’4

*m
Ar
w
&iz
fs
״י ײ

• * • , :״P #

ן׳*1י»"

T w w im u y T

* mו» noapז®וױעו ז*למ ורײמנ  Dimױ ערמענוננ טון דער מציןן
מאוהע
»ורםײ מנוחןממװ«ין ;
מוי םר«נעז הליוערםיס ועם יונימ לײנעל
«לע ד א רפינע ל*ק»לען חאכען  p rע ר װ ע חיפ דעלענאמען *ום ה *נ װענעאן.
— קי ק למקער דעלעגאם *װישען די עמועחלגזע — .םיפגלי חן ר רופען
ױן  msםי פ וואריםע  n»® y r o rדי םטרײקענדע םײנערם — .דו ע פיג ם
נ א א רד א ר אנזפי ר ם שעחנעם ער׳טטען םאי םאס םי&ינג און גרױס*
■או־טיגען *ווענד פמגץ.

ממח>ממrpwחח '•׳ri!i

 coױגיאנס מיקען דעלעג«»ױעס »ו דער ערעפגונג ,יעדע דעיענ«*יע װעפ
חאנען איחר סעק׳יפן ,און איחחן בענגערס - .םאריס חילקװיס װעמ
׳ חאלמעז די ,םאן רעדע — .סעי*ר ®ון םייײיקי יעגיעי  ,HWPחןר
םאציאליםםיעער םעיאר ® )1רעדינג m ,חעגרי ספאס■ ,קאגנרעסטאן
םעה mר ױדאן ס^נטרןול ,װאס דאס
כעתער ,דזפײםס םאורער® ,דעזידענט ®ון דער א .® .ארו ל' ®ון ׳®עג•
װעט כאדײטען א בעסער תכעגס סםעג״
• p iן י
סילוױיניא *וױפעז די רעמער.

די םיםנייחנר אין כאטסאן חאבען
ו ׳ ,י
ניי ם נרװײיען  proM ftnצום איננ ת ײ
 >ya*rmקאטתגשאן אתיסנמװיזען דארד #ס ע ח ^ דדח כדם םאחר פריײ
 n mסד״חײם און אימנדגאבעגזןײם צו ער צײם.
פמיטאג אװענט וועט  D5vemyײע• גיסטען * Dgnn tvsgnוױ׳אען די אידיא■
ו ; ראר * .*ya*ryanyoaזײ האנען סיט
די יוניאן םיטגלי mר זזאנען זיף רען די קאנוועגאאן פון דער ס*»י«>יסטי• ארנײספר » • .ג ר ױ מ ױגיפגס׳׳און
 1ױיער וואום באשלאסען אז גיט קײן אױך ,גים פוקענדיג אױף  •unסלצק צײם ,י*ער •*רםיי אין  ypnvovם  u • - ■ *«1מנטראלע ת׳ורפער׳טאפיתן חאנ»ן .ו»ר
! Iת מ מ  ,oyptogoגים קײן  nynyomyאון איגערופעז פױט א נאבעיע און װאריטע םיטינג אין םאנהןםען *יער■ חױז״ װאי װעחיט ג רוי מ חנמגאױי׳נס *י דפר - yr
’ שוגאים פון  *vnאיננתרנעטאנעי ,נ^ר חארץ אוי^  omדוף םון חןר אינטצר־  m w iםארים חילקוױם ווע» חאלטןן די עפןנו « פון ׳ חנר ספוויאריםטיאמד t]ap .
צו טםיצען די םײנערס .די סאן  n nאון די פארטטעחער םון די וומגאאן  :די פאראײניגט׳נ f i ^ irT g
 fwayoכױס םר״ד-יתיאן »רינןוי«ען״
טריי* איגםערנ**אנ*> םיםגיימגר זײ• דדצאעט כאארד און די טעמבעדס גוטא פאח*ידע;ע »ומ*ניז«*יעס אין נ»נץ ווערק׳פ»םם׳מ און *>  rהלימע• יוניפנס.
•%
גאן ווקרם זײ צו סארםרעטען אויף וזאכען געסאכם םרײוױליגע בײמטליןן• *םעריקע וחולען *ינערנענען די גרוסען װאם זיינ׳נן אן איחר אננמי אסןנן ,די
. I
רומען צו un־ םײגערס ארגאניזאציע .פון זייערע פת»ני!«»ויעס .פילע אידימע אםאמעםייטןד דזמאינט נאארי אי 1פיל«
דאר איגםארנעטאנעי סאנװעגמאן.
פון רער רדמ^ינם באארד איז ער• איצט ־ וזאבען זײ זיך א חוץ די גי ײ טרייר ױניאנם וועידען עטארק פפרטיפ* א ײנזעלנן > ,e>gpgדי םאריערם ימיאן״
די ■* gypנופ סיי מר ם י מייז ,די םילי-
ווײ*ם געווארעז סאל .פאילי*?אװ ,װעי• טטײערונגען אױך געטעקסם םיט  60טןן זײן נ ײ דיזער פאנײענ׳«פ4
די רעפסאיע אין די סר״ד ױניפנס־מ* נערי ױניאן ,די  • ypםײפערס ױגיאן^ד•
מ ר איז דער  nyrnyayoםון  nmחער״ סענט.
- t
װאלט געװען א ביסעל טעחר אוי• נען פאדיםי׳טע פמ»ניז**יעס ,װאס חאט םוט  p״  oױניפו ,די  o 'rי ®נטאל
אזןרמאםם ,און װעםען עס איו געיומען
חרמװטיחרען אן ערפאילגרײכעז סעטי״ נײט ,טײלם אוגז םיט ברוחנר פאלי״ געחערמט אין די >ע*טע יאחרען דורו די  Dflypn’gnױניאן און ןמחנמינ ® ¥גחנמ
?אװ #״ װ*לט די לאגע דארטמן • גאוחנן ׳מפםוניםטיעע עאריפטפנעם ,הפילט ניס־ ױניפגם עיסען נ רוי מ ח»פג««י9ס .ס »ד
כתגם סים די כאילעבאםים..
; איצט ,וחמ דער עיעקטאן םיכער איז ג^ר אױסגעצייכעגם .די םעםבצרס מכו ױיז אין םפרמװינחזן* ,וזפנמן סיט׳ן *יעל ׳ןוטאר? ז״געו • 0יםראטען די קלאופ
{lr
פאראינש־ ,חאבען די באסם^נער יאסא״ װאלםען אויף יעדען געביט גענאסען פון לן*טעז נרעסעל איינפלוס װ»ם די סאמו״ אח דתסםאכ¥ר ױניאן ,די דזטאינפ
ז )•
נאארי .יי > ty*Pif 2 3, 9, 10, 22
> | yװידאר אסאל אין זינאן> ,ױ נעהע• רער װ א ס ס ענ ^ סאכט פזן חטי ױכי^ן;
ריג איז m m ,ארגאניזאציאנס אנגע• זײ װאלטען דערפילט די געװינסען װאס םינג יועלען סיר םיםט״לען אין װייטער־  A 66 ,36 ,23און  | y>jni 89חאבץן
!ײyר yחנמג**י¥ס .י ע ת יוניפז יופס
>זנגע«זײםען .א דאנק  omדדאאינט די ײגיאן האט געמראגען פון די באיע• דינען נוםער ,נערעכםינהײם״.
זואס אםבעלאננם רי ■אר קאםו־ חאנ¥ז איחר אײנ yנyם  igrpyoאון איחן
נאאת• אנט װ^עיט זץי א  ,patfiyaאז באטיס .אגער ,יײדער ,איז גרויסע סלעק־
פאחצאטם גיסםען און די קאםוניסטימע סיםפא־ א״נ¥נע כאנ¥רס.
םען זאל אנהױבען אן אניטאציע ,אז דער צײם .ד^ס ,פאר^טעהט זי ה
 ny:nyrסדצילעכם טון ד* ני 1ענגלאנד ;רויס זארג די באשםאנער אינמערגע״ טייזערם ,װאס דער רנונו ׳*ל עולם מפט
די  yiy>«nזיארגגען פון • » p u n
מטאאםען זאל •ארטחונײזען בלױז שאנאל סי ס ג לי ^* .בער די סלעק וועט זיי געמטראשט און ביי זײ *וגענוםען װענשאן וועלען פפרשמען אין חאל פון
קלײדער םון  omזעיכען שטאאט און סען אויר נײמוסעז און בעסאחג צײטען דעם עכ> און זײ ראבען ניט געזנפיט רי םינישע  tyoo’Pg’ygo, 127נ« םטרימ
אום ת ר עו>ם זאל װיסען אז ס׳איז װעלען קוםען.
פײן דיוט און חאנ»ן דערינער ניט גע• און 5םע מומניו ,און ומלפן זיו אניחויב׳מ
®ון  omזעלבאז מטאאם ,וועט  nmציײ
די דזמאינם באארד  ,אראגדפירט קאנט זײן ?יין סאנדידאטען »ום  *j*pשנת םריח .די  igwjnugpװעט ד ו י ^ ן
מ ן זײןו דער ״יראסאניס״ >ײבע? מרז רזר אויר א ׳צעחנעט ערטטען םאי םאס• ווענשאן ,זײגען זיי איצם אניםעי פלינער פיר טענ און וחןם פארת»נרי»ז וועגע•
דדטאיגם באארד אװ סאניטארי מאנט• םיטיגג און א נדויסארטעען אכמנד -געװארען און האנעז אננעהויבען *ו  v>uװיכטיג yr'egjgpy ¥איy r '&'>®» 1
רא> טון נױ אגנ^אגד סטײם. .י
טאנץ אויוי װעיפע רי נאנצע באסטאנער *אהלען דױם .און ס׳איז צו האםען w n p t » ,םוז יאנד n n ty«m ,ל»נפ פון די
װען די אגיטאציע וועט געוױנען בא• ױניאן םמפחח װעט זיך סאנען טטםח זיי מעלען אויך נאקוםען  » rאו ױני^נם n n ,םא»י»ליםטי׳מר נאוחגנונג
 priצװימאן  imברײטער באפעינקערוננ זײן .גוטע ^•גערס װעלען אדרעסירען אנערסענע; דעם פאהם אז ס׳איז מעהר און «  m yפיל׳ו »נח  n jוױכט  y rםרא־
וואאען די ױגיאז םי טניי ת ר פי> בענע־ דעם םיטינג און מעהגע טוזי? און א ניט אזוי גרינג םאר מונאים םון דער נעז.
פיםירען ,װײ> וױ אס איז חײנט צו געזצלמאפטאיכער פארברײנגעז 1חנלע| ארגאגיזאציע אריינןװנחןננען טוםעל,
זונםאנ *וחננד װעם V lyoipngt
טאג װערם אין באסםאן געמאכט דאםען באניײמעז  omאװענד טאנץ .םעחר
םהומה און א״נםעמרפנען  oyp3«aפאר  iv a iu n n nאין גפטט אין
ק>ײתר גיט מ ח ^ וױ פון  5ביז - •• •• <•*.• 6ײ**״י •ײייײי יצם ?זעהנעם םי• חןם פרעםטיזמ םון דער ױניאן.
>« yollO oppp® pnםםרים אוז » yofiװ.
טראצענמ ,דאס איבאריגא ס ײי > P״ nm
ווערם געקויפם אין פאראידעגצ «m m j
פםאדט*1 .באר אזױ װי דער .פרא^א^יס ׳
יײבזל וועם ארײשגעוזן אין םארסקט,
וחנם אזי^ יאחנז גאדםעגם דארפעז זײן
פון  wדדפאיגם
אנגצנײם
ווערען
באארד אװ םאניםארי
די אלצ קלײח^ -סזזען געםאכם װערען
אין ץ^יאן מעיער ,וואיבע װע>ען זײן
אוגטעו  Dmקאנםראיצ פון mר אמםער־
נאא^נאל באססאנעד רדאאינט באארר.
םאר די ױניאן םימג^ידער ותם ד*ס
ןיק א נעוױגס ,וױיי חום ו תט כיײנען

» נ « מ  8נ ו י ע ו דז ע מינ ם
מ א ר ד אינ מ ר םי ד ט דעם
י מי « ח ע ל פ ח פ ענ פ ע ד .
r
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*מיציעלער ןרנאן פון וער אינפערנעמנאל ליידים נאוםענמ והרהערס װניאן
PRICE 3 CENTS

דעו פארלארענער סטױי׳ק האט די פר#גע פח םקעבישע פעסם־שעפער נאך טער פארשארפט,
ערקלערט פרעדדענט ױגט8ן׳ *ון «  rנאר היינט » גרעסערע געפאהר פ«ר דער ארג«•
ניזאציע און די *רבײטער — .םיטלען םחען אננענומען װערען« ,ז ױ פמ־ױנםטען םון
די ארבײטער אין «לע אונזערע אינחסטריען זאלען יעהרלז וואם וױיטער ניט ^רונטער־
געדריקט װערען חדך דער קאגתורענץ פת אח ש»פ נענען צוױיטען.

אײגע םון די חױפט פראבלעםען
װאס די  tyo*:y>ynוועמן אויי o n
קאנװענעאן אין נאסטאן רארםען לעזען,
ערסר^-ם פר¥זיחמם'  ,!®o nאיי ,וױ
אויםצוהאיטען  o nוױיחמ־םקײל םאר
רי אי:טעד” :׳«אנאל נ ױ םג ל מ ה
װייל ניט  miypipאויי *ny ,o n
 onny>pפרעזיחןנט זינםאן ,װאס טוי•
וענדער ארבײםער in ra m v iro’jyi
װײדזד1־ס?ייל זוי  n nכאמטיטטער םי•
ניםום־םהײי ,דאר »» tyםיר זײז *•jyo
הערצינ אוז» ,ונפנפן tv ,ט־אדמװײז,

mi
י«*I

(
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קאנוהננשאןקרעדפנשל tm pto
א מיטען דינסםאג  mאפריל

׳PW
m:

חגר אינטערנײשאנאל אפיס האט שוין
בפקאנט געםאכצז איז mר ^ א ק צי ע פון
mר ״נערעכטיגקײט״ די נעםען פון דמר
 >yr:m m pסאםיטע.
די קרעדענשעל קאםיטע אי? אימע םון
די װיכטיגסטע סאםיטעס אויוי צ קאנ•
װענשאז פיז א ױניאן .די קאםיטע דפרף
איבערזעהן די אלע  ,jyoyjy^mוױיל צו
זײז « חגלעגצט אויף א ױניאן סאנווענ־
שאן םיעט גרויס פאראנטווארםלינתײט.
אין די העגט םון די > ;yoy:y>mיגט
דער שיקזאל םון די *עחנדי״כער און
צעהנדליגער טוי ז ע ג ^ םיטג>י mר וואס
באלאנגעז צו דער מניאן .זײ דארפען
תאנעז אי^אצעז א׳ון חאבען די םעחיג״
קײט צו באשליסען אלע װיכטיגע פרא־

אינהאלט םאחױיכניס
,גערעכטיגק ײט״ J.6 n j» u

זןגס דעםI nsR
ולױבט איחי• >ינ 4אז אזא
ס rא  nט איז װערטח *ט־
לינפ םענם > nnpeאר
באקם וױ־ יונוזו ע סיגא•
to o n

M URAD
in r
 1ײ ״ ״ ײ ײי א״יא״י  mייו
וזאי^י^ר^מר^^נ^מיז■  j*wru» n w nויי י״חמ »ײר
•ייי •ײ ״י ד איו ר שנג •רוניר• חיי«
 • J* 2"2 5״ י ייי■  jrwm mwאימימ  mm urmsאײד
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 ntrpyavn v p n jy itפאליסי  :פאר די
ארכ״טער װאט האבען ) o n ivouyםי־
גיטום סקײל און םאר די וואס tyogn
נענוםען חעכער פון  o nםיניםום .די
ױניאן האט נעםוזם אמעהן סיט n n
 nirpyagnפאליסי זוײר וי ה*ס זיך

אלע לאקאלען םוזען םעםלען באצ ײטעגס זייערע חובו ת צו דער אינםערנע-
שאנאל און צושיקען זײערע קרעדעגשעלם א ץ צ ײט — .םעקרעטאר
כאראןז לאזט וױדער װיסען אלע ערװעחלמע הןלעג אטען ארײגצושיקען
 %גלײר אלע רעזאלוציעם און די פאר שידעגע פארשלאגען אח אםענד־
םענטס װאס זײ חאבען צו םאכען צו דער אינםערנע שאנאל קאנ־
סטיטו שאן.

ו — ו ױי ל מיו ר א ד ה א ט מ ע ה ר ט א ב א ג ^

*י ־ו ױי ל אי ה ר ק ױ נ ט א סי ה ל עו ד ע ר פ ױ ־
ש ענ ד ען ם מ או ^
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ג ע קי ה ל ט א י ^ ר ע ס נ ױי כ ט א ײ ע ר
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^מ ױראדא װאל
אץ פארם .
ארן^ ps99אנדערע סיגאדעטעץ
זיינעץ קײלעכדיג ן
 — 2ו ױי ל מ װ ר א ד ב ר ע נ ט ג ו ט און פ א ד ע ר ט
װ ע נ ע ע ר צי הו נ ג ם ק ר א פ ט צו ר ױ כ ע ר ען.
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חילפס-קאםיםע טון די םרײד ױדאנם•
וועמ נדטען דעם יקוםענדען טריייםאג.
די גױ.יארח דדפאינט באארד פון די
אסאינאטײטעד סלאדינג ארפײטער פון
אםאריתא האם בײ זײער ^עצםען םײ
םי ע .באטלאםען צו אינד א ר סי ^ דעם
דאנםאל• און םעדיהאל D3ycDaMim
םון  omױניאן חעיטח סענםערm .ר
טאקט* ,ז״ אזא ארגאניזאציע ,װי די
אםאמאםײטעד דזמאינס באארד ,האט
אנ א ^נג ט  omױניאז העגטח סענסער
איס א ואזזר װיכםיגצ אינסםיטוציע ,איז
א וץרםונםאתנג פאר רזר װײםמרדינער
ארביייט איז ציפ איג סיז  omװניאז ^mםה
סעגםער.
אױוי  / imאינדארסכמנט םון רעי
אםא>גאםײםעד ,חאם דד .פרײס ,דירעק״
,סאר טיז מניאן חציטח סענטאר ,געשיסם
 imurJMmבריזי :
ךער פא^געג mר בריזטי כאראפטערײ
וירט ווי אזוי די אםאלגאםײטעד טעצט
אױד  omײנ^וז זזעיטו* סענטעד.
: im m m rn j
צוליב  bmבעגעפיט פון ױגיאן
!מלטח סזמטער מיקאן טיר אײד אונ־
מ ד חארזױגיז דאנק טאר אײער אינ•
 i j r w mאוגזעחנ קליניק^
פיד טי מי ע ויד זאחד ערםוטיגט
מ*ם אי ת ד ארנאגיזאצמ ח^ט כודטלא״
סנז צו  tym orאמז און ?ףר פארזיכע־
ן ודיך אז סיר זיעעז פארםמ אײך
ו״ימן mוי אזױ ו די ט און כתניחי וױ
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בלעםען פון דער אינטערנײשאגאל.
םארזיכםיג און ע mנסט דצרוי  7זײן
ז״ייער י ע ^ זוארט ,זײ דארפען זיץ
טרײע ,איבערגמבעגע ױניאן־לײט .די קחן״
דענשעל קאםיטע װערט mריבער אזיםגע״
קלימנן אויפצונעךםען ״ אירגענד װעלכע
אבדזשעפשאן נעגען א קאנדידאט.
די לאקאלען דארםען אויך צושיקען
צו  ^y^:mmp nmסאמיטע די םערטיםי־
קייטס םיט  m y''tאד mםעז און לעד־
זשעד נוםערם .די לאקאלס און די ער־
וועחלטע  iiwy:y>mזײנען דאריבער גע״
כעטען צוצושיסען אלעם נויטיגעם אין
צײט ,כדי עם זאג זײז םאר זײער אײ•
נענער באקו1עםליכקײט.
די לאקאלס םוזעז אויר זיך גלײך אפ־
'רעכענעז םיט  omדזשענעראל אםיס.און
באצאחלצן די חוב*ת ,כדי זײ זאלען זײן
בארעכטיגט צו זײער צאהל .|yo«:y^m
־אזוי פיהרט זיך אלע םאל בעםאר א סאנ•
)שטס  v\mויים •(.

אגדערש גיט געקאנט חעלםען .מען האט
ניט געקאנט ?יך באגוגענעז בלויז םיט
באשיצען דעם םיניםום סקײי ,װײל עס
איז ניט געווען קײן זויםעגשאםטליכע
אויסרעכענונג װאט זאל אגװײזען om
וועג פאר אזא שטעלוונ .די *)יסרעב?•
נונגען זײגען ניט געקוםען םון דער דורכ־
שניטליכצר ארבײטס־יעריא^ דורך די
צװײ יעחרליכע סיזאנם; זײ זײנעז ניט
באזירט געװארען אויזי א סיניםום בוד״
זשעט םיז  omסלאוקמאכערס םא״
םייימ• *ייד איז דאס באזירט געזוען
אריוי * .omסקיר״ ,אױוי mר געשיקט־
שײט און ערםאהרונג םונ׳ם ארבײטעד.
צום בײשפיל די םקייל םון קאטערס,
שטיה אה װאך שנייחנרס ,איז די פרײז
געווען געפיססט נידעריגער װי די סקײל
פון אפערײטארם ,װאס דארפען ניט הא־
בע? סײז  myomaנעשיקטקײט אוז ער־
פאהרונג װי^יי ^י ם אנ ט ע ארבײטער.
און וױדש־ מיט די ארבײטער װפם
האבען געסראגען העכער םולם םיניםום
סקײל אין  my"tשעפער .זײ זײנען
גאר נעווען זיכער םיט lmyDyn Dm
םפייל אוי\י אזױ לאננ׳ װי זײ האבען
געארבײם אין  Dmזעלבען שאפ ,אבער
טיט די אויפגעקוםענמ און םארשײאונ״
 yamמאשרוס־שעפעד ,םאר וועלכע די
דזשאבyרD ?ya''t Dאראaטװארט>יר^ זײ־י
' | yaדי סארט ארב ײ^ר ארויסנyװאר־
» ?yoג ײ א ^ אין  om p* ,oyaארביײ
מyר מארypט^ און ya \v)"iצװאוyaaן
)»לוס אויו• וײ■ (2
'«

דזעהדנט כ » ד ד מ ל ע ס־
 $ודידז שעס
פירט
פ א ד נע װעזענעס
לינסעױשאפ

1,200

צרבײמער דא 3קעז דער ױניאן פאר
איהר איבערגע־בע 3ה ײט און
געשיקטקײט.
צוליב ת ר yaװאyamר  pytoאין
טרייד D iyDirאו rןידyג yבאלצבאטיס צו
 fyoyaאדװצנטצתש פח ?״ myארבײ״
טyר אויוי א  immairyoש ם ײג ^ חנד
באפ טשארלס סוחןרד־יאװ ,םון Doya>275
 yo27סט ,.זזאט  D:wyaאפצוט^ון די
ארבײטזןר א ש iיצyל אויןי זײן שטײ•
y ^yaר האט פשוט און פראסט 3יט
באצאהלט די ארבײפתר א סו מ ^ya
פון  1200דאלאר.
mרa .אר־װא Dאyaaגyבyגyר שאפ איז
נעויע? םאר א >אJנyר צײט א ליypaר
ש«פ׳ און ניט אויוי pאDאװ Dyא לינקער,
a .אר לעס מיט  *DypiiyjpDtP'• y>yאין
 omשאפ האט גצארבײט א נא װאוס^ר
?אםיטאר) ^ y^oyp ,גyװyזyayר סשזןר־
טאן םון קליםשטײלס שאפ( .א>ס א ליד
ypר האט צר )ypa1^ om oa>*DyaD'w
yaבאט ״כדת םשה וישדאל״y .ר האט
 DDooyaמיט׳ז באם  Kn*D״ yamדילם
און דאס איז אלץ  imoiiya tyoyaלשס
טצוח ,כדי די ארבײטזנר זאי^נז זיך D'a
^ז שי ם ט רי ^.
 nmדזשאבינג ^»m־ DaypDהאט
אבyר דו?א גyװאלט* ,tyjyhאז דאו שאפ
זאל זײן א mדזשיסטרירםyר און די דילם
וואס mר ?אסיםאר האט  DDwayaםיט׳ן
דשי שאפ
נאס האכ^ גיט
ה^וט זיד mגיסטרירט און אין irw w a
א סטרי^סם ױני*ז שאפ אוז mר פאםי•
סאר ypסלyר ה^וט om lyt^iyD onoya
שאפ.
איצט האט זיר םײשב גyװyז דצר
נאס און  D'aבאצאהלט די ארבײטזגר
 1200דאלאר װײדזשאס im .דזשאביaג
חגפארטםזננט חאט דורך רער Dלײסיyaר
ארבײט פון מ yנyדזשyר האל•yרין און
 oya^Dאײדזשyנט שײaםילד^ py^p־
טירט די n^ya ynio yyaya.

 mערהלעהרט םטױקס בײ באסעס
וואםהיטען ניט  ssיזױאן dw w
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הצנאוױמ ש און קאופםאן שטפער אפגעסטאפט ,װען זײ םארזוכען א 3צוגעבען
דעם אלטען בלאף׳ אז ״זײ גי ב ע ך א ױ ף " Dyaro
זינט די לעצנ^ע ןןסליבע װאכyז הא•
בע\ די שאפ םיט 3ל י ^ פון טר.
װיטש ,םון  yo39 ooyii 50סטריטya ,־
 | nytאז  oitoyקלײבט זיך  nmבאס אפ־
צוטא{ א שפיצצל .סםניס פאר עפעם

אינטערנעשאנאל לאקאלען פײערעו
ערשםעןם&וnrטוכאיןפילעה«לס
די לאפאלם  9 ,2אוז  22פײערען גע םיעזא ם אויף א  n y o 'n iטעאםער ם»ר•
 Dnpojnv - j i t o S rלאקאל חאם אן א ײנענעם םאי ?  onjntiBםי־
סיגג א מ . njmopjntחאל — .מאדאם באוושזעוועד און גריגארי םאטו־
סעוױםץ *ו ױ״ ען וײ קאגצעח«ים»ען — .די בעסםע תן ת ע ר ®מ דער
^  npcכא װעגוגנ װעלען א װ ע סי ח מ די םאי םיםיננען.
'
די לאתאל׳גן סון  n nאיממרני׳פא־
 PM >wגיו יארס  ;y5imחיײיפזזר
» o n in y » vינ»תס*י»ס«לפז אר־
גיי nyeװנדסוב »ון  ivortyםײי׳ »יז
מד
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און  nyDoo omnװי anynya
ווצחנן n .םיט 3ל י ^ פח די לאסאלם
* 9 ,2ון  22ומלען בשותפות imy''D
 amארבײטןר מנדטוב אויןי א גרויסצ
טנאטשי  nm jrorourm amםיי־
טיטיננ ו ת ס יזדאסירם וחד
״״ ),שלופ & mn v m

אפצוטאן אז^כעם ,װאס זאל שטעכען ,n
 jyrnMםון  m* 'n״ ,nyoהאט  .noקא־
3אוױטש שויז באװיזען אינ׳ט א ^י ב םון
סיזאן ny .האט ג^ואלט » | ya«roaאיײ
 nyo"Dn& ya'aאון האמ גyװאלט T
דױםעז םין  , nענוחגלאפס אבע ny nהאט
דאס 3ים  .dvdwd' wזזאט  nyזיך
םסתםא בײ זיך aעט nאכט אויןי aayליש:
״אײ׳ל בעט״ ,און איצט ,בײ may nm
םולם םיזאן פnובי nט $ nyץ חאלטעז ײיז
װא nמ צו זיך אלײן ny .שאיסט אױם
די »  r i״ nyoאין זאגט ,אז ny 3יט אויף
די .oyat'D
aא nםילא׳ װאלט  Dtpגעררען אז
אםת ,אז  .noסאנאװיטש גיט אױוי די
 ,oyar'Dװאלטזןן די  nyo''moקײן «a־
 nnna nmניט  mrwiאון • ya ]v&tn
נפפננשן זוכען אן « nmaםלאץ .װײל אהן
 .noסאגאװיטש׳עס םלאכה איז גאר אױןיי
דא נעניג סלאוקס צו 3ײען .איז אב nyדי
ג yשיכט yא .ynma* raw
םים םוי Rאנאװיטש^yם aanny^pny
צו  nmױגיאן ,אז ^ nyיט אויוי ya^t
 ,oyat'Dגןײנם*  nyבלויז די ױ3יאז אפצױ
 ,im*aװייל אין אםת׳ז  opamנאד םר.
פינאוױםש נים צו שר״ב^ קײן חפייין.
אא  nmפאקט אי? ,אז די טרבײטאד
פו ײ ויי» (2
 .rש
*Ati-gY
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ו ע ו ״נו פ ל ע ג ״  mפראבלעם און די ס נ מ פון יוני אן מרסלהרם סט ױיהס נ ײ נ א ם ע ס װאס חיטען
ניט אפ ױניאו האנדי שאנס
ח ענ ע ר ע י ע ה רליכ ע■ פ א רדינ ס טען פ א דנ ע ה ט ען
^ני ט באטײלעyז  pnסטרײק אױף yiם
)׳ילוס •ון זײ• (1
א ױכען $ן פון י &נוז ענ שנ׳ ס טאנעס * ר דנוננ
םונ׳ם ש** האבען גום נאכג yזוכט אוז ■י ypם לײ\ ,זאלעז װיסעז אז זײ װאלען
)*לוס •ון »ײ» (1
געװארען צו םארשיםען זײער ארבייטס־
קרמםט םאר א םיניסוס סקײכ
אױ*י רער באסטאנער סאנזוענשאז,
ערס>עהרט *רעזידענט ?יגמאן ,װעם די
דזשעגעראל עקזעקוטױו באארד ברענ־
גען ילענער זואס ײעיעז אנװײזצן א
וועג וױ צו סאנען בא׳עיצען דעם אויס־
געקעםםטען לוין םון די ארבײטער.
די ■ױענער ורע>ען  p*tאויף א םעהר
װיסעניעאפםױיכעז באזיס ,באזירט אויף
א םו>מטענדיגען שטודױם םון דעם לזד
בענס־סטאנדארד פון די ארבייטער ,ניט
בײ ־דעד װאך ,נאר אןיף יעהרייכע פאר־
דינסםעז װאס זאגען באשמצהן םון אז
אנשטעגדינ^ >עבענססםאגדארד לױט
דעם בוחשצט םון אן ארבייםער׳ס פא־
םיליע.
די ױניאז װעט ,לויט דעם פלאן .פון
דער דדשענערא> עקזעקוטיװ באארד,
בלױז באשיצזןן די ארבײםער װאס נע•
םעז דעם םיניםום ס?ײל סײ םון איטע
בעל םלאכות איז סײ םון נײ ארײנגע־
קומענע .װאס אםבאיאננט דאס םאר־
האנד>ען װעגען א ה^בערען פריי? םונ׳ם
ס?ײל ,דאס וועט םוזען בלײבעז צום
בצל״םלאכה זצלבסט.
א צוױיטער פלאן װאס די *yjyjrn
ראל עקזעקוםיװ שלאגט םאר איז ,אז
די יוניאן זאל ארבײט״ אין פארבינ־
דונג םים א קאםיטע םון די באלעבא־
טים אססאסיאײשאן .דאס זאל חײםען,
א שסײגער ,א ״דזשאינם םרייד קאנ־
םראל און אדזשאסםכמגם קאםיםע״ .די
דזשאינס קאםיםע זאל זײן אונםער דער
וושגחדן םולם אוםפארםייאישצן םשער־
סאן אין דער איגדוסטריע.
די אויםנאבע םיז דער קאםיםע װעט
דארםען זיין צו אינװעסםיגידען יעדען
 a v rבאזוגדאר און צו באמטיכמן די
מכיתת און די נאנצע ארנײט לויט
 nקאסםען םון יראדוקציע .און די
חױ§ם אױפנאבצ םוז דער קאםיטע וועט
?ײן-צו רעגוליחח די מכירות און אויס־
גלײכען די סטאנדארד •רײז אין רי
קיענצרע  -i m rאויזי דער זעלבער
חױכלײט םון םקײי םון די בעסערע y r־
•ער װאס ט א מז דעטזעלבען לייז אר־
בייט.
דצר לעצטער •לאז ,ערהיעהרט ירע־
זידענט ויגמאן ,רועט ארויס׳8םו#עז םון
 ,דעם מארסעט א סך דזעאבער־האנטראק־
טארס ,תאס ז ײנע פארדאםט גמװארען
םון נאוחןרנאר םמיטה׳ס עדוױיזארי קא־
מימאן אין  1926און עס וועט געבען
א סיא• צו די מאטױועז םון די דומא־
בערס ,אויםצושירײטען א נמץ פון קאנ״
םראקטינג איז םאנוםעסט^וריננ שעיער
וואס זאלען זיך קאנסורירען אײ;עך כדט׳
דעם אנדערען און זאי אויוי אוא אוםן
מארקלענערען דעם ארבײטער׳ם לױן.
לוים ירעזידעגט זיגמאנ׳ם ערקלעה־
רמ 1איז מוין פאראן אזא גוקיױס םון
אזא האנםראי קאטימע אין נױ יארקער
םארקעם .די קאמיםע איו צוזאםעגמד
מטעלם  paדער ױניאז און מון די דרײ
םאנוםעקטשורערס אסאסיאײמאנס.
די האנוחננעאז זחנם חאבעז םאר זיך
גאך אן איגדוסטריעלע •ראבלעםע ,און
דאס איז דער בוטלענ שאי״ װאס איז א
סוועם  butאיז םײעו זינעז פיז װארט,
גאר אױוי אן אנדער פארםע.
פאר חגם אנםװיסעלטע! בוםלעג a« r
איז םאראנםורארםייך דער דדאאבער,
וועלמר >ןאנםראלירם  76ידאצענם מונ׳ם
v
קיאוק םרײד.
די גאווצרגארס סאמימאן חאט אין
וויחר באריבם כאחאגדעקם די םראנע
אױף א ברײטען אוםז און ״חאט םים
סיארע סטייטםענטס געמאכם מאראנכד
װארםייד די תמאגזנרס סאר דצם צו־
וײמבדעמען םת׳ם סוחנם־מא•.
דער דדצענצראל סמרײק פוץ 1926
«  rנעןױיט געיואחמ «ימרזזוי 8ם צז,
די דדפאכערט ,אבער ײ שאםיסירן ,וואל־
מנ זזאבען געחאט סאנםראל איבער דעם
םםתי׳ק ,זײנעז ווװעקגעגאגנען ®ח דאם
*רמינײאז ןױי ,ױי ח א מז וי טן מ אג ע מז
w w
סים די״יאליסיס םח דער
י ו י י « מ ױי אח  •p nדעם *ױז חנד
ייא טארלארען נעגאנגעז גאך «

סי»י סת  20וואמן.

איצם ,װען די ױניא 1איז באפרײט
םון דעם קאטוניסםי^עז געזינדעל ,ער־
קלעהרם ^ ז י ח ן נ ם זיגמאז ,װעט די ױנ״
יאז װידער אױםנעםעז די םראגע םון
דזשאבינג ליםיטי^זאן ,װעלכע איז װײ
דער אויפגע׳שוואונםען אויוי דעם סאג-
ארדנוננ םון דער ױניאן און די טראגע
וועם פרײ דיסקוםירם װערעז פון די דע־
יענאטעז אויזי דער קאנווענ^אן.
די םראגע ווענען דעם נײעם םוועט
♦טאם וואם  nדדמאבערס תאבעז ארײנ־
געבראכם אין מארקעט ,װעט אװעקנע־
״צטעלט ײערען אױף אזא אוםן וױ אין
 .1923אונזער ה ו י ^ םאדערונג װעט זײן
א6צו׳שאפעז דעם קליעעם סװעט ^א6׳
אװ סאנםראקטארס״
\י םי ט ײ ^ אז
דאס הייסם ,אז א דזשאבער ,זאי
נאר קאנמן האבען אזױ םיל קאנ־
םראקםארס וױםיל עס איז איהם נויטיג
םאר די ביזנעס ,איז זײן ארבײם זאל
צעטײיט ווערען נלײך צװימען ר %אימ
קאנטראססארס .דיזע ליםיםײ^אן װעט
מאכען אומםעגליר םאר דעם דז׳עאבער
צו באישאפען די איע האלז^מנײדענדע
האנקורענץ WBjrr־.
צוזאםעז םיט ליםיטײ^אז םאדערעז
סיר א באיעטימםעז םײמ־נאיאנטי םאר
א בא״פטימםזן צאהי װאכען םון ארבײם•
דורך רעם יאהר״ אדער פאר דעם טיזאן
אין א^ yקיאוק .iyByr
גאווערנאר סמיטה׳ם אדװײזארי קא־
םי^אן האם םיי אנערקענם וײ פראג yםון
לימיטײעאן ,אבװאחל די קאםי^אז ו>אט
זיך צוריpגyהא>םyן םים דער םראגע םוץ
טײם־גאראנםיJ^ .ריבyר ײ yט די פרא־
 y:טראנען אױו*  o nקאנווענ^אז א נײ־
 oyכאראקםער אפיז וועם ז״ן אײנע םון
די װיכטינםטע •ראבלעםען צו דעזען
אויןי  □jnקאנווענעאן, .

 .די װרױיט גודס װאירypרס ױניאן
האם די װאר  DP'nHO'mאן א8יל
צו איע מצםבערם םון דער ױניאן ,אין
וחנלכען זײ װעחןן אוי>pעםאדyרט צו
ארבײטען א ד ^ ב ען ט א ^ ז ן איבערגיע־
בעז די םארזײנסט^ פון דעם האלבען
טאנ' צו  nyTױניאן .דיזער אפיל איז
ארויסגעשי?ט נעװאחגן טיט חןם איינ־
 fyrtrbtfבאשלוס םיז א ג yנyראל ממט־
 B'«ny3מיטעג>,#ואס איז אBגyהאלטyן
15ט;ח םארטש^.1928 #
געװארעז
לאקאל  62פיוורט יעצם אן צוױי
זyהר װיכטעע סטרײקס ,װעלבע זײנען
אויןי דעד ױניאן ארויסגעצװאוגגמז ~Vi
װארעז פון די באלעבאטים .זײ ױניאן
חאט םיט דיזע Dאנום pyם rמ^yרס גע־
האט »ז אגדיםענט םילע יאהרעז ,א 11די
ארבײטער ד»אנען רארט געהאט נוטy
מניאז באדיגנונגען .די באלעבאםים תאט
דאס שרעקליד גמרגארמ ,און זײ האנען
םיט דער טגיאן איגעבראכען דעם אגרײ
מג ם ,ארויטגעזוארפען 1י ארבײטעד אוז
טרײ^ אײבפיזורעז םקעב
די ױניאן חאם אוי^ דער חאנדלונג
םיז די באלעבאטים yרקלעד Dסטרײקס,
וחנלכע.ציחען זיך  p irעטלאכע סאנא-
טען .דיוע סטרײקם סיזעז געװאונען
 inynאון קענאן >עװאוגען וחגרעזov .
פאדערט ?יך בלוין אז אלע מםבערם
?אלעז נעבען זײער סאאיעראציעoy .
סוזען געשאםעז זוערען סיטלצ) טיט װא&
אנצוםיחרען דעם קאםוי .די סטרײקערם
םוזען קריגען די גויםיגע שטיצע ,אום
זײ זאלען זזאבען טוט צו פי?עטען .דא־
רום איז באשלאסען געוואחנן אויטצד
םאדעחנן אלע טעםמנרס ,א.ז ױי זאיען
ארבײםען א חאלביז טאג אץ דער ײאר,
םיז 23םעז ביז דעם 28טען א»ריל און
די פארדיגםסעו אאנ^עז דער מגיאן.
יעחנן םעכד
עס  .איז ידמר מונ
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די אינטערנעשאנאל לאקאלען
פײערען ערשטען מאי ױם טוב
אץ םארשידענע האלס

*a m

נער דאס צו טאז ,װייל דאס װאס חאט
פאסירט איז די צוױי  lyp.pyBysrאויך
6אפירעז אין אגדyר yױניאן ? .iyaytדי
ױניאן םוז באקעםםען יעדyן םארזץי פון
די באלעבאטים צו ^  ]vivאגרי^נטס
אדyר אויף אירג^־־ װמלכע־ ,אנדזנר אום1
צו lyvynin .רי ױניאן סטyנדארדס .די
ױגיאן אפעלירם דארום צו '  ijnyמעט־'
בער צו טאן זײן םליכט איז אײגצאה־
לע\ דעם  ly ^ nטאנ « D:yooyDדורך
דער װאר פון  pro23ביז 28מען אפריל,
און מדך  lyj'Hy: |yn>yn nviחגם
סטרײ^
אלע yoםבyרס םוז יאתאל  62װyרyז
אייר דערטאנט אז די ױגיאן וחגט דעם
יאהר אויך פײעחןן  oyiאײנציגעז אינ־
טערגאציאנאל^ ארבײטער ױם טוב ,רעם
מישטען מאי ,אויוי א  Bאסיגyז ארםז .די
צײט און דעד פיאץ וחןם אנאנסירם -jnv
רעז ?וםענדצ װאך.

די א cים yס פון ?״ ynyלאpאלס.
דער  tnyDynaלאסאל  35םאראג•
שטאלט םאר זײנע םיםגלידער א זזער־
ליכyן קאנ^רט םיטינג אץ װעבסםער
האל 119 ,איםט  ^ 11סםרים ,וחנל־
בyר װעט שטאםםינדען דעסטאנ נאכ-
םיםאנ ,חנם 1טען םאי 6 ,דעם זײגער.
אין האגצערם װמלען זיך באטײלינאן
די באריה cם yטאל?ס־זיגגערין םאדאם
באװשאװער ,װעלכע װעם זמגאן ׳ ךי
 nyn^ ^D y " :טון איחר ר ײ מז •רא•
גראם ‘,און רער גו*ױסער ?אנצערטינא
?ינסטלער ,םר .גריגארי םאםוסעװיםש,
װ yט שפילען א\יױ חגר קאנצערםינא און
תארםאניקא באריזזםט yirDK^p yאון
פא^ pס  rאם Bאזיציyס fy:yp kדי בא•
דײטונג םון  jycenyמאי ױם־טוב ־ווע•
לען ױיידען די ב yםט yרערגyר טיז חןד
אידי y rר ארבײטער באװעגוננ .נאג׳ז
 pאנצyרט טיטינג וועט שטאטםינדע^ א
סדyחליכyר םאנץ ארנטערהאלם .א חוץ
אגדyר yטאלאנט yך װ yט אויך באן שער־
םאנ׳ט ארקyסםער םון ראדיא סטײ״
שאז װ .ט .ם .א .שאילען קלאסישע
און  ry rnםוזי^.
טאי םײערונגען װעלאן אויך םאר־
 | yoipאין םארשידעגע יאקאל י תי אנ ^
’♦•־*ײ• yDמבyר איז בארעכםי׳נם צו צזויל
טי ypט  ^oוועלכע ער קאן באסוםען אין
די אםיסעס טיז דער ױניאן.

װילט איהר צופאהרען איצט אויןט א פאר טעג אין יזניטי חױז ?
חפט אפ דעם אםי^ טשעלםי  ,2148און באשמעלט »לאץ.

ס קויו ס סז מו
מעמבערס ®ז לאקאל  ,23אױםםערקזאם !

דאנערשטאג ,דעם 28טען אפױיל
גלײר נאר דער ארבײט — װעמ א»געחאלםעז ווערעז
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רען״ די גודם .מר .קאנאװיטש Dyii
אבער איננינyז אוי סנ ^נ ען ,אז  ivהאט
א צװײטער ? ,c ^ y ^ nאוםטאן און
געםאכט א םעות .אדער ער ומגט םאקע ?אוםםאן ,םון  132וחגסט  yo36סטריט,
אוייי אז אמת םוזען ארױסגײז םון ביױ ?לײבט זיך ע8עס אאצוםאן אויױ אז אנדער
נעס ,אזוי װי yר האט ? ר ^ ^־־ ט צו ד yר אוםן  :איז חגר צײט װאס דער באלמבאס
ױניאן ,אדער yר װעט סוזען טיט חןר pאנאװיטש ^ר?לעהרם ,אז  /ר גי.ט אינ•
ױניאן ס yטלyן ארן נעפיעז צורי?  y^6אר־ גאנצען אויף די ביזנעס ,ער^עחרם םרי
נײטער צו חגר ארבײט.
?אופמאן ,אז ער זויל וחגחח א דזשאבעו/
םר .קאנאװיט?{ האט ? ,pHאילס אז
*די ארבײטער פונ׳ם שאא חאבעז •Vi
אלםyר באס ,געהאט אוין^ ?ײן לyבyז y:־ האט א מיםינג דעם ?עילבען םאג און הא־
נונ ערםאהר1ננ םיט אזyלב? yאנטיא?־
 mבאשלאםען צו  lyp'nDDאח -yp'B
טארס ,װאס האבען זיך םאר איהם םאר־ טyז  nviשאפ .ניט דyרםאר^ ,װאם םר.
נ^?yט yלט םאר  yyjKi ?6טאר ypאון דער ?אופמאן וױל װערזנז א'  p y a a rnא
סוף איז  ,pmmאז  ivהאט זיך ארומ־ מעגש האם אםילו רyכם צו  iyoyםאר־
 ,inyryiאז דyר בעסטyר \  mאגצוגײן ג י פ ט ^ , ,n:ypאויב ער האם א װי־
^ םי ם׳׳׳ ר ענ ^ ^ סינע ביזנעם איז צו יהא -לען .גאר די ארבײטןנר ײ^עז & ^' ש
בע; א רעגעלyז ױניאן סעם .חןר ױנ• פ' ypמyן חגם שא ,6כדי צז ברyנגyז דזןם י
יאז ,האפען מיר oyn ,דאס סאל אויך נײעם סארט  ny^6?nװאס ניכyר צו
געאיגגעז דורך די  \V2v5 ooyp'Bזײן
?«א 6צו איבyרג yבyז איהם ,אז חנר
 nyooynוחןג אגצוגיין װײטער םיט זײ־
נ yב י ז נ ^ אזוי װי ער טראכט בײ זיך
אין הארצעז ,און ניט װי yר האט דער־
קלעהרט חןר מ yנyדזשyר •עחנלמײ
 ^ yDאיז װי ^ ר צו y־’^ | yםיט דyר
ױניאז *וז ניט האב^ צו םאן םיט P'P
שטארהע ?אנטראקטארם.
)שלוס  mײי• (1
דערװייל האבyן  nארבײטער פונ׳ם רען פון אגגyזעה yנסט yױניאן םיהרער
דאזיגען.שאפ געהאט א מיטינג אין אפיס און פון די בעסטע ר yדנyר םון דער אײ
םון  iynױניאז ,מאנטאנ ,דעם 16םען א8־ ךישyר ארבײטyר באוחגגונג .אלמ טים־
ריל ,איז האבען בא שיאס^ צו  *yp'Bנליחגר דארםyן זיך באזאתען סים טײ
טען דעם שא .8די  y>6װאס  ty^jmזיך  ypטס ,זוyלכ yזײ  tw*pבאתוסען pH

לאקאל  62איז ענםשלאסען צו געװיגען דעם קאם,ס געגען די צװײ
אנטלאפענע שעאער.
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ג pyראגyז םר .קאנאו^סש׳עס אדבײט בײ ניט  p’Tבאחןכםיגט  p n itארױםצוקוםען
א ?אנטרא?טאר .ס׳איז אויך א סברה אז א  pש** ,ורען דער שאא װעט סיט *דער
םא?ע צוליב ? □yiאנטרא?סאר האט  iy iױגיאן סעטמן iy rn y :y o .יעחןלטו-
באס סאנאװיםע גyנyבעז דער ױניאן דעם טער ,פונ׳ם אינד yByנד yנט ז^אארטנמנם,
ודרוץ ,אז ער גים אויף די  oy:T' 3׳ װײל גיט די ארבײםער םונ׳ם שאא די צעסמע
דער  pאנםרא pםאר זאל האב^ דעם באס* נויטיגע  pאאyBראצי yאוס צו ברענגען
אידם ״ חןלי װ ^  c^nyfan djhװאס גיכער צו א -^yoyo
צוגעזאנם ,אז ער
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םיםיע
םעםבער
חשענעראל
אין  231איסם 14נמן סטױט^אױפץ 6םען *לאר
בײ ייז»ז מיסיננ װעלען סןורח«נד«אט : nram
.
ק«גװענ״זח *ראגען.
.
w n־® »ח דער חןליעז קןפםיםע.
יאקיזל פי»נץ רעיאר®י ®«ר די יעגםע ועקם םא»אמ•
ןס ,opoyw .מ נ ו ד ו מ ר .

עקזע^טיװ באארד
*v״.

»רײםאג,

ג ע ר ע ג «ינ

םון ב .דרײזין ,םעסרעםער.
 bבאדייםענדער טײל םי 1אונזער םי•
ז*ן איז .םאריבער .עם איז איןוט נאך
 י *י ׳־י IVזשװעו *I
םאררעכענט װyרע Iאלס א גוטער .עס
איז אםבעסטען צו װארטען במ דער סײ
זאן ותט זין איגגאנצען פארענדיגען .וױ
װײט די ערםאהר^ג האם אוגז געצײגם,
האבען א "  pc v v iאונזערע פריחערדיגע
םיזאנס זיר אויר אנגעהויבען גים
װי געװאונשען ,און דזאבען זיר אבער
תרנאך  Dארלײננyרט■ .רער טוזי איז פיל
בעסעד  \v \wװי םען האט upny־.Dyo
 oyאיז סעגליך ,אז דאס זאל זיך אויך
יעצט װירyרהא>yז .אײן װיכטי׳נער שאפ
אונזערער ׳האט אבער קלאר ג ^י נ ט ,אז
רי אדבײטער פוץם שאפ חאבען םיל
םארלאר^ דיזעז סיזאן .דאם ?ײנעז
די ארבײטער םון דער םירםע־ סםיגן און
סליץ ,װעלכע פיזזחגן ,אן א‘ צו ט ײ לו מ
םון ארבײט דורך דעם גאנצ^ סיזאן
גלײך װי איז צײט םון סלעק ..רי אנ־
דקחנ  nyeyrארבײטען ניט שלעכם דער־
װײל ,אבyר  pisotrביזי זײנען זײ אויך
ניס•
ראם ^ yצט yאיז די אורזאכ yװא-
רום  oyזײנעז םארבליבyז א צאהל כמכד
בyרם אהן דזשאבס .די צאהל איז נים
 p'pגרויסע ,אבyר דאס טאכט ידי איינ־
צעלנע ,װאס זייגעז םארבליבען אהן בא־
שעםסיגוגג ,נים םוײילאמר .דער אפיס
האט געטאן דאס ב yסט yצו ־באלאתען
ד ארבײםסלאזע םיט ארביים •לעצער.
אבער נים איםער האט זיך דאס אײג־
געגעבען nyr:iR .ארבײטעד אין די
שע&ער ,װאלםען זיך באדארפט מעהר
 lyvorroj^iK Dםים דער לאגע םרן
אונזערע ארבײםסלאזע ברידער און
שװעסטער און טיטד״עלפען » Djrאםים
פון אינוױיניג אין די שעאער n .אר־
בײטער אין די ^u;By־ ?עגען נמםינ^
 pypאון םיטלן װי צו .יוירסן אויף די
באלעבאטים ארויםנ yםyן אן ארבײטער
אץ זײyר שאפ.
אוגזער ױניאן װעט זיך דארטען פאר־
נעמען עתםט טיט דער שראגע און אויס־
ארבײםען• א פלאן װי אין דער צו?ונםט
צו פארטײדען די לײדען פח אמזערע
ארבײטסלאז yאין םרייד .דאס איז א
זאך װאס איז ?ײנטאל בײ אונז ריצטע
ניט םאדהאנמלם אח באשלאסען נעװא״
רען .עס איז י yד yגDאלס ממגליר צו
עטאבלירען א פאגד םאר ארבײםDלאזy
אח  | y3yaא מעגליכקײט ת ר ױגיאן.צו
 jynyiפינאגצי>yע הילוי צו  nyw Hליײ
דענחג ברידער.
אויר די ?אנדיציאגען טון אונזערע
ארבײטענרע םחען אויסגעבעטערט װע־
רען .דער  pyזיסDיר yנו^ר אגריטענט א p
 nyuwטרײד זו yט כאדארםען איבער־
נעארבײט װערען אין אײנקלאגג סיט די
באחןרפניםע ,װעלכע זײנעז ארויסע>
 p.D jyopKHדער פראסטיצירוע םון גע־
 yo'Hבײ yםעטאדען בײ אונז yר yבא־
לעבאטים ,װעצכע גיט נאר ם«רב yסyרם
ניט ,נאר Dארypרט״ םארערגעדט די לא־
גע םון Kוגזyרע ארבײטער .עס איז
יעצט נאך אביםעל צו טריח צו ריידען
אין דyט«לyן זועגען דעם .באלד גאד
דער pאגװ yג^אז אבער װ yט חנר אםיס
זיו דארםען  \vqviצו חןך ארב״ט אוז
צוזאםען טיט די אתטיזוע טעסבצרס
אױסארבײטמן א נייעם פאדבעסערט^
אגרי^נט צו םארביײטען דעם איצ־
טעען ,װyלכyר געהט אויס םים׳ן אג•
 | yoiPםון דעם װיגטעד סיזאן.
דערוױיל װעלען געשיקם װערען חנ״
זאלוציעס  pdאלגעמייגעם כאראתטער צו
אונזער גיך אנ?וסענחןר קאגזועגשאן .עס
איז צו ערװארטאן ,אז דיזע רעואמציעס
וומלען אנגענוםען \ \jnjnבײ חןר־ קאג־
וחגנשןא און דורך דעם םארזיכערעז זיר
מיט םאראלע און אױך ®יגאנציעלע חיל1י
אין םאל ,אז אונזערע מאחנרומעז ז א מז
צורי?נעוױזען װעחןן פון אונזעחנ באלע־
באטים ,און זײ ױניאן זאל דאז געצזואועען
זײן צו רוםען א  *rv w p rnסטרײס אום
צו צוױנגען די בעלי בתים נאכצומנבעז זץ
נyרעכט yםאדמרונגען פון חוד ױניא?♦
דעם 7טען טאי וחנט אונזעד איגםעײ
נזש*נעל ?אנװענשאן שױן  pnני ^ ד צ ר
ארבײט .אוגזעחנ םעםבארט חאבען מוי?
אויסyרװײלט דעלעגאטען *צום סאנותנ•
שאן .דיז? קאנװענשאו האט זאוזד װיכ•
טיגע יראבלעסאן צו )ײוצן .די ןױיט
און די אוםשסענחמ .זײנען אזעלב* ,אז
 |yoםוז רזחיג ,אינטאליגןנגט און• פאר״
,פחד
וינטינ
רוחע
אז אונזצרע דמלמנאםנן ומנלעז ד ק
אויוי דעד װאך אוז סאן דאט כעסטי
פאר די איבטאראסאן סון אונוער לאפאל_,
יוי אויר צו פ א מי מ ח ם  9באםאחנ צ ד
קוגםט פאר i M l H M m rvm ** *on
נאנצז^ װאס דאס סי מ ס ®אר  o nו ח י י ל
זײז « rאיא אדביממר tm a r e w r e a
 • h e s i mmrrn ojHי ײ ײ

—

ציאנאלער ארצײטער ױם טוב #איו p*.r
אויר באלד דא ov .איז א באצאחלטער
ױם טוב א  pאוגזyר טרײד .קיעער פון
אוגזyר o iv ttv o yאיז ניט ^ילויבט צו
ארגײכ^ען דעם טאג .אונזyרע tnvzovD
צו בײזײן די יטײעררבכ^ן
ווערעז
זיכyר פאר?ומ>גן אין אלזג
װyלכy
טײלען םון שטאדט נױ יארק.
פאר ידי י yצטy yטלאכ yיאהר האם
אוגזער לאקאל געמײארט חנם ערשםען
מאי מיט א  ^ yp;»iאזוי װעט אויך
 p'tדעם יאהר .םיר  | y>ypזזאבען א
האבצערט ,גוט yרעדגער ,א פײנע װע־
טשyר yאון אן אר ypסטyר טוזי?ער צו
^יילעז דורך >דער װ yט y rר yאח דערגאך
צום טאנצyז .טיט אײן ווארט ,י דמר
yולם װ yט זיו־ פיל משטח זײן .א סך
םיז אונזyר yמyםבyרס  typijnyaגוט
דעם ^ | yoyyבא yp:ט אונזערעז א 9זזא־
אויJוגyםאדyרט די  iroipytpyבאארד

מעטבערם צו אראנזשיר^ א באנ ypט
װיחוד וײזזצן yרשטyן סאי .די •ipy?py
טױוע דואט דאס אויפג^וםען בײ דעם
לעצטען סיטינג און יזאט כא rלאסyז צו
חאבyן א  .o y p wט  yp,טס פאר׳ן כא>•
 | yp dppםען ? ?y*np puאין אונזyר
ױניאן אפיס אדער דורך די שא§ טשער־
לײט .די  3iny,,Dװ yט פאר?וסע| ח]0
30טעז אסריל 7 ,א  t״  iy :אין ^ותנט,
אין דyם  Dy:nyrאון גדויסען האי,
פאלאס״ 3 /װאסט 110טע סטריט#
יעגען טענטראל •אר^ עס איז א
מיטעלפונ?ם סו} שטארט און עס װעט

זײן נאקװעם פאד  m y 1איינעם צו ?ױ
ט ^ אחיו .א טי ypט װ yט ?אסטען איג•
גאנצען  2דאלאר סיט פופציג סע;ט .עש
איז צו האפעז« #ז דער היײיאריגyר בא;-
?עט װ yט  p'fאן אבסאיזטער •dvopid
די yoטכyרס ,װאס װעל*ן אגװעזעגד זײן׳
װעלען גא:ג געדעגתען און  jy rnװעגען
איהם וױ פון אן אױסערגעוױינליכען צו•
זאטענ?ו:םט פון ׳ כרידעי ,שװעסטער,
 T״  yiyפאטיליעס און פריעד ,און שון א. 1
אװyגט פון נאװאוסטזיגעען ארבײטער
גײסט pd ,ארכײטyר סאלידאריטעט און
גרויס פארגעניגען.
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ם .גאללבערג ,םענעדזשער.
לאתאל געורען אײגער שוז די שטארקסטע
 nריע?אום מאכער םון באםמאן אין באסטאן ,םאראליש און פינאגציעל.
האבyז שויל דורבג y^yבט םארשידעגע װאס וױיטער איז ידער ל*?*$ל געװארען
צײםען ,אבער  pa y:''Hדי שװערסםע שװאכער ,ביז די טעםבערס װענדז!? א1
אלע כחות חגם לא?אל אױשצוהאיטען ;
לyבyז זײ דורך
יעצט .צורי? איז אונזער און דאס אויך  iPPxnnoD Mד yר אינ״
םיט אײניג yיאהר
ט yת  9ryנpל םיט איהר Bרyזידyגם זיג־
םאן oy .זייגעז דא אײניג yאורזאכען
םאר  : □ynערשטyנס^ Kיבyר  Dyiאל״
 oyrn:y :קריזיס אין יאנד ,און אױך
כ ײ די סלאוסםאכער אין ס$ר»נס$
וױיל די לyצט yצײט חאבען 9נגyהויבyן
ארײנ?וסען טײדלאך אין טרייל ,און זײ
םון א .קירזשגער
ש  9טע^ 1אדפאמען זײ די ?יאוקמאכער # H 'lyopnwלyצער פון pp ny:yo
םיר גרײט^ זיך צו דער 1םער־םאי און זיי וײגען אין אײן שרעק ,אפשר אזוי איז■ y^Dבאלעבאטים געלוגגען־זיו
םײערוגג6 .וג?ט אזוי װי לעצםען יאחר  ippphאוגזער/נ ברויטגעבער',די מאגד ארויסצודרײען פון דyר ױניאג׳ם קאנט־
ר^וט די קלאו?מאכער יוגי¥ז באשלא־ « .p/pjjn ,^niiw pyDז םיד זיעען ראל .סVBצ'Vל וױיל  WfW'nאיז א
סען צו פײערען די*ם איגטyרנאציאגא־ שםארק \)* ,זיך אגםאגנעז רyכyנען מיט סיזאן טרײד ov ivh .וחגרט פלוציונ;
 jypארבײטער ױם טוב צוזאמען םים די אוגז אלם  ,y^ytEטרײ^ אונזער8P y״ ביזי ,דאן איז גיטא כעגוג ארבײטער,
היגע אמאלגאםײטעד לאקאלען .א ריײ םוגיםטען צו > iyD«tאוגז צו ?לײךרלגט און פלוצלומ פארשװינדט די ארבײט און
כ yסראגךאט זוערט צוגעגרײט .בא־ > pxאזען זויסען Kונזyר yבאסזדאך  :־ אל jy c'^v yזיך צו אנJnר yטרײרס,
װאוסט]n yדגyר  pdדער ארבײםער־ שרע?ט זיך ניט ,םיר זיינען ד^ך  cyeyאון  oyבלייבט איבער צ^ולײנע היי•
באװעגונג וחנלען רײחגן זועגעז *דעם ארבײטער־םרײגד ,םיר װײסען ,די ױנ״ v tל vמעםבערס.
 lםyז םאי אח זײן באדײטוגג םאר די יאן איז שײאך ,רײסט שטיypר פון די
ארבײטער־םאסען .םיר \ iypmבאלד -.nyDEDpi^pp
פריזזער דyרמאנט נyװארyז^ איז ניט גע־
 lyi^PD'nEאן אויםרוף צו די סלאוק־
זאיען גאר די ארבײטער םאר א ו ױי בליבען פאר די’ ?לײנע צאהל מעסב*ערם
םאכער אין ט^ר^נטא ,אז זײ
זאלצן לע זיך אננעםען טיט םוט און םארלאנ־ ?ײ] פלאץ ,וױיל מענער סעגען ניט
וזארפצן די ארבײט דעם  lטyז םאי און
אלװעלםליכען נען בעסער באדינגונגען ,דארםען נאר ?*םפיטעז םיט מײדלאך ,א pדי ױניאז,
זיך ^ lyo'Prjםים חגם
שײעמגן דעם גרוײ אונזערע באלאבאטים כא&^ א בליס אונטyר אזyלכ yאומשטyנדpז ,האט ניט
!ראלעםאריאט און
ױם טוב און ' דצרכדם אין דער D•pוניסטישyר פרעסע און  o m v i PKטאן  p'pארגאניזײ^מאז ארבײם.
 \voארבײםצר
די שvBvר זײגען
דעם פראםעסם געגעז דער זײערע הענדביגס און אויפרוםען ,א ביז  80פראצענם
אויםדריקצן געזעלשאםם װאו עס הערשט פײערעל  ovp8>epvזיך בײ זײ אין די גpװארpז נאךױניאן vbpt־ .א ?אסי״
איצטיגצר
אזםרעכם ,וואו אײנצמלגע םאכטהאבער אויגען א pזײ דyרזyהpז גלײך א ים מיט םע האם זיך געװענדעט צו דעד דזשע-
לעבען אויף דעם חשבח נוון די נדױסע דאלארס  *irfbppפראםיטען .נאר די נyראל  H'Dipyrpyבאארד און pרpל yו טמאסען אח העלםען דעתענטערעז א ארד־ צײט רערגעחענמערנ* זיך ,װען די אר־ די לאגע ,דאס אהן דער הילוי פח דyר
נונג פון נערעכטיג?ײט ,װאו אלע וחנ־ בײטער pp^yao ,די ?לאו?מאכער yn־ אינטערנעשאנעל מוז דyר לא?אל פאד•
לען ארבײטען און געניסען די םו ת לע\ דyר ypנyן ?ײyר y״םרימד״ ,די ^p־ מאכען איהר אפיס .פ תזי חןנ ט זיגםאן
פרוכט  pcדער ארבייט ,און דאס איז םוניסטען pk ,םיט זײ זיך חגבענען איז אלײז  ryoipyaא  pבאסםאן א pאונ־
אקס אזעלכ^
ט ^ו כ ט דyם רײנ?אוט טרײד ,אny p
,
מ ר סאציאליזם.
אונזער ױניאן  oynזײן םארםרא־ האם באשלאסyז דאס אוגטעריאלע אופד
די םײערונג וחןט  p»?8nya*hוחד
 pnאין דעם גרויסען אוידיטארױם נוון טען בי'ם  iv rjy n ^ pמיט רר ײ.ח1לע•  pniyDrמוז דער לאהאל . lyTDonpy
לײכאר לייטעאום ,דינסםאג ,דעם 1טען נאסען אוז דאם  T״  | y:בר .טש .שאטץ די אינםyדנ yשאנyל װעט פינאנסיר^
םח-לא?אל  Mל .נאלינס?י םון יא?אל דעם ?א?אל אזוי לאנג װי  Dyװעט זיין
מאי 2 ,אזײגער נאכםיםאנ.
אוי\י דאנערשטא^ חגם  19טען א•״  92און אp .ירז  rנyר פון דער טאראנ״ נױטיג.
ו»ליס אוי1י זיי• (11
ריל ווערט גערום^ א דזשױגם םי םיע טא דזשוינט באארד.
 pdדי לאקאלע ע^גקוטי װ באארדם צד
זאםען םיט דעם דזשויגט באארד ,םאר
דעם צװע? צו באםראכטען און באשלי־
 | yoדרעגען די רyזאלוצי yס װאס אונזy־
רע דעלעגאטען װעלען פארברענגען פאר
אונזער אינםערנײשאנאל• ?אנװענשאן.
אונזערע םעמבערס זאלען װאס וױיגײ
םון ה רוביןnym yjyo ,
די בליקען פון די ט^וראנטא קלאוק״
גpר לײדען םון איה.6
מאכער זיייגען איצט געװעגדעם צום
דpם לעצטען לא?אל םיטינג ,ומל־
דאס איז א זpהר װיכטיגע^ םראגע,
קאנװעגשאן .אין די באשלוסע! םון כpז םיר  tPD nyi^P^nאױו* Din 7־ װאס דיהרט אן יעדען ^ paאײך #ברי־
קאנװעגשאן ׳ליגט אונזער האםטנג .די טען אאריל ,איז גיט אפגעהאלטען געי־ ר?ר ,און  dpדארף זיין איךאײער אינ־
לאגע  pdדי ?לאו?םאכער ביי דעם איצ־ װארען צוליב די ױם־טובים ,און דער״  oyiyoצו ?וםעז איז  inptװאס מיר
טיג^ ^ Diyoiאיז זעהר ניט  p'pגע־
 jp:9Pטאן אום איהר ,ברידyר  pDאוג״
הויבענע .דער אגריכמנט װאם םיר הא״ סאר  ^ phטיר אפחאלםען דעם PVi
 mזpר לאתאל ,זאלם זיך חאלטען אײניג,
מח געםײנט םיט אונזערע םאנוםעס־  p^oלאסאל םיטינג שבת ,דpם 2 lטpן ברידpרליר  pnסאלידאר אין די *W
טשורערס םיט  oyayכמגהר ווי םיט  3אאריל px ,אונprר אםיס& ,ונ?ם  1אזיײ  npaאזוי ,דאט ?ײן שלעכמס זאל אײר
יאז־זר צוריק םים דער םיטדןילף פון דער גער נאבמיטאג .דpר לא?אל םיטינג נים « BסורPז.
איגטערנײשאנעל ,האט זיך
וױ איחר זעחט ,ברידצר ,איז חנר
געעבדיגט וויז דpר ל pצטpר מיםינג בעםאר דעם
אין םי מן םעברואר און דער אגריםענט  dp .f9r3PH39Pאיז דpרDאר זויכטיג נעתסטער לא?אל־םיטיגג װיכםיג  pDםאר־
זאך ,וואס
איו גיט באנײם געװארען .םאר אונז דאס איחר ,ב ר י ^ זאלט »>? yומען שײJnנ? v״ .fpoדי
איז געװען א י ר א ב ל ע ^  paרוםען א צום סיםעגB .יל pםראנpז װעלען זי־ םיר דארםpז אי? ,דאס איהר ,ברידpר^
דזשענעראל סטריי? ,נאר אחן דער םיפד כpר  pnpn ipdi: p: d'1kבנוגע דעם ?ר זאלט זיך םאראינםpרpסירpז מיט אײער
חילןי םח דער אינטערנײשאנעי זײנען  ? ^ jpdאנו ^ פ אן .אויב מאנב yםון לא?אל און םיט ?יך אלײן אזן דאם
םיר נים געוועז *בכח דורכצוםיחרע! א אײך #ברידער ,ױ'*ע\ םיט דעם םײנונג װ ײ ט ^יג ע ווyם שוין Dאלpז נריגנ.
דזשענעראל סטרײק און דערםיט
דpר  | 9T'd^ pbopdאיז שוק דא
םאסען  Dp'y^9tpiאי־
חאט דאס סיר
זיך די לאגע פארעתערט .םיר זײנען  npaםראג^ >ואס אײך אינ טע ר ^ ר ט אין Dולpז גאננ .איבpראל מאכט מען
ארוםנערינגעלם םימ איעז שעפער װאס און װאס  IPJ9Pנאר PH ipoijp: d' ik־ שוין ס pם lעלס ip i 9 .אונזpרע oyo־
שלעמן אתנםער צום א»גרתט די אויס־  unבײם ? , t9r;piU9Pומט צום  Dipn mPViמאכ^  dpנים .מיט דער אוים־
; yocoypyבעסעחנ באדינגומעז יואס  jpdoלא?אל םיטינג און שלאגם ^ ptxנאם  poא  pלי'נpר צאהל .די אויסנאם
מיר חאבען א  pדי ױניאז־שאמר .און
ארנאניזוד  dpdסאר .איך בין  np:rTראס םילעם איז נאר אין די  vpv' vvbdשניחיער שע־
עם נױטיגט זיך א ברײטמר
 dpi^ : dhiאמ דא װאם צר םארהאנד־  «dp npאיז אבpר אויך דא א צאחל
ציאנס ק א מ ײז אױןי א גרויםען ׳םאס־ מ ן בײ אוגזpר נ ppסטעז לא?אל םײ שvBvר ,װאו DroDprxD pnpn ov
שטאב ,וױיל חנר םמלד איו * נ א מ
 pDםPBל•םאכpר — םpמכpר pa Dאוג־
גרױסער און  .םים דער חילף פון דער טיג^
דpר •לאסאל אן און םאר זיך האט זpר לא?אל .םיר זואלטען דערםאר נp־
אינטערנײשאכאל חאבען סיר אלא אױס״ אױך Dיל ipaxnD pװpלכ pםיר וואלט^ װאלט ,דאס איזזר ,ברידער און
זיככדמ צו זיק ערפאלגדײר .די סלאוק־ נ^ואלט מים אייך אויDנ pמpן dp .איז שאפ־טשערלײט ,װײסט דאס אין א y:־
ם אמר זיעען פול םיט חאפנוננ^? .ײ  , ^ apaאדער  dpאיז שוין צו ענדע  wo'Vשאפ ךארןי  \vnהאב^ סעםפעל־
זײנעז זיכצר ,אז ? nאנוחננשאן װצם פח סיזאןD px ,יל Dpמוז נעטאן ph־ םאכער .לאזם עם באלד װיםען אין
אננעמען גינסטיגע באשליסע םאר םא״  pnאום אויןי װיפיל  dpאיז ^ ל י ך אוגזpר אםיס oy .איז אײער פליכט
ראנטא אח העלמען ®ארשטארתעחס די צו » ,|pdxדאס  pnpraiKםpמבpר Dראס צו םאן .איהר הזגלפט חגרמים
ױניאן ,אזזי #אז די תיאוקםאכאר זאלען ז א ^ן  -DPD'nKrwD pnםאר דpם  y v iארױס צו Dארpלyנyרyז די צאהל אך־
םאכען א םענשליכען לעבצן.
סטען סיזאןptj'n ip^9? ,oivmenv .־  y^D D 'uםעמפצל־םאכער םון לא?אל
בלימין
אונזערע
אח דער צ ײט וחח
 nםpםבpר Dזיח בא DPrטיגט א pםיר און דאז ?ריגצן באשעפסיגונג די אר״
^יגאן /צוחוגדעט צום האנװענשאן און  \v>*iגיט  v w ip ^ nארב״םסלא -בעםסר בײ סעםנצלס ,װyלכ yזײנען
םיר זײנאן פוי מיכ^חאפטמען אז די  prווין  iPD-wmp ,djpo^ wםיר  oviבארצכטיגט צו רעם ; רי ,װעלבע זיײ־
קאגוחננשאן וחנם חנםאנםםריחנן את״  \tn m \pמאנאם  — ,p mרעם מאנאט נצו טyBציyל yםצםפעל םאכpר אי1
תר שםאףפײם ,שנײדט  m r t dpווי  ,p mווpלכpר דpםאראליזירט רpם גאנ־ װארטען אוי1י דpם װאםנן לאנג און
סימ שאושא םזנסארם  urnנדר מ ת|  pryיאחר  npo^^h p-ipijwאון םאכט םאנ מ ט סאל סאגאטעה צו סמגעו א ײ
און  pmptדי  n rin r^ m 99םקו ױמ| ןיי סאכםלאז און  ;ropecmדpד סא* בײם בײ  .d>pbdpdנאופנקט .ברידpר#
tm
» mח אוגסנרע  fo m n mרי־  po >pr *m jamסיר pppnן זיר דסר־ אײפר שליכט און חאJדpל P9 Dאײנ״
w
n
t>*m
ן«
ו
9
סתיס
99
די
סדײנד,
tm
 proסארבארײםנז אוז  IP13P1V9דאס פלאנג םים חנם פארלאע  pdאיתר
 fM iaאק  ® rm rmשזיגקײ^ ,דאם >א90ל•

^בעדnyD'Rחגראורזאכyװאסאיז

איןוערםעמפעלמאכער ױדאו
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ױססוםיעם אי מו r a w
 8רעז«לוציע אין 8
סיז םמקס קוידס ,םיטגליד לאקאל 9
נים  mjyegnדאס גליק צז ו״ן
אסיציצל םטרטראטען  e״ דער שאטועט
 ogn jgrדאחי  t'M lyircogorבאס־
oyi igo 7טען  ,go, , 1928וױל איך
 iyegהאבען דאס רצכט צו םארהאגגען
צו ז״ן igc־ inc p/ogioדי ^■ארטען
סיז  im״גערעכטיגקײט /און «יך האף,
אז איהו װעט מיר  ogiעריויבען.
זײענדיג אלעםא? לאיאל צו אוגי
זער איגם^נ״שאנאל און װיםעגריג די
נױטװעגדינקײט און די וױכםיגקײט pc
דיזער אויסעמעזועהנליכער jgr;yn:gp
 Dgnדארף בא״שטימען די •אליסיס סאר
דער צוקינסטיגער טעטיגס״ט סון אונ־
זער  ,y'ggr:gngוױל איך ניט סאר־
לירען די געיעגענהײט צו זאנען ס״ן
װארט און םארשלאג^ אייניגע ic c־
שײדענע רעזאלוציעס ,װאס איך ,pjyi
אז זײ זײנען זעהר ■אסענד צו דער יעצ־
םינער לאגע אח צו דעם יעצטינען מא־
מענם.
כדי  toזאלען pregn 1י מעגליכ־
ק״ט צוריקצוכרענגען דעם ■חנסטיזש
און אױטצוהױגען דעם מאראלען צױ
 i:g o rםון אונזער יוגיאן ,שלאג איך
פאר די םאלנענדע רעזאלוציעס:
 (1דיזע קאטחננשאן זאל געםינען
נעזעצ>יבע וחגגען און מיטלען צו פרא־
 ryopyoאונזער ארגאניזאציע ,כדי עס
זאל ק״נםאל ניט קאנען ■אסירען אזעל־
כעס ,וױ דאס װאס עם האט אאטירט
 pcאונזער קלאוקםײקערס ױגיאן .דאס
מ״נם צו זאנען ,דאס  p״| פאליטישע
■ארטײ אדער ארגאגיזירטע  ,yamאונ־
טער ײאס סאר א נאמען זי זאל ניט
ו״ן ,זא> נים חאכען  p״| גמזעצליכע
רעכט  im gכיעגליכקײט צו דאםיגירען
ig־  iyאפיױ צו*8לייטען דער ױגיאן אלס
• gריװאט אייגענטום !
 ov (2זאל גע^אםען  pnynא סיע־
ציעיער טאנד .און עס םאכט ניט אויס
דורך װאסעךע װעגען די | grcm:gp
ורעם נעםעעז סאר נויטיג  :עם סעג
זײן רורך » געװיסען ספעציעלען
םעסם אדער דודך רײזען די דױס
*םון די כממנע1ס ,אדער בײדע זאכען
צוזאםצן ,דאס איז בײ םיר ביט װיכ•
םיג ,אבי די םיגאנציעת עסזיטטענץ
טון דער קלאוהםײקערט ױגיאז זאל זײן
א געזיכערסע אױןי יעדען געבים און
םון יעדען ?זטאנדיונסם.
דעםאלט ,בין איך זיכער ,אז אונ־
זער ■ראגראם םון צוריה אויםבויען או:־
זער ױניאן וועט דורכגעםיהרם ווערען
מים גרױס ערםאלג און מיר װעלען זזא־
כען א מעגליכקײט צו םאתמטארקערען
אונזער ארנאניזאציאנס־אואר^ט *זױ,
אז םיר וועלען קאנען סטאאען די יעצ־
םיגע דעםאראליזאציע אח צוגרײטען א
נייעם וועג איז דעם לעבען טון אונזער
ױניאז און אויך‘ צו דעקען אלע דעסײ
ציםעז *ח אלע •סעסױריםיס זואס די
קאםוניסטען האבמן םארטאבלעװעם אין
דער צײם םון זײער רעזמים...
 (3כדי צו טאחיכערען די טײ
נאנציעלע *ןזיסטענץ םון דער ױניאז
דארםען םיר אםענדירעז דזגם ■אראגראןי
סיז סעקמאן  ,10װאס עריויבט םעם־
בערס נים צו צאחלעז קײגע דױס ביו
» 3וואכעז צײט ...נאד םיח םײנונג
דארןי יעדער םעםבער זײז גוםמטעחענד
איז יעדענטאיס זײן מוידיג מאר D
מעחר וױ « מאנאםען .דאס וחנט א•*
שאטען אז אוםםעגליכהײט אז א בחובר
נאר ואל האבעז גרויסע  pn>irצו דער
יתי^ז• .
 (4ײ^ד-אר^יט מוז בלייבען א
חי^גםום אונטער אלע אוםמטענדעז.
מםיק־ארבײם םוז ווערעז אםיציעל טאר״
דאםם ...ײײל *םמדארבײם גרעכם אוג־
טער אלזו •רינצייען םון אונזער ארגא־
ניזאציע !
*טיק-ארבײם ־ ב mכט אונטער cm
8־*םונדינעז ארבײטס טאנ; ברעכט אונ־
םער זײ א־םאגיגע ארבײטס״װאד.
 (5־די פראנע  njwארכײםסלאזע
דטרן• וױן אױוי דיזער^ קאנווענמאן די

 .די ווידישע #נריסולמוד
י )נארא זדדש( םאסײעפד
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ו ו ו י ו י g pmis m no n s « pc
 cm tic nsnrcj im ipogcלינ ognn
ױך # n g jשט א ױיו ניייז proim n ,
 pc pc c«jחױו S jjo cm pc p n g
§ P^cr cיײ*  pner c i r t cנ חי ט
 * ov fgimmgcת מ  « pcלאף pc
אויספר*ס*ן .םי*נט  f*oייחס «נצר
 ,ivsgeאיז נ*וו* lie m fC 1וױי צו
דיג*  m mנײנ*ד,
וײ\ שטעגדימר חױנח •יי ץ pc
ג*װ*ן  m n jp n׳יס*דט*ל  g nncזוסו,
װאו  meננלות  pomeזיו ,im g^cii
 f^cדאו אנ*ר אונוצד םורז* ניט •Vi
װען  w w c imכלנ וואס חאט זיד
דארט* 1ססרנס ג*װ*ן #װײל דאדטען
דינען *1װען  gטך כלנים yivom* pc
און g c rרקעחנ  pcאיחס^  tc pcסור•
זע סלעגט מיט  im m p’tחינסישען
קעריער קומען צולויסען צו  i*cgcעועס
אױך  g pcנבלח  gשםיקעל סלײש
סלעגען  pcאיחם די איבצריגע כלכיט
רײסען שטילער .סלעגט *ר  gחזגגערי•
גער g ,צ*נלוטי1ט*ר  pcקוױטשצנדינ
>ןוס*ן צוריק אין שטעדטעי ,אזוי סלעגט
מורזע gרומלויcען און ציטע  mג סג pc
העלט  im crongזיד צו  im *1אײנעם• .
װער ־עס זאל זיך דערבאריסען אױף איחם
 pcגעבען װאס עס איז צו n ^ g m m
וײן חעטישע גשמח.
אמאל  pcבײ דאבען  pin pcגע•
װען  gחתוכח ,חאט ם*ז « ,t p Pנא•
טיר^יה געבראטען  pcגעקאכם פון אעלם
גוטעם .גו ,איז מורוע אױך געקוםען,
ארײנגעקוקט  pcקיך  pcאיז ניט מויל
 g cage tieשטיק סלײש  pcחײדא —
ער װיל שוין לױסען .חאט ייי ה אסןד,
מורזע  p'Pםזל ניט ,חאם דאס איסקע
חאשע-זעלײס  pc inyrnmטורזען האט
שוין קײן צרות ניט געסעלם♦  p’tקװי•
טשען  pcזײנע גדראיײ־עז לױטמדיג אי• -
i*e־* jסארק אױף די  *ocnmgcצװײ
םיסלאך )די הינםערשט* נאפגעשלציט(,
זײנען געװעז אוםנעחויער nm .םראסם
האט  ,c e g r'e ,o:m mסינסםער ,חונ־י
געריג ,צע׳זע-לעט g ,ביטערער חינטי״
שער שליםזל.
 nyegאײגסאל חאט זיר אונזעד מור־
זע צעױשעט .דאס איז געררען וױגםער,
 pcםילייאװהע ,ײעז א ת סיר-םיסיגע
חיות ױשענען* .ר חאם זיך מים g
גאנצען סקאדראן חינט גמנוםעז צו nm
 pc ^ r ^ y e g eשטעדטעל .עס איו
■שום ניט געװען אויסצוהאלםען .עס׳
איז געװען  gמורא ארויסצוגײן pc
הױז .סורזע איז׳א געשערלאמנ חיה גע־
װארעץ .חאט םען געםאכט ^ eg fg
װע אזן םען האט םורזען אװעתגעשיקם
אוים׳ן עולם האמת; !אטרייט איהם pc
זײנע לײדעז און זיינע צרות .איך גע־
דענק װי םײז  *egeע״הש האט צוגע•
שאקעלט פדט׳ן  ,agpװען סען האט
אי־הר אגגעזאנם ,אז דער אריםער םור־
זע איז םויט .װײ איז מיר•ag ngeyj ,
געסומען אױוי דער װעלט ,כאטש  gהוגט
אבער דאך  gלעבעדיגע חיח.
אט דאס איז אונזער םורזעלע שע־
לי :אן ארימער קערל ,קריפט װאו מען
דארןי ניט ,איז הונגעריג םאר  gשםי־
קעלע ר&*בעל .זופט Bו eליסיטי pc
פאװײנט זיר אלײז; זײן אײגענעם mvp
VBל און זײן אײגענע םעלפעל•*e'e .
ראל טרײפט םען איהםpc ,come pc :
טינסטעמישעז; ער קריפט אואי סרעם־
m 8לעצער ,םורזע ,ער זועט שוין אויס־
הויכעז זײז הינטישע נשםה ערגעץ אוי1י
 gזוםפ ,װאו אלע :בל$ז װאלגעחןן זיך
ארום.
הוליעט כלבים ,הוליעט  ,|* egnזןײנט
איז םילי8אווקע — אייער צײםnm .
וױנטער װעט  ,pyngםריחלינג וחגם  pד
מעז  pcםיט׳ן סרידףוינג װעט איהר
אויך .im i'iirngc
סעם קאכמקאװ

וױכטיגסטע ,צו געפינצן וחנגען און
םיטלען אוצוסטאוען  w r r ’rngBמת״
םעגטען ,װאס ארנײטען *בת ,ווגסאג
און גאגצע נעכט און םרעסצן אי״ן
אױף װערטחער נ דו ת ר רעדא?טאר:
וױ חײ״עעריקען pit ,דערפאר קוסט אױס
מאנטאג ictolo om ,או ױי איז
װאס אײגיגע ארבײטען צופיל און
איײ געװצן א טאג סאר אלע װילדע און
ניגע ארבײטען גארדט ,סיט  omאל״ן
ױניאךסט•^• שװארצע קראעז ,װאס חאכען  pcדך גע-
װערט אוגטערגעבראכעז די
באמאפען אן •ר־ װארפען  ^ igc״  v:mדסטעע שטאמען
דארדס און עס
וחנרט אויך .צולינ  o nאזױ #אז א שטיקענדע חלשות וץאט גע-
סײ ארנ״טסלאזע.
קאנחורעמ צוױמעז •ריי שלאגען אוגטערען לעסעלע ,־ גאט אין
קורט פאר
און אארבײטער און דערםאר ?אג חימעל ,םון װאנען חאכען זיך דיזע ?רא־
נײטער
אז *וגקט אזױ וױ עס איז א נױט־ ען געגומעןצ װאז האבען זײ דך אוױ
איך,
װ^דעסייט צו ®ײטען ליטיםײמאן אויוי סיל אנגעילאדיעט
פאר די לעצטע עטליכע  pcצװאג־
קאנטראחטארס ,דארסען סיר נאך
םעחר ציג יאחר װ*ס איר געסין ז;ר אין דײ
׳טקלאםע־
£ײטען €אר ליסיטײ^אן אװ
^טונדען ,און זען לאגר און אק חןר שטאדט ;ױ יאיל,
דיי ,לימיטײיעא׳ז אױןי
סראגע  pcארבײטס־ איז גאר אזױגס גיט געזעחן און געהערט
דערמיט ותט די
יאזע נעסעטעלט זוערען און חןר •רע״ געװארען pc .װאנען ,גאטעגױ ,האסםו
סטיזיןז סון  imױגיאן װעט געהעכערט אױף אוגז אד*«נעשיסט דיזען ערב־רב^י
 ,װאו געםינט מען ,גאט אין חימעל ,א
װערען .א  pכדי מיר זאלען האכען א ס?ום מנוחח ,נישט אנצוקוקען די אל״
(6
מעגליכקײס אט דיזעז צושטאגד אפצר טע םוידען מיט די גריגע באיט׳טיחלאה
װאס שמײען ארום םיט די שמוציגע לײ
לואםעז ,דאדסען םיר אױך א«%אםען די טעראטור אץ דער אידישער גאס ,און
געזעצליכע ■ערמיטס וואס ווערען
געגע -נאר ארום דעם ידיסטריקט #װאו די אידײ
בען  pcסאױצײדענע לאתאלען אp
 pcשע טרײדס געסיגען זיח׳ ;אך ניט ;ענונ,
מבת,
דער דד«ױנם באארד צו ארבײטען
ארײן א װאס מען װערט דערשטי 8ט אין די םעק״
וױיל ריזע ■ערמיטס ברענגען
איגע^אםט װע־ טאריט םון די אונערטרעגליכע צרות און
םישסא״ש און דאט מוז
לײדען  pcדי דןסתר״צושטעגדען װאס
רען אוגטער אלע אומ ^rטענ mז,
דזוער ערכ״רכ לןאט סאר אונז נאשא־
 (7כדי די גרויסע םא׳&ינערי  pcםען ,לאזט מען נאך אסילו אויף אײן
אונזער ארגאניזאציע זאל קאנען ארביײ םיגוט דעם אטעם גיט אוכאוען
טען רעגעלמעסיג און אוסגע^םערט ,און
און איך סרעג בײם רבונו של עולם,
אז די ארבײט  pcס א ח טי ^ ע  ^ ^ ■ mװאס האבען די אוםגליקליכע קלאוק״
מענטס זאלען נים פארנאכלעסיגט וומ״ םאכער און דרעססאמןר אזוי םארזינ־
רען אזוי וױ ביז יעצט ...דארםען םיר דעט ,װאס ער האם אױןי אונז אגגע־
כא׳צאפעז גאר א נײע#האפױטע אונטער שי?ט דייזען היישעריק^ «ן ערב־רב,
 omנאםען ״קאגםראל קאםיטע״ ,װאס װאס איז ניט סאראגטזוארטליך ׳ניט צו
?אל קאגםראלירען אלמס זואס אונזעד ,גאט און נים צו מענשען.
ארגאגיואציע םארםאגם .דאס םײנט
װאס ,פדשטײכס געזאגט ,האט *1
צו זאגען ,אז דיזע קאסיטע זאל קאנ״ אלטע מױד צו סארלירעז^י אדער אן
טראלירעז ’  •^ imcר ט ס ענ ם ^ יעדען אוםערסאהרענער בחור׳ל ,װאס סון די
אײנצעלנעם ,יעדען בעאסטעז ,םעג ער שײנע סראזעס איז ער סארטשאדעט
זײז א כאצאחלטער א ת ר ניט pc .א א pטוט או דערוױיל 'דאס שחנלליכ־
ביזגעס איידזי&ענט כיז  omדזמענע• סטע םאר דער הײליגקײט סון דער ״סא־
ראל מענעדז^ער זאל זײן םאדאנטװארפד ציאלער רעװאלוציע״<' און דערװײל
ליכט צו דיזער* קאםיטע סאר יע mר סאסערען פאנדליעס םאר דיזער נידער־
#אטירונג סון דער חלענסטער ביז חגר
םיד טדעכםיגקײט .אכער אױף דיזע אלטע
נדעסטער און ער^ט mםאלט^ זוען
םוידען מיט די ױנגע גרינע ,אזמערםא־
׳װעלען קאנען אלץ קאגםראלי^
אזן רענע בחוריס׳לאך בין איך ניט אזוי
סאראגםװארט״
יעדער אײנער וועט
זײן װאס ער טום ,אױסגערענט װי אןיוי דער לוםסעךגעזינ־
ליך פאר זײז
אדכײטױניאז — א םוס־  >mװאס #ראיוואצירם אט דיזע אלע
װעלען מיר האבען
יעדער אאײנער זועט אונז אוםנלי?עז אויף איגז .דיזע כלגים־
טער װאס
טש§חוז ,װאס לאזט  pcזיך ארויס דעם
םקנא זײן.
שםינקענדען גיסם מים געװיסע שטיצע
 (3רער סקײל  pcוױימעעס  pcװאס זײ קדיגען סון וױיטען םזרח ,אלץ
mר * סינישערס ױניאן לאקאל  9זאל כלוםרשט סאר mר חגװאלוציע ,םיט
געהעכערט װערען ,אדעו אױסצוגלײכען זײערע אונטערשטוסער — אט דיזע
 cmסקײל ■ראיארציאנעל גלײך םיט נסשות דארםען טאר אלץ באצאחלען .און
אנדערע גרויסע >אקאלען םיז אונזער איך בין זיכער ,אז די צײט וועם דאך
אינםערנײשאגאל.
?וםען ווען זײ וחנלען מוזען אפגעבען
 (9עס זא> אםיציעל אנערקענם דין  permסאר אוגזערע לײדען אp
וחנחנן די גוםע ארבײט  imy' pcאײג־ צרות.
צעלגעם װאס ער וועט לײסםען פאר
אח אם האט מען מיר אײנגעטײלם
 nmארגאניזאציע ...אנער די יעגיגע ,צװײ שמוציגע בלעטיאך .אײנע םיט׳ן
װאס װעלען דורך םארשײחןגע וחנגצן גאםען ״אײנינ 8ײט״ און די צװײמע
אדער סעטא mז צעשטערען די ארבײט מיט׳ן כשר׳ן נאמען :״ר' נײע ■אסט״.
סיז mר ארנאניזאציע ,זאלען אםיציצל די ״ איעיג?ײט״ איז סאריאטשקעט pc
פארדאםט  4m wםאר \  \vvצוועק  amגרויסען אראיגעװארסענעם לאנגען
זאל אוגזער אפיציציצר ארגאן ,די ^גע־ םלאס8עדריגע om ,נסש ,װאס האט
mכטיגתײטr׳ םארג mסערם ותחגז אױןי שױן ניט סארדינט * tעהרליכעז דאלאר
גאנצע צזוײ •ײדזשעם םיט א טאעציע־ םאר די לעצמע צעהן יאהר אדער מעהר.
לער אי ם ײיו ע סאר  crw pmוחנגען ער װארםט זיך דארט אץ ?דחת און
'• myאסירוננ אח טעמיגקײט ,סײ גר כאדמ זיך איז שםת םים גיסט.
טע ,סײ שיצכטע ,מיט׳ן נאםעז  pcלעד־
אין דער אנדער בלעטעל pg ,דער
זשער גוםער  imc1 pcאיעעם ,א p
זא> ״נײער ■אסט״ באםער?ט איהר cm
דאס וועט םאכען ,אז יע mר אײנצר
דאס גד טויט־לעבעדיגעז נסש cm ,רויט ברוײ
קאנען ^עחן װי איז א ש»יגעל
םיר וועלען נעם א  pגעלען כאווער איז חאלבער־כא״
טע א  pדאם שיעכםע .און
בילח\ר און אער ווער ,ס• שעלי .ער דזגרםאנם כדך טא״
װיסעז ווער זיינעז די
אונזער ױגיאז .איר  PP pjmאן א םעשח׳לע  pcאונזער שטעד־
די ב mכער
קײנערpcזועט גיט וועיעז זעחן זײן םעל ,זואס איר גײ אײר mרצעהלען :
דאם
בײ אונז איז שטעדםעל איז געװען
נאםעז אויוי דער עיצכםער זײט pc
די א וואלעצאסגער כלב .א הונט א ברא־ ]2 — 2118םע עוועניו ,נװ יארק
די  vryw mאון חנרםים וועט זיד
געצנחנרט דיאגע .האט ניט געהאט  p'pבאלע־
•יזלןיין לןחיי 8800־ l־ M
אלגעםײגע
לאנע וחניעז אוטגעמטערט גאס• א שעל האם ער געהאט אױןי
ברענםע »3 — 431 :ע עוו^ ג י.
 tmmiאון םיר
אונזער ױניאן נאך בעסאר ויר ,איז דאס נים געוחון נים רױט ,נים
חאכעז בי ל ^
•עלןוייו לע־סינג»»ז 80W
כרוץ און גיט געל .עאעם א מאיגעם
װי בעפאר.
קאליר פעל האם ער ,געהאט אוי1י זיך.
די ארבײםער נאנס וואר׳ן וורנייגמר[
 (10איע רעזאלוציעס װאס זועלען אן אױסגעםאגערםער — םםש די ביײ
ו ל ע ב ענ קינג או עו
אױזי דיזער מאנוחננשאן טאתעשלןןנען נער םיט  iv iטעל אױוי זיך .זײז נא•
 imciiדארפען אזלער גוםגעחײסצן וחד נמן איז וגערדען םורזע .אזוי סלעגעז
רען ,א mר צוזײקגעוױזען ווערעז ! אגצר סיד אין שמעדטעל איהם רוסעןp'P .
 p'pםאל םארעז וײ נים איבעתעלאזט שטעלדיגעז  r*>cחאם דיזער כלב ניט
^  imנים m •cנדי JMאס דארןי טאךי נעחאם וואו ער זאל  p 'tהינםימעז nep
4 'A %
שטאנען ווערעז ,ואס ױ ולע ב מ ל ד מ ד קצנצן אורע8לײגען זיר אויסצורוהען.
סןני • ײזי ^ קרעריא״ניימ.
םעז זואס וחניעז #מעגוםען וחנרזנן ,םיעגצן איחם ?ינחס• וחנן %נים tmv
אייס־קוורמז,
נ*«ירי • *ניי ^ י י י ז י
דארנתז טעסםגעשטעלם וחנרען ,קלאחד סארשיעיען א ^זי ד *חױם אה געבען
 n u nוואלא«
און דייםליד ,אחז םעכני^מ דרײדלאד ,י מ ס א«צוטר5סעז ,האלםעז איהם ו
אהן אזעלכע ■ונסםען װאס  n oןא> טאנ  nrױ ױי  em pcחיים אזם צו שי ײ
י 1י ײ
?אנעז דדיחנז װי •זוי » ס וױי pc ,כדי  vpויד םיט איחם .נאכוזער ,או ער
^ נעמז « ממלימייט תר
® wnrriיעגס נדאוס וועחנן ,טיצגט סע 1איחם אסלאנםיס םםייפ
אאועקוטױו באארד א ױי « מויצלי סנן גום * מג חנ מן די  m mגײגער ,פיעגם
®סלאגפדק־ עװעגיו,
אוטן דדדכצופמגרצן * Tװאס י י ו
אדםוד -י י ?  im M n W »J Sו י י מ א
>ױ דימנר
נצגוסען
מ װין

דער חײשעױק צעיושעט דך
וױדער אױח * וױילע

ה^רלעם \pm
1אװקאמערם

MRft

*m

ייי ײזייו״ יײי ?י ימני
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ו י םעלות פון •
 _ 8מנוו ענ מו

f

עס  p cגארניט אזױ ;  mi ,T m ycyת
מאכסט דאס • ig j loorgr o n g n .ag
ניט ױעגען | yo ogn ,fy rrg o -o y ia n
שטעלט א 1ײן אין i m pc ,ly a y r n
װעלכמ םילע y iy i,r im ^ ic c iyoy ia
.
?oecm
* — #nocנטפערט איחםי i y i
—
 — ,iy o m yדו ביסט טאשע נ ע ת כ ם .די
 om aמאשיגען ומויען אוגז*iy o o y i > 1
שאנקורענט ogn oyay pc ,ג*  1א  1סס
נ*טאן  jyiynמעג*ן  ,oyiאון א 1י כ n
סאכסט צו ג א תי ט רי , niy ly o m an y n
אי 1גא  o ira , 1 1וײל ח אז־כײםסט i c c
^ cוט*ז o n y o n c e ogn ,ly o m an y n
 g Dgnױד אן  p cאון ב א ה אג ת ל ט T i
םילײכט  g miמניאן  iyeg .|goהאסט1
אמאל געא 1ב ײ ט *y1 im g ,oyi ic c
געם? )  g iרופט *ר  ?¥די נעמען(.
אויס יע ,דא  1ססטו  D'liyeזויסען ogn
 iy o y ia gשטעהט זיך דארט א 1יס .ד י
 | yj'Mדאך p c ico ig c im mi iy n y
 g . a c rסוןי — ’  iy :yאיז  ro g eט ט
קײן ױניאן m a iy n i y i iyeg j g o־
 p c iv oדאך iyrpc oyay־  g iyױניאן
 jycngi — i r m eסי  1פון אי •01ליי•
? im
— איin 'c ogn jy rjy o y r n g j ,
די ט .װאס  in 'c o im 1יך — f p 'c
 ag T r o c nנאך g ,iig ip pc ly r^ c
םיני ש ^ בײם ט 1ײ  .1־— jgp n pm -
ו תנ ש אן זאל  | yoy:c'icדי  m eצ ח ת,
 fynyor t o Dgnזיך « r |y eg i ,dmc
 o c ic iy ; o ig iזיצען  g ro g eס אנ א ט
צײט .איה m iv r\y ''C p c o iy i — 1
גו און בײ די  e״  iyoDאון םי ני ש ^ ?
 | y5ynדי  pro ogn ,lyj’r g oשטעלס
' o n ig re a |y c ic n ogn ,p n e oyy
 r'c o g i ? iy a y r n pcט ט ?
— י r y׳ — g 0'iig T r cage
 ,ly ^ t'ii־—  r'c oyגוס I n y im p e
mm — T r pro onyayy 'irg |ic
אין  mm , i c rאיז  i mױניאן ,און iy n
ט ס  >n w dmiװאו  1ין  .bhyr iyאויפ׳ן
הארצצן o iy n a c r p c ,p iy 'iio r'c
םלעש ,און  iynו ױיסם װי אזוי o a io r jyo
_____ _צײט 1 .אך.... ,
װען
ח  1ך .די yoey>r
רי םענשען קומעז זיד צוזאמ*ז *ogy ,

)ועליעײ!(
•־
| *i
cwfi
)acm&a&oxKa
 jicם .c ,ג איד שט ײן,
נ י ג ײ ו ױעומן *ומ  m iוױ  ,Wfnjrpflrסלארלײ קאלירט* כיכלאך jyn w ,זיך
איצושאצצן די  pc !*ocoMtmדי און קיין עדיזקײ»8ן «׳ויס  p irנים רי שױן טארשטצלצן די ״אפיתיקו״ װאס עס
סעסמדס.
 ,png o?gcעס איז טמש y ^ g ; g
גוטסקײט פון  |grj*n:gp gאיז גארדט
און  tieםינאנציעמן  e m r u s u rצײט.
טיטיג צו װארט*ן  peדי רעלעגאטען  •ipי ײיי י¥ר ׳*יי•# 1גיגרןו׳מ .עם איז דאך
 ig? mv>"0 gדי קאטושגשאנסg .
 pc proדער  pc fg cw u g cני נ ע eg
ײיף ע«עס  Vי טידענז תלמגעגחײט« ,ן ש*ר ,װאס עס־אי? ס*הר טט װי אייג־
ז ײע ת העפארטס fvp ivo .דאס 1
אםת׳ער ,קיאנד״?“ .נאטראנם ג>א־ :סאי אין צװײ יאזזר ! >כל  ,mnanד«אט
טאסערל*? ,כאד י ײ ח ד די אאטוענשאן דעד קאגדידאט דארף  imוײן נוט־ געדארפם  iyiy' pnמאנאט pc .עס
עסענטיןיו pc ,אפילו נאד איידער עס ׳ןוטעהענד .ער  s u nדאך »ייגע! דעם דארןי ;y' rg y v m g ivnyn oegoy״
שוםט פאר  rpmyאנס טאר  ,ivoiommניכעי נעסאר די ווחזימוטייו באארר ,דער  P 'c no nyeoyoמאל  gיאהר
 p irדאן  pro prpני ײך מחן די דםס -און ײי ייינ ט םען עס ט נ י מ י ,וועא^ -יי׳פעז״ ^,זיי? icc ocm jgp g־ | g
שײט  *;rn’imcc pc pm mשסאנד• כעי איז אוים טטײי .עח*טענס( •אסט אםיס ?gn ,װאלסען אל* סשםכשרס -y:
 iaנ?טען.
נים ,אזן *ײייטקנס• ive \vp ,מא> זא־  p c p e y o pmת ר ױניאן ,קלאסען״
יוױלט איהר אז אין  nmױניאן ?אל נען :נרודןר? ,סיט *זעיבע ביכלאך  pc ooicngeטםשטשה*נד.
זײן א?טיזויטעט סו די  ,oijreoyoװאו זי*ט םען אין דערריים ,ט׳פארט ניט!
 \vp nyn pcװיסען ,אםשר װעט
רי ר*ג?-אױסײי*ר‘ ?אלע זאג*ז די  nm״ נו ,בדי דאס אױסםײדען ,װערט סוגן זיך  gר*ל*נאט ^ ב א רי ם ען  pcברענ־
דאן  pcד*ד
פאר  proiommנוסמטעהמנדיג .חײנם ,י ט׳ * ,אז עס נ*ז  y'g^grm grgצ? nm 1אנװענשאן !
רער כעסטער מיטעל  ojt .ignmערװעשט ילוי&ען • ח*>נ» סאח סאנדיראטןן טיט  oyױאלט  o g ?yum״>y־iy־ אײגטאל.
צום ל*פ*ן די שארשי*ס*נע כחותnm .
סענשליטער ״ אי ד װ*רט  g״ גאנצער
יחסן און די חויאט ראל* שפילם ראר
דער רײנש און טײלצר.
 p 'cשלײנינשײם ,אלעס װענדט ויר
דאך אין איחם .ודעםען דאס פאל? װיל
 jicא ײכ לעדױן.
 tyo ooy: g i r'c ,e e rnניט p’p
װערט ערזוײלט♦ און אלםיזויטעט איז,
װ*ן איחר ג*הט יצצט  o»ngא1יוי  g ic c c u e lyo ogn g i ,lyiyoװניאן
ניט צו זינרעמן ,טאראן געטג.
חןר  pc nmg oypngo nyego pig^p omטאןnrg og pc 1 .ינסט  pcוינשט im
שאגרידאם  p'pgםוז דאר ic pregrge
פאדלאזזגן  nmמטאןvve opiyoge ,־ pnyo g־  ogn .r n o o y nווײט* 1אלץ -iy
אשםױױםי .ער  |* pדאך
ניטדאך  ovbvװיחריגע *רשײטע t>v ye>yn ,איז lie iy : ,ותער r r oegi .סי 1׳ ogi rg
זיך אויף נסים* .ר רארוי
נאראד ,אז ער דאכם ?יך ,שײנם»ל  ngeyeכיט ge־ װאלס > pniyאײנצ  n |icנויטיגסטע
לאזען זוי מן דעם
װאו זײגען עיעס זײנע gro־ opנמװאר*ן pat ,דאם איז  omטי1י• א11ײם*ן  im pcסאטחננשאז צו געםי•
,לױפט׳ /נוpc ,
 p'cocpטענעדזשערס? — ס*ן  nm pc omyoj’cגרױס*ר צאחל * | g ?yeנטס*זי ...om icc
םרײנד pc
—  iy jyem'eאיoemyj ! — 1
זײ שװיעען אויר ניט ! ססילא רודעלם  aigge nyegoomn pc pig5>pד*ר אינ-
זיך םיט אשטמויטצט* tc pc .ט  r eט*רג*שאג*ל תאטחגגשאן ,װאס דאר1י pr ocn־  ogn ,lyoma g agשטעחט
 gנעראטענער יןאזר און עס ״לױסען״  {yoopyj gםאנאט א#ג*האל׳טעז Tc pc — .lim p om prrnw T ic — flnjm
סך  im ,procnnjgpאיז ליחודים ,י*־  p irט ט ר ײ ^ די ג > im uwnגתיס*ר װאלס נאך א1יך גצטאלט n rg i.iyr
*  pc wפרי^אך XVP pro ,i*e*ye .צאוזל  ogn oiyeoyoוזאב*ז*זיך  oge״־ שאכזתנשאן זאל  tc iyegoענד צו om
 iyoma iynסיסם*ם ,װאס pc ogi
ניט ?אטפלײנמז .ם׳אןז ביױ וױ די לילט * n pcל*קשאנס םאר -lumm
מ*ז צום  rgmyiugpאין ימחנז > grg 5cpgצחז  oyay pc r n o pcװאלם
״ .!*r e
 ,Dgn lie ,imeirgeמי  imאלטןר  .iv im ?rnyii |goy> ociciy3נו go־ ׳
• אלזא ,םון oyonvopg
שסאנדפוגהם שסײג*ר פלענס זײן pome ,די ם*>ד  lyoyiicc Voiyoyiaiyn |»'r ogi |yno ,vpדי r״ vn^H myצתת—
איז  g fgrjynjgp gגוטער סיסעל o 'o u rr oiye pc ,םארטיג  .?yiynװי אײ־  ipegn ongnדאס ניס די  i pc oigo'nyag״y>yn im | 1י pc lyoy^egia
אױכ איהר זײנט  pc og'-iogc gעדיױ נ*ר ז־אנט — אמזר זײם  im g pnwoy^yi,די סיניש * ? 01נ*זחנ 1סײנ im — 1ױניאןmgy imjyoip im |y>yn ,
הײשאז ,איוזר זויל^ זעהן אין ד*ר דניאז סארדרײט אײך  c״ igrayiugy g pni ogn iyn ! cyp myנעסס א1יוי די יסחא r |ycicn pc ,|gr:yn -״  yiyנליש*ן
אן ? g ,C'rnyeoyo yoey^y^icלא״ זיך דאס סינטע־פטירט  iy i ’^e ognג* ,װאלט  ^rנ*פוג*ן *g <1ג  miצ |y:cn pc — p,ig t e 1ױי  |ycgnצו | y n y
 r |y>yn nycojy fg״ om lyi'ip
סעדפאזואוםטזיניגזמ־  gp ,bgngom m c /טy1נ g rז > ppno ,tyiyir o^mjgmgc oyiאומ סון .nig im
װעלכער זאל  ojyngnge p 'lאין די
— סיי ,םײ ogn ,האסטו זיך אזוי  r ogn lycojy״ yn ?lyoicm y <,
ניםא  pcצי  oyאי• ^yrg gi o n m y e 'c־
םיהרומ  pcרעד ױניאן ,דאן.איז
 yeטי כ טי מ  n ye^yn ,ryomegicצ*װײנם  | y>ynרי  oyn ogi — Voiyomanypאונז  yo:yng^ nצושונפט
 p'pבעטערע־ םיטעל ידמרצו װי vל rgmyivgp mpvװ*ט דארם*ן װ*ג*ז זײ תסט  g ag Trצ1וײט* — .iyoma 1איסארצימען.
שאנם צו ? gאנװענשאן .דאז imjm
אנהענ״  iyn .pr>i3gnרמדם טכח » gר*זײ
ארכיזערע םענשען מגײסטערםע
* m m ogn ,w yiרטיילט > ' 'e pnyi
גער םיז דער .*'ViO'OD3gp
 Vigwyivgp imױײס איך —  Dgnשי מנן ף ע ר װניאן ה ל ײ כ פ הי ר פ ע פאר ױ םיינערס
ם׳זיצמ על התותז ועל ne*n־ nאי?  oyn oy iyn oy oim ce fyoynזײן
 22שעטער^ האסען שוין ב ײגע שטייערס  gשטונדע א 01ײם.
םען שטודירט >ןאנסטיטוצי* .םען װ*רט  .oim 'ryicנישששח ,ם*ז  oynא 1נו
 m jgjלאיערם ,םיט אלע ררײדלאך ojm ,wnc g ing ....ניט ?tytg...
טען  p 'c onyrgeדי קליע* ?אנסםיטד
ניט  im ogn aneypipסיזאז איז p c n c o ic o iy ro ,nci> .n 8.75
 nrrw gאיז  iyegי*צטici> .
ציעלע אויף • א ו י ס ו ו י ^
איה ocyio 1נא 1אז pig^P yenr g־ ניט « jyny:זוי  iiyv:y>iײי icnmr־  iy e c o i:g .iאון ^ y r 'o
סשעסמאן גראםמאן — — 64.94
שוםט איהר  pcרעםםאראנט עםעןiyego ,׳  oryoאיהו־  p irזײן זיס* oyo, 1 rg ,1אך  yiyr:ic |yegnכיעםבעדם
 :ie r :g״  ;ycny:Bg T r a'yigrtDאוי iy » y n ic o iy ro ,jc o im n 15.05 1
רעדט םען תאנסםיטוצי^  ooipאיהר *יז  pc pw iary> my’nדי oa'in
ארײן אין די  im po oimgupTjrnיױ  n coyoס א ט חוג ^ן pc .דאס צייגס  oyiחוי פון tfycjyotfp m jio r g ic c jgijn im־n e n r ic o iy ro 15.74 /
 ic c o y rti'mדי םיע*1ס* אין  y^cסאפלאן o im g ie ,
ניאן ,און איהר  opeytegeװי  om line gג*ז 1נ מ ז צמוםאנד  iyr:ic |icי ד
vnigigojcp ic o iy ro — 29.71
סר»ט  pn oicאון צוריש  pcח1דט צו ^ | gךא  .g ic p 'r pcניטא  eic n |yeg.i iyayr n myo״  iyoסײגד־
זיך  — p'^gדאן זאלט איהר זויסען ,נלײכנילטיגשײט םון 1י  Diyeoyoצ o r 1״  oiyצזױי סאל iy,m &,אויף  gסוב־  o r״ ! rg i ic o iy r o ,.c ,־־־ 11.25
אז דאס איז  gקאנדידאם טאר דעל*־
 imױגיאן ,װײל  gצ 1טײ**1ן  igra'ipo p n eליסס ,נא meם  ^ e pc D iyigie icooyeic y i:io r g״ i
 ic o iy roל ^ו ק 53.50 — ----------
גאט צו ? nmאגװענשאן ,ער שםודירט  r |yegn״  pregn t ic .o y rrrn i om icfc o?ngyge p irםי 1דורך im
די קאנסםיטוציע אזם צו  |*jypדודכסא־  myr ognאסט איז נמז ג*שטאנ*ן  lieצײט  oeg op'ry;pyngגחיסע פעק ד״טש  pcשטראזם. ,
 ;c o iy rDװאלאשין 28.00 ----------
כען אן ע?זאטי;ײשאן  ^ * nm ,,eם ײ װײמצז  | icאיס*ת*לאזם  5crp'r omםיט  iypn ye>yn ,|yegrגyז gםyלט גע•
 im pcמני ^ צ g 1׳  e |yign yo^nm r iga״  pc .oiyeoyo nדי נעלם׳  ^ e״ e iר  gס .o iy r o ,.נוםסאן 15.00
ניישאן באארד.
אויפ איהר טאהרם אוים׳ן  oy |yn pc .|y r 3yo pc ngpאי 1ל *צס *נסiy5'o .o iy ro ,.n n y e o ^ y 34.50 . r'c ,jyigny) o^yocrye r'c ye*yn ,
איהר  opnyogeװי אײערער jgpge g״ תרך םיyל םיה א1ן א1יםקל^1גג צ 1די  ic^gi oeyrnoשוין *c r Dm i o 'lg o p g i «, y; DP'ry:pyng
•--------- | yn'D ic o iy ro־— 23 ^ 7
םעד קלאושםאפער זיצם םארםיטס אי ^ r^ya oiyeoyo 1דא  gaep'r pcצ pngn 1צום o’Dg ^y:gryjiyD3’c׳ וױגל־
ל r .״ iyp :׳ מ  y rרםאז ly fn c i 33.00
לײעגט ! f'^p gיפעל ,איז דאם ניס  fg'jp n pmyogiאון  ioico״ iye n preשיקט די נעלט צו oiy:''o n .
,m :g o n e
שײן  erunegװי  ccnnjgp gםיט  y^g gאױטסײד סאליטיסס סײט im
lyegn iy ay r yuymgD-n
r'n g e c ig e ic o iy ro — 61.36
?אגסטיםוציע ,װײל וױ עס  opipאױם o r ogn ogn ye*yn ,tyoent *vp^ p. ,״oyrtT m m 3ior g oiy :
 o>gcאן • gחד אויוי זײ ממײדאםען  ,oi'cywgאון  n pr^yorpyiigמניאן  eic״ D ,ly p p 'r pc iyoי y rל  pcוױיג־  .1און  n״ ^ rooyc ic o iy r o־
ס ם ״ן און |20.55---------- coT»gi
 ngeyeזײ סנזזעז צום  ,proerwrפונפט אױוי  gוײינ*ם i " i o־ | g'3vפאזים ,גיט
 e oeciey: ,pgor״iconyro a c r o
^ nogi D'lgo — — — 138.17א ״ז ם אן 1 7 .4 0 --------------- D iyigie
װי אײג*ר >ואלט גענסע*ן צו  nmװזוחןנדיג  pc bmop'iקײנ*נ^ pm
,o im g ie pcie^yn
די
שחיטה .םען װי> זיך  ogi n lyrtytencאיז  ,tyatfyrוײנ*ן  p irי*צס
שוםאן  c c r ,oim gieטשער־
2 0 .1 0 -------- icooyi .o ic o iy ro
גאנצזג תורח  yruruאויןי י*ל*ם סאםזננס ,סאםען שלאוש  iyegoאױוי  % imי א ה
 .c |coנאל 70.56 — ------- 1
ז a c r ic o iy ro ,u n y c .ירא 21.00
־— פולו תודח  >yחנל אחת•* — איז o erg iy e'im pc־ iyo'iאינטאחנס  tcoiyro ,oiceimip .eםסיס 75.74
^ואלינס?י און לץססי,
^םט  rg ,mcm oemoנאסחום זוי יער  oiyeoyo n pcצ irwyoip ^im 1תאנ־  iy 3cmאון 1 6.85 -------- oi.iiy*rc
14.46 — 'pongpc^cp ic o iy ro
שאגדידאט  n y jg cp:mק*ן  pwאל*  o^gn |yo .igr:ynש1ין yn imyn־ gTBcr icoiyro ,ly^ogp 8.40 .1
תרי״ג םצװו אױןי אויסװיעע• ,ססירט  proco^irm g igc ogn mדי סאנ״
 rgזמלן ער ז*צט זיך  f'icicפעגפעל  pc ,;y«me oyn igrjimױי  nrgױ
 pcס׳טרמגט איאם » oycy 11ען ת ר n oynאנדל*ן  pc im g im pcי*־
.*one iy
__ ; t
ױניאן ,טארשריכם pnyene pc •gr,
lyecopig^p yarn g onyor og
סױשס אויןי  gנעכטיג*? טא^  pcזיח
 pcזײ  prroiponשאטחננשאן סרסגעז•
גאנזתר  p n n io rאיז גאדניס װערט.
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״חפסים״ ,סיט די זאגענאנט* * ny&"ii ,ח צ ^יי ג װי זײ  ?yem\ im "iתאנװ*נ-
 proegnאיםער  pcחױז opge g
 ye^ynפאריהםען ױך  rgזײ  ,orm 'tm a p w i ,fgr pregnתסט *ר י 1י
?ײן  cnioניס ,װײסען אלעס ־מי  ymgo g : ag gזאך סים אוגתרמ
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ניט אן צ 1װיםמן* .ס קלצפט זיך ניט  nre gצו n
מארט צו \ gוארט ,u .יארענסאמ ,זיד*נ> oim ge |yegr y iru g mg 1זײ
ס*ן  o n t oזי ך  o m n em nmביי־ נאמים• זײ|ייס ניט lift ^ K?'n
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it* ovpרײ]9
ייפ*ז‘ *i °
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 ,pngonniw 'c yogoו מ ל מ prmerr
דאס חןגויי ר ט די םאנענם טון דער גאנדער םאםיליע
 omגעסען  n c tm w rvw p n׳| ןױכד
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לאםיר איצט בעטראכטעןיעטלאכע אנדערע ■וגקטען אױף דעם טאגעם־
ארדנונכ פון דער באםטאנער קאנװענשאן ,אזעלכע פונקטען ,װאס װערען
פון םאנכע אפילו ניט פאררעכענם צװישען די חױפם װיכטיגע •ונקטען
פון אונזער אגענדע ,אבער װעלכע םיר בעםראכטען דאן־ פון גרויס באדיי־
םוננ פאר דעם פארשריט פון אונזער ארגאניזאייע.
• םיר װעלען אנםאגגען םיט דעם ,אנעםפלאיםענט אינשורענם פ»נד*,
אדער ,די םיםטעםע פון ארבײטםלאזע־פארזיכערונג ,װאם איז םיט א פאר
יאחר צוריק עטאבלירט נעװארען בײ אונז אין דער אינחםטריע אין ניו״
יארק .גלײך פק אנפאננ װילען טיר דא זאגען ,אז םיר זײנען ניט פון די
יעניגע ,אויב עם זײנען נאר דא אזעלכע ,װאם גלױבען ,אז ״אנעםפלאיםענט
אינשורעגם“ װעט אפשאפען די צרוח פון םלעק אין דער קלאוק אדער דרעם
אינדוםטריע .דאם איז פראקטיש כםעט װי אוםםעגליך ,און אױף אזא בריי־
טע פראנראם חאט זיך ,אנעםפלאיםענט אינשורעגם״ כײ אונז קײנםאל ניט
פארםאםטען .דאם ,אבער ,איז ניט אן ארגוטעגם געגען דעם פלאן װאם
חאם בײ אונז גאנץ ערפאלגרײך געארכײט ארוש א יאהר און א ראלכ
*
׳
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צייט.
דער ריכטיגער צװעק פון ,אנעטפלאיטענט אינשורענס“ איז צו פאר-
לײכםערען ,אין א נעװיםער םאס ,די דחקות ,װאם ארבײםער זײנען נעצװאונ־
גען אויםצושטעחן ,ספעציעל אץ אזא אינדוםטריע װי אונזערע ,אין די לאננע
םלעק סיזאנם .דער נרונם נעדאנק פון דיזער ,אינשוחןנס״ איז ,אז די
אינדוםטריע םראגט אױף זיך א שולד אוז א פאראנםװארםליכקײט צו די
ארכײטער ,װאס זײנען אין איחר אױםשליםמך באשעפםיגם״ אז ױי זאלען זיך
גים דארפען אזוי •לאגען צוױשען אײן םיזאן און א צװײטען .דיזער שטאנד•
»ונקט איז ,אױםערדעם ,א ריץ טרײד־ױניאניסטישער ,וױיל עם איז די אויפ־
נאבע פון א ױניאן צו באשיצען די אינםערעםען פון אלע איהרע םיטנלידער,
םײ אץ םיזאן און םײ װען עס איז ק״ן ארכײט ניםא ,אויןז וױ װײט עם
איז .נאר איחר םעגליך.
אט אזױ האט אונזער ימיאן אנערקענט די אױפגא?ע פון דעם ״אנ־
עםילאיםענט אינשורענם פאנד׳י ,און דיזער שטאנדפונקט איז אונטערשטיצט
און גזט-געהײםען נעווארען פון דער גרויםער טאיאריטעם פון אונזערע
פױטגלי׳דער .עם איז א פאקט .אז די קלאוקםאכער און די דרעםםאכער הא־
כען דעם ״פאנד״ פון ערשםען טאג אן װארים כאגריםט און עחרליר אונ־
טעדשטיצט; זײנט שונאים זײנען כלויז געװען ,ערשטענם ,א גרופע פון
אוםפאראנטװארטליכע באלעבאםים ,װאם חאבען נעװאלט זיך  .אױםדרעהען
פון צאחלען זייער טייל צו דיזען פאגד ,און ,צװײטענם ,גאםירליר ,דאם
בינטעל קאםוניםםישע דעםאנאגען ,װאם חאכען זיך פארנוםען צו צע־
ברעכען דעם פאנד לשם קאםוניסםישע ,םצוה״.
♦
*
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אט דיזע צװײ פײנדליכע עלעטענםען איז עס פאראיאחרען נעלוננען אויף
א געוויםער צײט אפצוםםאפען די ארג ײם פון חןם ״אינשורענם פאנד“ אין
דער קלאוק אינדוסטריע .די ױניאן חאם זיך ,לײדער ,נעפונען אין אזא
לאנע ,אז זי איז ניט איםשטאנד געווען דאן צו צװיעעןי די באלענאםים
אויפצוחאלםען די אינםטיטוציע ,און זי האט געםוזט צושםיםען ,אז ביז זוא•
געז די לאגע אץ דער אינחםטריע װעט זיך פעםטער אײנשםעלען ,זאל דער
.פאגד״ א»געשםעלט ווערען.

דיזען זוטער דארף דער .אינשורענם פאנד“ װידער אנפאנגען פונקציא־
גירען ,און םיר חאפען״ אז די כאםםאנער קאנווענשאן וועם זיך אויםשפרע•
כען צום נוגסםען דעם פלאן ,אז די נייע אדםיניםםראציע םון־דער אינטער־׳
נײשאנאל זאל געםען שרים ,אז אזא םיםםןום םון ארבײםסלאזע־פארזיכע־
רתנ זאל צוריק אײננעפיחרם װערען נים בלויז אין קלאוק םרײד פון ניד
יארן .נאר אװך אין דרעם םרײד ,װאו די קאםוניםםען חאבען עס אינגאנצען
טאדשאהערט גאך אייחןר עס חאם אננעפאעען צו ארכײטען; אח אױך אין
אזז^כע שםע1ם וױ פילאדעלפיע ,שיקאנא ,באםםאן אח אץ אנדערע צענ•

םערס ןןאו אונזער יתיאן חאם קאלעקםױוע אנריםענםס םים די באלעבא־
םי * ד>ןד כ^שפיל אין קליװלאגד ,וואו אונזער יוניאן איז געלוננדן אײג־
צושטעלען ,גיט בלױז א .ט ײם נאראגםי״ ,נאר אויך א פארזיכערוננס פאנד
פאר אלע ארכײםער אק ם רי ^ אפילו פאר די ,װאם ארבײיםען אין ' די
 mקאנםראג^אר שעפער ,צײגם ,אז םען קאן אז ^ ב ע פראקםישע רעפארםען
י חדכפיחרען אין יעדען םארקעט ,װען םען ב אז ע ם כלױז חן ם ריכםינען
י גייםט און דעם ריכםיגען כליק אויןז די אױפנאכעז »ון חןר אינדוםםריע
^ לנבאי די ארגײטער װאס םוזען כלויז פון איחר א לעכען טאכען.
דאס וױדעראײנשםעלוננ פון די .אנעםפלאיםענם אינשורענם פאנדס״
״  rאונזערע קלאוק און דרעם  o r n oאין נױ יארק ,שיינם אונז צו זײן
פױיל פון דער אלנעםיינער אױפכױאוגגם ארבײם פון אונזער ױניאן בײ
‘ ־ םאםענט .עס ותןם פארשםארקען אונזער ארנאניײײיע אץ אלנע־
*־ װעט פאר אונזערע ארכײטער שאפען א חילפם־קוואל ,װאם וועט
ועחמ די נױם פון »ילע » ז יײ אין א צייוט ,ווען׳אזא הילף איז
נױסױג את איו דאפיר דאפעלם װיכםינ.
*.
*י *
 a .ןונליפע *ר  0נע  psקאנםםחקםיווער יתיאףטעטיגקײם ,וועט די האנ־
— ןן .אק נאצוג »ו דער װיחןר אויפלעממ פוץ דעם
 ----------איז אײמעשםעלם געווארען אין דעם ניריארפער
אין  •4 « 4און איז נל ײו ,נאכדעם אױך עםאבלירט נעוואחןן אין
וױיםען

אין ;אנצעז טרײד ,װ אל• חײגט צו טאנ די פראכלעםע װי אזוי פטור צו
װערען פון די חונדערטע מעריםדינע סקענ״ שעיקעלאך אין נױ יארק אדער
איננאנצען שוין ניט עקזיםטירט ,אדער טעחר וױ חעלפט נעשליכמעם גע־
װארעז•
א פאקט איז ,אז דעם עדשטען י%חר חאט טאקע דער לײבעל געםאכט
אויםנעצייכענטען פארשריט • .נאכדעם איז ,אבער ,אנגעקוטען די קאטד
ניםפױשע םגפח און חאם אין םשך פון אײן יאחר אזוי פארסאבאטאזשע•
װעט.די גאנצע אונטערנעםונג ,אז נאכדעם ,ווןןן זײ זײנען שױן פ ק .ד ע ר
יוגיאן פארטריכען געװארען ,איז פאר דער ױניאן שוין ••שוט אומםענלין
געװען די לײכעל טעםינקײט גלײך צוריק צו ריארגאניזירען ,און דער רע־
זולטאט דערפון איז ,או כײ דיזען םאםענט עקזיםטירם דער ,פראסאגיס״
לײכעל אין דו יארק םעהר אויפ׳ן פאפיר וױ אין דער װירקליכקײט.
s e e
די׳האםוניסטען האבען פארםאבאטאזשעװעט דעם .םראסאױם״ לײבעל
טיט דעם אױםרײך ,װײל עם איז געווען ,קלעס־קאללאבארײשאן״ םיט די
באלעבאטים .דיזע אידיאטישע ערקלערונג איז;,אכער ,נישט נאר געװןזן
ניט אםת ,ע׳ם איז אויך נעװען בלויז אן אנשטעל .דער ,פראסאניס,׳ לײכעל,
איז ,בעצם ,א ױניאן אונטערנעםונג ,אן עחרליכע ,פעםםע כײטש איכער די
הע• פון די םקעכישע עלעמענםען אין אונזער אינדוםטריע; ־אױםער דעם
װערט דער ״פראםאנים״ לײנעל פארװאלטעט פון לעם דזשאינט באארד
אװ סאניטארי קאנםראל ,װאס האט אין זײן פופצעחן יאחרינען עקױםםענץ
באוױזז ,אז עם ארכײט עהרליך צזם גונםטען די ארבײטער און די ?1ע״ער
און לטוכת דער גאנצער אינדוםטריע .דער ,פראםאנים״ לײכעל חאם
ניט דער ױניאן און ניט די ארבײטער א םענט נים געקאםט ,און חאם
זיך זעלבםטשטענדיג אױפגעהאלטען ,און האט ,אױםער דעם ,זיך טאר־
שאפט די שטיצע און די םיםהילף פץ פילע עלעםענטען אין דער נעזעל־
שאפטליכער םײנוננ ,װאם זײנעז געװען פאראינםערעםירט אז פרױען קליי-
דער זאלען פראדוצירט דוערען אין רײנע •,אנשטענדיגע ,און דאס םײנם
טאקע ,ױניאךשעפער.
דער אטת׳ער םאטיװ און אבזיכם פון די קאטוניםטען ,װאם חאכען
דעם ״פראםאנים“ לײבעל אזוי געםײן םארםאבאםאזשעוועט ,איז געװען צו
צונרעכען אץ צו דיםקרעדיםירען אלע קאנםטרוקטױוע אויפטואונגען ,װאס
דער טרײב־מניאן פיהחזרשאפט פון דער אינטערניישאנאל און פון דזשאינם
כאארד איז געװען געלוננען אױפצושטעלען אין אונזער אינדוםטריע ,צו
פארפילען די גאנצע ױניאן אטםאספערע םיט יאוש און פארדאכם ,כדי.
אז זײ זאלען שוין שפעטער קאנען אץ אזא אטםאספערע דורכפירען זײעכ
אוםנליקליכע אװאנםױרע ,דעם דזשענעראל םטרײק ,װאס זייער פארםײ
חאט אזױ שםארק געגארט דורכצוםירען אויף דעם חשבון פון אונזעחן
.
קלאוקמאכער.
♦
*
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דער ״פראםאניט״ לײכעל םוז ,אבער ,און דארף װ״דער עטאבלירט ווע•
רען אין נױ־יארק ,אין אונזער גרעםטען צענםער ,און פץ איחם םוז גע־
שאפען װערען א טעכטיגע וואםע אין די הענט םון דער ױניאן ,א געזונ•
טער בעזים ,װאם זאל העלפען אויםקערען פון אונזער אינדוםטריע די שםוץ,
װאם האט זיך אין איהר אנגעקליבען שוין זײט יאהרען און יאהרען. .
 .מיר האבען א ביישפיל אין באםטאן ,א פארהעלטניםםעםיג י קלײנער
צענטער ,װאו דער ״פראםאניס“ לײבעל טוט אויף אויםגעצײכענטע ארבײם.
םיר װײםען שוין ,אז צװײ פון די נרעםטע דעפארטםענט םטארם אץ כאם־
םאן האכען באפעלט זייערע• ,באיערס״ אז זײ םוזען דוןרבאוים קויפען
קלאוקם און דרעםעס כלויז םיט׳ן ״פראםאנים“ לײבעל .דער כאםטאנער
ח ש אינ ט באארד פיהרט אז איצט א םפעציעלען לײבעל קא *6ײן איכער׳ן
נאנצען שטאדט ,און עס לאזט זיך גלױבען ,אז גאר אין דער גיכער צר
קונפט װעלען אלע באםטאנער םטארם זײן נעצװאוננען ,אונטער דעם ד ת ק
פון דער געזעלשאפטליכער םײנונג ,צו םארקויפען בלויז גארמלדנטם ,װאם
האבען אױף ייך דעם ױניאן־םאניטארישען ליובעל.
,־׳■ דאם װאם באסטאן קאן אויםטאן ,קאן נאםירליך ,אויך נױ־יארק אויפ־
םאן ,ווען די זאך זאל װי געהערינ ארגאניױרם װערען .עס װאלט געוועז
פשוט א פארברעכען ,אז אונזער ױניאן זאל בײם ערשטען גינםםינעז טא־
םענט דיזען װיכטיגען און װײט־גרײכענדען נעהילפם־טיטעל נעחעריג »
קאנטראלירען די שעפער װידער ניט אײגשםעלען אין אלע אונזעחו מאר־
קעטם .דאם איז א װיכטינע קאנװענשאן פראגע צו װעלכער די דעלענאםעז
װעלען זיך דארפען.באציהען םיט נעהעריגער ערענםטקײט.
*
*
*
און איצט קוםען םיר צו צו נאך א ױניאן טעטינקײט ,װאם די קאנ־
װענשאן װעט םוזען אױםנעמען טיט אויפםערקזאםקײם.
אונזער אינטערנײשאגעל חאט צװעלף יאחר נאכאנאנד אנגעפיחרם א
בילדונגם ארבײט ,װאם האט געלענט דעם פונדאםענט םאר דער ארכײםער
כילדונגם־כאוועגונג איבער׳ן נאגצען לאנד או; האט פאר אונזער יוניאן
געשאפען םויזענדער פרײגד צװישען אלע אנדערע ױניאנס און *וױשען די
בדײםםטע שיכטען פץ געזעלשאפטליכען לענען .די קאנװענשאן װעם,
װארשײנליר׳ אויך הײ־יאחר .קרינען א כאריכט פון אונזער גילדונגם
םעטינקײט אץ דעם אלנעםײנעם באריכם פון דער דזשענעראל עקזעקוטמו
•*nKpi
לאםיר דא פאראױם דיזעז װארט זאגען :עם וועלען זיך ווארשײנ־'
ליך צוױשען די דעלענאטען געפינען םאנכע ,װאט װעלען זיץ נעגוינט׳
דיזען בילדועם־רעפארם חײ־־יאחר טעהר קריםיש צו כאטראכטעו און אין
איהם זוכען חםרונות .זאלען ,אלזא ,דיזע דעלענאטען אץ זינען חאבען,
אז דער עדױקײשאנעל דעפארטםענט ,צונלײך םיט אלע אנדערע דעפארפד
טענטם פון אונזעך ױניאן ,האט אץ פארלויןן פץ די לעצםע פאר יאחר גע־
ליםען פח םיםעל־טאננעל ,דאפיר וואס די ױניאן איז געווען געצװאוננען
זיר כםעט אינגאנצען אפצוגעבען םים׳ן קאמז געגען די ױניאדברעמןר,
און דאם חאט ,נאטירליך ,געםוזט באגרעניצען אלע אנדערע טעטיגה ײםמ
״  rי ״
* *
וױ וױכםינ זײ זאלען נים זיץ.
•
*
•
די באםםאגער קאנוועגשאן וועט״ אבער• ,טוזען שענקען אתזער ביל*.־
תנג tם ארבײם פיל םעחר אויפםערקזאםקײט ,אץ אט צוליב וועלכען נרוגם;

פחיאײר צזיאחר ײעים [«ל*ז קלעחרער אץ קלעחרער אז אונזער אר־
גאניזאציאנם־ארבײם ווערט וואס װײסער אלץ ענגער פארכתדען םיט
דער כילדתנם־ארכײם װאם די יתיאן פיחרם * Wיױסעז אונזערס ארכײסעד

^ Mרײדעטײגווע^munaBc^rי ^
>3יי»f».If,

געוויםע עלע מ ענ טען  p sםרייד־
אלס א נױםןןל
וױ א ױך »ז
םיר זױלעז דא זיך ני ט

ןױאנס־ארכיים ^וויעעז חןם גרױסעז ייון ױיעם •דױען

ח איס א ק איץ איי מי ױנג ען אין אתזערע שע»ורian .
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בין געװען בײ דעם .האי?ג״יעהרי?יכען
םיטינג פון דעד• *קאחגםיע םיז
טישע װיסענשאםם ,װאס איז םארגעקױ
סען מיטװ^ך ,דעם 11סען *•ריױ .דרײ
זיצונגען  7יעען מװעז— צװײ זיצוננען
םיט פארטראגען א\ן דוסהוסיעס .דאן «
באנהעט םיט רעדעס ,ניט די געװײנליכע,
די באנא>ע באגסמט־רעדעס .אילע מאר־
טראגען און רערזנס זײנען געווען איבער
עקאגאםי^ע פראגען .די אקאחנםיע םון
^Bליtiיש  vװיסענ^אפט האט זײ געװיד־
םעט איוזר גאנצע איצםיגע פארזאםיונג.
די עחמסע זיצוננ האט זיך םאתוםען
םיט׳ן פונק^ — ״זאלען די קאורטס .די
*אנד־ג^ריכטעז און סטײמ־געריכטע 4רע־
עגיגים .אדער םריײ
גויןירען
װייצינע אגעגםורעז זאילען םאר דעם זײן?״
די צװײםע זיצונג האט געחאט דעם •ונקט
— ״טרײד־ױניאניזם און די מאחצידענע
ארבייטער-םארטחנטער*אפםעז אין םאב•
ריקען /די באנקעט דעדעם /װידער ,זזא־
בען ארומגענומען ^דעם פוגקט — ״ די
איצטיגע אעדוםםריעלע גױטעך .איך
אז די לעזער םון דער ״׳ג^רעכטיג־
קײט״ זעהען ״&ױן םון דעם; אז בײ דעד
אקאדעםיע םון נא^יטי^ע װיסענשאפט
$יעען באריהרס געװארעז אזע^כע פרא־
גען״ װעילכע זײנען זײ נאד^ענם ,גאר און
גאר נאהענט ,אאס ױניאךיצײט נאהענט,
אלס סיטג>ידער אין דער ארבײטער כא•
װעגונג גאהענט.
די םארםראגען ג ײ דער ער׳עטער
זיצװג זײנעז >עװען איבער די םאמעג•
דע געגעדפטאגדען. :די םאסטען װע>״
כע מעז איז דערגאנגען וועגען דעם צױ
שםאגד אי^ דער קוייען אינדוסםריע און
װאס זײ װײזען פאר אנחןרע אינדוסט־
ריעז ; װאס איז םיט׳ן קאנטרא?! םון
הזןכסטעז געריצט אין *אנד איבער דעם
געברויך ׳םון איגדדמאנק^#נם איז אי ד
דוסםריעילע צחאםענ׳צטױסונגען ; װאס
װעט נ אן ^וערען םון׳ם אי ג ד ד פ אנ ^ ך
םבו> אין ארבײםז]ר און באילעגא£7
םכסוכיםן רערצו איז בײ דעחע^בעד
זיצוננ צוגפמטעים געװארען רעפערא־
טען איבער דעם געבתיד.םו} אן ״*וכד
פארטײאי^ער םאמעערי״״ איז אינדוסנר
ריעילע םכסוכים ,איבער אינתסטריעצע
םאסטעךאויספאר׳פעגעז אצס יאן אויפגא-
בע פאר וז־ער רעגידונג ,און איבער דעם
װאט עס איז אזיפנעטאן געװארעז םון
די נעזע^פאפטעז פאר אינחסטריע^ע
םאקטעז־אויסםאר^ונגען איז ענגלאנה
דאז איז געקוםעז די צװײטע זיצונג
איןזרע נ^גענ^טאגדעז זײנען געװען ן
א װאיתוננ צו בײדען ,צו ארבײטסעע״
כער און צו ױגיא״נם ; ערםאהרומעז םון
ארבײטער-םארטרעטער^אםםען איז די
פעקינג־־הײזער םוז די פצײמ־טראסטעז ;
סאאפעראציע פון יזניאנס און םאבריק•
םארװאילטוגנען אין דער אײזענבאהךאינ־
דוסטריע ; ־די ^טע^ונג םון די אסערי־
תאגער יוגיאנם צו רי םא>־^ײחןנע גע•
וע^טאפטען פאר אינדוסטריעלע םאהטען
אויספאחצונגעז .בײ דער דרימער זײ
צונג .בײ רעם באנקעט ,זיינעז די רע״
דעס >עווען..א'מיז  6ך \זבל טון א*ץ
װאס איז םאמעקוםען םריחער ,פון אצץ
װאם איז דיסקוטירט געװארען דורכ׳ן
,
• .
טאג•
• • #
די םארטראגען זואבעז ארויסגערוטעז
דיסקוסיעס .עם אי? געװען אראנזמירט
ורער עס זאצ טיט די דיכ«ו6יעס אוים־
טרעמען .די דיסקוסיע בײ ד5ר עחפטער
זיצוגג ר.אט חוי*םזעכ>יד ארויםגערו&ען
זועצכע איז אעע־
אויטמעחןזאסתײט,
םיהרט געווארען טזן םאוים חיצקװיט\ .ײ\
אויטםריט איז נעיצזגן אין ח*ר אינ•
דדפאנ^אן־פראגזג איבעריג צו רער־
צעה^עז די צעזעי &ון דער ^ ע ב ט י ד
קייס״ ,װאס זײן ^םזןצמג איז געומן.
פאר די אנוועזענדע בײ דעד םאתאם־
^וגג פון דער אקאדצםי^ »יז •א^יםימע
װיסענ^אםם איז חיצמװיס׳ס רעחג אויף
ניט נעװעז נײ .חיי^וױם ,אים ױ^אך
אדװאסאט און סאציאציסםימער םיח-
חנרי איז גוט באקאנם אין די •niD r
רענדע ארײז 4#ןסײנער 1זאט ,טאר•
שטעהט זי ה גיט ערװארטעט אז חיצח•

יױט זאיל ם&כען .א װעילמןן עס איז
קאספדאםיס אין דער איגדדן^אג rpאן•
פראגע ,ם׳האט געוואוסט ,אז ער װעם
צוהאםערען די גאנצע איגו־דפאנקשאן־
אידעע; וחגט איזזר פאנאנחגרנעפען
אזוי ,אז עס װעט ;יט בילײבען קײן
צווײםעצ אז פאר דער פרײזזױט אין
יאנד איז זי א םורא׳דעער בימדפ ,פאר
דעד ארבײטער כאװעגונג איז זי א סיע־
ציעילער אוםג^יה ,און פאר געזוגט-האצ-
טעז אעדזסטריען איז ױ * מגאיע
רםואח .ד$יך ׳ האט םעז זיך צו איהם
גאגץ נאזונז׳־ערען
צוגעהצרם טיט א
אינטערעס .וואס איז געװעז אין דעם^'
די טראגע איז טיר פאמןנטםערט געװא־י
רען ׳&יעםער ,בײ דעד באנקעם־זיצוגג,
ווען עס האט גערעדט פדאםעסאר פע־
?יקס .פרענ^פדטעה איך דאחי ,אבער,
םײהער איבעתעבען פון׳ם גרויסעז אינ״
טערעס װאםו אן אנדער םארםראג האט
יארויסגערוםען — דער פארטראג פון
פראפעסאר װימיאם ם^ .ײזערסאז .דאס
איז געװע^ זײן געגענ׳מטאנד ,אט די
פדיחער דעדסאנטע ״װארנונג צו בײדען,
צו ארבײטס־געבער און צו דײײניאגס״.
ער ד.אט בערערם װעגען ״קאמפאני יר
גיאנס״ .זײז אױםםאסונג איז ניט די
געוועהנציכע ,אז ^האםיאנײױניאנס״ זײ־
נעז ״סמעב־נעסטעז״ אוז דערמיט קען זיך
שויז עגדיגען דער אינטערעס צו זײ .ער
וזאט אנגצװיזעז אויוי פאתטען װי םון
״סאספאני ױניאנס״ האבען זיך ענםװײ
>זעלס םאבריק־ארגאניזןןציעס אונאבהע:״
גיג םון די ארבײטם־געבער .םאראן םאר־
שײדענע טייעז־ ״קאםיאגי ױניאנס״ .איין
טיפ איז די וועלכע איז גאר >ןײן ארגאגײ
זאציע גיט ; איז גאר א עילד םאר חנם
ארבייטס־געבעד אז ער רזאט כ^וםרעט א
באציחוגג צו דעם קאלעקטױו ארבײםער
אין זײן םאברי? .אן אנדער טיו איז די
ווע^כע זןויבט אן שוואך ,אבעד* װאש
װײטער װערט זי א בויט׳ער  ,אויסדרוק
פונ׳ם \)ילע\ םון די ארבײטער צו האבען
 #עיעס א דעה״ אין די םאבריק־יאראנד־
קעט אח אין דער באמםיםונג.פון אר־
בייםם־באדינגוגגעז .דד .צײזערםאנס זואר־
נונג צו די ארבליטס־געבער איז געװען ,אז
םיט קאמיאני ױניאנס״ ווע>עז זײ ניט
אױוענדען די אויםגעוואכטע >וסם בײ
ארבײטער צו םאהנען רצכטע אין זײער
אינדוסטריע פאר דעם ירײז םון ם>יכמען
װאם זײ זזאבען אז דיזעיבע אינדוסטריע
זא> זײן •ראדוקטיװ .זײן װארנוננ,
װידער צו ױניאנם איז געװען אז זײ דאר־
םעז אנהויבען סוסעז אריוי ״חאםיאני
ױניאנס״ ניט װי אויזי אז *אבסאילוםען
שונא״ נאר װי אויוי אז עױפטען ^ריט
צו אדגאניזאציע איז דער אדער יענעד
&אבריס ,אין דער אדער יענער אינ־
דוסטריע — ארגאניזאציע װאס םווי־כצ־
סחי .זועז אנגעװעגדעט א גוטע מעטאדע
צוצו^ומען צו איהר T t W ,פון איהר
אוים>אזען גוטס .גו ,דר .צייזערםאנ׳ס
בעהאנדצען די ^קאםפאני ױניאן״־םראגק
איז אויך ניט געווען תרכאוים גײ .״קאכר
•אני ױניאנם״ ווערען מױן א?וי דיססױ
טירט די צעצםע עטציכצ יאןזר .דער אינ־
מעחנס צו דר .צײזערסאנ׳ס םארטראג איז
אבער געוחנן אונגעחויעה ■ונ?ט אזוי וױ
ביי חיצקוױט׳ס רעחנ ; ניט די געבראכטע
םאקטען האבעז געוועקמ דעם איגטערעס,
אויר נייט די צוג^ידערועען םון זײ און די
געדאנקעז^טצוםעז .װי חגר נאננ מון
זײעחנ געדאנסען האט גיט געהאט א
 vrotsnpצאגיק ,איז אבער געוועז o m
*  m y ijװאס זזאט געםאהנט אויפר
אנדערמ״
סערסזאסקײט .דער
איז געווען איז די צוהערער א*ײז.
• • •
/
א אינטעלינענטע געזעלשאפט האט
זיד צונויםנןמלימז ,און דורך איהר איז
נעווען צו זעזזן ,אז  aז*רנ ,א נרויםע
זאי^ נעחםט «רזם  nדיינתעגדע אמע־
זײן םים׳ז עלאנאםי־
ריהא .װאם
שען לעבען אין ל*נד אחן  .נעחערינער
־ארנאניזאציע — ארגאניזאציע פון אלע
סלאסען אין׳ם אינחםטדי׳ןלען לעבעז?
װאם וועט זײז טיט׳ן געזעלשאפםליכעז
לעבען אין לאנד אחן א נעומרעעד א״נ־
*רתונג «ז ו־י גאנ*ע װטששאפט איז
לאנד זאל אנחויבען באטראנט־צו.ווערעז

די קאנװענשאן וועמ סוזען כאםראכטען די פראנראם פון אוגזעי גי ד
מנם־ארבײט אין ךי פוםענדע •אר יאחר *ון דיזען נייעם ברײםערען
 » ^ ^ •aw raswל א ר ^ א י ז א » ^ ג ס-א רמי » 8זעי־
וטאגדפתקם
ע םיטלען -----------
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אז זי געהערט צו איעםען ,און גיט
עי ע ס וואס קען גאר זײן א דינסט צו
א ײנ צ ע מ ע ? װאס װעט זײן םיט׳ן קוינ״
טורעיען יעבען אין לאנד ,אויב אלע״
מענס םוחות װעלען םוזען כסדר זײן
םארגוסען םיט דער םלחםד .פאר « םעהר
געזיכערטען עקאנאסישען לעבען Vדי
דײנשעגדע אםעריקע זוכט אן ענטשער
אוי1י ־די פראגען .װען םיםנלידער און
געסט -םדן דער אקאדעסיע םוז י א לי טי ^ ע
װיסעגמאפט ןזאכעז זיך -פארזאמעילט צו
הער^ז װאם איבער די עקאנאםייןזע פרא־
כילעםעז איז לאנד .זײנען צי אויבעז־
גזךפטעילטע םראג ען ,באװאוסט צי אוט־
באװאוםם ,געײעז אין זײערע געדאנקען.
דורך די דעדעס און רעםעראטען האבען
די םדאגעז נאך םעה׳ר ^ארפק ײט באקױ
םען .םויצען אויסדרוס איבער זײ האט
געגעבעז פעליקס פרענקפו־רטער.

• • •
ם׳איז םאר דעם געװען א ספעציעילע
געאענענהײט ,א צוגעטראפע^ער םא-
םענט^ טאר איהם האט^ גערעדט ב.
סיבאהם ראונטרי ,טון ‘ענגלאנד ,א םיט־
גליעדי טון דער אינתסטריע^ער פאר־
שונגם־מאםיסיע^םון דער בריטימער לײ
בעראלער *ארטײ; ער .האט טאסע דעת
צעהלט םון די ארבײטען םון דער קא־
םיסיע ,צו װאם םאר א שלוםען די קא־
םיסיע איז געסוםען .דער וןוי^ם־שלוס
איז .אז נאר זוען יעדער ארבײטס־געבער
וועט אנעיקענען אז איז זײז טאבריס
םוז זיין אן ארגאניזאציע םון ארבײטער.
און די אהגאניזאציע װעט זײז א פדײע.
א זעצבסטעטענדיגע ,און ער ,דער אר־
בײםס־געבער ,װעט זוכעז קאאפעראציע
םון דער ארבײטעױ ארגאניזאציע גיט
דוק^ו טאר זײנע אינטערעסען ,גא^ פאר
דעם װאױלזײן טון אילע באטײליגםע אין
דער םאברײן — עחצט דאז ווען דאס
וחגט ױי\ אנגענומעז איז דעד גאגצער
אינמסטריע .פון ענג^אנד ,װעט די ענג־
ל'שע אעדוסטריע זײז באםת ערםאלג•
רײך .די םאחטונגם^ארבײט םון דער
ציבעראצער ^אכאסיע טיט איהרע ^^זס־
ציחומען אלט רעזולםאט האט געצ^יגען
גרויט אויםמערקזאסקײט איז עננ^אנד.
רי אינדוססריאליסטען טון לאגד זײנען
ניט ארויסגעטראםען געגען .פעליקס
טחונתםורטער זזאט זיד באנוצט םיט דער
רעדע םון דעם ענגלעגדער ראונטי .און
פתבידט אנװײזען װי אזוי מען זואלט
זיך אין אםעריקע באצויגען צו אזא קא־
םיסיע .־םרענתפורטער׳פ חנדע איז גע־
װען אז אג^אגע אויוי אמעריהע .דאכט
זיך ,אזוי םיצ ארצאניזאציעס אין׳ם אינ־
דוסטריעצעז לעבען ־טוץ אטעריקע ,און
קײן אםת׳ע אתאגיזאציע איז איז די
אימייװידואיליזם
אינתסטריעז ניטא.
העדמוט; און א ברוםאלער ,א זזאלד
מנײדעגדער .דער אטעריחאגער מרײד־
ױניאניזם מיט אצע-זײנע ביטערע ?עם־
פע און אוטצעהלעע חרבנות .איז נאך
אין׳ם אינער^יכעז צעבען פון די םאברי•
 \vpניט ארײנגעדרונגען — אםימ אין
די אינדוסטריעז ,איז װעאכע די ארביײ
טער זײגען ארגאניזירט .זײ זײנען םעהר
דחיםענדיגע ארגאניזאציעס .איז די
טאבריקעז גוםא בא^י סעז זײ גאנץ װײ־
נמ .די אםעדימאנער ארבײםס״געבער
זוכען גימ סײ\ קאאועדאציע םון די יױ
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כ׳האב געגוי באאבאכטעט די ארופי-
גע ׳צטימונג בעת פראפעסאר םיענקפור•
טער האט גערעדט. .ער האט די םאר•
זאםלו ::דעדהױבעז צו גאר א מעדקוױר-
דיגער איגטעציגענץ .איר האב בעת
םעשה ,אבעו /אױך געקי?ערט װעגען ארנ•
זער אינטעילינעגץ גופא — די אמעדיקא•
נער איכטע^גענץ ,װעילכע איז •ראגחף
םיװ ,װעאכע פאסט אױןי סאציאהמ םרא-
געז מאדערנע ,װ^עדטאפטליך ,אין א
סאציאליסטי^ען גײסט זאגאר ,אט די
אינטעיליגענץ ,ויעילכע האט געקענט זײן
א פיזזרענדע קראםט איז >לא:ד ,װעז זי
אלײן כאטמ װאיט שאאפעדירט צװמזען
זיך דורך ארגאניזאציע...
)גאך אן ארפיקעל װעגען דעם אין
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םון םיציפ קורינסקי.
אונטער דיזעז טיטעיל איז עחפיגען
א בראשורע ,וואס די פראפאגאגדע ביױ
.רא םון דער  .אינטעמעיטאנעיל האט
ארױסגעגעבען םאר חנם :עברויך און
נוצען םון אוגזער םעסבעריטיפ ,גע^ריבען
םון פיליפ יןורינסקי ,א םיטנליד םון
סטעף םון ״געירעכםעסײט״ די ברא־
׳פורע אנטהאאט  J .0ארטיהלעז ,׳ײאס
זײנען נעווען״געדרוקט איז ״;ערעכטיג•
סײט״ אאם סעריע איבער די עלעםענ״
טארסטע פוגקציעס אודאױ&גאבען פון
׳
א ױניאן.
די נרא^ידע באהאנדעלט די אויפ־
גאבעז םון די לאקאל עקזעקוטיװ
באארדס אין זײערע םונסציעס ,מיט
דער ארבײט יםון דזל5אינט באארד ,װע־
נעז ידי סאנװענ׳פאנס און װעגעז די אוים־
גאבעז םוז די הויפט באאממע ; װעגען
פאר^«ידענע טארםען םון טרײד־ױנייא־
ניזם און ןײער אנטװיקלוגג .די ברא-
?&ורע באשענט אויך דעם לעזער םיט
רי אאע אנחגרע אינסטיטוציעס פון דער
אינטערנןךפאגעל  :מיט דעם ױניטי
העלטח סענטער און מיט אונזער זומער
היים ,די יוניםי זזויז.
די בראיפורע איז אננע^דיבען פא•
פולער און 4םארשטענדליך םאר איעצזען,
װאס װיל זיך באהאנעז טיט די עיעמענ־
טארסטע אויפגאבען םון אונזער ױניאז.
עם איז װע^ענםװערטה ,אז די אקטײ
װע םיטגלידער אוז םעסבערם &ון די
עלןזעקוטיװ ?אםיטעם זאילעז זיך באחא־
גען םיט נעם סאטעריאיל ,װעלכער װצט
פאר זײ באמטיסט האבען א ■ראקטײ
מען איגטעחגס .׳די בראטורע איז צו
באהוםעז איז די אשיסעס• םיז *ל  vאינ•
טערנזרמאי״י לאקאלס איז גיז יארק און
איבעד׳ן צאנד.
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פון חעניר אקערםאן. .
םארװאם פיגקלען וױיט די שטערען »זױ חעל« ,זוי העל ?
פארװאם קוםט דאם גליק נים קײנםאל צו םײן שוועל ,צו םײן שוועל ?
פארװאם בלױעט־זיך גאגיגען אזוי בלױ ,אזױ כלוי?
פארװאם את ,װי חארבםט םײן לעבען אזױ נרױ ,אזוי גרוי?
םארװאם איז די זון בײ שקיעח אזוי רױט ,אזױ רויט ?
פארװאם װעט ניט װײנען קײנער נאך םײן טױם ,נאך מיץ טױט ?...
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עםונגען ,װאם >זאלען זיו צופאםען ציו דער ■סיכאלאניע את די לעבענם
.
.
וומשטענדען פון דיזע ארכײםאריגס.
אין אנדערע ווערטער חייסט עם פשוט-,אז אנשטאט א ,לוקםום  ,װערט
!ײנט אונזער בילדונגם ארבײם א נויםווענדינקײם אץ אןנזער ארגאניזא־
׳יאגם־לעכען  :עם ווערט א גייפר םיםעל וױ אזױ צו אגםוױקלען נייע אי־
יציאטױוע און פיחחןרשאפם צוזישזןן אן עלעםעגם א ד ביי מ עי׳ ײ ^ ײ א ®
יך כיז איצט וױינינ וואס צוגןןחערט צו חןם טרייד־ימיאגיסמישעז װאדט.

—

)גןםיצעז(

גיאנט ,אפילו װען זײ אגערקעגען שוין
די ױניאנס .די גע׳טיכטע פון דער אםזד
ריקען יפ;ודערײל8אן אװ לײבאד איז די
געישיכטע פון פארזוכעך אױןי טויזענט״
אוךאײן װעגעז אײ:צױשטעלען ארגאגי״
זאציע און אינדוסטריע ,אבער^די אר-
בײטסגעבער װייען פון דעם ניט הערען.
הערשט כאאסי איז אמעריקאדישען עסא•
:אמישעז יעבען .א צו^טערו;;ס־גײסט
׳שװעבט אחם ,און װאס עס יטאםט זיד
פאר׳ז װאױלזײן םון פאיק חײ;ט ,װערם
באיד םארניכטעט מארגען. ...
# • #
•

)לאלא׳ן א םתנה(
דיץ נאמען לאקט םיך ,װי דער שאל פון פאםםוך׳ם הארן,
װען ד״ םשערעדע פארםאג ער זאםעלט אײן.
קען איך ניט דײן נאםען חערען אץ תוזיג זײן.
דיץ נאםען לאקט טיך ,װי דער שאל פץ פאםטדו׳ם הארן
אין די לױםערע און דארפישע קאיארען,
ווען ז* זון געחט אויף אין ראיעז ״יין•
דײן נאטען לאקט טיך ,וױ לער שאל פץ פאםםורם ךוארן.
וועז ךי טשע ד עדע פארטאג »* ואסעלם אײ
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ווער אוז מיט װעמען ורל מעז שלום
אין דער ױניאן?
װאם דער עלעקשאן אין ל»ק»ל  2האט כמוױזען און װ*ם די «י»ו «]1
*ו׳שפאדםען דעט לאקאל  2םיינט אין דער וױרקליכקײט.
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חייט »ײ שנמלען  » fi«nimגענ׳נן ■1ינ•
»יו םיז יחרות ,נױרפסראטיים >»ג»ן
דעם •ריגצי• פח  ,r v r t v o nװאס
 tjtאײנגצפיאנצט ג ײ רי אידישצ מא•
ס7ז ויגט זײ חאבוז נצחאט וײצר א^•
גען לטגד  twוײצר אימעגעם בית •
חםסדש .און י מ טוט מצז איז גאטען
פון ױדאגיזם ,ױגסט טזױ וױ די יצזױ
איטען האבען טיע חצעות אוגעטאז
אע׳ם גאכמן פיז דעם  #צים״ ,איג׳ם
גאמען םון זייער םטלשען גאט .דאם
אונערשרא•
חאט געטײנטp « ,
מג ע ווצרנמנר ,וחןר צם גיט  vשטים
נעגצן דג מינ׳ *ז — מײגט  vשטים ם*ר
שיום ייז הנר יוגיא! v .שיום מיט
 vנעױנרזי וואס חאט סארויטירט דער
מגיאז ב^ז״ן בייז און  r ip vפױט די,
וועלכצ וױלצז  vריינע צחרליכע ױניאן.
טוױ וױ די גגצדיגע חעיעז םארשסעחצן
״אמר n tv ,אינטעליגענטע מיטגלידער
וחנלצן בטגרײמעץ וײצר כונח און וועיען
וײ ?אגען tv ,ױ' זאלעז אױפחצרען TI
אנצונצטצן גאט״ם קריווחנ ,דאס הײסט

און מען האם דאריבצר חנם ראקאל V
 pcפיליפ קורינםקי
נאכוען גענעבען מעססיהא .אין כמנקס1״
די פארשידענע פאסירונגעז א*ום ?א איז ארע םאר «} אגחנר אױפשטאנד,
רעם לעצטעז  tv rp ryהאט ארײנגצװאן
דאריבער האט רער יץ f i ,ppm w
םען  vחשד בײ  tm rבאאבאכטער ,בי' רער צוגאטעז װאס ער תאט גענעבען
יעדעז םײיעז ױניאךםיםכייד tv ,עס דעם לאסאר  2אין «ן אױסגעצײכענטצר
דייסט זיך צוױס צו קלםעז  pvדער ױנ־ פארגלײך .י
יאז  vבינכתי םענשען ,געגעז ײע?כע י־
פארוזאס האט אבער ,פרעגט זי ה
סלאוק און דרעסימכער און איבערהױפט ראס םעתםיקאנער פאיק זונה״גצװצן צו
רער ®ראגרעסױוער טײל םיטגלירער פון זײן ארע םאל אין אויפשטאנדע? ,ױ י ײ|
דער ילניאן האבען יאהר אייז איז י^י״ר אלע םאל אײננעהילט איז רעװארווױא״
אױס געסעםפס און םון ווצלכע ,עס האט נערע םראטעחי וױיפ דאס פאלק חאם
?יך אויסנעוױזעז ,אז סען איז שױן ניט נעולאלם קײן דיקםאטור ,װײכ ויי
פטור כעחארעו ;  #ביגמעי  ,הי /כ  °״ האבען ניט געװאיט טראנען אױוי דך
נײציגע כמנשען ,וועלכע זיינעז מי מז די קײטע ,םון דיאז׳עס שתלאפעריי ,וױיל
םאראנםמארטליך פאר דער ?אדיפסער זײ האבען ד ט ;עװאימ פטרבײטען דעם
םאשיגערי וואס האט םאר ® '"  f 0אראפנעזצצםען דימטאטאר• ,ארפירא
צייט געהער״טט אין דער ױניאן םיט אן ריאז ,מיט אז אנחנר >1יראן *וי* וײן
אײזערגע האנד ; א ביגטער ייענשע! ,פיאץ -־ -זײ חאבצן ?יך געװאלט בא־
װעלכע האבען זיך וױ דעספאטען איז_ פרײעז םון אירנענד ווציכע טיראגישע
דעהעװעט איבעד in־־ ברײטער
םיטגרי־ פאכט איז עקסיראפריאירצן דאס לטגר
דערשאפט  :א בינטעל  ,tyrayoנענע
און די םיטלצן פון •ראדוהצי 8ז אין
ח^גכע די כדטגלידער האבען רעװאל־
איגדוסט־ עס איבעדנעבען צום פאי^.
טירט אןן דורך ןײ און רורך
דאס פאיס אין םעקסיקא האט נימ
ריעלע עקאנאמי  y rאוםשטצגדען איז ׳גם
חערשאםט״ געמוכם קײן חנװאלוציצ צוליב אוים־
געהומעז צו א
קאםיםארםקער צרות; אין בײכתן  vשוך אױוי  v fyro»v> vדיאז
צו ״ " Dpatovpאון אלזנרלײ
 ,jyrayoוואם אוי^  vםאדערא ,נאר וײ חאבצן פטר•
סורצען גערעדם ,א ביגטעי
האבען דורך זײערע דעסנאטישע און >אנגט צדינמימנ צנדערוננען אין o n
ציגישע מעטאדעז נעבויט א תריזז םאר עקאנאםישצז און פאליטישען לעבען.
די םאחנראט און וײצרע געגעראיען
דער
ױניאז•װעמ אם דער םארט םעגשען האבען אבער אין דעם קאסוי געזעחן
געװים םאל ניט וועלען צוגעבצן ,אז בלויז די פארװירסליכוננ םון זײער •צד־
םאך קײן
איבערקערעגיש אין דער קלאוק איג־ זענליכער אסכיציע ,דעדפאר איו די
די
דוסטריע א^ז זײער יטללד און זײ זיינען רעװאלוציע טלע םאל באנײט געײארען
פאראגםװארטריך פאר די אינע  *r tאזיױ אן אנדער אופן.
*זן גאהאל  2איז א>ע טאג געריען
װאלטס .זײ קלײסען ,אז ורען מען זא>
נים• געוחגן העצ^ן צו ״די רעװאיסט ,אן איגםעליגענטער עתםענט ,נמנחר וױ
זואלט סײז רעװאלם ניט נעווען .זײ אין אנרעחנ יאקאלען ,כאטש אין t u v
ווארפען אדוין^ די שו>ד אױף  o nאםא רצ לאגןאלען איז םען געגאבנען סיט
>יגען לאקאל  1װאס טו־אנט איצט דעם װײסערע תאיגערם או^םיט םעחר פאר־
נאסען לאקאל  ,2װעלמנן א לץ האט א ריסענע  svpאון מען ד.אט ג ע מ כ ט tv
אריםטאהראטישען אגשטעל .האבען דארי־
גאגתז געגעבצן מעקסיסא
אכעד דאס איז נאר א תירוץ פון א בער די מעמבערס פון  ru ru vלאקאלען
טשוסד ,א תירמ םח יצים #יױיינ קײ־ געקאנט סעהר דוידען יעדען םארט .n r
נער חאט נאך קײנםאינ ניס געקאנט אכער פאר דעם לאק 2 .עיעםענט איז דאס
— געײען אונדערטרעגליך און די חאבען
אךפרײצען אירגענד װעלכען
פאלס ,דיר ,אלע סאי רעװאלטירם געבען די אםענע
קלײז אדער גרויס — ,ניט םיר ,נים
דעװאגט הא״ און םארשםעלטע דזשײ דובינס ,וועלכע
»ו רעוואלטס .אין
יערען ראלע עקאנא' האבען םארנוםען דעם אויבענאן אין
ב^נז א>ע סאיל נעשפילט א
מ״פע און ■אייםישע םאקםארעז .אין דער ױניאן.
אבער פארשידעגע מאדעראס סיט
יעדען רעװאלט ,סײ פון א םאלק ,אדער
פון א גדו§ע׳ האבען א ת םאל גצװידקט םארשידענע אויםנעתוםענע גענצדוולען
די שנאז /צו די אתסערדריסער ,די שגאר• האבען נעװאלט בײ יעדען רעװאלט אויס־
• *ז די באשםימטצ * חנכט נארםען ,די נוצען זײערע פערזענליכע ^וביצימס.
 n io rצום אבסאלוטיום ,אט די אגע זא־ דערפאר ,איז פוגהם װי איז מעסםיהא,
כען צוזאסעננענוםען האכען צוגענרײט װען ראס פאלק האט ערװאכט ,נעםאכם
דעם באדען םאר יעדער סארט רעװאלױ געװארעז אײן אויפשטאגד נאך דעם
ציצ און האט א>ע םאל באשאםען די צוױיטעז.
און איצט ,דוכט זי ה װידערחאלם
װאםזנן און בארײכערט דעם ארסעגאל פיז
וײ אונטערדריקטע םיט רעװאלוציאנע־ זיך די נעשיכםע.
רע װאםען צו שטעיען זיך גןעען די אונ־
׳םען האס אראיגעװארםצן'  vדיפ־
טעדדריקצר.
טאטור  v noדיאז ,םון  vקאםיםאר־
נע*
היםטאריקער
עהרייכעד
זזאלט א
סקען נעזינדעל .וואט האט נצװעלטיגט
מאגט נאװײזען אז דער אױפשטאגד םון איבצר >n־ ױגיאנ תרך דעם ױיסעןדי ליאנער וועבער אין ' ,i860אדער די קטט םון  vקאסוניסטישער •ארטײ,
טשארט-׳סטישע באוועגונג אין ענגיאנד ,װאס זי איז •ראוואהאטאריש און פאר־
אדער דער אויםשטאנד סח דעס״»1רײ פיהרעריש אין איחר יסוד .דאס ארא•־
זער ■ו־אלזןטאריאט אין די יוגי״םעג םח װvרפע; םון ךעם קאםוניםטישען געויג־
 ,1848אחגר די מנװאיוציאגזנרע באוחד דעל םח דעם תיאו? איז ד ד ע ס מ מ ר ם
מנל ודץ איטאליע םון • 4824אדער די  ,n v rאיז •שום נעוועז  vשטיק חנווא״
 r>ttרעװאיוציאנערע באווענוגגעז  ,איז לוציע .אבער נאר  vרעוואליציע קוםם
רוסלאגד און אין דײטשלאנד א .אז .װ ,.אלע מאל א רעאקציע .דאם םאלס איז
— זיויז טמומען דורך ביויז אויפרײצאן Vםיד זיך צו שלאנען  ,און  nםוחות תצ־
קײן חיםטאריקער זואלט דאס ניט גע״ רען *\  vבײ וײ צו ארבײםען ,סוכינן
מאגס »ו  j p wאזײ  Wאייד *יין עחר־ איצם דאריבער פארשײדענע געוחהצנע
ליכער םענש ניט זאגען ,אז די רעװאלטס' געגןגרוולען און יזוילעז ,װי די סאםוגיס־
אין א ױגיאן סוםען כלױז ®ון  fvאוינד נמגן ,אױםנוצען די •סיכאלאנת מח די
רענענרער )) JM V
מ מ ז אח אוי סנו מז די געיעמנזזײט
װאס םען סאן יא זאגען איז w ,כ״ור זי^רע צוועסען ,םאר זײערע •ער־
פיי*ע אױסברוכען וחנחנז בטשטפצן גיט זענליכע אםביציעס*.
םיס א באשמיםטעז ציל ,גים סיס א
די וױלען ,אונקם וױ די טאםוגים-
בארעכענטעז באװאוסטזײן םון די כמר טישע פארטײ זזאט געװאלט ,שאםען איײ
םען .כמוםען באװאוסטלײן האט
אםילו נמקיים תדך  ,^ ovopnיײץ־ גװאלד־
נעםעזזלט אין דער יאריזצר פאםונצ איז
אזיך סאטען viv .אײגעגײט «יו קײן •" V
סאסעל באװאוסםזײן ®אחיט
רוסיאנהאיצטזאנםט ניגקײט ניט .וױ האט זיד אמאל אױס•
אין קאמוגיסטישען
נעוואגם טראצקי׳ן צו געשפראכען דער טנטרכיסט באסונין:
ווא>ט םען גיט
.אייניגקײט איו  vציל צו וחנלמן
tr mויקזנן סײן םיביר .אבער דאם געםם
ניט  o n nmnפאקט ,או ■אליםישע עט שטרעבט אוםםארםײדיזיץ־ די םעג^ד
״ און צקאנאטישע פאלםארעז האכען גמ־ חיים״ אבער דער דאזינער ציל וחורם מד
םערליך ,ער ווערט דער צעשםעחנר םון
^יי ל ט  vראיע אין יעדעז אױסןרוך.
םען פאן אגוױיוצןגאד אױ^  vפאמט׳ אויםסלערוע םון דער וזירדע און וואויל־
* 1סיױ tv ,אין י ע מ ר חנמאיחױוג  mשכמונד פיז• אינזײװיתאיםעז ,י מן אײ־
u n r 1וױטסץד imm #אױס  nלטגי גממײם שםחנכם ייד אײכצוארדצנצן
און ביױו םים רןר
 mחנר
בטנחנמ בטנדיטצן סאר חום  w nvטון
רױב*ריי .און  o v n k p rtי ױ ך  tn * rnתיל^ םון ט מלד  nitאויםאריםעגצ״
די נצוחנחנגע נענעמלמן חממעזtv ,
 w » | | pייח
«  wד ײ מג^מ•
י ת די ר ױי חאבעז ייצ׳ם די נייאגינחײם -vm v
טמ ח א מן מ
*יי^ •ו{ י צ מן א ױ מ נ ת ד ^ | מ ד ' י י  * m p a n mרנם . tv a a n eאון צו־
> 9
--------------- im prr
^#־•if

?E

•**t
) ip s a

וױיל
 tirrnאיו׳פ ;אכמן •וו
•ו רג ^
ױ וױיט ®ח ם ט ר ב ^ חו די•
נרם ® א רנ מג חוד ^ װײ#ון n mv
> ײט ,וועט סען ד ט  w n ffsvoפ m
צוצוחצחנן ויך צו  *"* jn m tו׳י ר ת,
* piir P
חדגרוו^ וױ^ דאס
גצטנ דורנגןנסאכם «ון וױיס י י י טדיפס
פון די מטנערס אח n r nו ,\vyftm w
ו ײו ױי ס ע ^ ^ ד א ם פ א ל קו ױ ^ וחנטוױ•
חנר רעבעדרצן און יצים  | f>jmוױדצד ׳-
. i r n rמעמסיפא״  Iמ ױ מ ר ®ומט מצן
סיט  i r v tvצ ״  iro t v r i w wואי
צעטײלען  a rtיאמ»י,
צעטילל און  — .! n imדאס 89י 9נע״
וחנן דער לאוומ® -ח tfovvon n v
און טיר^עז און דאס  r vדער לאזוגג
םון די םטחוראס *ין חנד מד ^ן !
עס נל ײנט די םרטגצ ,צי די חניצגא•
מעז צוס סאנוחננשאן וחויעז ד ט ם*ײ
שטעחן דעם םפים ,וחניכצז מנן וױל
פארשטעיען פױט כיוםרשט װיסצ 3מיםט•
ליכצ •לצנער און טאסע חום יאקטי 1
צעטײיצן אױזי שטיקער.

ןןי ד ױיטשע טױו ױניאנם אסאלגאמירעז װ
®מ  Jדעםכיצער.
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פון פ•H .7 .
םון געוױסז שטערט זײגען אויסא־יזירט
נעייארען אײ.נ*ו«יחרןן ניי זיך א?•
״ ארבײמסטאג.
סיסטעם.
רי װיכםיגסטע געשצהצגיש אין אר־
נעזעווען װןנען סוםער  o r e mזיי•
בײטער־גצועצגצבונג םון דעם יאהד  1927נען דורכ;«ס־חרט נעװאחןן אי 1די » *ao
 t'vגעוחנז  Vגעזעץ ותגען אן אכנדשטו;־ אטען  :אייינא  , ,אייאװא ,טינעסאט*,
דיגען ארבײטס״טאג פאר פרויען אין םיזורי ,סטנטאנא ,נענושסקא ,כיז חעמ־
 -Iשייר ,גאדד דאתאטא* ,רעגאז ,ווטמימ־
טו יארק.
צױט  o nנייעם  ,r v wווערט אײנ־ טאז און װיםקאנםין.
ג*פיחרט זעקס טאנ  vװאך איז אכט און
עם זײנען דורכמטיחרט נזײאדען
פצרצינ שעח ארבײס ,אנשטאם די פרײ נעזעזען װעגןן ,וואשיישאנעל דיחאבי־
חצרדיגע  Dpytטאג  vויאד איז םיער ליםיישאו׳‘ ייז מ חן  ,iveaaetrייינ־
און םוטציג שעח ארבײנ^ ם*ר םרויעז *־םענדינ קאייפאתיע ,גיי י^ויק ,ר^וד
איב*ר לעכצשזן יאהר׳ זואס דינעז ב»
*יייעגד או( װ־םסאנסין.
שעםטינט אין פאבריקצן און האגדעלכ
זיכע ר ח ^ מ און געזוגמ״
אינטערנעםונגצן.
איז עטליכצ שטאאטען זײנפז דודכ״
עס^ותדעז אבער ערלויבט דערכ•
.עפיהרם געװאדעז  tm twוחנניז •tn
צוױיערלײ אויםטוםעז .כדי צו חאבע זיכערהײט איז ג ^וג ט טון םןןי מ ר ^
איז פארלויוי פון חנר װאך  vחירצעדע.
ארקענסא האט אנגמנוםען n v o r
ארבײםם״טאנ ,אדעד  vפוײיען טא;׳ םע;  nypפארערומען !4דעגמז ?ארםצס אין .
 vפרױ אדנײטעז נײן שעת א טאג אין פלעתר םון די כמױנס.
פארלויוי פון פיטי טעג ,און גים מעהר
אין אילינאי אצחנן איצס גצםאדערט
וױ טיער אח  vהאלב שעה איז אזעיכצ צוױי נייע רעטונגס״סטאנצימס ביי די
סירצזנרע  jjmאון  pvפארלױף פון סןדגס .עס *איז אויר אםצגדידט מ•
יעדען יאהר »עג  ' tד י ן באשצפטיגט נאך ויאחנן דאם  rvmוחננען אױפרײסען
 78שעח .אבער פײנמאל טאר  ' tגיט פולװעד און וועגען ערלױמז  \w mצו
ארבײמען מןנד»ר זזי צעהז שעה א םאג׳ פארביײבען אין די סאמס ,וחנן »נן
 dpjtyטעג און םיר אוךפופציג שעח א שיסט אחנר סען רייםט אױןי.
אינדיאנא nv ,״ Vאין *  n״ >ro v
װאד•
m vעץ װעכען אכט שעה ארבײט  vהאבעז איצם אננענוסען  tm ty iוועגען
טאג פאר טיגחןריצהריגע  t'vדורכגע־ ״ראק דאסטימ״״.
אין אייאװא ^ t’vנגענוטזנז גמײארען
פיחרט געװארען אין נארד פאראלײנא.
איז  ,vjvt'ivםישינען און םינעסאטא  tv ,n w vדי מאפ־פײערםעז tnvT
ויעען > tjnrytyוחנגעו אכט שעה אר־ טראגען ; tyמאס^ןס״
״ אין מאנטאנא וחנרט נyפ  vדyרtM^D
בײט אביטצל אםעגדירט געװארען.
אי| תאנע?טיפוט איו פארװערט נע־ די םאיגס זאדזגן וחןגסילידט .tn y n
איז מיזורי איז דורו־געפיהרט טד
זואחמ גאכט ארנײט טאר פרױזנן און
טיגדצדיאחדינע צװישען צעהן אזײגער ײאחגז  jyiyit ryty; vרער דממ?זײט
 ^ : , ' tv opptאיגדערםריה .פון םצנשעז ,װאס ?ײגעז בא^נפטיגט
נײנאכם
אין  ^ ) P'PPywםערילעיגד ,אהײא ,בײ בױ־אדבײט.
(13
ןאלוס או»ז«
וואשינגטאן און וחנסט ודרדדפיגיע האט
םצן ערהלערט פאר  vגעזעצייכען ױם־
טדב אדםיסטים דעי )דעם םאנ װען עס
ד ע ד ^ נ פ ע ר ע נ ץ ®ון ד ע ם
איו אוגםעמעשריבעז געוץארען װאפענ־
« מ ע רי מ נ ע ר _ ״ א ר ם ״.
שטילשטאנד טים דײםשלאנד אין דער
וועלט־סלחםה( חנם 11טעז נאוועםבער.
םיר װענרען זיף  Wa nrאי די׳ מ
אין ארעגאז  tpj^tקר?לערט מנװא־
רען פאר מם־טובים דעם 12טעד םעב־ (?רגאדזאציעס און -יאנדםםטנ׳ןטטםקן
רואר )לינהאללם נעבודטסטאנ( און רער םון נױ יארק איז טון נ»נץ  ja n ie yוױ
אויך  nrא ײנ מינ ע ■עחאנעז ,װאם וײנעז
12םצר א?םאבער.
«יז גױ ח שוי תי האם םען פארבא־ סאראינטערעסירם אין  o nאויטנוי «י1
מען די בארבערס צו האלםען אפען אימרבוי  p tדעם אידישען B aarovn״
ייכען יעבען אין »roo'K״a a i «4
ווגטאג.
טריינדע  Iדי טראנע װענ»ן חיי1י  88י
• גאך אין דרײ שטאאםזגן ,איז קעג־
 foytםעסעטשיהגטס און סאוט דאקא־ די איחנן םח יענער זייט י.ם «יז נ«ך ווייט
זײגען אנגענוםען גצװארען ^ iWPtyגיט םארענםםעים .אוםנעק׳נחרם ,ײאא
ווענען ת ת רלי מ וועפײשאנס םאר רע־ אין  o nאיצטינען סאסענט *an onjrur
אונז די ראזינע סראנץ נ«ך פיל ׳אא־סקר
גירוגגס -און  jnr'lnpאגגעשםעלטע.
און ם«י»ל«נםעכ»נר ,ווי טריער.
רענלען וועגען אנמטעלען ארביײטער.
חוץ דעם ,װ«ט ־חנר ׳ .א ר ט״ טאר־
איו ק ײ י ט א ^ האט םען נאר כא-
איבײטסנע• נעהםם זיר סיט «ילא די • ר אנין ס מ טיז
#ראגקט דאס דעכט פון
באנד דיאין קעש פח איזײשן םלאבח און טארמר ײ ,תאלט
כאר צו
גצםען vמ מ אג ען ,ײאס נארען איצם אײד דןר .אדם•״ בײ נדינזתז a
אעצמטמלםצ.
ארבײט אדצר דינסט פין אנ־ סרעדים ט«ר»«רײ׳ימ ,װ«ס  j« tזז מ ק
אױט n
איז צו העיטען םים ר*ם אח ס«ס די
 ,mוימצן טולדינ אין ננבה.
אמריהאנער «  ,i r rװ«ט זיי מז גי ײט
אינ מנ םילו ױעי א און איז װאמיגג־  wש טי מן זיי»חז» ײר« 1מ ״ מ טרונים
 tvoזײגין > dmm rsivעװארען עטליכע גיט מיט נדנות ,ג «ו כדט  ,IM 'raoסימ
םארעלםערטע נעזעצען וועגעז ארבײטם• אינסםרוםעגגמן און םים תיוטנ םאםורי־
טאנםחוסםעז ®ח מינדעריעהריגע.
איען ,װ«ס ז«> » ר זײ  m a vדי » ד
אח ויאסס וױרדזטעיא *  rאיצט יינפ ײט >ז פיחראז » a 1יכס» ש»גדמ»ן
טי ם ע די צומטיםונג פון רי עלטערען י»ב» 1פון אי מ ע מ ר ארבייכג
אחנר פון אן איעקו^ אײדעד םען גיט
צו  .צוייב רעם «יפם  « , *an eaftר ם'
יס אן .
ארבײםס־טמרםיפיסײט אה צונויי  ew ao pmפ»ײל « rarm u v a
יעחרימ  tyr'iivפצדצעהן
ײ«ם ז«ל פלזײםינ  B* taasanemדי
זעבמחז יאתויי• .
קאגצתטיתוט טעכ מ ן איצם *־»»!.
pv
פוםם אח «9גדר וי ך »וי*ם׳ס *VW3
אדדיסנצגנן אחדמאדמנרםיפיקײטס צו
—
קיגדצז־ ® m m rידמחן און  « u tn n & rומנפן די אידיאמ
ארגײם  v ftדעד ססוי און װעחים אייס p — T i« i f i j r ’a
yap
ז * י » ו י ד ב 8םיילימס יי ו ת ר
י^
jranaw aa
•ענםיעמ•

וי.

יאהר  1927ד ך צו  tya'a^vnvoאין
אײן  nyo^naױניאן ,װ yלכ Dyדארןי ו ח ך
רען  dpvd vאין ל yבyז ריוען חוח«.

 V2 pv tyaytiDonaaoצוס חײ 3טײ
 tyaםאנ yaלונ;yז • 60ראצענט םון אלע
ױניאנס צו צ yנDרvלי tי lnזyo'na .
 panyttr״ tyDצו צ;yטראליtירyז די יױ
גיאן באװע3וגג אין דײטשלאגד •yavn
 oayaםען דורך די ריyDר:yצעז םון זײוס
צאהלוגנען אזז בענעםיטס ,זוי אויך דורך
אינערליכע אדםיניםטראצ'אגס־אונטז1ר•
שידען .כדי די tyyaynyo’n ya’tvi
אױסצו3לײכען ,איז אין יאהר  1926אויס•
pyaליבעז געײארעז fo vעציyל yקאםי•
 y’Dבײ דעס  tpoipytpyקאונסיל7ytt• ,
כע דארף ברענגעז  oavr''iayovpynצוס
 tynayotpקאטוענשאן.
 yosny^nרעפארם ,װאס p tr pk
אײנyaפירט  ,tyivttyaאיל v 3עמײ 03ד
 nyoױניאז ביכעל ,װyלכyר װערט איצט
 p trגעברויכט םיז דרײסיג פאר rידyנy
ױגיאנס םיט  B'rnynoyD vםון דרײ און
א האלב םיליאז םים 3לי ד ^  7ytnיױ
ניאן ביכעל איל 3ילטיג םאר אלע י ד
:יאנס ,און ווען אן ארבײט yד װיל אויס״
טוישעז זײן טרײד אדער ױניאז ,דארןי
ער ׳גישט ?ײז )" ovױניאן כוך .די
דילס ווערעז נישט לעצאחלט לויט  vבא•
 rםימסyר ג^ד־סוםע ,נאר םיט אר•
כ^יטס־אפצאהל .יעדעד ארבײטyר טוו
באצאהאעז צו  n nצyנטראלער ױניאז
א  nyrארבײםם־צײט און  20פראמנט
דערפיז פאד וײן לאמאל ױניאן םאר אד־
םיניסטראטיװע אױסלאב^
דער ענמילטיגער פראצ yס םון צענט״
 y^KP*»*nאין אינדוסטריעלצ ױניאנס
אין דײנדמלאנד װעט װ א ^ ײ1ליר אין
די  rtayotpיאהרצן םארװירקליכט >חד
רצן .דערצו לײנצז איצם םאדאן 3ינ•
סטיגצרצ  tynayorotnוױ װעז  oyאיל
במםאד .עד^וטע1ם t ,״ tyaאיצט אין די
אינצות ײ3יאן רײען aי  rט מזןהר tnvD
סײז ם'י מנ3ספאר^ײדצנהײםען tyaim
דילער פרא1ע און צוױים yנ Dגעהט די
עואיטאליסם^ע אנסרויטלולנ דנט נאד
דער םלחםה אוים׳ן  a rtםוץ 8
? ty7אנצצגםרירונ .oyvvii 03אויסער•
 o nארגאנילירט זיר אייד דyר קאפיטא•
ליסטען ?לאס  pHדײט^לאגד אױזי V
vpנצyנםרירטyז אופן צזם װידyר avDrד
 ^ ayaדי םרײז-ױניאנס ,װאס םיר וחד
לעז באװײזעז איז  tnayotpנוםער ״•ya
תכטמה ײט,״ ,םיט א באזלנדעדען n v
.7yp'D

אין חוד• ס*רז  1928איז געװאחןן
־
Vt
קאגדישאנס,
פארשידענע
די
צוליב
 26י*חר דג ם חנר דײםשעד ג^חנמד לען  yt’i? tinyit jypvryaצססאסיאיײ ? (tya’pya y37yrץ• אוגטער ױיער יױ
 ooovrנו נו חאט *'!!רגוןמרןונץן רעס שאנס ,ײyלכ y ^4לע\  tyaviדעם װעג צו ריסדיקטאן אלם טעסכערסMtv opat■ ,
® r tון ויין צענםראלער ypר y iר  v rםט :
װי  1ײ םוען דאס סיט קװאליפיצירטע
 y^y'ioDna’v v yaײגיאן".
 7DPinp״ D״.
״ iv’ovdvp ^nyayaדyר •tyrD»'i
םיט דעם  typyaavםון n7vtn yt'n
 tyoDvrpiyn״ םון חאםבורג  P’Pבyרל .p
די דא1י3ע רעזאלוציע  t'vבלױו ya־
םיט  fytnזאםום חויבט זיר  tvדי  oy'it yo'ruחאט די  tvraimavPדך ?לאר
 oav^riDayyavpבוווועגונג פון וי  Davtyao'nvפאד חנד  ywavD v tint Daarrrpvndayyאויוי  ,Dviioyװאס אי1
םאר־ם םון .די םרייד־יזדאנס און פאר  p trפון > v aavפא?ט אין לץבע\ .םעק״
דײםטע טרייד ױניאנס — פיו לvPVל
ול yyאי aחסטריyלע ' .Div'aiד yרסיט אח טארי ױניאגס  tyrooppyהײנט צו טאג
?חנפט  w v wצו גרויסמ און pרvםםD
*בער די םראגע נאך נישט ארא■ םון גאך בלוין אין דער 3לא^ םארסאר ,ברי־
.oav'ap ynDona’v
טרײד ױניאן ■  y o nאון  a a u i^ V » n nאון עס אי  tגאו יאדר  typאיל און סועציעל אין  yr'oyDאיג״
די
yrD'Hחןר צyגDרvל  tvanvםון רעז  v tyaavayaav aav7הײסער קאסןי דזססרי^ .דער אינטערעס פון אלע
i^ y tD r m
ארבײטעד אי 1רײטשלאנד אי 1הײנט צו
דער ^  y’D 'o v P '^ y ayחגר  tyro'Hאיבער די  yaytauyaavרyזאלוצי yס.
מ1ר ?אסױ אח אנ1עיםירט yaװארען טאג נישט במי 1צו העיםעז א aטװיpלyן
 typpvrp7jmya״ די * D Pv^yw a
 Dםון צלוײ ריכטונ1ען :די  nyaTnnvnדי פאראיעימנ! פון ?װאליםיצירטע אוך
צ ײ טונג /זוי ד מ ט חנם דא1יגען
םן«ט און די  .nya'Tnyaאיז  ani3Dvnחאט אוטקװאליפיצירםע ארבײטער אין אײן
u־ yo»tאײםםyר vtpם pײט .אין
מצטעןז ויך  r 't iyn tyatcyaםון דער מננעראל  ,'^ t rנאר וײ  rטyרעז אאך צו גרינדyז
י
א
ט״
ס
אני
בוסער ״ typnyovם
אינט^yררyײסש vנםyר *רטי•  y'D'DVPםון די yaװער  rpאפטyז .דארט גײע ^ 7vpvױניאנס .די ^y>ynDDtT3
אױך
vtyanvpל vסpyר yטvר םון ״דײטשען אי1״ vל \v\rn ,vtדער  w mםון אל yילניא 3ס ,זועלכע  tyiyttנעלײטעס םון v
קעל םון ג yנyר
 DDVv^ynyaבונד״ r tvoiynלי yaynytyaav yDםרײד־ױניאן  nynn'Pארן צענםראלען *םיס ,און האבyז די ױדיס־
^ועגען דyם  , t'ay ty^ytאון טיר tזvלםyן  t״ זיינעז געװען םאר  tv rp n y,yvt'7viD:yvאי ב ^ז  tyvavaלאנד ,האבyז
םאר צ ו ^ ^ ם י ג די y tpר פון חןר yaw־ און םאר  yo'naאי 1חסטריע ױגיאנס vD .טyרי yל פארשטארהט די ױניאנס און
חוכםוג?ײם ״ צו  tyavpvaםיט  -V0 jytnדי בע^לינער ריכטונג  timya phםאר  Din vכח פון דעד ארגאגיזאציע .וײ ר.א־
טyרי vל  nyi |y«mדא tיגער אינטyר •yלא?אלער ױניאז אר 3אני1אציאגס־פארם .בען >וארװיר?ליכט די •רעטלירונ! םון
ס vנטyר  y7>yn ,yanpטראגט  vאינ־י דאס כארא?טעריםםישע דערבײ  t'vוױידדמעס און אגדערע ארבײטער ?אנ־
דאס ,װאס די צז11םראלי1אציאנס־סארם דימאנס דורך אגריםענטס ,װאס !יינען
 tnvav’vvrjaaכvר pvטyר.
גלײר פון  yovoאנםאנג םון דyר אי3 1ראד פארטײדי 3ט  tyivpyaפון חל אויפ׳ן גאנצען לאנד* .לע ארבײמס
דײטשער טרײד יזניאן ב א װ ^ ג איז דעם ח 1םארס'סטימען  oaytay7yאון די כ א דינ מנ ^ םיט אויםנאם םון  n״DVrn
שױן די פדאג^ו ױ  ’itvצו  <,v5w»t v tirovrאר1אניזאזויאנס־םארם םון די  t״ tyaגלײך םאר אלע *רב״סוןר אהז
 •vvrsi^m tya''tםון pװvליDיצירטnyiv y#
 ya'Dpynpםרײד ױגיאן באותגוגג  ^>vראדיסאלע י
מ ו ו ו| אר»אדא?סאלע א^וואליפיצירטע• .
 tײםיג דיס?וטירט  .tyivnyaחןר jn o r־ אויסשליסלױ
בצן צו  v v״ ny^nDttvaױני^ן אין  vםצר?סיסטעןa ,לויבyנרי aאין avp nyi־
די t'v aatayttvroav'vvnoayyavP
?אנצצגטרירטצר פארס האט נצפונען  v' W mv* tvםון תצפיטאל איז * )V2Wבער נאך ג ^ ט אינ1אנצען y a m v־
yרםvלגרײכ yאונטצרשטיצונג דורך די  dpnvnya y p p v w 'a * 7זײן אנזז yעער פירט  tyaatmovn .tinvivaדערצו זיײ
•ראגרצסױוצ צרבײטס־אײנסײלוע און םון אינ דו ס ם רי ^ ױגיאנם איז םזז p tr tynya ’ttv .tnvtwa DDvoya tya V
דורך די צנםוױ?לונג םון ?לײנצ  D ivrצו  pאנצyנטרירםyר אר3אגי 1אציא1ס־־םארם aav^arm r tv .פארד.אגדלונ3ען צױ אר־
גרױסע  | y3vn y^yit ,on'toavpבצ״ דאס > tynyהאט  ypvdבצלד * v tn'Pava ty3yayaץ2נזר*ל'ױרט*\ םראנס־
 oa'Deyrצרבײםצר איז םאחפידצנצ איז  nyt'nהי11יכם P v׳ inv5ודפובח •ארט מ3יאן פארבאנד .אין  Dinביל־
םרײדס .די ?#נצצנטרצציאנס בצ\ח)גונג אױוי מ ר  nyoavD''iiyaavפראג^  ninדינג  a'onimayaya t'v T 'toפאראז v
את אבצר םצרהינדצרט גצװארצן דורכ׳ן  op 7»o '» vpאיז דײטשלאנד האט  .,ptג רוי מ ר  oayn'Dayoצו v ty tv r 3רוײ
 ,rytyaווצלכצר האט םצרבאםעז יצדצ אננעהויבעז  rb^mtyaצו  tyo ty7p'Pdav.ױניאן םארבאנד פון DDDinp y7v
pאvליצי yםוז צרבײםער און ? nm n ^ y t rאפיטאל האט זיך וואס כמהר איז  o nבילדינ 3טרײד .דאס אי 1נאך
דורכ׳ן  rytya Dovao'tvםון פירסט בים־  dinDayvavpאיז דערטיט אי 1אויך די לײחןר בלוי- im .pnto DDoatptv 1
 nvtaג tyayדי םאציאליסטעז ,וחנלמס אעחסטרי yױגי¥ז  « tnvnyaנויט־ םאר וזאבעז  nynvדי ארבײמyר^ װאס
האט yרpלyרם  rtari'DO'ipy y7vמרײד װ ^יג ? ײ ט און די צז1נטראלי 1אציע די ארבײמעז בײ  tyopnvn■ otoavpכא־
ױניא3ם צלס  v o n •tvpy3 .T>tytyaoiv״ ya^aאר 1אניזאציא1ס םארם .אין  troverאויוי ױיער  tvrayttavpאין
 fyaya rytya tavaonvרי םאציצליסםען יאהר  1891ה*ט מ ר הײנט צו םאג
אין  ty3vn 1878אין דײטשלצנד onpy־ אווי מעכטי1ער טעטאל * ר בי ^ ר םאר־
םירט « mrraaanr 2און  6לאהצל  cav wבאנד איז דײטשלאנר iy ^ y n ,אי1
בא־ נ א ױזני אן דז ש א מ ר פאר זי נ ען י&הו צײט.װערפ
מים  49טוי aytט םיט 3לי ^ ר אין  13Uשטאנען םון  ddihp y^7dyױניאנס,
פיזנצזנר tyoD30 Din .ס  iyטyםבyר  dy7anayaדי  inatnyאעדוסטדיע יױ
 .נ ע צוו אוננ עו צו סעפלען מיט ו ע ר יוני אן ,
 1890א  vוץר  tyaya rytya DovaD’ivדי ני*ז איז דײטשלאנה און םיט דער צײט
סאציצליסטעז  tnvttya oty>yap'tvאון האבעז זיד אלp yרyםט ױניאנס אין דער
^ ' pyymtvoאוט קאמפאני ,םין  ,yo 256האט געשיקט 3לײר  yo'ovp vאון
שוין  urn 5)1סען  nyiDintvaםון דןם תל־ םyטאל אינדוםםרי tv yאיזזם yaav־
בעז יאהר  tya''tזיד  tyotpyaayovtwאין שלאםען .איז  p r 1892ועגרינדעט ya־ \ yo38 ooytסט ,.האט  ovnyaת ם םלל  tyoחאט v Bvr oyiרונטyרגyנוםyז•
בערלין  74םvרםרyםyר םיז  y>vדײטשצ װאח1ן די אי1דו&טריע ױניאן םון לעח 1י ם*ר  7לא3גע יאןור אויסצודרעוזעז  *ptםון  ty^yt o nטא 3זזאם אויך די ארגא 3ײ
טרײד  o w wאון חוי  iט ytכלױ דיס?ר אדבײטyר און  Vיאהר שפעםער  oavrnavP tV'ar fynvnאון וײן v 3יט ױגיאן  tV ^'tקאםיטע  oBvooyatvדרײ קאגם־
םירם די yayaרvל םרצ 3ע  tyamtדי ארסד דאס  tvoya yn7ytדי ה א ^ א ר ב ײ ט ^ n y n v rn
ראקמארס ,װאם האבעז  nvya״  oפאר
ל yצטyן•יאהר^ נאך  o nסטריי? ,ך.אט  nyavrn o nאון דאס האט •atvi^ya
ניזאציאנס םארם y'D'ovp v .םון  nyoyar t'v 7צו  jyavnדאס tvoya y27yt
אויס yaװyהלט  tn v iwםיט  o nבצ״ די ארבײטער םיז *'לע אנ^lר yטריידס nynvrn nyn .אוים^שאכם  tvאי 3סײד  o n tyaבאם 3אכצו?ומען די ױניאז םא-
 tyoonnדײטשזנן םרײד ױ ^ 1ניסט סצרל
אי] אגהויב םוץ מ ד  n y tw nטרײד־  • vr-tytvאון איז  w r o nהאבעז w a n n • ya-
״
 ty'aypצלס va tnsl8 oyi .tvoiyro
ױניאן  ^ uyiticחאבען בלוי^ 1ואליםײ ארבײם צװײ * ,tnvD'ovp ypa>7ײנצר
 ,t'v Davonyoa'vדאם  ttv' 3י ך וױ
 .װyםבyר  1890האט זי ד  ytnקאםיסיאן צירטע ארבײטע־י  Daav>viצו דער י ד םיט׳ן נ א מן  •t n oyat’Dnyaytyttya ,p'amprבאס האט  D7yoy®yaםיט  n nױגיאן,
קאנסטוסיאירם אלם ^געג^צל קאסיסיאן  1י ^ .ז^ריבער  n y ayir tyivnצו בלויז  oayrtT'Vאון  nyo''tty vםיט׳ן va־  n tyBvnצוױי לינהע h®,װyלכnya<'v y
דyר רײסשע] yaװyר vrpםם yז״ ? yDPimװאליפיצירטמ ארבײטער  typ8ryaדי  tyoם^לאז rynvn y i" i .ױך ,םאר־  nyononvo v trtya t'vםונ׳ס פראלע•
tpyיםטיר Dביז  n o n״ tyanDaטאנ און איaדוסטרי yױגיאן .די אום?װאליפי -טםײט זי ה  nnytװײגי tv onyo'pya 3טאריאם.,דא• חײסט  oyat’3 Iאײד-
חאט אונטזנר זיר אזא רוםםול yםארגאנ
צידטע ארב ײ^ ר ya nya'nn |ynvn־  t v r n rtזאל  v t"tױניאן .a v r
 t opvByaa''V ,9 7vpv^ tic oayrt״-y
 ^ ^ nayaדי קאםיםיןנ האט
 Tnay' 1האט יאסירט n n tv ,באס
 nטולס  pvפארלאחח • ya pv Bvr o n
אױססירליך םחט ארגא1י1ירצן  yaya^ yny''tי ד
דים^םירט v nרavaיז  vצי avס ^ ,yavאון  yD7ytv aoav’aװי די ױגיאז םון pyp־ האט y o p w a im vטליכ onyr'a'D yאון  n n >tt typ'7a tn tt tyaavaאיז tn v tv
 danזי האם קײז > aitiy 3יט ם  ,tvaivyaטארי ארבײמצר n ,ױ3יאן פון אוכד ױי זײ3עז  tya''7iovP tyotpyaאיז דער  ,Bvrװאו םעז ארכײט פון  P 'o rאון
חאם  nyDVדי  tvrayaiavpםון  ypvטרײד תוואליםיצירטע >מו1סטרוקציאנס ארביײ ױ3יאן .די  pavanv״  yo'ovp tv rאיז אויוי *לערל" 3ינדױ3יאן oavr'7avp.
 ,oav’arײאם דיזצ  iv'D'dvpהאט ya״ *טצר און די ױגיאן פון האלב־?װאליםײ 3לײר  -yatynyoanv tnvttya o in iv y aדאס האכעז זײ ,הײםט ראס> tvoyavv
 tycnאין חנר דײנדפער 7vn o iv o r־
 t v r o n tyoאון  n n n nסריד -yo nin ,אויזי צו להכyי ,ty*vn n n Dדאס הײסט
ארבײםצר.
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ערגעוזלונ;

םון העלל קעניג
ניט זוך םיך,
געפיגסם םיד
וו*ו לעגעגס
דארטןגן איז

װאו די םירטען גריגען J
דאר #גיט ,ם׳ין Y*v
װעלקען בײ מאעיגען,
סיין רוחע־ילאץ,
ם*ורים ר$זענ?£לדי

ארעם און אוים׳ן װײסען סטאגיג וועט
זיך שארף אנזעהן די מװארצע נאדעיד
שטעך ־— װי ט׳האט ׳פוין אײנםאל גע־
טראפען .אבעד יווען  y r ' 2אויגען הײ
״טען װאס די הענט טוען ,איז די ברױנע
קרעפ ,חןר זיעער און וײ ציםער מפריג־
גען אויפ׳ן ^טאוי ,װארםען און ייצאנ״
םערען זץ־ אוגטער׳ן נאדעל ,און אויס״
געםאםערטע ,צע^טראכעגע און צעיײ
צעלטע דערקריכען זײ קוים צז זײער
באהעלטעני^ אונטער דעם געוועב פון
רי געהאםטענע בלוטעךבאפוצונגען —
צײט אי? םרעםד דעם סת ,חאס איז
טיןי פארטאז איז *רבײם .םײן רעכ־
טער ותכטער טאנעװרירס אבער תמיד,
םינף אדער צעהן טינום םאר צוועלף ,םיך
צי דערסאל?ח אז דער לאע״חנרװארטע•
טער שעח ,און שטענריג בין איך דער
ערשטער אנצוזאנען די איבערינע אר־
בײטער ,אז דער זײנ*ר האם געמ^אנען !
װי םון א.םײער — אזױ >ױוי איו
םון טאשיןי װארף אום מםולען ,עטויס
םיגורען ,אנגעמאנענע און אויכעעםא^■
נעגע ,זועהר זיך ,׳פטו• זיך און םאך
סיד א וועג דורך די ם״שען ,בײנקלאך
און ^אםטענס צו דער זוןדט־שיםעל .און
: .אך איידער די אנדערע ארבײטער סלײ-
בען אפ די ^טיקלאך םאדים און צײנ
םון זײער אנטועכץ ,רײב איך ^וין םיײ
נע צעװאשענע הענט אז דעם אײביג־נא־
סען האנטיך ,װא© הענגט דערבײ ,און
בין דער עד^זטער םון אלע אין שאפ זיך
ארײנצוסווענמזעז אין תטיד־נעפאסטען
י׳םרעיט״ עצעװײםאר ,זיך ארויסצוריײ
סען אין גאס #איז םארכאפען דאם ער־
שטע צײדיג טיש vל אין נענענאיבערדינען
רעםטאראן ,און דער ערשטער פארטינ
צו װערען טיט םײן עסען.

טיאקטירט פאטעראגצ׳ען םיט אײנעם
.
־־־
אוז
— גוד־באי פאטעראגץ!
— גוד באי ,אײבי #אי װיש ױ צאס,
מיס גארפינקעצ ! — באגלײט פאמע־
ראגץ דער םײדעצ םי ט מענער׳עע אוי־
גען ,ביז איםיצער גיט איהם א ׳טטורך
_
אין ז ײ ט :
— זועטען מ פי אני ר ס טו אזוי נ א ך ?

—׳ און םען געהט װײטער.

געוז איך אויך ,און מיזנא זײענדיג
אייבי׳ן ,װער איך פול מיט אויגען און
שיק זײ צװישען דעם אצץ גרעסערען און
געדיכטער־װערענדיגען עוצם ז י אפצוזױ
נױין באציבט ארט צו פארוױיצען די
כען און פארהאצטען.
םיטאג־שעה איז די בערזשע םיז די
זי איז ד א! אט טואציעז און טיגיען
דרעססאכער ,אויזי 23טער גאס .דארט,
זיך דארט איהרע רא׳פיג-בלאנדע האר
אויפ׳ן ברייטען טראטואר _,װאס ליגט
אנטהעגען דעד פינםטער עװעגױ זון ,און
אױסגעשטרעקם רחבות׳ריג איבער דעם
כצענדען סי ט ז ײער .גאלדעגעם גלאנץ,
פרײען מםסיגען בנ.א>ן ,צװישעז ר׳י
פוגתט װי די דיםענטן אין דער װיטרינע
מזרח־ליכטיגע םינםטע עזוענױ םון דרום
םון דערבײאיגען צירוגג גע^עםט .אן
און בראדװײ םון צשון און טערב־טונ־
אויםגעריכטער צויןמ איך צו איהר ,גלײך
קעצע ,צםון און דרזם׳דיגע זעקסטע
איך סען זי שוין יאהרען ,גלײך זי איז
*ווענױ ,דארט איז טײן רוה־פיאץ.
םי ד .א  .הרובה אדעד אזוי א גוטער
ותן׳ דער גאםעךגעטומעל און שטאדט
פי ײ ג ה און האלט זיך צװ־ית ,הגם עס
געציארם םון די טויזענטע םענשען אוז
איז ניט דאס ער^טע און ני ט דאס
םון די הונדערטע כל׳ערצײ אויםאםאבײ
צעהנטע טאצ » ,א ס ם ײנע ױנגע היר־
לע\ ,אםניבוסעס און ־װעגעגער אויף םיג־
^ען־םיס טראגען סיך איהר אגטקעגען,
פ ם ע עװענױ און בראדװײ ,באפען אויזי
װי נאר איך באטערק זי .אב עי װען
און צוטראנען איבער די גאסען דעם
אונזערע ברײט־אםעגע ,גלאנציג־רײדעוױ
צוועצח םאליגען גצאקעךקצאנג פון דעם
דיגע אויגען דערגעהנטערען זיך און הזײ
'נץייײ שסאקיגען ,ריזיג־קײצאבדיגען ,פיר־
־בען זיך אן צו סאדמט ײן ,בױגען םיר
וואנטיגען זייגער ,װאם זיצם דארט אוײ
ב ײ חג נידעריג די ^ ,gypוין א פארזוך
בעז איז די הויכע םענסטעוי םון רעם
צו םארהוילען איינער םון צװײטען די
 45נארנדיגען מעטראפאציםאן טודם,
'געדוי  6עלטפאחפעםטע פגים׳ער אונזערע.
און בציצט אױז* אצע זײטען םיט .זײגע
און עם איז סײן וואוגדער ניט  :זײנען
פיער־םאל־צװעלו* ,דיאגנאל-שװארצע צײ
דאך אונזעחנ געגענזײטינע באציחונגען
םער־אױגען ,דערםאנענדיג די םארהאװע־
אזוי פרעםד — גיט זי העז מי ה ג*ט
םע ארבײטער אין די םאבדיקען ,אז די
איך הען אי ה ר; ניט אין וױים װער זי
רודדשזנח האט זיך אגגערוקט ,הויבעז די
איז ,ני ט זי וױים װער איך בין ; ניט
דדעםםאבער זיך א} צו גאוױיזען אויוי
איך האב אטאצ געהערט איהר :אםען,
ךןןר דאזיגער בירזשע .םריהער אײגציג״
און ני ט זי האט אםאל געהערט םײנעם.
וױיז ,אזוי וױ בלאנדזשעגדיגע אין א
דאך איז זי םיר נאהענט ,אט די םיטעצ־
זויסט םעצד ,דעמאך ש\ין םיט מעהר
גע-מא^שיגע ,נעטע םײדעצ ,םיט די אײ־
ויכערקייט אונטער די םיט ,צו צװײ און
דעצע געזיכט־שםריכען איז טיןי גע׳עגי־
ךרי» /און שפעטער ,װי זזײםישע םענ־
םי ם אן אוםגעהויערען אי םי ע ם ,אזױ טענעם האצז״ נאהענט ,װי איך בין זיך
שען ,וואם שפאנען אויף דיער איעעגער .
ארד — גרופענוױיז .אבער די בירזשע  1װי אויןי םצעצען געטרא^ען ,מ װ ע ב איך אצײן — םצײש םוז טײן םלייש ,בצוט
ווערט וױופציך אױפגעצעבם און קוםט איבער דו צוועצזי בצאק םון פיין  BHtםון ס ײן בצוט.
דאס• ערשטע םאצ האב איך איהר
נאםת צו זיך ערשט גאכדעם ,װי די צו דער דרעסטאכער בירדמע אויוי דער
טויזענטע דרעסמאכער מיט צאהךומלצי  23טער* 1אס ; צו ם ײן ררפצאץ — ם ״ן געטראםען כײ אן ארבײטער פארזאם־
>אך צװיעען די צייהז ,באפרײען זיך םיטאג־  rעה  Yי:ען גז עדן״ דער ערדחפעד צוגג ,און םאםענםאן האט זיך איהר
םון וײ איבערגעפאמטע רעםטאראנען ,גן־עדן\ ,ואו עם םארוױיצען די םארעאצ• אינטערעםאנט געשטאלט אײגגעקריצט
װאו זײ האבען אין אײלעני^ אגגעפילט טענע אדם׳ס און חוה׳ס  ^ :בז ע ת אפץ־ אין מײן מח .אבער װען דאס איז גע־
זײערע םאגעגם ‘ ,און לאזען זיך ,איבער תאכצ צחם״ — םי ט׳ן מ װיי ם םון רײן װען און אויוי װעלכען ארט ,קאן איך
זץ* ,אין דער םינוט ,בשום אופן ניט
פאחפיח^ע ריבטוגגעז ,צו דער בירז׳מע פנים זאלסטו עםען ברויט.

אח באלאגערען איהד .דעטאלט וחנרם
צװימען די ער^זטע עפצאכע צעהנד•
דער דאױגער ?ווארםאל אױוי דער 23־ ציג דרעםמאכער אויןי דער^בירמזזג װאם
^ מער נאם די םעסםונג םרן די דאסען־ בצאנהען ארום אײנזאםע ,אבער םוצ םיט
^יידער ארבײמער און אין גרויםע ,גע־ ־בטחוז ,אז ב*לר ,ב*לר וועצען אנקומען
דיכמע סחנות• ,אטרולירען זײ די נאך ארבײםער ,איז םיין בצאנדע חוח
*ריימאמע! פון בײדע זײטעז ,אניאנענ־ נים צו געםינען .בצאגקע איך אויר א|
ד מ סים זייער ריזיגער צאהל א םורא זדעזאםער און םארםרײב ע טלי מ אר
אויוי די ״}ורעמחנ /וואס עטראםען םוז  -םעדיגע• מיגוטען ,הויבעגדיג די או-
םזרח זײם יית »יעז ױך אוסגעחלדיג•  jגען צום עראילאן ,װאם פציהם קרײד
מנדוידיג אחיוי אזן אראפ פינפטע עװ .םעסיג ,שרײבעגדיג אויפ׳ן ׳וזעצ־בלױען,
*ון בראדזוײ««> ,עגאיבער  .סעדיסאן קצארען היםעל טיט פערצםוטערנע כווא־
םקװעד • א מ ,און םיז דער צװײםער ,׳ליעס רויך םון זײן טאמין ,אין ריזיגע
םערב׳דיגער זײט ,פאךןװיס^; ױי םאר אותױו^ די זוערטער :״צאקי םםרייק׳‘.
 nדאזעע *םרעםחד דעם >ועג ,װאס עס װיצט זיך ניט • אויפהערען תוקען
®יחרט סו? ד*ר גרילצינער זעפסטער אויפ׳ן טיעתמאסצ און באזואונדעדען די
עוועטו> ,ואו עס שנײרמ זיף דער חויך םצינהײט פון פציהמר ,צערעןא-זױ אבער
מ חן און רעסט זיך ארײן ייצדע וױייע די *  nrmאזוי שנעל ױי זײ װערען אנ־
םים אן אײזעתער נצקלאפעריי ,װאס גזךפריבעז און דא אויוי דעג בידדפע
זמסעדס אױוי די אוחורען און פאר־ הויבען זיך ביםצאכװײו אן צו םעהרען
םויבם דאס אחםיגע >5בען.
םון אצע פיער זײטעז גאך אזעצכע װי
טייעד איז טיר דער לאזיגער בלאש איך .ווערט הײמצאכער ,םארטירען זיך
אק דעד דאזיגער  .nw rnnיעדער מםיײ גועפעם ,הויבט זיך אן א גערײד םכח
מ ל ,וואס װערט סיר צונעזפמײמנלט ,ארבײמ ,וחגגען  w v vװעגען דער י ד
יימ־ער בליס ,װאס ׳אסראהאם ארויס פון ניאן .אײגיגע רײדען תאצטבמםע ,אנ־
» ווארעם אומ #יעדעד םארםתיערטער רעדע היצען וע־ און צ י נ ^ ויד .)4
קאפ״נויג .יעדער פרײנליכער האגנדצײ• װערט א געדדאנג ,טרײבט דער •אצײ
מ ן״ פיגם אן םיח חארץ »יט פר״ד ,ציאנט פאנאנדער דעם געזעםעצ ,צע•
; סים לימנ צו מיינע כדיחוד ײז מוועס־ גײט םען זיך כצזםחצם* .אבער בא$ך
מאר — די דרעסםאכער .אבער די מםעהם שיין ,אביסעצ וױיםצר ,א פריע
פרײד >ואס ז י  opjnvunאין סיר ,איהר חנדעצ סענצען און ד״ דיסחוסיע װערמ
אויפגעהענדיגע און אױפמײנענדינע י ײ נאך פי ם םעוזר היץ פארנעזעצט אחןר
 jnןדףפטראחלט זיך איבער איע גא־ באנײמ .זוער הערט עם דאן דעם פאצ^•
סען און פארסיײצט ווײט און בוײיס די ציאגט ,זועד האט עם מודא פאד איחם?
גאנצע ממאדם ,אחםבאינדינ די םיליא״ םען סםרײסם דאך נים ,םען איז דאך
 .נ מ מענ^נז ,וואס ארבײםען און »רזר םרײע םענמען!
>יבער ®ח איצ איז ז י
מז תן.
אינצוו^צען הערעז זיך אויסחפען :
׳סיד ,אט  nםײדעל ,די ביאנדע מיי״
״א ,אײזמן ,װאס מאבםםו ,פארוואם
חןא .אםת ,א
אנדערע מײד^או ,זעהט םצן דיך גאתיט?״  .א חנ ר  #םעח,
בירזמע
חנר
אויוי
^ױינעז
אױד בלאנזת,
ח ארבײפסט ,האסם אפער א דזמאב
 j n rזוניגצ םיםאד*עוז םיט זײעחנ םאר םיר?״ אויסחפען ,אצסעגצאך
•ריאדדאזעוחנ ינים׳ער און ייכםינ־באוחנ וױעלאסג אח אוםגעװימיאמ :
 ,nrrmאנער ם ^ נ ר םח אלע איז דער
.אס״ ,תםט ויך אז » װמעדמאז צו
נלויגד^־׳ם יני ם> ,יכםיגע; -פון אלע א שצאנק בדונעם םײדעצ ,װאס ש**ר
— דאר ביאנדצד׳ס אזמןן.
צירט םיס איח^ זיך פעסס ^יאםעחננ־
א  m i t r nחנד פריה דעסרר דינ םים בײחנ הענס ארום דין חנכ״
;• *יך איך סיא מ סעדי מ מ װדיג חנכם אױג טען ארעם* ,אם איז םימער • גוטער
, t f o t aו מ ך אימנרין גתיךאקמא־ םדײגד ,איך זחני ױד פאר איהם םאר-
ײ
 ,w i w tוואס אױוי חנר עטעיצז״.
סיין םאמיןי «ון מיד
— םים נארפינשעצ — ,םיםסער
 m mדי ציים• ,אםעראגץ.
גריםם מעץ זי ה *דן טיגאמנד פא־
אוי4
/
•יוי ^  w j w b • m r t rדמר םעדאמ גאװאונדעדט איחר יונג פנים
און טס אגםוױקעצמצ םימר ,חנרבײ א‘
פמםעצ מועגו־ינ םיט׳ן רענט אוע צ-4
ויח פ ױינדן  omקרסס« וייn o f #
!# 1

י

דערטאנען .אצץ איז וױ אין א טוםאן
אײננעוױקעצט .קנײטש איך דעם שטע־
רעז ,נישטער אין זברון :א בצאס  6י ד'
טעלע נײט אויןי ,צעװאקסט זיך ,װערט
העצמר ,קלארער און אנטסלעקט איהר
שצאנק־בײגיגע פיגור אויף א פארזאם־
צונג םיז דדעסםאכער .זי האצט א רעדע
װעגען די איבצען אין דאםעךסצײדער
םאל .אין א םציסיתר ,תלארער ש*ראך,
גימ זי איבער איהרע דערפאהרונגען אין
שעסצר און דערצייצט בײ װעיכע באדינ־
גוננען די דרעסמאכעד זײנען געצזואונגען
סיט יוננ־מײדעלשע
צו ארבײטען.
התצהבות און טיפע מענשציכע םארכען
םאחצם זי א ביצד םון ארבײטער אונ־
טעדטעניגפײם> ,ואס סאכט א מערק•
וױרדינען אײנדרח אויןי די םארזאסעצ
טע .זי רעדט דוכט זיך פשוט אוז נא־
איװ ,און י ¥ד םיהצען די עטצאכע חונ־
רערס דרעסמאכער ,אז איהרע ווערטעך
קומען םון א צעוױיסאנם הארץ׳״א הארץ,
װאס אפעצירט פאר זײ ,װאס װעט םאר
זײ  otdppאון העצפען אנםיהרען זייער
סאםןי.
אין יעגקם םאםענט האט דאס ױנגע
ארבײטער בצוט^אין  t dאויפגעבדויזט
און איך האב גצהאט דאס געםיהל װי
צז פאצען צו איהחנ צוזאגענדיגע ציפען
און םון זײ אויסקוסען נאר אזא רעדע,
װאס האט בולט ^ננעזויזען אױןי מײן
יאגזג און — אפשד איז יענע שטאצ-
צע ארבײםער מיידעצ> ,ואס האט אזוי
טיןי ארייגגעדמנגען אין די הערצער םון
די צײדענדיגע סאםען און מיט אזוי םיצ
פעהיגקײם •ארטרמטירט זײערע ^עדאנ״
קען #גארניט  nנאך וועצבעד איך גאר?
איך פארטרײב פון זיך חנם דאויגען גע־
 : n mגיח* ,ס קא) נים זײן! דאס
אנדערע.
איו גצותן ױ n ,און ניט
אט וצח איך גאד איהר דורמיכטיג,
אױפגעםצאםט פנינ^ איהרע ענערנישע
ציפען און אעטטינקטיװ װיצ איך זיך
אין חנם איבמדצײמנן ,אבער איך בין
שױן אוי1י דאר אצדאלער זײט בירזשע,
וױיט םון איהר און זי ,ױ — םוז דער
אנטפעגצנדינמר זײט טראנט םאראויס
איתר חאפערדיג  pm m nפגים ,דער־
געגטעחם ד ך סיט רימםישע טריט,
בצייבט אוססנסשצאטצ) שטעהן צעבען
נױר ,סיט ס בסתאצםצגעם םארצאנג אין
איחחו פארנעגקטע אויוצן גאך א ווארס,
ס ליב װארנג סגיחנל איך סויוי סײגע
פ אי סט ײפ סי ייפאן #לױ>  ovbvואגען,
אסאר  nותרםיר \  \r p v y wזיד פאר
זיזי»ויײז«.ח ׳־*■ אןך  8י ײג *חן >»יו-
— *•ייו* . :ון ײ מינ מי ת,
m

 ,mװען די םיטאנ־מעח דעתענטערמ
זיך זװ איחר סו»י — ווער עם לויםט
וניריל »ו דער ארנײט ; װער עס נןהט
או סזי מ ר אויוי  kנייעם »ל«ץ ,װאס
« םריינד האט איהם רעה^םענדידט ;
װער עס קלערט װא> סען טוט ןיך «חין
רעם צווײטען הטלבען טאנ ,סחסת דע•
םאלט איז ׳ןוױן צו  oy»rצו נעחן זוכען
א רזשאמ אלע ,אלע6 ,ארלאזע[ די
בירזשע און • םארצירען ויו אין דער
׳אטאדט סון םי>יאנען טרעטדע םענמען.
איך אנער לא) איבער די  po23גאס,
װאם םר*נט ;אך אויןי »יך דער ניאנ־
דער׳ם *ארםױםירםען *טעם ,ער׳אט דע־
סאלט> װען דער ג תי מ ה״ ין״לאכדינער
זייגער ,דארט אין דער חױך םון דעם
םעטראאאןימא? טורס ,מװאמםט »ױ
אין מ״נע אוינען אין *עלייגט »יך אין
דער בריים אח אין דער ליינג אינער
רעם 45־גארנדיגעז ,וױיםען חיםעל־ .
תראצער ,אײנשליגנענדינ איהם איד
נאנצען םון אויכען ביז אוגטעז און װע•
רענרינ א ” 1אינעריסעגער ׳טטיק זייגער,
װאם שר״ט און געװאלדעװעט טון א>ע
זייטען« ,ז די םא׳אין אי( ׳ ■kbווארט
שוין אוי״ סיר .לױןי איך מיט׳( נאנצען
םיבער ,װאם אין םיין ױננ» 1הער»ער ׳
נעיאנט א ן פאר&אלנט פון א רוח— .
םון 45־׳פטאפינ»ן זייגער םיט זײנע
צעהנדלינע ,עווארץ־טײזועללת ,לאנגע
ציםער־םיננער אזן נאתדינע.,׳ עארוי־
שטעכינע ,עפיציג • אויסנע׳פסארצטע,
װײזער*נאפלען ,ניט צו םארלירען חלילת
םײן שפײזער םון שאס^.
אין שאפ םאהר איך איצט ארױןי
ניט סיט׳ן ״פרעיט“ * עלעוױיטאר ,איז .
ותצכען םיר ארבײטער שטיקען זיך
טזעציך צו און םון דער ארבײט ,גאד
םיט׳ן ״פעסעגדזשער״ עצעװײטאר ,און
בעט דעם שװארצען עלעוױיטאר־פיהרער
םיך ארויםלאזען א שטאס נידעריגער.
םון דארט שפרײז איך האסטיג ארױוי
די  20שטיגען צו דער הינטערשטער טיד
פון ש** ,אדזנטערציהענדע דערװײל םון
זיך ס׳רעקעצ און הוט ,עםען איהר שטיצ
אױו* ,שצײך זיד ארײן אעװײגיג אויוי
די ברײטע שפיצעז םון םײנצ אקםפארד
^יך ,אויסםײדענדיג דעם םארםאן ,וחני״
כער שטעכט טיך דורך םיט זײנע שיי•
זעצדיגע בציגען בײ םײן ארײנ׳גנב׳ענעז
זיך אין שא& ארײ 1און הענגט ױי אױוי
אויפ׳ן לואגט־זיעער .א םארםאפעטער,
אן אויפגערעגטער או] דערשצאגענער
םאצ איו צו צו דער םאשין .ארונטער־
שצײדערעגדיג צוון׳ם ארעם ס׳רעקעצ און
הוט׳און שפאן דך אײן אין דעד ארבײט.
דאס הוזשען םון די םאשינעז פאר־
טױבען טײנע געדאגקען ; ןײ אונסער•
שטע און אויבערשט^ רעדצאך כאפצן )ײ
םאר די העצזער ,דדעהען זײ און שטיקען,
און די שארםע שייזיג־שםעכיגע נאדעצ
דערענדיגט זײ ...פצײב איך צוזאמען
די טתים ,טו זײ אן אין די פצייסגר,
װאס איך ־נײ אויןי און שיק זײ אײעש
אהין אוים׳ז ריכטיגעז איט צואזםעז םיט
דעם געשטארבענעם טאג ,איז ווארם
אוים׳ן צװײטען טאג ,וואם דארןי׳ערשט
םארגעז נעבוירעז װעחגן...
װארט איך ,אםשר וועט דער פוםענ־
דיגער ,דער גײער טאג ,סיך דצמעחנמע־
רען צז םײן ציל — צו דער בצאגדער
םײדעצ .איך םיה> און ״•י ר #אז אויך
זי זוכט םײן באקאנטשאםט ; אז דעם
שציסעצ צו דאס געהייםע טידצצ םון
איהר װארעם הארץ ,װאם זי צערםעצט
םיט סײדעלשער ציבשאםט ,װאצט M
נאר םיך אלײן אנםארםרויט און דע ײ
צויבט דאס דאזיגע םירעל צו עפענצ!;
איהר הצלטונג» איהר באנעםונ^ איחר
נאנצער כצאנרער װעזען ,װאס גארט אח
צעכצט ,װאם ציד»ט און רײסם ויך צו
םיד ,װען זי דערפיהצט סײן נאו*ענט״.
*קײט #זיעען עדות דארױוי .איו וו
אבער״ װי עס שיעם ,אין אוצצכע זוד
כעז ׳ פונפט אזוי דרייסט און םוטינ
װי איך בין....
איז — יעדע םיטאג־שעח ,איז דער
באשטיסטער םינוט ,שפראצט זי ארױפ
װי א שםעסמדיגצ גצום צזוישצן די סוײ
זענטע דרעסםאכער אוי1י חנר בירזשע,
פרישט אפ דעם בצאפ םים איחר מנ ד
רײצענדיגער און םצאטערדיגער ץנ ד
םרויציכע םיגור #זוכט זנפעס ,חצום׳ס ס
חאוט .און איך — אץי באדסרוי דאס
׳ זײן דער ,װאס ואצ איוזר המלםזט איחר
ױגענט־חצזם אויט׳חצום׳ען — פותר
זײ ; 1איו דאדןי דאס םפןתסא וײן חנר
ראםאנטישער העצד ,וואס וי חאמי סויז
ניט אײנםאי זיד אויסגעסאצמן אק איר
םײדעישער פאנםאזיע .איך —י איחר
גאימ און פרײד ב מוג ע ר; ,איזןר
זײגצ פארקערפמחנג פון איחרע םיי4
דעצשע םרויםען ,וצח זי אויסץ וואר
יעדעז טאג און אין חלום יעדע נאב 0א
און דאך זיעען םיר וױיט סיעער סי!
וױיטען ,װיעתר װי םיר וײנצז את
אםת׳ן.
האט די בירזשע יעחנן ארבײסמוסנ
אין חני סיםאנדוגער t^m nm n
““
 roנאצאפערט  n״

איז ױ im m ,אויך  oyavגעזוכט -
געזוכט םרײ *ו זוערען פון אונזער נעי
צױמםעד מעסעוודיגהײט ,כדי »וו ק*נען
אױסררי^ען אונזעחנ פאריאנגע[ אום•
חגר׳ןראסענערתייט.

«|v

״אטינפע,
ת טינ איו ם״ן

נייגלעני׳פ
וױימג פארמעו׳ װןיס זימען סי טפ אנ ^
ארוים ®ו איחר ׳פטייימעפאסטןר ,ח*ל•
סאנ ניו »*נ׳ ײײ  Wיײה min
״ ן נ י י ״ ״ ײ ו קי ״י ד און »אר•
נאך חוד* ,חאט די כירדטע אוגז איינ םעל ׳פיער ניס אױפצומפען איוזרען א
נעיאחמ *ום זיר ,אונז אויפנענוסע :םיט ׳פעםעװריגען אױנען־נלינס צו חנ ד קי ױ
אפענע ,לופטינע ארעטס און מ״נעגדינע גער פריינדין איחרעון
זונען־אוינען ; אונז יעדען טאל צוזא-
— נ « ענ ט זי ה — רושט זיו M
םעננעפיחרט און אויסנעפוקט איחרע די פו״ינדין׳ — ד#ס איז םיס n J .
פוטערייכע אויגען ,אז עס זאל צװי׳פען ריםט *ו איחר ג * » — .1און סיססער
אוגז • נונד געמלאםען יוערען ,און נע־ — איו ז»ג םייז גאםען און — איד
האפס אויף * u nייס ו תן איר און רי יואכ עם  j 'i rדאם גליק ...א סאםץנט
בלאנדע װעלעז ׳ א אצי חון נעתלאטערט האם ראם אלץ נןיוי • ־ ^ אין  aת ע
ארעם אין  a n yאון ניט פארנעםען אזוי האנעז זיד *װײ ױנגן ,ײייט״נאחןנטע
פיי פון איחר אייננען ,טייערען פלאץ ...לענעגס פאראייגיגט ,צונויפ;על;י*טa .
ױנ מ  \W3voויינעז ענעמי׳פע קעם־ * .יטערדינע פרײד חאט מיינע ניוטען
פער .ח אנין סיר געימםפם און נןך דורמןזופם ,ני ת אץ• חאב געדדיקם או>
פעםסם ,גיט איינמאל געהאלטען ניי ם נעטוליעט טיין נלאנחן םיידעל׳ס קלארי
פארליחג! דעם םום איז — איינער דעם צארסע תאנט״ ׳  jn jy ro a wײי  aתםילח
*װייםען ,ביז פלוצלוננ ,אומדערײאר־ איחר קלינגענדיגען גאטעז און א ױ»ע-
םערח״ט חאס ייר אױא אזנזער קאםוי־ מענדיג אויוי זיר איחר זיסען אראמאט־
*לאץ « םלאך באזויזען .ניט  pTחוי• נעם אטעם .מטאדקעי ,יענעדיגמי ,איג•
נען קלארען חיםעל» נאר פין « חויכען ,נער נין איך נעװארען ,װיסענדי; ta ,פוו
׳*טויבינען נארזח חאס זיר חױ־ מלאך אי»ט  laײעל איר יעדען טאנ איחר
ארונםעמעלאזט און ת ם סאסוי נע־ אנטסענען קוטען נים וױ  aחוראא־אקע•
נראכט צו « רערםאינרייכעז זיג אויןי נער כזםלער ,יואס פארלירס דאם ל׳<ון
אונזער ױנןנט־פעלד.
•ונקט דעמאלם ױען ער נויםינט זין
« פריחליננתון איז נעפוםען צד׳*ווי• אין דעם אמםײסטען״ נדי *ו מטילעז
מען און זיך אויפנעחייבען םח די סזרח• ז ״| חומער  p.aאױפצוהאלםען»ײן וױי־
דינע \ו«םערען ,וואס באחזז זיך צזפױ םערדיגע עסזיםטןגץ ,נאוי װ• איינער,
סענס רער ריוינ־אײזקתןר אימזל־ ויאס קוםט םיט אויםנע׳פסרעתטע הענט
מטאדם ,נױ יארפ .חאם נרייט םונאג־ נעסען װאס געחעו־ט צו איהם ,װא& איז
תרנעעםענם איחרע• רויט־פאח*לאם»נ 7פאר איחם אננעגר״ם ,ײאס ער חשט
אױנען ,װארםענדינ קופער־׳פםראלענדינע עהרלאך פארדיגנ^..
נייקקן אויא די רוהיג־אױסנע׳פלאמנע
צוריק אי • a r 1בי| איך חנם סאל
אוז םריאדנעוואאוענע חיטלען ,ױ*סיאין נעפוםען  aםך  *v a v a rווי יי רןן נאכ*
ז״ערן טונהעא־בלויע פריחםאמקן פליי־ םיםאנ .נים געקענם זיו *•רייסען פון
דער האנעז זיר עיין נעחאט זװריקנזל ראם נלי►{ ,דאם »>  r « aנליפ .חאנ
קערם פון דער באגינענדינעד נ  6מ ח איו יאר »זיי יאנג אױזי דאס מװארט.
אויםזיאיתקעז די םיליאנ׳מ מםאדםיאת
נאכדעם וױ סיר חאנען נאגלייט
נמנ׳»עז.,און םוילערהייט נןנונ מז אױא איוזר פריינייז צום ראנ »ן  » 23גאס
זיך אנציהעז די פארסימאנדיגע חןל־ און םיג פ מ עיחןנױ> ,ואו וי תאמ ויר
נרות פורפור־םלבדפים.
אויסנעםי׳פם סים׳ן מ די כ »ן םןנ׳ מן•
דער בליו״מדיגןר םאי ,וואס וזאם  D ire rאון אוועיאצסראכען געװןאתן
נן מייל ט און >»זונגען זיח פאקםי׳ט צוריפ אין איחר חי» > — ייז i n
פריחלעדליד «יז פעלדער איז ײעידפר ,ח ױ מ ר פאבריפ ,זי מיז סיר ניי ךן ,הער־
נערםנער »ח מד ע ר ,חאם דאס מ ל בי מ
» ו איז סזודפער צענױפדעפיאכמן,
ליד אויד נעזונמן איז דער מםײנןר־ אייי( אין כמדיסאז »וו »ר •  »r aײאם
נפר• ,ראזאאימקר מטאדט אױזי רעל האם זיר לנבוד אונזער פארבינדמנ
23םער נאס ,ביי דער פעפםער עווענװ ,אזיםנעפוצט אין סריחלינגמריז*y » a ,
אוז איץ און אלעסען ארוםגעכאפט םיט זובט  aלײדינע נאנק און ניט טי  aבחור
זײן ניי־נעבייחזן ,יומ׳נז * ,א »ידינ »ן םים  aםײרעל ,װאס ח א מן זיך נ או
לעבען.
װאם באסענט ,נאר וױ *וױי ױנענם־
םול סיט חאפנומ האב איך דעם >יכ -פריינד ,יואס האנע 1זיך  tn rיאחרען
טינעז םאג אין זיינע טיוי־גלויע חיםעל״ ניס נעזעחן ,חאבען פיר זיך ארוםנע־
אוינען נעתותט ,און די אזינעז״ וואס  •t$pכאפט און זיך טארנאננעז אין  aחײ־
בען םיר אזוי פיל גליפ צונעזאגם א מ למ»ן מםילעמיינין .איתר נ אנ מ ר וחד
 toעם םרײדינ נאכנעטראנען אין « ■wrזען איז אב»־ איצם מײזח נײ פאר םי ה
אייי^ דארט חאט זיך חגר העלער טאנ יצדע מינע ,יעד» באותנונג ,יעדער בליי^
םיט ז״נע זונינע ,גליפליכע אוינמן בא־ יעדעם װארם איחרער ,חאם סיך פאר־
זעצם אויוי די םענסםער אנטקענענאינער כאפט אין אװעפנעטראנען צו יענער
םיין םא׳פין און ,איץ דער »יגפטל.ימר דרעסםאכצר פארזאםלונ^  amאיך נ ק
מנו ט םיו אײדעל אוח מגערי מן טזן דאס  to tn vטאל פון איזזר מםאננען
דער  .ארבײט און טיט סיר אגטלאפעז נןמארמן.
אויו• דער נירדפע *ו באמפןנ?! פ ײן
״דאס איז זי ,זי!* חאנען די ומר־
נלאנדע םײדעל .דאם בחורײפ חארץ םער נעציטערם אויןי םיין  r a rצומ,
םיינם האט םיר אונטעדנעזןזנם» ,ז און איבער איחר אויפנעלויכטען O'M
חיינם >ועם סיר ראס נליפ נים אפנאחמ ,האט זיך • ח ר מ ענלי ס מ ם  taאױסדדוק
ניט אנט ױ׳מז ,ג»ר סיד טיחרען *ו סיין םון פםאל׳ו .איד האב זי מ םייי צױ
*יל.
;עדמקם *י יץ•  tutאיתר גע׳*לתנ»ן ווי
האט עט סיר נעםיהרט — םיין  aפװימנדיגען נעטראנפ׳ .דאס >'e r־
נלאנדע ם״רעא *וזאםען םי  6איחחןר עװיינען האט נאך די ז ר פ םן עטלאכע

קלאזק,פקזירט wװעס־פרעםערם
דענם
און
קאנצערט
א
אץ װעבסםער האל׳  119איםם װםע םםדים.

פארנאפטע טיגוטען די הערצער נע״
 • DWיייז א תפילח׳דיגע דןרצײיונג
^ ״ ■' « ,1דירכנעױענט אזן דורננעפיאנ-
ס׳ון םי ט אונזער סענלאנען ניינקעז און
 \n r e vנאנ ן א־צטינען סאםענטי
 1Wאוגןער צגטדצטי;ען סריאוכיוי.
זיצעגדיג צוזאטעגגעגאסען קערפער
אין קערפער און א״גגןגחייט אין דער
ייממנשאפסריכעד ®ריחצינג״יופס^ איז
דאס אצץ דורכ;ע;אגגען וױ אין א זיסען
זוצום«
ניי|.״ ניאן ...חאם י»ר »סד«וא*
ליטאן ז״גער צוייי סאל אויסגעליו;נען.
נ י י מ אויפאמאל ,אזיי ײי ד׳נר סי  » 8ר
ױזא»נ>עװאהסענ»ר צװיליגג ,האנען
םיר זיך חאסטינ פון די ער »ר אייפ־
מײוינעו איז אונזעדע רעכטע חענט ח«•
מ ן זיך א״ננעקלאסעיט איינט איז דאם
 ru m aאו( פאר׳חתט׳עט  o nגןגענ־
וײסמעז א*°או׳ װאס »יר חאנצן דא
איז \n־ אנמצזענח״ם  fieדי זינגעגדי־
 wשוינעלאף און צעחנדלי« םארנײגע־
חענדינע עדות ,נ>פלאסען.
אױף סײ 1װעג מרכ׳ן אארק אין a a r
 ,j'n aהאבען »יד טקחר ניט פאראינ•
טעחגםירט די םויבען ,זואס זיינען a
» ג ל א מ ׳(!•ייציינ פאר פארנייגעחער,
איז איך האכ זי ד ניט אפטדוםעלט ,װי
םיין גיוואוינחײט איז ,י תן איר ;עח
סארניי  o nרויט״נארנדיגעןp y o r ,־
פסיזינעז ,עיעסטרי׳פען נר תפדד ,װאס
םינקעלם טאנ אי 1נאכט לזפר די נעפא״
לענע אמעריהאנער םאידאםעו איז דער
ומלט״סלחמוז ,אי 1ײעלמר איר חאב זיו
nרפאר א מ ר איז
אויך גסטיילינט.
די תאות׳דיגע פני איהרז ,וועיכע ישס
תידז  ?n '^ Pהאט זיך פפיליננדינ 0יט
 aו ױנ » ל ניי אונזער  r y t״  t nזיך,
 | ” Pצייט ניט נעהאם צו פארדעקיז ,ניט
ארוײו •ין סיינע -אוי מן ביז *  Tײשנ
נים  trarnnדי נעח־םאמין.
 aניי־נעבויתנעד a ,פריפ־באפא•
 ,u j m .חאנ איך זיך נעזעצס צז n n
ארביים i n .׳פטענדינ מ ם ^ינע ר פאר*
םאן ,באםערקעגדינ  j«oאר״נ?וםעז אין
 a a rיטײין ,ניט דורך די טותס־טיר,
נאד תז־כ׳ן עלעוױיטאר ,איז ;צנליבען
אפוזענסיק אןן גיט געװאוסט צי זאל ער
»יר מ׳י ריי׳ ח  i n a״״ י א תאבען םיינע
פטייכלזמדעע אויגען ,פױיידיג «י ם און
סריאוספיחמדינע האלטגנ^ איהס אינ•
נ אנ מן  js v 'o nאון ער איז אוחןק אין
 aפיס פארחיכערען  aציגאר .אויך וי
 p ra eאיז מ ײ א תז  , n n : a taניט
? Mtaאשריזנע װי־תםיד ,נאר נעהארכ־
זאם זיך נעדריים ,פ טיי איז פרײ נע״
 ,onwנלייך זוי ניט וועלענרינ םיך
 ttnaorאין םײן נײעם נליפ.

 «'n p j t a yPa unPS'nae iם d p i op ta jervnotזײן  pa opmנא1

®ח  .ױ ב א ם ט אנ ע ר ױײנלןאום
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סיט דעד חיצןי פון וײינסאים מאכער
יאמאי  20פון דו יאיק #איז •רעזידעגט
זממאנצז גצצוננען צו באוועתן 40ל,
;אצדבמרג #געױעזצנער טעגעדזשער פון
די ריעקארט טאכער אין קענציצ #צו קױ
םצז 1ייז כאסם^ז פאר א גצוױסצ צ״ט
און זזעלפען אויפניצדען דעם יאקאצ#
נחדער נאלדגעת ,א סאן טיט יאגגצ
עמםיידתנס אין דעם םדײד ,האט אײ
כעמענונמן חנם י^קאי ,און אפייו איו
חגר יעצטמעד שיצכטער צײם חאט צר
געמאן ויאתחנרנארע ארבײם .א״גינע
סטרײקס ױינצן גצרופעך געוו^יצז און זײ
זײגען געסעטצצם געװארעז סיט א זיג
פאר דצר ימי*ז• אח צוזאמזגן נױס די
מעםבעדס װענדעט קר אז איע כחות,
מיט די זעחר באשחננקטע םינאנציצלע
מיטיצז ,ניט נאד חאיטען דעם צאקאל
בײם יעמנז ,גאר איחם צו מאכען שםאד•
קצר.
 nרייגקאום םאכער פון באססאן
דדיקען אויס זײצר חארציגסטעז דאנק צו
דער אינטעדגצשאנעל םים איהר •חנוײ
דעגם ,םר .זיגמאן ,פאר אלער װאס ױ
האט געטאן פאר זײ ,אזן #ערוואד־סאן
דאס זי ורצט אנתאצטען די שטיצע גיז
זײ צײע וחומ בעסער װערען און סיר
ײצלצז סצנ^ שטעחן אויוי אוגזעו־צ איײ
געגע סיס .טיד זוארטען טיט אוסנצ״
דוצם אוי^ דער אינטערנעשאגעל מאג־
וועגשאן.

ם
לערענ
 2דאלאר װעכעגטי
איזזר סענם #ערדינעז ®ון  eoבמ00
מײטשעל דעזיײױנג סרןוהל
נעחםט  aקורס  paרעד בע 1יחםפער
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סגױנחס איכער  ooיאחד#
^
יי ®יײ ימיםירייימי .
_ ;
 fp^lציחמן ,נײו סיסםוסון ,בצסטצ רצאלסססצןי
•  0י vm 9דער םים׳מי יצוײנמנ סקויןךמי • גאידיני
•טןלו  you twמ״דוי•-Bf
_ __
ס נממ פראפעסיאז םסר םצנצד ײז סיי « •irת 09
ודז זצחר צײכם דך אײםצויצדנסן.
־־ ־

ל א ס א ל  . ? m ,35ג װ  .י .

ײ• VPVייערען דעם ערשםעץ םםי כדם

ייוי i n 23טער נ«ש ,אויוי i n
נירז־פע פי| די דרעסטאכער״ יארט וואו
די tvoai״ i n ” Ppארבייטע•  tvoipיע•
דען מ־טא» :זיו צוזארצן ,טרעשעז ןיך
סיט נאקאנטע : | y*yn ,״ oyפוז ■y r
 pyaפארוױילען זייצר  y j'u a o ’oחח•
y rח״  oipאיו אויו ,נאנענען זיד אויד
ם־ט כאלאנטע ,פיענ זיו או־ו נ*ר eaii
עס  T T »iynא’ 1ײ  p y w rאין פאר•
 « n aדי תח־׳צעח איו  i nנאניײסונג
 jibםײ 3 1״ nyלענען .״׳!•אצ-רען סיר,
צײײ  y;:vיענצנס ,׳צםאיױ אויי i n
 taoyio'iia ,y rtraפון סאנאטאנצם
 ,a a rםון  iy iy n rא 1ניי ט אזן typyn
סיט א מ מל *־ייליכה״ט אnyojio | 1
 P״  /eייאס הילכט ח1יר א־נעל y>a
 oay> : aypאויףpa oy ,iy5aocyn ,
שריחליגנ אויא  i nוייעיט אין ooip
 ,i n a yPaא  a i , i nמא• 1י ojyir
נױט  j a״ yארנייטעײײעיט !

יח  wwbילײדאד

« IIי9 1ײ9י
 t i wvnmmוײנמ  imי•
■«יד»ו m m rmwarn
« ח אנײדמאמײיי

םסנ סן ןװונס י^אלזצן.
(1ײו^תנאוסמריי 09סק סתמר סױײג
םי ט ש ע ל ^ דןוייגיגג סקןחל
_ ___________________________

 janeo » 8 7 eo p > 18נױ יאר^ .
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מ«דאם . P
סאלפס
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 wowmaoסאלקס
ואוסםע
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ג ױ ג א ױ מ א טו ס עו ױ ט ש
 r o p i״ tyVאויי  preiaatap i nאון נארםאניצ.
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׳זפח דעו סאציאליסטישער TO

טורםאז טאםאם  paדזשים טאורער די באנער טרענער פוין דער םאציא־
ליםטישער פארםײ•
 noפר״טאo n 13 :טען ניז דינסטאנ
אווענדo n 17 ,טען «»וי>( האט אין גיױ
יא1ק  jwiowooorוײ  16םע סאנװענשאן
סון  i nסאציסליםסישע! ■ארטײ אין
 .opnpooאין  wסאנוומנשאן האבעז
ןין בסטײימס  200דע>עג«םען םון 31
סםײטס ,וועיכע חאב*ן םארטר^טען סא־
 pr*oo**onrנרענסמעס פון גאנצען
לסנד jp**? op .געקוםען !צלעגאטען
םון וײ װײטסםע עטאטען — םון דער
ג א ײ און פון  i nװעסט ,םון דער איסט
און פון  i nסאוט* .לע זײנען געחוסען
באגײסםערט פון  dpiאױםאעבונכס פרא־
 o nװאס קומס איצט םאר איבעי׳ן גאנ־
צען לסג 1אין ףי ארבײטער רײען פא־־
 o nסאציסליסטיש^ אידעאי.
דיזער ענםוזיאסטי׳צער נײסט איז גע־
קוםעז צום אויסדרוק אין די באריכטעז
טון די ד^עגאטעז פון די וױיטסטע שטא־
ט*ן וױ אױך אויוי די עםעגטאיבמ קאנ־
וועגמ*ז מיטיגגען און באנסעטען ,װאס
וײנען• גענעבעז געװארען לכבוד די םאר־
׳
עידענע דע?עגאציעס.
ד* ^נו תנ ש אן ייז ערעםעגט געװ*־
רען םרײט^ג אוועגד *יז םאנהעטעז אפע־
דא חױז ,װעיזכער נעםט ארײן  4,600םענ־
שען און איז געװען געסאקט ביז צום >עצ־
נמז כרעקע> סלאץ ip i ,ז«ל איז געװעז
צו קלײן ארײגצוגעםען איע ,װאס הא*
בען זיך געװאים כאםײליגען אין דער ער־
אפענונג םון  i nקאנווענשאז און םילע ו
חוגחנרטע םענשען האבען געםוזט דרוי־
סען ב^ײבען .די ט*ן-רעדע האט גע־
חאיטעז םאוײס חילקוױם ,וחןילכע איז גע־
 proא מײסמערװערק אין םארם אזוי גויט
וױ אין אינהסלט .די זע^בע באגײסטע•
דונג האט געהעחשט צוױשעז די טױזעג־
מ ר יתיאזמײט און סאציאיניסטען ,װאס
?ייגען געקוסען צום טיסינ ,:װען עס הא־
בען גערעדט סעיאר דעגיע? האאן םון
סי^װאקי ,דד&ים םאורער-'tpiB Hn ,
חנגם פיז מ ר א .ם .אװ יײבאר םון פענ־
סיאוײניע ,אײב קאהאן און srnvsrn
יענהין .אן אויסערגעוועהניליכ^אװאציע
האס באקוםען נאיםאן טאמאס ,װעיוכער
איז א\יוי א ^■עטצרער זיצומ םון דער
קאנווענמאן נאמינירט געװארעז א>ס דער
םאציאיויסטישער ירעזידענט״קאנדידאט
אין די ציעס^אנס םון  .1928נױ יארגן
חאם עוין יאנג נים נעזעהן אזא באגײס־
םערטען םיטינג .אילע חאבעז געםיהגט
 o nסינגאיל צו גרויסע צופונםטינע אויפ־
טואונגען םאר׳ז סאציאיליסטישען אידעאיל
איז די סאראײגיגטע עטאטען .דער זעל־
בער גײסם האט נעהערשס זונםאג אװענד
אױם׳ז גרויסען םאלקם כאנקעט איז פארק״
וױו יעיעט לכבוד די דעלעגאםעז .עס
זײנען געותן סארטראטען אלע ױניאנס
און איעס וואס חאם א שײכות צו‘ דער
ארבײטער באותגונג .פרעזידענם זיג-
מאז האט נאלוסען א װארימע אװאציע,
וחנן דצר טאסטכמוסםער פון באנקעט ,בר.
מיפיאקאװ ,האט איהם םאריגעמטעלט צום
רײר*ז אלס דעםיעניגצן ,װאס האט אם־
םייסםען נעליטען פון דער קאםוניסטײ
 wחיסטעריע איז חןר ארבײטער בא־
וחגגונג און האט איהם אנגערוםען אלס
 o n״םײװער״ פון• רער ארבײטער באזוע־
גו מ ®ח nר קאמוניסםישער םארניכ״
טונגס־אטאלע, .
 o nחעכסטען גראד םיז באנײסטע•
 nתרײכט
רונג חאט יי קאגווענשאז
טאגטאג גאכפיטאג ,ווען עס איז םאױנע־
׳ סוכמנן  nגאכױגי^אן זיצוגג םאר די פרע־
 >w«n*jקאגדידאטען םיז nר סאציא״
װי ■ארטײ .וועז טאמאס האט
ח די חװינצר טריבונע נאך דער
!ומענער נאכױגײשאז־רעדע םון גענא״
 mו^לד םין ,חאמ ^ * ח א ל געפלאסערט
סח באגייםםערומ .די ארואציע איז גע•
וחןן אוםאויםחערלץ• .אלע װײלע האט
א ױ ט 9נו א מ) ך « נײצר מטורם פון ענ״
ײמ איז אלם חאס זיר ׳ניט
נארוחיגען;  iyop««ya ^ nקאי״
גאסם םיז  i nגאלעריע חאבע* אלע

װײלע אננעפאננען זיננען *ן אנדער רע־
װאלוציאערען ליד און ip־  oסיט םיח
איז עס  oyiטשערמאן םון  i nקאנװענ•
^אן געמנגען צו בארוהיגען  o nעגטױ
זיאסטימען עולם.
 iזעלבע אװאציע האט זיך m 'l i
האלטד-מעז ברודער דדפים מאו תר איז
נאסיני 1ט געװארן איס זו ײ ס־ ס חוזי ^ ט־
ר אזו ^ ר ט פ-ידי ר איז  mפאשט,
װאה ״וויױ רע• גאנצע -קאגװעג׳צאן.־זאט
זיך געםיהלט א ב1יחגרליכע ם1ײגדשאםט
צװי׳טען דע 1סאציאליםטישע! פארטײ
און די טרײ 1יוניא:ס .אין םילע D nyi
אויױ 1י סיטיגגעז און אויף די אינטע 1
גע קאנײעגשאן באראטוגגעז איז אפט װי־
דערהאלט געװארעז די נויטװענדײקײט
פון א געםײגזאמער םאר׳ט^נ1יגוגג צװי־
ײיי|ניציח א ^י ס
?ןעןמדי i n,ײ ס א
דאם^ עי ^ פא 1טײ און_
רי

כיעמען ,און פא1צובא 1יטעז א נאזיס,
פא « 1ו ד ױןז א מן עלעח׳שאן לאטיײן אין
די •■ n3yovיעדתנ׳עמי עלעתיצאנס.
^חגם • די טרײ 1יונ*אז באװעגונג
^ 1ײכט דך ניט אונטע 1אונטער אלע
ם1אגען םון  i nסאציאמסטי׳אע! טאק•
םי 1אבעױ צוזאםען אין אזג•
נזי#
זע 1גיױנמז אין i n 1עטאק 1אטיע #און
מי 1געםינען זיך אױוי א געסױגזאמעז
גאותן אין קאםוי געגען 1יקטאטו 1און
קליקען זזעחשאםט ,גלױבענ1יג *וין i n
חעחעאפט פון די  p :nאון םײל ,װעלכע
זײנען אמת׳ע בױעי־ אוז  ipopjpםון א
נײער שעחנע1ע 1וועלט ,װעלכע איז אונ•
זע 1אלעטצכס געמײנזאםמ! מט1עבען.
^•וג?ט אזױ וױ איח 1חאבען אויך
םי 1א*ן די לעצטע יאחהעז געםוזט ?עמ־

 ivcנעגעז נעװימנל*?ע אין פ א תיגנ מנ•
חנ •רןופאנאנדע .,זועלכע האט * «*יש
>»נג דעסאראייזירט אונועחו ייי׳נן .די
ושדנע »י«נ נעחערט אי*ט י*וי* 1ו דער
םאמאנגענח״ט און מיר האפעןI'M t« ,
דער *זהונשט װעיקז סיר װידער כא־
נייען די איטע םאראי און שארםרויען.
>אםיר חאםען ,דאם די דאזיטנ חיםטע•
ריע םון דער םארנאגגעגחייט ,וחניכע ח*ט
מאינירט די •אליםישע ארנ״טער־באיוע־
נונג איז אונזער יאנד ,וחנט פון אײד
נענצליך םארװי׳טט ײערען דורר דעם
אויםבויען םון א סאלידער ■אליטישער
*רנייטער באװעגונג ,באזירט אוי1י דעם
רעאלעז לעבעז און •*ונעאאםט צו דער
■םיכארןןניע פיז די ארבייםער םאםען אין
*םעריקא.״
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נפנעואלסנדײקגענעןפארקלממדפעוױידזשןס
אויס׳ן חף םון  iy iװעבער ױניאן
זײגעז לעצטען מאנטאג  30טויזענט װע־
בעה *  nװי אײז טאז ,ארױס אין א

גענע1אל סט 1ײ? .אימ א 1בײטע1׳ אהן
י אז אויסנאהם״ האבעז זי 1אנגעמיאסע
די טר  iו -א-ס 1 .אס א ז או 1
1
י
׳
“
י
י
י
ײי
ו
י
גאםיגײשאן
םען צום  pm o'iKביי i n
אן דעם סט1ײק און האבען םאי^םענ־

םון 1י ?אנדידאטען םא !* 1עז ^ג ט.
דו1ך  iy iנאםיגימנג פון אז א?טי•
װען ט1ײ 1יוגיאן  ly r eםוז  i nאטע״
1י?ען  i^ n 'in y oאװ לײבא! אלס מײם•
 ,o:n'ryiBהאט 1י סאציאליסםײשע יא 1
טײ געשאםעז םא 1זיו א ; א ח ענ ט ^
פא 1בינמנג מיט  iy iט1ײ 1באװעגונג.
* צו  i nע 1עםענונג םון ? i nאנווענ־
שאן האט 1י איגטעתײעאנאל צמעעיקט
םאלגעג1ע באג1יסוגגס טעלעגראםע:
״אין גאםען םון  iגמיסע מאסען סין
אונזע 1מיםגל^חפאפט ^יסעז םי 1אונ־
 nytהא 1ציגסטע גר־וסען צו  i nעתםע־
נונג פוןי  i nנאציאנאלע! סאנוועגיעאן
םון  i nסאציאליסטישע! יאי״טײ אין
אםעריקא ,װעלכע איז זיך צוגויםגע?ומען
געבעז  □nאויס 1מק םון רי םוג1אסעג•
טאלע ®!אבלעמעז םון אםע1יקאנע 1א 1
בײטע! ?לאס און צו פא!מולירעז א פ1א•
ג1אםי װעלכע! זאל איכישטאנ! זײן ׳צו
געבעז אז ענטםע 1אױןי די !אזיגמ פ1א•

1יג סא 1אליזי 1ט די װעבע 1מילם אין נױ
במ 1פא ,11װעלכע האבעז געםוזט גע־
שלאסען ײע1עז .לעצםע װאך זזאט שוין
?לא 1אױסגעזעהען ,אז עס בלײבט •םא1
 i y rױניאן בלויז איבע 1אײ 1וועג ,דע1
װעג פון א עגטשײ1עגעם האםוי געגען
 o nגמטאלען פאמוך פון די טי^־מאג•
נאטען צו שנײדען  hשױן אזוי אױך ני״
 y r i nוױידזשעס םון 1י א1בײטע 1אין
׳
לי נױ בעהםאת־ םילס.
לעצטע װאך .האבען 1י באלענאטים
אויסגע?לעאט תװיטלא! אין 1י םילס,
אנזאגעגתג אז  iװײתשע 6םון 1י
א1בײטע 1װעלעז געשגיטען װע1ען אויןי
 10פראצענט .די א1בײטע 1האבען דו1ך
אן אי שטיסוע געענטפע 1ט םיט א גענע־
1אל  p' io dאלס א פדאסעסט געגען
דיזע בתטאלע פלאײאקאציע ,און אג־
שטאט צו ?וםעז צו  i nא1בײט ,זײ־
נעז  30טויזעגט װעבע 1געסוםען םאנםאג

ם1יה צו די םעקטא1יס און האבען גע•
פיהעט די פאעצער i n .גײסט צוױשען
1י סטלײקע! איז ענטוזיאסטיש ,און זײ
זײנען בא 1ײט דורך דעם ?אםוי צו שי-
,צעז זײע1ע איגטע1עסעז און די עקזיס״
טעגץ שון זײערע םיויעז און .i n r p
 iy iצא1ן און ?אםפסלוסטע?ײט סון
1י סט!ײ?ע!ס איז געשטיגען צום ג1עס-
טען ג1א  ,1זוען זײ האבעז זיר i n
װאוסכראויף א גחיסען  ip p ' io dסיטינג
אין א חאל ,װאס נעמט א ױין אזוי םיל
סענ?זעז וױ  i nגױ יא?1ע 1םע1יסאן
סלװע ,in i8 ^ 1אז !י באלעבאטים חא•
בען לעצטען יאה 1בא?וםען גחיסע די•
וױדענטעז און אז 1י nדא pשאן סון n
װײמשעס האבען בלויז דעם צװע^ צו
שטיילעז די ■י^םיפ־הונגע! םון 1י װע״
בע 1םאגגאטען .זויליאם כאט^ ^ i n
 iy iםע?1עטע 1סון ״וועבע! Pאוגסיל'״״
האס םאר 1י  ip p 'io oסאמעלעזען א
צע$על םון #ו־אםיטען ,װאס זײנען האי-
יאהד ,אויסגעצאחלטץגעװ^ז1 .י פא 1
ז.אםעלטע סט 1ײ?ע 1האבעז באוײסטע!ם
אפלא 1י 1ט 1עם  i y : i nאוז oip^piy
זיך בא 1ײט צו שטעהן אין זײצ 1גע1עכ•
טעז ?אםף אזוי לאנג ביז זואגען וײ
וועלען געװינען.
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פ ע רג ל ײ כ ט
מיו ר א ד ט אפ אק
׳ט אנ ד ע ר ע סיג א ר ע ט עז
זאנט ועם • ■I m
נלױבם איחר ניט ,אז אזא
סינארעט איז ײערטח ענר
ציכע סענם םעוזר »עד
באהס וױ אכדערע םיסר

loon

מיוראד׳ם רױך איז םריש ,ױין׳ אראמאטיש
און דופטענד .וױיל מיודאד ענטהאלם בלומ
די בעסטע מערקישע טאבאק ,יואס וואקםט
אין מזרת
ןנוליעב זײן אוואלע פארם ,פאדערט
מװראד וױינעער לופט פאר ברענען .דער
רױד פון דעם טאבאגן װערט אפגעקיהלט
אײדער ער גרײכט אײער מױל .יעדער »יח
אח היהל און פול מיט װאונדערבארען
אראטאט.

A m
•ין im 8).
תרמאסיהרם גע״
 orom ruttfאנצױ
 n |mלאנדדמ*
* m

1י היײיאהריגע םאי םײעחנגען װע־
 inאמאניזי 1ט אוי  1א גאד גתיסען םאס״
שטאב .די גאנצע א1גאניזי1טע ניױיא 1
 iypא 1בײטע 1שאםט זזאט זיך פא 1איײ
ניגט צו  i n 1אזינע 1געלעגענהייט ,און
וועט אוי 1א .געמײנזאםעז אוםן דעמאנ-
 tm o oדי אינטעתאציאגאלע א!בײ-
טער סאלידא1יטעט .זײט ם*לע יאה1ען
*יז עם  i n 'i iהיײיאחר םעגליך געװא־
רען ,אז אלע ט 1ײ 1יוניאנם און די םא־

w
*T

י -

ציאליסטישע סארטײ אין אםע1י?א זא־
לען םא 1אײגיגם גײן צו די טאי למטאנ״
סט1אציעס אין  10אטעסט געגען איטסע־
ריאליזם און קאפיטאליסטישע אונטע 1
ד1י?וננ.
אױף  ip iאיגיציאטיװע םס די םא 1
אײניגטע אי1ישע געװע1לשאםטען איז
דאנע1שטאג אװענה דעם 19טען א10יל״
איגעהאלםען געװארען א ?אנםע1ענץ איז
אוי1יטא1יום םון  iy iאינטעמײשאנאל

י1טע1

קרעדענשאל קאםיטע פח ־דעו
קאנװענשאזשח־בײדעראינײט
II

—i

- -׳

קרעדענשעלם און דואליקײטם אין די חע;ד  peדער קאםיטע — דעלעגאטען
װעלען שוין חאבען נעקסטע װאך דעם קאנווענשאן־חן»ארם.
מ ך פון  362זײטען װאס ענטחאלם  .אינחאלטםרײכע דאקוםענםען,
װעלכע זײנען ניזוליך סאר דער גאגגער ארכײטער באװענונג.
עס איז נאך בלויז םארבליבען
מעחר װי א וואך *ו ו /ר אינטערנײ׳שא־
נאל קאנוועשאן אוי1י וועלנען די םיט־
נליחןר פון רער אינטעתיי^אגאל און די
צאנ*ע אירישע *רבײטער־גאווענוננ
ווארט טיט געש«*נקײט .די אינטערכײ•
שאנעל אייצט ויך »ו דאריבער םיט ע*לע
סארבארײטוגנען .םאקטיש זיינעו אלע
םארבאר״טוננען שוין נעםאכט.
די קרעדענשעל סאםיטע חאט שוין זײ
װאר אשנעהאלטץז איחרע זיצוננעז אין
דער אינטערנײשאנעל קאוגסיל רום אזן
אױשנענוםען סאםיםעס םון די לאשאלץן.
די קאםיטע סון וועלגער נאדלער םת
לאסאל  10איז םעסחןטער און שנײדעו
םון לאסאל  n r 62טשערםאן ,האט שוין
ערהאלטען אלע שרעדעגשעלם און דו»לײ
סייםם און איין אנחויב םון נעססטע װאר
ײעלעז די אלע סרעדמכשעלם אימ תעסוקט
ווערען םוץ דןר האםיטע אח אלע אג־
רזשעסשאנם וואם זײנעז כעםאכט נעװא־
יעז  \v mאירנענד וועלכען פאנדיר«ט,
וועט פאטראכט װעושן לױט די רולם און
)עזעצען  pcדער אינםעתיישאנאל•
רער נענעראל אםים וואט אויך גע*
מאכט אלע נויטינע ■ראנדזשמענםם tv
dpbv

ם אינהאלט פארצייכניס ם
I

,גערעכםמקײם״ ,נוםער •17

□

!ייט  ifwjrow 3דיסקוסיעס  .T-ם .םיא״
וױז״ א .וױיסבעת און א.
?ײט  .4ברי^ #ססיםען — ס1 .אזען ,ם
.110P000P
!ײט  .5סיקסגא׳ער פײדזס — א »״געגג״
סטער ; •יליחןלייצר
צייסןריצלס.
זײט
?יים * ijnn*• .7ון נאכוועגגער—ח• אסנג ;
םאי )• — (yonא .ל .װסלםסאז. .
?ײט ^  mחי*נסע*ו סס« יזס סוג — .0
?ומנסקי ;  fmגיײר )יןליצסןז( — ז״
ווחיאצ! ; «יד יאקיי »•
1.ײט  Aסון סונזןר לןמן סין W — 0
חעלין; »אײ^ *קסעלראר  -ם• *a o n־
,
ןיער•
וײם  oou v* .toוי •*•#עיו
,

* Mnavt tm : tixnptioײי••• Hnr M n rtm tw
זתלמד  #awwo o w nרויסווס  w w f *h j m oאײי
» hניסיוז^הוסיימ or*n orono j>un>*wr»onip m o
 jmm wan o n hihi yk in i*oסיממנ * non omסײס
ז״זימ ש• ז״  *i״« b a

New York, Friday, AprU 27, 1928

טאױם זיגמאן ,װײם־פרטזידענט האכמאן it ,גױנבערג ,נארטאן טאמאם ,אב .קאהאן,
דזשײקאב פענקױ אמ םילע אנדערע צװישען ױ רעדנער.
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דער חואארט צום שאנװענשאן« ,אם וועט
ארוים  pcדרוק די װאר ,ואל אנהוטעו צו
די דעלענצטען םריהער איירער דער סאנ־
ווענשאן זועט זיך אנהויבען ,כדי יעדער
דעלענאט זאל חאנען א נעלענעמזיים o n
רע«ארט נוט דורכצושטודירעז  paשאםען
 vבצנריף ווענען אלעם װאם עם ײערט
איז דעם רעיארט נעזאנט ווענען רעם נאכ-
צען רײכען אינהצלט װאס איז ניט נאר
נויטיגע אינםארטצציע ם«ר די רעלענא־
טען םון רער אעטערנײשאנאל שאנוועכ־
שאן ,נאר אויך אינםצרמאציאנםרייך םאר
יעדען נרענטש םוז דמר ארבײטער ב«•
jju m
>»׳׳־•■׳־,י■

בילדיננ ,אין װעאכער עם האבען זיר נא■
טײלינט םארשטעהער םוןי כטעט «>לע
טרייד־ױניאנם און םי 1דער סאציאליסטי־
שער ■ארטיי ,װעלכע ה^ט זיך באראטען
װענען « פאראיינינטען מאי־םייעד םון
דער גצנצער ניריצרסער ארבײטערשאפט.
אלע רעלענאטען האבען זיך צרויםנעזצנט
ם«ד דעם דאזינען נעדאנה ,און עס איז
אײנשםיטינ נאשלאםצן געװארען נעםיינ•
זאם צו פייערען דעם היײיאהריגען ער־
שטען מאי ױם םוב .די קאנםצרענץ האט
אויסנעוועהלט 'א םאי־פאטיטע ,װעאכע
איז נליױ צונעםראטען צו דער אמאנ ײ
זאציאגם ארנײט און חאט אין משך פון
(2
).לום «וי1י

קוםמ נאך פרייע טיקעטס צו דער
מאנהעטען אפערא הױז
קאנצע 1ט .י
 :י־ןו *i
וױ עס איז שו״ז סנאנסי 1ט געװא•
דעז אין דע 1טעגליכע!  ,yonBײעט
אוגזע! לאקאל ,געמײנשאפטליך סיס
אלע  n n : oצװײגען םון op*io i i n־
לע 1אריבײסער א^ ס^וציאליסטישע!
באװעגוננ ,םײע!ען  oyiאינ&עתאציא•
נאלעז ױם טוב״ 1עם 1טען טאי #םיט א
שעהנע 1אונטעתעמונג איז  o nגחי•
סען מאנהעטען א&ע1א הויז» 34טע סט,.
האתע8 1טע עזועניז1 .אס םא 1ש ^ כ ט
צו זײן !י ב1עסטע און שעגסטע אונטע 1
נעטונג װעלכע אוגזע 1ױניאן האט װען
א1אנזשי1ט .א !ײכע מוזי?אלישע
10אג1אם ערווארםעט אלע וועלכע ווע־
לען ?וםען .טי?עטס װעלען פא 1טײלט
 jnjroפ ױי צװישען די מעםבע1ס .װענ•
 o nןיך גלײך איז אוגזע 1אםיט ,איײ
דער עס װע!ט צו ש6מט .די* וועלכע
װעלען ?ומען םריהע!!? ,יגען  o nםא 1
צוג צו בעסע1ע סיטס .אויב איה1
?ענט אלײן ניט ?וםען ,שיקט צו אײער
שאפ טשע1מאן.

*»r

4iהערםערפאלגרײכעןבאױכט
נײם.אינםטאל^שאן מיטינג
*רעזידעגט זינטאן איגםטאלירט די באאםטע םיט א שעהנער חןדע אץ
קריגט א גרויםארםיגע אויפנאטע — .דער.לאקאל פארםאגט יעצם םױ•
זענפז  pa 73םיטגלידער — .שעחנע רעדע געהאלםען פון םעקרעםער
כאראף.
דצנערשטאנ צווענט איז אין קאונםיצ
רום םון רער איננמרנעשאנאל א»עה«>־
טען נעװארעז דער אינםטאלײשאדםיטיננ
םון דער נײער עקזעפוםיװ באארד  paםון
דיבאצאהלםע נ««מטצ  paלאפאל .41
■רעזירענם זינםאן האם כדם » שעהגער,
קראםטםולער  n nאיגסטאלירט די נײע
באאט«ג •רעןידענם זיגםאן האט אין
ר ײ מ פארבען נעשילדערט םאר די םים־

 8כ8נריסוננ פון פחױענפ זינםאן ms
מרשפעןם8י
צו אלע םעםכערם  paדער אינםערנעשאנאל לײדים נארמענט װאיר•
קערם ױניאן.
ברידער און שװעםטער :
װיחזר איז־ א יאחר פארבײ״ װידער אטאל איז נעקוםען דער ערש־
טער םאי ,דער װם םוכ  paאיגםעךגאציאנאלען ארכײםער קלאמ םיט
װעלכען  bpזײנען פארכוגדען אונזערע שעחנםטע אידעאלען  paאונ•
זערע װאריםםטע חאפנועען אין קאםןו פאר א נייער ,שעחנערער און
t
י
ליכטיגערער װעלט.
דער ערשסער םאי שטארקט אונזערע חאפגוננען און אוגזער גלוײ
כען ,װעקט אץ אונז דעם װילען צום קאםף פאר די גאגעלע ירינגייעז
 paאונזער כאוועגונג  paסאנט »ו אײניגקײט אין די אינםערעסען pa
.
ארבײטער סלאם איכער דער װעל®.
 paדיזען גרו־יסען טאנ  paארבײטער םאלידאריטעם שיקען םיר,
אלם א םױיל  paדער ארבײטער כאװעגוגנ אץ אםעוײקע .א סײדערלײ
בעו נרום *ו אלע ארבײמער  paדער וועלט ,וואו ױי  ipaoppגענעז אונ־
םערדריקונג,אוןשסלא8עריי ,נענען געוואלד חערשאםטײמ דיקםאםור,
כ מ אפצושאפען אלע עקאנאםישע  paםאציאלע איבלען ,װאם •לאנעז
יי ??? 0מרים ש ,םעםכערם  paאונזער אינטערנעשאנא׳ו ,דיזען עףי־
םעז מאי .הום ױם טוב  paאלוועלטליכער ארנײטער אוזדותו זאל ײ
גײםטרײכע באזײיטונג  paדיזען װיכםױגען טאנ צוזאםען םיט די ביגיע־
רע  ban ,ip«naanpםיר חאבען חרכגעםאבם אין די ערשם פארנאנ•
נ ^ע י א ^ ^זױ  oopaשליםען אונזערע״רייחען ta .קית שום חעצע
^ זאל ל^כמ אצ ^ ^נם ^ר מ ש אניול ! זאל לעבען די אלװ?לטליכ?

איכײםעי

Voi. X. No. 17

טארדיס דגמאן,

 i n *>3די א װאנטי מטn ro p n o o n ,
סאליטיס און סקעבע1ײ םון די סאםונים•
םען ip .זזאט אננעװיזן ,אז װאו נא1
זײ האבען א םינגע 1צוגעלעגט האבען זײ
א האנט אסגעױםען; װאו נא 1זײ הא•
בען גע»1אט די מאכם ,האבען זײ םיט
 np*nם ע ט א ^ פון איעס חתב ונח1ב
געםאכט.
לאקאל  — ,41האט •  o :n * inזיג•
מאן געזאגט — ,געפינט זיך איצמ אין 0
טטען צושטאג! ,װײל די דזשענע1אל עק-
זעקוטיװ באא 1ד זזאט זיך כאצײטענס
אמעגעמישט און איבמ1גענומען די פיזד
1צ1שאפט און נע1אטעוועט  o nלאסאל
פון אונמעתאנג .און איצם םיהלם זיר
 i nלאקאל גליסליך  w i nװאס עו•
זוײס גים םון די אוםגליקעז װאס  1קא•
םוניסטען האבען פס1או?1אכט אין n :o״
 nלאקאלען.
•  o : n 't nזיגםאז איז םסעציעל א•״
_______)סל;ס  inoז**ס _____ (11

פרעסערסממאל35פיי־
.ערןערשפעןם8יאין
װענםפערח«ל
מיט  i nבאטײלינונג סון  nבעסטצ
 10םיסטישע כחות און בסתסםע iw in
•ח  i nני ױיאר^! «1גײטע 1בסוחנגונג:
 orrnoבאוושאוחנ!״ ד בא!יטםע!ינ•
גע  | 1םון פאמס ^*  i nאין אלע שי!א-
מ ז #וועם זיגנעז םיז איח 1נײעסטען n״
i n .loioijro 5א1יםטע 1קינסטאע!,
גויינא!* מאם^םעװימש ,וחןט שסילען זיײ
נע !0אכטפוצמ ?*  i nאוי1י  i nסאנצע 1
טינא און האדמאניסא n o o 3טעםקין,
כאקאנט בײ !י  dipcpioאלם 1אם קינד
םון םאלק ,און םילע  n n j oא*ױשע i o
םיסטען װעלען איבעײסשען  o nמולם
סיט  np*nלײםםונגען.
בעז שומאנ׳ס  ip o o m o 0 1 0 1וועט
שאילען סלססישע און םאלסס םוזית.
דזשײקאב •אנסין און אויגוסס קאזד
סענם וועלעו  o n Dh*omoםיםיגג סון
 w n y iy pבותם>אװ וחנט ויין m
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