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אינחשאנק איבער דיסקוטירען וניאנם
פראגען הונײט̂הוען ncs עמן

רעפארטער. סטעף « םון
 ^ארטש זונטאג, אזן שבת לעצםמן

 זעתי * שטאםגעםונדען האם ,26 איז 24
 אדיטא־ דעם אין קאנםערענץ וױכםיגע

 היײ אױרוױגג װאפינגםאן דער פון רױם
 געװארען אײגבארוםען אי« וועלכע סקול,

 קאוג־ לייבאר און טרײד טמגםראל םון
ן האבען לאנםערעגץ רער אין םיל.  זי

 םאר^ירעגע פון פארטרעםער נאםייליגם
 עטליבע און םרײר־ױניאנם יארקער נױ

 שבת׳ריגער דער אויף געםם. הונחגרם
 םאר־ איז אװעגד־זיצונג און נאכטיטאג־

 אינדזשאנקשאן רי נעװארען האנרעלט
 א ארױסגערוםען האט װעיכע םראגע,

 אײנליײ רי ריטקוסיע. אינםערעסאנטע
 װאהי, םעםױ ברודער עעװען זײנען טער ׳

 םע־ אםעריקען רער םון װײס-פרעזידעגם
 ױניאן־ רער און לײבאר, אװ דערײשאן

פערלסאן. ר. נייטען םר׳ לאיער,
 אויםפירליך האט װאהל ברודער

 איגרזשאנקשאן־םראנעז די ארוםגערעדט
 לעדזשיס־ די אז דערױוי, אגגעוױזען און

 לאפיטאריסםישע די און * (ײטמור
 א געיװארען לעצטענס זײנען קאוויםס
 םון יקאםף גערעכםען דעם םאר געםאריר

 עקא־ זײערע געגען ארבײםערשאםט דער
 אײנצײ ידער אונטערדריסער. נאםישע

 אמע־ אין ארבײטער די װאס װעג, גער
קא־ די גענען קאמוי אין באזיצען ריקע

 זײן לױט איז, געריכטעז, פיטאליסטישע ־
 ארגאניזאצי, עקאנאמישע די כדינוגג,

 אינכ^ג־ איז עס ארבײטער־קינאס. םון
 ברודע. האט מאל דעם אז רעטאנם,

 עסאנאםישע אױסשליסליכען דעם װאוזל
 באגרינ גישט ארבײטער די םון לאסוי
 שטימער, געזועהנליכען זײן אױף דעט
 אםערי^ רער םון פילאזאםיע דער מים

 האט ער גאר לײבאר, אװ םעדעריישאז
 קאםו עקאנאסישעז אױסשליסליכען דעם

 נױכדשטאנדפונקט. א פון פארטײדיגט
 ײעי אמעריקע, אין אז געזאגט, האם ער

 םײ. אזוי םים אגראר־יאגד אן איז כעס
 שמימען גישט װעלען װעלכע פארםער,

 םאליטי־ דער האט ארבייטער״, די כױט
 װײנינ אי־בייטער־קלאס םון האםןי שער

 ״איבערײ ערםאיג. ארןוי אױסזיכטען
 םיר ״האבען געזאגט, װאהא האם גענם״,

 א געברױכען צו נרובירט מױן דאך
 צזיטעל •אהיםישען זעיבםטשםענדיגעז

 און באווענונג, /יא־םאלעט דער דורך.
 געװאױ גארנישט דערסיט האבען םיר

גען״.
 איגױ בײדע אז זיך, פארשטעהט

 גע־ באװײז סנאפער א וייגען םעגטען
 ערפאמריײ זעלבסטשטעגדיגער א גען

 זײנע נעגען ארבייטער־פאטטיה. כער
 אגראר״ אן איז אמעריקא אז אנװײזונגען,

 u י רי װערען דעריבער און לאנד
 אײ אםעריקאנער די מיט שסיםען גימ

 איז דאס ענטםערען,.אז מען <זןאן בייםער,
 די צװישען אוםריכטיג. ״אעגאגצען
 די צװישען װי אזוי ■ונקט םארםערס,

 זײנערםאראן עיעםענםען, שםאדםישע
ט אריםע סך א ײ  זיך וועיעז װאס #י

 שטאדטײ דעם םים םאראײניגען יגײכט
 איצט געשעהט דאס װי ארבײטער, שע\
 אױס־ רער אויך וחדט. גאנצער דער אין

 איז באװעגונג יא־םאיעם דער םון נאגג
 זעינבסםשםענדײ א םאר באװײז ןך םער
 אםעריהא אין ארבייטעײיאליטיק ׳נער
ױ  אנצונע־ שווער איז עס איר> נעגען ו

 אזוי זײן זא< װאח< כרודער אז םען,
 ער־ בײם שוין אז ׳ג<ויבען און גאאיװ
 דער־ האבען שונא דער זאל שאס שכ$\

 דער פון םאסטיק די געווארען. שאסען
 איז רײבאר אװ סערערײשאן אםעריקען

 א םון םארזוך דיזער װי למער9 פי<
 ארבײםער־אאליטיס, זעיבסםשסענדיגער

 רי האט רעזויזטאםען א סאר װאס און
 אין 1 אױפצואוױיזען כ אװ ם. א.
 אויפ״ ני^ם תים םעז קאן טא; אײן#

 סאן וואחיקאטיײן אײן םון איז בױעז״
 ענטנײוטיגע אדער ערפאיגען קײז םען

תגעו ערווארטען. נישט יײז
 האט חופעראט װאהל׳ס ברודער

 איג־ און לעבהאפטע א ארױסנערופעז
 כא־ דאס און דיםקוםי^ טארעסאנטע

 דאס, געוועז איז דערבײ ראהםעריםםישע
 פראגען־ און רעתער סיינסטע n װ^ם

 הא־ ױגיאגס אםעריקאנאר פון אאאנמר
 זעלבסטי א פאר ארויסגעזאנם זץ־ בען

 וחניכע ארבײטער־פאױיטיפ, שסאגױגע
n מאס  p n ,איכד זועט װאס אײגןױגע 

ח  קעםםען *ו ערםא<נ םים וי
קא*י־ די םון איגדזשאגקשאנס ד•
\n r .דיס- םיינססע די קאורסס 

 ארױסגע־ אויך זיך האבען ^ואאנניין
אי םען אז דזנרפאר, ו*נם  איגנארײ ז

 געריכ״ די פון אעדזשאגקשאגם די חנן
 םיחרען װײםער ריקזיכםםיאז איז 0«

w n .מ די קאסוי  ומנרגמאן םר. פח חנ
ם י  אז םאר מגאאאט בצסער סך א מ

 א םאר װי יאיערס, ®ח אױדיג^רײם
ט אדחנננו. <|ר*וי״ימי#ן T זזי I 

געזעצ^ײ חנר סיס ױגמ

 גזד ווערען• אנגעװענ^ט זאגאר רארםען׳
סםרײקס. אנטי־אםעריקאגער גען

פערילםאן, םר. גישט רען ווײס צי
 יערען קאורםס די װערען אזוי, אויב אז

ײ װעלכען סטרײק,  אוג״ װערען װעלען ז
 אנטײאםע־, איס ערקיערען סערדריסען,

 גישט קאנען כױר סטרײקס^ ריקאנער
 אגטײ^םעריקא״ און אםעריקאנישע קײן

ױז װײסעז מיר סםרײקס. נישע  פזן בי
י ארבײםער״סםרײסס

 ארויסגע״ דאן א*ז נערלמאז <איער
 און ױגיאנס קאםפאגי די געגען טראטען
 געגענ״ א אנצוםאמעז געראטען ענרייך
 כאפײ צװישען םארשטענדיגוע זײםיגע

ארבײט. און טא̂י
 די געווען איז אינטערעטאנט זעהר

 ארבײטס־ װעגען באראםוגג זונטאגדיגע
 גע־ אײנגעלײטעט איז זי לאזיגקײט.

 קא־ םון טײלאר, פדאםעםאר םון װארעז
 דעם םון און ױנױואירסיטי לאםביא
 גע־ םר. נױ־רעפאבליה, דער םון עריטאר

 אױף האבען רעדנער בײדע סול. ארג
 באלעה• און אינטערעסאגטען זעהר א

 דאזײ די אװעקגעשטעיט אוםז רעגרען
ײ קומט עס א\ן םראכעז, גע  בא״ א ז

ײ װאס דעדםאר, דאנה זונרעדען  הא״ ז
 דער םיט באגוגענט ביויז נישט זיך בען

 םרא־ דער םון זײט אקאדעםײטער רײנער
 אויף אננעוױזען אויך האבען נאר גע,

 צו פראגע רי אזוי װי שריט פראהטישע
יעזעז.

אײננע־ האט טײיאר פראפעסאר
 דרײ אין ארבייטסלאזיגקײט רי

ארבײטסלא״ סיזאן )1 :האטעגאריעס
 ארבײטסלאזיג־ פעריאדישע )2 זיגלײט;

ארבײטסלאזיגקײט. טעכנישע )3 ;:ײט
 ערשטען םון ארבײטסלאזיגקײט די

.pr אר־ װאם ארבײםער ארע אן רירט 
 האבען און סיזאךארבײט 'בײי נײטען

 צאהל באשטימטע א יאהד יעדען כלויז
 קאטעגא״ דיזער םאר א-בײטס־װאכעז.

 טיײ פראםעסאר זעהט ארבײטסלאזע ריע
 יעהר־ פאר קאםױ אין אויסגאנג דעם ראר

 זא־ ארבײטער די כדי װײדזשעס, ליכע
?ויםונגס־ באשטיםטע א םארמאגען יען

 ארביי־ די פון וחגט דאם גיז קראפט.
 גע־ דארןי וועחגן, אויםגעקעםפט טער

 אינ־ סלאזער6ארבײ אן ווערען שאםען
 ארבײ־ די זאיל װעלכער שורענט״פאנד,

 יצעבען צום םיטיען םיט םארזאמען מער
 זיך האט ער םלעק־סיזמ. דעם בעת

 אינטערגײשאנאל דער אויף פאררוםען
 װעל־ ױניאן, נוארקערם גארםעגם לײדיס

 איז אגפאגג אן געטאכט שוין האט כע
 קליװלעגדער איהר םיט ריכטונג דיזער

,סיססעס.
 ארבײטםלא־ םון מין צװײטען דעם
 באגרינרעט טײלאר םי. האם זינקײם

 מארקסיסטישעד באקאגטער דער םים
 אױםגעװי־ האם ער תריזיסעדםעאריע.

u אז זען n, פראדוק־ מאיימאליסםישער 
 םאר איע ארויס װםט ציאנס־סיסטצם

 קרי־ דיזער הריזיםען. פעריאדישע יאחר
 רורך װעחגן געלעזט נאר אלזא, סאן, זיט

 ניט־געזונםען דעם םון באזײםיגוגג דער
 אראדוקציאנכדםיסטעם. קאפיםאאיםטחשען

 ״אויך אבער װײט טײלאר פראםעסאר
 דעי׳ קאן ארבײטסלאזיגקײט דיזע אז

 רע־ דער דורך װערען געלעזם נאר װײל
 און אנטװיקלען דארןי וועלכע גירוגג,
 ארבײטס־בימער איהרע פאר שאםען

 דורך למשל, װי, באשעםטיגונגען, נײע
 דורך (הייװעיס), װעגען די אויסבעסערען

 אינסטיטוציעס, געזעלשאפטליכע בויען
אונטערנעםונגען. אנדערע דורך און

 ארבײטס־ םון קאםעגאריע דריטע -די
 ארבײטס־ טעכנישע די — צאזיגקײם
 װאס דערםון, שטאםט — לאזיגקײט

 םאשי־ נײע אלץ אגטשטעהען עס
 אויסגעבעסערטע די דורך און גען

 דוײכט, דאס ארביײטס־םארמען, טעכנישע
 די פון פראדוקציאנס־שטײגונג די דורך

 ארב^מס־ די לאן מײלװײז ארבײטער.
 קוי׳ א דורך •װערען געלעזט לאזיגקײט

 גרעל א סך א ארבײטס־טאג. צערען
 צו כדי — האבען האנען װירקוננ סערע

 — ארבײטסלאזיגקײט די םארהלענערען
 העננם דערםון װײל װײדזשעס. העכערע

 אר־ ברײטע די פון קויםסקראםט די אפ
 א אין םאלהס־מאסען. און בײטער־

 םאר־ םארדיגען ארבײטער די װאו לאגד
ײ האנען גוט, העלםניסמעםיג  םעהר ז

 םרא־ די םון פארברויכען און קויפעז
ײ װאס דוקטען,  בײ אויס. ארבײטען ז
 ארבײטער די קאנען װײדזשעס קלײנע
 אר־ די איז דעריבער און קויפעז װײניג

אײס״ די װײל גרעסער, בײטסלאזיגקײט

ביײמנן יראדוקטעז געארכײטע
 א םארשםענמיד הערשמ דעריבער און

ארבײטםלאזיגקײם. גרעסערע
p 'p מ רוודיהאיע באשטימטע ע(י  י

 דער אין ארבײטסלאזיגקײט דער םון
 ®סנםעסאי האם געזעלשאפם, איצטיגער

 ׳גע• גים זעלבםטפארשםעגײיה טײלאר,
 דאדגער חט־ איז איז און געבען קאנט

d״־ פיט צוזאםעגגעקוםען זיך םראגע p 
 :ועי־ םול, געארג מר. רעדנער, צװײטען

 א״צטיגןןן איז אז געזאנם, האט כער
 אםער־קא איז םאר»| זײגען םאמענט

 די -אז און ארבײטםלאזע, םיאיאן םיער
ר pn ליגט לעווננ װיכטיגסטע  אונ• ח

 אר* די װאס אינשורענם, איספלאיםענט
 רע״ דער םון םאז־ערען ץיארםען בײמער
 אײ- איז דעריםאל איז דאס װי גירונג,
ראפא-

 די געויארענט האבען רעדנער בײדע
ײ אויב אז .ארבױםער,  נישט ץיעלען ז

 אר״ די פאר מאן צו עםװאט אנהויבען
 וועלען ארבײםער־םאסעה בײםסלאזע

 םארשטײט מאפיטאלים^נן, רי טאז דאס
 װי ארבײטער־פרײז, טײערען א םאר זיך,
ײ  קאטפאני״ די םים געטאן דאם האבען ז

ײ ױגיאנם.  דערמיט, געענדיגט האבען ז
 איצם אױך זיד םוזעז ארבײטער די אז

 אלד־אײדז^ םאר קאמןי איז ארײגװארםען
אינשורענס.

 ביאלעה״ און אינטערעסאנטע דיזע
 W כעםירם האבען אויסםירוננען רעגדע

 דיסקו״ אויםפירליכער און ברײטער א
 אויך זיך האט עם װעלכער 4אי ׳סיע

 שוועס״ באטויליגט אויםפירליך זעהר
 דעם םון דירעסטארין די ^אהן, םאני טער

 דער םון דעפארטםענט עדױקײשאנאל
אינטערנײשאנאל.

ױ אזױ טו הײ^< דער אץ נו
 ארייסנע״ חאט רעסטאראנט־סיפער א

 םיר *ביי :װינראו איז סאיז א שטעלט
 מט אזױ עםען צו באקוכרען איהר קענט
א ױ ל זײם״Tרyדpו
 pgo די ער האם שםעטער טעג םאר א

 פ#סםײ א איהם ̂םרענט ארונטערנענומען.
מער:

 ״y געטאן דאס איהר האט ^פארװאס י
 חנטטא־ דער מנםםמרט װײםם״, ״איר .

 םענ־ די אז באםערקט האב ״איך ראםאר,
 און אפנעשםעלט זיך האבען װאס שען

 באלד זיעמן סאין, דעם איגעתעלעזען
אגטלאםען״.

מױראד ®עדגלײכסו
סיגארעטיןצן עהגליכע געװ כייסו
̂ן װןיפו איהד אץ אױסגןיפינ

 געװעהנ־ פארם. אין אוואל איז םױראד—.ו
קײלעכדיג. זײנען סיגארעטען ליכע

• zאראטאטישע, ױינע, ענטהאלט -טיוראד 
 געװעהנ־ װעהרענד טאבאכ טערקױנזע

 געטיש־ ענטהאלטען םיגארעטען ליכע
טעטאבאק.

• ,

 וױ טאכאק מעהר ענטהאלט טיוראד—3
סיגארעטען. קײלעכדיגע

 םאדערט עס וױיל גוט, ברענט -טיוראד4 י
 9צ ציהוננס־קראםט װענעער זיד

חיכערען.
ת!!'ערמרישענד. און קיהל איז רױך -מיוראדם6 זןגמוןמאמ

 pm אז ניט״ איהר נצויבט
 ענר װערטח איז סיגארעם

 •עד סעחר םענם גיכע
 סיגאי־ אגחנרע ווי באקם
. 1תםס

«r תחנד אריעג̂נ איו ױז יײראפא מגפרײ 
 קײנ־ לײחמ וײ jwrruro תימרס מצלכץ^תיממוסיסאתםש״

 חימא״ •רונײש תאמ־אויפחננמס n• irm חיפממ •ח גי• םייי
ױוי m סמחיד  אײך nwm ציחימ אײגימנ װאר̂ז תחן ותם י

ן ןײנס ןיו ןײגןן, ןײ פד«ריאמנד אח מיחל װי אימחוײמן ו ו
סיניתממ• jnjrrM n« אנחנײ ̂ניטמו יױו
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 װעט קאנווענשאן — באר־אח.. םעקרעטאר זאגט נעטאכט, שױן םארבערײטוננען נױטיגע אלע

ארבײטער״ אנדערע םילע און קאדזאן, אב. גרץ, פרעז. — האל. מיחישענס גרױסען אין זיץ דעלענאטען. די אדרעםירען צן אײנגעלאדען פיהרער •
 באראח׳ס ׳ סעקרעטער גענעראל -לויט

 םון רעדאהציע דער אין ערקלערונג אן
 אלע עױן זײנעז ״גערעכטיגסײט״, דער

 חיםטא־ דער צו םארברייטונגען נויטיגע
 אינ־ דער םון קאנווענשאן טער19 רישער

 בלויז איז עס געםאכט. טערנעשאנאל
 העדקװאדערס די װאו באשטיםט ניט נאך
זײן. וועט אינטערנעשאנאל דער פון

 לא־ 76 וועלען קאגווענשאז דער אויױ
 שטיכד און װארט זײער האבען לאלען
 210 םון םארטחגטעךשאםט א דורך רעכט

 װעלען עט׳ וועלכע צװישען דעלענאטען,
 פארםרעכער סאונסיל דיסטריקט 2 זײז
* םאדםרעטער. באארד דזשאינט 6 און

 די זײן זיכער װעט לאנװענשאז די
 אינטערנע־ אלע םון אינטערעםאנטסטע

 ןוויף וועט עס האנװענשאנם. שאגאל
 ווערען אויםגעקלערט קאנװענשאז דער

 לעצ־ די םאר געשיכםע אינטערגעשאנאל
 פא־ און בכיל יאהר עטליכע שעהנע טע

 בםרם. יאהר צװײ לעצטע די םון סירונגעז
 עקזע־ דזשעגעראל דער פון רעםארט דער

 היבד א װידקליך זײן װעט באארד קוטיװ
 פא־ אינטעתעשאנאל םון בוך טארישער
 ארבײטער גאנצע די וועלכע פון סירונגעז,
לערנען. עטוואס קעגעז װעט באװענוגג

גאנ־ די האט אינדירעקט און דירע?ט
 געהאט לאנד םיז ארבײםער־באװעגוננ צע
 םארבינדונג גרױסמ א שײכות, גרויסע א

 אינטערנעשא־ די װאם קאסף דעם מיט
 פאליטי־ » געגעז אנגעםיחדט האט נאל
 גרוםע א װי גרױס איז װאס פארטײ, שער
 דאםינירע; םונדעסטװעגען װיל װאס און
 אמע־ םון ארבײטער־באװענונג גאנצע די

* ריקא.

 סאמף אוגםארסײדליכען דעם אט דורך
 דורכגעםאכט אינטערנעשאנאל האט־די

 לע־ איהר pא קריזיס שווערססעז דעם
 קרײ דעם האט זי אבער בענס־נעשיכטע,

אלערלײ בײגעקומען איז און באזיגט זיס

 דער צו זי.קומען וועט איצט און םכנות,
 קאמםס־ דגערין, שטאלצע א לאנװענשאן

 םארבעסע־ טאג־טעגליכע די םאר םעהיג
 א*ז זי װי מיטגלידער, איהרמ םאר רוננען
אםאל. געװען

אפגעהאלטען שה האכעז לאקאלען אלע
דעלעגאטען ערװעהלט את װאהלעז

י ■■■ ־ ——►**■■■*■■•י■* •
־־־ עלעקשאן. 2 לאקאל אץ באטײלייגמ זיך האבען מיטגלידער חוגדערט 23

ט צרױםער • .23 לאקאל אין װאו

W דעלע* קאנװענשאן םאר װאהלען 
 נעענ־ פאלטיש שוין זיך האבען גאםען
 ארײנ־ שוין האט לאקאל יעדער דיגט.

 סעס״ צו דעלעגאטען צאהל זײן געשיקט
 הא־• ?רעדענשעל ךי און באראף, רעטער
 אי־ ארבײט אן האבען באלד װעט ס*טע

 דעלענאטען די םון ליטט די בערצוסוהען
ײ זײנען צי זעהן און  1&י געלײםערט ז

 אינטעמ דער געכען םארבדעכעז און זינד
ײ כדי נעשאנעל, ײז דואח זאלען ז  צו ז

לי־ און האל קאנװענשאן אין זיצען  באט̂י
שטיםע. און זוארט זײער םיט זיך גען

 דער »ז ערקלערען, קױם דארםען םיר
 אײנער געװען איז סאםםײן האנװעגשאן

 ניט האבען עט שטורסדיגסטע. די פון
 און דאנסען, צו גאט אישוס, סײן געםעאט
גאנץ זאגאר זיך וזאבען נרופען אײניגע

 אומםאראנטװארטליךיאויפגע־ און נאריש ־
 םארשםי־ נארישע אלע די אבער פירט,

 דער אויף םיר, ערװארטען װעלעז, לע
 דער װערען. בששים בטל לאנזוענשאן

 טיטגלײ מאסען גרויסע װאס איז, עיקר
 װאה־ די איז באטײליגט זיך האבען דער
 םיטגלידער די אז צײגט דאס און לען

 ױגיאן. זײער טיט זץי אינטערעסירען
 סיכד זזונדערט 23 האבען 2 לאקאל אין

y באטײליגט נלידער r װאוזלעז. די איז
 אויןי זיכער זועלען דעלעגאטעז די

 אײ אלע די םארגזןסעז קאנװענשאן דער
)2 זײט אויןי (אזלוס

 ער־ אן אוין» פאדםר»םען ױניאנם פארשידענה 23
םענםער העלם יוני&ו פון סאנפמרעמ פאלנרײכען

אלגע־ pK און רעגען גאס דעם סראץ
 סאנםע• דער איז וועטער, שלעכטען טײן

 םענםער העלטדז ױניאן דעם ®ון רעניו
 דעם אויף ערםאלג. גרויםעד א געװען

 םאר־ געגומען אנטײל האבען קאנםערענץ
 זיך האבען און ױניאנס 23 םון שטעהער

 שטיצען םאר ארויםגעזאגט ענטוזיאסטיש
 טעטיגסײט דער אין בעםען אנטײל אוז
 םא־ ווון םענטמר העלטח ױניאן דעם םון
ערםאלג♦ אן םאר ארגאניזאציע די כען

פארצײכניס אינהאלט□
.14 גוםער ,גערעכםיגקײט״,

O
□

 רובין• ד. — 8 לאקפל אין .2 זײמ
יעס, קאנװעגשאן .8 ?ײט  אב. — דיסק̂ו

ראזענבערג•
א. ם. — י«לוגג8א| יילאדעלפיער .4 זייט

יאלין.
 ביאליט״ מ — !ײדזש שיקאגא׳ר .6 ?ייט
 ״נענגסםער״ א
 ׳*דיאאריעלם. .6 ?ײט
 אמעריקאגזד סיט אװענו אן .7 זײם

4ל — (*לום)
 קורינכמי גא«ימז-־ם. *יי• ױגיאן .8 זייט
 ןײעם #רגיופןר איגאערגאזיאנאלצ .9 זײם

 ויאונחגר נראסאןר חןר ;חעלין .0 —
, •t ־־׳* (•יליײאז)

k« ■J£♦1*1

 םאר- אלע םון איז װאס ענטוזיאזם, דער
 ארויסגע־ קאנםערענץ דער אויוי טרעטער

 אינ־ דער םאר צו זאגט געווארען, װיזען
 ‘ צוהונםט. ערםאלגרײפע אן סטיטוציע

 האבען ארגאניזאציעס םאלגענדע די
 :גענומעז אנטײל האנפערענץ דעם אויןי

 םאר־ ױנ;אן, לײבאר םענטראל די
 דזשאינט ;סװין דזשײמס דזרך טראטען
 העפםיײ און חעט קלאםה םון סאונטיל

 דזשאינט גערטלער; י. — ױניאן סערט
 ?לאדינג אמאלנאםײטעד פון באארד

 טרײד וױסענם מילער; א. — װאירקערם
 וױםענם שנײדערםאן; ראז — ליג ױניאן
̂ג לײבעל ױניאן  טײטעגבוים; סינגי ~ ל

 ױניאן טיפאגראםיקעל אקזילמרי װימענס
 ױנײםעד ;הארװח םרפ. — 6 נוםער

 ױניאן אפערײטארס און מרימערם העט
 םון בראדערהוד ;םריםמן ט. מרס.

 ױניאן מלוימןס םטיםשיפ אח רײלװײ
 פאט^נגרײוחורם ;מאםח טשארלם —

אן  םײסערס נעהווער רינגםטאןן י. — ױני
 אפאלסטערי ;גאטערםאן עד. — ױניאן

 דזשױ ;שםיד ם. א. — ױניאן ארבײטער
 ביע^סלי; סעם — ױניאן װאירסערס לערי

 ראבערט — ױגיאן װאיומ*רס םעםאל
 ^אהן; א. ־— ױניאן בו<אןיפערס ;נאלען

 מש. — ױגיאן אסיסםעגט •רעס יארס נױ
 ס. — ױניאן דמםערס פאר ;סאליװען

 בומ אאקעט אינסערנעשאנעל קראל;
 ;סאלע און פאס̂י — יוניאן ארבײכתר

 לע״ *. — ,ױניאן םײקמרם קײם ם1ם
 ױניאן טיפאגראפיקעל חיברו חנרםאן;

 וױיסט כאיס ש\ירש, תבראװ; זו. ׳—
 ;גוז ג. ־— װניאן ארביימעד פאלאר און

*h u m t u w וואיר- גארסענט לײתם

״ י .............................................״

 פלאנפ כארד דזשוינפ
 ם$)י .זפען נרױםעו

ױספונ
דער פון באפרײאונג אײגענע אונזער

 אויך װעט באנדע •םאליםישער
װערען געפײערט

 באארד דזשאינט לעצטען דעם אויף
 א אפגעגעבען לאםיטע די האט םיטינג

 םאר אראנדזשסענטס די װעגען באריכט
 דעם טוב ױם אינטערנאציאנאלען דעם

 ניט נאך איז קאמיטע די מאי. טען•1
 זאלען צי םארשטענדינוננ א צו געקומען

 ױם־ דעם באזונחןר פײערען לאסאלען רי
 געםײערט זאל ׳טוב ױם דער אדער טוב

 p»^ אינטערנעשאנעל דער םון װעויען
 יערענ״ לאסאלען. אלע םון הילף רי דורך

 גע״ אראנדזשםענשס די װערען םאלס
 א אויןי זאל טוב ױם דער אז םאכט

װעיעז. געםײערט ארט גרױסארטינען
געצײל־ פאר א פאראן בלויז איז עס

 אין אבער טוב, ױם דעם צו זואכעז טע
 װאס לאטלטע, די װעם װאכען םאר די

 עדױקײשאנעל דער םיט צוזאםען ארבײט
 אלעם אינטערנעשאנעל דער םון לאםיטע

 צו זאגט סאםיטע די װי און אראנזשירען,
 טוב ױם דעם פון -םײערוננ דאט װעט
 די א.*ז שעהנסטע די זים אײנער זײן

 pn װעלען מיטגלידער אינטערנעשאנעל
 :זאכעז צװײ דעמאנסםרירעז טאג דעם

 גרויסען צום טרײהייט זײער ערשטענס,
 םאר־ די פון באםרײאוננ םון אידעאל

ױײ אוז םאסעז׳ ארבײטער שסלאפטע  צו
ײ טעלען טענט,  טופ ױם איז,דעם זיד ז
 באפרײאוננ אײגענער זײער מיט םרײען

 האט װאס באנדע, פאליטישער דער םח
 צוריל האלב א און יאהר א מיט ערשט

 אינטערנעשאנעל דער אין געװעלטיגט
בםרט. לאהאלען די אין און ככלל

 לייפ װניןן גענען ז«נען עדות הוםם וואם כאלעכאס
פארפיהרם איהם האנען ״רנקע״ אז ערסלעהרט

 האם קאפלאן קאםיםאר דער װאס ארבײט שטיק פון אגריםענט םהעב צײגט
 איהם בײ האבען ארכײטער די װאם צײט דער אין איהם םיט געםיינט

/ געםםרײקם.

ft * .י■

 װאם נעשיכטע, אינטערעסאנטע אן
 די מאל זויםילסטעז צו כאראסטעריזירט

 אגענטען, טקעב ״לינחע״ די פון ארבײט
 ״גע־ דער צו געװארען איבערגעגעבען איז

 ארגאגיזײשאן דער םון ״ רעכםיגקײט״
 איז װעלכער שנײד, ב. םון און סאםיטע

 םאר״ קאםיטע ארגאניזײשאן דער טיט
בונדען.
p k םון םילאער, נ. םון שאם דעם 
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 ״גערעכםיג־ דער אין געםעלדעט נעוועז
 קאםיטע ארגאניזאציאנם די אז ״?ײט״
 אט אין איז ױניאניזירם, שאפ דעם האמ
 אפ־ םעשזת גאנצע זיך האבען שאפ דעם

 איבערצוגעבען װערט איז װאס געטאן,
לעזער. אונזערמ םאר

 כאטש ׳שאפ אויבענדערםאנטער דער
 דער צו באלאנגט האט .באלעבאם דער

 די װעםען םיט אםאםיאײשאז, אמעריקעז
 אבער איז אגדיםענט, אן האט‘ ױגיאן
 ױניאן ;יט א געװען אן סםרײס פונ׳ם
 ער־ װערט שאם ױניאן גיט א שאפ.

םאלגעגדעם: אח קלמרט
 אםערײ• די האבען םטרײס דעם ביו

 60 םון םארדינט שאפ דעם אין ארם6
 שנײרערס די זואך. א דאלאר 70 ביז

 אבער סקייל. ױגיאן דעם םארדינט האבעז
 בעל־ די האבען סטרײס דעם נאך םון

 און שטיס פון דארט נעארבײט םלאכות
 גע־ האט װאם םלאכה, בעל זעלבער דער

 רעגעלע םאר מאך א דאלאר 70 םאכם
 שםײו םון םארדינט האט שטונדען, מניאן
 בא־ האט און ראלאר, 46 חעכס̂ט דאס

 םיז ארבײאעז גמלם וײ פאר דארפט
 נאכמ״ חיר pא ש«*ט ביו איגדערפריח 7

̂ 4גאנ<וי • nap און

 גע• זײגען׳ טלאכות בעלי םאר א װען
 האט ױניאן, דער pא לאמםלײנען סוםען

 אפ־ גלײך זיך סאםיטע ארגאניזײשאן די
p רעם אויף גערוםען ^ c^ p םען און 

 זײ ארונטערנעםען שאפ אין אחיןי איז
 באס׳ דעם און באס דער םלאכות. בעל

 א םארםירם האט קאםומםם, א ברודער,
 ױניאן דער פון קאםיטע ער1 םיט םײט

 מלאכה, בעל א אײנעם האט םען און
 א מענהעל, נאםען אונטער׳ן באװאוסם

 צושפאל• נאסען, אידישער שעהנער גאנץ
 נאך איהם דעם צו און קאפ דעם טען

ארעםטירע?. נעלאזט
 געקױ באיעבאס דער איז קאורט §איז

 דער פון לאיער ליגסעז דעם םיט םען
 אינ״ די אז געםײט, האט װאס ױניאן,

 די צוריהקרמען ניט זאל טערנעשאנעל
 <ןא• האםוניםטישע די װאס ״פארניםשור

 דאס איז צונעלאטכענט האבען םיסארען
 ״קא־ דעם םון סעלערס די אין כאהאלטען

געזינדעל. םוגיסטישען׳׳
 םא״ ,מאיא אדװאסאט, לינסער רער

 רעהארד א מיט געקומען איז טשטעניע״,
 םםך דעם אויױ האט און םענדעלען םח

 דזשאדזש צום אפעלירט רעסארד םון׳ם
דזשײל. אין מענדלען שיהען צו

 ד*ר װאס דע^ארד, נעםערליכער דער
 נע• איז געבראכם, האט לאיער לינהער

 באשםראםם מעגדלעז האט מען װאס װען
 איז אײנםאל פיסעטעז. פאר מאל צוױי

 דאלאר 2 םיז שםראױ זײז באשטאנעז
 און דאלאר, 5 םיט סאל צװײטעז א און

 נים אנדערער קײן איהם האט פיסעטעז
 םײזד און הנדול דעו״תנא װי געשיסט,

לכרכח♦ זכרוגו םארסס, ר׳ תכשיט רער
)m w*m״ «א ײ י
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3 ל»«ל יונזו ®מו פעםפעל דער איו
כמננעדזשעו/ #חכין ן. פון

o 7 שבת, nײעיעז פפריי, טעז t o 
̂ן  איד וױ מיטינג. יאקאר g אפחאל

ps p האב tr רעיארט פריהעריגעז סיין 
 באשלאסען צאקאל אונזעי־ האט געזאגם,

 יעדען סיטיגגען גא?אלע אפצוהאי^ן
 מאנאט. סון שבת דריםען און ערשםען

 זײן דאחי כדטיננ יאקאל קומענדער דער
 וױכםינער. איז אינםערעסאנטער *ז ואחר

 צאהל א דאס מיר ערװארטען עחפטעגס
 לאקאל צום קומען װעתן שאפ־טשערציים

 רעפארטס. ש*פ זײערע אפגעבעז •סיםינג
 סיזאן, דעם נאו pur איז עס וױ אזוי
 דעם װעהרענד ■אסירט האט םילעס און

 וױנשענס־ זעחר איז pyayr די pא סיזאן
 רזד זאלעז שאפ*םשערל>ים די אז װערם

 טיטינג לאקאל צום חגם װעגען •ארכתן
 פא־ םאנכע כייז באקאנם איז אױייז מיר

 שנײ- אונזערע םת עטליכע ps סירונסמ
̂ועיער,  ניט געותז װארט עס װאס דער־

 בא־ אםעז זאיען זײ tg רעכט, וױ מעהר
 לאהאיד g םאר װערעז געמאכם קאנם

 מעמבערס און םש^רייט איזא, סיםימ.
 און ניט פארגעסט יאקאי, אונזער םון

םיטיננ. יאקאי געקסטעז צום קוסט
קאנװעג־ g פאר עם איז צװײסענס,

̂ע שאז,  אפנעהאלטע; באיד דארן• וועל
 אונ־ אז מעניליך און באסטאז, pא ווערעז

 רעזאלר ומימדעס״איז האם יאסאי זער
 םארצוברענגען עס איז פאםעז צו ציעס
 א אויף איז דאס קאנװענשאן. ־in פאר

 צױ דארםעז םיר םראגע,*ווערכע וױכםיגע
 און אויםנעמעז ברידעו/ אײך, סים זאםען

 דעלע־ ניײערװעהיטע די םארהאנדיען.
i צו גאםעז n ווע־ װאלםען ?אנװענשאז 

o וױסען יען n טעמבערס די פון װאונש 
רעפרעזעגטי־ צו אזוי וױ װיםען צו אום
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אוםן• געחמריגעז א אויןי לאקאל דעם רען
 סי• דעם םאכט און נריחנר, #קוםם

! 0PDP1D א סאר טיגג
 אפגע״ טיר חאבען סערץ םען29 דעם
̂ואן האלטען  צו דעלעגאםען םאר עלעק

 צאחל נאדײטענדע א קאנװענמאן. דעד
 זיך חאבען לאקאל אונזער פון סעםבעױס

 כםעק ״עלעקמאן. דער אין כאטײליגט
 אנםײל חאנען םעמבערס חונדערם דר״

o אי| גענוםען n .עיעק• דער עיעסעאן 
 אנ־ העכסט א אױף ציגעגאנגעז איז ׳צאז

 שםײגער. אינםעליגענטען און מטענדיגען
 אויסגעצײ־ ?יך האט עלעק׳עאן איגזער

p װאס זאך, אײן םיט כענט 'P ״סלײטס״ 
 פאיד נעװארעז. ארדסנעגעבעז ניט זײנען

p קײנםאל םיר 1האבע טי׳פ ’ P ״סלייטפ״ 
 דאכ האסען. מיר ארויסגעגעבען. נים

 נים ?ײנמאל זיד וועט יאקאי אוגזער
 ענדערען און אנדערע אױוי סאר?ו?ען״״

P עלע?שאז איהר 'd pk d .
אונ־ םיז ברידער דרײ םאמענדע די

 געװארען ערוועהיט זײגען יא?אל זער
פאן םאר ענ׳  רוב•?, ד. דעלעגאטען: ^יו

.P■' א. און לעפ?אװיץ ם.

ט װאם באלעבאס ט ת ^  עדו
אנען ט װױאן־ גענען ז  ער־ לײ

 האבען ^לינקע״ אז קלערט
הרט איהם פארפי

)1 ?ײ• •ון וסליס
 אויס״ גום vvw זיר האם דזעאדדמ דער

רע?ארד. פון׳ם געילאכט
 דער האט ?אורט, םון ארױסגעהענדיג

םיך האבען לינתע די נעזאנם: באם
 האבען זײ לאטע.5 א אין ארײנגעפירם

 די םײטעז זאל איך אז צוגערעדט, םיך
 לאיער, א נעגעבען םיר האבען און ?ײם,

 קאפ םיץ ערמט זײ האבען דערםיט און
פארדרײט.

 א געצײגט אױך האט באס רער
nppo .מדפװארענער דער װאס אגלײםענם 
 אויסגע• חאם ?אפלאז ?אםיסאר םהעב
 ארגאנ^ײמאן די בצת• איהם בײ נארם

 בעל די ארונטעדגענומען ?אםיםע,האם
טםרײ^ אין מלאכות
 געסײנם געװעז איז אגריםענט דער

ארבײט. אױוי,מסי?

 שױן האבען לאק»לען אלע
הלען אפנעהאלטען א וו

ד ײ»1 •ין !סיייס
 בא־ איבערלײגובנ םיט װעלען און שוס

 אינ־ דער םון אױפטואוננען די טראכטעז
 פאתאנגענהײט' דער אץ םעתעמאנעל

 באםראכטען עהרםורכם םיט װעילען אוז
צו?ונםם. דער םאר ילעגער פארשידענע

 ילא?אל םון דעילעגאטען ערװײלםע די
ױ זײגעז 2  גע• ^לעזינגער, ב. םאלגט•: ו

 אינטער־ דער פון פרעזידענט װעזענער
 םעגע־ ״?איל)ון בעגדזמאםין געשאגעל;

w n כדןזער־ ̂ופילאן, ב. ;לא?איל פון 
̂זםײן, א^פיז, ;סאז  ̂טניײ ״עלסאן1 גאלד
 און לעווענםאל סםאנקעװיסמ, דער,

׳ • םילער.
 אנ• אויך איז pיBoאp לעבעדעער א

^ אין גענאנגען א  באדײ־ א און 23 צ
 אפגעגעבעז איז װאוס גרױסער מענדער

 ערװײלטע םאלנענדע די פאר געװארעז
 מענעדזשער סריכמה ס. :דעעמאטען

 רעטערpסע זואנדער, הערי ;לא?אל פוז
 ראבינא־ זזמרי באארד; דזמאינט פיז

״ ?אהען. העוײ און װינמו
 צוגעגאנגען אויך איז 29 יא?אל איז

 איז זואוט גרויסער א איז לעבעדיג נאגץ
̂וײלטע די און נזדוארעז אפנעגעבעז  עד

 ?אר־ אנםאניני, איזי םאלנט: וױ זײנעז
̂א  םאר־ גריװעלא, אנטאניא לאחןלי, מע

̂פאו טעגביא, די ריטא ?א  ?עבעטי דז
צניסטא. דזשאהן און

 זעהר געוועז אויד איז 9 יא?א< pא
 אלע אויוי געארבײט האט םען יעבעדינ.

 םען געבעטען האט ̂עדער ?ארנערם.
 גרר זײז פאר יצד זײן םאר װאוטעז ?אל
 דזד די איז פאחפטעוזאר, זײן פאר פע,

י םח זולטאםעז  װי זײנען ינאהיען י
דזמײ?אנ *וױיסדפרעזיחמט םאיגט:

 ?וירצ- נ. םאחו̂י איזידאר האײעייז,
 ?ראוועץ, dp*o קױםםאן. לואיט ״םא?

r. גאל^טײן. ס. איז אםיםלאװס?י
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ע 23 ענ שײד אר ס * אנ m יוני e־• 
ח טראטען רײ־6ער אן אוי לנ  א

ענץ פען ר ע » אנ אן ®מ ק ד ױ
סענטער חעלט

■ —■ -ײ
)am 1 •וו (פלוס

 חנר פון נאארד דזמאינט דמר פון
 םארטרא- גפװען דינען איגטערנ;ד$אנעל

 נרעס־ נ. :וערזאנען פאיגעגדע די טעז
 א. ;22 ל\ ספילםין, ז, ^ps• 5? לאוואר,

 פ״פםאן ם. און חאטאװ <יאן ;6 .5י װײט,
t’1 ; 66 ל. i p ,און ,41 <. ?רע׳צטײן 
.23 יאהאל פרימעט, ל.

 אױוי םארטדאטען געװען אױך איז עס
נ ױגענט פיאדר די ?אנפערענץ דמם  ?יו
 טילער. דאראםי מים דורך אםערי?א םון
 געיאזט האבען ױניאגס אנדעחן צאהיצ א

 זײן ניט ?אנען זײ אז בריף דורך װיסעז
 אויןי מיטינגען, די איבער םארטראטען

 אבער זײז. אנװעזעגד דאדםען זץ* װעלכע
 מיט זײנען זײ אז פארזיכערט, חאבען זײ

 ״איחר סעגטער. הצלטח מגיאן חןם
̂ו אדןי״/ סיט זײגען םיר אז װײסט,  א
 ײע•1 אין װארט באגריסוגגס דער גזןווען

בריעןי. צוג^י?םע רע
 קאגפע־ דעם אויף האט פרײס ,ךר.

רע־ אינטערעסאגטע אן געהאלטעז רענץ
 איבערבלי? »ן געגעבען האט ער דע.

 דעם פון צווע? און ;עעיכטמ ־דער איבעג
 אנגע־ האט און סעגטער, העלטװ ױניאן
 סענטער העלטח ײגיאן דער אז צײגם
̂יטען די חאט  צו אםענדען צו מעגליכ

 פאציעגטען םױזעגט 30 *װי סעהרער
צײם. יאחר א חרך

 דעם אױוי גערעדט אױך האם עס
 פון סע<ןרעטער ?װין, דצעסי טיטיגג

 עדטאנד ױניאן, לײבאר סענטראל דער
 יױ סײ?ערס נעוןווער די םון גאטעסםאן,

 ראוז טיס םימער, ל׳עדערםאן, א. ניאן,
 םיסס חוירװיז, םרס. קאהן, ̂זנײדערםאן,
 פאלא םים און װאנדער םר. טײטעלבוים,

בױםאן.
 אױמןד איז ?אםיטע פאלגענחנ די
 םיט םיטצוארבײטען געװארען קליבען

 ערפאלג דעם פאר פדײס, ם. רוש. דר.
אינסטיטוציע. דער פון

 ?זגײדערםאן, ראוז לעדערםאז, א,
 נדמארלס חױרװין, םרס. םילער, אײב

 סר. גערטיער, טר. נאלאן, םר. סאוטה,
p דזמײםס און גאטעםכ״אז סאלױואן, iip, 

. ױניאן. לײבאר סענטראל דער םון
 געלט״סערסיםי- האבצז װאס די אלע
 ארײנ־ גלײך• דאס געבעטען זיעען קײםס,

 סענטער, העלטה ױגיאן דצם צו צחפײןען
 איצם ןיר גויטיגט אינסטיטוציע די וױיל
געאט. אין זעהר

ם נ ע ר ע ל
חר ען סענט אי מ ח־ ע ד דאלאר 2סס בת so ®ון * לי ם ענ כ ע װ

נעתחססער דער אין קורם s געחםם סהרהל דעזײױנג מיטשעל
jpd  ns .םאר לי^ס אח סליידאר קמדאד אח םיסעם טרױען, ס iSDJpd  m j

חרוז ס א שפײך אלד ער ג ט כײ  אר
קען א• באראנ טאן ש שער ט

 וי<ד* אחמן «ח ■רנייט׳נר די )סיר
 ®•ר• סשרים, vow וחנסט 230 «טיין,

ײ ז«םעלט u ■ נ r דאנ«ר׳»ט»ג םיטיננ 
w אײענד, &  o n\ ,«40 ם»רם׳W אין 

ו יוניסו, רn פון .סיס י מד רn י ת  •נו
^ר סון חייט ר  מנעדז׳*?ר ׳נ«נמר י, נ

 ת<»רטס«נס, קאונסיל אינדוסטריעל פון
 ר׳יזסיו״ •אמענת ivovd *ו .בא׳עריסען

*י<ן
M|אונזער *ז סננעטר«נט, ׳ to v* 

 ןקזע- מוהאװסקי, •נ. נרודער טשערט•!
jלסקסי tia סיסנריד סוםױו f  װ. ג 9
 יאר )9( ניין מ«וטע די ס»ר ח*ט יוניסן,

 דאם 1נעטא )מ׳»ערמ«ז »יז ער װאם
 •ר״ די tie ■ינטערעסען די ס*ר כעסטע
o טון ב״םער r■ וז»- »ו:ז תסרטענדינ* 

 pa ■ריניייע) די יױט פאראיינינט מען
 ו»נק • p» בסזתנמנ ױניפו טרײד דער
o n אױם*וח»לטען נעלוננען אונז איז 
 נע• פריחןר םוז די פון געניסען *ו און

קאגדישאנס: װאוגענע
 םיד או נאמלאסען רינערn עס זײ
 *ו *זטרויען םזלען אונתר אויס רריקען
^ רו  אלס ארג״ס ױי| איז סאלאװספי נ

ו ׳םארפלינטען םיר און טשערמאן י  איחם ו
iy נענעז o n קאאפע־ און סופארט פולען 

 ivtpo •רס אסס זיין •נצוסיחרען ריי׳ןו•!
 m אין ״י גוס *וקונפסאזױ ^ אין סאז

' :םארגאננענחייט
rip ■ז באמיאסעז, וױיסןר עס זײ o 

o n איבערציינט זײנען םיר װאס •t 
 זײן •וועקנעמנדינ םאפאװםפי רnברו

 נאנזוע זײן !יוידםעגדיג און o״v פרייע
 סחום איננמחןםען אונזערע פאר ענערגיע

מן ריין • פון «ס ױי ת װ  נעםיחל-און נ
 *ר און שסאנדפונפם ■רינצ-יייעלען » םון

 איתענד פרינען צו גימס ער<וארםעס
 מגרײםען ^n פאר בעױינומ וועלגע

o אונסןר •ז אבער סיר n איצסינען 
 סיר וופן ׳נעזעמזאפס רער פון סיססעם

 • פון •■םערװירינהײט די אנערסענען
n «ו מrסnאינםע די פאר מענמען n J i 
 דאנק־ אונזער •רױמױינעז סיר דארםען

:זין סאםעריעלזנן ■ אין אױך בארסײם
 אײנמסינדנ חמ־ינןו נאמייסען סיר

p n w r i  nr אייב poiwpap' סיט 
flOO.oo) tn סוםע דןר n n n  pa( ואלאו 
אנפימנונג. אמזער ■ח אויסדרײ »יס

 פאר־ «ו גא׳ילאמן וױיםער עם זײ
jm די עםענסלימז n ty n איז o n •ר$ 

 אמ• אוגתר פח .נעחמסינפיים׳׳ נאו
טערנע׳פאנאל.

̂ 153 לעדז׳*. 2 לאק. ראנינ*וױץ, אברחם
Dענnר , תו M24 .m 2 ל$ק. ײ n 
ATO .m<$ דאלינספי, «. n  9 .p 

J3B70 .m 48 לאק. דיסענטעס, ניק o 
m. $982< םאלם׳פינסקי, אייב n  9 .p. 
n. 1780’ גייט׳פםאז, איזי » )  35 .PC. 

 .763 לעת׳פ. 9 ל$ק. מאר?$ס אגרהם
r. $387< נלאסזער, אברהס n n  36 .p

s  P 9 ם י *ם .

מו ר׳דיממ(  «ו «י
nyem m t ו■• m 

י*חר. 60 אימנד מגרמדאס
ןײײנס enh סמוי די

jrrvm  r e 4$ םיסםינםיז, ניתoso9n n  n o n
r« n s  s 9?ימ63 • פימפ ײ9ס חאײנימ סמממױ דעד »m^n mu tm r>vom

■ nrnein■ *sn איז םענער פ*ר im s, אין n
 4?אויסצול«רנ זיך לייכם מוזר איז

m m a תייו מממז וזיס יעמגס ײ איו ו ד919אימ •יי ׳____ ו י י inrnsne• wnt n*n. ■ •יייי יום ײ rmsow t !•חר וײניו זיי אײסיערננו •»רץ מריעונגעו די r r r» irncoMr_n w w  rm 8»«ר^וו »יז m• m i־nn Dnrwr• rfrm אניייעו jEnrers
.proii»p onm• . 

» Anao אוגמו אין מסאנסמרײ׳»$ן •ייי

9 n | p p ל  ע ש ט ו 1ו ס נ9 נ י נ * י
• J07O  I'USPO 'ii l a c n io  j ) t • ' נײ ססריע   vo37 oejn. IS

?oBpg«g יוני»ו ועס סיס שיד סױפס
r פיו סיםנליר•־ אל« «ו ?יך unam סיו t 'a m s  t n* 
nm ארבייכ»ר׳יא*ם םאו p  w ו י י o חאמו יחנלמ ׳ n 

תייי •ת •סיספעי n א rtv איייי o n >  איגוױינינ• זו
ײי׳ סםיד m י s אויי o n מ ײני װ. פון י n סיר ׳י o n 
ז n ויס •ײך י י ד, «י » איחד סײדזנז •י o »ם «״ n 

א תי n י o t e r* מני אײ«־י סיס אוימן. איי ױניג װארקערם שוה און בוט
»וןי ל** n •םןד• דאר סי■ • v 'T O *  tap ״••י •יי*

«s מי א J90WD 49W ®יים׳0 מ NP
סײיי «ו<יס מףן <• מססריס י

W en t

f.■־.

Mi' •

'Ll

עלײמרס88 סלאוס וי ®אר דיססױהט׳ממלעז
ם ע י ס ו ס ם י ר ד ע נ י w א

ר^זעננערג. א. פון •
m״pa w רי in p rn די יואס W*

m irm, װעט m in װ«ט
 N»ps* פון ארנסגיזיחנג די זיק דארפןן

n11v י$דק. נױ אין o n ד 4חײסי »  «ו
op$> pe m> ניי מי יוניאן » *מײ 

 במותי װי ריכסי^ גיס איז op לײסען.
.» n p n n ודל op ,פייער״ די •« ח$מן 

in p js e i> r in  p in פון *spy* אײנס׳ 
oan חאנען ipo ipo’ Ipj onap >$ז 

 איו •פערייםארם pi$>p p*o ם»ראײניג«
m *ײן «n  ,* w p פלוצלוננ in sw ap 
o n און לסון ipsoo די *ו ן(ג׳דל«ו Vi•

«n n o p o  17 >8ps> pjptp ו נדי  פרי־ י
p גפן o 'o r) פ*ר • פ»ר pe»p*n| ו*

in נעלסנתר m  .uwiPtwsP אםת 
ייםסלסט, ײי מי» ס«וי יסצט, »ז אין,

o סון אפפרײסארס »לץ דיגען * a r p>s,־ 
 •וואריע רזינת, :האלירען pa דומען

 פונסט, אײן י1אוי פסראײניגם װייספ, אןן
ך:5נ?ם  אין יוגיאו אפערייםארס אײן י

o איז ipm גאר !יארס יןנ in p t dp 
jn a itP t ווען op נ?ווען םענייך וואצס 

 אכעד איז op וױ ױגיאן, איין חאנען *ו
 •p•* די גיי איו װירפליבפײם, m אין

 ױניאן i״p אימאגצען ככמנט וײםארם
 פלייױ p3’>op בלױו חאנען . סיר ניטא.

 װאכען «$ו י אפסיװ װערען ןואס <*ך
o ניםס pro ןלעפסאן. נעפאר p rrto ao 
n o r צװייטע;. אױס׳ן אײנער pc| נים 
in ליפלעםס •רוים ip rp o o o זױ •.vm n 

 װי מפרסר,. ז?לכע די מען נו*ם חצ־בײ
p די אין  po u  pq>m״m  Iim ,?po בי־

n ריחםסער • ro איז חנין m  iPflpt *בס 
צאפאצ. אפערײםארס פוג׳ם נער-סרענ?ד

 «•* פיצײכס םאנכע סיר jp*p» נאר
ipj נאר איו דאס ■ז o tv ,די וױיל סזױ 

o־”t מסיםער rn p *  |pj איכןר m אנ־ 
o נעװייםאנטער r ,  : VigiD ,לוס• 

 די װי ,nvo סזױ אח מלוס״, נים •דזר
ot>r־oprt p«no נסוײסיגס ענדצױ «p* 

in, זועם m לאסאי ipuoojs םונפ־ «ו 
 op איז 1איז נעחעריג װי ציאנירען

 7אי »לטע »לע דיפסי^ נים אויר אכער
t איו 1910 זײס t• ױייס?ן רייםארם n■ 

איײ ■ וזי jp«pj איכמר לספאל תר־׳  פי
 נא• די ,VDoan די װאול?»ן. עגדער

ױ מס 'its צאהלטע  נאזאחלםע, ניס די ו
prfpojta tpo’^p o איינ?ר חאכ?ן n* 

o?por ווי מנ?ל סזױ ;פיסלאר • po• 
pרוpג rר •m מתחצם ם*ר«ני«7סעפר? 

ipuntpt נאצד זיר חאב;ן יספסצ, איו 
’IPD געכילדעט n tn p o w o  opnpono 

o n און«ז כאאמםען t n ’onpTPO’i זיין 
i •רגייט. n נ<וחמ אח סווי to מד די 

pooa האבען tpuaopus םארנאכלעסײ 
ipj ח ײ  זיף fpoyn און פליכם׳מ ו

 *ו כדי ip»prus סיס •רוסנעריננעאט
 איו דסדורן• חסאנ^ זײעךן פארזיכערען

 פיאץ ipttpt איסער אפערייסארס די ניי
נרופען. פאר

*pu• יץ■ חאנעו op’*t>yttn אלע
 אג־ אין אמרײססרם, די po ם»גנעז

 ד״«ר$כלע־”סר po פאדסע m אין. ם«מ
 «ן «יר IProoP כאגדצסו די וױ םען,

 אי־ איז op ניז דאונםאון, נאך »«טאון
 עתועחלטע די |po"D צו נערנפגאננעז

באאסטן.
 יאחר אין װי pnw <»ע אזױ נאך

י ווען ,1912  נעיוען nopoo f>a ױניאן ו
pa jro פראמנס רונחס־ס ס i't 'J sn a 

pe האס •ראנמס׳מ יעצםינ? די ipo 
 סױן האס ,Bonn נים סחגתנ p'P נאר

 ניד לאת«ל א«ש־ײםארס m דאםאיםס
ױ םיםלע ווכם  •*P זיד זאצעו »t סמי ו

ipj סין באפרײאן i n .איננתרנזש$נאל 
i לויס to וויסענדי^ n אינ?תיי׳*$:אל 

 זיך רײסם צ$ססצ • pm סאנססיסר■•),
i n  po •• ,אינטערני׳^אנאל typ י  ו

o איוזס בײ אינטעמע׳פאנאל n  ipopjis 
 ױכער זײן «ו אים איז איינענםונ^ לאפ«לס

 אינ״ זיר jn האמס טחןד*ורי, זייעד םיס
ip ס תאר«ארירט־אונם׳נר o is re נאו 

 די כדי סםײם, יארפ ניו po pnrptpj די
tpjpoioo זייער pyt אינטעתיימאנאצ

p ניט n n js  IPMP. ד ײ im 1סא ס י p
bmp r םײםען a נעלונגען tp jppn  iy 

o n איןרייםארם >IP>po:ap is  >ops 
ip. סםײם זייער e io ro

 אי־ איז Sops* m ײאר̂ג אײן טים ■
po p s ,isptem  s  pmpi ipo ו *ייס» 

tpjjsopjjs topptsti i צייט n  esn
prsnor םים p ro rJisB  p s IT 'S 1׳»צ 

r a  ostt איחם protppj אין jp n י  י
esn aw b m en *  17 9sps* כצױז *is 

m po popapj . ײ ״ sty או •op n s ip 
d ip p e d סיצ .ip p io ea  ps ipo o s
גיט דא וחנמ tprxnugp די אקז^

v y s  n י» i p Drr>m כמיז 
17 *m  

Y i t H

פ *ייואןדי
א 1זרי רינ ו

 אי?• גצחערע וױ םונקציאגירען ניט קאל
s איז עלצםמנם חנר is, יאוט װאס ?T 
 וואם• איז אסיםילירען. לײכט אזױ גיט
w i צו טא[? צו איבער ראך בלײבנו 

 אין ױניאן אפערײטארס אײן חאבמן
 פאראו נאד םײנוע מײן נאר איז יאר^

 צאק»ל דער ענטװידאר פלעגאר. אײדנע
 ל$ר עטלימ אין ווערען אײעעטײיט ואל

ט סאיעז ̂יתגגאן יעצםיגע די נאך יוי  גר
 םא• אלא פון לאקאל א לסשל, וױ, וײארע,

ד •urt פיז לאקאי אײן לעראנטניקעם,  נו
 אנאר• די אדער ארבײםמר״ *מגיאן פע

 דאר םון ל*ס*ל אײן גרופע, כיםטיעע>
 פון לאקאל א אוז גרופע״ ױניאן ״טרײד

 די עוועד״. םאר ״םרענדס גרופע חנר
 חא״ באזוגחנר גרופע יעדער םון כמנגמען

 םעטפעראםעגטע! זעלבע די כםעט <מן
 מד פילײכם עס װעט אנמויאוגגען. און

• ארקייטען. קאנען סער
 דאנעגען נעווען ניט אויך װאלט איך

 באזונדאר s עטאבאירען אפילו זא< םען
 אטזאעעח קאםוניסטימע די םון *אקא<צ

 פראגא טאם די װא*ט עחפםענט, מײא
 צװײםעגס, געװארען, געיצײזט דערפדט

 בא״ שםאדם צױױאיזירטצ יעדע דארף
 — קאנאציואציע^ א סיט װערען זארנמ

 וואאםעז םתם,קראנקע און ממוגעים אצזו
̂םאן. זיך װאו פא»ץ א געחאט אהינצ

פא פלאז s נאך חאב איך
is ̂ונג די  . חנם אויף זײן זאא צעטײ

 וואם אפערײםארם yf»s ארם: גאגחנן
 גיד איםט איז בראנזײי< אין װאויגען

̂. אײן האבעז זאילען יארה  ותל־ ״די ̂אקא
 מנסענ״ בארא־פא̂ר אין װווויגען מ

ענד ?וגי און חוירםם  חאבפז זאלמן א̂ײ
s 5אא?א< באזונדער; i אקאל באזונדער> 

̂ינער y5s םאר  פאונמי; פינגם און ברופ
sw p s* ניר דאוךטאוו, פח שלז םאר 

 לאסאא א סטריט; םער86 חגר ביז יארק,
 בראנקס. רי איז לאפאל s און חאר^ם אין
 אך עס וועט נעמעהז, 5זאי דאס ווען

 םיםנלי־ די םאר באקװעםעי זײן שסענס
 צװײםענס, מיםיננען; די באזומן צו דער

 וחד באקאגם םאהר םיטנלידאר n װאלאן
 גאםײ די צוױיטעז•»ח םיט׳ן אײגאר חנן

 ביסלאטױמ אנםאעען זיך וועלען טער
 ענרליך וחנט ארדנונג און כארוחיגען. צו

 אאוד די בײ וופרען אײננעעםאיצט קאנעז
יארס. נױ אין ריי^רם

̂גצ״ א; זױן זא^ עס צי םראגע די  א
̂, אדער טרעזשורי םייגפ  אדער׳ נאזונדער

 אחנר םענעדזמער אײן זײן 5זאי עס צי
ow t, ?דאס וױכגױנ. ניט םאםענטאן אי 
tsp ̂גע דורך  זײםקוסיאנאן פארנינםט

 בא• םיר װאס א?ץ, י ווערזנן. ענטמײדעז
 ויך זאלען םיר איז, יעצם זיך טיטינעז

 חנם אױוי אײגיגען זיך און צוזאםענקוםען
 וחגט אײנצע^הײטען n תוײאט־פלאן.

p םען ir אויסנאײכען• קאנאן
 בין בײש*יל, צום יך,5פ*רזע:י איך

ts ,TagY nsig i אפנאטיילטער יעדער 
^5m ps >זא lys^sinso אירע TYJSJ'a 

 איח־ ערומזז^נן את אגגע^נעגהײםען לש
 םאנער־ s סעקחוטאר, s : כעאססע רע

 םיך דערט8ב זײט p^ynfJSJ'D די זשאר.
 אדער טענעדזמערם די וױי< װײטג, זעזזר

snssjnpyD אױםפי״ טא: דורכ׳ן תאנען 
 ביזגעם־איװץאואנמס, םון rs^s דעם לש\
ps ד וחןט עס אםי<ו וחנןsרDקאםממז ען 

sגתיסער אײן אױך א׳יז םעחר, ביס̂ע 
t ויח וחנרט וחנט עס נים, אחרױת f s 
 גים אינארליד זא<ען מיר »ז ,געלרער
 וחוט מען און סומאטאבעס p'P חאבען

 אלנעםײנע םים םארנעטעז קאגען זיך
רבײם.8 ױניאן
 חנר וױיםם םאר יעצט גײט עס וױ

w נים םאל p'p כױטניציד עותרעדדפ ri 
 ,psps< ויין pa צושםאנד םינו^ציעצען

 אויםנא• *וערען געאדער די װאם אויף און,
̂וצעז דערפפר גקבען.  דערנדט זיד בו

y*s םיס־ םארשפרײםעז צו דעסאכאגצז 
 איז חשדים און בפאסםע די צו טרױעז

 12 פון אאת*א א אין «אוםעחראיכסײם
̂ידער, טויזענד  װיכטינ• צום װאו םיםג

 s ביצױז הוםען םיטינג דזשענערפ< סםאן
 1אי צעטיילטא ^ײט הונדארם דדיײםיר

n און גרופעס r פפר־ באױז איז םרפפציע 
 צוױיטא די באקעספצ( צד אינםערעסירט

 םיםינגאן די םון מערםטע די אח גתפמ•
 םאן קאן אוםאדלצו̂ג pu ןיך ענדינען

 ניט בווריכט פינוונץ p'p דארטען זיכער
פארברעננען.

n y in s  p s עם םען ?אז יאמואען 
מר p גי ro rin ss. ̂צ חנר1ח וחח  לאק
n ומט r n  is  imrt ניט זײגען םיגפנםאז 
nm טספן i m m x, עגםיחד זײ וחנלאן

r חנר r n  tn y x g n s s  w proosns 
in s x m s• •מחז םוזעז ײ1 אדאר

iP>*r in '^ jo u  n r* t  ts ״’T tePJ
. jufi i r n  tptem

spy m$ ראנדפיחס* in y ti אויא w ri
5< rsM P n isN  ir is  : xrm m m

i^ sp הא- צן5זאי יאר? דו גר>יטפר פון 
jpsWנעסיעש *ײן באן m פאר• צו אפיס 

 חא״ וואס ,jpounrpi ימםײנעs װ«יטעז
 אר- און רבײטער8 צזוישען סאו צו מן

 njnjusa יאשאי יעחןר נײטסנענארן
 <ויט דעימגאטען צאחל s ערװעחאען זאיל

 מיטנ<ידערש*פט ?ײער פון צאחי נאךדער
VD ?אלען ;אטען1דעיצז עpד — w nstfr• 
 דופט אדער, באאיה ii'Dipytpy fs לען
pw אס p̂- ts ̂רײטארס  דיסטריסט אפ

td דיזער קאונסיל/ jisp חאגטרןך זאל 
 ״sps< איע צװישען ^in^ts3 די ציחנן

 אויפ״ אויפדכט די חאכען זאלען ,ד \,9ל
jvopm ײע  אײנטריט די םיטניידער. נ

 1ױי אפערײטארס y^s רsפ זאל נעלד
 אריינ- נײע y^s זא< ?אונסיל חנר גלייך.

 די צו איבערשיקען כדטגלידער גאטטעגע
*JtfgPS,! װאוינען, ב*סרע*ענרץ די וואו 

yosm| ̂ד אײנםריט דאם םים  און גע
מ  אפערײטארס די וואס דיום וממנמ*י

 יערער אםים; חויפק ps צ*חי#ן וחנ<מן
 צי וחנכעגטלױ בײמטײ^ן ואל *של0

 אויפצוהאלטען געלד סוםע א טאנאסליך
o n פון צאהי דער ל\"ס אפיס חויפט 
̂יחװישאםט; איהר ר םיםג ^  דיסםרי?ט י

 צו זיה םאר אםיס is חאבען לאקאיצ.קאן
fyopy^gp דיסטריסט איהרע פון דױס 

,̂  רבײטs ^דעחג טאן אויך סיםטציח
 וחנן אפערײטארס. די םאר װאצזײן צום

p םון םוםם םימגיציד א ’ s אין דיסמריקט 
 אדער ^־,npyo זײן דארף צווײמן, א
nם  ^ yrnyjy םראנספעריר^ םיטגליד ם 

מן צזם  '•nyas •אלע דיסםרי?ט. צווײ
 טPדיםםרי ותיצמז אין |nyty»s םארם,

ײ ̂נז Jy;gp זא^מ באלאנמ!, ו  אין *רבײנ
'a s r  m y די יאר?. נױ גרײסער םח 

ly js ’yn jsp  a s r װאס די, גאר זײן םומן 
̂וארעז lyנוםyמs זיעפן  דעם בײ ג

קאונס<
 ״װאס זאגען: yנכsאבערימ וחנלפן

 פלטער דער םוח, s דארטען רy דדעהט
 פלזד םאנטאסםישע זײנפ טיט רגyנבyזsר

 דאס is זאנבעז, דא *ײך איך ”9נער
r?so :ss  p'p u p  n s .ניט n ניױ 

 ברי<ד קארפענטמרס, פײנ^רס, רypרsי
n סך g און <יתלם n j s זײנ^ ײניאנס 

 עס ארן פאאז, דיתן אויוי ארמוניזירם
• !שיצעכם נים סרבײס

 פרענען ורעלעז דאד םיר איחר מעם
s :לע» די מען דארף װאס ״צו קשיא 

v ססבעסצץס ty  f ^םעסשאן דאך האב 
vim אין םיטיעק 'vtnio םון טײלען 

i א׳יז שםאדט!״ n אויף תירוץ n□ דײ 
nyr : אדוים״ זיך האבען סעסשאנס רי אז 

5s c n n  s d*s  o * "m, םעםבערם די 
 טאן, צו עפעס ניס מאכט היין וזאכען

nרפsרvוילyפאר טאן ניט גאר יי1 ז i n 
 עסזעסוטױד םאר o:grpy^y די יוניאז.

^y:''oy זײנ^ כמנםבערם s לוםט עס און 
 גאר זײנען סע?שאנם מאנכע ts ״אױס
̂ר ps םארמראט^ נימ  די עסזעקוטיװע. ל

באשטײט םעסשאנם די אין *?טױױטזנם

p נלױן s ,דײמנן ןװ דעם g די סארזת 
ײ װען כאאםםע באצאהלסע  כײ וײנען ז

n וחנלען באװײז אלם !ניםא םיטימען 
 רער װען בראגזוױל. אנצײגען אײך םיר

p עקויסטירם האט 11 לאתאי s ײ  הא״ ז
 • און טרעזשורי אײגענע זײער געהאט כען

ײ זייגען כאאטטע, אײנמגע ערווקחלט  ז
 ױניאן האכען צו געװען פאראינטערעסירט

ײ הםסר, אצץ איז אבער יעצם שעפערן  אי
i y j אא צוױיטעז אױם׳ן זיר פארלאוט 

 מיט אנגעייסעײעט יעצט איז בראנווױל
 פיהלט ױניאנסאן יעדער !סקעב־שמפער

 איהר װעז פאראצטװארט^יה כתחר יר1
 פארװאל־ צו עטװאס איבער איהם ניט

 װיכטיגער א אצם זיך נאטראכט iy ז.yט
 רוםט *װאס קײט גרױסער דער םון ריגג
ױניאן. זיך

 װײל אלץ? איך זאנ װארום איו
 עקזיסטירען ואל ױניאן אױן ts וױצ, איך
ױ ניט טרײד; א*ערײטארס אין  תצט, ו

 ניט און פראלציעס עסזיסטירען oy וואו
ױגיאן. ל"\

ip אויב o זאצ פלאן « $youy| •װע
 םיט״ די פאד סאכען םענליר oy יתס רעז.

 םיט׳ז אײגער זיך באקמנען צו נלידער
 אםאל װיל םען־ וחגן אםיט צװייםען,

i y r ' s 3 די אנברעכעז«nyjװ ׳yמען ם 
p 'P װי םאבען, ניט םיסםײס oy גע״ איז 
i צוען n מי״ ל*ס*ל לעצמן בײם םאל 

 »ן «y^p געגעבצז האט ממז וואו ״סיע
 1ע ווער װיסענדיג ניט מענמען, אימענעם

̂ איו!
 בא־ ארםען1 עס וועט ?אנוחננשאן י1 •

 1נא ŷנsרD 17 לאקאל אלס ניט םרשכםען
 אפערײ• די אז מענליך, םען מאכם װי

 אײ| האמח זאלמן יארק נמ אין טארס
 פראנראם, םאראײניגםער s םיט יוגיאן
rn נאך וױיל y> s ײטאיס1ע8א די זײנעז 
p צאזזל אין טױזענד צװעלןי אדום s 

ײ  םאר־ אין שםיםונג םאכען ty5gp ז
Dyp. האבעז אפ^ײםארס י1 וחנלען s 

 ?יסנר Dy וחןט יוניאן, םארווײגיגטזג
n די אויוי בדסען צום וױרמען n : s בחןג־־ 
.1םו־ײ pa טשעס

 בײם אסערײטאר is ינ1זױגענ איך,
r טרײל־און i : y : g io פאקעט אין s ױג״ 

 זײזט אײנט טםער רyלע^ש בוך יאן
n בי\ ,1896 y"t אז ט1עסי1פאראינטע 
i זײן iy>gt אפ^־ײיטאויס, םיה n אװאנ־ 

 יארת, נױ איז ײד1ם ?צאוק םונ׳ם גארד
 ניט אינמערנײשאנאל. אונזער םון אויך

ױ ^ װאו יעצט. ו ע  אונז מאכט אייגעו י
!שפאט און שאנדע צו

מ ts וױיס, איך װע״ רסsרײטyfiא םי
ty <ען o ip b iig מען אז נ^ואלד, א םים 
sp$> D װיל iso 'nyas o n> צyברyכעז
p די םון רyאיע בין איך און y iyD D yy 
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 נע־ נאר isp דאס און פאליםי הײמליכע

m טאן in i, וחנן i t s ענ״ אלע גיט ם ^ 
 אויסצורײדעז זיף נעלענענהײט s םען

ײ וואם  דאם און הארצען אוים׳ן האבען׳ ן
ם ך1י1 ווערען געםאן נאר קאן  פלאן ת
̂אלען יסט1דיםט םון !לא

טרעםען דך װעלען אלענעהען אלע
בײם

ל » װ נ נ א נ ו ט ל א ה ר ע פ נ ז א

. io ממאל מפערס פון
א£י־ל »וטען דעם אװענט, שבת

ע6ו פלאזא, קאנקארס אין ט ט ו טױ תאנקארם גרענד און ס
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10 לאקאל אלא שפועלונג1פא ספעציעלע

רעוױו קלאכ פרױואליטי .•
אװענט. 9 םונקם אן זיך פאנגט שטעלדנג1פא
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ר ע י פ ל ו ן ד א ל י י פ
ש א ען פײדז ענ ט און לעבען װ קײ טיג ע םון טע ער ער אונז ט סקױרט, און קלאוק 50 און 40 לאת. פילאדעלפי ם ױי טףײד דרעס און ו

ײ ט פ א

מיט סעטעלט קאמ&אני דרעם דעינטי״
ױניאן דער

פאלין ל. ם. םון
 אגגעהאלטען האט װאס סםרײה א גאך
 *דעיג־ די האט װאבעז, דדײ pc נאהענם

 דער טיט געסעםאינט קאםפאני, דרעס טי״
 צו־ זיך וזאבעז ארבײטער די און ,ױניאן

 ױג־ אונטער ארבײט דער צו רײןנעקעהרם
יאךקאגדישאנס.

גע־ איז סטרייק דעם pc אװ־זאכע די
אפגע־ האט םירםע די װאם דאס, װעזען

 רעזולטאט, אלס ארבייטערינס, 4 זאנס י
 דעם ארגאניזירט האם ױניאן די װאם

 דער םון טארשםעהער דער ווען שא■.
 פיר־ דער צו געװענדעם זיך האט ױניאן

 אר־ אפגעזאנטע די אז פארלאננענדע, סע,
 ווערען, באשעםטיגט צוריק זאלען בײטער
 *דעיצטי״ דער םוז באלעבאטים די האבען
 צו דאס ענטזאגט זץ־ סאםפאני דרעס
 די האט אוםשטענדען די אונםער טאן.

 ער־ צו געצװאוגגען געםונען זיך ױגיאן
 דער װי נאכדעם םטרייק. א הלערען
 האבען געװארען, מרקצעהרט איז סםרײ?

 צוריקנמ־ געװאלם באלעבאטים די שוין
 1און ארבײטערינס אפגעזאגטע די םען

 בארינגוננען. ױניאן צוגעזאגם אױך
 הא• צו אפנעזאגט זיך האבען זיי אבער

 דער םים אגרימענט געשריבענעם א בען
 פאר־ זיך האם סטרײס דער און ױניאן
 םאר־ די װען מאנטאג, לעצטעז ביז צויגען

 גע־ זיר האבען ױגיאן חנר פון שמעחער
 איז עס און באלעבאםים די מיט מראםעז

 רער אין אימןרצייגען צו זיי נעצונגען .
 געשריבענעם א ןזאבען םון וױכםיגסיים

 ױניאך ׳צמעזאנטע אצע וחגגען אפסאך
 תסע־ איז סטרײס דער און באדיננונגעז,

געײארען. םעלס
 אומגעסערט זיך האבען ארבײםער די

 פרײז און םשערצײדי ױיער נױס שאפ איז
 יאויםפא• דארםען װעלען וועצכע קאםיסע,

 שאפ אין ױניאךבאדינגונגען די אויןי סען
 א װעט צוױסטינסײט א םון םאל אין און

 *וע- גערוםעז ױניאז דער פון פאר^טעחער
*ליכטען. צו עס רען

 די װאס םטרײס דרימער דער איז דאם
 ער־ זזאט ױגיאז דרעסםײסערם און װײסט

̂יר  םון םארלויוי. איז דורבגעפירט םאילנר
 דער פאר מאנאטעז, איינימן יעצטע ו־י

 אר־ דער אנג?םיהרט וחנרם עם װאס צײט
חאמיײז. נאניזאציאנס

אין זיצען װעלכע ארבײטער, די זאאען ̂ץ  האםפ.. אוז ̂לסטעד זיצעז װעלכע ארבייםער, די זא
̂שם 5_____סיג̂ע ה טמערםאן י ז ימר־ עםוואם שעפער ארנאניזירםע ני .50

 אז צײט שוין םאהטען. דיזע םון נען
̂כע ארבײםער  געארבײט שוין האבען ווע

 באדינ־• ױניאז אונטער שעיער ױניאן איז
 \*4של פון אויםכאפעז זיד זאלען נוננען

 מעגליכ־ און וױכטיגקייט די דערזעהן און
 זײערע אויך ארגאניזיחנז פון קײט
אויםהע־ זאלעז זײ אז צײם, טוין סער.

ם די אנ  קאמײטע נאטוראלמאצי
ט * ע ד װ  װערען העלפעו אי

‘^ ענ מ ט סי

 די האבעז םרולען ייעז איצם׳
̂בע  מענער, װאס רעכט יאליםי^ת זע

 דעם טיט זיך זאאען זײ אז וויכטינ אי?
 האט 50 יאקאיל כאנוצען. העגען חנכט

 סאםײ םיעצי^ע א ערװײלם דעריבער
 יעדער אז אזוי נאטוראליזײמאז, םאר מע

 אין אינםערנעמאנעל דער פון םעםמנר
̂פיא ̂אדע  אםיס אין ומןגדעז זיד קען םי

 סטרים, טע10 נארט 52 ױגי*ן, חנד םון
 ארויםנע• העלםען איהם וועם כמז און
 ביתער צװײםע אדער ערמטע די םען

יאיירעז.
 פאחפידענע די וועז צײט דער אין

 יע־ אויס טראכטען םרעסער עסינראנםען
 די געגען געזעצען מיע םאג חגז

 םרײ ווען װי װיכםיגער איז ״פרעםדע*•,
 א וועלען זאי אײגזךר יעדער אז העד

• ביתער.
ס םיז *יים אין  יל1 מוין האט םטר̂ײ

 ייקעטס אוגזערע װעז אז געםר#פען
 פרא• ערמטע n איז #«דעסםידט וועחנז

 מטעלט םעדזמיסםרײט דער וואס גע,
 וועז און ביתער, זײגען די » איז זײ,
 א איהם דאס ניט גײז, ענםמחמ זמ

 די ינענען אסאסע זײז טאר טעטע טכת
 דאם ײניאן. דער געגען m סטרײקמדס

 אורזאכעז פייע די ®ון יײנע בלויז איז
ח טעםמנר חנדעד ניארװןמ  ױגיאן דער י

iru זאל m בירמר. א
 צו דא זיעאן אתו פון טאחרםטי די ׳

vn m בע־ א פאר קאס̂ם און 
i w r t  v o לןױ חנריכאר 

גיתער• אים חננט

 אר־ אנדערענם םו| םרוכט די געניסען רען
 ארניײ די ני^ט װײסען דעז צי בײט.
ײ אויב אז ^פערע, אפען די אין טער  ז

 םון רעספעקטירט אביסעיל נאר װערען
 פרײזען זײערע אױב און. באסעס, זײערע
 דאם איז וועג, בײם עםװאם נאך זײנען

 אז וױיסעז, באסעס זײערע װאס דערפאר,
ײ װען  די וועלען װײט, צו גײן זאיזעז ז

ײ װאו ױניאז, חגר צו קומען ארבײטער  ז
 העלםענ־ א קריגען צײם *יעד״לר צו קאנען

 אר־ די ניט ווײסען דען צי האנד. דע
 עעפער נינדארגאגיזירטע די אין בײמער

 בײ איז פראםיט םאר אפעטים דעם צו »ז
 ווען און גרעני/ קײן ניטא באאעבאטים די
ײ  איז עם אז געװאוםט, נימט װאיטעז ז
 װאיצטען ױניאז־לזעפעה אוז ױניאז א דא
ײ  אפגע׳פםעילט נימט זאך קײן פאר זיך ז
 אין און פרײזען די נײדען6ל זײער איז

 שקלא־ װי ארבײטער די באהאנדילעז זײער
v םען.

 זי־ א איז קאנסורענץ װײטנײענדע די
D םון רעזוילטאט כערער in צױ כאאטישען 

 ספע- טרײד, ורעלכען אירגענד אין ׳שטאנד
 גאנצע די װאו טרײד, אונזער אין ציעל

 אר־ ביליגער אויף באזירט איז קאנהורענץ
 דאם װי וועג זיכערססער דער איח בלים•

 אר־ שטארקער » דורך איז אםצו^טעלען
 סאנען זאל וועלכע ארגאניזאציע, בײמער

 בא־ ארבײטס אײנהײטליכע אנהאלטעז
דינגרנגעז.

 גאנצע דאם װאם צײם שװערע די
 ?װע־ נאך זיר האט איבער, לעבם לאנד
 אבער טרײה אונזער אויוי אפגערוםען רער

ױ םעהר נאר איצט  איז בעםאר ווען ו
ױניאן. מטארקע א נויטיג און םענליר

 אויסבקכע־ נוס חײסס םיפינג טעטנער חשענעדאל
אססץ האנפואסטארס ורעס םים אברימענם פעופען

 מעמבער• דז׳עענעראל לעצטען בײם
 דרעסםיײ און װײסט ״tin pc טיטיגג

 גוטגעהײסען איז ,50 לאקאל ױניאן קערם
 גע־ איז װאס סעטלמענט חגר געװארען

 קאנכד דרעס דער מיט געװארען טאכןן
אסס׳ן. ראקטאר׳פ

 געענ״ זיך האט םארטש טען10 דעם
 װאם אגרימענט םריהערדיגער דער דיגט

 אוײ דער םיט געהאט האט ױניאן רי
 צײט יענער צו אסס׳ן. בעגדערםאגטער

 דעם בא׳פיוס א געהאט ױניאן די האט
 די באנײען. צו ני׳טט אגריטענט אלטען

 די יוואס דאס געװעזעז איז אומאכע
 םונסציאדרט ^װאך זעהר האט אסס׳ן

 זעהר נעװעזעז וײנען באציזזוננעז די און
ן האט עם מװאכע.  איײ אז געםיהלם זי

 איז אגריםענט, <ןאלעקטיװער אזא דער
 יעדען מיט האנדלען צו בעסער ש\י\

 װען אינדױױדועל. ^אפ סאנםראקטיגג
 זיך האט ױגיאן דער פון פאחפטעהער א

 אײנציג־ קאנטראקטארס די צו געװענדט
 אונטער־ אנטזאגט זיך זײ האבען װײז,

 אגריםענט, איגדיװידועלעז »ז צרןזרייבען
 א אז דערבײ געהאלםען האמ עס און

 אלע אין װערעז גערופען ׳ זאל סםרײ<ן
 ענטזאנען וועלכע ^עפער, קאנטראקטיגג

 יזאנםראק־ םאנכע אונטערצומרײבען. זיך
 » אז םארגעשלאגען דאן האבעז םארס

 צװײ װערען • גערופעז זאל קאנפערענץ
 און ױגיאן דער םון פאר^םעחער די עעז
 םארזוך א מאכען צו אום אסס׳ן, דער

 דורך פאחמטענדיגונג א צו קוםעז צו
 אגריםענט. אלםעך דעם אויסבעסערעז

 געווא• אפגעהאלסען איז לאנפערענץ אזא
̂וך און * רען  םאר־ טוגדען8ל אײגיגע ג

̂עז,  אײג* זיך צדדים בײדע האבעז האנדי
אויסבע־ נױטיגע אלע אויןי םא^טאגען

 אין נעםאכפ םיעעדם, סםױיהמנדע פאר זאםלוננען
יוניאן םייהעדס םסוירס אוו הלאוה דעד פון שמפעד

 פון שאפ אין
פערמאז,  אדעלפיא̂ן

 $5.50 — גאלדבערג ב. ^ערמאן
בערגער־דעהאן,

1---------דארדיק א. מ^ערמאז 4 .0 0
 , סאה אוז עדעלםאז

55.25 ---------יןאטלער ע. ם^ערמאן

םעלדהעימער־בילליז,
1---------<ןאפילאן ה. מ^ערמאן 8 .4 5

קאםפ., און געמזעץ
83.25 -----------רודין ס. ט^ערמאן
גאלדםעד^ר,
 14.00 — — דובין ד. ט^ערםאן

העםלער־סילװערםאן,
7----------םילער ם. ט^ערםאן .0 0

האלניק־ראזענבלום,
 14.00 — סטוטטאן ט. טעערמאן

דזשאפע־סארםעל,
 13.00 — ^זעכטםאז ס. ט^ערמאן

לעװיט,
8.00 —•---------גאר מ. ט^עדמאן

מאדעיז,
33.7&---------װעינער ס. םשערמאז

נ^װאר, ס. ס.
6-----------לױױי א. נדמערמאז . .0 0

פארוןמאן, י.
 22.00 — פאלינגער ה. נדמערמאן

קופער, און פערלבערג
7-----------פאול. ,ט. כמזערמאן .0 0

ראנעללי,
 5.25 דיגעראלאמא דען מ^ערמאן

דעדםאךסליננער,
 14.00 — םפיװאק מ. ם^זערםאן

ריכדמ, י.
עװיז ם. טלזערםאן  12.00 ־-1— י

ראוז, דיט^ארד
9.75 --- ----------רינג ם. טשערטאן

סאלעגסיזי,
6---------בוקמאן ד. כדפערםאן .0 0

סאבעל,
 14.00 ־— דוביז דזשײ טלזערמאן

סאבעי,
pc 42.40 מעמבערס באשטראםטע 

םטענדאיד,
0----------מאסקאו ם. טמערטאן 0.H
־ װאלנער,

6----------ימװח ח• םמערםאן .7 5
נראס, איז בארטםאז

1-----------טורין ד. כדפערםאן 5 .6 8
קראסנער,

8----------לידםאן י. טעערמאן .0 0
נריז;

 7.00 — ראזעגבערג ב. ־יםאז רישױ
םעינגאלד,

30.25 --------טשײןעןי פ. ט^ערמאן
 pc- אםיס אין נעזאמעלם

1----------------------ױניאז דער 4 .0 0

$452.78 ---------------צוזאמען

פאקם, חנם מיט זיך רעכענענדיג
 איצט איז שעפער הלאוק די אין װאם
 געדארםט װאילט עס װי ביזי אזױ ני׳פט
 םון רוןי דעם אויף ענטפער דער׳ איז זייז,
 חלאוק דער םון באארד דדפאינט דעם

 עס װארים^ר. א זעהר ױניאז מײ?ערם
 םון װירקונג גוטע די אםבעסטען צײגט

 גאר ניט ׳טעםער, די אין ױניאז דער
 pc םראנעז װעגען זיך האנדעלט עס װען

 זיך האנדעלט עס װמז אויך נאר טרײד,
 געםיוד סאלידארי^ע ארויסצײנען וועגען

 אנ״ אין ארבײטער ססרײקענדע צו לען
טרײדס. דערע

 און קלאוס דער סון מימגלידער די
 זײן מעגעז ױניאן טײחערס * סהוירט
 די אין זזאנדלוננ זײער אויף שטאלץ

 םײ־ סםדײהענדע די םוז אינטערעסעז
t יעדער נערס. iv o שפײ- ען1העל װעט 

 זײערע איז קעמנוער העלדילזע די זען
קינדער. איז םרייעז

?זעפער, די אין ארבײטער די זאל^ן
 נישט נאך זײנען זאמלוננעז קײן װאו

 וױיל צואײלען,׳ זיד געװארען, גמםאכט
וי.5הי בעסטע די איז הילוי שנעלע

 גע״ אויסגעטידען איז עס און סערומען
̂ סםרײק., א װארען
 אק ■ונקטען גײע װיכטינסטע די

 א אז דעם, װעגען איז אגריםעגט דעם
 קעגעז זאל ױניאן דער פון םארשטעהער

 קאנטראק• די םון טעפער די באזוכען
 אסט׳ו דער צו באלאנגען װאס טארס

 סום דײדען ?ענעז צו צװעק דעם םיט
 פון מעמבערס אדער שאפ־טשערמאן דעם
גע<וא• פארקירצט איז ־אויך דער
 דארפען עס װעלכער אין צײט די רען

 צװיסטיגלײטען״צװי• װערען געשליכטעט
 װען פירמע, דער און ארבײטער די שען
 פון פארשטע־הער די אז נױט*ג איז עס

 קוםעז זאלען אסס׳ן דער אוז ױניאז דער
̂ י שליכטען• זײ

 מעגלאד װעלען אויםבעסערונגעז דיזע
 שע־ די קאנטראיצירען צו בע^ער סאכען

 םילע אויסםײדען גלײכצײטיג און פער
 םארשלעפנת אייד 1אי צװיסטיגקײטעז,

 אויס- דער איז אלגעסײן איז קײסעס.
 דערזצלבער אנריסענט געבעסערטער

 קאנטי ױניאז אלע םים האכען סיר װאס
 ויך /םארשטעחט עס שעפער. ראלידטע

 זיך חאם ױניאן די יוען וױ פונקט אז
 איו אווי סטריי<ן, א רוםען צו געגוײים

 געװא- גערוםען סעטלמענם װעגעז אויך
 שעיער, די פון טשצריײטע שאפ די רעז

 אתטער ארבײטען דארםעז עס װעלכע
ח אנריסעגט, דעם  צושטי• .זײער סיט י
 םון צושםיפונג דער םיט דאן און םונג
 איז םיטינג, םעםבער תשענעראל •-עם
געודארען. אננעגוסען סעטלםענט ־ער

 אגריכמנט דער איז ױניאז דער פאר
 •איין, ם. ברוחגר טון געװארען עסײנט

 איעבע- אהרן ברודער שענעדזשער;
 יחודית שוועסטער פרעזידענט; דער,

 קא• סיעשעל סילװער, םילי• און קאליש,
 דירעלטארס. אוו כאארד דער סון מיטע
 און גאלדבעת מר. — אסס׳ן דער םאר
 דדעס ״איגל םירםע דער םון ראװען, םר.

 פירכמנ דער פון קאהן, מר. קאמפאני׳;
 לינ• םר. און קאםפאני״ דרעס ״אילײט

דענבעמ.
 אר• די אז עףווארטעז, צו איז איצט

 אפזזיטען ייע^עז שעפער די איז בײטער
 גא• ווערען װאם באדינגוננען, ױניאז די

 די #אוז אגריםענט, ̂יעם לויט ראנטירט
 ווע״ געגוצט געזאלט האט װאס ענערגיע

 םוןי שעפער די איז סטרײל א פאר רען
 גענוצט װעט ״<ןאנטרא<ןטארס אםס׳ז די

 אתאנײ נישט די ארגאניזירען צו װערעז
' שעפער. זירטע

ױ רײכע די ע ר ב ײ  לאקאל םון ל
ט הען ,50 צ ענו ען ג ער  אלע םון װ

שאנאל טערנע ע אינ ער ב מ ע מ

 ענגלימ, אין ניכער *#חל נרויסע די
 ייך נעםינעז װאם חםימ, און אידיש

 5צ*סא אונזער םזז יוײברערי דער אין
 אםען איז דרעםםייקערם, און װײםם 50

 אינטעתע־ דער םון םעםבערם אלע םאר
 <ע* דןורם סען םעםמר יעדער ׳שאנעצ.

 אין װערס קצאסיעע בעםםע די םינעז
שפדאכטז דרײ אלע

 ערציחער בעסטע די זײנען ביכער
 ארבײטער, יעחגר איז ארבײטער, םאד
 • פארשײ די םיט באקענען זיך װיל װאס
 קונםט ליטעראטור, װיסענשאםטען, דענע

̂םען און קומען קעז דראםא, און  בימנר נ
 ״זיך םאר נאר נישט לײענען, צום אהײם

̂יע. זײן פאר אויך נאר פאםי

־ . ? מקס־לאקס איז זואס
טון ערממדמגען וױכפדגסםע די פון אײנע *דז עקס־לאקם

אדער *אח־ער״ממוקערנמו
לעזט אופיחר אלפדמאדישע דערע  םאן יעז־ער וועלכע פאר ̂'
םזזן. י׳ןחןד v >v ••״רעקען. זיר פיענמ קמד אדער פוזױ

 נ«ד אמ w תרך. און חיד ®עאקאיאד א איי עקם־יאקם
 VM גענען נפגדר^ך און נעלאםען וױרקם און םעם איז עמ«ק

קחןםפפען. ןןדער מםערזען ןךזן םאנעךפארשםאפת^ פון פאו־םען

אײד. איכערךײנם און חײגט כאקם « ®רייעם
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 די אין ער׳פײנוננמז םרעחליכםנמ די
 די נעװעו נןװיס איז קאנװענמפן־מאחמן

 *רנעםיײ רער פון נאנייםטערוננ שטארקק
 די און וופחצפן די אין סעםנער׳ןןיפ נער
 גרופיחנ«ן אפגענרעניזוטע שסארס גיט

 T חאט מוױס פפנדידאטען. די ארום
 פנחעננער, זיינ׳נ נץחאט קאנדידאם דער

 איחם םאר מאםפײגעוחנם האנפן װעלכע
 נע־ ניט אנער זײנען עס איתר. טאר אדער

 סלײםם, נאזוגחנחנ םיט נרופען קײן ןןען
 נאק׳ןםפעז. נפגענוײםינ זיך זאלען וועלכע

 םוסעי קצײגער א בלויז געוחןן איז עם
 חאט דפט פאםיליע. א״נענער »ן »ין
ne פאו געטאכם זאוער זעחר זײם איין 

nn אננמ־יחןן *ו וועחמר אמעםיינעם 
 אצנעםיי- חור אויסװאחי. רינטיגען ןײן
 םען ווען ל״כםער עס חאט וועחלער נעו

 פצאטי א עפעם איחם םאר אוים ארנײם
 מענ־ אלע אויף צוזאנעני׳שען םיט םאימץ

 דערגרײכונ־ אונםענייכע אויך און ליכע
 א איחם גיט נמן װעז װי איירער נעז

 א*ז עם װי תאנדידאטען, Vi םון ליסם
 מז און ,5 <«סא< אין סאר •תר נעווען
 און אקטױוע זיינען אלן אז איחם זאנם

 ױנ־ די אין טעםבערם םאראגםװארטליכע
 םים־ אוםן זייער אויף האנעז אלע יא:ס.

 דעם *ו יוגיאז די ברעננען צו נעהאיםען
 אי«ט זיך געםינט זי ײעלמז אין צמוטאנר

 יזאנווענמאן דער «ו נעחן צוילען איע און
 עפעם «וריק*ובחמגען דארטען pe אום

 וױײ ידער םאר פלענער סאנסםרוסםױומ
 אתאנייאאוע. דער פח ארבײט טערדינער

 *מייטע פח *ו םעחר ניט זאנט איינער
 v»wmv w ביוױו חאםטו. 12 די tic און

 אנט׳פײדע *ו מווער זעתר yptfo איי ,3
 די ז««ן עם וועיומ זעלבםם זיד »ר

ערוועהיםע. דרײ וי
 ייד זיר דזואם זײט אנחנרער דער םין /

 םאר נעםיוזלם תאנדידאםען די pe ךערער
 יע־ חתונח. חנר אויןי מחותן נלײכען .א
 זעלבסמ זיך םאר נעפיחלט האט דער1ח

 w אויך גאו־ בארעכטיגם זײן iv נאר ניט
 לאקאצס זײן םארטרעטען צו /םעחינ «ײן

 איז קאנווענמאן. דער צו ■ראגל׳גםען
 שימי קאגדידאטעז די pt יעדען טאקע
 האגדיגא־ זיין po אפצוזאנעז זיך געויעז

on ,כוצען צום טו<•  po .עם . *נדערען 
 םיט־ גוײכן צװימען האםןי « נעווען איו

 פא־ זמלבינער תר אח אײן טון ניידער
 כא• רער'מלבינצר און אײז םון טיליע,
 1םי פראבמטןן װיכטינצ די צו ציהוננ

 זעזזר דארום אי« עט ארנאניזאציע. רעד
 סאניי־ דורכנעםאלצנע די אז גאטיײיר,

 געמרױר םעחר oyip זיך םיהלען דאטען
 םען ווערט פריחער. איז עס װעז ווי דעם

 ?ען גרויע. םיינרליכער א םון כאקעמםט
pro ארא■* איז 09 וױ קרױודעס ׳שױן 

 ציי־ מענשעו אײנענע pt אנער י׳זליננען,
 נפיד בםרם מוועחגר, איז עולח אן דען
 צו־ איצט איז נעסריװדעטע צאוזל די װען
 יאנרידאםען צאהצ נרעםערער דער ליב

 עלעת* טריחעידינע אמ בײ וױ נרעסער
 א נאכקלאגנען די דארום זײנען מןוגם,
 * אטםאםםערע די און ׳עםארתער ביםעל
אננע׳ברומ׳גג םעהר כיםעל

 pe w<» דןר איז איצט זײנען םיר
o האט וועלבע םאמיריע; « m צוליב 

̂טענרליכע זעהר  נעמוזט אורזאמן םאר׳
 וואס מטרייט, שלייניכימו א דורכמאכען

 לov »93 זאל מען ײינשענםווערם איז
 H* באעםיםט רארזם אין עם פארנעםען.

 םאראנם־ אונזערע pt םאגכע pt עוהה
 איינע־ זייעו־ pt מעםבערם װארטליכע

 פון און טאכען צו אײצױ אן סרױודע נער
 םא*. צו אװצוםוײדענחיים אײנענער דער
 דער צו באציחוננ *ערםאנענטפ א כען

 איז דארנמז און דא אױכ ארנאניזאציע.
 כיט op איז נעוואחןן, באנאננען עויה »ן

 אדעי ■ערזאן .אײן pt עויוז די געװען
pt עולח די גאר נרופ< אײן pt די 

 ^ײכט חאמן דארטען און דא וועהיזר.
 אױסוואחל ריכםיגען דעם נים וועהלער די

 איז דאם װי אבער לאנג אזוי נעמאכם,
 פת זוילןן אויםנעדריססער לענאל דער
 אורזאכע t״P ניסא איז נמרחײט חנד

 אנעה־ ווערען. צו אויםגערעגם ראריבער
 סאנסטיטוציא־ דאם איינםאל םעז סענם
 *njm צו םעםמר יעחח pt רעכט נעלע

 בא־ עם איז ווערען, צו ערוועהלם און לען
̂רור א לוטיםם  ווענען חןנימן צו װידער׳צ

 יערער וױ בארעכםינט םעהר אלם זיד
אנדערער.

 פארװאלטעטעי. דעםאקראטי׳■ א אין
 איינצצל־ דפר בלױז דארפ ארנאניזאציע

 איי־ זיא אימרטריימז צופיל גיט נער
 ̂ליסליד אי« דאן pe װיכטינסײמ, נענצ

 ~wt 1« עולזז 9אײגפנ tv נױטויענריג
 אאיט װאס זאך ■ כיכ מם יטובת נוינ׳מ
 זײן אמנר םוו װאם ,שוחנר זצחר טאקק

 פאר איסטצואטעו תאטעגארישער דצר
אתאניזאציצ, *\ אין מחנד עתסמעז יעחנן

n י1 o w 
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כיעליס. םאריס פון
כאארד• דזשאינט טענעדזשער

חיפתל, סאנווענשאן! קאנווענשאן!
 װאו גייט, םצן וואו סאנוחונשאן. אין ערד
 ,״קאנװקנ^אז^ נאר סען ^נדט שטי*ט סען
 קאנװענ־ םיט רוישט םארקעם קיצאוס רמר
 קאג־ רער וועגען םען חצרט שא■ אין שאן,

 װי חעדקװאדערס, ױניאן די אין וחגנשאן,
 חגר װעגעז זשוםעם בינשט*?, א אין

קאנווענשאן.
 און נעװערקשאפםען אידישע די כײ

 װעיט גאס אידיש^ר גאנצער דער אויוי
קאטוענשאן. אונזער ומגען דיסקוםירט

וחנ־ אזױנס דאס םען רעדט װאס און
!זעחן לאםיר ? קאנװענשאן דער גען

 די פון אײנעם אין ארײן קום איר
 צום צו גײ און קלאוק־שעפער גרעסטע

 הערט װאם םחןנע̂ן איחם שא«-טשערםאן
 שאפ־טשערםאן דער שאפ. אין עפעס ?יך

 נאך אח םראגעס םײנע אויף ענםפערט
 ברודער *וחג^ :םחגג א םיר ער גים חגם

 דער צו איחר פארט וחנן םענעדזשער,
״1 ?אטוענשאן

— איה ענטפער — וױים, איך#
 װאר ערשטע די םאדירצז אודאי װעט מעז
 איוגר םרענם װאס אנטקעגען םאי. און

איחם. איר פרעג — 1 דאס
שאי־טשער״ דצר ענםפערט — !*אם

 גע־ א געהאט הײנט ה*ב איך —־ םאן,
̂חבית דעם םים שירעו  חאם ער און בע

 סי• קענזעס איז אז אױםנעװארםען, םיר
 אחנ״ ■ארטלאנד, וױ װײם אזױ און טי

 שיק־ םיט סלאוקם געםאכט װעדען גאן,
 באצע• דער ער, און ױניאן. א ̂הן סעס
 געסםרא־ אויך האט ד#ס, חײסט באס
 ?ײן װעט יוגיאז חיגע די אזיב אז ״שעט
 ױניאז דורנפיחחנן םיט׳ן •ינקטליך אזוי

 צו װי װעג א זומן אויד ע* װעם רולס,
 דאס נאר J ױניאן דער םון װערעז ■םור

̂גם — גערעדמ, גלאט איז  דער וױיםער ז
 פארט באלעבאם אונזער — טשארםטן,

 אבער !סיטי קעגזעס אין ניט םארגען נאך
 אונ־ אז אי̂ז געװאלט יע װאלט איך װאט
 פארשצאגעז זאצעז דעלעגאטען הינע זערע

 אינטערנײשאנאל די אז רעזאאוציע, א
 יענע אין אתאנײזערס אנשטעאען זאל

 אר־ ארנאגיזײשא! עפעס טאן און שטעדט
^ בײט/

 חאט שאפ־טשערמאן דער אײדער נאך
 זא- נצװאלט חאם ער װאם דאס, געענוײגם

 וואס אארײטאר, נעקםטער דער איז גען,
 איהם טשערםאן, דעם אגטקצגעז זיצט

 אזא האט און רײד די אין אריינגעמאלעז
 די !װאם איך *וױיס :דערצײלם םעשח
 תאטחננשאן דער צו דען םארען חבחז
 נעכםי־ א אינםערעסעז. אונזעדע ורעגען

 האבען נלאט אט פאהרען ױי !טאנ גער
 דאם אביסעל״ םאן לעב א טײם, נוד א

 מא־ fiD קאפ n אױןי ער זזויכט זאנענדיג
 פעטעל א װאזילױנגעריש גיט און שין
אױג. אז םיט

 צע־ שוין זיך האסט טתיט, סעי,#
 דריטער א א« זיך ׳רופט— דרשג׳ט!

 קענ״ זיר, חאט ער ם.yb םים אפערײטאר
 איײן ער וױיל געםראפען, נעםונען טיג
 סאנ־ א צו דעצעגאם א גערחןן אמאל איו

 םאשיתאדעל די םארציחעגדיג וחננשאן.
 :טאז בײזען זעלבען אין ער.םאר זעצם

 אויך דעדט ער אײזעיצ, נדינער אזא —
 ער יןאליקע, אץו סאטחגנשאנס! וועגעז
 סאלנט צר ווען יוניאנם. וחננען אױך רעדט
 מאג א םאל דריי דאך ער דארןי םיה

 חנר צו םיחחנן װאס שטײנער, די סושען
אן!״ יוני

 וחנרט דעבאטע וײ אז דערזעהעגדינ
 עחנגסט, צו און חיציג צו ביטעל א שױן
ײ איך חאב  שא•־ חום את אײמעשםילט ז

 די טז םארזימרם, איך חאב טשצרםוון
 א חאכעז יחגט חנלענאציע שיקאנא׳ער

 *װעמםאחחנז, וועט מען אײדער םיטיע
 אױך סאז שאפ־טשערםאז, טלס #צר און

 װאס אח םײנוע. זײן 1זאגצ איז צסצז’
 דאס כמן װעם אתאנײזערס, אנבאאוננם

!םאחצלאנעז זיכער
 געשעםםען םיינצ צדלײדיגם חאב איך

M םטרמתז און 9  wn וױ מור m 
 חאט איבעתצממז, שיעטער םיר האט
 גצשצאסעז ומבטטע סאנוחמשאן די ןיד

 חאבעז ארבײנתר די urn אומנד, 630
אדבײם^ די ןןװעקנעצײנם

̂םיםאג »יו עט  מיײ א אין שםומיצ יי
 םיי׳ «זץי בצאזט צס ס$ע. זוגימן נצם

fimkm nn צר נצאט בצאזזנגדיג אח 
די אנזאמז װיל צר וד נ*םיטליד, טוױ

m ינגימ> i n  m jrrm אחיןוציע

 װאס ^סםאכער, און קלאוק די זײנען
ײ שכמלען דינע^סען דעם גאך  זיך ז
 באקאנטע: םיט שםועס א כאפען אפ רא
 נאך ארבײט ^יימען ביזי, נאך איז עס צי

 איײ װײטער. אזױ און ^װערםײם, עפעס
 און שטײן פון הנאה גלאט האבען נמע
טוטפיק. » <ןײען און צוזזערעז זיך

 אױסגעקומען נראדע םיר איז הײנם
 ארום קאאוה־שאפ א פח ארונטערצוגײן

 נאר ביז איך װי און זי׳זיגער, א 12.20
 פרישע די דערפיצט און ביצדיגג פון ארוים
 דער־ סיר צו זיך האם זיך, אויןי צופט

 פון נעפילדער און גערויש דער טראגען
 ארײג־ איר כין באיצד סטרים. מארסעם
 רי און םענשעז םענגע א אין געפאלען
 דערהערט האב איך וואם װערטער ערשטע

םד ותט קאנווענשאז :געוועז זײנען
 װער־ די דעםי״ צו ענדצ אן םאכען זען

 און םאראינטערעסױט םיר האבען טער
 צוהערען זיך אפגעשטעלט זיך ד.אב איך

דעבאטע. דער צו
 װי איו הער — ?״ *יהר טײגט װאס״

 ;יױ אז כדינט, איחר״ — זאנט, אײנער
 !םעות א איחר האט שיקאגא, איז יארס

 גע״ טאצעבאטים די האבען יארס גױ אין
 פײט דעם pc ?אפיטאל שאאגעז װאלם

 דעײ טאקע צינ̂ס די םיט רעכטע די פון
 רױ נעװ*ורען טרײר די דארטען איז םאר

 םו םארסקעבעװעט, שעפער וײ איגירם,
 אונזערע זואס װאונדער, חנר איז װאס

 קצאוקס יארט גױ פון ברענגען באלעבאטים
 א סענם 75 םיט דאצ. 8 וױ ביציג אזוי

גארםעגט!״
 אײן שטיםט —־ אםת, איז עס *זימגר,

 אין אונז צייגם יארק נױ — צװײטער, א
 סױ עפעס וועט קאנווענשאן די דר׳עיד,

 שוין דאם וועם יארק, נױ םאר טאן זען
זײן•!״ גוט אויך אונז םאר

 אין דריטער א ארײן םאצט — !״יע
 דאך חאצטען יארקער נױ די ־— רייד, די

 האבען נו, םארמער... פאר מאל אלע אונז
 קצינעם m םאכען צו װי באװיזען זײ םיר

 צינ־ חנו םון געװארען פטור אי דזשאב.
 די געראטעװעט אי און געזינדעל, קער

טרײד!״
 פארטײדיגט — דוכם, א ״אי א/ ״אי,

 ברידער, יארקער נױ אונזעחנ אײנער נאך
 אין שיקאגא. צו יארס נױ פארגלײך א —
 קאםוניס־ די עפעס דאך האבעז יארס נױ

 סל$ױ דעם דורך ױניאן די צעבראכען טען
 הא־ זײ וואס סטרײס, נעדימאריחםטען

 איהר יוואם דאם און ארויסגערוםען, בען
 דאר־ עפעס וועט סאטוענשאן די אז זאגט,

 זיך איהר דארפם יארס, נױ גואר טאן פען
 ״נערעכטיג־ די בעםער לעזם זארגען. ניט

 יארשער נױ די אז זעחן, איהר וועם סײט״
 עס אז קער, שיין נעםט באארד חשױגט

 ױניאךחאנדײ וחגחנז אײנגעשטעצט זאצ
 זימנר ״נו ? סאנווענשאן די אי שאנס.

 ראצע חויפט די שפיצפן יארס נױ וועט
סאנװענשא!.״ דער בײ

טראכם: און שם̂י איז שטיי איך

 װאס שאה א נ^ר דעבאטע, טײערע אזא
 עס ק#דנעי/ דעם אויף פאר קוםט ראס

 גרע״ פון און נעזינטער סך א געװען װאלט
?וסם דעבאטע אזא ווען ׳װערט סערעז

םיטינג. לאקאל א בײ פ*ר m יי *
 דעם אױך פארנעטט ?אגװענשאן די

 םאר־ לאקאלע חײנטינע די כײ אויבעךאן
 ווערט צאקאל יעחנז אין און ?אמצומען

 #צטשצ אנדערש. עפעס וועגען דיסתוטירט
 די צוזאםען םעז קניפם לאקאצ אײז אין

 םפע״ פון פראגע דער טיט קאגװענשאן
 אז ערװארט, װערט עס מאשיגען.* ש?ל

 װארם איזזר זאגען װעם קאגוועגשאן די
 אינדױ סלאוס דער אין װאס רעם, וועגען

 סעחר ארײן סאג־טעגציך קוסעז סטריע
 ווערם צאקאל צװײטען א אין מאשינעס.

 די און שאפ סלײנער דער דיםקוטירם
 םים זיר טיט ברענגט ער װאס איבצען

 פלע־ םארשידעגע אינדוסטריע. דער אין
 צײזען צו װי פ^רנעשצאגעז װערען נער

 סלײגעם דעם סיט גלײכצײטיג פראגע. די
 דע־ א אויך זיך פארציט פראכלעם, שאפ

 װאס און סיזאגס בעסערע װעגען באטע
 אכי• בחןנגעז צו אום ורערעז געטאז זאצ
 און מארסעט. היגען אין ארבײט םעהר סעא

 האפע״ גרויסער נעצײגט װערט נאטירליך
!?אנװענשאן חןר אויף נונג

 באזונ- לאסאל יעדען אין איז »זוי
 יוניאן םיט אטעםם עם צעבט, עס דעי.

 אםה, אױך איז עס פראגען. טרײר און
 פרא• די און פאליםיס האט יעצט ביז אז
 דער צו תןלעגאטען ער^ײלען װעגען גע

 און צײט מעהר פארנומען תאנװענשאן
 װיכטיג• םעהר פון אויסגעזעהן האט עס

 אבעו/ גיפא. קאנווענשאן די װי קײט
 װי.סאן װײצ, נאםירציך, דאך איז דאס
ײז דאס  געזאנט, בעסער סאגווענשאן, א ז

 «אצײ אהן דעצעגאטען, םאר עלעקשאן
 אין זײן נאר תאן איר, גצױב ,9רא ? טיס

 ני־ איו עס זואו ארגאניזאציע, טויטע א
 װאס אבער, ױניאן א אין לעבמן. קײן טא

 את״■ מיט םול איז װאם לעבען, םים רוישם
 עס אז נאטיראיך, נאנץ איז םױױטעם,

 מעםבערס סך א בײ םארלאנג א זײן זאצ
צ דעלעגאטען. זיין צו ױי  אײנער יעדער י

 ער אז וױכטינ. זײן זועט ער אז פילט
 ױניאן♦ זײן םאר טאז עפעס קאנעז װעם
 תאנ־ סך א נעהאם סיר האבען ארום אזוי

 קאנדידאט יעדער וױ אזוי און דידאטען
 נע־ האבעז םרײנט די און פרײגט, האט

 ערװײלט זאל סאנדידאט ז׳ײער אז װאלט,
 פאציטיק. מיט םרײלאך געווען איז װערען,

 ם*רטינ שױן םיר זײנען טאג צו יעצ&
אאסאלען. אלע איז עלעקשאנס די םים

 די פאציטיק, די צו געגומען האט ענדע א
 װארם איחר געזאגט האט פײצ און רענק
פארםיג. איז שסיםסעסטעיצ, בײם

 חד םון װאהצעז די װעגען רייחגנדיג
 אויך וועט קאנותנשאן, דער צו צעגאםעז

 פון נעםען ד• איבערצוגעבען שאדען נים
ױ זײנען דאס ערוועהצטע. די םאלנם: ו
 ערוױילט האט באארד דזשזינט הינע די

 דיוע pc שרײבער דעם דעלענאט אאס
 הא״ אפערײטארס, די ,5 צאקאצ צײאען.

 מאריס גראםמאן, םעהס ערװײלט בען
 לאסאצ . נאװאה. ̂נסם אוץ גאלדשטײן

 אידין; *בוש און מעסער חעררי 18
 און בארענשםײן דזשעס — 54 לאיןאל
 הערי — 59 לאסאל ראבינאװיץ; אברחם
 לא• ;נאלד פערעל און שער אחרן רופער,

 און שװארצענבערג םארים —- 81 סאל
 מאלי -r< 100 צאקאל ;צאדערםאן סעם

סאסיקא. עצעז און טערי מ. פרידמאן,

אין װפרעו פאחדיניגפ װעפ מסעו פײףס טמס
»r לישחו.

”t רער to*p p w M rp w w t קאםי־
 ארבײ־ אידיעע ארנאניזירטע רי ר#1 טעט
 זיצוננ » ב» האם. י׳צראל ארץ אין טער
 אײנמטיםינ האנמל *ענסיצמײניא אין

 נאסען tin פאראײביגעז צו נאמלאםען
pt םיח* ארבייםזןר טוורמםארמנעם חנם 

 נעיוערלמאםטען pt ט׳צערםיז pe רער
 י׳אראצ• ארץ pe »ײז מאלט סאם»ײן,

 חום אינםטרואירם ten סארזאםצוננ רי
yo צו נלייר ױך עאםיםעט ע?זעסוטיװ v• 

 .הסתדרות״ un סים פארבינרוננ אין אען
 פעםםצױ צוואטצן tie ישראל איז-ארץ
 אינםטי• רער pt כאראסגמד דעם מטעלען
jrpio וחוחוז נעבוים זאצ וועצכע j't’iM 
םאר׳טםארבענעם. pt נאםעז
tp אוים האט ויצתנ רי y to tn צום 

 לאזעז צו באמצאםען פאר׳»טארבענעם
tun אסט p t w tn p re  p t נאציא־ חוד 

|t&vp גאלער a ביז ריי6 קאנױטצ " n סד 
.tru e s 09 וזצרבם̂נ phi סארסוםזו וועם 

p אימנםימפ רי t ru rw te p נאציאנא־ 
jw B'oep trt

 טיםעו םיט אױן־, ten אארזאסצונג רי
pt'PurtM tun am •רר i J * liP* u m

 נעװען וניז װעצכער האצפערן, דושוצױת
 ארבײמער נאציאנאלען po םיטגציד *

 אי״ די פוז םרײנד טרײער א און האםיטעט
 רער־ ישראל. ארץ אין ארבײטער דישע

 גע• באקאנט סעסחנט^ר דער האם בײ
 ױין אין האם האלפערן דר. דאס םאכם
 500 םון סוםע די אימנמעלאזען צוגאוז

 j פאלעסטײ געוחנרסשאםטעז פאר׳ן דאצאר
סאמפייז. גא

 א אויםנעאדבײמ האם זיצונג די
 םאר־ צו אזוי וױ פלענער װיכטיגע רײחע

 סאמפײן םון טעטינס'יט די שמאר<ערען
 גאנײ איבער׳ז אויך װי ניז־יארס, אין םײ
 בור איז אנדערע צװישעו צאגד. צען

 קאנ• צר שטארס זייך נעװארעז שםיםט
 אפריצ, ש1ח םון םארלױוי אין צענםרירעז

 פילע די םון באזוך פערזעגליכען אזיח
 צו׳ קאמפײן, געװערסשאםטען פון פרײנד

̂ז זאםלונגעז דורכםיהרען  ארגאני• צװיש
 באזונחנרם א( ױניאנס טרײד און זאציצס

 נרוײ on צו חכנווו טיכטינצ טאכען צו
 פאצקם״זאםצו̂נ און בצוםעדמוג כמנן

 גאגצין אימנר׳! מויאוםען וחנט וועצכער
o 28 אוחמד, שבת צאגד, nוור יח 1»נ 
o 29 טאנ nאפריצ. סצן

■ I
ter• ׳‘׳
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ױ *.y^MPnrw דרעס די איצט באחערשט מאסע פרױען דיזע װארען. ............. וווןייט ם׳נ,״ךףןןי6,ט

איז שטעדט אײגיגע אין טרײדם.
 קלעגערע »גרערע »לע און קארםעט ,

 שטארק גאנ*ן שוין עלעםענט פרויען דיזער
אז גאואנטירען, עס קען װער און שעפעו, קלאוק די אי׳ן באפעסטיגטיאױך

ארײג גיט עגדליר װעלען. ארבײטערינעז פרױען דיזע
זאל זעט, ־

ס ג ע ר ע ד ױ ט ם דו נ ען אי אג ר ןי פ ען די או ױ ר ר. פ ע ט ײ ב ר א

 פון פראבלעםען װיכטיגםטע די פון אײנער צו צו איצם קוםען םיר •
אן, אוגזער  דרעס דער אין ארבײט ארגאגיזאציאנם םון פראגע דער צו ױני

 די זינט יארק־ גױ אין םפעציעל און לאנד, גאנצען איבער׳ן אינדוסטריע
ך האיט קאנװענשאן, פילאדעלפיא  םונאנ־ םעהר נאך אינדוםטריע דרעם די זי

 געװאקםען איז טרײד דער פרט. יעדען אין געשטיגען און דערגעװאהםעז
ען םארקעטם נײע םארקעט, יעדען אין ם דער צונעקוםען, זײנ  א־ינ־ ױגיאן׳

 די װאם יאהר פאר די פון פארלױןפ אין םפעציעל איגדוםטריע, דער אין טלום
אן די האבען מאםוגיםטען  םילאדעלפיער דער נאך און בעפאר באהערשם, ױני
געװארען־_ אפגעשװאכט און געפאלען שטענדיג אנער״ איז, קאנװענשאן,

* * *
 אלגע־ דעם כנונע םאקטען אינטערעסאנטע עטליכע נעבען דא לאםיר

טאנ. צו הײנט אינדוםטריע דרעם דער פון כאראקםער מײנעם
 באדײטענד אלץ װערען אנפאנגען טרײד קלאוק דער חאם ,1918 זעט

 גע־ טרייד דרעם דער איז צײט, זעלכער דער צו און קלענער און סלענער
 קלאוק אין פלעגט יאהר א װאם ראשקײט. םערקװירדינער א םיט װאקםען

ען טרײד דרעם אין און ארבײטםלאזע, םעהר װאס צוקוםען םרײד  צו־ אלץ זײנ
 אינטערע־ װאם עלעםענט, אזא םון ניט אבער, לײו־ער, ארכײםער. געקוםען

ך סירם ם׳ן זי אן םי  איז קלאוקטאכער, ארויםגעפאלענע די פון אידעאל. ױני
שעפעו־• דרעם די אין ארײן ■ראצענם סלײנער א בלױז

אינדוס־ קלאוק דער אין איז צענזום, רעגירונגם פון ציפערען די לױט
 םון געווארען פארקלענערט ארבײטער צאחל די ,1921 כיז 1914 פון טריע,

ען פארקערט, אינדוסטריע, דרעם דער אין .41,187 אויןו 66,786  אין שוין זײנ
 אין װי םעהר דריטעל א כםעט חײםט דאם ארבײםער, 63,468 נעװען 1921

 אלנעםײנער דער פון װערטה םיט׳ן געשעהן איז זעלבע דאס טרײד. סלאוק
ײ די פץ •ראדוסציןן װ  װײטער־ די פון• ארויס «יך צײגם עם װי טריידס. צ

 ווערטה־פון די יאחר, פיר די אין איז ,1926 ביז 1921 פון ציפערען דינע
ם םון פראצענט 36 צו ארונטער ביז 39 פון געםאלען םרײד קלאוס  װערטה, חז

 צײט זעלבער דער צו אץ אינדוםטריע, קלײדער פרויען גאנצער דער פוז
 49 צו כיז 40 םון געשטינען םראדוקציאך דרעם דער פץ ווערטח דער איז

פראצענט.
ױ אין  גענאנגען טרײד דרעם דעם פון װאוקם דער איז גופא יארק נ

 איז ארכײםער באשעפםינטע פון צאהל די שנעלקײם. גרעםערער א נאך יםים
שען דא  און שעפער, די׳דרעם אין גטװארען פאח־אפעלט 1926 און 1917 *וױ

ארכײטער. 16ססס, ארום פארלארען נלײכצײםיג חאם טרייד קלאוק דער
 אינדוםםריע אונזער אין געוױכט־צענטער חןם פיז שװאונג דיזער אט

 לע־ שװערע אונז םאר נעשאפען נאטירליך, האם, דרעםעם, צו קלאוקם פת
טער װאם פאחןרען װאס בענם־פראגען, ענטםער. אן דרינגענד טעהר אלץ װײ

 װיכטיגע דיזע באדארפט םען חאט אוםשטענדען, נארםאלע אונםער
 םען ;פעםטשטעלען און אויםםארשען גענױ אוםענחןרוננען איגחםםריעלע

 ארױם פאאןן װאם טרײד קלאוק אין ארבײםער די צונרײטען באדארפם חאט
ער פון  אלם שעפער דרעם די אין ארײנצוגעהן סיסםעםאטיש אינדוסםריע זיי

אן אן דער פון אײנפלום דער אז זעחן און לײט, ױני ער םיט זאל ױני ײ  ארײנ־ ז
 אינ־ דרעס דער אין װערען פארשטארקט זאנאר שעפער דרעם די אין געחן

• װערען. אפגעשװאכט זאל עס אנשםאט דוםטריע.
 דורכגעפיהרש אריבערגאנג ארגאניזירטער םיםטעםאטישער, אזא װאלם

ץ גאך געװארען אן די װען .1922 ביז 1917 פוץ יאחרען די א  גע־ נאך איז *וני
 אנדערע. אן גאר *עווען איצם לאגע די װאלט טרײד, דרעם אין שםארק ווען

א האבען װאם קלאוקסאכער, די זײגען אבער, ליידער,  ארבײט, באקוםען י
אן די אין םײ אן די אין םײ און ױני ני ם־יו ײ אין ארײן שעפער, דרעם ױ ט ז  ני

אן, דער פץ חילןפ ארגאניזירטער דער םים ער אויף נאן ױני ײ  אײגענער ז
/ ױו ר ײ פץ פילע אץ אזז  בלויז באטראכט אגפאגנ פון זאנאר עס חאכען ז

ליגען א אלם ױי םו ך חאבען אוץ חשאב, ציי  אינטע- װאם קנאפ איבערחויפט זי
אן אױפחאלםען םים רעסירם ע זייערע אין גאדינגוננען ױני  אדער שעפער, ניי

ך באםיילינעז צו ץ זי ײ ארגאניױרען א אן אלם ז ני שעפער. יו
 רעכענען דעם םיט זיר דארםען כױר און פארבײ, אגער, אלעם, איז דאם

 אבער, םוז, םען ווערען. פארלײקענם ניט קען װאם פאקט, א םיט אלט גלױז
 אינדוםטריע דרעם חןר ®ח װאוקם פון פראצעם דער m חאכען, זמען אין

 אריבערנעהן אין אלץ נאך חאלםען קלאוקםאכער אז און אן, גא̂ך חוולם
 צו ניט װײט נאך איז עם אז דארום, גלויכעז םיר שעפער. דרעם די אין

 פארנעםען זיך זאל װאם ארגאניזאציע ךער אין מאשמערי א שאפען צו שפעט
 יוניאן דער םאר געחן פארלארען ניט זאלען םאכער קלאוק די m xiyn םיט
 טרייד, זייער פון ארוים פאלען װאס קלאוקםאכער די שעפער. רעם1 די אין

 אין ליגם ז* פון םילע םא צוקונפט די אז פארשםעהן, צו אן שױן \זײבען
 אין פאראינםערעסירען נאחענם זעחר ױך טוזען זײ און שעפער, דרעם ךי

 װע- זײ װעלכער םץ אינדוסטריע, דרעם דער טון *ושםאגר פראקטישען דץט
םאכעז• לעבען זייער םוזען דען

 דער װאם ■ראבלעם, שװערםםע די ניט וױיט אבער, איז. ■ראנע דיזע •
ארױסנע• אוגז פאר חאט איגדוםםריע דרעם חןר טון ןואוספ וטםנעחייערער

פ  צעהנ• די םען אתאגיזירם וױ.אזױ — איז ■ראבלעם חױפט ד !
 אןױ וױ םרייד, דרעם אין ארבײטער !יס־־ארנאניוידטע םויזענםער דלעער

 אזױ, וױ באדינטנגען, ארכײםס מניאן גלײכע דיזען»ײיד אץ םען עםאבלירם
 עלעםענם פרויטן גייעם דעם צו צוסוםען ערפאלנ םיט םען קען איבערחױפמ,

Ban אונזערע אלע אין שםארקער און גרעםער אדץ יאחר יעדען װערט 
.n p e jn r י.

 »יז פתיען, אםעריקאנער איינגעבוירענע חינע פון עלעםענם, די«ען אט
 עלעטעגיט דיזער וױסםיג וױ דעתרײכען. tt געיומש ױם נאד איצט בח אתז

mp חןרפון, דרמנען par m זיײ 4919 אץ צוריק, יאחר ניץ טיט; 
ijrrS «־ױעז p רוימי •רומענט 70 נעװען אינדוסםריע®

םענער pa 69481 זטרױע
.גאחיםעמ־

m M יעדעז׳יװיכ־ אין
װערט ארנײט ארגאניזאציאנם גרויסע קיין אזי זאלאנג טארקעט, קלאויק ט<ין

_____ ? געטאל ניט זײ צװישןזז
 געײארען אנערקענט שויו איז פראגע דיזער פון װיכטיגקײט גרױםע די

 אוױי םיט פילאדעלפיע״ אין און קאנװעגשאנם, פריחערדיגע אונזערע בײ
 ארגאניזא• נײע װעגען גערעדט ערנםט זעחר םיר האבען צוריק, יאהר

 דיזע ארגאגיױרען צו אוט אנגעםען םוז ױניאן די װאם םעטאדען; ציאנס
 ארגא• אן שיקען פון םעטאדען ארגאגיזירונג אלטע די ארבײטער. פרויען
 טײד־ די ביי זיף בעטען און נאס, אויפ׳ן ליטעראטור טײלען זאל װאם נײזער

 ווײניג טוען םיטינג, א צו קוםען צו שאפ דעם פארלאזען זײ װי נאכדעם לעך
 פרןופדע, אלס ארגאדיזערם אזעלכע באטראכטען םײדלעך די אויף וזאס
 ואנאר און קאלט ױי צו זיך באציחט םען און םאכער םוםעל אויטםײדע אלם

 ניט• די אץ ארײן זאלען ארגאנײזערם די אז זעחן דארף טען םײנדליד.
 לע־ זאלען ױי אז םענשען, אײגענע װערען דארט זאלען זײ אז שעפער, ױניאז

 דארטען און שעוער, די אין םאםע דער םים צוזאםז׳ן ארבײטען און בעז
 דער אץ אינטערעס אםת׳ן אן פאר און ױניאן א פאר באדען דעם שאפען
* * *ױניאן.

 פץ יאחר צוױי לעצטע מ אין אז דערצעחלען, צו נויטיג ניט דא איז עם
 פשוט ױניאן אונזער פאר איז קאםף, אינערליכען און עהאנאםישען שװערען

 לעבען אין םעטאחןן ארגאגיזאציאנם נײע דיזע פראקטיש געזוען אונםעגליך
 די אי םיטלען, םאטעריעלע אי אויםגעפעלט אונז האט עס ארײננרענגען.

 חאבען אויםערדעם, אונטערגעטוגג. גרויםער אזא פאר ענעדגיע די און צײט
 דורכצופיח- םאטעריאל םעגשען נויטיגטן דעם געחאט אײנפאן־-ניט םיר
 געחאט האבען םיר װאו פלעצער, די אין ארבײט. ארגאניזאציאנם אזא רען
 שיקא־ פילאדעלפיא״ יארק, גױ אייין ױניאן, דער אין פרויען טעטיגע אנצאהל אן

 פעטא־ אזיאי־ אידישע עלעםענט, אזא פון םײסטענטײל זײ זײנען באםטאן, נא,
 ניז װערען, פארבערײטעט און צוגעפאסט ערשט דארפען יװאם ליענישע,

ארבײט. פאראנטװארטליכע אזעלכע פאר פאםיג װערען קענען זײ :ען
* ■ ■ % •*

 שאפען צו איז אױפגאבע נאהענט^ע אונזער װערטער, אנדערע אין .
איבערנעבענע טעטינע פון ארגאנײ^מו, פרויען פון צאהל באדײטענדע א

0* ..

 שעפער ניט־ארנאניזירטע די אין ארײנדרינגען קענען זאלען װאם פערזאנען,
 באדען א שאפען צו ארבײט טאג־טענליכער דער םאר נעםען דארט זין־ און

לאגד איבער׳ן לאקאלם דדעם אונזערע אין האכען םיר ױניאן. דער פאר
 װא פרויעז, חיגע־אײנגעבוירענע פון זאנאר ביםעל היכשע א ארײנגעצויגען

 דיז אבער אונגאריש, אדער איטאליעניש םויליש, ענגליש, אויםער רעדען,
 ״ ך־ פאםױוע א נאנצען אין געשפילט איצט ביז האבען ארבײסער פרױען

לעבען.־ ארגאניזאציאנם אוכזער אין
 ויאם פארשטארקען צו און אנטװיקלען צו זעהן דעריבער םוזען מיר

 ױגיאן פאר איגיציאטמוע די און ױניאן דער איז אינטערעם דעם םעהר
 א דא איז עם ארבײטער. פרױען עלעםעגט דעם צוױשען טיגקײט

̂יקאנער פון געדאגק דעם ערםונטערען צו  שפראכען־לאי אדער אםע
 איטאליי עקזיםטירענדע די פון שטײגער דעם אויף ברענטשעם, אדער

 *רױען םפעציעלע ארגאניזירעז צו פארשלאג א אויך דא איז עם כרענםשעם.
 דזמאינט די פון אויפזיבם דעם אונםער ארבײטען זאלען װאס ברענטשעם,

 מ ןױ שםײנער דעם אויף םארקעם, אדער צענטער יעדען אין באארדם
 דער אין צענםער טיט׳ן םארכונדען איצט זײנען לאקאלם “.אוט־אװ־טאון

שטאדט. נרויסער
אר• כילדוננם אץ ארגאניזאציאנם פון טײל נעוױםער א נאך דא איז עם

 גרױם געליעם ווערט עם וועלכען אויף הױפפחעכליך, םרויען צװישען כײט
 אין טעטינקײם, .װןןופעיר״ אחגי נעזעלשאפטליכע, די איז דאם געװ<כם.
 ארביי־ םענער וױ םאראמטערעםירט םעהר פילײכט זײנען פרויען ױעלכער

 דארט שעפער, גרעםערע די אין אז בײשפיל, צום פאקט, א איז עס םער.
 זײ ניגען ארכײםער, פרויען אײנגעבױרענע הױפטזעכליך ארבײטען עם װאו

 זײ פאר ארנאניזירם םען גױרסעם, הילף, טעדיצינישע פרײע באלעבאטים רי
 שאפ צום זײ צוצוכינדען צוועק דעם םים אלץ — פיקניקם, אונטערגעםונגען,

פירםע. דער צו געטריי זײ םאכען צו און
 פארםעסטען םיר װען נעםען, אבט אין אלעם דאם דארף ױניאן אונזער

 א ארנאניזירען צו נאר געליננם אונז וױ ארנאניזירען. צו פרויען דיזע ויך
 נאטיר־ דיזען אם פארנאכלעםיגען נים םיר טארען ארבײטער, פרױען גרופע
 פרימט- אוץ איםפולם געזעלשאפטליכען דעם באפרידינען צו באגעהר ליכען

 נים ױי פאר אטםאםפעחן יוניאן פריינםליכע א שאפען דארפען םיר ליכקײט.
 וױים וױ אוין» זעחן דארפען םיר 4שא אױםעח אױך נאר שאפ, אין בלױז

 צייט־ נעזונםען ריינעם, אונםערנעםוננען, זײ פאר ארגאניזירען צו םעגליך
 וױרקוננ די און פרעםםיזש דעם וועם וואם אינטערעםען, בילדוננם םארםרײב,

 דער און חעלערען. און פארגרעסערען אױגען זייערע אין ױניאן דער פון
 פילאחןלאיע און יארק נױ אין לאקאלען דרעם אונזערע װאם עקםפעריםענט

 םעםמסײם דיזע הען םען אז צײגם נעבים דיזען אױף נטםאכט שוין חאבען
ערפאלנ. חיפש םיט איצט אפילו אנםיחרען
פלאו■ דעם אױף זאלען פלענער און פארשלענע אנדערע־ פילע און דיזע

 פארחער. אינטעליגענטען אץ ברײטען א קריגען קאנװענשאן אונזער פון
 *ו אזױ וױ פראנע. דיזע אט אז פארנעסען, נים םיגוט א אדיןש םוזען םיר

 םעחר און םעחר אלץ װערען װאם פרױען םאםען נרויםע די ארנאניזירען
 כרענז םאםע די איז אינדוםםריע, אונזער אץ עלעםענט װיכםיגםטער דער

זײ־ ארגײםער פרױען דימג אט ױניאן. אונזער םאר פראבלעםע ענדםטע

ארנאניזאציע. אוגזער אין פלאץ בכבוד׳ען

 דאלען אדער םיר, זאלען נעשלאנען: דעח דעך םים חאכעןױך םיר
 ווענעז אױםדריקעז סיממנ אונזער שוחת געצעחלםע עטליכןן, אין נים םיר

 ניו־ אונזערע pa פאר א אץ װאחלען דעלענאםען טארלאפענע אקארשט די
 עקעל, זאנאר און פארדרום דעם טיר זאלען ז לאקאלען ,קלאיק יארקער

p נדם יאריד, עלעקשאז דיזער װאם i אונז אין תאט נעחך, שפדקענחןן 
 d y איו פילײכט אדער, ארױםזאגען. עפענטליכקיים דער אץ ארויםנערופען,

 פארנע- זיד טאכען און אױפרעגוע די דערשטיקען צו ״פראקסיש״ םעוור
w װאלט עם וױ אזױ ענץ, נאנצען דעם םכוח םעז ra p יאםיירט«

 op ;נעווען טבר דאד nipt ענםריםםוע pa געפיחל דער אז אפנים,
p פארשוויעןןן נים לאזט i טחען םיר ליע.כאנאוואק שםיק דיזע גאנצען 

p i אונועי* וזלאןן i^ajnyrien tprnfr מ דןם p a r
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ג נ א ל ה. פון

מי 1» •1«י0 *ו)1י לוי
y די איחר ןײענט o y o v i אן פון 

 איחו <יי«ט אינהיסטרי•, א;ער0ערימ»
װעלע, ן  קינסמירשרי׳א׳נ״ • ,jwm ■ און ̂נ

 גפטירליד׳ סיטואציפס און ס׳משען סיט
 אוױ, איספאזאנט און פננעקוםעגע,

m םיט פאוגאפון. «ו וטעסס  i p 
 פא• >.11• אינדוסמרי יעדער פון טינטע

 פיט א'נ<ר אגווויג, שטילער רור ךטן
 נרויסען • 1» פיתרען וועט װאט ?ראפט

onyrm t. ן1פארפ»סל נלײך חגרבײ»«( 
 םיט *חאסענניסונגען סארנינחגנען,

 *ס11 אוםשטפנתן, םארשירענטרםינע
מנדן דאס אויס נו״טעט  |1א נילד, קו

 אויס• 1• װטקסען, שטענריגפרי • ר*<
ט  ניו צוזאסען, שקייגןן ט און שוױי

o« פוסט װערפ דוט i דראםא• לומכססען 
 מיט אנער .“״סותסעם — ווגפט םי׳פען

רניי װעחטטנען  סן • סך, • םיט ן מ
 <״ע• נייס >11 >11• פונטט אוו לוננות.

ת אייו אינט׳נרעסירט נאוועלע, » נען ע  י
 גמנ• געשילרערטע די מאס קלײניגפייט

 אוםװיכטינ״ פיגדטטע ראס טיען, עען
 יײענט איחר װען יך1א אווי אםילו, מײם

a אנטװיפלונג רער ווענען t• po ארעו 
 אוםװינטי■ •ן אינדוםטריע. טנדער •ן

P דמי אין חעיד םון׳ס שריט גער in ia i, 
איס פיזזרט זיינע, נעוואוינת״ם • ע«עם

; a ברײטןן a אױי ,*פטשרױף i n i
 *P • 11א שרייסעלע ק<»ן װנעהוםענע

 נרעננט משינדעל a עפעס פון
*וםנעײיינ• •ן 1» *ינרוסטריע טן

f איחר אוז סארצװײגונג. :ינ«ר r v a r 
 •זוי ידער11 •טחעם, םענשלינןן נסדר/

• »ין וױ aועיע1גא ,  j םענשלימ סך 
בלום״ בטורןניננ, יענען, םך a טםחןםם,

צימויירומ.
• • • ׳

 װערק דאט מנלעםערט האנ איך
 ,מי — איגסטיםום* .אםעריסען פו)׳ם

 ,“■ראגרעס אינדאםםריןל אװ סענםשורי
D סטטיםאל יערען איז און m ,רערכאאם 

 1• אינערמלטזעז םיר אין Dan ויאס
^ לישנמן :אוםרוח טעחר, װיסען נ•

 גררגטעװפן גרװםזדוען, נרונטעווען, זיו
 אויםגעביעםערט חאנ איך םיסער. װאס
 טון אינתססריןן אינער ?אויטץל תם

»,8לד*ח8װ םאםעריאלען, ־ מהילץ ר » 
 אינער פייטען שיקעו נויסער, שנײחנן

 וחניכע אין און נרעםער, זענען װאםערען,
» אינרוםטריען  Dan ארײז; *סנן ז

 איין גע׳סוד׳עס אויערען די אין םיר ויר
lie וואלד־מעשח׳לע  w n r r ױײ דער  צו

vo « סער. ' I dp^ און. שיא־נוי אינער 
 נ•1װא p<6r a ער איז — ים־פארקעהרען

Kpo'M תרליכער P a  .o i’Dlaiaan •אי 
i>p<noiriP נער i’D,« אין זיך גראנ^ז 
 איז אוצרות, אתיסבריינגען און ערד תר
o איז n א  דורות, פון »װ»נטירע אן ו

 •■נרונטען, *ו פיוע־ם װאס פאנםאזיע
ױ כח פיזישער  חןר טון כח דער <וי •ז

 אויםחד כסרר׳דיגער a און אל״ן, ערד
 • אין טראכסען םענשליכען םון כענען

 &יױולאנישל םיט non^o כםדר׳דינער
 >.ita ל70?••> נאר קאטיטעל נעפאהרען.

• • •
 חנם איז 1דארםע ויך זאנט ײאם איז

 אר• די טון ראלן דער איבער פאטיםעל
 ? •ראנרפס אינדוסטריפלןן אין׳ם נײטער
 משרי־ <po<aap tan oan נרין וױליאם

די אין •רוים t•<> ברענגם ער און בעו,

R w KMXBK flaao o o w aca»ac«ca tM x x x ta

S V 'S V ’Ta° w n W a S־ ™ I איך יױ.»טיז• »«י
י  עלעםענטען אנדערע איע צו י

איז אינדופטריע, a י1צוגוי שטעיען ויאס
ן  אינדוסטריעלען פח נעטינטע די ׳יוי

די •לײן דערםיט ורטגרעס  (עשיכטע ׳
ײ און ארנײטעו*טנשטחנ;נוננעז. פון  נו

נ י  טונדאםענטאלען דעם אט אויוי «ו
 א צז איבער גרין מיליאס געחט םאקט,
 ארנײט טון ײ?א ניט ••רשונג פוי׳נר

 אר־ דער טון נאר ארנ״טער, oa>i |1א
-n’D געניי, nn<a !•װעגונג: נ״סער

 װעלכע איחנאלען די שסחננמנעז, רע
ano|« .איתר jn j, ארנייט, ויין אין 
|  צוזאםענ־ זיין אין מי טארשעגנ זײן יי

 «ר־ געװען איז קאייטעל, דעם שסעלען
 די אז כ< פודם נאװייזען «ו פטלגר״ך
 נרווע, ?ײןי ניט איז נאיוענוננ ארנ״טער

onpo r oan פוז זייט דער \4 ערנעץ 
 םארקערט, גאר לענען, •פמרי?אנישען

 םאדים יעדען םיט צונױםנעװענם איז
 שפינם ילענען אסעריפאנער Dan װאם

םן1א  באװיי־ צו יך1א ערפאמרייך און י
 גשםה די איז װאם אידעע, רי ia זען,
 אזא איז בטװענונג, ארנייטער דער פון

 זאל װאס יראנחוס אינדוסטריעלער
ן1פ 8 נרעננען ע ־ ל ל ע ז ע  ג

. ן ע כ י < ט ט 8 ש ן ײ ז ל י ו א ו  ו
• • •

 1אי נפעם8נ 8 ביי מך 8 נלעטעחנן
 ניט םיחז; ?אנעריםערp|« 8 ניס אפשר

 בין איך ;«םיקעט סערי?אנער8 <ויט
o אין טנער n ארן אם.1אײנ געװען ניט 

 צי צווײםלען צו טננעחוינען oan. איך
m טםערימאנער a n נאר a בט׳טטיםטע 

 קען יא, אויב נקעטען.8נ טאר עטיפעט
 בלעטערען •לעםעגס *ושרייכעו נאר איך
ס $ » בוך ר o 1צ נ?עם־םישען8ב די נ n 

Dpao, וואם o v 18 געײען גים 1אי 
D ip iia פון׳ם אװענם 1• — עסען י8ם 

,ppnpo i? 8 זיין םוז אינםםיםום״; 
 ך8י איו עם און תורח. טאר אוחמט

ovap וואם יוענט8 1• נןװעז bd ip םאר 
nna< an איז ?ao איין n imeee

 *וזאסענגע־ איז ווערק גאגצע דאס
ס ל ע ס  א םיט םענעען םאכיצײס, םון *

 איהאנד- די איז אינםעדעס 'סיעציעיעז
ײ וחניכע אונגען  אונטעתױ זיך חאבעז ז

 קאאיטעל ערמטען דעם נמבען. *ו מען
םור״״ יאחר ^חונדערט —  חאם — אנדיק̂ו

 סענאט־םים- קאיטער, ארםוער געמריבען
 סים מטאאםען, מאראײניגטע די ®ון גאיד

 אנין r ערפאחרונגען אגריסואטור גחיסע
 אןוםבער די — ?אייטעא דער ?ענואם.

ג דזמאהן «יז—אינדוסטרי  כאאדזמעט, ו
 ״נעמא־ דער פון ןונםיהרער געוועזענער א

 אסאםי• מאנופעמדמורערס אאםבער נעל
 עיוי־בוי — קאייטעא דער אײמןון״.

 םון איז — מיוי-מראגספןנרטאציאן און
 םאחםה־צײט דער אין חױראי, נ. עתארד

 ״ױנײ־ דעם <אן טשערמאן דער געווען
אינג סטײטס םעד  דער באארד״. מי

 געמרימנן איז טאינינג איבער הא«יטע<
 םעסרע- -בעין, טאסטעי ח. םון געווארעז

̂זמ טון׳ם טער  אװ אינסטיטוט ^אםערי
 איגדפע־ מעטאלאמיקאי ענד םאעיגג־

םון — — סאייטע^ דער נידם/
שרלס ש  אויםגעחד ■אר די מווא^ כג נו

 םון נעםען די און געגענמטאגדעז לאנטע
ײ חאבאן וועיכע די בא־ זחנמן אין ז

 איז װערק אין׳ם אז צוגעבען ןמער רארף
 םען װ^ס אויף דעס פון פור6ע קײן גיט$

ױ א איז עס אז ןונװײזען קעגען זאל  ני
 יע־ קוקטור. קאפיטאליסטישע ־צו טראג

זטאנד זײן באהאגדעינט דער  דורכ־ געגע̂נ
 אויף *ונ־װאונק קײן אביעקטיװ. אויס

 פון פארהער^יכונג א םאר ■ר^יןוגאגדא
 »פי<ו װירט׳עאיםט. סאפיטאיציסטימע

 •ראפאגאנדא אויף ^נװאונ^ קײן ניט
 װערעז אנגערוםען קאז װאס ד^ס פאר

ע^װיגיזם... צו צי<ע;דיג ״אסעריקאניזם״
• ס •

 עס זיך באקוםט ווערק גאנצען פון
 גע־ אויםגערעכעגטע די חוץ א אםער.

 די איבערגעגעבען װערט גענשטאנדען,
 םדן טאישיז־ערפינדונגען, םון גזדפיכטע

 םון קאםעךטעקסטייל־אינדוסטרי, דער
 דרוק־אונטערגע- םון פאפיר־פאבו־יקאציע

 צײטוננס־אויס־ און ביכער- םון מוגגעז,
 פעט־ םון באהן־פארקעהר, םוךם גאבען,

 אויספרובירוננען, כעםײעע פון ר^ױם,
 װי גע^עםטס־םארװאיטונגען, גרויסע םון

 סעייל• און םטארס דעפארטםעעט איבער
 דער םון בוײפאכעץ, פון #רדער־הײזער,

 םע־ טע<עגראף>און עלעקטריק־איגדוסטרי,
 אינ־ םואזוי די אויטאם^בילען, ילעםאנען,
 צוגעגוומענע איצם די פון און דוסטריע,

 םראנספארטאציאן א>ן טרײדס ראדיא
 נאך איז דאס און ^ופט״םיליהערײ. דורךי
 אילץ םון אז זיך, םאחפםעהט א^ץ. ניט

 בייליגער ביילד. העראאיש א זיך באקוטט
ניטא. דעם אין אגער איז פאםריאטיזם

e # •
< אויוי פ ט עס װי  עלעםענט רער םע̂ה

 טען װאס עפעס פאר םראםאגאנדע פח
 דורכ־ מעי^עז דענקענדע) א םאר זײז

 די םון זעהן צו איז אפ^מטויםענה אויס
 קאםבײ אעדוסטריע<ע איבער זאםיטילען

 זײ תאנחגיזס־נעזעלשאפטען. און :אציעס
 אינדוסט־ ספעציעלע םיז ניט *ערצײ^ען

 אן איז םאז דער גזדפעםטעז. אדער ־יען
 װעה־ טאז דעם צנ עהנײך א^געטײנער,

 אין גרין זוי^יאם גענומען האט עס בען
 בא־ ארבײטער דער איבער קאניטע* זײז

ײ וועגװג.  אינתסטריען באהאנדלעז ז
̂ס כע^עפטען און  אינסםי־, סאציאילע א

 גע- דער װערט דארט און דא םוציעס.
 סםעציעל אאנעעװאכט. אםילו דאגמ
 װע־ זיך רעדט עם װאו ערטער די אויף

 אינגאנ־ םרײזזײםען׳״. *אערזענליכע גען
 םאר־ ניט געדאנ<ן דער אבעד װערט צען

4לאחג
• • #

 יא איז ״פראםפאגאגדא״ סארט אײן •
 םאד םארהערליכוגג — ירוערס אין׳ם דא

 ערפינדוג־ און זוכונגען װיםענ^זאפטליכע
 און מעהר צו אנטרײבונג אן און געז,

 נאך און גאר םאר אמיציאטיװע סעחר
 דאס- גאר םראגרעכג אינדוםםריעלען

 טעםיג־ נאנצע די דאך כאראקטעריזירט
אינסטיטום״״ו ״אםעריחען םון׳ם קײט

• • •
 פרא- אינדו&טריעלער יאהר הונדערט

 געװירסט? דעם םאר האט װער — גרעס
 אבער ;יא געזעל^אפט, אטערמןאנער די

 ר3גע האט אינםטיטוט״ ״אםעריסען דער
 צונױנדפטעל דעם אםבאטראכט אין מען
 — געזעלמאפט אמעריקאנער דער םון

 דער םון לעגדער אלע &ון פעלסעח»אםםען
חום איז זיד האט 6<א און וועלט.

 םוזיקאלײ דעם דוו־ך אנגעזעהען אװענט
 געזאעען אזן לידער םון פראגראם שען
 אמעריקע. אין םעלקע^אפםען אלע פון

 ״אי• א אז באריכטען דא ^וין איר װעל
 ״םאר־ געװען אויך אי; געזאנל׳ די׳ט

 — ט׳ן&יקאװע איז עס און ;טראטעך
 ליד א געװען איז געזאנד ״אידישע דאס
בוירלין... אוירזוינג םון

• # •
 איז׳ם איז ^פיטשור״ באזונדער א

 אינ־ דער טון סצענירונגען געװען אװענט
 הונדערט םיט אטעריקע דוסטריעלער

 דראטא־ פון אויפגעםיהרט יאהר.צוריק,
 גענוםען קאסטױמעז םיט׳ ^והלען םי^ע

ארום בילד לעבעדיג א :םוזעאוםס םרן
 א אין צײט׳ יענער פון דרוק־סא^יז א

 הונ״ םיט נעה־םא^ין. א ארום בילד
 זיך, דאכם דאם, איז צוריק יאהר דערט
 אםע- םיז אייכענס גאנצער דער געײעז

 * - אינדוסםריע... ריקא׳ס
• • •

 אשאל, זעהען׳זײער אמעריקאנער זזען
ײ װערעז  אפלא- קײז סענטיםענטאי. ז

 קײן ניט אפילו ניטא. דערבײ איז כעז
 םוט נעבאכדינקײט. דער אויף ^םײכעל

 פאר־ ער »ז אמענוםען איז װער, עס
 די פון. םאנכע הײליגקײט. א ^װעכט

 זעהען ״וועלט־סענשעך גערוםענע אזוי
 ק<ײנשטעטעל־״ םון ^טריך א דעם איז

 םארבונדען איז דעם װעגעז דיגקײט״.
ען גע^פרעך א נעװאדעז  קא־ מײנע צ<ו̂י

 האט אײגער באנקעם־טי׳ןן. בײם לעגען
 סענטיםענטאלײ צארטע די אז געזאגט

ײ ײען אמעריקאנער, בײ טעט  דערזעהען ז
 א איז אמאל, »םערי<ןא׳ס פון בילד א

זעז די אויף רחמנות מין  יענער פון מע̂נ
 אויסנע^טאנען םיל אזוי ם׳איז צײט...

 דאך פאראן און אםערימע, דויען בײם
 געדײנ־ וועלכע צײם, יענער םון זײדעם

 בא־ האט צװײטער א נאך... דאס קעז
 איז סענטיםענטאליטעט די אז •טערקט,

 די צײט... יענער גאך בענ<ןשאםם םין א
 נאך בענקם אמעריקע פארהארעװעטע

 ארבײםעז, און ארבײטעז םא<ןע -ווז,
 א לעבען... ̂מטילערען א האבען אבער

 םעחר געגומעז עס האט זוידער, דריטער,
 גע־ איז סאמענטאר זײן און לצנות׳דיג,

 םא?ע איז םענטיםענטאליטעט —־ ײעז
 איהר םיט אבער *זליינ׳טטעטעלדיגסײם,
 אםעריקע םיזזרם קלײדפטעטעלדיגקײט

 םיט צוגעװאונקען ער זזאט —* װעלט די
אוינען. די

* V • • ־ •
 דאס אויב — געטראכם האב איך

 פון געפיהרם <ועלט די װערט אזױ, איז
 דריײאוז־זעכציג־ אויוי געבײדען םאר א

 סםריט טערDכצינFאוךזnםי און סטער
 װארים יארק. גױ עוועגױ, דריטע און

 ״אםעריקען םין׳ם הײם די איז דארטען
 זיף לעמנן האלט װעלכער אינסטיטוט״,

 אםע־ טון שע־פער אינדוסםריעלע אלע
דיקא...

שע ױ למור איוײ קו  אגרי
סאכדיעטי דדרש) (באראן
 םימ מפרםערם *וקונ!»יגע אלע

 זיד װי r.e !®רםערײ וועגען yawאוייסקי
 איחר װען אװיגדלערס, *ון ווויסצוחיטען

!אוס. מײער קוי!ם
 ב»ר&ם איחר אײחןר דעיאזיםס קײגע גיט

אוגז. סים ?יד
 סרײ *בםאלום איז a«a און ראש אונזעי

̂וםם ̂זיע ארײב»  «עד,ענליד. ר
yep| 6 ביז 9 *ון — *נת אויסער םןןגליך 

אוחר. 1 ביו — ?ונםאזג
iewish Agricultural Society, Inc. 
SOI E. 14th Street, New York Gty

 יערי&דע. לאעער אגענ«נסער1 אץ צוריק, יאחר עטליכע מיט יארק,
 איו שפױםען דאם און םײד*, !רעדי ווערען נעםאכם פלענעו װאחלען ויען

 איז גליקליכערװײוע, פוץ. מיטײאען פאר *(וחןםאניע, םיז א נעווען גלױו
 םעשים. שעחנע איח^ אלע נױט געוואחןן פארשװאונחןן •עריאדע יענע

 אפ• זיר און אידאנקען נעםווט חאמח נײםםער לײםעג^ איחחן ױ1 נאכדעם
 זיך זזאם פארשוױנדען, וײער סי® *וואםען ארנאניואציע. דער פון םראנען

 ארגאניזאציאנעלער אנשטענדיגעד םעחר א *וז־יסגעסערם וױילע א אױף
p ,םלקאלא די אק נײםם i אינםעליגענםען םעתר דעס ■ון אמםערעם דער 
p ארכײפנער קרײז i פאתואלטןע דער p i p i ױניאן פון אױםוועחלונג דער 

שםױיגען. באדייסעגד נענוםען חאט בעאםטע
 געםאכט וױדער האט און אנשיקעניש קאםוניםםישע די נעקוםען איז

 םאםען ברײטער, פון אץ ann דעםאקראםישען אנשמענדינען יעדען פון תל א
n קלאןקסאכער. די צוױשען איניציאםיווע p ארכײטער, חרכשניםליכער 

p איז קאליטי«ל־עסלײז קאמוגיםםישע די וועםען i חאט געלענען, גים פיאטע 
p םיטינגען די פון וױיכעז אנגעפאנגעז װידער i קא־ די - וואחלען. י1 טון 

 װאם װארם, יעדען קולאק םים׳ן אתטערדריקם נאר גים חאכען םיםארלעך
 און ברזםאל וײ פלעגען נאר ניט תםעל, «ום נעפאטט ניט וײ זיך חאם
p .םאנופמידיורעך איען i חאט עס וױ עלעקשאנם פראםםיטדאירען 

p שיספעןבא וײ פלעגען נאר ניט געגלוםם, זײ זיך i עחר־ יעדען באשםוצעז 
 אלם אױגען. טארגלאצםע םים געטאן אױן עם חאבען וײ — אפאגעגט, ליכעז

 צוליכ רעװאלוציע״, ,חײלינעד חןו־ לשם פרוסאקע^ קאטוניספױשע כשר׳ע
 «כי כאנעחן, ניחןרטרעכםינקײטעז אלערליי נעכאך, דאך״ םעג םען וועלכער

.ptfie■ דעד w רענעלםעסינ דיום צאחלם טען

f ח f y ׳געגלױבט דאד םיר p i נ 
ס>רעוקף קאםיםארסקמ

i איע «ת יעחם w i

 •מור װעלען פיר וױ גאכדע̂נ או
p 1 איחם םיט צזואםען םיר i•אנ 

p rs w צופױלפד גאנצער דער

 יעדען אפ זיך פון שטױםען װאם פאםאיניצעם, פערזענליכע טון ,“״ליטעראטור
םענשען. אגשטענדיגען

 עלעקשאן םיאום׳ע די װי םפעציעל האפנונגען, אונזערע זײגען לײדער, •
 אן אויף אגװאהל גראד, געװיםען א ביו און צװײ ל#קאל אין םוםאטאכע

 וױיט־װײם אונז, איכערצײנט נײן, לאקאל אין אױך שטײגער, אגדער
 .האם םען ;איבערגענונ אלעם טץ געװען ם׳איז געװארען, דערטילט נים

 געשלעפם האט םען םטרים, העםטער אױף װי “,סלייטם םיט געפעדעלט
 םטריט, קאנעל אױןז “די,פולערם-אין וױ שעםער די פון םענשען ,אײנענע׳

 בײ טוצען, די בײ לאקאלם אנדערע פון אדױטאנטען םאביליזירט חאט םען
 כקיצור, אטםאםפערע. הױהא נויםיגע די שאפען צו אבי חונדערםער, די

 קאםונים־ אטאליגער דער נאכגעםאכט פיטשעװקעם «לע םיט חאט םען
 דער םיט דורכטיחרען עלעקשאנם איהרע אויך פלעגט װאם טישעריםאשינקע,

 םים טאן צו נעראט עפעם האכען זײ ני1 ,“״כאזויירים אױטםיידינע טון חילןו
ניט. צי ױניאן אונזער

* * * *•
 » אויף אם ניט אונז לאזט פלאנען, אײן אין האלט געדאנק דער און

 קאםוניםטי־ דער פון נאכװעחעניש טינםטערע דיזע װעט לאנג װי — ט,1מיג
אטםאם־ די שױן...............................־*--------־׳ ־ ״*

.אזעל*1א ײערען.
זאלען װאך לעצטע WKM , _ ___ ״ , __

? יוניאן אונזער אין זײן אויננלױבליך אונםעגליך,' שומ
 ערװאר• האבען צו טריח צו איז עם אז םעגליך, נעטען. םוז דערצו סוופ א
 געװארען, גןזשאשען אונז בײ איז װאס חורבן, םאראלישער דער או טעם,

 אייןד שנעל אזוי זאל אריץ, בײעןר די אין טיף אזױ איז װאם גיפט, דער או
p,לירט r װערען• אפגעשאפט

 װײםעז זאך איץ אוםפארםײדלױ. איז אלעם איו דאם או םעגליר, י
 רײנע̂נ א לעבען קענען גים קײנטאל וועם ױניאן אונזןןר אז אדער, סיר,

 וועט טיםנלידערשאפט ברײטע די »ז לעבען, אתאניןאציאנעלען נעזזגטען
m w  P 'T i ̂אזעלכע כי ליבשאפם, און פארטרױ םים באציחען נים ־־־ זםן
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צײט־נאטיצען ױניאן
קורינםקי. פ. ®דן

 באארד עקזעקוטױו 2 לאקאל בײם 17 לאקאל געגען און פאר ארגועםנטען
 שניי־ און כירורגיע — םעגמיםענםען. און זשורנאליזם םכח — םיטיגג.
לײמ. װניאן דאך בלײבען לײט ױניאן — עם מכל אשםנו — דערײ.

 cyn וועגען ארטישעל פארבער׳ס איז
 ,וואכעז צװײ מיט לאקאל םאכער ריםער
 מײנע אויױ זין/אם ער שטעלט צוריס

 קאטיםזן 17 לאקאל רער איבער סײנוגגען
 לעצטען דעם םאר ערשינען איז װאס

 בארר עקזעקוטיװ דזשענעראל םון טימיגג
 לאסאל. באזונרערען א םאר אפעלירט איז
 אזוי װי אופן דער ניט איהם געפעלט עס

 מײנוננעז. זײערע איבערגעגעגען האב איך
ױ  געוואיט ער װאלט אויס, וױיזט עס ו
 אין ארײנגעבען סאםיטע רער זאל איך אז

 אזוי רײד, און ארגומענטען ארײן טויל
 שונד־ראםאז, א אין ראס טוט מען װי

 העלד. דעם םאר רעדמ שרייבער דער \ואו
 האב איך װאס גיט געםעלט םארבער׳ן

 אויס־ .מעהטאגדיגען זײער איבצרגעגעבען
דדוק.

געםײגט, האט ער דאם זאגט, םארבער
 ארבײט זײן טאן דאח* זשורנאייסט א אז
 װעגען חנדען דארף ער כירורג,• א װי

 םענ- «ײן גים םאר און לאלט זעהר זאכען
 כירור־ זועגען טײנוגג םײז מיםעגטאל.

ױ אסרערע גאנץ זײנען *יע  ] םארבער׳ס. ז
 ■ כירורג א אז אוים קוםט םײגונג זיין <וים

 איך שניידען. וױ טאן גיט מעהר דארף
 שגיי־ געהם ער אײדער אז אבער, גלױב

 פארשײדענע זוכען כירורג א דארף רען
 — אויסצוםײדען, אפעראציע די םיטלען

 םאקע. עס איז אזוי אז גלױב, איך און
 אזוי געװען װאלטען כירורגעז װעךאלע

װאלט םאר, זיר .שטעלט םארבער בר. װי
 ארוםגעגאג־ םעגשהייט דער םיז העלםם *

m אברים. צוקאליצטשעםע םים
 םען זחגז — זשורנאליםם, דער. אויך

 דארח — כירורג, א מיט איהם פארגלייכט
 יע־ בײ מעסער צום נעםען גלײך ניט זיך

 דער אויף שרייען און געלעגענהײט דזװי
 און. קלארער וואס אשםיאבע. נזעכסםער
װאריםקייט, םיט נאך בםרט זאכליכער,

 א אלץ געשריבען, װערט ארטיקעל אז
 עס. האם זױרקונג בעסערע און גרעםערע

 שםױסע;, ניט מען דארוי װאסעך קײז
 איז דאם אז נאך דערקענם םען *ז בםרט

סײן.וױין. ניט און וואםער
 נים זיך אין האם זשורנאייזם אױב

 זאכען איבער מ׳גים און װאריםקײט, קיק
 קײן עם האט רעפארטעריש, םריסען,

ױז איז דאס ;נים זוערם  א םאר גום בי
 גאס. אין אויעת װארפט םען װאס ביעטעל

 טויוענ״ צעהנדליגער װאם צײטונג, א אין
̂י לעזעז, םענשעז מער  װע־ געשריבען דאר
נשסה. ארז הארצ םים רען

 איך אז דערצעהלם, םארבער ברודער
 ארױסגע- די \איבערנעגעבע שײאר האב

 ער ווען צײם דער אין זאגטע-םײנמנען,
 יענע געווען. גיט דצרבײ גאר איז גופא
 זא־ גשחנן יא םיםימ בײם זײנעז װאס

 איבערנע־ גראדע ד״אב איך אז׳ װידער, גען
 דעד פון םײגוגנען די שטארק צו געבען

ך: םרעגט אל?א, קאמיטע.  איז ווער וי
 געװען ןײנצן ױאס די באגיויבט, סעחר
ם ״  זועלכעי םארבער, בר. אדער םיםינג, נ
4 גצװען ט י נ םיטינג בײם איז

 אזוי װי :םראנע וױכטמע » איצםער
 סאטשערעכ צװײ אױף דאם טען רײמ
 בר. איז זײט אײן םון סאי¥ אײן מיט

 בין איר װאם םיר, אויוי בײז םארבצר
 דער אין כאטש סענםיסצנס̂א כלוםרשם

 עס אז אנגעװיוען בלויו איך חאכ אםת׳ן
 דער איז ארציגקײם נעוױסע א דא איז

 צום סאטיטע דער פון איבערגעבענהײט
 אײנענעם-ריפער־םאכע- אז 1םי נצדאנש
 שלאנם זייט אנדער דצר מח איו יאחאל,

 דזשאינט םון צוטײיוע די םאר א<ײן צר
 םײנע לאנימ, רי דא איז װאו באארד. .

 אונ־ גיט לאגיק די דא הינקט 4 חאדחנן
4 םצר

אונ־ זיך נעםט אי״ינער *ז יצדענפאי^
 קר זאל זשורנאליזם, דערסלערען צו טצר

 םאר- בר. דצפמיציצ. ריכטיגע א נעבען
ם  גאנץ אינטעד חינסט דערתלערונג מר׳

• • חנ״שודי^ - *
 װיסענשאםם כמדיצינישער דער את

 װאס סראנקחײט, סעסםחנלע א טאראן איז
 הראנק־ די ״םאנאניזם״. אננצרוטען װצרם
 נעו״ניגט גענוס אינ׳ם באשטעחם חיים

n •דער םח לײדם חנר^ואס ותחנן 
 ויי־ דער ®ח יוצרט תראנסוזײם דאזיגער

דעם סון טאראורויכט \חנרס װאם נמוג^
 באםרי־ םעסםוצי געשלעכמ, יוזיאוכזוײנען *

אויר באחערשם םאנאניזם םק א דמנג
jn אידישער חנר * rg j

 אוםעםים איז שםצגדמ ותמ ודחר
w היחמ | n מכל ״אשנזנו :•וסיז איסנן 

 יעדען פון צרוצר וײגין םיר — #ם״
 דא״ די צויד. זמדי^ר דער אײוי אאלק
Jrm פױם גצמאן יחנרמ זעיכסס־יימיממ 

m םיי ױ jm מז m סיד זײגיז m m

 קאטף םראקציאנעלער דער װאו םיעערס,
 נעשלע״ םון מארד^ ביז רערגאנגען איז
 אוד גרויסער א געוױס איז םארר ביז נען

 אומ בײ האט צוױיטע דאס און טערשײד,
 ׳םען שרײט דאך נעטראפעז. ניט נאר

 ארום זיך םען רײסט אונז בײ נאר אז
 אז אײנדרוה דעם געבענרינ זיך, צװישען

העצמלאך. די װי סען לעבם אומעםום
 נאך לאנג זוי — עם״ מכל ״אשםנו

 דא־ רי אײנרעדען אלײז זיר מיר װעלעז
4 קרענק זיגע

m m w
 מעםבער־ רזשענעראל לעצטען בײם

 אין אײנגעקריצט םיר זיך האבעז מיםינג
 װאס אינצידענטען, פארשײדענע סאפ

 אינטערגעשאנאל די אז באוויזען האבען
או לײדם  גרופען־חולאת. רער םון סך א נ
 קומענדער דער םים אז האשעה לאםיר

 װע־ אפגעשאפם דאס װעט סאניווענ^^ז
 זעהר נאך עס פרעסט דערװײל אסער ׳רען

 איגםער־ דער םון קערפער דעם שםארק
 גע־ אבער םען האם זאך אײז נעשאנאל.

 װען אז איז, דאס און באמערקמז, קענט
 לעבענס־אינ־ די װעגען זיך האנדעלט עס

 זיך נעםינען ױניאן דער םון םערעסעז
 האגדלען \ואס מיםנלידער גענװ איםער

האנדלען. דארםען ױניאן־לײט װי
 געווארען אויםגענוםען איז עם ײעז

 עלעהשאךלאםיטע, דער םון פראנע די
 די םיט טאז צ\ סך א געהאט האט זואס

 די האבען ^17 לאקאל םונ׳ם יאליטיקס
 לאקאל דעם אט םון םיטגלידער געװעזענע

̂וען  אין געוױגען צו פאראינטערעסירט נע
 אבער װען אנגעלעגענהײט. דאזינער דער
 ענ־ אין געתאלטען זיך האט םיטינג דער

 ״טאלעראנטניקעס״ ״םײגע״ און דיגען
 םוםנע אין םיש כאמגן נעװאלט האבען

 צױ עולם דער אז זעהענדיג, און װאסער
 סימפאטײזערפ זײערע און זיך געהט

ײ און בלײבען,  דורכ״ אײנגעפא?ען איז ז
שלום־מאכי־ קאמוניסםישע א צושםוגלען

 םים־ 17 לאקאל אלע האבען — גאציע, ן
 ערשט האבען זעלבע.\ועלכע די גלידער,

 געהעמפט־םיט םריהער םינום צעהן סים
 פאר געוױנען צו פלאר אוים׳ן עסשנות

 םיטנלירער אלע םיט גלײו #פונקם א זיך
 םאילעראנט־ םײנע םארשםעהן צו געגעבען
ײ אז ניקעס,  סאסוניסטישע סײז זאלען ז

 דורכ־ פרובירען ניט שלום־םאכיגאציעם
.צופיהרען.

ױניאךלײט. בלײבען ױניאךלײם
m w w

 באארד מהזעסוטיװ 2 לאלאל א אויף
 געווארען אפגעהאלטען איז װאם |.מיטיגג,

 םראנע די איז מעםבער־םיטינג, דעם םאר
 אינטעליגענם גאנץ 17 לאקאל װעגען

 רעקארד־ םון איז געווארעה ארוםגערעדם
 אמומענטען די אז איה גלויב וועגען

 דער און װערעז איבערנענעבעז דארםעז
 די חגם. ווענעז נאכדענקען זאל עולם

ױ געוחנן זייינעז אךגומענםעז םאלגט: ו
̂ט דאחי מעז :ן י ל ט י נ ב.  א'ר- נ
 פאםירוגגען די לוים לאסאל דעט טײלז

 םארשטעהער וואו םעםבער־םיטיננ, א םרן
 הויבעז הייסען גרופע יעגער אדער דער םון
 םאר־ װעם א*בעל דאזיגער דער העגם. די

 װעלען גרופען די 'iv גיך אזוי שװיגדען
 םון גרױםסײט די • װערען. איגעשאםט

 יעדענ־ חסרון. הײז נים איז יאקאל רמם
 םראנע דער וחןגען זיר םעז סעז םאלס

 א•* אכער צוזאמענרײדען, אינםעליגענם
 נעםענדיג שםית, א לאסאל פין רייסמ

 צײט, איצםינער דער פון אדווענטעדזש
 צױ נעטאז חאכען עלײס די \ױ טאן און

 םייל א געבענדיג און אײראפע טײלענדיג
 טײל א און טשעכא־סיאװאסיע צו לאנד

ען, צו ױי  חסרון עתערער אן נאר איז י
\ )לאקא<. דצם גתיםסײט.םון די ו

 לאסאל םון טיםגלידער געוועזעמנ די
ײ אז ויך/ באריהםעז ױ נעװאוםמ האבען ז  ו

מי. א פיחחנז צו אזױ א  םיר װילען ל
 אויס״ אויר שױן זיך האבען אדםיר ״זאגצן

 דעם צוליב און מלאכה, די געלערענט
צוטײלען. ניט לאחאל <ןײז מעז דארף
זאנט טען :ן א ם ר ע ט ס ו ש ב.

 קאנען ניט מעז וועם לאקאל, באזונדערעז
 אױםחנקען ךאר^ סמז ארבױט. סײן טאז
 פשרט ם^ינט דאס אז מעםבערס, רי פאר

 פאר און םאבאםאזש, און געוואלדטאט
 נים מיינםאל זיד םעו טאר זאכעז אזעלכע

שחנמז.
 ®חננעי שטיח, א םאר ױאס אויוי

 נא- 417 לאקאל אנגעשריבען איו םיר,
̂ם אלע גים םיר חען  ג^יףן טאשין כי

 אינתס־ מיין םעחר נימא׳ היינם ס׳איז
 .17 לאקאי א פאי באדעכטיגונג טריעלע
 איז נציחמ נויםינ יאסאל אזי איז אפשר

זײ־• גיםאכם תאט םצן ױצז ׳1«10
 די איי\י am 1913 אמד מרניר,

י ם מ ױ ח מ m ײ  j f fw m tm JK 
r< נים n

 לא־ באזוגדערען א האבען םען דארף װאס
 דוקא דאס וױלען אײגיגע אויב אוץ 4 קאל

ײ װילען האבען,  פיאווקע א שאםען פשוט ז
 אים J2 לאקאל פון קעריער רעם אויף
 ראלע, א שפילען סענען זאל לאקאל דער
 ״שעפ*ד זםאתעםען סוזעז ראך ער וועם
 בעסםע די אװעקנעםעז דאן וועם מען און

 וחןלצן םימגליחגר 2 ^קאל און שעפער
דזשאב. א אהן װאלגערען דארפען זיך

ײ  םאכט ארבײם זייער אז שרייען, ז
ײ סענען טא ^1 ^אקאל  האבען דאר ז
 א זײעחגז פאױ דאם םאכעז אח »1 לאהאל
טײ א לאך איז דאם אבער לאהאל. ^י  ם

 מען אז דעריבער סען שרײט אישױ, שע
.17 לאקאל א װיל

 א באװיליגען צו : ר ע ז א ם ב
 צױ צו פשום םיינם לאסאל באזונדערען
 יארקער נױ די םון כחות די שפליטערען

 שםעלען זיך דארםען םיר אפערײטארס.
 קאנ־ דער םון שםאנדפונתט דעם אויף

 דער בײ דעיעגאטען די אפילו סםיםוציע.
 גע־ צו באשליםען ניט קענען קאגװעגשאן

 דארםען םיר גאקאל. באזוגדערען א בען
 םים׳ז מעםבער־םיםינג א צו ארויםתומען

ײ זאנען און זוארט הארבען  װע־ מיר »ז ז
 אונז האט מען וואס דאס אםהיטען לעז

די הײסט דאס אפצוהיטען, אנפארטרויט
לאקאל. פון גאנצקײט

אפגעהיט םוזען אינטערעםען אונזערע
קראםט. םאראײגיגט^* א אונטער װערען
דערםאײ איז ער : ש ם י י ד ב.

אי עקזעקוטױוע די אז  רע־ אוים׳ן געהז ז
אפגעהיט זאל קאנסטיטוציע די אז קארד,

װערען.
קלאזקטא־ די : ץ י ו ו א ר א ה ב.

ײן נים דארםען כער  צװי- אײננעטײלט ז
י זיד שעז ו  מיט םעלחער פארשײדענע ו

 עסטאניא זוי ״סולטורעז״, ,םארשײדענע
 אפע- קלאוק די װ. אז. א. לעטלאגד און

 אײנע מיט םאלין אײן זײנען רײטארם
 גים טאדעז און אינטערעסעז זעלבע די און

 בלויז איז עם זוערען. םאנאנדעמעטײלט
אםערײטאר־לאלאל. אײן םאר פלאץ דא

ר ע ן ד א ט ר ן ו ש י : ט ן א ל ם א ס
 בארעכ־ אינדוסטריעלע <ןײן גיטא איז עס

 האט 17 לאקאל .17 לאקאל א פאר טיגונג
 ריםערס קײן ניט צײט לעצםע די גענעהט

 געװען, איז רעזולמאט רער הלאוסס. נאר
 מאל אלע האבעז מעםבערס 17 לאקאל »ז

 זײנען םיטגלידער 2 לאקאל און געארכײט
 לא־ די האט מעז לעדיג. ארומנענאנגעז

 צו צוגעלאזעז גיט אפערײטארס 2 גןאל
 ריםערם, םײזעס, קלײנע בײ ארבײטען

ײ װען אםילו  םי לעדיג ארונאעהן זאלען ז
ײ מען האט אויך לאנג; װי יודע  ניט ז

ײ װען ,17 לאקאל אין ארײנגעלאזעז  הא- ז
 םען טראנססערירען. געװאלט זיך בען

 צושפליטע־ דא איז עס אז איצט, שרײט
 צו־ װעט מען w\ דערנאר אבער #רוגג

 מעהד נאר ןײן װעם לאקאל רעם טײלען
צושםליטערוע.

ן י ט א ש ז ד נ ע : ב ן א ל פ א ק
 רעםערענדום א צו געתן דאח* פראגע אזא
 ״,באשםי דארםען אלײן טיטנלידער די און
ײ צו מען  לא־ צושםליטערטען א וױלען ז

p.>* םון געװארען ערוועהלט זײגען טיר 
 דארםען םיר און טעםבערשיפ 2 לאקאל א

 אום לאהאצ פונ׳ם גאנצסײט רי אפהיטען
 בארעכ־ הײן ניטא איז עם פרײז. יעדען
 אױב לאהאל. באזונדערעז א םאר טיגונג

 דאן אפערײטארס, צוםיל האט לאקאצ דער
 האבעץ חאטערס די אז זאנען ניט װארום
 צופיל פרעסערס די און קאט^רם צופיל

4 פרעסערס
 אז םאקם, א ס׳איז : ר ע פ ו p ב.

 א םאר 1910 םיז געקעםםט זזאבען •מיר
 מיר נעװאונען. האבען םיר .און לאסאל
 סײדעז םארראםען נים לאקאל דעם וועלען

 זועט נוםא, מעםבערשיפ די פאל^ דאם
 זיך םיר װעלען דאן באשליםען. דאם
ײ וועלען דאז אבער העלםען, הענען גימ  ז

ײ ײ און לײמןז 4אי  לײנעם צו וועיעז ז
 זאגט װי האבעץ. לןענעז ניט טענות סײז
 דער איז פאלס םיז װילען ״רזר :מצז

גאט״ םון װילען
:דאגעגעז ארגוםענםעז

: ב ר ע ט נ ע ש גע״ ניט ס״איז ט
 דעם האלטען צו ױגיאז דער פאר זונט

 דערםאר, איז ער אויטםײד. 17 לאקאל
 לאסאל א זוערען צורי? זאל 17 לאהאל אז
געוחןן. איז ער װי

 דער צו לאיאל זײן :ז ־י פ ש א .ב
 אינטעתעשאנאל דער צו םײנם יתיאן
מר  ניה איז לאסאל צום לאיאליטעם א

 שטאר־ א געבען םיר וחנט טעו או נױטיג.
 זײן אםשר איר <ועל אעטערנאשאגאל, סע

 איצט. איז לאגע די װי יאפאל. אית פאר
 זאיען לאקאלעז אז גצזונם נצוחנן וואלט

ױ דיםטריקטען. אין אײגגעמײלט זיין  ו
 כאזונ־ א האבעז זא< ביאנזוױל לםשי
 באזמדצרע! א בדאנקס די יאקאי, דערעז

ױ »ון יאסאל,  און םאיז יאח היריענ^ אז
 איני- מעהר שאםצז <חנט דאם בתאיין.

 אר־ די אויוי נעבעו צו אכטומ ציאטױוא
סתעב״שעמר. טיגע
#יאנד א »ז דענקם, ער :ן דא ד א ג
 נע- קען וי איז צובראכעז, ווערט וואס

 טעריטא־ געװיטער א פון װעחנז חאיטען
ק זי דארו•  איז צר װילגאםען. זי

 י או םיעונג^ חנר םימ דצריביד
.pram אריויבם דאר^ 17

? ג סנ אד חאם 1918 ידן :ו
פןוצײגמון
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זיה פארעט הטומאה בית אץ

— רעדאקטאר; בחדער װערטהער
 איחר טוב♦ םזל אידען, אונז טוב טזל
 ? טוכ סזל אונז קוםט פארװאס פרעגט,

 פאר וואס םאױוואונדערט, םרעג̂כ איהר
 גו, ויאםר? מיטען אין טוג םזל א

 זײן, פוחל טיר זאלט יםיר איחר ץענם
 וױיסט - •אליטיק. אין בווחאוחממ נישט
 װגיאן איז זיך םוט עם װאם גיט איהר

חטוטאח. כית אין טאקע און םתווער.
 װי״ אלצס װיצט איחר װי אזוי און 1

 טוב, טזל א וםםp אונז פארװאס םען
 לא־ חבר׳שען איז זיך טום עם װאס און

 אביסעל רעכט װי מעהר נישם איז גער,
מעשח׳לע. גאנצע די אנאליזירעז צו

:פאםירט ד.אט ע& זואס אט און
 אינטער־ די גרײט־זיך באװאוסט, זוי

 ?אג• אויסערגעװיעציכען צום נעשאנעיצ
 און אויםוואשען טא?ע זעהט און װענשאן

 איהר װעש, שטוצעע די אויםפרעםען
 ס?עבישע די װאס זײן, םוחל םיר זאלט

 איבערנעצאזט אוגז ר,אט געזיגדעל
 אז דאה איוור םארשטעד«ט גו, בירושה.

 םײ געארחוהט האט איגטערגעשאנמל די
 ברעגטשעס, אלע אין װאחלען און טינגען

 די טאקע און דעלעגאטען, ערװײלען צו
 איבער־ און טעטעסטע און ''םעהיגסטע
 mVP םיר װי ארעד םענשען, נעבענסטע

 און װאשערס, גוטע אויסדדי?ען, זיך נען
 טא־ זאלע װאס סלינערם, און פרעסערס,

 אלן« און דזשאב. דיכטעעז דעם כען
 מי< די אהן געװארען געטאן דא איז

 כאװײרים, די םון דערמאגונג סטע
• נישט נעםעז, זײערע נארירענדיג ענ ^  נ

 םאר^ןסעג• אכט, אין םינדסטע ראס דיג
ײ אז דיג  רער אויןי גאר עסזיסטירען ז

װעלט.
 די מען ?ען; װי אמת׳ען, אין און

ײ האבען אדער דערםאנען  זינען, אין ז
 טרײען dhJppd אוםםארשעםםע דיזצ וועז
ט װי  אויםצוגעבען גישט םעגליך װײ

 פארניכטענדמצ און ברעכערישע זייערע
 נפשות אזעלכע םיט םען ?ען 4 טאלטי?

 עס וטשא. טנא וועלמן אירנענד האבעז
 וחד װארט א דערםאנעז צו איבעריג איז
.ברואים. מיזעדאבעצע דיזע נעז

ײ זײנעז גום, אצעם שויז דאך איז  ז
 הערם טא נו, סייטע. אלע װי מויט דאך

 איבנארירם םעז אז זעהענדי^ םעשה. א
ײ  ווע״ זיך טוםעלם םארקעם איז און ז
 ארבײםער אלע אז און •קאגװענשאן, נעז

 #אליםיק, פון זיך ?אכען און זיך היצען
 קאנ־ דיזע אז פאראוים, זאגט םען אוז

 עפאכע נײע א ברענגמז װעט װענשאן
 אינטעתע־ אונזער םון לעבען דעם •איז

ר ?לאוקםאכער די און בםרם שאנעל  י
 אלעס וועט גיכעז אין אז און בכלל, גיאן
 און צושטאגד, נארםאלעז א אין זײן
 די מנםאר װי פראגרעם מעהר מיט נאך

 רי איבערנענוכתז האם םשםחה כלבים
 נ״ט, וואוגדער היק איז דאן —םםשלה,'

 זיך האם געזינחנצ לוםפ/גן דיזע װאס
 הא• איז אטאםאגיז זײערע םיט גענומעז

 ער־ צו װאהלען געארדערם אױך בען
 מאגווענשאן. דער צו דעלעגאםעז װײצען

 זיי האבצן םאלפעא, די װי מערקװירדיג,
 עלעק״ אוז אבדזשע?שאן אין צוטײלט זיך

ײ װי פונסם קאטיטעם, שאן  וואלטען ז
 אז םאכם, אםת׳ע אן געװעז להבדיל
ארגאגיזאציע. אםתע

 האם (בוראכאוויץ) בולסע חבר און
 םאר־ אין פראקלאםאציעס ארויסנעלאזם

 רע״ םאסען, אין ̂*םען זאל םען יסעט
 רעדזשיםםריר־ גים אדעד דזשיסטרירטע

 .םאנהצםען אין סוםעז, זאלעז אלע טע,
 ־ באלעבאטישער דער און לײםעאום.

 • זיד חאמנז בלעטעל םוםאה סים׳ן ״טאג״
 גצ־ אזא מים צעקװאפעם, געזוננען, אזױ

 חברים, מבל־געשרײן א םיט פילדער,
 — הא« הו# האנװענשאן, דעלעגאטעז,

 איגטצרגעשאגאל אונזער צו םאהרען םיר
 — *אומער״! צו ^םיר״ קאנװעגשאן.

 »— •ייער, דער זאגם װי ? הערט איהר
 אױך איך װאלט צרה םײן נישט ײעז

געלאכם.
 און םעדיצ,9ה א זיך שפילט אזוי אט

מר^ <ib א אונז קוםם םאסע דערםאר
קאנוחננשאז. צום םאהרען כאװײרים די

 ענר סרעגצז זיד וױצם ביײדײוועי,
 (גאלד). דעמאך כאווער צו םראגען לאכע
 קײן נישט נאך חאבעז םיר װי אזױ

 אײגצגט־ חאט װאם אםאלגאטײשאן,
 איגמעתמשא• או»מד• םיט טאז צו ליר
 םםריי^ בײם טמא, ? תאטוענשאן נ*ל

 מ- אוגז ער האם פארלארענעם, בײם
 •אםפעני^ םים םארזארגען צו פראםיםט

 m ־סשטימס חײגט, אבאר זזצרינג. איז
 םוימא n םח אלײו חיד ער איז זאנט,

 m יאקני, ואגט כמנז פארגצסצנע. און
 צום ביז חעירסאוט א נענוםען האט ער

 גיט זיד זאלאו ?ײגצ׳קודלעם קאי^אום
h די אדײסזאמעז. p אאין אמ זײמנ 

ד חוצאח די מאגומ^, םיצל תחר ח נ ו  נ
ft•  aHm n r  *was ,no מי ײ  וי

— in n־‘----------------------
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ײעם3 ארכײטער אינטעדנאציאנאלע
חעלין .a םון

 װאחל״ םאציאליסטישער דער
«ױלען• אין זיג

ױ דעם נאך איצם, ערשט  איז עס ו
 די פון אױסגאנג דער בא?אגט געגוי שוין

 אפשאצען םען קאן ■ויצעז, אין װאוזלען
 װאחל־זיג סאציאליסםישען םון גרוים די

 אײגדרו? גצחעריגע) דעם ■וילען. אין
 מען באקוםט זיג סאציאליםםישען פון

 איגעגעבענע צאחל דער פון אם?לארסטען
 סאציאליס• די םיט םארגל״ך אין שטיםען

 אין סײם פױצישען mV שטיםען טישע
.1922 און 1919 יארען די

חא• יאר טען1919 אין װאחאען די בײ
 400,000 באקוםען סאציאליסםעז די גען

 ?ײ חאבען יאחר טען1922 אין שטיםען,
 איצם, און שטיטען 906,000 ערהאלםען

 סאציאליסםישע די האט ,1928 יאהר אין
 שםימען. 1,411,000 נא?ומען ■ארםײ

 סאציאליס״ די חאבצן ציםער*ן דיזע לויט
 א געװאונען יאחר 9 םון םש׳ד אין טען

 אין שטימען. טויזענד 11 און םיליאן
ײ וועלען סײם נײצם  דעפױ 63 חאבעז ז

 םריחערדיגען אין 37 אנשטאט טאםען,
 באגןוסען אױך חאבען דעם אויסער סײם.

 אוקראינישע די שטימען• צאהל גרויסע א
 ערװעהאם האבען וועלכע םאציאליסםעז,

 דצר סײם. נײעם אין דצױטאםען 27
 120,000 חעכער ערהאלםען האם *בוגד״ •

 די םיט םארגלײד אין האט און שםיםען
 40 איבער געײאונען װאהלען םריהערדיגע

 זעחן צו איז ציםערען דיזע .םון םױזענד.
 סאציאלים־ די זיג גרױסען• א םאר װאס
 בעת איגעחאלםען האבען פוילען אין םעז

 ױילישע די זואחלען. סײם לעצטע די
 גײעם אין חאם ■ארטײ סאציאליסטישע

 ■ארלאםענטארישע גרצםטע די סײם
 גענאסע פארשטעהער, איחר און םראסציע

 גצװא• צרוועהלם איז דאשינם?י, איננאץ
 באדײם װאם סײנדםארשאלעק, אלם רען

 םון ספיקער דער אונז בײ װי זעלמ* דאס
קאנגרעס.

 אונזערע װאס איז, כאראקטעריסטיש
 זײעג איז האבעז בלאםערס קאםוגיסטישע

 אױסגע״ זיג חערליכעז דיזען םון פײפער
םפלח. סאציאליםטישע א םאנטאזירט
ײ זזאבען דערםאר  זײערע םוז אבער ז

 דעפוטאםען סאמוניסטישע םינו* נאנצע
 און גרויסעז א פאנאנדערגעטרוסײטערס

 סאציאליס־ די געגענאי׳גער * זיג. ברײטעז
 הא״ שםיםעז םיליאן אנדערהאלבען טישע

ײ בען  — ערהאצטען יוילען גאגץ אין ז
ײ בײ חײסט דאס און שטיםען 360,000  ז

 קאםוני• א און מפלח סאציאליסםישע א
̂יר ווען זיג. סטישער  אנ• די צו זאלען ם

 שטײ סאציאליסםישע מיאיאז דערהאלבעז
 די סיז שטיםען די צורעכענען• גאר םעז

 שטי־ די און םאציאליסטעץ אוקראאיניש$
 די םון ״םפלה״ די װעט ״בונד־*, םון מעז

 ׳ליכט קאמוניםטישען אין סאציאליסטען
גרעסער. סך א נאך זײן ססתמא

ױ ױ ו  די אז
טאכלעװען

 קאמוניםטען
נעל רעליוש ן

םאר״
ער. ד

 םארשײ לי זײגעז אויס, זעהט עס וױ
 םאכערײ?עס רעליױ לאםוניסטישע דענע
 ערשײנוגג, אמערילואנישע אן בלױז נישט

 קאםוניסםען, די ביי װאס אצעם, װי נאר
 נישם ערשײנוגג. אינטערנאציאגאלע א

 זיי האבען לאגד יעדעז אין װאס מעחר,
 םראגט נארוועגיען אין נאמען. אנדער אז
 דעם רעליוי־םאכערייקע שאםוניסטישע די

 אינטע־ איז עם און ״רויטע.הילםע״ נאםען
 ווע״. שרײבט עס װאס ויויסעז, צו רעסאנם

 דער פון אתאן צענטראל דער דעם געז
 אס־ אין ארבייטע^פארטײ נארוועגישער

 טע«5 פון נלאדעט״ *ארבייטער דער לא,
 געהעריגען דעם ד״אבען צו כדי מערץ.

 םוז אנגעלעגענהײט, דער וחגגען אײנדרוק
 ארביײ נארותגישע די דאס װיסען, מעז

 לינקײט איחר צוליב איז פארטײ טער
 סאציאליסטײ דעם אן אנגעשלאסען נישט

 רע־ דער אז און, אינטערנאציאנאל שען
 איו בלאתט׳״ ״ארבײמער םון דאסםאר
 גע״ וועלכער טראנםיל, םארטין גענאסע

 םון פלעעי לינקסטען סאםע צום הערט
 יארטײ• ארנײטער נארוועעישער דער

i איז in אי־ צײטונג דער םון קריטיס
 %ויטעז דער םון טעםיגמײט דער בער

̂'אז די שר'יב& הילםע״  איז עס •צײטונ
 אױםפא״ םילםאליגער דער טראץ איהר,

 דערװיסען צו זיף מצונגען נישם דערוננ,
 פון אויסגאבמז און אימגאםען די וחגנעז

 םארעםנכר די ערשט חיצף״ ״רויטער דער
 אר־ אן חיצו•*, ״רױםער דער םון ציכונג

 איז זזיצוי״, .חיםען נאדוו#גישען םון נאן
 אײ א באקוםצז צו ג׳עוואחנן םעגציך עס

 •.לם בודזשעס. וײער איבער בצרבציק
 חנם איז אז זיך, כמז דצרווייסם בודזשעם

 7,545.94 אמיננעסוםעז זײנאז 1925 יאר
 געטאכט ױיג& אויםנאבע? קראנעז.
 איז חוגדצרם דריי םיציאן צוױי ײאחנז

 a אניטאצ̂י יאר tinflP םױזענד אכט
am m און סיליאו m םוײ תונחנרט

o m

 טױזענט חוגחנרם פיר טיט מיליאן א און
 דא• דחקזאכען. די אײנגעשלוגגען חאכען

ײ האכען «1י זג»אי אויסגעגעבען ז
 — אונטערשטיצז-; פאר און ׳* ו• דישע

 ?רא• סױזעגד חונדערט זיבעצעחן גאגצע
 חונדערט 17 אױסצוצאחלען כדי גען.

 פאר־ fjro חאט שטיצע ?ראנען טויזעגט
 אױסגאכען. םיליאן 6 קנאפע װעגדעט

קאסוגיסטיש. עכט
 קא- דער אויף ציכט שעחנערע א גאך

 דער װארפט ״עהרציכקײט״ טוניסטישער
 .1926 יאחר חאצבען ערשטען םון כאריכט

 םופציג חונדערם דרײ און םיליאן א םון
 נעלדער, ארייגגע?וסענע ?ראנעז טױזענט

 אונ־ און חילוי ױרידישצ סאר סען חאט
 הוג- גאנצע אויסגצגעכען טערשטיצונג

 ?רא־ טויזענד אכציג און צװײ או| דערט
 ײינ• אוז םיציאן איבערגעבליכענע די נען,

 סראנען טױזענט זעכצע און זיבען דערט
 אדכױניסטרא״ פאר אויסגעגעבען סעז האט
ציע.

ט ״ארבײדערבצאדעט״ דער ױיז  חנ־ ו
 אוכד אזעלכע אונטער איז עס אז חיף,

 די װאס נים, װאונדער קיח גאר שטענדען
 יאהר וזאלבען צװײטען םון אײננאהמען

 ענדיגט או| צורי?געגאגגעז שטארק זײנען
 רײ־ און אגיטאציאן םאר געצדער די# —

 קאםױ בא?אגםע םאר געלדער זײנעז זעס
אגיםאטארען.״ ניסםישע

 םארװענ־ ״נוט ארזא ווערט הייוי ן״
 םון תצםידים ־ נארװעגישע• די דעט׳׳.

 ניט זיך האבען אינטערנאציאנאל דריטען
 קאםױ זײערע געגעז שעםען צו װאס םיט

 פארט אםעריקא. אין חברים ניסםישע
 אקא־ םאס?װער זעצבצר רער םון שיצער
דעםיע.

 דײטשער דער פון װאוקם דער
סאציאלדעםאקראטיע.

 סאציאל דײטשער דער םון ײאוקס חגר י
 א\יס־ mצ בצױז נישט פוםם דעסאהראטיע

 און ארױסטרעטלמעז מםעגםציכע בײ דחק
 באשטעםיגט איז דאם װי ײאהלעז, בײ

אר צעצםע די אין געװארעז  בײ חדשים י
 געזעצגעבענ־ די צו װאהלעז םארשידענע

 אויסע^ איהר קערפערשאםםען. דע
 אינער־ איהר םיט םארבונדעז איז קראםט
 שטענדיג און שטארסײט ■ארטײ ציכער

 יעהרליכע די ארגאניזאציע. װא?סענדעד
 ערשי־ איז װאס סטאטיסטיק, םיםגצידער

 אנ־ וױיס יאנואר, ערשטען צום ביז נען
 םיטנלידער־ גרױסען א אױוי צואװייזען

 מיטגלידער די יאהר. לעצטען אין ױאו?ס
 האט 1928 יאנואר ערשטען דעם םון צאהל

םען דארל דערבײ .868,581 באטראםען

 ווערען םיטגלידצר פאר אז כאסעױןעז,
 די גערעכענט, פארטײמענאסצן יעגע נאר

 זײע״ כאצאחלט פולשטעגדיג חאנען װאס
 יאגואר ערשטען דעם דױס. פארטײ רע

 823,620 געצײלט ^ורטײ די חאט 1927
 ריײ א אלזא, כאדײט דאס םיטגלידער.

 סיט״ טויזעגד 45 העכער פון געוױנס נעם
 דאס איז צײט יאחר אײן םאר גציחגה

נעוױנס. שעהנער א באםת
 יאחר יעחנס ערשײנט נאריכט דיזצר

 חײ• ?אנגרעס. ■ארטײ יצחרליכען צום
 םארקױ נישט ?אנגרעס דער ווצט יאחר

 ביז אפגעלעגט איהם חאט סען און סען
 רײכס״ דײטשער דער װאחלען. די גאר
 און געװארען אויםנעלעזט ^ייין *,א טאג
 װא״ נײע םארקומען װעאעז מאי חודש אין

 דעריכער איז ‘סאשין פארטײ די לען.
 װאחל-קאםפײז דעם מיט פארםאן שםארק

 דעם אפגעירײגט זי האט דעם צוציב און
 רעזולטא״ די לויט * ?אנגרעס. יעחרציכצז

 הא״ Jסאציאציסטע דייטשע די װאס םעז
 צײט לעצטער דער אין דערגרײכט נצן
ײ װי מעהר איז װאהלען, אײנצעצנע בײ  ז

 װאח־ קומעגחנ די םון װעט זי דאס כער,
 46 נייע ידי זיגערין. א ארױס?וםען לען

 װעלען סאלדאטעז ארגאניזירטע םויזענט
 איצ־ איהר אין ?ומען צוניץ שטאר? איחר
קאםף. פאדלאסעגטארישען םינען

 פאר־ דעם םאר מאנוטענט א
 פראלעטארײ דער פון פאסער
 אינטער־ ״דער ודמנע שער

נאציאנאל.״
 חגר אין סע?ציע סאציאליסטישע די

 דעם איז האט ליל שטאדט םראנצויזישער
 נע־ ארכײטער אז אתאניזירם 1888 יאהר
 געלע־ דיזצר צו האם און םאראײן זאנגס

 ציד. םעסט ארבײםער אן געזוכם געגחייט
 גענאסע סעסציע, ד^ר םיז םיחגר דער

 ליד געאײגנעט א געםזנעז האם דעצרוא,
 איגטערנאציאנא־ ״די :צווע? דיזען מאר
 צו געװענדעט זיך ער האט דערנאך צע״.

 טרײד, בײם סאװאל א ארבײטער, אן
 ער אז נײטער, דע נאםעז״אדאצף מימ׳ז

 דערצו. מעלאדיע די פארםאסען זאל
 א געװען ױגענד דער אין אי׳ז אדאלןי

 םארםאסט האט און מוזי?אנט װאנחגחגר
 גײטער דע ליהער. צו םעצאדיעס עטליכע

 דעם צו מעלאדיע די פארפאסט האם
 צום איז װעאכער ״אינטערנאציאנאל״,

 דעם אויזי געװארעז נעזונג׳ען םאל ערשםעז
 סאציא־ דער םון ?אנגרעס םאראײניגוגגס

 דארט םון האט און פארטיי ציסטישער
ארבײםער די צו \ועג דעם געםונען אוים

וואונדער גרעסםער דער
(*עליעםאן)

וװחילער ז. םון

rw

 אײן תײן גיטא זיך דאכט שױן איז עס •
 װיסענשאםט די װאו לעבען אין וױנ?על

 אונז און ארײנגעדרןנגעז ניט נאך האט
 נע־ װאס װאונדער די אױטגעקלערט נים

 שוין זײנען מענשעז דארט. זיך םיגען
 עדשט אין װאס אלץ צו גלײכגילטיג אזוי

 אדער פאנטאזיע א בלויז געװען לאנג ט1נ
ײ טעז מען אז רעטעניש, א  מעהר׳ שוין ז

 הװעטש א איבערראשען. ניט גאר םי.ט
 דרעח א ;ליכטיג ס׳וחנרט און ?נעפעל א

 עק םון מוזיח ם׳הערט און א.הנעפעל
 נעםינט װאס עםיצען צו רעדען וועלט.

 נאך און װײט, טײלען טויזענטער זיך
 עולם דעם םזן װערען װאונדער, אזעלכע

 װאלט עס װי גאםירליך אזוי באטראבם
אויםעסען. בײגעל א געװען

 נאך איצט ביז אבער- איז זאך אײז
 װיםענשאםט די און רעטעניש א געבליבעז

 אױפגע?לערט, גיט איצט ביז נאך עס חאמ
 םאנבע עס ווערען אזוי װי איז, דאם און

 םאברי־ געשעפטסלײם, גרויסע םענשען
 ״גרויסע עחנליכע און כאנ?ירען סאנטען,

געזעלשאםט. חנד םון םענשעד
 צו אויס אפט ^מט אונז םון יעדען

i ̂הן  םאב־ געװיסען א באטראכטען און שט
 זיך און געשעםטסםאן אדצר ריקאנם

ױ וואונדערען  טענש דער אם חאט אזױ ו
 ער חאם שכל דערצחו קוםען געקענט

 אנחנחנ די װי וחננמער םך א זיך דאכט
 וחנניגצר, נאד אטשר ביצדוע מענשען,

 םען זעחט מצחיגקײטזנן באזונדערע קײן
 םון טא ן פארמאנעז זאל צר אז גיט אױך

 איצט זאל ער m געקוםען עס איז וואנעז
 םיז םאבריק, דער פון באלעבאם דער וײן
 סענשען און סראםען, די םון צי חײזער, די

 נעגיל• איח^ םון מליגעד זײגמן. וחנצכע
 ארביײ זײנע זײן זאיע( איחם םיז דצםער

? שמים ז^גצ אדער םער
פרא־ אזעלכע אז געםיינט תאט םען

J צו אוהצן קמגען נצן n םמא זיינצז וואט 
ta r .נאמבאס Diva, אאךנינם טען 

H  m  m /מו פמךאױס טראנם מי

 ניט. שכל ?ײן גאר האט ער אז ״איהם אויו•
 םראגע די אט איז אבער אםת׳ן דער אין

 וױסענשאםט דער םאר אויך געשמאנען
 נעסאנט ניט איצט ניז נאך האט זי און

װאינדער. גרעסטעז דעם אט אויםקלעחגן
 גע־ האט גלויביגער און םרומער דער י

 מזל. םרזעע: דער צו ענטםער אן האט
 נאט םזל; געהאט האט באלעבאס דער
.געהאלםען איהם ד»אט .  װאס״האט פאר .

 אויס־ גראדע נאט הער ?לוגער דער עפעס
 אומװי־ און נארישען דעם אט געקליבען

 םיצ אזוי ארײנגערוקט איהם און סענדעז
 םאר־ און ?לינערע אנדערע און עשירות,

 װערען געשװאלען ער לאזט שטענדעערע
• 4 הוננער םון

 קשױת קײן מעז טאר גאט אויף אבער
 זײן א'ן גערעכט איז ער םרענען. ניט

גערעכט. איז םשפט
 תירוץ דעם אבער ?ען װיסענשאםט די

 א אלץ נאך זוכט זי און אננעםען, ניט
 גרויסען דעם אט אויםצו?לערען װי װעג

וואונדער.
aפון ראםעםאר הארװארד. .טאוסי̂נ
 דערגרוגטע־ צו אונטערגענוםען זיך חאט

מא־ װעט ער טיםע'געחײםניש. די
 אײנ־ אונטערזוכונג־און גרינטליכצ א כען

 עם װאס אויםגעםינען סאל אלע פאר סאל
 גע־ גרויםע רי שאפט װאס אז*למנס איז

 זיך. זײ נעםען װאנען פון שזנםםםלײט.
 עס איז ערםאלג. דעם זײ סאכען אזױ ו\י

 האבען זײ אדער גאטור-װאונחנר, אזא
 םעהינקײט באזוגדערע א עפצט זיך אין

 4 באםערקען גיט נאר עס סאן טצן װאס
 אז איז, םאםין אני אכמריסאנער דער

 און םרײ נאשאפעץ װערעז םעגשעז אלע
 לעבען אין װאס עם ?וםט זשע װי גצײך.

 ?וםט װי 4 אוםנלײכחײט אזא פאראז אח
bv םיט זיך, דאכט םענשען, צוױי וואס 

 א אײנער ווערט שכל, גראד מנלבצן יעם
 צוױיטער דער און םעכטיגער און רײסנר

4 יעמנן גאנץ זײן ויך םאטצים
Dnmnaa ,ו פראפעסאי חנר אז ויך

 געװאחנן איו עס בױ לעגחנד, איע פון
 ארנײ״ אינסעמאציאנאלען שון חיסן דצר
קלאס. טער

 סצחמח װצלט דער פון שטורמען n אין
 חו אדאלף ליל, פון ארנ״יסער דער איז

 ענטױשט געשטארנען. אײגזאם גײטער,
 צוזאמצגנרע• דעם חרך פארניטערט און
 ארנײ• איגטצמאציאנאלער דער פון כען

 םארפאצ• די דורך און סאליואריטעט םער
 פרעסדהערשאפט דײטשער דער פין גונגען

 כאגאנגען פארצוױיפלוע, אױס ער, איז
 מאסעך א אין כאגראנען זעלכסטמארד.

 יאר דעם ביז נעלעגען אזױ ער איז גראב,
 ס^ציאליסטייי דער םון סעקצ̂י די .1920
 תמאצט איחם חאט ליל אין ■ארטײ שער

 איחס און שנר כ¥זונדער א אין נאערדיגט
סצכח. א ;עשטעלט

 די חאכען יאחרצײט צװעלםטען צום
 ארגא- פראנ?ױיו גארד םון סאציאליסטען

 סאדפעסטאציצ איםפאזאנטע א ניזידט
 זועכתס יראלעטאריער, ציל׳ער דעם םאר
 ארכײטער גאנצען דעם באגײסטערט ליר

 רער נעגען קאםוי צזם איגטערגאציאנאל
 אצצ פון געזעלשאפט. קאפיטאציסטישער

 געשטראםט חאנען םראנקרײך אין טיילעז
 דעם עהרען צו סאציאציסטען טויזענטער
 םוזיקער פראצצטארישען פון אנדענסען

 פראלעטארישען פאפולצרסטען דעם םון
 םון םארשטעחער געסוםען זײגען עס ליד.

 סאציאליסטישצ אגדערע םון און בעלגיען
 ביתער- דער װי דעם גאך פארטײען.
 סאלענגרא, גענאסע טל, םון מייסטער

 שטאדט דער סיז נאםעז אין טןרעדט י/אט
 דערצעחלט פאדיז םון ברא?ע האט ליל,

 / ״אינטער• סיז געשיכטע אנטשטעהוגגס די
, נאציאנאל״.

r גענא״ געחאלטעז האט חנדע שעהנע
 באװיזען, און בעלגיען םון ברו?ער דע סע
 ?ינסט״ חןר איז אינטערנאציאנאל דער אז

 װארפ^ גרויצען םונ׳ם אויסדחק לערישער
 אנגע־ האבען ענגעלס א״ון מאר?ס װאס
 •רא- פר^.<םאריאט: וחןלט דעם זאגט

 .םאראײנינם לענדער אלע םון לעטאריער
אײך.

 פיחחנר חור װאנחאמועלדע, עםיצ
 אינטעתאציאנאצ, סאציאציסטישען םון

 פרי• םאר ?אםוי דעם װצג$ן גערעדט האט
 עס וחגצכען צו גערעכטיגקײט, און דען

 אינטערנא״ םון קלאננ דער אונז וועסט
 לעצ־ דער וחנן טאג, יענעם אין ציאנאל.

 ווערען אויסגעםאכטען וועע קאסוי טער
 פיצגער וײ וחןלעז וחגרען, געװאונעז און
 קבר דעם צו װאנדערעז סאציאליזם םון
 עהרען צו כדי גייטער, דע אדאלף םון

אינטערנאציאנאל. םון םארםאסער דעם

 טענענטם און ץניאנס טױיד
פראטעקשאן.

 . שטעהען ארבײםער עסטרײכישע די
 דע־ די ?אםוי. עחגנסטעז אז םאר איצט
 איצ־ דאס אפצושאפען זין* ?לײבט גירונג

)11 זײ« ווו«ןי (*לוש
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 א איז ארדנונג איצטיגע די אז גלויבט
 רײך איז אײנער וואס דאס אז געךעכםע.

 א בלויז איז ארים, צװײטער דער און
 נים װיל ער רעטעגיש. א װאונדער,

 עקאנאםישע דאזיגע די אפשאםען חלילה
 • איז, ץױל ער װאס אלץ אוםגלײכקײט.
 זרח גראדע איז װאס םאר אויסצוגעםינען

 ברזך. ניט און בעל־הבית דער געײארען
 אײגענשאםס באזונדערע א םאר װאס

 • גע- איהם האט װאם זלח עס םארמאגט
4 ערםאלג דעם צו בראכט

 בא״ קאנען זאל ו׳ױסענשאםט די ווען
 װאם םעלות םארבארגעגע די אט שטימען

 דער םח ?אפיטאנען די םארםאגען עס
 געשעםםסוועלם דער םון און אינדוסטריע

D מען וואלט iypyi סטױ װאסערע װיסען 
 ?אלעדזשעס די אין ארײננעםעז דענטען

 טא• םעז זאל װאס צו נים.' װעלכע און
 א םיט צײם יאהר םיר םארשװענדען קע

 וועט עס אז װײסט מען ווען סטוחגנט
 4 זײן גיט סײ וױ סײ לייט ײן? איהם םון

 םיג־ דער אין םעז טאפט אבער איצט
 זײנען װעלכע םענשען מאנכע םטער.
 װערען ױצלח׳ס לא שטענדיג זיך דאכט

 די און ערםאלנרײך, אמאל םיט ■לוצלונג
 איי• אזא אזוי װי זיך װאונדערמ װעלט

דערצו. דערנרײכען געהענם האט נער
ײ די אז גלויבט פראםעסאר דער  װ

 צו שליסעל דעם געםינען דארף סענשאםמ
 י דאח* װיסענ^אםט די רעטעגיש. דער
 פאר צײגען אונז מאל אלע םאר םאל אײן
 גע״ עס זײנען קאםיםאנען אונזערע װאס

 םאר• װאלט, דאס ערםאלגרײך. װארען
 שנאח ?נאה די אפגעשאםם זיך, שטעהט

 יע״ װעלט. דער אויף איצט הערשם װאס
 אז אײגגעזעהן דאן וואלם ארבײטער דער
 אחגר שוםה דער ניט איז באלעבאס זײן

d ער װאס אידיאם pjh נאר איז, ער אז. 
 םעחינ• ספעציעלע די םארמאגם ער אז

 אנפד האם װיםענשאםם די װאס ?ײםעז
איהם. אין דע?ט

 אין ניט נלויבט צר אריב דאן, און
 אין גלויבען ער װעט מזל, אין אדער נאט,
 שיקען ער- וועט דאן . װיסענשאםט דער
 באלעבאם זײן אויף אוינען אנרערע םיט
 אז טעגות שײן הא^נז נימ מעהר װעט און
 טאי-ם גערעכטע, ?ײן ניט איז אררנוננ די
 אויסגזד דאר האט אלײן ײיסענשאפט די

 װאט פאר װאונדער גרויסעז דעם פונען
באלעבאס. א איז יענצר
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 בית־הקברות אץ
tanas זיד
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tm אנ• עישט דא וױ טיאם, פוצצן אין 

*ופאעע?.
 אוגזער *ז זיכער, איך בין דערמאר

 םצאסקא• חבר גיקאצאיעוױטיפ, גיאאצאי
 װעט םוועטעי/ *ױיםען םים׳ן ררעא,
 רי• א פאנװענטאן ביים פרעצן אי״ח
m .דאם איז ער כ׳צעבען, אװאציע 

 אזא פארדיגם. כטר דאם האט און ווארם
 אזא םיט גענעואצ, נרויסער תוחנזענער

 םאר־ זיך, םען דאחו סעםפער, זיגר״כען
d w jt רער־ רעמנגען. ?ץי סיך, איחר 

̂פאכעו/ א טרײגה א םיר *ײצם  קיאו
 קוחד ויכערע פון נעחערט האם מר *ז

 כאווער• סיט גגע׳פע, כאוחןרםע אז #צ*ן
 צום אויך זץי גרייסע? ע-ברייגע8צי נת

 T? זײ האבען דערפאר קאנװצדצאן.
 און העטס םיט דרעסעט, נײע אנגענייט

 א אויוי. זײ| אויר וױיען זײ *ױ♦
 םען וועט םםתםא בו, חתוגח... םחנכמתר

1" im t םחותנים, אן. אויבען טיט צום 
כבוד.- סוםט םיך, איר םארטםעהט
 װאס געזיגדעצ, גאנצע דאס אצעכתן,

 גװאצ־ נעטאז אוגז סאו האבעז און מועז
 גאטירייה םען, דארןי ארבײט, דאוונע
 טאסע װעצ איך און פארזעהז, גימם

דע־ אומערע• דערםאנען צו מחן םרײצן
 ודשם צםעז זײ אן זאיען זיי *ז צאגאטען *

םארנעסען נישס

 וחמען צרדייד שוסט עס אז און
 ־wnron צו כדי איז אױםטוער, גוױםזנ

 חאב איך װאס וױץ, טחי^ריגען א <ען
 דיזער אין ,פרײח״ם״/ דער אין געיעזען

 1טצ24 דעם עבת בצעמעל* טװארצער
ר ■ײדד■ ערטטען אױפ׳ן מערץ.  ת
 ט\ן יאחרצייט טרױעריגען רעם ד םאגט

 צולאזט און קרבנות פײ/נר םרײ^גגני די
:חצטון בזח דדמנות אביסעצצ םיט ?ין

 מ״ חאם ױגי̂א מאמנר זױיסם די
 סוועטיע םון אפטאפומ סאר קעמפט
 איז טרייעמעצ די כײ וױיצ עע«ער,

M סוועט א נעווען r, האבעז וײ און 
 יױ מטארהע טעחגע, * אויסגעפעםפם

̂אן  ?יגסאנ׳ם <עקוסען איז יעצט און #נ
 און װײסם די צובראכען ד.אם אזן הציסזו

 ימיאנס, קצאופםאכעד און דדעסםאכער
 סיסםעם םוחנםינג דער איז יעצט און

 נא־ איו ױניאן די בעפאד װי ערגער נאך
 אײך געפעצט וױ מ, תװארען. גרינדעט

̂עצט \וי און דחפנות^ אזא  אייו גע
 צוםפעע אוספארטעטכת אזוינע אויזי

 םײסעלאך שויערנע און דעפאגאנען
 דאס װאצםען וײ װי *ונסם (•ניפער).

 קציקע זיגםאנ׳ט אזן אויטגעבויט געהאם
!צוביאמנן דאס האס

 אײערע םאר I היפאקריטען םיאוםע ׳
 סעגם םײדעצאך און באיטמיקעס נרינע
 אט דערצעחצען און בצאםען ראס אידד

 2 הטוםאח בית אין — נערעכםינקײט
̂זט דיזע  נע־ נחפם און געשטויגענע גי

 גןל האם עס וחור םע׳מה׳לאו, םצויגענע
בראמז•.. האם עס װער אין בוים  ̂ג

 בוראכאוױץ אדער עפיפםײן שכ:? אפשר
וחר געבויט? עפעם האבען גאידען םיט

 עסעצחאפטען אזא איחר דערצעהצט מען
 גאנ״ חנד אט !98נצא טמוצימן און

 כאװערטעם, און כאוױירים כיגםעצ צער
ײ חטומאח בי<ז אין זיך געפינט װאם  זי

 װיסעילאך אין *ײך פון םאגכע גאך גען
 גאנץ א און אײך, pu םאגמ און געווען

 געװען, חדר״אינגיאך נאך צאחצ, גרויסע
 ױניאן דרעסםאכער און וױיסם די ווען

 זיר ס/ננט׳ איחר נעכוים. זיך חאם
 װאצט איהר ווען שאנדע, פאר זיין םקבר
 פו| ^טוינען צו איז עט געזזאם. דאם
 ניטט איז עם גצזינדעצ. צוסיעז דיזע

 טרײבערצאך געןינחנצ די <ואס ״םעהר
 וחנםען פאר וױיסען בצעםעצ דיזען םון
ר אצטער אן ווען אבער ^רײבען. צו  י

נארײ דיזע איבער דאם צעזם םאן גיאן
 טרײבאכץ, טםיקעצ חוציח׳ריגע און

 םרעגט און •צײצעם די םיט ער סוועטמט
ײ ך: נ צויפערס^ דיזע זײנען װער זי

? זײגען ווער ײ  האבען װאגען םון און ז
 רי דארט זײגען װער ? גענוםעז זיך זײ

 אײן מאג עםירען װאס ■אם^פונעם,
 גע• ניטט גזךפםױגענע, ניטם אוים םאג

! ? בצאםס םצועענע
:טנײדער דער םיכעצ דארט זאגט <ױ

צורח.~ א האט ״כע
ו. ו * p א ב א p ם ע ס

v ו»ם ?ס װי ר״וויח װײםם i נםוויקולם• n 
jnm»M מוחמונג •רבײגתר pm םעריקא• t 

 ר:ײ***9*'ג* דער «ח 9נ«*יכס די מ?ם
 דר. «ח יתי«ז, װארמרס ג«רכתנם לײדים
»יץ סים װ«ם איהר pm מװיז. גוייס

וזצרצז.

:iilllj||i||lj'׳l ׳!IHI* 11 'til ,!Iniי •!•»

מו אטז דעס לײענפ ע  װ
שע די ױ • זו מי ח ע מו  ס

חײזער ומארפםענס וחן
דער אין

ע ױי פ ך ״ ע ט ײ ב ר ״ א ע מ טי ש

װןזר• חןר פץ

פ• זײנען יאחר ■אר צע׳וטע י1 אין .  ױי
 •■*רסםענט ריזיגע נעווןורעז נעבוים
 אין •<»«, ס<וא«ער*סיוחמ » <ױם הייזער,
n וואױנען עם וועלכע r טויחננד ■אר א 

 חײ• די ארנײמער. אידימע םאםיציעס,
מ חאמן זער מיו ף ם׳  בא• אויו און נרוי

 אםת נאגמר רער וזםרונווע דײםענדע
 אין באמרימן אי«ט ותרם ןײ ווענען

 איי־ םון טטיםע״ *רבייטער רײע6. דער
 איע נױט כאקאנט גוט איז װ»ם נעם,

איינצעלה״טעז.

סםענדס. «יע אויןז נאקוםען צו
סטריט קאנעל 48 — אפים אין אויך װי
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 #ארםער fjfiiw |W״f <י«מרע| זײמ

מ, סקייtaw די אין עץעמ  איז «ר מ
 נחור ג׳וזתפ׳נר חוימר • אױסנעװאקסןן

iy nN איז יאחר *װאנווינ און עםיינע 
 אין ארנײם׳ון יארק גױ ^ין ןקיוו יר

 ■ריוד יעי־עו איז נאר נזיס*. .ם»ג«ן
 • אי«ן6נ» א*חס oitH ?׳;;׳ס־אנסוס

 איחס חאט Ov p« אוסרוחינקײם מירנע
 אויוי ווי »?ױ װאו״ rtrv »לז גן«וינען

 װאס מוױנטטע, » ווארטען זא? איחם
 ןװזטמד נמודות, טיקט און רושם יאקם,

תנ׳נז. אין «רייד און חח און נליק דינ
 נע׳- ער האם ניינאנם סאי אײן און

 די אין חײס חנר אין אי« ער »ו חמס׳ם,
iw איז אגײ דןר נעמ. w w  n r און 

ײז און יױפעז ױם׳ןוחעיאר  •י׳ו <ח ח״
 ארויס זיינעז פאס«ר זיין און ער ז״םען.

invM un ד• חינגתר פון פ«<ד. ראס 
 w; די אויפנעגאגנעז וואס נאר איז נעמ

 סחמת״מײז גאר חאנןן הינמי אין און
 *<־n ראזעוומ דורכזינסימ נעוואנתרט

t׳b ד*ס געסיחרם חאס ער קעניייו. u 
 נמנאנגןן ■אנמיאך איז סאםער רער אןן

ױיו ויר תאס װאס «חיר, נאכ׳ו  «*jrw ו
 וועל״ אינןר ןרד, װארימר דער אין סען
 םילכיג » מנרױמרם זיד תאט עס מר

 איחם ממ<• םריחסארנענדינןר וױיסער
 נרייס איז מ<ד דאם און פרןחליך איז
 גא<ד<• אןן חעיע סיל אוױ און וױים אןן
n ייכםעקײם *j n

 אויטמ״ ■לווולוגנ זיך האם ער װען א\ן
דער״נחן זיך «ר חאט no נ»*ט

 אײ»ר אויי *יסעמ< קליינעם זײן אין
עו סון נאסען טםוזױנע וי פון  איםם־ ו

 אױ• די פארסאכס װידער האם ער םייד.
 וױדןר בױ איינ«ו׳*אאם«ן, »ם»י גאך גון
מ דאס זזחן זו  mfiv חװ־ גאר בי<ד, מי

n:וײן אין און נמקומן נים םעחר איז o r 
 אום־ jfttPno א אויפנ׳וומקט זיך האס

 mt>n אזױ איז ער ניינק׳מאם. חחימ
 tram נןקיןרם און פינסמר חןר אץ

 איו ר9 *ז יתרסאנט זיך איינ«נ«, וײמ
n r נרױמר ד«ד אין לאננ rאון םאדס 
t*p קיין נ«*מ«ן ניט וא jm חד־נאך 
n ער איז w e r o o w און in n s y u f 

j’«־ *vurt גאן נעזתן איז op ליכם. i 
o: חאט ער w n און ס««מר דאס 

 לעבען אתםעז, נאס. אין ארויםנעסוסם
 •mavvi איז נאס־לאם■, tprnoPP?v חןס
 בײ און בױם םאנערער סאריאזטער » נען

o n זױ דןרזעחן, ער תאס ליכם װייםעז 
חא־ *וױינלאר סארטריקענםע זיינע אויף
n ייר נמ r דארס און דא D w e m די 

 נ׳ר טמייכעל א חאס ער און — קנאספען
o סון ערוואכענריג וױ סאן n אסאריןט 

ממם. נעזעהענעם נאר־ײאם
K װייאע m n r םאראא־ ער חאט 
m נעליינם *וריפ זיך און ליכם דאס 
 םאר־ םים נעםראכט חאם ער נעט. אין

 ער םוו ארום *װײ raw » אין »ז דרום,
 «י־ •רנײנ^ חנר «ו נײז *ח אוים׳שםעחן

 סארטסיקםעז א איז םאנ נאנמן א *ען
r,»» און םייייז דער אימר אײעעבוינעז 

 איחם און יזלײחנר, םענער בילינע נייען
 םאר־ האם ער סארויאס 'פארדראסען האם
 און נתיםע וײער און עלםעתז זיינע לאזם

בעת. די אין םארם ̂עהנע
 נים ער איז סרימםארמן יענ«ם אין

i *ו אװעה n 49ארגיי
 ױם־ זײנע אין אגמטאן t« חאט ער

 נאס, אין ארױם איז סליידזר״ טוב׳דימ
 און קאסע » אין םריטםיק אפנענעםען
 נתי־ די «ו נעחן געלאןט זיך יאםעלאר

i און עװענױס ײכע1 סע n  •opiM טאנ 
 און 1־טע1װ» »און זתינעו־ » נעווען איז
i n >הימ p n נמי. אוז ur מ־ אוו 

 איז עס נוט מי אנט,1נעס און נאננעו
ױנ םוז׳ח נים אח םייי יײז *י מנ  ט

p בײ שקלאםען n s  i n, זיך אזוי 1נא 
*i n ’ts o ro n מ n וונינע די 1אי n o* 

j* םויזענםעי וױ נאםעז, ליכע n n i יואס 
p ניט ײייםעז ’P pe ,סאתעמן און נויט

ו «ס 1• י i אױו• <»ו»ן י n וועיס n i-
wpn i פסגרימען. » r סאממנינןן טים 

n״n»* די *ויוי »קוקט j n w ױ»ע 
 אנ־ pvoryi סיט זיימן וײ וױ פחיען,

טי גו, 1*ײ 1» ח ״  אוטײוןיגתייס די »ח י
m וײן אין געװאקם׳נו אי« a n( עס אין 

oan איחס rw ia  n a ואו ׳נמ«וינ«ן• a 
oan n » r n w נליק *מפזאנט i ” io  pm 

לעבען, אין
o ער oan סוױ n  eo a in a a ן»  »נ

 *9PD1M געייאלם זיר סאמאנט pa טאג
na in״o, •יתלימ נאי• u  oan זיו 

ta ,oaasyi חיננתותן o ia o r, ניי *aa 
D חייגט איז פאנטע iaa. a’״ pa א׳<זם 

v t  oan\ טױן pc «א> ina>»M” M ז> 
ia פוסיון  •I’ â גיײר איי ppoa ו» a 

tnnao o זיר און םאנזױי ip v t 1' *ז 
ra>• o n.

pa טרײן a׳urorrw iy  t איז a ײינ־
pa m מי, * o  a אײסנלאנימן a נאנ״ 
in ,טאנ opwn osaitfiMC pa אויי a 

ivovw סחי, ij׳ona ױננער  moan 
r םיט איחם אנםפענען ’io  ojur] a 

m קניח. די אויף 1סינ v a  pa נליפען 
pa נעפיחלם זיך חאס נאוחזנוננ n זאפ־ 

tn p j’o פון ivontH  a םוםעת nr־ oan 
i געקאנט ניס ia״u o אוינ«ן זיינע po 

pa in*a אבם,1געס no n ta זית po 
a ,ויאו פארם umnr ona pa ona זיך 

in> yo. די סיתו־ט זי o"pnoaartaa 
pa 1 אתם גײם pa pa n*p n  onaי 

 ניים, pa סייזר נײם זי זידם אוחמטען
pa (חיז־ ח־יעם סענסנתו• אספנע יי םי 

po o איחו־ « p w n  n jp j’m ao a ro w 
n p  i n.

ip  rpn איז po om a םאבוױי־איז 
i n  p ir איתנס *no a pa pnaopm 

in jprooa^  ip r וױנססי i n  po ײ-1ם 
a oan o iia  u p jp j  ip נלפס )P 'l iaap 

 pa oopoapioa סױי oan ip סגיס
jotan׳n םיס׳ן ppna איז  pa >po כסלד 

in p n n  o jp o« m n  po ip  oan ד*ס 
mn װאו op איז *m e r  o * i |poippn*o 

pe p< זײנע o*n ip  .poJaPao ננע־* 
puaao*P m n  a  pa t o  pa aoaPp 

 poTiaepi*( םיס םיח^אך, pa בזזודים
 סים ב*נפנע(ס איחם |po*n ,1סנים׳ע

po’Jnno n T n אויסנע׳*־ײ*ן:
I p ׳— « m  p*>pn ביזט *װ*,1נ 

pa זייס I ipfiippo
inponr n  pa איז ipnpj -ננ?תי* 

p>ryton oan too .w p o r  ,oips 
)ipjpo h  .ipoiop pa o^'orp, ח*לנ 

p'no’r, זיר ח*נען onpnpj די אחם 
pi rn* ח*בען װ*ס םתיען/ n 'O ia o 

po o נעװען pa יסכט ip ip u 'im רי P” io 
1 pa oppoa> potpjpoװיג• א אין ייה 

i העי n  o*n יל«ם1נענ נר*ם*ס*ן dpop 
j אםעריקאנער *ן j *d

ip פלענט *do בסויכפן o* i חױז pa 
 IpriPD, די סיס נוס םיחתן 1תםי זיד

 *וזסם׳מקלייכען. ר*רס זיך פלענען װ*ס
n זײ a 1נ* ים.1חב זיינ? נערתנז זײנעז 

o r a גלייך איחם איז pnaiipi opop ניט 
dip האחמו i n נא;מר ip  pa 7vop 
ipoTpoopy a p. נעבליכען איז o r

— J o r  ip  o*n —  j ffvn  ,a>pn 
*פסםײכעלם. ina^iao pa געענטפערט
vs oma oan ipjpd אײנ?ר  n  po-  

 »וס oap^rpPP pa oj*n t׳i*o נוםפן
n o, װאו op זיינען ip r n o  |PJ*orv3 
 ־pi איחס pa IP03M13 pa װײן סים

 ןנלער־ i*« a אויסטרינסען *זואונגפן
ipsp? ip װיםקי. ל*ר  o*n i* n n זיך 

o a in p n n״n> 1?װ?לכ סים o*n ip 
ip n 'io פם* oonpias ראיז און זיך»

jpn ,ײ1נ* איכטים » m a n ייד ip r a
opop ופו־ינם* p m  pa( ויך i m t 

o*n >n»o n  .ipuojpj םים איחם
i»no ,ב*נריסם *i 0BK3PU3״ p3״n 

סימיג ojpn עלאכס,ויך און* )IPi'WP

ר ע ם ע ר ן פ ו ם פ פ ו א ל ן ה
מ חו אז מונ ע ײ עד m באסעס א ט פייימד ד נ ע מ ט א־ עי ט ד א ח

ם #כ מ עץ, H נע עז  װעדעז ניפ ס*ר וױיער-כרעסלאן■ קײן ד*ם ג
ניי at,vmaa ברענענדע אגדערע *ז־ער ץiijn אױף מנעפיאנען

|J •ייער דורכאױם זיץ n i
tpNmto i p >m' n a n w  eonapw n■ praan t o ו* ■IPOPI וחניװעם 

ע pa ייןך■ ײ מז o ג*ד דינםינ מ n סאו־לאמ ■o jp oo iao n  m>o o n  po 
oov po  oan m m  ana די *pop ^ססײל p n aV p m  tarn  w A tn ײיי* 

tpono T ח*ל׳ו, m  la a  op t o  ipapp נ*ו o n נײ«ם w o  m m  pa rptpa
מ אח םדאמל איח חאכצז גיס ___ ומהומםארסי אי

Jmnnmi צייגא art »| 18רו n נאך ̂יטאךי T’• יאייייינו ®יי
r אעקימ yttejD די אױן חאבען םיר tp p« םײ־קעיי• ייין

*w  v& fttt y w i  s ן ר ן a י m  1■  am o m nw w  n m T j t

r |1א זיו » n n ’Oiao 1איח נענויגעו 
n׳ ao a נםוױמיסעז? ip iip p.

 װעסט מ *ז נעפיהדם ח*כ איך —
pa ,ppm  ,ipoip אויוי נעװארס in 

ppjoj ,i •ל*טיר *ײס a ipa*o טלום
•ipoan* ippanoona pa

 גל*ז » *ננענ*סען איחם o*n וי
ppi*or| .|ײײ IV געװאוםט ניס ה*ט 

 ה*ט איתם pa invoojp ip inm ײ*ס
m *e*־iPO *ײ*ם1פ ip נעפוםעז איז 

o*n ,t .ipna איחס mpo p ir ניט 
ipop*i*a m m  pa o im n po im איז 

onm ניס tpppopj .זי 1*נ ג?װען tm 
p ir נים *pa onm po ipjporpjo ױ־> 
i n םיס p>a זיר מיס<?ז on*oop3 

t |pap>o’ia״DDanJ” iD p rn p n o  ip 
ip  ipa* .D” P03pnar pa לץ ויך ח*ט*

ipnnioM נעוי*יט i* m m  po און 
npjppna.( ג*נות די און וי p '3*bo*p

oaoopj orra |Pa*n אוםמהינער נ*ר 
 איהם tm ?נמיך pa ipyopom אי|

 ויס1א *יעסען po opipoaaoia נעירונניז
n סון n.

 — חיינם? 1סי םיס איז װ*ס —
ip  o*n * נעט*ן אבס1ט pa אויטנע־ בייז 
tpam r. — איננאנמז ip p*i p p p **נ»ו 

ipo . i n *וי1ד p n w אייא געחו i n 
pVnrtor נ*םי׳ן. םים ט*ן חוליפ « *ון

d*i 1נ* *יץ... יויוי נו־יים opm »m «י
>n jp ro o a איהם ה*ט םריחליננ־וױנסעי 
a יח* opj|* ן אין* :*i n זייט pa ער 

 אוםבאפאנ• »ן םים ppna *אםעלאך איז
o*n ,:pn ipo װייט פ»רצ*רען זיר ה*ם 

i אי| n סינסס?מיש ipvm nr o n  po
 נעטראכט גיס ח*ם ip אווענם. ײארימען

D סיוצלימ 1*נ גיים, ip װאו inיהלט 
 נעװינעט?, יענע *ז iptpn ipp:»: םים׳ן
 במורות שיפם און מפס און op?* ױ*ס

ip* םמחלימ ציכעו in*’ אין  tm oipj* 
m *אין ד i n און נ*הענם?״ם ip 

 און 1ײ1פ די זיך אין פיהלען מױן ג*סס
p"&'ov צו. 1תםי איזזם <*נם וי װ*ס

1P נקנאננעז *ווי איז mpo װי *
nvr סיס*ט*ל און t* ,in p n n  ip  o*n 

ur־ po o*i* tm איז װענ ppm 03*or 
ipotpp»pp a ipam .די סעלד IPdoo 

lP3” t u p רײך נייועו pa ים1װא pa 
P3*n| מעכאםען וױ ויד* ip זיך ז*ל 

nr ip’Moip .זיי
ban ip זיך :■*pa ona .o^porp 

pa ipooj’o pa T o r  jpnpi na ona 
tp הױך ria n r pa נעלויכ־ ת*בען חיםעל 

o*n ip  .in p o r  ppranr pro זיד i n■ 
npa n* ם*נם  tm d i*o o n  I, װאו 

i l איז pa tpopatip»’m וואונחס־ װי 
tnpr ■ma 1• זײנעז d i*iנעכם י pa 

pa .ipow סתחליננ  pa ה*ט ח»־נ*ך

ץ ■סח טי א ני ױז. יו ה

in סילע '? :o ip  npt3ia po קלײגען 
 אויו• זיך יבער*וכ»פעז1* וו*ד י1 ייד

 נתננען1פ* צו ױניטי, איז םענ *סלימ
o i* i וו*ך. סםח וײ
 יראכט־ * ט*קע איז חויז ױניםי י1

ip?*o ם*ר «י*ץ *at פסרזױייוגנ — 
po pjnpr prn: סריהליננ, *נס*ננ םון 

pm וו?לט די און אויוי לעסט 1נ»םל די 
 .װעט ױיניסי pa ־ ט־ינען. ip *ן רוינם

pw 1ס* וײ ז*יט 1איזז *ז ג?כען *כסוננ 
 ינ1נעהע װי זיך און נעגיםען, באםת טעג

. אױםחחען.
 ,2148 ט׳פעלםי נלייד 01טעלעפ*ני

pa t*i pa ,r*>o * o?por«a pa ויענ 
i טצײ pip נים ט1ם*מי ן *ריין

ד ו כ ס * 

« : * נ - נ ו נ ע ז ו

 רוחיד זאגדערבאחג א דורכגעגומען איחם
 סםום• די אז דערםיהצט, חאם ער און קײט

 נאפאצט װאס נעגידפאפט אוםרוחיגע גע,
 נאף בענקשאפט די איז #אסט אזוי איי/ם
 װארײ צעאסערטער דער נאר ערד, דער
 םארצא• צו איחם רוםט זי און ערד םער
 אוםקערען זיך איז ׳שטאדט גרויסע די זען
י . איהר. צו

 איכטערנאציאנאלע
נייעס ארנ״עעד

)9 וײ« «\\ (שלוס
 ארנײטער די םיז רענכד^ױדגעזעץ טיגע

 געמעחעניט א איז דאס עטםרײך. אין
 םרײד־ױניאניסיי טויזענטער וועצכען איז
 פאראינםערעסירט. ביםער זיינעז םען
 צצנד־ די רעכם * גיט געזעץ גײער דער

ײ אז צאת־ס,  יאחר יעדעס פעגעז זאצען ז
 יצדעס ײע^ װאס רענם דעם העכצרעז

 נראמען ילעצםע! דעם ארויס׳פצעיען יאהר
̂זענע. ארבײםערם םון  דג• דער נאר קע

 ארבײ- די זץי האבעז רעוואצוציע רײמנד
 די געגעז געזעץ א םים סארזיכערט דעד

 די װיצ איצט װאוינונגס-עלספלאאטאציע.
 םארזיכערונג ארכײםער דיזע רענירונג

 איז אעזוגג ענדגיצטיגע די םאתיכטעז.
 ארכיט־ אז צי נצװארעז איכעתעגעבצן

 וחןצען ארבײםער די קאסיסיע. רײ^זאז
 געגען חגזיסטענץ מארםסטע די שטעצען

ײ םארסוואלטיגוננ יעדע  צו״בארױבען ז
וואוינוגנם־ממ. איצטיגער ביז זייער םון

 זיך ריאבעז עסםרײך אין ארבײטער די
 און נעזצץ בצויזען אוים׳ז פארצאזט נישט

 דער ®ח םארװאצםוגג סאציאליסםימע די
 די םון זדעבוז אוים׳ן האט וױן שםאדט

 וואוינונגען םויזענדער אױסנעבױם רײכמ
 * צייט סורצער דיזער אין ארבײטער. פאר•
 צאעמצן געוועז טסוגצ נימט אבער זי איז
 :איויועטע און ביציגע סיט באזאחגען צו

ו האנדעצט עם איז װאוינוננעז י  איצט ז
 וואם ארבײטער, יעגע וועגעז הויפטזעכציך

 זײ ונין געםונצז נים «צ»ץ קײן נאך האבען
ײז נאך סוזעז און חײסעז ארבײטער  אפ״ ז

 יענדצארדס. סאפיםאציסםי^ע םיז הענניג
 װע־ װאויגונגס״מוץ םאר פאם«י דיזעז אין
 ארבייטער אצע באטײצעען אבער זיך לעז
 םון םיהרונג דער אונטער עסטרײה אין
 סאציא־ םירדער און טרײד־ױױאנס די

•ארםײ. ציסטישער

טערנאןױאנאלער א״״ אינ אצי  ם
ער ש טי ם ע לי ע אנגר ק

 םא- אינםעתאציאנאלער חײםער דער
 ערעםצנט װעט סאנגרעס ציאליסכױמער

 ארבײכתר־ דער אין בריסעל, איז ווערעז
 דעם סאציאליסםעז, בעצנימע די םון הײם

 םאצגענדער םיט ,1928 אויגוםט, םען5
טאג-ארדנו^

אבריסטוננ. און םיציטאריזם )1
פראבהעם. קאלאגיאל דאס )2
 סיםואציע װירםמאםטציכע די )3

 עקא־ די און םלחסה־צײם נאר דער םון
סצאס. ארבײטער פון יאציטמן נאמישע

 דער םון םאר^צאנ און באריכט )4
סאנסעמןנץ. םרויעז ווינטעתומויאנאצער

 סאציא- דער פון ארנאניזצציאז )5
אינטערנאציאנאל. איסטישצר

 איגע־ אויך װעט קאנצרעס דעם בצת
 םאניםעסםא- גרויםע א ווערצן האצטען

 איגמער- ױגענד םאציאליסםי׳צעז םון ציע
 די םיז ױביצעאום״םײער א און נאציאנאל

ציטיך. איז קאאפעראםיװעו
דעלעגא־ קומעז וועיעז קאננרעס צוט

וועצמ־םײצען. איע םון טעז

- . n
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 re מםיפע 8 נרינדעם מגפערעח ױניאו פױיד
מספײו סאציאריסםישען ההלפען־דמם צו םױזענס

 — קאנפערענץ. דער אין דך• באטײליגען ױגיאגס 45 פול דעלעגאטען 200
̂ן, שיאליאקא,*, הילקוױם, רעדנער״ די צוױשען חאכמאן און טאםאס פעגק

דיערעץוניאנס. פון שטיצע פולסמע די פארשפרעכען דעלעגאטען —

 םיט באארזי דזשאינט םאכער דדעס
יא־ אמאיגאכיײטעד די ;לאסאלען :ע

 אמע״ איז װאס באשילוס, דעם לױט
 קאנפערעג״ן דער אויןי געװארען גומען

 װעיל־ ױניאגס, טרייד יארקער נױ די םון
 דינסטא; נעװא-עז איגעהאלםען איז כע

אץ טען27 דעם אװענט,  בעט- טערץ,.
 סאציאליסםישע די וחגט האל, האװען

 װא״ ®רעזידענט קוםענדע די אין ■ארטיי
 די םון שטיצע גרעסטע די באקוםען לען
 יןאנפע־ די גיאנס.1םרייד־י יארקער גױ

 דער פון נעװארעז גערופען איז דענץ
 ?אםיטע, ױניאן טרײד סאציאליסטישער

 דער שייליאהאוי, בודדער װעלכער םון
 פא?עט דער םון מענעדזשער אל1£נעג
 טשערכיאן, דער איז ױניאן םייקערם בױן
 א כעדרען היגזיכט ימדען אין איז זי און

ערפאלג. נרױסער
 געקימעז זײגען האגפערעגץ דער צו
 פון םארטיעםעד הוגדערט צוױי איבער

 סער״ צענטראיע ױגיאנס, פארשידעגע
הלאוק די לאקאלען: און * ■ערשאםםען

ל׳אין םי
 אינםער;עשא:על פאריערס די גאלעז;

 יא־ איע םים־ באארד דזשאינם די און
 גע• אידישע םאראײנינםע די ;?אל<|

 ױגיאן, קעפםייקערס רי װערקשאפםען,
 םילע און ױניאן םײקערס ■אהעטבוק די

 דער אויוי ױניאנס. פיענערע אנדערע
 גרױסע א געהערשט האם סאגםערענץ

 סאציאליןטישען דעם באגײםםעדזנספאר
 באװײ דערםיט האט און װאחלהאם«ייז

 צעברעכע־ די װאס רעאסציע, די אז ?ען
 האט חאמוניסטען די םון ארכײט רישע

 האלטי ױניאן, דער אין ארײנגעבראכט
 ױגיאנס די אין אז און םארשוױנדעז אין

 אמא־ דער זזערשעז צו אן וױדער דיױבם
 אײ און גײסט סאציאליסטישער ליגער
. טעטיג״ סאציאליטטישעד דער םאר דעאל ט ײ ק

 ?אנםערענץ דער פון טשערםאן דער
 קור״ און שיי^יאהאןי, נעװעךברודער אמ
 געװארען געהא<טען זײנען רעדעם צע
 גארמאן ^ענקין, היאסװיט, מארים םון

ױ n םון טארטרעטער םון און טאסאס  י
 פויע די צוגעזאנט האבען װעיכע גיאנס,
 גע״ ארגאגיזאציעס. זײעחז םון שטיצע

 אײנע געהאיטען האט הילקװיט גאסע
 װעלי רעדעס, מײטטערהאפטע זײנע םין
 גרוי־ םיט געװארען אויםגענוםען איז כע

:באגײס^רונג סער
 צוואםענגערופעז אייו האבען ״םיר

ײ־ עס סאציאליסטען. זײט איר זוײל  ז
 ױניאן םייע בײ װען יאהרעה געוועז נעז

 א זײן צו כבוד א געווען איז פיהרער
 םון יאהרען לעצטע די אין סאציא^יסט.

 םאנכע זיך האבען ציניזם און צוױיםעל
 סאציא^זם. דעם םיט שעהםעז נענוםען

 איז דאס אז געװאוסט, אבעד האבען םיר
 םאראיבערגעהענדע א װי םעהר נישם

 פאױ װעט ציניז^ דער אז ערשײנונג,
 אײננע־ טיר האבען איצט שװינדען.

געײא־ען רייןי איז צײט רי אז זעהען,

 עחועהלט«ן 62 ל8תמ
Tpppgtpg נ»וד

ץ דעיעגאםען 4 שיקט לאשאל קי
באםםאן• .

״ ״ ״ ״ - - »
 ײתייט ,די האם םארםש טען2« דעם

וירסערם נודם  *■נעוזאלטע; יוניאז ̂ו
tyrpv>y אינ־ דער צו חן<עג»םען טאר 

tv ם*־נעעאנא< r jn u y p םאי אױך איז 
» »oipptp’» די מעםבערם. באארד 

לקבערינע. נאנץ געווען זייגע) «רע<דצאנס
 האט p»p<* אין ppj’< נינטע< ראס

PV* » אתיסגעלאום Tאיז איריש איז *(־ 
d• טיט אין׳עננריע ppk s םע־ לעם נעגעז 

 דעי געגען און םנײדעד ברודער גערז׳שער
 די אויםנעפאדערם אןן אינימרנ^*נא<

 שםיםעז *ו ױניא; דער םח נמםמר׳פי■
 מעםבערעי■ די .ppj’P ■אר די םאר
eyn מר מן חנם *  איננאנ־ אויפרוי ייני
m די םאר נעעטיםט אין איעארירם 

 זיי־ רעכםע נאר און יןאנדידאםעז חמ«מ
m באװייום דאם נעוואחנן. «רומוז<ם 

 געזינרעל יינפע Dtp ■< אםאי, ג*ד
M in םארמוואונ־ נײם |7איגגאנצ י»ױן 

ira m  i n און pn  u p די ײעיעז ניכקז 
•iru m  -iPeprntB m m im

runP ipa נעװארעז *זװעחלם זײגען 
pa M a » tt r i M v די : D j* rPW r ' ן מ א ג ת א a ד n  n r־ : ז א מ נ מ ו נ ו מ

«n ראכסאז, Pp ,יידםאז* i v t' 
^ ר •י  םגיימר. אברתט #

% y m a  m : פיש״ איידא
אסהר 4

 סא; טאן צו אנצורווינען רופען צו אײך
אובײט. ציאריסטישע

 ױדאד פלעגען צײטען ״אטאיעע
 קעםםע אנפירען סאציאליסטען לײט
 אװ ם. א. דער פון קאגװענשאגס די אויוי

 טאציאליזם. פון אידעאל דעם םאר ל.
 אױם^חערט עס סיר האבען לעצטעגס

 אג״ װידער כיוזען״איצט סיר און טאן צו
 דיס״ העכערע פאר קאכיןי דעם פאנגען

 סאציאליסטי• א פאר אידעאלען טיגע
ױ די אין באװעגונג ■אייטישעי שעי  י

 זײנען אײראפא אין ױדאנס די ־ גיאנס.
 באװע־ «וטער און ברױט א בלױז גישט
 גײ- גתיסע םאר באװעגוגג א נאד גלנ;,

ט איר אױב און אידעארען, סטעע  װיי
 איוזר אױב #ױניא:ס אײערע אױפבױען

 אײערע אויף אײנפיוס אן האבען וױאט
 װעג אײן דא נאר איץ־ םאר איז טרײדס,

 אוז טאז, צו ערפאיגרײך עס אזוי װי
 כאגײסטעדען צו זיר — איז װעג דער
סאציאליזם׳/ םון אידעאיען די םיט

 האט ^ןדע אינטערעסאנטע שעהנע א
 רזשענעראל האכםאן, בדודער געהאיטעז

 דרעסמא״ און קאאוק חןד pe מענעדזשער
 אוים־ האם ער באארד. דזשאינט כער

 ברעכערײ האםוגיסטישע די אז געוױזען
 איצ״ די באשאסען האט ױגיאנס די אין

̂ן  צום גאײכגייט^סײט איז רעאהציע טיג
 די ױניאנס. די אין סאםו• פאליטישען

 איצט, שוין אבער האלט רעאקציע דאזיגע
 םאר־ אין קאסוגיסטען, יד מיט צוזאסען
 םיהלט ױניאנס די אין און שװיגדען

 סאציאליסטײ א וױדעד שוין איצט זיך
 האכמאן ברודעו־ װידעראױםיעבו:;. שע

 פערזענ״ די געגען געװארענט אויך *האט
 ארביײ םאנכע װאס סימפאטיעס, ליכע
 ססיטה. אל צו האבען יםיהרער טעד

 אםשר זיר מעג נעזאגט, ער האט סמיטה,
 רער אבער איז עו־ באי, גוטער א זײז

 װעט ער און האא טעמעגי פיז קאנדידאט
ײז װאס טאן איעס איהם װעט ■אדטײ ז

ענסשײדען ז»ל וזשוױ 8 ז8 וױליבם8כ דדמדזש
ו8נסש8ארנײםעראעדזש אן

מאל. םטרײק א אין אםעריקא אין מאל ערשטען צום

 געשיכטע דער אין מאל ערשטען צום
 אוגז איז עס וױםיל אויף אמעריתע, םון

 מילװאס/י אין דזשאדזש א האט באהאנט,
 דער צװישעז סכסוך א אין וױססאנסין,

 די און זאסענמאכער ?ײדענע םון ױניאן
 ?ײס אינדזשאנקשאן א אין באלעבאטים,

 די משיט׳ן זאל דזשורי א אז ענטשיחןן,
 מיטגלי״ און לידערס ױניאן אנגעקלאגטע

 געבראכט װערען עם וועלכע אױף דער,
ײ אז קאורט, םעדעראל אין קלאגעס  הא״ ז

 און אינדזשאנסשאן דעם םארלעצט בען
 ■יקע• געגען באםעל א אױסגעםאלגט ניט

̂יגער א. ם. דזשאדזש םעדעראל טיגג.  ג
 טרײל דזשורי א באװיציגט נעםליו האט
 מעמבערס ױגיאן אנגעהלאגטע 19 די םאר
 אגגעקלאגט, װערעז װעלכע ?ינאשא, אין
ײ אז  די םארלעצט געװאאד מיט האבען ז

ארדנונג.
 דזשא״ אטעריקאנער םלעגען איצט ביו
 אינדזשאניד אלע ערלײדיגעז אלײן דזשעס

 ?ייטעס רי דזשורי. א אהן קײסעס שאן
 באל־ א צו געװארען איבעמעגעבען זײנען
 דער הגם ערלעדיגונג, געריכטליכער דיגער
 געװארען. םעסטגעשטעלט גישט איז דײט

 אײנםארשטענד״ א צו געסומעז איז עס
 זיך װעט אטאירני ױניאנם דער אז ׳-ניש

 אײנ־ יעדען םאר באסוטען צו באםיהען
 באזונדערען א אגגעקלאגטען צעלנעם
אײן צוזאמען אאע םאר אנשטאט טרײעל

 דער םון אינטערעסעז די און הײסען.
 אר־ יעדעז םרן םוזעץ פארטײ טעמעני
 דאן, אפילו װערען באקעמםט בײטער

 םאנעך זײער זײן װענ) סמיטה װען
טרעגער.

 גע־ באשראסען איז עס װי נאכדעם
 םיץ רןאםיטע א אמאניזירעז צו װארעז

 אויםגאבע רי האבען װעט װאס טויזענט,
 קאםפײן סאציאליסטישען דעם םירעז צו

 הערליכע די .איז ױניאנס, די צװישען
 געשלאםען קאנפערענץ באגײסטערטע

. * געװארעז.

 געפינט אנגעקאאגטע די צוױשען טרײעל.
ױ םון בודעגץ לואים ברודער אויר ויך  ני

 םוזפאובײטער רעד»סטאר דער יארס,
אײדזש״• *לײבאר זשורנאל

d וױ איחר, מײסם  •99rnD3« Vt min dv 
V איו נאומגוננ *רבײותר אידימצ irnfM 

oty? נעמיככמ די ne 9אמנתמײאאנא וצו 
 Jt% H0 יתיאו׳ װארקצרס נארםעגם רײרים
 םיפ em *יחר אח ממיו״ <ו*ים

מער«|. האסאנט

.אזקאמערס pm הארלעם
2 — 2i isניו עװענױ, טע p u r

M-1-8800 לעחײ םתלעזאן
y — 431 :ברענטש ts ג עװ״

 60W לעקסינג«*ז ■עלעפייו

ארביימןר פאר׳ן באנפ ארנײטער די

ע ל ג א נ י ה נ ע ם ב ע י צ א ר ע ס א

4 'A%
 ו0דחני* קמדיסדברײו״ ארחןרס, ס?:י

 סײןי• יאבליק, נאמארי ייפס־קארטען,
װאלסמז ועואזיט

יאו אן אנגעאלאםעז

נאנה סםייפ אסלאנסיס
ברוקלץ. עװענװ, «טל«נטייק 594

 ברוקלין. צװ., גרײחעם 182 ברענטשעס:
». J עװעגױ, יע1 קאי• * do טע108

ז פ כ ײ י ס ל י ו ר ן ^ ד §י א ר ױ מ
מ י ל ת ע ו ו ע ז ג ע ט ע ר א ג י ס

! ת פ א ם ע ו פ נ א
 אזא אז נים״ איחר גאױנם

 עכד װערטח איז סיגארעם
 ■ער מעחר םענט איכע

י באסס ו ? סיגא־י אנדערע ו ט ס נ ח

ג ו א ר ױ ט מ ל א ה ט נ ך א ע ר ם ה ע ע מ ש י ק ר ע  ט
ס א ג א ױ ט ר ו ע כ ל ע ר װ ע ר ע ד נ ^ א ט ע ר א ג י  ם

ס ד א ר ו י ן מ ע ם ר א ט ד י ן נ ײ ן ק ע כ י ל ט ם נ י  ק
ט י א ט א ר ו א ן צ ע כ א ס מ רפ ע

ד א ר ױ ל מ א װ א ז י ן א י . א ם ר א ם ם מ ע ן א א ר א  פ
ו צ ר ע ן ד . א ע ב א ז ר ו ס א ז ע י ן א ע ז ױ ו ע ־ ב א ו ו ע  ג

ז א , ן ע ע ר ז ע י ע ד ל א װ ם א ר א ט פ ר ע ד א ־ פ י ױ  ו
ר ע ג י ט נ ם ו ר ל א ״ ם ן ע נ ע ר ב

ר ע ך ד ױ ן ר ו ם ם ע ק ד א ב א ט ט ר ע ר װ א ם ר ע  ד
ט ל ה י ק ע ג פ ר א ע ד ײ ר א ט ע כ י ױ ר ג ע ײ . א ל ױ  מ

ר ע ט ד א ט ל ו ז ע ז ר י ר א א ע ר ע ל ה י ן ק ו ן א  א
ר ע ד נ ע ש י ר ם ר . ע ק ו ט • ׳ . , ס

M U R A D
. /

 יזנחנר *ריענס, אין און אײרא«א צזןנטראל איו I באכיערקונג
 קײג״ <ײדען ויי מערקימצ. רוימרס סינארעםעו, רוימןרם װעלכער

 חײנם ■רונירם האיז״אויסרענוע. םון •דער הוםםעו םוז נים ם»ל
 אײד װעיעו *יהען אײגינע װארום. זעחז ײעם איהר אוז םיוראר

 גאר ויינעו ןא וייגצן. זיי ערםרישקנד אח קיחל װי איבערצײנעז
• סיגארצשען. אנחגחנ no אגדער׳ש גאגמן אינ

m
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j

f t ״ סי»ן מנויו גן
• • י • ק ל מ ר י ן אי י ז
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i I י !

w w  t o ו װ ד ט מ ז ו d ח m נ w i m n  w  n s ע ט־ג ע ודכ מ ױז ספ דו d אינ d w i
ן ע ש ױ ו י צ ן ד ע ט ר א פ ע ן ר ע נ ײ י ז ג ד נ ו ר ע ד נ י מ ר א מ ם ם פ ע ג ד נ י ט ק א ר ט נ א ק ־ ב א , ם ל ע ב י י א ־ ד נ  א

ט נ ע מ י א ל פ מ , ע ע ג א ר ם ם א ן ד ע ר ד י נ א ג ר ן א ו ר פ ע ם ד ע ר , ד ע י ר ט ם ת נ י י א ג ד נ ו ר ע כ ד ר א ן ם ו  א ם
ש ח ײ װ ־ ם נ ע ב ע , ל ד ר א ד נ ע ט ם ס א ן ד ע ר י ר ע פ ם נ ע ר ץ ט ן י פ ר ד ע ט ײ ב ר ן א ו ר פ ע ־ ד ר ע נ ע ל ק ר א פ

ר ע ק ט ו א ל ע ק י ר ט ס ו ד ע ו א ם צ ע ן ר ע ד נ ע ס ק א ו ס ו ע ר , ד ד י ױ ן ט ו ע א ל י ע ם ר ע ד נ . א ן ע ט ע ל ב א ר פ
 האנוועגשאן דעד םון דעילענאםען די
 ,טון רײהע » לעזען צו האבען זועלען

 דער םון רעפארט דער װאם •רצבלעםען
 אין װעם גאארד עסזעסוטױו רזמענעראל

* קנםוזאממן. זיך
ײן וועלען דויפט־פראבלעסען רי  א ו
 װאם רעםארםען אינרוסםריעלע םון רייהע
 פאר־ דאס ציל, אלנעבױינעם דעם האבען

די םון םארנריננערען ראם און בעסערען
 און קלאוקםאכער די 1םי ?אנרימאנם
שעפער. די איז דרעםאכער

pn . געחט רעפארםעז די m*־p די 
 םאר שאפ, סוועט רעם פון אושאפזננ

 ווענ א נעםאכט חאט םטר״ק דער ווןלכען
p ארײנצופוט׳מ װידער n און פלאופ דעם 
ממננ די טרײד, דרעם  אנ• אן פון םארזי

 םחןנם־ דאט לעבענם־װײרזש, שטזנרינען
םאר־ דער פון םיטנלידער םון םערירעז

 דער אין אינדוםטריע פלאוס ?לענערטער
 אינדוםטריע, דרעם ריזיג־װאסםענדער

 דער םאר םאראנטװארטליר איז וואס
 אינדוס־ ?לאוקס דער םון שארקלענערוננ

וי» אז. און טריע,
 אײנצו זיין פראבע-װעט שװערע א

 םיםטעםא־■ א פאר םא׳פינערי א ריכטען
 ארבייטעד די פון טרעכסםערירונג טי׳שער

 שעפער. דרע די צו עעפער יזיואו? די םון
 םאל־ אויוי דא ער?לעהרט זינםאן פרעז.

:איפז נענדעז
 טרײד קלאוה דער האם ,1918 וינט ׳,

 םארסלענערעז איין אין נעהאלםען זיך
ט חגר אין  טרײד דער דער װאם *״

 » אלס װאהסען. אין נעהאלטען האט
 אינ־ ?לאו? די איז דערםון, רעזולםאם
 איבער־ »ן טיט נעווארען םול דוסםריע

 בלויז םיט אדער ארבייםםלאזע פון פלום
 פאר־ וועםעם ארנײטער, םיזאן םײלװײז
ט זעהר זײנען דינםםען ־,U דעם פון װיי

22 און 9,2 לען8ממ םון פייערונג י8ם נרױסע
ם םאי דעם פײערען װעלען 22 און 9 ^ לאקאלען די  געםיעזא• « אויף טוב יו

ארביי־ אידישער דער פון רעדגער בעםטע די — אונטערנעחםוגג. סער
ארכיי״ אינמערנאציאנאלען דעם איבער רעדען װעלען כאדדעגונג טער
^ ױם טער טו

 *י אינטערנעש*־ די םון םיטגלידער די
 דיזען וועלען 22 און 9 ,2 לאקאיעז נאלי
 ערשםען דעם םײערען געםײנזאם יאהר
 טעאטער גרױסער * אויף טוב ױם סאי

 די םוז סאםיטע םאי די אונטערנעםונג.
 גרעסטע די מיט םארהאנדעלט לאסאלס
 םאר־ םאי א וועגען טעאטערס אידישע

 ט»ע־ צוגעיאסט זײן זאל װאס שטעיונג,
 אוװי צוחנק. םײערליכעז דיזען צו ציעל

 בעסטע די רעדען װעיען םײערונג דיזער
 בזױ ארבײטער אידישער דער םון רעדנער
 צװעס און באדײטונג די איבער װעגונג

 רועל־ ױם־טוב, •ראלעטארישען דעם םון
 ארבײטער די פון גע&ײערט ווערט כער
 ארײנגאנג דער וועלט. דער׳יגאנצער םון
 פאר םרײ זײן וועם פײערונג םאי דער צו
 ווע־ װעלכע ױניאן דער פון טיטניידער די

 טיסעטס אײנםריטס םרײע באסוםעז לען
 װײטערע לאקאים. די &ון אםיסעס די אין

וחנט •ראגראם און םיטםײלונגען נעטיערע

 <ןוםצנדע די אין װערען פארעםענטליכט
״גערעכטיגסײט״. דער פון נוםערען
מיטגלי־ א<ע דאס זיכער, זײנען םיר

 באגריסען װעלען ױניאן דער םון דער
 דיזען אויף לאיזאלען די םון באשלוס דעס
 אינטערנאציאנא־ אונזער פײערען צו אוםן
 טיט־ זיך םיט און טוב ױם ארבײטער <ען

פאמי<יעס. זײערע ברעגגעז
 םיט״ אייר מיר װעלען װאר מוםענדע

ען  די םון פײערונגען םאי די װעגמן טי̂י
 װעל־ יאקאיען, אינטערנעשאנאל אנדערע

 פארבארײ־ דער םיט ביזי שױן זײנען כע
 םאר םאראנשטאלטונגען מאי רי םון טוגג

םיטגיידער. זײערע

ו װײדזש. לעבענס טיגען
 װידער, ^ינדוםטריע ררעם דער אין

 םאר־ דאס און װאוקס ריזיגן איר טראץ
f שסרײטען t םאד׳י ני^נטװיקעילטע אין 

 ארבײטער די גיט אויו םארדינען קעטס,
 לעבענס• קײן אינדוסםריע דער םון

 שע־ די זײגען דעם אויסער און װיידזש,
 טים באזעצט אינדוסטריע ‘דער םיז פער
m םיט ארבײטער: עלעםענטען נײע

 נימ <ןײנםאל גאך האמ ײאס עלעטענט,
 מניאן־װײדזש, א פון טעם דעם פארזוכט

ארבײטער. ארגאניזירטער אן װי אזוי
 דאכ הײסט ווערטער אנדערע איז

 דע• אין אײנארדנוננ שלעכטע א :אזוי
 נידע־ זעהר א און אינדוסטריע ק<אוק

 אי• סטענדארד לעבענם געזונקענער ריג
טרײה דרעס דעם

 צענזור סטײמס ױנײטעד דעם לוים
 דע• אין ארבײמער די פון צאהל די האט

 גאגצע דעם איבער אינדוםסריע ק<אוק
 אי 66,786 םון םארקלענערט זיך לאנד
 דא ,1921 אין 41,187 אויזי ,1914
 פרא 28.4 םון חכל סך א אויס מאכט
 סיייחז פרויען גאנצער דער םון צענט

 א יראצענט 39.6 קעגען אינדוסםריע,
.1914 יאחר

m די איז צײט זעלבער חגר איז
)2 זײ• אויו• (אלוס

 לאדם פױלישעד,נונו׳
 ;צו ל אינםערנמשאנא איין
.דזשון אין מנגדעס זיין

■mi■■■ mmmi ■a וו
 31 אין קאנװענשאן פרײע ערשםע

עקזיםטענץ. זײן פון יאהר

 גארמענט לײדיס אינטערנעשאנאל די
 װאך לעצטע די האט יוניאז װאירמערס
 אמעםיינעם םון אײגלאדונג אן ערהאיטען

 צו פײיעז איז ״בונד״ ארבײטער אידישעז
ײז  װעט װעילכער צוזאםענפאר, פארטײ ז

 װאר־ אין ױגי טען15 דעם שטאטםינדען
 אז זעחז, צו איז אײנלאדו;ג דער פון שע.
 סוילישק פון קאנגרעס * סארטײ דער

 םאל ערשטען צום יאהר הײ װעט ״בונד״
 <ןאננ־ בונדישע די םון געשיכטע דער אין

 לזד א אויף םארקומעז פוילעז איז רעסעז
 איצט ביז אוםן. עםענטליכען און גאיוען

 איכד א געווען ״בונד״ פוילישער דער איז
 אוז סוילען אין פארטײ פאליטישע <עגא<ע

 קאנגרעסען איהרע געװאגט נישט האט
אפצוהאלטען. עפענטליך

 און ארבייטערשאפט אידישע די
 ארגאגיזאציעס איהרע אלע און אםעריקע

 גרעסטע די ארויסנעװיזען םאל אלע האבען
 אין ״בוגד״ צום םריער אויםםערקזאמקײט

 לעצטענס און פוילען און ליטע רוסלאנד
 דער איז װעיכער ״בונד״ •וילישען צום

 אטאלינען אינטען פון ױרש ויכטעסטער‘*
 אים- רוסישער םון׳רער ^בונד״ ־יויסען
.פעריע.
 הויפסזעכליך און ױניאנם טרײד די
 םאראליש חאכעז אינטערנעשאנאיו ױנזער

p r דעם נעשטיצם אימער םאטעריעל 
 געםינען און חאנם םומר א םיט בונד״

פרײגדליכ״ די אין צוםאג היינם אויר -
 םיט באציהונגען ברידערליכסטע און טע

;C ארגײםער אידישען םון םארשטעהער 
הײם. אלטער דער אין ־אם

 ערװמחלםע לע8 וויסען מזס ראן»8כ סמהרעטצר
 רעמלזציעם לע8 פארצוברײםעז דהלענאםעו

פים8 נענ. אין איכעדשיהען נלייד און
 זאל קאנװענשאן די אז איז, באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל דער םון באשלום

 דאריבער םוזען לאקאלען — צײט. טעג 8 װי אנהאלטען ניט םעהר
םעגליך. װי שנעל אזוי פארברײטוננען אלע םאכען

 דערנעהג־ קאנווענש^ן םון צײט די
 4 םארבליבען בלויז איז עם זיך. טערט
פארנרייםונ־ םאכעז צו און צײט. זואכען

ט ל א ה ג י ם א י ג כ י י צ ר א ם
05 נוםער ,נערעכםיגקײט״,

רן8פ דאלאר 20.000 פפ8ש סו לאקאל ®פערס
נד8פ אײדזש לד8

 יעהר־ טען18 דעם אויף װערען געפייערט װעט געשעהעניש םרעהלי̂כ דיזע
 םפעציעלער » — םלאזא. קאונקארם אץ אװענד שכת דיזען באל ליבען

 יצ װערעז אויםגעםײלט וועם פײדזשעם 270 פון זשורנאל םואװעניר
באזוכער. אלע

 — ארבײ• מר גײ דרעסםאכער די .2 !ייט
סייעלמא?. דזש*

מי ריסקוסיעם .8 ?ייט •י־א־ קאנוועניזאו ויי
מזקאילאן. —2לאק«ל »ין געז;

̂ייצ ̂פוו .4 זײט — באסמאן״ ביו •ילאחנ . . ל. ם ן י ? א •
 «ײד*ס. *יק*א'ד .5 ײט1

 ערימאריעלס. .6 ?ײט
ם ח. — ציימי .7 וייט י י ן .8 ו ו ר • צ ס ו ו » מ מ w ל p — 

m .חעלין
n .9 וײט n n רוטאוה ס• װײדדישו־^סש 
t ס. — 4מיי w u tp.ס שװ ײ • 9 •10 ו ״ » m t  t i t ( ד ל י ג ) — M

 וועט א»ריל, טען14 דעם אװענד, שבת
 יייז סטריט טע161 <אזא,9 סאנקורס איז

 יעהרלי־ דער פאףקוםעז שאנסורס, גרענד
 טים ,10 לאסאל סאטערם םון באל כער

 ארטיסםען, םון •ראגראם גרויסארטיגען א
 באל דיועז בײ שוישפיױער• און זינגער
 גרוגד־ דעם אוחמלעגען קאםערס די װעלען
 אינטער• גרויסער נײער זײער םאר שטײן

 אלטע זײעחנ םאר םאנד דעם — נעחםונג
םיטגלידער. קראגקע און

 פאר־ אין האם לאקאל קאטערס דער
 צוזאםענ• טאנאםען צוױי ב<ױו PD לויוי

 דיזעז םאר דאלאר 20,000 געסלימן
 דאס סריגען «ו צמעת. כויבענסווערטען

 ארויכד באשלאסען לאפאל דער האט געלם
 גרויםארטי־ א באל יעחרלימן צום געבצז

 חנריבײ האבעז אח בוך םואותױר מן
 איז םיאנלידער זייעחנ אלא vt אמלירט

*i n  t *ײראז אלגעמײן, אין *ינרוסםרי

םאנד. באדײטענדעז א שאפען גען
 באשעםטיגט זיך האט וואס חאםיטע רי

 מיט םאנד, דעם םאר שאםען#^ד םיט
 דער אז דובינססי ד. •רעזידעגט װײם
 אויסגעצײכענטען א( ועמאכט האט ש»יץ

 איבערא< אגערקענט װערט װאם דזשאב,
 אויםטואוננעז שעהנסטע די םון אײנע א<ס
 אונטערהאלטוננ די באװענוגג. אונזער אין

 9 פונקט אנםאנגען זיך וועט בא< בײם
 עס װעלכער אץ אווענד, אין אזײגער

 בראד״ באקאנםע באטײליגען זיד װעלעו
 אנ־ זיך וועט מאנץ דער סטארס. װײער
װעט און אװענד אין אז״גער 10 חויבען

 אונטערנעמונ־ די מארגמנס. ביז דויערען
 אין אלעםאי זײנען 10 ל^ןאל םון גען

 אין ערםאלג גרויסער א באצ*זזונג יעדער
ײ םיט חאמערם די דאס ויכער, איז עם  זי

ד אנדערע אלע אויך ייי פאםיליעם, עחנ  י
 בא־ שםארס זיך וועלען כױמנלידער, ניאן

i« סײליגען n  p אונםערהאל״ • דאויגאד

ױ קאנװענשאן היסטארישע אזא םאר גען  ו
ײז וועט װאס <ןומענדע, די  םארנוםען ז

 װאס •ראבלעמען, וױכטינע אזויםיל מיט
 ארבאניזא• דער םון לעבען דאס אז רירעז
 ארבײט. לײכטע קײן נים זיכער איז ציע,

 ריכטיג זײן זאל אלץ אז אראנזשירעז צו
 דארח טאלה א םיט נעהעריג װי אלץ און

םארצוברײטען. צײט נעמען
 האט באראף טרעזשורער סעסרעטאר

 דורך װיסען געיאזט באצײטענס דאריבער
 װאס דעלעגאט, ערװעהלטעז יערען בריף א

 העיםען צו ױניאן זײן םון נעשיסט ווערט
 יןאנווענשאן די אין אײנטײל געמען און

 פון בויען װײמערדיגען דעם םון באשליסמ
 םאכען צו אינםערנעשאנאי, גרויסער דער
 וועל־ אירנענד םיט גרײט גלײך זיך

 יא״ פאר דעניןט ער רעזאלוציע כער
 פאר םארצוברײננען דיכטינ אח סענד
לאנװענשאן. אינםערנעשאנאי דער

 דע־ פילע םסתםא האבען געװים און
 םארצױ רעזאלוציעס װיכטיגע לעגאטען
 םסתםא האט דעילע-נאט יעדער כרענגען,
 ספעציםישע הארצען זײן צו נאהענם

 לאקאל איהר אדער זײן םון שטרעבוננעץ
 זינעךפארצוברײג• אין םסתםא זזאם און
 פרן גא;צסײט די װעגען רעזאילוציעס גען

r** און ױניאן דער u n רעזאלוציעס 
 איצטיגע די איט זיך םאדערט װאס
 דערי• זוארענט אומשטענרען, און צײט
 רע- אלע די אז באראף, םעחרעטאר בער

 כדי צײט, אין אנלוםען זאלען זאלוציעם
 רע״ די פאר שפעט צו זײז ניט זאל עס

 די באטהאכטען צו קאםיםע זאאוציאנס
 דעלענאטען די װאס פארשלאגען אלע

קאנוחגגשאן. דער צו םאכען װילען
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