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 וױר פאדרוםס קאונסיל ליינאו סענסראר יארס ניו
ארכײםסרןװיגסיים נעען האנפעדענק םינה

אינדזשאנסשאנם און
יארימרםיפיננען נאםינײשאו נוויסע

ראסאלמו
 ליינאר סענטראל יארסער ניו דער
 קאנפערענץ װיכםיגע א רופט קאונסיל

 אין ארגאגיזאציעס ארבייטעך אלע םון
 איג־ זועגען 'אוסגענענד .און יארק נױ

 ארבײםסלאזיגקײט, און רזשאגקשאגס
 זוג־ און שבת שטאטפיגדען װעט װעלכע

 אין טערץ, טען25 און טען24 דעם טאנ,
 40 האי־סקול, אוירװיגג װאשיננטאן

פלײם. אוירוױנג
 אװענט אין און נאכםיטאג שבת

 אינדזשאניד די װערן םארהאנדעלט וועם
 װע״ דיסקוסיע דער אין און םראגע, שאן
 דער װאל, טעטױ באטייליגען זיך לען.

 ל.; אװ ם. א. דער &ון וױיס־טשערםאן
 לאיער דער פעריםאן, עהס־קאגגרעפמאן

 און סטריט אמאלגאםייטעד דער םון
 פרא־ און ארבײטער רייאװיי עלעסםריה

 דעם םון פערקעגסאז, י. טאמאס םעסאר
 טשער דעם אונױוערסיטעט. <ןאלוםביא

 פרעזי־ רײעז, דזשאזעף םיהיעז װעלען
 קאונסיל, לײבאר סענטראל םון דענט

 םון פרעזידעגט סולױואן, דזשאהן און
סטײט. יארק כױ אין ל. אװ ם. א. דער

 סאול״ געארג װעט נאכםיטאג זוגטאג
pc פראםעסאר און רעפאבליק״, ״נױ רעױ 

 דע״ עקאנאםישע; pc טײלאר, האיאס
 אוגױוערס־י־ ?אלאמביא pc פארטםענם

 ארבייטסלאזיגקײט. װעגען רײדען טעט,
 אמאגיײ גענעדאל דער פרײני, ברודער

 דער זײן װעט ל., אװ ם. א. םון זער
טשעױסאן.

 אופד און יאר<ן נױ םון ױגיאנס אלע
 שיקעז צו אויפגעפאדערט זוערען געגענד

 דעלעגאציע יעדע דעיצעגאטען. דרײ
 יױ דאלאר. אײן צאהלען דארםען װעט
 צו אײנגעלאדען װערען םיטגלידער ניאן

 דיססוםיע דער אין ?אנםערעגץ. דיזער
 באטײליגען קאנען נאר אבער זיך װעלען

 פערזעגליכסיײ סארשידענע דעלעגאטען.
 נעמען צו אנטײל ציגעזאנט האבען טען
 גאװערנאר פארהאנדלונגען. די אין

 אייג־ זיינען װאקער מעיאר און ססיםה
 באטײליגען צו זיך נעװארעז נעלאדען

 סע־ נאכשיטאג די האנםערענץ. דער אין
 אװענט די און 2.30 אן זיך םאנגט שאן

זײגעו דעם 8 סעשאן

 נאםינירען צו האלם גרויםע אן םילען לאקאלען ױניארקער די טון םיטגלידער
קאנווענשאן. אינםערנעשאגאל דער צו קאנדידאטען

•  u

 נאד גיפ װיםעף׳ ״וױ וזשאכעד ױניאן וער»ן
פאדערוננעו װניאו ■■■■׳■

 זעהען באלעבאטים און שעפער די פון פארטריבען סקעבם קאטוניםטישע
װערען געטאבט ניט קלאוקם קײן װעט ױניאן-ארבײטער אהן אז ׳איץ
״כאװײרים״• זײערע םון אנבאטען םקעבישע די פון זיך אגטזאגען און
 אײניגע צו גע^ונגעז זזאט עס אויב

 די איבערטריבעז אלם יעזער אונזערע פון
 יעצטעז דעם םון נײעס די אוז אויסדריקע

 םראנט דער אויף ״גערעכטיגקייט׳/ טמער
 די אז געזאגט, האבען סיד װאו
 דער םון םעטיגקייט ערפאילגרײכע

 גרויסען א אויף אן געהט באארד דז^אינם
 יעדען אז און ;םאקט מיט אוז פארנעם

 אמאניזא־ די דורך ױגיאן די מאכט טאג
 — פאדװערטס ?&ריט א טעטיגקײט ציאגס
 צו האבעז װערטער די םיר, זאגעז ׳אויב

 איבערטריבען, אביסעל געסיונגען אײניגזג
 נײעס שטיהעל דעם דורך איצט ?ײ מאנען

 װירפליכ־ דער אין איז דאס אז אײנזעהן
 יעדע אז און שרײבען מיר זױ אזוי קײם

 בא״ איז ^גערעכטיגסײט״ דער אין נײעס
אויםםואוגמן. םון םאהטעז אויף דרט

 םיט־ יעצטען עריפם םיר האבען אם
 פרעס, צום געגאנגען זײנען טיר ײען װאן/

 אז נײעס, די \ועגען באריכטען געדארםט
ױ די  ערהיערט איז קאמפאניע״ װימען ״ו

 טעג 2 םים און סםרײפ אין נעװארען
 האױפע־ םענעדזשער ̂זויין האט ש«עטער

 אז רעדאקציע, דער אין באריכםעט רין
 דעם נעװאונעז ׳פוין זזאט. ױניאן די

 האם און םירמע גרויסער דער בײ סםרימן
 ױניאן ניט דער מיט געסעםעױט #אױךי

 1385 םון זואיאך און שיםםאן פירםע
בראדוױי.

 זי אז געדענקט נראר זאט1 םירמע די
 ױניאנס דער פון אויסדרעהען זיך וועט

 דער איז נעדאגק דעם צו םאדערונגען.
 קוםען, צו געווען שװער ניט םירםע

 בע^ײ װײיל דערםאר פיטום גאר ^פטענס
 pvn קײן ניט אלגעםײן אין האבען בתים

 צװײטענס, ױגיאן; א םיט סעםױען צו
 גצזינדע< ספעב <זאםוניסטישע דאס האם
 םאר־ אביסע< אגענםען סקעב ̂ויהחג תרך

 םיט באיועבאטים, די קאפ דעם דדעהט
ײ װאס דעם  גענג־ צוגעזאגט זײ האבען ז

 א<עײ און ססעבס •ראטעקציע, סטערשע
 זאל םירםע די אבי גליסען, ססעבישע ל"
ױניאן. דער םים סעטלען נים

ײד באװיזעז אבער האט ױניאן די » 
 קאנטראק־ זויכטיגסטע די אפצוםטאפען

 קאמפא־ דזשאבינג דיזע םון שעפער. טיגג
 אז אײנגעזעזזן דאריבער וזאט זי און ניע

 סיאוקם איהרע איצט זי װעט סקעבס םיט
 גע־ דאדיבער איז און אויםמאכען ניט

 םיט סעטלען צו גיײך געװען צוואונגעז
 צוגעהערט ניט מעהר זיך און ױניאן דער

*כאװײרים״. די םרן אנבאטען די צו

 אינטערעס דער איז עס גרויס וױ
 #ױניאן דער צו טעסבערשיפ אוגזער םון

 די אויף װאך <עצטע געזעהן מען האט
̂ע  נאמי־ האט מען װאו םיטיננען, םיי
 צו דעילעגאטען םאר קאנדידאטען נירט
 אינטערגע־ דער םון קאגװענשאן דער

 שטאטפינדען דארף װאם שאנעיצ,
 דער טראץ באסטאן. אין םאי שאנאט

 און טרײד, אין איצט איז װאס ביזי,
 מיד זײנען ארבײםער די װאס דעם טראץ

 םראצע, שװערער טאג גאנצען א םון
 טײ די צו געסומען םאסענװײז זײ זײנען

ען צו םינגען ̂יכט. ױניאן זײער ערפ̂י םי
 שטאטגעםונען האבען םיטינגען אילע

 גע־ געװען זײנען און האילס גרויסע אין
 9 און 2 לאק^ מעמבערס. סיט םאתט
 ;5הא װעבסטער אין געםיטעט האבען
 האיל, בעטהאװען גרויסען אין 35 *אקאיל

 מי־ שטענריגען זײן אין 10 יצאקאל און
 ארליננטאן גרויםען אין פלאץ, טינגס
 נאםײ זײנען מיטיגגעז אילע אויןי האא.
 דעלע־ צאה̂י גרויסע א געװארען נירט

 םארי־ וועילען עס נעםען װעםענס גאטען,
 קוםענדען דעם אין װערען עםענטאיכט

 אויך זיינען עס ״נערעכטיגהײט״. נומער
 און-אב־ עילעסשאן ׳ געװארען עאעסטעט

 עק־ װעילעז װעלכע קאםיםעס, דזשעקשאן
 בשותפות און האנדידאטען די זאםינירען

 עקזע״ ^אקא^ דער םון פארשטעהער םיט
 אינסערנע־ דער םון און קאםיטע קוטױו
עילעקשאנס. די דורכםיהרען שאנע^
 סינד די -םון פאראינטערעסירונג די

 םאר־ נאםינײשאנם די םיט גאידער
 באטײיציגוננ װאהיל גרויסע א שפרעכט

 צו דעיצעגאטען די פרן ערװײ^ונג די בײ
א אויך באװײזט און גאנװענשאז, דער

 וויכטיגסטע די םיט אינטערעם טיםען
 אויוי שטעחז װעילעז װאס םראגען, ױניאן

קאנווענשאן. דער םון ארדנונג דער

 זיד נױיט כארד דזשאינם
םאי ערשםען פייערן צו

 צו גלײך זיך נעםם קאםיטע «
ארבײם. דער

 םון טעטיגקײט לעבעדינער דער פױט
 םון ערװאכונג דער מיט און ױניאן דער
 אינםערנעשא־ די זיר גרײט נאטור, רער
 צרשםען קוםענדען דעם באגעגענען צו נאל
 אזוי םײערוננ, פראכטםו<ער א םיט מאי

̂עז םיטגלידער רי אז  צוםרײ װירקליך זא
זײז״ דען

 די״ די סאהען, מ. םאניע שוועסטער
ד עדױקײשאנאל דער םון רעסטארין  ח

 ער״ באצײטעגם דאריבער איז פארטםענט,
 םים באאײ ־ דזשאיגט דער פאר שינעז

 באשטיםט זאי קאםיטע א אז פארילאנג, א
 עדיױ דעם םיט צוזאםען זא< און װערען

 א אדאנזשירען דעפארטמענט סײשאנאיו
 אינ־ דעם םון פײעױנג דער םאר פראגראם

טוב. ױם ארבייטער טערנאציאנאיען
 דזשאינט דער םון איז םארלאנג דער
 גע־ גוטגצהײסעז דעבאטען אהן באארד
 םון באשטעהענד ?אםיטע א און װארען.

קוים״ ,2 לאקאל םון <עװענסאן ברידער די
 ילאקאל םון ראזען און 9 לאסא< םון םאן .

 ארט אוים׳ן צװע? דעם צויליב איז 22
 םא״ העיפעז צו געװארען אױסגעסיליבען

. אראנזשעמענטס. נויטיגע די כען

ױלט הר ו רען אי ה א פ ט צו צ עג פאר א spw אי טי איץ ט  ? הויז ױני
ט פ ם אפ רו ם, דע םי אפי על ש ט און ,2148 ט ל ע ט ש א ץ. ב א ל פ

̂ן  דעלןגא־ פװ מלמסש
 אין סאנװענעמו צום פען

שנת, דעם ,20 לאהאל םמח זופען
זיי־ 20 לאהאל םח םיטנלידער *לע

 באםײלינען און קומען *ו אננעזאנם נען
צום דעלענאםעז םאר וואחלען די אין דך

o 17 שבת מאנווענשאז, n»  סארטש, «
יתיאז• חנר ם« אפיס אין

 זיינען פאטתנשאן צום חניענאםען
ױ װיכםינ *זוי ■וגהט  באאםםע. לאקאל ו

או  ווערען וואם דעלענאנתן די םעהר, נ
 אויי האבען קאניתנשאן, » וװ ערותהלם

o װענען זאנען *ו קאגווענשאז דער n 
m in רער םון קאנםםיטוציע און נעבוי 

אינטערנײשאנאל.
 20 לאקאל םון נאארד עסזעקיםיװ די
 .מרעכ־ דער דורך וױ«« דעריבןר לאזט

זאל «נר t» םיםנליד, iron «ז ו״
m
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לײדיס
קעניגץ

J'lAk

מאטילדא

,toy
. .  םים האבען און טאנ־אוים טאג-איץ געדולדיג געארבײט האכען .
 די םיט איז אזוי פוגקט טעפיך. באיעת דעם ארויםגעגעבען צײט דער

י '־ םיגארעטען. מױראד
 םען װי כםדר טאכאקען. כעםטע די זוכען אין האלם םען װי כםדר

 ־ פארטיגען א אחיסגעכען זאלען טאבאקען די אז אן זיך שטרענגם
אויםגעצײכענטקײט. זעלטענער פון םיגארעט

 טאנאק־ םארשטעהען װעלכע די װי יאהר פינף-און-צװאנציג כםעט
 ד« צװישען כעסטע די אלם מױראכ אנערקענט האבען קוואליםעט

סיגארעםען.

M U R A D
ר ע ג ד עני ע יםון ק ם״גארעטען אל

פאל טיגארעט אויסנעצײכענטער דער
 װעצכעד מאן״ אייי״לדצײכענטעז דעם

ך• צו בארעכםמט •ייז סיהצי־
לעבען. איז w ״ *
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ודכטינע i א־זנפער tssi ממיטע *רמדזאציאנם
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 טעטיג״ ױני^ן דער םון טעמפ^ דעד
 די געביטעז איצע אויף געווען איז קיים
 ק^םײ ארגאגיזאציאנס די ראשיג. וואך

 די גןוהאט װ^וך די לםשיל, האט, טע
ארונטערצונעםען, שעפער שװעדסטע

נך װאך א םון װײניגער אין זי האם ̂ד
 װי טעהרער ארונטעועענוםען צײט

̂ע איז שעםער. עה ־די םון םיי  װאס ^עי
 םאר ארוגטערנעמען באהארםט האט סען
 אסםעהר״ איז קאנדיש^וגס ױני^ז ניט

*רגאגיזירםע די שולדיג גאר סטענס

 איחרע חייםט װעיצכע אײדזשענסי, ססעב
 און סאכאטאזשעווען צו ידער5םיטגי

 איװעלט״ דעם פון נןוטען אין סמעבען
 *ט ורינציו. רעװ^וציאנערען ליכען

 פון םאקםען די איבערגעכען םיר ײעיצען
 כאראקטערי- װעט װאס ^אפ, גאך שאי
זאך. די זירעז

 אע• דעם םון •אסירו;ג א איז אט
 םאריןאװיטש שא•, <}אונסיל דאסטריעל
 חאט ױניאן די װעסען כײ בראדערס,
וועט לזנזער דער \וי סםרייק, א עחןיצערט

אה חשאבער א צז לעםאן א גיט וניאן
מפמכער קאונסיל אינראסטריעל אן

קא- םאכעו שאפ אײן אין — סטרײק. איין דערקלערם ווערען פירטעם בײדע
̂הלם• געצאדד שמונדען 42 טאר שטונדען 47 ארבײמען צו ״ז־יל״ א םוניסטען

 דזשאעט די װ^ס רעפוטאציע, די
 לעצטע די ערװ*רבעז זיד האט באארד

 *רגאניזאציאנס־טעםע־ איהר מיט צײט
 נע־ םאדםינדערט ניט זיכער איז קייט,

 דזשאינט די װאך. לעצטע ווארעז
 און מאכט באװיזען װידער האט באארד

 כא״ האט און ארבײט דער אין עגעד׳ניע
 רעפו־ די ענםשלאםען איז זי אז װיזען

אויפצוהאילטען. אויםטואונגען pc טאציע
 דזשאבער א םאועלוסט זיך האט אט

 דזשא• דער געטונען. זײ ער ה#ט צרות,
ר  491 טיז גאלדבערג, ס. און ם. איז מ

 םאר־ איהם זיך ס׳האמ עװענױ. טע7
און אנרימענט דעם םארלעצען צו גלרםם
 שעפער. ױגיאן ניט אין ארבייט שיקען

םעז <וי ׳םאל דעם 1אי זזאט ױניאז די
 הער־ רי בײ אקס דעם גענוטען זאגט,
 גע״ גיט זיר האט טירטע די זועז נער.

 םא־ ױניאז דער צו צוהערען גלייך װאצט
 די םון ארבײט די צורי^צונעםען דעדונג

 איהר םיט םען האט שע&ער, ױניאן ניט
 און טענות אח טענות p*p געסאכט נים

 כאטש שאי, דעם אפגעםטאפט נלײך
 אסאציאציע דער צו באלאנגט באס דער

*סאסיאײשאך. ״טוירטשענט די pם
 שטעלוגב דער טיט האט ױניאן די

 האט זי *ז באװיזען, דזשאבער דעם צו
 אײדער געזאגט, האט זי װאה נעםײנט

זיך האט ײן1<ןאם אתאגיזאציאנס דער

 װארגומען קיץ םעהרער *ז אנגעהויבען,
 ט v ו ״ו נאר געבען, גים ױניאז די װעט

ל ע נ ן ש ו ט א ק ע ר י • ד ד ג א  ח
 אגגעילעגענהײטען• אלע אץ ד ע ל

געשעזזן. עם איז אזוי און
 דעד םון געפאדערט האט ױניאן די

 זאל זי אז פירםע, אויבענדערםאנטער
 די pם ארבײט גאנצע די צוריהגעטען

 pא געפינישטע סײ שעיער, ױגיאן נימ
 זץ־ האט באס דמר געפיגישט^ גיט

 סאר־ דעם נאכצױןוםען גלײך אנטזאגט
 םיט זיך װענדען צו אנשטאט איז לאגנ,

 אדער האגםערענצען, אוױי װארנוגגען
 װפלכע פון חילאנעז, םאכען צו אנשטאט

 אונטערזױ ארויסקומען ערשט זאיל עס
 ארבײט די זאל דער׳וױיל און כונגעז,

 די־ ױניאן די האט זועחנן, אויפגפםאכט
 א ערקלערט pn געהאנדעלט חגקם

 גאג״ די ממילא איז דערםיט און םטרײ<ן
געװארען. אפגעסטאפט ארבײט צע

 ״גערעכ• דער םון נײעס די אין גמפינען
•לאץ. אנאנחןר אזיױ םינקײם״,

 ויך זזאט זזאכםאן מענעדזשער װען
 דעם אין סעדארבייט אז דערװאוסט,

 קאנדישאגס, ױניאן ?יח גיט אויוי שא«
 ארגאנײ דער געאדדערט גילײר ער חאט

 קא־ א ארוי׳םצושיקען מאםיטע זאציאגס
 םון קאםיטע, אמאניזיישאן די מיטע.

 מע־ דער איז פריד ברודער װעלכער
 קאםי״ א געשיסט <לײך חאט נעדזשער,

 געבראכם שאפ רעם חאט סען pא טע
ױניאן. דער־ אין

 ױניאן <ער אין איז שא• חױי ווען
 ארויסגע־ זיך האט געװארען, נעבדאכט

 א פאראן דארטען איז עס אז צײגט,
 ברודער . רעדזשיסטרירטע ניט יאר

 אפגעהאילטען האט װעלכער לעװעסאן,
 םיטיגג, שאפ דעם ארבײטער די מיט
 א pא מיטען ילאננ שטונדען גאך האט

 עס װי אויסגעםונען, םארחעד לאנגען
 ארויסנעװי־ םיטיננ דעם אויוי זיד האט
 גיט די םאר פאראנסווארט^יר אז זעז,

 די זיעען שאנ אין <ןאנדישאנס ױניאן
לינשע.
 אז ערקלערט, טא<ןע האכען דדײ רי

 באס. םיט׳ן סםרײקען ניט וועלעז זײ
 טיר די געעפענם זײ האט לעוױגסאז

 ארבײט דער צו געהן געהײסען !ײ און
 זיך זזאט שא• דעד וועז סמעבען. pא

 רער• זײ pא איגעקעחדם ררײ די םון
 ווע־ זײ אז וױסעז זאילען זײ אז קלערט,

 אינטערנײשאנעל, דער םים שטעהן לען
 דרײ די זיך חאבעז ױגיאז, דער מיט

באקװעם. געפיילם ניט גלײך
)an 2? יווין■ (שלוס

 ארנײסער נװפ װחייט
 ס«נ האלנען א גיכען

 זײערע פאד װיידזשעס
ספױיסערס

 באאםטע נאםינירמ טיטיגג גרויםער
דעלעגאטען. און

 וױיפד דער םוץ מיטינג לעצטער דער
 ם״ ד. טען15 דעם ױניאן, װארקערס גודס
 הינזיכם. יעדן אין ערפאמ אן ג;סװען איז

 געפאסם געװען איז האל בעםהאווען דער
 וועילנע ,62 לאקאל םון מיטנלידער מיט

 ןײ גאכגעםאלגם מיט,אינטערעס האבעז
מיטינג. בײם םארהאגדלונגען

 אויםגע• איז װאס םראגע ערשטע די
 רעקאםעג- א געווען איז געװארען נומען

 אז באארד, עקזעקוטיװ דער םון ראציע
 זיך זאאען ױניאז דער םון מעםבערס אילע

 וױידזשעס טאג האצבען א מים טעקסען
 העלםען דעם דורן און ױגיאן רער םאר
 װאס סםרײקס די דורכםיחגז ױניאן דער

מאנאטען. פאר א שוין אגגעםירט ווערעז
 גערעדם האבעז אײניגע װי דעם נאך

 געטאכם. סלאר און םראגע דער איכער
 דעד געבראכט האבען װאס אורזאכעז די

 רעקא״ די ברענגען צו באארד עסזעקומיװ
 םארגע־ טשערםאן דער האט מענדאציע,

 אלע און אפשטיםונג אן צ\ זא־ו די לײגט
 באשלא- אײנשטימיג האבען אנוועזענדע

 אר־ טאג האלבען דעם גוטצוחײסען סעז
ױגיאז.« דער פאר בײט

געװא• אויםגעגוטען זײנען.אויך עס
 םעם־ עקזעקוטיזו םאר נאםינײשאנס רען

 אינ• רער צו דעלעגאטען םאר און בערס
 גרױסע א און קאנװעגשאן, טערנײשאנאיל

 נעווא״ נאםינירט איז םיטגלידער צאזזל
חגז.

מארטש, טען26 מאנטא:, קומענרען
 םי״ מעםבערס נענעראל צװייטער א װעט
 בעטהאװען אין װערען אפגעהאלםען טינג
 נאף וײ װאו ארבײט, דעי נאך גלײד האל

 אױפגענױ זועילען ביזנעס ניכדגעענדעטע
ותרען. םען

חשאעט פון נאדט וױדער שנת־דױװ
שטײגער גרױסען א m נאארר

ײנייאן די האט שמעלונג עדיגליכע אן
ויל

ט ל א ה ם אינ פארצײכבי

ב2 נוםער *גערעכטיגקײט״

 חאונסי אינדוםטדיעל אן צו נענוםען
 װ. p 51ם בראדערס, מארקאװיץ באס,

 קאםױ פאר א װעלכען בײ סטריט, טע14
 אר־ צו דיי א געםאכט האגען ניסטען
 םיט .42 אנשטא שטונדען, 47 בײםען

 איז שאפ דעם פון אײנצעלהײטען די
 אין באסאנען זיך זאל לעזער דער כדאי

 ארגאניזאציאגס^קא־ חןר פון נײעם די
 נוטער הײנטיגען דעם אין טאחע םיטע,

 האכטאן םענעדזשער גערעכטיגסײט.
 שאי דעם אין סטרײס א געאררערט האט

 אײנ• גלײך געםוזט האט באט דער pא
<ןאנדישאנר. ױגיאן פיחגז

 שעפער די באדואכען קאמיטעם װאלונטירענדע און אײחשענטס כיזגעס
ט קײנעם לאזען און  שעפער בלױז — ארבײט. דער צו ארויפגײץ ד

 פאר שבת דעם אפצוארבײטען ערלויבעניש כעטען גע^מען זײגען װאס
ארבײטען. געלאזט מען האמ ערלױבניש געצײגט חאכען און װלאן דער

 איבער־ װאף לעצטע זזאבען םיר
 ווע־ ״געחןכטיגקײט״ חנר אין געגעבען

 קלאוקמאכער, רי פון שטיםוגנ א גען
 יא־ א אין אױסגעדריקט זיך האט װאם
 די םזן געװארען באקאסעז איז װאס זונג

 <ע־ בעסער אדער, זעלבסט, מלאוחסאמנר
װאס ״ווערטעל״ מלאוקםאכער א זאנט,

̂קמל .8 זײט  :ברעסלאװ י. — ג״עס 35 ל
רובין. ד. — 3 אין

 זועגען ;דיסקוסיעס קאגװענ#אז .4 .?ײם
ער די  םארבער; ש. — ס»כער ר̂י

ווחילער. ז. — איבעראל •ױיקעס
 נאלד־ מ• א — •יידזש איק»ג^'ער .5 ?ײט

ביאלים. םאריס שטײזי
עדיפזאריעלס. .0 ?ײט
לאנג. ה.—זשורנאלעז בלעםערענדיג .7 זײט
 פ. — io לאקמל ®ון •אכד דןןר •8 ןײפ

חוסניצער.
W M w 1 ,

m אח» פאדערט אינטערנמשאנאל
מא ערשםען דעם פײערען צו לאקאלען

 פרא־ און קאםף — םיםינגען. גרויםע װערען ארגאניזירט דארפען איבעראל
 הויפט די ארבײטםלאזיגקײט, און אינדזשאנקשאנם םםרײק גענען םעםט

דעםאנםטראציעם. םאי די אױף לאזוננען
 םאר־ נאר זיינעז װאכען עטלינע כלויז

ױם- רעם ם»י, ערשטעז *ום ביז בליכען
 *רבײ־ איגטערנ*צי«ונ*לקז רעם םון טוב
םאר־ זײנען «ס וועלמן טים קמם, טער

 און אידעאלעז שעחנסטע *ונזערן בזנדען
r v u w װאױססמע ivuusyn מוגמי אין

 זיך וועלט נאנצער דער פון קלאס םער
 דער נענען •ראטעםט צום אויםחויבען

 שיילט עס וועיכער םים געםאהר, םיחםח
 האפיטא־ אינםערנאציאנאלער דער זיד

 דע• כחות םאראײניגטע מים אוז ליזם,
 עקא- דעם גענען כח ?ײן םאנסםרידצן

קאיימאליסםישע n פון

 זינט מארקעט אין אתמנעגאנגען איז
 מיטינג טשערמאן רעם םון באשלוס דעם

 אײן װעלכע םח שבתים 2 ארבײמען צו
ױניאן. דער םאר געהן דארף שבת

 9 פון כאשטאנעז איז װערטעל דאס
 ױניאן דער םאר״ :װערטער נעצעחלםע

מכה״ א באלעבאםים די םאר יא,
 שבת לעצטעז האט װערטעל דאס אט

 אײדער האל ברײענט אין אפנעקלונגעז
 די אין אדויס זײנען לײט סאכדטע די

 באװא־ צו דיסטריסטען דרעס און קלאוס
 ױניאן די וועלכע אויןי , שעפער די םען

 אין האבען זײ אז אויג, אן געהאט האט
 װען און ארבײט. דעד צו געהן צו זינען

 אויםזיכם רער אונטער לײט קאםיטע די
 גע״ זײגען אײדזשענטס ביזנעס די םון

 ארויסגעוױזעז,' זיר האט ׳נאס איז סוםען
 װערטעל, א בלויז נים איז לאזוננ דעד אז

טאטען. pפ באדײטונג א נאר
pc נעווען איז האל אין ערשטע די 
 לא״ םיז מענערזשער ברעסלאװ, בדודער

 גע־ דזשײהאב, טשארלס און ,35 קאל
 בא״ דזשוינם דער פון סעקרעטאר הייםם

 6 ארום האכםאן. מענעדזששר און ארד,
 חאל אין נעווען שוין זיי זײנען אזיעער

 •gn אויף נמארבײם גלײך האבען און
קאספלײגטס די סון סאדסירוע
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 ארונםער נעסט קאמיםע ארגאניזאציאנס
צײט זמו א װ וױידגער אין שעפער 30

)1 וײ• m 01י«ל
ארבײטער, די מען חאט אזייגקר 4
 pa םאג גאנצען a געוחןן זײנעז װאס
 אבער אחײם, געהן געח״סעז מגיאן, דער

 אינטערנעשאגעל די האמנן דריי די
 געטאטשט, ש*• חנם pc סיסנלידעד

jm דעם םיט האבען ויי p״t נים םעות 
 אין גע&אקט זײ חאט מעז געטאכט.

c a r, אין און Her■ דער־ זײ האבען 
 ‘זיי רער וױ אזױ ra נאס, רעם סלערט

 דערארביײ ױי קאנען ,4 ערשט איז גער
 גע־ איהם האבען ?ײ און טאג, דעם מען

 ארויסרוסען אל“ער אז צציז, די גצבצן
 די ראטעװען װעט פאליס רי pa פאליס,
 pa באשםעהם װאס רעװאמציע, װצלם

a םאלער. יאר סקעבימע
 ישזב א געהאט האט דזבית בעל דער

 ער װי אזױ און p^a דך םים חדעוז
 pa ארבײם, די חאבען נאדארםט חאט

 טלאמת בעל לעקע די אז דערזעהעגדיג
 ציע1די-רעװאל מאכעז צו גענײנם זײגצז

 אױסד זיך twrtwma הײסם דאס —
 האם — םלאכה, ביסצל דאס מליגגען

 סאר־ זײער צו איינשטיםען געיוואאט *ר
 םיט־• אינטערנעשאנעל די אבער שלאג,

 אז ערקלזגרט, דאן איהם האבמז נלידצר
 פיקעטעז און אתנםעיתחז ורעילעז די

 דצטעיד און פאליס קײן און riMf דצם
 יןענען ניט קס1<ולא t״p ויצלצז םיװס

 תאםוגיםטען די אױב און אױפסאכעז,
 יר די זיד וועט סקענען, א^ין ותלען

סאראװען. זײ םיט גיאן
 דער אז דצרזעהמט־־יג באס, דעוי

r**• גיט די חאט טײוחנל, פאר׳ן איז 
ארבײם. דער צו אוועקזעצעז געוואיט

 אוי^ געפא^נז דאז ?ײנען אמתע די
 וןאבען ױי ■לאן. גזנגיא^ען אנאנדער

 דאס םילאכות בעל רי םארןעמלאגען
 קױ די זאאען פריח דער אין אזיינער 9

 דער אונטער א$ײן ארבײםעז »ח םי?
 האם פאחאילאנ, דעס •א^יצײ. פון מאך
 םעצייד ער יחןט געזאגם, נאס דער

אננעסעז.
 די זײגען דערפריח אין אןײגמר נײא

 אעװע• אםיס. אין טמוםעז סאאכות לvב
 ב*של(ס, םון׳ם זיד דערװיסענדינ #סא?
ל דאן חאם  זײ אז ארבײטער, יד רס9^

 סיײ ארבײם, דער צו <עחן גימ קאנאן
n\ קאמױ די םעםילזוז. וחום באם דער 

 זײ־ זײ אויב ערקלערם, ער חאס מסמען
 נעהז.^ זײ ^אנעז נײגעריג, זעהר נעז
 זײ אז ערקלערט, חאבעז ארבײטער די

 וועילעז אח ױניאן די פא^עז ומנאען
 נויםיג וחנט עס זוי יאנג אזױ םמרייקען

זײ?.
 נעװארען נעסעטע^ט איו שאפ דער

 דעד םון נרעגדםײסםערס בראווע די אוז
 זיך האבען רעװאאציע אאװעאם^יכער

 חנדזמיסטרירען. צו אנםזאגט וזע^ד*»
 ארויםגעציעט אבצר זיך האם ײניאן די
 אחן זאיען זײ אז מטארק, <ענמ זײן *ו

 אין ארבײטעז קענעז גים ביכלאך ױניאז
 גע־ אויס, וױיזם וײ חאבען דאן מא•.
 פון נמזיוי דעם טיט בא^־אטוננ א חאט
 טאנ א טים אח סטריט, סער14 חנר

in r i r אםיס אין געקוסעז זײ זײנען pD 
 און ראדדאיסריר^ זיך און יתיא? דער

 גע־ ברײטהצדציג געוחנז איז ימיאן די
 זײעחן כדי זײ, חןאינסטײטזנן צו גוג

 זײע- תדף יײחנן <ים זאילע? ®אמי^ס
 נאר^אקײטעז, קאאריזנע ■ערזעג^יכע חנ

 אן זײ רייצט געזינדע^ סקצב א וואם
באגעדזן. צו

בעק־ ,bkv וםעקמיװrm צוױיםער
 229 לעוױם, אזץ גרינכױם םאן,

םםרים. פזע36 וועסם
 גזד ארונטצתעגוםצז איז מא• דיזער

 ארבײטער צזױי אנטזאגען טאר ווארען
 טארמטע־ די אחיטלאזצן גיט פאר און

 אסא־ דצר טיז און ױניאז חןר מון דמר
^ ניט קאםיםע, די סיאיי*¥ן. ענ אנ  ק
 נעצװאונגען איז שאו, אין אדויטגצהז

umw חיםען צו n לעבען ארבײטצר 
imv יתיאן. דער אין זײ געםצז און

uni ךאו kt• געװא־ נעבראכט איז
 ארבײםער אײז האט ױניאז, חנר p» רצז

 צעוומםאן׳ס גדודאר ■ויא גאטצחיט.
 V ארבייטער אן נאך איז זואו — אראנצ

 יזמער אז נצצנסצרט, איחם pro חאט
 וועג אוימ׳ז איז r» קאםתיס^ א »ח
 וחר אדבײטער, אן געגאננצן. נן^חרי—

 אויסצדנע־ גזד»יקם חאם ײגיאז די «נו
 ^אסמיסט ועם האט איז, אר װאו •ינצן

 חײלעער רער בײ Mir אק נצטוגצ}
jwypo fH> rQIUD• #

 אתיפגזךמיתט םעז תאמ צו ■■רנאכט
tv םיז וורבײםעיײז *ן «רוי, אלמע can 

 גצ־ װידעד חאט זי ■ון r«3 זצלבצז
 דער בײ #וויצצנדי( זובר דצם טונצז

אדגייט.
 ?עוױנסאן דואט םריח סאדגצ} ■ױוי

ir e בײם אוחנקגעמםעלט זיד קאסיםצ א 
v o n . tin *קא«וניסמ דער —־ חםן 

*רגיימנד די :ײנג

 װאס אזעיכע אז געריכט, גארניט זיך
 קאםיסאר״' קאםוניסטי^ע א בויעז װייען

 װאס אזעלכער אח געזעי^אפט סקע
 קאאפע־ קאמוגיסטי^ער א אין װאוינט

 צו עריצוינען זיר זאיו הזיז, ראםױו/אי
 גע• גיט זיך האט בחור דער סמעבען.

 גאר• חאט ער אז ענסםערען, צו ׳פעםט
 פון איע סעהילעז עס אז באמעיקט ניט

 נחור דער איז םארטיפם אזױ עאפ,
 סקעבצרײ... ךין אין געװען

 דעטעק־ כדט קוםט םאעקאוױנרט
טױום.

 װעסט אין סירסקי, פח ^א• אין
 א; םאר <ןא:טראקטאר א סםרים, טע30

 דעם םיט א•,6? קאונסייל אינדוסטריעלע
 בעל די האבען םירסתי, לואים נאםען

 ?זאפ אפעז אוגטער נעארבײט אכזת5םי
 א גזךפיקט זזאט ױניאז די סאנדימאנס.

 שאםי־ דער .אבעד ^אפ, צום סאסיםע
 רעװא^וציאנע־ צװײטער דער םון סאר
 און קאםוגיסט איבער דער פעריאדצ, חןר

 צום געתומען איז םאשקאוױנדע הערר
 pc ארבײםער די יאליצײ. םים ׳עאפ
אז־די אײנגעזעהען, אכער האכען מא•  

 זײ זײגעז ארגאניזירען, זײ זוי< ימיאן
 צו נעיןוסען אילײן ארום םעג •אר א אין

 געװארען איז ?&אפ דער אח ױניאן דער
m ױגיאז א v

 וױ יאסירזננ, א איז אינטערעסאנט
 באאעבאס, א *מאניזירט האט ױניאן די

 בײ דעםעקםיװ. א א^ײן איז וועילכער
 גע־ האט דעטע^טיװ,s רעם באס, דעם

 איז עס װען און קאםוגיסט, א ארבייט
»B אפעז א] געוועז rקאםר דער איז ׳ 
 דער־ אבער •ראטעהטעט, געװען ניסם
 גע־ איז דעםעתטױרנאס דצר <וצן נאך,

 סעט־ און קוםעז צו געװאחגן צװאומצן
 דעטע<ן- דער האט ױניאן, דער מים לע\

 ריר ״םאי :קאםוגיסט צום נצזאגט םיװ
 םאר מטארקער איז ױניאן די םרענד,

 פרא״ גים םעהר דיך קאן איך און םיר
 זיך האם <ןאטוניסם דער טצקטצן״.

רעדדפיסםרירט.
םאכען אזוי אט חםזךפה: בקיצור

 די אח רעװאילוציע רי אאמתיסםעז די
 קאנ• די סאכם און צוגעהן תוסט יזגיאן

מער־רעווא^וציע.

ל א אנ ש ע נ ר ע ט נ ט אי ר ע ד א  פ
ח ױ ע א ל ען א ל א ס א  צו ל

רן ע ײ ם פ ע ן ד ע ט אי ז מ
)1 זיי® *וו («לוס

 איז מטארק באזונדערס אונטערדריקער.
 דער ארויסנעטראטען יאהר לעצטען איז

 אר־ דער נעגעץ אמעריסא אין תאפיםאליזם
ארבײמערשאםט. גאניזירטער

 די געגען סאסוי אוםםענשליכער דער
 אינדזשאנקשאז די םיינצרס, סםרײקענדע

 אר־ די סםרײקס, ארבײםער געגצן םנטח
 אים־ די pא לאנד איז בײםסלאזעקײט
 אמערײ די םון •איליםיס •עריאליםםי׳פצ

 ניקאראגוא, אין קאייטאליסטען קאנער
 באנע־ טאײפױםיננעז אונזעחג אויף מוז

 ■רא־ גרעסטען דעם םיט ווערעז נצנט
 אװ ם. א. דער pc notfp וער םעםם.

 קאםוי איהר אינדדפאניךפאנס, די געגען ל.
 םאדע־ איהרע ארבייםםלאזיגהײט, גצגמן

 נמזעצגעבוננ סאציאלער א םאר רונגען
 היײ אמזערע pc לאזונגצן די זיח דארסצן
םאײםאניסעסטאציצס. יאהריגצ

 אינ״ חןר סון םעםבערס יארקצר ניו די
 סײערען הײ-יאהר וועלען טעתײ^ונאל

 די סון אײנעם אין םאי ערמטעז דעם
 סא־ םיר און מםאדט, p■ תאלס גרעםטע

 אתאניזאציעס אוגזעחנ איע ווויוי דערצן
ײ אז יאנד, איבצח  אמשנעל־ װי מלען ז

 מאײמימיננען גרויסע ארגאניזירצן םםצז
*p זיך נעםינט עס וואו מטאדט, חןחגד ■ 

 דזןר אינמערנימואנאל. אונזער pc לאתאיל
 גרײט איז •ראיאגאנתדדעיארמסענט

 םיט באזארגען צו אתאניזאציעס אלצ
רצתצר.
יע־ אויוי דןרימןר פאדעחגן םיר

 קיין ניט האמן װאס אמאניזאציצס נע
ײ אז רעדנער־כחות, אײגצגצ  זיד זאלעז ז

 •ארמ־־pT■רא•אגאנדא צזם וחנגחנז באצד
 ערסילט ברידער, רעתער. ווצגעז םענם
 ארבײםער-חוב אינםצרנאציאנאלען איתר

ױ אוז אםמנעיסטעז װי אתאניזירט און  ו
םאײפײערוננען. די אםבעסםעז

 rm דזשןונפ פװ באנײפ ורדער שנת־דױיװ
שטײנער נרױסען מר 8 אױן»

)c 1״t 11• (שלוס
■p ארויסגע• זיינען וועלכע סארדס, די 

 בא־ קאםיטע יעדער צו געװארען געמנן
 אנ־ גצווען איז עס װעיכע אױוי זונדצר,

 שא« דער און דיסטדיקט דער געצײכענט
 חוקר כאדארסט חאט םצז װעיכצן אויוי

 דעם אוי* עובר זײנען זײ צי ױין ודורש
pc pioc לא״ חדברות עשרת ױניאן די 

בשכוז״. םיאבח תעשח
 אױך שוין זײנען אזײגער 7 ארום

 םע־ װי באאמטע, אנדערע די אנגעקוםען
 וו*נדעױ, סעקרעםאר #חאכםאז נצדזשצר

 pc םשערםאן #דובינסקי װײס״ירעזידענט
 סעקרע־ *טםײיער, באארד, דזשאינט דער

 בענתשאמיז ,22 ל. פון שאילמאן טאר
iv^m p אp .א צצדוגדליגע און אגדp 

 אנגעקױ זײנען <ואלאנטירען צעחנדליגע
 צעחנײיגצ די סון ביז חאל, אין םצז

 בעפאר און זזונדערטער. געװארען זײנצז
 שבת׳דיגעז דעם אויף ארויס ז״נעז זײ

 נענעבע; ברעסראװ זײ האט לײן, •י<ןעם
 צװײ און אינסטראקשאנס נויםיגע איע
 געזאגם זײ צו ער האט אנדערעס שעז
:סאמענדעס אױך

 אננעהױבען איז װאס דרײװ ״דער י
 און צוריס, װאכען פאר « םיט נעװארעז

 םשער• דעם םון באשמס דעם צוליב איז
 שכתים צוױי ארבײמען צו םיטינג, םאן
 וױײ שבוז א בײשטײערען תאנעז צו כדי

קאכד ארגאניזאציאנס דצם סאר דזשעס

 ױידעד איצט װעט ױגיאן, חנר פון «ײן
 pא איםפעם םים ווערען םארטגעזעצט

 אפ• ניט וועם pא צנערגי^ נײער םים
 ווצדען וועט עס ביז ורערען גמשטעים

.pp>d גוט
 באמבאטים די זאגען םוזען ״םיר

 ױנ• ביײבעז םוזעז ױניאךנעװינסען אז
 חאבען כות1בעל־םיו די געוױנסעז. יאז

 שבת ארבײטען צו ניט אויםגעקעסםט
 גיט ױניאז די וועם פאי קײן םאר און

 ארבייטען. שבת זאל מען אז חצרלאזעז
 געוױנם. זי װאם צוריס ניט נים ױניאן א

 םאראי• דעם אויםהויבעז אױך םוזען מיר
 וױסען, זאיצז זײ אז מעמבערס ךי פזן
 גצ־ א איז יוניאז דער pc וואיט דאס אז

vvr. איז יוניאן דער פאר געזעץ א אין 
נעמץ*. א אודאי pא אזדאי

 תאט ברעסילאוו װי דעם נאך ג<ײך
 צו אינסםראסשאנס נויםינע די גענעבעז

 וואלונטי־ די זיר האבען סאםיטע, דער
 חא־ און סאםיםעס אין אײנגעטײלט רעז
 אח םארקעם איז ארױסנעיאזען זיך בען

 אויסצונעסינצז שאפ נאך שאפ נענאנגעז
 װײ־ זעהר •יז אבער ארבײט. םצן װאו
 דאס געארבײם. מען האט שעסער ניג

 טקכד די pc מאראל דער אז באװײזט,
 די געווארעז. נעהויבען סך א איז בערס

 דער פון באפעהי דעם םאלנעז םעמבערס
 נויטינ גימ זאגאר וועט עס pא ױניאן

 שע־ די באװאכען געהן צו פייל אזוי זײן
סער.

אווענפ אונםערהאלסרגנם און סאבצעדם שעהנקר
איןױכתגהם

באםײליגען. זיך וועלען שױשפילער און װײאליניסםען זינגער,
 מארטש, טען31 דעם אווענם, שבת

 קאםיםע עדיױןײשאנעי די אדאגזשירם
 אונםער־ איז ?אנצערם יעהרליכען איחר

 םאב־ בראנ^ם דער אין אווענט האלםוגג
 עװענױ אינםערװײל 54 נוםער טקול לימ
pc סטרים. סריםעז

 צו־ האט סאטיםע עדױקײשאנעל די
 און <ןאנצערט װאונדערבארען » געגרײט

 האנ־ אין פארוױילונגען. םארשיחןנע
 בא־ אנדערע צװישען זיך װעלעז צערט

 זינגע־ קאנצעדט באסאגםע די םײלעצן
 םעם םענאר, דער םילער. רעי םיס רין

 װיאלײ םאלאנטסו^ער דער סיבולסקי,
 װעלכע ארטיסטען, און בות, אײב ניםם

 זזוםאריס־ און ערנסטע פארילעזען ויע^עז
תט קאנצערם נאכ׳ז זאכען. םישע ו

םאנץ. א פארקוםען
 יוגיאן אװזער םון טעמבערס אלע

 חטרציג וחוחח פאםיליעס זײערע מיט
 יאחדלײ שעתנצם דיזען צו חגז1אײמעלו

a סאנצצרם בראנקסער כען n  pc עדיױ 
 איעםרימ דער ארטפמננם.1רע קײשאנעל

 פאתארגען אבצר זיך טוז םעז סרײ, איז
 גאקוםען up מעז וחגלכע טיקעםס, םים
 דזשאעם אין אםיסעס, לאסאל די איז

 דצאארם־ עדױקיישאנאל איז איז באארד
סטריט. טע16 וועסם 3 םענט,

 מעם־ אונזערע אלע דאם האםעז, םיר
 געלענענהײט די אויסנוצען װעלען בערס

 םאםײ זייעחג םיט צוזאםלז װעלען אוך
 pM גײסטםולען א סארברעננעז ליעם

אװצנם. פארנענעענדעז

 נעאםפע לאסאלע ערװעהלפ שוין ה$ס 41 ל»זאל
®נװענשאו צום דעלענאפען אזן

 אפ־ איז וואס םיםיע שעהנעם א אויף
 דאנערשטאנ לעצםעז געווארעז !צהאלט^ז

 געװא- ערװעהגם זײנען ,41 לאתאל איז
 דע־ די אי באאםטע, לאקאלע די אי רען

קאנווענשאן. צום לעגאטען
 נע־ האט םיםינג םעםמגר דעם אויף

 נאםינײ־ צװײםע םארקומען ערשט זאלם
 אזוי אבער בעאםטע, לאשאלע סאר שאן

 סאנדי־ 17 נעלאסען בלויז זײנען צס וױ
 גרינ״ גענעז א*אזימאז קײז איז דאטצז
 ביז״ נענעז און םענעתשער אלם בעת׳ן

 א איז נעוועז, ניט איז אײתשענט נעס
 זא- זײ אז געווארעז. אנגענויםען םארשלאנ

ײערצן. ערוועהלט אײנשטיםיג לעז
h ער־ זײנצן טאלגענדע

 דעם pc בעאסםע אלם געװארען וועהלם
לאהאל:

הע־ װײס־ירעזידענט — מענעדזשער
גרעבערנ. רי

 םעם• כאארד עקזעקוטיװע לאקאל
בערם.

 העםאריײ ראז, חאלםםאן, שוחגסטצר
 גרעקא, לעװיז, בר»וה ■יסאווסקי, ברידער

 וױינ־ רוטריד, ■אםעלײ, שײננאלד, סראז,
 גרױ ריםשמענד, וױנעצקי, ליברייך, בער^
מאראני. מנר,

זײ־ קאטוענשאז צום דעלצנאטען םאר
 ■רזןזידענט ווײס געווארען ערװעהלם נען

•יקאװסקי. \x* נרעקא לצוױן, נוײגמנר^
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ר ע ט ײ ב ר ת א ץ ם ד פ ש ענ אוו  און ר
ס קי׳ צ ע ר א פ ז א ען ש מ א ד ר א  די ם

״ ט ײ ה י רי פ ם ״ ל ת א א מ י כ  ר
ש און רי ע נ נ ל. לי ע ט ע ל ב

 האכען זײ אז אפ ענםשידען לײקענען
שבת. געארבײט

 •ר־ די גאך זיעען אוים װײזם עס װי
c ראווענמטײנ׳ס סון בײטער a r גרין ■P 

 דערםאר pa ביזנעס קאמוניסטישע די
 חנר אױ^ שטארק אזױ זײ םארדריסט

 ײ1 אױא האס װאס בלעט^, ^סרײהײט״
 בײ נאוױנע (א לינעז א אויםגעמראכם

 חא־ זײ אז זאנעז) צו ליגען א חברה דער
ti\ שבת נעארבײט pr אתז חאבען 

 לעזט וואס רעזאלוציע v ארײננעשיקט
:סאלנט װי דך

טען.8 דעם ״מארטש
 זאוחוגשםיין םון ארבייםער די ^סיר,

 םיי א בײ פארזאמעלט שאס, נאייעציןי און
 בילדמג באארד דזשוינם דער איז טיננ
ע איסט 130 ם  צנם־ לײקענען סטריט, ^

 דער pc באשולדינוננ די אס שײדעז
 םארםש, םען3 *חנם שבת ״סרײהײט״,

 איבצך חאבען ארבײטער, די םיר, דאס
 װצ־ *סרײה^ם״ דער צו בריוי א נענעבען

 ך9ג שבת אויף שאא־םיםינג דעם גען
ארבײט. דצר

,M אנטשיזתן אויך לײקענעז ״םיר
 םיר ■ח שבח נעארבײם האבעז םיר אז

 לאיא־ זײנצן םיר אז אויו, ערקלעהרען
 אינםעוינײשאגאל דער צו םעםבערם לז
 ארויםצד וױליג םאל אלע ?ײנעז םיר איז

 ארכאנ״ז•־ דער פאר ױניאז דער המלסען
ארבײם. ציאנס

סרידםאן, ם. טשערםאז, שאי
.7241 נוםער לעדזשצר .2 ל.
A761 לצד. ,2 ל. םרידםאן, דוד

 30942 ל. ,p»cr עליק •
 .47W 3 י• <*"!« איזי

pooip, .ל fi
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ר ע ג

ו און םסױרט הלא̂ו
ל*ןאל

3 מיןאל ימיאו םאמר סממפעל וער אין
pc .םענמדזשער כרעסלאװ, דזש

חא־ #טצן12 דעם טארטש ם^נטאנ,
 טעכד דזשעגצראל v געחאם טיר נען
 אז זאנען, וױלען םיר און םיטינג, בער
 ער&אלג״ זעחר געווצזצן איז םיטינג חנר

 ערשםשענס, חינזיכםען. אלע pc רײך
 בא־ מם זעוזר תװעזען מיטיע דער איז

 גצפאקם גצוועזצן איז האל דער זובם.
 אוי^ קוקענדיג נישט םעםבערס, םיט

 אנ־ זיך חאט םיםינג דער װאס רעם,
 גע־ חאבען םילצ pa אוהר 8 נעטאגנען

 אז גאםירליך, און אווערםײב^ ארבײט
 און טיד סקן איז אװערםײט ארבײט פען
 םאפער עסען אחײם געהן זיך וױלט עס
pa איז טוגדעססוחנגען אירוהצן, זיך 

 גײסט חנר געפווקם. געזועזען האל דעד
 םיטיננ דעם ביי געשװעבט <זאט -יועלכער

 נע- א איז גוםצר א זעהר געװעזען ■יז
 ױניןון-טיםינ^ אםת׳ער א — וונםער
 עלעק״ אן גצוואתנן ערװמהלט איז עס
קאםיטע. אבדזשעקמאן און שאן

 דע• געװאחנז נאםינירס אויך איז עם
 איז עס pa <זאנװענשאן צום לענאםעז

 רעזאלוציע, א געװארען םאמעלעזען
 pc געײ^יצן אױסגעארביים איז וועלכע

 דעלע־ די אז באארד עקזעקוטיװ דער
 װעחןן צרװצהלט װעלען װעלכע גאטען
 םארצושלא־ װעדען אעסטרואידם זאלצן

 אז קאנווענשאז, ביים רעזאלוציע א גען
 סעקרעםאר דזשמנצראל פרעזידענט, רער
 דזשענע• גאגצע די און טרעזשורער און

 ערװײלט זאלען באארד, עסזעסוטיװ ךאל
 חזפע־ א דורך מעםבערס די בײ ווערצץ

 גיט יעצט װילצן טיר װאום. דעגתם
 םון אײגצעלחײטעז די pa •רײמעהן

 יעצט םיר װילען אייד רעזאלוצי^ רש־
 טםעס א פאר וואם דיסקוםירעז ניט

 זי וועז ביצעצן וועט רעזאלוציע דיזע
 ווע־ ײעלצז םיר װערען. אנגענוטען זאל
 •yco a pa םילײכט שרײבען דעם גען

ארטיקעל. ציעלען
ד רי אז ואגען, נאר װילען םיר  ח
 געװ^רען דיסקוטירט בוט איז זאלוציע

 אז איבערזױיסנ^ אוגזער איז עס און
 סון •דםמיםטריישאז נצסםטע די צוען
 ש״וחגהלט זאל אינטערנײשאנאל רער

 םאר־ וחנלען םעםבערכ^ די pc וחנרען
 pc צאנקערײען פאליטישצ די שוױנדצז

 רעכטצ צװישען pa רעכטע טים לעסע
 נאםירליך ײעלען זײ אזן רעכטע, םיט
rn דעם <ןריגען אויך o wן pc םעכד די 

זעהר יצצט איז װעלכע זיך, צו ׳מנרס

 אויך װעט עס ױניאן. אונזעד pa נויטיג
 אלע פאר אײנםאל םעגליכקייט א געבען
 אויך, און ױניאן די אײנצױפםעלעז םאל

 די־• pa םרייד. דעם דעתאר, נאטירליר,
 אעע״ אײגשטיםיג איז רעזאלוציע זע

נצװארען. גוםען
דעלעגא־ די םאר יעצט בלײבם עס

 צו װערען ערןועהלט װעלען װעלכע טעז
 זאל חגזאלוציע ראזיגע די אז זצהן,
 וחד אנגענומען האנװענשאן בײם אייר
רעז״

 אבתשעסשאן און עלעקשאן אוגזער
 לצצ• טיםינג איהר געהאט האט סאםיטע

 זײ pa טעז,17 דעם טארטש שבת, טען
 װאס קאנרידאטען די זײגען טאלנעגדע

 ער־ וועלצן זײ און אנגענומעז האבען
אראנ״ טש. באלןןם: דעם אויף שײנען

ppo .3 בוירלאגד, בצני ברעסלאװ, דזש 
 ח. קאה?, dpsd ביגעל, ל. באקסעד,

 פעל• דזש. אײזענבערג ס. דארפםאן,
 דאם־ י. ריןי, ל. גאלדאװסשי, נער,

 װאסילעװסקי, י. שעכטער, ס. שםײן,
זײדמאן. דזש.

 סאנטא^ סארקוםעז װעט עלעסשאן
 ױליננ דעם אין ׳טען25 דעם םארטש
 pa סטרים, טע14 איסט 231 פלאטץ,
 װאו דארםען, ,48 לאתאל pc בילרינג
 װאר זיך. גע־פיגט אפיס לאקאי אונזער

 סריח אוהר 9 פון יןאנען מעז רועט טעז
 װא־ אורזאכע, די אותנד. אוהר 9 ביז
 9 ביז שםיטעז תאנען וועט םען רום

 סײ וועלצן אײנינע װאס איז, אוהר,
 זײ זאלען אװעדםײם, ארבײטען לײכט
 שטײ צו געיענענהײט א האבען אױך
םען.

 קאנותנשאן קומענדע רי ברידער!
p װעם 't אייגע pc קאנ• וױכטיגםכת די 

 אוני־ טון היםםאוײע דער אין װענשאנס
 גרצםטער דער םון פראגעז יוניאן. זער

 ריזצר בײ פארקוםען וועלען וױכםיגקײט
 פאטחןגשאז דיזער אן — סאנוחננשאן

 ימ־ אונזצר פון שיקןאל דמר אפ חעמם
 דא־ און מעםבערט, אונזערע pc pa יאן
 בקםטע די ערוועהלען סיר םוזען רום

 דצריבצר זזאבען. טיר װאם דמלעגאםעז
n זיך באטײלעט און אאע פוטט  pa 

 pa פעהיגםטע רי צרוועהלם וואחלען.
 אז זיכער, ?יעען טיר פאסעטדםטע.

 קר און אירופען אלע זיך וועט איהר
 ערװארטען םיר שטיםען. סאנםאנ םען

שטיטפאםםען. בײם זעהן צו אײך

 אלע פון סאנפערענין א חפס םהנםער העלפת יוניאן
םארטש סגסען פרײסאג, אויןז יוניאנס

 א ױפט םענטער העלסה ױניאן דער
 ארבײ־ אלצ- pc ?ןאנסערעגץ װיכטעע

v יארפ, נױ אין ארגאניזאציעס טער ia 
 אזײגער 2 םערץ, טען30 דעם םרייטאג,

 סענטער, העלטה ױניאן pa <אכטיטאנ,
 צו איז עם ססר*ט. טע17 איסט 135

 לא- אעטצתעשיאנצל אלע ואס האסען,
 כאשטימט וועלצן יארק נױ אין קאלעז
 צו קוםען און סארםראטען זײן דארט

ר , צײט. •יגקטליכער מ
 P& גערוםען ײערט פאגמרעבץ לי

 סמפחד דזשעגעראל ?עםאן, פרמזידעגט
 סעבעדזשער דזשענמדאל באראוי; טער
pc באארד, דזשאינם יארקעי נױ 

 pjnn• די pc pa האכמאן, דזשולױם
 װאס סענטער, חעלםח ױניאן פון מארט

 שיילטאן, י. בדצםלאוו, י. פון באשםיים
•דײס. כג דר. pa װאנדער חערי

 איז קאננתרענץ דצר pc ציעל רער
 ױנזיאז פון טעםיגקײם זײ אויסצוברײמצן

 איצט ביז חאם וחנלכצר סעגםער, וזע^טח
 אינטזנרנע־ חןר רac בלויז עקזיסטירט

 דער pc נוצען צום םעטבצרשי^ שאנעל
 אחנײטצדשאסם. יארתצר טו גאנצער

 עקזיסםירם םענםער העלטת ײניאן רער
 »י«צחאל- זיד האט pa יאחר 15 שוין
אעטערנע• ד pc חילןי רער מים םצן

ד Pa לאקאלצן. שאנאל זיח םוז ם״
 צו אנםוויקצלט זיד ער האם צאזיםטצנץ

vtv ,דמען צז בכח איז ער אז סדתת 
 גאנצער דער חילוי םעדיצינישער טיט

באוחננומ. ארבײמער
 םרײד־ אלע דאם זימנר, זײגען םיר

 וױ װיסצז װעלען ארגאניזאציעם ײניאן
 tic וױכםעקײט n אפצושאצצז מזזערע

r וואס חיאןי רער m קיי םצםנארם 
a כאסוטצז נען r t  pc חעלםח ימיאן 

v םיט וחניצן pa םעגטער n e באניי־ 
 פאגטע־ די טאמנז ערםאלנרייד pa סיז
30 pc nunםארםש. כתז

דירעק־ pc באארד דער פון יםימינג
^ ר א פ

 2 טאיטש, tro23 דנס טדייסאג,
o n פארתוםען וועם נ^כסיסי(^ זײגער 

V סיםיננ %טגסינצר pc ר m מ a p* אװ 
pa ^ נ סצנטצר, הצלטח מ י4יי ״’̂י׳ל•־'־

 דער פאר פלענער די װערען בערײטעט
 מארטש, טעןpc 30 פאנפערענץ גרויסער

 םעםבער יעדער אז נויםיג, זעהר איז
pc זאל דירעתטארם אװ באארד דעד 

תומען. פיגתטל^ך pa באשטיסט
שאפ־םשערלײם. אלע צו

c די a r אױפנע־ ווערען טשערלײט 
 סערםיפיקא־ רי םים סעםלען צו פאחנרט

 מגיאן pc באקוםצן האבצן די וואס םען,
 ד פאר געלט דאם םענםער. הצלםח

 באלד דארזי סערםיפיקאטצן פאמויפטע
 העלםה ױניאן pa וועחגן אוײיגגצשיקם

 אויסםארקױפ־ די םיט צוזאםען םמנםצר,
םערטיפיסאנמן. מע

קראגקע. קאנם^פשאן פאר װיכטיג
pa ביז םארםש סאגאט סוז פארלויוי 

 ױגיאן אין וועט אפריל, טען15 דעם
 קאנםאספשאן א זײן םעגםער העלטח

 װאפ ארבײטער, 9*ל ^נטערזוכונג.
 pc לײדען ?ײ אז גלויבען, אדעו פיהלקן

p ווערמן קאנס^טישאן, n a5 ru ''a צז 
 pa טצנםצר הצלםה ױניאן pa תוטען
 צז זיד צײט אנגעװימגצר דמר פון טשך

 םצג״ העלםח דצר .poinrojia לאזען
 פליכם זײו מרפילען צו בארײט איז מצר

 V? פיהלצז װאס םעטבערם, זײגצ צו
̂ ai«ioan דעריבער t'a עס tia קראנ^

 מלםח מדאז pa קוםען ?אלען זײ או
ם טיט זצחן דך םענטער  דירצתסאר, ת

•רײם. דזשארדזש דד.

• א א ץ ש ד א ל ע םי נ ליי ט ■ י  א נ
ע ד נ םו ט ש ײ ב ר ר א א י פ  ד

ט ר ע נ ײ מ

 םעגצד־ דער ראזענמת, א. ברודער
tic w t מאד דידנ האם אאי^ דזשנירזי 
 די אפים איננמתייש^גאל pa נצבראכם

 שםתחנ a pc — דאל. pc 34.45 סוכמ
pc c ■רגײם a r n ri pc רייםאגד די 

m •לעינפילד, piacoap דחגם  j,. ד  חי
 ־־־• װאו־דאז* םערי םיםים םשערלייזײ, דצר
םײגצד^ סמרייקצגחנ די פאר

<tf #נגאײ m *m cr צד באלד

pc ץ, ה ב מענעדזשער ת
17 o nםען tic האכען טאנאט דעם 

a םיי  canw סי־ רער טיםיננ. לאקאל 
 נאזוכט. גוט ציםליך געװען rtf טיננ
 עק״ דער סון באריכטען די װי דעם גאך

 איבערגעלעזען זײנען כאארד זעתוטיװ
 עטלי• נאך גוטגעהײסעז און גצזוארצן

 קלאר אום באריכטען, די סון פרו^ען מנ
 סען איז באשליסע, םאנכע poao צו

 לעצ־ און ערשטע די צו איבערגצגאעען
ת  צ:ם דעלענאטען פאר גאטיגיישאן ג

 סון םענשעז גוטע צאל a קאנוועגשאן.
 געװא״ גאםיגירט זײנען ל^קאל אוגזער

>t r שאד, (א אנגעגומען. האבען און 
 — דרײ האבען גאר דארפען םיר װאס
געווע;). נוט װאלםמן שלע

 דאס געװארען באשלאסען איז צט
 קאסיטע אבדזשעקשאן און עלעקשאן די

 דעם םארטש דאנערשטא^ סיטצן זאל
 איסט 130 אפיס, אונזער אין ״םצז22
ארבײט. דער גאך סטריט, כמ25

 די דאס געװארען באשלאסען איז צפ
 דא״ ווערען אפגעהאלטען וחוט עלעקשאן

 אין םארטש, טען29 חנם נצרמטאג
 עווענױ, טע6 — 725 האל, ברײעגט

טאג. גאנצעז דעם
םא״ אײך סיר וױלען ברידעד, איצט,

 טארט איהר דאס •ויפםערקזאם כצן
 אס־ קזסען צו סאל דאס רםער.לעזaס ניט

 אור־ צװײ צוליב שטיםע, אײער געבען
tjnar. צוליב טאקע איז ערשטע די 

 קאנ־ צום דעלעגאטען פאד עלעקשאן דעם
 םאל ראס זיך טוזט איהר וחנגשאן.

 די מדװעהלען א<ן ראעטעדעסירען8•
 לא־ אונזער ח»רעזענטירען צו בעסטע

ap> היײיאהרײ דעד קאנװענשאן. צום 
 װיכ־ זעהר a זײן װעט פאגוועגשאן <צר

 רעפרע־ האבען דארסען טיר (ia טיגער
 םיה״ די פארשטעהען װאס זצגטאנט^

 פאליסיס, איהרע איז ױניאז v tic רונג
 הא־ צו שעהן אזוי ניט גלאט *יז עס און
 לאנװענ^אד םאר װאוט קליעעם a ממ

דעלצגאסען.
n אויך און צוױיטע a וױכ״ זעהר 
מ  װעט ברידער, אימר, *ועלכע jriinc סי

 באשטיםעז עלצקשאן בײ-דעם IFcרaר
 דעם סון pmid די איז וואוט, a תרך

uwinp .ברײ אײך, פון יעדער . סאנד 
 צי װארט זײן זאגען עזDרaד װעט חנר,
 צי םאנד, typiaip דעם האבען עד װיל
 װיבטעע a זעהי pa סראגע רי גים.
 סאר סעהר גאך און לא<ןאל, דעם פאר

ברידער. איין/
p ir לא־ אונזער אין װי יאהר אכט

 פאנד. עןpנaרp דער צפזיטטירט &ל
 אויח צײם דמר איז !ײנעז טענשען סילע
 צוליב געװארען געהאלםעז וױ״ניג םיל

 זיינען זײ װעז צײט, a אין פאנד דעם
r עם נעטאחצן. סראנק a אור־ קײן ניםא 

 איצט זאלט בדידער, איר, oamac זאך
 אײעי איגעבז מעז1ת ניט און איע*וײרעז

 איהר אדער װילט, איהר צי שםימצ,
 קראנ<ןעדםאנד. דעם האבען ניט װילט
v ia איהר װאו באלאט זעלבען דצם 
 האנ־ צום דעלעגאטען םאר שטימען וועט

 שטי־ ?אנען אויך איהר וועט וחוגשאן,
 ?ראנ?ען דעם גענען אדער סאר םען

סאנד.
ד ײיי םאי לעצטען צום  אײר א

 מארטש מאנאט ׳ד־״ר ראם דצרםאגצז
 װאס םאגאט לעצםער דעד t'>t וחנט
 אײע־ באצאהלען קאנען נאך cjm איהר

n אלםע p rtfir 35 אויף דױק אין 
 וועט מאנאט דער װי שנעל אזוי סענם.

cm  ,Ptma ,1דאר&ע ברידמר, איחד 
n %9ל צ*ה*צן p ''a שולדען אלטע v ia 

̂וך. יער סענט 50  ערשטען דעם ביז וו
ײו איז ••ריל  עםלי־ געבליבען גאר א

 צײט האט איהר װעלכע pa םענ כע
שולדען. לםע8 די באצאחלען צו

דערמאנעז, םיר וױלען אםאל נאד
 *nac נים םמוזר צט11 לאפאל דער דאם

v אפליעען tia לזעמחנז ia נאר a 
 בא־ פאגען םין פריװילעגיע די צײט

 סענט. 35 יוי1א אלט^דשולרעז די צ*זזלען
זײן ?יכער וחוט אפריל ערשםצר דצד

 דאס װעס איהר װאס טאג לעצםער דער
טאן. ?אנען

 סאר איצט איז עס דאס װייסען טיר
 עס װי באצאהלעז, צו גרינגער פיל אײך
 די אין שפעטער. אײך פאר זיין װצט

 זאלט איהר דאס גײט טענ פאר לעצטע
 35 אױף שולדעז אלטע די באצאהלען

 זיך געלעגעגהײט די האט איהר סענט.
אד &אר a אײגזװשיארען  דערםיט. דא̂י

yii| װעם איהר yoip| ערשטען דעם נאך 
 לap<א פין סע?רעםאר דער pa אפריל

 ל•1ש אלטע די םארלאנגעז אײך בײ װעט
 אײך דאס עם11 סענט, 50 אױױ דעז

 זיך אײנצושפארען ם1א פארדריסען.
 םאר םאנגענעםליכקײט1א ן1א סארדמס

cm סעקרעטאר דעם אר? לאחאל — 
oow איצם pa אײערע אלע סעםעלם 
 טםשםעזזענד. װערט ארז לדען1̂ אלטע
באלדן dow שפעטער, יף1א נים װארם

 צו סיילפ באאוו דזשוינפ
 לינאוױפש, נר. צו ככוד

22 ל$מאל פװ פיאניר
 ינט1דזש דער םון מיטיננ דעם יןי1א

 דער1בר סרײטאג,.האט לעצטען באארד,
 םענעדזשער, תשענעראי דער האכםאן,

 דער אז סארגעשלאנען, באריכם זײן אין
 ?אםיטע a ^יסעז זאל באארד דזשױנט

 טע־ זעהר a לײבאוױטש׳ען, במדער 1צ
 וועלכר ,22 י8לאלו pc מיםגליד םיגען

צײם. נגער8ל » םאר ין1ש pianp איז
 צױגען8ב זיך האט באארד דזשױנט רי

 רעספעקט. גחיס מיט םארשלאג דעם 1צ
 האט םטאלער, במדער םשערםאן, דער

a oj^i'ica בא* נעהן זאל װאם סאםיםע 
 זײן אין לײב^ױםש׳ען בתדער מכען
הײם.

 םאל• די םון onrorac תאמימזן די
: לעזapלא און פערזאנעז נענדע

 סוריגס?י פיליפ tia אשסיז בתדער
 9 לאקאל tic תאהן סיליי ^ לא?אל פנן
pa ליבערמאן tic 23 לאקאל.

 םי־ םעמנער נענעראל
מנפאנ ויזען 2 למאל פװ פיננ
 נעקםטען פארקוםען װעט עלעקשאן

ע 4 אין דאנערשםאג ״ ^נ ש ר א  פ
פלעצער. פאלינג

 לעצמען דעם pc ס1באשל a לױם
 םיטינ^• דזשענעראליקעמבער צװײ לאשאל

 בע־ םעמבער־פױםינג סאםעז a תםען 1צ
 םאנ• נע?סטען װעם עלעסשאן, דעם םאר
 אפנעהאלםען םעםבער־םיםיננ ata סאג

האל. וועבםטער נרויםען אין װערצן
v ia אמערירם תלצן1 םיםינג דעם 

 װאס סראנעו, לאקאלצ סארשידענע װערען
 ומגצן און םרײד, ם1צ שײםת a האבצז

ן ^ ע ל  קאטחננ• ם1צ דעלעגאטען tic ע
שאז•

 װעט ^amy װערט םיטינג, דער
^ דצי װי pa כטער1באז טט a זײן א  ל
 װעט איבער, גים ז,aפלaFר,^mדyםענ
 איגטע״ ױ׳ pc אײנער זײן םיטינג דער

m זיכער װעט עם tia רעסאגטסטע ac•'״ 
 םי• ם1צ וחגם װאם םיטגליד יעחנז סען

םעז.1ת נים טיננ
 tram אפגעהאלטען ױעט םיטיע דער

 גלײר האל, טעבסםער גרױסעז can אין
 pc באריכט לער1ס a •ויביים. דער נאר
 סאםי־ יבמשעהמאז tia צלעקמאן חןר
 לעצםע די tia ױערעז אאנעגעבען wni םע

 װאם עלעסשאז, דעם סאר דזשםענמס3ארא
 מד װעט דאנערשםאג, םארפוםצן וועמ

װצחנן. םאכט

הלאורןם פון פרעםער
ט ג א ו או ז ח ע ײ ם א ע ם א ר אז ב ע ט ®ײער ד נ ע מ ט ר א פ ע ט ד א ה

8 Q3SOV3 .ץ ע עז ק דאם ג  װערען ניס גואר װײער-ברעםלאר קי
®ז עם עם»םעז. ברענענדע אנדערע «דער חאלץ אויף *וגעמלאנען

ױם זײז ®ייער־*רװ>• חדכא
 ײעיוועט *חזםימ «ו וױיער־בחומלעף אונזערמ אזיאנאסיקסט האנען םיר

tia VflAc סארלאננ רעם נאך ריכטיג בטליווימן pc חגפארטםצנ^ םייער דעם 
v ra  y ta* חאט n  c a r pa צוגעשלאגצז ויינען וחנלכע סטיילם, אלטצ h'ia 

ױצם איהר pa נעזעץ גײעם cm נאך סיכסעז אייד פאר עם «ױר קענצן
m ןי© m םראבעל סײן tic אינספצסםארם״ סײנע _______
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פמרכער. ש. פון
 םון קאגװענשאן דער םון צײט די

זיך. דערגעדזנטערט אינםערנזןשאגער |ר
 אײגיגע נעבליבען ברויז ׳&ויז זײנעז עס

 זיך װעלען דעיעגאטען די ביז זואכעז
 װעיען און באסטאן אין צוזאסענקוטען

 םילע די ילײזען אדן באםראכטעז דארםען
 אונזער אין םראבלעםען א׳נגעװײטאנטע

ערװארםעט, דעריבער האב איך ױניאן.
 ״גע־ נוםערעז עטליכע לעצטע די איז אז

 די וױינעסםענס, װעלעץ, רעכםעסײם״
 פראבלעםען דאזיגע די פון װיכטינסםע
 -י באהענען צו כדי װערען, דיסקוםירט

םרא־ די ם״ס טיטנליזשרשאפט ברייטע
 זײער אױסהערען אויך אםשד און נעז

 איצטער ביז עס איז יײדער סײנונג.
 דארם זאגט װי און געװאדען. געםאז נים
 איש שאין ״בםקום — פסוק? דער

 פרױ איך װעל — איש״ <ד.ױת השתדל
ווע־ אפשר םראגעז, די אױפהויבעז בירעז

אפרוםען. טעםבערס נאך זיך לען
ריפער־ דער םיט אנהויבען װיל איך
 נױ די װי אדער פראבלעם. סאכער
לא־ *די*  עס, רופען קלאוקםאכער יארקער

 םעסבערס די םאר פראבלעם״. 17 קאי
נוי־ ניט איז אינםערנעשיאנעל דער םון
 די םארםייםשעז אדער ערקלערען צו טיג

 גום איד.ר םיט זיינען זײ םראנע. דאזינע
 איז יאהר 15 לעצםע די םאר באקאנם.

טאגעס־ארד־ םון ארונםער נים םראנע די
 אינערלאכע בלוט, הייסע גענוג נוגג.

םא־ ריםער די האט צרות איז רײסערייעז
 דער אין ארויסגערוםעז פראבלעם כער

 קוםעגדער דער בײ איצט איז ױניאן.
 זײן װידער פראגע די װעט קאנווענשאז

 דעריבער װעט עס טאנ־ארדנונג. אוי&׳ז
סאנװענ־ חגר בעפאר איצם, שאדעז נים

 בא־ און אנאליזירען םראגע די שאז,
 או? םענליך װי אביעקטױו אזוי טראכםען

שלוסען. נויטיגע די ציהען
 איך האב ״גערעכטיגגײט״ דער איז

 דעם םון באריכט קורינםסי׳ס נעלײענט
םון״ מיטינג פערםעלײעהרליכען לעצםעז

 װאו באארד, עסזעהוטיװ דזשענעראל דער
 טעם־ גרוםע א אזוי װי באשרייבט זןר

נעװע־ זײנעז װעלכע ,2 לאהאל םון כערס
 לאהאל אפגעשאםםען םון םעםבערס זענע

 באאר׳ד דער פאר ערשינען זײנען• ,17
 אלס זײ זאל םען אז פארלאנג םים׳ן

 אלס םשארטערען װידער ריםערםאכער
 באשרײבט הורינסקי לאקאא. כאזונדער

 ברײ די אזוי װי פישטשעװקעס אלע םיט
 געװײנט האבעז קאסיטע דער פון דער
 דערםאנענדינ טרערען ביםערע םיט

 בין איר גון, פלוכה... צושמערםע זײער .
 איע־ דעם אונםער געװען אלעםאל אםילו
כירות, א װי זשורנאליסט, א אז דרױן,
 דאס \(ײל סענםיםענםאל, זײן ניט טאר

 דורכצו&ירעז ערםאלגרײר איהם שטערם
 דער פון .לעזער די םליכםען... זײנע

 סן־ א געהאט װאלטען ״נערעכםיגקײם״
 נע־ װאלט קורינסקי װען נוצען, מעהר
 פון ארגומענטען די איבערנענעבעז נויער
 זײערע םח װײניגער און מאםיםע דער

סענ״ איז מענש א אז אבער מרערעץ.
 װעלען ^ײך. נים דאו איז סיםענטאל, ׳

 פאר די םיט באנוגענע^ סוזען זיך םיר
 שװאך אזוי בחגנגט ער װאם ארגוםענעז,

באשרײבוננ. זײז אין ארויס
ער־ צוױי: זײנעז ארגומענטעז די

 ווערט םרײד ריםער דער אז ״פטענס,
 איז 17 לאסאל זינט םארנאכלעסמט,

,2 לאקאל םיט גמװארעז םארשםא<צען
 אוים׳ז אויםסאסען זאל עם װער ניטא איז

 דעם פיז ארבײםער די און םרײד דיפער
 ע<ןא• דעריבער לײדעז ברענטש דאזינען
 איז אמוםענט צװײטער דער נאםיש.
#איצם איז ער װי ,2 לאקאל אז נעווען,

 אדער 9 &ון לאקאל א <רוים. צו איז י
 גע״ װי ניט, קען םעםבערס םויזענם 10

 ארד־ אין זועחנז געהאלטעז איז, העריג
 קאנטר^לײ <ים קען לאהאל דער נונג.
לא־ אזא אין סעםבערס. פיל אזױ רען
 ריעז כאאם. א הערשען דעריבער מוז קאל

 רי־ א אײנםירען ײידער זאל םעז אבער
גרויסער אײן אנשטאט וועט םער

 ^אהאיען, קלזננערע צוױי זײן לא<ואא
v בעםאר וועלעז וחנלכע m\ סאנםראלײ 

. םעםבערס. זײערע רעז
אתוםענ״ די קלינגען אוימרפאעכ^יך

 םראכמען םיר ותז לאגיש. נאגץ נתן
T t דער אין טיםער אביסזןל ארײז אמנר 

אנדער אן. גאר עס טסאקונ #פז^ונע

 אז סאםענט, א פאר אננעםעז <אםיר
nkrt םאר- טאקע ווארט םדײד ריטער 

 ווע־ עם וואו אמיער m נ»באעםינמ,
m םא־ םאנםלעז קמרערשע (עסאכט 

רון  אוי׳פיאסינג. זאמטא^םינע םנחר וז
ריםער א ®יז םמאחםעריז דאר

די פארכעסארעז

 זײ װעט טען *ז ניט י¥ר ערװארטעז
 פיגישערם <ןאטערס, די איבעתעבען אױך

 די אין ארבײםעז װעלכע פרעסערס, און
 די םיז ארבײטער די שעפער. ריםער
 זײע״ אין םארבלײבען דאן װעלען םאכען

 ריםער־ דער יאקאלען. באזונדערע רע
 קעגען נים אלזא, װעט, ראקאל מאכער
 די א<ײן װעט ער זיך. םאר שבת מאכען
 דאס יןאנטראלירעץ. קענעז ניט שעפער

 דער צו װערעז איבערגעלאזען םוזען װעט
 אדגאניזאציאנס״ די באארד. דדפאינם

 פארבלײבען סוזען אויך װעם ארבײט
 סים טא באארד. דזשאינט דער אין

 װערען םארבעסעדם לאגע די װעט װאס
יאקא<¥ באזונדער א דודך

םרא״ א װירסליך טאיןע עס איז און
 װיפיי, אפערײטארס? ריםער די םון גע

 סון םעםבערס געװעזענע די פון ימשל
 אםת אז םיט טאקע ארבײטען 17 אאקאל

 יויגדער־ בײ הײסט דאס ? ריםערס בײ
 אדער 10 סײז ביז זאגעץ, יאםיר האוטס,

 איז װאס םאקט, א דאך איז עס .12
 װען דעםאלט נאך נעװארעז באװיזעז

 סער־ די אז עקזיסטירט, האט 17 לאקאי
 האכען שעפער ריםער זאגענאנטע סטע
 יןיאוקס, געװײנליכע געסאכט :אר ניט
 געםיט אויסגעצײכענט אםילו האבען נאר

 איצט און םרויען. פונטיגע 200 אויף
 א ניט אויך פארלאננ זײער דאך איז

 נײען װאם די פאד םשארטער באזונדער
 אלע םאר נאר קינדע^אוטס, װירחליך

 ד< ,17 לאסאל םון סעםבערם געװעזענע
 אין ארבײטען װעלכע פון מאיאריטעט

 דער װעט װאס טא שעפער. סלאיס
 א זײ געבען פון געװינען טרײד ריםער

לאקאל? באזונדער
 ארײז אלזא, זיך, טראכטען מיר װעז

 קומען םיר סוזעז םראנע, דער טיםעדאין
 פאדערען װעלכע די \דועז אז שלוס, צום
 ,17 לאהאל םון װידעראויםלעבונג די

 צזד וױדער די געזאגט, ריכםיגער אדער
 אפערײטארם, קלאח די פון ברעקלוגג
 זינען איז נעהאט אטת אז סיט װאלטען

 ארבײטס־ די םון םארבעסערונג די בלויז
 שעפער, ריםער די אין קאנדיציאנען

 באזונ־ א םאדערען געדארםט זײ װאלטען
 דזשאינט איז דעפארטמענט ריםער דער

וועל- דעפארטםענט, באזונדער א באארד,

 אויסשליסליך אפגעבען ויך ?אל כער
 איו עס װי •ונסט ריפער־טרײד, מיט׳ן

 גיט װעילכער דעפארטמענט, דרעס א דא
 שע• דרעס די מים אויםש<יסייך אפ ?יך.
 אױםגעטאן געתענט אםשר װאלט #■ער

 רײ די םאר םםשות׳דעעס עפעס װעחגן
 דערםאנען אבער דאס ארבײטער. פער
 איז םארלאנגען זײ װאס אלץ ניט. זײ
 אפערײטארס, די פאר לאקאל באוונדער א

 ארבײטער די עקאנאמיש קען װעלכער
 נאר װעט און ברעננען, ניט נוצעז קייז

 שעפער; די אין כאאס דעם םארגרעסערעז
 מיט־ די איבער ױניאן דער אין און סעס
 קאנקױ העסליכע די צודיהברענגען װעט
 לא־ םון םיטגלידער די װעלכע םון זרענץ
 יאדר אלע די געליטען ־חאבען אײנס קאל
 לא- אםערײטאר 3 די האט סעז ביז רען,

 צװײ. יאסאל אין םאראײגיגט קאלס
 קײן זײן ניט דעריבער קען םאטיװ זײעד

 סענטײ א טיילװײז נאר עקאנאםישער,
 ■איײ א הױפטזעכילץ־ און םענטאלעד,

 םון םארלאנג דער בלויז איז עס טישער.
 איײ אז האבעז צו װידער פירער עטלאכע

 םאכט דער מיט צוזאמען םלוכח נעגע
 עטלאכע די װאס זאכעך ״גוטע די און

הריגען... דעם דויד קענען מענשעז
 םיהרער געװעזענע די !סילא איז

 םארדענקעז ניט םען <זען 17 לאקאל םון
 איײ זייער הרעען צוריק װילען זײ װאס
 נאטור־ אזא שוין איז עס טלוכח. גענע

 נאכ׳ן בײנקעז זאלעז מענשען אז געזעץ,
 נע־ אטאי האבען זײ װאס ס<ײש, טאפ

 מיט םער דער איז װאס אבער האט..♦
 רעװאלוציאנע• פײערדיגע געװעזענע די

 האבען װאס די ? אײנס לאקאל פון חגן
 גע־ קברים האבען װעלט, א געשטורעסט

 די םאראײנינען זאיצ מען אז ריסעז,
 — לאחאל, אײן אין אפערײטארס סלאוס

 זײ םון םילע האבעז עםעס פארװאס
 װאס לשון? דעם םארלארען פלוצלוננ
 ענט״ דיפלאטאטישער דער עפעס באטײט

 טאלע-״ רעװאײציאנערע די םון פער
 17 לאהאל דער מיט אז ראנטניקעס״,

 נאך ביז צייט נאד זײ ׳־אי־עז י״יאי״
 זײנען ? דעלעגאטען ^ון ערװײלונג דער

 אײן םון םאכען װעלכע שלום, רודפי די
 ־םוז יענטע רויטער דער צו גוגו־אײס זײט

 •םארקוי־ צו אויך גרײט ססװער, ױניאז
 טעפעל א םאר פרינציפען זײערע םעז

 דעלענאטען א.פאר פאר אדעד לינדזען
קאנװענשאז? דער צו

איכעראל פועקעם
(•עליעמן)

װהידער ז. פת
mSSSS

 אונטעד־ אױא סענזאציאנעלע די װאס
 אוים״ ניט זא< װאשימטאז אין זוכונג
 אויפ־ שוין זי האט זאך גוטע אײן טאז,

 שטיסעל א געשאםען האט זי :געםאן
 פושקע״ הײםישע אוגזערע פאר םרײסט

 פאר־ אײגענע אונזערע יפון קלאפערס
ארגאניזאציעס. און טײען

 גע־ ארויסגעבראכט איז עם זוי לויט
 זיך צײגט אונטערזוכונג, דער בײ ײאיעז
 וױ פארטײ, רײכע אזא אםילו אז ארויס

 בא״ נים אויך זיך קאן רעפובלי<ןאנער, די
 און פוש<ןע. דער איז קלאםעז אהן גײז

 נוטע אזעלכע אםילו טעהר, נאך װאס
 װילען רעפובליקאנער, די װי םיטגלידער

 זײער םאר געלט קײז געבען ניט אויך
 זיך כסדר סוזען כאאמםמ די און פארטײ,
 צו נעלט םעז נעמט ײאו סעס, די ברעכען
דעפיציט. דעם דעקען
 חך דער םון באאםםע נאציאנאלע די

 אונז בײ דארםען פארטײ פובליקאנער
 זײער איז סימפאםיע גרעסםע די שרייגען ׳

 האם טען װעז םארלעגענהײט, איצםיגער
 גענוטען האבען זײ אז דערוואוסט זיך

 אױל־םאגגאט דעם םון ״נדבה״״ שעהנע א
 דע־ דעם דעקען צו אױף סיגקלעיר העדי

 •ארטײ. רעױבלײןאנער דער םיז םיציט
 ניט <ןײנסאל זײנעז וחנלכמ טענמעז, נאר

 קײנםאל און פיהרער «ארםײ קײן געווען
 חך א םיעמ עס װאס געװאוסט נים

 סאנען קאםע, פארטײ דער אין םיצים
 רע־ דער םון טשערטאן חנם םארדאמען

 סינק• נעםמז םאר יארטײ יובליקאנער
 איז עםיצער אויב ״נדבה״י... לעיר׳ם
 די עס זײנעז םיןאנדאל, דעם איז שולדיג

 םיטנלײ פארםײ אנשטענדיגע כאםרשט
 װיסענזײנ, ניט זיד םאכען וועאכע דער,
 בײ• םאר זײ צו אםעלירם םען וועז

 וײ ײי •ארםײ. זײער םאר שםײערונגען
 זײנען ווע<כע סיםגלידער, אגשםענדמע

 סינק- ווענען שאקירט אזוי איצט עס
דעו- געטארט ניט האבען נדבה, ^עיר׳ם

pro 1 ושראן♦ ן
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ד בלײבם י ר נ מ ר סי  ןװױיס*• ת
ס n איו 2 יאקאי *ו אמוםענם,  גחי

 ווײן אין םיגאיידער צוםי< איז, ער וױ
 גע• גיט ער ומן דעריבער און ילאחאי,

 גע״ וױ װעדען אויפגעפאסט און םירם
 g אבער שוין איז דאס איז. חעריג
 חײסם עס װאס באגריף, פון םראגע

 אםילו אויכ און יאקאי. א קאנטראלירען
 װעיכע אױף זיך, םרעגט צוטיילען, יא

 לאקאל א חגכט א פאר װאס און לעיען
 אין דא ארײנלאזעז זיך האבען. דאז־־ף

 פון סראגע די ימשל, וױ אײגצעלחײםעז,
 םינאנסען, צענטראלע אדער לאקאלע
 איז עחנייכעס, און פארװאלטונג סאכט,

 זיך איך װעל אפשר פלאץ. דער דא ניט
 טעסע, דער צו צוריק<ןערען אמאל נאך
 דעם מיט א זיכער, אבער איז זאך אײן
 געװע־ די אפשפאלטען װעט םען װאס
 זײ און 17 לא<ןאל םון מעםבערס ?ענע

 די נאר װעט יאקאל, באזוגדער א געבען
 אפילו ײערען. געלײזט ניט אלץ םראגע

 אלײן איעס לאחאלס געװעזענער דער
 10 און 9 צװישען געהאט אויך האט

 גאן* אח װעלכער םעטכערס, טויזענט
 און פייגאנציעל לאקאל. גרויסער א אלץ

 זיכער אבער ױניאן די װעט פאליטיש
 צערברעקלונס אזא םון ליידען םיעל זעהר

 די באארד, דזשאעט אין סאנעװרעס די
 אוײ םאר רײסערײען און האסבינאציעס

 יאדד אגגעגאנגען איז װעלכע כער־םאכט,
 די און צוריקהערעז זיך װעט לאנג, רעז

 דערפח סעגעז שעפער די אין ארבײטער
געװעען. גאדניט און פארלירען כלויז

 וױ פראגע 17 יאקאי די איו דאס
 קע• ארבײטער די . עס. םארשטעה איך
 ארגאגיזא• איצטיגער דער אונטער נען

 גאר־ םאדלאקאלען םון ציאנס־סיסטעם
 קלא^ די צעטײלען .דורך געװינען ניט

 םאדלירען. םיעל זעהר און אפערײטארס,
 פאר אישו פאליטישע א בלויז איז עם

 געראנ־ א א*ז עט צװעקען. פאליטישע
 האט היגים דעדיבער סאכט. םאר נעל
 דער פאר ערשינעז איז װאס האםיטע, די

 T? געםוזט באארד, עקזעסוטיװ גענעראל
 מיט אנשטאט ־ טרערען, סיט באגוצען

ארגומענטען.
 םיהרער און מימנלידער ערנסטע די

 דערםאנען, איך װיל צװײ לאהאל םון
 ניט סען טאר פראגע ערנסער אזא אין אז

 אױם׳ז רייטען און פאליטית קײן שפילעז
 גע־ אהין. ניט און אהער ניט םארסאז,

 םון םארשוױיגעז דער איז ױניאן דער גען
 דעד אין אוז םארכרעכען. א םראגע אזא

 פחדנות, פון פאליטייז א האט פראקטײן
 םעסטע א נעםעז צו האבען טורא םוז

 גע־ נים ערפאלנ סײז <זײנםאל שטעלונג,
 בלױז אחיס רוםט פאליטיק אזא בראכט.

פאראכםונג.

 אײנםאל זײ, צוי אפעלירט זיכער האט
 אונז, ביי טוט מען װי אט מאל, צװײ און
 זײ: בײ געבעטען זיך וזאם מען און

 ביײ אײער צו שיקט גענאסען, חברים,
 דע־ פארםײ דעם דעקעז צו שטײערונג

 גענא־ די און חברים די אבער םיציט!
 װי־ ניט זיך האבעז רעפובלייזאנער סען

 די ארײנגעװארםען און געסאכט סענדיג
 איז נו, בעססעט. װײסט איז אםיעלס

 האבען באאםטע די װאס װאונדער א עס
 נדבה שעהגער דער אן אנגעכאפט זיר
 גענאסע ״װאוזלהאבענדען״ דעם םיז

 גענוםען געװען װאלטען זײ סינקלעיר?
 דע־ צו אבי טערק, א פון אפילו נדבה א

דעםיציט... פארםײ ז*עם הען
 און באראה סענאטאר יןומט איצט
 זיי אז רעפובליקאנער זײנע צו אפעלירט

 אויף םאגד א צו בײשםײערען זא<עז
 װאו נדבה. זיץ סינחלעיר׳ן אוםקערעז

• נעװען באראה סענאטאד־ איז  םריהע̂ר
 קאסע די אז געװאוסט, ניט דעז ער האט

 האט ? דעפיציט א האט םארטײ זיין םון
 בע־ םארטײ די אז געװאוסם, ניט דעז ער

 װײ ניט םון םארצװײםעלט װערען א«טע
 באצאהלען צו געלט מעז קריגט װאו סען

חובות? פארטיי די
 איז אזוי אז אויס, זעהט עס אבער

 האנ־ די םון נאטור. טענשליכע די שויז
 ראדיקאלסםע די ביז םערװאטױוסטע

 םאראן הינזיכט דעד אין איז פארטײען
 םוש־ קײן אהן אונטערשײד. קצײנער א

 באנעהן. גיט זיד סען קאן קע־׳קלאיפען
 די םאכעז דא, װי פונ<ןט דארט, און

 וױסענדיג ניט זיך טימגלידער ■ארטײ
געלט. נאך זײ צו אפעלירט סען ווען

שטאדט, אײן איז װעיט גאנצע די
 אוםעטום איז נאטוד םענשליכע די און

דיזעלבע.
הערט םארװאם :סאנכע פחןגען

 ס<ןאנ- א^וינע םיז אמעריקא אין נאר מעז
 אגדערע איז אז מעגליך עס איז ? דאצעז

 אזעילכע םאר ניט קײנמא^ קומעז ענדער5
 שולד די זײז עס זאל ■אסירועען?

 װאס סיסטעם דמםאקראטישער דער םון
אזא טענ^יר םאכם

םען pro סז ״סישר, סון

 דעםאקרא• דער צוליב גראדע אז זא<ען,
 ארויסברענ־ ^םען אזוי מעגליך איז טיע
 הויכע די אין סקאנדאלעז אזעלכע גען

 אנדערע אין צי װײסט װער םענסטער.
 אופד אזוי געװאנט מען װאלם לענדער

 אײנפ<וס־ די ארײנשלעפען ברחמנות׳דיג
 אזעלכע אין <אנד םון רײכםטע-מענשען

V סיןאנדאלען
 דעמא־ די שוין זיך קלײבען דערװײל

 פא• זאגט, םען װי שלאגעז, צו קראטען
 ססאנדא^ דעם םוז קאפיםאל ליטישען

 סאטפײן דעם בײ חנפובליסאנער. די כײ
 .װע<ען יאהר הײנטינס פרעזידענט פאר

 געגען בײטש גוטע א האבען שוץ זײ
 איצ־ דעם װע<ען און רעפובייקאנער די

 הויפט זײער םאר מאבעז סקאנדאל טיגען
̂*ו.  אישו סאםפײן לײטישערע קײן אי
 צוגע״ ניט נאר אויס, װײזט זײ, חאבען

טראכט.
 אין שווימען רעפובלימאנער די אבער

 זײ זוכען ^.־־שטענס, ניט. אויך דעם
 קאםםײן־נדבות אזעלכע ויסצוגראבען1

 ניט זאלעז װאם יעמאקראטען, די עגען
און נדבה. סינקלעיר די װי ערנער זײן

 געפײ נאך טען <ןאן זוכעז מ׳װעט
 א דארט פארטײ, א װאו װײי עז.

 זײנעז דעמא^ראטען די און פושקע.
 אזוי געװען ניט אמאי אויך ?סתמא

 איז װאס סענט יעדען סיט זארזיכטיג
פארטײ־פושקע. זײער איז ארײננעסומעז

 די םסתמא וועלען צוױיטענם, און
 א םאר ארויסשטעלען רעפובליהאנער

 כשר׳ע זײערע טון אײנעם ה*נדידאט
 זא< עם װער אז טענה׳ן, און לעטעלאך

 געלט נעמען אין שולדיג זײן געײען ניט
 איז <ןאגדידאט, דער ער, סינסאעיר׳ז, בײ

שולדע... גיט געיווים דאר
 אויג אז טאסע, שוין מען שמועסט
 זײן װעאען ניט װעט הואװער סעקרעטערי

 שײ\ טען זועט לעםעלע, כשר׳ע דאס אט
 זײן םתיר זאל אלײן מולידזש אז זעהז
 קױ נענען און טערםין. דריטעז א םאר

 גאר־ קײנער אודאי דאד װעט לידז^׳עז
 נעשװײ דאד האט ער װײל האבעז, ניט
 נאנ־ די אז אזוי צײט.... נאנצע די געז
 סעחר סתאנדאא אױי דעם סיט חתונה צע
איהם... םיט אן גארניט זיך

r ווי וויהר״ מײסס t  Dun ov ומםוזימיפ n• נ*וזעניט יינײמר ןיײ׳יי im רי יעים m ms'vyi וןי
ס י ד ײ ס ' ר « 0נ9ג יײיי•

V■}׳

4ו

חעוהװממרס יוניןו ױ אין
ן ם. &ין ײ י י ד ך ן ^ א

11• אין רער
‘fVm » «יאג« 0*11 («־נ*;ין**יע, »ן

א»ג«־*«י* װ«ר« כ*ר«תט׳<ר, ׳*ופטליכען
די אין •■ר

M |10 אויסטואוננען i n u n i  i n • •י
דט אױסנ׳װדיהט און נעיוט

ו 1*י 1(לײנ*ײטי ג»ר נ»נ*׳נ, »  די »
ן אקט־װיםעם, ן  1* נ**יח»»ז רי נ

o *רג»ני«ט*י• דער m m r u  • r i  n t, 
ne יי סי«»<יד> רעם

fin oemnvuynj■ די ‘S J rW 'J W f 
iJiroru• ח»ר «יז *וטרױען i ו «ון* im 

«| w — אױסדמ• ר«ו *ייט זערנער מנ
« HUM Ojn װעינע «ולם H  M W‘ 

o פון ׳שטאנד n (•«;«) י« ת  די — 01א
M א ארס ארגאגיזא«יא m

« די««ר 1אי נעזונרןרפ  אױטמ• נ
 fi» Pif« ׳״יהאגא אונזאר אין האיזטען

 יס•(11 יאסאנד וױר יודאן, ררעסםאנער
»די םיט זיו הערט װאס ;i r< 
ד • האנ׳ון עםימר חיר ד א) — ניי  אי

 לס*טע;1חן« ך♦ פון או׳פאיגמגנ ראיטם
 •רמירט דאן *סטימיט׳גט, ;עוונטןר םוז

א1י חור fio הערקװאדעיס רי אין ארײן  1ד
 טיטאג ארוס סטריס בױחון ווען 328 אין

או אדער י־וטונרע ט ראר נ ײ  ייױ — אינ
 ׳נט11 פאי סאגנאס וױי< •רונירט, ?אנ
e אונמנריר, זײן *ײך םד» im o m 

 11ני אין חוראי״נוןן «יד ש«נט איחר װאס
מ א איר מנמנענס ראן »יז טיר י י ס ג  מ

ײ &ח אויסגעסיסם אאגט ײ מ  גאאיא׳ א
מן טע איי תן, — פאכען און נ  איט«<* אי

 א| אסאריקאניר, אןן וויליסא יענער,
 «ײט׳»ט w>im )•«ט״ .םעלטיננ אסת׳ע

 •אױ* |1א ;וסםוטיג זיך כײגט און זיד
 ארײנמחן *ו זוענ דןס אײו עטערט
 נעסש ov און אינװײנינ םיםער אביסעי

 «ן אײנ«ר סוין mvn איזזר »ז <א» ניט
 סוין )vnvor אנחנרמ »ון טאסן דער

 מ?מנו ojn חאנאן וחןיכן אײך, היגםער
 נאויאד אגיסאי זיר דורבטםויאן *ו *װעח,

ר טױן זיך האט איחר ווען און טעו ר  ת
w i( דארנריינם אח גע׳שטואט fo ftn t די 
י איידזסענסס ניזנאס די םון אפיםעס מ  א

 *V3 דאן ראאארטסאגס, םינאנס דעם
ו1 טוט ov וואס נ¥דרייננ די םראכט  'V< י

מ אײדײמנסס ניזנעם די נען ל מ  *OJV ו
 קאנסיײגטס, אױןי jvovj אד«■ סעראן
 vo’iivi iviim איגםארםייסאן ניבען

ivow ivtjvo סון פראנען  ,w v סרענעו 
 *Vi finw ivrjvo און דז׳שאגם, פאר

 אנסראנא, יעדער דזסאנס. אויןי ׳פיסט
 אויסםיסוננ אן אינהארם, אנרער א םיט
w םון vrm vc .סומת VJri’invo •סארא 
 *V’ ניאליס, נראחןר סריים, רקר :כען
 דײװידס אדער ראנינאוױסץ רופט נער
מ די איז אלעס דאס און  אױס• חארסאד׳

 ױניאױ ,ivav? אסםיװיטעט, םון דרוס
טעט־גקײט.
 אין ivrjvo וױיטער, םריט עםליכע

 •JVP1P נעקסט. יײער סאר װארםען ל״נס
 איחר חורמנט נעחענםער *ביסעל דינ

 ימיאן די סיט ווארט^, ןיי װאם ,נלײך
 אין opvj די און האגד אײן אין ניכלאר

ר אמר יאננזאס חאנד, אנדער רער מ  ױ
ײ רערנעהענטערען  -iroowc די «ו זיך ז

 1» דעפארטמעגט סינאגס רעם סון לאך
r iv זייארע *אהיעז H ir« ימיאן. דאר 

 בײ ןוזױיטע א זיך, סארסירט <ײן איין
 דאס וחןרס און פענסטערעל אנרער אן

v « ותרם איבערנעםיל̂נ o m ניי לײן 
 ײ אןן סארםירט ivoojvo רריםען א

T«3 םעםבערס נעװאנטע םעהר t |VB 
מן נוסא, אסיס םעגןרעםארס צום ארײן  ני
 קיין פאר נים װארםען און נעים די אוועק

t אכי חזסיםס, ארער םטעםאם v o  i n 
זיי זײױינ/ן טון צעןנוםען האט רעטאר

צוםריחמ.
קירצעי, אט ויך סלעננלאן ליינס די

ױ אח לצננאר, אם  סאלדאטצן נצסרייא י
 ̂(Oovi נאו oopvj סולטאר, צז ׳צולטער

d m p ײן ׳װיפימן יערער  איחר אתר ז
M“ דארוי ױניאן ,די — םליכם. i 

 ותלמר ארנײטפר״ ױננפר א כאסערקם
n דיוס זײנפ צאחלט r .ײאך «r, 

מ׳ תו ח  ?לםצחזר אן אונםער כאפט נ
 ניט ותן יוגיאן, א האב׳מ ״ם׳םוז איד,

 גפוחנן סיר װאלמפן חייגס ױגיאן רי
 ומרט tV3nn םיםאן איז צרות״. אויוי

 צסיאכא פון אונטפרנפכאפם סול, » זיך
אין !ליין׳ אין ״םטיי :אטאצ םיט
ו נעוואלם איינפר חאם דאם — ליין, י  ו

גו» Jvnon סאובטפפן און סלינען
ן חאט o< איחם מ n  tv»nv ,ארדאר 

 א םיט אמר פארסעםמ, אכיםעל און
i ויר פר סםצלט סםיימל, n .יעצטער

א קאכט. ov n» רויסם עם  « י
 סי• ארנאניזייסאן אן דא םיםימ״ סאפ
 ״V< סיט אסאסס װינמל תדאר טינ^
 ײאס I אאסירס ךא חאט װאס בצן.

מ w םפמתן אלא די כאומנס  ײאינ״ די
r w a m ^ י חי מנ פ ת מ מד «ז אי ר די ח

m I םרײוזיים ־־
ײ אאיסיפאו •an n איז. א יי
םאנסטראצת

m u ו «יז י חןר ױ )<ייאר וגייד אטת, *יר׳י- ♦אאי 4 אדאו רדיי « ו
פגי• vifvi in אפאר ׳(חי invt טיי
<ו fiv י a » iir ו ו ג v ן a n  « ivag» iv( 

ײי ײ ארנײי•) iv ד n א•14ײ נ v* 
ovovn, ן« iv ■חא o iv n v די «ו

v די איו ױדאן i’v r ’ v ארואדזאציע 
י סארט״ימ■ װאס ta י 'M tr m יא־

iv * n v w ’ roava( אחי1 מדאן י1 |1א 
»•m vn  » v n » in פאר ,vviiv •V i

ו מ  פאיײ אויססיידינצ קיין פאו דט ן
i״i* פאר דט טיפ, n i i a  tv« v iw* 

ip׳i ו ovjna v״ig מי v i’ ? iv « v ia j״ 
1« IV’JV 1V|1»P'V 1 איו« )VD1PVJ 

ivavP o אין פאפטאו » אלס זיך n פון 
o n אי| איאיק o m ,טאכאר iv פאר״ 
i iv«״ in>״iv o n v o j’ » nn<« m g  v 

i אױף n v ׳•וייט. |1א טליט
iv• ױגיאן ד jv ?• o i'o iv o ig, און

iv u n o r  g קאנטראל o n עחאיטען; 
pv’ vvao (n vn אייי v r  n v ivP v  ,i־ 

tV3” f va>im ,iv• ג«ױ«ט iv v vn » t iv 
a n .איי ױדאו ד יאמםאנט ’ovv 

n איז און j'oavo און נרדס g o ro 'g 
 שאנדי״ ױניאן רי tg iv אנטוננ
o ;g r |די אי ly a v r צטרעננ זאיצן• 

i» v m  n» m v n  o ’ lVM g דאס קוסט 
ivaovo i n י1 אין o iv ig u n v n םון 

i n ד«ן>1י ig » r  iv» ,זיר oa :o r iv
e ויד״ n vo r ײן אין יוס1 צאהיס און י

 די ננוד, סיט ,g/»׳iivaviiva«׳ ׳•יט
 חי־ס, va״iiv «ײן iviguvi איו ױדןו

דט mo ivi איי civaovv י׳ל« נײ
א>ן נעװען ;יט אי) iv (V11 פאדפדט,
g*Ji* i n.|

 jvosgagga* )1א אפיס אין ו״צגדי(
i יג1  o n״ivojuvi ov ג״סט, יודאן 

nv o n v f l ogn״ivv 01 דיV3SVO, 
ooip 1טי iM ig אייפ׳ן )p;» iv רעו 

nnn« iv o iv ii iv n v n a v n׳nvoia o 
m י;ח1נ vp1“ — י \ 11 i n w״n  iv

r ״),iivj סיט תנואח  m v ii״ ;iv i סיט 
j j» iv i ױ oivaovo, י  •iv «יטצ ו

»•f va?vn , « n״iv jg o rv i iv i ײ  נ
v m  o v i? |'.פ i v i וזאנען און ימיאן 

i אױוי אױסגעואסס n פאר ס־טואצ׳ע
i  ivii ,a?gn g |i» mg* vovv> h<

 גצסאי׳טצװעט ivagn ססחיתיס vpלינ
i אינצר n ,י1 ױגיאן i n ’ Jg'g תאנען 

pigip o v i opvuvi 11» ivenv i און 
t no invom ve'm  ivaao o vn״iv 

puv״i no חינערייעט, ia i»o  iv׳*; o 
tvav«ipvii»  ivagn vaivu ,,i ״»iv 

v״b( וײער מאל פייא און טיח זייער 
1 |vm p iva ’ i» M iי oivaovo •ױע 

iva די »no׳v ^י1 סיסואצי oivaovo 
vo»m  ,ovv* ivagn| סיט iv i פנצצל; 

iv i'iv n g e  og i ,•*nvaovo זעחן צו 
a i»  n  rg״o 1 חאס oa» iaviנע־ י 

|.yo»oP itn  i/ o n 'ii

נײעס ױנזערע אניסעל
D סאריס «ון ^ ra.

ivavaga pn סיט i»  tvsgn va» lov 
ivg איך jgP ’ r  i n  no w ia*wo'o g 

o״ana . r n איס: איך oagt ,נאר 
ip• 1טיי ” i( איחל טױיפט וואחם ovav 
«i גיט o׳oiv —  » r tT ’» iv g p 'r  i• 

iv  a ivo: איך tvs’ ir v a  o lg n, נאר 
agp i n 1םי איז in » o״ivavn o 

u  —  .noaio״ — agt /איז אץ ig i 
i מט, r״ir * »  ipjvh vpoo oa שאר״ 
n״agp ivo און Inono  ivavii

 םיס tvuMvapvng איז ia*n« סײן
ogn iv  |1» ,>va” o o  g זיך va vpgo* 

H va*n r o‘v ivoia
T סיט »  o o n o  pnav avo nvOov 

ia « iB  iv a p v n n 1 גיט אוו«> t oי 
iga oagt :agt g, פריינד, סײן «g״ 

on איתר ׳ארײנם ovov גיט o n  i» o 
iv g a g r r ״ »f  r n — אויס׳ן oavqgo 

agn איף o n  tvavn ivovaivo iga 
va«Pgoa| איך און אינצירענם ivooav 

agp i זײן אױו איחם n  tg ,vana 
”op סיט סאמדײט 1סי איז io o  ig a  g 
ip אין a y r  dvti םים און go Pvrvao* 

piglp n  ogit ((va*r נאלענאםיס v o r* 
iv a v r  n  p» p n »  iv i, חפ־ימןו• איז 

tgp איך tva” i r  o n  o ir a. — ,מ — 
iv  oagt, או*ס ציחט און B ig ii i n r 
pgPa g ,ערייבט — לאננ vpgo (vo 

tvavit ״»iv סאװוײיםעו •jm (i» agp 
n  iva סיט סטרייפס Pvrvao n •סא

! tva’ r
tvagn vt'ia  iv n ip  g iga 1סי I ’ t 

a״n איך ארן צולאכס tvog lru a  agn 
valga iy( זיין nyv, װײל ogn iv סיו 

oalgava. אױך
ov יט3 איו a t” p״tg’a r a tg ,ov 

no אלעםפל m b  *iokp » tn 'aag• .איחי־ 
n v o o ’ tpv. ויויפםועגליר »a o g i n 

ivag o  o vn  ivtaiM p» opga ױניפן 
iva»oo jm  n  ,100 P»pg< ױניפז »,r 

opaia ױ g ig אײן זיך נים ov ו o g 
vagn r בײ קיגד vogo ,דאכט םאמ 

ן ag og חים ivo זי i װי םעחר n 
ivo , in a ’ p n n a g םוס tg o g i װא־ 

ig t ov tg ,on ויך on ים3 וסלום 
ig און צוחיחלאן, i וזוסם ^gov lg  ov

p» rv אװאו און n v  jt 'o v ra v  g ovav 
pv  tg ,וחנלט tg n r u  o g i i ’ t oavlp 

ig a  tat ,ia’ P tvanvo ir o n  iy !  ײי
o ira  n»  ov tg ימ> .tv itn i i» n o t 

ogn ,t ra i' ivago  o m  n טזיי איז 
v אויך o w  n  (la oa»iiryaag ttmva 
io o״ogn ,op ױינען Tpiva ovavaag 
t n בפלצנאםים, ךי סיט in v t ogn יל* 

r נעליטעז w v a v  m  pa .די לינפחם 
tg*an, אלס ogn , iv n v p  iv a » n r g 

tv ױט n g o r  p ’ p jvava oavpva ײײ 
la g o n n כאצילי), טויטלינפ די »P 

tvagn o n g i ײ ’oa אזױ זיך ז oovaga 
tv אין t 'i לאפאל »t n״tvaagavaSg tva 

iv סים « t בײט1א *יםלימנר tie סאײ 
aaiora און to  a tg ,aanvony ח» 

vmopg in v t ant 03» טמר”ov3 tvagn 
tg'an ivatto  o m  n  tg 1נ«אלצ 1אי 

g איכאחזויאם און ם,1לינאי סון או־נן 
ntg tvagn גצםיינט n חיני •go o m 

tw ויי tvagn זיך vpgo

i n איו, אםת vpvo ogn ov tg 
gt >»pgp i> ניט פיל n  tv ,olvava 

ailva n  pagi » iga ,tvaigovag• 
*va oanova t*» ogn ,y'yn ivag vava 
*vog i iy |g»an n  tvaanva t»» ,tngn 

i»  ,tvii| ם מ  ogn :אםיוליו, raga איו י
ar ,i׳tg זיך פילט *v n r g iga m ntg 
ip  n״ivag ,pa סיט •ogn ,ago in v 

ip  ,«3t»b onva ov׳m vo nr tvo 6a 
ag'an tn vn  iv a v r  m vo ,tvoenp,״ 

T ia vp  ig  n g g s  n  ,om״•gp g) oo 
oeva ogn vo*o •אױן oivaovo( סלס» 

tvovanrann eaviig m v 1 tvaanrn ag 
■ga ,anvan  t’ » ov |i» ,oivaovo 

i סירליך,  o g i״t n אלץ 1םי tvavii 
t ogn ,iv a v r״v r  jg’ar tvnva tva• 

iv a ן1א lie o ro ’ lavaomg in  tvagn 
3 ,ig ioagp o'tg’av i n3לי1« יס o n 

ov ogn ,one איז tvaanavaag די אין 
g iga ,oag’an סך g סו i n  , iv ’ ia 

i n  to ,t*» op»a אין פײס ga»p'r 
n 9 אלט tvya»aa«׳ איו  ti» ,o'enn 

’tva 1סי ogn או־נ״םצר, ava אי! יעצט 
ogn iv די a v r 1סי gn ,tn n ’ an rg• 

p ir  iva נים p olngyva״i>ga om  t 
ny״ ’,i g i  onm ga o g i ,gg>» .m g 

i»t tvagn iv a v r  n  tg נלאט •c ’ lig 
c o ro ’>ava־oavn o'ag’ ar i n  t צוי־נ 

•a’ ovlaaa tin o” pa’>oigiioagi»aoi« 
p״~m ’ i  .ijn n ’D vavtvnva n  iv o  o 
a״ig  o״iv a v r  v tn  tvaanaiya צר 

pn אין t’ » tg’ an ליינםע, סיין ;ים 
.tyaaila’n o r  id  » tg T t o c n o r tvo 

h ינצ3אײ אין  |g onva vivo ארב״ט 
o i ’ ivtagp tvo ,tan» tv l’ o r  g nn« 

ug’ לjg’ an g o iv ii a » r i n  f a  aag 
’i  onvn v iva  n n a g  t’ » ; a » r 
.op” io o  tvan iy  tvannnrva jg’an 

f a ס מ ”tva י t סיר *algaiv tviiva 
g א ov איז ארפייט ivtam איז דייך i f 

tg ,aaiavagn g די ovn oaaipiy 
iy ovv’ .iva נ־ט 1אוי ססתסא iv  p ’ t 

i» o  ig a  g t o  tvagn ago׳arPv׳VD 
o סים סטתיסס, n !'סרייניזל .a» r o m 

M«r iv t ’ i 1י1א איז »”t»  iva די 
onvt ov ,n  . iv a v r  tg’an vavtvnva 

iva’« אױס,  o n  t הסית p ig o r ntg 
r  tg’ ai’*tga g tvagn iy  mvwra.»« 

io b p  g i n ’ awag o” i» a  f»  iv  tg 
’t סים g tvoovo in  p» tg’ ai’ i n 

mma. 3 1סי ivag  in  IV P n rיס ag. 
it לועלען סיר g לאננ tnvaag סים׳ן 

tvagn f a  ,nogp די va ovn marpv- 
I” p o’ aiga f »  ov tt» tn vn  tvagia 

»tg ,1va” n סיט i n 1חיל ivtat» pa 
1 ovn ,ovonnopg ivvaga1’אי יוניאן י 
!rtva ’ t n  0’ i ig  g i

םאשינען. ספע^זעי
Ingnag 1םי oyv’ tvan !אי g 

t»n ,tvaana’B «ײם iv n» tva’rg o  tic 
tvo —  viiga’ r g o  tgova o iv ii ov lg 

opga אױןי נחיס o rg n  tvo ,p rg o  g 
o»vt tvo ;p rg o  g T ig  ry n אױס 

p אויא סינדצאן• ir  ovn tvo .p rg o  g 
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 װאד^ אײז מיט ׳איזא *ו״טע/ ♦itg |1א
אסכא• װאפ טאשעען, און

 מאשינןמ איז איגדוסטדי ;ז^(יw יאנ;ט
 װאלם מעז זאך דיע דט גאד שױן

eJVPfi אנשרײכען ניכעד גאגצע pwm 
 קראוק די װאס י״דען, און פ-יידען ד♦

 דא נאר סאשין. דעד פון חאנ^ן טאנ^ןד
 איך און דעם פאי ןלאץ רעל ;יט איו

 יע װי< איך װאס גיט. ס 1צ♦ V* חאנ
 פאשין, סיעשעי די װעתן א*ז שײינען

 אבײ װערען טאהע איך װעי ך;ןדפאד און
 צוטיעטען און דעם װעגען עמסטעי סעי
»ו;?ט. צוס

 ס«ע- און מאשיגען איז געזאגט, וױ
 פע^ירינג, פעיינג, &*ר וױ סאשיגען, ש/ןל

טאקע סאשילען, טעשיגג סאואיגג, גאטאן
אינדוסטריע. יונזער אין גיט דיעס

 גייעס. א r דאס vא שימאגא אין אנער
 װענען געװאוסט סיד חאבעז יעצט ניו

 pn״5 אז םיר פאנגעז יעצט אנעי דעס,
 זזאבען צוריק יאחר א סיט דעס. פון

 םרי• ארײנגעשטעלט נתיס ,כעל א״ניגע
 טא־ א חייסט דאס מאשין, איץ צו חער
 םײסיננ n צו טעקם װעיכע #מאשין שינג

 די באדים. דעם און פראנטען h צו
 װאלט םאכט םאשין אײן װאס *דנ״ט
תן געטאן א ײ  שנײדער. 6—6 ארום פון ת

 געװארען ארי^געשטעלט זיעען נאכדעם
 איז דא סאשיגען. פרעסיננ עטיאכע
 פרעס אײז אזיןי זאך: דמעיכע וױיטע•

 •רעסער. 4—6 פאר ארבײט מען סאכט
 פע״ א אריינגעשטעלט םען חאט נאכדעם

 חד דיזעלבע וױיטעד און סאשיז, יינג
4 דלטאטען.

 געקוםען איז ױדאז די וױ שנעיל אזזי
 פארהאנחלען אנגעהױכען זי האם זיך, צו

 סיר דעם. װעגעז בתים בעל' די םיט
 פרע־ םיט חרכגעשריבעז אױך זיך זזאכען

 םיר און דעם װעגען זיגמאן זידענם
 אײנצעלהײטעז אלע געקראגען חאכען
 סקײלס װײדזש יארקער גמ די ויעגעז
 מאשין ספעשעל צו שײך איז עס וואס

ארנײטזנר.
 םיט םארהאנדלונגען אונזערע אין

 םארלאננט סיד האבען בתים, נעיי די
 באשעפ־ זאלען סאשינ^ז דיזע אויןי אז

 פון מעםבערס שנײדער, ווערען טיגט
 װערט עם ארבײט \ועםעגס ,69 לאקאי

 צוויײ און, טאשינען. דיזע אױזי געסאכט
 א ̂ג5260 זײז זאל ס?ײיצ די אז טענס,
 סאשין א םח ס<ןײל די איז דאס װאד,

 נע• םיר האבעז אנפאנגס אדנײטער.
 םון װידערשטאנד שטארקען א קראנען

 םאםענםאל האט דאס אוז בתים״ כעלי די
 די צושטאנד. ערנםטעז אן פאראורזאכם

 לאקאל םים צוזאםען באארד, דזשאיגט
 װעלכע קאמיטעו^ עדוױילם חאבעז ^9

 בתים, בעלי די מים צוזאמען סאגםערירען
 נים לאנג וועט אויס, זעהט עם וױ און

 צוםדי־ א עררײכעז וועט סען און נעמעז
 װאס אבער סעםיםענם, רענשסעלזנחןן

 זאך אײן זײן, נים זאל סעטלםענט חגר
 אגריםענט גײעם צום א׳ז זיכער, איך כין

 זדרבײטער, די זעהן זיכעד םיר װעיעז
 ספע־ די אויף באשעםטעט זײנען װאס
 אין הינטערשטעליג גים םאשינען, שןןל

ד אונזעדע נעגען שכירות  יארקער נ
כריחןד.

רײרועל״. ״נײטשור׳ס
 ״נײטשורס דעש םון ױגי^ניזירונג די

 אלעסען אוגז בײ װערם “שא« רײװעל
 ער־ םאתעניגען. אםת׳ן סיט באגריסט
 שאפ דיזער אז אלײן, םאקט דער שטענס,

 אה ארבײםער 660 ארום כאשעפטיגט
 ארגאגיזירט זײנען ארבײטער אלע דיזע

 גע* איז צײם, קורצע אזא אין געוואחנז
 הײנט נחת. סלײבען צו אורזאכע נוג
 דיזען יםיז אמאניזירמג דער םיט איז

 פארגחך ױניאן זזינע די נאר נים שא•
 זי נאר געװארען, סארשטארקט און םערם

 נעװארען, םארשענערט םיל אויך איז
ױל  אז זינעז, אין האבעז רארפט איחר ו
 ארום באשעםםיגט זײנען שאפ דעם אין

 ביאנ״ און ברונעםקעס ש;וה:ע ױנגע, 650
 דער• שרעדיט גאנצען דעם זיא דינסעס,

 טאלי שװעטטער נעבעז טעז טוו םאר
 פעחד שיקאגא די אויך אוז פרידםאן,

 די םים צוזאםען יײבאר, אװ רײשא,
 האבען ווע<כע געװע־קשאםםען, אידישע

 נראטר םיר םיםנעהאלםען.. םיל זעהר
 אונזמחנ באגדיםעז און טאלי׳ן יירען

 שוועסםעד שעהנע צוגעהומענע ערשטע
 דיזער אז האםעז םיר אין ברירער און

 פון אנפאנג אן זײן בלויז װעט שאפ
 גרויםען זזעען דעם אין ארגאניזיחנג

איבײטעד. גודם װהײט די םון פעלד

ע די ש ױ ר אי טו ל קו רי  #נ
אן ר א ב ש) ( ר טי הי ע םיי א ם

̂רםערס «ו^ונ#טיגע *®‘תע■ םי• מ
»r®N»pDMi ווןרםעריי װעגען iw ײר ײי 

 איתר וחןן ®װינדלזןרס, «ון ווויסצוחיטען
1$ eenp̂רם. ײןןר *

 »יחר »יידער מ«»זיפזס ?ײנע גי®
אונז. סי• זין

•ייי אבםאלי• איו טאם »ון ןטp ווונוער
§ער\ענליד. רקוםם *ר״ב*

 8 ביז 9 *יז — *בת אויסער *עגליך איעז
*וחד. 1 ביז — זוגנמג

|ewkh Agricultural Society, Inc. 
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שפרוגנ• היפשער גאדן א איז ,1928 כאםטאן ביז ,1925 ®ילאדעלפיא פץ
 טעג< זיבעצעהן שםורעםדיגע יענע זינט יאהר האלב א און צוױי קנאפע די אין

 דעש םארלאטען צו געםאכט פארזוך נים־נעלונגענעם א האבען טיר װען
 אין פאראורזאכט האט אװאנטורע קאםוניםםישע די װאם רים, גװאלדעען

 איז טעג יענע זינט — ״שלום״, כלוםרשטדיגען א מיט ארגאניזאציע, אומער
פארלאפ־גז• װאםער םאםע אוםגעהייערע אן

 נעװעז בעצם איז ער װײל דאפיר, נעלונכען ניט איז פארזוך יענער אט
 װאםער אז כלל, אלטער אן איז עם אוםעררײכבארער. אן אוםםעגליכער, אן

 שטױםען ניט קינםטליך עם זאל םען װיםיל ®ישען, :ים זיך קען בױטאויל 'מיט
 אזוי פונקט אויך עם איז לעבען טרײד-ױניאן אין און צוזאטענטרײםלען. און

 םאכינאציעם פארטײ און אינטרינעם פאליטישע אז קלאהר, איבערצײגענד
 צוזאםענלעכען, ניט טעטינקײט ױניאן טרײד נארםאלער א םיט זין־ קענען
 עם האט לעכען אםעריקאנער אין צװײמע. דאס םארניכטעט אײנם םײדען

 פארניכטעט זײנען ארגאניזאציעם ארבײטער אז פאםירם, אײנםאל נים שױן
 דיזע געלונגען זײ איז עם װען פארטײ־קליקעם, פאליטישע פץ נעװארען

 ‘צ אדער םאשינקע, פאליטישער זײער צו עק אן אלם צוצובינדען ױניאנם
װעסםען־קעשענע. זײער אין זײ םארשטעקען

 װאש קאםפראםים, צרה׳דיגער יענער ,“,שלום אוםגעלוטפערטער יענער
 נאכםאל־ די פון גאנג לאגישען דעם אין האט, געבוירען, האט פילאדעלפיע

 בײזער א װי פלאצען געםוזט האם ער װייל נעפלאצט, פאסיתננען, נענדע
 םיט טאקע װאונד, אינערליכע אן פאנאנדער ברײם עםענט װאם געשוױר,

 דער װי נאכדעם, אז האפענוננ, דער מיט דאך אבער װעהטאנ, און פײן גרױס
 ארנאניזם נעזונטער דער װעט פארנײ, איז פעריאד קריטישער ערשםער
 נארםאל אנפאננען צוריק װעט און אנשיקעניש, צײטװײליגע די בײקוםען

פונקציאגירען. רענעלםעםיג און
לײ־ טיט ים א געקאםט האם עם פאםירט. באםת טאקע האט אזוי און

 האט עס װעהטאג; און שםערצען םים װעלט א נעכראכם האם עם דען,
 ארנאניזא־ אונזער — געםיטער טיט אנצאהל אן צורודערט און ערשיטערט

 לע־ נארםאלען א צו זיך האט און בײנעקוםען, חלאת די אבער, האט, ציע
 װאו נים װאו נאך פארבלײכען קראנקהײם, יעדער נאך װי אוםגןןקערט. כען

 לאזט װאו ניט װאו צרות, אמאלינע די אן ערינערען װאם פלעקען, פאר א
 א אויןש םארשאםט װאס געװיטער, בײזען פון נאבװעהעניש א הערען זיך

 כרײטעןאץ א אין ערנערניש. און אומאנגענעםליכקײט אביםעל םאםענט
 דעם אויף וױדעראםאל ױניאן גרויםע אונזער אבער, שטעהט, זץ םאלידען

 באװעגוננ, ארבײטער אםעריקאנער דער פון פראנם טרײדײוגיאניםטישען
 צו פארמארםגעדזשט ניט איז װאם ארנאניזאציע, אוםאפהענגיגע פרײע, א

 הים• גרויםע די װידעראםאל איצט האט װאם און קליקע, םאליםישער קיץ
 קוםענ־ איהרע באשליםען צו און באםראכםען צו פרײ םעכליכקײט טארישע

 שאפען צו םרײ און םארבעםערונגען, ארגאניזאציאנעלע און אינדוםםריעלע .דע
צוקונםט. איהר בויען צו אץ

גאנ־ א אלס אינטערנטשאנאל, די װעם באםטאן, אין םאי, קוםענדען דעם
 בא־ יאהר, טוצען האלב א אין טאל ערשטען צום פילײכם קאלעקםיװ, צער

 פארהאנד־ אלזײמיגער צו אוםגעשטערט אויפצונעםען םעגליכקײט די קוםען
 אונזערע םון לעבען שאפ דאם באריהרען װאם פראנען, אינדוםטריעלע די לוננ

 זײער םיט םארכונדען םעדים הונדערםער םיט זימען ײאם און ארבײטער,
 םיד װעלען י,8מ נעקםםען װאױלזײן. טאג־טענליבען זײער םיט און חױנח

 נרינ- א םיט באטראכטען צו צײט, זעלכער דער צו צוריקקעהרען, קענען זיך
 םעם־ םון צוםומעלט נים איז װאם קאם קלאחרען 8 םיט און נעםיטח גערען ־

 םאר־ די אויך צוזאםנעברוך. אמערליכען פון פייער צופרעסענדען און •ינען
 ניט־נלײכהײטען, און שװעריגקײטען פראנען, ארגאניזאציאנעלע שידענע

 און ארנאניזאציאנם־לעבען נארםאלען פאלקאם א פץ ױענ אץ שםעהען װאס
_ - םעםינקײט.
 פון םראכלעםען די נאםירליך, קוםען, אגענדא דער אױף אן אױנען

 םאר־ פילעם איז יאהר אאר דעצטע די אין ארבײם. פון פראבלעםק די שאפ,
 איהרע אין אינדוםםריע. אונזער פח לעבען אמעםײנעם דעם אין לאפען
ם  אינ־ דרעם די אי אינתםםריע, קלאוק די אי שםעחם אכער, שטריכןן, הויי

 אר־ דער בנוגע אוטנעענדערט ,1925 אין וױ *ונקם טאנ, צו חײנם דוםםריע
 פארטינ- האר א אויף גים האם נאנג ענטװיקלוננם זײער אח לאגע. כײםער

 װאם פראגראם װײנדגעהענדען און נרײםען דעם אוםנעביםען אדער דערם
 צז טיםעל א אלם צוריק יאהר• עטליכע םים אגגןןנוםעז חאם ױניאן די

זײ. רואינירען אץ צוייצלען כאהערשען, װאס איכלען שװערע די באזײמיגען
 *ראכלעםע די שטעחט ,1923 אץ וױ אזוי חײנם ווערםער, אגדערע אין

 םײ פראנע דער םיט פארבוגדען אוםנעשיידעם איז װאס שא^ קלײנעם און
 דרעם אץ םײ און קלאוס אץ םײ חשאבער, פון ®אראגםװארטליכקײם דער

^ רי  אזױ *ונהט שעפער, קאנםראקםאר די אץ ארכײםם־באדמנתנען פאר מ
 עםליכע די re פארלויף אץ ארבײםער. אונזערע בעפאר בולם און שארןז
 אונד חזם זינט און געװארעז, פארשארפט םעחר כלױז פראגע די איז י»חר

 יאהר- א םיט חאכען קאםוניםטען די װאם םםרײק פארבאםשטעז גליקליכש,
 האם װאם םטרײס דער םרייד, קלאוק אין א«עש«ילם צוריק אוךא־חאלב

 םאר־ יארקער גױ אץ נעםטעז ניט־יוניאן חונדערט עטייבע נאך •נגעטלאדיעם
 קלאוקםאכערשע די םארםקעבם אזץ פארדארבען אלנעםיץ ידן חאם און קעם
געװאחןז. פארבעםערם נים זיכער םנפח קליינןךשא• די דאך איז נאם,

 גענען און זײט, אײן אויף אוםפאראנטװארטליכקײם, דזשאבער דער געגען
 צװיי־ ד;יר אויף אינדוםטריע, קלאוק דער םון צוברעקלונג און צופיצלונג דער
 מאםענט ערשטען דעם פון איז קאםף דער דערצעחלען. דא׳ניט זײט, טער

 גרונט־• קאנםטרוקטױוען א אויף געװארען אװעקנעשטעלט ױניאן דער םוז
 ארגױ איכערצײגענדע אזעלכע םיט געװארען נאפעםטיגט איז און באדען,
 געמוזט האם װעלט נאנצע די אז לאגיק, אײזערנער אזא םיט און םענםען
 ױשר׳• זײנען פאדערונגען אונזערע אז און נערעכט, זײנען םיר אז צוגעכען

לאגיש. אום*ארםײדליך און עהרליך דינ,
 קאנ־ װאם דזשאבערם, די אז נעװען, איז םאדערונג חױפט אונזטר און

 אינדום־ קלאוק דער פון פדאצעגט פינף־אוךזיבעציג הױם עד נאך טראלירען
 אחן און שיעור א אהן כאשעםםיגען צו רעכט דאם האבען ניט זאלען טריע,

 בא־ זאלען זײ אז נאר זיך, גלוםט זײ וױםיל און װען קאנטראקטארם טאלק א
 יעדען קאנטראקטארם םטעדי םון צאהל כארעכמיגטער א צו װערען נרעניצט

 ארבײםס־ םים נעמבלער װי זשאנגלירען קענען ניט זאלען זײ כדי םיזאן,
 קאנ־ קינםטליכער פארניכםענדער, א חרך קענען, ניט זאלעז און קאםטען,
 קלאוקםא־ דעם םיט זיך שפילען גופא, קאנטראקטארם די צװישען קורענץ
 צײט זעלבער דער צו שעפןןר. קאנטראקטינג די אין כרויט שטיקעל כער׳ם
 ארבײטם־ פון צײם־נאראנטיע נאשטיםטע א אז םארלאנגט םיר האכען
 קלאוק די אין םיזאן אדער יאהר יעדען װערען אײנגעשםעלט זאל װאכען

 כאטש כדי און ארבײטער די פון לאגע די באפעםטיגען צוי כדי שעפער,
 דעם און אוםױכערהײט שםענדיגע די אפצושאפען אופן מעםיגען א אויה

 את אינדוםטריע אונזער װעלכע םיט טאג םארגענדיגען דעם םאר שרעק
פארשאלםען. אזוי

 ׳<ר ■ • ״'"׳ קאטף דער װי זיכער, דאך געלענקען םיטגלידער אונזערע
 די פון פארלויף אין אנגעגאנגען איז יוניאן אונזער פון פאדערונג הױפט

 זײ״ איז קאםישאן׳ נאװערנאר׳ס דעם צו געפיהרט האבען װאם םאנאםען,
 די װאם אונםערזוכוננ, די אזוי װי זכרון אין פריש נאך האנען װארשײנליך,

 הא־ געקוםען, איז זי װעלכע צו כאשליסע די און געטאכט האט קאםישאן
 פראק־ און טעארעטישען אלגעטײנעם דעם כאשטעםיגט גלענצענד אזוי גען

 קא־ יי הויפט־פראנע. דיזער בנוגע ױניאן אונזער פון שטאנדפונקט טישען
 דער פאר ארויםגעזאגט װערטער איבערצײגענדע פלײנע, אין האט םישאן

 אונזער בנוגע גערעכט פראצענם הונדערט א זײנען םיר אז װעלט, נאנצער
 לײ פאר.,קאנטראקטאר און פאראנטװארםליכקײט דזשאבער פאר פאדערונג

 און געװען, דאן איז קאםישאן דער פון באשלום דיזער און טיטײשאן״.
 • ױניאן אונזער װאם זיג, םאראלישער גרעםטער דער הײנט, ביז נאך :לײבט

 ארענא געזעלשאפטליכער עפענםליכער דער אין געװאונען איז עם װען האט
* * *באלעבאטים. די געגען

m

פאדערוננןןן, אונזערע אלע נאכגעגעבען ניט האם קאםישאן די אט</
 אי• צײט־גאראנםיע, א רעקאטענדירען פון צוריהגעהאלטען זיך האט און

 אםען פונקטען, פילע נאך מיט צוזאםען פראנע, לעצטע דיזע בערלאזענדיג
 איז מאםענט דיזען בײ כאלעבאטים. די םיט פארהאנדלונגען וױיטערע פאר

 פאליטי־ דער אויב צװײםעלהאפט איז עם און וױכטיג, ניט איבערהויפט עם
 ארויפגעצויואונ־ נאכדעם באלד םאקע איז װאם םטרײק, דזשענעראל שער
 אויםגע־ װאלט ארבײטער, אונזערע אויף קאםוניםטען די פון נעװארען נען

אן רעקאםענדירט דאן װאלט קאמישאן די אםילו אויב געװארען, םידען  נ
 םארריס־ די אז יע, אבער, איז, װיכטינ ױניאן. דער פאר געװינםען עטליכע

 געשאל־ דאן האכען װאס קאםיםארען שארלאםאנםקןן די פון דעםאנאניע טע
 םטרײק• זײער םיט האבען ארגאניזאציע קלאוקםאכער אונזער איכער טעװעט
 קאםף, דער אז דערצו, געבראכט ״פיהרונג״ סטרײק זײער םיט און טאקםיק

 זײער געגען און דזשאבערם די געגען זײן געזאלט הויפטזעכליך האט װאס
 װעג נלײכען פון גאנצען אין איז אינדוםטריע, דער איבער הערשונג הפקו

 קאםף דיזען פון ״אישום״ הויפט די אז איז, װיכםיג געװארען; םארםיהרט
 און םארכאםשט לא־יצלח׳ס פינםטערע דיזע םון זײנען חשאבערס די געגען

 קאםןן דעם םון איז ױניאן קלאוקמאכער די אז און געװארען, םארשזגערט
צוקײלטע. און צובײלטע א ארוים

, * * *
אונ• םון געשיכטע קאפיטעל דיזען װעגען װעלען דעלעגאטען אונזערע

 דעם םון באריכט אין דערצעהלונג אויסםיהרליכע אן באקוםען ױניאן זער
 װעט אבער, קאנװענשאן, באםטאנער די באארה עקזעקוטיװ דזשענעראל

 און ערינערונגען דיזע םיט פארגאנגענהײט, דער פון קאפיטעל דיזען םיט זיך
 א צו בריה א בויען צו מיטעל א אלס באנוצען זיך ערםאהרונגען דיזע םיט

צוקונפט. בעםערער
 ברענענדער, דיזער םימ װידער פנים אל םנים מיר שטעהען דא און

 די לעבען אין פראקטיש דורכצוםיהרען אזױ װי — פראגע װעקענדער איםער
 פץ אנצאהל שעדליכע די נוצלאזע, די אםצושאפען נויט פעסט־באשטעטיגטע

 אי• אויסגעשםרײט שפינװעב א װי זיך האבען װאס שאםקעם, קאנטראקטאר
 און בלום, איהר זויגט װאס איינדוםטריע, אונזער פון קערםער גאנצען בער׳ן
 פאר• י1 םען םארשטארקט אזױ וױ באדינגונגען; ארבײטס פון תל א םאכט

 קאנמראקמאר זײנע אין ארבײט די םאר דזשאבער םון אנטרוארםליכקײם
 באלע־ אונזערע םאר זיכערער אביסעל םען מאכט אזױ װי און שעפער,

 לעבען שטיסעל א םאכען קענען פרנסה זײער םיט זאלען זײ אז םעלאכעס
w י יאהר. גאנצען דורכ׳ן

אינדום• דער געגעבען ױניאן די האט פראגען דיזע אױף ענמםער דעם
 פונקט הײנם גילט ענטםער דיזער און צוריק, יאהר פינף םימ גאך טריע
 ענפד דער דעםאלם. ורי בארעכטיגונג אזא טיט און פעםטקײם אזא מיט
 צײפדגאראנ• כאשטיםטע א און קאנםראקטארם״, אװ ״ליםיטײשאן איז פעד
 באשרענסוע א נאך איז קײנםאל שעפער. די אין באשעפטיגונג םון טיע
 באשעםםיגען םעגען זאל דזשאכער א װאס קאנטראקטארם, צאהל דער פון

 איצ* דעם אין וױ גױטיג ברענענד אזוי געװען ניט ארבײמ, סםעדי זיץ ®אר
 ױשר, דער איז קייינםאל און אינדוסטרי, דער פון צושטאנד כאאטישען טיגען

 םיױםום א ארבייטער די פארזיכערען צו אינדוםטרי דער פון טארםליכםוגג די
 אי• צועחר, אדער שטארקער געװען ניט באשעפטײגוגג ארבײטם־װאכען ®ון

y טיאיצ וױ כערצײגענד
# t

 נרינםליר פראנע פננדאםענטאלע דיזע װעט קאנװענשאן באםםאנער די
 באגחןני־ א פאר פאדערונג דיזע װעט זי און זיכער, םיר זײנען פארחאנדלען,

 דער אויח אײעקשםעלעז גאראנםיט צײט א פאר און קאנטראקםארס ®ח צונג
 אינמםםרין! קלאוק דער םאר רעפארמען אינדוסטריעלע פון ליניע ערשםער

יארק. נױ אין הוייטזעכליך אץ םארקעםם, אלע אץ
 םטרײק־ פארםיחרערישער זײער טיט חאכען ברעכער און שטערער די

 יתיאן דער »ון עגםפטר חיםטארישען נערעכטען דיזען נעקענט כלױז םאקפױק
 שטיל צײט א אױה אינדוסםריע קלאוק דער םון איבלען גרעםטע די אױף

 דיז םארשםיסען. נעקענם נים אבער, איהם, האבען זײ םאכען;
 פארשװיגען ניט װעלען תא ײ® קענען רונגען

 פוז דראננ דער יושר, שםעחם־חיסםארישער
ה װאס טאקטעז, איגײסטריעלע ®ון מןרצייגוע
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ז)7(נ«פיי
ג נ א ל ה. פיז

 ״םאנוסעקטשורער׳ם זשזתאל •אין׳ם
 פ*ר*ן איז סארםש םאנאט פון נױסי״

ר איכער ארטיקעל «ן ד איצםיגער ת  אי
 אין׳ם או| לאנד, אין דוסטריעלער

 — אויסדרוק *ן םאדצן איז ארטיקעג
 ם׳ה^סט, •ראסיעריטי״. ״פראשיםלעס

 כאראקטע־ לאנע איצטיגע די ?מן אזזי
 •ראםפע״ ״•ראםיםלעס ווערעז. ריזידט
 ״יראםיםלאזער םײנם דאס — ריטי״

 םיר אז כסרר חוך ם׳רעדט ערנואלב/
 ס׳איז לאנד, אין ״פראספעריטי״ האבען

 די איז נו, ן בליסליכקײם פון צײם א
 וד״ראיח, םולזג קײן ניט גליקליכקײט

 •ראפײ קײן יאחר לעצםען דעם ט׳האט
 ;ע״ ים1 ארםיק^ען םאבריצירען םיז טעז

 אז אנגעגעבען, דערבײ -ווערט עס האט.
 אינדוסטריעלע פון פראצענט םערציג

 אחן אפערידט האבען אונטערנעהםונגען
 אײנסונפטעז; עקסטרא איז עם װעלכע

 •רא־ שום <ןײן איבעריגעס; שום קײן
 דער־ װערט ארםײןעי אין׳ם און פיט.

 אינטערעסאנטעס: װ$ס נאך צעהלט
 קײן דערפאר האבען מאגוםעסטשורערס

 אויס־ אונטעתעםונגעז זײערע ניט לוסם
 ניט חשס קײז האבעז זײ צוברײטען.

 װארטען. זײ ארבײט. מיט אנצוגעהן
 קײן אויסארבײטען גיט װיאען זײ

 פראםיטען קײן צױװאס?... ״סטאק/
ניטא דאך זײגעז

• • •
 ^פי• — זשורנאל אנדער אן אין און
 אן םאראז איז — אדװײזער״ נאנשעל

 און ״אינװעסטסעגטס׳/ איבער ארטיקע<
 — אויסדרוק. אץ דא איז ארטייזעל אין׳ם

 םאםיר — סשאון״ אװ פעיד ^פײפער
 םיט םײנט מען שםײן. םון געטאכט

 ״טויטער ליגט ב#גסען די אין אז חןם,
 די אין געלם סך א םאראז קאםיטאל״.

 ״איג־ צו \ואס p* ניטא און באנקעז
 ביזנעס־ די םורא. ט׳האט װעסטען״.

 דאס נארמאל. גיט אפערירט וועלט
 ריהרט עס אלזא. ניט, ציריזולירט געלט

 איצט לאנד אין איז ארם. םון ביט זיך
 אין זיך זאגט צושטאנד, מאדנער א נאר
 jfd און <עלט, פאראן ארטיקעל; דעם

גיט... עס נעברויכט
• • •

 אן דרוהט בילדער״ ״דהי זשורגאל א
 בילדימ־ נײע ערטונטערעז צו ארטיקעל

 ענט־ ארטיקעל דער אונםעתעםונגעז.
 ניט דארוי םען אז נעדאגק רעם האלט

װאס דאס אוסגליס אן פאר באםראכמעז

 זיך תאבען אוביממר טר״ד בילרעג די
 סאר װײדזשעם.. הויכע צו דערשלאגען

 נאטראבםען נאר דאס קענען קללח א
 סענשען פאנטאזיע, אחן ארכײטסגעבער

 םון ודיםער זצהן גיט חענעז וועלכמ
 אנ־ דאחי װײדזשעט דיויכע גאז. זײער

 טאר׳ן ברכה א אלס װערען גענוםען
 <וערט װײדזשעס חױכע םים לאגד.

 םען װען מויןי־גןרא׳פט. די איםפעטדיגער
 בעסערן םען לעבט סעחר, פארדיגט
 ט׳וואוינם און שעהנער, זיך מ׳קליידט

 איז װאס אלץ הייזער. שעהגערע אין
 אײנ־ זיך םען זוכט געשםאס און גוט

 װערט לעבענס-באגריוי דער צושאםען.
 אז<י העכער< ברײטער, גרעסעה דאן

 דער־ און ארםיסעל, אין׳ם זיך שדײבט
 םאר־ פראגע: א געשטעלט ווערט בײ

 גע־ שטעדט םילע אין איז פארט װאס
 בילדינג־אונטער״ פון צאהל די םאלען

 ניט :איז ענטםער דער נעהטונגען?
 איצט סאסט בילדינג א װאט דעם איבער

 שטעדט פילע אין מען האט געלט, סך א
 דעם איבער נאר בויען; אויםגעהערט

 גיט זיך מעז יאגט צײטען חײנטיגע װאס
 אפיילו ׳עפעס איץ געלט *איגװעסטעך צו

בילדיגגם. אין ניט
• • •

םעדערײ׳עאניסט׳/ ״אםערײןעז דער
 ווערט װאם דפווגאל מאנאטליכער דער

 םע־ אםעריסעז דער םון ארויםגעגעבען
 טאבעלע א דרותט לײבאר, אװ דערײשאן

 םארשײדענע אין ארבײםםלאזיגקײט םון
 ארבײטס־ פון איז טאבעלע די שטעדט.

 אבער ױניאךלײט, צװישעז לאזיגיזײט
 בילד א דאך עס איז אסת׳ען דער אין
 נו, בכלל. ארבײטסלאזינקײט דער םון

 אינתסט־ אזא איז אז םאבעלע די װײזט
 אין זײנען באפאלא װי שטאדט ריעלער

 דעצעכד ביז אקטאבער פון מאנאטען די
 ארבײטט־ געװען יאהר לעצטען פון בער
 ױניאךלײמ, פראצענם צװעלף ארום לאז
 יאהר דיזען ־םח יאנואר םאגאט אין און

 זעקס־ ארום ארבײטסלאז געװען זײנען
 ארבײמס־ די פראצענט. צ^ואגצינ און

 גע־ נעדאפעלם װי מעהר איז לאזיגקײם
 עחםאלג־ די פון איז סלױולאגד װארען.

 די אין אמעריקע. אין שםעדט רײכע
 דעצצטבער, ביז א?םאבער םיז םאנאטעז

 אדבײטס־ נעוחח זײנען יאהר, לעצטען
 ױניאך פדאצענט זעכצעהן ארום לאז

 דיזען פון יאנואר מאגאט אין און לײט,
ארום אהכײטסלאז געווען זײנען יאהר

 אויסצו־ וױ װיסען זיכער װעלען םיר װאם װאםע א םײנונג, געזעלשאםמליכע
. אופן. װירקזאםען א אױןש נוצען

ע מ י ר , א ן ע צ א י א . פ . . ר א ב ע נ

דער־ װאך לעצטע ענדע האט “״טאג באלעבאטיש־האםוניםטישער דער

 אםמל, גאלד, בען ,כאווער״ און גארעטצקי׳ן םיט צוזאםען הײםאן, דזשער״
 ,דעלענא־ שיקען צו באשלאםען פאריערם, די פון קאםיםאר ךזויפט א אטאל
באםטאן. אין קאנװענשאן אינטעתעשאנאל דער צו מען״

פראגע, א גאנצען אין איהר, םארשטײם געװען, זײ בײ איז אפריהער
 אנער, איז, ענדליך ;איגנארירען דורכאוים קאנװענשאן די אםשר זאל טען צי

 דאך איז גליק, א באשערט איז עם אז .“,שיקען צו געװארען כאשלאםען
!שיקען םען װעט נו אםגערעדט,

* * *
 “פון,ענטוזיאםטישע צײט, צו צײט pc דאר׳ לעזט װארשײנליך, איהר,

 םאנארכיםטלעך, צולאפענע און צושאטענע כינםלעך די װאם סארזאםלוננען,
 װאו פראנקרײך, אדעד דײטשלאנד אין שטעדטעל א אין ערנעץ אם האלטען

 געחויבענעם, זײער אײנשטעלען וועגען כאשליםע גװאלדאװנע אן נעםען זײ
 דױק״ .גרענד דעם צו טרײחײט שווערען און רוםלאנד, אין ארדנונג אלטען
 םיט און פראםעםטען פייערדינע םיט זיך שפילען און ניקאלאי, אדער קיריל

 לא־ פארזאםלונגען “.ענםוזיאםטישע אזעלכע צו דבורים. כרענענדיגע חײםע,
 גרופעס םאנארכיםטישע אנםלאפענע די פון חברים געװעחנליך, איץ, זײ דען
 קאלםע נױט צוזאםען זיך טרײםטען אץ .געװעזענע״, נעבעך, אנדערע, פון

םפראווען. אלעםען םים שוץ זיך װעלען זײ און אם, אט, אז קדחות,
 צר טרייבען װאם פאיאצען, םרױעריגע אונזערע נים אײך ערינערען

 חדש, א אטאל חאל, א אין קדשים צאן כיםעל פאר׳צרח׳דינםע זייער זאםען
 אדער שא^ ניט־יוניאן א אין טאג נאנצען א אן זיך םקעבען זײ וױ גאכדעם
 עם װען ױניאן, דער נ#גען םקעבם אביםעל ,פראםעקטען׳ זײ וױ נאכדעם
 טראני־ יענע אן נים איץ־ זײ ערינערען — םםרײק א ערנעץ אױם ברעכט

 אץ זיר שפילען װאם פאיאצען, םאנארכיםםישע פארװאגעלםע קאםישע,
 שאקלען און טראחנען און קענינלעך םיט סאונםער־רעװאלוציעם, סיגדערשע

• װעלט? וױיםער גאנצער דער געגען פױםםען חילפלאזע םיט
 םשוםדים ביי אפילו אזױ וױ פארשםעחן, נראד נעוױסען א כיז סענעז םיר
 פאלט עס אזוי וױ כפור, ױם ערב חארץ אויפ׳ן סאלאםוטנע אביםעל װערט

 פאר־ אמאליגער, זייער נאך בענקעניש םיפע א ןןפעם און פחד א אן זײ אוין»
פארגאעענחײם. לארעגער
 םיר קענען םקעב-אײחשענםי שםיקעל דער פוץ פארשםעחער די פאר

 דיזע נןזפינען. נים כפור ױם ערב םשוםד א פאר וױ זבות פיל אזןי אפילו
 דער אין אײלען םויזענד א שוין ליגען וײ ווען איצט. אפילו רענענאטען.

m m, יער נאר אזוי װי :זינעז אין זאך אײן אלץ נאר למם

 ט1$ה װידער פר^צענט. דריײאון־דרײסע
 געד^ופעלט. ארכײםסראזעקײט די זיר
 ארבײטס־ רי איז ווידער, דעטראיט, אין

 י גרעסער צײט דערזעלבער אין ר$וזיג?ײט
̂ורען  אג־ לאס דריםעל. * אױױ געװ

 א אויף אוץ־ — קאליםאמיע דזשעלעס,
 דריטעל. * אזיוי אויך י$ור<ו נױ דויטעל.

 — נעבראסקא ^וםאהא, אזן פילאדעלםיא
 זעלבע דאס העיפם. א װי טעחר אויף

 נױ סיט/ רזשױרזי סיט איז אוסגעפעחר
 טעק־ אנט$וניא, סאן םיט און דזשוידזי,

 שטעדט םון איבער םען ;עחט און סעס.#
 אונטער־ אן ד>ויכט םען און טרײדס, צו

 ארבײטסלאזיגקײט די ׳וואנען םון זוכען
 :עגטפער דער איז נעגומען, זיך ה*ט

 קײן איצט ניטא טרײדס די אין איז עס
 װעילען ■ר$ופיטען די גתיס װי אויסקוק

 די עגטפערען יעדענסאילס, אזוי, זײן.
ארבײטסגעבער.

• • •
 פרא־ ^איגדאסטריעל זשזראל אין׳ם

 pא ארויסגעגעבעז װערט װאס גרעס׳/
 װעגען ארטיקעיל 1» דא איז קאליפארגיע,

 װאס ארבײםס־װאך, י*טאניגער1פינ דער
 א,ץ בילדינג־םרײדס, די אין ארײן קוםט

 א אויםגערעכענט דארםען װערט עס
 די װאו שטעדט האליםארניער צאהל

 פאר יעצםע די אין האבעז פײנטערס
 םיגף־טאגיגע א אײגגעשטעלט שוין יאהר

 ^זטעדט: די זײנען דאס ארבײםסעואר.
 םארטינעז, לאסנעיםאם, בױרססםילד,
 פא־ םאלא־אלטא, מאנטערי, סערסיװיל,

 סאקראמענטא, םיםי, רעדװאןד סאדינא,
 סאנע׳ידזשעי, סאךדיעגא, סאלינאס,

 סאן מאטעא, סאן לואיס־אביספא, סאן
 און טאפט בארבארא, סאנםא פעדרא,

 דער־ אויך װערען דערכײ װאלידזשא.
 פלא־ און <ןאלאראדא םון שטעדט טאנט
 דזשוירזי, נױ און םאסאטשוזעטס רידא,

 און קאנעיןטיקוט טעססעס, און אינדיאנא
 פרעגט ארטיקעל דער סםייט. יארק נױ

װאס עס קוטט זוי םראגע: א רערביי
 אינ־ איז אזסעטום, װען ציים, אזא איז

 גע־ א זיך שפירט לעבען דוטטריעלעז
 אין גאר םען זאל שטיםוננ, דריקםע
 קירצערע א אײגפיהרעז םרײדס סאנכע

 גחד א םײנט עס \ואט ארבייםס־וואר,
 איז טרײדם? די םאר ל»םט סערע
 אין׳ם ענםפער אן דעם אויוי דא אבער

םרײד־רעםארםעז :ארטיסעל זעלבען
 די םאר ל#סט קײן גיט מעהר זימען

 דורך ניט םאילט פראדוסציאז טרײדם.
 אזוי פונמט ארבײטס־װאך, גירצערע «

 טרײד א םון װאוילזײן דער בכלל וױ
 הויכען א דורך פארהלענערט ניט װערט

 און אדבײטס״צײט ארב״טסײזאסט.
 דעם זעאטען זעהר באשטיטען װײדזשעס

 אינ־ א םון סיסעדפאלג אדער ערםאלג
 ־נאיטטימט, יא ■וואלםען זײ װעז דוסטרי.

 װאלטעז נעזאגט, ארטיקעיו אין׳ם װערט
 לענדער, אוגעשטאנענע םון אינדוסטריען

 זעהר זײנען ארבײטס^טונדען די װאו
 גע־ ײן,5סי זעהר וױידזמעם די און לאנג

 אויפ׳ן ערפאלגרײכסטע די זײן .דארפט
װע^ט״םארגן...,

• • •
סאל־ די םון ױגיאךז^וודנאל אין׳ם

 םון טײל א איבערגעדדוקט װערט רערם
 גרין, פרעזידענט פון געהאילמען רעדע א

 לײ־ אװ םעדערײשאן אמערײןען דער םון
 לײ־ סענםראי א פון מיטיננ א בײ באר,
 פרעזי• םיד^מועסט. אין ױגיאן באר

 רעם אױו« אנגעוױזען האט גרין דענט
 איז װאס כאר«<ןטער אינטעתאציאנאלען

 יעדען םון ארבײטער־סאכעי יעחח איז
 אז דערצעהלט, דערבײ האם ער לאנד.
 מאנ־ םון כתהםםיל-טאבריסעז די ארום

 גע־ לעצטענס איז ענגלאנה םשעסטער,
 װיײ רעדוצירעז צו באװעגוגנ א װארען
 ארבײטס* םארלעננערען און דזשעס

תז;  םאבריסאנטען די ײעז און שטונ
 םאד ארנוםענטירט זזאבען ענגלאנד פון

 אנגעוױזעז זײ האבען שטעלוננ, זײער
 אםעדיקא. אונזער םין עננלאבד גמ אויוי
 טעת־ םון קאונםיר״ ענגלאנד *נױ דעד

 םאסאטשוזעטם אין סטיל־פאבריקאנםען
 איז שטאאטען ענגל^גד נױ אנדערע און
 דעם צורייןרוםען ם׳זאל אז קאמפייז א אין

 אכט״שטונ־ עטאבלירטען לאנג םון שזין
 םאסאטשוזעםש, אין ארבײםסמעזעץ דען
 טעקכטיל־ םיט זאל םאסאמשוזעטס כדי

 מיט קאנהודירען סענען פאבריחאציאן
 װעלכע טעקםטיל־צענמערם. אנדערע

 אויןי דא, סאי ? מעקםטיא-צעגםערם
 ביײ צום סאום, דער 1אי ים, זײט דער

 ענג־ אין אײראפא, p* םאי שפיל;
 און גאנץ אלזא, דאך, ס׳איז לאנד.

 דעם. געגען <ואםןי א אז קלאר, גאר
 זײן ןועט עגגלאנד אין סאי #דא םאי
 כאראהטער. איגטערנאציאנאאען »ן םון

 לעגט םאלדערס די םון זשורגאל דער
 די םיז טאסטעז עהנליכע צו דערבײ

 אײראפא. אין און דא םעמאל־םאכעז
• • •

 צד- ןײ ט>צײ דעחעיבער און אייז איז
 הא• זײ געדאנקען, אנטהאלטען טיקלען

 םארטראכםען. צי זיך געםאכט מיר נען
 גע־ ארויסרוםען געוױס דאך זײ ויעיען

 זײ איך גיכ אגדערע. בײ אריך דאנקען
 לעחנר די פאר איכער קורצען איז דא
״גערעכטיגקײט״. דער פון
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:רעדאקטאר ברודער װערטער
 שי• פון בריעף לעװינ׳ס א. כרוחגר

 פרעסער די װאס צרור^ די װענען קאנא
 העד- ברידער זײערע םון אויס שטעהען

 א געסאכם סיר אויף האם ■רעסערס,
 n באטראכטענדינ אײנדרוק. רחםנות
 באנרײ ױניאן םון ליכט דעם אין םראגע

 בא<ײדיגט דערםיױ^ט זיך איך האב םען,
 ברידער, ױניאן געפלאגטע מײגע פאר
 נענען שטעילונג פאסיװער זײער פאר

 דריקט לעװין ברודער אנגרײפער. זײערע
 זײ םוסר זאגט ער סענטיסענט. א אויס

 ״ױשר זײער צו אפעלירט העדפרעסערס,
 אח גוטע אױוי םאנאנדער זײ טײלט

 ניט נאך זיך האט ער אבער שלעכטע,
 ראריסאלען ראגי^ען דעם צו דערדענקט

 רעש־ דעם אפ^אפען אינגאנצען של(ס
שקלאפעךסיסטעם. דער פון טעל

 אין טעות א מאכט לעװין ברודער
 פרא־ דער pe אויפפאסונג גאנצער דער
 העד- די וועט ער אז דענקט, ער װען נע,

 אויסבעםע• און קאגטראלירען פרעסערס
״טוב װערםעל: א דא איז עם רען.

 אײנער, — עםלק״ של משוטםי בטבחים
 און הערשען צו אנגע^טעלם איז װעלכער

 צו זיך קען צװײטען, דעם איבער זאגען
גלײכען. א צו װי באציהעז גיט יענעם

אנ־ אירנענד װי העדפרעסעד, דער
 אינ• באס׳ דעם םון אנגעשטעלםער דער

 ער מענש. א באס׳ דעם איז טערעסעז,
 מח און װעגעלע באס׳ דעם אויף םאהרט
 באס םיז יזריגם צר לידעלע. זײז זינגען

 אויםפאםונג טײל דעם שאר באצאחלט
 ניט װילענדמ םוז און םענעדזשםענט אדן

 באסעס דעם לויט האנדאען װיאענדיג
װילען. »ן פארלאנג
 הארםאניחון צוזאמעז ניט קען םען

 זײן :באנריםעז ענטגעגענגעזעצטע צזוײ
 סאמאנ־ ױניאן. דער און באם דעם םרײ

 זײן און מיטארבײםער די איבער דעװען
זײ• צו ברודער םיםםיהלענדער טרײער א

אויסטעגש״• און אויסצובעסעח אום
 בעסטער דער איז העדפרעסער דעם לען

 מאכער אויס םאר מאכען איהם םיטעל
 זיך ער זא̂י שאפ. אין זאגער דעה און
זעז ניט  און ביזנעס באס׳ דעם אין ם̂י

 פרע־ בײם אנדערע טיט גלײך ארבײטען
 פחד די אז נלויב, איך טײבעל. סער
 דערװאס־ ישױן זײנען שיקאנא אין סער
 זיך סענעז זײ אז שטוםע דער צו סעז

 אויפפא־ םאטערליכער דער אהן באנײן
 וחזז העדםרעסער. ברודער דעם םון סונג

 פון מכה די אויס^נײדען װעט איהר
 דערםיהלען זיך איהר ױעט העדפרעסער,

 װע־ עס :שםות. םרײע םיט מענשען װי
 װעלען עם סטירדעס, אײערע אװעס לען
 אונ־ און חניפות׳ניסעס <ןײנע זײן גיט

 לעבדים׳ניסעס. עבד דיזע טערלעקער,
 װע־ טײבעל םרעסינג בײם פרעסער אלע
 לעבען און אינטערעס אײן האבען אען

 אײער םון םרעסטיזש דער סאלידאריש.
 דער און װערען דערהויבען זועט ױניאן

 אײער םאר ארץ דרך האבעז װעט באס
םאכט. םאדאײניגטער

 דארפט דעתרײכעז, צו דאם אום
 איצם אנדערש. האנדלען אבער איהר

 דעם פון לאנע ךער אין איהר שםעהט
 פאבעל: באריהםטער דער אין סיכער

 סאםער נעםרײען זײן נעכאפט האט ער
 א אין טמיסען געבראטענע די עסענדינ
 דעם ער האט נו, סיטשען. איז װינסעל
^אזא :זאנען מוסר נענומען סאטער

 אםיאו סײנטאל נעװען, קאטער טײערער
 ערלויב־ אהן נעיעקם נים םםעםענע סײן
 םרעסם קאטער דער הײנט..." און נים,
 אנשטאט טוסר, זאנט חוכער דער און

שטעקען... צום זיך געםען
 דארםט איהר לעװין, ברודער נײן,

 צו אום קעםפער, פון שטעיונג א נעמען
 נעםט אבטוגנ. איז סיםפאטי ינען1םאר
 און מוט אביסעל ארבײט. דער צו זיך

 םיז כח דעם פאר ענטשלאלןענהײט.
 און העדפרעסערײ די װעט ױניאז דער

 חגר פון איבערבלײבאכצעז אנדערע
 םיסםעם סאנטראהטיננ און סװעםיננ

 אוי&־ דער פון םומאן א װי םארשװינחח
זון. געהענדער

.85 ל. מעמב. םלאװין, ם.

 גאנצען א אפען איז הויז ױניטי רי
 וױ •וײיזען זעלבע מ — װינבזער.

 און רוח פון קװאל א — זוםער.
 ווץ גאך ױך פרעגם — געזונמחײם.

JTO* אמםעתעשאגאל אמזער

-ylT-
iC



m

r.s. # 4 » ו*« * * ■ * *יW*- * • i־ *  * *. -# 4 ״ «** *» ־ '.«•־•■■׳ 

ײ! * t ־ ק ג י ^ כ ע ד ע ג

rit»vi 11 t »*• י**< t tx

rtf *■»» ft<
I M M M  r M t r t i  >.

ullltl#*» •»■»•1 »♦1« »־• ■&'V

̂טערס ױ וזאס פאנד גרױםער דער  ק
ןחןםןראנען זײערע פאר שאפעז

דעמביצער. פ פון
?א״ פײערט ארום טעג עסריכע איז

 עקזיסטעמ -יאחויגע26 זיין io טאי•
 עראײד דאזיגצר דער צוליב גיט אי;

 דעי זשורגאר. סיעציערען א ארויס גיש
 ‘*צא צו איז זשורגאל דעם pc צוועה

 יי םאר פאגד״ איידזש ״אלד אן סען
 גייטט זיינען זואס קאטערס, עלטערע

 םארדיגען צו געגוג איםשטאגד םעהר
 ג^כעיע א רעבען. א םאכען צו אױוי

 אין צייט. ריכטינער דער צו אויפגאבע
 יאהרהונדערט טערטער ערמטען םון םשך

 איז lu לאקאי םון עקזיסטעמ דער פון
 אין געשםאנען ארגאניזאציע * .yoMP די

 ױגענד. דער םון רעכט די םאר טאםוי
 איחד מיט זיך שײחגט זי װען *יצט,
 אין ארײן טרעט און ענאכע מגענד
 צוױיטען אין םאנעם־עיטער, רײםען

 עקױס־ איחר םון יאהרהונדערט םערטעד
 די םאר זארגען צו אז ?י םאנגט םענץ,

 און אילם יאזזר 26 םיטגלידצר. ע^טערע
 ‘י# איטער א פריש. און ױגג א?ױ דאך
 ױנגען א און נשםה ױנגער א םים קאל

 ױנגע און ערםארונגען איטע נײסט.
 און רעצידיחנז אין נעמעסעט טאטען.

תאגדלונגען. אין ראדיקאל
 םײ־ אינדו&טריעיע אוםאויפהערגיכע

 ׳טטענדיגע p8 נומסםאר״צידענהײטעז
 אלע אכער דעות. חרוסי •אליטישע

 די געגען סאםוי אין אײנחײטליך סאל
 לא״ דער האט העסםע און באיועבאטים.

 םםרײקען — שי/װר א אהן געחאט קאל
 אר^וספע־ און קריזיסען לאתאוטס, און

 איז ער זיגען, און ענטוײטוגנען רימי,
 גע* געשטרויכעינמ נישם קײנמאל אב/<ר

 די־ פון איו ער אדרבוז, דערםון. װארען
 גע^ײטערט ארױס איצעםאל טאטםצן זע

 צו חיעט איז p* דיםציפלינירט און
 צװײגעז שעהנסטע די םון אײנער טאג

אינטעתעשאנעא. דער םון בוים אױם׳ן
 <אסא< קאםערס דער אי? םארם̂ע ־י •

̂ט  װיר^יכקײט דער איז יאחר. 26 א
 א ̂ ארנאניז^- האטערס די אבער rא

 םון קינד א איז 10 <אקאיו עיטער. סך
 *ײ־ u*d* קאטערס נאיוי ״גאטהעם חןר

 נעװארען גענריגדעט איז וחןילכע שאן״
 ארויס״ איז pא יאהר םעןp 1884א נאך

 ארגאניזא־ קאהערס » םון געװאקםען
 װעל־ לײבאר״, אװ ״נאיטס די בײ ציע
 זעיד דאם געווען צײט יענער צו איז כע
םאג. צו חײנט אװ ם. א. די װאס בע

 זײן אין רערצײלס אניעל דזשעימס
 אז ױניאן, תאםערס דער סון געשיכםע

 סא״ די זיך האבען 1834 יאהר אין מוין
̂יגם טערס  דאס םטרײס. א אין באםײ

 נאך איו עם אײדער יאהר 12 געװען איז
 א נײ־םאשין. די געווארען צר&מדען

 חןםאיט תאט אינדוםםריע באסיײדונגס
 האם עס עקזיסטירט. נישט נאר נכלל

 הײם־ארבײט, די עסזיסםירט איבעהאל
 צו היים םיז געהן םילעגעז גײטארינס און

 גאנ״ דער םאר קיײדער מאכעז און חײם
 יא אםי<ו האבען עש םשנחח. צער

 גרע״ די איז ווערקשטאםעז עקזיסטירם
 הױײדער םיז אבער שטעדט, םעחן

 סיםן קײן נאך דעמאלט איז סטארס
 מרםינדונג די ערשם נעוחןזעז. גישט

 רעװאלוציא־ האט ניײמאשיז דער מון
 אינדוסנד באקלײדונגס גאנצע רי ניזירט

 בים־ זיר האבען סענשען די pא ױע
 םארטי־ סויפען צו צונעװאוינט יאכוױיז

סםארס. די איז סילײחנר גע
רוס־ םון איםינראנםעז אידישע די
 צוויײ דער בעת גאייציען, םון איז <אנד
 יאהר-וזונדערס. מארינען םון חעיםם סצר

 נענע- אינדוסםריע דאזיגער דער חאבען
 גע־ איהר און מאסצן״כאראקטער » נען

 באק<ײדוננס גרעסטער דער מאר םאכם
וחנ<ם. דער אין איגרוםםרימ

 זײנען צײטעז יענצ איז סאטער& די
 און רײסשע םון באשטאנען מײנסטענס

 עס גחיס װי איםעראנטען. אײרישצ
 אײג- דײםשער דער געווען חוםאלם איז

 םען קאן ױגיאן קאטערס דער אין ט<וס
 דעםא<ם ע^חאם װאס דערפון, ועחן

 בטיז וועיכען מיט געזעץ, א עקזיסטירט
 גע־ חאם קאסער דײםש־שירעכענדער א

 ױניאן םאר ווערען אזיסנעוועה^ט קאנט
אםיסער.
 אי״ גרויסער דער מון צײט חנר אין
 טויוענחנד האבען איםעראציע דישער

 אין באשעסטעוננ געזוכט ןױסינדאגמעז
 אויכד די אינתסםרימ. ק<ײדונגס דצר

 סאםערס אײרישע און דײסשע מנרינםע
ײ חאבען  סאנקורענ• וױ באםרצכט אבער ז

 בײ ̂זנקוםעז זײנעז װאס שונאים, איז מז
 תאינײ *וז דזשאב חנם ארויםכאיצז ײ1

 וועז םוגחנסםוועגעז אתאגיזאצחנ. די דצז
o f א אויסנעבראכן 1900 יאחר אין תאט 

a סםרײס n  \\t חא- ילאקאל קיאוקסאבאר 
 םאיידארי• די םים זיד *אםצרס די צז3

m i םטרײס אין •רױםםרעמענדינ ייח 
t ויי  v m נצחאיםעז סך nם 
די זײגען 1903 אין נצזױנצס צז

 אימיגראגטען גריגע די מיט צוזאטען ארום
 אמאגיזאציע. איץ pc ברידער געװארען

 דעמארינער דעד צו ױניאן לזאטעיס די
 ילאדזשען א נעטראגען טעהרעד האט צײט

 קעם־ א םון כאראקטער א וױ כאדאהטער
 בעסער פרעגען זײ ױניאן. טרײד פענדער

 אנדערע פון אײייטער די וױ םארדינעז
 ״״Pp שעחנער דך םרעגען צוױיגען, טרײד

 רע־ די וױ ארבײט דער צו טיכרען און דען
 זױ םארהעיטניש א*ן און ססארטס גערע

 זיך זײ םיעגען ארבײטער אגדערע די
 גאר אדעד אריסטאסראטעז נאגצע פיחרען

 ■איליטיש שא■. אין באס צוױיטער דער
 דעם אונטער ג<םונען ױניאן די זיך האט

 חד און דעמאקראטען די םון אײנםיוס
•וכריקאנער.
 די פון אײנפיוס דעם אונטער

 ארעס זיך האט געשעהענישען טערדיגע
 האכען אידען די געענדערט. גרינמיך

 דארע גרויסמ א שאי^ען צו אנגעהויבען
 אינ־ דער םון אנטוױסיונג דער אין

 אידישע אנטשטאנען זײנעז עס דוסטריע.
 ׳י!ײט ביזנעס אידישע מאנוםעתטשירער,

 טארםיײצם האבעז ארבײםער אידישע און
 זיד און אנטשטאנעז זײנען עס שעפער. די

 דער אין גאהא^ם גרויסע ענטװיקעיט
 גע״ םעהר ניט אויך האם יא^אי סאטערס

 םח טירען די םארשפארט האיטען קאנט
 זײ און איםיגראנטען. די םאר ױניאן דער

 וױ ױניאן. קאטערס דער אין אריין זײגען
 דער םון םיטגיידער די זיינען געזאגם

 הויפטזעכליך באשטאנען ױגיאן קאטערס
 קלײנעם א און דייטשען, און אײרישע םון

 26 נאך ׳ר,ײנט אםעריתאנער. פראצעגט
 דער םון צוזאםעגשטעג דער זעהט יאהר

 און אויס אנדערש באנץ מיטגיידערשאםט
 דאמינירענדע א ש«י<ען איטיגראנטען די

 אגיעלם דזשײםס <ויט <אסא^ אין רא<ע
 םיטגיצי־ די איצט באשטעהמ אגגאבען

 פראצענט 80 םון 10 <צאקאל םון דערשאפט
 א און רוםישע סײנסטע די איםיגראנטען,

 גאי^יצישע און נזיױישע פון סײל גרויסער
 מאכען א^עריקאנעד די אימיגראנטען.

 םיםגילידער־ דער pc פראצענט 18 אויס
 אי־ אנדערע די םיט םארג<ײך אין שאםם.

 אנזעה^יכער א דאם איז ױניאנס 1י5די׳
 איםיגראנ״ די םון דריטעיו אײן פראצענם.

 בעת לאנד, איז יאהר 20 שויז זײנען טען
 אםערײ אץ יאהר 15 זײנען דריטעי צװײ

yp. טיט־ די דאס כאװײזען אנגאבעז דיזע 
 אייינגעזעסענער פעסם א זײנען גיידער

 שוין ארבײטען װאס ילאנד, איז עיעמענט
 אין נאך נעמעז סיר װען טרײד. אין יאנג

 רער פון עיםער די דאס אנבעטראכט
 דרײםיג צוױשען איז םימניידערשאםט

 *ז סיר זעהען יאחר, םוםציג און
 אילטע, און ירנגע צווישען קאםוי דער
 אין געהערשט <אנג יאהמנן האט װאס

 צװישען םארגעקומען גישט איז ל*ס*ל,
 ערםאהרענע איםע איז סע• חח ױננע

 א נעװעז איז דאס אז נאר מיטגיידער,
 םאר־ םאתיױחנרטע *יטע צװישען ?אםוי

 אויפ־ מאדעתער ױנגער א און אורטײילעז
 װעגען און מעטאדעז די איבער פאסוננ

באוועגונג. ארבײטער מאדעדנער דער םון
 ױננע און אלטע די צװישען קאםף דער

 כא־ אינדוסטריעיוען דײן א געםראגעז האט
 יעדער םון װײט געווען איז און רא?םער
 ?אםח א געװעז איז עס ״®א<ים^ פארטײ

 אינגע־ דעם טצד ארבײם אויו» רעכט םאר
 געװען איז עס עיעמענט. איםיגראנטן רען

 יעגיגע די םאר רמכט נ<ײכע םאר no«p א
 יױ דער צו םייכטען גיוײכע טראגען װאס
 געפירט איז *id*p הוי«ט דער און ניאן

 גיײכער םון לאזונג דעם אונטער געװארעז
 חײנט איז וואס ארבײט, םח צוטײיונג

 גאנצער דער םון ירינציי ױניאן א שוין
באװעגונג. ױניאז טרײד אםערי?אנער

,10 ילא?א< םון םיטנלידער א<טע די
 האבי ארבײמער, דײטשע איז אײרישע די

 יעם כאקעםםט כחות אילע םיט דעםאלט
 צצטײלונג, ארבײטס נלײכער םיז ^ינצי•

 גע• ארויטגעשםעלט האבצן מנגע די ומש
 אדםיניסםראציע. דאםאלםמיגער רער ג*ן
 טרײד אין ״אריסטאתרווטען״ אלםע די

 די האבעז זײ נאר אז גענױיבט האבען
v חזקח ik ײ וױי< דזשאבס, די  די זײנען ז

 פא- אפט האט עס שא«. איז עלטסטע
 זיך האבעז סאטערס הויאט די אז סירט,

 די כעת דזשאבס, סםעדי מיט םארזארגט
 זײנען םיםגלידער אימיגראנטען ױננע

 געליםעז איז ארבײט אהן ארוםנעגאנגעז
 גצווא־ דעריבער איז ו9אי׳ דיזע חונגער.

 איבער לא?אל איז פראנצ ברענענדע א רעז
 א געװארעז אגנעםירט איז עס ותלכער

 נעםירם האם װאם איז ?אםזי העםםיגער
 און ,,גוד תם פח אתאניזיחגג דער צו

 חאמז עס וחולמז אין סלוב׳ ווצלםציר
 איםינראנםז ױננע אלע קאנצענטרירט זיך

 עלכתר פו? םירוננ ־n אונםער םיטגלידער
 םענצ״ איצטינען דעם אח ראזענבעת

 ענד• דובינסקי. ד. 10 לאמאל םיז דזשער
 באזיי• אדםיניסםראציע אלםע די איז ליר

 איכױנראגםצן גײצ די און נעײארען טיגם
די אימרטכחנן האכיו װאט צלעסצגסצן,

 די װניא!. אםצריקאנצר םאדעתע אמת׳ע
אמ דזשאנ אױפ׳ן חוכט דשם םאר אישו
 לאגגען » פון געגענשטאנד » מװען אױך

יא?אל» אין ?אמןי
 בײ ױיגעז ?אטערס אטערי?אנער די

ײ חאם עס און יחסנים גאנצע געווען זיד  ז
 זיך ואל ױניאן די אז ^געפאםם״ דשט

ײ דושאבס. זײערע םאר אײגשטאלען  ו
 מיט באגרײפען״ ״ת?אנט נישט האבען

יאן די רעכט װעלכען  די צװינגען װיל י̂ו
 וחנן ארבײטער אן חאלטען צו כאלעבאטים

ײ  אץ חאבען. מעחר נישט איהם װילען ז
 איסיגראטטעז מנגע די זײנען אסת׳ן דער

 אזעלכ* געװען גארגישט מיטגלידער
 זץ־ חאכמן זײ און מענשען וױרדעלאזע

 די בײ אײנגעבעטען נישם אוםן בשום
 *ר־ יענעם אדעד דעם האלטען צו באסעס
 תאבען ױננע די דזשאב. אויפ׳ז בײטער

 טארען ארבײטער די אז גע׳טצנח׳^ בלויז
 באלע־ פון rn*»p םון pn איחענגיג נישט
 חענעז װעלכע םארםאז, pc ׳אדמר באס
^ivp* ארבײטער דעם pyii גע־ עס װען 

ײ. םעלט  בא־ די אז געזאגט, חאבען ױי ז
 אר־ די םח פראםיטען םאכען וועלכע סעס

 דעם מוזען טײם״ ״כיזי דער אץ בײםמר
 ״סלע? דעד בעת חאלטען אױך ארבײטער

 אינדוסטריעלע רײן די אויסער טיים׳/
 עקאנאמישע גלײכע און אױסבעסערונגען

 האבען מיטגלידער אלע םאר בארינגומען
 א ארײנגעכראכט אויך איםיגראנטען די

 א םיט נשמה נײע א און גײסט נײעם
 אין אױםפאסונג ױדאן טרײד ברײטער

לאלאל. דעם אין
הא־ סאמף ע?אנאםישען דעם לעבען

ײ בעז  פאר־ צו געגעבען ?אטערס די ז
 פאליטי־ םוז װיכטיגמײט די װעגען שטעהן

 װעלכער קלאס, ארבײטער םח ?אםןי שען
 בא־ צו ארבײטער דעם דערצו שטרעבם

 געזעל־ ?אםיטאליסטישער דער םון פרײען
ײ כדי שאםם,  גאנצע די געניסען זאלען ז
 די ארבײם. שװערער ?ײער פון םתכט

 םי־ דער אונטער ׳אדםיניסטראציע גײע
 אבער האט ׳דובינס?י מענעדזשער םון רוגג

 די אז פארגעסן, ניט אויגעגבלי? קײן אויף
 איז ױניאז טרײד א pם אויםגאבע הויפט

 אינטערעםען ע?אנאםישע די שיצען צו
 די װי אזוי פונהט םעטברשיפ, דער פח

 די װעלכען פון טרייד, םון אינטערעסען
 עלא־ די און אפהעגגיג, זײנעז םיטגלידער

 איצםינעד דער םון אױםטואונגעז נאטישע
 בא־ בעסטע די זײנען אדםיגיםטראציע

 םליכםען זײערע האבעז זײ אז וױיזע
 הגם ערפילט. אוםשטענדען די אונםער

 זײנען ?אםערס די בײ אוםשטנדען די
 ארבײטער איבעריגע די בײ וױ זעלבע די

 םאר־ די אבער זײנעז טרײד, דעם איז
 בעסעד סך א ?אטערס די םון העלטנישען

 גרע־ באדײםענד װײדזשעס זייצחג און
ױ סער  דעפארטמענטס. אנדערע די םח ז

 העכערע באקומעז מעםמנרס אלע כטעט
 װענינע און איז, םקײל דער װי װײדזשעס
 סקי< דעם םאר ארבײטען אויסנאםען

 קאטערס די םון םרײזען די זײנען אטאל
 םח װײדזשעס די וױ קלענער םך א געווען

 דאן האט לאקאל דער אפערײטארם. די
 סטרײקס שטילע םון פאידיסי א אננענומעז

 העכערע ?אטערס די םאר געוואונען און
 מיניםום די זײנעץ איצט און װײדזשעם,
 א דאיאר 52 ?אטערס די םון װײדזשעס

 ?יינער ארבײט געזאגט װי אבער װאך.
 אםילו װײדזש. םינימום םאר׳ז נישם

 סםרײק, גענעראל לעצטען דעם וועהרענד
 םארלוירען תאבען קאטוניסטען די װאס
 אינ* דרעסםאכער און ?לאו? דער אין

 אויסנאמס־ לאטערס די האבען דוסםריע,
ױיז  3 םוז העכערונג לויז א באפומען ו

 םארטאגט 10 ל*ס*ל ײאה א דאלאר
 ?ארםעז ײאיר<ןינג בעסטעז דעם אויר

 לאקא־ אינטערנעשאנאל די פון סיסטעם
 זײערע לרינען קאטערס די אח לעז.

 קאר־ א אהן און ױניאן דער םון דזשאבס
̂יל ארבײמער ?ײן זיר קאן לאסאל ®יז ט

 כאװײזם דאס *רמיט» חנר צו מנתיצן
קאסערס די דיסציײח גוטע א פאר װאס

 פולצן דעם נאזיצם ױ אח חאט, מניאן
a אח קאגטראל n איבאד סרייי n בא־

 וואוגי• קײן נאר חטײבער אח עס גליחא־.
ת ןואס חור,  סגפה קאםוניסטישצר דער מ
 דער איו ױניאן <*לאו?םאכ*ר דער איז

 אײגצעע די געווען לאקאל ?אטערס
 חאבען קאטוניסטע! די װעלמגן םעסטונג,

 בײ חאט מר און עראמנרען, געקאנם נישט
 אינטער־ דער םון װידעראויעבויאומ דער

 ראלע. װיכםיגע אזא געשפילט נעשאנאל
 צװיײ פון באםרײט 10 לאסאל איז איצט
 ארבײטט״ אן כילדעט און גוטפען ערלײ

 אדטיניסטראציע אײנחײטליכע פעויזיגצ
 םעטבערשי^ םאראײניגםער א טיט

 א איז 10 לאקאל אין אײניגחײט די
 פאנ״ אומפארטײאישער א םון רעזולטאט

 אדםיניםטרא״ ױניאן טרײד סטרותטיװער
פירערשאםט. םארגינפטיגמ און ציע

 איכער זיג זײער נאו חאבען ױנגע די
 םארשטא• אדםיניסטראציע אלטער דער
 אינטערעס אין לא?אל דעם םיחןן צו נען
 זײ האבען דערטיט מעמבערס. אלע םון

 ױנג צוױשען אונםערשיד דעם אפגעװישט
 און אמעדילאנער צװישען און איט און

 אדםיניםםראציע איצטיגע די אימיגראנם.
 די אז האנדלונגען, אידע מיט באוױיזם

 געקעמפט האט זי װעלכע פאר אידעאלען
 אידעאלעז, גרוםעז הײן געװען ניט זיינען

 דער םאר םאדערונגען און לאזומעז נאר
 םון פריגציפ דער םעםבערשים. גאנצער
 דאס און ארבײסס־צוטײלונג גלײכער

 ברכח א איצט איז דזשאב אוים׳ן רעכט
 זיך האבען װעלכע ברידער איטע די םאר
 אלט שויז זײנען זײ דאגעגן. געװערט אזױ
 ױניאן די נישט װען און איגעשװאכט און

 די םון לאזונגען און פרינציפען די מיט
 הילפלאז געװען איצט זײ װאלטמז ױנגע,

 םון ײםpזיכטלאזיגpדי די געגענאיבער
 עס איז אח םאמאן. קאפיםאליסטי^זעז

 גרופענלא־ דמם םון סיםבאל א נישט דען
 הערשט װאס גײסם, ברודערליכעז זעז

 ?אטערס אין אלט און ױנג צװישעז איצט
 האבען װאס יעניגע רי נראד אז לאקאל,
 זײנען אלםע, די געגען קאמױ דעם געפירט

 םאר אטשםארקסיטען זארגען װאס די,
 םאר גלײכצײמיג זארגענדיג זײערמווענען,

טעג. ?ומענדע שפעטערדיגע די אױו* זיך
 נעלענענ״ די געהאט גראד האב איך

 העד־ יענעם אויױ p't צו אנוועלענד הײט
 תכינסקי, םעגעדזשער יירען םיםינג, ליכען
 האט ױעע, די םון םירער אםאלינער דער

 אן שאםען װענען פלאן זײן םארנעשלאגען
 ״8P אלטע די םאר פאנד״ אײדזש ״אלד

 מיט האם םעםכערשים די זואם טערס,
 אויםנענרמען באגײםםערוננ גרעםטער דער
 פאר־ אין איצט עם האלט לאקאל דער און

 א פון ארויסגאבע די דורך װירהליכען
 ־יאה־26 זײן לכבוד זשורנאל םפעציעלען

ױבילעאום. ארגאניזאציאגס ריגן
 לאקאל תאטערס דמם װינ^עז מיר

 נוצליכער זײז איז ערםאלג גרעסטען דעם
 די דאס זיכער, זײנען און אונטערנעהמוננ

 ענטױ זײער אויםהאלטעז װעלעז קאטערס
 מאכען זשורנאל דעם דערמיט און זיאזם
 אינסטיטױ יעהרליכע שטענדינע א פאר
 בוכשטא״ גאלדענע סיט װעם וועלכע ציע,
 װײםע־י דער איז װעחגז םארצײכענט בען
יאסאל. םיץ נעשיכטע שטאיצער רער

םוים ראדוצסי א.
 איז םריה, דער אין םיטײאך הײנטעעז

 pא קראנסהײט, הארץ א םח נעשטארבען
 א ראדוצסי, אברהם יאהר, 51 פון עלטער

 שרײבער, סליצען און פאעט באקאנטער
 גע•״ דער אין דרוקען אפט זיך םלעגט <ואס

 אידישע אנדערע אין אח דעכטיגקײט/
צײטשריםמען.
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דןאאר. 1 —
Bע י : d ם ת

ם ניי

װאל־אינחסםױע אסעריהאנער ױ
 .נרויפצ \ סעריצ תי (ױן

אינדוספריצד) אםעריקפנצי
 אזן נצימונט װאחי פון אױסארבײטמן

ו חנ י  צױ רי פון א״גצר נצוחנן איז ^י
אינ- ם^שגיכער .ער *.4

 חונדערטער po פארלויף אין דוסטרי^
 דער אין געװארען געטאן דאס איז יאחרמן

הײם»
 נאד איז אמערײ?ע װען צײםען, די אין
 װאחל די איז ?אלאגיע, ע^לישע אז נעװצז

 חײטישע א געװען נאך דא אינדוסםריצ
 חא- םעבעל, זײער מיט צוזאטען ארבײט.

 אויך אחער געבראכט ?אלאניסטען די נען.
 גע״ אײנפאכע די םיט שיינדעלס. האנד
 גע- אויסגעארכײט זײ ןזאבען זײערע צײג

 וואחי דעם םון םעדים גראבע די םון װאנט
 T! םים זזאנען זײ װאס שאןי, די םון

אריבערגעבראכט♦
 ער דער חעםילטאן, אלע?סאנדער װי
 זאגט טרעזשורי, די אװ סעקרעטערי שטער

 וועגען -באריכט סערתווירדיגען זײן אין
 דאס איז ,1791 יאחר םון אינדוסםריע״

 אכטצענ־ פון סװי צום ביז גצבליכען אזוי
 אױסנאם דער םיט חונרערט, יאדור טען
 ער חים. פון אױסארבײםוגג דעד םון

 םון םיגםטלאך םיר אז אויך, דארטען זאגט
 האכען אמערי?אנער די װאס ?לײדער, די

 בײ אויסגעארכײט זײ האבען געטראגען,
הײם. דער pא ?יך

אםערי?א• דער pא צ״ט יענער םאר
 םאתע־ אםערי?ע אין איז געשיכטע נער

 1אי רצוואלוציע אינדוסטריעלע אן ?וםען
 ער״ די נאך אינדוסטריען. טעקססיל רי

 זײ־ און ארקרײט ריטשארר םח פינדונגען
 עננלאגד pא מען זזאט םארנעהער, נע

 האבען װאס מאשינעס, אײנגעםיהרט
 שפי־ בײם ארבײט סך א אײנגעשפארט

 טעקסטיל די שויז האט 1770 ארום נעז.
 םארװאנ־ גענומען דארטען אינדוסטריע

אינדוסטריע. םאברי? א אין ײערען דעלט
 אין געפרואװט אמערי?ע אין זזאט םען

 סטאדעס האלטען ערטער םארשײדענע
 חגם גיבען װאס שעפסען, טערינא די םון

 נאך ביז אבער װאריל. םארט בעסערען
 ?אגסטיטוציע דער םח אײנםיהרונג דער

 סארטען בעסעדע די מעז <זאט p 1789א
 אײרא• אין נאר געםינען געלאנט װאהלען

פע.
 יאהר־ נײנצעהנטען פון אנהויב אין

 געקראנעז אםערי?אנער חאבען הוגדערט
 םראנ?רײר און םארטוגאל שםאניע, םון

 נױ םאר שעפסען םערינא םים סםאדעס
 די געהאט האם װערםאנט ענגלאנד.
 םון שעפסען. אזעלכע םון צאהל גרעסטע

 אין םארשפרײט עס זיר האם דאנען
 אילינאי. אוז אינדיאנא ?ענםא?י, אהײא,
 יענע pd װאהל דעם םיר רוםעז חײנט

װאול״. ״םליס שטאטען
 װאול ״םיףס די pc װאהל דער

 שטיי״ אײן אין געהאלטען האט םטי^שס״
 גערעכענט האט מען װען ,1893 ביז געז

 ענגלאגד נױ אין פונט. םיליאן 86 ארום
 גײן םון סעהר געווען ניט קײנטאל איז

פונט. םיליאן
 אמע־ איז פראדוסציע װאדזל דער איז

ppn א אלץ נארp אפ־ םאס גרויםער א 
 גאנצער דער לענדער. םרעםדע םון הענגיג

 איםפארםירט. װערט סארפעטם םאר װאל
 איז ?לײדעד םאר װאהל חײמישער חגר

 איםפארטײ םוז מען און גענוג, ניט אויר
 אח אױסלאנד. סון אזויםיל נאכאמאל רען
 םען חאט 1923 ביז 1922 םוז יאהרען די

 םאר זואהל דעם רעכענענדיג ניט דא,
 זעכציג איבער פראדוצירט קארפעטס,
 םארנוצטען גאנצען דעם םון פראצענט

י װאהל.
 עס אז םארגעסעז, ניט דארף טען

 װאחל פראדוצירען צו סעהר םך א סאסט
 אויסלאנד. איז אײדעד אמערי?ע, איז דא
 װאהל, נאי ניט מעז בא?ומט שאוי פון

 איז פלײש דאס אויב םלײש. אויך גאר
 זעזזן פארמער דער וועט םעהר, ווערטה

 חא• וואס שמפסען, אזעלכע האלטען צו
 אױב פאד?ערט, און פלײש, םעהר בען
 צו זעחן ער װעט טייערער, אי? װאחל דער

 זײן אויוי שאוי םינים אנדערע אגםװיקלען
 pא וױ מעחר דא ?אסט שאןי םארם.

 שכירות און בײשפיל, צום אויסטראליע,
 דער י1אוי אומעטום וױ העכער, דא זײנען

 סך א אויך סאסט עס וועלט. גאנצער
 אינ• די זוײל לאגד, חאלטען צו מעהר

 י1אוי באשאםען שטעדט די און דוסםריע
 נאכ־ גדעסערע א אלץ ײײטער װאם לאנד

םראגע.
 פאראורזאכט חאט םלחטח װעלמ די

 אינ• ^אחל •n אין איבערפערעניש אן
 וואחל די סטיםולירם זזאט זי דוסטריע.

 אםעריסע. איז ענגלאנד אין םאבריהאציע
 זזאבען םלחםח דצר םח םווי צום אבער
 צד אעעזאפמלם נעהאט לענדער בײדע

 אבער חאט םלחםח די >ואח< רויחען םיל
ױ נעלעחמם,  חאבען צו איז צם וױכםיו ו

 אין דא, וואחל. רנ\חען חײםישעז גענוג
ן אתצנםינצ איז אויסטרטליע, ו איב^י י

 פראתהציע די ווערט זועלם נאנצער דער
ײי ^ארקלענערם. וואחל חידמנן םון  װ

אק םארוואגותלט ווערם לאנד םעחר אלץ
 צר־ צי וױנטמ דאריבער איו צס פארטס.
o טוסימן n ם ניגתיד®ח שמװןריי יוי

 חײטישצז פון זאפאס תם פארמעחרט
וואחל.

w חײטישעד דער o o n ro g זואחל 
 נאכ׳ן אױסלענדישען. דעם פון אריטער איז

 חײםײ דעם םון נלײבט #דײדמן ערשםען
 ריײ פון פראצענט פערציג גאר װאחל שען
 אימפארטירטען דעם םון בעת װאחל, נעס

ידאצעגט. פוםציג איכמר אינער נל״בט
 םארשײדענע דורך געחט װאחל דער

 סעחרסטעגס פראצעסען, ?אמפליצירטע
 איהם נעמט מען אײחגר מאשינעס, דורך

 לענ־ םאראז חײנט נאו זײנען עס וועכען.
 פראצעסעז צוגרײטונגס אלע די װאו דער,

 דערגאף חענט, די םיט געטאן װערען
 צוױיערלײ אויס פעדים די םון מען װעכט

זואורסטעד. pH װאחל שטאםען,
 איז װאורסטעדס די pפ געװעב דער

 דאריכער זײנען זײ און געדיכט, אזוי ניט
געװאנט. װאחל פון לײכטער

 טורא צײט לאנגע א חאט ענגלאנד
 אויס־ פון ?אנשרמנץ דער םאר געהאט

 חאם זי פאברי?אציע. וואהל לענדישער
 םון ארױסצופיהרעז םארבאטעז דאריבער

 םארבאט דער מאשיגעס. טעקסטיל לאנד
 אינ־ געװארען ארונטעתענומען ניט איז

 דזאט פונדעסטװעגעז .1845 ביז גאנצען
 אמערי• אין סאשינעריע טע?סטיל די זיך
yp םח אנהויב אין אגטװיקמלט דאר 

יאהרחוגחנרט. זyחנטyגײנצ
־yװאלוציאנyר חנר פון ציים רyד אין

 טיט םלחםח רyד צו ביז און םלחסה רyר
yp חאט ,1812 יאחר pא עגגלאגד 'iyog 

ט אלײן ^ז  רyלײדp איהחג פראדוציחגן ג
 םון מלחםח רער נאך רyאכ ן.ycשטא און

 םלחמות yאנישyנאפאל די נאר און ^1812
 אױם׳ן כטrבוyג מן האט אײראפ^ אין
 yגדישyאױסל זyטאס מאר? רyאנpריyאמ

 וואחלזנן yאיספארטירט די אח ̂זyDשטא
רה»נט.yאויב די כא?וט^ וױחנר זyהאב

yבירג חגם םאר רשטyזיך האט קריג ר 
 םאברײ די אנםװיהלעז לyשנ זyנומyג דא

y'y»p י ביז װאזזל. םוןyנyםל צײם רyגט 
 vdvp] דyװאורסט םאר דיםyם די מעז
 א Tib רםיגדונגy די האנט. רyד מיט

 די סטיםולירט האט ?אם ןyכאנישyמ
y^«pn3»D און וואורס^ד, םח pK די 

 yj''T| יאהחגן רyנײנציג אח רyאכטציג
^ דא א ^ו סג  דyװאורסט סך א ׳ אױ

מילס.
 פראדוצירט דא מ/ח האט i860 אין

^  װאורסטעד. זוי װאהל אזויםיל מאל צ
 בײחג שויז האט רyאב 1870 אין

 גליײ א איז פראדוצירט שטאם^ זyסארט
^ םיט און מאס. רyכ  רyטyשפ יאהר צ

 \y\rn pשו דyװאורסט םון ותרט סגר איז
 םון רטyװ מגר װי גרוס, אזוי םאל דרײ

װאהל.
 װיחגר איז מלחמה לטyװ רער נאד

n א nnyr זyומpyםארג y ijy  ycpm« אין 
 םאברי?אצימג די אינדוסטרי^ װאהל חנר
ly ז.yםאלyג איז דyװאורסט םון r jy o 

 סירטyרyפאראינט ipyo איצט דא זײנעז
^י אין גצװארען ל  דרויסצנדינצ א
 אויטאמאבי• אין ארומפאחחנן ספארטס,

 שטאם^ yנyװאהל וג אז. א. זyל
םאחנ. אין ארײז וױחגר
װא״yג נטyכyרyאויסג אבער איז עס

jn' אז חגן y טראגט לאנד אין פ^אז 
 אײחנר װאהל, װענינער זיך אויף איצט

 \חגש נעyװאהל yאמאליג די אסאל.
 דאם זעל^ז. גאר איצט שויז מן טראגט

yרקלyרD ג די װאס דצם, םיט זיךy•בײ 
c n, וחגר^ ב*הנען די אוז סארם״ די 

באהײצט. רyסyב איצט
y^ איז yאינדוסטרי װאהל די r םון 

 איג־ רyאנpריyDא םונדאמעגםאלסטע די
 איז *ינרוסטריע מ?סטיל די ז.yרוסטרי

y^ ערשטע די אלץ גאך ^ o v u לאנד אין 
 ארגיי־ yםטיגטyבאש £ין צאהל רער לויט
 yצאהלטyאויםג םון סוםע רyד לויט טער,

̂גרט חגם לויט און שכירות  רעם pc ו
שםאף. רויזז^ ןyםארנוצט

y סטילpyט די '^ o n w די איז 
pאינדוסטרי צװײטע k  y די לויט לאנד 

 מאכמריאל חןם םון זyאס•p צלנעטײנע
 אױסג^־־ביײ די pa וחןרט רעם לויט און
סחורות. טע

 נעyװאהל פאר מא^וײאל רyרויה רyד
 װי טײערער סך א חײנט קאסט שטאסמן

ty דעם אויסער אםאל. j'n חײנטיגע די 
 :רעסער, םך א םאמיליע א םיז חוצאות

ײ און  א אײנ?וים^ אױף pjnm )vnv: ז
 ?לײדער. חוץ א ארמיקל^, אנחןרע סך

 אז דערצו, jy-vno געםוזס חאט אלץ דאס
ױ םיםלעז, זוםגז זאל םען  פרא- צו אזוי ו

ביליגער. שםאסעז נעyװאחל דוצירען
דעם, אין באשטעהט אזא םיםעל אײן

 זyםיש םעהר מנומען חאם םצן װאס
 דאס װאהל. סון פעתם םיט באוועל

ױזyארויםג פא^ן סך א אין זיך האט  זyו
 גאנץ איז צם אח •ראקםײש. זעהר פאר

 פון *צבױס רעט חנרקענעז צו לײכט
\ואחל. מיס באוועל

^  באנוצצן צו איז םיםזנל אנאכ
 מעז זואהל. פארטיגצן פון אפפאל דעם
 שטיקלאך די צוטיפאלײבצ! גענוםעז האט

 די בײ רyאיב בלייבצן װאס נעװאנם,
 ארובד זיך אויד חאם םען שטידערס.

 *למנ אויטנצטראגצנע די אז נצזצחען,
^ר 1אי ווצחנז יארסאז אױד 1קאנצ קלי

יעהדליכען נײס פארטרעפער םויזענט יינער
״זןאיאפ״ פון םיסינג

 טויזצנט רyאינ פון נחײטyזyאנװ pא
 יוניאגס, y5yi»*־^ po פארטחנטער

 און רסyארד ס,yנטשyבר רינג
 גאכסי• זונטאג ^y* איז סאסײצטיס,

 קופעד אין ג^וארעז ןyד»אלטyאפג סאג
 רyד פח מיט״ננ רyרליכyי חור ױניאן

ײ ״חאיאס/  זyצװיש חאט, צס iypf»yii נ
y iy i;g ;וױכטיy רyדנŷר ^fyny:y א

 ״y»־ ״האיאס״ pd כאריכט םעםינקײםס
 בא״ tyt'i ?ויט חעדמאן. אכרהם ?יחגגט

 -y: יאר זyצטyל pא ״חאיאס״ חאט דיכט
 מיט ןyגט8מיגרy נטyטױז 70 חאלם^

 yD’n< א םאד יגםארכיאצי^8 אח עצות
/Dyni״ o«,3igyaon8 זי חאט טײל  ־y: ׳
y3yj| גyזyצליכy זײ ר8ס הילף,׳און miv 

 iyD'»njy3ypy3:8 y.גyרשיד8ם דיגטyל
 רויסגזד8 אוץי האט ס"8י8״ח די

 װאס ,iyD38iroy צאל רyנרויס 8 חאלםען
 צוליב *w זyמיט איז lypyDr כלײבען

 ״yראפy 23 איז .iyD8ni8 רשיחגנע8פ
viern ^ ט  ר־8װ לעסמנרג, למשל, זוי ש

, אח yש ו ^ ש  קור־ נטyDyyג זי האט קי
̂ j3yo y:y־i^*i8c לערענט |yo װאו םעז
y r ש8בyםטיגונגy.ג<ד אויך האט ױ ן 

jyo^p 30 Djyoy די װאו yמrגט8רyן 
 וחגל־ איז לאנד םון שפראך די זיך לערנעז

 סאוטח איז םארמזי צו r^wyi זײ
8pnitog ג זי האטyyםyארבײטסלאזע נט 
 סארבינדונג אין זyהyשט y^yii אפיסעס,

 ?־yn און ױניאנס און חנגירונגעז די םיט
cy3 ipd^  ז.yנם8םיגרy די סאר ארבײט '

y n n y i’K^ טזטעסײס די איז גרויס 
 די הגם גוםא. ^רי?א8 איז ״האיאס״ םון

y^8*WDy ל איזyשטאר? אזוי צטע:ס 
8cרpלyנyזיעען ג^ואחנן, רט

 נטyטויז 16 לאנד איז iyoipy«'n8 יאר
 נע• טײל זyסטyגר צום זײנעז און איחנז
 ־yי צו ״האיאס׳/ םון געװאחגן זyהאלם

 סאר־ yאיר ״האיאס״ די שיקט שיף חגז
^ ט חג  ומװ^ז .װאס ןyנט8מיגרy די אס ט

פון אײלאנד עלים אויף ןyד«אלטyגpצורי

 םון ותרען invopycoj’8 ישאןnםיגy די
.iy£?8ny: ״האיאס״
 זיד iya8n פערזאן £jyrw 63 ארום

 ״האיאס״ רyג8Pריyמ8 צום טyנדyװyג
iy;yn חילןי pn אינפארמאציyאריבער־ ס 

 קגפפזנ פאר ?רוכים. jny?״ צוכרצגגען
 אויס״ ״הפיאס״ האט מענשען טױזענט 8
 צטעןy< זיא און אפידײוױטס, כט8מyנ

ט רyריב8 זי חאט יאר ק ^  םיליאן 30 ג
 אם^ײ?אגער פון קרובים די צו דאלאר
 סף א זעהר אויך טוט ״האיאס״ אידען.

 םר. עמינרצנטען. ארכײטסלאזע םאר
 מיט- אויך באריכט p'T אין האט חעדסאן

 האט י*הר צטעןyל אין אז
 נטyטױז 38 איבער באזארנט ״האיאס״

 האם און ארבײטסלאז^ פאר סאהצײם^
 אכט איבער. םאד רyגyכטל8נ געבעזyג

אן. טײזסנט ^  g האט ״האיאס״ די ם
 דאיאר.יעחרליך, 400,000 םון טyבודזש

 8 רyכyה באטרעפט רעטיציט חר ״ , א
 האט ״האיאס״ די דאלאר. ד״ײ״נט

 און מיטגליחגר אינדיװידו^ע 112,420
ארגאניזאצי^ yגVשלאסyאנג

 םר. : דטyרyנ אויך האב^ מיטינג אוים׳ן
 פון נטyזידyםר רyנyזyװyג רובינשטײן,

 ?אמישא״ רyנyזyװyג םזל, 3py' האיאס,
 חוור־ אײראםע־און איז ״האיאס״ םח רyנ
# נס?י.8מאסלי נדyר

 פאר- איז װאס באראםונג ijn אױןי
 בילדיננ ״האיאס״ אין זyװארyג ^י־יגט

 סאלײ רyד ריזלי, מר. oiyiy( אויד האמ
 חנפארכד לײנאר םון ל8רyנyדזש סיטאר
 -v^ojy די ארױס גיט װעזכער מ^ט,
 dv נעזעצען. ציאנס8םיגרy lyayii דוגג^

 8 שיתעז צו נעווארען באשלאסעז איז
 p/DPyn צו ypnyo8 סאוםה ?ײן ?אסיטעז

n: א *"נ^ררנען y o n עםיגראנםעז. צאי 
n:8 צוױשען y i אנגע״• איז הגזאלוציעס 

 װע־ yזאלוציyר רyםרוי א גטואחנן זyנום
>iy 8 חגםDרשטארבyגyפײ ארבײצזער ם 

 נג8נלyיאר איז וחגלכעו םײז מא?ס רער
 אח רyטו ״האיאס״ רyטיװp8 אז נעומצן

ן.yקטארyדיר איחג םון רyאײנ

 סױיד איוישע און אםעדיסאנקד פון פאדפרעפער
פײו םאהס פון אנדענסעו דעם עהרען ױניאנס .

 םאר־ זyהאב אוחננד םאנטאג ל^^נן
 פתניי?א־8 און רyאידיש חגר םון רyטyטר

 םyד הרםyyנ באװ^גג םרײד־ױניאז רyנ
 אויױ פײן DP8D ברוחגר םון ןypנyאנד

 םיטיגג לyמאריyם זyסםולpאײנדרו אן
n די םון w״y o r j אידישy גyווyרp• 

שאסםעז.
 נע- איז האל iyii8noyn רyגרויס חןר

yii| טרוי איןyאיב און חג?ארירט, רyר 
i n םריבונ רערנערy איז :iP3J8ny א 
ײ py ןyלכyװ אויף פײז, מא?ס םח בילד  זי

jyj די ?אגמנטרירט נ^תן iyp'p3 םון 
 yלכyװ ז,yט8עלענrױניאן רyרטyהונד די

 רyטרוי דעם iyp>^bP8 נעסוסעז זײנען
pd נ8ארג זײערץrאציyאיב סyחגם ר 

 *רבייטזגר- די װאס םארלוסם, גרויסעז
םון טויט חגם דורך ט8הyג חאם שאפט 1 - יײז. םאקס

םױזי־ רyD8yם פון ארקעס^ר דער
5vp האט סלאב yרyDyטרױצר־ רעם נט 

yשא םיט אוחננד iאון טרוי^מארש, נ׳ם 
 אײנ־ זעהר האט כאר דינג ארבײטזגר חגר

 צואה ™[לשטאדט׳ס נעזוגנעז דרו?סםול
P8 א:n jyo 8 8  n n ^צװיש לידyדי ז 

 רyד װאהל, ^טל ןyװyג ױ«ע\ חנתער
 ם. א. רyד pd װײם־פחןזיחננט ערשכמגר

 טארP8דyר חןר קאהאז, א. yנאסyג ל., אװ
pPiyD -yow ^פארוחגרםם״, םוז i אוץ 
 סאציאלי־ חגר םון שיפליא?אװ אב. בר.

 pc באסקין, n8Djnpyo פארטײ, רyסטיש
 ו nyi pd גאלדשטײן, י. ריננ; ארבײטער

 • מליז,yה א. אינטשעײשאנאל; רםypyב
pd פאלyםטינyארבײ^ר ר pאצןיטyאון ט 
האיאס. םון ז8רמyטש הערםאן, א.

y ד.רyז א :^ 8 P 8; האםpy ̂
yo? גyנאסy .װ קאהאז, אבyלכyהאט ר

 הר פײנ׳ס ווענען לטyשטyאפג גענוי זיר
 זיק װענען גוםםוטיגקײט, און מאר

 באשײדענסײם♦ און פאל?ססימליכ?ײט
p'D ג ניט קײנמאל האטyזייי פאר זארגט 

 דע־י אסילו אינ^חגסעז yנליכyרזyפ נע
 P* נויט ליטעןyג האט רy |yii מאלט,

y .ivwnל8 חאט רy םאר געזארגט מאל 
 האם.אויך ער |yDyii מיט באזוזגגונג רyר

 האט גורל, ןyנליכyרזyפ זײן םארבונז^ן
VDt$Wl אהאז? *W"\W2.

נא״ p8 האט yדyר א
 ברױ זyלט8געה ל. אװ פ. א. פון טצ\
ױ חגר ט  פײנ׳ען האם ות^כער װאהל, ^

 טץטץעל םרן תלםיד א אלס װירדיגטyג
 פײן האט גאמפערס װי םוגקט : רסyנאםפ

 אונ• םyד טyװידמyג זyבyל גאנצזגן זײן
^ן ? רי ^ m איז םײן ?לאס. ט m דער 

yרשטyװ ̂רyלכyאײ די םארבונחגן האט ר 
 אמערי?אנער דעי מיט ארבײמזןר yדיש

 גאנ״ זײן האט *ח גונ̂גyבאװ רyרבײט8
iyv לyבyג זyשטרyבט yrn באציחונגען 
 םרײגד־ רyססyגר ד^ר אין האלטען צו

װאהלבעזאגט. ר1ברוח ו-אט שאפט,
 גצרעדט tyn8n זין הנליכעזy א אין

ר.yדנyר אנדצחו *לע
 דער םײנסטאן, רyברור וױ נאכחגם

 האט גצװצר?שאםט^ די pd ר8םyרpyס
 וחגל־ ^זאלוציע, טרויצר די זyזyלyפאת

 און ש^רץ טיםעז djh אויס דריקט כצ
vo'm\ צyל8 םח רy ארבײטער אידישצ 

8>iyn זײ פון םארלוסט חגםyר 
 מימינג, םון טש^יאן רער האט םיחחנר,
yװאל ברוחנר iרט pd ז דצרyלצyר mtv 

 געשלא־׳ םרויער זyטים אין ױניאן, כצרס
̂י* אײנדרוקםפולעז nyi סען  ײי׳ כמזמארי

טיגג.

מענשעז שװאבע
»בפיח<-כדםלען שטארקע פון זיך שרעקעז װעיכע

נעחםעז זאלעז

ם ק א ל ־ ם ק ן ן
ש אי מ ש ע ם נ ע ט ״ ן ױ אי ר א ו ע ר ע די ד ר ט טו ק ע פ אנ ק
 קרעםפעז אחן נאטירליך און נעלאםען וױרקט עקם־יאקם

אלעםען, בײ כאלינט אזױ עם איו דערפאר שםעחרען, און
אוךגחים. קליין

40 2B םטןורם• רדאנ אלע אין באסם. • ספגס 60 און
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װןלאינדוסםױע אםעריסאנער ױ
)v 0?״ n• (שלוס

 װ^היענע נײע פון םאבױסאציע חור
שט*ם*ן.
אויםגעםונען, האם םען מעהר. כ^ך

n א<םע די אז y p w ־ די םון סחורה»* 
 קלײרער אװעסנעװ^רםענע און נאנוצטע

מן  זועבען. צום אױוי שטאף רײגערען ני
tiro ,ר דער *ז האצם  דויהער שםוצעסט̂ז

 דער איז נעבען, נ*ר i*p װ*ס *ס*זי,
 די םון אסנע׳מארען זוערם װאס װ*הל,

^עיסען.
 אלםע די םון געװאגם שטיתצאך די
 שםאוי. װאהי רײנעם זעהר גימגז גגוײם

 די םיט באארבײט װידער tnjm ד*ם
 און רײגיגעז םון *ראמסען מזוײגציכ*

 רערבײ זיך פאדערם עס און 4«וגרײטע
 ביי אײחגר רײניגוגג עיעינער סך *

שאף. פון זואזזל נורישען דאם
 די און םאדעם דעם פון צעגג די
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 םאוד זואס שםאאםען, פאראײנעטע די
 ער־ ילעגדעד, אנדערע איבער ארום רען
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סחורות. סע,־ע
 װאס דאס, איז אוחאך «װייטן א
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 אױפגע־ ווארים גרינבערג אוו דגמאן נר.
38 לאקאל פון אעסטאדשאן נײם נזסען

 און אײניג האנדלען צו אדםיניםםראציע יעדער פון חוב און פליכט די איז עם
 פרעז. ערקלעהרט אנגעלעגענהײט, ױניאן יעדער װענען אינטעליגענט

 זייער אוים דריקען און םיטינג צום בלוםען שיקען שעפער — זיגםאן.
אדםיניםטראציע. וױדער־ערװעהלםער םים פרײד /

נעםען is םעםכערפ לע8 אויף פ»ועופ 9 מה&ל
לסו8רהלענ»םהרװ די אין אנםייל םיכםיגען א

 באריהםען זיך <ז*ן 38 יאקאל דער
 מיטיגג אינסטאלײשאן שעהגעם א טיט

 םען17 רעם בייםאג, שבת צעצםען
 ה$־ םימנלידער די װעילכען בײ טארטש,

 ענ־ גרויס אויסגעדריסט װירקאיך בען
 גיײער־ איצטיגער דער •םאר מוזיאזם
אדםיגיסטראציע. וױילטער

 די םון אונופטאלירונג די בעםאר
 דער דרײזין, ברורער האט באאםטע,

 א אפנעגעבען י.אשאיל, •פון׳ם מענעדזשער
 ילעצטען םון טעטיגקײם &רן באדיכנ*

 ;וטגעהיײ איז באײיכט דער און יאהר,
 עהעין־ די האם דערנאך גע\וארען. סען
 םון נעםען די פארגעיעזען <ןאםיטע שאן

 ערװײיט זיינען װעלכע טיטנלידער, די
באאטטע. לאקאל גײע די אלס געװארעז

 איבערגעגעבען איז זיגםאן פרעזידענט צו
 נײ־ די זאיל ער אז כבוד דעך נעװארען

אינסטאילירען. באאטטע ערוױילטע
 אױפ־ װארים איז זיגסאן פרעזידענט

 מעםבערס, אלע םון געװארען גענוםעז
 אנ״ איז פארשלאג זײן װי נאכדעם און

 עהזעקוםיװ רי אז געווארען, נענוםען
 טשער־ א עד.וועה<ען גיײך זאי באאדר

 אײנ־ רער צו צוגעטראטען ער איז םאן,
באאסטע. ערװײילטע רי םון שװערוגג

רע״ זײן אין האט זיגםאן פרעזידענט
 אנטװיק־ נייע די אויןי אנגעװיזען דע

 אינ־ גארטעגט יליידיס דער אין צומען
 אפגעשטעילט זיך האט און דוםטריע

 דארף 38 יאהאיל װאס םליכטען, די אויוי
 םון טרײד, דעם גונסטען צו ערשילעז
 א םאכען םוזען מיטגילידער די וועילכע
 אזוי יוױ אנגעװיזען האט ער לעבען.

 ארויו* שװיטט װאס שראבאעם, יערע
 ױגיאן, דער םון טאג־ארדנונג דעם אױן»
 א דורך װערען געילײזט מוז און קאן

קראפט. איגטעיליגענטע און םאראײגיגטע
 אד־ לינקער דער פון דורכפאל *דער

 אינטער״ גאנצער דער אין םיניטטראציע
 זײ װײיל דערסאר, געװען איז נןךשזאנעיל

 לײזען צו אזוי \וי געװאוסט ניט האבען
 ־־“פא. װי און אינטעיליגענט *ראבילעם א

 דארםען לײט טרײד־ױניאך אײניגטע
פראבילעםעז״״. ױניאן לײזען

 פו־־עזידענט האט טעות׳ן, די ־אט םון
 ילער־ םיר דארםען שארטנעזעצט, זיגםאן

 צו טײער אזוי װי געדענקען און נען
 זוי און מניאמיזם פון שאהן די חאאטען

 װאהיל דעם טאר טרײ ארבײטען צו אזױ
 םיט״ ברײטער דער פזן בעסטען אח

נ^ידערשאפט.
 און װארים זזאבען םיטגילידער די

 זיגמאן, ■רעזידענט אפלאדידט הארציג
 האבען םיטגיצידער די <וי נאכדעם און

 טרײזזײט פון שבועה זײער אאנעגעבען
 וױיגדאחד איז אינטערגעשאנעל, דער צו

 נעװא־ פארגעשטעאט נרינבערג זידענט
 אויםגע־ איז און סיטגילידער די רע^םאר

 װא־ זעילבער דער געווארען־םיט נוםען
ענטוזיאזם. און ריםקייט

 אין נעחזדט האט גרינבערג ברודער
 פרעזידענם װאס ציניע, זעילבער דער

 מיט׳ן באסאנט זײענדיג און זעטאן,
 אויף אפגעשטעאט זיר ער זזאט <אקאל,
 איז און אויםטואוננען אאסאילע נערױםע

 געשיבטע אביסע< איבערנעגאנגען אויו
 אדםײ ?ינקער שארגאננענער דער םון

ךער־ האט ער װען און ניסטראציע.

 מנמירס 91 ממל
צום ועמנאפען

w v m
 דעם פארקוםען װעמ עלעקשאן
29 vםארםש. טען

נע־ צײם לעצםע די ה*ס 91 לןופאל
 עם און ברענם׳פ־םיטיננןן שעהנע ה*ם

 כאםי־ ברעננמדסיםיעען די אויוי וײנ«ן
trvJ ס^נווענ־ צום דעלענאטען נעװארען
ו•

 קא־ אבדזמעתש^ז און עלעסשאן די
j»ns איז באראױ םעקרעםאר ײזיכע פון 

 דאנעײ לעצסצן נעטיטעם האם טימרםטן,
Kfer נייעז דעלענאטעז םאלנענדע די און 
:כ»<אט אוים׳ן ארויזי

 סםײו, אםתר בארקאוױםש, ליקאסי,
, לי מ  יאנקעלע־ םעוא נריגבער^ מ. מ

וױםא.
 דאנערשטאנ, מארמוםען װעם אלעסטאן

 םון אפיםעם די אין צםען,9 חנם טאדטט
 אינטערניישאנעל ,דער אין ײניאז, ד«ד

 און םטריט, «16 יתסט 3 אױאיסןורױס,
IKoppd 219 אפים, בראנזווילער

Uij

 ער מעשים^איז םאישע זײערע םאנט
 דײ םון געװארעז אפיאדירט שטארק

סיטגאידער.
 מיט־ די גערעדט אױן האבעז עס
 א. אברעהם, װ. דרעזינם<זי, ס. גלידער

 וו. וױאקעס, מ. ענגעיל, א. טארטשינםקי,
 עס װישנעװסהי. ד. לופא, וג פילעטט,

 נײ־ער־ דער רײדען געזאיט אויך האם
 אזוי אבער דרייױן, מענעדזשער ײײילטער

 ער האט שפעט, צו געזוען איז עס וױ
 אר• צו פראםיס א םיט באניגענד זיך

 דעם פאר יאהר יעצטע ראס װי בײטען.
 טיטגילידער. די פאר בעסטען און ײאהיצ

 אמת׳ע םזן רעפארט שעהגער א און
 צװיײ א אפגעבען ער וועט אױפטואונגען

מיטגילידער. די פאר יטאי טען
 צוגע־ אויך איז םיטיגג דעם אויף

 און בלוטעז, שעפער םון געװארען שיקט
 באגרי־ דורך האבען שאם־םיטגילידער די

 טים םרייד זײער- אויםגעדריקט סועען
 דעם פון באאםטע נײ־ערװײ^טע די

ל ילאהאא.
 די זײגען םיטגאידער פאאגענדע די

 : 38 יאקאא םונ׳ם באאמטע ערװײיטע
 מענעדזשער, און סעסרעטער דרײזין, ב.

.טשערםאן. ריע, .ל ברודער אדן
טײטגלידער,• באארד עקזעקוטױו

 ח. טאדטשיגסקי, א.' םעטעני, ב.
 אבראםא״. נ. בארבאװאי, א. גארדנער,

 בילא״ א. ראהטי, ב. בענעטש, ם. ײיטש,
 זעליג־ װ. רעזניקא^ ם. העסס, א. זעס,
 באנאר, ז. לאריע, וג טערעסקא, ז. םאן,

 ס. ררעזינסקי, ס. באילזי, ל. בעניס,
 םימער, א. זשײקאבס, א. עדעיעטײן,

 קאריט, ס. בראונסטאז, ר. פאװיליםעה, ז.
 א. גענאװעםי, נ. געררי, &. רײזבערג, ל.

 שװעסטער די און פיטשערט ז. גאילוסיא,
נאילדבערנ. און בערנשטײן

 סלאוק ,9 יאקאי םון עסועקוטױו די
 ארויסגע- האם יארק, נױ פון םיגישערס

 גרײטער אין םעטבעים אילע צו שיקט
 *:in םאמעגדען דעם יארק נױ

ברידער: און שװעסטער
 \ועט ,1928 טאי, טען7 דעם טאנטאג,

 די אנפאנגען זיך םאסס., באסטאן, אין
 אינטער־ אונזער םון <ןאנװענשאן טע19

נעשאנזנל.
 טון פארילאמענט א װי אזוי שונהט

 קער״ -העכסטע די איז רעגירונג ילאנד א
 פאר געזעצע מאכט װעלכע פערשאםט,

 פון קאגװענשאן די איז אײטואוינער, די
 העכסטע די אינטערנעשאגעיל אונזער

 פא־ די באשט׳מם װאס אינסםיטזשאן,
 זועלכע ױניאנם, <אקאלע די פאר ליסיס
 פאסט און אנגעשלאסען איהר אין זײנען

 די פון װאהילזײן דעם יםאר באשייסע
ארגאניזאציע. דעד םון כױטגילידער

 פרי־ די אין װי םעהר יאדזר, דעם
 וױבםיג קאנװענשאן די איז הערדינע,

 םארלארענעם אוםגויטיגען דעם צויליב
 האבען סאםוניסטען די װעיצכער סטרײק,

 אינדוסםריע די נעבראכט און אעעםמזרט
 םײ צושטאנד. דעםאראליזירענדען א צו
 װאס פארבעסערוננען, און געוױגסען לע

 ביוטיגע די דורך נעװאוגעז •האבען םיר
 איז, 1919 און 1916 ,1910 םון קעמסע

 די יםון ארבײט שטערענדע די דאגק א
 גע־ םארניכםעם װי באילד גןאםוניסטען,

װארעז״
 האילב. א און יאהר לעצטען דעם םאר

 נע־ רעארנאגיזירט איז ױגיאן די װאס
 פארבעסע־ צו נעילונגען אונז איז װארען,

 טראץ שעפער, די אין צושטענדע די רען
 װאס פראפאגאנדא, אוםגעילוספערטע די
 געגען אן :אך םײזיען קאםוניפטען די

ארגאניזאציע. דער
 אוי• די אםבאטייאכט אין נעמענדיג

 צום מיר קומען םאקטען, בענדערםאנטע
 םון קוםענדע״״סאטוענשאז די אז שילוס,

 זאגען םוזען װעט אינטערנעשאגעיל דער
און םיטילען נעםינען און ײאיט איהר

 אינדוסטריע די צוריקברעגגען וועגען
 דארמען סיטג^ידער אונזעחנ וועילכער אין

 פאםיליען, זײערע םאר <עבען א מאכען
 דעם יםאר שםאנד םרױזעריגען דעם צו

 װגיאן, אונזער םטרײת. םארלארזןנעם
 און גדעסטע די געװען איז װעאכע

 ארבײ• אידישער דער אין שטארססטע
 אוג״ סוז אםעריקא, םון באװעגונג טער
 באקוסען צוריק אוטשטעגדען א<לע טער

פלאץ. אםאלינען איהר
װי• םוזען ארבײמסגעבער אונזערע

 צױ איז װעלכע ױגיאן, אונזער אז סען
 שטאך• ריזיגער א פון זאפענגעשטעלט

 אין ארםײ, דיסציפליטרטער און קער
 םארטײ• צי םאםענט יעדען צו בארײט

םאזיציעט. געװאוגעגע די דיגען
 װעט איהר ברידער, און שװעסטער

 אין אז אוגז, םיט אײנשטיםעז דעריבער
 דער צו דעילענאטען םאר װאוזילען די

 די באםײליגען זיך טוזען קאנװענשאן
 עהװײלען און םיטגילידער צאתא נרעסםע

 םערזא״ םעהיגסטע און פאסענדסטע די
 דעם םארמרעטען זאילען װעלכע נען,

 םון און 5<א<זאי אוגזעד םון שםאנדםונקט
ארגאניזאציע. גאנצער דער

 םון דעילענאטען פאר װאהילען רי
 םיט״ פארקוםעז װעילען לאקאל אונזער

 םון ,1928 םארטש, טען28 דעם װאך,
 אין אזײגער 8 ביז פריה אזײנער 9

מ די איז אװעגט, ענ ^ג םלעצער: פ
עוג זעהםםע 725 האיל, ברײענם

באאדד, דזשאינט דעם םון אפיס אין
םטריט. טע25 איםט 130

ױניאן, דער םון אפים דאוךטאון אין
עװענױ. צװײטע 33

 אײער םוט און םאסען, אין סומט
 צו און אמאגיזאציע דער צו םיליכט

אלײן. זיך
נרום, ברידעריליכען םיט

,9 לאקאיל ױניאז םינישערס קילאוק
י. .n ג. <. א.

טשערמאן. קאוםמאן, .ל
םעגעדזשער• <ןוירצטאן, נ.
סעהחנטער. קאהען, א.
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 אדכײםער זוןןדנס ױני»ן
 מנסדאהסיננ ױ פון

 פןוזיכ־ זײן צו שעפעד
״פײדל׳ דער םים סע

גע־ איז הײגסיגע און װאך לעצטע
 רי םיט לאסאלען אלע אין ביזי א װען

 איבעד קאנװענ^אן. דער צו דעלעגאטצן
 גאגצען דעם איבער שטאדט, נאנצער רער

 חאט דיםטריקט טאכער דרעס און שלאוק
 טע־ יעדער װאהלזון. די סיט געקאכט

 םארדינסטען האט זואם סעםבער, טיגער
 טעטיגחײם, ױניאן פאר ױניאן דער אין

 יזײן צו כבוד דעם האבען געװאלט דזאט
קאטוענשא!. רעל צו דעיענאם א

 דעם אין ראילע א געשפילט האט אלץ
 חנ־ קאנווענשאן פאר קאטפײן הײנטיגען
 באגייסטערוגג ענטוזיאזם, יעגאטען.

 וועס עס וועי• זיך וועטען און פאיליטיתס
 אבער •תזידעגם. נעססטער דער זײן
 געוחנן איז אלעם דעס פון חכל סך דער

 אינטצתעשא״ חנר אין אינםערעס גרױם
 א שוםען יאוזר חײגטיגס וועט װאם נעל,

 סאנ־ םער19 רעד צו נורייע א שםאלצמ,
םאי. טען7 רעם כאסטאן, אין ווענשאן

 נאך םטאפט תאמיםע ארגאנתײשאן
שנת ארכײטעז פאר שעפער 48

 אר- גיט םאג ח#לנען « מים כאשטראפט שעפער די פון םלאכות בעל די
 סקעבישער — קאכדםע. גרױוענם דער צו גערופען ווערען און בײטען

 דער און סקעכס סעם א גאלעבאס א אן כאם תאאלאן קאכדסאר
 אויטםאכען קאנען גיט ססעבם׳׳װעלען אז איחם ענםפערם באלעבאס

 דארםען און פענםםער אױס שלאגען קאםוגיסטען — ארכײמ. זײן
דערפאר. באצאחלען דעתאך געבאך

 װאד א געװען ניט אויך איז זואך רי
 כאטש ױניאן, דער אין פאפױױטעט םון
 אין םלאו אביםעל געװארען איז עפ

 באארד דזשאעט די זזאט שבת םרײל.
 גע• האט און ררײװ א נעםאכט װיחגר

 ^אםיטע אתאניזיישאן די עדםאלנ. האם
 שעפער, 48 אפנעסטאפט ײאך די ןזאט

 אר־ געפונען ?ײ האט טען װאס דערפאר
 האבען, ארבײטער די שבת. כײטענדיג

 פאר״ ארבײם, דער םון אפסטאפען חרך
 ערשט און ארכײם, טאנ האלבעז א לארען
 דער צו ווערען גערופען זײ וועלען איצם

קאםיט^ נריזוענס
 קריגען זועט דין פס<ן זעלבען דעם

 װערען געםונען װעט װאס שאפ יעדער
 אנט^ולא־ איז ױניאן רי ארבײמענריג.

 אר״ שאפ יעדען דיסציפלינירעז צו סען
 סארלעצען •רובירען װעט װאס ^ײטער,

 פאר־ װאם יוניאן, דער פון נעזעץ דעם
שבת. ארבײסען צו זוערט

נעװא״ געםאן \ואר די אייר איז קם
 ארבײט ארנאניזאציאגס באדײטעגדע רען
 אויט״ ;יט װאך זײ אויך זזאט עם און

 כײם פאסירונגען קאםישע קיק געפעלט
 *fp די שעפער. געװיסע ארונטערנעםען

 די זײנען אשראבאםען סקעב םוניסםישע
מ ךי ®ון פאראורזאכער םי א •אפיתנ• מ

ט ל א ה נ י ס א י נ כ י צי ר א פ

ב3 טםער ,נערעכםיגקײםױ

י וווליאנקן ךי £ ײס1  יער־ .#*לעראנץ״ 1י
»*עלזג , בריװ). (

 *ר־ יער ביי ױס#ן דרןסםאנעו די & «ײם
vo — ביי• '̂bd  • m.) 8 ל»ת. «ין —

. . ^ סאילאז ב. ?. ■B — »*»ײלונג *ילזודעלליער .4 זײם
 ביאציס״ ס. — פי«דו« אוקאנא׳ו .6 ן^ט

״גפגנםםער״. א
 • ׳צדיא*ר«עלס. »״ ?ײט

 *n —-י ואאןריקאנצר םי• אוחננ• אן .7 ײט1
לאגנ.
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 ברודער לטשל, דערצעחלם, אט גען.
 אדגאניזײשאן פון׳ם םעגעדזשער םריד,

:םעשדו אזא רעפארטםענם,
אאמעראג/ םאוץ בא םון ש*פ דער

 שא• רער סטרים. טע21 װעסט 133
 בא־ דער און שאפ ס?עב * געווען איז

 זיך זזאט איד,ם װאס געטאן האט לעבאס
 ער זז^ם טאג געװיסמן א אין גענלוםם.

 װאס ארבײםער, »? אראפגעשיקט אבער
 פארדאכט, א איהם אויןי געהאט ־האם ער
םאז. מניאן א איז ער אז

 איז ארבײטער אראפגעשישמער דער
 ױניאן אין.דער צולויפען געקומען גלײך

 דע־ אתאניזײשאז דער שאטפליעם. און
 •nDfp א ארויסנזךפיקט האם •ארטמענט

 זױ איו שא^ דעם ארגאניזירען צו טע
 אין אתיפגע?וםען איז קאםיםע וײ גאר

 אויסגע־ צינקער א האט ארײן, שאפ
 און זוינדאו גחיםע ברײטע א שלאגען

 רא- אאציס, ״געײאצד, געשריען: האט
יוניא?!״ דער פון אונז טעוחנט

 האבען און אנגעלאםען זײנען «אציס
בעד . •צאץ. דעם- ארוםגעריננעלם  דער |

 טיס םעטיזנן געמוזט דאך חאט נאצענאס
 איצט דארוי צינקער דער און ױניאן, דער

 75 און ביצעצ ױניאן א פאר באצאחצען
 אױטנעשצא• דעם פאר באס דעם דאצאר
nvm .םענסמער

רײנער, און וואדצער םון שא■ אין
 ד־ערצעחצט םםריט, ממ24 וחנםם 148

אנגע־ איז װאם ראזענצװײג, בחדער
)2 ?יי■ •ויף לוס9(

 אויס״ די געחערם ׳זיך חאכען איבצראל
w n : זיך קאכם שםאדם גאנצע די״

 קאנװעגשאן/ אינטערנעשאנעל דער איט
̂ל  אינ• די אז צײגם דאס קןןכען! ז

 פארלארעז ניס נאר וזאט טצרנעשאגעל
 גרויסע א זײן צו םון רעפוטאציע איהר

קערפעחפאפם..־ אינטערעסאנטע
אבי• געשפילט פאליטיקס זזאט אויך

 א נאר אכיםעל, נאר ניט ראאע. א סע<
 גע־ אזש אביסעלע שויז שיסעל״ ״פות

 קלאוס־ די זאגען וױ נאד צופיל. מען
 אויספרעסען/ זיך װעט ״עס —־ םאכער

 דדעסמאכער און קילאו? די אויב װײל
 װערען צו פטור נענונ <לוג געוועז וײנען

 חאס־קראנתהײט, א טון װאנדאייזם, א םון
 אויפנעפרעסען האט זואס כראגישע, א

 אינטער־ דער טון סערטעד געזונטצן חנם
m* און נעשאנעצ, ru עים,1תעת. םעשים 

 אין געווארען געהערט גיט כאך איז װאס
 זײ װעלען באוועגוננ, ארבײטער דער

 םון-דעם ווערעז פטור |p:fp מטתסא
 דער װאס •!אליטיקס, צופײ אביםעל
. באשאםען. האט <ןאםפײן

22 לאקאל ̂ון דעלעגאטען עחועלטע
 בלושטײן, םאקס שייצםאן, דזשאזעוי

̂זי, אןזרן  םאניא סויער, דזשײקאב דאשס
 שאפײ םעני םאסקאוױץ, םאסס פאדסער.

ראביג^װיץ. רזשאו און דא
.10 לאקאל ®ון דעלעגאםען ערװעלטע

̂לער, םאסס י,pבינסn דוד םא״ סטא
 זאס־ חערי נאגלער, איזי דזשײחאבם, ריס

 דזשײ- ם*ורים און םרוחליגג תד לאװםקי,
?אבס.

 ווען אפיס אץ אנזאגען גלײך םוז. םען
 צאח• אויף חערט קאנםראקטאר א

ורײסשעס. פעקטליך לען
 און סלאוס דער סון ארבײטער סך א
 אר• צו אױס קזםט ױניאן, מאכער ררעס

 די האנטראקטארלאך. סלײנע בײ בײטען
 אן אמצםײן אין וײנען קאנםראקםארלאד

 ?יײ ױי אינדוסםרת. דער פאר אוםגליס
 װאס ■יאװקעם .די זאגען, צו אזױ נען,

 בצום ביסעל לעצטמ דאס ארוים זויגען
ארבײטער. די פון

 טאר-pאנטראp באסעם די סיז סך א
 וחנח און סיזאן יעדן געבארעז וחורעז לאך

 ות״ זײ זוי •לוצים אזוי םארשװאונדעז
 חא• פארשוױנחנן ^ים נעכוירען. רען
 א באסעלאך פיאאקע די פון אײניגע נען

 פארחאחד פאר די םיםצונעםען ;אטוד
 זײ םלאכות. מנל די פיז דאלארם וױנטע
 ארבײטער די דעריבער װארענט ױניאן

 לאזען ניט זאלען זײ דאס באצייםענס,
 זײערא םארהאלטען צו באלעבאס קײן

װײדזשעט.
 פוז׳ם האלפעריז, םענעדזשער װי

 חאט ערקיערם, דעפארטםענם, .דזשאכינג
 ?*םפלײנטם ערהאלטען ױניאן די שוין
 אר־ ױניאן די און כאראקםער אזא םון

 ת צודיסצותרינען געכיט דעם אויף בײט
װיידזשעס.

 צופיצ זזאבען ניט זאיל ױניאן די אום
ןד, דער אום און טראבעל  זואס ארבײ̂נ
 זײן זאל קאנםראסכאורעל-, א בײ ארבייט

 אר• חןר םיז װײדזשעס, די םיט זיכער
 אין שאספליין זײן סאכען ?וםען בײטער

 האליע״ מענעדזשער ערקלערט — ציים,
 אױמגע־ וױידזשעס די זועלען דאן — ירין

וחגחגן. מאנט

 אינ פארגעםעז קאסזניסטען באסםאנער
̂צאזזלעז אז גאנצעז , ̂דאר דױם מעז

 גע־ זײ געגען חאם םען m זוםפ־פײגעל«ך די װי שויפשעריי » ארױם לאזעז
 איי• ױיער אין דערשםיקם װערט קװיםשען דאם — פרײם־א•. א םאכם
קאנדםע. דער צו כיכלעך זײערע װײזען זײ ווען זוםפ, גענעם

 «ר לינ חאס םלינ הוננערינע א »ז
 דעי* באסאנט. אלענמן איז ראס קער,

 הוננע־ די w פאבעל ן אונז מחאט
 דער־ םון ךןרזןחן *םאל חאס םלינ רינע

 םי׳*, אויפ׳ן צוימר םעלער » װײטעגס
 םי׳*־ א סא■ אין םרײד פון איהר זיך האט

ױ ױן געסאו  ח«ם בױנען שון םײ< ו ו
מר *ום זיד זי  דעד נעטאז. לאז א צו

מר  « אונטער נע׳ןוטאניז אנער איו *ו
ן גאול־ צום האם וואם פליג די יו

מיס־ ױ םאר פאנק אוז אונסערחאלסוננ מגצערס
כיימכס שנת חןם נרוג̂ס ד אין נליחןר

- *
 וועם װאם קאנצערם דעם אױןז נעםען אגפױיל וועלען ארסיסםען כאריטטע

םוזיק. ון4 סענץ סים אויםלאזען און אנחײכען דך
jrv לידער, םאלסס 9עעלימ און אידישע

הוםאריםטי׳שע אח אױםוואחלע! ווײאלין
t  .op’*»o»>pjn

באםיילי־ זיך וועלען נוםער תדען אין
ומל* צווישעז *רםיםםען נאוואופסץ ,נ«
 די מילער, ■ארםער ריי זײן ױןם ov כע

ניבולם?', סעם סא<רא:א, קאלאדאטירא
ײ בױר^ אײם םענאר; נאריסםער אי ױי  ו
;אתםיאר איד״מר גױתרין, «.
מ גם » m און די a n סם״״י נרו

 דעם םארטמ שנו/ נאבט, םאומען
31,  בראנקס _די ומלעז אוחר, 790 «!

u חאמן סיסגלידןר r n ימינ־ חאורלימו 
^  פ*ר םאנץ און אוגגמרחאלםונג ממ

ײי סס•נראנ יר »ין םיםגליד«ר אממחנ  יי
n v n * »  o nל ׳מחמם חט אין ן י י י  י

f סמול •אסליק pa טארמס i t אינםערװייל 
tx אח n a •ססרימ

 צע־ אווי זיך האט ,1נע?ליב« «יך ציים
 אוים׳ן נעבאו איז זי אז דארם, שלאמז

. מנבליבען. ארט
 ראסי מיר זאנען וואם ipippdm *לזא,

iw pew 1אי םלינ קאםוניםם־שער דער 
laowp• דער םון םןמח די און io*p 

:אזוי זיך לןזם םלינ גיסםימער
 חייםאן, םר. םלינ, קאםוניםםישע די •

 יונ• דער פון ?^םיםאר נעוועזענער רער
 דאם,הייסם צוקער, ליב זעהר חאם יאן,

 זשר וואם• םלמעלאד זײנע און ױניאן, די
 דעם האמן םלינ, נרויםער רער «רום םען

 Dip וווסער, סעלער צום ווושק זעלמן
 זיך זײ האבען קאנווענשאן. צום חייםם,

 ־J9P *ום הײםם, דאס צוקער, םעלער צזם
 האז k זיך בוינען פון פײל ווי וחןנמאן,

 אז םאמעסען, אבער האנען זײ נעםא^
 V םים opjnraw שםעהם צוקער דער
tyM נים זײן י1ר»ר םען און p״l פלינ 

 ארונטערנעםען; צוךע? דעם tPJyp צו
 באצאחלען דארוי םען ו» חײםם, ראס
 *ר ^נווענשאן זאל׳צום םען כדי רױם

 וזא• פלימן, דאר זײ .זײנען ווערען. לאזען
 גיס דיום קײז איז מארנענמן זיך ןײ בען

a אױי נעבאד, זײ, ז״נען באצאיט, n 
 pmw זײ אז חייםם, Dip נעבלינען, ארם
 pa mvpppp וײ און tyrunuyp *ום ניט

iy rp » ra a » *סי  vHtunrut זײ חאס ק
או נים ראם גים «ײ קאגען נ

ו גאי• .. י
« (״לו•

m
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