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 םים טענדג וױדער קאסיטן אוגאנידשאן
אונײט ארמחאציאנס עוענםטע

 — םפרייק. אין װ*ך לעצטע ארוגטערגעגוםען שי,ן*ער מיכטיגע אײניגע
 םען ווען •$לי*ײ די #•®ייען םיט גאם אין כיזי נעזינדעל סקעבישע

שעיעה ױניאן נים ארגאניזיחןן געהם
אוחנק, איו ױם־סונ דער נאר ווו

 װאס קאםיטע, ארגאניז״שאן די חאט
 ברוחנר pc אױםזיכט דעד אונטער איז

n. /תו געגומען ?ץ• פריו  טיכ• צו װי
 םאר־ אין אתאניזאזױאנם-ארנ״ם. םעע
 ארגאגײ די האט <ואו לעצטער סון <ייןי

 ‘םאל וי אדאיגענומען ואציאנס-קאםיטע
: שעשער גענחנ

.n אטיאני, גארםענט גלאנטי? pc 
 םין שא■, מאילכין עװצנױ; םע8 520

 סטרעס־ סעם ;סטריט טע25 װעסט 40
 םעגי ;סטריט טע39 װעסט pc 270 יעד,

 :סט. טע36 װעסט pc 327 דזשאזעף,
dpho ,307 שייסאוױץ pc 38 װעסט 

 קא., גארמענט עלסװאירטח ;סטריט
 ילעסטער ;סםריט םע27 װעסט 129־33
 סטריט; טע37 וועסט 134 בלײער, און

 ;סט. טע18 זועסט 6 צעטעל, pn שולער
 טע38 װעסט 262 בעוין, אין גאילדמםײן

v ססרים.
 צו עיעס םאראן איז •nr יעדען םון

 איגטערזד זײן װצט װאס דצרצעהלעז,
 ״נערעכ־ דער pc לעזער די פאר םאנט

ער. מי  דזשאינט די בײששיל, ־צום םי
 אריבער םון א קאםפאני, נארמענט

 ארביײ 40 נאך זיינען • ארבײטער, 50
 פריד, דעדזשיסטרירט. געײעז ניט טעד
 אדגאניזײשא) דער סון טענעדזשער דער

 צו םאראינטערעסירט זיך האס חאטיטע,
 די צוליב געװען דאם איז צי וױטען

 ליג?ען םון׳ם ״שרינציפעך םארדאםטע
 די אפנעהאלטעז האם װאס קאםוניזם,
 ע־ זיך. רעדזשיםטרירען םון מעםבערס

 איצד געפוילט ניט דעריבער זיך וןאט
 װאם שא«, דעם םיט םיםינג א הא^םען

 ^פטוגדע הא^ב א און 3 געדויערט דאט
 אויןי רײד א^עםענס םיז אוז צייט.
 ארויםנע• זיך האם םיטימ atst? דעם

 זײנען עס װאס דעם צויליב אז צײגט,
 ־ ארג די עס האם ױניאנס צוױי םאראז

 צו ניט םאדםיהרט ?»אפ דעם םון םער
איצט. ביז רעדדשיטטרירט וײן

 גענוםען םײן גאנץ חאט באס דער
 מאס םיש״םא^ דעם םון אדװענטעדזש

 אין ארבײטער די בײ געהערשט חאט
 די געצװאועען האט ער און םוחות די

 א שםדנדעז 46 ארבײטען צו ארבײטעד
 פארזוכען צו בעגעבען זײ האט און וואך
 ױניאן ניט אנדעדע, םון טעם רעם

קעסט...
 דזשאזעןי םעני םון שאפ דעם אין

 געשיכטע. אנאנדער געםאכם זיך חאט
 גע־ אםאיו איז דזשאזעןי מעלי מו־י. דער
 אויס געװארעז איז און באיעבאס א ומז

 אויפגעסאכט ער האט איצט בא^עבאס.
 ארויםגענױ האט ער און שאפ, נײעם א

̂כע אויזי ארבײטצר, זיך צו םען  ער װעי
”I גיט זײגען זײ אז נעדענמט, חאט p 

 קאנען דעריבער ײעט און <ייט ױניאן
 ױניאז ניט אױף גראאנע זײן םריעען

פאגד״$»אנס.
 דערזעה האט דזשאזעוי מעני טר. •

pn ,אײדזשענט ביזנעס דער װען טעות 
 בא ארוי^עקוםען איז םי^ער, כרודער

 דענסענדיג באם, חנד שא§. דעם ?וכען
 ױניאך ניט טים טאן צו האט ער אז

 איײ ביזנעם דעם נעװא^ט האמ ^ײט,
די שאי. פון׳ם אחיסווארםעז דזשענט

y האבען םילאכות r דצם אויף באיצד 
 דעם םארצאזען און אויםגעחויבען ארט

 דער־ האט הבית לvב דער װען שאפ.
 הארץ באסישע זײן איז טעות, זײן זעהז

 ערשטען דעם ביז און געזוארען וױיכצד
 א ווערען צו צוגעשטיםט ער זאט1 סאי

פאונםי^ אינדאםטריצא פון׳ם םעםמנד
בערען, און גאילדשטײן באס דעם בײ

 אפנעםאן נאר זיך זזאט ש**, דרעס א
 םצגע״ דער געשיכטעילע. םשיקאות א

 קאםיטע, ארגאניזײשאן דער םון דדאער
 קא־ די נעשיקט האט םריד, ח. ברודער

 דעד שאא. דעם אחגטצתעםען םײמ
 ער, און נײא^ד, געשריעז האט כאאצגאם

 חא־ קאוירהס, שייינג וײ םיט זװואםען
ן  <ז$ר דער צו שאאגצז נעכאוט ויך מ

 אזא איז עס אז זעהענדמ םימע.
 בײסוםעז געשענט װאצט װאס פאטיטע

שיייננ אריםע די מים ׳צוזאםען איחם
אםיס אין 3 ®ארנארם צר חאם היויראס, • »__ •

ױפםערהמם! א
 אינ־ צו אונז בעט וינםאן •רצזידעגט

 זיד חאמז װאס יערזאגיז, די ^דמירצ!
 א בנמע גצזוענדעם *רי«םייד איחס «ו

w n w i* ס חיי מנ מ מע מז און א א זיד ח
 ״דאודטאיז א איס

m זנן ויי^ T ו t 
nr

•cmצתצצײמגס

 חנר טיט סעטיצן םון אננאט דעם סיט
 םאר^אעס עד חאט דתי די און ױגיאן
שא». אין ב<ײבען זאאען

 און גרױסער א ועחר איז שא« חנר
 םארב^דועצן, םעיעפאן עטצאכע האט

 געלונגען איחם ארום אױי איז עס און
מ •אליס, םאר םעיעפאניחנן צו צי  װ

 ווהנםצרגע״ חאנצן און געקוםען זײנען
קאמיסצ. די םיהרט
קא• חנר םון איי»ם דאך איו עס

 שאי אין ארדשצוגעח( געילוגגען פיםע
 שאו פון׳ם ארבײטעד די אידעדען און
ארבײט, דער גאר טיטינג א צו

 זיעער א םינוי געקוסען איז עס װען
 זזאבען מלאכות בער די און םארנאכט
 דער חאט מיטימ, צום נעהן גצוואיט

 ארבײטער די אדײנגערופען באיעבאס
 א אויוי אנגעוױזען זײ און אפיס *אין

 אנ• חאם ער װעיכע גארייאס, באנטש
 ■רא־ ארבײטער די געבען צו נענרײט
ם איחם, װעילען זײ אוינ יטעקציצ  ת

 דצר אין געחן ניט און םאלגען, ״גאס
 די דערצעחלט אויך האט ער ױגיאן.

 אונטעתעתויפט האט צר אז ארבײטער
 איצט קאן ער און געיט םיט סאםיטע די

 יאר םינוי אויף תאטיטע די אװעקשיקען
דזשײל. אין

 געקוטען איז שאפ םון קאמיט א
 דערצעחלם און פריד׳עז צי געהײם ►ין

 חאט םוײד געשיכטע. דער זועגען ►יהם
 אננעלעגענחײט גאנצע די אונטערזוכט

 דאס אז ארויסגעװיוען זיר ס׳האט און
 נאיע• דעם פון םרײם־א• א «שוט איז

 ארביײ די טאכען צו טריש א און באס
איונטערצוגצחן. ניט שא• םון טער

 סאמען אויןי איו קאםיםע דיזעלבע
 ארונטערצונע״ געזואחוז געשיקט װירצר

 חאבעז גאס אק ארבײטער, די םען
קאטזגיסטען, יאר א נעםראפעז זײ

̂נצן וחוימ  •אייוױי. חנר או גצםסרט ח
 גצוחון vn אאםיסאחנן ח פון אײגצר

״ גשתגח/ ״סח דצר שון 1״חכם׳ חנר  מ
 *טאלאנטפולצ/ די טשיגליץ, מיסאר

 קאםיםארקצ טאכטעו, uvvnvt« וצחנ
ר און •ארלסאן  4דאם״ טינצ *יא ת

 נאף און חױונסט, ק^מיסאר גאספאדין
ן חאנצן זוציכע #שאר א  צו<צאיױט ד

 קאסיטאר״ אגגעזעחענע ׳רי םיט גלײך
 םצוח לינקצ די pn םקים צו משיקעס

 צו שאייצײ דער טי• א גענען און
קאסיט^ די ארצםטירען

 אלעם, טראץ tm חאםיטע רצר
 דער אין שאו דצם נרענגעז צו גצלועצן

 n גצוזאט חאבען די אכער *װגיאן,
ד עטלאכע םיט כאס דער אז זכיח  ח

 דער צו נאכלויםען די זאלצן טעקטױוס
באארד. דזשאינט
 דעטעחטיזוס די טיט באס דער װען

 דזשאיגט דער צו אעעקוםען וײנען
 אר״ די געטראםען זײ האבען #כאארד
 באיע״ דער אנקוסעגדיג. גלייו נײטער

 ארנייי אלע אויף אנגעװיזזןן חאט כאם
 דע״ די םון םא-לאגגט האט און טער

 אר״ די חײסען זאיען זײ אז טעחטױום,
 ארכײט״ דער צו צורימםאחרען בײטער

 װײזט עס װי זײנען, דעטעגטיװם די
 און שטיטונג גוטער א אין געװען אויס,

 אבער באילעבאס, דעם געפאיגט האבען
 געענטפערט זײ האבען אדבײטער די

דיבורים: םא^געגדע די םיט
 פון אםיסערס װיםען זײט ערשטעגס,

 ניט זײגען טיר אז געזעץ, ליבענדען
p'p ,אונז ?ענט איהר און שתילאפען 
 דער צו געהן'צורי? צו ארדערען ניט

 ?יבע #>ד<זר מעגט צוױיטענס, ארבײט.
 זײנען םיר אז װיסען, געזצץ-היטער,
 און בידגער, טרײע און געזצצליבענדע

 ארדער״ און ״<א די םאלגען םוזען מיר
 צורי? געהן צו ניט ױניאן אונזער פון
 װעט בא^עבאט דער ביז ארבייט דער צז

סעטלען.
 האבען באס מיט׳ן דעטעסטיװם די
 נעםען צו ברירח אײנציגע די געהאט
 מיט אװעה און מאשינדעיל יױפענדע וײער

 װאס נעזער, יאנגע םים און לײדעען
 עגטםער דעם דורך כאקומען חאבען זײ
ט^אכות. לyב שאפ די םון

 p't נעקיהלט חאט באילעבאס דער
 האם ער װאס װערטעי, די טיט כעס

אז ארבייטער, די צו ארױסנעבורטשעט

» wm ;יס *יינסטל וועט ער ו
m די ױניטן. *m wayn m itd o  Mrs 

ד »ו ערשיערט,  voys פוז׳נן װ«פ ׳
ײ ײי« ״י אוינ װערען,  2 ומי׳ון, ג

ך» אין פױלזנן גיט ארבײט ןײן
m m n

ר ק נ * פ ס * ה»לס נ  לי
ען ס ױי ס v נ י » ת ל נ ק

»ר שו פ ס א מ ^ ח _ די
 *ניחןכטיד חנר <ח תד*ט«ױ׳נ די
 נרד סין נרױו » דערחטיטען האט ל״ם״

 ns ijrmwjw יפליטקטװ, םאל דער
 nrsMm 1אי נאאיד, דזמוינט נאסטאנער

n םים, טיילם ער  tv טיס נטרד דזטױגט 
 נמנלימ טימ *ן \rnvi לאקטלען איחרע
 טיט חני<ג*טען די כאזאמען *ו מיטלען

 נויײ און נאקװעםיינהײטען אלעינױטינע
 אויםגא• ענטוזיאםטיטע »ן w אויר טען
תל׳ןנומיע. דער םאר סע

 ברין* אין ווערט א;רעחנם *װי׳טען
•טאלגעגחגט נעזאנט :

 *ום װאר אייו ניויז איז עס ײי ״אזוי
 ?*נווענ־ אינטערניי׳טאנ׳ול היסטארי׳טעו

 םרײנו יייר״ 1םי טיר םארלאננען שאן.
 חנר אין אנאנסירען «ו דעניש, רעראהטאר

v די אז ״נערעכםיגקײט״ :v s s* s 
 םיט ׳שטארץ רא׳טית איז באארר דזשוינם

 או• חאט איגטעמיי׳טאנעל די װאס דעם,
 מטניידער, באסטאנער אאז, נעטײלט

 mwinuvp דעם חאלטען «װ כניד, דעם
׳שטאדט, איז אונז ניי

 דעס םייערען י|וחר דעם װעלען םיר
 םעטבעיס םאר •אסט oy װי מאי ער׳עטעו

אינטערניי׳טאנאל. אונזער םון
 ¥■־ װעט םייערוננ ער׳טטער־מאי דער

מן דעם אץ װערען נעיאלטען עי  חא< ז
 אפנעהאלסען וועט קאנװןןנ׳טאן וי װאו

flhjrtt. רײמן • האנעז ײעלען סיר 
 ערטט־שלא• םון קאנצערם א ■ראנראס.

 חןסיטסטטטו׳ם, זינגער, הרעםטען, םינע
 י חנר און טירעידשאילאר. נוטע אויר װי

 ער■ וועלען יואט רעדגער גוטע — ויקר
 pmrty טונ׳ם באדײטוננ די הלעהרען

* .,טא
■פליאקאװ.״ ם«ל

איז
ד א ד ו ם אץ אװאל מי ר א »
זײנען_ סיינאדעטעץ אוןאנדעדע

? קײלעכדיג

 רײכען מעהר ענטהאלט םיוראד וױיל—ו
טאנאכ^ מערקישען

 ווע־ םאדערט און מױי ברענט עם וױיל—2
רױכערען. צו ציתנגם־קראפט נעער

 טאבאק פץ רױך דעם קװזלט עם װײל—3
האלז. אײער גרײכט עס איידער
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J עיענען asm דגמ» פרעזידמם im w 
w  in ,נאי n ^ מ ח ז w ז e  nt

 דער פון טענשען פד^טינענטע •— נאכט. שבת אפפאדדען װעלען יארק נױ פון ךעלעגאטען
 גױן, פרעזידענט ר,אהאן, אב. — קאנװענשאן. די באגריםען װעלען באװעגונג ארבײטער

י געסט. אונזערע צוױשען פענקין חשײתאב און דדלקודמ מארױס
pB אין ױניאז, דער פון טײלען אלע 

 לא?אלען, <י pא און באארד ךזשאינט
 דזשענערא< דעם pא איבערהױפט און

 םילט איגטערגײשאנאי, דער םון אםיס
 האנ• דעד po צתסםקײמ די pir זיך
 סאנטאג, ^םענעז זיך ײעט װאם מאן,5ווע

א/ טען7 דעם מ
 װי אזוי איז אפיס דזשעגעראל אץ

 1ארא געהען מעגשען יאריד. א אויף
•רעזידענט צום דער״לויםם ארויף. און

 םארשײ םאר סעקדעטער צום יענער און
 יענער און דער אינםאדםאציע; דענע

 מיט רײדענדינ שםײענדיג, ארום לויםט
 ?אג״ די וועגען יענעם םיט אדער דעם

 צולויפען ?וםק דא שאליטיסס. ײעגשאן
 ?אםיטע, ?רעדענשעל דער צו דעלצגאטען

 םאד־ קאטיםעס לאהאילע ?וםעז אט און
 כא־ ניט םאר *א?א< זײער טײדיגען
 באײיײ ען5װי אדער חונ, דעם צאהלען

גיט גאר וםפp לאקאל זײער אז .זען

 8 באשליםען דרעם אה ?לאוק
נאארר חשאינט פארץ גרויסעופאנד

 איצ־ די אד רעפארט ספעציעלען א אין #ן צײגט װאנדער הערי ®עקרעטער
 א — בודזשעט. באארד דזשאינט פאר׳ן גענוג ניט זײגען םיטלען מיגע

פלאן. דעם דורכצוםיהרען ערװעהלם לאקאלס אלע פון קאםיטע
 םיסיננ, באארד דישאינט דעם אויןי

 דעלעגאטען די חאבען ״טעז20 דעם א«רי<
 װאס םארשיאנ, א אנגענוםען אײנשטיטיג

 *«״p בען בר. םון געװארען געםאכט איז
 שאפען צו ,2 יא?א< םח מעגעדזשער לאן,

 סא• זאל װאס דזשאינט, דעם םאר םאנד א
 טיט אנצוגעהן מעגיליך איהם פאר כצן

 פײ אהן צו?ונםט דער אץ ארכײט זײנע
 איז באשיוס דער הינדערניסע. נאנציעיע
 הערי בר. װי נאכדעם געװארען אנגענומען

 אויסםיהר־ אן איגעגעבצן האס װאנדער
 םינאנציעיער דער װעגען באריכט ליכען
 האט און באארד דזשאינט דעם פיז יאנע

 זאל באארד דזשאינט דער אז סאײאגגט,
 בר. שאםען. זאםארט מיטיען נויטיגע די

 :םאאגט װי לויטעם באריכט וואנדער׳ס
 רעם םון באריכט א אנגעבען װיל איד

 םון צושטאנד םינאנציעלען איצטיגען
 אבזיכמ מיין באארד. דזשאינם אונזער

 אויםמער?־ מרנסטע אײער ציזזען צו איז
 צױ עפזיסטיחננדעז דעם צו זאטקײט

ריכטיגע די געפינען \y:vv צו אום שטאנד

Dפארגיינניס אינהאלטם

 פראבלעם םינאנציעילען אונזער צו לעוונג
 םעגױיכען רעם םארמיידען דערמיט און

 רער אין באארד דזשאינט דער םון ברוך
צוהונםט. נאחענטער

ברײג־ םון אפגעהאלטעז זיך האב איך
 דזשאינט דעם םאר אנגעלעגענהײט די גען

 געדענקט האב איר װאס דערםאר באארד
 כא־ ערנםטעז אזא םון םראגע א װען דאס

 אזא םאר םארגעבראכט װעדט ראסמער
 דע^עגאטען, םון ?ערפערשאםט גרויסע

 םון װערען אױםגעטייטשט ש^עכט עס ?ען
 אריבעדT האב אץ־ שוגאים. אונזערע

 לאקאלע די םיט פראגע די אויםגענומען
 דעד םיט נאכהער און מענעדזשערם

 בײדע אין אבער דירעקטארם, אװ באארד
 צו ?וםען נעקענט ניט מיר האבען םע<ע
שלוס. ?ײן

 םון שװעריג?ײטעז םינאנציעלע די
 אז םםן p'p נישט איז באארד דזשאינט

 שװאכער צײט יעצטע די איז ױניאז די
 איבער־ בין איף געגענטײל, pא געװארען.

 באדײטענ־ נעםאכט האבען םיר אז צײגט
ון לעצטען דעם םארטשריט דען  וועגען סע̂ז

 אין און ארנאניזאציע אוגזער אױםביידען
 ■אזיציע, איזזר םון םארשטאר?ונג דעם
 וױ םינאנציעל, םײ און מאראױיש סײ

איך באװײזען. עס װעיען ציםערען םײנע ס/ _____

 איגטערנעשא־ די װיםיל געצד, םיל אזוי
 דינגען םיל נאר אח זײ ביי מאנט נעל
 דער װי זיך, םארשטעהם בלײבם, זיך•

 וױיס, אױוי שװארץ באװײזם, אוידיטאר
 לעבע־ איז עס זזכלל, ביכעי. זײגע םון
 אינ־ דער םון זוינקעל יעדען pא דיג

 .ױורדים. עולים איז עס טערגעשאגאל.
 גאנצען » לויםען םעגשעז גרופצס גאגצע

 אלע־ אויןי און ארויף, און אראפ טאג
 װארט: אײז פאראגעז איז ליפען מענס

!?אנװענ^אז ?אנוןעגשאן!
 שוין *וערט ?אנװענשאן דער ״װעגעז
 אלע םון צײטונגען אלע אין געשריבען
 בא: דאס שאםירונגען. pn ריכטונגען

 שווע־ רי אויןי an:ppip ניט אז װײזט,
 האט די^אינטערנעשאנעל װאם צײט רע

 באטראכט אבער זי װערט דורכגעםאכט,
 םעכ־ א אלס םרײגד םין אוז שוגאים םון

 אםעריקאנער ךי װאם םעסטונג, טעעי
 צװי• פארמאגען ארבײטער ארגאניזירטע

ארבײטער. אידישע די שען
 צ«י- סארט יעדער pc נײעם די אין

 וױלענ־ ניט אדער װילענדינ װערט, טונג,
 ^וגעגע־ אוםדירעסט, אדער דירעקט דיג,
 ארויס איז אינטערנעשאנעל די אז בען
 קאםױ דער םיט סאם\י שװערען דעם פון

 נצחון םולען א םיט באנדע ניסטישער
 איהד אויף װײטער איצט שטעהט און

)2 וײ® ®ון (שלום

שייל, ע6 אדער דו ײו
--------

 ארכײ- די באצאהלען םוז כאלעבאס
 םוז ניט אז װײדזשעס פולע טער

 דער פסק׳נט איךדזשײל, געהן ער
 דע־ לײבאר סטײט פון טשיף

פארטםענט.

 אמאצ גאך זיךי האבען װאו לעצטע
 ?אגטראק״ בײ פאסירוגגען װידערהאלט

 ארבײטער באצ^חלען ניט pc טארס
 זיך האט ױניאן די און שכירות, זײערע
 ארביי״ די אז דער-פאר נעזארגט װידעד

שכירות. םולע זײצר סריגען זאלען טער
 װעסט 147 פון ראטשטײן, דזש.

 די באצאהלט ניט האט סטדיט, טע22
 באטרע״ װאס שכירות זײעדע ארבײטער

 דזשא־ דער דאלאר. הונדערט 12 םעז
 אנגעחוי• גלײך האט דעפארםםעגט בינג
 דער תײם. דער אויןי ארנײטען צו בען

 פונ׳ם שײנםצלד, אײדזשענט ביזגעס
 ארויף גלייך איז דעפארטםענט, רזשאבינג

 סאג־ דער װעמען פאר דזשאבער, צום
 צוגע• האט יענעד און ארבײט, טראסטאר

 די ארבײטער די צו.באצאהרען זא:ט
זײ. ?וםט עס זואס שכירות

 pא װינער קאנטראקטאר, אנדער אן
 #סט. מע20 וועסט 22 םון לייבאװיטש,

 זײזד ארבײטער די באצאהלט גיט זזאם
 צוױי אריבער פון םוםע א שכירות, רע

 האבען ארבײטער די דאלאר. טױזעגט
 זײנען טשעקס די און טשעסס גענומען

 איז ארום א.זױ ־און גיקוםען צוריס
 װאכען 4 צו אדבײטער אײנינע גצקומעז
 האט קאנטרא?טאר דער װעז שכירות.

 גדױסע צו א סוםט ער אז באדעכענט זיך
 פארמאכט ער האט ארבײטער, די מטבע

 זעהן געװאלט גיט אפילו און שאפ דעם
ארבײטער. די

ניט ױניאן די האט הײס דער אויוי
)2 זיים »ויף (®לוס

 דעזאלוציע איכקד שפיםען עסזעסוםױועס לאהאלע
ר רעפערענדוס פון « שענעראל m פ ע דז פ ם מ כ

 למקאלען אנדערע — רעזאלוציע. די צוריק װײזען 89 און 9 ,2 לאקאלם
באםטאן. אין װערען דיםקוטירט װעט — דאפיר. שטיםען

 יארהעד גױ רער װאם רעז^לוציע, די
 דעם אנגענוסען ה#וט ב^ארד דזשאינט

 אעטערנעשצנעל די אז אפריל, טען20
 װערען אםענרירט זאצ האנםםיםרטאן

 ביי' דזשענעראל אלע אז אבזיכט, םיט׳ן
 װערעז ערונײלם דארםעז זאלען אםטע

no איצט װערט װאוט, רעטערענרום א 
 .די בײ םארהאנדעלם און ריססוטירט

צסזעקוםװועם. לאתאלע
ובען »י*ט ביז עטלאכע ׳שוין ̂ה

.18 נוםער .נערעכטיגקײם״,

 אב• — דיםקוסיעם ק*נווןנ׳»*ן ' .3 זיים
« שלאםץ• ל■ ראזענבערג,

 םײנשסייז״ יצווק — נרץי־אסיםעז •4 וייט
?אבאסאײ■ ס. <״ ם.

 ■8 — «״וז׳י «זקאג*־*יל*דעל«י» .5 ייט1
.נעננסםער־• א סאצין,

עדיפאריעלם. .0 זייט
 כ#י*?«ער (» זינמאן מאריט .7 זײט

א»נג• וז• — נילי)
 «ון ליכ» דער j»> קאכײעני»אן די .8 ייט1

» im «איג«נבעגח״ס  ■0 — *וןונ
. קוזינםקי.

 געיעײ די און ק*גװעני*אן אונזער .9 זיים
 רעם־ ם —1ע*ןג*לינקײ» «*»יליגן

ר. מ ני
 —*רב״י רער סי דרןסםייקעו ךו .10 ייט1

•1ם«יעהנא דזש.
n 4 » 41 ?יים i  ■ uי «לינ»יר מ ש )

שאכערס 5 שפחופס8נ אםםץ םוירםשענםם  188 דז
מו שיסען װנ ם דןני םז ײ כ ר שעפער א

דער סון פאדערונג שםרעננע םוזען^נןכגעבעד אבער זיך, קװײנקלען כאםעם

 •םאםיא״שאז דער םון דזשאבערם 5
״ יז9ױני רער םון סיאנעם די ןדןר 1נע.
 י'י *י םשערםײי־ םאוםסארטײאישעו *־ו

ארויםנעשיסט האבען
 » םיט נעװןורען נאשטראםם שעסער, ניאו

 דאלאר. 360 ביז 100 םון נערד םוםע
יײייד סת׳ם חאלסערין, מנעדזשער

^ חיט רעסארטםענט, ביגג י ײ ו י  י
ט «רני ארויס שיקען רזשאנערם רי אז

אוםאארטייאישע, צום ו^סצן נציאזס
m S [ײ איננארט* םו י

 דעם געשיקט אט5 טשערמאן טייאישער
 אונטערזוכען צו װאולז*, ב. j אוידיטאר,

 האט װאולוי םר. pא אגגעיועגעגהײם. די
 <«״p די באשטעטיגט און פעםםגעשטעילם

ױניאן. דער םון גען
אייידזשענט, ביזנעם דער שײנפיגד, בר.

 פאי־ חאט און דזשאבערס די צו ארױןי איז
 צױ ארבײט די זאיוען זײ אז זײ pc גםנ<א

 נע״ױיג־ אבער זיך זױ האבען ריפציוממ,
 אבײ שיעםער חאבען ױי ותן אח פע<ט.

p סעל ir געווען שוח איז גצחאט חרםח 
)I ויי• vm *לןא1

 חןזאלױ דער װעגען אשגעשטימם קאלס
 <ע• האבען <א?אלס די םון םאנכע זייע«

 נעםליך, עטיליכע, און דאםיר, שטימס
 די ,9 לאקאל אשערײטארס, די ,2 לא?אל

 אוטאליע• די ,8» יאקאל און םיגישערס,
 געשטיסם האבען דדעסםײהערס, נישע
 װעט װארשיעליך רעזאלוציע. דער געגען

 בײ װערען פארגעבראכט רעזאלוציע די
קאנווענשאז. באסטאנער דעד

 ״איײ די אז באשמעהט, רעזאלוציע די
 רײען די איז דיסהאדטאניע און ניגקײם

 *צוליב איז איגטעתעשאנעל״״ דעד פון
 נזד עדוױילען םזן פא׳־־מע איצםיכער דער

 ענדערוננ ״אז אז און באאטטע״ נעראל
pK עלעקש^נס״ די םון ם*רםע דעד 

̂וטדו' דעפ געװאוגעז װאלט  די פין •
 :פאלגט רעזאלוציע די מעסבערס.

 רײען רי אין דאס אמבאסראכט, אין
 אוכד הערשט אינטערנעשאנעל דער םון

 װאס דיםתארמאני, און אײגיג?ײט
 קא^פעראציע םון נײםם דעם שטעדם

pH און ױניאן, אוגזער
pk אין װצרט עס ראם אםבאטראכם 

 אוטצו• גרױסע א אז גערעדמ אלגעםײן
 אונזער צװישען הערשט םרידענהײט

 דער צוליב טיטגל'חןרשאםט ברײםער
 גע• די ערװײלען פון םארםע איצטיגער

קאנוחןנשאנם^ די בײ באאםטע נעראל
אוז

 n איז Dir אז אםבאםראכט אין
פון באארד תשאיגט דער pc םײנונג
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ס מו מ דרעס און ס « # ען ל ס שלי א עו 8 נ ס  גווי
ץ פאנד אר ם פ שןינ ו ח ר « ן •נ

W זײי ון» (אלוס
 האט יאארד דזשױנם דער «? אבער ניױב

 וױ אלטױױטעטצן טעהר אונטערנוטען
sn דאס ערלױבט. אייגקמפט אונזער t• 

 דעם פון חובות *לגןןס״גע די סיט םען
 דעם געשאפען האט באארד, דזשאיגט
 ױt פיגאנציעיען פױםישען ״ איצטיגען
שטאנד.
 דעם איבערגענוםען ןזאב איך ווען

 חאב סעהרעטאר־טרעזשוחנר, םון אמט
 באארד, דזשאינם דער דאס געםוגען איך

 אױך חאט שולרען, אנדערע רי אויסער
 חונות אלגעטייגע זײנע געצאהלט ניט
ײ חובות די אין ןױ״ים. סאנאטעז ך םאר  ז
 טעיעפאן, רע:ט, ארײגגערעכעגט גען

װ. אז. א. יטכירות עלעטריק,
 * דורכגעםירט סיזאן דעם האכען םיר

 םײגוננ, מיין לױט װאס, דמס, פאר דרײװ
 האט עס ערםאלגריץ/ זעהר געװען איז

 טױזעגי 106 םון סומע .א ארײנגעבראכט
 טויזענט 45 א pa דױס pa דאלאר *

 לאקא־ די צו נערט אײגטדיטס אין דאיאר
 דזשױנט דער האט סוםע דער םון לען.

 פער דאלאר טויזעגט 30 באהוםען באארד
 0,750.00 און סטעמםס דױס םאר מעניטא
 צוזא• און םי, איגישיאײשאן אױוי דאלאר

דאראר. pc 30,760.00 סוםע די נמן
u םאר n אויס״ די זייגען צייט זעיבער

 געװען באארד דזשאינט דעם פון גאבען
 אין אז באװײזט דאס דאלאר. 82,873.54

 אײננאטע אונזער װען סעזאן, ניזי דעם
 געדעקט עס האצפ גרעסטע, די געװען איז

 אױסנאבען רי פון העיפט א וױ װײדגער
 געהאם. חאט באארד דמזואינט דער וואם

 האבען סלעק.סעזאן, אגפאנג צום איצם,
 דער מיט אנצוגעחן געיט קײז ניט םיר

ארבײט.
 רעם םון אױסגאבען װעכענטליכע די '

 ארגאניזײ־ די אויםער באארד, דזשאינם
 דאל. 3,500.00 באטרעפט קאםיטע, שאן
 צײט פון נעצװאונגען, אויך וײנען םיר

it ,סעקױריםי געװיסע באצאהלען צו צײט 
 הע־ םיר װאם אײנגאהםע רי םארלאנגען.

 וועט יצאסאצען די סון איצט ערװארםעז גען
 אױם־ דער םאר דעקען צו גצנונ זיין גים

 אפיסעס, באארד דזשאינט די pc חאלטתג
 סאלאריס, קײנע ארײנרעכענענדיג גיט
 דדפױנט דעם םון באאםםע די טאר סײ

קטירהס. די םאר סײ און באארד
 צװיי םון אײנע םאן דארום מוזען םיר

מו א ג ו
 דעם באזארגען זאלען לאקאיען די

 םאגדס גױטינע די םיט באארד דדפאינט
אדער אויסנאמןן. די נאכסומען קענען צו

 חום פון אויסגאבען די מנײחגן צו
באארד. דזטאינט

 חןם פון ־אױםגאבען די ווען אםי<ו און ,
טען װערען באארד דזטאיגם  צום גסני

 ^א־ די װעלען ציסער, םעגליכען קיענססען
 צום ביחאטײערען דארםען אלץ נאך קאלעז

ט אינ  גיבען זײ װיםיל מעהר באארד ד^
 בא• דזמויגט דער אז ם׳װיל אויב איצט,

 אגדעחפ םוגקציאנירען. האנען זאל ארד
 עסזיסטײ גיט באארד תעוינמ דער קאן
רעז״

 די איבערגעבען וױלט איהר אויב
 װעל קאםיםע, סיעציעלער א צו םראגע

 איבערצױ זײ צוםרידען חעכסם זײן איך
מן ע ציםערעז. און דעםאלען םולע נ

 די״ מענקען װעם אז״איהר האםענדיג
 אוים־ ערנסםע אײער אמעלעגעגהײט
 איך, םארביײב םערקזאםקײם,

גרוס, ברידערליכען םיט
װאנדער. ה.

סעקרעטער־טרעדפורער.

 ווערם באםראכטוע גענויזגר א נאך
 קא־ ספעציעלע א א&ױנםען צו באשלאסעז

 םוז דעיענאט 1 פון באשםעהענד םיכת,
 מײ א האבען זאל וועיכע לאקאי*, יעדען
ע  מעגע־ לאקאת די םים .צוזאםעז מי

 געלעגענחײט, ערשטער דער בײ דזשארס
i אום t אונזער פאר יעזונג א געםינען 

 די •ראבלעם. םיגאנציעיען איצםיגצן
 דע״ םאמענדע די םון באשטעחט קאטיטע
—:גענאטען

בלום. װיליאם — 2 לאקאל
M — 3 ״
תאופסאן. ל״ — 9 *
גארדאן. כג — 10 ״
ראבינאוג דזש. — 22 ״
םחסםשיק. ם. — 28 ״
י1רי* ל. — 35 ״
םאליםאני. J — 48 ״
יאםסער. כ — 8* ״
עדזשיטא. .m — 89 ״
nn אנ• אױך האם באארד תשאינם 
מז  וואס רעזאיוןויעס, אגדירע צוױי מנו
 אנגעיזד מיגאנציעיע םים םאן it וזאמן

 tv טאריאגנט ריזאיחױא איח גענוזײםיז,
םי יער די *י B » סצגמ 15 ®ח מ o m 

 מד- זאי יינםיתמאנאי nn tt דיום
 זאלען יאסאיס די כדי יוירנז, סלעגפדם

ר חיא נרוסיחנ! א אתממ ן ו  די דיוש. ו
מ ױי מ ױע ו ח אל © ײו םונדיוי  א m חמא

m o m> אױא װיחנן אוזױטמלמם

 טון עגדןןרסםענט [8 טארלמנגען
סטױיקס״ דושעגעראל

 דעי חאט םיטימ זערנען נײס
 רעזא* א נאך אנגענומען נאאור דזשאיגט

 באסטאנער די אז פאײאנגט װאס מציע,
 דזשעגע״ איגדארסירען ואל קאנװעגשאן

 און סראופ יארש נמ די אין סטרײסס ר»ל
 וועט עס םאל אין איגחסטריען, דרעס

 אגוי- איצטיגע די וױ גאכדעם #זײן גױטיג
 רעזאיוציא די אױסגעחן. װעיען מעגטס
:םאמט

 אגריפעגטס רי ראס אגבעטראכט ״אין
 די אין ?ראפט אין איצט זײנען װאס

 גי• פון אינדוסטריעס דרעס און הראוש
 דער כעםאר עגדיגען זץי װעיען יאר?

 אינטעמע• דער םון האגווענשאן געהסטען
און שאנאר,

 די באנײעגדיג דאס אננאטראכט אין#
 צזױס־ װערען געשאפען קענען אגריכיעגט
 א צו םירען מעגליך זאל װאס טיגקײטען

 בא״ אמעמײנע די צוליב סטרײש געגעראל
 באלעבא־ פון גרופען געוױסע פון ציהונג

 די אונטעמראבען צו זוכען װעלכע טים
 קאנדיציאגען, און באדינגוגגעז ױגיאן

 די דאס באשלאסען דאױם עס ״וײ
 געהט קאגװענשאן יעהרליכע ןווױי טען1«

 געגעראינ אינדארסירען צו רעהארד אױפ׳ן
 אינ־ דרעס און היאוק די אין סטרײקס

 זײן װעט עס אויכ יארק נױ אין דוסטריעס
 צװיסטיגטיטעז די שליכטען צו אוטענליך

אוםן." דנסטיגען און םרידיליכען א אױף

שמ םינראנטי ס וו ע צי א אניז רנ ץ ן ױהע * *ון אםע
ערע עו די ם מ שנ פו

.H ,7 .1 פון
 אםעריקאגאר נרײםער דער וױיס װאס

 ארגאגיז•״ איטיגראנטישע רי װעגען מורם
אטעריהא^ אין ציעס

בא• איז װאס #אײנער יעחגר
 קאן לעבען, אמעױקאגער סיט׳ן האנט
 דער םראגע. דער אױף ענטפערען לײכט

 וױיניג וױיס אמעריסע אין עולם ברײטער
 די מים וױיגע זיך אמטעחנםירט און

 אי״ פארשיירענע די װאס אמאניזאציעס,
 לא;ד אין דא חאנען גװ*ען םיגראגטישע
אױםגעבױט.

 גע״ געװארען געמאכט אויך זײגען עס
 1« דעם. װעגען אוגםערזוכוגגען נזיעחג

 צוױי םון ^ארלוי^ אין איז אונטערזוכוגנ
 ״םא־ דער םון געװארען אגגעםיהרט יאהר
 טוירװיס״ אינםארמײשאן לעגגװידזש רײן

 איגםארמא• םרעםדשיראכיגע (״םליס׳/
 אוגטערזוכונג דאד;ע די נױרא). ציאגפ

 םון ידיעות קגאפע רי אז געוױזען, האט
 װעגען.די םאלקסמאסען אטעריקאנער די

 איסיגראנטען זײערע פון ארגאניזאציעס
 •ראבלע״ םארשײדענע די װעגען שכנים,

 אר־ אזעיצכע םון שװעריגלײטען און מען
 מיר וױ ?לענער, נאן־• זײנען גאניזאציעס,

םאר. געװעהנליר זיך שטעיעז
 ארויסנעבראכט האט אונטערזוכונג די

 גרויסע די םאלט. אינטערעסאנטען א;
 ארגא־ איםיגהאנטישע די םון םעהרהײט
אוים־ ספעציעלע זײער װאס ניזאציעס,

ען װעפ זינםאן פרעזױקנם■ פןנ & ע מנ  ו8מנוו
ען דעפ מ^נםאנ, / זפ « ה«ר, מיחישען אין נ

מאפס. כאסםאן, אין
n • oiTvt ■י»» I(

 געגיטקײט םיט םארםײדיגצן צו פאסטען
 סאכם, און תראםט אנטשלאסענחײט, און
נדטגליחגר. איוזדע םון איגטערע^ן די

 םארבאדײטזננס־ארבײם פארשידעגע
 דזשענעראל פון׳ם נעםאן שױן װערט
 קחג־ די האםיכתס. א״געע םיז און אםיס

 זיף, םארשמעהט איז, קאםיםע דענשעל
 איהר חאט װאס קאםיםעס עחשםע די םון

 סאר־ זײן ערםילעז, גלײך געטוזט ארבײט
 האנװענ• דער פון םאג ^רשטען דעם םיג
 עס אבער כאריכט. א א§צוגעבען שאז
 *וץ■ פארבארײטונגס־ארבײט שוין טועז

 חויעגאטען די און קאטיםעם. אנדערע
 קאנ־ דער צו זיו םארבארײטעז זעלבסט
 באװאוסט־ םיט אינטערעם, גזים ווענשאן

 אויסצוהעדען איבערלײגוננ םיט זײן;
 אינטעתעשא־ זײ װאס וחשבון, דין דעם
 אויב און איצם, ביז אויטנעםאז האט געל

 ארויס־ און אויסצוהערען—ניטאויםגעםאז,
 האט מען טארװאס אורטײל it טרא;ען

 שול־ זײ ווער און אױםמאן, געסענט ניט
 געשטערט האבען זחנלכע זײנעז, דיגע

 אינטערגעשא־ דער םון ארבײם דער אין
 מיט• איהחנ פאר ע«עס אויםצוטאז נעל

 ארבײטעד די פאר און במרם גלידער
בכלל.
 אורטײלען װעט סאנווענשאן די

 דעלע־ און-די וואיט. איהר זאגען און
 זיך םאדערם עס »ז װײסען, נאטעז

 טאדאנםװארט־ אויסערגעזױינלימ זײ םון
 מארך נוצען ד»רםעז װעלען זײ ליכסײם.

ברײטען א םון זאך יעדע באגרײםעז צו

שייל, פײדע אדער דז
)i.i o*-r ו : וי

 #זײן צו דארף עס װי ארבײט?ז, געקעגט
 געארבײט האט סאנטדאקטאר דער וױיל
 ױגיאן ו־י דזשאמןרס. ױגיאן נימ פאר
 ארבײםער די געראטען דעריבער האט

 דע״ לײבאר סטײט צום זיך װענדען צו
 נע־ האבען ארבײטער די •ארטםענט.

 געוחןנ־ זיך האבעז זײ 4ױניא די ןאאגט
 דעפאראטםענט. לײבאר סטײט צום דעט
 א אגנעשסעיט האם תאנםראקטאד דעד

 דער און לורי, ם. נאמעז מיט׳ן לאיעד
 דעד גמווען איז ארבײםער זײ םאד לאיער

 ױניאן דעם םון אײדזשענם ביזנעס
 שײני• בחדער דעיארםמענט, דזשאבינג

טעאד.
 לײבאר סטײם ד*ם טון י1טמי דער

 נעדעכ־ די אויסהערעגדיג חנ«ארםכמגם,
 םױגיאן־םארשמעחער דע טון טענות מע

*P לא־ קאנטראקטארס׳ס דזנם ײון 
 אנםשיי- אן ארויםגעטראגען זזאם יער,

 Dit טוז ס*;טר*?ט'אר חנד אז חנ^
ײ םיז פאדיויזי איז ןװשטעיעז לאיער  »ו
 אויב ױז וױיתשצס, די זױים וואכעז

 ווע- ןװגעשםעלט נים וחנט וױידזשעס די
 דערטאנםער דער טח טארלויוי איז חנז

 טוזען קאנטראקטאד דער זחנט ^יט,
דדיײי* איז נ*חן

 דעם טאר שייגמעלד ®יז םמגוח- די
 אז געייעז, איז חאארםםענט לײבאר

nm פאר ארבײמ קאנםראקטאר דיר װי 
ס, ײניאז נימ מי א די  די רעריבער איז ד

נעלר דאם קאימםען tt בכמ גיט ימיימ

 כא־ דארפען זועלען זײ שמאגדסוגקט.
 זײ אומשטענדען, און צײט די גרײםעז
 תלארע א ארויסטראגעז דארםען וחגלען

 וױכטיגע זעהר די. וועגען אנםשײחננ
טאנ־ דער אויף זײן װעלען װאס פדאגען,
קאנװענשאן. דער פון ארדבוגג ..״ •

ס די ט נ ע ש ט ס ר ױ ־ yooH מ א  ב
ט ם א ר ט ם 5 ש ר ע ב א ש  ח
ען ה ט שי ײ ב ר ט אין א י  נ

אן ״ ־ ,י ר ױני ע פ ע ש
)1 0זײ DC 0לו9(

יל שפעט, צו  םארטגע־ דו|ם ױניאן די ו̂ו
 דער איז דעם אויסער סיאגען. די זעצט

 װאס דעם םראץ אז שטאנדפוגקם, ױניאנס
 א פון ארבעט די צוריק ציהט דזשאבער א

 םאר־ דער איז קאנטראקםאר ױניאן ניט
 דער־ געװארען באגאנגען װי סײ ברעכען

 די געשיקט האט דזשאבער דער װאס םים
 דאס וױיל שאפ. ױגיאן ניט א אין ארבײט

אגריכיענט. דעם אין םארכאטען איז
 ביד דער װען אז איז, אינטערעסאנט

 ארוים־ איז שײנםילד בר. אײדזשענט. נעם
 דזשאבערס די םון אײנעם צו געגאנגען

 דער האם גאלדבערג, ס. ״•. באלעבאטים,
 ניט זויל ער »ז געזאגט גאלדבערג םר.

 בר. באאמטען. ױניאן קײן אנערסענען
 ער אז באס, צום געזאגט האט שײנםעלד

 זאיצ און טוט װאס בארעכענען ?יל
 אנקױ דארםען נאך װעט ער אז נעדענקען

ױניאן. דער צו םען
 איהם האט — לײוי׳/ ױר אין ״גאם

 שטונדע א אין אבער באם, דער געזאנט
 און ױגיאן די אפגערוםען ער ד.אט ארום

 די צורײןגע^ױגען האט ער אז ערקלערט
פראטעסם. א סיט ארבעט

 איבעריגע די מיט געווען איז ענליכעס
 גע־״ באשטראםט זײנען ײאס באלעבאםים

 גע־ זיך זײ האבען אנהויב םון װאחגן.
 זײנען דערנאך און תקיח מעשה האלטען

 .שוין איז עס אבער געװארען בעסצר וײ
 ױניאן די װײל שסעט, צי זײ םאר געװען

 * באשטראםט זאלעז זײ אז באשטאנען איז
 טשער־ אומפארטײאישער דער און ווערעז,

 דזשאבערס די אז ענטשײדעט האט םאן,
װערען. באשטראםט דארםעז

 דזשאבערס םינף די םון די-נעםען
 ;דאל 350 — שטראוי סײמאן, .7 זײנעז:
 דאלאר 250 — שטראוי #בראס האילאן

 אוז דאל< 100 — שםראוי םילאוױטש, ל.

 און דאלאר 100 שםראף סילאװיטש, ל.
 100 — שםראוי יאנ^ מנד חאלסטײן

דאלאר.

 ״טמטשר ן״נען וײ צי #זײן ניט זאל נאבע
 םאר ארדעגס סאסײעטיס׳/ נעגעםיט ע?

 1צי קלומן, אטלעט^שע חייזי, אלזײטיגער
 ױײ אין סאל 1אל/ די חאכען פאראײגען,

 אר״ גיגדונגס אױך טעטיגקײט ער
בײט.

טאריײגע״ די אין םאראן ןײגען עס
 איסי״ חוגחנרט דרײ איבער שטאטען טע

 #ארגאגיזאצימס גאציאנאלע גואנטישצ
 װאס ארגאניזאציעט, אועלכע הײסט, דאס

 לאנד גאגצען איכער׳ן אפטײלוגגען האבען
ײנן״ דיער םים זיך באגוצען װאם און  י
שפריך. ענגלישער) •(ניט ^םרעמדער״ נער

 רער פון אפשאצוגג קאנםערװאטיװע א ,
 אפטײ- איז ארגאניזאציעס יאקאיע צאל

 געזעלשאםטען נאציאגאלע די םון לונגען
 אנער קאן מעז טויזעגט. צװאנציג איז
f זאגען, דכעוהייט מיט t װעלען עס װען 

 אר- »לע װעגען ידיעווז װערען געזאמעיט•
Jn זיתר ו^נט אזעיכצ, גאגיזאציעם tt 

םיל, א?ױ טאל צװײ װעגיגסטענם זײן
 pt םארמעגענס די זײגען םארשײדען

 ןײ־- פון יגע7איי ארגאניזאציעם. אזע״כע
 #אר7דא טויזעגט עטליכע נאר םארמאגען

 איסיגראג- פאראז אױך אבער זײגען עס
 א האבען װאס ארנאניזאציעס, טישע

 מיליאן פערצעהן ארום םון פארמעגען
, דאלאר.
 ארויסגעבראכט ה^ט אונטערזוכונג די

 װעלי־ װעגען םאלןט, װיכטינען צװײטען א
 צװישען םיהרער װײט־זעהעגדיגע די כען
 שױן קלערען אימיגראנטען־גױיען די

 חיבשען גאנץ א אויספארשענדיג לאגג.
 •ראכלע״ די װע;ען סאטעריאל םאקטישען

 ארגאגיזאציעס, אימיגראגטישע םון מע,
 ער- דאס אז אויסגעפונען, ״םליס״ האט
 * ל א בײ סראבלעם שװערסטע און שטע

 םאראײגיג• די אין גרופען ^םיגראנטען
 דעם װעגען םראנע די איז שטאטען מע

דוו׳/ ^צװײטען גערוםענעם אזוי
עלטע־ םרעסדגעבוירעגע די צװישען

 געבארמגע אםערימאגער זײערע און רען
 אלערלײ ארויוי שטענדיג סוםען קינדער

 פארשי^- םײנונגס און צוזאםענשטויםען
דענחײטמן.

ארגאניזאציעס איםיגראנםישע איע
 םים־ נײמ קריגען צו שווער זעד»ר אן קוםם

 םאר- די איז אורזאך גרויסע אײן גלידער.
 על־ נים־אםעריקאנער די םון שײדענקײט

 קינדער. אמעריקאנער זײערע און טערען
v איז אורזאך גרויםע צוױיטע א t’t דעך 

 כמעם'. איז איםיגראציע n װאס םאקם,
 ניט סומעז עס אפגעשםעלם. אינגאנצען

 אל־ דער םון איםיגראנטען גײע לײן צו
 אתאנײ אלמ די וועלכע םאר הײם, טער

 און נויםינ. אזױ געװען זײנען זאציעס
 ארגא־ אזעלכע אין װיל דור ױ:גער דער

גיין, ניט ניואציעס
 איז דור״ ״צװײטען וועגען פראגע די
 קיײ שװערע. א און םארװיקעלטע א זעהר
 וױ״ גענױ, זיך, םארשטעהט ניט, וױיס נער
 קױ עס טראגעדיעס םאמיליען שטילע םיל
 איםײ די פון הײמען די אין םאר מעז

 עלטערען װאם דעם, צוליב, גראנטען,
 דערוױיטערט אזױ דא װערען קינדער און

 אײנע קאנען און אנדערע די םון אײנע
 אז אבער, פארשםעהן. ניט אנדערע די

 גערועחנליכא א זײען טראגעדיעס אזעלכע
אלע. םיד װײסען דאס ערשײנונג,

 שווערסטע די םוז אײנע טאקע איז
 ^םרעםדשיראכיגע״ אלע בײ אױםגאבעז

i י1אז וױ אמעריקא, אין אמאגיזאציעם t 
 הינדער די אז ײר, ױנגען זייער ערציהען

 און םארשטעהן אויסלערנען זיר זאילען
 םון ירושח קולטורעלע די רעספעקטירען

 אונז, בײ נאר נים עלםערען. זײערע
 דאזינ« דאם איז אידען, אםעריקאנער

 אנגעװעהטאגם. און שארױ אזוי פדאבלעם
 םעהר• די ביי עס איז שארױ אזוי פוגקט
 םעלתער־ אנדערע אלע בײ אםשר סטע,

 דעם איז זיד טאכעז װאס גרופעז,
אםערילא. פון ״שםעלצטאם״

 קינ־ די לערגען דארןי םען אױב אבער,
 ונימי• די םון דור״ ״צײײטען דעם ד־עי,

 און םארשטעהן זאיען זײ אז גראנטעז,
 ניט און עלטערען זײערע רעסםעקםירען

 ״ װילדע, סtip אױא וױ ״זײ אויוי הוקעז
 וײט, אנחנר דער פון מען, דאחי ^גרינע״,

 םארשםפחן it עלטערען די לערנען אויר
 אםע״ די אח אוםגעבוננ אםעריקאנער די

 יחנלכע אמםער ״סטענדמרד׳ס״, ריקאנער
אױ^ דא װאקסען קינדער זײערע GERECHTI GKEIT̂̂ Ĥ
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ײפ שסיס ױפץ ארנ ס א אזי סקיילס ■p םיניםום פון כ
Jזענכער8ר א. פון

 איינטאל װעט מאנווענשאן די װען ־
 סעג״ װי •לאן s אגגעםען אלמפאל ארמ

 ארגאני־ םאלשטענדיגע די םאמנן it ליד
 אין איערײטארס קלאוט די םון זיחמ

 גרעסטער חנר איז וועלכער יארק, נױ
 װעם דערכײ טרייה אונזמר אין ספלסאר

 פאלשםעג• די םאכען םעגליך אויך ס«
 ברעג־ אנדערע <י פון ארנאגיזירוע ימר

 װעיען ,T'id אונזעד אין םש̂ע
 םאר־ אלעם האבען גיט גאך דעוםיט

 דארםען אויך. וועלזגן סיר פאלקאםט.
 אויפ- אוגזעחג דורכלופטערען קױםיש
 אויפ־ װעלכע זען און יעצם, כיז &ואוגען

 אוים־ װעלכע זען און יעצט, ביז םואונגען
m װיײ אזן םארהאלטען םען דארוי צי 
 אויםטואכ־ םאגכע פראלטיצירען. טער
 װײ־ און פארהאלט^ מען דארף די צען,

 זיך האבען נאר נוצעז, קײן געבראכט
 ארויסגע־ יאהר פאר לעצטע די דורך י

 אוים־ דער םאר שעדליך זײן צו צײגט
 דער־ ארגאניזאציע. אונזער פון האלטומ

 אויםםואכצען אזעלכע טען דאחי פאר
 םאכט ojT באזײטיגען. םיםטעםעז אתר

כלל, א דא איז אונז בײ װאס אוים ניט
גי־ איעטאל, <ןריגען סיר װאס דאס »ז

 פאדערט עס .pmt אפ ניט םיר בען
 םען אז אנ^ערקענען הוראזש םעהר ?יך

 עס װיל םען און םצות, א נעםאכט האם
 זיך ואל \9ס אימ^ר ענדערען, יעצט

 איע־ טרײען און טעוו/ טיט׳ן חאלםען
 גע־ ניט טצות הײן איז עס אז דיידען
געװארען. סאכם
 נים איז ױניאן א םראגראם׳פון א

 םען זואס םסיני״ לםשח ״הלכה פײן
ענדערען; ניט יוד״ של ״סוצו סײן טאר

 אנגענר װארט ױניאן א םון פראגדאם א
 םיט־ איהרע שםעלמן it צוםריחנן םען

 לוים ^יטעז, באשטיםםע אין נליחנר
 אוכד עקזיםטירענדע באשטיםטע גאך

 ווען אז דאך, זץ־ םארשםײט שםענדען.
 בא־י די און זיך ענדערען אוםשטענדען

 קענען פראגראםען אנגענוסענא שטיםטע
 רעזולטאטען, נעװישטע די ברעגגען ניט

 און ענדערעז, פראנראםען די םעז דארף
 דער םון פאדערוננען די צו זיר צופאסען

צײט.
 װאס דעם, אנםפעגען עם זאג אץ־

 אין ױניאן. אונזער אין םאר יעצט נעהם פס
 דעם געעג־דערט ױגיאז נזער1א האט 1919

 ארביים שםיק םון אובײטס־סיסטעם
 נים דא איז עס װאך-ארבײם. אויוי

 װאױאר־ אז װידערהאלען 1צ וױכטיג
 שטיס״י װי םאחויענד סעהר איז נייט

 אלעס עס וואלט אבער ױעז ארבײט״
 סיסטעם דיזער וחנן געװארען, געחןדט

 דיזע ארבײםער זײ םאר נעבראכט מאלט
 ערװאר־ זזאבען םיד װאס בענעםיטען,

 ארוים, אבער זיך וױיזט עס װי מעט.
 ושרפח ארבײטער װײנינ זעהר האבען

 האם םעלע טילע איז און נענעפיטירט,
 איז עם וױ• געבראכט, שאדען נאר עס

 װאו םעסינעטי, אין פאל דער גמװען
 שםאדם, אין שאפ קלאוק גחןסםעד תר
 דרײ וױ םעהר באשעפטינט האט װאס

 צוגעםאכט, <יך חאט ארבײטער, הונדערט
 געװאלט נימ האבען באלעבאטים די וױיל

 װאד קײז אײנםיהחנז גמקמנט ניט אושד
 טרײד גאנצעד דער איז דאדורך ארבײט.

 יד די און אפגעשטארבעז סינסינעטי אין
 אויםגעלײזט. ויך האבפן דארטען ניאנס

 טארגמתוםען אויך איז םאל זשרזעלבער
 שע־ גרעסמע םןן״די צוױי טאלידא. אין

 פאר א באשעטטמט ה^בען זואס פער,
 םה באשטײזנגד טיטגלידמר, היגחןרט

 טיט־ אוגזערע פון פראצעגט 95 ארום
 זװגע־ זיך האבען #שטאדט אין נלידער
 אװט־ ?יך חאבען ױניאנס די אח סאכט

 מם תאט יארק גױ אין אםילן געלײזט.
 םאנוםע?״ פילע צתת. אנגעמאכט אויך

 םאגופזגק־ אױםגעגעבען האמנן טשורערט
 דזשאבערם, געװארעז ?ײנען און ריגג1טש

 םים״ דער אונםער tt פרעםענדירט
 עס־ ניט זײ טענען װאדארבײט םיז טעם

 גים דא איז עס ביזגעם. אין זיסטיד־ען
 טענח רי אויב ארגוםעגטירען, it מיכטיג

 ריכטיגע א איז מאמםעקטשורערס די פח
 חנמד אמןר זיך מוזען טיר גיכס אדער

אי| זײנעז זײ װי פאהטעז םיט יז1בל נעז
טעאריעם. םים גיט װירסליכקײט, דער

 טינד אתזעחנ װײניגסםזננס מאלטען
ומ נלידשר  םארלאננט אח צװאםעז נעסט̂י
 נאר עם װאלם אר»רגײם,11 יס1חרכא

 מגיאז, גזער1א גאותז. שלעכם י1אז טט
 גױםגלידער^ איחדע פון הילזי דער סים

ישצוחאל־1א געוועז בםו איםער װאיטען
 די אבוך וויז װאמן״סיםםאג^ די נתז
מ אט11 צד̂ד  םיםגליחנר׳ אוכמחנ p& טי

r גיט זיעזס iv er אר• זײ וױ םא*יד 
uriv r — בײכתן e r ארבײמ װאך —

ט i ני m, #אשניס9 די «א) < #
^ .X

 אהן ארום שטי?,#געהען םח ארבײטען
 סאנאםעז אכט װײניגסטענס דזשאכס,

 מטע די אין גאו אםילו יאהר. דװ־כ׳ן
 םגםה ניסםישע1קאם רי אײדער צייטען,

 םאראל די ארן טארפלאדיעם זיך וזאט
 גע״ יך1ה גאנץ נאך איז װניאז דער ?ון

 נ•1ה געהאט שוין םיר האבען שטאנען,
 באאדד גריװענס דער םאר קײסעס דמרטע

 1װא שעפער, מניאן םע1< זאגענאנטע פון
 ן1א שטיק. פח ;עארבײט זזאטי מעז

 די קריגען iv שװעריגקײטען די טראץ
 נרײ דער דאך איז באוױיזע, באשטיסטע

 שע־ פילע איז געלװגעז קאטיטע װעגס
 םען »ז פאסט, חגם שטעלען1פעסטצ פער

 סך א אין 11א שטיק־ארבײט, ארפײט
 פאר געםרנען מניאן די האט שעפער
 סעטס גאנצע ארוגטערצונעםען נויטיג

 גײע טיט די באזעצען און ארבײטער
 װען יעצט, נאר בםרט םלאכות. בעל

 פעםרושס^ הםקר געװארען איז אלעס
uni גע־ איז ױניאז דער שון מאראל די 

 ן1א םראנק זיכער טעז ארבײט םאלעז,
 אז קלײםען, מאנכע שטי?. םיז םריי

 ?ען1ם זײ (דזעלםעז. ניט זיך הענען זײ
 טײל א און פאםיליעס זײערע ארטען11ס

 זיגםאי להכעיס עם ען1ט ײ1 אז טענח׳ן,
אג1י גיםםעז,1קאם זײנען זי.י מײל נען,  ע

^ ddip בינױלבימ  דדיי־ כםעט אז אוי
 ארבײ• טיםנלידער אװזעדע םה םעדטעל

 א 1אפיל איז עס שטימ־ארבײט. טען
 סען, זאגט װי גאר זאנעז,1יםצ1א שאנדע

 ■נים, אין שאנדע א במסער איז ״עס
 אח .“הארצעז אין װײטאג א אײדער

 דיזען nntni געטאן מזען ועם1 אס1עטו
באזײטיגען. it איבעל

 זאל דענקען: םילײכט װעלען טאנכע
it טניאן די נאר  pm t ipoip איחיש 

 די שױן טיר מעלען ת,1כח אםאלינע
 אח יםראטען.1א ארבײם שטי? טון םגםח
 װאם דעם חרך אז אםת, דער אבער

 טמען בגגבח, ארבײט שםיק ארבײט מען
 םיט ןמפרידענשפתלען זיך ארבײטער די

 גאר־ א םאר זײ צאהלט באס דער װיםיל
 סארדינמ זײ אח געלט, סלאכהי םענט

 לאג־ א םאר דאלאר זעקס ניז םיער םח
 םענשען דיזצלבע ן1א ארבײט. טאנ גען

 פארביטערטע טארקעט אין אתם געהען
 יוי1א יג1ט מניאן די אז שרײעז, ן1א

ט זי כ^תת, ם ט  אי<ד אז זעחן 1צ גאתי
 מא־ לעמנן א ?ענען זאלען םענשען רע

כעז•
 אײן טאג אגיטאציעס אזעלכע נאך

 עם אז דאר, זיך פארשטעהט אױם, טאנ
 וחד שטארק זאל מניאן די םמעג<יר1א איז

 — נס » נעשעהן זאל עם סײדען רען,
 טטע םים מניאן שטאר?ע םארטמע א

 אתנטער־ הימעל סון זאל ?אגד^יאנען
י1א פאלען, ר  זאיעז סאכערp1לאp ו
 אבעד װי י1אז געגיסען. דערםח םאננען

 םיד װעלען ניט, פאסיחנן גםים ?ײן
 נ•1א םאכען צו װי טראכטען טחען אלײן

 יס,1א װײזט עס װי שטאר?. װכיאן זעד
 מם פראגע יעדע באטראכטען סיר טחען

 זײן, זאל dp איט11ג* װאלטען טיר װי
 יף?ליכ?ײט,11 דער איז איז עס װי נאר

 געס־ דעם דערםח טאמגן it י1אז װי ן1א
באףגייז. םען

 אז געבען,1צ זען1ט װעט איהר אלזא,
 ױיגיג־1 חדכםאל, א איז ארבײט מאך די

 איחר חרכפאל. א יעצם עם איז םםענם
 גרעם־ זײ אז ןװנעבען, םוזען אױך חגם1

 ארביי־ םיטגלידער נזערע1א פח םײל טמ
ן1א זמגט איהר שםיק. םח יעצם טען  י

 ארבײנתן זײ װײל אז ״געבען1צ זען1ט
 יױ דער lie באהאלטעגערזזײט שטיא םח

 יםהר1אר גיט אר־בײםעד ךי ?ענען ניאז,
©ty אנשטענדימג םארלאגמז ן1א אטען 

^ םאר פרײזען י  װעם איהר ארבײם. ז
 באסעם די װען אז ^געבמן, םתען יד1א

י נים האבעז וײ m װײםען, ״ ״ י י  י
 זײ װעלעז מניאז, דער זײטעגט תגגען

ip7ntt נאר איז עס ױי וױינע אזױ 
 אינ• די אז איך, ךענק דערםאר גליך..5ט

 אין קאנװענשאן איהר ביי טערנעשאנמל
Pvt tveevs באםראכ־ םראנען אלמ יד

 * אױסנעפי״וז םזן
 זאלען םענעען אונזערע t» ם»מן, «ו

י ײייל חונגער׳ םיז *ימםארבעז ניט י  ג
ל הוי«ם אובזער *יז *לעםעז, נ*ר נים ,י

״ ;יןײר״לאנד י ״ י א י %  5 ז
ע, טי י ,ריןאנערם לי ״ י ̂  יייי J* י  א איז הערשער הױפם דער זיא םאליגי
 עםא־ nvop'ii i'ipp דער אדער טאליען

 ,pm א נאך האמנן נארםיד ™ל
ך י ל ז tg זעהן צו ^ ״ ״ נ מ מ ע י נ אי

g פאכען ן זאצען
ם^רנעשלאנעז דערםאר װאלט *יד

ם tמ U i i י ■ײז ן ״ ^ ־ י ח י א *
מ י״ר ערלױבם רי, ארביים םיסם^׳

^ לזאס םאמפאפסשוחנר, א אןגײס•

 אדער װאך iid פיצענט זײן יסען1< לאזען
 ער װען טאן. קענען עס זאל שטיפ,

 אדער מניאן דער װיסען לאזען װעט
 װי שפעטער גיט *סאסיאײשאן זײן
 םאנגט סעזאן דער בעםאר םאנאט אײן
 פעתםשורער1םאנ א חען 11א 3א זיר

 אר־ pc סיסטעם יסען11גע א א| נעםט
 א םאר ענדערען גיט עס ער קען ,5כײ

 דעצעםבער ערשטזס דעם צײט. יאהר
 סאנופעקםשױ די זאלען יאהר ̂יעדעז םון

 דירעקט, מניאן דער יסען11 לאזען רעדס
 ג־1א אסאסיאײשאנס, זײערע רך1י אדער
 אר־ װילען זײ סיםטעםען עלכע1< םער

 געעגדערט קענען ניט זאל דאס בײסען.
 םאריבער. געהט יאהר דער ביז ותרען

ײ  װעלען װאס רערס,1מאמת»קטש די• נ
 שטיס, pc טעגשען זײערע כאשעםטיגען

 יף1א pnyn געסעטעלט פרײזען זאלען
נע־ וועלען טיר ארט: טאלגענדען דעם
 סקײל םיניםום דעם באזיס א אלס טען
pc זיך װײזט עם יב1א ארבײט. װאך 
 ארביײ צװײ אחגר יואד א נאר יס1אר

 האבען שטית |id ^'בײטער די אז טען,
 סקײל, ם1םיגים דעם אויסגעטאכט ניט
 צו זײנעז פרײזען רי אז םיטן א איז

 דארוי עם אןן געװארען, געסעטעלט כיליג
 רער ן1א ,pnini נעםאכם ריסעטלמעגט א

 נ•1א דעם דערליעעז דארםען זאל באס
 נאנ־ דער םאר פרײזען די פון טמרשיד

 נעארצײט האט מען װאס צײט צער
 װעט חגרבײ פרײזעז. קלעגערע די יוי1א

 םון רענץ1האנס ךי אויסםײחןז יך1א םען
 טײל צװײטעז א געגען שעפער טײל אײן

 װעט ססייל טינישם דער ײל11 שעפער,
 שעםער, װאכען די אין בלייבען, אלץ

 עס שעפער. שטיס די אין י11 סט י1אז
 די lip טענװ/ די lyDyjpyiis אױך װאם

 םאלדזשערן די.ארבײטער »ז כאסעט,
Iv דערםאר ן1א דזשאבם, די יח1א m 

 געװי־ װעט עס ע?זיססיחנן. ניט וײ
 די םיז איב^עז סערםאסען-אפשאפעךדי

it האט װאס ושאחגאניזאציעס, אפטע 
 אעע־ ן1א צוטרײסעלט מגיאן אמזער
n טאכט m.

 אט :?אגען סאגכע טיר װעלען עס
 זעלבען דעם כםעט •חבירם טיר חאבעז

o די בײ פלאן rn־cnyp''D האט עס און 
 גיט ארבײט עם אז אחיסגעװיזען, זיך
 אױו* אײד םיר מעלמן איז. נעהעריג וױ

ם די װאלםען װאס: אט עגסםערען מ
 ארגאניזירט בעסער pnw דדעסמאכער

 יך1א זײ בײ עם אלט1\ זײנען, זײ חי
 די שלעכט װי אט געארבײט. בעסער

 ארגאניזירט, ניט זײנען ?םאכמר1?לא
 נדערט1ה א װײגיגטטעגס דאך זײ זײנען

 מאכער. דרעם די װי שמארקער פראצעגט
 אזױ ניטא טרײד ק1קלא אין אין אךיך
 דרעם־ די בײ װי סלאמת בעל זזצי םיל

 גע־ זיכער װאלט פלאן אזא אח םאכער,
לטאםען.1רעז געמיגשטע בראכט
 איר װי קאנװעגשאז, געססטע גזער1א

 זיך וועט װאס אזא זײן ױעט פארשטצת,
 אונזע־ איבערצומיען \וי אריעטראכטען

 אז^זײ יםותת, אזעלכע «1י1א מניאנם רע
 ארגאגיזא׳ זײערע פאסעז1צ iwyp זאלען
 עקזיםטי־ רי נאך יט1ל םאגםען ציאנם
r u n װעט צײט, דער םח אוטשטענדעז 

 גאגץ דארםעז םראנע דיזער אין זיר זי
hkmp־p פארטראבטען pa אתיםברענגען
ס.1גאשל ריכטיגמן דעם

 צאהל יםע1גר גאנץ א אז ןױים, איד , •
no פאר־ מיך װעילען טענשען אעזערע 

 געדאנ־ רםישע1אפיק טיינע פאר ו־אםען
wp, םאײ בין איך אז טיך לדיגען1באש 

 פירען1אײגצ באסעם די מיט אייגיגט
 זעהר םיך ארט דאס נאר שטיס־ארבײט.

 נאר עם, ױיל איך נים װײל וױיייי
איו אוז שטיס, פון דאך ארבײט איהר

. לעגאליזירען• בלויז עם װיל
 אז סמ,1א11בא אלעםען פאר איז עט

 פראהיבײ םאר זיעען מםצמגערם אלע
 םאר־ ערלויבען םען זאל ױארים ״שאן

 די בלײבען געזעצליך, שנא^ם ?ויפען
 ארבײ^ שטאך א אהן בוטלמגעדס

פערזענליד, מיך אםבאלאגנט װאס
 װאןלאר־ םאר געװען איםער איד בי«

1אי וױ צװימן לאנג אזוי ן ם}יד
 פאר נעםםרײקט ין1ש איך האב 1894

 אויב לאגנ. םאנאטען נײן או^ארבײט1ו
 איך װאס טאן, זעלבע דאס װילט איהר

>i¥DP םים איך בין ,1894 אין
׳___________!אײך

 מעמ־ 17 לאהאל געװעזענער
 יר קענען די אז זאגט בער

אסימילירען. ױט
:רעדאקטאר בר. וחגרטער

פער־ די ענטפערען 1צ םיר ער<ױבט
 דעם יױ1א אנצוםאלען םרײען װאם זאנען,

 17 לאסאל נעװעזענע די פח פאדלאנג
ם ר מ ם pm אױןי מ t לאקאל צױןריגען

J7 .1יצעס1 א םיט *רױס איז םארבער בר, 
 די םיט ?אנפורירם האט 17 <אסא< אז

K n n n t ארבײםער pn .ער* טרייד

 איו 17 לאיןאל װען דאן, איז שטענס,
 ~Ufn I V 1 ו v נ געװארעז, יםגעלעזם1א

 האבען מעםבערס 17 לאקאל און ארבײט
 םרײו גרעםערעז פיל א געקראגעז םילײכם

 גע־ האט װי ,u טעכבערס. 2 לאהאל ױי
 V לאנקמ־ענציע םון םיאגע א זײז סעגט
 אז געװען, איז םענט11אי צװײםער דער

 םאר־ צוריק װילען באיעס״ 17 ״לאקאל
 װער, מניאן. דער אין דזשאבס די כאפען
 גע־ האט איהר םארבער, ברודער װער,

 געבען 1צ pc לעצטעד דער זײן דארפט
 איהר חייםט ערשטענס, ארגומענם. אזא

 די 1צ געבען אלײן געװאלט האט סען אז
 דזשאבס. בעסטע די באיעם״ 17 *לאקאל

 די 1צ םאכען באקאנם װיל׳אױך איך ן1א
זײ אז ״גערעכטיגקײם״, די pc לעזער
 אלס דזשאב דעם אז װיסען, דאס זאלען

 דזשאיגט דעם פון סעקרעטאר גענעראל
 ברױ 1צ געבען געװאלט מען האט באארד

 זיך האם ער הגלכען1 םיז לעװענטהאל, דער
 אין ערטער אנדערע אויך pa עגטזאגט,

 אװעקגעבען נעװאלט םען האט יװיאן דער
 האט םעז אח באיעס״ 17 ״לאקאל די 1צ

 און ענטזאגט. דזשאבס איע די םון זיך
 םערכאפען נעװאלט יא װאלטען זײ װען

 זײ האבען ױניאן דער pa דזשאבס די
 1צ םערםישאן נאך קומען בעדארפט נישט

 נאר האבען זײ װען װײל םארבער, במדער
 קאנװעג״ דער 1צ דעלעגאםעז זײן געװאלט

 נעװארעז, ערװעהלט אלע זײ זײנען שאן
 ״םאלעראנץ״ די װאס דעם, pc אפגעזעהן

 באזי״ װעלען זײ אז געדענקט, ד.אט גמפע
 ״שלום״ זײער סים אײנעם יעדען געז

 טרײד אלם איהר pa פראפא«אנדע,
 1צ אישוי אן געםאכט האם מניאניסט

.17 לאקאל םײטען
 ענםטע פאר א זאנען איך ױיל איצט,
 די בעפאר איז עס ױ1 «זוי ווערטער,

 אז יב,1גל איך ־װי אזױ pa קאטוענשאן,
 אן געהם װאם פאליטיס, איצטיגע די

 טטע די ברענגען ניט האן ירניאן דער אין
 ױליאז, די בױנן העלםעז 1צ רעװלטאטען

 ריב• םארקערטער דער אין םילײכט נאר
 װי דורכרעדען זיך לאםיר דאחם טתג,

ברידער. 1צ ברידער
 גיט אײנצר יעדער עניז, צום איצט,

it, נישט קען איצט, װי י1»ז ,2 לאהאל אז 
i; געטאן עטװאם םח עם *זײן. n n 

 עיע־ געװיסען א אז it גיט איינער יעדער
 נאציאן א פאר װאס 1צ אפגעזעהן םעגט,

 •pyiis האט אס11בעלאנגעז, גישט זאל ער
 בעםטע זײגע םון יאהר 20 מתם געגעבען
 םען הען מניאן, לאקאל א אין יאהרען

 א אין ארײנװארםען ן1א נעמען נישם
 זיך זאל םען pa שםעלץ־טאפ גחיסען
 םארשטײען טיר אס^מילירען. דארםעז

 צװײטען; דעם םיט אײנער נישט זיך
 םער״ נעהערט נישט סאל קײן האבען םיר

 נאר טיטינגען, בײ פאליטיק קײן האנדלען
 אנשיקעניש אזא דא און םראנען, בתיט

 מען in םאמ זיו שטעלט ! nia יו«1א
 לאקאיצעז, איטאליענישע די םיט דאם טוט

 מניאן* די חאינירס נישט מען חאלט
 רעכע״ ױעלען נישט זיך זאל םען װען חײל,

 לםיט״, רב1ע כל״ pidb דעם מיט נען
 איםאליע- די שיקען בעדארפט מען חאלט
 איםאליע־ די ,9 לאלאל it םינישערס נישע
 זא pa 35 לאקאל it פרעסערם נישע

 א געװעזען אבער װאלט עס װייטער.
 אזוי ױגיאן. גאנצע די פאר תאינײשאן

 םיכטינע, לאלאינעז זײערע אין דא זײנען
 אזױ pa לײטע װניאן איבערנעגעבענע

םארהעהרט. פןנלט געװעזען מאלט
 ועזענע1גע די םיט איז זעלבע דאס

 4א װײס, יעדער מעמבערם. 17 לאלאל
 און געטרײסטע די געװעזען זײנעז טיר

 איצט pa לײט, מניאז איבערגעגעבענסטע
 אפנעמטען. הענט די װי אזױ גז1א בײ איז

 זיף הענען םיר װארט, אײן מיט אלזא,
 זיר ip>n מיר pa אסימילירען נישט
אסיםילירען. גישט

הא־ מיר דאם װידער, זאגען אנדערע
 בארעכטײ אינתסםריעלע ?ײן נישט בען

 אפליײ גישט דאס ?ען ?ײנער אבער מנג,
 עם אז אפלײ?ענען, גישט ^ט1 און ?מנעז
 םעםבערם 1200 ביז pc 1000 דא זײנען
 p'P מאכמן גישט אבפאלוט הענען חאס

 pa אינםענטס װי . ארבײט אנלערע
 ?ײן נישט דאם איז קאוטס. טשילדעדען

^ א  אינ־ שוין באלד איז ארבײט די אז פ
 pa שעפער, 91 לאהאל די אין גאנצען

 נעהן מעםבערס, די טאן זאלען ױאס
שרײבעןצ תםילין
 דאם אז לאנג, נעמען נישם װעט עס
 וועט דא נאך איז עס װאס ארבײט ביסעל

 שעפער. 91 ל. די צו אװעה צײט דער מימ
 צױ מח מעז אז טײנינג, מײן איז דערםאר

 דער אין עלעמענטען אלע םרידענשטעאען
 בױען זעהן אײנעם אין איע און יתיאז,

 םיר װי ױניאז, מעכםיגע און שםארקע א
 אלע זאלעץ םיר pa געהאט, אמאל האבען

 װילען װאס שונאים די פײטען אינאײנעם
װניאן. אונזער סארניכטעז

נרום, ברידערליכען מיט
?לאמץ. לואי

.1222 גום. יעדזשער ,2 לאהאל
.17 לאקאל געװעזענער

 די אנפװיקעל* זיך חאם עס װי »יהר, ווײםט
 אםעריקא? אין באו^ונג ארבײםער *ידנ*זנ
 יזגפאנרניישאגאל דער אדץ געאינםע די לײעגם
 ײ• 11• מגיאן, װארקצרס גארםענ■ לײדיס
סי• וואא ייחר »ןן לעווין, לזיים
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סרזוח• זײעד מיט וױדער שוין
— ■ ■׳■■■ <■ ■■

:רעדאקמאר בר. ותרטער
 געוױסער 8 אין אז דערצעהיט, םען

 גע־ אײנער איז שטעדםעל אמעריקאנער
םאר־ און צייט יזאגגע א פאר שטאנען

 ארי־ געװען איז טאן דער פינאטס. קויםם .
 געשרייען זײנע סיט םאן. זײן איז גינעל

 װעיצ־ םיט שבחים, אויסערגעוױינליכע און
 ער איז סחורה, זײן באזונגען האט עס כע

 פינאט א באיטאפעז צו געװען בכוח פשוט
 זיך האט פארבײגעהער. די ביי אפעטיט

 שטעלט און יעגסי כיטרער א געװען םישב
 לע־ סחורה זעיבע די סיט אוועק אויך זיך
 און פארקויפער, נוםען.פינאט דעם .בען
 דער װאס געזאע, לױב לאנגען יעדען נאך

 זיינע װעגען אויסשרייען םלעגט ערשטער
 ״בײ :טאז זאנ א זיך ער םלעגט פינאטס

זעלבע׳/ דאס אויך םיר
 כיםרער רער האט םען דערצעהלט אזוי

 געבראכט געשרײען יענעםכ םון יענקי
זיך. םאר נוצעז

 אין םאר קוםט געשיכטע עהנליכע א
 די ױניאן. קיאוקמאכער דער אין יאר<ן נױ

 פון געשעםט א אן םידורען קאםוניסטען
 געגען װארםערײ שמוץ איז םארטיםדונג

 אינטערגעשא־ דער םון ירעזידענט דעם
 אז זאגען ם׳םוז איז זיגםאז, םארים נאל,

 םמש םאך. זײער אין אריג*נעל זײגען ?ײ
 צו ענטװילעלט עס האבען זײ קינסטלער.

 װאנעז םון אינדוסםריע, אתאניזירטער אן
 לע־ א םאכען דעסאגאגען ביסעל היבש א

 וועלט די װאס אריוי' ם׳שנארט נען.
 *יצט די זײ האבען אנגעהױבעז שטעהט...

 םאר־ םון אינדוסםריע זזױך-ענטוױקעלטע
 אײנעם אויןי באטרוג אוץ ליגעז לוימדונג,

 און פיהרער ארבײטער בעסטע באר די םון
 בא־ ארבײטער אידישע די װאט קעםפער
 מצוה לשם — ארױסגעגעבען האט װעגונג
 וועלכער ווזגטעראן, ױניאז דער אט וועגען.

 האםײ םון שפיצע דער אין נעגאנגען איז
 די ארגאניזירט און שאפ צו שא• םון טעס

 םאר׳־ זיך האט מניאן, ?לאוהםאכער
 קאםוניסטען די דערלאזט ניט און עהשנ׳ט

 קלאוהמאכער די םארניכטעז צו אינגאנצעז
 םון זיה םארשטעהט זזאט, דאס ױניאן,
 ״רעװא־ די געשםערט שטאנדפונקט זײער

 זאלעז מיר אז דערלאזען, ניט און לוציע״
 ^יעװסעהציע״ אייגענע אן האבען דא

אדםיניםטראציע. <ןולידזשעס אונטער
 געװען פארדראסיג, טאסע איז דאס

 זזאבען דערםאר הכלל, ! נעלעגענהײמ אזא
 װאז^נע גאנץ א ענטוױתעיט טאקע ױי

 דעם אױוי פארקוקט זיך האבעז ״ביזנעס״.
 דעם םון אידעלאך״ ״קיוגע די טדמעםט

 דער־ זיך האבען און חדר, אםאליגעז
 גרױסעץ דעם םון הענעז זײ אז טראכט,
 זיג• אויף שמוץ־װארםעוײי םון טאיאגט

 הא• עס ברייננען. נוצען זיך םאר םאנ׳ען
 כיטהע די אם געיאוועט •לוצלוננ זיר בעז

 נאר װאו און מארסעםפ וײ אין אידעיאך
 מםוץ אריגינעלער דער םון דעםא^ןג א

 אז סחורה, זײן סיט ״יערעלם״ םירכמן
שטערער, א כרעכער, ױניאז א איז זיגםאז

 יעבען זיו שםעלט — יאנראמשםשיק, א
 און ״קלוגע׳׳ די םון אײנער אוועק איהם .

 דער םחורה. זעלבע די אויך םארסויםט
 און שרײט און גװאידעוועט ?אםוניסם

 מיר יע, נעילאםעז, זיך זאנט ביטרער דער
 איז ״זיגםאז — זעלבע דאס אױך זאגעז

 נאטיראיה דאס, שטערער״ א ברעכער, א
 און ארבײטער די םון םייע צוסוםעלט

 װאס עלעםענט, יענער האםט דעם דורף
 זינםאנעז זײז םוחל ניט חױם עד נאך <ןעז

 יאהר עטייכע םים האט ער פארװאס
 ארײנ־ —• סלייןע זײער צובראכען צורית

 זײעחן איז ײידער ױניאז די צוכאיען
T לאיעס.
 ו. דיכטער דער װאס זײגעז, זײ
 סײן זשיסעאאך. סצײנע רופט, שגיאור

 איז ניט זײ זזאבען השדרח חוט אײגענעם
 דיס־ יאנג שויז זײנען זײ ;ױניאז דער

 אלע בײ ױניאן דער איז טרעדיטירם
 ארבײטער. מארשטענדליכע און עחרליכע

 זאך געזונטע גוטע, א םארצובוױינגען
 און קעגעז זײ ניט איז יוניןה דער לםובת

עז ב  עם — זינען, אין אפילו עס ^
 זיך זײ •ארען איז — טאך זײער ניט א»ו
o איז n קאמוניסטע: די װאס איםאי 

 אז דימ<ןעגדיג ארויס, זיך גנון וואחמן
דעם אטנארעז נעיעגעז זײ וחנט דורנדעם

 חזר tit םווראוחאנט «אט װאם
 זאלען אירעלאר ס<ונ« י1 םון איאמאנט

 «חואיח׳דיג אזוי ■vp זיימחנ אױוווזוימז
 דאם »ז זען, ממױינטערליד 09 ם׳ימו

קאםוניםםימעז דעם םון *רבײט רי «יז
- JM9V

 יוניאן די אז מומננדינ קאםסניםםען, די .
 •רעזידענט טון טיחמ־עאםט חור אונטער
ת אינערינע די םיט ויגםאן רי ם  בא• מ

ptt סאכט סיטגיידער ומטיװע 
םאנא• זייןר םרוח סאוט^ױט גרױסע

מ ח י י t ו u m w r;
;ידרסחונ^

m irv ״ TS**̂ןך/ןןי״ *)T,/ ׳ ־;•*•/. ,j*■*

טרײד״מראגען און ױניאן־ װענען
 םאר׳• געװען נאר זײגען װעלכע מאכער,
 געשטאנען צײט לאנגע א פאר און עקשנ׳ט

 אין אריין צ׳וריק זײנען ױניאן, דער םחוץ
 זײנען װעיכע יעניגע די אוז ױניאן דער
 םון טשאד דעם אונטער געװען אלץ גאך
 גע־ האבעז קאמסאניע שפוץ־װארםער דער

 ױניאן די װען לײט, ױניאן װערען םוזט
 אין הםקרות די צו סוף א געםאכט האט

 םון געארבײט, האבען זײ װאו שעפער די
 םאר־ זײ מען האט בילדינגס ױגיאן די

 זזאבע^ זײ װאס םוירניטשור די טריבען,
 נײ מעז האט ױגיאן דער םון גע׳גגב׳עט

 די װי זעהענדיג אוז צוריקגעגומען, זײ
 עס און זיך צו לוםען אן םאנגט ױניאן

 געשרײען גװאלדעװען, זײער ניט העיםט
 זיג־ און ױניאז דער אויןי זידלערײען און

 קאסוניסטישע די זיך האבען — טאנען
 געשריען און צוזאמענגענומען גדולים
 אפשטעלען מוזען םיר נתחכםמ׳/ ״הבא
 אויב וױיל ױניאן, דער םון פראנרעס דעם

 די װעלעז אנגעחן, זוײטער אזוי ס׳װעם
 אן םארגעסעז אינגאנצען זיך קיאוקסאכער

 סיר װאס אנהענגער ביסעג די און אונז,
םארלאזען. אונז װעלען גאך האבען

 די דערנעהענטערם זיך האט דערװײל
אלע םון צײט  װאה־ אויך און װאהלען לא̂י

 קאנווענשאן* דער צו דעלעגאטעז םאר לען
 זי• װאס קרײגס דעם חוץ א אז וױסענדיג

 אונזער נאך האט אנגעםאכט, האבעז
 זיגמאן װעלכע חולאת איטע אן יזניאן
 סורירען צו אנגעםאנגען געהאט שוין האם
 איג• געוזאט לרײגס די שויז װאלט און

 ברר דער ניט װעז אויסגעהײלט, גאנצען
 אין דאס האבענדיג איז — לריג, דער

 א צו דערטראכט זיו זײ סאבעז זינען
 זײ וועלען װאס און שטיק. שםד שטײןעל

 דער I זיגםאנען זײן גובר צו אבי טאז גיט
 האבען וײ !טהאט דעם בארעכטיגט ציל

 כאפען צו סיטעל בעסטעז דעם רערטאפט
 עלעקשאן טון צײט טוםעל דעם איז פיש

 די אין םארחומעז דארף װאט לאםפײנערײ
 און אינטערגעשאנאל דער פון לאלאלעז

 אעעםשעפעט האבען זײ — איז דאם
 די כדי וױענסקע זײער אויף װארעם א

 דעפ דורך — בײסען. קוםען זאלען םיש
 םאר־ (" האבעז שעלי שלום באװאוסטעז

 םאר •ראפאגאנדע געםאכט שטעלטעדהײד
 גע־ צײט זעלבער דער אין און ״שלום״
 אב־ איז דאס זיגםאלען. אויח שיםפט

 עלע־ יענע כדי געװארען, געטאז זיכטליך
 אורזאכע די געװען זײנעז וועלכע מענטען,

 יוניאך אונזער אין קרײנה אלםער דער םון
 אין געװעז אימער איז זיגסאן װעמען און

 אנכאפען דעם א) זיד זא^עז- װעג,
 שוין װעט דאס און טוב אבן א אן וױ

 און גתטעז יעגע פארשטארהעז ממילא
 זיג־ ױגיאן, דער םון ארבײט די שטערען

להכעיס. צו אויף מאנען
 דער־ זןאבען <ןאמוגיםםען די אז און
 םיט געװען אויסען זײנען זײ װאס גרײכט

 םען אלע. איצט שויז װײסען םריק דעם
 דער אויױ קאפ מיט צוקוסעז נאר זיך דארף

 שיםםע־ די און 17 לאקאל פון בוחגנינע
 די םוז מאנכע װאס זיגמאנ׳ען אויף רײען
 צו זאגען זײ אז. םיחרעז אידעלאך קלוגע
̂• א אםילו  קלאוקמאכער(אזױ די תורח סום

 רעםעחןנ־ א שאבשעײינח)ן יאנלעלע װי
 ב., .v ג. און ירעזימןנט דעם םאר דום
״ לאזט אבי  t ױניאן דער אין ארײן ז

לאנווענ־ דער םאר איצט בלײבט עס
 מען זאל צי װארם, איהר זאגען צו שאז

 סופרי ״שאבשעװיטצעס״ די םון נעםען
 די זיך פאר צונעםעז זײ לאזעז און תורות
 זײן םוחל בעסער וחנלען זײ דער ױניאן
 ױנ־ די איהיטעז או| תורח׳ם סוםר זײערע

חענט. זייערע םון יאן
גרום, ברודער םיט

ײגשמײן.ט יצחק

 אינ־ דער פון מעמבער א טעג
 מי• א בײ זײן טערנעשאנאל

? לאקאל טען2 א ®ון טיננ
:רעדאקםאר בר. וועױטער

ם. ד. טען23 דעם נאכט, םאנםאג
 געהאם סעסשאן בראנזװיל 2 לאח. האם

 אלטע דארט טרעסענדינ און םיטינג. א
 געוועהנ• װי און קלאוסםייסערס כעסאנטע

 ווע- דעבאטיחנגדיג צײם, איצםיגע ליד
 איך בין פראבלעכמנן, םארשידענע געז

 וױיל, דארם. זיצען געבליבןז דערװײל
 נע• דאך איז קאנווענעאז א םאר ספעציעל

 עס װאס הערעז צו אינםערעסאנט װיס
וקאל אנדעחנ בײ םאר קוםט םיטיננען. ̂ל

 גע- םיטינג דעם נתז האט דערוױיל,
 עקזעקוטיװ א גארדאז, ברודער און עפענט

 חד געפחנגט האט Z לאק. םיז םעםבער
m\ איהם צײגענדינ ביר. יוגיאז א פאר 

 אז ערקלעהרט, איהם איד האב בוך םײז
 יאהאל, אנדער אז םון םעסבער א ביז איד

ד אבעי  זיצען דא סעג איד אז דענס, יי
 סורץ םיר האט ער אבעי םיטיננ. בײם

 מיטינג בײם דא קען איך אז ערקלעחרם,
 מימיננ דעם נלײך האב איך אוז זײז ניט
מערלאזען. רום

סיעציע< m גיויב, זײם, סיין םח

 אן נאך דערצו און מעםבער אלטער אן
 האנד״ געםעגט האט מעסבער, עקזעקוטיװ

 די מעהר װיסען און בעסער אביסעל לען
אינטערנעשאנאל. דער םון געזעצען

לע־ מײן װעט איהר אז האפענטליך
 פסק״ אײער געבען אויך און דרוקען טער
גדוס, ברודער מיט איך םערבלײב דין/

ל. ס.
.23 לאס. מעמבער עלזעקוטיװ •

 ניט אזוי נאך םיך װאלט עס ב. נ.
 אין געדארםט האב איך װי םארדראסען

 לײז וזאבען ניט און אהײם געהן רעגען א
 פאר־ צו לערע־צײט מײן אםילו רעכם

ברידער. אײגענע צוױשען ברײנגען

 טשאד דער נאך װעט לאנג וױ
? קעפ אײנ;גע אץ אנהאלטען

:רעדאקטאר בר. װערםער
 האמױ דער דויערעז גאך װעט לאנג װי

 מוחות די אין טשאד גיםטיגער ניסטישער
 און;לאט ארבײטער טייל געװיסען א םון

 טעגליך טאג ווערען װאס םעג׳מען, אזױ
 םרא״ םארםיהרערישע די םון םאתיםטעט

 דער םיט זײנען אפטיםיםםען ? זען
 װעט צײט קורצער גאנץ א אין אז םײנונג,

 און םארשװינדען קאשכיאר גיםטיגער דער
 אבער העט. העט, םאדקריכען פעםיםיסםען

 םעהר ניט אלעס איז געזאגט, אםת דעם
 בא־ קײנע סברות. בויך זױ רײד, וױ

 נישטא. איז פאזיטיװעס אדער שםימטעס
 ״םאר־ אין לאנג נישט אפילו לעזענדיג
 ענין דיזען װענעז עדיםאריעל אן װערטס״

 גארנישט אויך דארט אמת דעם מען האט
 איז זאך אײן אבער ארויסנעמעז. גע<ןענט

 נײע אדער רעקרוטעז, נײע קײנע :זיכער
 לליסע קאמוניסטישע די לריגען קרבנות

 םאר־ אגהענגערס םארלירען אין צו, נישט
 דעם, טראץ נישקשה׳דיג, אױך זי לירט
 אז בייכער די אויף זיך רײסען זײ װאס
 נאר און זײ אז און זײ, מיט זײנען אלע

 דאך זײנעז זײ וױיל כהונה, די קומט וײ
מאסקװע. םון אפאסטאלען די

דא, לאגע די איז טרויעריג אבער
 אנגעשםעקמ, שוין האם גיםם זײער װאו
 ארײן שויז •איז גיםם זײער װאו דא,
 חושך, איז דארטען אט בײנער, די אין
 מענ־ אומגלילליכע יענע םאר רעטוגג הײן
t\w דאם זיך זזאט לענסער א װי װײל 

 יענע האט און לערפער איז אײנגעםרעסען
 די םארדרײט םענשען אומגלי<ןליכע

 צו צער ביטערער א איז עס אז מוחות
זײ. אויף סוסעז

איבעמע״ טרײען דא וועל איך און
 אלײן האב איך װאס ערפארונג, מײז בעז

 געװעזענעש א מײנעם םיט דורכגעמאכט
פרײנד.
בײ־ זונסאג א אזוי םיר שםאציר איך

 באטראכט איך עװענױ. פיםקין אויף םאג
 שטײט װי םענסטעד די מיט קראםען די

 און גוטעס אלעס םון זײ אין ליגט אדער
 און העלםט גאט װעז זיה בײ טראכם איך
 סאצי־ די בראנזװיל איז אהער קוםט עס

 באלד מיר איך װאלט ררררעװאלוציע, אלע
 װאם סוםעלע, גרריען דעס אט געכאפט

 איךדער אדער נויטיג, אזוי דאם דאו* איך
 צוגענומען םיר איך װאלט חראם צװײטער
 V נישט םארװאס רינגען, דײמאנד עטליכע

 האב איך און םיל אזוי האט סרעמער דער
 איך און װײםער םיר נעה איך גארנישט.

 םחגהליכע, לעבעדיגע, דאמען, שעהנע זעח
 טראכם איך און זײ, אנסוחעז צו מחיח א

 רעװאלוציע, שטיקעלע א אױ זץ/ בײ'
 םארדאםטעז דעם אפנעשאםם מען װאלם

 באלד װאלט איד איז לעבעז םארהײראטעז
 אם־ אז שוין איז װאס אלטע םײן געכאפט

 סאמי־ אין אוועקנעשלעפם און געי׳מבטע
 א !ענומען םיר *װאלט און סאריאמ...

 אוז צװײ אײנס אוז כאוחןרטע... ױנגינגע
 שטיהעלע א גאטענױ, אח, םײנע. ווערט זי

בראנזוױל. אויף שיס רעװאלוציע
 און בײנס איז מיר איר געה אזוי און

 סלינע א אז זאכעז, גוטע אלע די נאך לעכץ
םויל. םון זעצעז גענומען םיר האט

 דערהערט איר האב פלוצליננ אבער
 שטי־ באלאנטער א םיז נאםען םײן רוםעז

p, ׳ איבערנעשלאנעז מיר זזאט םען און 
 אום זיד קוק איד רעױנות, טײנע אלע

 םים *יאנקלען זיר םאר דערזעח איך ערשט
 קלענערע צװײ זײגע םיט זײן_.אידענע
זײט. בײם קינדערלאר

 םרײה מיט אויס איד שרײ הע^או,
 ןניז׳ צו באשקע, העלאו יאנקעל, העלאו

 אונז בײ װי — העלאױהעלאו אידענע,
 מיט שמזזח, מיט םאדע. די איז אידעז
 יאנסעל באגענ^נם. זיר םיר האבען םרײד

 אפריי- אן נעקסכדדאריגער, געוועזענער א
 אפגע־ יאהר עטליכע קלאוסם^ בײ טאי

 גע- םריײד בעםטע די צוזאםעז, װאוינט
 פאםיליזג װי בעסער זיך םערהאלטען ײעה

 בעסער םײנער, גאם באשסע, זײז הײנט
 לײדעז אוז םרײדעז אין שװעסטער. א יױ

י־ . צוזאםען. אלעס
u, םיר אז #םאר זיר שמעיט הײנט 
 שםיס א געזעהן נישט שוין זיר האבען

געםרא• אציגד זיך האבעז םיר און צײט

•רײ&ואג,
• A. rr דאם איז פען,  dvmv . 

r בתדער מאכסםו װאם אלזא, t m w
־ אוז געזונד איז צײט די עיעס דיר גײט

Y — 1 ירנסח
 נעװארען געזאגט זיגםאנעז אױף עט,

 םאר איר וױ לעכען אזא מאכען זאל ער
 םיר חאט ענטםער נאבעלער דיזעד אם

 ארייגגע• זײט אין ש*יז א םיט וױ באלד
9 ׳ !שטאכען
 טײן באטראכטען געגומעז זזאב איך
 ביז יאנסיע אמאלינעז דעם םון יאנקלען.

 האכ איך און יאנקיען איצטיגען דעם
 אונטער־• דעם דערזעזזן באיד װיר?ליך

 זיגמאן, ארויסזאגען זײן בײ װײל, שײד.
 םאױ עפעס געזיכםסציגע זײנע זײנען

 און גז־ימאסע אזא איז געזוארעז דרעהט
 דעם םון ?אנטראפט א געװארען איז עס

 אליין זיך חאכ איך אז יאנ^עז, אטאליגעז
איהם. םאר דערשראקען

 נע״ יאנקלעז אויױ איז באשלע זײן און
 שוין האסט דו :אנגעצוגחןנע אז װארען

 ¥ זיגםאנעז דײן םיט וױדער אנגעםאנגען
 זי האט אומגיליל, א־ז םאר דאס איז װאס

 בײ זצך, יעדער בײ שרײען, אנגעםאנגען
 זיגמאנ׳ען ער שילט ?לײניגלײט יעדער

 . זי מאכט סעמקע, אױ, באנדע. זײן מיט
 אויסהאלטען. נישם שוין סעז מעז מיר, צו

 •אם־י די אין ארײנגעלאזט זיך האט
 םון ארויס שלעפט און אט־א, קוסטװע,

 און טאנם און ״םרײהײט״ א םאקעט זײן
 װעם־ װאס גאטענױ, דארטען. נעכטיגט

¥ דעם םון סוף דער זײן
 אנקעלע האט פיסת^ דײן צו מאך —

 — ניט. דיר םרעג איך — ריען,6צו? זיןל
 הערםט דו — םיר: צו מאכט ער און

 םײנע אין גאר זיך מישט זי סעםהע,
 םיר זי מאכם טאג אלע ביזנעס.

 נאר טיר זי טרײבט טאג אלע סקאנדאלעז,
 זינמאנ׳ס אין מאן ױגיאז א װערעז זאל איך

.נישט אז ױניאן, קאםפאניע . .
 געלאזם נישט מעהר איהם האב איך
 און דבורים שםוצינע זײנע םיט אנגעהן

 םארציען נעװאלט יאגקלען םײן האב איך
 נעכטײ א אבער געשפרעך, אנדער אז אויוי
 גענוםען חאט יאנקעלי םײז טאג, גער

 װאם שיראה אזא זיך םוז ארויסלאזען
 אםת׳ע די בײ טעגליך טאג דאס הערט סען

 טיר צו גענוטען זיך האט און כאוױירים.
 נאר געוועזע^ער, א םרײנה א וױ נישם
 ׳ םענשען דיזעז בײ װאלט איך װי םונלט

 דעפ איגעטאז אדער געלט םארנומען
 ער וױ אזוי און םארברעכעז, גרעסםען

 זײז האט <ןללות, םיט נענוםען זיך האט
 אין יאמעדען, אנגעפאנגען אידענע
^ פראסט די  איחר םיז װאס װײנען, אי
 םיר האט זי און געװארען. איז יאנ?לען

 חאר מײגע װאס םעשח, א דערצעהלם
דיבאם. געשטעלט זיד האם קאם אוים׳ן
םיה צו זי םאכט — געדענקסט, דו —

 צוז$מעז, געװאוינט האבען םיר ײעז —
 םאריער, א געוואויגט םיר אונטער האט
 שסיצבערג? (צי שפילבערג ׳נאםען מיטז

נעדענק, איך — נאםעז). דעם םארגעסען
 נעװען אױך זײנען םיר |װײל איה זאג —
 שאילבערג דער האט ־— באםרײנדעט). גום
 א אראפנעבראכם צוריק יאהר עטליכע מיט

 א אםגעקאסם איהם דאם האט ברודערעל
 איהם ער האם נאטירליך םארמעגענס,

 א םאר אוז םאריער, א םאר געמאכט
 װאויל געווען איז אלעם איז מאן. ױניאן

 געהײראט, האט טרינער דער שעהן. און
 זיך האט און קינדערלאך צװײ שױז חאט

 . גע־ דער אוז בראנקס די איז ארויסנעמוםט
 בראנזוױל. אין אלץ װאוינט ברודער לער

 <מ״ דער ברודער, עלטערענם דעם אלזא,
 . אויןי געװארען סראנק פרוי זײז איז לער,
 * צוגענױ ר5אי האם םען און שטײנער גאל
 אן געהאט זי^זאט אוז האםפיהאל איז םעז

 װאכען 8 אפגעאעגען איז אוז אפערײשאן
 גרינער דער און געשטארבען. איז איז

 םאל אײן קײן נעקומעז נישם איז ברודער
 עלטע־ דער װײל, V װײל װערעז, געװאויר

 גרי־י דער און רעכטער א איז ברודער רער
 עלמערער דער אז און לינסער, א איז נער
 אין איחם צו כענן טאר רעכטעד א איז

ארײן. נישט חויז
 דערצעחלט באשקע םיר האט דאס אט

 און םרעחרעז, ביטערע מיט געװײנט און
 א םאר דאם איז װאס םיר, םרעגט זי

זיך¥ םיר געםינעז וואו װעלט¥
 איז צוזעגענט זיך האבען מיר וועז
 רא־ ביז אנםלאםעז געװען שויז יאנקעל
 איף אוז באי גוד א אהז עווענױ קאװעי

 באשהען, םיט איוזו־/ םיט נאר בין
 אוים׳ן געשטאנען קינדער זײנע םיט און

עװעניג האפקינםאז קארנער
 די װאס גיםט דער איז דאס אט

 צװישען ארײנגעלאזט האט װאלכאנאליע
 חאבען װאס םריינד, און םאמיליעס

 ציװיליזירםע װי געלעבט זיד צװישעז
לעבען. םוזעז און דארםעז םענשען
 װעט דאם לאנג וױ ניט װײס איו

 לאגע אי־^ידי טרויעריג אבער אגהאלטען,
 ציל. זײן עררײכם האם גיםט דער װאו דא
ה באםבעלט םוח םײז א.יז איז  ^נבט וױ זי
 ¥ היים אלםער דער איז אצינד דארט מעז

 ־ דארםען האבען באציהונגען א םאר װאס
 דאס איז עפעם םיםמענש* צו מענש

 * חבל, און קין שרעסליך. און ^וידערליד
שרעסליך צװײטען. דעם ברודער אײז

 ערצעזד אםת׳ע מײן צו ירושים קײנע
I נישס כמז דארף יוגג

סעם

<5
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כאםטאן. נ«ך דעלעגאציע אונזער פון ««פ«חרען צום
.“,געגגסטער « פון

 דאס אז גלויב, איך און — םאל דאס
 אײג- •ערזענליכער סײן בלויז גים יזא

 דעלעגאציע שי<ןאג*ער די געהט — חץ<ן
 אלס קאנװענשאן אינטערנעשאנעל ױ «

 יד ציעל־באװאוסטער געשלאסענער אײן
 אעדוסטרי־ איין רעפרעזענטידענדיג םיג

 פראבלע־ זײן פראץ װעלכער םארסעט,
 םאר־ אלע די סיט עהנליכקײט םאםישע

 דער &ון <ןאנטראל דער אונטעד סעםס
 האט ארגאגיזאציע, איגםערנעשאנ^ל

 <ועלכע פראבלעסען, לאקאלע ענײז דאי
 ווערען• געחענדעלט אוסאפהענגיג םוזען

 מײן — מאל, ךאס זאג: איך אז אח
 אז םעסטצושטעלען דאםיט קעטא ןןיך

 איו םארגאנגענהײט נאהענטער דער יא::
 איז עם געװען. אנדערש <אנץ ךאס

 טעג״ פארדעדבליכםטע די <עווען נרארע
 ױניאז דער אין ״לינקיזם״ דעם םון תנץ

 זעלכסט־ לאקאלע י^דע םארזוישעז צו
 אינםעתעשאנעל די םון שטלגדיגלײט

 געװען איז צענטעד דער ארגאגיזאציעס. י
 גאג־ די םארקעטס, לאתאלק די לעס.5

 אתיס־ םיטעל א בלויז — •ראװינץ צע
 אלע די אט צענטעה דעם צוהעלטען
 רי װי אישום, אױםגעבלאזענע לינםםליך

 צו שארטרעטערשאםט ןראפאדציאגעלע
 םארשידעגע אלמ די און פאנווענשאנס
 אינסערגעשאנעל איבער . רעםערענדוםם

 םען װעלכע איבער אגגעלעגעגהײטען,
 דעם םאכען נעזואלט םאל םאנכעם האט

 פון עקזיםםעגץ גאנצע די אז איינדרוס
םארבונ־ דאטים איז אמאניזאציע דער

 טענ־ די געהאט אלץ האט דאס דען. .
 טעטיגקײט די צענטדאליזידען צו דענץ

 און אפאראט. ארנאניזאציאנס דעם םון
 אפ־ קליעינס^ פראוױגץ דער פון סאכען

 גרױסער אײן םון ברעללאך המנגיגע
 אײנ״ מעהר װאס פא^ין. צענטראלעד

 װאס איניציאטױוע, לאהאלע די שרענלען
 )קאליר לאקאלען דעם םארװישען םעהר

 םינגער אײן בלויז אז אזוי, םאכען און
 זאל םארשטעהער צענטראלען אײן םון

 צעוזנד־ םון לעבען דאם דירינירען קענען •
 דער אי[ צעלען זע־לבסטשטעגדיגע ליגער

•ראוױנץ.
גע״ ניט איז עס װאם אנעד, דאפ

 פראלטײ דער אין אײנצופיתרען לוננען
אינטערנעשא־ דער םון טעטיגחײם שעד

 איז איעגעםירט דעדװײלע פען האמ נעל, י
 דא־ איז עם באװעגוננ. אײגענער דער *־

 טע־ די אז געווען, גאמירליך זעהר רום
 אויוי לאלאלען, םראוועץ די אין סיגקײט

 אין אםבאלאגגט געװעזען יאיז עס װיםיל
 נע־ אנגעםירט מעהר איז ״לינקע״, די

 צעג־ דעם םון ארדערם די נאך װארען
 אײנזיכט דעם.איעענעם נאך וױ *טעו/

 דעם םון באזונדערקײט יאקאלע די און
 םון אפיס .דער מארסעט. יענעש אדער

 אין אדםיניסטראציע ײניאן ״לינקע״ די
 נױ איז נעװען איננאנצען איז שיקאגא

 טע״ גאנצע די איז רארט פון יארל.
 דעלעגאטען געווארען. דיריגירם טיגסײט

 םאר־ געתדאגמז האבען קאנװענשאנם צו
או| אויםגעארבײט. רעזאלוציעם טימ

 ניט אונטערגעשריבען, האט חברה ••
 אהנונג םינדםטען דעם אפטטאל בענדיג

זיך. האנדעלט עס װאס אום
 םארשטענד^יה זעהר דארום איז עס

 םאלשםענדײ אזא געגען רעאהציע די אז
 אינ־ א זײן זאל אםהענגמקײט נער

 רעאגירמן זעלבסטשטענדעעם טענסױועס
 רעם אין ערשײגוגנמז לאהאלע אלע אויף

 לאמאלע די װילען א און ׳לעבען ױניאז
אנטוױמלען, צו' ברייט אזױ איגיציאטױוע

 זאלען •ראבלעםען שװערע ײײניגער אז
 געחענ־ אתאנען די.לאקאלע פוז קענעז
 גאטירליה ארבײםעגדיג, װערעז, דעלט

 רי םיט קאנטא^ט םאלשטענדיגען אין .
 איגטעתעשא־ דער פון טײלען .אנדערע

אדגאניזאציע. נקל
פעסט־ םרייד םיט םען fjrp יעצט ניז

 האט םעגחןנץ דאויגע די אז שטעלען, .
 זײ נעבראבט. חגזזלםאגמן גוטע מהר

 יערמז באװימן חאט ױניאן אױתאגא
 ריײ אעעדליכע די אין נרופעז״תאנטליקט

w איז באוױזעז ־חאט ליתװידירען, צי 
 רעאר־ די צייט סודצעד א םון םארלויח

 טארץואל־ אינערליםנ די איז נאניזאציע
 םוז םארלוםט סינדסםעז דעם אהנע םוגג

 אינדוםטריע חןך אין קאנטראל יוגיאז
 גאר גצגאגטײל, אין חאם, דודכצופיהדען,

 רײע א גאבראכט רעארגאגיואצימ דער
 תאנמראל םJrt אונ«עד שאפם נ^ן־ױניאן

 אח אךײנגעצױגעז האט ױניאן, דער םיז
 אוםםאײ טיאם א טעםיגקיים מניאז

באדייגמגד חאט :עלעםעגט ברויכטען

נײעס פיראדעלפיער
«OCKM»»»»»»C8a

ײו דרעס דער ע אין סר ־ די און פילאדעלפי ענ  מנוו
אינסעדנעעאנאל אונזעד פון שאן

 שיקאגא דאזיגע די אט אפילו אזן יזגי^ן,
 איז ״גערעכטיגקײט״ דעד אין פיידזש

 םארשםארק־ די &ון עראבערונג אן בלויז
איניציאטיװע. לאקאילע טע

אל־ ׳קוםט דעלעגאציע שיהאגא די
 טיט קאנזוענשאן ־un צו םאל -דאס ׳זא
 לאקאלע כאדײטענחג םון רעקארד א

 םאר רעזאלוציעס רייע א סיט אויפטוען,
 שפינלען װעלכע טעטיגלײם, װײטערע

 צוגאנג בסטשטענדעען5זעי א זיך אין אפ
 פויא־ איגדוסםריע זויכטיגע רײע אײן צו

 װיר־ צו ענםשלאסען און סאליד בלעטמז,.
vp\ פגים איהר זאל קאנװענשאן די אז 

 פרא־ אינדוסטריע די צו חוייטזעכליך
צואװענדען. ױגיאן דער אין בלעמען
 צוזאטענגע־ זעלבסט, דעלעגאציע די

^ן, םון שטעלט  « האבען װעלכע םענ
 דער אין טעטיגלײט םון רעתארד לאנגען
 אין ס&עציעל האבען וועלכע און ױגיאז

 גאנצע זײער םאגאטעז 9 לעצטע די
 םון װידער־אויםבוי דעם םאר ׳ ענערגיע

 פאר מענשעז ;םארװענדט ױניאן דער
 אנ־ אן ניט איז לאנווענשאן די װעםען
 פאדכרײטער־ םון אנפאנג נאר.אן שלום,

 אויסנע־ גוט ;טעטיגלײט ױגיאן טע
 ױניאז דעם אין סאצו־אטען פרוםטע
 .גראדע און לעםםער געדולדיגע האםוי,

 .װאס’ דעם םון אויסררוק ^אסענדער דער
יעצט. איז ױניאן שיקאגא די

 אז ערװארםעז, ניט םען געװים
 םאר־ צוריקברעגג^ז װעט דעלעגאציע די

 אין פראבלעטען אלע םאר רםואות םיגע
 מארקעט, אינדוסטריע שיסאגא דעט

 אדום סלארלײט געװיםע 8 םען8ש אבער
 געײײ אנצײכנעז פראבלעמעז, דאזיגע די

 טעטעקייט, וױיטערע די םאר ליניען םע
 האנ־ א שאפען ע«עס זונדערס8ב און

 אר־ םון אנפאנג ן8 םאר פצאז הרעםעז
 שײ אין רלעט8מ דרעס ד*ש גי?ירעז8ג

 און לאז ריכטוגג דער אין .אט קאגא.
 גלויב איך װירסען. דעלעגאצת די רף8ד

 סענטיםענט א אויסצודריסען דארום
 יד שילאגא די םון םעםבערשיפ די פון

 א דעלעגאטען אונזעדע װינשענדינ ניאן,
 ער־ אז באסטאז, קײן דײזע גלייןליכע

 לײזונג דער ארום םיטארבײט פאלנרײכע
 אינטערנע־ דער םון פראבלעמען די םון

 אזוי קאנװענשאן די <ןעצען8ב שאנעל,
 פרא־ לאקאלע די מיט מעגליך װי קלאר

 א'נדוסטריע שיקאנא דעש •׳םון בלעםען
 םאר םיםארבײטען איגםענםיװ םארלעט,

 נרױ יעדען םון ליקװידאציע ענדליכע רי
 אינ־ די פון רײען די אין קאנםליסט ®ען

 א איז זועלכעס לאסאלען, טערנעשאנעל
 ארבײט קאגםטרוהטיװע די םאר געםאהר

 ווײי־ »יז באםעסטיגעז ױניאן. דער אין
 עראבעמננען לעצטע די נטװיסלעז8 טער
 װעלכע אינדוסםריע, סאחסעט דער איז
 דעד אונטער נעװען בלויז יעצם ביז איז

 שוועסטער םון אויםזיכט פיערזענליכער
 ר־8שם 8 אויסבייעז ךורך פרידםאז, מאלי

 וועל־ ארבײטער, קארסעט םון לאקאל קעז
 איז משםחה די םארגרעס^רעז זאא בער
 אויסברי^טעז אין רד,8דזשאעט.בא דעם
 אינ־ גאנצער דער אין טעטיגקײט זײן

 צוריק־ נאיקליכען 8 דאן און דוםטריע.
 כח נײטעז8ב םים װידער זיר און קעד

 צו טעםעקײם רער אין אריינװארםען
 פאו- םיט ױגיאן שטארסערע 8 שאםען

 אוים־ דינגונגען;־8ארבײטס־ב בעםערטע
 דעד אין קאנטראל ױניאז. ברײטעחןן

 נאנצען אין אינדוסטריע דרעס און סלאוס
 ניזירטען8ארג אז י8ם און םידל־וחנםם,

שיסאגא. איז ר<ןעט8ט דרעם

פאלין. ל. ם. םון
 שװעל דעש אויף איצט זײנעז מיר

 -פון קאנװענשאז װיכטיגסטער דער פון
 טען7 דעם כיז איגטערנעשאנעל. אוגזער

 געצײלטע בלויז פארבליבען איז י8מ
 די טלעז8רז8ם זיך װעגעז ן8י טעג.

 ארבײ־ ארגאניזירםע די פון םארטרעטער
 מע־8 אין טרײד דרעס און קיאו? םי| טער
 הכל םך 8 כעז8מ צו קענעדע און ריקע

 האט ױגיאן א\נזער װאס לעס8 פון
 דמר םוז צײם דער פאר דורכגעמאכט

 דאש איצט. ביז קאנװענשאז לעצטער
 צושםערונגס דער םון הבל סך 8 זײז װעט

 כט8ראורז8פ האבען עס װאס רבײט8
 אונ־ פאראדירעז ײעלכע עלעםענ^ז, די

 הײםע זעהר םון טאסקע דער טער
 האל־ װעלכע ארבײטעד, די פון פרײנד

 רײדען.װעגען אײן אין שטענדע טען
 םראנם״ ״פאראײניגםן און ״אײניג^ײט״

 םאר־ צו נדייט שטענדינ זײנען אבער
 שטעלט װאס ארגאניזאציע יעחג ניכטען

 װעט דאס שפאן. זײער אין נישט זיך
 אלגע־ דעם וחגגען הכל סך א זײן אויד

 דרעס און מלאוק םון צושטאנד טיינעש
טרײד.

 שטעהן װעם קאנווענשאן דער םאר
 םארזיכ־ םון אויטגאבע: צװײפאכע די

 םארגאנגעגהײט, זײ אנאליזירעז טעען
 געגעג־ דער אויגען די אין <ןו<ןען אםען

 פארשטאנר קלארען 8 םיט אוז װארט,
 לײ־ 8 נעםינען איבערלײגוגג רוהיגער און

 וועל־ #םראגעז אעעװײטאגטע די צו זונג
 לענען צו אום לײוונג א םאדערעז כע

 נאהענ־ דער אין לאנע די םארבעסערען
צוקונפט. טער

 םיט 'צוזאםען זעסאן, פרעזידענט
 האבען באארד, עקזעסוטיװ ל8גענער רער

 לאמענדאציעס1ח רײע 8 אויםגעארבײט
 'רעקאםענדאציעס קאנװענשאז, חגר צו

 און וױכטינסטע n ארום נעמען *װעלכע
 װילען םיר און םראגעז דרינגענדםטע

 אלעס װעלען טען8דעלעג די ז8 האםען,
 םולע.ײ חגד םיט און טראכטען8ב גענוי

 גויטיגע די צו לומעז איבערגעבענהײט
 אינטערעסען בעסטע* די און שלי^נ8ב

^ ױניאן. אוגזעד פון
 פילאדעלםיער אין צושטאגד דער ״

 װיכטי־ 8 םארנעםען װעט טרײד דרעס
 נישט סאנװענשאן. דער אויזי ארט גען

 איז יארס נױ װאס דעם, אויוי סו^ענדיג
 אינ־ דרעם דער פון צענטער הויפם רער

 יםילאדעלםיא אבער םארנעםם דוםטרי.ע,
 טען װע^כער מיט פאזיציע, װיכטיגע 8

 צױ אטישער8כ 8 דעכענען. זיך םוז
 װירסעז םוז שטאדם אײן אין שטאנד

 ררעס דויגע די ?8 צװייטער. דער אויןי
 סראנסען 8 איז זיך כעםינט אינדוםטריע

 צװײ סײז לענעז דעם װענען — צושטאנד
 נוםעקטשױ8ם די זײן. ניט * םיינוגגען

 הא־ םען,8אויםנ װײנינ גאנץ מיט דערס.
 זיך צװישען קאנקורעגץ רער אין ןבע

 יאננ יןז8 האט מען העפ. די םארלארען
 ביז אנדערען, דעש אײנער זיד געשניםעז

 איצט 4נעבליבע נארניט שױן איז עם
 איייי קאנהורירעז אין יןשו מען האלט

 דעם אתיסרײשען םון רעכעגוננ דעם
 די בײ םויל םון ברוימ בישען לעצטעז

 פרײע א האבעז צו אוש ארבײטער.
 די האבעז פרײזען, יד שנײדען אין נט8ה
 קרײץ־ 8 אנגעםירט נוםעקטשורערם8מ

 םאר־ האבעז זײ ױניאן. דער געגעז צונ
 טיט טאז סענען צו אום ?8 שטאנעז,

 נוי־ איז ווילען, זײ װאם ארבײמער די
אײגצי־ די יוניאן, די אפצושװאכען יגט

מענשעז שװאכע
PJn ומיכע rיחר־םיטלןןן6ןןכ טמארקע *ון #• זיך ״

נעחםעז זאלען

ם ק א ר ם- ה ןן
האנפעסטור םחײערער א וד טעם אין געשמאס
̂אקם  ״“?יע א״ז נײםירלױ און נעיאםען וױרקט עסס
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גרױם• און קייין
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 וײ און ארכײטער, די םון פעסטונג גע
 יע- םארםאלגט אוסברחסנות׳דיג זזאבען

 םאר• האבען זײ װעםען ארבײטער דען
ױגיאן• דעד צו באראנגט עד ז8 דעכטיגט

 מאגופעק• גרעסערע די םיז םײל א
 די אײגגעםירט צוו־יס האבעז טשורערס

 אפלוײ סון סיסטעם םארדארכענע אלטע
 דעם טיט נשםח ארבײטער׳ס דעם פען

 זײ גיבען. זײ װאס ארבײט, ביפעל
 8 געטעז צו אײנגעםירט צוריל האבען

 ארכײטער, די בײ געלד סומע געוױסע
 גוט זײן װעלען זײ אז פארזיכערונג אלס
 וױדער אי? שעםער טײל אין םרום. און

 שקלאםען־סים״ אלטער דער אײנגעפירם
 נישט אז זוי8 תיסהעלםערם.8 פוז טעם

 טירט8ע?ספיו לעבאס8ב דער װאס געגוג
 אײן ז8 נאך ער צוױנגט ארבײטער, זײנע

 שסלאםעך&ױײ 8 װערען זאל ארבײטער
צוױיטען. דעם איבער בער

 דערטרײ האט קאנקװ־ענץ די,װילדע
 איו עס װעלכען בײ גד,8צושט 8 צו בען

 גע• װאלט עס װען איצט, אז םעג<יך,
 אין סעזאן, םון ברען דער זייז רםט8ד

 וױ םעהר רבײם8 דא שעפער טײל 8 אין
 גישםא גאר איז אגדערע אין און ;ענוג
 אין ביזי איז הײגט אדער ארבייט, קײן
 צװײםען, 8 אין םארגעז און שאפ אײן

 םעד«ר קען עס װער דעם פון ^פהעגגיג
 אין גארםענט. םון םרייז דעם שנײדען

 םיט איז סיזאן דעם ביז װאס צײט דער
 ךחנס ביליגסםע רי אויסנאםעז תלײגע

 מאנוםעקטשורער םון געװארען םארקויםט
 טעהרםטע רי אין איצט איז *,10.75 צו

 דרעס, |6.75 די רײננעקוםען8 שעפער
 אפיציעלער דער בלויז אױך איז דאס און

 םארקױפט אםת׳ן דער אין װײל פרײז,
 נדער8 אז םאר סאנויםעלטשורער יזגדער
 דרעם *6.75 די װערט זוי8 פרײז.

 און דאלאר 6 און *6.50 םאר פארסויםט
 װאונדער, 8 דען איז *.5.75 םאר אויך

 לעבען 8 סוים סעגען ארבײטער װאם־די
 8 שוין האבען זײ װעז אםי^ו םאכען

'ארבייט. זואך םולע
 םון פרײז דער װאש צײט דער אין

 דאלאר 4 םיט אפיציעל איז רםענט8נ
 גץ8ג *ארבײט די אבער איז ביליגער,

 בעסעדען דזגם אין װי שװע,חגר אפט
 םאר־ דעזײנערם טאגכע לוײל גארםענט,

 גאר פון סטײלס <נאםירעז צו זיך גינען
 ביליגער דער פאר דרעסעם פרײז הויכע
 איג־ שוין געהמ דאס און דרעס, *6.75

סאפ. ארבײטער׳ש צום אוים גאנצען
 איצטיגען דעם םארבעסערען צו אום

פילאדעלםיא, אין טרײד אין צושםאנד
 די ענדערונג. ראדילאלע 8 זיר נויטיגט ׳

 ״דער םון רד8בא עקזעפוםיװ דזשאינט
 און באטראכט גענוי לאגע די האט ױניאז

 קא% דער •צו םארשהאג 8 אויםגעארבײט
 לאם״ אתאגיזאציאנס אן װעגען װענשאן,

 סאכד 8 ׳ב8מאסשט גרויםען 8 אויף פײן
 גאגצע די ארומכאפען זאל װאס פײן

 כען8מ םעגלין און אעדוסטריע דרעם
 אין דינגוננצן8ב ױניאן אײנצופיהרען

ין םעכלױ װעט דאס צי טרייד, גאנ^ז  ̂ז
 נוי״ װען אדער װעג .םרידליכען 8 אויןי
 נענוי און צוגעגרײםעז גום 8 דורך טי<

 לאנג קאםף. אלגעטײנעם גטען8געפל
 וױי־ גישט, ראם סעז געה? זוי8 װײטער

 די אוססעגליך. שוין איז זיגהען טער
 טרײד אין ארבײטעד םערהײט גרויסע
 און םארלירען צו װאם גישט שוין וזאבעז

 צװײ שטיטונג די װערט טאג יעדען םים
 נענײגט מעהר אלץ ארבײטער די שען
 נרעסםע די איז »םילו םף.8ק צום

 רבײטער8די, װאו םעסטוננען, שסלאםען
 צום אײנער רײדען צו םורא י האבען

 נישט דערםאר זײ זאל םעז צװײטען,
 שארדינסםען סלעגליכע די &ון רויבען8ב

 t8 הערען איהר וועט סאכעז, זײ וואס
 — אױסוועג אײן אויף בלױז רטעז8וי לע8

 איהר סטרײה. נענעראל 8 איז דאם און
 jw אמאניזירטע םון הערעז דאס וועט
צונלײך. ארבײטער ארנאניזירטע נישט

דערי• װעט סאנווענשאן איצםינע די
 ווע״ םארטיג שנעלער װאס דארםעז בער
 רײבונ־ אעערליכע ביסעל דעם םיט רעץ
 גויםינער דער אוװי שטעיען זיך אוץ געז,

 נעהערינע 8 אױסארבײטען םון הויד
 דורכנעםירט זאל װאס פראגראש, האמף
 צר נאהענטער גאר דער אין װערען
 אונזער אין קרעםטע; אלע װען הונםם.
 אויוי װערען סאנצענטרירט װעלען ױניאן

 ױניא! אײנםיהרען צוריס םון םראגע דער
 ארבײט דער אין םיר װעלען קאנמראל,

 םאםעז ברײטע די םון שטיצע די קרינען
 זיך םאמרם עם םרײד. איז ארבײטער

 האנדלתג, שטארקע און װילען םעםםער
 איצ־ דער םת דאם רטעז8צרוי םיױ און

קאנותג״אן. טיגער
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י אן ד ש נ ע ו ו נ א ז ק ױן אי ו ש א ד

אלנ״ ®יז פמרשטעחער די פון )פ«רז«םלונג נאצי#נ«לע ערװארםעטע די
 דע־ די .np»e » וועחןן נײ שוין ח«לם לאנד, ג«נצען איבער׳ן ױניאן זער

 װעט ט*ג״צוױי * אין און נאםטסן, קײן װענ *ױפ׳ן שױן ױינען לענאטען
 פארייי אינער׳ן קלאגג א םיט פמלען העםער׳ל פרעזידענט׳ם דעם שױן

 איגטערנעשאנאל דער פון קאדוענשאן גײנצענטע די און נױשעל, צענדער׳ם
נאנג. פולען אין זײן װעט

 ;יס קאדוענשאן, קורצע א חאכען צו יאחר דיזען זיך קלײבם םען
 כלױז ״מיטען״ מאל דיזען םיר זאלען װאכ;ץ, צװײ פולע אויאנשטאם חײסם,

 צײט״ וױידגער װאס אץ ענערגיע פלײם, םים זעחן, און טאג, אכם «ן
 • װאס צײמ, העלפט • פון פאולויף אין ארביים די אויפצלםאן פארלוסם.

 אײגלוא־ אן פאר ארגוםענטען די געדױערען. איטער פלעגט קאנװענשאז
 איכןןרצײ״ און שםארק אױםערגעװעחנליך םאקע ױינען קאנװענשאן כיגער
 ■«' און ,םריםמנס״ זאגענאנטע די אז צוױיפעל, אחן איז עם גענד.

 ליכער דער און קאנװעגשאן, א וװ איםערצו ױן־ קלעפען װאם םשערקעס
 אימגעלא־ פץ םפיטשעס, די סון פילע פילע, טאקע — װײם אליין נאט

 געקאנט און נאדארפט זיכער האכען לייט, אײנעגע פון און געסט דענע
 קאגווענ־ א מיט זיף םען םפראװעם טאקע, לײטען, כײ ווערען. פארקירצט

 ייר־ דער דם r» קאנוועגשאן דער ניט שאדם עס און װאך, איק אק שא[
גאניזזסױע.

חיי־ נעלינגען אונז וועם עס אז דאך םיר צװײפלען פמדעםםװענען,
 ע»;ים אונז זאנט עם װאך א אין בלױו קאנװענשאן די דורכזװפיחרען יאחר
 םיט׳ן פאחרעז «ו גלוסםען אונז זיך םעג עס שםארק ווי אז חארץ, דאס

 *וליכ און נעוואומחײם, אלטער דער ךוליב דאך, כדר װעלען ״עקסירעם*,
 קאנװענ• אישנדגער חןר פץ כאראקטער םערקוױרדינעז ספעזױעלען, דעם
 זיר אפשטעיען און זױיט, *ו זדיט פון .לאקאי״ דעם נעםען םוזען שאז,

 פון פונקטען וױכטיגסםע די פון פילע אױןו געדולד םים און טים־חרחנח
 דעלענאםען אונזערע אנער לײםען, ניי װי לײםען כײ אנענדא. אוגזער
 דער פאר פראגען וױכפיגע אינעחנולאזען םתם ניט םבע אזא שוץ חאבען

 דעיעגאטען אונזעתן קאנװענשאן. דער נאר אויף עקזעקוטױוע דזשענעראל
 לעכענס־ױיכטיגע די אין ויך ארײגגריכלען אליץ ליכערשם כעלנים זײנען

ארגאניזאזניע. זײער כאריחרען װאס ענינים,

דענ־ ראלע, א פאר װאם קאנװענשאן, דיזער פון םיר ערװארטען װאם
 דער פאר יוניאן, אונזער פון לעכענס־גאנג אין שפילען ?י װעט םיר, קען

אםװײניגסטען? ןױקונפט, נאחענטםטער
 :פאלנט וױ בלױז )שאר,ש און קדר״ן ױערען, געענםפערם קען פראגע דיזע

 דע־ די וױפיל אויף ערפאלג, אן פיל אזױ אויף זיץ װעט קאנװענשאן אונזער
 זייער סיט זיך םםארען כלל, א אלס אץ אײנגעלנע «לם װעלען, לעגאםען
 ארנאניזאציאנם אלס פעהיגקײםען זייערע אלע םיט אץ ערנסטקײט גאנןוער
ערפאלג. אן פאר פאכען צו עס םענשען
 דאך ס׳איו אכער, ה^קען, םאנכע וועלען ענםפער, אײנפאכער אן ןנו

 כאראקםער, חןם חאבען זינען אין לאםױר ענטפער. אםת׳ער אײנציגער דער
 אונז כײ ס׳איז ןנוזאםענפאהר. איצטיגען ארנזער פון זינען־אינחאלט דעם

 V וועים דער ןאר דארף םען װאו קאנווענשאן, ױבילעאום קײן גיט האיאחר
 קאנווענ־ שאכיאנע א נים ם׳איז .שאד; א םים פאראד־און םים טאן גלאנץ
 פייערליכער סארט נדן א ױם־טוב, האלב אץ חאלכ־כיזנעס איז װאם שאן,

 צײם *ו יײט פץ םוז קערפערשאפם נאציאנאלע א װאם צוזאםענקונפם,
 דורכ־ קאנווענשאן, אױפכױ אז איז האיאחר צוזאםענפאהר אונזער חאכען.

 אױף זיך חאכען װאם טענשען פון פארזאםלונג, קאנסםרוקציאנם א אויס
 אץ ארכײם םאנ״טעגליכער שווערער דער פון אפנעריםען םענ עםייבע
 .ווענען באםראכטען צו בדי פארנוםען, קאו איפערץ איז םען וועלכער

 ער־ »ז צו כרעננען ארכײם קאנסטרוקןױאנס דיזע אזױ וױ פלענער״ און
יײסן. וױרקזאםסםען און שנעלסםען אױפ׳ן ענד פאלגרײבען

 גרעסםער דער זעלבסטפארשטענדליך, דך, פאדערם ארבײט אזא פאר
 פאר־ אונז פון איעציגער יעיער װאס ארבײםסזאםקײט, *ון פליים עתםט,

 גרױ־ דיזער אם אז זיך, פאדערם עם ניישושפדיערעז. ככוח איז אק טאנט
 אױגען״ די פאר שםעחן איםער זאל קאנווענשאן דער םון חױפםדצוחןק םמד
 וחך נעסאכט והןם וואס שריט יעדען פאר םאםיװ גרונם דער זיץ זאל אוז
 באגריי־ םיר װערען. פארגעשיאנעז װעט װאם פלאן יעדען פאר את רען
 נדינתנם״פאד־ וואו צוזאםען, זיך קוםען םענשען װאו דארט אז אפילו, פעז

 פאלינױשע אחן אויםקוםען ױם םען קען ענםוױקלען, זיך םוזען שיחןגחײםען
 סאגווענשאן די וואם םריאוםפען. פערזעגליכע אן, חפם םען װאם אסן, צינט,
 פון חןיענאם, ידמזױגען יעדען פון פארלאננען «ו רעכם דאס אבער, חאם,

 דיזער אז איז פארםרעםערשאפם, שמאדם אחןר נרופע, אײסױנע יעחןר
 פאר אפלאזען אױכען־אן דעם פאל יעדען זדן זאל עלעםענם פערזענליכער

 פעחענליכער חןר אז אינטערע^ יתיאן וױכםיגען םעחר ®יל נװאלדיג חןם
 זימען נדר אז געפיחי, קאלעקםיװען דעם פאר פלאץ םאכען ואי נעפיחל

דער  זיך זיעען נדר אז און חוכ חייליגען גרױסען״ א ארגאמזאציע שולדיו̂ו
 עחר־ און נעםרײ איחר חדכ דיזען צוזאםעננעקוםען קאגווענשאן דיזזןר כײ
אפצוצאחיעז. ליך

0 0 0

 סיי פזןחלם, אונז װאם וױיםען נױר וױלען; םיר וואם װײםען, םיר
 אונזערע ח. ארנאגיזאציאגעיען אן אץ סײ ׳און אינדוסםריעלען אן ודן

arm אתזער אױןש מלם ייח שםעחען.קיאחר פראכיעםען און .אישום׳ 
 אויף איז פראנ& און .זדשוס״ דיזע אױןז דגטפער דער אח ארדנמג, טאגש

 װאס פארשיענע, די אק ענםזױקעלם אופן אױספיחרליכען m נרײטען א
דעיע־ די «ו רעפארם אין^ײן חאם באאח־ ;ןקזעקונױװ אלענערדוש

דעם אױןי קאגוועמזאן דער כײ י^ןר^*מנען

3 ארנאניזאזניע ארכײטער אן אים יתיאן, ױ װאס
J'1 אינדוםטריע׳ קלאוק חןר אין ככלל פאקטאר טיגסטער 'P ,?7 ^יג?לu

^ז1וי2 1׳1°מים'ארו יאיח »ז r» סטאניייזירען צו אמדוסטריע חי  !או ;,ץז ה® יא ק«י דעם קלאוקםאכער דעם ניט לאזען װאס נאאס, דעט אוו ו
ג םעכט ד ארגאניזירען זנו וױ ;אוםערטרעגליך לאגע זיין מארייז

מ װייקםעניע אלין און נעװארענע טים יעינגוסט''א ײי
אר- vb w ^P,םארקעטם אלע אין ארבייטער ניפדיוניאן ם״זענדע

J?? םאיידעז ײ אװעקצושטעלעז אינערחויפט H  ,HI“ אדדרדז צואחר5י! n וערען וואס ארכײטער, ®רױען מאסען גרױסד, iD] יאהר
אל•ניויא »??נז״'א, אי, יאסאקט נאדײטענדער םעהר און טעחר א אל׳ו יאחר

יי׳ ,ייז!,אר ° זיינ ראיעלעז מעחר א שאפען צו אזוי ווי ;לעכען טריעלעז
י'א® יערליכע זיכערערע און העכערע פאר פאדערונג געפייגער °1®׳ני

'J /[,שליכט צו אזוי װי ;םרײדס אונזערע אין ארנײםער אלע
 יי5,?.גו? »או יוניא, חגי זא, פוגקטעז דזשוריסדיקשאן אנגעצױגענע טיגע״
v. אזױ, װי איבערהױפט, און, — אופן, וױרקזאםען און דיגען w n w n 

 5־;א' יc פעריאדע ערשנדפארלאפענער אונזער פון ליקוױדאציע ןרנדליכער
 אױםר איצט ענדליך ױניאן, א אלס עקזיםםענץ אוםאפהענניגער אז פאר

״לירכ?׳1א ײוטגעזוגטי׳י יעדער פון אםםאםפערע ױניאן אונזער ניגען  £כ.;י'
 5.1.̂^׳״א נא|̂ שםערט װאם נאכװעחעניש, הרענקליכען יעדעז פץ

?™[!ר1א'נײ ו,* “'נטוױ?ל׳ געזונטע די און טעטיגקײם גארטאלע די )װאו
ם ױנ טרייד קאנסטרוקטױױדענקענדען ערגסטען, יעדען שםעלען iS? אש ' ׳אםינ״ר® יי איז דאם — ארגאניזאציע׳ אונזער אין ם K ״

 םפ׳ד ז, א א, יונ אונזער װעלכער פון כאװעגונג אלנעםײנער דער פאר אוז • IvB- JJ .??״. ם'ארבי ײיעיעניע שאפענדע׳ טאן צו כאגייסםערען איחם
םײל• װיכטיגער אזא שטונדע, חיסטארישער דיזער נײ ציעל

'יט אבװאחל—װערען געזאגם אםאל וױדער דא זאל אץ
 ־ !film.?•, *-"'?׳ ■0׳ יםי קענעז פאראױסזאנען, און פראפעצײהען כױט נימ

 עלעםענט קלײנעט יענעם פון האפנוננען די אז — פעסטשםעלען, פאסענט
 קאנ; אונזער נעלינגען איםיצען װעם עם אז געדאכם, זיך חאט עס װעמען

 זאגע־ פון ״אישו״ דער אויף לאגערען, צווײ אױף צוצושפאלטען װענשאל
 ואשר םשרת״ם ױצר זײערע םיט און קאםוניסטען די םיט ,שלום״ נאנטען

 נישם. גאר םיט לחלוטין אױםלאזען זיך װעלזן האפנונגען דיזע אז םשרתים,
 דרויסען, סײ און קאנװענשאן בײם סײ אגענםען, זייערע און זוכעד שלום די

 פון ארבײט קאנםטרוקטױוע די ברעכען און שטערען צו גים-געלינגען װעט
 געפענטעט און געשטערם האט עס למשל, ווי, צוזאםענפאהר, גרויסען אונזער

 פילא״ אין קאנװענשאן לעצטער דער בײ ױניאן דער פון ארכייט פרײע די
 בי־ און צאנקערײען גענוג שאפען צו געלינגען ניט זיי וודט עם דעלפיע.

 פרא־ אויפכויאוננם אן םיט זיך כאשעפםיגען צו אנשטאט אז םערנישען,
 נוצ־ און גאליגע אױ״ י פארשװענדען צייט איהר קאנװעגשאן די זאל )גראם
 פרוכם־ װיסטער, א םיט טאן צו מײסטענטײל האכען װאם דעבאםען, לאזע

פארגאנגענהייט. לאזער
* * *

פאראנרא־ עםליכע לעצטע די םיט באנוצען זיך װארם שלום אלם לאםיר
 װאם באארד, עקזעקומױו דזשענעראל פון רעפארא־בוך גרױסען חןם פון פען
.קאנווענשאן דער צו באקוםען װעלען דעלעגאטען די :

 אונםער־ שווערע אוםגעהייןור אן אױפנאבע, שװערע א געװען איז .עס
 א און צוױי לעצטע די אין ױניאן אינםערנעשאנאל די אנצויפהרען נעםוננ
 צוקוגםם דער אין נלויבען םיפער א געפאדערט זיך האם עם יאהר. האלב

 נםױן. דעם אױםצוהאלטען—נערװען שטאלענע און—נאווענונג אונזען פון
 ארגאניזא• אונזער פאר ליבע אויםערגעװעהנליכע אן געפאדערם זיך האט עס

 װערטער איינפאכע אין קען םען ױאס איכערנעכענהײט, פייערליכע א ציע,
 אוםאויפהער־ קעםפען צו פייער, שונא׳ם דעם באנעגענען צו כאשרײכען, גים
 גע־ צו ענגליך קאםף דעט און — אטאקעם אלע אױף אכטענדיג נים ליך

װינען•
 רעקארד פוךאונזער הכל םך דער טאקע, באשטעהט, דעם אין ״און

 אר־ אן איכערגעגומין האבען םיר יאהר. האלב א און צװײ לעצטע די פאר
 א צוגראבען, און צוקריפעלם געװען םיזיש און נײםטיג איז װאם גאניזאציע

 םאליטי־ א צו םארםארטגײדזשט גע־וען אוז:שםה לײב םיט איז וואם ױניאן
 די פארפילםאבם האט װאם בםרײק, אוםנליקליכען אן נאך קליקע, שער

 אונזער פון איבלען די פון םםילא לײדען ארבײטער אונזערע װאס צתת
 אר• ארבײםער פרײע א צוריק ה״ינט איבער אײך גיכען םיר אינדוםםריע.

 צו* א״יגענע איהר בויען צו זעלבםטשטענדיג בכוח איז װאס גאניזאציע,
 דער אויןז פים, אײגענע איהרע אויף אטאל װידער שטעהם װאס און קוגפם,

 גרעסםען דעט באװענוננ. ארבײטער אםעריקאנער דער פץ קאםפס־ליניע
 םיםנלי־ איבערכעבענט און געםרייע די קוםם םארדינסם ךיזען פאר דאנק
 אויןש געהאלםען איכערגענען און לאיאל האבען װאם יוגיאן, אוגזער ®ת דער

 — קאםןש, פון יאך אוםערטרענליכעז אפםםאל דעם אין טרים אץ שרים יעדען
 אונזער אז געגעבען, שבועח די האבען םיר װען םאםענם, ערשטען דעם פץ

 טאר ױניאן אונזער אז ארכײט, גלאררײכער איהר ם״ם אנגעחן םוז ױניאן
!שטארבען נים וועם און דט
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 אוםבא־ היסטאריש א אלס פעםטשטעלען עטולאם נאך דא לאםיר .און

 פון קראפט םארניכטענדע די װאם קאםןן דער רעקארד. שםרײםכארען
 קאםף א געװען איז ארױפגעצװאונגען, ױגיאן אונזער אויןש האם דרױסק

 אםע־ גאנצער דער קעגען נאר אינםערנעשאנאל, אונזער קענען כלױז גים
 אױסנעקלי־ בלױז םען האט ױניאן אונזער באװעגונג. ארבײםער ריקאנטר

 ד גאנצע די צוצושפאלםען געחאפט האבען זײ װעלכען םיט קלין א אלם כען
 נעקלײ זיך חאבען זײ װאנען פון אפעראציאנם-באזע אלסיאן באוועגוננ.

 אי־ ױניאנם טרײד אנדערע אויף אטאקע כרעכערישע די אגצופיחרען גען
 אונ• װאם קאמף, פארטיידיגונגם מערקוױרדיגער דער לאנד. גאנצען גערץ

 ברו• די פון ױניאן די רעטען צו דורכגעפיהרט חאם אינםערנעשאנאל זער
 פאר וױכטיגקײנו העכםםער דער פון דארום איז לאפעם, קאםוניםגדשע טאלע

 “נאטירלייי!*'׳ האכען םיר באװעגונג אלגעםײנער אונזער פץ צוקנופם דער
 םיר אבער״ אטאקעם, קאםוניםטישע די צוריקשםויםענדיג נעליםען שםארק
 נרויםען א געלײםטעט אפפער אונזערע םיט און ליידען אוגזערע םים חאבען
 חיםטאריקער צוקינפםינער דער און ױניאנם, טרײד אםעריקאנער אלע דינסם

 נרױםער דיזער אויף אפשטעלען םוזען זיך װעט כאװעגונג ארבײםער דער פת
פארצײכענען. און אפשאצען נעחעריג עם איז לייםםמג

. אץ,' אננענוםען 1925 יאחר אין אםט אונזער האכען םיר :.חןלןןנאםען
 ארגאגיזאציע, אלגעםײנער אונזער צו דינסט איבערגעבענע פון גײסם א

 אוגזמי פץ חשבון א אפ איצט אײך מיר גיבעז נײםם זעלבען חןם אין און
 עחו* און דינען געטרײ פק גײםם דיזעד זאל אױפטו. אעזער און ארבײם

 באשלן^ יעדען אין און שריט יעדען אין אנפיהרען אײך ארכײםען לץ•
 איינ• די איז גײםט דיזער קאנווענשאן. דיזער כײ םאכען חןם1 איחר מאס
 :ווערט אםת׳ן אן חאט וואם כאווענונ^ ארבײםער דער אץ קראפט ציגע
 רדזול■ אױפכױעגדע קאצםםחקפױווע. כחןנגען אתז קעז גייסם אזא בלױז

 אינ־ אונזער פון נאםען דעם אין צוקונפם. אמזער פאחיכערען ייון טאטעז.
Tiuvwynpe, דיזער צו ודיך נדד מגדיסען ijtfwyHDVp /ל נ, ל;;
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ארטילןעל מ^לגענדער דער אגמערקונג:
״ וון ׳•®רינען ןנגעװןריענע סי»  “1י או ז

 ורעזידענש ון9 ■«ר#יעמ *ולען 9 «ומ*מז
״ן און זיגס#ן  ארנײפער־ דעי אין ר^לע ז

קמיי־ 9 ױן ®ײל קלײגעי V איז גאװעגוג;
 קל״בם npa’nr דער װןלנען #גוך, ױן •על
 איבעי איז בוך ד*ס ו^רןן^שילינען. ויד
נען יוון ו#ניעס1סי  ועי9איד-י דעי אין וער̂ז

 װעלכע *ו ®םערי״ע, *ון «רבײ»ער־בןװעגונג
 איגטים־גןןחענ® געװען איז ערײבער דער

איגשערע״ זח*י*יע — זיטי חר9י •ו**עחן
י*חמן. 7סיג*

1.
פעייע־ יאעטייש־םייל^ז^םי^ען B איז

®יגױ־אוז״צװאנצי; א םיט גע^ריבען טאז,
 א קאהאן אב. אויוי מאיט צוריק, יאחר

— בילר זאנדערנאר
 א געזעסען איז ארחעסטער אן איז

 אג״ פו? גוזי, רונדער א סעג׳צ, דיסייכער
גע־ נים8 זײן אויך איז אזױ געגאסען.

 ^ין רוחיגער, א •נים, פויער א ווען.
 אויר אויגען זײנע איהם. אויןי ציטער

על.9צא אײן קײן אויגעז, v'לov *זױ.
 אין י<ער0פיעיםעךיע דער געװען איז ער

 אױס־ האט ער רוהיג װי און ארקעסטער.
 זײנען םאמיציװערטקייט, ^טיס א געזעהן,

 מערק״ ארויסגעקוםען דאך םיעיט זײן םון
 טרעיעז, זאנדערבארע טענער, וױרדיגע

מעיןא־ ניטמודרוםעגדע האר״דציחענדע,
 געקימערט װעניג־װאס חאט איחם דיען.
 גלײך טום. ארקעסטער נאנצער דער װאס

 אין באװעגיויכקײט קײן געזעסען. איז.מר
 געהאיטען אויך ער האט גיוײך ג<יד. א

 עום קײז יייען. זײנע אין פיעיט דעם
 סאדנע, אזוי געװען איז עס און בויג.

 ׳שטיק אזא םון וױ מאדגע, אונגעוועהנייך
שא־ רוהיגסײט, באזעצטע א רוחיגקײט,

מוזיק־טענער. הערייכע טענער, זיך םען
םו־ זײן מיט איז ארקעסטער גאנצער דער
 דער אטעם־םארכאפעגייג. נעװען ניט זיק

רעסטא־ א p# געישייילט האט ארקעסםער
 םאר׳ן זזאט םיעיםעז־^יילער דער ראז.

 געװיסע א געיצאםען אבער, ארקעסטער,
אי־ ;נייז זיה םיט ניט ■אפױואריטעט.

 איז רוזזיגקײס אײנגעזעצטער דער בער
•ער־ איהם מעז האם גחי, דיק^יםןן זײן

 נע״ ניט אױםםערקזאסקײם סײז זזמייד
 ארקעסטער םון אבער ס׳איז מאנסען.

 אזא טאן, גע״צםאקער אזא ארויסנעקומען
;רחי ־ םיעיםען גמםה׳דיג־בא׳טעמ׳טער

 אר* גאנצען דעם געװאילט pir פעז האט
־ העחגן... קעסטער

נווי־ קײן גיט איז זינמאן םאריס
 פונקט איז געבױ םיזישער זײן םענש.

;הויך אין מיטע^־געװיקסיג היפוך. דער
 ם׳קע; װאס דאס — ברייט דער אין אח

אײנגעצױגען. *םארסארעט״ :אנרוםעז
ניט. אויך ער האט נוף־אפעטיטעז קײן

בא׳םעם׳טעס, װאס עסעז,-טרינסעז גוט
 א פון דוםטינקײט פאר׳ישיכור׳ענדע די

 דאס איז זינסאנ׳עז — סיגאר גומעז
םרעםד.
 איבער באװעגיליך. גראד איז ער אח

 צא־ א דורך אפט ינױפט גע^םאיט״ זײן
 p't אן ריהרט עפעס װען •עידיגקײט.

 בעת געדאנס אגגעקוםעגער אן צי חארץ,
 אין סאי •וביליחום, א םאר סאי רעדט, ער
םענש, צו טענש pjo ירױואם־נעיפפרצך, א
ארום, ■לוצלונג איהם נמםם געפיר.< א צי

—• הערט ער און רעדט אנדערער אז נעת
 דאן ש*ילנ\ געװאוינחײט ?אנדערבארע »

לא־ פאר׳ז זיך כאפט ער זי׳גמאנען. אױןי
 דורך שנעל פיהרם ער רא^ p’T פון •א<

 א ס׳איז ל***ל. דורכ׳ן ®ינגער אם^ימ
 א האױראיי^ה א !ומרוח, m *יםצר,

נ^װ־אויםברױז.
 ארײגמםעיעז איהם מען סע\ דאך און

יאר־ אױםגעמאיוענעם <ןאחאנ'ס אב. אין
ס ת ווע־ י1אוי *■ייוער, פלעיטעך פולם ם

— װאוגדער א ױי\ געסענם ס׳חאם םען
 םענמען רוהיג־באזעצטצז דעם םיז אם

אזעל־ טרעיען, אזעיכע ^רויס דאם אוםען
מוזי?־טענצרצ... נע

«pn p ,ױניאז־ אינ׳ם ארקעסטער 
 ארבײטער״ אידישער דער פון ארקעסםער’

 פון ארקעסםער אינ׳ם אפי<ו גאותגונג,
 ;ארםענמ <יידים די אץ ךי״מגיאנם

קײג־ זיגמאז מאריס זיו האט ם,1םרנ\
ם׳זא* אז םראגט, אין טעילטrגע נים םאל

 ער וועז אפילו זעחן. ן ע ז ו ם «ױחם
vm \אינטערנעשאנאל־ירע־ געװארעז ש\י 
 םעגשען א האיט װאס אסט *ן ״גם9זיד

 אן מאכעז צו געלעגעגחײט א צדם יחדד
. t« prw m געחע־ 1<אזײסםצנםצ1א 

xt tn ,םעהר געווען אויך ער איז איחם 
bn ttwi איהם, אױסער וױ וורמעסנמנר 

dptimm פון פראנט אין • איחם, פון 
m m האם גוםא ארקעסםער אינ״ם יון 

 ס׳זאי םינעם, יענע געפאכט נים אויך י5
 זײן איז עס אז געדענסצן סוזצ( ױ' ןץךך

? •e m חערליכע אסנלכע אתיס נים װאם 
בױ־ אחן מלאםצן, רוחיג, יידנמגצר•

ו —— * ף  יצנעײ ןןויןי און ןייט •
p» נים ----------- ? “י

 און ארבײטען. גרינדליכע ארבײטעז, סע
 צי זיך אױסגעקומען װירסליך םיר איז עס

 װאוג־ צו זיך כיאל סך א גאר װאוגדערען,
— דערען

 אזש רוהיג״באזעצטעז, דעם םון אט
 דאס זיך שייגען ?אמדםאמיױוערטעז,

 אי־ סוזיס־טעגער זאנדערבארע די ארויס
 צוהערעז, כסדד זיך מוז םעז ײעילכע בער

 ױניאן, ^יאוק־מאכער דער צו נאר הײנט
 אינ* גא:צ/ןך דער צו מאג אנדער׳ע אן

 װאירקערס גארמענט רײדיס טערנעשאנאל
¥... ױניאן

F־ r

 זײנעז זײ — אויפטואונגעז זיגמאג׳ס
 פאר און איגדוסטריע דער םאר גריגדליכע

ארגאגיזאציע. דער
 א ;ברײגגעז איך קען צעטעל גאנץ א

 פון אױםטואוגגען, לאנגען. א גרויסען,
 זײנען אז.דאס װײסען א<ע גיט ועגכע1

זײגע.
אזעיכע. םך א יא,

 פאסט ״אױםטואונגען״ אויסדרוק דער
 נע־ םײנט אויםםו *ז גיט. אםשר דא

 אויפגעטאנענע פארענדיגטע א װעהנליך
 םען םוז ױניאדלעבען אילם אוז זאו,
 וואס דאס הײנם אפטאז צוריק אפט

 דאך ם׳האט נעכטען. אויפגעטאן ט׳האם
 םענ־• תאגעקטיװ א םיט טאן צו כסדר

 איג־ עקאנאםישער דער כאטש און ;שען
 אײנס־אוך קאיעקםױו בײם איז טערעס

 קאפריזען אויך אבער װירקען דערזעילבער,
 פעהיגמײטען, איז גרופעה באזונדערע םון
 אוםשטענחןן נלײכע חײן ניט גאר אח
ײ און דעם יגײ  בא־ נאנץ איז יענעם» נ

 אדעי אזא און געםיט־צושטענדע, זונדערע
 עדציוזרנג און בילדוגגס־מאס אגדער אן

 ניט שוין אײנצעיננעם. יעדען פון בכמ
 א נאך דא איז דערבײ װאס רעדעז, צו

 ארבײטס־געבער. די מענשען, עאלעקטיװ
 א^הרע 7אי האט בכמ אינדוסטריע און

 באװאוסטזי־ סאי בלינדע, סאי קאפריזעז,
 צו יא װאס כחות און ;םארלאגנעז נינע

 און נים. װאס און אויםטראגען קענען
 אונאפהענגיג אבסאילוט אפט זײנען זײ
 זיך באט^יליגען װעלכע מענשען די פזן
 אנ־ םון באוױרסט װערען זײ איהר. pא

 װײ כחות; אגדערע אינטערעסען, דערע
 באװאוסט־ אי בליגדע, * אי אםאל, דער

 מניאדלעבען, אינ׳ם אויםטו אן זיניגע.
 דע- זײנע אלע אין םאילסאםען זיך דאכט

 שפזך צײם א ארוים זיך װײזט טאיעז,
 פאלקאמען, ניט װײט םאר אדער :טער

םעהידשריט. א םאר אדער
 איי שטימען בײשפיל צום םאראן

 אר־ געענדערטע די אז קלאוה־טרײד,
 װאך־ אויױ שטיק םון בײטס־םארם

 פעהילערהאפ־ א נעװען איז ארבײט
 דער פון כאראקטער דצר שריט. טער

 פארr איז קלײדער־אינדוסטריע גאנצער
 ארבײ־ דער אין צוגעפאסט. ניט דעם

 שטײ אזעיכע זיך הערען גופא טערשאםם
 קלאױך דעם האט אומבײט דער םען.

קראנסהײטען. געבראכט טרײד
 1א זיגמאן׳ם נעווען איז דאם נו,

אוישםו.
דורכאויס.

 און חברים, געהאט זיך מיט האט ער
 םראנט איז ניט זײ, צװישעז געװעז איז ער
pc .דעם פאר אבער האט טאן זײן זײ 

 איהס אויױ ס׳איז שטארקער. געשפילט
 דעם םיהרען צו אי גורי דער געםאלען

 אי געננער, די םינז •לאטםארמע־שטרײט
 פיהרערשאםט די םאר.רעם םינםערען צו
pc דעײ — ארגאניזאציע גאנצער דער 

 קלאמוםאכער די םון באארד דזשאינט
 געוועז דאז איז ער וועלכען pc לאהאלען

 אין אינטערנעשאנאי די און מענעדזשער,
 װײס־פחד א געוועז נאר איז ער• וועלכער
זידענט.
 כאראסטער־פעסטקײט זיגםאג׳ס אהן

געסוכזען.־ טט אוטבײט דעם צו װאלט
 זײן געװירקס אױך זזאט אזוי וונסט

טרײד־קענטשאםט.
געשטודירטער. קײן ניט איז זינמאן

 סיסטעםען עקאנאמישע איבער ביכער אין
 אבער זאט1 ער ניט. אויך זיך ער גריבעלם

 קיערט גאר ניט חאי.׳ םיןי־דענקעגחגז א
ײ חשבונ׳ט ער נאר זאכען, איבער ער  ז

 שטרי־ איע פאנאנחןר נעםט ער איבער.
 פרא• א סיטואציע, א זאך, K pC ךאלכע

 אבער, עקאנאםישע, אלעס, אין »זוי ;בלעם
 זײ חשבוג׳ט ער און אלעם, וױ םעהר
 מינ״ די ביז איבער זײ שאצט pa אױם

 pc רעד איך ווען דעטאלען. דעםטע
 די איך םײן טרײד־קענטשאםט, זיגםאלס

 פון איזײטיגקײט עסאנאמישע גאנצע
טרײד.'

 װעג םון דעם אין איהם את״ם׳סען
אראפפיחרצן. ניט

מיטהעל״ איחם װיל םען ווען אפילו
ארגומענט. אן מיט םען

 צמע־ אילם אז נאר שיירט ער אוינ
 םאלשע א דא איז ארגומע^ס קוסצנצם

א«. איהם pc זיד ער ווארפט גאםע,
.pc וואר*רכײם״ טונ׳ם צײט דער 

אינציושגם• t» איד מדאני קאסאײן
םארזאגד א געוואחנן נמתטצן ס׳איז

 אין קיאוק־שעפער. דיסטריקט א סון לונג ״
 שטי״ שטארקע א געװען גאר איז טרײד

 אויף שטיק pc עגדערונג אן געגעז טוגג
 אריײ- םאױזאפיעיוטע די ײאך׳ארבייט.

 שעפער־גרױ אזא םרן .געורען זייגען טער
 גע־ זיך האם געעערשאפט די װאו םע

 ארגומענ־ האט זמכיאן שטארק. שפירט
 געהאיוטען האט װאך-ארבײם. פאר טירט

 אײגעגטיניך, האט, רעדע. ינעגגערע א
 קײן געװען ניט יעקציע׳/ א ״*עלײענמ
ײה זיעע אין אגיטאציע  חשבמות, ד
 האט ער — פאקטען פאהםען, חשבונות,

 דערבײ אס שאפ־סיםואציעס, געגלידערט
 pa פראדוקציע פאר צײם גע׳חשבולט

 קאסט pם צאהל pn פראדוקציע םון כאס
 געװען ס׳איז טרײד. אין אײנסונפט אח

 געגוײ װיסענשאפםליך און זאכליכע א
 אי:*״ װעגען עו־חלערונג דורכגעטראכטע
 pa טרײד אין פראפיט און וועםטםענטס״

 װײדזשעס און ארבײטס־קראםט װעגען
 א געװען איז רעדע ױי\ נאך םרײד. אין

 דיס־ דער םון פארלויף אין דיסקוסיע.
 נעװאלט שאפ־טשערמאן « האט קוסיע

 ארגױ אן מיט זיגםאלען זײן באהילםינ
 האט ײאױארבייט, םאר איז עו םענט.

 אויסרעכענען זײן *זױיל ערקלערט, ער
 װאױאר־ מיט אז איהם, װײזט ענין דעם
 םרײד אין םארלענגערען זיך װעלען בײט

 סיס־ א אונטער ארבײטס־סעזאנען. די•
 רי מען ׳ װעט װאך־ארכײט םח טעם

 אזוי ״אויםעסען״ גיט ארבײט ״באנמאך״
 זיגםאן״ ברודער דאם״זײ, ״זאגט שנעל.

 געװענ־ זיך שאם־םשערמאן דער זזאט —
 אנ־ די טריאוםף. » םיט אי.הם צו דעט

 דעם האמגן װאך־ארבײט 1םי הענגער
 א:ב אפלאדירט. רוישיג שאפ־טשערמאן

 פאפולערער א געװען דאס איז דאן אורחא,
 פאר אגיטאטארס אלע בײ ארגוםענט

 בײ ניט אבער — א<ע בײ װאדארבײט.
 װידערהא־ א דערהערענדיג זיגסאלען.

 זיגםאז זיך האט ארנומענט, םולם <וננ
 געװאױנהײט זײן װי ;געט^ צאפעל א

 האגט זײן אריבערנעפיהרט שנעל איז,
 האט דאס ;ראח זיין םון לאפעל איבער׳ן
 נאכ־ און, ;אוםרוהיג איז עי אז געװיזעז

 פראגען, איע אױןי ענטםערען במת׳ן דעם,
 די jid אײנװענדונגען pa כאםערהוננען

 לענגערע א זיך ער האט פארזאםעלטע,
 דער גראד אז װײזען צו אפגעשטעיט צײט *

 אזוי ניט — םאלשער א איז ארגומענט
טרײד־פראצעס. דעם שאצעז מען דארף

 געדאנ־ א זײנס םון זיגכיאלען מ׳קען
 ע״י כאםש אראפםיהרען, ניט הען־יליניע
 אפיא־ אן םון נחת דעם דערבײ םאריוירט

דיסמענט...
דעטא״ אין זיך ארײנלעבעץ זיגמאלס

 דורכצר־ עהשנות pn pa עפעס pc לען
 איבער־ ער װי נאכדעם זאכען, םיהרען
 דער גוטעס טאן קענען זײ אז זיך צײגט

 גאר בײ געזעהן זיך האט ארגאניזאציע,
פאיו. אנדער אן

אויך  אינטע״ אײגענארטיגע גאנץ זײן '
אויםדרוק. »ז צו געקומען דאן איז ליגענץ
pa ערוועהלט זיגמאן איז 1914 יאהר 

 סעקרעטער־ דזשענעראיל אלס געװארעז
 אינטערנעשאנאל. דער םון טרעזשורער

 װאס מאל ערשטע דאס געוואן איז דאס
 דעם םיט פנים אל פנים געקוםעז איז ער

 אינ־ גאנצער דער פון ױעבען אינערליכען
 אלע םון — טערנעשאגאל־ארגאניזאציע

 באארדס, דזשאינט :אפטײלוננען איהרע
 א גמװען אויך פריהער איז ער יאקאיען.

 װײס־םרעזײ א באאטטער, נאציאנאיוער
 —י םוט עס װאס געזען האט ער אזן דענט,

 אבער ;דארטעז זיך טוט עס װאס און דא
ײן״ זיך איבער ״שפרינגעז  אין ניט איז אי

 טעטיג־ זײז איז לעבענס־שטײגער, זײז
 ראמען. געוױסע pa נאר געוחןן תייט
 טאן װאס־עכדאח נים קען זיגםאז אויב

 עס אונטער ניט זיך ער נעמט נרינלליך,
 עהר־ אזוי איז מענש א זעיטעז טאן. צו

 זיגםאן װי איך, אינערליכען זיין צו ליך
 סעקרעטער־ דעם איבערנעמענדיג איז.
 אינערלײ אילם ארײנקוקענדיג pa אמט
 ארגאניזאציע, גאנצער דער פון לעבען כען
 גע־ איהם בײ אױסגאבע ערשטע די איז

 סיס־ גאנצע די באנעמען צו גענוי װארען
 אר־ אן אונטעד צוזאמענהאלטעז סון טעם

 צעהנד־ pc מאסע א גאניזאציאנס־פארם
 אינטער• די מענשעץ. טויזענדער <יגע

ט דאן שויז איז לaנעשאנ  מיט־ דער ױי
 דאך איז דאס גרויס. געװען גלידער־צאזזל

 איז -סטרײק,1910 דעם נאך געווען שוין
 ״םראטא־ דער םון מיטען חנכטעז אין

 אוז ו>ײםט״ ידי בײ אויך סאל״־פעריאדע
|a און דרעם־מאכער,  םון בליהונג דער '

 סאינעקטיװע מיט ארגאניזאציעס אנדערע
aהאיםען צו ױגענד א און גריםענטס 

ען דאס ב ע ם־י אנ ^ ^ז רג  אינהאיטס־ א
la נאך האט אבער, זאך, אײן רײך. i 

 — אינטערנעשאנאל דער אין געפעהלט
 ציאנס־סארםaארגאניז אײנהײמליכע אן

 דער צו לאסאלען pc צובונד דעם םאר
 םון וחשבון pד a דורך אינטערנעשאגאל

 די געםעחלט נאר האט עס צאהיונגען.
 a פון ארדנומ שאעטער־אוימגעבויטע

סיסמעם א pa םיםגלידכדקארט גלייכצר

pc םאר־ אלע א'ן קאנםראי סינאנץ־ביכער 
 נאנצער דער איבער אפיסעס צװײגטע

 ארגאניזאציע. דער פון און-ברײט ינעגג
געבויט. ארתוננ די האט זינכיאן
 ניט pa בוך־קיפער קײז :יט איז ער

 גע־ עס ער איז דאך און אקאונטענם, קײן
דעם. פון ארכיטעקט דער װען

סטאטיסטי• א פון ראלע א pא אויך
אריין. ער איז סער

אונטערגעשםדאי״ ער האט פלענער אלע
ערפאהרונגען. אײגענע לויט בען

 געביט דעם אויף פראבען ערשטע די
 װען פריהער, ביסעל a געביאכט ער האט

 סון סעקרעטער־מעגעדזשער געװען איז ער
 זײן __ 35 יאקאי הלאוק־םרעסערס דעם

לאקאל.
 פון טטaסעקרעטער־ אילם איז ער

 קורצע a געװעז אינטערנעשאנאל דער
 גמזוגט־אוגטער־ איבער טײלװײז צײט.

 אמע־ םולם חגזולטאט a נרעבוננ,
 ער װאס םראצעס קריםינעלען שטרענגםעז

 pc כיארד־בלבול א געהאט, זיף אױף האט .
 וועניג איבער םײלוױיז יוניאז־שוגאים,

 םיהרעד אגתןרע די צװישען חבר׳שאפט
 םון ער איז אינםערנעשאנאל, דער פון

 דער pc ארויס. ארגאניזאציאנס־דינסט
 אינםערנעשאנאל־ זײן pc צײם קורצער

 דער געבליבצן אבער איז סעקרעטער־אםם
 ארגאניזאציאנס־^אנ־ — אויפטו גרויסער

 םיסגלידער״ a ,pyco'DTJaj'C a טראל,
ארדנונג.

 ״ אונ־ געפאדערט דעם ר8פ זיר ם׳האט
 זײ וועיכע מענשען עקשנות. געיזויערע

w בײ צען ^ a J ' C געוועהנליך וײנען 
 אפ״ ניט זײ זיך ס׳װילם קאנסערװאטיװ.

 חשביױת pc םיסםעם דער סון מיעטען
 םען געװאוינט. זײנען זײ וועלכער צו

 ציסער־יןעפ טעות׳ן. רaס מורא האם
 אפײ די אין בויגען. ניט זיך בכלל װילעז

 האט יאק^־ױניאנס םך a גאר pc סעס
 אײנםיהרונ־ Dלaזיגמ אוױי געקוקט מען
 הער־ נײעם״ a פון קאיריזען אויח װי געז

שער״.
 נע־ אויר דעם סאר זיך ס׳האט און

 קלײניגקײטעז, רaפ געדולד א םאדערט
 םח a און דעט^גז, דערזעהן צו אויגען

שאצען. pa מעסטען צו די
 קלײניג־ איז זיך ארײנםאז זיגמאלס

 קלײניגהײטען די איבער ניט איז קײטען
 די סאר איהם איז מעשה בעת גופא.

 גרויסוג דאם גאנצע, דאס אויך אויגען
 <יכם נאר איהם גיבעז קלײניגקײטעז די

גרױסע. דאס סאר
 אזױ ״ ;חשבונות בײ דאם איז אזוי

 בײ אזױ ;טעטיגקײטס־פראנראם a בײ
a ער וועלכען ,^םטײטממנט״ a pa 

 עםענטיליכקײם; דער סאר מאכען מאמענט
־ la בײ אויר אזוי  אר־ םיט ימענט’^

 זײנע דורכגעהן דארןי װאס בײטס־געבער
הענט.
 זיך שטעלט שורות. נישטערט ער

 pa האילב־פוױןטעז pa פונקטען בײ אם
 קיארקײט. זוכט ער פערטעל־פונקטען.

ליכט. זוכט
 קײן אזוי. אויו םרױואט־לעבען אין

 װי דערװידער אזוי ניט איהם איז זאך
 קען זינכיאן שאטענדינ. איז װאס עפעס

 הויז. זזאלב־טונהעלער a איז זײן ניט
קוםט בײנאכט, שםעט אהײם ער קופט

 יעדערער איז הױז pa pa מיטינגעז,
 זיך קלײבם אלײז ער און שלאזי, זײז אין

 נאך ער מאכם נאכט, מאכען אויך שוין
 צימערען; איע אין ליכטינ פונדעסטװעגעז

לאספען. מעהר װאס יאמםען, אז צעדט
ברענען. מוזען יאמםען אלע ׳

ליכט םעהר װאס יליכט, מעהר װאס

 צדיק־טיא סולם איז זיגםאן מארים
, לעבען. קהלשען אין

 pa רורך ער איז פאלקכדםענש און
דורן.

צוױיםען. pc אײנס זיך נעםט דאס
la עוזרליך nan ניט זיך אנטזאגט 

pc סאלקס־מענשען םיט חבר׳שאסט; 
 עכםען סולם אפ ניט קײנמאל זיך קעהרט

פאלקס-לעבעז.
גע• נים חײנםאל האט אםים זיגםאלם

Dan ״ הײןypDaianױנ״ ;צוים קײן ״, 
 on'a צו רעדען מוזעז זאלען יאךברידער

 , סרײ םוזען אדער סענסםערעי, a דורך
npn דורכנעחן pc prcaw ia •אונטזןר 

* .jnyDnpyo
 ױניאדסיח־ איז חברים״זײנע סרײנד,

ycan ,Dca^nyn| צו רעיעז פרובירט 
nn>a לעצטע די ^סםעציעל '— pnna

 אפנזך פאדערם DDa^:rrrync דײן
 ?אנפערענ־ װיכטינע דאסם צוינענ?ײט;

 ;אפנעשלאסען זײז מוז ציםער דײז ;צען
 אנ״ ױך פריהער וועניגסטענס אם ם׳דארף
 א ;צו דיר צו ?ומט מען ביז װארטען

̂.,ama מאםע דער pc םענש
 גע־ זיך רײד אזעלכע אױף Dan זיגמאן

געיאכט. pa ?רימט
 אפיבדארבײט םיץ ווערמ אפט —
 אפשליסען זיך אבער נעשטערט, טאהע

 איז — נו... נים, \vx< איר ניט.*. איו הען
 געלעכםעײ סון איבערגענאנגען שוין ער
 תרכנע״ אוםרוח ?a םיט pa ערגסט, צו

Dnn'c זײן ojan לאפעי דורכ׳ן pc זי̂י 
• רא^

 ויין pc ראיזנ רי שאיילען ניט סעז ער
ײ קוסמ עס jroao דער pc העכער •״ ג

rw 4י וײס
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m ד m ו.......... ליכם דער אין צוקונפט און פארגאנגענהײם פוז
ס בא״ױיזעז״ זיך דדעלזןן שאמענס ודען מ#ן, דדעלען דעלעגטםען די ודאש  װן

 װאס ים־דדח, די — ליכם דאש פארשםעדען זנר סרובידען װעלען װעלען
קרבגות. איהרע פארנארם געזאגג מים און בליקען בשום׳דיגע כדם ה#ם

פירערשאפט... זנו אױפשטאגד אונזער אין געװארען באױגט איז n וױ —

קורינסקי פ. פון
דעלעגאטען, איחר באגריסט, זײט

 דעם מים באעהרט אײך ה*ט םזגז וואס
 םדיזענטע צעהנדליגע po נליסזואתש
ײ\ צו בדכמלידער,  באנער־טרעגזןר די ז

 װאש ל$:װעגש$ז, איצסינער דעד ־אדו•
ס ת עפאמךםאכענד. pn דזידקליך י

דעלעגאםען, באעהרטע אידוו/ *אלט
 עט אויםגאבען. אײערע סיסברױכען ניט
 צוםרויען זיכערער דער אײך צו דא איז
 איז עס ט*ן. נישט דאס ז\עט איהר *ז
 און װײט »ז אײך צו צוסרזיען דער .ד#

 װעט און בציה אייער pn וזעט ברײט
 די געראבקען סלארע אין סאדװאגדלצן
 דער םזן ארזיס קזטען װ*ס *סר^בלעםעז

 — ים, רוישי־גער א איץוױ װאס יוניאז
 די פון ארױם קומעץ o*n .געדאנסען
 ־V רער סון טיםעגישעז און .ןעזזונגעז

נשמה. ױגיאנס דעד po הארץ, ניאנס
 שטערען די ויך ד*בען קײגםאל גאך

po אזא אין ד^וריזאנט ױניסן דעם 
 היינםאל בסך געדרעהמ; נישט *טורם

 ױניאנ׳ס דער ארום שײן די ויך האט
 ניט גלאנץ גצוטעצן אוא אין קערפער

 יױ די ה*ט סיעםאל נאך־ ;משסיגעצם
 סראבצע־ פארסצאגטערטע םיצ אזזי ניאן
געתסט. גיט מען

 ציגט דעצענאטען, הענט, אײערע אין
 אײע־ אין !יזגיאז חןר סיז ויגעצ דער

>r דזנם םיט סאסיר דעד לינט הענט 
b io שורזז די בתכ, חגר אז זעהט 

 םיט נעבעז װעט איחר װאם חתיםות,
r * " n ,הא־ גיט םײפעצ ד*ר זאצ הענט 

 האנדצוגג <ףין •זאצ יאכען! צו <ואם סןן
ס  ביך א אין prvn אײננעװעבם גי

 נעדענקט, !םעםםעתים וזשםשות׳דיגער
 טוידענ־ צעהנדציגע די אז דעצעכ*םעז,

 4םאד צז באעהרמ אײך האכען װאס טער,
/ םדעטעז י  דמגרצער זימרע א*ז טחמ ז
ען מ  נאך מננקמאטט שומרער א טים מ

 זיי יוניאן. דעד אין ארדנומ <*ך ךך^
 ►וראפט, דישצרער^דבאי pr םים בענקעז

i t די צוריס זא<עז באשציםא אײעדע 
ברעגמן. לעמז ווידקציממ צוס יזניאז

 רי זאצ !דעצעגאטען צענריסם; זײט ,
 באס־ אין זײז װעט איזזר ידאס ציים,
מז, די ברעננעז סאן, ארגא־ אײער װאס נו

 קא:־ די זאצ ̂ריגעז״, צו האפט *יזאציע ־
 טעכשעז םח פארזאםצונג א זײן ווענשאן

 אדיםגא־ די זץי אזיף נזמײס זא^עז וואס
 װאס ארםײ, אונדעד םארטײדימן צו כע

 זאצ וזאט בצחתומ, זוײםעחנ מיהרעז &ל
 אויפטואועען גדויסע באמיחען פאנעז

 איײ את םרײחײם ש*סען זאצ זואס אח
 צזם איימם פון צוםחיען אח גיגקײט

ווגדעדען.
 P* באהענם טון חנצעגאטעז איתר,

to !̂צעז דארםט זועצכע איהר, װײט  זי
ptr מ צו ווי פצאנזצווען  שטס־ק *ח סי

צ, רי םאבען ע ^ג רנ מ גנ  זנד־ צז זוי אי
 בנין גרויסזןן דעם אויפבויען און קעםפען

 איהר האםנונג, און גציק אוגזער םון
 האט עם טײער בלוטיג װי ויכער וױיסמ

 ווון םיד געקאסס קאםןי אוגזער אוג?
 אויםנעשםאנעז, אצעס סן זײגע^ איתר

to סן זצזזצים אוםנעה^חטע סארשידענע 
 םיו נצײבגיצטיגקייט po שזנאים, סגוערע
 םיז עגםםוטיגוגג to אײגענע, אוגזערע

 פרעםדע po באשאריצם שוואב^ ךי
 םײצעיר♦ סחנמחנ סון באשסיגעץ גצאםע,

 דער סײגסאצ יענעם בײ דעריבער ?אצ
 *רוגטער, ג״ם שטסרען סון צײכען סן

 ליײ אוטסרע גרינגשעמן װיצ «ס «וער
to  pn סאםו־ די ז\אס סאם^ אתוער 

 אוג? אויוי האט געזינדעצ
!®תיסעצוסונגען

צ־ I רסצזשצג יעדער pn םוז רייןי מ
ײסת םווזס ^סטס זנז ױיגועען יו  אימרן
m תצארעז א סים !וייז p צ׳יב״ א םיט 
 *ייז ײדלזט שסאדסימ » כרם אױג, םיג
 יעדע אימר no מוויםזס דימאם א סי־ם

 !pn סאנזמגשאז דער •דיוי ץז^דצזננ
®p חי צײחש סארסנגענע סתזעדע׳  חי
צ א מ מ j נ r m סאתאנמנזזײט די 

pn  no ר טעאדחג די  מגעג־ דעד סו
ר או| מארם ־ rn«or צוסונסט. מ  מ

 שע־ בוגד;* סינזסר pn no םנגמיחם
 יו״ אזגזער סוז ערהאבעמר סיסער, #גער

iro תס»בס צעמז ניאז׳ס n! זאאען 
»m ,מצ־ זײן דעצעממנן, יצזנמר• 

to  j o חנד־ זאצ אדנאנתאצױא אונמד 
מן תי  זזעצסנר סים זוויכקײס, ס «ו ן

ח סיסנצמ־סד iMt יסיך ר י  סרנגמד־ די
m m n  f n p m\ ם ײה סי ממתדםע וי

♦pn
ייט

 ^כעזשטרעגנט װעדט זועצמ דעד סזן ניע
 דעיעגאטען, דעריבער, פארםיעױים. פאר

 אזעיכע, זייז באשליסע אײעדע זאיען
 םארמשדיט זאי אזמאגיזאציע n װאס

 פאי־זועדטס קאנעז זארען םיר אז מאבעז,
 ביז אא־־ודעדםס, און פאדוועדםס נעהן,
זנרריימז!. ציל אוגזער וועיעז פיר

 אוגזער אז •דעי^גאטען, געדענלןם,
 אונ״ אין װערען. קייערעד מוז זזארחאכם

 קײן םעהרער טאד גאדטען יתיאז זער
 םוז אלעס װסקמז. גישט ;ראז וױלךע

 ודן װע־דזנן. קיאד ל^אנדחהעאז דעד אויןי
 וחד :עצויגעז ציגש א םוזעז וועם אלעס
 תיאר סוזעז סעז װעט ארעס איז דעז.

 כיז דייז פון אונטעדשיד דעם םאכעז
• • •אוסריין!

 א איז דערענאםען, קאנװענשאן, א
 איז פאלקס־כדשפט א און םאצקס־משפט,

 IB ם־יז מיטפט דער דוי נדעסעד גאך
 דאדף טען װערכען םאד שבשםים, אבינו

 עורך לאל נכיוה קוצ א פױט אױסשדייזגז
 רדעתתל, דאם זיך זאגט דעדפאר רין!

 שםיפוע די איז פאלה םח שמימע די אז
^ מעז אח #גאט פון כ ם׳ אנ  די אז ז

 שטיסע-׳סח .די איז גאט םון שטיסע
 דואס דעצעגאטען, איתד ׳יע סאיק.

 צעמדליג p» צעהנדייגע n 1פארטרעטע
 דארפען וז׳עיען מיםגצידער, מויחגבדע
 דאר* זועם איהר ;באאםםע. n סשפט׳עז

 irurn ןױים אין \וארט אײער זאנען םעז
יוניאן. דעד אין אילעמען און אצעם
דאר־. װזגילעז סאצקס־פארטרעטער די

 וזאדט 1ק<א.י־ע שאדפעז דעם זאכען פונן
i וזאס טרײד־סראנעז, די װעגעז n n אז 

 דער םון אינמערעסעז עקסנאמישע די
 כדט וױ אזוי דארפען, װעלען זײ ױגיאן.

 בצי־ זײערע װארםען א.,*םוירטש־צײט,
 גאנזיעז דעס פזן זוינקעילע יעדען אין הען

 זזא־ װעלעז זײ טעטיגקײכג סון פעצד
 זײעךע »רםעז1ו צו געצענעגהײט א בען

 איעמעז, אויף און אצעם אױף בציקעך
 איבער אס אצעס אייער זײנעז זײ װײצ

אצעםען.
 א זײן זועט פראנעץ אלע איבער

 הצאר ׳וועט עס זדבערבציה. נרינדציכער
 אח אצץ פון לאגע די װערען געמאכט

 ארויסגע־ װעלען dit אצעםעז. םאד
 צינמ פון שײן דער צו װערעז שםעלש

 אױף סונהטען שזואכע און 1שטאר^ אצע
 טעטיגקײט. ױגיאן פיז פעלד כאנצעז דעם
 ־דע־ די פון פאד^רען גאר זיך וזעט מס

 וויצעגם־ םון סארם העכסטע צעגאםען.די
 פאדערען נאר זיך זועם ?ס קדאפמ;

po סויעד־ ־שטעהן צו דעיצגאםעז די 
jn סאר םעסס rn ;װעט עס פדיגציפען 

 נימ דעצעגאסען די po םאדעדעז גסד זק־
 פרעםדען א פח ותדען צו בסא־ײנםילוםס

ם ים1 וױצעז, ס א פ דינ  סון װערעז צז מו
 דאס זױצ עםיצער זואס ביןראקדאםתם,

 סרינצייעןמעשמאצט. א p* אײגװ״גזצזמ
 אױםעמזד סאדערען נאר זיך װעם יזס

 #נ־ אדן פאדאנטװאדטציכקייס װי^נציכע
 א באגרײסמ צו סאדך !עשםחגננסער
 און צייט די מגוײיםעז צו שםסגמרנקט,
 סא־ נאר דך זועם עס אוםשמנחוז.

 פאר־ זיך po םארםדייבעז צז סוס דערעז
פיזזדער.
 to דין סאחםױזזדעד די סעגעז און

 גויםיגער דער זײן מוז רײען, א^יגענזנ די
 זײןר זאגעז צו דעצענאטעז די ביי סוט
wn־o דעת *ויא אויב ןױים. אק a p• 

 װע״ זועצמ אזעצבזג זיח וועיעז װמנשאז
מז פח סאכען צ*ז א  מדױיםנ*ססוצ*ן א ז

 אזעצ־ pn זדעלזח dp אזיב •א^נכמי;
 א| ־שסצעז אחבידעז ויעיעז זואס כע

 סזעצכע אז ניס זיך נצויבם (עס אקם
ptfjm ,(אז אזוי אויסצדמהעז כדי זיק 

 אי? ארײנקתמן jpjpp נים זאצ סען
ר אק הײצעז, אארבאתענע זײעדע ץ  זי

 םאד־ נים זײ זאי סעז כדי אאגחיגם,
ק דאמעז ־ דאס װעט ;שםעהץ  די זי
 אדתסזנדצױ דעצענאטעז די po פצידט
 ודאס זאגנזק אח מאסהעס זײזןדע ךייסעץ

מז זײ ײנ זײ. װעגעז ד
 האבען דירסען ודעצעז ד^צנסאטען די

 און ססםקײט די אויפצודע<זעז סוס דעם
 סון סעממז, די *ט po באנאציממפ

m n n ,די אט אגיוײזע? אוז מהײסניסע 
 סארסױצט און •וסט וד כממשעז סאדם

ײ ײניז; ז  ער־ דארפען זיעציז זײ ז
 כאדייםוננ די אז םמנשעז, די צו קצעדיז

po אזזדדת סױינם אינםזנרנעשאגעצ דפר 
 איז ענאאיזם. ותרזאנציכלר pn< נים אח

מן דאן,  דןוס דחנצמז דעצעגאסעז די ו
t$o, ע ^ שאםענס די ןװזי  קאג־ m אי

 ײוימז שאכמנם אמצכע אויב ׳ותדיאז,
ײז «ו pn גאוױײאז, זיך vm יי p n 

^ n ׳
-

־

 און נאהענט po דעצעגאטען איוזר,
 ^זואס דעם טיט גענריסט זײט זוײט, פון

 גןאטוענ־ יעצםיגער דער צו קומט איזזר
 פרײע אצס מענ^ען, פך.ײע איס שאן

 ערשט װייצ צאנד, פרײען א סון נירנער
 ױניאן באנצע אונזער איז צוו־יק צאגג :יט

 » ז<י געיעגען, לאגר נאגצען איבער׳ן
 אוז שאטען אין האלב צעט װאס שטאדט

 צוריק צאע גיט ערשט םײעד. אין חאצב
 װאלקען שװארצעד םארצויגענער א איז

אינטערנעשא־ אונזער איבער געהאנגען
 זיך האט צורײן רא:נ ניט ערשט ;
 זיך נעפינען מיר אז אױסגעוױזען אונז

 פוז גרוב, ברײטען א אין וױ אזױ עפעס
 װי שװער און אײמעשלאסעז, םעיזען

 לופט די פארגליװערט נעװען איז בלײ
 גע־ האם אונז אדום אלץ אונז. אדום

 איז פארשטיסט. אזוי דוםפ, אזױ חילכט
 געװארען, לויז סיר זײנען אלעס דעם םון

 מיר זײגען געװארען, פטור סיר זײנען
;געווארען. באפרײט

 חגדצעהלט אײך װעט אלעם דעם פון
 דאוןױ א אק אײנצעלהײםען פדט װע־״עז

 דאס זײטען. 400 קנאפע פח בוך מענםען
 דערצעהיעז דעלעגאםען, אײך, װעט כוך
 בא־ א םון פרײהייטס־באװעגונ:, א פון

 ריקטא־ « םון ץיך באפרײען צו וועגונג
 מעגשען, זזײפעיע p^p א סון טארשי■

 װיי נעפאננעז סרבנות איהרע האט זואס
 נעלעבט האט •וואס סירענע, ים־חיד, די

 צװישעז סיציליען, אדום זואסערען די איז
 איז און פעלזעז שפיציגע ־םארבאתענע

האלב־פדוי, און האלב־סיש !עוחנן
געװען;• איז דעלעגאטעז, סירענע, די

 אונמערשטצר איהד .חיה. גרוחאמע א
 העס״ זעוזר נעווען איז סערפער פח טײל
 אזוי וױ געוואוסם אבעד זזאט זי ליך.

 םון׳ם טײל העסליכעז איהר באהאלטען צו
 דער־ האם אה וואסער אונטעד׳ן קעדפזןר

 איהרע פאגגען צו ̂אדם באנוצמ, צו
טריק: סאלכענדעז דעש תרבנוו/,
 זי םילע-גט האנט pK םליים א םים

t j וועלען שטורםישע די איבעד טדאגעז 
 אױ־ דײצענדען בילד־שעהנעם איהר םימ

 א״ה* בױט קערפער, םדן׳ם טײל בערשטען
 איהר כױט אק בליקען כשופ׳די^ע חנ

 פלענט זי װאס גזזאנג, פאר׳פידערישען
 זי פלע:ם לופט דער אין סאנאנדערגיסעז

 ים־ אױסגעםאםעדטעז חגם פאנגעז אזוי
̂׳יזעגדעז. ר

פאר־ קאםוגיםטישע די האט אזוי אט
. נעהאנדעלט. טײ

 הי־ איהר טײל, אוגטערשםען ודזזר .
 פאר באהאלטען זי האט פאהריססװא,

 ! פײלער, און רענק דעם פאר מאסען, די
 בליקעז כשופ׳ריגע זזאט זי װעלכען י צו

 אין פאנאנדערנענאפען זיך און נעװארפען
 יאזונגען, פארפירערישע םיס לופם דער
 זי װאס םראזען, רעוואלוציאנערע און

 דעװאלױ אמת׳ע םון נע׳גנב׳עט האט
 ס־ײהײסם און פאלקס־םעגשען ציאגע,יע

 זי האט ארומעט אזזי און באוחגמגגען.
 אײגצעלנע אדעםס איהרע אין געםאנגען

 מענשען רעװאלוצי-אגעדע פראגרעסיודע
*p און א^אניזאציעס. גאגצע אױך 

 אראספ איהרע איז האם זי װען דעתאה
 דער־ איהם זי האם געפאננעז, ?רח דעם

 טאכ-ץײנען צו היעם ביז און שטיסט.
 װי קרבגות, איהרע ארגאניזאציעדס פילע
אינטערנעשאנעל. די אויך

 צו חיה דער אנגעסוםען איז לײכט
 פרינ־ א װײל הדבנזת, איהרע פאנמז

 ױגיאן דער אין געזעדעל ציסעללאזע
 דעדפאר. צונעגרײט באדעז דעם האט
 דער םון װערעז פםור גזדואלט האם םעז

 ארײג־ םען איז דעדוױיל און מהינדעל,
 אנדערער. אז ׳איז צרה pm po מםאלען

 זועלכער פאר צרה, א תבי, שלא צדה א
 •װעגצז זובען גלײך נעדאהפם ־האם םען
באפרײען. צו זיך איהד סן אזױ וױ

 אזוי זױ זױסען מדאדפט האס מען
 דעד אט מיט זזיד^ דער כדם קעמבמז צו

 באדארפט האם כמז דזןזמחןל; ס־יעז/
 עס זואס אלעס םון באנריןי א האבען

 שטערועעז אצע po דוענ, pw שכמהס
 ;פאדתוסעז קאםף דעם אק ?אנעז װאם
 די קאמז גום נעדארםם האט סען

 אלע די אק עלעמענטעז סײגדליכע
 סײנדליכער דער װאס •סאדאוחטײל^

 מים־ זײ pr באשיןימז, האס אצעמנם
 גע־ קאסיסארסקע דאס װעלמן bvs ינז,

 פשדט איז עס באנוצעץ. זיד סאן ?ינזתל
 ב^ר^ד• א אוינען n סאר משםאנעז

 םען אזז •ישטשעװקעם, איע םיס קדיג
 דעם אזױ וױ װיסעז כאדארזוט האט

 ביתער־קדינ דעד אז ^נצזסחדען, קאםזי
 סען װייי סאדשסדײםעז, ניט זיד זאצ

 •רא־ <ועצזח חברה רי m נעןואוסט האט
 דעדי־ םיחםה. רענולער א צו דואציחזז

 סאנעװדירען נעחארפם מעז האם בןר
 םלחמזז ד*ר אין זיך זאל סעז אז אזוי,
 אויןי װײצ װילדע, װי אדײנװארפען גיט
 עלעמענט’ סײנדליכער ntn האט דעם

 מא־ די pr ציכט. מיט .ארויסנעסױןם
געלונגען. איז נמוורע
 האט װאס סלעםעגט, אײדעלער א|

 אט םון געגעצ די po ארױסנעריסמז ך?ר
 סדיײ םים זיר האט חיח, װיצדער דמר

 !וינסאת^ דער צו אימתעג*ב*ן חייס
o אס אנצוםיהרען שאמצ n .קאמי

po w  w האס באגייסקאגרדננ pw I naMi IMM I4IMI1MMA MOM■ luftalte^מזזערשט, צייס ^נגז tin ר דסואלם דו

 אויסמגרןד חאם געזיגדעצ חןם נעגען
B חאס סײער דער כען. rie r  i n r p i

 חנװאצוצ^וגאחנ די אין דורכגעטראגעז
 אק <ױ אזױ עסעס געווען איז עס רײען.

 סאלקס־באוועגוננן גרויםער א םון ציים א
 אי העהאאיזט, רופם־אמים װאס צײס א

 באגיײ און טהאטען עהרליכע סון צײט
 וועךען םייע, prn צײט א סטערונג;
 צייט א איחנע; גײער א טימ באזעעלס

 כמנשען געאנטישע װאונדערליכע װען
 שװערע אלערלײ טראץ ארויס םרעטען

 אינערליכע ז*יערע םיט םארפאלנוגגען,
 ענטויזיאזם. און איבערצײגומען טיםע

 דורכגע־ זײן צו געםאדערט זיך .האט עס
 סיאגעמן, סון גײסט דעם םיט דרונגען

 V באזעצעז צו אונטעד זיך נעטען װאס
 וױיםען איז לאנד, שטיס נײעם א אויף

 <ײדען דארםען װעלעז זײ אז פאראויס,
 העלדענםוט, םיט העטםען חעמפען. און
 ריכ־ עטװאס <ןאנען זיך װעלען זײ־ ביז
 באדען. נײעם דעם אױף אײנארתעז םיג
 נעפונען דך האבזח םענשעז די אט און
רײען. װאלאנטירענדע אין

 פןצהט געפאדערט, אױך זיך האט עס
 1א םון צייט 8 איז זיך פאדערט עס װי

 אז סחנה, 8 באזעלעז צו אויפשטאנד,
 דעמאתראכױזי־חם זאל העלדענמוט דער

 סאר־ סאסען די צװישען זאל *ח ווערען
־ עסי איז אזזי און זוערען. שפדײט  מ

דעלעגאטעז. שעהץ,
pk דעבע• די םון בדוסם איטליכס 

 םישרדעע 8 געהערשם האט לירעגדע
 דער צו סײידדיט ברענגעז צו לוסם

 אינטעדנעשא״ דער םזן מיטגלידערשאסט
 אזיסמגדריקט אפילו האבען אײניגע נעל.

 באסרייאונג פח שעה די אז םייגוגג, די
 קײנער אבער :עשלאגעז. נים נאך האם
 קאל־ צום צחזעדעז נזןזראיס :יט זיך האם
 זןרעכ־ און טרזגרעץ די זוייל חשבון, םען
 אונטעדדריקםע פארשנרקסע, די פח צזנז

 געדוען גים איז מאםע סטרײקענדע
 די האבעז — איצט, !אזיסצדהאלסען

 די איז איצם — אױםנעשדיעז, מוםיגע
 מאדער־ דעם ם־ן דך באפריתן צו צײט
 זויגט װאם גפזינדעל, היפאקדיםײטען געם
 איג־ דער םדן בלום דאס פיאדוסע א וױ

 זיײ 360 פס בוך דאס !םערנעשאנעל
 דעד־ דעלעגאטעז, ליבע ־־,pm װעט םען,

דעם. פון צעהלעז
 אםא׳ע םיט אײך װעט בוף דאך
 סיה־ די אזוי ־װי באװײזעז, פאקטעז

 צױ איגטעמעשאנעל, דער פון רערשאפט
 תא־ ^יטגלידער, טרײע אלע מיט זאטען

 פאר געארכײט באװאוסטזײז 8 מיט בען
 םרײע דאס פאר װירער־אויסבױעז, דאס
pr .בא־ אײך װעט עם' שטרעבענדע 

 פאר־ די ׳צײמ, פארגאנגענע די לײכטען
 װאס ױניאן, דער אין געשיכטע גאנגענע

 דעיסס השבל מוסר דעם באװײזען װעט
צוקונפט. דער פאר

 דע־ •,mm מעט פאקטזח n םח אח
 8אינטעדנעשאנעי «ז צזנתען, לעמאםעז,

 דאד צו איצט קומט פיהדערשאפם
 ?מתזזעגשאן ־עסאכזדםאכענדער טעד19

 דער וד שטאיץ ,5קא שםאיצעץ א כײס
 בעת, זזױכע די אויף ^דלעד פר^ער

 דהנלס־ דער צו נעועטער םלידום ער וחנז
זון. שײנענדער דער צו העניגיז,
 װאס אדיער, דער. װי אזױ און
̂ין פאי ניט זיך שדעהט  נאר שטורם, ת
 סליתעז, דעם אין פאיג־עניגלז נאך נעפינמ

pH קראפט נעםליכעד דער;
 זיך ־לאזט אדלעד דער דדי אזדי.
 nyim פעלדער, די >דבער אדױס שטאלץ

 מחנות, פאתאמעיםע די א׳־בער בעדג, די
 די אזחי םיל דך סיט טדאנעז װעלכע
 pjnm פליהט אזן פ׳ארוױססדג;, ®*ז םארבי

 םלחזם זוץ, דעד צו היסיעז, זױיםע די זװ
 סזסם ענדייך אזז שעפ, אלעמענם איבער

 אזוי אזױיזיגדײך, זיגעד־, דעד אחיס ער
 דער צו םעלרעדשאפט די קומט שטאלץ

 אסצומגזנז קאנװענשןה איגמערנעשאנעל
tn האט זי ווז»ס סאלק פאליז וחשבס 

אוי׳םנעטא׳ן.
 דעצע- איזזר געגריםם, זײט דעריבער

 אײער םיט נצחון, אײער םיט גאטעז,
 אע• שטאלצער פרײש־, אײער םיט

טעדנעשאנעל.

fs* 9 זומעז איז חױז ידױםױ די m\ 
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עפענטליכקײם שאפסדכע געזעל ױ און קאנװענשאן

r:,U

דעםכיצער •. פון
 אײ װעם סאי, טען7 דעם טאנם#ג, /

 ־8רל8י חור װערען !רעםעגם כאסטאז
 ארבײטער- ארגאניזירטער דער םח סענם

 אינ־ כאקלײדונגס דאםען דער אין *אםט
 האט װען זעלטען אםערישע. פח דוסטריע

 ױגיאן טרײד 8 דערצו pr קאנװעגשאן 8
 ברײטע אזא טרויסגערוםען ס#נװענש#ז

 קאנ־ דאזיגע די װי םטראינטעחוסירטקײט
 לײדיס אינטערנעשאגאל דער פון װענשאן

 םאר און »ן ױניאן. װאירקערס גארסענם
 ער־ פרעהליכע 8 געװען דאס װאלט זיר

 געזעל־ ברײטע אזעלכע װאס שײנונג,
 פאראינטערעסירען . שיכטען שאםטליכע

 קלאיק םויזענטער םיז גורל חגם םיט זיך
 באדויע־ גרעסטעז צום דחנסםאכער. אח
 8 ערשײנונג דיזער אין אבער ציגם רען

 PR קלאוק די פון טראגעדיע שטיק נרויס
 װײל םאםענט. איצטיגעז pr דרעסםאכער

 געזעל־ דער םצד אינטערעס גרױסער דער
 לאנע דער צו עםענטליכסײט שאםטליכער

 צו און דרעסמאכעי און קלאוק די po י .
 גע־ דארםעז װעלכע סראבלעםען, דיערע

 אין קאנװענשאן דער אויןי װערען צעזם
 שטײ םון רעזויטאט 8 נישט t’R באסמאן,

 לײדענ־ טױזענטער די צו םיםיאטיעס <ע
n מאכען וועלכע דרעסמאכער, אוין קצאוח 

 דעם הורך קריזיס ערנסטעז 8 טים איצט
 נענעראר ם^רלוירענעם קאםוניסטען די סן

 אר־ רי רואינירט האט װעלכער סםרײס,
 םעכד די דעפאראליזירט און ציע8ניז8ג

 אומשולדיגע די גישט איז עס ;מנרשי•
 און שטילע םוז ראינטערעסירטקײט80

 םיל נאר בעאבאכטער, רטײאישע81,אום
 פון נייגערמ<ןײט רכילות׳דיגע די םערער

 ײארםען װעלכע קיבעצער, אוםגעבעטענע
 די אויוי או־ױף אוםגעבעםענערהײט ?יך

 אפוטרופסים לם8 דרעסםאכער pr קצאוס
ערלעזער. זײערע און

גע־ איז דרעסמאכער אח קלאוס דער
 בא־ עס װעלכעז םיט אב^קט (8 װארען

 יע־ !אליטיקער, וױנסעל יעדער זיך גוצט
 יעדע• *ןיבעצער, ■ראםעסיאנעצער דער

 סארײ 8 םאכעז װיל װאס דסורנאליסטעל,
 םארגרעסע־ וױל װאס צייםונג, יעדע ערע,
 װאס ױצלח, <א יעדער םיראזש, איר רען
 זי ױניאן. דער אין מאכער א וחנרען וױל

 זעה• ?יך אינטערעםירעז |TD8tiv לע8
 םון׳ד סראבלעמען ערנסטע די טים וחוניג
 נישט דאס.י.יז דרעםמאכער. pr קצאוק

 םיט זײערטװעגען. םאר געגענשטאנד א
 נישט םען קען •ראבלעםען און •רינצייען

 תעז דערמיט מאסעז. ברײטע די ^צצעז
 םירערשאםט. די געגעז זזעצען נישט םען

tבא־ זײ ייקאנטערעם, עטװאס ברויכען ״ 
 אוז •אםיגער איז װאס עםװאס דארםען

 רכילות׳־ םינים לע8 די םאר נעאײגנםער
 #ײגגעחעד שטעגדיגע די םאר pr גיקעס

«p וכען אלע זײ סיבעצארניעם. די? 
 ״8קל צײכטער קען םען וואס םח עטוואס

 דעםאגאגישעז 8 אויוי און םרעװאצע סע
 זײערע םאר סיטואציע די אויסנוצען אוםן

אינטערעסעז. בחנעס
װאונדער, קײן נישט גאר pr עס אמ

 די איז עלעסענםען אלע ךי אט םאר װאס
אינמערנעשא־ דער pr פראגען •ערזאנען

 די וױ װיכטיגער םאל םוחענם ױניאן נא< ״
ru m r עס וועלכע םאר •ראבלעםעז 

 דרעכד איז סלאוס סויזענטער די שטעחען
 ואננגט dp לעזונג װעםענס po אח םאבער

88 up'tזעלמפן און זגװל. צוקונפטמער ־ 
 סרײזעז, דאזיגע די אין חערען יחר8 וועס ,

ײ אז  <אגע רער װעגען ארגעזt <יך n^Rt ן
, no .ײ װאס מרײה אין רבײםער8די\ 
 םחוגע, •ערזאנעז די t'M אינטעחןסירם9

ר8 און מ  איהר װערט סוםט איחר װאו <8י
 צו גע,8םר חנר םים גענענט8ב <ד8ב

 זײ װאס אצעם t'R דאס i געחט ן8זיגם
אינמערעםירט.

tm אה o 'n n ip w די װאם דאם, דא 
 םיי8מ דיזעז אין •רינציסעז םוניסםישע88*
,in  m A ־ײ טיט םען8צוז עננ צזוי 

to  tyrniin םאראינטערע־ םיגים <ע8 די 
 •אציכײ װינקעצ דסותצציסםצצו, סירםע

 טעמעני סן צינםצרעםען די םים to סער
קאםוױסםעז די ווי שנעל nt8 *bn י

pSin\ מצרצזיחנן , ו ן י י סרינציייעלען ן
 ריכםונ: קאגםטאסםיװע די rvw פאםי

pS חאבעז באװעטנג, ױגיסז טרײד דעד 
n i בצשצאםזזז pt• דער םון רעםעז צו 

 •ער־ 8 דורך ציע8םיםי ססוצװײסעצסעו -
DMt ,ואל װעלכער סוןטןי tipm uo 

י* ר ס ־ ח ״8נ םןי מי עי ךי צי ד ענ ח א ע  ג
n װעגכע טור,8דיסט םאססװער 

ם ? נ נ י  גודס״. די to די.חורציסערונג ^
nt 8 דגםומ רים8ם't די ג^וחנן 

 וחנכמנגס ױוי8 סנוץצנליכסײ^
xm צז8אויסגעס> o n דאזיגעז 

סרסנצז «ו ךי

 איחם זײ חאכען •לײןמוס, זײגע אױזי
 װעפכען אױף ברעט צי< לס8 'אויסגעזוכט

 אלע זײערע קאנצענםרירט האבען זײ
 איז צײטונג טעםעני די ם״לעז. גיםטיגע

 סף.8? דיזעז אין שותף 8 געװארען גלײך
 די געגען ?אםף ינ׳ם8 םארװאס^ און

 זיגםאן םאריס האט םגםח, קאמוגיסםישע
 םול־ די באקוםןןז ןעלבסטםארשטענדליך

 8 לס8 *םארװערטס״ םון שטיצע סטע
 טעמעני דער צײטומ. סאציאליסטישע

 צי םיטלען v; םיט זוכם װאם ״םאג׳/
 אויף האם ״םארװערטס׳/ סיט׳ן קאגקורירן

 זיגסאנ׳ס אויף אוסן געוױסענלאזען 8
 ביסעל 8 נאך יאגען געלאזם ?יך חשבון

 די צוױשען סוכסקרײבערס ארבײטער
 זײגעז װעלכע דרעסםאכער, »יז יק8קי

 קאמוניסטישען רעם אין ארײגגעםסיעז
 ירע־ געגעז ד«עצען 1געלאזע זיך און נעץ

 נאך און העכער נאך און ן.8זיגם זידענט
 קאםוניסטעז, די װי געװיסענלאזער, םיל

 :געשריען ״סאג״ פון םשרתים די האבען
 אר־ טויזענטער די f\ געחן םוז ״זיגמאז

 האקען דרעסםאכער און קלאוס -אגיזירטע
 דעם אויןי ■yp פירער קײן נישט -אבער

 קאםוניסטען םאררעטערישע די פון באםעל
 םון באםעהל דעם אויף נישט ,אויך אוז
״טאג/ טעםעני םפארקויםטמן דע

 דרעס״ און קלאוק די טיט צוזאםען
 קאנסטרוקטױוע גאגצע די שטעהם םאכער

 םאר אםעריקע סון באװעגונג ארבײטער
 םף8? דער קעםםער. און הרערזם איהר
 מיט האבען וחנלכע תאמוגיסטען, די געגען

 םון באסעל אױם׳ן אײאנטורעם זײערע
 גאנצע די רואינירען געװאלט םאסקװע

 8 בלויז נישט איז באװאגװג, ױגיאן םרײד
 נאר דרמםםאכער, און קלאוק די םון קאפף

 לע8 אין ארבײטער לע8 םון קאםף 8
 <ןײן גארגישט t'R דעריבער טרײדס.

 פער־ די געגען קאםןי דער װאס װאוגדער
 אנגע־ 8 געװארעז pr זיגמאז ,ענליכקייט
 ארבײםער־ גאנצער דער פון לעגענהײט

 8 אױיוי לעגט װאס אםעריקע, א\ן שאםט
 קלאוק טויזעגטער די אויוי חוב ספעציעלעז

 חוגדערטער די אויוי און י־רעססאכער און
 װע־ װאס סאעוצנשאז, חגר צו דעלענאמעז

 װיכטיגע דאזינע די לעזען דארםעז לען
סראגע.

 װי דחוםםאכער »וז קלאוק די םאר *
 באװעגונג ארבײטער גאנצער דער פאר
 P'p אוםז בשום םראגמ זיגפאן די איז

 יער־ יעדער סן העכער פראגע. פערזאנען
 סן אינמערעם דער שםעהט פראגע זאנען

 •ערזאן 8 ױניאן. דער םון באװעגונג רער
 די ערשײנוננ, םאראיבערגײענדע 8 איז

 באשםאנד- שםענדיגער 8 איז אוועגונג
 געהן, דארף איז געהן ואל יערזאן 8 ײי.

 אינטערעס דער און אוםשטענדען די װען
m\ עס, םארלאגנט ארגאניזאציע דער 

 דאס װײל דערםאר, נישם סײנםאפ אבער
 ■אציטישער po 8 אינטערעם אין איז

 םון אינםערעס אין אדער קליתע פארטײ
 רביײ8 די צײטונג. קאפיטאפיסםישער א

 אפפערעז נישט ׳נז טאי ױניאן 8 סן םצר
 גרויע 8 װאס דערםאר קעס פיהרער קײז

 ארביײ דער אין סענשען באנקראםירטע
 18D 8 כט8געם •pt האבעז באײעגוננ טער
ם שםוצעז8ב צו ציל ע  םאר־ די םון ^נ

 איבעתע־־ די םון אײנעם דינסטםולםטע,
 געװיסענ־ סאמע די םון אײנעם בענסטע,
 רבײםער8 עהרליכסטע און םולסםע
 tm ארבײםער yr'TR די װאס םיהרעו־,

 ארבײ־ אידישע די םארםאגען. אםערמןא
 סעי, סיזזרער װמניג צו םארמאגען טער

 און צוססוס דעם ערלױבען צו זיך
 די פון םצהא8ב דעם אויוי קעפ די ?ען8די

 וױלע! װאם שאריאםאנעם, קאמוניסםישע
 ■רינציייעלע זייער רדעהען8ם דערםים

r װעגונג.8ב רבײמער8 דער אין •םפלה t- 
 נישט םאםענט איצםיגען אין pr סאן
 או: ירינציי 8 גאר גע8םר ■ערזאנעז קײז
 צו דעצעגאטעז די דאם זיכער, זײגען םיר
רשטעחן«8ם דאס װמצען קאנווענשאן דער

 דױיםעז םון אםאקעם די געגען
 זײ ר8ם זארגען, נישם זיך מיר דארפען
 האבען. צו םורא װאם נישט םיר האמגז

 חערט סאמוניסטעז די םון נעשרײ דעם צו
 עחרצי• און װאוסטער8ב שום חײזז זיר
 וױ סײ דחנסמאכער און pt8>p כער
 P8 ^זויז ליגט שעצי צו. נישם סײ
רדי לעט8 הינער דער חנ  סאנװענשאז איי
 יז8 ער םענגעסומעז.8צוז גאך זיד איז

 ־ציגער50 נםקער8קאםעדי זײן םיז שוין
 קאםוניםםײ דער אין ליגט ײאס חאסיםע,

 געװאחד ddbtod מאש, וועםםעצ שער
 םודםעםעני צײם נעסtבי יםיםיגע די אח

 דעם נענעג/ון אויך שױן חאבען *טאג״
 געװאיט חאם װאס משרת, יענעם וועג
p מנן8ם רײד 't חשבין ייס׳ז8 זזבית בעצ 
 ײדער8 רדעסמוכער. ון8 קיאוק די םח
 נגעז8אננעם נאר ירt חאט סאנוחנגשאן די
8't רעדאימויע דער פיז געםצױטנז שױן 

 װעצ״ יעניגער דמד ״טאג״ פח קאלעגױם
 ן8זמם געשריען. אםםרעכסםע חאט כער
!געחז םוז
 סון צוסונפם חנר ר80 עמםמער םיל’
 t'8 יתיאן גער8דחגםם ױן קלאוק דער

 װאם ױגיסז, דאר ין8 רי׳כטוע די אבצר
w צזציב אסשר ױך האט jn 'ro o םעםיס

111E22
# ^ot געשע- געײיסע סון אײנםיוסען8כ 

 םאר געםאהר 8 םראגט װאס חצגישען,
 ארגאנײ דער םון אײנינקײט איגערער דצר

 ערנסטעז איצטיגען אין איז וואלכע צי^8ז
נויםיג. זעהר ױגיאן דער פון סאםענט

 אפגע- 8 נאר איז ױניאז די ווע יצם,8
 האט זי װאס לײדעז, םילע די פיז שװווכםע
 םאי־ אכער קורצע די דװ־ד נעליטען

 קאמוגיסםען, די םון הערשאםט ניכםעגדע
 געבראכט לץ8 נאו מוזעז עס ויען איצט,
 אנשםריײ• pr תרכנות גרעסטע די װערען
 װאס דאס אויםצוכויען, וױדער כדי גוגגעז

 סטרײק גמנעראל ?אםוניסםישער דער
 נויט־ איז חורבות, אין איכערגעלאזען חאט

 אײנשטימיגקײט אבסאלוטע 18 ווענדיג
8 PRאון מעטאדען, ארגאניזאציאגס יע 

 קאפף־ ױניאנס דער םון םאדעז1מו די אין
 אזא נישם איצם הערשט לײדער פיחרונג.

 קאנװעג־ די און צושטאנד געװאונשםער
 די אויפגאבע גרויסע די האבען ותט שאז

שאשען. צו אײנשטיםיגקײם דאזיגע
 גרויסע 8 איז אינטערנעשאנאל די

 םארצװײגטער םיל 8 םיט ארגאגיזאציע,
 חוץ געײעז װאלט עס איז םי׳הרערשאםם

 עקזיסטי־ נישט זאלעז עס אז הטבע, לדרך
 םארשידענהײטען. םײנונגס קײן רען

 עס איז צײט ־נארמאלער 8 איז אפילו
 מענשען צעהנדליגע אז אומםעגליך כםעט
 ארנאניזאציע, גרויסע אזא םיחרען װאס

 שוױפעז װאס פראנען לע8 אין זאלען
 ױניאן פון ארדנוננ טאג דעם אויף ארױף
 א האבען האנװענשאנס די צװישען לעבען

 נאך רעדט װער טיינונג. נעשלאס^נע
 זײ־ עס צײםען. אוםנארםאלע אין איצט,

 פרא־ פארװיקעלטע צענדליגער םאראז נען
 צו אויס זיך קוםט עס װעלכע םיט געז

 דא אז נאםיירלױ איז עס און באגעגענען,
 םאײ זײן םײנונגען די זאילען דארט און

. םײיט.
 ברויכען • םארשירענהײטעז םייגונגס

 ײ8 די שםערעו צו נישט קײנמאל רp^ב
ט בײםס מסי מ  אײנהײטליכע די pK אי
 אונז דינס דערצו ארױסםרעטונגען. ױניאו

 ארנאניזאצי־ דעמאקראטישע ברײםע די
 די ניט ױניאן,.װעלכע דער םין סארם אנס

 מײנונגס דאזיגע די געלעגענהײט בעסםע
 די דװך אפצושאםען פאחןוידענהײםעז

םאיאריטעט. דער םון באשצוסען
 די װען מעגליך, נאר אבער איז דאס
 ארויס־ װעימז םארשידענהײטען םײנונגס
 םאר אויםריכטיג, און. עהײיר נעבראכם

 װאו קערפערשאםטען, ױניאן געוזעריגע די
 איבערצײגען, צו געגענזייטינ דך מכט םען
 לײ־ באלערנען. צו און באאײנםצוסען צו

 םאר־ אז םאר, אםט תהר אבער קוםט דער
 ווערען םארשידענהײטען םײנועס אידענע

 םיט זיך שטיקט מען בסותאוץ נצהאלםען
 עס װאס סון ד,8לpייp עגנע »יז זײ

 געװיםע 8 נאטירליכערהײט זיך שאסט
 װעלכע םארשידענהײט, םיינוננם קליסען
 ו^ננצעזpאנסעp םארדריסליכע צו פיזזרעז

pr מיסםארשטענדניסען. סערזענליכע
 די האבען באדוירען גרעסטען צום

 דער צװישען םארשידענוזײםען םײנתגס
 דרעס- און קלאוק דער םון םיחרערשאםם

 מאםענט איצטיגעז אין ױניאז םאכער
 פערזענלי־ באדײטענדע צו דערסירט שױן

 םארדריסלי־ איז םיספארשטענדנישעז מ
סאנסע<}וחןנצעז. כא

 די אבער זיד לאזעז םײנונג םײז גאך
 צום איז עם p* חײלעז יײכט װאוגדען
 םיהרונג דער םון אפהענגיג םײ< גתיסען

 דעלעגא־ די םון און קאנװענשאז דער פיז
נוםא. םען

ברי״ ױדאז געגען מיטצען סאםםם די
 נע־ םוזען אנשויאונגען אנדערע מים דער

 איםן אנדערעז גאנץ 8 אויף װערעז סרט
 געגען נעםירט ווערם װאס קאםױ דער װי

שוגאים. ױניאז אויםנעשיראכענע
dp אז נישט, סוד סײז קײנעם םאר איז 

 םון דעלעגאטעז קומעז האנװענשאז דער צו
 די םאר אחרױת די און ריכטועען צוױי

 דער אויף םעהר אלעםאל ליגט םאלגצז
 מינאריטעט. דער אויף װי מאיאריטעם

t># ריכטונגען רי םיז קיינער דצריבער 
 דא באװאוםטזײן. זיגעם טיט סוםען גישם

 בא־ זאי װעםעז ווער נישט זיך חאנדעיט
 איבערצײנעז. זאצ װעםעז װער נאר זיגמז

 זאך נויטװענדיגע די איז איבערצײנונג די
 האנײ געשלאסענער קומענדער דער םאר
 אין כחות ױניאן אינערע לעpo 8 לונג

 דעי* םון אויםגאבען גרויסע פאר קאמי
•18ױני

op דע״ די דאם זיבער, װי מעחר איז 
 איצטיגער דער צו קומען װאם לעגאםען

 זײער םארשטעחץ <יעיעז סאגװענשאז
 זײער םיט װעיעז איז שליחות חיםטארישע

 זארגעז, ערםאהרוננ ױניאן יאוײנער לאנג
ע די אז ג י  געםירט <ot קאנווענשאן ^

 אײניגלײם, אינערער םיז נײםם איז וחנרעז
 םון ■ראבלעםעז שװעחן די לעמנן זא< אח

 דעי לטובת טרײד פון אח ױניאן חנר
 אינמערנעשאנאל דער po נמםבערשיס

ױניאן. װאירקערם גארטענט לײדים

 יי ■נםװימלם Tt חוום עס ײ• *•־
v m ב»וחננוננ ןרנײסור nil םעריפוײ• 

>sty ךי m'inn אינםערנײמ«נ»י דער סוז 
 ויוד ■ח יתי•!. חארשנרס נ»רמנם גיידיס
 r>n סים ײעם איחר אוו מװיז״ מוויס

mm3 וחנרעו ם

ם י ר א ן מ א מ נ י ז

)7 זײש *ון («לוס
 זיך געדארםט װאיט ער װי אויס איהם

 דער pc •לגיצעס די אויח ארויפשםערען
גאטור. זײן נעגען איז דאס pn פאסע.

 וױײ זײנע מים זיך צוטײילט זיגםאן
 קוםען װעיכע ארבײטסלאזע מיט דזשעס

 pip ניט ער טײלט דאס אח איהם. צו
 קײן ניט דעם בײ מאכט ער און ״צדקה״.
 גרויסע א עפעס טוט ער אז אנשטעל,

 ער נאטירליך. איהם בײ ס׳איז זאך.
 זעלמנן פון ברנבער 8 יעגעם טיט איז

 זײ מענשעךקרײז; זעלבען םון ללאס,
 ^םיעסער־טיש זעלבען בײם בײדע זײנען

 8 סטרײק א איז צוזאפען ;געשטאנען
 אינטעליגענ• ער איז נו, ן געפיקעם שאפ
 דערהויבען ער איז פצהיגער, ער איז טער,

 ברך 8 דאד איז יענער אבער ;געװארען
 זאל פארװאס ברודער, הונגעריגער 8 דער,

 סיגא״ אויף געלט כאטש דיאמגז גיט ער
!...ברודער 8 דאר איז ער — רעטס

 געווען אמאל גאו־ איז װעלכער אײנער
 קען זיגסאן אח ױניאז, דער אין אקטיװ
 געװא־ קראנק איז אײנער דער און איהם,

 שוין װעם זיגמאן אז זיכעד, זײט — רעז
בעט. קראנקענ׳ס דעם בײ זײן

דעם? אויף צײט זיגםאן נעפט װאו
 אזעלכע אויף צײט שויז געםינט צדיק א

 ביסעל 8 אױו״ זיגמאן שטעהם זאכען...
 אםיס איז געהט ער אײדער און פריהער,

 אין קראנקעז צום אוועק זיך ער כאפט
האסםיטאל.
 נאך נישט ״אויב םעשזז׳לע פרץ׳ס

איזזר^ געדענקם העכער״
 8 איז געהן סען זיגמאן אז דוכט פיד

 אנהא־ ארײן, װאלד 8 איז פריהםאתען
 8 אײנצוהײצעז עס ברענגען און האלץ קען

 ארבײטער־ םארםרארענער 8 םון שםיבעל
סאםיליע.,.
• לוין זײן דערםאר זזאט זיגמאן אבער

 אר־ די געהאט. לוין זײן מאל אלע האט
 קײנםאל איהם אויף האט בײטער־סאסע

 װי ״באאםטעז״, 8 אויח װי געסוקט ניט
 װעםען סון פענשען״, ״העכערען 8 אױוי
 ״הע־ װײטען. פון האלטען זיך דארף פען

ר אבער ;יא — כער״ ע כ ע  חע־ םיז ה
 גע״ איז עס אז שױן, סײנט דאס און כער.
 םים געםישם םארעהרונג 8 איהם צו װען

ליבע.
 מאא לע8 פען סען הויז זיגםאג׳ס אין
 זיצען זײ קלאױדםאכער. פאר 8 טרעםעז

 נאכט דער אין שפעם ביז אפ איזזם בײ
 וױ ױניאז״, ״רעדעז קוםט םען ארײן.

תורה״... ״רעדעז צדיק 8 צו לוםם פען
 ער אז דוכט םיר — צדסות זיגמאנ׳ס

 איבער ױניאךסיהרער אײנציגער דער איז
 אוי\י גאר פאסם װעלכער אמעריה^ גאנץ

 מיט׳ן זײז זאל טראגט ער װאם לץ8 אז
 זײנע סלײדער, דינע :״ױגיאן־לײבעל״

לץ.8 ־־־ זזעם זײן לאלער, זײן שיך,
 pn אויך מוזעז הויז אין זאכען איז

ױניאךפראדולטעז.
געםינט, ער װען בײז, װערט ער און

״עבירה״... |8 באגאנגען איז מען אז
 גצװען איז זיגמאן װען יאחרען די איז

 ערשםע ?ײנע אין ״רענז־אוךםײלער״ 8
 די נאך אײד־ער אםעריקע, אין יאהרען

 געקד איז ױניאן הלאו<ןטאכער איצטיגע
 צוזאםען האט ער װען לעבעז, צום םען
 קלאוק־טרײד אין ארבײמער אנדער^ םיט

 8 ארנאניזירעז צו םיטינגען :ערוםען
 שאפ־ צו געקומעז איז עס און ױניאז,

 איז זיגמאן אז פאסירט האם בטרײסס,
 געװארען, ארעסטירט שאפ־םטרײס 8 איז
 t'K ער שאפ ותלכען איז נאכדעם, און

 םון איהם םען האט ארבײטען, געקומען
 הא־ בעלײבתיט אװעקגעשיקט. דאו־טעז

 שע״ זײערע געװאלט׳אין ניט איהם בען
 צו ברעננמז װעט ער םװ־א, געהאט פער.

 אװעס געםוזט חאט זיגםאז סטרײס. 8
p t 1אוי דזשאב 8 געקראנעז און םרײד» 

 םרױזלינג, אין געוחגז tm דאס פארם. 8
 ערשםער דער גע?ומען איז עם װעז איז

 טאך צו אנםזאגם זיגמאן זיך האט םאי,
 אינםערנא־ דער ״ס׳איז טאג. דעם װאס

 —ארבײםער־קלאס״ סון ױם־טוב ציאנאלע
 אמעריסאנער דעם ערסלערט זינפואן האט

 נױ אין דערםעל 8 לעבעז ערגעץ םארטער,
 םארממר אמעריסאנער דער דזשוירזי.

געסעלט... איהם איז אנגעקוקט, איהם האט
 זיג״ אין נאר איז םרוםסײט אזא אט
הײנט-צױטאג. דא פאנ׳ען
 — נאאיװיםעט םיט זיר גדענעצט זי
!דא דעם איז איז שעזזנקײט װיםיל אבער

םרוםקײט, נאאױױטעם, זײן צוליב
 םארמיגפ נעמען ניט קײנמאל ער װיל

ױ ניט זץ־ װיל ער יענעם. סון זאכעז  י
םעדערעז. םרעםדע איז צ?ז

 אויסנעטראטענער אז — דערםאר און
 םוז ער ניט. איהם םאר עקזיסטירט װעג

 אויסטרע־ pr באטרעםעץ װעג דעם אלײז
טען...

ארבײטעז. אלײן to ער
ארײנטאן. — כוחות אײגמנע
 צוםרײ גיט איהם עס שםעלט אנדערש

 נעםײנם דאס דאך װאלט אנדערש, דען.
םרעםדעס... םיט זיך באנוצט ער אז

 ך חױז װגיטי אץ טעג פאר »אוץן איצט צופאהרען איהר ודלט
•לןמי כאשטעלט און ,2148 טשעלםי אפי^ דעם אפ חםט . . .״;W , ׳־
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tie .סוידסמן, ח׳ש Hy]v*riaoyipyo׳.iVK
i דרעס אין סטרײק חשענעראל 

פרײר. *
oy ייר 9הי ]yym> •in g ay וױי* 

giytyrtl? נא־ «װ סיפינגןן, נזערנער 
 ױיגען װעלמ ,otrylgtn 7 די שט־םען

 אויסנןפר• imgo tvotpvtpy אונזער סון
tm גיים *w ו» jgp mgoogo in• 

ignjnt. זײנ«ן סיטימזנן ביירע me• 
 דער אין oyar ניז ingtty[ *וינען
 חנר פון ערעפןנונג די װאלמ ״ון נאנט,

ignrw gp נ«ױען ניט otyngj •tia, 
 ראנען געדפרפט פיליינם ניען ױאלס

 •pgtn די ogtt מיטיננ. א גאו
ov»' און ב*וװתי»ן ogn otigtt זיד 
oy נעפ«וד«רט •it• וײ זױיט סיי tv 

 שור*עז אין gi סיר װעלען עײייריגעז,
.אינעמענען.

o*yige rv ד• tlg tn  yoriv אןיף 
און lyrtg'vpjgo״ tv |g:׳»vtt]gp די

 אי• סטרייה דז־טענערפר » אינרארסירע[״
 נױ נר״טער אין אינדוםטריע דחןם חד

•pig. נויטיג ;ים זיגער איז עס gi ו* 
 אוםער־ און שלצנס וזי װידערהזלען

ו טרענליד י  ררעסמאנעי. סון ליאע רי י
 עם קענ׳נן טיר *לזג oy יױיםען טיר
 באחאלטען. ניט oy ײילען טיר און גיט
g tאויו, 1װײם« סיר g װירקזא• ס׳נחי 
 ארנאני* געײיינלימ די זוי ם־םעל, סער

ig’irnt ,קאםייינם ounge ו אום יױ״* 
 וױי• און מזיסםענץ די סארזינערען

lym חני פון ojrugia טערדינען o o n i 
 אוגמר סאר 'קיאר איז ogi יוניאן.

trotpytpy יעדען םאר און נאארד pg■ 
 נאומגט onyor ומינער םעסמר, טױוען

i n  tv .*ה״נער איו ד*ד *רגאניזאױי 
 .דורד y'vtPgtn די נײמו אויס׳נו גים

lyrtatv“. די חערען גאװאלט תאט טען 
 םיײ ארויטנע*װאונגעגע נים און אםת׳ע

 גמטבער. דורכאניסלימן חום «ז גונג
 אייניגע סון omnp *וס דא Tgt אןן

tg ,m רןרסאנט םזנםבערם an זיי gn* 
o נעהאם נען n רײי־ען וװ םום vm\ « 

 װײל חלייח גים סםרייק. דזשןנעראי
 «שוט *hm ווס> א«וי זיי זיו לענט «ס

o » װ<»ס רערםאי־ . n  Part נװאלדינען 
o װאופס m  re ענדלינע די און טרייד* 

 איז זיינ«ן יועלמ ארנײטאר״ טױזענטער
 סאר• םך א זייער םוז *וגעפוםען, טרײד

in 4געםא בארייסוננס״ארנייט n, •אײ 
nערקלערם זא< סטדײק א ר Iran i.

 איקמיק. |”P ניט איז םטרייס א
 םיט חאנדלען טענאמן סאראנםװארטליכע

 אייחמ• אימחוייטגג און טארזינטינהייט
 ענער• »t* אניײאווע^ן כאפםיםען ז״•

 די ,m<״ אכײ, איז םי«<• גי׳פען
 אפע• די אז אזא, םרייד איגזער אין <אגע

m ױניאניזירםזו) (ניס גע * v װאק־ 
 אוםנע־ »ן *ו וין םארמעחרןן און סען

 איו דאס אנער *אחי. נרױםאן וזײעחה
n סכח. נאנ«מ די נים נאר n װאוקס 
o סין n נעםאכם ווערט ׳אאי אפענ«ם 

o פיו ח׳פבון on אױי n ױניאן M r. 
 םארםע־ ער׳אםע ךי װאס *ייט in אין
m םוזעז זיה »t לע*טע די בםייא 

”l זײן גיט דארוי מן פארסלענערען. p 
םארמםײן. «ו דאם קקאנאםיסט גרויסקר

in אזעלכע אינטער iw ro io ״>in 
 וײערע סאסנארס. ױניאן רי נאטירליף

 סארנליירי אין קלײן אבער זײנען *רות
מן «ם וואלכע אונטאר די, סיט ײ  נע־ ו

 אוטארגאנײ די ארבײטאן «ו זװאוננען
 פארגלייר אין «ח W א איז שא■ יײיאו ^ואנסטער סןר ררןסםאמר. זירנמ

o םים r .■Mr opjpca uroevo o n-'
i אויוי זיר *ענדינ n םעסבערס, אוניעת פיז לאיאלינמם אח באוואוסטוינינפײט 

 ארנאנײ טייזאגטע די אז גלויבענדיג און
i 1אי' ויארגאס דדעסםאמר וירטע n 

 דל סען1*ואװא1אתנטא נןלענענחײט
i «| אייסיו n סיאוסאi ־י1אמלאפע 

 םון 1םי tnmpft עסםפלואםאא̂י און
i n גונסװהײ־ ?אנוחאעאן באסטאנער 
tvo אמזער t m t y n ון» -kv  ivsPyn 
m תמסיחרען וי םיטלען טיטינא די 

t *h >w w לעבאן. אין 
ךא ס<ר ײאזזיען עױרעקט » ר ע «  י

[.IBOMJD שןןנאל
 די באיותסם רעזאלוית זװײםע רי

 אאגסטיסחאאן, אונתר און אםעגדיתע
Uionw אום ro jsx n 'tn *  m די און 

ivuw ודים־«־עזיחמגמן  fm אמטער־ 
u y v n> רוױילס ואלימ» pnm א דורן־ 

aneapraap o ru n n n םזנכד 1*ל און 
i די w i d i ר מ f יי r  i n 

n m n at o n >יזייגיג*! גיט-«י
o n גיס m 

urn איז גיס 
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« נסעט ז״נ«ן יערעס, וגע  אײד ײ
 חןל• װעט רעפןרסע אזא אז פאר׳פטאנען

פארנינדומ נעתענטער)ן א ׳עאפעז פען
r »1 און דעפנעוס י1 *װ־׳פען » ” f* 
מן װעט נאאדטע, װײיטע  *JHJ 0 די

ry o די אױוי פאר»;טװארטלינ?ײט 
rn אונומד פון ׳פ־נטען נרײטע yao yo 

 און װילפזאטפײט רי ׳פטאילען ײעט און
iy שון יטמם1אױטא i »»1<אנ » »  אל1ו

ivoipytpy ויו האט נסא־ד m o 
 גאני« g נעננעישאפט, א נעפינעז דאך
o 1 אין יעס, ע.1ייטענ1נא n•>אדי?א 

 •gn mopgp ראדיפאיע איע פון סטען
 *n דייער 1«נ<ג אניט׳רט טעסנעלס נען

 זיין גיט ?״נ׳ום «ו וױיעו 1סי פארדע.
 םיר וױלען דערינער און אורנערענט,

 ט1אדטי חסנען װעלנע י1 אז זאנען
 •זױ ניט חאנןן חןזאלואיע, in נענעו

 תר «ו נענלער׳פאפט » א־ױםגעװיוען
gn> ,ogn o *ו ווי לעשארטע, ע«ש n 

 דט איווס איז o״v n פיינוננ, זייער
go i 10 איבעדחױפט און נינסטינ, n• 

 מ• רn פאר דינען װעלנע /1 םון ט*װ
 זײ ריין. א־;גאנ«ועז דט איו זאלוזויע,

 סײגונג סײן אין אױסען. עפעס זייגעז
in g זיינאן p ogi״i ניט. אמוסענסען 

 אדם• נים אעערחױפם א*ז לאדפ *ז»
in » נאר נעחאיטען. y jjn דיסשוםיע 

in 1איח אין זארו*יע,#1 די איז m n g 
,tngny: אגגענוסען םארמע,

• קיײזיעך. נעגען
מ די y’*i'g דרי tn פון פארלאמם 

i n זי סאנװענ׳פאן gt> איוד סאמחמן 
 n«o די אין באלאננען jib מעםבעלם רע

 *go JOTW1M אזוי און סומ־קלס סלונסן
 DJjmm ייר חאנעז זועלבע סיםעס,
 eg יאיסן. 1אונמ איז נאוױזען וױיטע!

wיnםא ד• n ,מי פלונס jn ir אן* iy* 
n״T האנען v איו ינ*יפ«|1י •j io r* 

in זיין, גיט• זסיען זיעם n סיס m 
yn• אין םאמוא^לט *ייט o 'lg ס<ײד 
in לאה n א n o n ’i ’ogi ^את סאנ 
n אתם אזוי v o r■ ייי o n jg i• o n פון

̂יע. אינזער■  פון פיחרוננ רי ארגאניזא
 nn*e פון באשטיסוע און ױניסו אונזער

 ומגט די אין בלײב«ן1םא םוו פאליםיס
n•* פון n באאטספ עדוױילסע נעז׳ןווליר 

i ס*ט n פון טטחײסונג און זו׳פגזיםוננ 
 איג• חעכסטע זײ אלם סעםבערס אלע

סטאנץ.
רעזממןױעם. וױכמיגע «נדערע

• •לואיע tin » כאן־ •o m פון in
ly זי נאארד עקז. נע;עראל u n o r >gi 
oojgp i פון פונקט דעם אפהיטען n*' 

 בא*אחלטע| • םארײערט װעלכער טו׳שאן,
 קאג* רי mo ?אמ*ײג«ױען צו באאםםען
Igny• a םון דידאטול m ' in g  o n 

 1נ»אמםע באצאחלטער • .yam אדע־
 g זיר, onpocnao ,ogn ױניאן • סון

 •oyo וײ אויזי איינפלוס םאס געװיסע
ס. m מו  qg און איינםלוס i n ר* 
̂ט ניט טאר טמיען in נעמ n 1פא 

 V יײעאען. •ערזענלימ און ••לינד׳״ן
 ומ־ jnyor םוז ױגיאן » םון 1באאםנ»

 סנ*ױ אום פאליטיפ קליינע די םין בער
opyaon o האלםעו n וםו־ויןן, און* 
ר איחם האבען ס1מעםבע י1 װעלכע » 

׳פעגקט.
n אלופיפ פיסםטע^ om ge די 

o« • פון •רגאניזירובג באלדעע n i־ 
 *g< ד• פון נא׳פםעהע;! ,“באארר 1טרײ
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באארד. דדפאיכט באזונחד • ניט םיינם

 או| •י־גאניויתמ די אום *ז םײנ̂נ ogi ״
o jro ” i3W־o” om רז׳פמנןראל ׳ן1סא 

o 1אי סםרײק n i •אונ־ גלײך ואל טו־ימ 
 אינטעלײ אן אויו• יוערען מעתענונמו

eg אופן. פראהםימען אןן נענםען i, 
goto iy« הען זיר, םאחאטעהם » n! 

in n גמ1אימ»חנסי1סא די םין >g• 
 1איידע פאםיטע, 1קליינע • אין סאלען

i פיו n די באאדד. דזשאינט גאנמל 
i םח ביים1א n זאא באאחר׳ ,טרייד 

i םים וײן n סיז םימײייפומ i n 
i םון און באארד ח׳פאינם n דײממד 

.nggo עסזעסוטױו א<1
» oiyigo n > n  ,nr> grn די

 סאלי• n סון באפרייאוננ פאלשםקגדינע
 אייראפעאי• איע סון נעםאננענע טי׳מ

y r םעריהאנער און• ip jo n w, און 
ip פון ססןאחנל n o n g o  i n חמיײנג 

 nrotppMg אײנסםיסיג איז חסלאנד, םון
מײאחמ.

פארםרעפהןרשאפם. יראיאײיאנעלע
י D !עזאליזיע מ*םפ י ingo די 

 אוס קאנסטיםד••!, m פיז •סענדיתננ
iin רי כדי ro r פון ipoem n ו* i n 

 ing) tgnnpgi* אח בסיײ■ דמסינם
o <ױם iram ממײים n  im n i n* 

n > n  jr ts די noma im«y>n*
i די איו גאװאוסנ^ יי1 r a w i 

»m  w B w w nap nm • r

ig n n jg p טײמױיו נלויו ngagia 
 אינ׳ןרחויפט oy |yp \n אױנ ׳<yjg«׳
■iivifiyn ,lyanig *it גיי e i'g rn  iy i 

i ra g s״y j| י w ו m און yrnp 0י* 
lya פאיס iyn yi jib eyes lyogiuiai 

yoaiyiyi ?ngy,( אײ[»סליר ogn ויו 
PoPgi nytiig שױן gfyio’ng•] פאר 

*lyeyiomB iy?y jg irg ag i• iy>ia 
*iy |yo»go yi'j"N e<e m  etg r 

iy3*a oo*ery) typgn r e  in  ,pn 
lyy'yn ,o n in y jy i oyi נאוױ• איו

>lyiguyj o r פון [*gp lyoyn in 
siyseye ovo*ig<gs n  .|grjyu 1פי 

•yj]g iysg ogn m g ry jiy e re  in 
«yoiga yevunw  *,n iyo סאױ פון 

eaanyeyio סננעדײטעט. אױגען וױ
אינסטרו• זײנען דעלעגאטען אונזערע

אירט.
מ אין  oyoipo'i וי סיס ••!נינדו
oyyiig די אינע! tn  yw goiyi, איז 

g iy אוני נײ rn y ״ נסגץ]y פראןע 
ogi .eyeiem גאגץ yre איז :gutrg* 

ogn o איו גפו n ]״ •’yiytjie i*e yj 
ly  tvcg iy:gn |yog;y>n yor*iny• 

oiyip זיי אז ריטיננ, אויפ׳ן i]״•yj |y 
iga g jyj די פון oyyiigm, זיי •yii 

ly זיי יפ| j’o n n ’P אויןי •yiytji •טי 
 נייס yoiyt ogi igo gyiyn און טינגפן

ogn yyg m p n  •fg ,ignyiwgp 
in•• |yeny»'ng ינטען11פא ego 

ivogn n m  |yo ,ngy א*ן tg ,|y]i 
i n y ,נלידסס•? iyeg] oyon א־ז *iy 
v v v\ אויש׳ן oglgo איס |gD]yii:gp 

y iy i tyogianat ogn ,o a in nל•pv 
gv| און PO'QgP igopvrtiog "אױכצ 

yo'Pras •i lyilgo פון .igpg7
lyogjypn iga y ׳ o jg e in  n את 

ivogn nyjjyiwg n > ” t נעשטיצם דך 
tg ,op]iai]gor o אױוי n ערשםענם 
iy אין פונסס ״|p go[• איו i •קאנססי 

gt ly o in . ,Igno> אוים• ^ויננען זײ 
oyo •n jib Dilrgo o• *ופיחחמ n 

o m; ,נענען זיי זיינפן *ײייספנס h 
yolyn ,oyy ilg in 7•• םון ז״נעןg» g 

lyopgigo |y n o און i:״y| נים !ארוס 
 jid אנטשײלוננ די אױסוװפסלנען םחױנ

Pg<•>« ײיסענם lyogn נעטענח׳ט, זיי
t tpn’yp’ny rg״o iy r]n n p  n y 
go ig ] Oy jyayp| םעסנערם, אלע די 

pgn yo?jm אין באטייליגט זיד •pyiy 
 שרט,1הונ iga די נ<ויז ניס •ון I׳*•

”[y ומלמ T| !;סיםיננ. נײס אנװעזע
]h  |yjy !ארגומעלטע g oiyn׳::iv”־ 

jyii tg »̂yo די ]y in  yijycyiog־•: 
ivsgn |yo זיך ]ivy'or iv ortiyPay 

i און  mo iyo*or• פון נאשליסע •gl 
l"P נעײא־ען oonoyj ניט איז קאל,

y אויסנאם r ’o’ig* in g  i ” io  |y jn

igj ,inn• נאשליסע. אלע sm ogr*
m זײם yo'Tvytyi n באיסנגס  fiB 

g איז א»,10 i נאװייזפ, ;•נונ •i n  t 
p7y]g'yto*oo]gp g y לססאל  ogn 

iy oy ooyi .̂  װיי־ oiyti oy פאדלאנ{
iyo ען,1•ננעווי lyooyo g tg םיטיננ 

o n  tyn'yp'itv oon yro ogi ogn 
ogn ,m om  ogritgp oy:y• ly ig 

oyi iy ,מיטיננ ng• צו װי גוט n ײאח־ 
y<,| זייבען *yj |ytny] oiyooyo ypg 

ttg ,ingti• >װי פי t cy]״,lyo iw  |y 
it•• םיל in g  |yoyjty]g osyi g pgn 

in g  o n  lyo’o n n[• יעגעס *igo 
y yoo'Org] ly*• סיין שלסנ. ig  ogo 

iyo וױשיל go g !• m  opyor oy* 
o’lgrm• איז •]go. און ivn י1 אפילו 

polgit iyo • :y in  yntyoyiogo זיו 
oyoo’lomB o[• די (אײרער |y r't 

tny>״ingtiya o( אױמופאלנען n 
 די אױנ און oiyooyo ר• סון נאשל־םע

grto*oo]gp| םאר־ אויםדריסליך װאלט 
ogi tyogn jib typgpgp n  oivtt 

iy oon !אינסםרוא־רע t״•gtyln  yiy 
tyo װי iy •ttg 1שא שטיםען m g  oyi 

ogann g |yp ,]g lrig e  cyjy• •בא 
•' פארםרעטען װאוסטדנינ ,myooyo g 
ogn yoiytt ויך otgtyjo'tig ivog 1םא 
p o iiy] g 7* אין און םארשלאנyt iy i 

iyo איהם װי שטיםען צײס in g •איחו 
? o7ycy[

y]gn 0|״o וױ נאנדעם 'iiv  n 
ooKoy: nglp שםאנדױנקם, ז״ער gn* 

yo| מבערש1טי רי yi ' i  tg lyogioKO,־ 
v'Dg lyiytt yo7yti ,lyogtyp׳~iy 7y 

jyjyp ••t tg |yiy-p און גיט lylyit ניט 
 באשלי• י1 1םא פאנװנשא! ביים שטיםן

vo 7< םוןgpg, זאלען *yt mtiyapnt• 
 פאתוםען p7gt פל»ער yiy״t און רען

mint ומלען ותלכע םאבסטיטוטס, שון 
yn]gn tv iy;gnv| םיס אײגקלאנג אין 

לאקאל. םון yo’Prgo י1
דעלעגאםען. יםט1געג זײם

p 1םי m • בײ iy i נעלעלענהײט 
iy tr»  p p 'r 1 באנליסוננ tvחדלעגא• י 

.Igrjyugp lytgcogo in  tie po 
iy אויא i ivTgcyjo’iK t'g ” t גירל rv 

oyi po’DDgo יר ער1אונ פון ׳טיקזאל 
t .|g[•״ym;B'w iy איו iy n  ,ijn tr 

 oyo lyojyt’to* צעהניל־נע די צו חונ
g inyt o m .1«י נעםט גרויסער, 

nyooyttr סום סיס בריחגר, און tv 
iy i ,און ארכ״ט g p7gt״yiy אלע 

yjJt>i]gmgB| באשליסצ און j"t נע־ 
tv oyortt 7 אייןyv -  iyt;\g מאכען •

7y]gDyyyD]’g 1פא g ׳ypigoe און 
ycgtt yrooyo לי םו| הענט י1 אין 

gמאניtירטig y3־”.iyo

י «״״»י«ז י
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 אין אי? #דייל8א םען22 דעם זתםאג,
 אפגע״ קאגעקםיקוט, דסיריגגס, סטאפאר
 םון ק^גװענשאן די געװ^רען ח*לסען

 ל':, ?*אפעראפיװ סםײם איסטעח דער
ע זײגען עס װעאכער  ^גגעמ^^וסען׳א̂י

שאפםען ^■עראממוע  נױ םון געזע̂י
 און ק^געקטיקוט דדמױרזי, גױ

 דער אין סטייםס. גמוסאםשוזעםם
 חג״ 75 באטײ^גט זיך האבען װענע^ן
 געזע^• ק^פעראטױוע 25 פון יעגאסען
 פעה־ ךער װאט באריכט, םון און ?אסטען

<יג סטייט איסטערן ה}ר םון רעטער
 די אז זעחן, צו איז איגעגעבעז, ח^ט

 לעצטענס זיך האבעז ק^אפעדאטױועז
ט.5אנםװי<ןעי שעחן

 האט אגטװיקיונג ז^זינער דער צויציב
גרינדען צו בא^אסעז רי
 פאר ה^ולסײ< ?אאפעראטיװע אײגענע »ז

 גו־*וסעדי, קעגד־גודס, ק^פע, #םעחיצ
 עראםי•5קא^ די םאר נרינס און פדוכם

רעסטאראנטס. און בעקעדײעז זחג
 זיך וױיזם באריכם זעלבען דעם יױט

 טרײנינג קאאפעראטיװע n דאס ארויס,
 קורסען קארעספאגדענץ די און

 די אז #און אנםװיסעאט גום זיך האבעז
 קאא£ערא• די פון ארבײם עדױקײמאנעיצ

 ־דזא״ יארק נױ אין נעזע^ואםטען םיות
•ראגרעסירט. מםאדח בען

 אין אײניגקײט אנצוחא^טעז בדי
 איז באװעגוגג, פא^פע^אטױוער דער

 חןרלאזען צו ניט געװארען, בןךפ^סען
 אין םײנונגס־םאח&ידעגהייטען •א^יםימע

פאאפעראםמחגן. די
מן עס  נעורארען אגגעגוםעז אויך זײ

T אװ נאארד די אז באמיומן, m n 
 11 אױוי ווערען םארגרעםערט זא< סארם

 יעדער םון ביכער רי אז סיסגליר^ר,
 װערען אונםערזוכט זאי תאאפעראטױוע

 צוגע־ או} אתאונטמנט סערםיפײעד א פיז
 און יליג, איססערן מר «ו ומראן

fg ליג איסםערן דער פון נתדים^ריע די 
 אויך איז ותתז אױםגעברײםערם ?א<

סטײט. •עגסייוױעיא ארײננאםנן
 אנגע־י איז רעזא<וציע ס*עוױעלע א
 אינםענסיװער א װאגען נעוואחנן טםעז

n ארבײם  pnrnt דעם פאר פרױען 
V ,IM( א|1י0א11א199 M

v דיד אױ^ m w ער*ינען איז

 םיײ םטרײהענרע די םון דעילעגאציע א
ד די צװי׳שען קאדעקשאן א און נערס,  ח

 דא״ 92 ארײגגעבראכט האט ילעגאטען
 געװארען לאסען6ב«ע אויך איז עם אר.5

 טײנערם סטדײקעגדע די שטיצען צו
נעזע^איפםען. קאאפעראטיװע די דורך

 טעטיגקײם ענעמישער רער דאגס א
 ^פװא־ אזוי די איז יציג איסטערן דער םון
 אםע- אין באוועגונג קאאפעראםיװע כע

 פאר־ באטערמענטווערט יעצטעגס ריקא
 דאזיגע די װאס אויוי נעװארעז, שפרײט

 גע־ עדות אםבעסםען האט קאנװעדמאן
 ערםאילגרײכ־ ׳ די געװען איז עם זאנם.
 זיגס האנוחגנ^אז האאפעראטױוע סטע

 טים האט זי און עקזיטטירט, <יג די
 א גמלײגט ארבײט ערפאילגרײכער איהר

 4קא ם־אד^פרײטער א פאר םונדאםעגט
טעטיגקײט. אפעראטיװער

קאמערםm נאנק הארלעם
PUT ניי עווענױ. םע2 — 211»

J־2־l־8800 לעחײ *ןלעפאן
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sow tgau’opn ®עיעואז
n ׳ן1פא באנפ ארנ״םע! די g״ve•
אפעראציעס, בענהמנ לע8

4 >A%
____ ו ̂יעוייפ־בײמ, ״יחגיס׳ סאגי ̂|י* יאנלפק, נא«§רי »

וןאלאפ דעיאויי
יאד «| If□אננעאלא
ס סי מנ פ פ ?ו י ז ס

seal עװענױ. טםיאגגדק 
1« tat :oyruralײמא »tet

.trfrn פון

ם* 7״o g ,igojgig גי n םון g 
iy א דדייס•[, 1אי פסלימ יאהר p ’] r* 

jrp פל׳ונס «lyotp iyott y7 װא־ אויף 
y״ogn ogtt ,>yp]g mm if  |g r מד 

i'w׳ng□ g 1אי oma g ח»ם  a 1אי
oyjnyr g װילחון u y jy j.

ogn o ig i םיס באשדײנדעם זיך וי
« *y] ogn ogtt ,|go. |y]]f pPJgv

 קיג־ אנקעיו׳ס דעם םים אידימ טלעדג
 אח זוםער תטיד ויך נגם*לו און #דאד

פארם. אויפ׳ן ניגינעו וױנמנר ׳
חו<וז א געויעז איו םאן ױמור דאר___

1» ,P « o \דיארץ וײ ehpi ̂ע געיזעגם  א
̂זטעיעז זיד יױייע  אויפתערען און אי

̂טעןי חאט דאם און קיצאאאןז  דזנד אפגעהא
>fTH> מים ̂עבען איהר םארבינדען *ו 

.זיימם.
 םאזד אווענטען אזז םעג גאגצע כמנם

vn ̂ן ערגעץ זװזאםען פארברעגגען ויי א
 ארוסיגצ די פון זײט א אן וױנק̂ע •
*jocv #טיט דארער, א און יאעזןר א אר 

*אר־ און באקען מאסע ודיעעפאיצאנע
D בײזע םע rםילעגט פנים, אויפ׳ן ריכען 

 װינ־ אויןי אז הײזערע, און &ס'ל רײדען
 ^םאדט איז *וועסםאהרען ער וועט סער
 אז און יצעבען, גײעם א ^גהויבען און
ט#ג, פון װאס זיך בעסעדט געזונט וײן

̂ען **\ .  אין פמגער «ײנע װעגצן דערצעה
 איתר צו האט ער אז און צוקובפס, דאר
 זי און •געםיהיל, װארימען איז גוטעז אזא

 םיט הערען איהם שטריקען, עפעס ־פצעגט
 :טראכטען און אויגעז פארםאכטע ג5האי

 דער אט תראגס, אןוי ער איז פארװאס
ב?5י זי <זאט װאס ׳םאן אײגצעער  י

̂ד פ<עגט חוחט דאר  און פארבײ באי
 וױ־ אומקערען זיך געםוזט האט גיטעיצ

 זיעען אזױ איז ארבײט״ חןר צו דער
 ןךלץ חאם זי און יאהר, פאר א אװעק

םאז. צו%װאס בא^יסען געקענט גיט
 הײסער א%<עתוםעז וױיטעד איז עס
 חןר־ נעוזאלס מױן האס גיםעל זוכתר.
 םארי קענען ווזגם זי pm םאג דעם צעבען
̂דםr די לאתן  איחד צו פאהרען איז ט

 םרימל איהר װעגען פארם. אויפ׳ן
 טדויזןדיגע זעהר געחערם ®דיזור ױ האט

S ^יגעיענען איז ער נײעס. w װאמז 
 זײן פון חאט םען און חאשאים̂א אין

 דערנאר נאר געהאלמען. גארניט אעבען
 בעסערען, עטוואס גענוםען זיך ער האט

 ארײנ־ איהם צזען האט ̂מפעטער אז און
̂טאילט אן אין געגעבעז  אוט־ םאר אנ

בארע ענדי־ װעט ער קראנקע,־װאו ח̂י
 נע• םאל סך א האט זי טעג. זײנע גען ,

 טרײס־ געקענט ניט צאנג זיר און װײנט
̂יר םען.  װען צײט די געקומען איז עגד

 ^טאדט. םארלאזען-די <עסעגט זי*האם
 כאגענענם איהר זזאט “סטײעןןא בײם
 נעוםצן און מאשין א םיט אנקעל דער

אהײם.
געזא̂מ אװזר ער האם — װײםט, דו —

̂דמאן — אונז. בײ װירער דאך איז םע
 אויף געקומען איז און בעסער םיהיצט עד
אהער. װאכען פאר א

 איחר און געע^םערט גארנים חאט זי
 האט ז־י אוםעטמ. זעזזד געװארעז איז

̂ט ניט אוױן ̂ערען געװא  איהם, זועגען ה
 איד.ר ער האם טרויעד און ןוער נאר װײיל

 װײ ער איז איצט און בדענגען, נעקענם
דא. חןר

 זי האט הויז םון אריעגאנג כײם
אין גצילעגען איז ער נעטראםען. וןיהם

 או[ אױגען םארםאכטצ םים *חעםאק״ *
 א איז ̂אגגער א געװיגט. שסיל זיך

 און *גים טויבדבלאסען א םיט דארער,
rמטריכען. בײזע ארפע

̂ס זיך תאס זי איתם און אפגןךפסע
ס געםא?. רוןי א

̂דםאז ^אפט, איחר — V םע
 צװײ און אױפגעכאפט, זיך זזאם ער
̂צסען רויםע  אויוי באװיזעז זיך האבען פ
̂ענע ןײגע  דעדנאף באקען. אײנגעםא
געםרעגט: פדײד מטייצעד םים ער חאם

1גיםע< איחר, מאכט װאס —
̂בען דעם אין און  זײנען אװענט זע

 » אז װינמעיצ א אין געזעםען מויז זײ
גערעדט. און תםיד, װי וײם.

 פון דערצעו*ם איחר IV זזאמ איצם ׳ל
 גצאײגיגט זיד חאט ער װי יימ-ען, *

 ו^ז *ס וו*רש w און חאטפיטאל א<
 גע• צר וואו א^טא^ט דעם אין איחס
 גיט מוין זעחט ער אז און זיך, «מט

►p גע־י און ^נגןע איז זיך טאר ארייד 
ײד• צו רחםגות װעקט

 גזד ךעתאד איחם זזאם גיטע< גאר
w *לץ טלצגם ארן קאויסםײדען w■

̂ך, א *וץ פארםראנםע א ,  שנױל
tm oy פסנסיג oyay tg |y p i ד »

סײז נזאמיו גיס jgp זי »ןון ןי
ogn סייגט — אייר. סיס אח 

w  t»m ogume -  r ניס 
T סיר: סיס B  Sgn ivag 

אננד איז בא<ײדיגם,

̂גגט  זיך עד חאם #ארויסדרעהען ?יך פ
חןרגאר פ<עגט און מקרײגקם געםיהיט

זוןןן ארקWO ^08 אי8 א )
 שלז את ארוסגצגאננצן איז גיטצ<
 סי־ דער טאן. יי זא< װאם געטראכם,

 מוין האט וואס גצפיהל, דוזטגות פער
 צו הארצען איהר אין געםיליעם יאנג םון

 ערײעתט איצם זיד האס םע<דםאן׳ען,
 בע- זיך האט איהר אזן *טארקעד נאך
 און גדיגגער לענען זייז סאמן ט5װאי
םוםזנד. א און פרני א איהם זײו

̂דזמנן, די םאר  מ־ האם זי וזאס י
 פאר א prPppjj* ױ האם ארבײם,
 :געטראכט זי תאם ר*ל*ר, ̂ויזעגט

̂ר ̂רען י¥ד ער װעט אפ  װען געזונט, װ
 לע- זײן םאכעז אפדױטען, איהם װעט זי

 פאו־דינם וי רהז̂י אוז באקוחום בען
 אי׳הם, עס םען ואגמ יױ נאר געגוג. דאך
 גיס אײגצגצ איחרא וועמז חודצד און

̂אזען. מגר
 און טצג די געגאנגצז זײגעז .דערװי״ל

 נע־ ארום וואך א אין ?זױז האט גימעי
מזטאדט. אין אוםקערען זיך דארפט

 באר- אין ז״נען נאכמיטאג זונטאג א
 מענמעץ, סך א געקוםעז הויז דיע

 ארד די פיז קיודקר און םענער פרויען,
אך האט• כמן און םארטס( מיגע  פרי̂י

̂וענט. אין ‘כיז םארבראכט  דערנאך א
 און םאנאנדערגעסאהרען, זיד אילע זײנעז
 א ̂מטיל. געװארעז איז פארם אויפ׳ן
 אין געלעגעז גיטעל איו טומעל, פיז םידע

 נע־ האם זי געדריטעלט. און ״העמאקי׳
 ̂לאםען, געהן אזז אוים^טעהן ײאלט
 אױט־ זיד זי םלעגט םארטאג אלע װײל

 צוםא־ קענען גיט כמנוזר ימײז את כאיעז
 ךײ- נלידער איהרע נאר אױג. אן מנז
 און םים׳בייי אנבעגאסצז וױ געװעז מז

 ריהרעז צו זיד ̂ווער געווען איז איהר
 אױםמד n האס םאל ■אר א ארם. ®יז

 ארוםמנמוקט. זיך איז אױגעז די מאכט
 די געברענט נאך האבען צימער דעם איז

̂וע ̂רטצן נאר לאםפעז, עילעקטרי  אי? ד
pw דער גאר און געווען, גיט קיעער 

 טײ די ארום <עדדעהט זיך חאט וחויטער
 *! געמסצן אח גומ» א אוגםעד ש*\.

 איסי- ן.געװישצג אח םאלק פאר אלטע
 גע• און טיד א טיט נעקלאפט האט צער

עלא&עז. קינד א רוםען
 פעלד- דערהערט גיטעל האט פאצים

זיך: איבער ̂זטימע הײזעריגע מאן׳ס
גיטעיל? שלאםט, איהר —
 אויםגצ־ און אויפגעציטערט האם זי
אויגען. די םאכט
 א איז אײנגעבויגעז זיך האט ער

 רא־ זײן םיט ^טערען איהר געםאן ריזזר
»ojgn בלײכער רער,

 איז אװענט דער י.1אוי ̂מםעהט —
 װערעז וזיזתר לאםיר טעהגצר. אזא
 םאהרט איהר םרמזער. װי פריעד גוםע
אװצק. באלד ^וין דאך

 אויס־ און אױםגעהױבע! זיך חאט זי
jom איהם צו געמטחנמט y n

*חעםאס״. םון אדוים םיר הצלםט — •
 איז זי און ארומגענומען זי האט ער

 צו קאפ םיט׳ן צוגעםאלעז תע א אויןי
בדוםט. זײן

 זיך האט ער און — אזוי... אט —
צולאכם. גליסליך

 מאתע און נײגעריג איהם זזאט זי
 זײאיהם האט לאמנן אזױ אנגעקוקם.

געהערט. ניט הײנםאל נאך
— נעהן? םיר וועלצז וואוהין —

 אײ פון ציטערענדיג געםרעגט, זי האט
פרייד. גערלוכער

 אדעם אונטער׳ן געגוםען זי האם ער
 נאכט די י.1<זוי פוז ארוים ויעען און־זײ

 ארוטיגע די פון • שסיל^ א געווע[ איז
 ארא־ דער נעםראגצז זיך ^ט םעלדער

 הא־ און גראזען אפגעשניטענע םון מאט
בלומען. נע

 שוױײ גצגאנגען םמום •אר א זיייאן ױ'
 אז געטראכט, חאם גיטעי את געגדיג
 עײ אוז זאגעז %לז איחם זי יוזנם אמט

 אוים• איהם האט זי פארװאס קלעדען
 חאט זי װי און צײם לעצבת די מנדדקן
 אנדעדש חאט זי נאר דערםין, געליםען

jo< ניס :m פון אח Din אן אווענט 
̂ען  צױ ניט סיעםאל שוין זיך זײ ווע

 בײז גיט אייט איחר םעלדמא!,שײחגן.
 םולענ־ »דינט,9< ױ האט — i סיר אדוי

n ײ — jobאין צו דיינ!יך m גין צײט 
m n  t k\ שטיםונג םארמ »וא איז 

̂וב און  סיט יײדעז ממענט נמז פשוס ז
בײז. ניט זײט מצגשען.

4סיטאנטאת ױ ח*ם *ר
— tnpn ױין? *ריך פאלט  בײז י

ליבער. • איחר ױיס אווי אס —אײן*! אדא
םון גיווארעז סיאך ב*לד' איז אך

 מים געזעצט וין חאנען די איז גאחן
םים בױם אלטע( גרזיםצן א —

ו י י m י

 זי האט — שםיק, מזוי י״יז
 װי ׳זיך דאכם רער, איך — גזנזאגט.

קלאפס.' חארץ םיק
 צו קאפ דעם צוגעלײגט האט זוד

גדזסם. איחר
 האר ?ײנע געטאז נלעט » ד.אט ?י

 דעתאך ■גים. בלײכען דארעז דעם און
 אויף קאפ איהר אװעקגעצײגט וי תאט
געזאגט: און מנ' זײנע

 טאן איהר קלערט װאס פעלדםאן, —
וױיטעד?

 געלענען איז און געשוױגען האם ער
> ט . אױגען. םארםאכםע טיט ש
פראגע. איר װידערהאלם האט זי

 ןיך האם — *ץ/ װײס װאס —
 פאר־ זייז וױדער — קול. זײז דערהערט

 םורמע. א אין וױ אנשטאלס אין שפארם
P'D ענדינם װאקימואן r r אר8 א אין 
אחם. סעג

 ןאגען צד וױ ורןרסער געןוכט האט זי
וועט וואס געםראכט: און אצץ, איהם

pn איהר אוז וועלצן גים וועם צר »ז 
ארויסגערעדט: זי תאם ענדליך איזאגאן.

 נים םזנדיר אד»ין װעט איהר —
םאהדען.
 עסװאס געוואיט האם ער װען אוץ

ך יהאט עגםםעחה, זי י'  איעגע־ לוצים9 ז
 צד ליפען איהרע צומדרמןם איז־ בויגעז

קא•. זית
 לאנגע, זײנע װי דעדפיהלם ד.אם זי
 pא צוזאמען איהר דריגעז העגט רארע
 רײ־ גענוםען האט ער און ארעםס זײנע

 אדנע6 גליק, פון םשוגענער א װי #דען
 פרײ האם זי װעלכע ווערטעו/ ײע1 את

 < ורט.mw ניט קיעםאל איהם pD חער
jnf| אויפ׳ן אוםנעתערט זיך האבען זײ 
 האלבע גאך געוחגן שוין איז פארם,
 געשםאגען קוים איז םעצדםאז נאככ^

 אויף אוז שוואכקייט פון םיס די אויןי
pn גליס־ א געביאנדזשעם האט מנים 

מר  שוין מען איז הויז אין שסײמגל. לי
 םיג־ מײעז איז ארום און געשלאפען

 םאר׳ן גענוכזען זי האם ער סםער.
 סאדידאר, pk ארײנמםירם איז האגם

 געםונעז. זיך חאבען ציטעחנן זײערע וואו
 ארוםגע־ איהר ער האט טיד pn נעבען
 קײנ־ נאך איז עד אז געזאגם, אח טםען
איצט. וױ אזױ געװען ניט םאל
 און געקלאפם שםארק תאם הארץ ויח
דז געװעז אייז ^טעם דער  אפגע־ אח ש

t ריסמז•
 א שטיל זי האם — שילןופעז, נעה —

 קומען נאך וועל איך — געטאץ. שעפםשע
נאכם. גוטע א זאגען דיר

 זיײ םיז באפרײט לײכט זיך האט זי
 צי־ איהר אין ארײן איז און אדעםס נע

 םיז פערטער דער געװען איז װאס סער,
זײגעם.

ם נ ע ר פ ל

 PV א ליכט, אנגעצוגדען ד״אט זי
w ניט איהר שפיגעל. אין געטאן n p r 
 זוטער־שפרינ^י אק םנים בלאסער תםיד
 אויםרע- פון געפיאטט איצט האט ׳יאך
 געלױכםון ריאבען אויגען די איז נונג
םרייד. גדויםער א מיט

 שנױל זי איז שפעטער װײלע א
 אין איננאנצען צימער איהר פון או־ױס

 האיב־ געװען איז קארידאר pK װײסען.
 ארומגעקוקט. זיך האס ױ םיגסםער.

 פארשפארט, געשטאנעז זייגען םירען אלע
 גע־ איז ציכמר םעלדםאן׳ס אין נאר און
 אס8 א און אפעז עטמאס םיר די ווען

דארט. שון ארויסגעריסעז זיך האם ליכט
 א און אגגעתלאפט שטיל האט זי

געטאן: שעפטשע
!געליבטער #נאבט טטע א —

געעגםםערכ^ נים האם פעלדםאן
 אסצם דעם אײנגעהאלטען האט זי

 שצאסט ער שטיל. ציגעהערט. זיך אוז
גיט. זיך רירט און

 אויםנע^םענט טעהר עםװאס האט זי
 n חדר.' p» ארייגגעתוקט אח טיר די

 V* פעלדםאז און געברענט האם ליכט
 האלב־אױסתםאנצ־ א בעם אין געלעגעז

 אח סטעליע, דער צו פנים טיט׳ן
 תא־ און אפען מווען זײנען אויגעז זײנע

 אױא לעבען אהן און םוטנע געטוקט בעז
ל צר האם האנט pw פלאץ. אײן א א  ג
 אײנגעפאל^גער אפעגער רער אויף םעז

 באוואקר געדיכט געװען איז װאס #ברוסט
 צווײסצ די און האר, שוואדצע םיט סעז

 און בעט פון אראפגעפאלען איז האנט
 אנגערירט םיננצר לאנגע דארע די מיט

 ?ײ־ פים די אוין* שיך די פאדאאגע. די
םאנאנזתרגעשפילעט. -געווען נעז

נעליבטער! נאכם, גוםע » —
 צד און צימער pK ארײן איז ניםעל *

 באטערקט האם זי בעט. צום געגאנגען
 אױסחדזק םארגליװערטען םאדנעם דצם
 ה^ם שרעק א און פנים, םעלדמאנ׳ס םון

 גיידער. אלע איהרע צוזאםעננעשדוטפפם
 ian אויף האגט זײן *ננערידם האם זי•

̂פי, דעם האצז, די ברוסם,  גזד םיד א ק
 אײננעפאיעגע די איבער םיננעד די טאז

 ארן נערירט ניט זיך האט ער באהען.
 זײגצ מים פלאץ p'K אױוי געקותט אלץ

אויגעז. םוטנע אםענע
זא־ דיר געתומען ביז איך ליבעד, —

 I שוױעסטו םארװאס נאכט. גוטע א גען
 גאנצעז םיט׳ז ציםערעז גענוםען האט זי

M זײז םין אפנעטראטעז און סערםער 2 
 אח ער אז םארשטאנעז, פלוצים האט זי

 אויםמד נים דזאם ־האדץ וײך אז טוים,
 האט זי װאס -פרײד, גדויסע די האלטען

 / פון ארױס איז ןי און געסראכט, איהם
 איהד רוםעז צו \געוױי » מיט צימער
אנקעי*

װעכענטליד דאלאר 200 בח 50 פץ פערדעען איחי
נעריחסטע! דער אץ קורם g נעהםס .

ל ע ש ט י נ מ נ י נ י ױ ע ל ד ה ו ה : ם
M ,יײדיס און סיײח»• ?ינחס• און סימס סרומן, םיג׳ס Botytmu iga ̂יניננ •יר םפוחי <1, פוײדער. םינ׳י *ח טורספנס• ym פ*י ירפם̂ע םו» jw*n •ימוו M• ירײפמו נרײר̂י •עגתרגס״ מכען <t מרנמו מ

יאחד. 50 אימד מגרינחנם
לם sgn םסוי די ^רי̂י

im ni r l, ״]jidiw d y בעסטע pogofctn• װײדזמ̂ע pvu rm r>v*w ב*ײימ • םײנס ססול וןזייומו <frtns חנר ■יז ♦דס •
ח ,tמרוז איז סינער טאר פראפעםיאז נוסצ •  nr י

גרנצן. t• לײכם זעחד איז אויסצ̂ו
n ru m a #ל*ס ו»יס איחי אום ׳••־אל, «פ«יי«י •ימד איז וחנריו נעממו וואם יעס*נ* 

pwiogp ir פיםסגזזנ די וײנען rm יײגם^ vun וײגמ זיך אויקיארמו •ארץ מריננוגנען צי r w אגתריקא איז tv rm איזנדיײ אנײדעו אוז פעאיאנם •אדפוימו •iaMTOv
______היאסין. איזאזחונמ מאג

ו ײ ו 3סשש אונזצד איז דצסאנססתישאז | mm ױײן יאר •jnwnier
ל ע ש ט י ו ם נ י נ י ױ ע ל ד ח ן ק ס

J&10 זויסקאגויןיארק. נױ סטוײט. טע37 «וצסט 16

ם4לאור)ר פון פרעםער
 האם דעפארטטענט פײער רער m באכמןס ירערע או ואגט

 וחוחת ני® «מר עסלאד1וױיער־נ קיץ ד*ם געזעץי. א נעמאכט
 םרז עם שםאסען, בחוגענחן אגדערע *דער חאיץ אױף וװג<ף»לאגען

פייער־יחן•. חרבאוים ױץ
ir םיר * n  nytttg oop'oytom p3gn־pwne ty •jnono וועלװעמ 

o נאר !יכםינ בעלױויייע און •לאש n פון פארלותנ o n פיתר JUfoem an 
gm ײעלמ סםיילם, •לםע די agv אין ogn 1איח אוינ  pigTrym  tar*t 

tvivp ,r»gn 1סי mo oy נאו ם־הסעז אײר o n ניתם m n איהי־ »ח eon 
P m גיס gn״t סו־אבעל .oigepnoj'g y]«p tie

»tyiMpt** in ײל• <ײ« יי 1«י איםןרס »ויד »jmeengBrngy^ an t 
o אינקימ בעספוע די אויך חאבען םיר rrg e דן םארקעם. י

תאטאאני ירעםבארד װעלוחזם און פלאש אםעױקען ױ
v סמא 16I7V9 ®עדעאןןך יארק, גיו עווענװ, פינפמע 821 m  pn

m m* 4יי«> <י«ידפ



Hnwtom מחװש יייד ח*ט עם
 סן־ אזן־דער ntssvn נרוחנר םענעדזשער

 iwrrtr* םאר סאנתדאס «י*ייםט״מר
 IWTHM ,ivevver םאראיינינטינ די םון

 <עיתד אױםנןנונמז איז וועיכער טאםאם,
 אװאיימ אוםבא׳פתײבלינער אן םיט רען
באנײסנתרוננ. סינוטעןײאמער און

 םיטיננעז ענטוזיאםטישן און שעהנע
 אוין זיינען דרעםטאכער און סלאוס־ םון

 וועבםטער אין נעװארען אאגעוזאיטען
 ויענד דער אין און פרעםער רי םאר זזאל

 לסקאלם די פון םיטנליושר די םאר םקול
.91 און 66 ,41

 אל• דער און אײנמפייט די אז טרײסט,
 םיט «ורית- װידער סופט ענםודאזם םער

 דעם אין איך־ חאב נעפאד טענ עםליכע
 וייחנראױם־ רי ביינעװאוינם 3vn זעלבען
טןן אונזער םוז לענוגנ  תאמשם־נײםט אי

 םאר באנײסםערוכנ ױנענמיכער רי און
ײי נעוועז איז דאם אידעאלעז. אונזערע  א

 סאזיא־ דער םון ןרעפענונגכדםיםיננ רעם
 הײנטינער דער קאנװענש,!. ליסטיעער

 פאי־םיטיננ נאנייםסערטער פראכםםולער
 דאם כאװייז, נעםטער דער מיר סאר איו

 ביוי־ "|P נעוו*ן נישט איז םיטיננ יעגער
 רער אין נעהען םיר אז נ%ר *ופ»ל, •זער

בארנ־ארויזי״. וױרפלימײם

 םאציא־ און ארכײםער דער פון רעדנער די גריםט כאגײםםערוננ }*®ורסדיגע
 הייז. אפערע םאנהאטען טעםפעל, םעקא אין באװעגונג, ליםםישער

 חיד־ מארים — חאלס. אנדערע אין און האל װעכםטער ױניאן, קופער
שיפליאקאװ, י.׳ פענקין, דזש. זינםאן, םארים םאםאם, גארםאן קוױט,

רעדנער. די צוױשען האכםאן דזשוילום אוץ וױינבערנ י.
 םון ארבײטער טױזענטער ןועחנדלעער י

ם מי דעכ דינסטאנ, האבען יארס נױ ג
 דיזען פון בירגער אלם רעכט א האבען
 שעד־ אלע געגען יראטעסטירען צו לאנד
 אםעריקאנער דער םון האנדלונגען ליכע

 דע־ אדמיניסטראציע. איהר און רעגירונג
 טאנ אין הײנט, איך פראטעסטיר ריבמר

 םארםאלנונגע; די געגעז מאי, ערשטען םון
 אינ־ די דורך טרײד־־ױניאנס די אויוי

 גע־ שמאך א זײגעז וועלכע דזשאנסשאנס,
 םאר* א און םעגשהײט םרײער דעד גען

 קאנסטי־ אמעריקאנער דער געגען ברעכען
 זײנען ױניאנס טרײד אונזערע טוציע.

 אין אינסטיטוציעם שעחנסטע די נעװארעז
 םאר־ קאם\י זײער דורן האבען און <אנד

 װאס טאדערוגנען, מאי געוױפע וױרסייכט
 יאחי דרײסיג פיט האבען ארבײטער די

 סאםםס־ זײער אויוי אנגעשריבען צוריק
 וײער װעילען ױניאנס די^טרײר םאהן.
 ניט םיהרען װײםער פראגרעס םאר <ןאמוי

 אמעריגןאגישע די םון זיך אפשרעקענדיג
 ״אינ־ נאםען דעם אונםער נאגאיקעם

דזשאנקשאנס.״
 סאר־ ד.אט װעיכע מילחםה, יעצטע ״די
 האט מענשעך<עבמנס, םיױיאנעז ניכטעט

 װירקוגג. גוטע איהר געהאט אויך אבער
 װעיצ־ רעװא^וציעס, ארויסגערוםען האט זי

 געסרוינםע די פוז אפגענוםען האבען כע
 געװאר־ זײ און הרוינען זײערע הערשער

 אבער האט לײדער ארײן. םיםט אין םען
 באי טײער דערפאר ארבײטער״קיאס רער

או צאהיט.  א סוםט רעװאיוציע יעדער נ
 רעאקציע די איז לײדער און רעאהציע,

 אײ־ אוגזערע םיז ארויסגעסומ^ןן םײיל צום
 עמםענטען געװיםע און רײהעז, גענע

 אוועקנע״ אונז פון האבעז אוגז צװישען
 אדבײטער די װאם טײערסטע ראס רויבט

אײניגקײט. די — פארםאגעז
א מיר םאר אבער איז זזא< ״דיזער

 ארבײט״און די געװארםען םאי, םען1
 אינטערנאציא־ רעם יגעפײערט ®אסט^יך

מז א  איז ארבײטער־סיאס. פון יום־טוב צ
טרײד־ איע וןאבעז האיס *רויסע ־ווזועגןי

ח או ■*נרמיי די’ hit ויוי
P R IC E  8New York, Friday, May 25, 1928 די מטאגס  !או־טײ םאציאייסטישע און'

 טא־ רינג, ארבײםער דעם מיט ׳ןוומםען
 איבע־ םיטג<ידער. מחנה זײער ציגיוירם

Mn שטי־ ױם־םוב׳דיגע א געהערשט חאט 
 רעד־ א<ע באגײסטערונג. נרוים און סוננ
t o מיט געווארען אויפגמגוסעז זײנען 

 זיײ הא<ס די אװאציעס. ענטוזיאסטי^ן
 םארשיידענע ם«ט אויסגעםײלט גזןווען נמן

 םארשײדענע םזן עיעמענטען ^רגײצועז♦
ם  אמערי־ ־נאציאגאייטעטעז. אח ױג^נ

 סיאװען און דײטשען אידען, איז
 אםת׳עז אן געגעבן טאײפײער חנם

 סיפר און באראקטער ׳אינכמתאצי^גאיען
 םון אינטערנאציאנאהיטעט די גאייזירם

 רעדגע^ די װען ױם־״טונ. םאי עוישסען
 און מיחמות געגען •ראטעסטירט האבען

 םאי יעדעס ךײ זײנעז אינתשאנסשאנס,
 אויסברױ נײע א<ץ םימ געװארען -באנילײם

ן  םויזענ די םצד גאגײסטערונג פון מ
 גײסט דאזיגער דער אנםײמעטער. םער
 — םיטינגען אילע אויף געומרשט וזאט
 םאנזזעטען א׳ין און טעמפעל םעקא אין

 1אי און ױניאן קויער אין חױו, אומרא
 ^יבאר־ בראנזוױלער אין חא?, צחנבסטער
 איבעריגע די איז װי גוט אזוי *ייסעאום

 בא- און פײערליכען ספקציעיל א מאיס.
 דעד געהאיט זזאט םאריױף ^ײסטערםען

 װאו הויז, איערא צןאנוזעטען אין ^יטינג‘
 אוז ?יאוק די םארזאםעילט זיך חאבען .עס

דדעסם^כער.
 געװען איז וזױו אפערא גרױסע די

 ברעסע< ^עצטעז צום בת ווויםגעפי<ט
 זײן םארגוטען האט *אקא< יעדער ,•<אץ.

 האבען איבעראל סעקשא(. ־אמעװיזענעם
 גע־ בא<ןאנטע ױם־טוכ׳דיגע גע<ויכטען

 דרעס פון און נא<ערים די מון :^נםער
 באק־ די םון און ארמטגמר פון סױרקאינ,

 דעילעגא• די ג^זעסעז זיע*ן עסיװ»ו סעס,
 געפײ װע?כע ,1»טוענש*9 רער צו סאז
 וועג אויפ׳ן יאר^ נױ אין שוין זיך נעז

 ערעםעגס איז םיכױנג דער בא^טאן. חײן
 ארבײטער־ עז6^אסאג דעם םיע נעוי#רען

 געשיילט ״אינמערגאציאנאל״ דער #<יד
 זײ־ טענער די ארקעסטער. שייער׳ם םון
 דעם םון געװארען אויםגעכאיט נ<ײך גען

 ■ראלעטאי די און עולם טױזעגט־־מעייגען
 איבער׳ן צוגאסען זיך האם הימגע דישע
 סיג־ רעם געגעבען און ד״אל גרויסען ךיזיג
 םאי־םייערוננ אימפאזאגטער צו*דער גאל
 יארקעסאר״ נױ םאראײניגטער דער סון

.. . ג^מערשאםט.
 טשערםאן דער שי«לאקאף, ברודער

 םאײקאםיטע, םאראיעיגטער דער סס
 די ערקלערם װערמאר תורצע אין האט

 בא״ און מאי״םײערונג דער פון באדײםונו
 דעם וועגען אפנעשםעלט זיך ווגדערם

 דעם סיר םײערען יאחר דמם אז סאקט,
 סיט צוזאםען םאראײניגםערהײם מם־םוב

ר דער מ אנ אדנײםערשאםט. יארקער נױ ג
ru באגײםטערםע שמארקע א n האט 

 ירעזײ וױינמלנ, י. גענאסע נאחאיסאן
pa M h םרעפ״ זײגע און רינ^ אדבײנמר 

 מאל יעדעס ?יינ*ן ןודססיחרונגמו
r*T גייי^8ג O א«• עגטוזיאסטישע כױם 

 וחנל־ דנםאן, *חנזימנם .מדיסמנגמט.
 אינםעחד זעחר » נ*וזאיםען חאט סנר

jn סאנסע jrn a p גע״ אויפגעמםעז איז 
nrifn ם  אוואציע. לאנגמר ׳םיטטען א סי

n w tt ̂רעם פאל• גאזאגס אר ^אס ̂גד

 און קאנװענ^אן דער בײ װערען נירט
 רעםערענדום• א דורך װערען ערװײלט

 ל, M דער פון םיםנלידער אלע םון װאוט
 קאנדידא״ אלע םון נעםען די י. .n ג.

 אטײײנינסטענס באסוםען װעלכע טען,
 וחד וואס שטיםען, די פון םערטעל אײן

 ארויטגעשטעיט זאלען א&געגעבען, עןי
 האנדידאטאן אלט ־באלאט אוים׳ן ווערען

עםטער. באזוגדערע זײערע םאר
ײ| זאל עלעמשאז דער .3 ״סעיןשאז  ז

 װאם סאנדידאטען, די ;באלאט א דורך
 שםי־ צאוזל נדעסטע די באקוםען וועלען

 ערװײלט. װעדען עריןלערט זאלען םען,
 סאגרידאט, 1 בלויז פאראן איז עס וועז
 תאנדידאט דעם םאר שטיםעז טען זאל

באלאט. אוים׳ז ,,געגעך״ אדעי ״פאר׳״
 עד״ זאלען באאםםע גענעראל ״אלע

 זײ און צײט יאהר 2 סאר װעךען װײלט
 עםטער ד^גרע אגהאלטען קענעז זאלעז

 געזעצליד װעלען נאכםאלגער ׳ױיערע כיז
<וערע|• אינסםאלירט און װערען ערוױילט
 םארהומען זאל רעפערענדום ״דער

 האנוחנגשאן די װי דעם נאך טעג 30
שליטען. זיך װעט

 א עתױילען זאל ?ןאנװעגשאן די
 פארטרע־ דעלעגאטען, 25 םון קאםיטע
 גארםעגט ליידים םארשידענע ךי טענדיג

 רעפעחע• דעם דורכצוםיהרעז םענטערס,
ט/ דום אז װ

 ױניאן אונזער אין הארמאני אז יארמ, נױ
 עגדערונג אן װען װערען געשאםען סען
 םון עלעהשאנם די פון שארםע חוד אין

 סעהר א ווויןי באאמםע גענעראל אוגזערע
 געםאכם װעט באזיס דעמאקראםישען

 צו צילט ענדערונג אזא ראס און ווערזנז,
 אינטעדעסעז די אמת׳ען דער אין דינען

 און מעםבערס, אונזעדע פון װאלזײז ־אח
און צוטרױ, זײער געװאונען װאלט עס

ל.}ג. א. די דאס אמבאטראכט, אין
 ארבײטער פראגרעסױוע א אלס י. וג

 פראפאגאנ־ אימער האט ארגאניזאציע,
 רעסאפרא־ םעהר א ערמוטיגט און דירט
 גלויבענ־ םארװאלטונג, םון פארמע טישע

 באאםטע צו גענעבען םאנדאטעז דיג.דאס
 שטעלט מיטגלידערשאםט גרויסער א םון

 װיר״ םעהר א אויף באאמטע די אװעק
!אזיציע, דיגע

 די דאם באשלאסעז ׳דאדום עם זײ
 םון סאנװענשאן צוױי־יעהרליכע טע19

 םעק״ די אמענדירט י. װ. ג. < א. דער
 םון 3 ארטיקעל םון 4 און 3 ,2 שאנס

 לעזען זיך זאל און קאנסטיטוציע דער
:פאלגט װי

 גע־ פרעזידעננן, דער .2 «,סיע<ןשאז
 :ע״ און טרעזשודער סעסרעטער, נעראל
גאמײ זאלעז באארד עסזעקוטיװ נעדאל

תאנװענשאן ;ר
 איו עס םחנזשותר. םעסרעםאר י«<ם1ר*

 םאלווא־ נעוו«רען ערוועהלס װידער אױך
 װײס־ ערשםער דער אלם ניגפא, םארע

 די איהם םיט *אאםען איז פדעזידענט
m u באארד. פריהערדינע

 ם«ר• א געפאלען איז נאכדעם ̂יײך
 נעומזע־ שלןזימער, מנ. נר. tv שלאנ,

 דעלזד 1אי יוניאן תר פיז פחנזיחננט נער
 זאל קאנוחננשאן בײם 2 יאשאי פח נאט

 מײם־פרעזידענט אלם וועחנז ש־וועחלם
 tvsyn <װ אויפנאבע ם*ע*י«ער דער םיט

און דער איגער אױםזינם פולען

 פחר 3b לאקאי פוז ברעפלאזוער דזש.
 THPPb װאנדער, הערי, אח יאשפל מרם
באארד. תשויגט נױןאןימר דער פון םאר

 סאנווענשא!, דער קון שליס תר אס
tiW זיר וז#ט וואם ho’w םאר־ » טיט 

 פאגםם־וסטי־ איא r« םראנם אייניננמן
 *»ישען ארײננעכראכם חאם נוזזות, ות
 באגיים־ אוםנעתױערע אן םיםנלידער די

 נעווען איו op ענטוזיאז̂נ אה םערוננ
 חנר־ און עמואר̂ן האט םען ווי םקחר
̂בען פאר ס»ר ענטודאםםי׳מ רי זיר ה

)S ויי■ (*לוס .

 טיט יאיס נױ איז םיטואציע דרעסטאמר
 עדוועקל־■ נײ די כדם איז *ר״נסיםען זײן
 םאי־ אי«ט זײנפן װײם־פרעזימנםען טע

 אין כוחות האנםםרוהםױוע אלע אײניגט
 האפנונ־ גרויסע ניט דאס את יוגיאז. דער
n גען״  tv נעטען אי«ט זיך וועט יוגיאז 

 נע• באלד ומט או| ערחאיען שנעל
 ט»כט שםאלינער איחר »r ותחןן כראכט

שםאלץ. און
 ?אנװענ־ דער םון נאשלוס דעם לױס .

 וױים־ 2 גאו צממקוכמן אױך זיינען שאן
:זײגען ערוועהלםע די און פרעזידעננמן

 צעשפלי־ « סים ענדיגמ זיר זאל זוןגשאן
 פון כוחות האנסםרמטיגת די פון טןרוננ

 זיך וזאט אויםנעלאזט ■ יוגיאן. .דער
קאנ־ די :פארימחרט משיכטע די אמר

ept ipnnr חאד־ שןחן, געענדיגט זןך 
 פולשםענ- םיט אזן ,rnvmr ײח םימיש

רײחען. tm*״די איז אייגינקײם ויאני
 ovn קאנוזיגשאן מי פח שלום ושי

 בימ נרױםארסיג *אתעשםעיטא זיד םים
 ו די אייניגקייט. פיז בריזשרליכפייט, *יז

ימ די «ן איינמן נןםיג* חאמן דעל׳מ̂י

 די 0אושציכוי< נלזיבען » םי# אח
 אכאד איזזר «וז איחר גרע»ש far יוניאן
מן שטאלץ. יי

 אײנשסיםינ איז זינםאן פחנזימגט
מר  •ושזײ א«ם נעוואחגן *חאנחלם וױ
בא־ און אינםש־גיישאגאל תר פון חמש ם רו א װ

ד א ר ו ד איז ג

זיגנמון ®רעזיחןנט מון אונטעתעשריבען די קרעען עקזעסוטיװעם לאקאלע »לע
 דער אויםער און איז עלעםענטען רענדע

 באפוםען tpJpt באווענוג^ טרײדײוניאן
 *נזװשליםען װידער זיר נעלעגענחײט די
ר אן יוניאן, ת

 דעריבער דיערע; לאהאלם אונזערע אלע
 אננע־ דער אויוי נעמאכט אױפםעדהזאם

 רעגיםט־ די ווענעז רעזאלוציע, נוםענער
 ארײנצונעהכמן םאר נאדינגתמן ראציע

 וועצ־ ױניןון, דער אין ארבײטער אזעלבע
 :םאלנם וױ וי מיאעזט

 לא• אלע דאם באשלאסען עם זײ )1.
 זא־ אינטערניישאנאל אונזער םון קאלס

 ס*נ• חנר נאר *ייט פאםינער » אין לען
 םעםבערם םאר רעא־גסטייטען װענשאז

 וײ־ װאם טרײד, איז א^בײםער יענע אלע
 נדטנלי׳ קײז םאםענט איצםינען אין נעז

 רעכט »לע םיט ױניאן, דער אין ניט דער
 בא««ח• װעלעז ■זיי װען •דיװילעגיעס, און
 לאמאל «ום רױם ?אויטא פער די לען

 דאם .1927 טעז,1 דעם יאנואר זיגט
ד פח טאג . ipd*1 דעם זינט חײםס,  ח

 אןיא תל ניט איו דאס ניםטד»*יע.
מ איסײגמי, אזעלנע ל ת זין מפעען ו

•) «•*•«ױ

 דעי אן אגמנשלאסען ניט *וריס נאך
 .־וי זיר לעזט םאניםעסם דער ױניאן.
:שארנט

 באםטאי, אין קאנװמנשאן אוגזער ־
 נ׳ד נעשלאמן וואך לעצטזנ איז וועלכע
 tv חױאלוציע, » אנגענוםען חאם װארען,

 נאשעםשינט זײנען וואם ארבײטער, אלע
 זײ־ און םר״ד, דדעס און סלאוס דער אין
 סאםונים• די פון נעווארעו פארפירט נען

*עשםע־ אגדערע און םאדלויםחןר טישע

 דיזז ענדע איז נריף םאלסענדער חןר
 •רעז. ין1 נעיואחמ ארויםנעשיפט װ*ך

 פין םיטשטימוננ חנר מיט זינםאין, םארים
 ב,וארד עסזמסומיװ דושענעושל נייער דער

 יייז לאקאלעז, אינםערנע׳שאגאל «לע *ו
 םון טימנלידערשאפם *לגעט״נער דער זו

 נײער חנר איז בריןי רער יוניאן. דזר
 סאנװענ־ באםםאנער דער םון מאניפזןפט

 דרוים־ אי«ט גיז ג*ר די מאפ ש*ן
זיך חאבען וואס ארכײםער, שטעומננדע  רעניםםרירען אױך שיק זיך קאן םען

דעי. דעקאריישאז פץ װאך דער פ«ר
אעעחוי־ שוין ה*ט זון פריחליגגס מ

 פון מרג העכליכע די איבער לײכםען בען
 אפנעוױשס און םאונטענם רידזש נלוי

 זמל־ די ווינטער. פון םימניט לעצטע רי
in ,בוינמר די אױוי בלעטער די נרינען 

ipopvn אוג״ אין נלונמן שפחנפ די און 
 די װיחנר. שויז נליומן חויז יוגיטי מױ

t n n n w א״ננע־ םאיעח זייערע םים 
ro n sn צוגענרייט שזין זײנען תסם 

 nov? די אויפחאל* זומרדיג«ן פ»ר
 «ױ משםאפ וױחנר שױן וחנחנן סאכליפ
 פיײייי־ די און mvMn יי פאר מגריים

 «ל׳נ \ױ װאלען משטרייאונמן אא לוגנןן
 אתגמרזזוזלס־ און איעזערעםאנמ זיין נשל

>nijt» «ffm  » .t> חאמז«יד נאוומר 
un חנגיססריהט  i w ד ײיפ שנווויו » 

שויז W םיו און  חמיםםדיחנן אויך יר
י  «לע חד. דײאיײשאז פיז ײאר ײר »

 תייז יוגיםי אממר jwtm אעפאוכאששט
jv e v n  tio HP עדיד פון אפים אין 

j פײשאנאל  j« ib eiv«H און וועםס

 אװאלער אן אז געװארען, בעוױזען איז עס
 וױ״ני־ םאדערט און גוט ברענט כיגארעט

 דעם פון רױך דער ברענען. םאר לופט גער
 ער א^ער אפגעקיהלט ווערט טאבאה
. מױל. אײער גדײכט

אן םע ױני מ א א ך באראםען כ ע די וועגעז זי טינ כ קטען. װי ען װאם •ונ פאר־ װעי
 םים כאלעבאםים די צװישען קאנפערעגץ דעד ף־ף

 חשאינט יארקער גױ דער פון םופערווייזער ^זיגגער,
פיהרער. ױניאן n םי® אפיציעל םאל ערשטען צום

חויןטזאכ־ זיך חאט קאנפפחנגץ די
 ײ*ם םר*נען וי סיט .באשעפםינם ליד

 אויוי וימרע פאי»אנדעלט דארפפן װעלעז
i n ממגאטים די סיט קאגפמרענץ 

 םאמעמוםען איז עס פר״טאג חײגםינען
m r v איגחאלטםרײמ rotpon און 

u די tevm גפפוסען איז iv nt -אײנ 
 אונזער פון הײסלימר«»־שסיננדינוננ

קאנפש־ענץ. רער ביי פודזשולסוג{
m אויוי n װײם זיך האם ^נפ^חןנץ 

 ערשםין «ום •wwtjw .3 •רעזיתנם
 באאםטע ױ מיט ojptpjva אפיייןל סאל
כאארז־, תשאינס גיו־ישרקןר חנר פון

 וישנשד אינפארפירט איחם flnyn וחנלמ
a n און ארגאניזאציע פון\ער ?זשטווגד 

t)m  jn m ברר *מלןנענחײטען. יונישו 
 דער אן אי«ם -פת »י< של«זיננ«ר גשי

 חשוינם יפיפינר vj jun פון תרײסו«וױן
an וועט nv נאא%ד  tvavn סאנ־ פולען

פאחריכגיס אינהאלט  קיה־ א אייר גיט מיוראד פון מעלה דיעזע
 ברע- א אהן רױך ערפרישענדען אן און לען
 םײג־טע די מױראך האט דעם תוץ א ניננ.
טאבא^ טערידשע חפטיגםטע און

 יײ3אר דער ovn נמוי «דשטער
 נענע־ וועים נטנמר m פח ו

נעײאריגן איז אןן גשסח מ<ע
 סעפחד דזשענעושי זימ»ן, ירעזיחננצו

תר טפו מ ■M.Jtry*nmי נטראף, נ
1< ,ivosvn wnpj«ײם*פרפימ

לפהיל און דיםטריסם טלע און ומגמר
.BimiM W

^ ת מ םו ע ד ט אנ
 אזא אז נים, איחר ט3נלוי

 עט־ װערטח איז םינאחןט
םיסר אנדערע וױ באקם in םעהר םענם לינע
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*3%^ י׳י״ממ וײ רזימדס םינארצנתו, רויסנרס ותלמר

ײי מוסמס •וו נים ס»י  וויינא •רונירפ חײוחיייירענוע. «ו א
 1*ײ <חנטמ *ױמז אײגימ ^rwm תחז ותם איחר »וו •יוראד
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