנגעװײ זײנען היגחגר די ״פדױ די

 איז קײנער שלאו*, רואיקען pK זעלט
 אוםרו, זײז םון געװארען געשטערט :יט
 די זיפצען, די געםיט. בשווערען זײן זון

 אין טיף םארשםיתט ער האם ;רעכצען
 ניט סיינעם רוהיג, שטיל, זאיצען.
 סערפער זײן אויף ער האט טטערען,

 ארומ־ זיך קלײדער, די ^רויפגעצוינען
 — ױםתטוב׳דיג, םארקעםט ;'.עװאשעז

 5זאי עס װאם שבו^ חײנט דאו איז יפ׳
ט  קיײ טענש. א דאך ם׳איז טרעםען, \
 קײנער עקלען, ניט םיר םון דארוי יעם

 אין טיר בײ װאס זויטען גיט -ארױ
 װײ ניט דארו* קײנער זיך, טוט •;ארצען

 םאהר... איך װאו נעזז, איך װאו ען1ן
 םארגעסען ניט נאלדשטײז באתעם ^אט

סלײניגקײט. טינדסםע די
 א םארשלאפען. געװען איז גאס די
 די געםאהרעץ, זיך איז װעגעלע םילף
 האבען םערד־םיס שײעדע די םון טדיט

 גילאט־נזד דעם אויוי געהלאפם טרעפיס
 האט װאו ניט װאי ווענ. פלאסטערםען

 צייטונגס-אויפשטעל א תחנםעל, א זיד
נעעפענט.

 pגאלדשטי בארנעט איז םארשעםט
p פארבײגעגאנגען 't צײטונגס־םארסוײ 

 םריח, אזוי עס צר געחט װאו — םער.
 נעהערט זיך דאכט ער, האט שבת?״.
זאגע?..♦

אויס־ אזא גאדניט איז סײנעם אױוי
ד זײגעז זײ גאס.  זיײ זײ מענשען, אי

 זיך סוהט סײנער אבער איז־עז. אייד נעז
^  pip ניט האבעז זײ אום. גיט זײ או
ײ\ זמטאג, p'p שבת,  קײן און טאג ס
 גים, סײנעם עס סיםערט דאר ײאד.

 רעדט גיינער ״גיט נאר טראכט שײנער
 מים׳ן טאנ איע זײ... װענעז גאתים

 םען איז םריהער, נאך און פדיחמארגעז,
מ םיס. די אױוי  זיף באקעז טאנ א
 חא״ — צײטונגען... גייא אױס זײ פאר
 נע־ םח זײז אין נעדאנקען די גען

שםודעמט.
 פאר לעבענס חמסר פרייע, םאראן

j n n H נים m איז שםענדיג — ודף 
wדימױפלי w  pn A םאר חנם, §אר 

ח ייגים״ jm י r ד אין — ױגיאן ח

 |1י •וױ טאן, סהטו אזױ און אזױ
 ויו imto »זױ און »זױ טאן, טווסו

W סעגסםו דא פימרען. ’rm|# דא 
 ניןטו 1ד» — נים ותן פארנאטען, איז

»M.3tpD 9 שױן
ט סקמנערײ, ויו חנרסאנט  איחם ד

 איז ראס קאי. אין ^פאד א בלוט די
 פאר פארװאס עקעמזאםט. אזוי ךאך

 אוט״ פ פאר װאס אונטער און צװעק א
 1אפיל סאה ניט עס זאל מען שטעגחנן

 סקע״ טיט חאט װאס לאגדסמאה זײן וױ
p געיט ביעע î זוחן pH קאיעדזש )y• 

 איחם, אױוי דאס סוקט מען װי — שיהט.
 אוי!י וױ — דאקטאר, ן»ן י1אױ און

 #באגדאנען האבען. װאס מערדער, גזלגים,
 פמ אזוי ױגיאן, א סרײה א רואיגירט

נפשות.
ײ\  אין שא« אין געחן איצטיגעד ט

 ססד״ק, יענעם םון רעזולטאט א אויך
 האם יעדער קאםף. בלוטיגען יענעם םון
 ראטעװעז, צו באפרײען, צו געזוכם זיך

 באזונדע• א דורך אוםקום םון אנטלױםען
1רעזולטאט דער איז דאס אט טיר... רע
 אויסגע• וױ גארדשטײן בארנעט האט —

זץ־. צו אלײן שריען
נעהאי־ שױן האבען םינגער זײגע

 ארײגצואװארפען ניקל-שםיח דעם טען
 ארײנצוגעחן םאשין אויטאםאטישען אין
באהן. אין

 איז זזײגט שטילער, איז הײנט —
 וױיניגעו שבת. איז זזײנט רואיקער,
 םאדד סענשען װײניגער געהען, מעגשעז

 ורדט״ ריזיגע אזא pn אפילו רען.
 שבת דער איז יארק, גױ װי שטאדט,
קעגטיג.
 זיר האט רעדעל אויטאםאטישער דער

 האט ניקעל-שטי? דער געטאז, דרײ א
 Pגאלדשטי בארנעט אפגעקקאפט. זיך
 אר־ שאפ, pא פאהרם ער ארײן, איז

 וױ הײליגטום, זײן םאדשוועכעז בײטען,
דאס זאגען: תםיד םיענט אלײן ער

 נעװארען געגעכען איז װאס הײליגטום,
 ױניאן, זײז םון און משה׳ן דורך גאט /םון

 דורך קאמוי, ביטערען שװערען, דודך
סטרײס...

 אפט טרעםעז לעבען םענשען׳ס אין
 איײ מויער־פעסט, איז ער װאס צייטען,

 ״ניט איהם ארט זאך p'p זעךשטאר?.
p'P ניט אפייו ניט. איהם דיהרט זאך 
טויט. םון שאסעז דער

 איז עס װי נאך ער האט געהענדיג,
- אויסרײד »ן געהאט  ניט ער הען ־

 איהם האבעז חלוםות בײזע שלאםעז,
 װאו מאלע טרייבען און אויםגעװעסט

 און םריהער. אביושעיל איז געחען, טענשען
 V בעט pא לינען דאם םעז םוז שבת אז

 דער װאס שםוב אין עפעס איך וױיס
 אבער ?אלט¥ pK נרוי איז פריהמארגעז

 אדא•־ זיך האט ניהל״שטי? דער װען
באשטיםט... איז גאנג זײז גע*אזט,

 אר״ םאהר איך שא£ אין םאהר איך —
 ױ• םאראלע די נאך לויט און בײטען.

 טאג ?ײן ניט שבת איז באגריםען ניאז
#דא.. איך טוה װאס סא ־־־ ארבײט םון
 ,םארשענ״ pגא^דשטי בארנעט האט —
 פרעםדע, #אוםב»?אנטע אין נע?ו?ט דיג

 הײםט איר, געה — פנים׳ער. מענשליכע
...1ס?עבען עס,

 ארומ־ האבען געדאנ?ען םורא׳דיגע
 טיר םיט װעז — הארץ. זײן גענוסען

 װי םאסירען... אוםגלי? אן איצט זאל
 םיט באהנען די אויף אםט טרעםט עס

 װעט װאס עלטער..~ p'D אין םענשען
 איז םאן ױניאז א איה א זאגעז״ םען

j געפאה• איז שבת, ארבײטען געםאהרען 
ס?עבען... רעז

גע־ דער אט ״געדאנ? דער א אם
 בא• הויפט בארנעט׳ם געװעז איז םיהל

— טהאם. זײז צו גלײטער
 בא?אנ- א דארט זין־ דוכט שא,—

 vא .1מ» ױניאז אנגעזעהענעד אן טער״
 בײם — ריכטיג^ עס איז אםת, עס

 אפגעשפרונגען, ער איז געדאנ? ערשטען
 היגטער- די אין וױיט אװע?גערז?ט, זיר

 ניט געהט, ער װאו ניט װאגאגעס, שטע
 װײלע א אבער האבען. דארף ער װאו

 שוםנצ?ײט די אומעדיג?ײט, די שפעטער,
 סך ?ײן שטי?ען. גענוםען איהם האבעז

 גע־ נים װאגאנעז די אין איז םענשעז
 אזעלכע םיט פדעםד, אזוי אלע ייעה

 געלא־ זיך ער האם בילײזעז. שרע?ליכע
m לויפעגדער אימםעט דער דורך געהן 

 נע• איז געבויגעז איחם האט עס באהן.
 םאר• יינ?ס: און רעכטם םח װאירםען

ר אונטעד את אוים אוםזיסט אבער זי
 נםער,8ב»? גאלדשםיץ׳ס באתמם —

 חײנט םאחרט מאז ױניאן אנגעזעהענער
 ווײזט דאס ניט..♦ איהם זעהט עד ניט...

 זיך דאכט דאס אויס, נאד איהם זיד
 באסאנטער. 8 דארט איז אט איהם.
 איײ ‘זײנע אן שםעלט באמעט אז אבער

 װילד־םרעכד 8 םרעמחגר, 8 עס איז גען
 און חאלם אזוי <ז«זט װאס םזננש, דער

בײז...

 קרי״ םה הויז סלאוח חןר ארום
p 'r n j 'r t i ?80 דער אויוי שאי, ?יאו- 

או איז נאס טעי  געוחמ. גיט קײנמר נ
ײה םון שטראי 8  ,חאט חאפגומ פון םי

 וומ 09 אויגעז* זײגע איז באװיזען זיד
ט — חלום, װיסםער א חלום, א  *V מ

מ JW* P8 נעכטעז געווען איז  ני
גפהײספן איחם ה^ט

י«
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 «ןן, רוחפ ׳•גז/ וי«״ ארנייפ«תן «גת
«ן חין נ*ר»מ ח»ס —

. *וריק.
n■• קיין ,oi>n <ײן דין, — w J״

» o « ir, « װילרער נ»רי«׳ור .* '• * 
 איר וױ sniff (in snjnjB* איסי*׳ור
v y « ir, ׳»ױסנעח«לס<נ«ר ין״ן ניט |« 

״ינ, g סײר יוונענ»רטער, g i• דז׳ s 
 g סארקױ#«ן פיזרדיגסט סענט «»ד

ט״, •רי»י«, g איותאל, מיי «לי » ס
 מנױ זיו sgn נ«לד*טײן נטרמט

 tu סטונ»יפ, חור «ו וװריק *יחען רען
tvj«n ג«ר איו ער egn .טרויס
. דער 4«ר ער, —

נטג׳ןגענט, זיך חפנען נליסען נ״רע
אוסגעהוקם. ויד

 — 1 נטמ^ט איחר, מיפט װאי —
גפפחונט. ווױפנ״־דפר דער איזזם ראס

ט נפיניט, ,diiv g — ו
 ח״נט V ארנייט חײנט אחיים. געה »>ך
׳פנח... טנת, איז

 ג«לפפ«ן איו og» *ףפנײחנר, ףער
 קפלנער, פיטערנעס אין אייננעגורעט

 פןר g אויסגעמטעלט איחם אויף האט
 זױ גלײו אועפן״ פארטר׳ורטמ װינט פח
 די סאל. ער׳טטע) חןם איחם זעחט ןר

 ניי• «ײ חאט לוסם פראםטיגע קאלטע,
נעטרינען. רעז

 g«r קרידזטינדמיק׳ס פון אוױי נאף
אננעשומען. זיינען

 םארלאזען זיך װעט נאס דער אז—
 איחס פון װעם עםענעץ״ סיט אײך אױף

 *וױי די האבען — <ײס, א אויםװאהסןן
 גע־ װאלט ojf ווי נעסינעאט, ארנייטער

 געוױינלימר םיטעךװאביגמר, א װען
טאג.

 געעטאנען איז נאידפםײן כאדנעט
 גע־ וױ עפעס איחם האט עם םיר, פאו׳ן
ײ חארמן, ניים *ופט n דער נ o ri. 

 אויסג׳ד געװען איז זיגד no טטראןי די
פנים... U't אויוי לײנט

 ריח דער געםיחלם זיך האט ׳פאס אין
תע אנדערע און נעז פון  נאד־ ריחית. נו

 ant טאן <ויוי א נעװאלט האט נעם
 חאם אדפנייחנר דער אבער פענסםער...

 םד פענםטער די — פארהאלטען. איהם
 עפענט מעז אז םארסאכס, הײנט זיין זען
 סגת, איז הײנם *וםאמן. נים םען קען

םארריכםען״.. זאל עם ווער גיטא
 ,נאר־ י1אוי ארביים ׳פםיסעל די
 חלח, װייםינ א תי איז prgp נעם׳ס׳

 איז סעםפעי א נעלענען, אפנעדעפםע אן
 פי־ אהייאעתע אויוי נעהאננען חןרב״

איחם. פאר נרײם נור,
 קאםפלי• די באסראכט האט כארנעס

 די ארנײט. מטיפ טװערע *ירטע,
י׳ארבייטער אן םון םאםענםען טװערםםע ' 

 פאו איז לעבעז... םאכער׳ס פלאופ » םון
 איז טטײי דער נעפוםען. אוינען זיינע
 1סי אננעםאםםעז... וױ איהם פאר איצט

 א י1האם gtg פון אג׳פםרזננוננ, אז«
 גע־ סיט׳ן חלוסות, םיט נאכם גאנ«ע

װיםען...
ה דרעהמו םון טאכ האלבען א נאך  יי
 ׳טנים א אהין, סניט א זיך, קריםעו
m א אהער, av ,א אהין yor■ ,אהער 

o אראפנעגוספז בא־נעם האט n סאמ«ל 
n י1אוי אתיםנזדפלעפם און n פינור t״t 

ארבייט... ׳עםיק
 אנ־ צונעלאזען, איז קרידזטיגדדטיפ

 פאפ... ן פאר נעכאפט זיך און נעפוסט
 זאד פייז |.יאח און אהער דרעהט פר

o אין האם n אפימ נעטוינט. גיט ננד 
טטעפל... א םאנקעםל, א ארנעל, אן

 איננעל לערן א ארויטהעלםער, »ז —
 נעםער פארעםאנען, כעסער עס װאלס

 נאנראבען... ניט עתער װאלט נעםאכט,
ם איהר װאנען פון אייך נעהט נעהט,  ז״

 נארנים דאר קפנם איהר נעמוםען...
 נארניט דאך סענט איזזר ארנייטען,

 געהט־ נעהם, !קאלילע א<א נייזזען.״
״דאנען םון נעהט  פלאוח טדער ר,א — !.
 איבער גערונערט קרידדטינדזטיס נאם

...agp אראפנעלאזענעם טיוי נארנעט׳ס
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 דר?»יי« קדעדיפ־בדיװ, ירחןר^ ספ:י

 םײר יאבלי^ נאפאר• ״י*ס*קירפפן,
nwn■• װאלפס

ו פ״גןףילפסנז יפר י

כ«ה םסײפ סל»נםיס8
sm 4בתקיי עװעגװ. «םי«נפױק 

4נײייי «וו״ ״■״וו«ם Mi נראמדפעם:

סדדסל»ון ןךזיעו דער
*־ינ־ n יװ 22

ןנמעמעםונג ױ זשירס
8?» WWm

 iifBgffg* !׳וזפדפאפאיימן g טטי?ט«ט
און omonrtm m פון פוופט

o סאםיליעס, n  ,jgg’sagi JggJif 
23»j| »אױױאארױס 1אי )יאנוו no 

w ךןר g ry ry o p g ײיוו״  ומסט 3 גי
 וו׳דט *וואס׳ונקונפט די סטריט, טע10

ט ^ ר א פ ײגג o פח הילף m טיט י n 
g ידױפײטאנ׳ול jiw n so n, ר תמ׳ו  ז

 *is קיאסימו פױאט g נאזאמט האט
n אויף ayn און ירחעסטער רז  fn tr* 

o קאיידעו n ,אזױיטארױם r n o n• 
ר .mmi סארטיייט ײעיעז טמנטס  ח
 סאואנטטאי׳ װערט אונטערחאלט טאגץ
aya די פאר ססעציעי onywyo פון 

f און יאקאר׳נן, דרוןס די ifo o? די סאר 
i פון oivaaya נרופען נייע n .ױניאז 
ו ױוי גאר איז אײנטריט ת  טיפעטס, י

 אימאנצען נספוטען |gp מען װעלנע
מ די סון אפיסעס די אין פרײ ח יא־ ו

iy>«p•
מ יעצטער דער טי a סון פי n נ׳ד 

g’v זעל׳פאפטלינען, n״g r| אר־ און 
 אסנעחאיטע) איז ‘״סויחןל גאניזא«יאנס

 *igp אין דאנערטטאג לעצטען ;עװארען
 און איגטעמ׳דואנעי דער סון חם סיי
 m צולינ נאזונט an זעחר נעװען איז

ay ווי onoM טרייד, אין אויסלענונג
 Tf7i;n די ingnyi *מײדינם |yj«״
n סוירקד, סון ניזנעס, yo>yii ׳סלי־ 

ו סען י ו  סטיטױ ארנאניזאציאנעיע די י
n טעטנערס, די צװיטען לאציאן s  agn* 

i n ,רייסנעמ lym yiya  i n סון 
a jy n a ig in  a m, אדדעסירט o n 

pimb,*> די סאר און a>yp’iiafy זײן 
 yog| די /סון סיאן ארנאניזזסױאנס

 אתאניזאאיאנם Tie סלענער די שאסס.
ayii '?PTio* i אין דדײװ, n  ys>yn 
 tnyii אגסײ?, יענעדינסן א ;עםען

ן, סארעפענטיינט שסעטער ן תו  די ו
«r# 110 ט׳א׳ורלײוי ia,״> ly o o n r 

 Bpyoryjaaye agn רונינ׳פט״ן, סיני
opgo a n, אז tvt*>ptio,  m אי«ט 

ireg אלע פאר a m ,סאמרינם «P 
invii oyn ay fg געםאכט g| אנ־ 

jn « n a r ׳n  inyonngo  i» ngoe 
.I 'n y so y a

ד ו5׳ססס ע ל א ט ד ק שי ע ג ■  צו ^
י ע ד ש די ר אי ע ט ײ ג ר ץ א  א

. ל א ר ש י ץ ר א
i n נייטער1א נאציאנאיזןר agp,‘ 

aya פון }agn P'oogp tyaegrpiyiiy 
py;״a?ys די yaeny סראנססיציס tie 

iya’'s 1* דאלאר 15,000 ia  i n 
יטראל. ארץ אין “.חםתדמת

ym טרim  a>g aoip y'X'aoig־> 
i םון סאס n סאססײן uuyeyiy אין 

iynp ,יתיאן ys>yii איז lyaipyjigo 
lyal a זעטאנ, n זי .1יא»א ayii •זי 

u g pn iys־yo’i הילף J iira ia m  pat 
n» אין |yaigoB»:׳ iyo״rw די 1םא

י׳פראל.
i א! געוזט גלײכצייטיג n נאציאנא־

^aya'agp iy סאמארײטת• איזנ פיט 
iyi 1סא iy ;m y a”n i n םײ ארכײט 
 !1נאנצ׳ i׳iys’« אױך װי ,pig' נױ אין

 •Jgp ארנייטסר ypgig'vg: די לאנד.
 סיםעז g איכע,־נעלאזם האט װענ׳עא]

 זי• אי! iyia yivapg אלע יף1א ת׳טם
a אלע אין avy* זיך ארנאניזירען iy a r

ys"i#goiy i פון n  i* gp'iyag- 
yaogrpiyny; a דורכםיחתנ; n  no! 

agp■”.!
 ארנאניזירט inyn pig' n אין

aya'Ogp bp' ibb ' i םיילסז אלזן אין lie 
o ig a r. םר״טאנ הײנטינסן 'Og m ini 

yiyn wtfgnyi| אלנעסײנע *וױי *jgp 
imunyo אין i n אין אח טײד איםט 

g tyaipigo oyn n s r  ,pig* giga 
rinyoigp אין inyn ov ,apigis 

 Bjmgn pg eyo'agp, אתאניזירס יד1»
 בדאגזװיי בסנסאגחױרםם, װיליאםםמת,

jip pg |ig' ■ווײיאסר ___________
י• יממיייפיי• Tt ת•® oy »י איחר״ וײ׳סה

מי ייד״ײ ײ ײ • ijSSZSJULSSPy3 ךער ti■ rarwm די מזם
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ססול ̂ױפעראטארי איח»
7-isb כתזיװײ איםם

 Tgggng 4478 •*ל.
m. .ירינ*. איראן, ע

1. y״>»g
DPiygTI'l ?.

3. DPiym'i grmgp
4. ayirs בילחננ

*אימנליכ* *ון לעײיתר yaeya ד• יאחד. or אאר לץזירונג
 ק*םםעז דןןחרןן םעסיגע

tvag^p גייםאנ pg ײנ»נק נ

לעמר אלסע םיס w? שלום נײער 8
״י til •1(«י )0 ז

ד ט׳ ײ m נ m 1י װיסען ניטט| lie iviyn 
 tig inyeryy ױניאז סארוניסטי׳עס וי

vap'*oyi nym ׳ײום ey'iyogp, ט  ס'
7gpg9 |io ong»'ig ,װײ« n  pg שלום 

p pg y in a|״ igpg> a ir ני׳עט »שיױ 
pg ,ingnyi sinngs ניען agn מיט g 

»|yyig»'g B«*pra'aarm iyiya>y 
r ’ao'jisgp o n  a i'ig u m ־טזנרע־ 

aon*׳'iy 01ייי n im r.> די •iogp 
1'Biyiaiga 'lyova viym pg iygo 

m m p טיט ייד o n ,ױסױיד  Bgn י
g lynyar jf'yg ןװיינ iaonn  i n סף 

»g« יית tig nina? nno ly sg aam 
rg !” זײנסן n  ogi 11 יסגינס ogiiירען 

ay ,oi«< איז *iv iglpyn ,נאוױיזסן 
agi fg !אי iy rio  g »ii mya a m 

ע די tg in* אױסוייד מ ת in ו y o r •דחי 
jyj*n |yo מיז y נ r a r 'j  g ,און צאחל 

tg זיי אסילו bm'b m y ' iy ivsgn די 
i אין ײגצוקוטען1א סעגלינקײס n ױנ־ 

” jyiyn iyany;t'ig fy?yii 1װא יאן f 
 אוס־ agn egi *n ,oang yiyog םיט

a וװױידייסיג inny io  aiy?piy :זיגםא 
a 1*1א n לא■ סון מיטיננ אינסטאלײשאן 

gige iysg jyj” t ig o in  .” ii» >gp; 
•sg |g in v s  ysfyn opgpg? n'Poy 

i n  igo onnyanp jyn'opy' סגיכ•1א' 
i n  tie oiysoyo tyogs n  no «nya 
pe fix ,p in p n n i'p  lyr'DBniagp 

tgp m  ys?yn אמעםײ״ אז ניידען זיך 
oyi ני<ד a n  igo מן אג אין צוישטאנד נ

g 'P ' i n״!
•i” P |y rn  6« ?gpg> jig 20 >gpg< 

a ig i .)yignyi o i'io o 'iy i o n  ?go 
 ypg p'?siyi'ia lyavn 01* ניז ויינען

tvs'?syi m 'P io 'o  vnooniogp א'ן 
ig'jv i n. און ogn איז iy i װאחל־ 
aga?nn (אי Dpgpgp inn, די 1װא •gp 

jysgn ivooma אפימ g agnyj *טסאר 
iv fyp אין g v y'ygiaon'oig i n 

lyr'oo 'jiagp lyvuyorPio װאהל־ 
oguga. ײ  gipgon pg ys'Piny- נ

o׳'yssyn ivsys ,mngii w די -iogp 
a r 'n g i lyign p 'og [yao'i אויסצױ 

nretngc lyoB'jiagp n  jy r'f ,unryt 
א־ y>g pg ,ingnyi jngpryi דיג  נ

raoggs yo?ngyg3*on pg yoTngy 
agn זײנען tnynyi ingnyi oyopypy 

tyii'opnooigp o n  iv סרייד'.iv  jg 'ii
l'g ogopitn m  gt?g t'g  ogi 

?ivsgn iy3gspig?p y?g ign mgpg 
 װאחלען יpg 1 נאס״ליג¥ן aigpyi ויך

wn jig סען o n  tvs'nsyi d p j  jyp 
y. ני׳שט po אױסרײד םיימן o i'ia o 'in 

tm װיל j 'i r 10 גי׳פם <gpg? jib i n n 
tim pm in iy n ניטט -Bnniys'M 

11 ,ingnw  a i 'iaײל pm ?gpg? iy p i 
*lyai'g  i n  iv ?g'g? jynyi Pgsylg 

^tugayj
?ngv vo'iiyi g ivigo t'g oy s*im 

yo i'ioB 'in  an |¥זײ זײנ po לא?אל 
ivs'iM o n  rmg iysg ji־cy;ypnyng 

1 j'g T o n 's0,«? י pg 20 lyigpg
jyp'nga ys>y11 אונז o n אלנטיינעט 

i אין סענטיםענט חועמניטליכען n ױנ־ 
'ps'.jg איך t tg ,iya't״iy נאטײליגוננ 

י אי| ט װאלם ײאהמן י םן  גע־ ני׳שם נ
ngn o n  o in iv־?aga?un אין ?pgpg

n>״ ,lyao'iiogp ria igo g ring 
t'g די loi'iBB 'iyi an  ?ngv yaoro 

-gs yivigoryiig pg yi'o?ns"?i a 
n pg os?yn jto׳am aonyi ae טיט 

i n ,י1 ייל11 מניאן jys'i lyoo'iwgp 
 jgni' i-״p mngv iv ac׳n הנשר g זײ

t ogi J in״gt?g |yi מרײד־ױניאן 
"?a יס1א typyn Bgn ,ngnv םיט גסהן 

ען  מענליבקייט g jyayi זײ oyn ogn יןו
p |>ngv iv aan|״ m gf .Bin זײ 

1 inyn iy«ignvyi iysgייס •ngv iv 
jytg? ,m ײ זיך  ־wgp אלע ים1א זײ נ

oon׳'g' .By'agoa'o ye, װי :n y 'n a 
pgt ogi ני׳שט jy«'pp, זײנען n  iysg 

OEMenytyi g ingnyi tyoo'nogp 
ogn ס סיי?ט ױ irsn א  g נישם •ngv iv 

pg Bin p'p m אױוי g אונטער־ ניםזמ 
jypio pg pg ogi •lysypoiv אײנ?לאגכ 

 מאםין: ng lya'Boniagp iy״t םיס
pyn* i n דײליגם y?g י םיםמו

tyovy? iy«r igo םריnנס־פM^רזו 
n  vpmb ivsgn נעלענט קאםוניםטען 

uuogn אויף •iyoni tys'Piyi'g o n 
vogra pg ,gogp! םיס '*ivayo n r ' t 

O 'm ro זיך opnipyi םים yr?go *האם 
fysjis אן אויף im n y rg .יתיאז־טאמי 

 איבער־ סױן םטתסא iysg זיך jysgn זיי
tg ןײ g asgoyj in n i  !vsgn 
pg mya זיד o n  g'ig aigntj iv s n n 

m גײםסימ vig'vi>giin מימדווענ — 
n  nr אמסייד gag oiniropyonga*

-Ign'g'B
sn« pg וײ t » m gio נאך lyo'ni 

yr?ga n  a  *a ang אן 1אוי חאפנמנ 
lys'Tiyj'g •®איז נתססךקא Ignr i n 

ge זאי i ogi" >וזאוי ptaipgs. םיי 
a m  tow m rs m m  am  ijruig pg 

o n  iggiu'igg 1אתםזרמײ ־ םײמננם 
n y i'g  n  pg am yn agn *"יתיאדי־ 

m m  pi>s o n j  .pm 1םי n  agi׳ae 
oi vamyi prim t o  ig i ,pnmngB־* 

ogi .p g in  trm w i irg g  go ז י י

 aoyDg יעיאז 'fg ,pmgs g 1 יױז3
iyi'is*ig’Ji' n? מיט  tg ,gsy «זײנ 

”| yogtsignyi גיסט P ׳lycg'ps ײיט 
o'lr-i^O'VBn lynao'nagp o n, און 

iniyotraosiyt ivpivi ס  bvs iy*״t מי
ivom iva און jyD'nyi. ױניאן די ayn 

 typT'gc נייגט נא׳עטיסט igoivi ז״
P|1סיבי ״ iyig קאטאתד״ יא1א

 גיעזונטעך־ זיך iv;va קאטוניסם^ n ׳
 ,iy>m ״t mu |yaiyig*or»e׳ ivsn חײט

 ײB'agsyigs 'i, 3 ניי tig nysya נײ
vw ia vv :  on ' i סושצענער״. in g 

3” 1' ,i .oyo'Bgp "lyi'veio״yiy 
in g  lynnogn 1י1י ysniyi'g ױניאך 

ivaiyoyiy װעתן apno 'ײ« ivi'iiv 
f m״yiy אלע n a r  yr'O'gny' n n i a 

ig'in ' i  .P’atr איז nyp vriysy? g 
aegtnyo םיט ברענ־צען טױזענטעי פון 

y in ” rigB און מיינונגען lyinogtB'ig 
tn«B iV3'g״y in סראבלענמן. ױניאן 

g pg״t iysg iyi” t oyi״yig iyi •איי 
 yi iomp oyi pg pm ogi• און — גינ

aB'HBgp ' i  m״i n  lie in v a n v  ys 
iv rn 'g י1 נאװעטגנ. ױניאן 1טרײ 

ogi ivsgn ivaomagp םסתםא *i n 
t iv פיחלט, s 'in  pg״iy לעצטער *n 

iyiy:g'vi>gn שלום־וחןנ. . . ks n  iv* 
Voopyi aoip ivn .B'ogsn

שיקאגא אין ױניאן דער ארום
יײדזש) *יק*ג*'ו *ױ (״ליס

 ׳איחם דאנל א דאס און אקאל,5י צום
 ג*נ- די ד״אנדלונג טאקטישער זײז דורך

 :עבליבען יאקאל דער איז צייט, צע
 אפלאז גרויסעז א אוגטער און — #גאנץ

 מיט און וײױױס, םילי■ בר. ערשיינם
 גרוים און רעדע באגריסרנגס לורצע 8

 דעם םאר יאקאיל צום דאנסבארלייט
 דעם ער װינשט ירעזעגם, ווערטהפולעז

 אונ־ ערפאיגדײכע װײטער אײף *אקאי
םערנעטוגנצן.

 םון באגריסוגגעז פאר א קוםען דאן
 װי מעמבערס, טעטיגע *לטע אײניגע
 •u טארקוס, נ. גאלדשטײן, ד. בדודער
 ליױ דזש. יעװיז, א• קארט״ ד. םעסער,

 זײן אױס דריקט אײנער יעז־צר באװ.
 סוקסעס דעם פױט צופרידענוזײט גרויס

 אז פארזיכערען און ױניאן, דער םון
 אויוי זיײן זײ װעיען װײםער אויוי אויך
 םון סײ ױניאז די איצוהיםעז וואך דער

שונאים. ״אײגענע״ אדער םרעמדע
 ברױ פארגעשטעיט װערט לעצט צום

 דער פון מעגעדזשער ביאליס, ט. חגר
 די אינסמאלידען צו באאדד דזשאינט

 ווע• געזאגט דא זאל און אפיסערס, נײע
 דעם זיך האט ביאייס ברודער אז רען

 איז רעדע זײן איב^־טראםען. אליין ט*ל
 חכמה, און תורה אין געװיקעילט געװען

 אויםגענוםען זי איז אזעלכע אלס און
 זיף האט איעער יעדער און געװארעז,
 אויסער אז איהם, מיט שטאלץ געפיזזלט
 איז לידער, לײבאר טטער א זײענדיג

 (לעגםיג זכם1תלטיד א איד א אויך ער
אויםגעגעסען). טעג ;עגוג האט ער אז

 ער האם רעדע געױנגענער זײז נאך
 םון צערעםאניע די דורכגעםיהרט אױך
 איהם איז װעיכער איגסםאלײשאן, רעם

געלוננען. גוט זעהר
 טײל צוױיטעז דעם ביי דעם, נאך

 ״שר די ביזי געװארען איז פראגהאם, פון
 אלעםעז האט און קאםיםע, המשקים״
 לחײם׳ס און טרינלען, און עסען סערוױרט

 לוםטען, דער אין געםראגען זיד האבען
 8 וױרקליך םארדיגם קאםיטע די און

 פון דורכםיהרונג טטער זײער פאר :ת8ד
 ^כערpװ *םיטיננ, ײם־טוב׳דיגען דיזען
 האפנזנג, און םרײד ארײנגעבראכם האט

 איז ױניאן די װאס דזגם דאנת 8 ?8
 נעניםען קענען םיר װעיעז געסײװט,

פרוכם. איזזמג פון

ע ם א ם נ ען פי נ ע ען ק ײנ מ

סאלט א
 עשענם

ס«נען ךעם
דעם שםארקם ס»:עז רעם

 m שכתים
®יבער דשם

מלם • סס»«ס

-DMP הילל׳ס דדלרםי כױם עס סםאפס
 k iPBsoo םאבלעםם ^זימין בראםײד ין«רא
 ייןד םחוען זײ װײל ם»ג, ןןײן »י« יז*לם

 יײ«ר *אר *ײם. »ײן »יז ז»כעו וויכםיגצ
 היצא״ם שריגט »יחר wn onyi ^,וימרחי
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 העלפעז וױיטער װעט אינטעונעשאנעל
טדמנדם םטרײקענדע ױ

ם אױף װערען געשיקט װײטער זאל שיך און קלײדעד באנדלעך הן
באארד. דזשאינט דער pc אדרעס

 נעװען זיכער איז אינטערנעשאגאל די
 גע־ צײט אזא אין האט זי װאס גליתליך,

 סטרײקענרע די םאר םאן עפעס <ןענט
 רי זיך װיל דערםיט אבער םיינערס.

 כעט און באטגעגעז ניט איגםערנעשאנאיל
 אויך זיר זאיען זײ אז מיטגילידער, די

 װיפיי הילוי, םיט אפרוםען װײטער אויף
מיטגליד. יעדען םאר םעגריך איז עס נאר

אפ״ זינם שוין סטרײקען מײנערס די
 סטריײ די םון םייל א און טען1 רעם ריל

 םארשטע־ םאיטס, דזש. האט — קערס,
 דער־ םײגערס; פענםילוױיגיא די םיז הער

 — םיטיננ, אינסטאלײשאן אױם׳ז צעזזיט
יאהר. צװײ װי מעהר שױן סטרײקען

 פעגסיילװײניא םון פאננאטען מײן די
 האנספי״ אבסאילוטע «ן געםאכט האבען .

 אד־ טײנערס די םארניכטען צו ראציע,
 ארום אן הארט חאמפאניע י־י •*״״״‘נא
 אריבער םון ארםײ אן םיין־םעסטונגען די

 די האט דעם אחוץ גאנםען. טויזענט
סטײט־ די דינסט איהר צו קאםפאניע

. «. *p אונער־ װערען םײגערס רי
באהאנדעלט. אכזרױת׳דיג הערט
 די אויף זיך װאמערען מײגערס די

 הונגע־ און בארװעסע נאקעטע, פעידער
 מײ״ די וועיכע בײדלאך, די איז ריגע.
 רינט אויםגעשטעילט, איײן האבען נערס
 ?עלט די און שניי און רעגעז דער ארײן
 דערװאק־ די *ון בײנער די דורך נעמט
 קינדער, ױנגע די םון װי אזוי פונהט םענע
 אױםנעשטעל- די אין זיד װאמערען זואס

 צוזאמען םעידער, די אױוי בײדלאך טע
ערטערען. זײערע םיט

 פיוד אלעם, דעם אויף קוקענדיג ניט
ברא־ א םײגערס סטריײןענדע די אן רען

 נאר ניט איז קאטף דער און סאסױ. װעז •
 נאנ־ דער פון סאמ* א איז נאר זײערער,

אויב וױיל, ארבײטער-באוועגוע. צער

 צו מאין־םאגנאטען די געלינגען זאי עס
 םיעערם ױגײטעד שטארסע די צוברעכען

 קעגען נאכדעם געװים זײ זועלען ױגיאן,
 ארגײטער גאנצע די ווערען. פארגיכטעט

 דעריבעד איז אמעריקא םון באװעגונג
 בראװען דעם אין םאראינטערעסירט

אן. פיהחגז מײגערס רי װאס קאפף
 יעדער פון םליכט די דעריבער איז עס

 יעדען םון און ארגאניזאציע ארבײטער
 און חארץ א נאר האט װאס ארבײטער,

 סעז ער װאס טיט העיםעז צו נשםה, א
 זײ כדי םײגערם, סטרײקעגדע די גאר

 שרעתליכען דעם איבערקוטען קענען זאלען
/ װינטער.

 די אויוי קוקענדיג ניט םײנערס, די
 קאם־ די פון באהאגדלונגעז אכזרױת׳דיגע

 נעדונגעגע םארשײדענע פאנײפאליצײ,
 תוקעג־ ניט אויסװאורפען; און גאנםעז

 װאכ קעלט, און הונגער דעם אויף דיג
 פוגדעםם־ ױי געזזען זײ, םארםאמט עם

 .םרענ״ די אין טויזענטער די אין װעגען
 ■יקעם־ דער אױף געדזעז זײ ;טשעם״

 ס׳איז איז םאלדאטעז, בראזוע װי ?ײן,
 פראךוצירם די,קאםפאניצ אז םאקט, א

 זא־ םײנערס די ווען קויהיען. סײן ניט
 אויסהאיד ביסעל א נאך קעגען נאר יעז

ױ זײ װעיען טען,  זײע־י געוױנען ענדי
 הענען זאלעז זײ כרי סאםןז. בראוועז

 די הילןי. נויטיג אבער איז אויםתאלנתז,
 םארטזע־ הילוי די װעט אינטערנעשאגאל .

 איח״ אלע צו דעריבער אפעלירט און צעז,
פױטגלידער: רע

 פרויען זײערע און מײנערס די העלםט
!סינדער אוז

 !קעלט און הוגגער םון זײ ראטעװעט
 מיינער די צוברעכען צו ניט דערלאזט
!ארגאניזאציע

הילו*! אײער אפ ניט שטעלט

 װידער ערוױילם ארד8כ דזש. הלוולענדער נײער
̂וזססי אכ. און סױינדלער וױס־פרעז. סאם

)1 זײ■ •ון ועלום
 ענדערונגען אהן אגריטענט דעם באנײען

pn אינדוס־ די װאם קריזיס־צײט, אזא 
דורכגעםאכט. האט םריע

אויך האבען 27 און 26 לאקאלעז די
 באארד דזמאינט דער־ אז תקאםענדירט, •

 ארבײטסלאזען־םאנד אן גרינדען זאל
 אויסער זײנעז וחנלכע ארבײטער די פאר

 איינ- איז רעסאטענדאציע די ארבייט.
געװארען. אנגענוםען שטימע
טשער־ דער האט באריכטען די נאו

 םיח- די ,איבעמעגעבען פרײנד מאן,
 װײס־פרעזי־ צו םיםינג דעם םון רוננ

 אין האט סרײנדלער קרײנדלער. דענט
 קאאפע־ דער װעגען ערקלערט יעדע ?ײז

 האט באארד דזשאינט דער זואם ראציע
 םעדע־ סליװלענדער דעד םון געסראגעז

 םארנע״ האט און לײבאר, איוו ריישאן
 קלױױ דער םון פרעזידענט דעם מםעלט
 הערי לײבאר, אװ םעדערײשאן לענדער

 נײע די אינסטאלירען צו כממלעםיליז,
באאםטע. באאדד דזשאינט

 א אין האט מעסיעפייז ■רעזידענט
ru אינטערעסאנםער זעהר n צוגעזאגט 
 קא־ וױיטערדיגע באאדד דזשאינט דעם

 וועט הילוי נאר װען הילף איז אפעראציע
 ערקלערט, אויר האט ער זײן. נויטע

 אד־ דער םיט באסאנט גוט איז ער ןוז
 גע־ חאט און באארד דדפאינט םון בײט

 בר. םון ארבײט אונערמידליכע די לזיבט
 זײער און קרײנדלער און סאסאװםסי

 דערנאך םיחחנרשאםט. אויסגעצײכעגטע
 אינםטא״ דער «ז איבערגעגאננען ער *יז

באאםטע. ניײערװעחלטע די פון לירונג
 זײ- באאםטע נייע די װי חנם נאר

 ברודער איז נעוואו־עז, אינפמאלירט געז
 ארבײט דער םיט אנגעגאנגען *ריינדלער

 דזשאינט עמועהלען אין נאםיגירען פת
באאםטע. נאארד

 איז 26 לאקאל םון ®״ײנד בויודער
ערוועהלט םאל םערטען צום אײנשםיםיג

 ברודעד באארד. םון טשערמאן געװארען
 ער־ איז 42 לאקאל םון בוידסםען םײעד

 ברו״ װײם־טשערםאן. געװארען װעהלט
 ,42 לאקאל פון כאלופקא ז. פרענק דער

 פא־ טשארלם סעקרעםער. רעקארדיגנ
 ״סארדזשענט 37 לא<ןאל פון םעראנץ

 און ?אטאװםקי ברודער ארםס״*. עט
 צו געװארען ערוועהלט זײגעז קרײגדלער

עםטער. פריהערדיגע זײערע
 נע״ ערװעהלט אויך איז גןאםיטע א

 רעקאמענדא־ א ארײגצוסדענגעז װארעז
 דזשאינט פון מיטינג נעקסטען צום ציע

 םריהערדיגע די באדאגסען צו באארד
 זײערע פאר יאהר לעצטען םון באאםטע

 אויך און ארבייט גוטע אויסגעצײכענטע
 סרעןיחןנט צו טעלעגראסע א שיקעז צו

 אויסגע־ זאל עס װעלכער אין זיגמאז,
 ער װאס פאר באדויערונג װערען דרמןט

 אוים׳ן זײז אנװעזענד געסענט ניט האט
 םיטינג, אינסטאליישאז אײגדרותסםולען

 צױ טעלעגראםע דער אין זאל אייד איז
 צו ^אפעהאציע פולע די װעו־עז געזאגט

 צוקונםט דער אין אינטערנעשאגאל דער
 מא־ די םארגאנגענחײט. דער אין װי

 רעלעגאטען די םון באשטעהט םיטע
 און נינדא גאלאגער, טײטעל, טוירס,

כאקטט.
 דעלענאטען באארד דזשאינט נײע די

:םאלגענדע די םון באשטעהעז
ל א ס א 2 ל 6: j ,סאלאםאן

 ל, רײדער, ס. םינקעל, ס. םרײגד, .ל
קלייסאן. ס. רוביגבעדנ, מ. זימען,

ל א ס א 2 ל  ה. סטיץ, ם. :7
 ז. םפוירלינג, ד. ראטשטײן, ר. באסםט,

/ סילװערשטײן.
2 ל א p א ל  גאלאגעד, םרם. :9

 םילי פרײז, בערטא שװײצער, אםתר
 םטײכבערג, דארא לאסעז, נינא שװארץ,

םימאן. םאלי
ל א ס א 3 ל  ם. טוירמ, ם• :7

סעם זיטען, ג. <וראלני<ן, ז. פאםעראנץ,

שסעספסל ױניזז ועס נופ שיד סױפס
fm« ויו וחננתו סיר  t רגאניױר• דער פון נדטניידער* 
 on ה<»בקז וועצכע tv קויםעז <ז ארנײסערמא#ם גמר

 אינװײניג• זויצ, on אויוי יתיאן אונזזס־ םוז אגמםיעצ
uroo .אחנר זזיצ on tw צימימ tv .כעטןן סיר ״ױ 
 דעם אס oran איתר םײדען ,tv «י#מ w גים *ײד

אוינעז. אײנענע אייעחז םים ^Miev יתיאז

יוניאו ווארקערם שוה און בוט
מי איי אייי  י״נ*ר *וז •«יזי'י«ןז •םעייהאן יאי ®י• ו
.cove כמסםאן, םםרים, ס»סץר 348

מין צ. מארצס _ צאײצי קאציס
<Wjnj יגיעז«1סעתיע«* ג«נןר«י-

ײ

 ױ פ«ר פאראנטווארמליד חשאבערם
אינגערסאל זאגט ״פעי׳/ ארנײטערס

 *ויסגע• קריגען װעלען #סט. טע26 װ. 59 ק^., קלאית םאסעל פון ארבײטער
 מ פץ םארשטייער דער װאס מענות אלע טראץ *ענט, א צו כיז צאלם

קײס. זײ םארהאנדלען כײם פארגעםראכמ האט אסס׳ן םוירטשענט
ס אז זיך, טרעפמ עס  ניט אזוי זאל ע

 םען אדער ״םעילט׳/ באם א װי טרעפען,
 זאגט ער און שאפ, דעם איהם םארםאכט

מאנדזשי!* נא״ ארבײטער: די צו
 םען סומט ױניאן, א דא איז עס אז אבער

 ארבײטעי די און אויס איז ניט װי נאך
 םשיתאות א איז אט באצאהלט. קריגען

 ערשט פאסירט וזאט עס װאס םעשה׳לע,
טע  #קא. קלאוק מײסעל דער םיט זואך לעצ

 דזשאנערפ די םאר געארבײט האט װאס
קעריש. און קעריש און הארפעס הײד,

 קאנטדאקטאר אויבען־דערפאגטעז דעם
 גוט אזוי געגאנגען ניט אוים, װײזט איז,
 נעקענט גיט האט ער און ביזנעס די אין

 לענדלארד דער ותנט. ?ײז באצאהרעז
 דער שאפ. דעם םארמאכט רעריבער האט

 לענדלארדס דעם דורך האם קאנטראקטאר
 דורף אויך זיך, םארשטעזזט ״און אקט
 די באצאהלט ניט וױיעז אײגענעם זײן

״יײדע״. קײז ארבײטער
 אדער דער דורך האבען ארבײטער די
 סר צו װי געםיהיט גיט אורזאכע יענער

 װעגען קאמפלײגען ױניאז דער צו םען
 ױניאן די געלט. פארהארעװעטע זײערע

 דעם פון דערװאוסט דאר אבער זיך האט
 פונ׳ם האיפערין טענעדזשער און פאהט

ביזנעס און דעפארטםענט דזשאבערם

 אויפנענוכמן האבעז שײנםילד אײדזשענט
תײס. די

 שײד און ד*ל§*רין יועןסענערזשער
 דזשאכערס די צו געתוםען דינען פילד
 וזאבען קעריש און קעריש סארפס, הײד,

ר דער אז דעדװאוסט, ויר זײ ע װ מ י  או
 שולדיג זײ איז קאנםראקטאר מאנטער

 זא״ ויך חאבען דזשאבערם די און געלט,
םאררואנדלעז. צו ?ײס די אנטזאגט גאר

 סײס די האט האיפערין טענעדזשער
 טשערטאן. אוםםארםײאישען צום גענומען

 האט טשערמאז אומפארטײאישען בײם
 םון םמנעדזשער דער םטײנהארדט, מר.
 איער• אנגעווענדט אסס׳ן, דזשאבערס די

ײ  םארלירען זאל ױניאן די אז מיטלען, ל
 ױניאן די װי אםנר נאכדעם קײס. די

 םע״ — םארשטעזזער איהרע רורך חאט
 — שײנםיעיד, ארן האיפערין נעדזשער

 אוםםארטײאישען דעם פאר םארגעלעגט
 דער האט ארגוםענטעז, זײערע טשערמאן

 אינ־ טר. טשערטאן, אומפארטײאישער
 דזשאבערם די אז אנטשײחנט גערסאי,
 פינקט״ ארבײטער רי באצאהלען דארםעז

 פאר״ האט ױניאן די װאס סומע די ליך
 ארבײטעה די װערעז איצט און לאנגט,
םענט. א צו גיו אויסגעצאהלט טריגען

• נופעספשװעוס8ם בעםען ממוניספען
שלום 8 אױס׳שתדלו און זײ ראפעװען צו

)1 !״םז םון (^לוס
מאגופעקטשורער. סײד

 — טרײד, אין םרידעז ברענגען —
 פון באאםטער אםאליגער דער ענטםערט

 װי איז פיאן סײן — ױגיאן. דער
:םאלנט
 ניט זאל שעה די לםשל, אויב״ —
 זאלען םאנוםעקטשורערם די אז קומעז,

 אינטערע־ ניט זײנעז זײ אז ערקלערען
 ווי זאך אבסטראקטע אזא אין סירט
 םארהאנדלונגען שלום הײנע איז שלום

 םיט באגוגענען זיר םיר װעלען , װעלען
 צוזאםענקונםט א םון אראנדזשםענט «ן
 ;עװע־ דעם םיט זיגםאן פרעזידענט פון

 ״דזשאינט״ אםאלי^נז םון׳ם טשיף ?ענעם
 כלל באװאוסטער דער און הײמאן, טר.

 םרײ און אפעז װעט הײמאן טר. טוער
 :יט, באזיצט ער װאס בושח די אהן און

 אפען עוײןלערונג אז דורך פראחלאמירעז
 אםימ, װעלט גאנצער דער םאר פרײ און
 כי־ דער םין גענעראלעז איצטיגע די צו

 קאםוניסטען די אז דעװאלוציע, נעזישער
 גענע־ יענע לאזעז און געשלאנעז זײנען
 און *נאראנים״״ סײן זײן ניט ראיעז

 ער יא, שלאגען. צו אויםהערען אויך זיד
 עם אז אםענהערציג, אזוי רײדעז װעט
 קא־ די אז אילעםעז, םאר זײן קלאד זאל

 גײ און דורכגעפאלען זײנען מוניסטען
מפלה. שרעהליכע זײער צו בען

 מאנוםעס״ די םון םארשטעהער דעד
 שיפע קײן ניט אויס װײזט טשודערט,
 ערקלערט האט נאר, סיין ניט זיבעטעל,

 אז שכל׳דיג, װי מעהר ניט איז עם אז
 זיג־ פרעזידענט צו זיך װענדען צו אום
 דעם װעגען װיסען בעםאר עד זאל םאז

םרידענם־פלאז. זאגענאגטען
 סאםױ די צו אװע<ן איז שדכן דער

 געבראכט האט און ״םחותנים״ ניסטישע
 קלאוס די װי ״אונטעדשרײבאכ״ד, אן

 און אנגעריםעז, דאס װאלטעז םאכער
 אונטערשריײ דער פון שזרות די צװישען

 האםוניסטען די אז געזאגם װערט באכץ
 זיך און אויםשרײעז רם בסול װעלען

 פאפיר, בײגעלע א אויף אונטערשרײבען
 טעהר װעלען זײ אז װײס, אויןי שװארץ

 ױניאן דער םיט טאן צו האבען נארגישט
 סײן אז צושטיםען וועלפז זײ אז און

 םעהר זאל םארטײ א םון דיהטאטור שום
װערען. געדולדעט ניט

פײנער. ם. גאלדבעמ, א. גלעסםען,
ל א ן > א 4 ל  ס. גארדאז, ס. :2

 ליא כאלופיןא, ז. ם. בוירקםאץ, ם. בריס,
הלייץ.
4 ל א p א ל סעדיס״ דזשאו :4
פענעלי. דזשאזעפין נינרא, ס. טרא,

 נא״ םון םארמאליטעטען אלע די נאך
 דזשאיגט די םיז עלעקשאז און 1םיגײשא

 ברידער די האבען באאסטע באארד
 און סרײנדלער, אוז האטאװםיןי פרײנד,

 געהאלטען דעלעגאטעז אנחנרע םיל אויך
 יעדער רעדעס. אינטערעסאנטע זעתר

 האט רענדער די םין אײנציגער
 האט רעדנעד די ®יז אײנציגעד יעחנר

 ױאונש און פארלאגג ױין אויסתדריסט
 בעס• און װאויל חנם פאר ארבײםעז צו

 דער פון םיטג<יחנרשאמט דער םון נמנז
ארניי• אלגעסיינעד דאר פאר און יוניאז

 האט —־ םײן, זעהר ׳שעחן זעהד—
 םאנופעקטשורער קלאוש איגסײד דער

 — באאםטען. אמאליגען צום ערקלערט
 האסוניס־ געזאגםער דער איז עםעס גאר

גענוג. הלאר ניט פסוס טישער
 בא״ באזײטיגטער אלטער דער
 און נעםוילט ניט דאן זיך האט אםטער

 און םיס, לאנגע זײנע םיט אװעק איז
שר א װי  עס האמ אזױ מלמד״, א ״

 קילא״ א םיט צוריסגעבראכט באלד איוזם
 ער״ קלאר בםידוש האט װאס םסוס, רען

 ניט װעלען קאםוניסטען די אז הלערט
 װעלען אין אמט שום קײן פאר לויםען

 טאטע דער װי אזוי םרום, און גוט זײן
 םון עיהר דער און הייסם, םאמע און

 נאכגעבען, אלץ װעלען זײ — אלעס
 זײ איבער זיך זאל םען — אבי יאבי

 און בגים״ לע אכ ״כרחם זײן מרחם
 שלום. װעלכעז איתעגד זײ מיט מאכען

 םסוק אםגעזאגטען דעם נאך ערשט נאר
 םאנוםעק־ די פון םארשטעהער דעד האט

 ניט זעהט ער אז ערסלערט, טשורערס
 מא• נאריש זיך זאל ער םארװאס אײן
 גע• אזא אין ארײנםישען זיך און כען

 וײ םראפיט סײן װעט עס װאס שעםט
 ny און ברענגען. גיט מאנוםעקטשורעדם

ארײגםישען. ניט זיך װיל
 אגװעזעגדע אלע און דעלעגאטען די

 האבען באארד דזשאינט דעם נעסט^ײ
 זײ נעשיכטע. דער םון געיאכט חארציג
 גרויסי װי םעלערגט דעם םון חאגען
 דער םרדכי װי און איז מםלה המן׳ם
 איצט איז ױניאן, די הײסט דאם יהודי,
םערד. אוים׳ן

 םרעזידענט — לרשעים שלום איז
 וחד םקוים בײם האלט םסוס זיגמאנ׳ס

רעז.״

*

באארד. דזש. ניײערװעהלטער מון אינםטאלײשאן דער װענען
)0 ז״■ tv (׳»לום

 םראזען שעהנע םארשידענע םון ציעס
 װ*ס רעזאצוציעס, פאפירענע םים אדער

•. ניט. נוצען הײן נרעננעז
i 8 בויען םיר געהען יעצט נײז, *dv*

 קצאוקםאמד די נאר ניט און ױניאן, סע
 נאנצע די נצר דאס, םארצאנגעז *צײן

 יע־ אײער װ^נדצט באײענוננ ארבײטער
 אום־ טיט זי^ווארטען אוז באווענוננ דע

 װ*ס ארבײט, גוטע אײעד אויױ נעמצד
 די ברענגען און רורכםיהרען דארםט איחר

רעזוצםאטען. נעװינשטע
 אדםיניםט־ יעצטינע די אז כדי ארן
 וינםאן ■רעזידענט אונזער םיט ראציע,

 םענציב־ א האנען זאצ שפיצע, דער »|
 צו און *ראבצעםען אצע צ״זען צו סײט

 «עװי« ען• םאחניעו ערםאצנ, האבען
 אינ־ קענען זאלען םיר אז אםעגדםענטם,

 ײ נאגנ, דעם איבערארבײטען גאנצען
 אצמטיי• דער פון םיםטעם די און םארם

 אונמר אין ארבײט *רנאניזאציאגט נער
יתיאז.

 טארצױ ■צענער פאשידענע האב איך
v.̂נעז  א 1אי י^ם אבעי צ«

• בדיעי.
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ו ו ns נדפיננ « ו ז מ מ מ מ ®װ ד ®irn דו» t o תמאנ
הױז. װניטי אץ םױ̂ד דער אין דעםטאג אן זיך פאנגט טיטינג דער — װערען אױםנעקליבען װעט טאי אין קאנװענשאןי די אראנזשירען צו תאמיטע א — ב. ע. דזש. דער «ון אדדענוננ טאגעם דעם אױח דינען שא̂פ גרױסען גען װע״ ®ראגע די טױידס, דרעס און קלאוק דױארקער אץ קאט«ײנס די תאגװענשאה צום רעפארט

 וועט יאנואר, טען24 דעם דינסטאנ,
 האבען באארד עקזעסוטױו דזשענעראל די

 מיטיננ. יעדירליכען םערטעל טען7 אי.הר
 אפגעהאיטעז מאל דאם װעט מיטיגג דער

 און זוסער דעם אין הויז ױניטי אין ווערען
 אינטערנעשאנאל די פון םאיאץ ווינטער

טיטגלידער.
 דזשע• די םון מיטינג איצטינער דער

 וױ זײז ײעט באארד עקזעקוטױו נעראל
 צוזא־ א און צוזאםענקונפט א מאל אלע

 םראגען םארשידענע איבער סענקלערען
 ארויסגע־ האט לעבען ױניאן דער װאס

 פראבלעםען און זאמנן םון און נראכט
 פאר׳ן וױכטיגסײט גרויס םון זײנען «ואס

 ארגאגײ דער םיז םאדםשריט ווײטערען
?אציע.

 אויס אבער זיך צײכענט מיטיננ דער
 *ועו־ט םיםינג דיזען אויןי װאס דעם טיט

 פראב״ ^אנווענשאן װעגען םארהאגדעלט
 יעצ־ דער ניט איז דאס אבװאהל <עםען.*

 מי• באארד עקזעסוטיזו דזשענעראל טער
 וױכטיג־ דער םיטינג דער אבער איז מינג

 איע ווערען םיטינג דעם אויף סטער.
 געםאכט. ^אנװענשאן צום םארברײטונגען

 איבער־ אויך וחגס םיטיגג דעם אויוי און
 רעםערענ״ דעם םון שטימען די געצעהיט

 הא־ םיטגלידער די <ואס אפשטימוננ דום
 סאנווענשאן דער םאר אםגעגעבען נען

זי ^טאדט.
 איבער־ אויר װערט מיטינג דעם אויף

 םיטיגגען סאנםעדענץ אלע די נעבלעטערט
 ארגאניזא־ און טרײד םארשידענע די און

 םארגעסוםעז זײנעז װאס םראגען ציאנס
 ױניאן, דער םון לעבען אינ׳ם איצט ניז

םון און •רעזידעגט פון באריכטען אנדערע

 װײס ארע םח און טרעזשורער סעסרעטאר
 דעד אין אתטױו זײנען זואס םרעזידענטעז

ארבייט. ױניאז
 דעפ צו ערװארטעט אױך װערט עס
 קױ װעיכע לואםיטעס פארשידעגע מיטינג

 דזשענעראל יעדען צו געװעהנליו םעז
 סיםיננ. מעםבער באארד עסזעקוטיװ

 כדטינג באארד איצטיגען דמם צו אבער
גרע״ זײן קאטיטעס צאהל די מסתפא וועט

• געװעהנייד. וױ סער
 איצטיגער דער האט דעם אױסער

 פארשידענע םון רײהע א םיטינג באארד
 און זיך נויםיגען זואס םראגען וױננױמ
 דאס ענטפעד. אן אויןי כאלד װארטען

 טע• פון כילד א שאםמן זיכער וועם אלעס
 ילעצטע די פון ױניאן דער אין טינ<ןײם

 אינ• דעד פון יראגרעס חנם םון און צײט
טערנעשאנאל.

 פאלשטענױג שה כאארד חשאינמ
m nm צז ארגאנקירם

 זיץ װעט אויפנאבע חױפט זיץ אז זאגט םעקרעםער׳וואנדער נײ־ערװעהלטער
 דים• פריחערינע — ױניאן. דער jv טיפגלידערשאפט דער דינען צו

 טשענםער חערי — פאסטענם. זייערע אױף צוריק םענעדזשערס טו־יקט
 — קאםפײן, ארנאניזזמיאנם דעם פאר- ארנאנײזער אלס ערװעהלט

 ענטפערן כאשטיםט באארד חשאינם ־ נעקםטען גײם װעם האכמאן
 חןר פון םענןןדזשער תשענעראל דער זיץ צו אגנעםען װעט ער צי

באארד. דזשאינם

 נים חמוזע נ»ספ«גער
 נענען *ינחמנקמן אן

יװימ םאכער ױינסאזס
מ געגען קע^פען װעט 24 לאקאל

קאנטראקטס. דאג״ ״יעללאו
 נאסען מיט׳ן ריכטער באסטאנער א

 פון סעקשאן׳/ ״עקװיטי די םון חארןם,
 אויס- האט הויז, געריכט העכערען דעם

 רײנקאום דער צו נערעכטיגקײט געטײלט
 שטע:״ א םיט 24 יאסאל ױגיאן םאכעד

 צו פארבאט װאס אינדזשאגיזשאן, דיגען
 די םון שאפ רײנסאוט דעם פיקעטען

 אין #<ןא.״ מאנופעקטשוריננ קאוט ״ביחאן
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 דעם פון שויז זיך ציהט סײס די
 דער איז איצם אן. דעצעטבער לעצטען

 ״שכל שםעטינען צום געקומען דזשאדזש
 וועגען שאי דעם אין רײנקאוטס די אז

 פאפירע־ דעם פון ווערען אויםנעסאכט
 אוגטערגעשריבען אינדזשאנקשאן נעם
 װײטער װעט ױניאן די איהם. פון

 סוזי אז זיכער, איז און קײס, די ״םײםעך
 איהד אײנזעהן פירסע די ־ותט סוף כל

טעות.
 איצט איז ג;נגאלד וױיס־פרעדדענט

 םים צוזאםען ארבײט און באסטאן איז
mF דער אױוי 24 לאקאל םון טוער די k 

קײס. תשאנקשאן

 מיטיע באארד דזשאינט לעצטעז בײם ׳
 מא־ די געװארען צוזאסענגעשטעילט איז

 דער םאר באאדד דזשאינט םון שינערי
 מאשין דער םון רעדער די און ארבײט
 דרעהען, צו אנהױבען ג<ײך זיך ורעלעז

 חשאינם םון אדבײט די אז חײםט, ראס
אטזױבען. גלײך זיד װעט באארר

אײדזשעגט ביזנעם ערװעהלטער יעדעד

 יעחרלימר נרױסער כיז פארכמבען ומד 8 נלױז
ופטענפ8&5ח עױז^יממל פון פייערוננ

 זינגער בעםטע די שפראכען, אלע אין לידער פאלקם םיט סאנצערט ךײכער
 טאנץ־אונטער־ און בענד דזשעז ערשט־קלאםיגער אן — ארטיםטען, און

ט טראםפײטער״ ״םיםטישער װיטטאנ׳ם װאלט — חאלטונג.  דער מי
זינגען. װעט כאר רינג ארבײטער — פעחאן. loo פון באטײליגונג

 םארבצײבט צייט װאך אײן יבלויז
 אונזער פון סאנצערט נרויםען צום ניז

 װעצכער דעפארםםענט, ןדיוקײשאנאצ
tan אווענד, nav שטאטםינדען מעט

— ■ » -  I ■םארצײכניס אינהאלט
^ נוםער ,גערעכטיגקײמ׳/

r — דרעםםײקערם .2 .ױיט n. .םפילםאן 
ז רוביו״ ד. — טייקצרס סעם«על .8 ײט1  י

 צײבאװיטש .m — חלום ווםת׳ער
 ל. ם• — ^!*ײלונג פיל>ודעלפ«ער .4 ײט1

פאליז•
r«״ ר̂וuאpיr .5 זײט n — געננם־ א. 

 גאצדםטײזי א. ם טעד,
 עדיםאריאלס. .6 !ײט
 א»גג• ח• ־— קאגבאי און פאססז .7 זײט
 פדײד\וניא* וון לאגיק און אידעאל •8 זייט

 קוריגםקי. ט — ניזם
 חעלין. פ■ — י1קאם און לצגען שון ןימדפ.

 — )t»pojr( פאלןן בלעפער .10 זײם
קמגיג
i n i אדװ.זײט 

 פון אוידיטארױם דעם אין יאנואר טען28
 סקול, חײ אוירװיגג װאשינגטאן דעד
פלײס. אוירװיגג און סטריט טע16

 גמ״ דיזער פאר ספעציעל ווערט עם
 •ראגדאם, רײכצר א צונעגרײט לענענחײט

איבערדאשען. יעדען \ועט װאס
 װאלט וועראן אויםגעםירמ וועט עס

 םיםטישער ״דער פאעמע וױטםאנ׳ם
 נױ *ין םאי ערשטען צום טרומפײטער״

 חאמנן פערזאן הונדערט װי מער יארח.
 און ראיען זײערע אעערגענומען שױן

 די פראבעס. זײערע םלײסיג חאלטען
 אוחר ־3 שבת, יעחוז םאו גןוםעז פראבעס

 םון לעמטשור דעם נאף גלײך נאכםיטאג,
 אז זיו חױבט װעלכער מוסטע, י. & א.

•630 רום אין נאבםיטאג 1.30
 איז טרוםפעטאר״ ״םיסטישעד דער

 םו? בילד טרוים גרעסטע וױטםאנ׳ם וואלט
 דער אין מענשחײט, צוסונםטיגער דער

 שילחנרם םארגאננענחײט חנר פון ליכמ
 נעוואלדײ םון בילד איינדרױןספולמן אן ער
 םענש״ לײדענחנר דער פון געראנגעל גען

 לײדעז• און שםערץ םון וועלט א אין חײט
 דיואן אין ער זעחט אויג ליכטיגעז זײן םיט

 דוד חיעטמען דעם םון ערלעזונג די סאםןי
צוקונםט. האפנונגספולע א אח

אויטנפםירט־ וחנלט ספעקטאקעל דער
 בילדער, לעבעדיגא םארשידענע 20 אין
 מםמלען אפטיאחנן שוױיגענדיגע די און

טפאםטטלייט ווערען זײ אקציאן. n ®אר
mנ>• וײ• או̂י ופ

 ריכ־ זײן אויף געזוארען אײגגעשטעלט איז
 איז דיסטריתט, דעם *ין יל»ץ, טיגעז

 םאר ניצליכסטען אם זײן וועם ער װעלכען
 םענע־ דיסמריקם די אתאניזאציא. דער

 בראגד פזן אויסנאהמע דער םיט דזשערם,
 געװארען באשטימט װיחנר זײנעז וױל,
 אזי^ מיטיננ באארד דזשאינט דעם דורך

פלעצער. םריחערדיגע זײערע
 דזשענעדאל דעם אנבאלאנגט װאס

 צו פארדכערט האנמאן חאט מענעדזשער,
 באשטיכד א םיטיגנ נעססטען געכע^צום

 דעם אנגעמען װעט ער צי ענטםער טעז
 ניט אבער וועט דאס נים. ,אדאר אסם

 האכםאן װײל ארבייט, דער אין שטערען
 דזשע־ א םון םליכגתן די דמרװײל ערםילט
 געבים. יעדעז אױ^ מענעחשער נעראל

 פערזא־ אײנצעלנע סײ ערוועהלטע, אלע
 דער אונטער זײנעז קאמיטעס, סײ און נען

 מענע־ חשענעראל פון מענעתשםעגט
 דער צו גלײך צונעטראטען האכםאן דזשער

ארבײט.
 גרײס באארד חשאינט חור װי אזוי

 ארגאני־ אינמענסױוען גרױםאן א צו זיד
 אויםגע״ דעריבעד איז זאציאנס״סאםיײן

 ארגאנײזער »ז וועגאז פראגע די קוםמן
דער איבער אויםזיכט זײ חאבען זאל וואס

v* («לוס i •2 זיי(

 אין סיז» וױנםער דער
ױניפיחויז

 םאר איצט שױן אײך דעגיסטרירט
בוירטהדעי. לינקאלן״ם

 שעהן אזוי פונ^ט איז הײם ױניטי די
 דער אין וױ װינטער אין באהװעם און

 שוין האבען װאס די צײט. זוםער
 אין הײם ױניטי ■ראכטםולע די באזוכט

 זא״ עדות דארויף אײר װעיעז וױנטער,
 אײז םיט איז לײס שעחנער דער נען.

 טאג״ באזוכער די װעלכען אויף באדעיןט,
 ?אטעדזשעט די זיך. גליטשענדיג צעז

 אין םטים־היט, דורך באהײצט זײנען
 אנצואװארי• מחיה א זיך איז עס װעילכע

 שפאצירגענג. װינטערךמע די נאך םען
 םארשי־ אין ^יכער מיט ביבליאטעה א

 אלגעםײנעם צום איז שפראכעז חןנע
 הומענדע באזוכעד. די םאר געברױך

 יע״ איז מירטדעי״ לינסאלנ׳ס איז װאך
 צו געלענעכחײט א האט ארבײטער דעד

 פרײער דער אין םענ דרײ םארברענגעז
 חד זיך רעגיסטרירט לוםט. געזונטער

 נאו זאלט איהר כדי כאצײטענם, רימןר
 װא־ װינטערדיגען א פאר פלאץ געםינען
 רעיי הײם. ױניטי אונזער אין סיישאז

 אםים, איגפארטאציע און ניםטרײשאן
 םשעל• טעלעפאן סטריט, טע16 וועסט 3

.2148 סי

 םפלח נעליפען מנען 66 ל8ה8ל אין ״מםוניססען
 - םעםכערס׳/ ױ גענלןופפ חןכען די וריל

מו קרסלערם מלי ^סמם םיפיננ מכם
 אינטער־ דער אין געשיכטע כלאט א גאך איז םיטיננ אינםסאליישאן לאהאל

 דעם צו ױניאן די ברענגען צו צו זאגען כעאםטע נייע — נעשאנעל.
םאכט. אין אריץ זײנען די.קאםוניםטען״ אײדער צושםאנד פוײחערינען

 אינ• צום בלוםען — רײחען. אײגענע אין אײגיגקײט פאר אפעלירען —
לאקאל• פון געשיכטע דער אין םאל ערשטע דאם איז םיםינג סטאליישאן

 באסאנט t'iv וײנען צעזער די װי
 די חאבעז .נארעכטינקײם״ רער חורד

 םאצ״ געװאונען 66 צאהאצ איז תכטע
 דאנער־ צעצטען *|.vp«<# רעם שםעגרינ

 אינ״ דער םארגעסוםעז איז אװעגם שםאג
 םיינוננ דער לוים ״אח סטאלײשאז־נױטינג

 דער איז גוםא, מנסבעדס לאקאל «ײ םון
 ווויסנעצײכעגט גאוחנן אינםטאליישאנ

jbt*  i n r  \m  vww םאל ארשםעז צום

 פא״ האט <אסאל ם\ן געשיכטע רער אין
 באגריסען זאלען מיטגלידער די אז םירט,

 בלומען. םיט נאאסטע רװעהלטעrגײ די
 רענד םונ׳ם םטײדזש םדאנט גאנצער דער

 אויםגע־ געװען איז אוידיטארױם סקוהל
 םאר־ םון בלזמעז בוהעטען מים שטעלט

 און באגײסטערונג די שעפער. שײדפנע
האם םימגליחוד די פון ענםוזיאזם דער

)12 זײפ זןןיןי (*לום


