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 העלפעז וױיטער װעט אינטעונעשאנעל
טדמנדם םטרײקענדע ױ

טער זאל שיך און קלײדעד באנדלעך הןם אױף װערען געשיקט װײ
p אדרעס c באארד. דזשאינט דער

 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
ײ אז מיטגילידער, די  אויך זיר זאיען ז

פיי הילוי, םיט אפרוםען װײטער אויף  װי
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,
״* •‘נא ״ ״  ארום אן הארט חאמפאניע י־י *
 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

ײ זועלען ױגיאן,  קעגען נאכדעם געװים ז
 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
ײ כדי םײגערם, סטרײקעגדע די גאר  ז

 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
ײ, םארםאמט עם  פוגדעםם־ ױי געזזען ז

 .םרענ״ די אין טויזענטער די אין װעגען
ײ ;טשעם״  ■יקעם־ דער אױף געדזעז ז

 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

ײ װעיען טען, ױ ז די  זײע־י געוױנען ענ
ײ כרי סאםןז. בראוועז  הענען זאלעז ז

 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

ײ ראטעװעט  !קעלט און הוגגער םון ז
 מיינער די צוברעכען צו ניט דערלאזט
!ארגאניזאציע

הילו*! אײער אפ ניט שטעלט
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)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
r אינטערעסאנםער זעהר u 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

ך און ארבייט גוטע אויסגעצײכענטע  אוי
 סרעןיחןנט צו טעלעגראסע א שיקעז צו

 אויסגע־ זאל עס װעלכער אין זיגמאז,
 ער װאס פאר באדויערונג װערען דרמןט

ײז אנװעזענד געסענט ניט האט  אוים׳ן ז
 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,

ד סױפס פ שי ס נו ע ז ו ז י נ שסעספסל ױ
ו וחננתו סיר י f« ו m  t רגאניױר• דער פון נדטניידער* 
t קויםעז <ז ארנײסערמא#ם גמר v ה<»בקז וועצכע o n 

o אויוי יתיאן אונזזס־ םוז אגמםיעצ n ,אינװײניג• זויצ 
uroo .אחנר זזיצ o n  t w מ מי t צי v . ױ  כעטןן סיר ״
מ w גים *ײד # t «י v, איתר םײדען oran דעם אס 

M יתיאז i e v^ אוינעז. אײנענע אייעחז םים

ט ן בו ה או ם שו ר ע ק ר א או וו י נ ו י
מי איי אייי אי ®י• ו «ןז •םעייהאן י י י' ז «י *ר *וז • ״נ  י
co כמסםאן, םםרים, ס»סץר 348 ve.

ן צ. מארצס _ צאײצי קאציס מי
<W jnj יגיעז«1סעתיע«* ג«נןר«י-
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 ױ פ«ר פאראנטווארמליד חשאבערם
אינגערסאל זאגט ״פעי׳/ ארנײטערס

̂., קלאית םאסעל פון ארבײטער  *ויסגע• קריגען װעלען #סט. טע26 װ. 59 ק
 מ פץ םארשטייער דער װאס מענות אלע טראץ *ענט, א צו כיז צאלם

קײס. זײ םארהאנדלען כײם פארגעםראכמ האט אסס׳ן םוירטשענט

 ניט אזוי זאל עס אז זיך, טרעפמ עס
 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,

 #קא. קלאוק מײסעל דער םיט זואך לעצטע
 דזשאנערפ די םאר געארבײט האט װאס
קעריש. און קעריש און הארפעס הײד,

 קאנטדאקטאר אויבען־דערפאגטעז דעם
ט איז,  גוט אזוי געגאנגען ניט אוים, װײז
 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
עז אײגענעם זײן  די באצאהלט ניט וױי

ײדע״. קײז ארבײטער ״י
 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,

ײ ר דער אז דעדװאוסט, ויר ז ע װ מ י  או
ײ איז קאנםראקטאר מאנטער  שולדיג ז

 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
 םארלירען זאל ױניאן די אז מיטלען, לײ
 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,
ו אויסגעצאהלט טריגען םענט. א צו גי

ען פ ס מוני ס8ם בעםען מ עו שװ פ ס ע פ • נו
ײ ראפעװען צו תדלו און ז ש ס׳ ם 8 אױ שלו

לוס )1 !״םז םון ̂(
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,

ײ אז ערקלערען  אינטערע־ ניט זײנעז ז
 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
ײ אז װײס, אויןי שװארץ  טעהר װעלען ז

 ױניאן דער םיט טאן צו האבען נארגישט
ײ אז און  סײן אז צושטיםען וועלפז ז

 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
 עס האמ אזױ מלמד״, א ״שר א װי

 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

ײ — אלעס  נאכגעבען, אלץ װעלען ז
ײ איבער זיך זאל םען — אבי יאבי  ז

 און בגים״ לע אכ ״כרחם זײן מרחם
ײ מיט מאכען  שלום. װעלכעז איתעגד ז

 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
ײ נעשיכטע. דער םון געיאכט חארציג  ז
 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.״

*

 מון אינםטאלײשאן דער װענען
באארד. דזש. ניײערװעהלטער

t (׳»לום v ■ ״ )0 ז
 םראזען שעהנע םארשידענע םון ציעס
 װ*ס רעזאצוציעס, פאפירענע םים אדער

•. ניט. נוצען הײן נרעננעז
i 8 בויען םיר געהען יעצט נײז, *d v*

 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

« ען• םאחניעו ערםאצנ, האבען װי ע » 
 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

 װע״ ®ראגע די טױידס, דרעס און קלאוק דױארקער אץ קאט«ײנס די תאגװענשאה צום רעפארט
 צו תאמיטע א — ב. ע. דזש. דער «ון אדדענוננ טאגעם דעם אױח דינען שא̂פ גרױסען גען

 זיך פאנגט טיטינג דער — װערען אױםנעקליבען װעט טאי אין קאנװענשאןי די אראנזשירען
הױז. װניטי אץ םױד^ דער אין דעםטאג אן

 וועט יאנואר, טען24 דעם דינסטאנ,
 האבען באארד עקזעסוטױו דזשענעראל די

 מיטיננ. יעדירליכען םערטעל טען7 אי.הר
 אפגעהאיטעז מאל דאם װעט מיטיגג דער

טי אין ווערען  און זוסער דעם אין הויז ױני
 אינטערנעשאנאל די פון םאיאץ ווינטער

טיטגלידער.
 דזשע• די םון מיטינג איצטינער דער

ײז ײעט באארד עקזעקוטױו נעראל ױ ז  ו
 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
ז  ױניאן, דער םון לעבען אינ׳ם איצט ני

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

ױ סער • געװעהנייד. ו
 איצטיגער דער האט דעם אױסער

 פארשידענע םון רײהע א םיטינג באארד
מ ױ ױננ  און זיך נויםיגען זואס םראגען ו
 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

ץ אז זאגט םעקרעםער׳וואנדער נײ־ערװעהלטער ץ װעט אויפנאבע חױפט זי  זי
 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
ץ צו אגנעםען װעט ער צי  חןר פון םענןןדזשער תשענעראל דער זי

באארד. דזשאינם

ע נ»ספ«גער ז מו ם ח  ני
ן אן מ ק נ מ ח נ ען *י ענ  נ

ס סאז מ םאכער ױינ װי י
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
סטריט. װאשינגטאן 81

 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

ױז ל ד 8 נ מ ען ו ב מ כ אר ער כיז פ ס ר נרױ מ לי ר ח ע  י
ננ רו ע ל פון פיי מ מ ^י ױז פ8&5ח ע ענ ט פ ו

 זינגער בעםטע די שפראכען, אלע אין לידער פאלקם םיט סאנצערט ךײכער
 טאנץ־אונטער־ און בענד דזשעז ערשט־קלאםיגער אן — ארטיםטען, און

ם װאלט — חאלטונג. ט טראםפײטער״ ״םיםטישער װיטטאנ׳  דער מי
lo פון באטײליגונג o .זינגען. װעט כאר רינג ארבײטער — פעחאן

 םארבצײבט צייט װאך אײן יבלויז
ז  אונזער פון סאנצערט נרויםען צום ני

 װעצכער דעפארםםענט, ןדיוקײשאנאצ
n שטאטםינדען מעט a v ,אווענד tan

—  ■ » -  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,
ו חױבט װעלכער מוסטע, י. & א. י  אז ז

•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

ער דער ם ױנ » ו  אין סיז
ז חוי פי ני ױ

 םאר איצט שױן אײך דעגיסטרירט
בוירטהדעי. לינקאלן״ם

טי די  שעהן אזוי פונ^ט איז הײם ױני
ױ װינטער אין באהװעם און  דער אין ו

 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

או זאלט איהר כדי כאצײטענם, רימןר  נ
 װא־ װינטערדיגען א פאר פלאץ געםינען
 רעיי הײם. ױניטי אונזער אין סיישאז

 אםים, איגפארטאציע און ניםטרײשאן
 םשעל• טעלעפאן סטריט, טע16 וועסט 3

.2148 סי

ען ס ס םוני מ ן 66 ל8ה8ל אין ״ ע נ  םפלח נעליפען מ
ל רי ען די ו כ פפ חן ס׳/ ױ גענלןו םכער  - םע

ו קרסלערם מ י ל מ ם מ ס ^ ם כ פיננ מ םי
 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
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יזדאן דרעסמאכער דער איז
A-* _ . י n________________________________ pc .ספילםאן דזש 

כעהרעטאר-טענעדזשער

 בארא- און קאנפעדענצען םייע *אך
 בא• זיך האבען עס װע,כע אץ סוגג*״

ט מ  ,10 לאחאי pc םארשטעהער די ם״י
 טיט צוזאמען יאקאי, אונזער ײרן 89 ,35

 איגטערנעשאנעל דער pc פארטרעטער״
 עגדליר איז באארד, דזשאינט פון און

 און אדט רי געװארען אױסגעארב״ט
 װעט ױניאז אונזער װעיכע מיט וױיזע,

ו י  אונזעדע ענפארסען צו געםעז יעצם ז
 בארעבא־ די טיט אנרימעגטס יעצטיגע

אםע• די אמאניזירען צום אױך וױ םים,
 באדיײ a פארםירען װערכע ער,1שצ נע

טרייד. דרעס םון ■ראצעגט טעגדען
אינטעגסי• אן סאר רופט •לאן דער

 סא״ די טעטיגחײט. אתאניזאציאנס װער
 אײ אויםזיכט האבען װעם װעיכע םיטע,

 ארבייט, װיכטיגער חעכסט דיזער בער
אױםגאבע. איהר pa באנרעניצט ניט איז

 און רעכטע ברײטע בא^טען האט זי
 און םיה p'P שיארען ניט געוױס װעט
 קאגט״ דעם פארשטארקען צו גערד קײן
 ארגאגי־ אונזער םון איינפיוס און ראי

טרייד. דרעס אין זאציע
 געפיאנטער דער סון ערפאמ דעד

 אן אפהענניג שטארס איז טעטינקײט
 שיכטען ברײטע די פון מיטהײןוי דער
pc יןלטאר״ װאס .6מעמבערשי אוגזעד 

 םצד אנרוף דיזער פרײנדייכער און קער
 זיכערער אדץ זײן, װעט טעםבערס די

 עױםאמ דער זיין װעט זאכייכער און
pc אינטעמעמוננ. אונזער

 פלאן גאנצען דעם װעגעז גענויערעס
 די בײ הערען םעםבערס אונזערע ײעלען

 קומענ־ די בײ אין טיטיגגעז דיסםריקט
טיטינגען. סעקשאן דע

 םע־ איס אםט pa ארײננאנג בײם
 דעפאדטמענט, דרעס דעם פון נעדזשעד

 אזױ דאס ערהיערט, רײזבערנ בר. האם
 װיכטינסטער דער איז 22 יאקאי װי

 ער װי אזוי און טרײד דרעס פון טײי
 אונ־ פון סארשטעדזער דירעסטער א איז
 זײנע םאכען אחוץ ער װעט לאקאי, זער

 דירעק״ אװ באארד דעם צו נאריכטען
 בא־ װעכענטליכע צוישטעלען אױך טארס

באארד. עסזעקוםיװ אוגזער צו ריכטעז
 ג/דטאםען איז באריכטען דיזע דאנה א

 צװײ םארבינתנג נאדזענטע א געװארעז
 אונ• און דעפארטמענט דרעס דעם עצז
 םיהרען זיכער *ועט װעלכער יאקאי, זער
רעזולטאטען. גינסטיגע מעהר צו

 םעלע וױכטיגערע םעהר די צװישען
 צו געהאט לעצטענס האט ער װעלכע

 םאל־ רײזבעדג בר. באריכטעט אטענדעז
:גענדעס

ז י י ז ו ו , א ט א ט ^ ר א ם
 א — סטרים, טע21 װעסט 133 םיז

 צװײ אנטזאגט האט ?זאפ, װאדארבײט
 זײ װאס׳ גרונד דעם אױזי םיני׳טערם

 אן נאך ארבייט. גענוג ניט אראדוצירען
 ארגומענטירען םײו און אונטערזוכונג

 צוריק אײנגעװיליגט םירםע די האט
 םינײ צװײ די םון אײנע ארויםנעםען

 אז בא׳&טאנעז, איז אפיס דער ̂זערס.
 װערען. בא^עםטיגט צוריק םוזעז בײדע

 געװארען אויסנעטידעז איז סםדײס א
 נאכגעקוםען האט פירמע די וױ נאכדעם

ױניאן. דער פון םאדערונג די
 \ועסט 4 םון ר, ע צ ל ע ס א.

 סכסוך א געהאט האט סםריט, טע22
 פרײזען. װעגען ארבײטער זײנע סיט

 גע־ האט שעכטער אײדד&מנט ביזנעס
 קאם־ רעם מליכטען םארזון^י א םאכם

 גע- אויסנעםונעז איז דעדבײ •ליעט.
 האבען אדבײטער װאמנן די אז ווארעז,

 געזעצ־ די םאר באצאהלט באהוםעז גים
 איז אפ85̂ דער ארן טובים, ױב <יכע

 וזאם םירםע די נעװארען. געסםאפט
 ארבײ־ די אז ױדאן דער םון םארלאנגם

 צו װערען צוריסגעשײןט גלײך זאילען סער
 ניט זאל מעכטער אז און ארבייט דער
 זײער םון אײדזמענט ביזגעס דער דיז

 זײנען סםאםעז, םעג צװײ נאר ̂ואפ.
 געײארעז, איבערגעסעטעלט פרײזען די
 איז ארבײטער װאכעז די םאר געלד די

 םאר־ דער און געװארען אײנגעקאלמסםעם
 צוריקגעװײ איז שעכטער באצוג <אנג

געזוארען. זען
א., p עס ר ר י ט י מ ע י ד

 רע״ האם םטריט, טע35 וועסט 345 םון
 םיט אססאסיאײשאן. דער םיז זיגנירט

 אפנע־ םירמע די איז צוריק װאכען צוױי
 זיך חאם אפיס דער נעװאחגן. סםאים

דדטא״ םיט׳ן םארבינתגנ אין גזדפכתלם

 גע״ חאט םירםע דיזע װעיכען םאר כעה
 ^יעטער טעג אײגינע מיט איבײט.

 אן אוגטערגעיצריבען םירטע די האט
מאגוסעק• אינדעפעגדעגט ארס אגרימענט
טישורעד,

װ. pD 213 ס, א ג א ג
 אלע אױסגע׳פלאסען האט סטריט, טע35

 סוספעגדירט גלײו איו און ארבײטע•
 זעמס אסשאסיאײמאן. דער פון געװארען

 סעםבערס קײן גיט ארבײטער, די םון
 סקעכען. ארױף ?יעעז ׳יגיאה דער אין
 די האט סטרײקען, טעג אייניגע נאו

 דער אן זיך אנגע׳אלאסעז װידער םירמע
 אחנ״ די ארױ&געגומען אסאסיאײשאן,

 ארונטמרגע־ און ארב״טער טעמע״טיחטע
 זײגען װערכע מראכות, בער 6 די ׳טיקט
סטרײק. םון צײט אין ארבײטען ארויף
 236 פון ר, ע ש ב א ה ש. ז ד
 ארונטערגע־ חאט סטריט, טע26 װעסט
 איז וועילכער צוקער, •רעסער דעם ׳שיקט
 אין מאן ױניאן איעציגער דער נעװען
 די װאס דעם, אױף קוקענדיג ניט ישאפ.

 געװען גיט ?ײגען ארבײטעד איבעריגע
 װיליג אבער זײ זײנען יײט, ױניאן סײ\

 ■רעסער דעם אום צו״סטרײסען געװען
 ^טעיוננ םײנע די רעאיגסטײטעז. צו
 אויוי געװירקט חאם םיאכות בעל די םון

 צוריה איז •רעסער דער םירםע. דער
 אר״ איבעריגע די און ארבײט דער בײ

 אין מעמבעס געװארען זײנען בײטער
ױניאן. דער

* * •

בא־ לעצטען אונזער אין שדײבעגדיג
 אדטיניסטראציע גײער דער װעגען ריכט

 צו םארםעלט מיר האבען ,22 יאסאי םון
 די םון וױדערערוױייונג רי דערמאנען

 קױ דעם םאר אײדזשענטס ביזגעס אלטע
 בא־ סטעןי, גאנצער דער יאהר. מענדען

 טאסקאװיץ, ברידער די פון שטעהענד
 שטראס־ און װאלינסקי שנײדער, ראט,
 ■רעזידענט װײס מים צוזאםען בערג,

 דער יעצט איז װעילכער רײזבערג, עליאס
 דעיארטמענט, דרעש פון טענעדזשער

 איז און תארמאניש פאלשטענדיג ארבײט
 רוטינע די םיט םארנוםען שטארק יעצט

p ארבײט r .טאסקאוױץ בר. אפיס 
 קאטפיײנט אםם׳םון דעם יעצט םארגעםט

הלוירה.

 נײער דער פון צוזאםענשטעל דער
 צװײםעל אחן םארדינט קאםיטע רעאיעף

באריכט. אונזער איז פלאץ
 קאנסטיטױ דער מיט אײנהלאנג איז

 קאנסאמפ־ און קראנקעז אונזער םון ̂זאז
 װערט וועלכער םאגד, בענעפיט ̂זאז

 םאר• דעם פױט גערוםען םאל םעהרסטע
 — םאגד רעליעף — נאמען קירצטען

 םארײאלטונגס־חאטיטע די באשטעהט
 סון 5 טעםבערס, 7 םון םאנד דיזען פון

 אל״ 1א אויף ערװײלט װערעז װעלכע
 און מעםבערס די פון באלאט געםײנעם

 די באארד. עסזעחוטיװ דער םון צװט
 ברידער די םיז באשטעהט האמיטע גײע

 ספעקטאר, םעסערער, ריטנער, לײבאװיץ,
 קעש־ עםא שװעסםער אח סענטער בלאק,

 די םאדטרעטען צװײ לעצטע די נער.
באארד. עקזעקוםױו

• • •
 סעענדיגג אלע האבעז װאד לעצטע
 זײע־ אפגעהאלטען יאסאל םון ?אפױטעס

 און טשערלײטע די זיצונגעז. ערשטע רע
 הא־ סאםיטעס איטע די םון סעקרעטערע

̂ן בען  צו נאכםאמער זײערע געהאלם
 די אנװײזען אויך װי זיך, אמאניזירען
 די םעיע אײניגע אין און װיכטיגערע

p ארבײם דעליסאטנעחנ t באטרע־ די 
 בײשפיל, «ום אט קאםיטעס. פענדע

 קא־ גרױוענס נײע די אינטטאלירען ביים
 ארויסגע־ דער קופער, בר. האט מיטע,

 קאמיטע, דעד פון טשערםאן חענדער
 װי קאםימע נײער דער צו אנגעדײטעט

 סיײ םילע די צו באנעםעז צו זיך אזוי
 אויסצוהערען מוטט איהר װעלכע סעס,

 בא• לאגיש האט ער פססענען. און
 קלעגער דער איז אפט זעהד אז טאנט,
 רי אגגעקלאגטען. דעם פון שולדיג םעהר

 טא־ באנעםעז אבעד זיך םוז קאםימע
 אויסהערען םעםבער, יעדען צו לעראנם

 טעג״ נאר דואו אח צד יעדענס נעדולדיג
 אױס־ סכסוך חנם זיד אנשםרענגעז לױ

 נײער דער םון טשערםאן דער צוגלײכעז.
 איהם האט ?ענטעי, אלעסם בר. קאמיטע,

 פארזיכע־ באםיהונג, זײז םאר באדאנקט
נײער דער איז אז אנוועזעגדע, די רעגדינ
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o שאסימ n מםינ׳נן מעםנער יןדער 
 ױיסרינטיד און יווסוזורטייאי׳טקײם

 ניים פןןרנעקומען pm עהגייכעם קייט.
.ovo'oyp אנרערע די שון »י;סט*לױען
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 חוד א אינעד חאבען װאך <עצטע

 סעמאן זײערע נעניטען סעטנערס דעדפ
 דיעם דעם אויף ביניאך ױדאז קאלירטע

 פאר דרםיג V* װצלנער ביכצי, וױיטען
.pc 1928 יאחר האינען געקסטען דעם
 •DVD געפונען אלעמאל זיך חאכען עס

 חא״ װערכע מניאן, אוגזער ps בערס
 נוט״ זײן צו טמנ די גצשאפען ױך מנן

 אײנײ צאחלונגען. זײערע אין שםעחעגד
 זיײ עס םאדאױם, אין צאחלען זאגאר גע

חיב״ א י״דער — דא אויך אכער נען
 םארנאכ• זועיכע אזעלכע — צאוזל שע

 רעגעי׳י דױס זײער צאחיען צו יעסיגען
 טאנ צו טא; ps א• יײגען pa טעסע

 װעל- סוםע, א אן זץי זאמעלט עס ביז
 פאר• דאן, באצאחלען, צו שװער איו נע

 איחדע pא די.ױגיאן םױג ?ץי, שטעחט
 איז דאן אדםחן דעד אין אםיסערס

 דױס סוטע װעכענטליכע קיײגע די אפילו
פיי. צו װאר א סענט 35 פון

 ביי ערקיערט שוין חאבען םיר וױ
 אונזער םאר איז געלעגעגהײט, אנאנדער

 אומטעגריכקייט םינאנציעיע א לאקאי
 מעמ־ ביכער אונזעיע אויף אנצוהאילטעז

 מא־ פייע שולדיג זײנען װעלכע בער^
 באשטע^ט שװעריגקײט די דױס. נאטעז

 סעמבעד, יעדען םאר װאס דעם אין
 ביכער, די אױוי טראגען טיר װעלכען

 װאך א סע:ט 25 אזועקגעצאהיט װערט
 דזש. צום און איגטערנעשאנעל דער צו

 װעכענטליכע די אויסצולײגען באארד.
ײ איז קװאדערם  צייטען הײנטיגע נ

 די אז דאדום האפען מיר שװער. זעחר
 -הא װעיכע די ספעציעל — מעםבערס

 כיכלאך זײערע געביטעז ניט נאד בען
 געלעגענ• ערשטער זײער בײ װעלעז —

 שולדען. זײערע גוטצומאכעז זעחן חײם
 בא־ נאר ניט זײ װעלען טוענדע דאס

 נאר קאסע, לאקאיעד דער זױן הילםיג
 םך א זיך פארשיארען אויך װעלען זײ

 עקסטרא פאד א אויך pa מיה אוטזיסטע
״ װען דאלאר,  צוריק דארםען װעיען ז

 זײ אויב מעטבערס, אלס זיך אנשליסעז
• מעםבערס. אלס ארױספאיעז זוע^ז

0 • •
 טענה געדעכטע א דא איז עס אויב

 האט טעסבער יעגער אדער דער װארום
 ניטא אבער איז דױס, קײן געצאהלט גיט
 גיט־ױניאן״ די װארום אנטשולדעונג קײן
 ארגאנײ די װעםען (אפליסאנטען), לײם

 םעג״ די געבעז צו גענוג גוט איז זאציע
 אײנטריטס־ די אױםצוצאהיעז ליכקײט

 ארביײ צו ווערעז ערלױבט זאלען געלד,
 האבענדיג ניט צייט, יענגערע א םאר טען
 יןײן צאהיענדיג ניט און ביכלאך קייז

 שאפ יעדען אין דא זיעען עס דױס.
 םון אנוױיזוננ אלס אזעלכע. פאר א

 םיר רעסיט. געלעז א זײ האבעז אפיט
 פון שאפ־טשערלײט די אויןי פאדערעז

 יע• םון פארלאנגעז צו שעפער דרעס די
 שאפ אין *רבײט װעלכער סעגשען, חנן

װעלכע אדנײטער, די ביכעי. ױניאן א
םוזען שאפ, אין ארויף יעצט סומען

 אונטערגע־ קארד, װאירקינג א כרעמען
 סאר־ אדער םאסהאװיץ בר. םון שוײבעז
 טוזען םשערלײט די דימאדזשיא. גארעט

 דורכ־ די איז אפיס דעם זײן באהילפיג
. פארלאנג דעם םון פיהרונג

■׳ • • •
 םון ־םיטיגג אעסטאלײשאן דעם בײ
 באשלא־ איז באארד עקזעסוםױו אונזער

 באגריסונג א שיסעז צו געווארעז סעז
 צו באדויערעץ םון אויסדרוק אן און

 װעלכער לײבאװיץ, דזשולױס ברודער
 5 יעצטע די זײט חראנס ערנסט איז

 םון איעער איז לײבאוױץ בר. םאנאט.
 דער םון װעטעראנען צאזזיל קלײגער דער

 סך א ױניאן. מאכער װײסט אלטער
 אװעסנעגעבען ער האט געזונד און צײט

 עס ארגאניזאציע. אוגזער גונסטען צו
 װאוגש, ערנסטעד אלעמענס אונזער איז
 צוקונםט גאחענטער דער איז װעט ער אז

 םארנע־ וױיטער װעט און װערען געזונט
ױגיאן. אונזער אין פלאץ זײז םען

• • •
 טעז26 דעם אײענט, דאנערשםאנ

 רע־ װערען א«געהאיטען ײעיען יאנואר,
 נראנה־ דער טיטיננען. סעקשא[ גע^ע
 מעסינילי א־ן םיטען װעט םעק^אן סער

 ;ראוד נאסטאז 1258 גאח־ענם, םסװער
 האר, נעטהאװען 1אי דאוךםאונער רער
 בראנז• דער »יז םטריט םע5 איםט 210

 םעס־ 219 <ײםעאום, לייבאר אין װילער
 און דיסקוסיעס די אויסער םטריט. מאן

 ב»- םאר׳אירענע די איבער האנדילוננען
 ■רא־ ארנאגחאציאן און טרייד ריכנמן,
 םיםיעען די אויוי איױ ײעיען בצעכמו.
 בא־ באםםע, סעסעאן ווערען עמױילט

 םעתרעטער. און נממרסאן םון מםעהענד
 ווערען אםיםערס םעיד*אן די װי אזױ
 חנר «| מעםנערם עטסאפײזיא אויך

 װינעענם־ זעהר איז באארד, עקמתוםיװ
 זא׳וען סעםבערס םעהרערע אז ווערטח

 װאהילעז םעידטאז די אין באטיי^ינען זיך
 וועלכע םענעען אזעלנע ערײייצעז און

 עהזעסוםױוע דער זיין באהילסינ װעצען
ארבײט. מווןרער איחר אין

 lyrppD ער׳טטע די ייץ וחנצעז דאם
 פאר• תאם רײזבעמ בר. וײם טיםינגען

חנפארטםענט ירעס םון אםט דעם נוםעו

n אינגמחןסאננתד »ן נמנ׳נדממר. s 
 אסיס דין פון ארנייט דער fie רינט
ײ װערען אױסנןחמרם וועט  סי• דיזע נ

 דא• — דאטום רעם נעדענצם טינגען,
o 26 אװענט, נעחפםאנ nיאנואר. טען

• • •
o 28 ׳•נת, nאין װעט יאגואר, םען 

 אויר װאמינגטאן סון אויריטפרױס דער
 ער• די ײעדען נעםייערט חאי־סקוצ, װיגג

i פון עפענוננ n אונזער סון טעטיגקײט 
i «וו חופארטסענט. עדױקי״שאנעצ n 
 װזרען אויספנעפיחרט װעט נעיענענהייט

 טרומפעי• ,מיסטישער װיטמאנ׳ס װאיט
ײיי איז דאס טער״. i פון י׳ייי ״ נ n 

פיפנראס. קיאסי׳פער רײנעד

 £אל■ שוץ באארד דזשאינט
ארנאניזירט שטענױג

)1 «ײ• (1• (אלוס
חע־ pa ארגאגיואאיאגס־ארבײם, גאנצעך

 ביזנמס־ ערװעחלטער דער טשענסער, רי
 צו געװארעז ערװעחלט איז אײדזשענט,

 טו־ ורעם פלאץ ױי\ אױוי אטט. דעם
 איײ כיזנעס אנדער אן װערען שטיםט

דז״עענט.
 כױטימ באארר דזשאינט לעצטען צום

 סעיודעטעד־טחד םון אסם דעם שוין האט
 פארטראטען זיך, םארשטעהט זשורער,

 ברדדער סעקרעטער, נײ־ערװעהלםער דעד
 אנ״ גיט *יז וואנדער װי אזוי װאגדער.
 םוג׳ם אינסטאלײשאן צום נעווען זועזענד
 םאר־ האט און כאארד דזשאינט יעצטען
 רעדע געװעהנליכע ךי חאלםען צו םעהלט

 האט זזאלט, םאי אזא pa מענש א װאס
 דעלענאטען די צו ״חוב״ דעם דעריבער ער

מיטינג. לעצטען ביים כאצאחיט
 אכער קורצער א אין תאט װאנדער

 דזשאיגט די געדאגסט רעדע דײטליכער
 צוטרויען, דעם םאר דעלעגאטען באארד

w מים געשענהט איחם האבען זײ װאס n 
 אזא צו ערװעהים איהם האבען זיי װאס

 דער און אמט םאראנטװארט^יכען הויכען
 ער דאס געװען, איז רעדע זײן םון עיקר
 ״םײ- םאר אמם דעם אויסנוצען ניט װעט

 מיט־ אלע דינעז װעל ״איך װאריטיזם׳/
 געזאגט. װאנדער ד.אם גיײך״, גלידער

 דעם מיט רעכענעז גיט זיר װעל ̂איך
 ךןאט לאק^י יענער אדער דער װאס םאסט,
 ניט םיר םאר אורזאכען געוױסע צוליב

 צו םאראורטײל קײן האב איך געשטימט.
ניט. קײגעם

 די אז האסנוגג, מיט םול ביז ״איך
 בײגע״ װעלען שװערינקײטען םיגאגציעלע

 םון םארלוסם דער דאס pa װערען, קומעז
 גע־ האם אדגאניזאציע די װאס קראםם,

 צר װעט ברודער־קריג, דעם דורך ליטעז
 םזני־שפריײ דער טיט װערען ריקגעװאונען

 אמאניזאציאגס־ דער םיץ װירקוגג טענדער
 אנ- גיײד איצם װעילען מיי װאס אדבײט
םאן.״ צו חויבען

 פארבליבען,ביז װאד א בלױז
 עדױקײ־ םון םײערזנג גרױםער

דעפארטמענט שאנאל
n (אלוס s 1 זײמ(

 םון פארםאסט םוזיס, אנטשפרעכענדע םון
 גיט סוף צום ?אמפאזיטארעז. קלאסישע
 צוקונםס, דער pם נביאות זייז וױםכאן
 א דורך םארגעשטעלט װערט וועלכער

 באהאיטענער א בעת טאנץ, עסםעטישעז
 בעטהאווענם םון אדע די זינגט כאר

סימפאניע. נײנטע
 ספע<ד דעם פון אויםפירוננ דער םאר
 אינםערעסאג־ א םארסומען װעט טאחעל

 װעלען עס וועיכעז אין קאנצערט, טער
 ארטיסטעז, בעסטע די באםײריגען זיר
 פארטער, ^יי מיס ראס, םיליפ יעטס ווי

 בור^ אב סאפראגא, סאלאראטײ מילער
 םאלקס״ זײנגען וועלעז <ואס װײאליניסט

שפראכען. איע אין לידער
 טאנצען מען װעט קאנצעדם דעם נאך
 קלא־ ערשט אן םון קלאגנען די אונטער

ארקעםטער. סיגען
 םון םײערוננ די װעט יאהר דיזעז

 אויןי ׳זײן דעפארטמענט עדױקײשאנאל
 םארנעם. גרויסען אויסערגעװעהגליך אן

 אונ־ םאר שאםעץ צו געטאן װערט איץ
 m םאמיריעס זײערע און מעמבערם זעיע

אווענם. םארגעגיגענסםולען
 pa באקומעז שוין מעז קאן טיקעטס

 דעפארט־ עדױקײשאנאל אין םרײ גאנצעז
 אין אוז באארד דזשאינט דער אין םענט,

יױניאגס. יאתא איע
 ̂םארקש־ אידישע וײ םח זינגער די
קוםענדע ווערעז אנאנסירט וועלען לידער
װאה
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ל א מיז
טעגמדזשןר-סעקה רוכין, ה פון

 דעם צו געקוםען םיר ז״נען ענדליד
מן טיר װעלכען מיט §ונהט ױ  טיט דך ו
 דורכ״ לאתאר, אוגזער פון ברידער אײד,

ײ פרײ. pa םראגק גאנץ רעדען  ם
 אײנצעע, די וײט איחר דאס גמיגען,

ױ װעלען װאס  דערםיט אפגענען םוזצן ?
 איז דאס אויספיחחנן. דאס אויד ןאו
לאקאל. אונזער (\t לאגע םיגאגציעלע די

ױ צײט א אוױן  סען גאהאל אונזער ו
 אױפהאיטען ניט זיך ?ען אנגעהן, גיט

 די םון אײנקינפטע איצסינע די אויף
 ברידער, איחר, װאס דױס װעכענטליכע

 באארי עסזעקוטיװ אונזער צאהלט.
 צ^םאר־ אום בעסטע דאס געטאן האט

 לאקאי. דעם פון אױסגאבען ךי קלענערען
 עס רעדוצירט, םען חאט מעגטך גאר װאו
 נויטינע דאס נאר ביליתר. קאסטען זאל
 דער װאס געװארען איבערגעיאזען איז

 איעכ חאבען. םוז מגיאן ארס <אתאל
 אום געװארען, אפגעשאםט איז אגדערעס

עקספענסעס. די פארקלענערען צו אלץ
 ברידער, געדעגהט, אעזר וױ דערםאר,

 עקזעקוטיזױ די צוריק צײט א מים האט
 צוזאםען קאסיטע א ערװעהלט באארד

 לאקאל־ א פון ערװמחלט קאםיםע א םיט
 ד• אונםערזוכט האבען װעלכע םיטינג,

 און לאקאל אונזער pם גאגע פיגאגציעלע
 גד סוז באשטיססעס עפעס דאס געפונען,

 אוועקצושםעלען לאהאל דעם װערען םאן
בארען. םיגאנציעלען זיכערען א אויף

 אוײ דער םון םיטינגען עטליצע נאך
 האט װעיכע קאםיטע,־ בען־דערטאנטער

 לא־ דערמאנטע די אונטערזוכט גריגדליך
 גע־ איז און םארטראכט ערנסט זיך גע,

 םארבע־ צו אום דאס ׳טיוס, צום קומען
 אונזער פון זײט םינאנציעלע די סערען
 גע־ דױם װעכעגםליכמ די םוזען לאסאל

 באשלאסען ד.אט זי און ;זוערען העכערט
 םיז ווערעז געהעמגרט זאל דױס די דאס

ױ װאך, א סענט 35  איצם. צאהלט איד< ו
 זאל באשלום דער pa סענט, 50 אויף
 די .1928 יאגואר pa קראםט אין ארײן

 איבערגע־ באשלום איזזר האט האםיטע
 באאיד עקזעקוטיװ פון מיטיגג צום געבען

pa אלע יוואר דיסהוסיע, לענגערע א נאך 
 זיך זזאבען באארד דער םון םיטגלידער

 איז םראגע, דער אין םאראיגטערעסירם
 דעם גוטצוהײסען געװארען באשלאסען

 הע־ די בגוגע קאםיםע דער pc באשלוס
 איז דױם וועכענטליכע די םון כעדונג
 זעהם, איהר װי ױניאן. לאסאל אונזער

 אײנציגער דער געװען דאס איז ברידער,
 עסזיס־ די םארזיכערען צו װי אויסװעג

 אויך איז דאס יאקאל. אײער םון טענץ
 באשליםע, װיכטיגסטע די פון אײנער

 בא• דער דורכםיהרען. דארםעז מיר װאס
 באשלוס א בלײבען ניט אבער טאר שלוס
 עהזעקוטיװ און האפױטע דער בײ נאר

 דורכגעפי׳הרט םוז באשיוס דער קאםיטע.
 אג״ כאלד מוז ער לעבען. אין װערען
 מוזען םיר םונקציאנירען. צו םאנגעז

 םינאג־ םאדגער דער םון ארױסגעהן באלד
 זײנען סיר וועלכער אין לאגע, ציעלער

צײט. איצטיגער דער אין
 פראגע אויבעךדערמאגטע די אום

 םיח איך — בדעגגען, צו יעבען אין באיד
 דױס די העכערען pc באשלום דער דאם
 דארף —־ ^ראםט, איז ארײז כאלד זאל
 צושטיםונג. אײער ברידער, האבען, םעז

 אויםגעםען, באשלום דעם דארםט אױזר
 זעהי־. א אויף באשלום דעם דיסקוטירען

 שטײגער^וח אינטעליגענטען און רוהיגען
 דא־ דעם צו צושטיםונג אײער געבען דאן

 די און באשלוס, װיכמיגעז העכסט זיגען
 pc דױס װעכענטליבע די םון העכערונג

 א װערעז זאל וואך א סענט 50 אויף 35
פאתמ.

 דזשע״ א םיד רוםען צוועס דעם צוליב
 דעם שבת, אויף פעםבער־מיטינג נעראל

ײ אײנס פונסט אױןי יאנואר, טען21  אזי
 סט., טע14 איסט pK 231 נאכמיםאג, נער
 איטאליעגישען דעם םון בילדינג דעם אין

 אײ איז ברידער, םאל, דאס .48 לאקאל
 װיכטינ װי אויםצואװײזען אײך בעריג
 איז םיטיננ דעם בײ אנוועזענהײט אײער

 ברײ אײך, םון אײנער יעדער נזיטינ.
 יעדעז םיטיע. צום סומען דארף דער,

p אײנעם c אן. םראנע די נעהט אײך 
 אינפארםירט ותרם איז םיטיננ צזם קוםט

 אײעי pc פראגע נאנצער דער איבער
 אײר, םארזיכערעז םיר ױניאן. לאקאל

 לערנען עטװאס זיכער װעט איהר דאס
 ם״ בײם זײן אנוועזענד װעט איהר װען

 אינערליכע די םיט באקאנט זײט טינג.
 בא• דער ווען לאקאל. אייער פון ארבײט

 ע•* װאס פאר װייסט דורך געהט שלוס
 װערם איוזר װ*ן דורכגענאנגעז. איז

 אײביג חאבעז <ואם םאנכע סון אטאקירט
 װעלכע דױם, קיק צאהלען געװאיט נים

 מעז װאס סאר אטאקידט אײביג זזאבען
 — דױס, צאזזלען נאנצען pa גאר דארוי

ײ װאס װײסט  לאזט ענםפצרען. צר ז
 אײעד סון נאםען דעם באשםוצעז ניט

 אוםםאראננד עטלימ פו| אוםזיםט יאסאל
םצנשאז. ווארטליכע

 אוין וחנט טיטיגג זעלמנן דעם בײ
 חנם פון םרטנע די וחוחנן אויםנעטםען

 אויד פאנד״ פראנסאן און סאנסאםפשאן
 געװיסע גאסאכמ קאפיפא די תאט דא

אן. ז ינדירתממ n עתרמנ י נ ײ w ו

ך ניט אכער קען אלעס דאס וױכטיגע.  נ
 די צושםיםונג אײער אהן וועחנן מאכם
 קראנקצך pa ז9קאגסאמפ? pc סראגע
 צײט רעצטער חןג אין פיל איז סאנד

 אוג־ פון פילע געוואחןן. ארוםנערעדט
 גזך חאבען מעמכערשי• ברײטער זער

 ,irum געטאן םוז עטװאס דאס סיחלט,
 געטאכס םוזען ענדערוגגען עטליכע דאס

 pc צוםרידעגשטעמנג דער פאר װערען
מעמכערס. די

 ענדערונגען די צײט. די איז איצט
 אײר סאדערען טיר און געטאכט זײנען
 אױסהער*;, שוםען צו זײ ברידער, אויוי,

 םא״ פראקטישער און אויסבעסערען ?ײ
 לױ־ גוטען א מיט pa מעגליד, אויב כען
גוטהײסען. זײ לען

 ארײכגעבראכם תאמיטע די האט אויך
 ברײ »יחר, וועלכע ענדערונגעז, אנדערע

 דאס אח גוטהײסען. דארסען װעט דער,
 דעם בײ װערען אויפגענוםען װעט אלעס

 דעם שבת, םעםבער׳םיטינג חשענעראל
 איז זעזזם, איהר װי יאנואר. טען21

 אונז. פאר טאנ גרויסער א טאג דער
 שפזד אוױי אפלעגען אלעס דארסט איזזר
 פױ צו םייגוגג אייער אםמאכען pa טער
 םיר םיטינ^ לאקאל צום סריהער מען

 זיך וועם ברידער, איהר, דאס האפעז,
 און סארםראכטען ערנםט דעם איבער

 אי־ ?יר בײ םאל אלע פאר םאל אײן
 קוטם ױניאז לאסאל אײער דאס טאכען,

 אלעס טאן םוזס איהר אז און צוערשט
 שטעלען איזזם ארויסצוהעלשען, איהם
 באדען, געזונםען און זיכערען א אוױי
 מעט־ אלע די פאר וױרקזאם מאכען איוזם
 איחם אן אנגעשלאסען זײנעז װאס בערם

pa בעססען און וואױל דעם סאר אוץי 
pc ױניאן. גאנצער דער

 לאקאל אונזער אין איז װאו לעצטע
 אינסטאלײשאן די געװארען אפגעהאלטען

 עקזע• ^פיסערם, נײ־ערװעהלטע די פון
 תראנקעך און דעלעגאטעז באארד קוטיװ

 איבערמרײבצז ניט װעל איך קאםיטע.
 הא־ םיר אויב דאם זאנעז, זועל איר װען
 איז אינטטאלײשאנם, געהאט אמאל בען
 דצר געווען אינסטאלײשאן יעצטער דער

 אויס־ pa שעהנסטער דער ~ שעהנסטער
 רעדעם, באלעהרענדע די אין און זעהן
 ברר פון געװארען נעזזאלטען זײנען װאס
 איד אונזער פון פרעזידענט זינמאז, דער

 האכ״ ברודער און ױניאז, טערנעשאנאל
 אונזער פון מענעדזשער דזשעגעראל םאן,

 אויך זײנען רעדעם באארד. דזשאינט
 דער פון סך א סון געײארען נעדזאלטעז

 דעײ פון און עקזעקוטיװ ארויסגעהעגדער
 איצטיגער דער ארײנגעסומענער, נײ

 אױםגעי אויך זיך האט אינסטאיײ^אז
 נאר נים איז עם װאס דעם םיט צײכענט

 םיט סול רעדעס געװארען געזזאלטען
 קרײ סון רעדעס אויך גאר ױיב־נעזאנגען

 אנדערזנ pa גערעכטע מאנכע — טיס,
 איבער־ סאיעז פייע איז pא אונגערעכטע

טריבענע.
r זאגען, םען קען אלגעםײן, אין a 

 אנגע־ אן געװעז לאסאי אונזער סאר דאס
אװענט. נעטער

 גע״ ערװעהלם איז שװארץ ברודער
 עסזעקר דער pc טשערםאן סאר װארען
 װײס פאר פיטשעדםקי ברודער און םױוע

 ער־ איז שמעטעחןר ברודער * משערמאן.
 סעפ־ רעסארדיע סאר געװארען װעהלט
 חד סאר עקזעסוטיװ. דער םון רעטער

 ױינ#ז באארד דזשאינט צום לעגאטען
־ פיק, ברידער די געװארען ערוועהל̂כ י  ו
 ארגא־ דער אין שװאגער. און טשערסקי
 בערפאװמ, ברידער קאםיטע: ניזײשאז

 סאר לאססי. אין ביליג יןאליש, וױסאצקי,
 בריחנײ די קאםיטע: מעסבערשים דער

 דרײםו^ און מײסעלםאן בליקסטײן,
 ברידצ'• די :סינא^קאםיטע דער סאר

m זילבער, p אײ פאר שםעטערער. און 
 בתדער געװארען עחועהלט איז נערװאו
לאסקי.

אםודמר
0 no םעםכער אלםען 

ײז (אױח נעט) ^»נת«ן ז

 איר אז ווייט, וו*כען 3 נ*<ד ׳פױן
 קראג־ א?ס חאספיטאי א אין זיף נעםין
 ׳עט־םוגנ די איז בעװאוסט, ווי און, :קער
 ׳טחורה׳דיג״. מרח םעתר קדאנקען א שון

n עפעס *נער * i j ני־ איך פיהר חײגט* 
 זיך האט דערסאר vt>tto און נעםער, םע<

 ם״נע װענען נעטאן טראנט א באצר
 פון איינינע אז טעגהיך, :שאצענעז ױגיאן

 םאר־ איננאנצען טיר אין ׳פוי) זזאבען זיי
 צו אויוי װי דערפאר, טאקע און נעסען...
 װער־ פאר » ׳פרײכער זיך װילט צחבעיס

ײ »ון טעי  איר »ז מיםען צאזעז ז
 װ״טערדינען א פאר יןעםוי און נאר צעב

ױ זיף האט געװאצט און עהזיסטע:ץ.  ו
 שרײבעי צו אגפאנגעז פראגקען יעדען א

 pip k אכער גינון, ימבח איבה » םים
 און נעט מיין םון סאפעגס צו םועגדינ

 םרה די זיך האט ׳פכינת, די דערזעהענרע
 זייט... א י1אוי אניםעל אפנערוקם ׳פחורח

 נענייכע! איך נין איצם ערשט און נא,
 װיים און יעסנ םאםער אוגזער ווי זיצען

,אנצוםאננען... <וי ניט
 אפריהער ׳פוין דאך איהר האט יא־אנס,

 ביזגעם םיינע ;בין איך אז נעהערם
 צוזאםענרע־ ארדנונג.. אין נ״«ז זייגען
 כהן םיר גצויבט קאפיטאצצ םײן כענען
 םון ריין איז כאװצר א װי אזוי שלי,

 אזעצ־ פון ריין איך נין אזוי עהרציכקייט,
 צינער ענט׳פוצדינט, נארי׳עקייטען. כע

 אננעיפטרעננט, זיך צוםיצ שוין פרייגר,
 זיר דאכם אװעהיוענען, צוריש זיך ם׳םוז

 אבער עהיפן. גוואצדינער » געװען אצעםאצ
ױ  בראט, דודקי :םראנצויז דער זאגט ו

םאתעז... ביז גודנײ איצט... ניט
 טענציך טאנ אפ םען צינט אזוי אט און
 בעם חראנסען דעם אויןי ׳פטונדען ילאננע

 צויפעז רעױנות אוינען, צונעשצאסענע טיט
 זוי ׳פנעצער נאר און זועצט א דורך

 אזעצכע עפעם און ;פיקטיפורם םואוױנג
 אייניגע װעצכע נע׳פטאצטען טשיהאות

 א.*ז ׳פטייכעצ א ארוים רוםען זײ פון
 » איר ניז אם טרויער... גאר אנדערע
 —JPT א נאר איך ומר אט און כײני...

 לע- םיין אין םיט איך םור זוי8 אט און
̂ןי רי׳פעז8נענו־  דער אין סום איך ביז ׳פצ

 יעניי־ 8 דא םזצ צו םרינה... גאצדענער
i n 8װײםט< בײ נעװארען,  נ:עז8אמעם ו

 סװעם ע1םינסטע די אין יועבען נײעם 8
ip iy tr, אונטעי יפטונדען ננע8צ נצות אין 

i n װעצכע םחברים כיובים פון העדיפאםט 
 דעס יג1צוזעהענ פארצײטע. ם׳תםט

 םיציעס8םעםיםט די אט װאם נץ8ט יפדים
 דאםאצסם־ אונזערע םיט ׳פפיצען םצענען

 אינטעריגענטע אריבערנעקוםענע״ ריגע
 ׳פוידער א אז׳פ םלעג ם״דיאך אירי׳שע

i םאן n נעםעז18ם און סערפער נאנצער 
 אםת רעם צחת. אײנענע די אין זאנאר

 נע־ איך האב חמם אין איצט ז8 זאנענדינ
 1דע 1אוי דאםאצםט װי עתער סיהצט

 יערעיי װי יאר וױיסט 1איזז וױיצ, :װ»ד
 נא- געבונרענער. 8 װי ׳פצאוי איז םיחצט

 ניט ׳פטעהט םאמין די גאם, ד*ננ 8
 איז :װײטער םוםט 1צ ארם, אײן 1אוי
 זיסםען עם1 באלד םא?ע איך דעחעה אט

צעבעז. םײן םון חצום
סטרײק״ ם״קעו־ם װײםם ,1909.

 איף םטרייסערם, י׳פע1'העצ םײערע,
i איר אײנעס... m«’8 ײר8 דערסען n־ 

 װאם ציגעל און שםיינער שילו.די8 פען
i n n אום צו עננט1•ב ײך8 םיז 1אײנע 

D אויםצו׳פטעצען n טעם־ ױניאן הײלינען 
 כא־ לינקע 1איה אחעה הוםט אנו, פצל.
ױי  עײ1 םיטצען... תיטע אײעךע איז ים1ו

 אײעחןי םוז אײנעם כאט׳פ איחר הענם
 י1 האט דאםאלט װייל, װײצ... ײן,ג אח

”i 3 נט8ם18פ ניט ױגיאן P האלב 8 אוז 
 50 1םא י.1עז׳!וי1ט דינע18ראל םיציאן
 אײן אײך בײ װאם װאך, א דאלאר
i m o ־81 מעז האט נעתראנען, האט

ן ע נ א ד י ן מ ע ש נ ע מ
דעם דורך חײזער זייערע סון קראנקחײם פארםײדען

*ח נעסיזיר זױיפױנען

ם רן א ם-ל ר, ע
ר ע ר ד ע ט ם ה רי א ען ב ג א ר מ ע ר לי גו ע ר

לײכפ איהר קענם םיייאנען, יענע פון אײנער נים זײם איחר אױב

K K K אויף נעפינען זיי קענט איחד זוכ&. ניס 
 טעאםער, אין סקול, אין אין«אפ, א^נ אויס׳ן םריט. און מרים חומר
ר ע inנאר זיך וועם 1איח װאו ? n y p אוז

סאד װאס דעחנעחלען אײך וועיעז וואם געברױמןר, עמס־לאקם
םאגעז״ ן פאר איז עקס־לאקם כדטעל וואונדערבארער א

rta פארפויםען דדאגיסםמ •ריגחגטיות opavowr 
00 m  SB 40 pa נאפסים• םצנמ

טיי pc ב*נק?ט a גמיראוועט סאיסט
 ארטעצ נרױסער גאנץ a סאר כרויט םיט

 גע?ױםס גאר ט׳חאט אחגר סטרײקערס,
םיס״. גאםע ■אר 60 פ*ר שיך •אר 50

T a ,דער רייזבערנ, ברודער אז גלויכ 
aסון טענעדושער יצטיגער ijfM ia *2יאק 

 קאנפערענץ דעם געדעגקען גאך דארןי 22
r װאס a אט געהאט, האכען איהם םיט 

 רעאקצי״ שװארצע צװײ אזעלכע גראדע
 צי מיר זזאבעז דיסקוטירם pa אגערען,

 סטעי דער q'la רעכט a אויך האכעז מיר
 שיך... פאר 2 ?ויפען צו סטרײק pc װאך
‘נ*ו. pa נאך זעהן זיד װילט עס זוי אך,

 און וױיטער מוםט פאשק די אבער,
 אונטער שוין ?ומען אם און ש:על... זעהר

 ,סטרײתס אנדערע די pc דאטומס די
.1921 און 1919 ,1916 ,1913

 סטרײקס סיטי סטרײקס, דזש^נעךאל
וירען, סטרײ?ס, סינגעל און  גע־ פע̂ר

 ארםעע גוטע a ניט, כטaכ! דאס װאונען.
 אײן אבער אויך. פערלירען אסאל ?ען
 איז טײעד געהאלטען מ׳האט װאס זאך

.ױניאן די געװען  פעיז a װי שטאר? :
pc ,געשי?ט גיבראלטאר pc גע־ איהרע 

 האט איהר איבער pa סאלדאטען, טרײע
 ״אינ״ םלענ, שעהנער דער געפיאטערט

 װאיר?ערס גארמענט לײדיס טעתעשאגאל
ױניאן״.
 זיף טיחמה פון גאט דער אבער האט

 אנגע• pa ארײנגעסישט, פלוצלונג גאר
 pa װערט, דער אויף באד בלוט a שיתם

 רוס־ אין זיג כאװערשן דעם אויך ענדע צו
 פארםשאדעט.סימ האט װעלכער לאנד...

 זעד< םיט אבער מענשעז, עהרליכע
ם^ײצעס... זײערע איבער eyp שמאלע
 דעי האט מאםענט דיזען אין אט און

 pa הכושר, שעת דעם געפונען רב ערב
 בעםאלעז זײ האבען כוליגאנעס די װי אזוי

 pc געםאכט און טעםפעל הײליגען דעם :
 בנים איהר אה, אש.״ באר a א<עס

 איבער םיטצען רויטע די םיט םשחיתים,
 אזוי נאך אײך ]yp װער ,evp אײערע

 V^apa< םײן pc ספעשעל ,איך^ װי גוט
 נאכ־ אלע די אט גוט נאר זײ בעםראכט

 גע־ פארלײטע, גע״וועזענע ערם...6שלע
ורלאך, װעזעגע ק̂נ  ברע״ םטרײ? קאנט̂ר

 צױ אזוי אדער סטרײ? יעדען אין כערם
 ספעציעלע פון עלעםענטען שטערעגדע

שעפער.
 געײען זיג זײער אבער איז לײדער, ^
 און פאנטאזיע, זײער פון גרעסער נאך
 זײער םיט אנגעגאנגען זײ זײגען אזוי

 םחי אכער חרםה. עד ארבײט טײםלישער
 אט pa דגלים״ <ו אין ש?ר״ סווי כ<

 םואװיגג דער װייטער, זעה איך װאס
 a געגעבען מאל אײן מיט האט אפאראט

 שםרא־ ליכטיגע און שפרונג זזיבשען גאגץ
 און זײטעז, אמ םון שײנען אז הויבען לע\

̂וועזע־ די ?וםען חרטה אםת׳ער א םיט  גן
 סאיד אלטע די צו צורי? פערסיהרטע גע,

 אפגעטראטען ניט האבען וועלכע דאטען
pc צױ אלע און פאםטעז, ד\יליגען זײער 

 אירײנײ pa בויען צו אן סאנגעז זאמען
 כולי• די װאס אלעם פון שמוץ דעם נען

 סאראוםרײניגם... האבען הענט גאנס?ע
pa אח קלאר אזוי איך זעה איעס דאס 

דײטליך.
ד... א ר a ר a ^ פלוצלינג גאר אבער

 איך בין תהום טיסען א איז וױ אזוי
 זעיבער דער םיט טא?ע און ארונמער

 pa ארויפנע^םען. צורי? שנמל?ײט
 איך אז ארוםנעזעהז זיך זואכענדיג באלד
 זעל״ דעם או̂י האספיטאל אח זיך געסין

 יא:ג ניט האב איר װאו בעט סראנ?ען בען
 דעם מיט אבער אײנגעדרעמעלט...

 װערט חלום םײז אז בטזזון, שטאר?סטען
פארװיר?ליכט...

 פאר א !אגען נאך איך זויל צולעבט
 pc באארד ע?זע?וטױו דעם צו װערטער

 ארוים״ די צו אויך און לאקאל ליבען םײן
נעהענדע.

 איר .האב באדויערען םיל םײן צו
 npytpp דעד pa זײענדיג יאהר לעצטעם

 דינם̂כ סולע םײן געבען גע?עגט גיט טיװ
 געפאדעדם ספעציעל זיך האט עס װעלכע

 םרײנד״ ליבע אבער י יאהר לעצטעס
 שולר די אז אםת דעם דאך וױים איהר

 נע״ האט ?ראנמהײט די םײנע, ניט איז
 אלעס סון םיר pa חורבזז א מיר pc םאכט

 גע״ זיך איך האב דאך נאר אפנעסטאפט,
ױ עפעם צײם גאנצע די פיהלט  שולדײ a ו
 איגסטאלײשאז, אײער םיט אבער גער...
 סים דורכגעםיהרט ערשם האט איהר װאס

2 a שעהנער דער ביי און צורי?, װאכען 
 גוטע פאר א נעזשאלעװעט ניט שםוזה

 מעהר, נאר און אױך, מיר פאר ווערטער
 אויך, ברכה שריסטליכע א צוגעשי?ם םיר
pa נאר הומעז איצט ביז נאך זאגאר 

P'T* חולה טב?ר םיך אײך pc אײנינע
 םײן םון אלעטען אײך p:an איך

 ארוים־ די כח ײשר a האדצע?. טיסעז
 גרעסע־ a נאך pa עהזע^טױוע געהענדע

 פפזעפוטיוו איצטיגעז דעם כח ײשר חןן
 זײעחנ אױ*י געבליבען זײנען װעלכע

 pa ערםאילג אײך װינש איך : .פאסטענם
 אונטערנעםונגע הײריגע אײערע אלע
 אונזער פון םעםבערשיפ גרויםער דער סאר

 f טי איך לטוב, זכור חדבונח וגם גא?אל.
 שפיי• ברודער סע?רעטאר ליבען אתזער

םאז*
גרוס, ברוחנר םיט

לי^באוױטץ, תשומוס
י6 נו׳ס• יצדזש. ,22 לאסוול
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ס פװ פראכלהםן ײ רנ א ס־ אנ מי אניז רנ  דער אין ?
אן ררעםטאכעד און דוייסס ני יו

פאלין. ל♦ מ. פון
 האט סעזאן םון *נפאגג דעם מיט

 ארגא:יזאצי$;ס די ^ונגעפאנגען אויך ויך
 טרײד. דרעס און וױיסט אין ארבײם

 קײן און פוסט איז 1שעפע די אין װעז
 צו אומעגליך איז נישטא, איז ארבײט

ארבייט. אציא;ס1ארגאני טאז
i n אר• דער פון מיטיגנ ער״עטער 

 נע״ איז װאס ק^וםיטע, נאניזאציאנס
 איז מאנטאג, םאריגען געויארען האלטען

 אנ״ איע און באזוכט, גוט גאנץ געװען
̂ובען *ועזענדע  גרױס ארויסגעצײגם ה

 אר״ פ^ו^טעהענדען דעם אין אעטערעס
 קוקענדיג ניט קאמפײן. גאניזאציאגס

 דעם װעגען פראגע די װאס דעם, אױןי
 געגוי שױן איז ארבײט דער םון מאסשטאב
 אילגעםײנעם ביים געװאחגז דיסתוםירט

 עגט־ ד$ך זץ־ האט יאקאי!, פון םיטיגג
i 8 װיקעיט . iy i דעבאטע לעבהאפטע 

i װעגען n ̂בעד  םיט- טייל פראגע. זעי
i טיט נעװעז זײנען גלידער n ,טיינוננ 

 גויטיג איז ערפאמרײך זײן צו אום 18
̂ובען צו  קאט־ אלגעםײנעם גרויסען 8 ה

צײט. אײן אין ^עפער אלע אין פײז
 מיט־ אסטיװע אונזערע םון םערהײט די

 איצטיגער דער אז אבער, דענקען גלידער
 םאר גינסםינער איז טרײד איז צױשטאנד

 ארגאני- פלאגםעסיגער קאנסטרוקטיװער,
 םאקט, דער שױן ארבײט. זאציאנס

 גרויטער א אין נאו איז איצט ביז װאס
 מאכט ארבײט, נישטא.גןײן ^עפער צאהל

 קאםפײן. אמעםײנעם 818 אוםםעגיציך
 שאפ, בײ שאפ װערעז נענומען מוז עס

 ארבײט. גענוג דא שוץ איז עס װאו
 אײנ• ארגאניזירען םון ארבײט די אםת,

i צעלנע y i y r לײכטע, 818 נישט איז 
 און אגשטרעגגוננ פיעל זיך םאדערט עס

 דורכצוםיה״ ערםאלגרײך ארבײט די םוט
תז אבער רען.  נויטיגע די דא איז עס ו

 םים־ פעהיגע און איבערגעבענע צאה<
שװע־/ צו נים זאך קייז איז גלידער,

גע־ געדוטען זײנען װאך ער^טע די
 און שעפער װיכטיגע אײגיגע װארען

 גע־ קאםיםע אוגזער האט ז(יבעראל ניט
 אין ערםאמ. נעװאונשטען דעם האט

 קריגען צו' גערונגען איז ^עיער אײנינע
 םאלשטענ־ און ארבײטער םאיאריטעט די

y די אין זײ. אדגאניזירעז צו דינ r־ 
 פרײז־סא־ א ערװיי^ט *םיר האבען •ער

b א םיטע, k t געגעבען און םאחטטעהער 
 אײנ־ אזוי װי אינסטרוקציעס ;ויטיגע די

 אין ^אפ. אין קאגטראי ױניאז צופיהרעז
 גע״ בלויז מיר האבען יפעפער אנדערע
 װעט עס און *רבײםער, א קראגען
םארטצוזעצען. ארבײט די זײן טיטינ
 אנמרקענוננ ײערעז געגעבען מוז עס

 ארגאניזא־ דער םוז סעםנערם רי צו
 איבערגע־ זײער פאר קאםימע ציאנס

 אויפ׳ן זײן פינקטליך און בענהייט
 גע־ זײנען קאמיטעס אלע *דדטאב״.

 דורכ־ אוז פאסטענס זײערע אויזי װעזען
 בעס״ דעם אויוי ארבײט זייער נעפיהרט

אוםשטענדען. די אונטער װענ טעז
 גאד איז אונז װאו שעפעו/ די אין

 ארבײטער, אלע מריגען צו געיונגען ניט
 זועלכע אופיטטענח, ספעציעלע דא זײנען
 די צו זיגען. איז ווערען גענוםעז מוזען

 אננע־ םוזען װעט שעפער סיעציעלע
 אטעשטרעגגטע מעהר װערען ווענדעט
 האבען װעלכע ארבײטער, די ארבײט.

 עחעטען דעם אויח אפגערופעז ניט זיד
 און װערעז געזעהעז דאדפען װעלען רווי,
 די װערען געםאכם סיאר זײ דארוי עס

 װעט עס ארגאניזאציע. םון גױטעקײט
 זײ אום םיה הײז װערעז גע^פארט גיט
 אװעק״ זײער םיט אז איבערצײגען צו

 זײ תעלםעז ?ןגיאז דעד םון ̂וטעהן
 נע״ האבעז םיר סרײת חןם רואינירען

 די װיעיגטטענס m ערווארטען מעגט
 יענ״ א אװין ארבײםעז וועלכע ארבײטעה

 זײער איז דאס און #םרײד אין צײם גערע
 אז יעבעז, א םאכען צו םיםעל אײנציגער

 װאס דעם םיט *ז מאחפטעהן זאלעז זײ
*V זיעעז ארביעזער 50 םון מאא א 

 א םאכען װאס & *דער 4 בלויו זײ
 א בלויז םאכעז איבעריגע די און יזנבען

 םרײ אז פארדינסס, ^ײנעם *עסנר^יד
ײ מען וחנט *■עסער אדער חער  ארויס״ ז

 די סים בלויז באגעהן זיך אוז װארםען
 זייערע איז זײן דארף עם אוז וזענם בילמע

^ײ זיך סוםעז צו אלײן אינמערעמן  אנ
 העלפען אויד 1אי ױניאז דער אן סאן

ארבײסער. אנדמרע די אתאניזיחנז
 םאנכע אז דער, איז פאקם חנר

y ױניאן נים פון מונוטאקםמזרעדס r- 
 אין אז אײנצוזעחן אן מוין םאגגען «נד
n* ע ת נאך מי *י  האב^ ארכײם ג

״ j&q « w* ז m t ^זײ וועלכ tyjyp

 די באהעי^ען. גיט עהרימ ארײן *טוין
ivo: איז סאנחור^ץ ipy אזא צו ip r• 

yc, ײ אז  oy װאס ח״;ט גיט fyD’1!! ז
ײ טארגען. זײן טyװ  myn* ?ייג^ ז

ײ נן^ינ װי *? רyזיכ ג׳־ט קײנמאל  ו
 »ן געםױנען זיך טyװ ניט^ פארקויפען
 בי״ גאך ןyDםארטי טyװ װאס אנו־עיעו,

 #iyTD■« גיט 5קײנסאי סאן דאס ליג^•.
jy ii םאאעט איז טרײד חןרyאױ נדיג 

in איז oy און גאגיזירט, y o אדyײ ד ױ  ו
 .סטאגדארד רyטיםטtבאי״ א דא נ':ער
 די פאר װי •ונתט ארבײט, רער םאר

:»y i jn ,פאר נויטיג זײגען װאס זאכעז 
c y i גט.1גארמז

 גיכדאר״ די אין אדבײ^ר אײגיגע
 דעם אוגטער זײנעז ̂.yByK* גאניזירטע
w אזוי אז איינדרױן w ײ װי  זyרyװ ז

 אין אן זיך lyo^s? און ארגאניזירט
ovu t אזוי ױגיאז, רyד v w דy׳םא־ ר 

yay« רyקטיטורyנום :D 'n| ארבײט די 
ײ און אויטסײד j ז y ^ i ^אחן בלייב 
ײ ארבײט. o ןyסyפארג ז y i ,אז פאקט 

 אויטסײד די אין רyארבײט די אויך
 ןyיyװ און ארגאניזירט jy?": רyפŷל

 םיר חר<גער-<וין. א פאד זyארבײט ניט
p ױניאן ניט אינסײד, םון װ^יסעז y iy r 

 הרyמ צאהיט מאנופזקטשורער חגי װאו
 איגסײך. איהם קאסט oy װי אויטסייד

 צו זיר װאס ניםא איז עס אז אזױ
typyiir •אויטסײד חןם פא :o :y* ry^
 ארבײט^ פאר די אז וױיסען, םיד
y^ y ii און ?זא■ ױנייאן נים א איז זיצעז 

: '^iy אד באנחגי :יסיער אyאר א ר» 
y אויןי מעהר סענט i□ יyכyדי פון נונג 

™y iy ארבײטŷר ly o y rn c ױי אז 
fyjyp אדויסגyװאדyDגאס איז וחנרען ן 

j^ דאדםען און y r װאס צרות, די פון 
 ארDרyד בורפאםען. האבעז איײן זײ

ײז דארוי• Dyo jy' פון םליכט די ז iy־ 
 אר־ אן ותר^ צו ױניאן רyד םון רyב

y גאנײז^־ r n  ] v ^ m םיט־ און םרײנד 
 ny*yש ױניאן גיט די איז ארבײט^י.

jn טאזyג איבײם די מוז y ii| םארזיכ״ 
 װע־ jynyiya ניט זאל oy אז אזוי טיג,
 ארױס־ םירכמג חגר מעגליכידיט די רען

 רyד אײדער לײט ױניאן די צואװארם^
שט^יג איז שאפ  םיר ארגאניזירט. פאי
 םײנט דאס רyאב םארזיכטיג, זאונעז

נט.yה yםארלײגט םיט |yv'T ניט
װיכ־ איז ארבײט אדנאניזאציאנס די

V2V5 o םאר גױטיג און טיג v i] און py״ 
 דאס און ױניאן. ותר םון זיסט^ץ

tw< חגם פאר מײנט y און pyזיסטyנץ 
n זyדyי םון y o " rw אין ארבײט װאס 

o און װײסט r n .טרײד

םײ־ סםרײקעגדע די ש&ר שטיצע די
ווערען. פארטגעזעצמ םוז נערס ״

 רyרyזװr א*ץ רטyװ םאג זyיy' מיט
ony די פון לאדע די r 'D  jn :yp 'nD D♦ 
 אונחךי פון y3«P די ניט איז עס בטy^י וױ
n ,װ ארבײטעדyכ ^ya האבעז yי n״ 

 ny^ איז ^pyיD yרyװr ל*נ:ע א מאכט
 די םון די װי רyסyב אלץ yלאנ אונז^י

”iypלכyװ מײ:<(רם, סמרײסענדע iDD y 
 געגען האבמז און לאנג זyםא:אט מוין
^yכטינyס די זיך ip y| ,די באראנעז 

 ריכטזגר. די און רyDמילי דאס פאציצײ,
w נאר ניט w m ,ײ נאר זײ  זײנען ז

 זײע״ פון ג^ואר^ װארםעזyרויסג8 אויך
yo ''n  yn| חיל״ איז זיר זואלגערעז און 

y r y v .באראהס

n y n w זאםילעז ױגיאגס -V T '^ p 
jy און ^פײז אוז שיד p 'r די צו דאס 

i' אין סםרײק^־. n y הויז typ -א«גע 
 און .סלײחןר yנוצטyג װער^ מפארט

 וחנ־ נלטrזאםyנ דאר«י יפפייז און ^זיר.
iyn ׳ די פון ־ ^y jyTB ״סםארם ^ופײז 
 מזא־ אלע האנדלעז. םיר yלכyװ םיט

yDKT v & w| וחנדען געבראכם זאילען 
 ל1ם^מ;דמאנ4אי די םיז סycאפי די איז

 יא?וסט 810 םילאחנלםיא, אין לא?אילס
םמדיט. yט10 נאיט 52 איז

ס ען װן ל ס ױ װי ע ס שי פ פױנ ס ן מ ו  םיצען רױסע ו
חנ ױ פון מנ ױיי ס ? ט־ינערס ס

-ןרוס ױסלןגה אץ פסןי
r e r n r•; ׳יגארזר ^

to« ׳•ויל »ןא ypי« 1ױ ספןי® V 
יי אס1ו #קתד אןיס;דיא•* קלוין  י

#y»f P* נע׳גגג׳■ חאבען
י ליר■ ו י

o אין n פױאדערפיער pc py גױ רןןר 
 פון ;״פו״דן״ט״) פזמכדױי^ *רקער

 cy»y חאט >*נואי םען10 דמם דינסטא^
p ?אמודסטי׳מער א 'troM 'vrom p דך 

v m  D y iw g iip iyז ױניייז אונז*ו ן  ױ
̂עטעהם  נאהאל־ אנאנים, וױדעד זיך פאר

or,vi v דעד פון רyאנ ט^, 'w w v rw i 
 קאטעױנ״ מטי׳עען |yD»? רעס איחר

 גרא״ רyגyסyרcyגiא דyזונטyג » ׳צט״פי^
 jvo אז װאוסטyג האט װמלכער ױגג, כער
 האט געכעז, דט גדבווז f״p איוזם וועט

r ער y n y צוגr yנ׳ ;yקרײן א ט ir p׳־ oy 
r ר̂םyחומyאויסג 8 o״£ y ^ i םיט און 

cp םyד jm iv ל״כטגלױ־ חום כײ רחמנות 
.עלרנ JV2V( צו איהם □Piy זyביג

 אז פאקט iyDDiHv»,3 איט אן שױן
ײגזן ?אמוניסט^ די בײ  פױט<ען אל^ ז

Py ױיער גרײכ^ צו אום בשר ŷ. -יע 
yT ײ בײ איז צרח ארכײטער  יyמיט א ז
y, מיס iv*«pp ivjyp צו p n r n p iv  i n 

y» א? לאנג װאכען מזין i ױניאן טרײד 
y און r w ’ p g ^ o שרײנען צײטוננמן 

>fy n y n ™  o y i |y;yi די םון צדצטאגד 
o״er סטרײ?מנדע iy j, ענסילוױיגיא אין■ 

i קאלאראדא. און y i ?אין סטרײ msyB 
i םון םיהרטyג ווזןרט סילװײגיא y i מיין 
D iy p i’ vn און ױניאז i n ?די םון סטרײ 

ג אײ. ,i פון ״ס1םײנע א1א1קאיא  װ• ו
^n יאגגטyאנב װאס 'n iP ,o : y t 'o y i 
l* ט1yװ סטרײ^ y t * ^  yv^ e םון »yp 
iy איז ױניאגס. o 'n :  i n y  ט1^טא 1

yv^sr y^y^yio iyE« ry; o iy i i 1פא

n ,און סטױיקעגחנ y?E’ n iv  t o| ױס? 
ד אן דא איז oy צי מ מ ני  וױיסס וואס •ו

חעלםען. םון גױטיגקײט m װעגען דם
 8 געקוסען מיטיגג {yovyp כײם איז

W 1יסםיעע3ר.אמו H O  \nvpvinp אוז 
 איחס ואל w 1נא *גרזרש דט געװאלם

v2vt\ זײן ׳ט1װא דאס p y ^ n y ip איז 
 1•א»י ^טי?על אסט1■ א אױף געורעזען

pyo o םון אוגטעמ^פױכען גיט און n• 
nדי םון טתז׳טחמר 1טא o iy j^ o ױ״  ו

ך איז 1וועלכמ האמעסס, ליאם ^ז ט  אוג
?jy r is אפיצי אלע אױויy iy און איילס 

o אױך iy i i  ov ,d v v 'd w  l y ’ py i גע״י
m יטyזאס ^pp, און ?ןץי run . V ' u v 

P8iy:yrn םון אפיס i n איגטyתy*שא 
 D^nםאyגEאוי צוױק לאנג ׳פױן חאט גאל

yiyrjin ?אםיײן א אנצופיד^ז לס8יא? 
^i8D i 1םא n די o״ ^yi:yp סיינערס 
i םיז אפיס םון איז װאך yצטyל ביז און n 

iyo80D אוז וױיסט 1היגע ni און ױניאן 
i פון n ס?ױרט און ?לאוק,lypiiQ 18ייונ, 

 סטענס8? םילע m8iiya אוחוקגדשיקט
iy םיט i ’ ’?p# ׳שפײז און שיך T n o  yP8 

^8סאצי און ױניאז זyצײטונג ליסט̂י
8’Ifiy 8נ8ל 3 1*iy i^ y 18ם ov w w

ה הטyט6nםא  ?אמוגיםטימע 1םא ז8 זי
 ץ8ײ ?ײז נייטטא איז 1כע8ם ?איל^אן

 ווזןן םילו8 םיטינגען, ױניאז y^yאונז בײ
^ Dyi אונט^ זיך יטעז8באה זײ נ  םיי
ײ?.1סט

 טאק״שפדאך1ינ״״1 די גגט8יyאנב װאס
 □n פון זy1װאyג נוצטyנ איז װאס

o ?ײן איז פאטש?וז, iyoy3 ער־ צו ניט 
 איז געוױסעז אהן מנ״פ 8 זחגן טען.1װא
pסn ז^בסט אהן y iבאליײ אונז זאר ט 

y:’ i|# װאלסyאוים־ פט1געדא אויך 1םי ז 
nג yיט1סט איז ?גיכור 8 וחגז ײערעז, גט 

.1ע2'1*לײ2 אונז זאי

ען ל ח מ ארד עסזעסוםיװ אוו כעאםסע פאר ו נ»
מ ל א ה מ • *יו

כען צװײ םיט  א:־ זיך יהאט צודיס ו̂י
:iy ^ E y 1פא נאנדנײ^אן די yoo8K3 

טיװpyזpy *ון i אין yו n ח־עס *יז װײסט 
ם ^ ײ .50 לא?אי ױניאן ם

o לע8 iyaoyo פון i y i ׳י<ניאז yo^yn 
 װאכעז 12 פון i.iyD דט ־שולדיג זײגען
c צו דעם jn רעם נאכדניײפאז, םון טאנ 

iy ,7̂19 ׳1יאנוא םעז•5 3 8 i גypyנט 
o אויף אתיוי y i .באלאט ’i y i y תאנדײ 

i צו 1יאה צוױי באלאגנ^ טוז ם8ד n 
 ?rny^B, 8 8 ײב^1אונט^-׳ש און ױניאן

y׳i װyרי שמיצען ניט ט urcwycyt’y, •>וחג 
i בעגעז 1*רבײסע כע y i -א ^ ת ^ נ  אי

ז^סטפאר־ איז װאס ז*ך, א — נוול,
ר ^י ט iy צײטען, vלW2:^ר איז מ 3 8

ypoiw 1אונםע זמנז איצט,  i y i ״ םוןy i־ 
^ ^in y J ^1ק 8 טי  ־y::8 ט1yװ י
 בא׳שמן- ױען ^בײט1רוננס־אyט6rצו פיהרט

^ן אזן צעז ט ױניאן 1yאוגז םארלױ ^  װ
ט ^ ^וי ג ײנ  מײ־ פון מ*נסעל 8 אין א

 צו נויטיג איז נונגס־םאר^ײד^הײט,
o 1אוי *עסעלע אס1 עטעלעז n ,איו ױד 

oולt ns טיםיג iyaojra y iy t:m  v ̂ען  זאו
ק דאס וױסען טי i איז ^ i y r 1נא גום 

airv'Dy; o דאס ווען iy i i ױניאד י1 בײ 
i מיט סיטינגען y i צו אבזיכט yoy3i 8E- 

i n ם אוןen8ר8טypז *i v w .ױניאן 
 באמול־ ס*לשע סיט זy<,ײpאסi װארםען

y i ' ' i  i y i8  iv u u n| בענעז i n װניאן 
i *יז y i8  • 8 «p 11אונטז ״יט1סס אין i n 

 ׳y1yc״i ?אםוניסטישעז 8 םון אנפיחרוננ
יטיק.1ק ?ײן דם איז

 דא |yj״i זyאטTקאנד די צװישץן
 ביז זײנען װעלבע *זױנע נעסען, נײע םיל

voipyipy iy# געויעז גיט איצט i p^ און 
in די '^ :o ’D ררזגיען iy£i8i אױס״ זעהן 

fyo"5pw ב דיyמיט* יאיאלסטע איז סםע 
yv'Br i *ז8 שטזןהן צו נלידער n םון 
jyiiyc'^ o 18ם ױניאז אתזעד n .יאהד

עי ^ די ױי פונ?ט ױניאה «נז  נאנ
v n o באװ ױגיאןyז גונג י *pnvD8 י .• m

װ םעםנערס k? 50? פ p s> ויפםהרסזאם*
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י ־ י * מ ־ ^ ״ י נ ע י ^ נ נ K מ
̂בכג מױגעז עתאמ די זאלען ט ב « ארסער חשן

 py>o י1 צײט. yiyiwp 8 ך1י1 כטyל
ŷ 8 געײ^ איז :j8 און w y o  i y i, אייזי 

 םים אדויס iypip בײם^1א yל8 זŷכyװ
i> nyr3 i8, אין אומבא.עטיכיט. נאך איז 

i n װי מעהד צײט, 1איצטינע )y i| עס 
l איז y i ' iD, אנג^גט^גטזג, נױטיג איז 

v r f lv t םאךזיכטי: אוןOE8enyirvD y. 
 1לאנ גאנצעז איז װעז ׳ז8ױנ' 8 פיהרעז צו
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 ווען װי ט־ינג^ םיל איו כיזי, איז טוײיד

y:8> v* די w v f t ניט איז i" P נלענ־ 
n : y v.
8 iy>8Tאונז אעn y ^זיך מיטנליד 

ty^yn װאס װאהלען, די אין זyבאטײליג
:n n  ,:8D£Hy:8i o y i rn iy ii iyo l8ny
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^ yסט טנלי .,מי

'i n y װאוםען, ?ומט \ואס מיטגליה
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* * ס ר ע ד חונ ^ מ מ ״
״גענגסטעד/ א סון

i םען אײב  18P״i n ארגא״ 8 פון 
^ אן פון וױ דזאצי^ מ ע צ ע  18 אי

ױ איגױוױרואום,  און דיסטעע 8 פון ו
o אײגחײט, חעווערדנע : 8 » in אונז 

iy כאויגטען, 8 אן 100 לאהאל 3 8 
t איגגאגצ^ :יט נאך y n  o : y ; 8 ^ y i. 

i אט אפט10 יעזעז1 8 אמאי געװעזעז n 
א?אי דאזיגער  אמאניזא־ ■יאדחס 8 #י

o יי)ןיא ע*י y i אין ױניאניזם סון 1פעל 
v און םוט ט8חyג חאט ;שילאנא iv-ר 

yד o p iy r .r  n  v ױ ?אםײיציסםע און  י
^* נואן y צו lyoy*־ :y iy i83|איז ׳ y i• 
rנגyאמPצ װען vטyנחןנש^• 8 פון רט 

iy פון ריארyט8ס jy o און ry ii ,\V'T)B• 
y בע : 8 i| מאגט1םא 'iy^ 8yi^  d v jv 

vn rB׳ivm ,מעןליר חאט 1װעלכע גייסט 
 ריזימ n טון אויסנויאונג ױ ןעמאנט

typ ,ערשאסט^ V2,vn חײסט v : iy o : 'H- 
o גטyDג̂א יס1רײ מאנער iy p T 8 ii ױ  י

ly א גיאן. iy^ -fi ,האט וו^מס־• גײסט 
 די אין זy^ויכטyײנג1א כח זײגעם םיט

in M yo yp  v o c w o o i't פון o n ־1א 
iy'8 |8 ;יעבען בײטער ^ 8 n װעלי־ ׳כח 

 זyנטyיעסy yנענ8^טyאם; י1 האט 1כע
ly 8 פאד קאגמ צום iyoyo ^  -V2 ל

 fy>prn yסט1yםינסט די אין ותהט.
iy: סא?ערן i : ,.yyניט װײס איך און ׳ 

o אױף אמאניזאציעס םירע אױב y i 
y; אזוי די פון םיעײ :y E iiy װײבליכע 

 גוט y3Py?8 האטyג האב^ ןyאיגדוסטדי
Hט1סציפלי;יy אםפס־םוטיגע און? 

ױ םרויען D. האט 100 לא?אל ו 8 iy j
 םיט ,100 <א?אל זיך האט 1924 אין

m צ&ב*ר*לע י1 םון הילןי l y n y p״ 
ly o cK r, איב^• |8 םים מאסט^1םא 

;1ג^ואל ty; י in p  : y38:E 'i8  y o ' i i די 
i אץ אדבײטס־באדינגומעז לכעyז n שײ 

oד קאנאעד n ,נױ אין װי אינדוסטוײע 
o אױס״פירײטען און יאד?, y i אך  ױני

iy'8 האגטראל  איגדוסט־ גאנצ^ זעם 3
y i i ר8םyp8 אין ט :8 p 'r. די ^  געגנ
l צו און רײכסטע די y W T i n די צײט 

 קלײ׳י״ פון גתפע ילדנ18ב18ב װילדםטע
D iy iitropyE i:8D  i y i טים i n הייוי 

D איז נטyפארטםy1 פאייצײ פון ': n .א 
i — ?אירט סאליװאלס n א•1טא ^  ?װ

y פון רא i- ̂ררעכוגג 1בײטע1א  אין ב
o 1 — ׳פיקאגא n  ivt>*m  jy28iאזי:ען 

i פון כח ןyגיזידט8ארג y i בא״ ױגיאן 
oddvp. יױלדסט דיT (ypD'D y״y j| 

y: טyנדyװyאגג i8 i iy| בעגען i n ײ  י
 •uropyDW8D lyrjmy: זייגען oy ניאן.
o iy i, װvלכy גירטyאיײ אלס זאנסט ז 

 וחנ<״ ת׳פ^ךולײט, yבי8טpס£עyר vלvד
yr ^נ ניט 11יאב זיך האבyשDvאונ־ ט 

n םער׳ן tr ױ פאייצײ, םון  םײגלינג^ ו
ײ און םײדיואך n אױף זyא:םא^ iy ז o״ 
pMynצו ־r̂יאכy.ן
 אום־ דאזיג^ ךע,- האט וראכען 18

D: ?אםף גלײכע• iy 'n y, ריזעד די און 
 בדאכעזyג איז 100 יאקאר פון ?ראםט

jyo האט עס ג^ואר^. ijy j זעהר ראגג׳ 
iy די ביז לאנג '« B  V3w d  y r ? 8 i, *^װ 

iyOOP18Dt? i; ען:,יז כע y i  j y w אי־ 
o אין כח ניציאטיװעד n ^לןאםף גאנצ 

yE»3 גטypyי האב^ — 'na| די אז 
i םון םאכט y i וױילןן 8 פאר איז ױניאן 

iy r8i 3y3, י אז י y ז i  [ynD□ *פא קאט 
y א o 'iiy i צײט fy3y3E,iK.

y 8 1םא בלויז o 'i iy i .אײן צײט 
iy i8 ארגאגי־ די און — סיזאנס צװײ 
tyoip ,Dyo8 c טyװ זאציע y i  iyB8DE8 

iy סיט וועט און זיך צו אביס^ D ''j8 3 
y 'a iy jy 8 זיך :ov צו טהאן i n ײ  א

 איז oy װאס דאס זyצyכצוז1דו נײט
fy געלונגמן ניט איהר irP B iv o in אין 
 ;אויסגעדוכט זיך ov האט אזױ .1924
ly אלזג ג^ויבטyג דזאב^ אזוי r n  y3Pyii 
i מיט דאן y i ארנאניזאציע in i i3 i8 D 

בײטס־1א די צי צוױיפ^וזאםט, נעײען.
:i y ^ i  iy 3 y ט דאז ב ^ױ ײ אז ג  הא־ ז

ײ ?8 באזיגט, ױניאז די מס  גים fypyii ז
yrio| יאהר 8 םיט בלױז ii^yBJP װי־ 

o y i i n סימ ?אמוי i n אויפ־ ױניאן 
iyny:, אמאנײ די צו
ly i 't 1 און ty:'D iD iyי ;y o : ^ ^ : y 

^ :^ ס א ז  און זyטײל v:v2^2*( די צו
 אתאניזאציאנם• גאנ^ס א ^אםצן

oy ttvn  , ly u y iy p ײז 1אימשטאנ ל8ז  ז
1 f y : i ipג יyרyכטy ױניאן |y : :n n 8 B 

y| 1 איז אם1 יג^.1פאדטײ צו n y iי 
iy38לv:^ב  v 18נ?ב81אום ̂y iy iie 

iy 1 םיט אויפנאב^ ^ y i iאינטעתע־ י 
 ־1י1פ םאלי טתיט1נםא8 האט לvש^:
 ־8P ״ער1.1טי ױניאן 1וױיג<ימנ א םאן,

i jy i 'o y p, 3 אוןnayEoyp װי צוגלײך 
 m צו —־ םימ81יםםא?18 טאן; א

ױ נעםונג8ב אין צײס וזלבז^  דױײ 8 ו
 םמז 1ווצלכע םיט ײט^?ע,1אפ yש%̂נ

o האט n y באס חנם צוואפמס נעכטען 
^על א י1 פון פײגד 8 ;אפנעטאז ש

 •1א םאנכע וועלכע בארי^-ע^טיט *לע
 די מון אפ ?יך םײ^ען זויהר^ר1בײטע

iyoV '3 iH  y 'vu ,די 1םא אום םאסען 
8'r jy i 'M ^ j 8 םיחראתםעוזיגמ און 

in yo yo רעחוד בוחנן. •עחוססאדצז 
ijro םע1אזנאמאגיזי די צו דיג n D o m 

wmnm n j w i סח in וױ ין8ױני

t o פײחש
8 jib ; iiy y tD i8 E זײ yP 8 y r8| סון 
o״8 y iy i3 ייג?אין — o n  oyP8 איז 

oy»y 8 געורעזען r i y  n o y iE״i i,); 
i איז עס און y i i r  o y iy י1 נעװעזעז 

v o r iv םים אגט׳צײדען צו צײט yopyii 
yo lyM roy i| ״ רי אט זאהiy  y io y iE־ 

y;jH.| שייגונד fiiDy
: די " *v m, י׳ן8ט האנ^ ײעיכע? 

ly מיט iiH E io y  o o y i8  yiyD8, זײגען 
1 iy tyny i1פא .100 ?א?אל פון פרױ^ י 

ײ lip y’8 |8 געווען סארי איז ו iy r 1גא 
jyi.18’ y iigP סיםפא־ י1 »ון צויית״ 

V 'o 1 פון nאזיגע y i i i j  y j ” ?p איז 
:jvnv: w v אגצר אױך כיסלאכװײז אום 

yגאנצ n ריטען8װ i ’ o m  y אטםאספע״ 
p y>8 n  : ' im o v p *2 .y i״:>yo 'P i

 פאר• 1איה פון ירו׳פה 8 ־־־ יאליטי?ס
iy ; : y i — יט1^ בײ יט1^ מאלי האט 

 אײנ׳טטע־ pnw 100 יאקאי fyהאלםyג
y3’ >iy:'H !8 |yp| סיס־ אמאניזײשאן 

oyo, 3 י?1ציP8 i |y :^ y i־y : n 8 n 8 E 
D y^ '?8 i אין y ' io o n j '8  □ y i מאר״ 

oyp ו און ^י טז פ p חוי n w אמאנײ 
?y« ru  8 i n y פון 1 ro o 'o ני־8ג1א 

 איט־ זאלען yopyii םרויען, זאציאנם
 בא־ צו ז^כסנדפטענױנ ?ײן 1ג8^ט

#נ8ה ^jy און ן1 yo און ?לײנע די א<ע 
:iy o yP 3 8 ii y ' io o n j '8  n y o y i. און 

oy גyװyליכטי־ 8 אומאכ^ זעז 
iy iy i ^צו מאמ i i i y1^־ |.yoאיז א 
i: אבער n  jvdipv םון אויפ^טײג -y i 

ly ii 'o p n o o y i □yj ,האט 1 וועילכע כח 
:i y״»yo| ״לינ.“u):v))*2 vp

v קאםפס י1 w w פון i y i ױגיאן 
^ייד איז o הויפטז in o iy y i8 P ג^וא־ 

o y i \v:y: m ״j y ^ iy r K ,און ^ונא״״ 
i ,100 לא?אל n •דאזיגעד oypypo פון 

y: איז ,y'^8?^8:i8 ױניאן 8 i8 i iy| 
^ נ ^[, רי םון א״ צ(: ד טי ^־ פון ש װ

1D8P o: האט jyo אויס כעז y i o i i 'E v 
y, די געגען r n y r M .אוי• ^ווגאים״ 

T ? iy o איז i n ק opym אײנײו y גy* 
oy רי ז8 ווארעה ii "y38 iy  V " :M בא־ 

V2VP\ סון טײל^ ׳מװאכע די :ר*חן i y i 
 װעט 100 ?אקאה ארגאגיזאצי^ ױגיאן

 אויפג^יכטעט כדפיחים״ ״נײע די פזן
 ,iy?yiiy: ביויז iy38 איז דאס ן.yרyװ

y צו אזױ ^ o i8  ,jy;8T ,אזא טוײפוגג 
iiiy j8 D  iy38D jyy jip. פיגף־ 8 מיט 

vo חונרערט '& fp, ארגאגײז^• אן טיט 
P״ די פח in באלעבט און #םײל ענד 

o״ דעם םיט v " j האט גײסט״, ?אמפס 
o 100 ל%?*ל y i iyoy jE '18 D?8?y3 
ly 1פא ?אמי r w K r w אינתסטרי^ די 

iy3 ״כאװײרים״ די 8  \v:*p די םיט ;יט 
i i j y i o ^  yyj8J;: ארויס׳כי^וס׳ען 

oy3Pyr8 o y iyװאס ׳ iyo זאה \v:vp 
iiiy 8 אגחפ^ D y n K E; די םאר 

y ' io o n r 8  o n i גיט ׳פיקאגא. אין 
 כלוטראזיג?ײט די .Dy3Py?8 געוועזען

opy^: איז 100 לאתאל פון iy גyװאnן 
y םיט o 'n ^די אמם פענדל i3ypypo 

yoc8»i 1װיnנ^סיאז8^טo oy i8  y הא־ 
 ״רעװארוציא:^ י1 אגגעה^ננעז זיך כעז
y iפילגריםס ״ po ־8 פון און יארק נױ: 

y iy i .םעו־ט^ pyo'38 oypypo o y i 
d אויןי ומג^טינ?ט,1א v i 8 קאפ y o 'n 

 8 ״סאכט — און אתיםגעזיריתט, לyהיט
ײ8כ װעג,  םאר־ yװאלוציn די יס,1װ

 די 1םא ?אסף אין toP8 100* שירט!״
*y o p ' i i i y o i ^אליר? y o 8 i! לא־ 

i:y 1םא 1D8P ptt 100 ?אל p iy j8:: םון 
!.^1תסלאנ טyסאװ

v דארף d\ אירא״ אגימערע1ט א נאך
 ־Pyii ,#ז״yנצy1נyט yDinya״ די פון :יע
vo ג זיך אין האט באוױגנוגנ דיזעmv 

V jy i8 io
)rויפך) געקסגזזנ לוס

m שיקאגא׳ר דער אין 1S27 יאהר דער
״ גאלדשמײן א. ם. םון

i y i 1927 1יאה ovn פאt nריבyן 
m in i אין y ^ o c r i  i y i פון i n אײ 

y 8 לם8 גונגy־באװ1yבײט i8 n y B םוז 
iy::inyp'8 וױכטינ* כסטyה גחיס^ iy3 

o 1גא׳8שי? י1 1םא iy3oyo פון i y i 
8'P8J8^ y:iyo j װאיר־ גאמ^גנט יס1לײ 

o iyp ר אין ,1יאה 8 — ױניאןy1לכyי1 ז 
y iiD ;8 ii8  yonoD,:iD8p אין i y i ;ױניא 

 םון yשטופ תעכס^ י1 ײכט1ד;ר: האט
n y ^ 3 i8 iy׳£ e חוצפה o n o iy i ' j  p8־ 

iy און םיגקײט, i i y i ' ' i r D i8  i y i מא־ 
DP80'M — מענט  i y i — איז i n־ 

^ ווען מווארען, גרײכט ײ  אג־ אזוי 1װ
i i y: יפויץ איז :y iiy| 8 און אונפמןנלױ« 

n y i: y;: איז .iyo ipy:i82
 פאר כראיל אײן איז צײם דער תרך

8>y מאל in 8 i iy :  D p y o ^ o o y s אםי׳י 
y38,i v יעני:^ n םאר w v| בלינ־ זיך 

DBypn;::^: i^ n in די אז זײ, נאך 
fypjniv אםוגיס־ די םיז אבזיכ^ז און? 

i אין טען y i 1 צו איז ױניאן ryD8oאײ י 
jp'vpiyw 8 y'y8?’ :8 i ה די איןyפון נט 

i דער y r ,»D,;io8P ,אויב און פארטײ 
ײ y ניט \v:vp ז iV 8 io :8 p| ג א דורךy״ 

)V 2 ^ V\ װענ iy:"T ײ  וחג־ און ײט1ג ז
>y| 1גי{ זיך ypyoK*B8| 1םא y :"p -נידע 

jy j ir o  y i ' i צובר צו 1זאנאyי1 כעז 
i ױניאן. n םון גורל i y i ,װאס ױנאן 

װאג־ 8 אויף jmiy; 1יאה אנסאננ איז
iy«f'0D'Jin8P iy םח ש*ל i ?םאליטי
 y^'DD^8^'’ 1ײ1ט און זײט אײן אױף

ly B 'y i ' i i אויף i y i ^ ט  איז זײט, צװײ
n בײן : y און באשטיםט גאנץ 1יאה 

 oPyory:oDy£ סםקות, שום אהן בולט,
D, 8 י1 בײ ג^יואחס iy3oyoױניאז, י1 ז 

)̂yלV2 איז :i v w m  o ')2v 1א י1 בײ• 
2^ ט אי ײ in טyװאלט1םא ז im די בײ 

iy o ’ )3 i8 פריג־ די םיט אײנידאנג אין 
y* 'y| םון i y i .און בםרט י. װ. ״ג ל. א 

iy:''oy3P8 םיז  i n 1א^ ײ  -באותגוננ1ב
o און בכמ y ii oy נים :jy iy i i Dn?»ny 

Py3 y£ ײנמישונג1א י1 io n £  p־ 'n i3 io.
־ov: 1927 1יאנוא p£ אנםאנג אין '

D׳ די אס ױניאן די 1מי נען iyn 8 םון 
 לבע1װי מיניסטראצי^1א ?אמוניסטיש^

 jy3yj מדטט^ט עסצנסליך זיך האמ
y ir r 8  p8 ph:w v :iv o : 'k  i n אםי״ 

p8 o iy o פ האט ו׳ י  י1 מימ אייניגט18ז
i םון 1^מי1םא איז שונאים y i אינ־ 

1 .P8J8^y^ V* י: 'V K io o 'V D i האט 
y| 1': און ט1אינדאסי £ ' ip ^  iV £ i8 iy 

y םאר DBoyoo P8 באנדס״ p״d״ iy ' ' i 
 װי־ יאר?, נױ אין חברים סאםוגניםטישיע

vo:ת :עלט דאס אז דיג  צו באנוצט ם1ו
iy£oyp83 אויץיס־ האט אס1 ױניאן. די 

:ly B iiy 3 םון שםװם א j« y iB 'i8 פײ 
ry38.i vopyn .o די iyaoyo א געחפען 

iy י1 נענעז אראםעסנדםיםינג o n 3 i8  ־,£
y r חאנדטננ pc די yp:'p .רי באאםסזנ 

iyB'1383 iy, 18 1 ס1םעממן 3 8 iאיז אס 
i 8 צו vpyp די םצד חוך8ם 8 ' l p םימ

i n ײנצופיהרען1א — אינט^געשאנאל 
יג.1־?1ודע1ב א אין ס1^מבע די

 גע־ םט1שא1פא 1אי אויפרעגונג י1
i ך1דו װארען i io i8 in y  i n 8 םוןi פא־ 
lyם סירונג o o y i i  i y i  p װיכטיג?ײט 

i 1םא n פאסירונג, א ;ױניאן 1שי?אגא 
yD ותט װאס 8o iyD 'iiy i| אנט^ײדען 

y r n y D ' 'n  a y i| פון גאנג i y i .ױניאן 
 סזמ־ פאר I8c*pypy םאר?ומען ארןי1 עס

.*1שורע1ע1רעטעד־ט
 י1 באה^טט דואבען האםוגיסטען די
yגאנצ ^ 8 io D 'rD i8  y : 3 לינקע'o y : i 

 ד,1באא תשאינט לי:?ע אײחשענטס,
 אפיט אײן 1נא תים.1מש 1ױצ yp8 םים

n אין ניט 1אי y ' ' i ה.ענט — i y i אפיס 
 װאס 1y1־טרע^שו1רעטאpyסTג8םינ םון
i םון םאתנליבען 1אי y i אדמינײ ארטער 

 איבערגע־ מ׳האט אײדעד נאך yסט^אצי
:1 |y3y:y1 י1 צו ױגיאן י .ypj'pקא״ י 

 פאר־ o:ypy: ניט דאס האב^ םוניסטען
iym n. ײ טױג װאס  ײyn| 1 ױניאן די !

v:vp\ צו צוהימען גיט i y i עזשורי1ט; 
lyoy ומנז ip yD  i n ײער1 םון ניט 1אי 

o: און צ קליױעל iy n y y האבען דעם פון 
o 1אגגעוועג ײ1 y iגאנצ 1ײעy 'n y jy  y, 

i y ' ' i גאנצy א יך1 מאכטBצורyכyגyן 
o און iטאyרpyס םיט׳ן y i : ' i : y 3 8 i 

 \V2$n מאכט ŷנyרשyה דײ אלס פארצוג
iy צו oy<8 ט8הyג ײ1 'n .ײ1 דוילף 

y38 i| י1 באחכט iy o ' '3 i8 ש י1 איןy־ 
1 tyotiy: ,iyaאון טש^לײט שאפ י 

ט ^ ײ ^ ש א^ צו ט  זyרעבBשyג פרױו
 <*y.i צו ײ1 אגט1באאױםט אח אפיס אין
y t| װ1עyהלyן i״i y ידאט.1קאנ i n 

0D3yn i אח האמפײן y i ^;־1אױפרע 
ly און סטער in y j אנגyשטרע::סטyאין ר 

i y i  po y n 8 0 D 'i i y i ױנ־ 1שיקאגא׳ 
 ־18C D־u/3oyo yכטyר גיופע א יאן.

8 ;yon גיטיט כואט; o y i אװyפאײ נט 
y o y iלpyאון שאז v :^ n\ די D iynsyo 

ii8 געגען o y a  i n װאם oy שטy1םא הט 
i n ײ1 םאל אין ױניאן y n p| צוטריט א 
.עלטנ די צו
. ov יאגואר אז ?ומט ̂yט0יםŷז i y i 

i שאן,py^y םון טאג y i א זזדין. ױם 
:iy y i8 ך ציהען טאג'! l y b i n j i i מעמ־ 

o iy3 די צו '^ 'i8״D in 8 iip iy n אםצױ 
ynya| א װאוט. ױיצר i y  vt^oנסט?ײט 
iy'3 די אויף טpדריyאויסנ יך1 האט i־ 

po iy o די D iy2oyo. די o ivzo vo 
l y ^ i און ײטונג1בא די םארשטאנען %i 

rjy iip y i:8P, װאס yp ov| נאכפאלגעז 
i n פון ר^ולטאט I8tfpypy, װעז און 

i 8 ארום y i " i  ר• רועז אוועגט, איז 8
ty38 ז,yמ8םyאנג יך1 האט ^גהיונג i 

tילv הyרצD08Ppy3 1y ר8שטypאון ר 
^ און 1y^yשג im געוועז !יינ iiya, וים־^ 

:o :y iy ה אין אוןpכםטyז vo .i8oopy: 
^o• באלאטם. די ^הלט nyvy ii8 הונ״ 

0 8 V U 8 P  iy ^ i . o in אײן סיט האט 
ly* םון מעהד yשטימ iy u u. 1חyצyר 

y i8 lp| ,חאסטיג^י D '3 i׳i  i y״iy j בלאס

o און iy ' i io i8 D. 1אםש װײס, 1ודע| 
1PP81 iyp :8 iy ; y : n V i8 '  /y;,iy^ i8 

iy אח iy3 ;y אס1 1אי טח. אין yp8o 
iy טיר אז ׳ײן1 אסjyp 1 > אזוי rM 8 D '< 

i .300 ,200 וױיטעי. ט׳צעחיט y i 
 ,000 ,500 גרײך. 1אומעפעה 1אי װאוט

iy i i i8 מיר, .1שטארקע װעיט פאדציע 
8 iy38.i שטיכחןן. 10 פרן טעוזרהײט 
w 1 האשגוגנעז yיש1פ pv^ v,גילמישט יך 

p! ניט מיט i y r״o. װאוטר 10 איז װאס 
i גמיסען אזא אױ \ w p v lv' וואס און 

 ען1וחצ 1yp18שט אלץ ,8ט׳צאהל 1װײטע
y איץ ,1מי iy i:w  jy iyn  lyo^ M yio און 

i l איץ y n y ’ i io״i y i  . n y 1יעצטע 
 ח• א און געװא־עז געצעהרט 1אי באיאם

iy i : y iy j הי<כט1פא האט א־געשדײ1הו 
iy לופט. די i: i8 1אי ?אנדיראט vלmPV 

iyo*:yo ! oyo ײ• ט^שען זיד, קײג-״עז  זו
iy j םרײד. םון ;o y iiy o 8 iy אז! די  ױני

די הריגען ;יט חעגען ?אטוניסטען י1
i i r i y i o' !

1 i y iהאט יג o v o m v ̂ין  W2v:vג >
 mvovo מעהר םאר |yo8o די צו אזש1קו

.i ?ייט, iy o מיט׳ן קאםפסלוסטיגהײט 
pyiiy צו iE831״ jyאין יך :iyvJ8 פון 

i y i -^קאםוניסטיש * .or8*^iy.i
 ליג־ י1 — 1 א ו i ב y ם ט א ג א ם

iy j " i  yp פארצװײםמגג, םון 1װיל yp* 
y.| 1 גיט מפלה י1 נעז ;8 io iy 3 'i8ײער 

y שטײגט. זזוצפה iy i i  o iv 2ovo| בא״ 
 איגנארירט. ארן עיט1י1גע און ליידיגט

y די i:8  ,DD:yK*ii''K oy:P3 vpi'P* 
o םון םיחרט y i ̂אגyט8נ:yז iy n '3 8 J i8 

 ^עפע- ךי אין ג^ט fy3<״p דײוױדסאן,
jyoo יjvoPvn 1 צו 'iiD8P יאדת נױ איז 
i איגטעדנ/רשאנאל. יyooyp83| 1 צו y i 
 ̂״y::'K נארישען, א אפ גיט ŷשlדyנyמ
y זyש i^  לי• מיט םול 1אי װעלכער ^

 V2PV)i ,|yoy?8 אויױ !ל!ולים און נענס
y : ' ' i| םח גימ iy» 'i א אנשטאט •יחדד 

o i8 e n 1אי יאהר פאר׳ז בײט1א ײן1 פון 
 פראפאגאנדא־פאטש״ א pniy: 1נא אס1

iyp" אגטװארטליכ1אוגפא םוןy באזזוים״ 
i אויף oyp808 און טונגעז y i איגטער״ 

 ־vי איז אםיס^ש. y1איה און שאנאלyנ
y  ̂ □yjאגט ט1םא! i y, 1א jyp ov ניט 

ײן D,כטy1 די םיט שלום קײן ן iy3oyo y 
 ארונט^. 1בי זyמםypבא ײ1 ארןי1ם׳

fy in רy1 פארט iyo8*i8 ײ^n y־opv אין 
 םאר״ י1 ^םבערס. צוױשען צוטיילם

o די םון ט?ײטביטער iy3oyo נyאן מט 
םד•יג א  1אי <ופט די כארא?ט^. זyשט̂ו

 •y'צו iyp װאס ,1פו?ווע מיט אגנ^לט
i n םינוט jyi'i8^BDpy. שמ עסyקט 
מלחמה. מיט

o קומט םארטש מאנאט אין jy i ' t n E 
mvy o שי?אגא. נאך !יגמאז v D y iiK  iy 

y i| םיטיגג iy  .iy^8P8> n  po אפע״ 
i צו לירט y i פיהn1̂םס8רש l  !א״ ײ8

yp\ שי?אגא׳ר די ארײנםיהר^ ניט oyo״ 
 אלס אז איז ברודער־קריג א אין רשיפyב

po i y i i ' o טייל 8 1אי װאס ױגיאן א 
i פון n 1אינטyגyאס1 1אי שאנאל i n 

lyD y irm o  ly o o y i: צו iy : ' i ' '8 i8 o 
̂גן נאך און יך1  yלכyװ שונאים די שםיצ

iyooypK3 8 די: 'y n ' i  .iK:8D’y : iy o־ 
y " i\ געװעז 1אי iy t o iy  i y ' ' i. חוצפה 

 אין 1פרע באגריסוגג. ײער1 געװעז 1אי
 *y: ײ1 האבען װיידע, װי אונפארש^שט,

 די סאבאטאדטיױלן צו םארזוכעז ‘מאכט
טינג^ y םי iy ' ' i נאכשלע״ געיטװאדענע 

y i:yo מײמאך iy38.i םון :עשלצ^ט דך 
טײ םאבעז צו צװײטען צום מיטינג אײן

DiyoDin y‘’y :8 'oyo8 io  y iy '» i .pyo 
P8 צו געווען !יינעז ניס^ס i y i צײט 
p8 די םארכאפט yרשטע im > i. יגםאן! 

ײ האט o ז :y i8 iiy i, דאד־ ותינצז ךײ אז 
i 1פא וחשבון דין iy3y:08 פען y ' ' i ׳״l y i־. 
 יךfypjm 1 ײ1 אויב 1א בײט;1א 1נע

^ ט ױי  אינ־ די טyװ אויםםיהרען, אזוי ו
 oy לוננ.yשט א \vov: שאנא^yנ1yט
 א1א iyp יאננ 1א ?יאר, געוחגן דאן 1אי

 18 ׳|yo^Kii8 ניט 1צושטאנ באאטיש^
P די 8 : 8 r y y w r K װyט ^fy i 8 נעמעז 

^ז שט^דוגנ yנגyשטר סצונ  ױנ״ די ארוי
 אונפאראנםיוארט״ די פון נטyה י1 םון יאן
םי׳ידלאך. איז אינגיאף ע2ל'

װאך) yסטpyנ (שלוס

ען כ א ס ז א ר װ ה ט אי ג ע ען מ ם ױ ו

o געםאבט האט װער y i ערשטען 
>׳ םטעטפ

 צו אויסגעשראנפ חןזט װאס ערשפער דער
 דעי געװען איז בריף אויף סטעמיס ?לעיען

is איז ששאלמעיס׳ דזשײטס ענגלענדער, a t. 
 רעגי־ ענגלישע די וזאט ש*עשער יאחר 6 םים
 ■עני׳דיגע םיט ?אנװערשען ^;עדרוקש רוגג

 קאנװערםען די חאט עולם דער אבער ׳סשעמ£ס
 געחאלשען אלץ הן̂ש מען און געגליכען, ניש
 חאם ̂םעריקא אין םטעמגס. לויזע נוומןן אין
 צופ אײנגעויחרש בריף אויף סטעספם טען

̂ל ערששען  גלײכש או:ז כײ און ,1837 אין ם
 אלײן ארויפ*וקלע«ען חױם עד ■ובלוקום דאס

 געסשעםפםע ישען קד «ך אײדער סשעמפס, די
קאנײערםען.

 —אויסזן אן איז מיןראד אז ״אימר װײסט
 אגזת׳י אן סינארעש, בא׳שעם׳טער געװעחנליך

 “צוזא אגגענעסםםחנ די ס׳איז םײםםערװערק?
 טאבא־ שעיקישע פי«סשע די פון םענםישונג

װאקסזגז• װאס קען
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 כאארד עקז. דזש. פון םיטיננ לעצטער דער פראקטיש, און, זיבעטער, דער
 אנפאנג אן זין־ פאנגט קאנװענשאן, דער פאר אינטערנעשאנאל דער ®ון

 עקז. דזש. די װעט םיטיננ דיזען כײ הױז. ױניטי דער אין װאך נעקםמע
 װאם רעפארט, צװײ-יעהרליכען העכסט־וױכטיגען דעס צונרײטען כאארד

 ױניאן אונזער פון לעבען אין פאשירונג באדייטענדע יעדע כאריהרען װעט
 יעדען םאםעגט, דראמאםישען יעדען קאנװענשאן, פילאדעלפיער די זינט

 ביז 1925 דעצעםבער פון דורכגעלעבט האבען םיר װאם טאג שטורטדיגען
טאג. צו הײנט
קאנװענ• האיאהריגער דער צו באארד עקזעקוטױו דזש. פון רעםארט דער

 דאקו־ חיםטארישע װינטיגםטע די פון אײנער זײן צװײפעל, אהן װעם, שאן
 װעניג נאר ארויםגעכראכם. איז עם װען האט ױניאן אונזער װאס ןסענםען

 כא־ ארבײטער דער פון געשיכטע גאנצער דער אין האבען ױניאנם םרײד
 אזא יאהר םאר א פון פארלויף אין דורכגעטאכט אםעריקא אין װענונג

 ארגאניזאצין די װי פעריאדע שטורטדיגע
 לעצם׳ די פון פארלויןז אין םאכער

ךך םאל, אײן װי םעהר נעשםאנען קאן
 איהרע און אונםערגעהן, זי װעמ אט אט, אז האפנוננ באהאלטענע א טיט

צוזאםענברעכען. איהר פאר נעציטערם שםערץ אםענע טים האבען פרײנד
 אונזערע ארגאניזאציע די מעהר, נאך געכליבען. לעבען זי איז דאך, און

 אכער אוםנאשעדיגט, נאנצען אין ניט אויב ארוים, פײער העלישען פון איז
 צום חשק םײערדיגען א םיט און הארץ, געזונטער א און גאנצער א םיט דאך

 אטאל• סון טעג ױננע שעהנע איהרע נאר אין װי פונקט נעדײהען, און לעבען
 אונזער פון קאםף דיזען פון לײדונגם־טעג, די םון געשיכטע דיזער אױף אם

 פאר־ צוריק לאנג ניט דא זיך האבען װאם םשחיתים די נעגען ארגאניזאציע
 צוערשם איצט װעט רעפארט דיזןור וואס לעבען, איהר אויף םאםסען

 אקטיװע אונזערןן איצט װארטען װעלט, דער פאר ארויםברײננען קאםפליט
 ארכײטער דער פון באאכאכטער ערגםטע פילע זײ םיט צוזאםען און מוער,

אינטערעס. טיםען א םיט אלגעםײן, אין באװעגונג
* * ♦

 אבער, װעט, באארד עקזעקוטיװ דזש. דער ®ון טאגעם־ארתונג דער
 וױכטיגע זעהר אנדערע פיל אנטהאלטען קאנײענשאן־רעפארט דעם אויםער

 עט־ םארבליכען בלויז זײנען קאנווענשאן דער אםת,.םאר םאקע פונקטען.
 קאנװענשאן א פאר אז זין־, פיהרם ױניאנם אנדערע כײ און םאנאםען, ליכע

 אכער, ױניאן אוגזער ארבײט; אלגעםײנער דער םיט אם זיך טען שטעלט
 ארבײט,' צופיל זיך פאר האבען םיר — װאקיישאן, אזא ״אפארדען״ ניט קען
 אויפבויאוגנם־פרא־ אונזער םארריכטען, היזק םים װעלם א גאך דארפען טיר

 זייםען אלע פ־ן זײנען םיר און םארטיג, ניט װײט זעהר ווייט, נאך איז נראם
 םארשיבע; נים קען םען װאם פןאגען,. און פראבלעםען. םיט ארוםגעריננעלט

צײם. שפעםערדינער א אויןש
 טאגעם־ארדנונג גאנצען דעם צונרײטען טיט ניט דא זיך פארנעםען םיר

 שכל, דעם אויף אונז זיך לעגט עם װי ;כאארד עקועקוטיװ דזש. דער פון
 נײעםטע םאטע די פון פראגע די אױםנעטען זיכער םיטיננ דער װעט אבער.

 זייערע און קלאוק־דזשאבערם די צוױשען באציהונגען די אין אנטװיקלונגען
 איג־ די באריהרעז זײ װי נאגזירליך, ווײט, אזוי אריףז םאב־םאנופעקטשורערם,

 םאב־םאנופעק־ די אין כאשעםטיגט זיינען װאם ארכייטער די פון םערעםען
 אנצודײםען געלעגענהײט די נעהאם שוין האבען םיר שעפער. םשורערס

 װאם שאפען צו חשק הײםער אםאליגער דער איז דזשאכערם פילע בײ אז
 אפנעסיהלט באדייםענד שױן םיזאן יעדען קאנטראקטארם םעהר און םעוור

 ציינט טרייד אין «ז און צװײ, אדער יאהר לעצטען פון פאילויןז געװארען־אין
 םײ אוז אינםײד סײ שאפ, נרעםערען םאר׳ן נײגונג א איבערהױפט זיך

י , אױםםייד.
 פאר קרעפטען אלע טיט ארבײטען צו אנטשלאםען םעסט איז ױניאן די

 ערםונ־ צו אח אינדוםטריע דער אץ שאפ גרויםען פון צוריקברעננען דאס
 אמ װאס טרײד, קלאות אין עלעםענט קאנסםרוקםיװעז יעדען םעיען
 איג־ וױכטינןן אונגעהייער דיזע פארװירקליכען צו םאראינםערעםירט עתםט

 אוכד דעם םמ אז אײנפארשטאנען, אלע זײנען טיר רעפארםע. חסםריעלע
 םויט־ ױיז אבער װעחח, פטור טען םוז שאםקע פאראנטװארטליכען.כוטלעג״

 םיר םייחמ צײט, אונבאשטיםטער אן אויף םארשלעפען זיך קען אירםײל
 אריבערנעהן אנפאננען װענ פלאנסעםינען און פראקטישען א או̂י װעלען

| y y ״ ,y , ׳ טאן. צו רעדען פון
 אין כאגראבען ליגט ״בוטלענ״־שאפ דיזען אט םון װארצעל סאטע דער

 שעפער קאנטראקםמנ די אין ספעציעל קלאוק־טרייד, אין װאם צרח, דער
 עם גערעדם, פשוט׳ער אדער, פראדוקציאנם־קאםטען, גלײכע קײן ניטא איז

«r תשא־ די מלאכה. ליץ זעלכער דער םאר וױידזשעם גלײכע קײז ניםײ 
 צו כאנוצם איםער אוםגלײכהײט דיזער םיט זיר האבען נאטירליך, מןרס,
 צוליכ אװ, צװײטעז, א און קאנםראקטאר איץ צװישען קאנקורענץ שאפען

 אז איז םעם צװײטען א אח ארכײטער םעט אײן צוױשען םילא. שוין דעם
 נעיענ םשונח׳דינען דיזעז צוליב און אופן, אזא אויף טאקע און שאפ• «דער

 זיד ארױםיאנען קאנטראקטארס די דאס זיך פלענען ״נאנדןןל״, דעם נאר
p אליין t כאל־ ױיערע פאר דחקות שאפען און צרות אנםײז אין כיזנעס, די

 גלייכט הײםט דאם ארבײםער-קאםטען, גלייבןן אײנצושםעלען •לאן א
 יארסער נױ אמ ש־^ער אלע אין ארכײט ליין זעלבער דער פאר וױיחשעם,
 אנםייל זאלען אעדוסםריע דער םדן עלעםענםען אל;י װעיכען אין םארקעט,

רען, דוךכנעפיהרם פראקטיש זאל װאם נעםען/און וואהרשיינליך װאל^ ו̂ו

 *וױיפעל, tne װעפ, גפארד עשז. .wדז די װפפ וונקט, חיכםיגען % גאך
 ד»ר אץ פרנאניזאןױפנס־טעטיגקײט pa »ר»גע די זײן װעט אויוגעסעז,

 • גפר חיגויכפען> «ילע יייז איי״ •רפניעס דרעס די דרעם-אמדוסםריע.
 גי* זיף יאנדר קלאוק-לאגע. די װי •ראניעםע ארגאניזאציאנש שװערערע
 קיאוק״טרײד דער איו *וריק, יאחר עטמכע םיט ערשט כיז אז פארנעםען,

m אמאניזירטער פאלשטענדיג א נעװען יארק נױ אין e שעוער דרעס די ן 
נעסטע די אין און ארגאנידרם, גאנצען אין נעזוען דט קײנםאי אכער, זײנען,

 רואינירט חאלנ ארגאדזאציע די חאנען ?אםוניסטען די אײדער נאך ונייטען,
 דעסי אונסמןר חעלפט א װי טעחר געװען דט קייגסאל ןס־טרײד ־

ױגיאן. דער p» רשות
דרעס־ חןר איז

 פעלד נײעס אוסגעחייערען js ױניאן די חאט אלזא, דרעס-טרייד, אין
w כאארכײטען, צו u אײמעפוג• יאחרענלאנג פאר חאנען באלעכאטים ױ 

 דעם אחוץ און ױניאן, דער םצד באװעגוגג סעגלינער א געגען ױך דעװעט
 שעיער ניט-יוניאן דיוע אין נאר װאו נאקאנט, אלנעמיין איז עס װי דאן־, איז
 ,ליגקער/ זאגענאנטער א סתס אדער קאםוניסט א הײנט זיך געפינט עס

 שטיל, דער אץ םײ pa אפען סײ חעלפען, זײ אז זײן ױכער שוק םען םעג
ױניאן. דער אוגטערגעבען דארפען דט זיך זאל ער אז נאס דעם

 *װײפעל יןײן איז דעם אין — םיזאן, דיזען װעט ױניאן דרעסמאכער די
 ®אר• צו דרעס־שעפער די אין תאםפײן העפטינען א אנפיחרען — ניטא

 נייע פארנעםען צו און ױניאן־שעיער אלטע די אין #אזיצ-ע איחר שטארקען
jp דורכנעפיחרט װעט קאםפײן דיזער אויכ אבער, פראגע, די שעפער. y u 

װאחרשײנליך, װעט, םטרײק א אהן אדער סםר״ק דזשענעראל א דורך
װאך. נעקסטע באארד עקזעקוטיװ דזש. דער פ־ן װערעל אנטש״דעט

* » •

 לאגע די באטראכטען גוט אױך צוױיפעל, אהן ױעט, נאארד עקז. דזש. די
̂זס דרעם און קלאוק עטליכע אין  האבען םיר יארק. נױ אויסער םארק

 אץ pM םאנטרעאל טאראנטא, נאססאן, אין שליכטען צו אױך •ראכלעסען
שיקאגא. אץ פילאדעלפיא p* דרעם־טרײד דעם

 ארוים־ איםשטאנד דט אינטעמעשאנאל די איז טאםענט דיזען כײ אםת,
 אכער, איז, געלט םיטלען. פינאנציזךע גרויסע היט שטעדט ױזע צוהעלפען

 לא־ שװערע א פארנרינגערען װעגען זיך האנדעלט עס װען אלעם, ניט װײט
 װיכ• א םך א שפילט פיחרערשאפט ערנםטע געזונטע, און םיטואציע, קאלע

 דאך װעם דאם pא לאגע. יעדער אין כםעט נעלט־םיםלען װי ראליע טיגערע
 די װאם טאטענםען שװערסטע די אין אפילו אז אפלײקענען, נים קײנער

 יארק, נױ אין דורכגעםאבט האט אינטערנעשאנאל דער פון פיהרערשאפט
 ניו אויםער ארגאניזאציעם די העלפען צו אנטזאנט גיט קײנםאל זיך זי האט
כחות די איכער אפטםאל טאט, און ראט םיט יארק

 כאארד עקז. דזש. דעם פון םיטינג חויז ױניטי דער װעט שליםליך, און,
 ארנא־ צו אויפגאבע דער םיט קאםיטע א עחױילען דארפען אויך װאך נעקםםע
 דאס םאי. אין אינטערנעשאנאל דער פון קאנװענשאן קוםענדע די ניזירען

 א פאר װאס כארעכענם םען װען דזשאכ, קלײנער קיין ניט אױך איז אלײן
 ארגא- אונזער pe פארטשריט אץ װאוקס דעם פאר ?אנװענשאן ,װיכטיגק
 א דורכצופיחרען pא ארגאניזירען צו ױץ. װעט קאנװענשאן דיזע ניזאציע

 פעהינקײט טאקט, םאםע א פאדערט װאס ארכײם. שטיק א איז קאנװענשאן
 זאכען, צוױי געלט, pא צײט שפארען צו אזוי װי ערםאהרונג פראקטישע און
פאראינטערעםירט. שםארק זײן װעם ספעציעל קאנװענשאן דיזע װעלבע אין

שאפ־טשערלײטע מבח

fyji\־

ײ | י r ״ ׳י i ן וןי * \j 1 יי• י■ יי י L i J i n 1 r j
 «נםײי זאיעז אעדוסםריע דער פון עלעםענבזען איע וועיכען *ץ םארקעם.

 וו^הרעײנליך װאלט, ויערען. דוךכגעפיהרם פראקטיש זאל דואם געמען/ארן
 איז פייאז אזא איבעל. םונדאטענמא^ען דיזען אסצדשאפען געטראגען כי •יל

i פארנעשלאנען שטױכען. אלגעטײנע אץ לאננ. ניט 8ל p • w w S- ™ 
ם עקזעקוטלוו דזש. דער אז םענליך גאדן איז עס און זיכס«ז. ד?נט ^ ײ א א  נ
® ■w w j d g ווערםועד א פאר װאם אפשעצעז און באטראכביען גום S S 

ױ זױגז,*אץ *we ען 7 װעריוז• דורכנעפיחרט לעבען אין קען ער אזוי ו

 כײ טרײדס ^רגאניזירטע װעניג זעהר דא זײנען עם אז אונז, שײנט עם
 דארפען שאפ־טשערלײדי ז» אדער שאפ־משערםאן א װא־ לאנד, אין אונז

 און םרײדם, אונזערע אין װי איבערנעכען $זױ און שװער אזוי ארכײטען
 זעחר ז־א זיעען דאפיר אורזאכען אנערקענונג. אזוי-װעניג דערנײ קריגען

 קלאוסם כײ םײ אונזערע, שעפער די אויגען. די אין זיך װארפען זײ pא פיל,
 באלע• טיפ ד;יר און נרױםע, קײן ניט םייסםענם זײנען דרעםעס, בײ םײ און

 אז אזא, שוין איז טאן, צו האבען צו כסדר אוים קוםם עס װעלכען םיט באס,
 ער אויכ םענה׳ן, און האטפערען און רמנגלען זיך איטער טוז טשערםאן דער

ױױאן אםת׳ן «ן אויף שאפ דעם המלטען און טשערטאן ריכטיגער װיל^זי^א

הײנ־ םשערמאן־אטט דער א״ז שעפער דרעס די אין און קלאוק די אין
 בילדינג• די אין אדער פ8שין־ש8מ 8 אץ זאנען, לאםיר װי. נעװען נים טאל

 pe סימבאל 8 כלויז דער8 םט,8עהרעז־ ן8 װעניגער אדער טעהר טריידם,
 אןן קאםפס־דזשאב, 8 געײען איםעד דאם איז אונז בײ פ.8ש אין ױניאן דער
 צופריחונ- לעםען8 וױיל דזשאב, זער8נקל8ד נאנץ 8 אויר פעלע םײםםע אין

 דזשאכ דעם אין חאם דערצו און םעגליך, נים ק״ינםאל ראר איז שטעלען
 םים אז ריזיקע שםיקעל 8 נעשםעקט הרען,8י כעםםע די אין פילו8 איםער,

 סומ באלעבאס דער װעם שאפ־טשערםאן איבערגעגעכענעם שטרעננען, 8
אפרעכענען• ױך װענ, יענעם אדער דעם אויף סוף, כל

 אםת׳ע די טיר םײנען טשערלײםע, װענען 8י רײדען מיר ודען טירליך,8נ
o נים און םשערלײטע p אונזער אץ רען8מים8ק לינע8אט די ם8ײ רנ ערב 

 זאגע־ די צו םענשלעיען8צוז ג8נערשט8ד און םאנטאנ יעדען פלעגען ן8יוני
 רטען8ד םלדגען pn םיםיננען*, םשערליים שאפ דרעם און ״קלאוק נטע8נ

 זוי8 כעז8ה םייק-םיםיננען דיזע קעםעל. פאליטישען ז״ער אויף פײקען
o צײט 8 אויף ר׳םיאום׳ט8® p נאנצען p® m e צוליב ן8פ־םשערט8ש 

י ם8װ קןןםעדיע בילינער דער  18 כט8געם איחם p® בען8ח םוניםטען8ק י
 W איחם פון זיך בען8ח און רען8געײ “״דיםגאםטעט זײוען זײ פון פילע

 ווען סוח 8 נענוםען בער,8 האט, ף8כל דיזען צו אפגעשאקעלט. גאנצען
 PD P18D8P רםקע8טיס8ק די הרען8י8ר8פ האבען ארבײטער אונזערע

ארייננעניםעז צוריק ױניאן ײ האכען און זייערע^אפיםעם^רוים^טריגען

 שאו דטם װידער שומ םיר געפינען יאהר לעצםען פון פארלױןש אין
 אױןן טאקע און שעפער, אונזערע אין קאםפם־פלאץ ױין אויף.

ר  ער דזשאב שװערען אוםנעחײער אן פאר וואס pn — ניע ל ערשטער ז/
■ ׳* 'י y הענט! זײנע אױף עם חאם

פאר־ איז האט װאס כאלעבאם. טיט׳ן כלויז ניט רעכענען זיך דאר̂ן ער
זימע נעווען זאטעל אץ זיינען קאםוניסטען די װאס יאהר פאר י ן פ, ף לו

״י דאףח נארער שאפ, אין ארכײטם־באדיגנוננען ױניאן םאכעז צו  3“ ,י
 פח שונאים “לינהע אפענע און באהאלטענע ביםעל די p® צרות שםעהן

̂  םלם Tnvi דארף ער ;שעפער םאנכע אין נאר לינען װאם יוניאן דער
 ארבײ- צוױשען שא• אין דיסציפלין װניאן בעסערע א אײנצושטעלען כוחלת
ד ויאג»חאבעז^דר םעי, יאהי עטליכע *

ױ את ױניאן זייער כאשםוצט םען ן א« םפם ט םעז דו ז כלו  ®ח םאכם מעז ו
כלאטע. און W ־־־ חייליג געװען אםאל איז זײ כײ װאס איעס

 פוויגעסען יאחר «אר לעצטע די אץ ארבײטער זיךמילע חןרצוהאבעז
̂זדט ,ןרע ז ײ ארגאניזאציע: דער צו פליבטען ע פ  פארמוסטז זימ חאבעו ז

m מז ־ י חי m כדפדנגען, ױניאן אין w אטענדעז ^ V״ 
 באסטספטז אױם ממג אח ®אג םען דא̂ק אלעם דאס אט דס. ד לע*
ןןין• וו דערכײ אדיפלעכעגדמ אויסשמעהן, םען דארף אלעם דעם פץ
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קאנבאי א • םארא און &אסט t לואיס
p זד n דאס n r n i.\ חאפ פריה׳וו 

ץ1*0« רים » / tfirmn י י•8 01ײ1 ו
ו «יו פינבפי א. י»י9 ״ ס׳ n מיח איתר (u גצ ®י  « pdwmjs tm* 
•is  ts e u v s n  pe m ס  פאסט ®׳ ײייי

W *תײ '״ןשסארמן.” in 8 סים 
w, 8? מרשײזתנפם ץ ;■ s ro a m 

״  W8i ױיוי פרציחומ, נ»זונר«חנ »
W !ײ iw״i וועמן ןן״ועחן 81,1808181 

 *w זיי חאנ״ו מנפגס «1»ױשײמג»רםי
 פר״ תדיג־מװאותנן ז״ערע »ון ״ענם,

i אין חאמן <»ר m n רניי-8 תר פון 
 אײ|*או|' מן8אימרג«ל באיחונוננ «ער

 ו״8® יור 8 טרויער״שםיסװו. דערועלנער
 איז •אסס פ. מאיס יפזױנוס.

ת י.8ק*גנ m ס»ר» סון עיטער  אנער נ״ו
 י8® חאם ס81י מר פונ׳ס נעווען ז״נעו

 סעריקא8 ®ון נווומגמג ארנייסש־ דער
 ידסירונידט איז חלוסות נע׳הױם׳ס

װיריןרינקײטען.
**•

 תגיןן 1יײ אין איז ■אסס ס. ױאיס
 שסוםע. •אליסישער חױמר »«ו נעהוםען

 סרע• חעכערע די אויף נעװען •**וין איז ער
 is נעװעז איז ןר לייםמר. לען8יצ»ס *״

 צװײ די אין נד.8ל »י| •דטיניםםראסאר
rילn דער ®ח סערםינען l8  ־8רooיניoד0

r t, דער »ם*ר וױלסאן, נ. ווען«ױלי»ם 
 יז8ט ױנייטןד די ®וז םעלרעט«ר נע:ער«ל

 •רנײסס-טי־ רער נעווען איז וואירלערס,
 חוד מומן ■אסס פ. לואיס איז ניסםער,

 ארנייטס־מיניסטער׳ס יינס חױים־נעחילוי
 יו8 סןקרעםערי ״אםיסםעגם ל*בינעט.

o םיסעי. ז״ן נעוחןן איז ר״,8ל״נ p 1אי 
 שװערע די ,1הרע8םלחםדו־י די אין נעותן

 רס־811 אידעאליססישע סאר יאהרען
 י־8 דעם •»ר •ראנתסץן די םיחרער.

o ר8פ נד,8י אין נײםם״םיניססערױס n 
 לואשיגנםאז, אין תיארטסענט ליינאר
in נעומן זײנעז n jw ,סעחרש־ װי;תיםע 

 אוננע־ נעווען • זיינען פארװיקעלטע, װי
 אינדוסטריע m םיז גורל רn הױערע.

 וױנםינער נעײקז ד8י 1אי תוזוײם איז
 די י1אוי ארסייען די סח נורל פונ׳ם

o סאר עראכס־םע^ר. n נעומז זיינעז 
 איז סס8■ פ• לואיס קאםיםיעס. כל׳עריײ

 האמיסיעס. סך 8 נאר פון נשסה די נעיוען
 iv בח א נעװען נל קודם אבער איז ער

o תנולױען n אינ־ אין קיאםען־סאס!״ 
 ארנײםער די אז )זוי8 לטנעז, דוסטריעלען

o דורן־ י8ז נאװענוננ n גע• װערען 
 און ער באפלינעים. געםוטינט, שטארקט,

 1צ נעתיסען זיינען |80װיל נ. װיריאם
r דעד איז סאכט e in:: רעזידענם םון■ 

n דאנה א ;אר וױיסאן n 8® ארבײטער* 
 קרעםםיג־ ליסישער8■ דעי דורך װענונ;,*

”^l8 8 אײעריקאן די װאס תײט in 8 Bמ 
i״o םון און ט,•8נערי דא) האט י״נאר n, 

 מילי־ פון װי גוס זוי8 ■אסט ס. לואיס פוז
 *83 ארב״םער די ט8ה ז,8וױיס ב. אס

 — באלױהנוננ איהר ;עז8געקי װענונג
דינער^אפט. ט־י־ע

*♦
 וױ פזוי פאסט׳ז, ם. לואיס ס׳איז

 צו אױסנעתומעז וױלס^נ׳ען, ב. וױייפם
 םון בליק אונםער׳ן פדאבע א םאר ̂טעהן
נע־ ס׳איז װײל דוקא, נים יאנד, :אנצען

^ וןר f — לוױץ^ (נװײ ר-  •#ר ■דוי/
ען י י ז נאוחאמנ) #רנײימי חר P* י

לאנג ח. ®ון

 די — צ״ט אױסעתעװעחגליכ^ר אן װא]
fm ס׳איו סיחסח. w אורזאכע. אן נאך 

ײ פיט  דער אגגעחויכעז דאך זץ־ חאם ז
 דעפארטםענט. ליעאר פמדעראלער

 ארבײטס״ כאזוגדערמר ין4 איז פריחמר
j דט םיניסטמרמם v iw. געװען ס׳איז 

 אוז ארנײם פאר דעפארטסענט אײן
̂ט מריחער יאהרען pe חאגדעמ  אר״ מ <ז
 גרױסען א אנגעפירןרט נאװעגונג נײםעד

 אדגײטס״םײ נאזונדעחוז א פאר קאסוי
 רעדרוגג. סעדעראגער דער אין גיסטעדמס

 גאמ־ סעמוער ח^ט יאחרען און יאחרמן
 •ר#י*;*:דא ̂ םדע סאר געפיהרט פערס

 ק^גגרעס־ םאר^ידענארטיגסטע די בײ
 אויפגע־ דעם װעגען ער איז קאכדסיעס

 רעפוכלײ א געורען איז ov צי טראטען.
 דעמאקראטי״עער, א צי ק^נגרעס, קאגמר

 פארשײ• די פארא״ניגם חאט נאםפערס
 תרעםטען געזע^אםטליכע דעגארטעסטע

מן איחם חעיפען צו ױר  ם׳חאט דעם. פאר ו
 בא״ ארכײטער די אױסגעםיחרט. ענדליך
 ״דעיארט־ דער געװאונען. האט זרגגונג
 איז לײכ^ר״ ענד קאמױרס אװ םענט

 אײג״ ס׳איז געװארמז. פאגאגדעמעטײלט
 זמלבסט^טענדעער א געװארען ג^טעלט

 די אלײן. ״לײכ^ר״ םאד דעפארטטענם
 אוגיי שויז םאמעקומעז איז אײנמטעלונג

 אדםיניסטרא־ װילסאנ׳ס ■רזגזידעגט םעד
 װיליאם ארײן pn» זײנען נליץ• און #ציע

ײ ואסט. ס. מאיס און װילסאן נ.  חא־ ז
 באזונדערע אי ארויסוױיזעז געדארפט כען

 ארבײטס״ זעלםענע א אי פעחעקײטען,
 כדי אינטעליגעגץ, טיפע א אי זאכמײט,

 ײ קריגען םיניסטערױם ארבײטס דער
 רעדעס זײנע אין ■אוויאריטעט. נויטיגע

 גענע־ מאל איע װילסאן ב. װיליאם חאט
 קאלעגע זײן צו תרעדים גאנצען דעס נען

 םאדפטאר־ איצט חור פאסס. ס. לואיס
 גע• אלזא, האט, פאסט ם. לואיס כענער
 םאר גע^ויכטע שטיקער גרויסע שאפען

 בא־ ארכײט^• דצר pc ירעסטיז״ע דעם
 ער האט נאםינעל לאנד. אין ורשכונג
̂לו  מיט טאז צו געהאט וזויפטזעכליך אם

 לייבאי םון אפטיילונג אימיגראציע חןד
ער זזאט אסת׳ען דער אין דעפארטסענט.

טײיוננ יעדער איז םיחיעז געלאזעז זיך אי ***
 איםינראצ-ע־ די פארװאיםען זיין אין

 איז רטמענט8דעי ר83לײ פון »טיילוננ8
i נעמעז ער n רי פוז פוײינד נרױסער 

 םעלקערשאםםען. איע פיז איסינראנטעז
 יאחר אין אסט אין אריין א-ז עד ווען

 אײנװאנ־ גרויסע סײז שוין זײנען ,1914
i i n־::i r e 8 io r אםעריהאנעי די צו 

 אויסנע־ האס נלײך געקומען. טינ נרענען
i און װעלם־םלחסה י1 נראכען n םײער 

i ים׳עז. י1 פאחפטעיט האט n «י1נעל 
i האבען וועיכע י1 םון n אייראיע םון 
 ויפ1נ נעווען אבער איז ארױםגעכא»ט זיך

i 1נעמע אן1 ס׳איז נענונ. n אציע1איסינ 
t 1 אגגעו־ופ׳מ I8P װאם ,1יא1«ע n in iי

It
,rtm nw ,״^  ®רײגמיו א איסיג!•

י ניי ®גיס  1פא איז אניעײלע ®יז Ivin® ו
 סנעציעל גע־וען איםינראנסען יענע

ro p j. נאר ניט זיי האס ■אסט ס. לואיס 
1• aו1ײ  אנטקצמן*משטעלט, ■גיס מי

i אין 1נא n טאקע •תיגדלימײט 
 איו נעוױס רײננע:«נ«ן.8• גשסח׳דינקײס

v״3i8 זיין ;^ o o או;ט«ד ;«װען o n
 V’VBII’O'K 8 *ז8 י?«1«08 180 18 ליק3
 *8P»;1 18'1«08 «י1 180 |18 ל«ם,381•
 י־־אניעס. עמאנאדי.*ער |oD8n»o 8״3
 *001811V1 T18 18 80 1אב« חאס 1«

08»t'8 »pn 8 גיטא cpsv11 זױנס• 
i ״ש־עמדע׳/ n 8 הײ;ט פון ס־עטיעי't 
i »08 i n׳i»;8P דא־נען. פון »i האט 

 ״oo׳’3־i8 זייו בעי’8 ט1יי1נ«ש« שוין
 ״81ימיג81ד« שו) i»o?8iii8c לס8 ליגיע

 ס־18דעי ליינאד פמ׳ם ציע״איט״לוננ
 iv ייד?ײט8ו1 םעגשרינער 8 פים ס«נט

ש. «ז1׳« נוזחודמנ

i אין םערעס p ,ױניאן pn װעקענדיג o p גײסט אלטען שלאפענעם1פא
געװאונען pa געקערם בערנ אםאל חאבען ארבײטער אונזעחן װעלכען םיט

i די p  p® 3 n p iiK V 8 װעלם. נאג»ןר 3
* * *

j״i 1םי p װענען איצט p y t iw דעי־ םיי װי װײל, לײטע,1שאט־טשע 
v יך1 חאט ײ,1 פון םאננע p® םען1כ«ק 1םי װאס ין»1כ p® יך1 וױסען p* 
 •1שאי*םשע פילע בײ געפיחל שםיקעל א ענםװיקלען צו אנגעפאנגען טענם
 1םעח א צו קענוננ,1אנע 1םעח אביםעל צו כאמכנױנפ דעען זיי m לײטע

o כײם.1א iױיע ®ון ^■שעצוננ עםע1װא p אומ עם געפעלט !אגען, אםת 
ױ װייל, נראחן,  איבערגעגע־ 1םעה א m איכעחױינם םיר !ײנען נעזאנס, ו
 טשער־ שא® די װי עלעםענס כײםענחמ1א pa םרייען 1סעח א בענעט,

lyw אץ נים 1םי האכען לײט H ,װאם עלעםענט אן װניאן p k אין 1איםע 
i כײםען1א צו שפאן p  imo ,אש אױםעחמ םיי אץ שא® אץ םײ ױניאן•®

po װאם אין ipopne®  pm אויסדריקען. יך1 «אל קענוננ1אנע םאס 
 :1קלאה ,1אבע ,1אי זאך אײן אנצודײטען. איסשסאנד ניט 1םי אכעה!ײנען

jp• אץ דאויפען, געאםםע, אימ־ע אלע pא ױניאן, די p ײעניעט עם װאו ®אל 
 1יחע1פ ,8שא געװיםען א אין קאםפלײגם א אדער ®אסיתננ א װעגען זיך
ip אטען1כא זיך e םים און םאן1שא<*טשע םיטץ חושתידען i p שאפ 

i^• קאםיםע, p שטעלונג א o ip u ענטשײדונג אן 1אדע גןמומען o ip ii נע־ 
p צום כנונע שאבט ip e p m o; .טאל o p װעם n p געבען םאן1םשע 

rroop i®  in p א נופא, שאט אמp זװליב o p װעט i p ױױאנ׳ם ®op i* 
p ם1געחעכע שאט אין םםילא שױן טיזש p u.] עדט1נש8א p o ip, ןז1דא 

ױ איצט, ױניאן די  ®אתאגגענע די אק לטpנeחpג 1איםע חאט ױניאן 1ע1את ו
 א•1כא ניט ים,1ש אלנעםימעם .װיכםינען קײן אוגםעתעםען נים ען,1יאה

םײיד. גאנצען p® ליים1שאט*םשע די םיט 1יחע1אפ יד1 םענדיג
i* ידען1*ו« 1םי !יינען אלעגפאלס, p  p ,וואם ױםקוסיע pg °ײר חא 

la אין ” p ro o p p i. i p םכװז אגגעפאגגען o p .ײעגעז ייר אסייל ענין
 טוײיד־יוני

i ®ין נביק
i p  in e אין ידניאן * * מז ײי * w די די v w g n p■ .עי " P*t טי ?,®'* י

p אױן» געז i■ נרױסע א i p  p• c m ויתיאג׳ם» s  i p t ט,1װא
i בטנע םי׳י p טאו?טטארקתג ■p ״*ip ג אײנעגעם _עם אוז. שא^ אק «

דארןו ימיוון, דןרחןד

פאד־ אין סענזאציע א געװען ס׳איז
 געװען איז דאס טערמין. זײן םון מיף

i מרחטה. דער סון אפישױס נאכ׳ן גיײך j i 
 דער איכער עגט׳שײדען צו גצהאט האט

 געיעג פונ׳ם סרבגות םון דעפארםירונג
 ״דע• םונ׳ם אנגעפיהיט ראדיקאלען, אױוי

 גע־ איז ער דזשאסטיס/ אװ פארטםענט
 די דורכפיהרען בײם לאנגזאם זעחר װען

 גאר טע^ה בעת זזאט ער דעפארטיחנגען.
 ״דע- מיט׳ן קריג ביטערען א נעםיהרט

 אינער־ אינ׳ם דז^אסטיאו׳ אװ פארטמענט
 רעגי־ םעדעראלער דער פון לעכעז ליכען
 געי אםנעסמיע, נעזוכט תאט ער רוגנ.

 דעוארטירונ־ םאגכע אמנעסטיע. םאזזנט
 דורכ־ ^נסזאגט זיך אבסארוט ער חאט גען
 פאר־ חאבען ״ואטריאטען״ פיחרען. צו

 ״אימפיט^מענט״• איהם אויןי םיחרט
 ער אז ארויסגעװיזען דאן חאט ער קלאגעז.

איז  קאיע־ ז״ן כאראקטער־םעסם. ״ברא<ו .
ןטעחט #איז וױלסאז ב. װיליאם נצ  םא̂ר

 האט גאטפערס איהם. טיט געווען ױך,
ײ געשםיצט  פאסט ם. לואיס כײדען. ז

 גאנץ א זיך געחאט^אױף דאן חאט
חן. אימענארטיגען

לינע־ א איז ער אז געהײסעז ס׳האט
 איז ער ״װילסאן־דעסאקראט׳/ א ראל,

 גע־ איז ער דאס. װי מעהר געזוען אבער
 אין דדשױרזי; נױ אין געװארעץ כױרען

 אבער ן לאא שטודירט יאהרעז ױנגע די
 איז יארק׳ נױ אין דאן אױפגע-וזאלםעז זיך
̂שטע די פון געװעז איז  סון ׳שפייזער ער

 דע̂נ םיט באװעגונגען פאליטימ־ראדיקאלע
 איז ער םאראויס. באװעגונג ארבײטער

 װארט־ א און טעקסער׳/ ״סינגעל א נעווען
 דזשארדזש״• ״הענרי דער אין פיהרער

 לאנד־ די פון לאנד ׳די ״באטדײ באוועגונג.
 װעט װעילט דעד אויף און איעענטימער

״ ניט אריםקײם קײן ן ן ײ  אײ דאס —־ ז
 װעילכע לעהרע דער םון עיסר דער געװען

 װער־ אנדערע אין געפרעדיגט. האט ער
 אזעלכע אײנשםעיען ס׳זאל — טער

 זיך זאל קײנעם אז לאנד, אויף טעקסעס
 אין ״יענד־לארד׳/ א זײן צו לויהנען ניט
 לואיש איז 1882 כיז 1879 םון >אהרמן די
 טעג־ א םון רעדאקטאר א געזוען פאסט ם.

 האט װאס יארק גױ איז צײטונג ליכער
 נױ דהימ — פראפאגאנדירט אידעע דיזע
 גע־ ער איז נאכדעם טרוטה׳/ דעילי יארפ

 םוז רעדאקטערע די םון אײנער װארען
 ״דחי קאספײךצײטונג ספעציעלער דער

 יארס גמ אין ם׳האט װאס לידער״ דעילי
 הענרי נואר אגיטירען צו ארויסגעגעבעז

 יארה. נװ םאר םעיאר אלס דזשארדזע
 דער .1886 יאהר אין גע־ײעז איז דאס

ט  דאן דער געווען איז רעדאקטאר הויי
 שע־ סערגעי‘ סאציא^יסט באריזזמטער

 איז באװעגונג ארבײטער גאנצע די וױםש.
 האט און פאמפײז, אינ׳ם געװען דאן

 געקרא־ יאנג צײט א םאר <ןאמפײז דורכ׳ן
 דער פנים. פאליטישעז אײנענעם אן גען

 נױ צוישטורעמט נעזזאיטען האט תאםפײן
 איבער׳ן אינטערעס געצויגען און יארפ

 גע־ האט באװעגוננ יענע לאנד. גאנצעז
 נױ םאר פארטײ״ *לײבאר םין א מאםעז
 פעמםערישע א םאסולעדע, א און יארת,

 עם װען ?ןםעטער, יאר א מאסעךפארטײ.
 א שאםען צו קאנווענשאן א געווען איז

 יא-ק נױ גאנץ םאר פארטײ לײבאר
 דער נעװען פאסס ם. לואים איז םטײם,

 אבער קאנװענ^אן. יענער םיז טמערםאן
 ס׳איז נאך אײדער פריחער, גאר נאך

 דדןזארדז׳ש״ ״הענרי די אױםגעקוםעז
 אין קראפט, םויעד איחר אין באוועגומ

 פאסט פ. לואיס ׳צוין איז ,1882 יאהר
 קאננרעסםאן םאר סאנדידאט א נעװען

 איז ער יא, טיקעט׳/ ״לײבאר א י1אוי
 גע־ האט ער ייבעראל. א װי מעחר נעװען

 ארבײטעי דער מיט םארבינדונגעז האם
אן. ױגענד םריהער זײן םון באוואגונו
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 קיואסיפיצירעז איהם מען (pp גיכעד
 אינ״ אםעריקאנער דעד םון אײנער איס

 באװענונג. ארבײטער דזןר אחם *םאליגענץ
 אמעריקאנער דער נזון געשיכטע די װ»<ט

עחנליכע א[ געװען באװעגוגג ארבײטער

 דאן דאו וואיטען אײראפ^ אין װע;װג
mrwnjfo• דצר פאר פאדטצן אנדעי-ע

 אױסגעםוחוסמ, דך נאװע;ומ אדג^טעד
 רעף פון טעטעלןײט n יאן &ױן װאיט

 אר• דער אדום אעטעייתגץ אטעײקאנעי
 אנגעזעחן• דע-.ד ױך נא*זע;וגג בײטע•

 |•1 ניט אסט8 ם, מאיס האט דאס אכעד
 אחן און אסע-ײןאנעד, אן אױין אדט.

 אי| !ארטיײפגױת אדעד ;ע;נער דיטיגע
 נאוחןי סאציאיע מיט שא-ניגדונגען דיגע

 n לןען עד אז ;עװאוסט iv האט גוגגען,
 #זײן כאחילפיג ;אד באװעגוגג ארנײטער

i חאט דילוטיד^. איחד דט v i  iv אר״ 
i v d^^ « o נאװע;ו ih v j אמד אן נאר וױ 

D דvעMסט,איvאיד ריהאנעד :vrrvci,H 
ivp .סאי דיבען iv  fvn דער גאך איז 

r״ ; v n דז״עאײז׳פ״״נאװ^וגג tvi^nvi 
*i״ זשומאל סוג׳ס הודאקטאד s i: v u o/  ׳

iv**‘ נאך סאי  ivn  ^ v a נעװ^חןן איז 
 /^1vיזא־דvר ״קרױויאגד פון 1חןדא?םא

v אין סאי iv o mh יאחחוז iv  ivn א,? 
 ״שיקאגא׳עי פוג׳ם ^אקטאר1 ןv1װאvג

אי1ז״שו  עך װען א£יי*ו ואנליק׳/ ״דהי ;
 אײנפרוס״ אן ^1מװא ישיקאנא אין איז

מד i’2 ריי v ; i# 190< 1יאה אין אין אוןt 
i צו זv1װאv; געװעחזט v i שעי,יט1׳עטא 

 אוט^*ם — ^שאן׳,ײpדױy אװ ד1״באא
 דאד געדיגט iv האט צייטען vאר אין און

^1א כאװ^וננ. בײט

i אפישױס ביים v i  pc •וױלסאךאדמי 
 די פון iimv; iv איז אציע1גיסט

̂ ,iidv; iv האט אזױ, גיט ענסױ&סע.
iv זיך וועט r u y אדמיגיסט^אצי דיv אין 
iy* גרויס^ אזא מיט ?אנד ? g iv r •איג 

i סיט און איחר אדום ט^יג^״ז v i אר־ 
□’’iv d איך איהה צו גאחענט כאװעגוגג 

 װא• אין גvס־ט1Vגאס■ די אין איהם האב
 גע• זv1םיחמח-יאה נאך די אין שיגגטאן

in הערט v i כ^אטונג 1איגטימ אן כײ 
i םון *חאונסעײרום״ אין v i «יקאן11א 

 דא| זיך ס׳זזאט לײבאר. אװ פצדערײעאז
 י^ען1*אינדוסט חןם װעג& נעח*נרעלט
 װילסאן פחגזידענט װעלכעז פאנפערענץ

 פאלשטענדיגזגן זײן 1םא ivcnyj דאט
 גע״ האט פאסס פ. מאיס צוזאכ^גנבמך.

 קײט1ניטע רליכ̂צvאינ אן מיט רעדט
iv די <ואס je p ' iv d s באוחד אדבײטער 
v די vאײנ אויןי זיך ivdvic גונג iy iJk 
ן און v זײן אױך. ארײן זי o n yo jw ייפ 

 עזc1װאvג נערװעז א׳דיג1סו זיך ד,אט
iv  dpi האט d iv iv j. ל גאר דיvצםv 
jy איז יאהרען iw  iv אײנ• אן װי אזוי 

מנװײז זאמקײט.  אין װאו געסומעז צײ
מחר. ניט און עז,1יעקטשו קילוב א

V*♦
jv; זיך טyװ ג^טא^ט זײן p :v iv א 

 םלינהמר. א איז ריג־געװאקסענער,1ניח
 אין אײנגעםאסט כאנדש פנים, אםענער אן
 בריל^, אונט^ אויגען גתיסע ד.1בא א

 צױשםעיכת קאפ א מטעחגז, 1חויכע א און
 באזילנערם, גראה, און האר, vלאקיג
 אכם .1לטעv חויכעז א נאר פון םמנים

̂ג און  ז.vװvג איט 1v איז יאהר זיבעצ
 אן טאכט1םע טויט זײן סיט זיך ס׳האט

 םון 1vטvבי מיט בוך 1vסא:טv1vאיגט
 באװמגונגען. vםאציאל םארשײדענסםע די

אוםעם. אן iv2'^2v; ס׳איז
m

ov נאר*די יהער1פ און ''j סארא אז 
 איהר וחנגען בעז.1געשםא איז קאנבאי א.

i אז ג^וכט זיך האט v i טויט םון אנזאג 
 א וױנטען, םון שטימרײ א dvbv איז

 מלאךהגיות׳דיגען א םון ש*'ל בײזער
 איהן געײעז איז DV צי ׳ר״.vצvיבp״

 הײזעוײגיזכע, די צי װאוסס; 1גרויסע
^vddvc iy שטימע ^y n האט װאס 

 קאנװענעאנס ארבײטער iva'H געסלונ̂ג
h צי ;יאהרען סך א jd iv i, װײל oy איז 

 א צרשםעיעז1םא זיך שווער הויפט1איבע
 מרײד־ױניאניסטען םון צוזאמענקונפט

 געװאלם ניט זיך ס׳האט — איזזר אהן
 טױם. איז קאנבאי א. א1סא אז גלויבען

 יײכטען א זאנעןצ עס איך מעג אוז,
PV2''Dtv אנהויב םון טױכדבשותז די האם 

 נעהט :אױסדמס אז —* ארױסגעתםעז
 םויט מיט׳ן ?אמף אין אםילו געהט, ישױן,

 די אתיסקומעז קאנבאי א. סארא םוז
 םרעהליכע, די סוטיג^ די זי, זינערין...

 נרױס אין vנvאויםגעלויכט”טטענדיג̂ די
 נאכ׳ן עחעט אבער $... םונטעתןײם

 אזוי או^טע, נעװארעז איז עמייכעל
םיג.vאוכי פראנ^יג אזוי צופעדיג,

m v
 iy:v*»: די *נעווען םארטעל איז זי

 טעקסטיל דvםויוני תןר םון יז1טאvרpvס
 ױגיאן. איהר טרײד, איהר — װאירקערס

 הײם. 1איה נאד געווען אבער איז טען1דא
 װײטער״ גענאננעז איז עם1אינטע איהר
ivב^'יט iv ' .1v דער םון עניז iv c s־' 
iv jvp נעווען איז באװעגונג ארבײטצר 
 האםיטע װיכטיגע א נאר װאו ענין. איהר

i םון v i ליײ אװ םעדערײישאז יתאז1אמע 
 ״1פ« געזועז קאנבאי א. סאיא איז באר,

 זי אויםטואונג^. י1 מיט אינטערעסירט
iv מיט אױסגעבונחגז נעוועז איז i גאנ־ 
 ניט ם׳האט פאליט̂י ױניאן 1טרײ 1צע
 צו אום איהר, מיט ivpyjp ארםט1נע

i םון dvbv םארשםזןחז צו איהר געבען v i 
 מר אלײן האט ױ װעים. ױניאן 1םרײ

 אס1 איז ןי און בי׳צין.1 א זײן נטvת
i 1םא אליסים6 מוחנן. v i מד 1ארבײטע 
ווס, ןועגונג,  \ז$ר אבלעמען,1י אגען,1ם א̂י

 «יאנטעמד1םא די זײן Divnv: זײ בען
a 11 (#לוס m  u n it(
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מרײדיוניאניזם פון לאגיק און אידעאל דער
מורינם?י פיליפ םון

*רמיקעל) (»*ער
 דעש איבעױ ארטיקעיו זיבעטען אין׳ם

 טרייר־ױגיאגיזם םון ראגי? p* אידעאי
 די צוגיידערען אגגעחױבען םיר חאבען
 רעװא־ פון׳ם אנחענגער די פון מצגות

 ױניאניזם איגדוסטריעיען לוציאגערען
 יע־ אין האבען טיר סינדיסאריזם. אוז
 חנם אויף איגעשטעיט 1זי ארטי?על געם

 אויף געטאכט װערט עס װאם אגגריף
 רעװאיוציא־ די םון פאך־ױניאניזם דעם

 און ױניאניסטען אינדוסטריערע ;ערע
 פאך- דער װאס דערפאר טינדי^אריסטען

 געםײנשאםטריכע אגערקענט ױניאג־יזם
 אר־ און קאפיטאר צוױשעז אעטערעסען

ט,  דער װי אגגעװיזען האבען םיר און ג״
 װי הריטיק, די ניט םארדינט םאך־ױניאגס

 זיינען ױגיאגיסטען רעװאהוציאגערע די
 טענות זייערע וױ און אױסגעהארטען, גיט

 םרא־ װערטיאזע װי מעהרער גיט זײנען
זעז•

 ארטיקעל יענעם אין זיך האבען מיר
 און פרעציפ דעם אױוי איגעשטעיט

 אנרי־ קאיעקטױועז םון׳ם פראקטישקײט
 םיט שריסט ױניאן פאו א װאס םענט

 זיך םיר װעיען איצט באיעיאטים. די
 בא• און ארגומענט דעם אויוי אפשטעיעז
 טיילם ל. אװ פ. א. די װאס עורילדיגונג,

 פאכען ?לײנע אין אינדוסטריע די אײן
 לעבענס־גױנד די אייגזעהן ניט װיל און

 ױניאנס אינדוסטריעלע םיז ותנדיגקײם
 סאר־ מוזען װעלכע ארבײטער, די םאר

מניאנס. םאך םון פלאץ דעם גצםען
 פשוט איז עס אז זאגען, װילעז טיר

 ווערט וואס ארגוםענט חןר איבערטריבעז
 אינדוסםריאיויסטען, די םון אנגעגעבען

 אפנעלעב־ אז איז םאך-יוניאניזם דער אז
 םאך־ די׳ זײנען איצט אז און זאך טע

 ארבייטער די פאר שטערונג 8 יוניאנס
 האט אנטװיקמנג עשאנאטישע די װײיו

 פארװאנ־ האט און םאכען די •צושטערט
 גרויסע איין אין ארבײטער די דעלט

ארםעע.
 םיר װי איז, ױניאגיזם םאך דער

 אנגע־ ארטיקעל םאריגען א אין האבעז
 ערפינ־ די טים צוזאטען געקוטען װיזען,
אנטװיקױננען. ע?אנאטישע און דונגען

 עקזיסטירען פלעגען װאס> צעכען, די
 יאהרהוג־ טען18 פון־ם צײם דער םאר

 די פון ער&ינדוגגען די אײדער דעויט,
 זיך האבען עיעתטריציטעט און םאמינען

 װע־ םאררעכענט גיט קאנען אעעהויבען,
 םאר האבען, זוילען אנחןרע װי חנן,

 נאך װי םאך־ױניאגם װירקזאםע אזעלכע
 עהא- ערםינדוגגען^און <י װי צײט רער

 אנגע* זיך האבעז ענטװי^וננען נאמי׳שע
הויבען.
 אװ ם. א. די װען אז ׳איז פאקט דער

J נעװארםען זוערען איהר אין װאס 
 די זײן צו פאר הריםיק םון םײילעז די

 םאך־ אפגעלעבטעז פוךם פארשטעהערין
 האט ארגאניזאציאן די װען — ױניאניזם

 דע־ ש\י\ האט ,1881 אין געגרינדעט זיך
 ליײ אװ ״נײטס די עסזיסטירט 6םאל

 םאר־ דעםא^ט ̂פוין האט װעיכע באר/
ױ אײזיגרױסע םון אידעע' די םײדיגט  י

 ארםעע, ארבײטער גרויםע אײן םון ניאז,
 סארט אזא טאר םארטײדיגונג איהר *ון

 אגגעגעבענע די נעװען איז ארגאניזאציע
 ענט־ עקאנאםישער דער םיז אורזאכעז
װיקלונג.

 געלערנט סך א האט כ אװ ם. א. די
ערען די פח  אװ ״נײטס די וואס םע̂ה

 איהרע דויד געםאכם האם ײבאר״5<
 עס װע<כע צו און אסעםבלים׳״ ״םמןסר

 םארמײ םון ארבײטער באיאנגט חאבען
 האט כ אוו ם. א. די און םאכען, דענע

 און באדיגגונגען די צו צוגעאאםט זיד
 צײם דער םון טאדערוגגען און לזנבען

געםאכט. ערםאלג דערםאר האט *ון
 אנער־ צו געלערנם האם ערםארונג די
 א אום אז נײטיחננדעקײט, די קענעז
ײן זאל ױניאז  דאס זי טוז ערםאלגרײו, ז

 גויטווענדיגקיים די אנערקענצן ערעטע
 םאך־אינ־ אײגענע די באזארגעז צו פון

 םיטגלי־ אנגעמלאסעגע די םון םארעסעז
 קאמפם־ אײגענע בןךפטיםעז צו חנר,

 צײט די באמטיםעז «ו אילײז םעסאדעז,
 די האבען קאםזי, דעם אנצופיתרען וחמ

 איהר אויסצוברײטען פון םרײהײט פוצע
 זיך םאר מלןזםיכמן און גזםיגקײם

 םאר• םון װײזע איז ארט די זעקבטם
װאיםוגנ.

געװעז, איז “לײבאר אװ ״נײםם די
ױ  און סטוחננםעז צו באמאנמ איז עט ו

 באװעגונ^ וורבײםזנר חנד פון מאחאער
i םאחפידעגע די טארבאד. מנםראלקר 

 ארנאגי־ דאמאלםדיגער דער אין כרויעז
 גע־ ניט אויםאנאםיע אײז חאכען ממױע

D in, נמוחןן איז דעח גאגמ די ווײל 
אייז חנם אק םר  דער אין פארבאנד, מנ

 הײנט וואיט וואס אםעםביי״, .גאאאנאי
ױ אזוי מוױיסען אאאד  פ. א. חנר בײ ו

* ו חוד ל. $ ױו מ מ אין קאוצסיל. מו
 געלעגען איז :לי

םאכט
ליפי חאם

 די םון דורכפאר דעם צו בײגע״פטייערט
 ״נײמם די כאםיש ,“רײבאר אװ. ״גײטס

 חוײ « גע״פטעיס זיך האם “גײבאר אװ
 נריג־ א און אויפגאבע »ן אויפגאבע, כע

 :אך םארטײדיגט װ. װ. א. די װאס צי•,
 פא״ יעדע דאס געסריך, ׳מאג צו ״הײנט
 ^ראבט״ ארבײטער׳ם דעם א*יף פירו;:
 סײ פיהילען, ארבײטער איע זאיען םעלד
 זוי ישאדען. דעם סײ ארן נוצעז דעם

ג א• די  ^אדען ״א זאגט, יאזוגג װ. ו
.“אלע פאר ישאדען א איז אײגעם םאר

 די אז אמבאטראכט, אין געבלענדיג
 בא• דער םיז צענטראליזאציאנס־פארמע

 אײ:ע געווען איז ארגאגיזאציע ריהמטער
 אר• יעגע װערכע דורך אורזאכען די םון

 און ארוגטעדגעפאלעז איז נאניזאציע
 אוו פ. א. די איז געבראבען, קארק דעם

 טאבט איהר אז ?:רוס, צום געקומע] ל.
 :יט און םאראלישע א זיין נאר זאל
ארויםגעצװאונגענע. קײן

— באוועגונג דער אין ערםאהרונג די
 די — געזאגט, אײגמאר נאמיערם האט

 יע־ אז געלערנט, אונז האט ערפאהרוגג
 האט װאס ארגאגיזאציע ארבײטעד דער

 םעטאדע רעגירוגגס שטרעגנע א געהאט
 צו געטאיד־םיטלען באגוצט האט און

 האם םאמען, איהר זאל מען אז צװיגגען
 האט און זיך צו תאס א ארויסגערוםען

 דער םון אונטערגאנג דעם צו געפיהרט
 בא<ועגונ:ען, די אאהרענד ארגאגיזאציע,

 בא־ צו מארארי^ געזוכט האבען װעלכע
 זײערע פאילגעז צו טענשען אײגםלוםען
̂״לוסען  א נעהאט איועמאל האבזן בא

 זײערע אויף אײנפלוס גוצליכעז גוטען
אגהענגער.

מענ־ געװײנליכע זײנען ״ארבײטער
 גע־ און מעלות נעװײנליכע טיט ׳פען,

 באפעהלט טען װען הסרונות. װײגליכע
 אנדעחפ, ניט און אזוי, האגדלעז צו זײ

ײ װעלען  אויםגע־ װערעז מעהרסטענם ז
ײ אז זאגען און בראכט  האנד־ װעלען ז

 .סאן מען װען פארקערט. אקוראט לען
 פאחמטאנד ז״ער צו אפעלירען אבער

 מיט זיי װעלעז געםיהלעז, זײערע צו און
 טאן צו זיר אנ^טרענגען צוםרידענהײט

אומישטענדען.״ די אונטער בעסטע דאס
 דער םזז קאונסיל עקזעהוטױו דער

 איז לײבאר אװ םעדערײשאן אמעריקען
 מע־ ניט ערםארוננ, דורך אט חגריבער,

 קאםיטע, אדםיניסטדאטױוע אן װי רער
 דורכצוםיוד איז עס אויםגאבע װעמענס

 די םוז באשליםע םאד&ידענע די רען
 די איז זי װי אזוי נאר קאנװענשאגס.
 אגנע־ איהרע איע פון פארשטעהעריז

 דעריי זי איז ארגאניזאציעש, שראסענע
 פאחשידענע אץ איניציאטארין די בער

 ?ןײכות א האבען ץואס הויפט־םראגעז
 אלע םון בעסטען אוז װאתל דעם צו

 כונד איהר אז הײסט, דאס ארבײטער.
 ארנאני־ די טיט צוזאםענארבײםומ און

 אגגע• איוזד איז זײנען װעלכע זאציעס,
 פארא־ א װי םעהרער ניט איז שלאסען,

געגאסענ^אפטליכע. א און ל'ש?
 די דאנק א ״ר.אם ל. אװ ם. א. די

 לאקאלע פון גרינדוגג די און ערמוטיגונג
 יעדע װאו באזיס א אויף ױגיאנס, םאך

אי ױניאז <א?אינ  אםבעסטעז סאגען ז
 ארכיײ די פון איגטערעסען די אפהיטען

 בא• םאך דעם איז זײגעז װעיכע טער,
 עםאביירען דעם דאנק א ^עפטיגט;

 איגטערגאציאנאלע און נאציאגאלע םון
 באזירא זײן זאלעז װאס טרײד־ױניאנס,

 אױטאגא־ די םון אגערסעגוננ די אטןי
 א און טרײד, יעחנז פון רעכטע םיעע
 געװאלד םיט האם זי װאס דעם, דאנק

ױ די אויח ארױםצזוינגען געװאיט ניט  י
ײ זײעו־ נעגען זאגעז טהאז צו ניאנס  װ

 איז און געםאכט ערםאלג זי האט לעז,
 קאנקורענץ די אױסגעשםאנען אלצמאי

 םײ ארבאניזאציאנען, געגען איהרע פ*ז
 לײבאר/ אװ ״נײםס מעכםיגער דער םון

 ̂פוין איהר האט ל. אװ פ. א. די װאס
 חנם אויף יאהר *אר שעהגע א געםונעז

 אנדערע סײ און טעםיגקייט םיז םעלד
 צו פרובירם האבעז װאס אתאניזאציעס

•לאץ. איהר םאתעםען
 האבען מיר װאס דערםיט םײנען םיר
 קײגע אז זאגען, צו ניט געזאנם, אויבעז

 םון גרינתנג די זינם זײנעז ענדערונגען
 און פארגעסומען. גיט ל, אװ ם. א. דער

 שמעהן םצג ױניאגיזם טרײד דער אז
 וואלטען םיר •לאץ. דעמזעלבעז אויף

 םעהיזנר־ איננאנצען געשיכטליך נעוועז
 קומען טעהרער אםאי זואס וױיל האםט,

 צי• הײגםיגער דער אי|• ענדערוננען םאר
 םעוד אלץ װעדען םאמיגעז יױליזאציע.

 םעשיקטקײט ערגונדען. טעהרער און דער
 מון עס11•רא דעם דאנס א פארשװינדט

 קעמםען באיעבאטים די םאמין. דער
 נעגען פאראײניגמ םזנהר איז םעהר אלץ

 גע- דצר אח 1בגי דער און ארבײטער די
 אתאניזאצת ארביממר אז פוז עםאלם

 גזמױכ^ײ םים׳ן אײגקלאנג אין זײן םוז
 נצדזד די אבער ײערען עס גאנג. מנז

̂  M מ. א. דער סיז באםראכם תנגען
סיה וױל ל. אװ פ. א. די מעהתר. גים

 פאר• איהחנ צוױגגען ניט געװאלד ?ײן
ײ אז ביגדעטע ו גטיך זארצן ז י  א דו
 און טאהטיק זײער ענדערען באפעהל

 אבער זוכט כ אװ ם. א» די מעטארען.
 טאראלי^ען איהר דורך םעגליך וױיט װי

 און אײניגקײט ברענכען צו אײנפיום
פען סארידאריטעט  ארבייטער די צו̂ױ

ארגאכיזאציעס.
 גױטיג פאר געפיגט ױגיאן א אױב

 םאך־ארגאגיזאציע, עגגע אן בלײבען צו
 ניט רעניען קײן כ אװ פ. א. די האט

 אג״ זײן זאל זי אז איהר, צוױגגען צו
 אד רײוי ױניאן א אבער איז ;דעחע

 1פו םארמע איגדוסטריערע די צו;עסעז
 גע־ ל. אװ ם. א. די װעט ארגאניזאציע,

א. רי םאך. דעם צו דערםוטיגעז װיס
 םאר אױטאנאטיע, םאר איז <. אװ פ»

 געגען גיט אבער זעלבסט־םארװאלטונ:,
 םאראײנײ די געגען אױסברייטוננ, די

 ױגיאנם םון צוזאםעגעטעגצוגג און גוגג
איגדוטטדיע. געװיסער א אין

 קאנװענ^אן ראט^עסטער דער אויןי
 קאוגסיל עקזעקוטיװ דער האט 1912 איז
 גצי־ װעגען רײדעגדיג רעםארט. זײן אין

 גע־ זי האט פאך־^טרײטיגקײטען, װיסע
 אויטאנאםיע װאדט דאס באריהרען םוזט

 די װארט דער אױף געגעבען האט און
:דעפיניציע םאלגעגדע
 װאט ״אויטאנאסיע״״, װארם ״דאם

 כ אװ ם. א» דער בײ געברױכט װערט
 4םעני פילע םיספאױשטאנעז. אפט װערט

 טעות. זעלבעז דעם געסאכט האבען ׳שען
ײ  אויטגעטײט׳שט װאדט דאס האבען ז

 םײנט, אויטאגאםיע װארט דאס <וי אזױ
 רעכט איהד זיך האט םאך יעדעו־ אז

 םארװאד און זעילבםט־פאראײגיגונג אויף
 אויס־ ניט זיך זי <ןאן פאלגליך, טוננ,

 עהנ- אז םיט םאראײגיגען אדער ברײטען
 ארגאניזאציע דערבײאיגער אדער ליכע

 אפט האט םען איגדוסטריע. איהר איז
 אױ־ װארט דעם צוצויגען און םיסברויכט

 אז אױסגעטײכדפט, עס און טאנאמיע
ײז םוז ארגאניזאציע םאך יעדער  בא־ ז

 זאך, דער צו גערעכט זײן צו זונדער.
 גענעבען ;יט פארטײט^ונג אוא קאז

 רע־ גענוי און אלנעמײז איז װערען.
 ״אױטא־ אויסדרוק דער םײנט רעגדע

 װארט דער זעלבסטרעגירוננ. —נאםיע״
 דערזעיבער םון * איז ״אויטאגאטיע״״
 ^אויטא־ װערטער די װי װארט־בילדונג

 אויטאביא־ ;זעילבסט־טעטי: מאמיק״,
 איײ םון זעלבסטבא^רײבונג — גראםיע

 זערבסט־—אויטאמאביל ;לעבען נעםס
 בא־ ״אױטא״ װארט דעד טרײבוגג.

 גיבען מיר זעיבסט. עצם אין דײטעט
 װארט .דער וױיל ערקלערונ:, די דא

 נןךטטעיט איז אויטאנאמיע טרײד־ױניאז
 באדײמעט װאלט דאס װי אזוי געװארעז
 נע־ אויסגעטײנדשט װערט װאס עטװאס

 אויסדרוק דעי םון באדײטוגג דער ־ גען
ױניאגיזם״. ^אינדוסטריעלער

 מעטאל די װעלכעז ליפלעט, « אין
 האט אהײא, טאלידא, םון טרײד־קאוגסיל

 אניטירענדיג ארויסגעגעבען, יעצםענס
 א. דער צו אםענדמענטס געװיסע פאר

 געזאנט: װעו־־ט קאגסטיטוציע, ל. אװ פ.
 איגטעדנאציאנאלע און ^נאציאנאלע

 רעכט דאס האבען זאיען טרײד־ױניאנס
 טיטגלידער די אויב םאראיעיגעז, צו זיך
 װע״ ארנאניזאציעס באטרעפענדע די םון
 מאיאריטעט צוױײדריטער א דורך יעז

בא^טיט׳ען״ אזוי
 מעטאל דער װי םאחט(א:, אזא

 באנרינ״ איז דא, סאכט קאוגסיל טרײד
 דאס מיםפא^טענדנים, די אויוי דעם

 צו מאכט די האט י. אװ ם. א. די
 םאראײגי״ די םארוחןרעז אדער ישטערען

 איגטערנא־ אדער נאציאנאיע פיז נוננ
 יעדע װערט םאקטיש ױגיאנס. ציאנאלע

ם פון געטאז זאר  קאונ־ עשזעקוטיװ ̂ד
 פאראײגײ צו און צוזאםענברעננעז םיל,
 זיך האט דאס נאר װאו ױניאגס, נעז

 איז עס וואו און מענליך, פאר געוױזעז
ײ נעוועץ םעגליך ניט  םאראײניגעז צו ז

ײ דאס אזוי,  אר• אײן װעיעז זאייעז ז
 ,װירקען, פדובירט םיר האבען גאגיזאציע,

ײ אז  צױ םיטארבײטעז כאטש זאלעז ז
צװעקען. גענעגזײטיגע זײערע םאר יאםען

א װילעז טיר  אױםםערקזאם אײר י
 יכמ םארגעשיאגענער דער אז םאכען,

 מעהר אדער ?גזײ םאראײניגען צו דאס
אי אײנעם איז ױניאגס  םאחגרען זיך ז

 לויט װאלט, מאיאדיטעט, דזײםעל צװײ
 דורכ־ שםערונג א געײעז מײנוננ, אוגזער

 אוגזער פאיאײגיגוננ. אזא צופיהרען
 םאיא־ אײנפאכע אז דאם איז, םיעונג
ם ׳צטיםעז ריטעמ  זײן געדארםט וואי
גענוג.

 אויס״ םיר האבען צוריק יאזזרען טימ
 דעם םעדערײ׳צאן דער פון נזדצלאסצן

 חנר םון ברעגטיט ענגליש־אמעריקאגעם
 * סאסייעסי .אםאיגאמײטעד עמלחצער

 די דאס זןרקיערענדיג, אמזאיגירס^ אװ
 אין ארגאניזאציא דער פח םיםנליחור

קא ם דאראע[, אםע̂ר  באיאג• רעכם, ױי
אססאסײ *אינטעמ^אגעי חנר צו גצן

חאנעו סיר םא׳צעיסטס״. אװ אײאאז
t חוס ■אר געוױחןט אױך i די 

ױ- אינטצרנצאאנע? מצהעניקס מעטאל
 סאאיגיםטעד n® יתיאנס די און ניאן״

 אמעסײ• דער אין ארײן זאלמן חעלפער
. םא׳ציגיסטע!. פו| ױניאן גער

מט האנען םיר  אפאל• n אז גצװי
 אעטעמע• װאירסערמ װאוד ;אטײסעד

אי יוגי*ז אאנעל  סיט פאראיעיגען זיר ז
מג• אײ נראחןרהוד ױג״טצד רצר  קון

 אמנרײ דער און דדצאינערם, און טצרס
 צנגיי^ער דער םוף ברעגכדצ לןאגער

 קארפעד אװ טאסייעטי אמאמאסײטצד
 געויארען איז דזמאיגערס און טערס

 םעדערײאאן, דער פון אויסגע^ראסען
 פאראײגײ צו אגטזאגט זיך חאט זי וױיל

 אװ בראדערחוד ױגײטעד דער מיט גען
̂ קארפענטערס.

 אײ אױך װערט רעפארט דעם אין
 םון באמלוס א לויט דאס בערנעגעבעז,

 אטלאג״ אין וןאגװעדעאן םדיהערדיגער א
 באטיהט ?ץ־ קאונסיל דער האט ׳טא

 ארגאגיזא• אײן אין צוזאמענצו^מעלצען
 אםאסיאײעאן אינטערנעישאנעל די ציע
 חעד און םיטערס װאטעד און סטים םון

 פלאכד ױגײטעד די םיט צוזאמען םערס,
 םיטער סטים און געזפיטערם בעו־ס,

 אמאניזאציע ערשטע די העלפערם.
 םאראײניגוגג, םון אנטזאגט זיך דאט
 איג־ די אויסגעםאמט קאוגסיי דער האט

 קאגװענ^אן לעצטער דער פון סטרוקציע
 יעצטע די בלויז אנעדקענט האט און

שאםמ. געזעצליכע די איס קערפע̂.
 ארנא־ איצט זײגעז ױגיאגס רײהע א

 םארםע, אינדוסטריעלער אן <ויט ניזידט
 איגטערנעמאנעל אוגזער לפױשי, װי

װאירסזןרס, מײן ױגײטעד די זעלבסט,
 ױניאן, מאידערס אינטערנע״שאנעל די

 ׳שליכ־ מעגליך װײט װי און אנדערע, און
 אויוי זיך צװיאען סכסוכים ױניאנס טען

 טאלעראגטען און -אינטעייגענטען א
אוםן.

םיר, זעהעז :עזאגטעז אויבען ךעם פון
 צוגעטײלט װערט װאס סריטיק, די אז
 אינ־ טײלט זי אז ל. אװ ם. א. דער צו

 איז םאך־ױגיאנס, קלײגע איז דוסטריעז
 םעזד ניט איז עס אויםגעהאלטען. :יט

 טרײד־ױניאניזם םון לאניס די װאס חןר,
 דענ־ און עדציהוגג דער םיט זיך רעכענט

w די ארבײטער. אמעריסאנעם םון׳ם 
 אטע״ דעם םון פסיכאיאניע אמעריהאנער

װײ זמהר איז ארבײטער ריקאגעם די  אינ
 םון תװעם־עסיענס דער דואליסטמ}.

ײז םון דעגקען, ארט זײן  םילאזאשיע ז
 ״איף זאגט װאס נעדאנק דעם מיט לויפט

 דעם ״.‘^טוסר ברודער׳ס מײז ניט בין
 צױ ^װער איז ארבײטער אמעריקאנןנר

 איז ער אז געדאנק, צום זיך צופאסעז
 באטראכט ער קיאס. א םון מיטנליד א

 איגדיװידואום אז װי םרטים איע אין זיך
 יא־ אײגענע זײן םארבעסערעז װיצ װאס

 איהם ארײנצױטטופען נעװאלד מיט נע.
 םון תורה די אײנמאל מיט קאפ אין

 מוז אומטעגליך. *איז קלאסעךאחדות
 ביי ?זריט טאן דאס ױניאגיזם דער

 דער מאכס װעג דעם אױוי און יטריט.
פראנרעס. ױניאניזם

פרא־ די איצט אוגז םאד בלייבט עס
 װאם קאגטיאקטעז, באזונדערע די םון גע

 די מיט *טליסט ױניאגיזם םאך דער
 װאס פראגע, די אויך באלעבאטים.

 אויס טײיען פאױיוניאנס די םון טאנכע
 באנרענ־ די ;אזיאט דעם נעגער, דעם
 נע־ טענית די מיטגלידערישאפט, םון צונג
 גרא־ זזינען האנדיונגעז די אט גען
 טײל־ זײגען און יאניס אזיןי באזירט דע

 באהאנדלען עס וועיען מיר גערעכט. װײז
 טיר װאו ארםיקעי, צװײטעץ א איז

 סימםאטיע דעם װעגעז רײדעז װעאען
 אינדוסט״ זד« װאס סטרייק, גענעראל אוז

 סינדיהאליסטען און ױניאניסטעז ריעלע
ירעדיגען.

בולעטץ' עדױקײשאנאל —
 אקטיזױטעט דער \yt בורעטיז דער

 דעפארטמענט עדױקײשאנאי* אונזער פיז
 פארנאנדערטײלען. צום םארטיג שויז איז
 און זײטען 24 אנטהאיט בולעטין דער
 פון אויסגעםיהרט ̂שעהן אױסעיליך איז
 פמנחןר. םראנץ ארטיסט באקאנטען דעם
 קורצפ א זיד איד אנטהארט בולעטיז דער

 אץ ביידוננ ארבײםער איבער איבערזיכט
ענטוזיקעלט. זיר האט זי אזוי װי

 פון באריכט א אויד זיר געםינט עס
 םעםבערס אונזערע םאר אױפטואוננען די

ײ באדײטוננ א פאר װאס און  חאבצן ז
 א הוםט סווי צום און ױניאן. אוגזער םאר

 חך עדױקײשאגאל אונזער םון באריכט
 די דערםאנמ אויך ווערט עס פארטמענט.

 םיז אינטערנעשאנאל דער םון געשיכמע
עײיז. די•  דעם דארם אויר געפינען מיר י

עי- ארבײםצר אונזער םון פראנראם  אעױו
 ל;*ױדמעט דינען זײטעז צװײ און זיטעט,

 אין בילדוננ ארבײטער איגעמײנער דער
 האט אינמצרנעשאגאל אונזער וועיכער

 ױנעױ דער יכמזל ײי באטײלינט. זיר
 עדיופײ״^ ארבײטער דער צענטעד, *מלט

 ״סא<ערזא ברוקװאוד בױרא, שאנעל
ר אני ײ ע די און ױטח, י  ארסיםסײ פון עוי

 דער אויוי ארכײטצר. םאר !ילדונג דלר
 איגאאיו קורצע א איז זײם לעצטער

םי אוגזצר וועגעז ציע תי y חײזי י h 
 צװצלוי אױך חאס לעסיז

ר ל יצזא} וואס די פי

ו
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ער פון קאמןש און לעבען אונז
דעי סקעב אלטע אן ־ « «ון לי י י  י

גולם. גזענעם

 אגענטור סקעב קאםוגיםטי^ע ךי
 פאריפיחנ״ צײטען, פאו^ױמגצ צו האט

V 1אי .1צי?ע און כ^צעפ^טננאן גע i 
 בא׳צעפםיגוע זײער איז םײם ביזי

 ארױנד ח^רים, סקעכ 1אויסצחפטעלע
u אין ארכײםער צו^יקען r u r r, די װאו 

^ אראי. נעסט ױניאן ט בײ  צו כדי אר
 ארגאגיזאציאגס־האםפײן חגם ^עדיגען

 שע- ױניאז גים געגען ױגיאן םון
 ױניאן די װאו מעפער געגען און ׳פער

 קא־ די םארלעצט. וחנחגן כאדיגטנגען
 אז ®אראעטערעסירט, זײנען םוגיסטען

̂מט וממם חט זיך זאל ױניאן רי  ער־ ני
 W םרײד אין חורבן רעם פון ךאלען

ײ װאט יוגיאן, חגר אין  פאר־ האבען ז
 הער־ אוםנליקיניכעד ןײער םים אורזאכט

 זײער םים *ון מניאן, חוד אין מאםם
 םםרײק. גענ^אל יחססעןנארטרױצדיג-

תר איז ראס  טעטיג־ אויסמליסליכע ױ
י דאך אין יןײם ז י  סלעק איז טײם. נ
 געפינם ארבײטער דער וחנן וױחנר, טײם

ײ םיהרעז םטריט, דער אױף זיך ײ ז  װ
 םאלײ גאסען נאריהםטע זײער אן רער
 גאויס םיטלען אלע םיט זוכען און טיק

 די םון אוםצמורידענהײם די צוגוצען
 דרעסםאכער, און פיאופ אדבײטסלאזע

 נע־ ?ײער אין פארנארען צו זיי כךי
ם פײסטען ײ זאק. מיו  האבען אלײן ז

פם םום קײן ט«קע  זיך זועגדען צו נ̂י
 דרעסםאכער, און pi^>p וײ צו רירעזם
ײ פון ?יך האכצן װעלכע  אפ־ אענאנצעז ז

ײ באנוצען דערםאר  םיט זיך ז
 און קאםיטמס, מלום םאבריצירםע די

 ביאםען צו הי<ף זײער סים פרובירעז
עולם. דעם

 ?אםױ די האט ׳צטאר? באזונדערס
אנ גיסטימע  נעטוםעלט אײדזמענסי פ

 *לעצטען דעם בעת םיי? ממם איהר מיט
 םירםעס םארשידענע אונםער און סלעק,

d א געזוכם pאםוניםטי^ען דעם פאר ־? 
 םאחפידזד אראנזמירט האבען זײ

 םאר־ אפגעהאלטען םיםיעען, מלום גע
 םונ?על־ די םיט תאנאערעגצצן ״פידעגע

 אויםגע־ זיך האבען עלזנםענמן, סםע
 •אלײ םעטעני א וױילע א םאר בארגט
 טיפער־ ״מאם ארגאניזירם אח-. טי^תז,

 םען וועלכע אויף ?אנפאואנמן, <ײט״
v האט t\> פאראד צו אדפ נאמלאסען 

rטאיtטיר חגװאלוציע. ̂פלום א מען 
 נײגעריג?ײט נחנסםער חור םיט האבען

ם געײאנטע די אויוי געװארם  חר מיו
 זיך עס^האט װעלכע םח #סאגםםהאציצס
 איו איצט בױדים. א אויםגעלאזט...

 אד־ די צייט, סיזאן באיד דוידער ^וין
ױיז מױן זיצען בײטער  די אין םײלו
 גרײט טײל אנדערער דער און ישעפער,

 אין ארבײט. דער צו םארנעז היעט זיך
 אויןי קאםזניסטען די גצבען צײם אזא

 םאבײ און •אליטי? ם\םעל גאסען זײער
אגענטורען. םקעב װידער ליזירעז
 אר־ ענערגי^ען אן ולאנט ױגיאן די

 ?ומענ־ דעם םאר פאספײן נאניזאציאנס
 םאר־ צו װידער האפט און סיזאן דעז

 ױניאן נישט טײל נרויסען א טיליגען
 חורבן דעם צו,פארשלענערען כרי ׳שעפער,

 זיך נאך ד«אבען שאםוניסםען די זואס
 די באטראכםען דאס איבעדגעלאזען.

 דרעסםאכער און קלאופ איז ?אמוניסטעז
 זוײ< געםאהר. נדזנסםער חנד םאר טרײד

ײ םאר w וואס p ז n געם^ליכ^ נאך 
 ?אנ־ ױניאן סים ױניאן שםארקצ א װי

^ווצר א אונסאר ד״פאנט  קאנסטרו
 בא־ דעריב^ פיחדומץ טרײ^יתיאן

 אלע םיט קאםוניםטען n זיר פיהעז
 ?אכד דאזיגען דעם מעדינען צו קיטלען

ײן ^ םארעארײםען תרך י א  םאר־ און י
 שלאות טויזענטער די צווי׳**! צװײםלוגג

 זייער מאםען איז דרעסםאכער, אזן
^ םאר באדצן 1באקאנטצ ײ 3p ז p d םע־ 

»D ^ pr•
 ״פריײ מאגטאנדיגעד לעצםער pא
 ?אםוניםםימער דעד זיד באםיחט הײט״

iw צו חײםאן מאנישין n y r אר־ דעם 
 יוגיאז, חור פון קאנ»ײז נאניזאציאגם

 חנם םאר צונעגרייט א^ט זוערם 1װאי
זיבעםע די# סעזאן: קומעגדיגען

 צעג• גארםענט דער זיך נעפינט עס װאו
 טוײ מיט טאג אלע נצפאפט איז ׳טע־

 ארבײטםלאזע טױזענטצר און זענםער
ײ הוםען טאג אלע קלאו?טאכער.  םיט ז

 געםינען מעז וועט אםאר חאםנונג, דער
 דעזײנער, אד^ םארםאן בא?אנטען א

 ארבײט. דער צו ארויפנצסען זועט װאס
 אבעד םאר^ט, pא ארום זיך םען דרײט

p״f ניט ^םען דעזײנעדט און פארלײט 
p םעןצ טוט וואט ארבײםער. נאך i r 
 גימט נאך האב איך צעהנםצר׳און דער

 רענט! םאגאט לעצטזןן דעם נאצאהלט
 לײדײ םיט אהײם וויחנר םעז ?וםט ײי
?״ פרוי חנד צו גען

חןי א ״<ידעל באקאנט אלט אז  לי
u זינגם עס װאס n r•א *וגא, ױניאן ־ 

 פארןװוײט־ צו אויסען איז װאס ליחנל
וואס און רואססאכצד, און קיאוק די יאן

באםרזוכפונגען) און באםערקוגג^ (נאםיצען,

חעיין. פ. פון

P ’ P גיט« ױגיאז p 'P ,די אז קאנדימאנס 
ײ װאס טיעז כאלעבאטים  זואס װילען, ז

ײ  כדאי ניט באםת איז עס געםעיט. ז
 באנקראםיר־ חןם טיט אריעצויאזען זיך
 ?אמוגיסטי^ער ח[ר pc טיפױש טעז

 נאר ח?ירות. לאנגע אק טאיש װעסםעי
 ער װאס אלעס אז אננעמען, לאםיר
 טא אםת, •ראצענם הונדערט איז זאגט

 זײן גי׳טט וועז צס איז שולד װעסעם
 זײנע און ער װי װצר װײל אײגענע,

דעם אק פיל אזוי זײנען חברים
 V צױפטאגזי נע^יידעדטען איהם םון

 םאר־ צר װי םעהר אײגעגםליך האט ווער
 טרײד אין חורבן גאנצען דעם אורזאכט

אן? דער אין און  דאדף זואס און ױגי
p י אײנענטליך דעז n ױצא ױעל דער 
 װען אג^םעל, 1פארצווײפע<ם* זייז פוז

װעי־ ארגאניזאציאגס־?אםםײז, אן
 חירבץ, דעם צו םאכען סוןי א זאר כער
 םוײ די אויף געבראבם האט ער װאס

 אויפ׳ן דרצםםאכער און קלאוס זענטער
 דיקטא־ קאטוניסטמוע די פון באםעהא

? טארען
ער־ גדויםעז א אױ«» האפמ ױניאז די
 םחטת קאםפײן, קומענדיגען םון םאלג

 א אויו• פאחפפרעכועען בארעכטינטע די
 װאס דעם צוייב םרײד איז סיזאז גוטעז

 װידער װעם סתוירם רי אז גלויבט, םען
 ׳שוין ציטערם םאדע. דער איז ?וםעז

 סטארעט און חבם, לאנג^ דער דערפאר
 עס אז באלעבאטים, די באוױיזען צו זיך

 צו זײערםװענעז פאר גארגי^ט זיך לוינט
 איז ?אוט א וױיל סקוירטס, ארבײטען

 דער באיןוועסער. און ביליגער סך א
 געדאנקען. םיז פאםער דער איז װאולש

 אויף פאראיבעל האם הײםאן םיטםער
 אין נלויבט ער זואס ^פארװערטס״/ דעם

 אויסארביײ דעם צוליב סיזאן, גוטעז א
 זיך טרײסט ער און סקוירטס, םון טעז
 סקוידטס הײז ף»לום חם װעם מעז יאז

 איז עס אז און אויסארבײםען גימט
p ניטא 'P איז סיאיק די אז געםאהר 

 סײ נוטען א חאב*ן זאלען דרעססאכער
 נעטראםען, איהם האט גליש א זאן.
 דרעם און קלאוק רי םון ״םרײנד״ דעם

 ?לאו? די עאעס, שליעעתייט א םאכער.
 תונגערן. װײטער וועלצן דרעססאכער און
 זײן ליגט עס װאו מסתטא, פיהלט ער

 אין אזן נויט דער אין — עםארקײט
 םאכער. דדעט און ?לאוק די םיז עלענד

טpשטארי די איז דאס  ?א־ יעדעז פוז ײ
טען  זועלכער אװאנפאדיטט, פצניסם̂י
 אוםצוםרידענהײט די אױוי ספעשולירט

אז א ארבײטער. די םון  אבער וז^ם ױני
 ארבײטער דעם אויפגאבע, אײנצינע די
 באדינ־ לעבענס בעס^ע װאס געבען צו

 טאן דאס וועט ױניאז די און גונגעז,
 ארבײט, ארגאניזאציאנס איהר דורך

 קאספם אאחגרעז איהר אויף װעט וועלכע
 ?אמוניםםי״שע אלע צדטםעםערען וועג

אײדלמענסיס. ססעב

טראצקי׳ן. צו בריף יאפע׳ס
 n אונז האבען טעג לעצטע די אץ

 פון ידיעות עםלאכע געבהאכט צײטונגען
 גרעס־ די ארויט רופצן װעלכע רוסלאגד,

 נלײכצײםע און אויםםער?זאספ'יט טע
iw גרעסטען דעם ' iD r v גאנ־ דער ן ס 
 האב איך םע^הײט. ציװיליזירטער צער
 בא־ דעם פוז ברתוי חגם זינעז pא דא

 יאםע פיהרער ?אמוניסםי^עז ריחםטעז
 די םון טאחציקונג די און טראצ?'^, צז

 הא־ דער אין אפאזזציצ דער םון פיהרער
רוסלאכד. pא פארטײ םוניטטישער

 צראײגניס ךאזיגע דאם װאלט איך
 גערעכםינ?ײט״,# דער אין כאדיהרט ניט

 אונזערע »ז איבערצײגט, בין איך וױיל
 גע<עזע| ^יויז דעריכער האבעז לעזער

 איך וחגז •חוסע. טעגליכער דער pא
 איז פראגע, דאזימו רי אבער באריחר

 א האט זי װי&יל אוין• דערםאר, עט
 םאר־ אובז^ע צז ^ײכות סיעציעלעז
 אידײ אײגצנעם אונתר אין חעלטטםעז

w\ עסמטע די װאלםעל. פאליטישען 
 פאר־ האבעז וחנ<כע צײטוננען, אידי׳&ע

 צו בריעף אפענעם יאםע׳ט עםעגטליכט
 ״ט^רגעז דער ןאווצן זײגען טראצ?י'ן,
 די דע^^םאתוערמסי״. און זמותאל״

 אםנים האט ״פרײחײם״* פאםוניסטישע
ײ קאםוניסטי^ע גאנצע די דערפיהלט  נ

 װעל־ י,1בריצ דיועז ®ח דערטרעכטינ?ײט
 ?אםוניס־ די פאר ^אנדםלצא א איז כער

 איז דוסלאגד, pא םאכטהאבער ט^פע
 אנ־ דאזיגע די םא^ונעצן אינגאנצעז

 ?אםױ די י1אוי םילא, געלעגצנהײט.
 דאס פאראיבעל, p^p םיר האבען ניסטעז

תר איז מ זי מצ * אי *TV' י אוז  <י
פט, ?ײ פח פארלאנגט נצר ' אז ג̂י י  ז

r זײער זאיעז r » r ח  ארױטםראגען איי
 איז כאו־אאטצריםםי׳פ אײח. נאס אח

״ גמםאני רער װאס אמר, } &  האט ״
 םאר^זױגעז נגיז pnrnu דעם צויחאמ

ארזנד מעג אטלאגצ אין עחצם זףך ןןון

 צוגעישטוקעוועט בריעף דעם אזן געזעהען
 יטםײנבעדג דר. מיט אינםערוױו אן ײ

ענין. זעלבען דעם װעגז^
 האט ^פעטער טעג עםגאכע סיט

 טעלע״ א געבראכט ״פארוועדטס״ דער
 קא־ ב־נרליגער זײן םוז ידיעה גראםימע

 םון פאחשיקונג די װעגען ד^ספאנדצנט
 קאמױ די סיביר. קײז אפאזיציע דער

 טיט גע^װיגען. צוער^ט האבעז גיסטען
 ״םרײ־ די איז מפעטער טעג עטינאכע

 חבר אז.... קעפעי, » םיט ארױס הײם״
 רעדאקטאר דער געווארען איז םראצקי

 נא־ און םארלא:, קאטוניסטי^ען » פון
 אין נאריכט גאנצער דער איז טירליך

 טאג « נאך מיט בגאף. א ״פארזוערטס״
 איהרע אין “״םרײדױיט די איז ׳שפעטעד
 אז װײט, אזױ געגאנגען בלאפס געסײנע

 פעסט־ בא״טטיטטקײט מיט מויז האט זי
 בלא־ ״יעקעלע פון ליגען דצם געמטעלט

 גרויפען א סיט םריאוסשירט און פעד״
וען  גאסען־ איהר אין קאפ בלאפער̂י

 פאר־ םון רעדאקטאר טראצקי :בלעטעל
 ער איז *פארװערטס״ בײם און לאג,

 דינ־ דער איז סיביר. חײן פאחמי?ט
 אנ־ אלע אין אוז ״םײםס״ סטאגדיגער

 זיכער אויןי ־שויז איז צייטונגען דערע
 פון אמת דעד געװארען םעסםנ^טעלט

Mיv n vלv אז טעלעגראמע, בלאםער״ 
 *אפאזיציאנס־ אנדערע אלע און םראצ?י
 םאר־ םון װעג אוים׳ן ׳מויז זײנען פיהרער
 ״םרײהײט״ דעד לויט אבער איקומ.

 םסתםא װעט טראצשי אז אויס, ?וםט
 פארלאג סאםוניסטיעען דעם רעדאגידצן

סיביר... װיסטען ?אלטען אין
 אויסגע?לײ די איז גנב! א כאפט ,

הײסי^ע אונזערע םון םעםאדע בעבע

ײ ?אםוניסםעז. ײ אויב אז גלױבען, ז  ו
 וועם ליגעז!״ א ?אנט ,צר שרײען װעיעז

 ביאפס. אײגענע זײערע םארזעהן מעז
 װיכטעסטע דאס נ״שט אבער איז דאס
 פיעל אנגצלענעגהײט. גאנצ^ דער אין

 כא־ ״שקי־אפישע זײער איז טרויערינער
 א םון ענין דאזיגען דעם אין ציהו:;

ט\ אנדערער נאנץ ײ  די איז דאס און ז
 איעס פיט אײנ^טיםיגקײט הינםיישע

 באצי• די םאסקװע. אין טוט פעז װאס
 און אפאזיציע דע־ צו סטאלינען '\t הו:ג

 ארויסגערױ האט טראצקי׳ן, צו ספעציעל
 לאמונים־ גרױסע p8 פראטעסט 8 פען

 אין לענדער. אלע איז סרײזעז טי׳שע
 פארטײ גאנצע די האט לםשי!, בעלניעץ,

 פיאטעסט א ארויםצױ&יקעז באישיזאסען
 פון האנדלונג די געגעז מאסתווע הײז

 םאר־ אוז אפאזיציע, דער צו סטאליג׳ען
 זאל קאנגרעס ספעציעלער א אז לאנגט,

 װערען, אײנבארופען אמישנעלסטעז װי
 4םארהאנדיע צו םראגע גאנצע די כדי
 זוידער־ מורא האבען װאס אײנציגע די

 זײנען מאסהווע, געגען זײז צו שיעניג
 p8 אוגז בײ קאםוניסטען אידישע די

 p'8 קײן זיך געפינט עס אםעריקא.
 קאםױ אידייעע אלע צװמזען אײנציגער

 אײנישטיםען ני^ט זאל װעלכער ניסטען,
 געגען האנדלוגגען מאסקװער די מיט

 דאם איז חברים. זײנע און טראצקי׳ן
 צװי^ען זאר טראצקי אז טעגליד, טאקע

 װאס ?אםוגיסטען, אידישע אונזעדע
 װא״ עטיאכע מיט עחשט איהם האבען

 #הימעל זיבעטען בידז געלויבט צוריח כען
 אנהענגער? אײנציגען גןיק האבען ניט
 אונ־י אײנפאכע: !8 איז דערםון סיבה די

 אינ־ יעבעז קאםוניסטעז אידמזע זערע
 װי- און גנאד, מאסתזוע׳ס אויוי גאנצען

 דראחט מאסקװע געגען דער׳שפעניג?ײט
 דדשאב. א םארלירן צו געםאהר דער מיט
זאב 8 פאר און ײ זיינעז ד̂ז  ניט גרײט ז

ײז צו טהרב נאר  אויך נאר טראצהי׳ז, ז
געװיםען• אײגענעם זײער פארקויפען צו

חעלן פ. פױינד צו ענפפער «ן
קלאוקםאכער. אלטען אן פון

< א-לעםען, נאך »ז אויס׳, װייזט עס ד
 םאר־ נעװאלדינעז נעמאנט דאך םיר בען

 דער װאם חםד, םיט נאר אין עם ׳עריט.
 טא־ » םון נעהוםען איז םיר צו ענטםער

 מען ות<כען םיט םאציאליםם, יעראנטען
 האבעז סען מען ■אלעםיוירען, נאך קען

 בלײ־ דאך און םאחמידענהייםעז, םײנונגס
 צו עגטםער װאלט• פרײגד. גוטע בען
 םען װאלט ?אמוניסט, 8 םיז גע?וםעז םיר
 איך אז צװײ, און אייגס אםגע׳פםר׳ט םיך

 גיט הסתים״ ^תחית הײז ^ויז װאלם
 בעטי־ מיך װארט מען אויםנע׳מםאנעז,

 ״רעא?צי־ זוי נעמעז אזעלכע םיט םעלט
 נאך און םאררעטער׳/ ^װארצער אנער״,
 קריגעג־ נאטירליך נעמעץ. שעהגע אזעלכע

 צומאכען שויז םעז מוז ■ארציע אזא דיג
 תונט. ױרקעס װי עטומען און םוי< דאס

 ציזויליזירטען א מימ פאלעםיזירעגדיג
 קוראזש דעם נאך האט װאס םענמען,

 <\אוקמאכער אלםען דצם אנצוריפעז
 םערשטעה םרײנד״ גוטען ליבען ״אונזער

 און פארשריט, מיר מאכע; געװיס אז איך,
 אסת דער װעט שפעטער, אדער םריהער

 ױגיאן 8 אויםבויעז וועלען םיר און זיגען
 ?יאוק־ די פאר און ?לאוהמאכער די פוז

J םאכער
״העלינ׳עז״, םר. פארזיכערעז וױ< איך

 נאר ניט איז ?לאוהטאכער א<םער רער אז
 אלטער אן נאר ^אוקםאכער, איטער אז

 װען צײט דער םון נאך אױך, םאציאליסט
 איז פארטײ טישע8רpדעםא םאציאל די

 נאר געװארעז, גענרינדעט אםערי?א אין
 גע־ ניט סאציאליזםום דעם םוז האב איך

 אנו־ע־ װי בה׳/ לחפר .כרדום f«p מאכט
 דאגעגען ניט זיכער בין איך עס. סוען רע
 סאציאליס־ זײן זאלען ארבײםער אלע אז

 זואלטן נעױען עס זײע װאלטן חלואי טען,
ױ אבער אזוי נעהאט, ניט צרות ?ײן םיר  ו
ײ  גע־ יעדער בײ נאר ניט, צס זײנען ז

ו מאכט מס וחח יעגעגהײנ^ י  שםיקעל 8 ז
 פערזאנעז זיך געםינעז ױניאן, א אין טוםל
 װאסעי מוטגע אין םיש כאפען װילען װאס
 פון ?אליר 8 מיט פעלצען אן ?יך ױי טוען

 און באװענוננ, ראדיהאלע איז נים ^ועלכע
 נעםינעז םלעג, אזא אונטער כמורשירענתג

 רב״ ״עדב רעם םון אגהענגעד איסער זיי
 צו צײט יעדעו־ צו גרייט זײגען װאם

 אי־ װאס אלץ פערניכםען און צושםערען
 אין געבויט. לאנג יאהחנן חאבען דערע
 סך א זיך געפינען צײט זעלמר דער

צז וואס בעלנים,  ד̂ע אויף שטעהז וױי
 פאר און גרענדע, די םיהרעז צו שפיצע

 פלאץ, שײן ניטא איז גענעראיצז איע
ײ מוזעז  צױ װײזע גױטװענדינער זיך ז

 קלײזלאך פעױשידענע איז שפאיםעז
ײ־ ימרע און נעמעז םעדשידענע אונטער  ?י

 װאם יעניגע די זײן צו •חנםצנדירט זע<
 ארגאניזירטער דער פון נאםען אין חנדט

 אויפ׳ן זיד <עגט עס ארבײמזגרשאםט.
ײז גיט דאך קענעז איע אז שכל, P ז 'p 

 פײם א זיד צנםװי?עיט נעג^איען,
o ®ארשידענע די צוױשעז y p iru, די און 

 דעם פאר געמאכט *וערט ױני־אז
!זיי צוזישצן סצנדװיטש

 בײ גצהאט םיר האבצן מנוזיח דעם
דער פח צנםוױקיתג ישר ®ח אנפטמ דצם

 ״םרײ• די װעץ באװעגונג. האמוניסטישער
 ערשײנען, צו אנגעםאנגען האט הײט״
 צוױי לאקאל אין אגהענגער איהחנ האבען

 איתת געבעז זאי ױניאן די םערלאגגט
 ״םרײהײט/ דער אין אדווערטײזמענטס

 צי׳יטוגגען. אנדערע םיט עס טוט זי װי
 דער אין געםונען אבער דאך זיך האבען

i v d w t p v אנד^ע םון אנהענגער באארד 
ײ האבעז ריכםונגען,  דערלאזען, ניט עס ז

 אננעפאנגען ביםיאכוױיז זיך האט דערםוז
 קאמוניסםישע באריהםטע די ענטװיקלעז

 עיאינערצן, מיד העז איף װאקבאנאליע.
 ביײ איר האב צוריס יאהר פיר סיט אז

 םון מיטינג עהזע^טױו אן געװאוינט
 נעבען םין פראגע די װאו צװיי, לאקאל

 ״פרײהײט״ דער אין אדװערטײזמענטס
ײ איך האב געװארען. םערהאנדעלט איז  ז

 זײענדיג ניט איך, אז געראטען, דאמאלט
 דאך סימפאטײזער, קאםוגיסטישער ?ײן
ײ זאל מעז דאםיר איך בין  בעהאנדלען ז

 עס זאל צײטוננען, אנדערע מיט נלײך
 מען אדער געיד, יחרץ״ ״לא זײן אפילו

 אדװערטײזען, ניט צײטונג הײז אין זאל
 ױניאן די דאך בעיאנגט אלעמען נאך װײל

 דױס, צאהלעז װאס םיטנלידער, איע צו
 אגדעדע צו וױ גוט אזוי קאםוניסטעז די צו

 איך װי גוט אזוי גראדע און איסטעז,
 פאר די םון טײ< א אז געװאלט ניט װאלט
 נענעבען זאי דױם צאהל איך װאס סענט

 אינסכדטוציע אן אויםצוהאלםען װערעז
 צװײטער דער האט ניט, גלײך איך װאס

 פראםעס־ צו רעכט זעלבע דאס םיטנליד
 אויפצוהאלטען העלםען םיר װען מירען

 דאם נים. גלײכט ער װאס אינסטיטוציעס
 ארגומענטא״ םײן געווען אײגענטליך איז

!ניט שײנעם אדער איעםען ציע.
 דא־ דער אין באארד ע?זעשוטיװ די

 א םון בעשטאנעז איז צײט מאלסדיגער
 הא־ ריכטונגען, אגדעדע פון מאיאריטעט

 שטײנעד, זײער אויף געזזאנדעלט זיײ בען
 צר זיר סאמו* דער האט דעם דורך און

 ביז און.שטארקער, שםאר^ןר םלאקערט
 אק ארײן איז גרופע קאמוניסטישע די

מאכט.
N קאםוניסטז די װען אביםעל, שפעטער 

 אנגע־ שטארק צו שטריקעל דאס ר«אבען
 אז איז געפלאצט, האט עס און צויגען
 םריײ םון פאהן א אונטער גרופע אנדער

 אץ ארײננעהומעז טאלעראנץ און <זײט
 די אז דערבײ, שוין האלט עס נאר מאכט,
 איזזר פארלירען אז שויז םאנגט נרופע

 גרוםע נײע שפאנעי א איז אײנפלוס,
 םלאץ איהר םארנעהמען צו שויז שטרעבט

 יײםענחג די אלס ױניאן אונזער איז
!גײסטער

 העלין, םרײנד און בדודער דערםון,
 נאנץ א בײ געדאנש דער זיך נעמט

 אז מיטנלידער אונזערע םון סײל גרױםען
 העם־ װעלבע גרוםען אדער פארטײען די

 אין שוידינ זײנען רײהען אונזערע איז םעז
 גרופע יעדע װי אלךי צרות. אונזערע

 ראדײ 8 מיט טעטיגהײט איהר אז םאנגט
 פעףוואנרעלם זי אײדער םראנדאם, שאיעז

 דער־ זוכערס, דזשאב םון נרופע 8 איז זיר
p דער זיך־ נעביט פאר jin jn ראדי־ רי אז 

 1פ\ אורזאבען די זײנעז םארטײען ?א<ע
אונ־ װאיטען צושפליטערט?ײט. אונזער

ײ• אויןי (שלום )10 ז
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 םים׳ן *וקרינם נעכטען זיך ה»ב איך
 דעם סארינאזען נעסוזם און פארסאן

 שאפ צווײטצז א איך ה»ב היינט .8שא
 או־ םיד איז נעםונען. ניט און געזוכם
 «*רק א-ן א«ך נין געװארען. .סעטינ

 נע־ «ראץ שסיי א אויםנעזוכם געגאננען,
 דאיט זיך און בוים אייכזאםען אן בען
םארקייבען. אוסעט םײן סים

r t און םראכט טראכט, און איך 
 או־ דעד Y װ»ם פון גיט !”אי ווײם
 םראנט ניט. לאזט און ׳שטעדט מעט
 צײטוגנס־פארקױ־ א םיר פארנײ זיך

 צײטוננ, » איהם פון אץ־ ג«ם פער,
 שטי־ אײן םון בייקען װאחי ןי, ב(עטער

pp> עדיטא־ םון צװײםען, אוים׳ן נייעם 
 צײט־ארטי״ םון םעליעטאן, אויפ׳ן ריעל
n אויף קעל n טראכט... און םןיצע » 

»7pop7 — נעל ש?יז אינגאגצעז כםעט 
 שויס אין נהײן םיר אוינען פון םאצט —

איך באםראכם פוםט. הערבסם :אוײין
 אויםנע׳פםארצ־ די ,npop73 דארע ד»ם
o הויב |,pnn» נריגע מע n צום קאפ 

 ס׳איז ״יא, :צו o7pp«o יענער — בוים
 ביעםזןל צווײט א װארםט און םיינם*,

ניט, ״פארגעם ארײז: שױם אין םיר
אי־ז. םראכם איך און •״ n איז הערבםם

הא־ עיך ?רוינע ם״דעישע ■אר א
 נאהעגט אוינען אראפנעלאזטע ם״נע בען
 איז שוך אײן באםערקט. ערר דער פון

 אם־ הארטעז אויפ׳ן נע׳פטאגען שםייוי
 גע־ זיך האט צװײטער רn און םאלט
 םיט׳ן און קנאפעל הויכען אױםין דדייס

 טאהט צוס צונעפלאוט ׳פפיץ ברייטען
 זיך האט װאם דזשעזײיד, נאקאנט א סון .

 די צױישזמ וואו ערגעץ םון נעטראנען
 נאיד איער זײנען שיך פאר די בויםער.

o םיט צוזאםעז םאר׳טװאונדען n סיהלעז 
 1א נלעט, א האט װ»ס דערנםם־װינטעל,

נעטאן. to נרעט אומעטינען
 nn אויוי to נעבען זיך האט

ײי־ ניס װי< איד אראפנעלאזט•
 עם הײםם אוםעט םייז איז, עס ווער

 ראיוב־אםענע מיינע הוקען נים.
 סײנע פון מייצעז די אויוי אױנען מירע

 אין ווערם מװארצער »ח שיו פווארצצ
אויגען... די

 אײער ערלויבען םיר איהר סאנם —
 װײ־ א האם — Y װײלע א אויוי צײםומ

 1אי כםעט to שטיםע םעלארישע מ,
ארײגטנעזוננען. אויערען ךי

 װי *יך־, האב — !נעװיס חא, —
 םײנע אויםנעװאכט. חלום נוםען א םון

 הא־ אוינען אוסעטינע האיב־פארםאכםע
 און םארגאנרערנעעםענט ברײט זיך כען

 שעה־ א און ױננע א כיידעל, א דערזעחן
 דער װי גלאם אזוי כיאסע, א נאר נע,

אלײן. חערנםס
 צײטוננ די איסר איך האב פרײו סיס
 םײדעיו דער פון אוינען רי אין גענעכעז

 אפ־ זיי געסענם ניט אװעהנענוםען, ניט
רײסצן...

— Y צײסוננען אפם לײענס איהר —
 ױ ויי נאכדעם געפרענם טיך זי האט
זײט. ערשםע די איבערגעקיסס האס

 םונסערעד א איך האב — יא, —
 סאנ יעדען <״עז איך — געענטפערט,

עםלאכע.
 לייכטען א ?י האט — איר און —

 ציי• קיין גאתיט <ײען — נצטאן ויםץ
»1911.

 דער נענליבען. שםיל זײנען םיר
 באלר זיך, דובם תאס. װעלכעו־ אוסעס,
ipbmm שטארקער זיך האס זענענען, זיך 

 איננאנ־ איצט םיך און to אן נאהצסס
באהערשס. צעז

 אוטע• אזוי איחר זןנס םארזואס —
 צונע־ ויד נעהענטצר זי האס — םינ?
סיר. צו רמט

איי־ םיין ניס הײנס בין איד װײל —
( הערשער. מנער

p אײו םארשסעוז איד — 'l —
̂  1פי ניאם א איבערנעםישם זי האס

םתגעז.
— i n ,העו״ םײן איז ער אוםעט 
 — וזײנם, סיך באחערשס «ר שער״
 איחרע נעזוכם נײניצר םיס איד חאב

מז. ניי
— nn ?םיס זי חאס — אוםעם 

 צײ• ױ מקנײסשם אוינצן אראפנץלאוסצ
 באסראכט חענס, וױיםע איהרע איז סמנ
 א אוז סילײר סמקצל־םריקאסינצנע *יחר

tobw»p לײב־סאלירםע די סים מסאן 
 prjnpr* איחרע אויו• ippvt וייחמע

פיס. םאתטירטזן
 איך חאג — אוםעס, חגר יא, —

 אוכד זיצען נצנליבצן און איגצרנע׳חזר׳ם
 תאוח׳דיגען א ווארפינגדיג באײעגיױ

 אונזעחן «ח פים. דאזינע די אויוי בציס
 חרכנע־ גיעןרינ זיד חאנע נצימן

שםאכזז.
באנס. פון אױפנצחויבמ ויר האס זי

• זיך און אונו ארום אצאץ

 מזורים תאגצן
 פאסצלאך וי וס
ר י מ י <מי. די י

T* חאנ —

 װי ױננענטאז א?א בײ אבער —
םעי *י האט — א־הר,  — געועדס, װיי
 ■<אץ. I״p האנען ניט אוםעם דארף

 דארם, נאר, באזעצען זיך ?אן אחטעט
 ױנענם ;ניסא פרייד סײן איז עם װאו

 דארום און פרײד סיס םול איז אבער
אוםעטינ. נים קײנסאי
 אנ־ אין האנ — }איהר און —
 איהר — נעפרענט, עגטפערע] צו שםאם

 די וועצמ פון אײנע אויך דאך זענט
 סארזואם צוזאםעגגעשטעלט, איז ױנענט
» צו צו אוםעם דעם איהר צאזט צ. זין

— גיט! צאז איך ניט, צאז איך —
 פאר־ צו זיך םיר םאר געזוכס זי האט

 רייסס אוםעט דער נאר — ענטפערען.
 םיין נעגען לעבען םײן אין אריין זיך

װילען.
 אין געצונדען זיך האבען םרערען

 «צץ זיינען און אוינען גרוי־בצויע איהרע
 העל אזױ נעװארזוז, ?ינטינער און העלער

 צד איז נאכט די וועז אז ליכסינ, און
ײ האבען געפאיען, o ז n וױנ• םונסעתן 

o און באלויכטעז אונז ארום קעל n אר 
o םעט, n ,^םאר־ װי- כםעם פינסםע 

טריבען.
i n n o ציב־ און געצוניעז זיך האבען

ם הערצער... צװײ כעמאכט טינ ^ א  נ
:דערצעחצט זי האם

ױננ. זעתר נאך איך, ביז ױננ —
 םיר אין איז צעבען צו נאנער דאם

 איך ברויזס. און האכס op שםארש,
 אץ• ביז ױננ ווײצ אייז, אבער עם צוים

שטארפ... און
 בין און םד א שוין איך האנ געציבס

 נעיועבט נעװארען. געייבם םך א םיז
ײ אוז טענ די דורד סרויםען  םארװ^• ז

 איך זזאנ דאך נעכט. די תרך ציבט
 צושײדט, ניט נאך ױגענט םײן מ׳יט זיר

i’ די וױיצ n r o  t n o צוזאסצן. נאר אונז
אויפגע־ םיך אוםעט דער אבער זזאט

 געווען שויז םארפאלנט,םיד. און זוכט
 םאר־ סתן, םיינעם א נעתאט כיה, א

 צײט די שעהן. און גוס אזוי בראבט
 די \וי דוהינ, און שסי< נעיאםעז איז

 אין לייס, אוים׳ן *ארפ אין דא .שיםצאך
i גאכם. זוםערדינער װאריםער א n 

 באשט־םט. נעווען שוין איו זזתונה־טאנ
 הא־ טײמאך, און בחורים םרײנד^ םיינע

 נעוואונשען געזועז, םסנא סיד בעז
 אונםער נעחן צו שוין אליין גיכער וואס
n n •חופה i n חס־זוארםצסעד צאננ 
;ציכטינ און חעצ :נעסוםעז איז טאג

n ױננ דאס אוז ;װארים און שעהן o n 
 חאס — וואריםעו און שעהגער נאר —

 םאםענט, אוים׳ן נעװארס און נעכרענט
 ניט און — םאםענם הייציגען אויפ׳ן

ם ר א זיך... ^וו
צז אין הענס םיינע האם זי  נע־ איו

ײ. נעדריהם הצאםערט, ז
 אױוי זיי זי ראט — םיהצס, —

 עס יא, %, — אנגע׳פפארנ^ האו*« איהר
 ; non <ײדי< םיין שטארס, נאך סצאפם
 הײס. ווארי^ נוט זוארים, נאך ס׳איז
מר n זיי? ס o n...? קאצ־ פאצס, שוין 
n װי אפיצו סער n װאס וױנס, הערבסם 

 n״3 אונז װיצ און ערנעץ םון זיך יאנם
אותסרייסען.״ דאגעז םון

סו וואו אוםעס, אוםעט, — — ! ? ניז
נעפרענס. וי האס

ברום• טיעע אין ,non םײז איז —
 נאנצעז םײן אין בײנער, םיינע איז טען,

 שטיס ס איננאנצעז בין איך סעדפער,
גע־ אצײז זיר וי האט — אוטעט...

ענסםערט. ׳
ow רי י n סיינע oon או זי  סצץ נ

n איהר צו נעדריסט o n אוי• די סיס און 
נעזונם.^ נעזובט, םיך נען

ln ^ o r איינ־ נסכס דע־ פון זײנען 
 שםיינעתע די נמײארעז. נעשצוננען

נצזונהען. שצ*וי אין איז ארום שסאדס
 נשסזו^ םענשלירםארבלאנדזשעםע די
 געודייםע די אי| ױ זייער זוכען װאס

n• שפעם־ביינאכטיגעז ,פון אצייען o, 
 נעשרא־ גיס און גמשטערט ניס 1האב«

w ױי די  יועזצנם. נסרויבסע גציס פון צו
צמ צו זײנ^ m ביי אוםעט םיט׳ז  זי

 חצום, ס א״ינעו און צונעםוציעטער^יס
 םאר־ פון נים חלום א סצום, נארישעז א

 ױמגס ײײ< — נצכטעז״ םיז נסר ,1נע
ip איי o r n י  פאראויס נעבציבען. זי

i — שםאצץ מים און — ש«סצירם n 
סויס... םסיעססעםישער

 noon זוםער־םויגעצאר יעצטע די
אויםנעוועסם. אונז

 ניס םעחר שוין םיר זײנען צוזסםען
ם נאר נעזעסעז, op װײ rw iao אײנער 

ײ םיס י«ח»־ צװײםען, פון  און אומצם 1י
ער ס :נעסראכט מ, סאנ !יי » » 0 מ

 צצבען ניי ס אויפנעשםאנעז, וועצט נייע
סמר ניט פריידמ• און םיט
 ’ססנצןײ חערנסט פון די םאר אמז, פאר

בלןסצאך... םענע
 vw ח תסגט, דײן סיר חנרצסע

yn זיד יסםיד בס«ן זײם צוױיםער 
 סװייםמ, צום אײנ«י צוטוציצן נאנאםאי

^1או יומגם 1פו חלום׳מ וויךיר  .גצ
ס פ ײנן»ףײ^. י  סםאמ!!,סיי »<«ייײ

יײידס^ זמרגסס — ,toe ?׳מםיר חני

־ חעלץ •. ®ר *ו ענטמער ו»ן
 4̂“̂ליייי״י■

• |1» (שיו• « )9 ו
 פסר איינמסי נעוואוסט םיםנצירער זערע
 סייד פײז eon ■סרסײ קײן to מסל סיע

 »1 ײסיס׳ון ױניסנס אונזערע *no םמס
 דזשסנ א־חרע םיט נרו§עס םארשידענע

 אויסמטדיקענט שנעל נסנץ זוכערם
 פןרשסס״ ײסיט עולם nn ויןיצ װסרען,

 די גסר nun די• ניט םיינןן זײ אז נעז,
 *Wt* ניט זײ װסיס סצז און ?נײדיאו,

 איצט, איז עס וױ .pioa צום לאזען
opjn גװ•? יענן סדעד יי ײ עולס רער 

c איז m נס* הענערע ס פוז ברענטש ס 
 אונזערע פון פירע נײ זיך שטעלס ווענוננ,
 09 איו ױסס סיס סרסנע וי טענשען

n די זױ ion* םעחר pionpj דיז?ר n ;o, 
 ס*ס opa זײן מילצן סצנשצן nptJio און

 eon אירצנק vw מי זיי ipio אלעםען
 • נייס געואיטצן oon זי ipii נעטאן,

 סגס19נ10 1שיי eon אין שטארבען.
 nn*o יסל 19ט ipopiw זי oon ,ױיחי״

n », o n  ipijpni.״ n?> nn נצקױ איז 
 0(019(10 אויר י איהד טיט האס םצן

 on 19הוש צו ipipip) nn*o און ,װידוי״
 איחד )ססײסש איחר: |po oipno .צלם״.

 אידישצ א opi9 יסד זײט• איזזר ,9(
o 19הוש 1צ איהר סוםט װי טאכטע־ n 

 ײס,11 איו : oi9oo)P9((י oon ? צלס
 אפשר צלס, אין (לויבסן ip^jpo םיל אזוי
 ,e>9ii יענצר אויף איז .opbp op איו
ipii איכ׳יו i9oip איר יסל ipion )9)pp 

משר״. ״מליץ א סר(
 יסס אויר א*י ם?נשעז notiio םיט

pi>pt, זײ ipnpt ס)n n קהש, ש«ײ»׳מ 
 npioopio^P די םיט. יו1א זײ ריננ?ן8ש

 opr'OpanB nnpt ס זײנסז 1אינ?טײ איז
p?ob, זײ J9?pii קיעססל(יט tpinmoo 

 רי ,npooo ייל11 זיך, npo)*n tppm די
oon npooo זײן, (יט npש i״p יס< שמח
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 מפלה נעליסען זמכען 86 מסאל nt ״מטוניספעז
םעמכערס״ די נעכמפפ חאבען די וויל

a ו«לו•  v n  pa
 *3xoo*i*9t* די *ון ארויםנעוױמן *ך
1X0, די וועיכע מים un*930*o* *׳»3ה 

תגט בזאציים חנזי ס־י י iw ה*כם*ן װײ  ו
y ix u* נייתרײעהיםע די םון רעתער 

•X0C8M3
 אינ־ ה*ס ה*כסאן •חוזידעם װיים
o i*9*od ײ די אזן באאםטע (**« די  ני

X9* (|X3*n x o fn m x ױ נע־ אײנער, ו
»*(rxJixo סרײ זײן 1* ׳י»«חןן  i n־* 

 ***־io*do3*p די («ן9יספ*tin «1 *ל3
X9X( 9 סון רענרען*(»rx3ixo3*« i n 
*•,.x ’x io ’o o i

*סי*1ײש*9אי(סט* איצטינער ,דער
ײז אין געזאנם ם*ן3ה* ה*ם — ,33*0  ז

 *ו באנריסונג » וי1 םעחר איז — ךנחג
 דערמח־ ix «*ם איז ox .xo9nxiii« ךי

 אינ־ חןר טון נ«שיכטע ביואם » *ר3 מן
 ארבײטער־ דער און כפרט »ר3מרג«ש*9

 ה*ם ױני*ן p*9*9 די ככמ. באווענוננ
i טון מגיםען n קאםוגיסטימער זעלבער 

,n n *  vu,״ q*n ארכײגמר־ צע3ג* די 
 עגריזיך *ב«ר גע<יטע[. ה*ם נאוחננונג

ix3*d די ציים סורצער » דווך זיך 
 ארוםנעזעהען, p«p 66*9 סיז םעםבקדם

 סשונ«תן טון יײדען גים דארטען זיי *ו
 די טיט איבער^ינט ד*ס «ן3ה* •.און

«ן.9װ*ח יאהאיע אי«טי(ע
 •אםירט אויך ח*ם p*9 66*9 ״איז

o ה*ט ox וג*ס ד*ס i*o* t אנדערע אין 
*>ix9«p. די ix rsxo, ױ*ס tX3*n 

o n  o)*tX3if ?היםעל, שון׳ם טעלונחן 
 אין ײטx 9XP*or א טאר *ריין ויעקן

 אנחןחנ די אין ווי •ונתם און סאכט.
iX3*n ,ix9«p<* ײ  נים םאכט זײער ז

3»xp» ױ *נחאיטען, ( ײ וויי  tx3*ri ז
x ix* 't ניט צוזאנען oixpxs מא־ נוט 

. o «ז ir t ױייל דערטאר ox אוגד איז
י אוטםענליכע. ד*ם ט*ן צו םןנציך י  ז
ixs*n שעהינמײטען בלויז x« צושטערען 

*3»u* נויען. צו ניט
ix נים 3ה* .איך  o x ’ DXoxto  p*p 

 אדםיגיכןשראציע תרמעטאלענןר דער
 םאר 1טא ix באװייזעז הענען נ*ט טאר

ײ װאט דאט טעסבערם וײ ײ \1האבע ז  ז
י איירער צונעואנט י  אין ארײן זײנען ז

n איך אטט. ■ M n w> ײ או ז  חנם, אין נ
ײ טארזואם  טאלטע געםאכם ה*בעז ז

 ײעט ראס אז םענליך און •ראסיםעז.
ײ טאר «ײן iyo< א ז tf דארןי םען אז 
ײן  אלעם שאר םאראנטווארטליך םעהר ן

cum רויס״. ז^נט טאן*
ײן םארענדיגם האט הטכפאן  רערע ז

 האם ער אײניגסײם. טאו אייל »ן סיט
 םמ־ *מעריימז דער אין *ז *נמןצייגט,
אן  נענונ טאואן איז לײנטר אװ מרײע
 אר־ חגר אין װ׳נחנן ox און טרייחײם

 םײ• פארמידענע נעמלדמט {אג^אציע
 נעטםיםםע אירעאליסםײש און נוננעז.

s אװעסנעהן ניט רארםען םיםנלידער  ix 
 אינטערעס וועםענם ■ארםיי, ־ םרעםדער

ix דאםינירען ix איז  tin .קאנטראלירען 
 דארםעז . םארטייחמחײטעז ־ סיינוגנם

ip o in y v יוי1א םיטיננען, ױגיטז די יוי1א 
יעם.xpשרא •ארטײ די

 באל כױט ן1א מטורטײש איו הטנסאן
p «עײארעז אילאדירט גייםטערתנ c די 
דער.  דעם נאך ראן האט ער »«<י

 בא־ גײ־עתוײלםע די «ן אײנ׳שװערען
m m ט׳שער רעם איבערנענעבען o ix 

jn ערוועחלםןן גײ jx x ’ n x t^ גרװ־ער 
פרידטאן.

 הטכ־ טxטיrרvאונט האט םרידסאן
 חד זייז איז האט אח םײמננמז, םאן*ס

n די דאם םיטנלידער די דערםאגם 
 נאך «ר חטט ל*סא< איז׳ם לםאםעז1רעז
p יאחר • םיט שעצײ«ט6טר n ix.

*o t ױ םעהרער איצט איז  אלץטאל ו
 ברודער האט •— נעװארןן, ײגטxרxאיג

r «יין אין נעזטנט סרידםאן u n, — ז« 
p גיט חאט ױניאן » ip יאלי־ פאר סלאץ 
»ox ’ xpvnp m. שטםוניםטימע די 

r x p m s ײ װײ< םילה, » נעהאט האט  ז
traipn אםת דעם נעוטנט ניט ix די 

nw םןםבערס m אין <אגע אםת׳ער דער 
ר u אינתםסרימ• מ p סיר װטלםעז 

תן  ראר םיר װןואטען םאראיינינם מז
im n אבער צײםען. כעסעחן נעהאט 

it װי s' ם האט|»onm ארנײםען 
gm  ix a vn x י י t ו r a in אזוי אוגז 

r ^ u x r געהאלטען אונז אח באלייזײנס 
מ נים פאר חריי i« ע w דערסאר n rn 
סארסײ.* זייער V גיט נאיאננם נ»ן

ד דער מ מ רי ח ײי  םעגעדזמער נ
 אױםמגעהריקט אויר sun ח*סאנ^ י׳נאז

mpin m ז*י  j n w t n> זיין ותם
ז6«רס י ר  וחנם מר ארגיים. m אין «
y זיך flm v מ אין ת אוגיג  אנ־ די טים *

r v n ד ײ x ימי^ג^ ני » jm האנען « 
ח מ y םיט «יי p f B t  & n* און טרייד 

 אנדעחן די סון *m גןנקנזייםמע ךי
ix סך ן ומט ארנאגיזאצישט  txo7vn 

o n און ®־פאלג » תבו אױ* ױדןר  tie י
B in .ןופאל>

 געבראכט האט
 די ווןןט חילא,

X• ח*ם V*

 0<חי in יייד ארנײטעי• »ן זאנעז
tit םילינערי די DixPi’xn ,נעמליכטעם קײם די איו ימי«ן )ix  IXHP1X ר « 

ixdd 1 און או־בייטעו• דעםX1 לא?אל 
ixî איז זיך חאט x’x ix i ר1כט7טל 
 *it• .p«iDD » אײעעזופארט וױיט

 1X1• אציע1אדםיניםם נייע די תנשם
ix םיט נעהן i ה«ם בײט,1א ix”) ix i 

 םיט איז ix און נעזאנט, םענעדדשעי־
ix>it in ,̂שנוננ ix װעט עס »ו ה i איx1טינx ̂טיגי ̂אDא  נעליננען xיxט

01XP*11X־C1X PKP•? DPI tX«X *־י» 
 װעל־ אין צומטאנד, בליענח!! תעו־ינען

 איי• געפונען ויך ח*ט ?•שאל in כעז
i  in* םאכם. אין אריין איז 1אצי1טיניםם1א תמנעשאלענע
x האבץן םעםבערס די ix ” t im 

 זיי P3PXH םיט ••לןוו׳יסםענטען, 1פיצ
 זייעוי באנציים tin נאגדיסט הצב׳ןן

tmp” i n r”(| ,*®הא־ לע•[ םענעדזט 
 ix םורזנן ix״i די?ם1אויםנע טאב,

i און איהם ix טײיען n  ix 1נאנצע 
אדםיניםטרא^ גײ־עדװײלטער

 לײ־ערװײלםע י1 םון <יםט םוצע י1
:םאינט װי איז באאםםע

 דדפוצװט ;ם׳פעו־םאן אן,01י1ם
H ;ט׳»דםאן װיים עארף, ” p •הא 

D ,ראנט׳שעם, im xp y i ײ ;םעפחןטער  ני
nםע ראועצי, טען p̂ט*̂  ; ̂̂ע1rזxטע

האטאבדםענעת׳פעה לעאן
p*o יא־ אייב :?אםיטע בעגעפיט
”nxp נאצס?י, r n ;טו־יםטםאן dxd 
 ־ טם.1א עט םאת־זמענט שײןןםאן,

n װיע?זע?וט i p: אלט־ װיליאם
t םאן, i n ,בצא?, םאן1זזוי •װערבאך 
nxn*ם,1בצ ־ p ix id ,אטטאבאללאםא? 

ix* טײפםאז, םאריי פײשבע?, ײיגנ1י1א n 
m זזאטאב, דז׳שארדז׳ש ,1נאל נאח־ i־ 
3x p ,םאל דזטאםע pp״j, םי*m x >  i x* 
םינזי• עציזאבעט טאן,

 גאנןמןן tsאפען איז חויז יוניפױ די
 װי ■רײזען זעלכע י1 — ױיגםער.

 און רוח ®ון קװאל א — זוםער.
 אין נאך זיך פחןנם — געזונםחײםז.

אסיס. אינםעתעשאנאל• אוגזער

ממו םפױיהס דערהממ 62 מסאל
מפער װינסינע

D והזײט רי ix p i'x n  d id א  ױני
io ײאר די חאט o  D ix^ nx״dp געגען 

oxm *t **nx״ x)*m 11*11*0 *1 איזX0,
r a n  >3 n t ,די און סטױס xe**nx 

x o i’t אמימםאז די איו )•,ix n in 
סםרים. xo33 איםט 90 סון

i* !•1 איז או־לענס t it  x)**x* 
t it  o x o i't  xoo jxnxtxu• tw  xooxv 

p•’ נױ i אין o n ״>p>'d t it  t •נ• 
i n  . ix in n •איז עא v  j it  t* ir טך 

e tx in*• ליצלוננ 1נא ש»■. יתיאן• 
x זיך האם o i* t x r i !או־וםנעזעהע «t 

ox גיט 1איח זיך לוינט txxgn ix • 
 ײאלם שא• 3XPD » 1• |1א שא• ױני•!

 וױסענ• .1בעםע פיעצ txnx(1איח 1פא
p*• 1ני אין «ו ינ,1 i מניאז *1 איז 

p i»D r ננעשירם װ*לט זי |1א טעסינ• 
ix* נ«ען טאםף ביטעו־ען • ix ו1סא« 

tnn*Dix)**t ה«ט באדימוננען, םפעכ 
1* xo td נװ נוארש, 1אויסנע?ציבע .m 
p אין ה«ט זי i« u ׳פא•, • •■נעמננען 

lo אין o אהין *שיקט און םנא־יט, שיוטאן 
דא־ האס ױני•? י1 ארבייט. *i ארוים

xo i* t *i d ix p̂ ix  on אין p**id d, 
n» ב”oxp*tx) m x ii ix t x r  n( סײ 

p*• (יו אין i איז םיי אח «ox* .p n 
 xa?xt *i אז ,IXP1XDH3 ix אי1נ איז

xo אי־ציממ•! i* t חאס t* ir אייני• סים 
p*iix txin•* x( 1 םאמוך א נשסאכטX 

i אנטױים^ n  t it ■!•*)ױ o P ip n 
p יד1א זי ה«ט m ) ix i*?px)d*id אלס 

tn 1מא ט1שטא די n * t ixp txo • 
i* * i 1X3• .M cr 3xpo!•*) חאט i* 

ix און dddxpxx שירסע  txum ixx) *t 
o n  ix)xtx  p*i ■אין שא *)pi•* i. 

*d xx, ביים *i  dxii , iin x t  ixo**nx 
110 IX3PXI D n  1X3*1 x o v t.» 1אי 

p**too o x i איו **n xo )* x i* D . oxx
0*“•*!11 011( D**mi *1 1X0*1• ,D1
1» (*•!,i* o ixpיר nvo 11•  o i«  i n 
,px)¥ipx)ix d )*• m  no D )xo o i« tn 

m x ii D in*tx«• o x ii io «p i n  n» 
«n* ,«•> ניז *X) t**» o x ii xo i* t *i 

o n  tx)xox p*iix  ixd id iix סאכ*1פא 
ixo •ן1א ׳*א (*•!1* ix>xor)**• p*iix

3«* .1X))1))'T

o x ii x3>xt o n איו זייו אייר o n 
o*m *xo , n  f it  >«t.׳׳

pro X)*)**• t*« o x ii 62 >np?• 
t* in x3 o xo  •  t x t n  o n• ,))סיטי w n 

i* א))xx •אג o י ix> P ix oxn  i* * io  t i t 
m  t i t  o ix a o xo  * i . tn x n !• ני  יו

txno ו י p■ אין ז o rtrm B  x « P  * n * i 
IX OX3*»XO ex?• too UK ix i 'o n 

i* i n  txt>xn!•*) ׳ x t n  tx iM ix i 
iim o p**too ױן x* זיך א i  m x 3 'n « t 

t*• ox . t r a n v t  x39xi« x i r a •  ix i 
txeip t• ױיכםי( ד»מס x t y  x>• t 

o ix ^סיסיג o x ii ix3> xii אין *)txs
•)•03*01 .1X1X11

 אינ&ענט r« שאפ־טשערמאן
x קאוט v* מיט ורעזענטירט 

 דץ פאר מתנה שעהנער א
שא«. אץ טעטיגקײט

i3 i»o*'i 9xi*oxo l ie  ixo**3i« *i,
01X11 o•*( אן y ii ,■»tr o ixp  03X0 

91 9»PX9 o n  l i t  01*9no)XP, 
*i x t x i t n  33*o*o t o r  •■ **s ixsyn 

o טירט n ׳o i« c׳t«oixe איס1ל *,nun 
n» אייר איז װאם t ip  11'OiPXtPX t 

0*0 ,9»PX> 1X39X1 0'310 1X30X0 « 
t*t x3X03xo*i x )n x r.
n)no x)nxo *i איז )iP iix אן 

*•nx3«־. o n  ,i)ifo**i 1XH13 i« t  3 ) ir 
o • « r«1׳X0**31» *1 ” 3 1X3• ,t«oix, 

irm)3 איי x 3 * •  i**p o n יס) • ix,״ i 
9**i i ײ o ז s n e x i i)«> t*ir tx3«n 

1X1113 tX)*OXD 1X**» IXT03XIX1tn ix 
»i, |1א o**P3*exo <**| שאי שא• אין o 
K ש«■ i)x**i o**x in*3*• זיין o ix ro.)

i ) ip * * i no nxo**3i« *i׳t « r  o 
t « r  o n  ,i)«o**i i n n s  nx**t ixr)*n 

o39׳«t i x  ,t«o ixe זיין אין X1*t ix o **ii 
n  n« o**p)*oxo׳)*ixe 13*( איד.ם ,d u x 

i x י•? tx)«p זיין *x to i• •  o**p)*oxo
•1XX

tie o n x o rv s  t « r  t i t  x o *o x p  *i
0. 0«•. ,03*1• .t ,1*11X9 .1 ,D*9ipi 

r* rt*9  .1 iw  i«oix3**o.

אײנציגעז אן אהץ רדז א
דארן

epu tx i איו X)X3«oiiip 
10 no 0X0P03 20 |1א 

ix o n io 'D נ*ס ix ר  דן
9*1X1, ויי אז *IX tx9»i 

m x  in •  tx m o״op
).1X1X1

 פאלקאםענע אכסאאס אן טײנס ...דאם
, ז י א אין סײנם אם1 װאם ן1א ײי  איו ײי

םינארע*. א אין שאפש צו מענליך
t

 אס1י אײגעם אזא עם מיייגס םינארעם א אין
 געשםאק. און חפם אראםאם, תרכאוים איז

 ז*ך אין האם װאם סלנארעס א טײנם דאס
טאבאק. פייגסטען חום כלױו

■ y ״.'יי• . י י / ׳ / • י ־ ׳

n איז דאם םיגארעם דאזיגער דעל y i ®וועל 
םיוראד. געריחםםער

J ־ .״

 ״ כעריחםפ איז וועלכער םאבאק, מערקישער
 חוט־ערסער זיים מעלט גאגגער חגי או־יף

 ריינעד אײגייגער חגר איז יאחרעז,
 םמראך־ םעארעפען. פאר םאכ*ן םענדער

J9QMB ריץ־םעדקישער %ססן ®ילע *יי

M U R A D
םיגארעמען אלע «ז לןענע דעו

o n  *wt o xm ro  ixo3X3**xx)o*i• i n ■ױס•
ס .... ל ח סי ד מ ײ ײ ד ^ מ ו י « ־ * אי

י 1X רעכט״נם i» יאממ XIXOXS י n n  P•
tMO 1X03X3* *XXI

* ■iM

n* אםיציעלער  n$r ימי« ומרסערם נארםענמ לידיס זונסןמעמגאל דער
10**380, 1jm27 א New.1928 ,1»13י  Y o rk , F rid a y , Ja n u a ry  27, 1928

im־ װאלונ נרױםע s T O  m  n עמ
 די — m לאקאל ®ח ברעסלאוו מענעחשער ®ח אױפדכט *ער אונםער דץ װעט קאמיטע

טשערלײטע און קאטיטעם ש#« מיט צונלײך אײחשענט^ ן בתנןן מענעחשער^ ׳
אקטיװע און ןטשערלײט

yװ#ה .־

V o l. 10. No. 4.

i* 1 י113מאשי i n  tieזשאי(ם 
ix9 נאאוד ie  e*o tx s 'in x i)•  p io  o*n 

tn n * t3 in  iim  |xo**3iM ix  eenp 
 3X3 txix* »1*1« 0**P)*0XO*0, ימיאן

13* tx9«l txe«09 ltn  X3**1)9«t1X 
3*1 13 n  1*0 1X1X11 1X31*11X3 tX3*Pײ י

n x so x o  xe.■*
tx)*o)**n שנת »*i i  xo*ii3 1X9X11 

0319*1 . e9xorxuxo«nx ,oxe*o*p 
t*1« 1X1 1X031• ,|X9«P*9 X9« lit 

»X3Xo ,ii* ט3זי 9 on3  ix m s  no 
i*oxo |**i ^6 9«p*9 lie  ix v n

*«1 «0*1 1X380 PW9P |1« o n i X9* 
10’IXOP• •

i* 9003 איז נ*אוד דזשאי(טX־* 
X'X8t'9«1*On * i ixomvixom  txo 

•xr*oo*)io*p *i o * ii im port n 
9n )* ix i 03813**1• לו*טX33 11*װיש 

1* **O *1 .1X380 o n i 11« pi«9p 
no 9« i די im n  no  oix3oxo” 

i«  n in e  • t•  ix  tn x n  txs זא־ זיי 
m  n« xxxtx) * i tn * o p x io n  ix9 

18*31* i n  no 1X9X3.
9*e oo*px) D*n i«*3i* i n

i אזןגנאשלסען ptods 
מיטנלידער פארפיהרטע m פ«ר

o•* םקעכ ברעכערס, םסרייק ip r iT, אן מי ^ םכל שלעגעדם י  םלחםח חםיני
ס סארפיחרער,  אכ־ לייבםע — אםנעםםיע. דער איז אריימערעכענט ני

אסליקאנט. אנגעטםענעם יעדען פאר װערען גערעכעגם ײעלען צאחלמען

in t )9 זיx)* rx3 ixo3 '8  i n  t it 
*9ni איבסר ix3 ixr*oo*3io*p i n 

8*1 *81*3831* *1 *(;13XOr9*D *It* 
0X0*3 *11* 0**X XOXX9 *1 1*8 X*X* 

t טיגט it  3319**0•• n r  HI ,|n*iiX3 
31* 9X3*0X31X03*8 IXO 'ri) i n»•* 
1 IXP13**0 1*(*180 יך IX3XDX IX tX3
*oxo ix o m 'D im  tnx* i« o  tn*e
1 l*p ,1X3ר ־m*0 ייזIX- |X3*)18t 1 י

tx**i nn*« no» מטינ  ixox)3**18 ti 
*0*19 1X0X11 **3 ,01X30X0 X39X1K 

3 1»* i* r o  ixr*oo*3iD*p i nך* *)*•
«).nb t it  0*11* 0*3 |XX3

18*1 1* 1X33*0*0 11'OIPXtPX X0XX9 
110 9*X3X0 *1 tX3*n 9 |18 2 9MP* 

9 no  |89t«P |*0«ni3X3 ,o ix n i** 
*n  9  98P*9 l i t  i«0X1*1P 118 ,2 9*P 
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נאארו חשאינט פח מענעחשער

 יף1א *ן oi**ii כאאח־ חשאינט פח קילט3טעטי יאהר לעצטען סרן אריכם3
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 סאלשטעױײנע^א־ און אמײםען װעלען לאקאלען אלע — !עחײסען.
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דעפארפנהנפ עױושײמומל

 !יננער בעםםע די שסראגען, אלע אץ לידער פאלקם טיט סאנ״ןרט רייכער
iy ערשט־^ןלאםינער אן — ארםיספמןן, אח » n )םאנץ־אונטער־ אץ 1בע 
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