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iw* םאר סאנתדאס «י*ייםט״מר r r t r 
 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
 תאמשם־נײםט איטןן אונזער םוז לענוגנ

 םאר באנײסםערוכנ ױנענמיכער רי און
 אײי נעוועז איז דאם אידעאלעז. אונזערע

 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
דעכ דינסטאנ, האבען יארס נױ גמים

 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

 א סוםט רעװאיוציע יעדער נאו צאהיט.
 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

 איז ארבײטער־סיאס. פון יום־טוב צאמז
טרײד־ איע וןאבעז האיס *רויסע ־ווזועגןי
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 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

מר דער 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
^8ג  א«• עגטוזיאסטישע כױם r*TO גייי

סמנגמט. מדי ם . מנ  וחנל־ דנםאן, *חנזי
 אינםעחד זעחר » נ*וזאיםען חאט סנר

jn סאנסע jrn a p גע״ אויפגעמםעז איז 
nrifn אוואציע. לאנגמר ׳םיטטען א סים 

n w t t פאל• גאזאגס אר ^אס ^גד^רעם

 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
 זײ| זאל עלעמשאז דער .3 ״סעיןשאז

 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,
װאזט/ דום

 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
. נר. tv שלאנ, נ  נעומזע־ שלןזימער, מ

ר פיז פחנזיחננט נער  דעלזד 1אי יוניאן ת
 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.
ם  THPPb װאנדער, הערי, אח יאשפל מר
אןימר דער פון םאר ױן באארד. תשויגט נ

ר אס  סאנווענשא!, דער קון שליס ת
tiW זיר וז#ט וואם ho’w םאר־ » טיט 

 פאגםם־וסטי־ איא r« םראנם אייניננמן
ת  *»ישען ארײננעכראכם חאם נוזזות, ו
 באגיים־ אוםנעתױערע אן םיםנלידער די

 נעווען איו op ענטוזיאזנ^ אה םערוננ
 חנר־ און עמוארן^ האט םען ווי םקחר
ס»ר ענטודאםםי׳מ רי זיר ה^בען פאר

)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 

מט או| ערחאיען שנעל  נע• באלד ו
 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
ר מ קאנ־ די :פארימחרט משיכטע די א

e p t ip n n r חאד־ שןחן, געענדיגט זןך 
rn ײח םימיש v m r, פולשםענ- םיט אזן 

אני t*״די איז אייגינקײם וי m .רײחען
 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
fa יוניאן r אכאד איזזר «וז איחר גרע»ש 
מן י שטאלץ. י

מגט  אײנשסיםינ איז זינםאן פחנזי
ױמר  •ושזײ א«ם נעוואחגן *חאנחלם ו
ר פון חמש בא־ און אינםש־גיישאגאל ת ם ו ר א װ

ד א ר ו ד ז ג אי

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
ו  םון טימנלידערשאפם *לגעט״נער דער ז

 נײער חנר איז בריןי רער יוניאן. דזר
 סאנװענ־ באםםאנער דער םון מאניפזןפט

פ ש*ן א  דרוים־ אי«ט גיז ג*ר די מ
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

רג העכליכע די איבער לײכםען בען  פון מ
 אפנעוױשס און םאונטענם רידזש נלוי

 זמל־ די ווינטער. פון םימניט לעצטע רי
i n ,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 
r o n s n צוגענרייט שזין זײנען תסם 

n? די אויפחאל* זומרדיג«ן פ»ר o v 
 «ױ משםאפ וױחנר שױן וחנחנן סאכליפ
י פאר מגריים ־ די און mvMn י ײייי  פי

מן אא לוגנןן אונ שטריי  «ל׳נ \ױ װאלען מ
 אתגמרזזוזלס־ און איעזערעםאנמ זיין נשל

>nijt» « ffm  » .t> ר מ אוו ד נ «י  חאמז
u חנגיססריהט n  i w ד ײיפ שנווויו » 

ז W םיו און י שו ר  חמיםםדיחנן אויך י
י ר »  «לע חד. דײאיײשאז פיז ײאר ײ

ר jwtm אעפאוכאששט מ מ  תייז יוגיםי א
j v e v n  tio  HP עדיד פון אפים אין 

j פײשאנאל  j« ib e iv«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

פאר־ װעיען װאם •ונקטען. װיכטינע די וועגעז זיך באראםען כאאמםע ױניאן
 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
י סיט .באשעפםינם ליד  ײ*ם םר*נען ו

 אויוי וימרע פאי»אנדעלט דארפפן װעלעז
i n ם די סיט קאגפמרענץ טי א מג  מ

 םאמעמוםען איז עס פר״טאג חײגםינען
m r  v איגחאלטםרײמ ro tpon און 

u די te v m גפפוסען איז iv nt -אײנ 
 אונזער פון הײסלימר«»־שסיננדינוננ

קאנפש־ענץ. רער ביי פודזשולסוג{
m אויוי n װײם זיך האם ^נפ^חןנץ 

w .3 •רעזיתנם w tjw• ערשםין «ום 
 באאםטע ױ מיט ojptpjva אפיייןל סאל
כאארז־, תשאינס גיו־ישרקןר חנר פון

 וישנשד אינפארפירט איחם flnyn וחנלמ
a n ער ?זשטווגד  און ארגאניזאציע פון\

t)m jn m ברר *מלןנענחײטען. יונישו 
 דער אן אי«ם -פת »י< של«זיננ«ר גשי

 חשוינם יפיפינר vj jun פון תרײסו«וױן
a וועט nv נאא%ד n  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
ר m פח ו מ טנ  נענע־ וועים נ

<ע נעײאריגן איז אןן גשסח מ
 סעפחד דזשענעושי זימ»ן, ירעזיחננצו

ר טפו ת מ Mי נטראף, נ .J try * n m■
1< ,ivosvn w n p j«ײם*פרפימ

ר מ מג לפהיל און דיםטריסם טלע און ו
.B im iM W

^ ת מ םו ע ד ט אנ
 אזא אז נים, איחר ט3נלוי

 עט־ װערטח איז םינאחןט
i םעהר םענם לינע n 

םיסר אנדערע וױ באקם
f  eo n

ײט/ ב9 נוםער גערעכםיגק מ ח  אױפ יגםמן03וױ n פו| ת
miuvitVTVOt'V ־נײסעי*

i *ימזשײגמ^ םיק טאיו n  tv
ovn און גרוים* געשפילגדס

r u m »ר ישל מ א י ן  סאמי ז
ta*wm אין *Dtrur אין ovn 

m v tn  m o » m  w [m m 
n u .ען ײמזננ  * ממנס־טד

ס ס ^ עםי־ סלס את) פלן ^
t r n  W לאנד m״ v o n v,> 

.n s  nno Mwot mmrmr

 אויגעז רי אין יצםד .3
מאומןאוױץ. ,

 ־י- בריןי״^איממן .4 זײט
האליש•

 יעמ ̂אנװעגשאן .5 זײס
 עדיטארי^ם. .6 !ײט
— «עגעס now .7 49זײ

םש. — חלק ארבייםערם
 בילדןנר און אייגדריקז קאנווענאאן .8 זיימ

דעםכימר. «. —
וז. דר. — אינדוסאריע קלײדער די .9 |ײט

wina
 (ער• ערפאלג זוכ« װאם םײדצל 9 .10 ײט1

אעני^ חעלל — מחיומ)
 ft- 41 >1"אײגדיינמ »י! מייכ• .12 וײם

״ .; ■ קמימטמיי

זנ וױינעד״ ח.

M U R A D
שער דושענעראל םענןדז •רעזיחןסם

ח :רקיקגגאסע תחס• ארמנמ״ *ין *ח אײראיי מנםראל י
*3%^ י׳י״ממ וײ רזימדס םינארצנתו, רויסנרס ותלמר

 וויינא •רונירפ חײוחיייירענוע. «ו אײי מוסמס •וו נים ס»י
 1*ײ <חנטמ *ױמז אײגימ ^rwm תחז ותם איחר »וו •יוראד

MP וײמס וײ וײגצו. וײ נדיר״יצגד אח imp »י אימחוײגש

*w w ajn י פוםט  גיי •י  ovn <̂«V3

מ ד ח i'd anvsw ו s 
i r e i m n r r m r H

פו. ־. ס מ  ivoavn, ײ
v חי אזן י w m r jfo :

i ו l  h
# I 1 ■ ו
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w מנװענשןן מסמנןו arm  8 i m עלשםענםעו מנםםרוהםיװע אלע &ר»נס&װ
ױניזו וער אין

u ז״■ pa (שלוס
 ײ pa איגצשייים זיר אב*ן1 װאס געס,

*n > n ס*ג i n  po ,ײ*; חאנוחוגשאן 
 מים *ן1ג*װא בא״פאםעז איז דנםאז ■רעז.

i פח שמס ביים ביוםען, n אד* 
וױתחזאיט. כיעחר נאו ותגמאן
 זײנען דזדעגאסען די ווטו זאר ר*ר

 גזויוא• פאײוןילכם איז פאתאםעיט נעוחנן
מ און ;עשױיעז חור• םון חנז ך ם ײ א  ש

fH און *■יאדיססענטען rrn so •«װ* 
oHr אױסדרײן אן ג*װ*ן ז״נעז װאס 

 תאנססתקסיװע םאראײניגטע די *נבוויי
 דערפיים האבען דעיעגאםען ו* כוחות.

o n ײנינהײם און שלום םיז מאםצנמ* 
*n  pיוניאן ר; o n םאש*נם pc •װי 

i n ;אױפיעבומ o n מאםענט pc ,בױען 
 צוזאםענ־ אי* ווען םאםעגם דעם

i בײטעז1א װעיעז נענומעז n  me -פא 
 אינםפר- די פון םאדיבעסערוננ טעריעלער
isc .1ע1מיםגיי נײשאגאל iy i די זיינען 
 סצ*נעס ענטוזיאסטישע די אװאציעם,

*i פיז שילוס ביים i .געװעז קאגװ*:שאז 
m אזױ iao r, אײנדמקסםוי. אזױ

o אױױ n םח טאחפיאג *nm rop•
1 onriגע־ 1של*דגג* .1ב האט *גמנמ,1א

 גסאן ז *גט1•ד*זי פון חאגט די דױחט
w בר. װען אוז jjw ftr אויס- וזױך חאט 

 ;יעסםען םיס׳ן עס טו ״איך :גערופען
m חאבצז םטמצגממך n i נםוזיאסםײ* 

r און םצענעס ש* io i io r* •אילאדיס 
o אןגעןipm מעגטען n אױןי אױבעחזאגד 

קאנװ*נשאן. דעם
i איז דאס אט n שין צ*טעי 1*גאגצ 

i n *״>i *עיןזעתוטיװ אר1דד*עג 
i די פון און באאח-, n i s* ערװעהיטע 

:באאםטע
נינפא, ס. אוי,1בא אב. זמםאן, יס1מא

in סאקס ,1שר*זינג* ב. o s, ד דוד י נ  ח
n י11ה* יז,1ח*ר** דזש. סקי, n r i i, 
*i ט״פ. n r n p, סױעדםאן, םא&לי r r t. 

i חערדי ברעסי^ױ, n  ,in iau ,גינגאײ 
 דזש. ביאייס, םאודיס ,lyonp םײוי•

 רײזכעמ עילײאס ?ירזנער, אב. חאכםאן,
אגטאניגי. ?ואיס און

nאיגאc רי J געװא: עתועהאט זײנען
 די עטען1ט1פא צו עיעגאםעז1 איס רעז

 פוז ?אגװענ״פאנס די בײ אינטעמעשאגאל
iyi .1929 און 1928 אין ל. אװ פ. א : 
o ב. וױיס, םענני נאגיע^ איז. o n/ .אנ 

י.pםסnא ם< איז ,?אטאװס?

ווױס־שםייענדע לע8 ןו מונװענשמ דעד פון ממיפןםט דעם oti8 ל*וט נןרד עקז. דזש. נייער
״ דרעסםאמר און סמוס

)1 ויי■ pa <«לום
i n סקע־װעגעז בא״שוילדינוננ  I אונםער

3*1”.
 אונ־ פון דס1באא ע?זע?וםױו די )2
ny t ת־ צו טאכט די באקוםעז ילאסאלס 

 אלס 1בײם*1א יענע אילע איגסטייםעז
 יוױ^ע־1■ און 03n פויל* כדט 1םיטג^ימ

 1א אגגע^אסעז זיך חאבען װאס גיעס,
i n זינט יוגיאז ioo’; n  i n^ *  אויף »

סעסנעו^ אזעלכע פון *•ליתאציע אז
 םיטג<י• זײנעז װאס .ארבײםעה )3
i n םון i n טײ1■א 1*?אסוניסטיש# 

i ” io  i n  pc i n^ ױגיאן *i « ” ppi״ 
 Hp^b«mfP» װאם אזעלכע אוז ליג נ*צ
c^' די n n,* 1ש*יאמוניסם0 1דע םון 
in ײערעז חאנעז טײ,1•א ^ ;o 'o םון i n 

 געניסען צו עכטינם1בא זײנעז און ױניאן
i םיז אוז בענעםיטס א^ע םוז n ױניאנס 

 חאל־ נים 1אבע קאנעז זײ אםעקציע.1•
 וױ אנג5 אזוי אפיס, ױניאז מום <זײ\ טען
אוים־ נים וועט םײ1פא ?אמוניסםי״שע די

 מ־ב״־םער* פ>*ד װאתיישאן
 די אץ און ים בײם מײדלאך
א8 צו בערג ל א װאך.־ א רד

 ײי י^וחו דרייסמ און עטריכע עױן
 זיך באנוצען סדײיזזך *רבײםער אידיישע

 װא־ די זיי נים עם וואם אפער םדעם סי
 *רבײ• אידישע םאר םאםייעטי קײ׳שאן

 ײא־ צװיי » האבען זײ אח םײד^אך םער
 א דאיאר אכם rt װאהייעאן מנדינען

 oirn הײזער, ןווױי די pc איינעס אין וואך
םארמאנם. נעזעי׳מטט די

פרא־ פאר נ״ם איז אונםערגעמוננ ךי
 אזוי נערעכענם ותרט דערפאר און סיט

 חייזער ניידע וואס קױזענדינ ניט ווײניג
נוםע אח נאתוועםייכקײםען גוםע ח*נען

.pn**ar
 אינ־ בינ איז זיך נעשיגט ה^מעל א"ן

 דארט איז <ב ניאונםעינס, ימטסקיל דיען,
in« יאץ• n װיײ ד*ס און זיך, באדןן* 

n n  m לאננ בעליארט, אין זיך גפפינס 
ײ *ײ<אנד, ע אין ים. רעם נ ײי  חײמר נ

m triti tr im פארעטעלתג׳מ, גמאטער 
i n r m n ,אויר אי« עם סאארםס ip 

 איינר־כטינ־ עהנליכע אזן סאװטס םענים
נעז•

n r םיידעל wp אויםסל-בען «ין 
 אין איער נײם — זײ] וד< ױ וואו

 •י«מר בײת איז «ר״ז דער jמד די
 וואך. « דאלאר 8 — «<מר חס־ אוו
in ים־ *ום וואם בלויו «יז אונמדאיד 

do*p דאס *■p» png in דאל. 5 זזריס
io רי אין אח  — m .דאי*־

tth* n r^ ר 1זיי װי< װאס מ  אז וי
p« n *  v n m  M n  n ײ פח אײנעש 

n n  v n m m זיך in n o y m n ויאם ז ■ - • — ־* - ־ ־ ־* — •■ ־'־ ~~ י "י*"* ־"־ ' — ** * *■" 1 1 11 *'־'־־־ 1 יא1״■ 'n> pm m mmmt 1 סג im 
M m נייסןמ.און ten  onn ו^ניר־ 

5 n »  h m n i m m ו י jג r m m t 
w  no ןדי מימנליך אוסאן* v tm

iy געגען p'op«o 1איח געבען i ייד•1ט 
 די אז יצאנג, אזוי אח כאוועגונג, ױניאז

^ן נים װעלעז 1בייםע1א דאזיגע ה ם  אוי
i םון קןףינ1וו* א זײן צו n דיקטאםרי 
i סיז n א םײ1•א 1קאםוניסטי^עnר 
אײדד»*נסים. *1איה םון

o םיט אײנקיאנג איז )4 n אויבען 
i באמלום, אננענוכיענמם n : n זיך 1מי 

 אונזער םון באאמ־ס *?זעקוסיװ אל* צז
, אי ^ ײ ת ע ט ג  זיײ אויף זאלען ?יי אז אי

tnאג איעס אופז אימענעם עד w i און 
 די *ז1ימיאניזי צו כדי חאנד^ען, באלד

in 'יעדגע n  זיײ װאס 1שוו*סט* pא 3
*1אונזע םין געורארעז נעז

ײהען.1
in n o געסט1םא !1עי{ןסט* אח 

o ניט n ^ א  יע1אינדוסט 1*אונז אז פ
 מיםגעמאכם *ן1יאה <עצטע די איז האט

 ײ1? 1דאזיגע ער1 יזיס.1? ישױלקליכעז א
 יע־ םאר געמאכם םעג^יר מם האט זיס
i םוז שונא איז יסט1אװא:טו דעז n אר־ 

 וחנל־ באןועגונג, ױגיאן ײד1ט טער1גאניזי
i 1*אוגט ט1אדי1פא 1*כ n םון מאס?ע 
• עז1פיה1םא צו ,1עװאלוציאנ*1 א  אוכדש̂ו

 ?אטונים־ ?ײנע םים און 1בייטע1א דיגע
 אונ־ אין כאאס א שאפעז צו םראזען טייטע

ױגײאז. זער
 צװייםעצ עום הײן אונז 1םא איז עס

 אונ־ פון םיטג^ידעספאפם די דאס ׳ניט
 ייד1ט אין 1בייטע1א ע5אי און ױניאן זער

 םון יג?ײט1נויטװענ די איצט אנעחןמנעז
 זאל װעלכע אמאגיזאציע, 1־קע1עטא »

i ?ען1שטא1פא 1*1װי n אײנ־י ױניאנס 
jnop* 1איח און םאלט *ח ם<וס 'ii!*: 
א^.1?אנט סאכט און איינפילוס אלטעז צוס

 ?ער־ העכסטע וײ ?אנווענשאן, 1אונז*
 אינטערנייישאנאל, אונזער פון פעד^אפט

 און םאתעבען צו אלעם כודפיאסען האט
 סיר ען1פאד* 1ח»־יב* געס*ז.1םא צו

^ אלע אויוי ע מז  םימגיײ אוז באאםכמ א
i n פיז i n ,זײ אז אינםעתעיפאגאיל 

ען זאאןן ק ^ מ ס ^ זייער אוי  ־חאנט1ב
 זיך <*םינ*ז וואס ״1ם*”ב1א יענע א<» צד

i מזזוץ נאך n .יזניאז
 אוך פאחפטארקעז צוואםמן אלע 1י6לא
n*r איס־ זײנען ווע^מ יואמםס־מיםילען‘ 

 אמםע־ *1אונז* כױידיגעז1םא צו מםאנד
iron אח באיעבאטים די נעגען i n -אינ 
ייי פון ױניאן »1 שטאמען אח יע1דוסט

u איז *יאיה n 8 o o n i ק.1יא גױ איז
T > inn3 /אײעו

 באאארד *קזעקוםיװ 5א1גענ*
.tin• זיגםאז, &

ז *!*}

אמפריסא אץ דנחןױס גרױסע
 קאנגרעס״ אװ ״לײנרעױ די
דרײ ®ארטאגט וואשינגטאן אץ

כיכער• מיליאן האלכ a אא
 דא חאט ?אנגתס אװ חןרלײבחור'ע\

 ®ח קאמים* א םאו־ D>n*nn יאגג ניט
pאנגnותג*? ואכען איגט*רע\ואנטע ס 

i n 1*נאציאנאי 1*גחיס ijritpnifDi 
ניכ<יאט*ק.

 די חאט צוױק 1יאח ייסיג1ד א םיט
n *טאנעי1?אגג n 3 ” P ̂ן  םיייאו א נעחאי
̂.1אמו1ב און 1ביכ*  די פארסאנט חײנט ע

 ם*־ חאלנ א אח דױי 1איבע כיב<יאט*?
in ריאן jy a.

 חא*ט ייטעז1מאנוסק פון זאפיונג די
 זיינאז םעס1קא1יאנ װא?סען. אײן אין

 צוױי געװעז י*1צו 1יאח j'D’m מיט
 זיײ חיינט טויזעגד. פופציג און חונדערט

 אױך איז עס םייליאן. א אן1םא גען
 נאטען םון צאח< רי געװא?סען ק1שטא
יגטס.1• םון און 1כיכע

o לױט n גא?וםש געזעץ, ?אניױיט 
ע?1?אנג די א:  םון ?אייעס י1*1ילייכ ^

 אחיסגע־ װערעז װאס ׳1כיכע איע כמעם
 די ׳מטאטען. אײניגטע1פא n אין נצבען
 אויך ט1גחןסע1פא ט1װע 1ביכע צאחל
 איינ?ויפען און אױסטוישען מתנות, דװץ•

כיכעה זעלםענע םון
 ײך1 ס1כאזונדע איז כיבליאטע? די

 װיסעגמאפג/ 1•א^יטי^ע געעיכט*, אין
 וױכטיגע דא?ומענט*ן, אםיציעלע אין

 צייטוגגעז 1אםערימאנע פין יאהתאנגעז
 iyi םיז יפטען1מאנוס? ינינעלע1א און

ציים. 1עװא<וציאנעחן1 און קאיאניאלער
 זאם־ 1ביכע סיעציעלע די צוױמען

 היטספעלד״ די :םאראן דא זײגעז <ונבען
 די קאלע?ציע, יי^װישע)1(ס*אנ קאאס

 גיינצי: און ײ1ד ארום פון ״אתענטאליא״
 *,טויזענ ײצעהז11 און כיגעזישע טויזענט

 םון זאםלונג ין1ױ די ביכעו/ יאיאגעזישע
 אכציג אחם ״1אטו1ליטע 1רוסיש*
 ארום ׳ױדאאי?א די בענדעה טויזעגט

 זאסילוגג די ״1בענד* טויזענט צװאגציג
 ׳עװאלוציע1 1אנצויזישע1ם m װעגען

װ. אז. א. אױטאגראםעז
 די איין קויםם צײט צו צייט פון

 גיבלײ ?יי1אילע י1לייבת קאנגחךפאנעל
 פאד־ אײגםאל זעיטענחײםעז. אפיש*1אג
^ א ח א  באצאהלט לײברערי י1 האט י

 ביכעו/ םעט א 1סא 1דאילא טויזענט *װיי
ײמז עס וחנלכע איז  די א^מתעגזןבעז ז

o פון אנטשיידונגעז n יכט1נע חעכסטעז 
 1640 יאהרעז די צװישעז חסלאנד םון
.1914 און

 טר־י האלב א אוץ אכט איבער
 פאר־ די אין לײברעױס זענט

שטאטען. אײניגטע
i נאך n איז י1לײברע עשאנעל1?אנג 

 די לאנד אין זאםלונג 1ביכע *סטע1ג די
 נױ גמיסע די .nyi2”<{ •אבלי? ק1יא נױ
n 52 מיט ביב^יאטע? 1?ע1יא r w אפ״ 

 םון זאט?ונג *סטע1ג די האט טײלוננען
 בי־ צאה^ י1 מען האט 1923 איז ביבער.

ט כער ענ כ ^  זע?ם און יאז5מי צװיי ג
ם ר ^  טױזענט זיבעציג איז אכט מיט חו
בענחנה

ױנױוערסיטי. יעייל םח ביב<יאטע? וײ
 םאגט1םא ?אנע?טי^ט, הייװען, גױ איז

^ פינף און מי<יאז א ו  און צװיי און ם1ה
ביכער. טויזעגט אכציג
 ױני־ 1װאר1הא םון ביבליאטעק די

 םאסאטשױ ידזש,1?ײסב אין יטי,01ווע
 חונ״ ררײ און מייליאז א פארםאנט זעטס,

1 nמיט ט '•T בי־ טויזענט זעכציג אוז 
מר.

 מיט ?ײברעױ, •אב^י? שײןאגא די
 האט אפםײ^ונמז, ציג1םע איז אײז איהרע

 ניינציג און ט1ע15חו צוױי און פי^יאז א
ביכעו/ םויזענט

 -1פא לײברזרי •אב^י? באסטאן די
 םיט ם1*1הונ צ\וײ או] םיליאז א סאגט

ביכער. טױזענט אכציג און פיר
o איז n די אין זיינעז 1923 יאהר 

 ע•11םא נעײעז שטאטעז םאו^וײגיגםע
מ פיטי טויזענט, אכט ירט1גיסט ר ^  הו

 םיט ביב^יאסעקען ציג1םע און 1פי און
ביכעה 1מעה אה טויזעגט

ם איע די האבען צוזאמעז ױ ת ײב גע־ י
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 צווינ• אח זי־מז און Dinurt כםעט חאט
 \m דורכשגיםליד ניכער. םיליאן צע

 דדיי• אוי^ ניבייאטעה אײז אויסג*מומ*ן
 tm <»גה פון 1אײגװאױנ* םויזפנט צעחן

pat o צו in u n וין• ביכער פופצזןזזן* 
D inun m v .רזאן*•

o’i”< •אנלי* די n i בימנה לייחען 
io”. בינלי• אזא פון *םעז שאן גמוחוחנליך 

 an!* אויף 1ביכע אחיסנעמען אט*מ
i n s נמז טעג. סעסחנחנטעז אױף W 

i s ; i n אתיסנעםען 1ביכע דיזעלנמע 
 פאלען סיעציעיע אין 1אױס* נאכאםאל,

 שטאר* 1זעה ען1װע װאם נימגר, *”< סון
oinsoyi איועטען. םון

c ■אבייק םמחרסטע די איז n n 3 ” P 
 עד”וםס,.ל1 רידינג אן1םא אויך זײנען
ר מאםען זיר געםינען א1 ען.1צימע מ  בי

 סרײ קאן יעועתר און •איליצעס, די י1אוי
מר זועילכע לייענען און ארויסנעמעז  *ד בי

װיי.
o 1אויסע n די איז דינעז 

 -”םאח® אויך םאראז געװעהנליך חםס
 די איז זשומאלעז. און צײטזגגעז דענ*

יי.1ם באנוצעז זיי מיט זיר ?אנ*ז כאזוכער
 •אבלי* די םוז תרס נג1י1 י1 אין

 אייננ*־ אפטםאיל אויך ען1װע יס1*1לײב
w םון אויםשםעילונגעז דענט1א n ” n « o 

 ■אב^פ די פון זאלען די אין בילרער.
>”mini 0 'in  געגע״ אפט 1זעה אויך 3

y װעגעז לעקציעס בעז :n ” ri»o נעגענ״ 
ען.1שטאנ

 זיינען ים,1ע1לייב •אבילי? די 1אױסע
 ביב־ פריװאטע סך א פאראן 1יאנ אין נאך

 ס*ע־ זײנען זיי םון סײל א ליאטע?ען.
 אםע•1• געװיסע םון <ײבתריס ציעיע
n סיעס. n : s ביב<יאםעק*ז אזעלכע 
yםאחן האבען jn ” t און 1ביכע זעיטענע 
קאיעקציעס. ?ונסט

 אזוײ די דינען ייט1שפ1םא 1זעה
 לייבחד קולייטינג1סי •וײװאטע געדוםענע

 קאנט ביבייאטעקען אזעילכע אין ריס.
 שינ*נ*1ע װאס 1נא <ײ1א<* |yrip איהר

 אםאל אויס ?וםט עס װעלכע י1אוי ביכער,
 •רי- די י.1ע1לייב 1דע אין טען1װא צו

 |yjy2n יס1ע1רײב סיר?ולייטיגג װאטע
לײענעז. i'isd סוסע געוױסע א

יס8רל8פ ן8זינס פרעז.
ומכעעזאדמן m 8 אויןז י»רס ניו

 pa ארכייט אנגעשטרענגטע לאננע די
i n איז וואס אינטעתעשאנאל ptfgow 
o• אוױי סטען1»םמעה איצט ביז in n y i 

 אױסנעםא- םיזיש איהם האט זיגמאג׳ען,
 זיך געצזואומען איצט איז iy אח ט1טע

צײט. װאכען 1•א א אױוי והען1אפצי
n iזיnוועם זיגמאן גם i* 3 n n 

 באלעבאטים די םיט n*iyc:sp נאכ׳ז
 ײםאנ,1ם װער*ז איגעהאלטען װעט װאם

 זחמײשאז װאכעז פאר א אויױ עז1אפםאה
 1או זיײגעזונט א איהם וױנשעז 1םי אח

 זיך זאל 1* אז האפגונג י1 אויס יקעז1ד
 ןיינע םון זיך עײזאלעז אח אפרוה*ן טאקע

ט.”סל1אױסגעם*טע םיזישע
 -jna דאם א,1מו זאך אײז האבעז םיר
 אוז פאדגעסעז ניט זיך זאל זיגמאן ױח[:נ\

 װעקײשאן זיין אויף בייט1א ױניאז םאן
o איז וױיל צייט. n אלא ער •חאט זמען 
 געםאחחח איז i* װעז ט.1אפגעגא מאל
^ ?יך iy האט זועקיישאז א אויױ װ ר  חן
o אויןי n װעג o iso in אפצושטאטאן M 

 אױסגלײממ און שטעדם •אר א איז װיזים
 pn איז אתם אזוי און סכסוכים ױניאן

 געגאעען םארלא^ מאל אלע וועקיישאן
וועט אוים׳ן

*ך אז אבער 1מי וױנשען םאל דאס
מר זואס זאל און אירוהעז זיך זא<  זיח גי
 כדם םארםזעצען און צוזאמצז טאונז םי

i ארבײט קאלאסאיע די אונז n  pc יוגיאן 
ps איבעתמנא- וױ איחם װינשען מיר 

n םרײע ג*נע i n w y s o n ר ת רי  it ג
 אונזעי אז האםען to אח זיײגעזונם

 אי־ װצם ער : tn*u נמױם װעט וואונש
 נצות• פאלקאם א אױסגערוטער, אן מ*ז
n 1ט* * o. ון« h םש«חח גחיסע tia 

 באגריסעז זועלען אינםערגעשאנאל דער
אװאא• וײך וױ צומקקוםעז זײן הארציג

.in p s t

ora צומאחרען איתר וױיש  
װגיםי־ אץ טענ ■אר א אױה  

j r m רמם הױזז aa דעם   
*an  2 ה > א t4 8 ש  סים ל ע  

ט ל׳ י ל ץ ס ש . ..
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W•■.‘J*r$tחןתממר
m a rן ־ י אי . ד ען ג ױ א

 רעדאסטאר ווערט׳ד
 נעכ״ו םיר װעט איחר אז ח#זי״ איר _

ro ױייטונג, דיזער אין *<א׳ז * s איד 
pa גיט P״i אינ. דער 1» םעםנעי S 
 שאר׳שםעהן, װעם איחר *בער י• יי♦ *♦
 אםאל• דער טון מעםבער * זײענדינ טז

 װע• אויר סיר אינטערעםירט גאם״טעד,
ojn tf f 7. אינטערגע־ דןר טו| *וטטאגדS1I$W

> . pw צייםונג קאםוניםטיטעד דער 
 נאסען סיט׳ן איד א איינער טרײבם
i m p אלם ברעםלאװער בחדער ווווגען 

ר ע ט דז מ  י. װ. נ. ל. א. 36 יאקאל »ז מ
 אײנ• די װעגען 1א זיו, שארטטעחט «ס

 זוייל, ריידען, ניט איר קעז ןוערחייםען
 אליין זייענדיג <יט אױבעז, געזאנט <וי
P|  דעם וועגען איר סען םאכער, ?לאוס ״

עי רייחוז. ניט  לעצטען רעם »יז *נ
 געזאנט װערם קארעץ׳ן פון טדטי?ע<

 םאראינםע־ םיר חאט װעלכעם אזוינס,
עם סוז ^םאלנלױ :נעמליר רעםירם,

 שרי־ אזא »ז,בלויז ורערעז, טארטסאנעז
 יועט וועלכער נילטען, אי*ט יװעט חמ

 אז םיטנלידער, י1 גאראנטירען סאםת
 םון נאיענאטים איינ*ינע די זײנעז זײ

ױניאף. דער
 װארט יעדען װערטער. נילחנתע

 םען דעז, װ^ס נאר קושען. זיך װילט
 — עםעהם חםור חןר װאו זעהן ראחי

 וועל ׳איד טםאי. איז *י ימלער א'|_
 םיינען ווי דעם, וועכען רײדעז ניט טיי
 ו שר״ען טרײבעז(לעז זיי װאס םא?ע זײ
 *,,?P » םאז נאר איך װער דעריבער און

pjij»  אר־ |8 נעםען נאר װמל איך ״
 ■ארםיי סאפיניסטישער דער םון םיהעל

?אנםטיםוציע.
 דער pc אויסצונ ;8 איז שאלנענדעם

 *8P( יר?«רם8יו דער פון פאנסםיטוציע
 די אטעריפא, םון פארטײ םוניםםיטע)

 *TO8P דעם pc םעהציע אםמדיפאנער
 ,38 זײטע אינטערנפציאנאל, ניםםימען

 *pvo טע1 ,18 ארםײמי .פראפציעם*,
• טפז

 (ני;׳ פארטײאישע ;יט אלע .אין
 םארסער און ארכײטער פאםוניםטישע)
 *8P נם,8יוני1טריי װי *מאניזאציעס,

 םאם״עםים, פולםורעלע *■עחאטױתן,
 ־8& אונטעחפטיצוכנם און טראםוירגאל

 ציעס8גיז8ארנ סלונען, ספארט םייעטים,
 18P פאברי? װעטעראנען, םלחםה טון

-------- -------------- ,ן,, ---------- פאג־ בײ פאונםילס, ארבײטםלאזע םילס;

w l i v u  VU v i l y /  D 8 D v, י״ V* I•
 TI געפינעז עס װאו ?אננרעסען, לע

 אר־ מוז לןאטוניסטען, צןוײ וױיניגםטפנס
 ?אםוניסטישע ־־א װעךען גאניזירט
c צו כדי פראפצי*, n  in y o m iso 

i םון אייםלום n ך1דו טײ,1•א i n *אנ 
po »n>*n 1זייע P'opsd יאליםי (און 

i איז n אוםנעבוגג. 1טײאיש*1•א
זיי״ א?ציעם1פ די — צוױי, םעקשאן

i םון אמאגען מן n (אםוניסטישער?) 
 (נים טייאישע1«א ניט די אין •ארטײ

 (די די אתאניזאציעס. •אםוניםטישמ)
 זעלבסט־ ?ײן ביט זײנען סףאמציעם)
 םע1יזי1אויסא םאלשטענךיגע *טענדינע

 אונטער* זײנען זיי 1גא *תאדואציעס,
o 1*אונט װארס*ן n םאככדחאבע^ז 

 ?אםײ סאדטי' לא?אל*ן אאםמםענטען
טעט.

 אגט״ זאלען עס אויב .3 סעסמאן
 שטמײ איז עם וועלכע אימעגד *וטײז
o צוױשען *ן0”טיגק n טיי1•א )SP״

ײי פאםיםעט סוניםטישעז) ל מ  ״?,ר® א
 pc ?אםיטעט ■ארסײ דער ©וו **»

 *ויייי פדאנע׳ די אונםערזוכען דאם־כײ
ivs דער סון פצרשטעחער די םיט 
״ ענטשיײ אן *ו שוגמ| און ,«שי״
 װרר אונפאנריציאנעל סון ווצ^נע דונג

 אויב פראהציע. דער pc ווערצן נצפיהדט
n ענט דער נעגעז על'רט18 טרא״ציצ 

 n ענםגילטיג סרצנע די ןא< טיידונ^
 חע* :עפםםעז דעם pc ותחןן שליכטצט

J ,j5, (סטמגיםט״מן) פאםי־ פארט״

 ־8P כארטי' דער אויב .4 *״*םצפ״אז
 װעיבע פראנצז. דיםפוטירם םיטעם

» n 8 נ u ,י זא< טואפציצ ״  “ארי י
כ א אױטנמם״ז טאטיטטט ״ ן טי ״ י  ■י

.p תו דער ״ טראפצימ׳ בטטחסצגי י י  י
S■ םימ רעם בײוואױגצן  ״י סי

1אי בטצר838נצ אלם סאםיטצט ■ארםײ
 ערוױי שראסציעס די .5 םעסשאז

%m r*t n וועלכע כאאמטע, אייגעגצ 
» } ר י« מ מז * ״ ח מ ס ״יי ײןי׳יז ט
טראפציע די װאו נענענד *•ןדצס ^

» מ ג ן מ י פ י ״ י m י m * t  צו אח * vpsic m צו חאגדלונטח ך*,
״'■ י י ^ײ * תטםי־ •ארטײ ?

י ארגייט 1י
י י ;wpw•א

אודיאאממן

1יענ* פון 1םיטנלי ויעלכען אימענד
ooscnysi*P, אומאכע די װי נאכדעמ

צו ט1?לע1ע ט1װע חאנמונג אזא פאר
i n א?צי*.1פ

7 isrpyo. אלע 1פא אםען1י1?אנ 
iy אין 1עמטע וױכטיגע i גאגיזאציע1א# 

 ׳בייטעז1א oy^psio די 1װעילכ* איז
i סוז עמױירט *ן1װ* n םיט א?ציע1ם 

i n צושטימונג pc (קאםוגיסטישעד) 
געגענד. יענעם םון ?אםיטעט טיי1«א

 ?ומען װאש םריגעז, .8 סע?שאן
i אין אנודצײדונג 1®א ®אר n גא״1א 

 -1א םדאסציע א 1װעיכע ווין גייאצי*,
 װערען יס?וטידט1 1יח*1פ םוזען בײט,
i םוז סיטינג o*i אויןי n א?ציע1פ 

*i n קאטיטעט. ען1ענ1םיח איהו• כײ 
 חד יזעז1 עכען1ב װאס 1םיטגלידע

 *•1 די צו םען1װא1אונטע זײנען ג*ל,
SP) iy פלז דיסציײיז פוז גוליישאגס i״ 

טיי.1•א מוגיסטישער)

 אםי• אי* אין אז אט*ן1ג* װאלט איר
 יאז*ן אס1 מ*ן זאל ױניאגס רי pc סעס
pm|* אויף cusp אויפהע;נ*ן און 

 *ס װאו פלעצעד די אין װאנט, אויפ׳ן
 םון *ר1םיט;.י צוזאט*ן דך ?לײכעז

ױניאנס. די
n m ,מארחאװיטש

 ״מאסס. כאסםאז, 473 לא?אל 1מ*סב*
 אוו ?*רס1װאי יגג1קיא אמאמאםייטעד

י?א.1אט*

ט צ י ש א ר ב ן ן ײ א

ט נ ע מ ט ס ע ז עז א
P א איז י R■ ■

ל ע ד א םי״ מ ר m ״ ר א פ
 אלץ נאר איז זי אבער קא־, נײע a טאכט רaטaמ פארד די

 איײ די אז וױל, ,:aetsap די און ״טי״ דעלalנ דעם מיט שטאלץ
̂ן די זאלען אזעלכע'קא-ם באזיצען םaװ גענטימער  טױײ קענ

?אםט. טינימום א שאר מעגליד וױ נגaל אזױ בען
 אינװעסט־ די אכט אין נעמעגדיג און פאדסי, דיזער צוליכ

 ״טי״ מאדעל אין האבען טאטאריסטען מילי־אנען וואס מענס
 מאכען צו פארטזעצען תאמפאני מאטאר פארד די וועט ?ארם,
 ״דער אויםגעדרזהט, זיך האט אלײן פארד הענױ וױ במ, םײלען

עתדםטירען״. װעט ״טי״ טאדעל לעצטער
 אץ נאך זײנען םארדס ״טי״ מאדעל טיליאן 8 וױ מעהר
 װערען געטױבען נאר קענען די םוץ פיעל את דינםט, אקטיװער

לענגער. נאר אפשר את יאהר פינןפ און דרײ צוױי, םאר
לעננס־ דער פאר נוצען נרעםטע די קריגען זאלט איהר כדי

 איהר אײר מיר ראטען קאםט, קלענסטער דער פאר צי־יט טער
 נאהענטסטען אײער צו םארד ״טי״ טאדעל אײער נעמען זאלט

װעט עס וױנויל עםטימײט אן געבען אײך ער זאל און דיעלער,
נױטיג. זײנען װעלכע טײלען אױינצושטעלען חאםטען א״ך

״ »

 א וױיל ײה8 םאר עקאנאמיש זעהר זײן װעט אזד טאן צו
 וױיטער זאלט איהר מאכען, מעגלז װעט עסםפענם ?לײנער

 און װערט איהר פארגרעםערען קאר, ייער8 אנהאלטען קענען
םױדוױס. טײלען טױזענטער באד געבען אײד װעט

 קו־־יגען קענט איהו־ וואױנט. איהר װאו אוים ניט מאכט עם
 פױהער וױ םױיזען ביליגע דיזעלבע צו ״פאוטם״ פארד דיזע
ry אופן זעלבען דעם אױה געמאכט דינען די אז וױיםט איהר 
t a אײער װעלכע פון די וױ מאטעױאלען דמעלבע פון nap איז 
נעװאדען. צונױפגעשטעלט •גינעל או

 בא־ א פאראן איז עם און מעסיג איז. ארבײט פאר פױמ דער
 װעלען װעט איהר װאם אלץ פאר פױמ ®טאנדארד שטימטער

 דעױבער ?ענט איהר .nap אײער naa ^njm נעטאז זאל עם
ך ודפיל נענױ װישען םאראױם  ײר8 װעט דזשאב n^:a: ח
קאסטען.
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ר מ ע ע , נ ן ע ׳ נ א מ ײ ד ה ל ע #  ז
ײן ן ק מ ו ל ו ט כ י ץ נ ־ און ד ע  נ

ד ע ן ס ן ז ב ע ג פ ג א נ ו נ כ ע  ױ »ון ר
ע ט ע װ ע ל כ ן ו ט ר א ײ ם ז  א און «

ב . ל # אן ה לי ״ מ־ אי אל ד

. —רעואקטאר: װערטהער
װער״ פאר » ערלױען פיר װעט איחר

 דעם עגטפעדען צו צייטונג א״ער אין מער
 בױררעסיז־יאיאץ, גרױסען קאסוגיסטישען

דױיכיאן. לואיס
 ארױס הייפאן חבר איז פאי טען9 דעם

 באלואוס״ דער אין •ײדזש גאגצער א סיט
 מיט צ״טונג, ,,אומיארםייאישעד״ טער

 דג״ ■רעדדענט נעגען ^קרים אל׳ערלײ
 ײמ< איך קאגװעגשאז. דער אױף *ון םאן
 יא־ זײנע ארע אױןי אישטעיען ניט «יך

 פארנעמען װעט דאס װײי שםי?, יאצקע
 אישטע־ ביױז זץ־ וועל איך לאץ,1 צופיל

 דאס װאס יונקטעז, אייגיגע אױף לען
 דארף מצן■ אז באװאוסט, *לעמען איז

 אזעײ שרײבען צו זונה כיצח א האבען
למענס• כע

דג״ אז הייפאן, שרייבט למשל, אט,
 ער אז רעפארט, pn אין דערצעהלס סאז
 א פארפײדען איגנאנצען געקאנט האט

 װאך זעססטער דער אױף אדער, טטר״?, י
 די נאר סעטעלפעגט, * קריגען סטרײק םון

 טו געלאזע^ ניט עס האבען מאפוניסטען
 צו געקוטעז נים פאל קײן ער איז ווארום

 טשער־ די צו אדער האםיטע סםרײ? דער
 װאך *לע מיטעז פלענעז װעלכע לייסע,

 םרעגט אזױ —־ סםרײק^ pc םארלױף אין
עס, קומט וױ — בולװאן. גרױסער דער
 קײנ״ דאס האט עד װאס — ער, פדעגט —

געטאן? ניט פאל
 צו הייםאן, חבר זאגען, אײן- לאםױ

 א זען נאד ניט םען דארןי חוצפה אזא
 װע־ גאסעךםרױ א פח עמער נאד לעקער,

 אז זאגט זי און פגיפ אין שפ״ט מען פען
גײט. רעגען א

 פחד אז באװאוסט, א^עטעז איז עס
 גאנצע א אפגעזעסעז איז ?יגכיאז זידענם

ײ נאכט  האט און באארד דזיפױנט דער נ
 זאיל םען אז אדומנעריסעז זוײך םיט זיך
 נע־ ער׳חאט װעז און סטרײקען, גײן ניט

 ער האט אויספירען, ניט חאז ער אז זעהן
 אײ דאס זאי םעז אז ;עבעטען אײך בײ

 צום אז און רעפערענדום. א צו גערגעבען
 כאארד דז״שוינט רי האט םיטיגג צוױיטען

 װעגען םראגע די םארהאגדעיט װידער
 געדארםם דאן האט דגמאז און סטרײק
 נעטיקט אײך ער האט איפאהיען, ערגע״ז

 מא־ צו נים אײך געװארעגט און י1ברי א
 יאםיר און ״שרים. נעאײ^טעז □jn כען

 אז אינצידענט, »ן גאד דערםאנעז אײך
 די םאדהאגדעים האט איהר ווען אפילו
 אייעוי בײ ,W3P אויסער־^דער פראנע

 הא״ םטייט, טע14 איז לינ עדױקײשאנאי
 גענעבען חברים אײערע םיז *ײניגע בעז

 אײך האבעז זײ און גערעבט זיגםאלען
 צו צײט די ניט איז איצט אז געװארענט

סטרײ?. א רוםעז
אײע־ םוז ארדעד אז געהומעז אבער איז

 ״כיט !סטרײהעז — העדקוואטעדס רע
 האט איהר און ״,5אי דאטס אח יאסיעסו,

 זעקס־ דער אױף און סטרײה דעם גערוםען
 אײער צו נעקומעז זמסאז איז װאך טער

 נעזאנט אײך האט ער און סאםיטע םםרײק
 סאײ סאז מעז װאס צײט די איז איצט אז

 א קרינען און באסעס די םים חאנדלען
 בעסעד סך א און סעטעימעגט גיגםטיגען

 װאס געסעמעיצט• נאכעהר האט איהר װי
געעגטפערםצ איהם איהר האט

 איז אױסגעבוקעט. איהם האט איחר
 — ׳סעז זאנט \וי נאר V וואהר ניט דאס

קאזאק!״ הער זיר זי *׳פעמען
אי? הלםאי זאנם איהר װ)וס דאם אח

 האיום די איז םימינגען די צו געגאנגען ער
 םאר אניםירט האט און סטרײקערס די פון

 װא־ ביז סטרײקעז זא< מען m סמרײס א
 V םאדעדוננעז אלע נעוױנעז זועם םען גען
 כאװער זיך, איחר מאכט דעם םימ —

 אומגזנלוםיערט. אח נארימ וולײז חײם*ז,
 •רע״ אז איבערצײגם, זײנט אלײן איחר

 אחננט־ די םה *יינזנר איז זינםאן זידענט
 איהר און נענעז גאר סאז יואס ליכסטע

 מװינדלער. קארופםע באנדע א זימם אלצי
 ארויס״ געווען מוין דאך איז םםרײק דער

 .tin■ וואס קוקענדיג נים ןויז, געוױםעז
 האם םטרײק, א גענעז געוחנז איז זינסאן

 איעס םימ געםרייעט פונועטסװעגעז ער
 נעװינען צו נעקאגט נאר חאט עד װ^ט
 נים איחר ו^ולט חיואי איז ׳ םםוײיק. דעס

 םטרײק איז ארבײם *סוצמע איק גאסאן
 פאר׳ן ארבײט צענכרחלס v fto *ח

 נעמאז, Dip זינסאץ יואס ,Dtp ססרייפ
 געװאד אױך סטרייק דעם םיר װאלכתן

ני?״
ץ d »ױוי •י p i ^איז, פעחמ זייזגם איד

 בײ חאנד דעד בײ וױיד כאפט םעז ויען אז
m כדאוםער א > r> ,איחר הױבם ארגײם 

id מ ניםעז *ו אג  מים •*סױגיצעס נ
p o p ן כדי אום אכזעחן נים זאי מ
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ר״ו םאל: אזא געמען ראמיר אט
 װעגען ״םאדװעדטס״ אין געישריבען חאט

 האט איר װאס תצתועים טע׳עים אײערע
 אנ• צוױיפען און סטרײ^ אין אוגעטא{

 חאט איחר װאס דערטאנט ער חאט דערעס
 מיליאן האיב א און דרײ םארטאכרעװעט

 ברעכער^ע אײער ארױס איז ראראר,
 דט װאס פאר גװייד, א מיט ״פרײח״ט״

 רעכעגונג קײן א• גיט ״פארװערטס״ דער
צוגע׳גגב׳עט^ האט ■עדעריצטײן װאס

 טאן צו דאס האט װאס זיה םדע;ט
 יא־ צװײטענס, און ״פאדװערטס״? מיט׳ן

 גצ׳- יא האט ■עדעלטטיין אז צוגעבען, מיך
 בא״ איהר וײגט דעריבער איז — גנב׳עט

 דרײ פארטאכתװען צו געװען רעכטיגט
V דאלאר מיליאן האיב א און

 ״טאװארייעטיפ״ איהר געדעגקט און
 כטרײס גאכ׳ז זיעט איד^ אז חײסאן,

 חאט אײר אז דערקיערוגג » טיט ארױס
 זאכען אײניגע גאך םיט האיס געקאסט
 סטאיעדז^ אין םײנבעת׳ן װי װײניגער

 עס אז אנגעמעז איר װעל #נו ;1924 פון
 װאו םראגע די טאקע דאך איז אמת, איז

 האילב א און דרײ די אחיגגעסוטען זײגען
י מיליאן  אז מרײט איחר אויב דאלא̂ר

 מײנט איחר און ארעגטליך זײט איהר
 ׳און ארכײטער, דעם יטובת װי גיט מעהר

 שוױנדלער, באנדע א זײגען דעכטע די אז
 רע״ קײן נאך איהר האט װאס םאר טא

 אויף סםרײק פון איגענמבעז גיט כענוגנ
 זוי געלד, סיל אזוי אװעק איז עס װאס

 יעדען גאך טאן דאס פרעגען רעכטע די
i סםרייק

 קאנװענ״ ״פײק זיגטאג׳ס ?ורײט איהר
 געפארען איהר זײנט װאס צו טא ׳שאן״,

 האט װאס און i םײק״קאנווענמאן צום
 פייק״ םיט טאז צו ׳<ײט ארעגטיןיכע איהר,

 קרא- םיט קי!אגט איהר קאנװעטשאגס
 אוועס־ האט מען הלמאי טרערען, קאדייען

 ניט חאט איחר און ■אליסלײט געשטעלט
 אוז האל אין זיך ארײנרײסען געקאנם

 װאס שםיח... בויאנסקע אײערזו צײגעז
ױ זאל מען געװא^ט, איהר האס חון  אי
 דאד מא^אנגט איהר ? אדײגלאזען יא

 איחר V אינסערנײשאנאל דער צו ניט
 םען און ױניאךיײטע קײז ניט יאד זײנם
 הומען, 1צ געבעטעז נים אײד דאך האט
 טא וײנט, איהר װער וױיסם םען װײי
? ארײנילאזען אײך מען זאי װאס םאר

 דעם ניט איהר דערמאנם םארװאס
 אין כױםינג היסטארישען אײער םון פאהט

 האט איהר ווען גארדען, סקוחנר מעדיסאז
 ער כמסבער,׳ יעדען צו לעטערס געשיסט

 זיײ םיר װעז אח מיטינג צום קומעז זאל
 גאנ־ א נעפונען םיר האבעז געקוסען נען
 האט סעז און ■אליסלײט סהאדראז צען

 ארויסגעז^ר־ און מעםבערס די נעכאפט
■ילחעס. וױ אײנס בײ אײנס םען

 זײגען םעמבערם די אז שרײט, איהר
 מעכד די םארטרעט איהר און אײר םיט

 דיל א געמאכט האט זיגכיאז נאר בערס,
 זעהן טאקע לאסיר גו — באסעס, די םיט

אמת. איז דאס זוײט וױ
סטא־ יענקי היםםארישען אײער גאך

 איבערגענױ חאט איחר pm מיטינג׳ דױם
 זיג״ איז געדאכט, ײנט ניט ױניאן, די מעז
 האט ער און אײך גענען געװען אױך סאן

 אױםגע־ און םיטינגען איוע כײ גערעדט.
 אײער און טריהס םיאוסע אײעחנ װיזען
 ׳ די םיט טאז צו טײגט איהר װאס כונה

 און געהאלםען נים האט עס אבער ױניאן.
 איבערנענומען. ױניאנס די ־דזאט איהר

 דא־ האם װאס םאר םראגע, א זיך םרענם
 םיט דיל קײן געםאכט ניט זיגכאז מאלסט

 :■שוט נאר תירוץ דער איז באסעס? די
 אײך. מיט געווען זײנעז מעםבערס די

 מעםבערס די דאמאלסט זיינען װאס םאד
 זיך האט איהר װײל אײחי מיט געוועז

 װי מעמבערם די צװישען ארײנגעריסען
 צוזאגעגדיג םײקערס געניםע אםת׳ע

 ממשלה אײער אונטער אז גליקען איערלײ
 ווץ גאט װי יעבען *דבייטעד די וועלען

 זײענדי! מעםבערס, די און םראגקרײר.
 םארשטע״ זיך ניט.קענענדיג אח נאאױו

 װאס ז v ש נ v ים אזעלמנ אז לען
 ״קא־ נאםעז קלאנעדיגען דעם טראגעז

 גידערמרעכ- אזױ זײן זאלען םוניטט״
 םיר חאבען דעריבער זײמ.. איהר וױ טיג
 לנו״ תהיח ״לצין — אײד *ו געזאגמ אלע
 אז זעהענדיג זינםאן, פרעזידענט אח —

 געמוזט ער חאט אײר, מיט זײנען םיר
ױניאן. די םארכאיען לאזעז אײך

דער־ האבען ארבײטער די װען אבער
 דצר צו צוגעכאפט זיד האט איחר זוי זעחן

 און רײסען וחנלוי, הוננעריגע װי יוניאן
 האלט עס ױן שכמכעז און ברעכעז יבײסעז

 pip יתיןןן דער pe וועם אט אט אז שוין
 ן%% זײנען ביײבצן, ניט ילים pא שריד

 זיגמאן ירעױדענם צום צולויפען גצקוםעז
 םון ר»טעוועז זײ זאל ער אז געמםזח pא

ר  «חד t• p» «עסט. סאמוניסטישער מ
 אר- די »ז נעזעחן, חאם זיגםאן זיחנגט
 ווי• זײ pא דערקאנט אײך חאבעז בײםער

 ז%% און האבען נים מעהר אײך שוק לעז
 בארײט וײנען pא איהם טיט איע שםײעז

p• װעחח צו ■םוד נאד אבי םאז צו •לצס

 אײו חאט און געגוםען ער וזאט אײך,
 גאר מעםנערס, די דט ארױסגעװארפען,

ועסס. קאמוגיסטישע רי
 און גיט דך שעמט חייםאן כאװער pא
 דגמאן אײך חאט װאס םאר וױיטער, זא;ט
 די זאר און טרײעל צום נעשטעלט ניט

 םארברזןכע• אדעחו וױסען װערט גאגצע
 קוקט אליין, זאגט נו, 1 םעשים רישע

 פאר• אױף װי אײך אויף װצלט די גיט
 געשוױר א #■עסט א אויף וױ נחנמנר,

V רוטען ארנײטערס דעם אויף
 עט־ זיןי־ אין געחאט װאיט איחר וזען

 איחר וואלט #;עםיהיען סענשליכע װאס
 לעבעדיגערחײט דך כאגראבען געדארםט

 פון געמאכט האט איהר זואס שאנדע םאד
 דער מניאן. דרעסםײסערס און קלאוק דער
 אינטער״ דעם צו געגאגגען איז װאס מאב

 זיגמאן ■רעזידענט כעטען אםיס גײשאגאל
 קאמוניסטישע די ראטעװען״םון זאל ער

 א געװען איז דאס ־־־ #ױגיאן די חענד
 די װען pא אײך. געגעז אנהלאגע גענויע

 אויפ• דאריבער האט עקזעקוטיװ גענצראל
 גע־ דאר איהר זײנט פראגע, די נענומען

 עקזעקוטיװע דער בײ םארטראטען װען
 ■ער־ אײך צו זיגמאן האט מאל םיל pא

 דענקט װאס ״חײמאז, נעזאגט: זענליך
 אײערע איצוסטאפען אום טאן צו איהר

 לאגג װי חײמאז, y ארבײטען ברעכערישע
 דעםןוראלײ אײער מיט אנגײן איהר װעט

 ? געענטפערט איהר חאט װאס ״י1 זאציע
 אויב אםת חגם זאנט pא זיך דערמאנט

 פ^-לארען ניט איננאגצזזז נאך חאט איחר
!אלקים צלם דעם

 אי־ חײםאן, חבר איחר, תאנט אפשר
 אויםגעטאז האט איהר װאס בערצײגען

 םײן איר באװעגונג. ארבײטצר דער םאר
 אײער מײן א'ך ■ערזעגייה אײך ניט

 אלײן א״הר װײל ■ארטײ. קאםוגיסטישע
 גיט מעהר ז״ינט איהר גארנישט, א זיינט

 שמױז אפצואוױשען אויף שםאטע א װי
 אפשר איז אמעריקא, אין דא ניט אויב

 איך, ז-־ײס זאך אײן אגדערשװאו. צתעץ
 צו ;אר זיך רירט איהר װאו דארטען,
 צוױשען :ױט און עיעגד איחר בחננגט

ארבײטער. די
כא־ םאדזיכערעז אבער אײד קאן איד

 און זיגמאן אפילו אױב דאס חײםאן, װעד
 איהר װעםעז איבעריגע די און בחנסלאװ
 װעלען ניט אונז בט זאלעז באשםוצט

 מיט אײך םאר אבער איז — זײן, םעהי
 •לאץ קײן אונז בײ געװיס באינדע אײער
 צו אײר קאנעז מיר װײל ניטא. םמהר

 העל״ ניט מעהר אײר וועט עס און גוט
 אײע־ אלע ניט אפילו און אײד ניט םעז,

 םינקעלשטיץ ױדיטש, װי מיטהעלםער הנ
 כקול איז המון קול וױיל איבעריגע, די pא

• שדי.
װײנער, ח״

.35 יאק. םעמכעי
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:רעדאקטאר בר. ווערטהער
 קאםוניסט א געװעז װאלט איך װעז

 איך װאלט מאז, ארענסליכער אז אבער
 װאיט איר און יאסאי מײז צו געקוםען

 ארײנ־ צוריק מיר זאל םעז אז םארלאנגט, •
 איך יודאן. דער אין םעמבער אלס נעמעז
 ■יא:ט געװיכעז םײן אז געזאגט, װאלם

 םײן איז האביוניסט א זײענדיג אז םיה
 און ױניאן א בייעז העיםעז צו •רינצי•

 נע־ ױאלט איר װען צעברל^עז;• צו ניט
 גע־ ג*ם װאלט איד און קאםוניסם א ווען

 איך װאלט #נשמה םקעבישע p'p ׳האט
 כאװײרים! כאװײרים: םײנע צו געזאגט

 אונזער םארסקעבט <ענוג שויז האבעז םיר
 צעברא־ נענוג שויז האבעז םיר !טרײד

 שוין האכעז שיר !ױניאן אונזער כעז
 קלאוק־ ברידעי אוגזערע רואינידט גענוג

 דער אין ;ײט דדעסםײסער, pא םײקער
 לאםיר• און ױגיאן־לײט װערט און ױניאז

 א צוריק אויםבויעז העלםען צומומען
 גע־ האבען סיר װי אזוי ױגיאן, שםארשע

אםאל. האט
 קאמוניסט א געווען װאלט איר װעז

 געזאנט איך װאלט ליגנער, <זײ\ ניט און
 געסאנט, נאר װאלט איך וױ שטאדק אזוי

 אױף געזאנט חאבען םיר וואם אלץ אז
 איד חןזקר. כזב איז זיגםאלעז •רעזידעגט

 xPD אײגער איז זיגםאן אז געזאגט, ו^לט
 די םון אײנער לידערם, אחננטליכסטע די

 אױסנעהאל- די pd אײנער •ראקטישםםע,
 אז געואגט, וראלמ איד ליחנרם; טענסטע

 איהם י1אוי װאדםעז םיר װאס שםוץ די
 בײ איהם דיםקרעדיטירען צו אום נאר איו
 טד ו^למ איך קלאוקםײקערס, ברידער די

^ס ליגענס די אז זאגט,  קלעחתז םיר ו
י p» אוים  ױארםען מיר וואס שםוץ י
 סים וואפצ אונזער איז רעכטע אלצ אויוי

 ארגאניזירסע גוט צו קוםען מיר וחנלמר
נאסבאר* צז אן םאגנעז םיר אח ױניאנם

ם חדד און ױרון  אמו מלינגט וחננ ת
 געוױסצר א po mmo די ®אד׳סם׳צז‘ צו

 קאצעניאטצר דער אוז יײםע מניאז צאחל
 <אמ, יזיי אז חאלם און אן ?יך סאגנט

 יוניאן די םאתיבםען םיר װאנען ביז
 ױדאז דער פון םעסבצרס די אויב #אחנר
 אונז זײ נעםעז באװאוסטזײן, צום קוםען

 אונז װאדפ^ זײ און קצלנערס די םאר
 אםעג- *ײד םיט זײן לאמיר ארויס.

 װילען װאס כאװײרים: סײנע חעדציג,
 װצל־ םון די םון סײ V ױניאס די םון נרר
 ארױסנעװארםען, מױן אונז האט מען כע
 נאך קאנען טיר װעלכע צו די פון סײ און
 דעם טאקע מיר מײנעז צוקומעז. גיט

 צו טאהע מיר םײנעז #טובח ארבײטערס
 חאחגיאש־ דעם םון לאגע די םארבעסערען

 כאוױי״ םײנע דאר, װײסט איהר ניק^
 זאגען מיר װאס #גלי?עץ אלע די אז רים,

 זיך װילען מיר װען חארעיאשניק, דעם צו
 איחר ליגעז. איז צוקלעאען, איחם צו

 װאס ױניאנס עטליכע די אז דאך, װײסט
 זאלען םיר אומגליק דעם געהאט האבען

 איכער־ זײ םיר האבעז דורכגײן, זײ דורך
 די װי אזױ םארגוכטעט, אזוי געלאזעז
 נאן אוקראינע אין שםעדסעלאר קליינע

ואגראם. א
 אדענםליכער אן גױוען װאלט איך װעז

 םײנע צו געזאגט איר װאלט קאמוניסט
 סך א אםעריחא אין יהאבען מיר כאוױירים:

ײנען:אך װאס טרײדם  אתאניזירט. ניט ז
 אר־ ניט־ארגאנידרטע סך א האבען מיר

 איהר ןזא. ארגאניזירטע, װי מעהר בײטער,
 א-גײםער אמאניזירםער דער אז װײסט,
 .סערעז • א װײניגעס אדער םעהר םאכט
 — ניט־ארגאניזירטער, דער וױ לעבען

 םיר װאס אםת געװען װאלט עס אויב איז
 ויע־־ w<«־’אוגז אז גלאקען, אלע אין קלינגען

 ארבײטעה אדימעז דעם םאד בלוטען צער
 נע־ מיר האבעז הארעפאשניק, דעם פאר

 גאנ״ אונזער צייט, גאנצע אונזער דארםט
 ארגאניזירען אװעמעבעז״צו ענעתיע צע
 סאנט אדבײטער; ניט־־אתאניזירטע די

 אײן צײגען מיר כאוױירים, פױינע איהר,
 Vאתאגיזירט האט איהר װאס ױניאן

צייגען. ניט מיר דאם קאגט איחר נײן,
 קאםוניסט א געװען װאלט איך װעז

 געזאגט איך װאלט דעםאגאג, קײן גיט און
 זיג־ ®רעזידענט אז כאוױירים, מײגע צו

 בוםלע־ גצגנסטער, ״םאררעטער, דער מאן,
 אונםער־וועלם םײקער םעסער־חעלד, גער,

 אז געלערענט אונז האט םען װי מענש״,
 דער װעז איז — יו׳םען, איהם זאלען מיר

 אײנגעשטיםט נאד װאלט זיגמאן זעלבער
 װא״רקערם דער םון ארדערם נעמען צו

 נעגעבען זײ װאלט ער װען און פארטי
 רעװאלוציע, סאציאלער זײער אױוי נעלט

 I אל א\ן שרײען געהײסען אונז םען ױאלט
 דער איז זיגטאן ירעזידענט אז נאסעז

 ארענט־ קליגםטער, פײנסטער, בעסטער,
 אר- רעו^לוציאנערישםטער און ליכסטער

םארםאגט. אםעריקא װאס בײטער
 חגר איז געלעזעז אםאל איך האב אט

 אל- כאװער pd ארטיקעל אן .״םרײהײט״
 באזונגעז ארטיקעל דצם אין האט ער גין.

 אםאלגא־ דער פון הילםאנ׳עז ®רעזידענט
 פארגע־ דארטעז איהם האט ער מײטעד.
 ארענטליכםםעז קליגסםעה םאר׳ן שםעלט

 געשריבען האט־ ער ליז־ער, םעהינסטעז
 דער איז הילסאן אז ווערטער, די מיט

 ער אז וועלט, דער אויף מענש גרעסטער
 דער אויוי ארום גײט װאס םצאך א איו
 דער אין געװעז אבער איז דאס ערד. דער

 גע־ חאט יארטי װארקערס די װען צײט
 בײ אמאלגאםייטצד די האט זי אז מײנט

 אין 4געװע איז דאם פאקעט; אין .זיך
 PD געקראגען האבען זײ ווען צײט, דער
 3,000 באארד דזשױגמ שיקאנא׳ער דער

 דערזעחז, אט הילמאז זיען נאר דאלאר,
 זײ װילען םינגער א זײ גיט מען װעז אז
 געח״םען \ײ ער האט האנט, גאנצע די

 אםא׳לגאםײמעד. דער םזן אפטראגעז זיד
 געװארען הילםו^ ױי בײ איז דאמאלםט

 סרעזידענם וױ םאררעטער זעלבער דער
זיגמאן.
 סאםוניםט א געווען. װאלט איר ייעז

 נעזאגט איד װאלט םײקער, לײז ניט און
 גלױבט כאוױירים, כאזוײרים: מײנע צו

 אםע־ סיז לידערם רעכטע אלע איהר_אז
 אויך און גוישע םײ אידישע, סײ ריקא,.

 וועלט גאנצער דער pe ױניאז־לידערס אלע
 אינ־ ־טען3 דעם איז ניט גלויבעז װעלכע

 סאציאליסטען, אלע אייד טערגאציאנאי,
 בלא• פייקערם, אלע זײנעז אנארכיסטעז

 אזוי םא־ררעטערס און גרעםטערם םערם,
 אײנ־ אונז האבעז קאםיסארען אונזערע ײי

 זיך וועט כאװײרים איהר ורעז ־ V גערעדט
 וועט פראגע, דער אין ארײנטראבטעז נוט

 קאםױ םיר, אז באשלוס צום קומעז איהר
 אנטיסע־ די וױ אזוי זיך פירעז ניסטען,
םיטען.
 איד יעי״ער איז אנטיסעמיםעז די. כײ

 גנב,*נאר א אוז שוױנדלער א ליגנער, א
 אונז בײ אז דאר, װײםט כאוױירען, איהר,
 ■ראצענם זעלבער ח»ר זיד גמםינט אידען

 אלע י ; וױ גוט אזױ ניט־ארענטליכע,
 פון צעטעל א איהר האט דא פעלקער.

 צי אלײן אורטײלם און מענסעז צאהל א
 זײ: אױוי זאגען םיר וואס אםת איז עס

 ״פארווערםס״ pe רעדאקטאר אב^קאחאז,
 געווצזצ• יאגאװםקי^ .r ראגאװ, װלאחוי^

 אױד .״,r א״ ״*. חןר pd חנדאקםאר נער
ד ליעסיז, ״גערעכםיגקײט*: דער פון  ח

 •רצויח^ם ״צוקוגפם״; חנר ®ח דאקםאר
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 ק^נװענ־ אײער באטראכט איך ״װען
 דער שטארה זעהר םיר זייך דערםאנט

 רעם געהאט האב איך װען מאל לעצטער
 ^אנ• אײער אדרעסירען צו םארגעניגעז

 דער־ אין צוריס יאהר םיר םיט ווענשאן
 האא, דעםזעלבעז אין און ־שטאדט זעלבער

 םון אוגטערשיד דעם באטראכט איך און
הײגט. און ראן

 אינ• די איז צוריק יאהר םיר ״םיט
 העכסטער איהר אויף געװען מערנעשאנאל

 גלויבעז מיט םול שטארקײם. pd שטוםע
 ר' געהאט האט צוסונםט. איהר אין

 ארבײטער איהרע פון צאהל נרעסטע
 צע:־ גרעסטע די אין האט ארגאניוירם,

 אד סאלעקםיװע געהאט לאנד פון םערעז
 גע־ האט •בתים, בעלי רי• כױט ריםענטס

 א געהאט .האט טרעזשורי, םולע א וזאט
 און אפאראט ^רגאניזאציאנס טטעז גאנץ

 איז זאנוועגשאן די װאס װאכען צװײ רי
 געוועז זײנעז געװארען אפנעהאלטען דאן

 טוב, *ום םון םײערומ, פון װאכען צװײ
 דאן שוין אבער סוױ. ביז׳ן אנהויב םון

 באצי־ די אז גאםערהעז געקאנט םען האט
 דיסהארפאניע, און צוריסענקײט םון לען
 שױן זיך נעםינען באצילען קדאנהע רי אז
 באצילען-הא־ די אח קערפער, אײער אין
 םיכ פארשפרײטען אגגעהויבען זיך בען

 דער־ איך נו, שנעל?ײט. צושטערעגדער א
 די סאנװענשאן, א אײערע נאך םיך םאן

 פילאדעלפיא. אי? האנוחנגשאן םפעשעל
 ביטערע א געװען װען ם׳איז אויב און

 pc געשיכטע דער אין בלאט םראנישע
 געװען איז,עס באװעגונג, דערארבײטער

 אײע־ ווען סאנווענשאז, פילאדעלטיער די
 איז ארנאניזאציע אײער אח בעאםטע רע

 אונסער־ זיך געצװאונגען געװען פאהטיש
 הראנסהײט מאדערנער דער אט צוגעבען

 װערט װאס באװעגונג, ארבײטער רער םון
מאםוניזם. אדער לינקיזם, אנגערוםען

 גענעראל־םטרײק לעצטער אז זאגט,
נוארברעכען. « געװען איז
 אח צוריס געהוםען דאן זײגען ״םיר

 און נביאות טרױעריגע טיט םול יארת נױ
 די אט בין לאנג גענוםעז נים םהאט

 געויאוע:. םקוים איז נביאות טרויעריגע
 אין אנגעקוםען איז 1926 םון סטרײס רער

 איך אז געזאגט, pur אײך האט זיגםאן
 םארבונדען. געוחגז סטרײס דעם םיט בין

 שםוג״ פײנליכע םילע די זיך דערמאן איך
 און זיגמאנ׳ען םיט צוזאטען װען דעז

 לאגע, די באטראכט םיר האבען אנדערע
 גע־ און דעם םון טראגעדיע רי זעזזענדיג
 עס אוםבאהאלםען אבסאלוט זיך םעענריג

 ניט קײנםאל האב איר םארםײדען.: צו
 אױסד׳ריקען צו מעגליכהײט די געןזאט

 אבעי םטרײק. דעם וחגגען מײנונג םײן
 ווען ס׳איז אויב אז זאגען, אײך וױל איך

 באװאוסטזיניגער א געװאחנז באגאננען
 אר״ םאםע גרויסע א איבער גוארכרעכען

 םאר־ זיגלאזע צושטערענדע א בײטער,
 צײט דער אין געווען דאס איז ניכטונג,

 איהד סטרײס. דזשענעראל דיזען םון
 שאדט עס נאר פאקטען, די אלע װײסט

 איבערצו׳־ עס געלעגענהײט דער בײ ניט
חזר׳ן״.

 גאגצע די דורך דאן געהט הילקוױט
 םאדערונגען צעהן רי וועכעז געשיכטע

 װע־ ארויסגעשטעלט, חאט ױניאן די װאס
 וועכעז סאםישאז, גאװערגאר׳ם־ דעם נעז

 סאמײ גאװעתאר׳ס pd ענטשיידוננ דאר
 גע־ דעם םון. זזאט •מניאן די װאס שאז,

:םאר זעצט ער און — װאונען
 גאװערנאר׳ס pd ענטשי-י׳דוגג ״די

 א געװען ױניאן דער םאר איז סאםישאן
 נעװיגם. באדײטענדער א און נעװיגס

 םון ענטשײדונג חןר בעטאר פונקט נאר
 די זײנען מאמישאז גאװערנאר׳ם דעם

 אײר װיל איר את םאכם. אין ארײן לינסע
 גאר־ בין איך אז עםענטליך, דא ואגען

 צו אונסימפאטיש גאנצען אין געװען ניט
 האב איך אדםיגיסםראציע. לינהער דער

 אדםײ םריחערדיגע די אז נעװאוסט,
 צופיל אביסעל צעװען איז ניסטראציע

ה זיכער זי ז/  צו גאכלעםיג אביסעל אי
 — וױלט איהר אױב און םליכטעז איהרע

 געטראכט, זיך חאב איך און אלט אביסעל
 — עלעמענטעז נײע דיזע דורך אז

 פאליטישע זײערע זיינעז עס עהסטרים-װי
 די לכל-מפחות זײ האבען — אנשויאונגען

 גײםט דעם ענערניע, די באנײסטערוגג,
 האט װאס זעלבסכױאױסאיפערונג, םון

 אין ארגאניזאציע איחנר כאראקטעריזירט
 בא־ זײ חאב איך טעג. ערשטע איהרע

 אמװעניגסםענס סימפאטיע, מיט טראכט
 נזג־ האב אץ־ אח נייטראליםעט, מיט —

 בא־ צו זײ טנלעגענחײטען נעגוג האט
 אהן זאגען אײך װיל איך אח טראכטעץ

 ט׳איז אױב אז •ארטייאישטײמ, שום קײז
 האבעז ו^ם םענשען גדויע א געררען ורעז
 איז תרספאל א pn צז ארויסגעצימט זיך

pe pt.djh ,װאס ®אראגםותורםלימייט
צן ױ% חאבעו גסנלזד pr< ארדסיסד?£.

 םון גרופע אזא געזעהן ניט נאך האב
 אויסװענינ. אדער אינװעניג סענשען

אפלאוז). (גרויסער
 זיי אז צוגעגעבען, האכען קאםוניסטען

צוליב םםרײק דעם גערופען האבען
אינטערעםען. פאליטישע זײערע

 קאסישאן גאװערנאר׳ס דעם ״איידער
 — ענטשײדוגנ איהר ארויסגעגעבען האט
 האב — געזאגט וױיטער הילקװיט האט
 ״נײע זאגעגאגטע די צו נעזאגט איך

 די האבען םעגליך װעלען םיר : פיהרער״
 די טים דורכצושמועסעז זיך געלעגענהײט

 ׳װײס איך קאסישאן. דער pc םיטגלידער
 איז קאםישאן דער פון םאיאריטעט די אז
 פדו קעגען זאגט, פרײנדליך. אונז צו

 סםרײקן׳ א פארמײדען צו םאן עפעס
 דעם איז סטרײק א אז דאך, וױיסט איהר

 רי־ זעהר געװען װאיט םאמענט איצםיגען
 די אנבאטראכט אין נעסענדיג זיקאליש,

 דעם און ױניאן דער פון לאגע םינאנציעהע
 ־yj האבען זײ ױניאן. דער פון צושטאנד

 א האבען םוזען םיר נײן. ענטםערט:
 ענכד די חאס פרײז, יעדען אום סםרײק
 זײן. ניט זאל קאםישאן דער םון שײרוגג

 זאגט :געםרעגט נאכאמאל זײ איך האב
 םאליטישע א דאם איז אמת, דעם םיר

 זײ עקאגאםישע? אן אדער םאנעװרע
 צז םיר גענונ -אםעגהערצינ ;עװען זײנען
 מא־ פאליטישע א איז דאס »ז זאנען,

סטרײק א צו נעקומען ם׳איז און נעװרע,
אבסא־ אז געװען איז װאס סטרײק א —

 זיך.*ער םאר און אן םארברעכזא לוטער
 װאס אוםן אוי^אן געװארען געפיהרט איז

 אן טאג ערשטען םון גלײך איהם האט
 האבען זײ רורכםאל. א צו פאר׳םשפט
 אײגע־ זײער םון םײנוננ די פאראכטעט

 זײערע םון באװעגונ^ ארבײטער נער
 רעד פון און בעאםטע אינמערנעשאנאל

 צו און באותגוגג. ארבײטער גאנצער
 זוי האבען עמער, נאר לאגע די םאכען
 געלעגצנהײט די אויסגענוצט ניט אםילו

 דורך םײגונג עםענטליכע די קריגען צו
 צױ ערשטע די pזי דזשאכערס די לאזען

 דעם םון ענטשײדונג די ריקצואװײזען
p א, קאמישאן. גאװערנאר׳ס 'j ! װע־ זײ 

 גע־ זיך האבעז זײ מאן. ניט זאך אזא לען
 צוריקצואװײזען ערשטע די pM צו אײלט

 דזשאבערס די אײדער נאך ענטשײדונג די
 צו עס געלענענהײט די געהאט האבען

 גע־ םטרײה דער איז דאן און לײענען.
 פערזאן דרײ בלױז אוז געװארען, רופען

 אנםאנג םון סטרײק דעם געפירט האבען
 װעלכער אוזן פערזאז, דרײ ענדע. 6צו ביז

 אהן פארשטאנד, אהן עסאיזערםארונג,
 די pfi װאוילזײן דעצ£ פאר אײגזעהעניש

 האבען פערזאן דרײ די קלאוקסאכעד.
 איבער׳ן זאגעז צו געהאם צײם גאנצמ די

 םארגאנ־ פאנאטען זײנען אזוי םטרײה.
 גע־ ענדלין אײנפאל זײ וזאב איך און גען

 צו עםעס איהר טוט םיר, ^זאגט :םרעגט
 גע־ זײ האבען סטרײל?״ דעם סעטלען

סטרײקען^ מיר װעל,״ :ענטםערט
אײר םון םײן זעהר סטרײקט, איהר ״אזוי,

- אפגערופען ?יך איר האב —  אבעי־ -
 סע־ א צו ברענגען צו עפעם איהר טוט

או סענט איהר V טעלםענט  ניט אײביג ד
 דאך מאכען סלאוקםאכער די סטרײקען.

 זײ און סטרײקעז׳/ פון לעבען סײן ניט
 װעלען םיר״ •געעגטפערט: םיר האבען

 אונ־ זיך װעלעז באסעס די ביז סטרײ^גז
 םאר־ אזוי האבען זײ אח״ םערנעבעז״.

 זײ סטרײק. דעם םארצומען און צויגעז
 אגרײ אינדױוידוערע נעפאכט האבען
 אנגענו־ ניט הײנםאל האבען און פענטס

 אגרי־ די אז םיטלען, םינדעםטע די מען
 זײ װעיען. דורכגעםיהרט זאלען םענטס
 םאר־ שעםער ססעב װי געזעהן האבען

 גע־ האבען זײ אומעטום. זיך שפרײטעז
 װערט אינדוםטריע גאנצע די װי זעחן

 אין פינגער א האבען זײ און םארססעבפ^
אפצױ עס ארײנגעטאן ניט װאםער סאלטע

 הטרײ״ םארטגעזעצט האבען זײ שטעלען,
 אונטער־ געםוזט זיך האבען זײ ביז לעז,

 װאיטען דאז און בעלי־בתים די צו נעבעז
 א״ע אונטער אונטעמעגעבען שייז זיד זײ

 אנע־ בתים, בעלי די פון באדיעונגען
 װען נעסעטעיט ניט זײ װאיטען דאן אויך

 ניט װאיטען בעאפטע איגטערנעשאנאי די
 און הענט זײערע אין לאגע די גענומען
 געפדובירט גװאלט דורך גיט װאיטעז
ארדנוננ. ברענגעז

געטראפען האט אינטערגעשאנאל די
ױניאן. חרוב׳ע און רואינירטע «

צוריק איבערגעגאננעז איז ױניאן ״די
 פיהרערשאפט. םאראנטװארטליכער » צו

 א װען אױםגעקולט? זי האט וױ אבער
 גע־ א דורך דורך זין טראגט שטורמװינט

 חורבן גרעסערען קײן ער קען פיאץ װיסען
 גאך זײגען בעלגיער די װען מאכען. ניט
 שטעל אהײם, צוריס געקוםעז מלחםה דער
 גרעסערען קײן זײ האבען ׳פאר םיר איך

 איגטערנע־ די װי געטראפען נים חורבן
 אלץ ױניאן.* די נעטראפען האט שאנאל

 צעהן אין ערװארבעז זיך האט מען װאס
 גענאננעז. םארלארען איז קאמח ׳כוון יאהר
 דעש םון געקראגעז האם םען װאס איץ

 םארלא־ פען האט תאםישאן גאװערגאר׳ס
 איז אינשורענס ארבײטסלאזע די ״ רען.

 גיט איז ױניאן קײן געגאנגעז. פארלארען
 הא• םיר װעלכע פאר רעכטע אלע געװען.

 האבען םיר װאס דורך און נעקעפפט בען
 אינ־ גאנצע די ױניאניזירען צו געהאפט

פארלארעץ. געװעז זײנען דוסטריע,
 קײן ס׳איז הויפט־זאך די ״אבער

 איז םעמבערשיפ קײן געװעז. ניט ױניאן
 זײ״ סקעכ־שעםער הונדערכע געװען. ניט
 עןטארט איבער׳ן םארשפדײם געװען נען
 אפשטע־ סץאל װער געװען ניט ס׳איז און
 פין געלט גאנצע די װאוסס. זײער לען
 ױנ־ פארפע:ט.<י זגעװען אי ױניאז דער
 םיר חובות, אין פארזונקען געװען איז יאז

 געארען, םארסםענט איז דאלערס ליאנען
 גע־ אויםגעגעבען נעלט די איז װאו און

 גרעפט, ױני$ן װעגען רעדט ׳פען >' װארען
 אלטמאדישע די קארופציע. ױניאן װענען

 די דארפעז ױניאךםיהרער ?ארופטע
 יינקע דיזע בײ אט הײצען פעטשערעס

געלדער. ױני^ז ־פארשװענדען צו אזוי װי
 איבעדגע- איעאנצען דאדף ױגיאן די

 קאלידאר״- מים נאר און רוערען בױט
 קענען םען וועט• אדעאליזם און זעם3

איבערבויעץ. ױניאן די •
 היל־ האט — םרײנד םײנע ״איצט,

 ביזי םיר זײנען — םארטגעזעצט ?וױט
 סך א ס׳איז ױניאן. די איבערצובויעז

 בױען. צו אײדער צושטערען צו גריננער
 די ־צושטערען צו צײט ?ורצע א ס׳נעםט
 צו יאהרען ס׳נעפט אבער זאך, גרעסטע

 דער איץ איצט אט זיך נעפינט איהר בויען.
 אין צוריה ױניאז די האט איהר לאגע.

 איהר פרײנד, םײנע אבער, הענט. אײערע
 איהר װאם םון שאלאכץ לעדיגע א האט

 צו װאםען װירלזאפען א מאכען דארםם
 אינ״ דער פון ארבײםער די פאר קעפםעז

 איבער־ ךארפען װעט איהר דוסטריע.
 אן. םונדאםענט דעם פון ױדאז די בויעז
 טרע״ א באשאפען דארפעז װעט איהר

 איבערבויעז דארםען װעט איהר זשורי,
 נע• ניט זײנען פיר פעפבערשיפ. אײער
 מעפבערשיפ די אז וױיסען, פיר נארט.

 אויח כמעט געװארען געשניטען איז
 סעפבערשיפ רי דארםט איהר העלםט.

 צוריס־ דארםט איהר און געװינען צוריק
 אויסבעסע־ עקאנאםישע אײערע סריגען
 “פא סעמפענדיג טריט, בײ טריט רתנען
 -yp ניט עס טyװ איהר און אינטש יעדען

 גיט װעט איהר ביז טאן צו באװײזעז נעז
פי; פאכט וײ די קענען
 אייער םון און שכמרקײט אײגענער אײער

 םרײגר. yפײנ דאס, און סאלידאריטעט.
 אין האב איך װאס yוױכטיגסט דאס איז

:ז 'y.״;
 צו ty::«:yr»yrK דאן איז היללוױט

 זיבען װצז פאםירונג טר^נישער יענצר
זיײ זיגםאן, זײ צוױשען םיהרער, ױניאן

םאנען׳

ם רן ם - ןז ה א י ל

 טויט♦ םון ןyשאט איז ג^טטאנען נען
 זיכען די פון דyאיs אלס ער, אז דפא:ט,yד

 זעחן טאג yאי זיר o:y?n ,yovusy^־
 אין שלעזינגער׳ן פיט און זיגפאג׳ען מיט
jn□ יױ זיבען די דאטעװען צו פארזיר 

 ״און ^עקטרײדטש^/ pc רyהר,פ ניאז
 הילקוױט האט — פויינד v:"c ראס,

 אז איבערצײגט. פיר האט — געז$;ט
 אר־ ארע איהר Dyn מפט, קריזיס א װעז

 cvi ם*ר פא־איײ-יגט צוזאפען ןyכײט
ציעי. זעיב^

ארביי• מיליאן ŷםערט א ״ארום
 לײ• רyד א*ן באשעפטיגט jyjm טעו־
 קוקען װ^ס אינדוסטרי, נטyגארפ ייט

 איהר העיפען. זײ ז*יט איהר ארויס
y זײערע זייט ^ ’D^ די טר^ונט איהר 

 װאויל• רעם פאר פאראנטװ^ורטליכקײט
 האבען זיך נyפ ױניאן די ױיערען. ײזז

 ״yמיספ נ'רערל#;עס, און זיגען איהרע
 בא־ םיספיהרעישאםט. און :טyדזשמyנ
 און טוכזען ןyגyפ םיהרער און yמט8
»iny:pyii, אינדוסטרי די אבערD'?py y• 

 דרע־ און סקוירטס און ליאוקס * טירט.
 פראדוצירט iy^yu טסyDקאר און סעס

 םאר װעט ארבײט פעגשליכע און װעדען
 װעט קאפױ דער און װערען באנוצט חגם

 םון ?אםף אײבינער דער אט בלייבען.
 א\ן אלץ באשאםען װאס ארבײםער, די

 אבער האבען און ניט גאר האבען
 בעלי רי כעכעז לעבען, צו פארלאנג א

 — פארלאנג אײן נאר האבען װאס בתים
 מעהר װאס ,yקספלואטאציy פעהר װאס

 בלום און םלײש די רשמעלצעזyאיב צו
 סענ- און דאלארס אין ארבײטער די םון
 -D'tpy קא׳םױ אײביג^ רyד אט — טען

 דא איז עקזיסטירט, ער זמן כל און טירט
 און ארבײט רyאײ אויםצולעבען באזיס א

ױניאן. א צוריגןצובױען
 דער פון רערען םיר פונקט. א •״נאך

 לינקע די פון װירקונג פארניכט^ער
 גזד גליקליכ^וײז, האט, װאס םיהר^
 נעװען איז דאס צײט. קורצע א .דויערט

 דאך, וױיסט איהר קראנקהײט. א װי אזוי
 דער pm זיו ענטװיקעלט ?ראנקהײט אזא

 געזונטען א צו אפצעשװאכט. איז לערפילד
 צױ קײן קראנקהײט קײן האט קערפער

 צײט רyקורצ אזא אין אויב ניט. טריט
 נע־ זיך סראנקזזייט ״לינקע״ די האט

 פארניכטעג־ אזא אין םארשפרײטען קענם
 דעי אז ׳סיפן א עס איז פארמע, דער

 אונ־ לאםיר קראגק. געײעז איז גערםער
 לאטיר הארץ, אײגענע אונזער טערזוכען

 אםענהערציג אוז ערגסם םולשטענדיג זײז
 צו טרײען לאםיר אנדערען, צום אײנער

אונט^וכען  סראנס־ א פאר װאם אויף '
 קערפער אדנזעד זyגעליט ד«ן האט הײט

 איז דאס װאט אייך״זאג^ װעל איך און
 םראספע״ צופיל געהאט האבען מיר געוומן.
 צו זע םון pu:*3y3 איז ױניאן די <יםי.

 אהן און אנשטרענונג שום היין אהן זיג,
 םראספעריטי םון יאהרעז די אין קאפן*.

 די pn — מלחטה דער נאך גלײך —
 גלייכ״ גײסטיגער רyאלנעמײג םון זyיאהר

 דאם אדזפגעכאפט האט װאס גילטיגקײט
 איו באידעברגגעז, און לאנד :*נצע

 נע־ גיט איז זי און — ױניאן אײער אויך
: די װעז ^yrv — אביסעל נעװארען 
 אידע״ דער םיהרערשאפט. איהר אין לויז

 אויםגצ־ און ןyבאשאפ האט װאס אליזם
 גע־ םארשװאוגדעז איז ױניאן רyאײ בויט
 נעװארעז נעפיהרט איז ױניאן די ז.yװאר

 איחי איז אונטערנעהסונג. ביזנעס א װי
 אײער און נשםה. גענונ געװמן ניט איז

 נים פען טען באזונדערס פיםנלידערשאםט
 ביוגעס א אויף בלויז צוזאפענהאלטעז

 באזונ״ םיטגלידערשאםט אײער באזיס.
 די װאם האםןז, דער אז םיהלען, פוז דערס
 װי םעהר עטװאס איז $ן, םיהרט ױניאן
 אײער האםױ. פוטער א,ץ ברויט « בלויו

 א האט געםיהלען, האט פיטגלידערשאפט
 סארנאכלעסינט ניט טאר װאס נשםה,
 קערםער. אײער וױ װײנינער גיט װערען
 צו צוריס נעהט איהר װען ! םרײנד פײנע
 יױ אײער איבערבויען צו ױניאן, אײער
 פאזישאן אײער צוריק םארנעהפען ניאז,

 פארווערטם, און םארווערטם געהז און
 בלויז ניט פײגט איהר אז זיגען, אין האט

 קרײ צו צװע^ םyד פאר ארגאניזאציע אן
o נרעסעדע ביסעל א גצן y m ''uאביםעל ׳ 

 אײערע פאר ארבײטס־טאג נערעזyלp א
" ^ »pyo םוז טײל א זײט איהר אז נאד 

 באװעגוננ ארבײטער נרויסער רyגאנצ רער
 וועלט, גאנצער דער פון און לאנד םון

 צו ציעל דעם לטyנע^ט זיך האט וחנלכע
 װעלם, בעסערע א װעלט, נײע א בויען

 װעלכער צו װעלט, א װעלט, גאבעלערע א
 םײנע זיגעז, אין חאט שטרעבען. אלצ מיר

 די איז באװעגונג אײער אז םרײגד,
 נים האט װאס אידעאלסטע, די גרעסם^

 גע־ פענשליכער דער אין זyנלײכ קײן
 צוריק םאוזרען װצט אײהר ווען און שיכטע

 טיט אט פאהרט ?אנװמנשאז, רyד םון
 'אװעקװאר־ װעט איהר װען נײםט. דיזען

 איר pm אינטערעםען, פערזענליכע די םען
 םײ םערםצל דעם זיגען זיא האבעז װעט
 און םארטחנט איהר װאס א־־בײטער ליאן
 חאכען באזונדצרם נאך וועט איהר וחןן
 דער iw ציעל גרויםעז דעם זינעץ אין

 #טײל א זײם איהר וועלבער פון באווענוגג
מס איחר w איך, זאג דאן  דצר *m«t י

» צטוואס דעתרײמן תאנווענשאן  tm מן
ומרםח״.

m
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 פאראיבער איז קאנװענשאן די
ױניאןו די לעבע עם

r

 אקארשט דיזער פגן אײנדריקע אונזערע פון הכל סך דער איז דאם אט
 שעחנםטע, די פון אײנע ױניאן״ אונזער פון געשיכםע גלאט פארלאפטנער

 איז עם ווען האם אינטערנעשאנאל די װאס קאנװענשאנס, ערפאלגרײכסםע
■■ •■נעהאלםען.

 ■«״ םעחר געהאט פארגאגגענחײט דער אץ האבען םיר צוױיפעל, אחן
 *וץ׳ נרעםערעז םיט און פרעטענזיעם כרײטערע נדט מאנװענשאנס, ראדנע
 םעחר א נעלוננענער, םעחר א אן עראינערען נים זין־ קענען םיר אבער

 צעחן נאך זיך חאם װאם די װי פארזאםלונג, געשעפםם־םעסיגער ערנםטער,
 כײנאכם דאנערשטאנ לעצםען געשלאסען ארכײט אינםענסױוער פזן םענ
באםטאן. אין

אנכאםראכט, אין נאך נעםט םען װען ערפאלנ, ליכטיגער העלער, א יעס,
 נעװעז אטםאםפערע אלגעםײגע די איז קאנװענשאן ערב סאםע נײם טאסע אז

 שווער כאםת איז עם אז דריקענד, אזוי אנגעלאדען, אזוי אוםבאשטיםט, אזוי
 אזוי װי און כרעננען וועט טאג קוםענדער דער װאס פאראױסזאנען, געווען

 צו וױרקזאם געלינגען םאטענט איצנױנען כיים וועם אינםעמעשאנאל דער
 אינדוסטריעלע און ארגאניזאציאנעלע חז1ברענע אלע די אויןז ענטפערען

ארויסנעשטעלט. איחר פאוי האם לעבען דער װאם פראגען,
* * *

 דיס• קאכעדיגע פון דעכאטען, שטורעםדיגע פון נעכם און םעג צעחן די
 אט־ די פארםריכען, װאלקענס די צושטרייעט, כםארע די האכען הוסיאנעז

 יעדעז אין ארײנגעלאזעז שײן און ליכם חאכען און אױסנערײניגם, םאספערע
לעכען. ארגאניזאציאנעלען פון וױנקעל

 איחר זײנען וואם פראנען, די כאגע;ענט םוטיג האם קאנמענשאן די ׳
 פער־ דער װעלכער אין פראגען, אזעלכע אפילו יעס, — געשטאנען פאראוים
 אץ — פארװיקעלט שםארק זעחר שםארק, נעװןןן איז עלעםענם זענליבער

 אונזער װעלם, ארכײםער גאנצע די און געענטפערט, דרײםם זײ אויף האם
 םיר װאם און שטעחען םיר וױ געגוי חײגם װײם םשפחח, גרױםע אייגענע

• דערגרײכען. » ציעל אוגזער אום םאן «ו אנטשלאםען פעםט זימען
 פון שםײנער םאסע אוםנלױכליד אן םיר חאבען םענ צעהן דיזע אין

 קאםפס־ אונזערע אח פארפעסםיגט פאזיציע אונזער אראפגעראם■, ווענ
 אראפ־ פילעם פילעס, האחנען פון זיך האבען םיר פארפילפאכם. םיםלען
 גע־ אנדער אן אין עםװאס דערזעהן אנדעךע די אײנע האבען אץ גערעדט
 פלײסינ כארײם םעהר ברידערליך, םעהר װאריטער, נעהעגםער, — שםאלט

 עם װאם ארבײם, גרויםער דער פאר בשותפות זיך נעםען צו ענערגיש און
 שעהנער אונזער פון וױדעראויפבוי די — אלעםען אונז כעפאר שםעהט

* * *ארנאניזאציע.
 געענטפערט קאנווענשאן די חאט איכערצײנענד און עהרליך קלאהר,

 חײנט ניז גאך שםעחען װאם עלעםענטען, די םיט שלום פץ פראגע דער אױןש
\ - ױניאן. דער אויסער /

 עהרליכען 1דעם צו נאטירליך, זיך, װענדעט ענטפער קאנװענשאנ׳ס דער
 דער װעםען כײ און פרידען באםת װיל װאס דרעסםאכער, און קלאוקםאכער

 ;לעבען זײן פוז טײל װאריםער א און םי?םינער א נאך איז געפיהל יוניאן
 איז גײם״ ״שלום די װעםען בײ קאםיסארלאך, די פאליםישענם, די צו נימ
 צו• שארלאטאנםטװא שטיקעל א בלויז אױך איצט איז און געװען םאל אלע
צװעקען: פארםײ אדער פערזענליכע ליכ

 ברײט זײנען טױערען איחרע ;חײם אײער איז אינטערנעשאנאל ״די
 צו אכםענדיג ניט ארנײטער, עהרליכען יעדען אריינצונעםען אפדן פרײ אזץ

 פאר• אדער גרופירומען נאציאנאלע אדער רעליגיעזע פאליטישע, װאסערע
 װי אויפצופיהרעז זיך פארשפרעבם ער אז לאנג זא נאלאננען. םענ ער פױיען

 םוז, T'tnyajw אײן אויפפיהרען. זיך דארף םרייד-ױניאניסם לאיאלער א
 די שטאל־פעםם. םיר כאשטעחען דעם אױף און געםאכם'װערען, אבער,

 ארכיי־ יעדען ארײננעםען פרײ וועלען לאקאלם איהו״< און אמםערנעשאנאל
 קײן דערלויבען גיט אכער״ װעלען, ױי יוגיאן; חןר אין םרייד איז םער

 ביםערע די ױגיאן. דער אין באאםםער א ווערען צו קאםוניםט פארטײ
 קאםוניסם פארםײ חןם כײ אז געלערענם, אונז חאט אוגזערע עריארוגג

 געכעך א כלוי׳ז איז ױניאן די און אוםעםום, באלעבאם חןר פארםײ די אי«
 לאננ זא אץ ארבײט. פארטײ אין צוניץ קוםט װאס אינסטרומענם אן זאך,

 כאסעווען פץ שםאנדפתקט איחר םים זיך װעם פארכױי קאםוגיםםישע די
 יעדען םים באנוצען זיך װעם זי לאננ זא שײדען, ניט טריה-יוניאנם די איגער

 *ו- ןןן ןײ _ נים אז און כאהערשען, צו טרייד-יוניאנם די םיםעל ז^םרײנעם
 אנחאלטען, געזעץ דיזער םוז לאננ אזוי — צוברעכען, צו און ססייטערעז

 עקזיםטעגץ ױניאנ׳ם דער פארםיקײגען צו זייז זאלען-איםשםאגד םיר כדי
 ארנאניזאציע עקאנאםישע אן אלם נוצליכקײם איחר פאחיכערען *ו אץ

 כאלאננען װאם ארכײםער, םויזענםער צעחנדלמער אץ צעזעדליגער n •אד
אמור׳*. *ז

 כורע־ שלום די װעם פרידען םרײז-יוניאן אםת׳ן ®ון עגםפער ד^וער אס
םאס־ און פאיאצעװען גענוג :ראםע פאםיגער איהר אין אוועקשםעלעז

 באםת װיל װאם דרעםםאכער, אדער קלאוקםאכער. יעדער ;ודען
p« :ען n ,ױניאז די טאז. צו עס געלענענהײט די איצט חאם יוניאן 

לא־ די אוז ;לענען נים ווענ זיץ אץ שםיינער קייגע וועם נאנצע א
 וואם יי פאר קאבדישאנם די אז זעהן, אױך וחןלען אײנצעלנע, אלם

ליבעראל. און ױגיאז־םעסינ זיץ זאלען ױניאן, דער אץ ארײגנעחן וױדעד וױיעז

 באזיס, זעערען א אויןי פינאנציעל יתיאן די אדועק םען שנמןלם אזױ וױ
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נעסס אזוי

 נע״ פינינייעי איז ױדאן די שטיסע: אוסצוױיפעלבארער אײנשטיטיגער,
 חאבןןן יאחר עפייכע לעצטע די וון פאסירונגען חיסטארישע די נראכען.

 אופ- דעס אין חאנען םיר באגקראםםטװא. §ון סוועל aw גטנראנט וי
 -iv יעדען ציגעי׳ יעדען פארמארטגיידזשט און פארנאמט סטרייס גליקליכען

 איץ אץ זיר םיר חאלטען דאן ױנט און פאדטאגט. חאנען פיר װאס רעל
 »ץ שולדען, סטרייק איטע די פאר פראצענטען צאחלען איץ אין פלאגען,

 קאםױ די פון ויינען װאס סעקױױגױם, נאלענאטישל די צוריק צאחלען איין
םםר״ק. ®ון צ״ט אין געװארען פארשאנערט קאםיסארען ניסטישע

ו פון מוז יאך דיזער ג ו ן א י י  סיר װערען. אחגטערנענוטען אל
 אונז װעט און ווערען גוט ■לוציס װעס איםיצער אז ערװארטעץ, דט פענען

 אלזא, םוזען, זעלבסם ױניאן דער פון סיטגלידער די אװעקשענקען. חונות די
 דער פון ;יקזיסטענץ דער פאר פונדאטענט פינאנציעלען גייעס א אװעקלעגען

יארק־ w אין נאארד דזשאינט גחיסען דעם פון און אינטערנעשאנאל
 קד ײ פון פארלױף אין אז אײנשטיםיג, נאשליסט קאנװענשאן די און
 אינטערגעשאגאל דער פון נױטגיידער ע ל א זאלען סעזאנען דרײ סענדע

 װייחשעס ױיערע אפגענק און טעג דרײ ארכײטען לאנד גאנצען איכער׳ן
 יארקער נױ די און אינטערנעשאנאל די אװעקצושםעלען כדי ױױאן, דער פאר

 כײנעװאױנם חאכען װאס די און פיס. די אױף פינאנציעל באארד דזשאיגט
 צו• זיך חאגען װאס די פראנע, װיכטיגער כאסת דיזער װעגען דעכאטע די

 די נארײטקײם א פאר װאס םיט צופרידענחײט, א פאר װאס םים געחערט
 פון אװעק וױיט װײט, צענםרען די פץ שםעדט, קאונטרי די פון דעלעגאטען

 דרײ ארכײטען צו פלאן דיזען פאר אויסגעשפראכען זיו חאכען יארס, נױ
 שעחגע א חאכען םיר אז צוגענען, םוזען וועלען דיזע — יארק״, נױ ״פאר טעג

 קאגווענ״ א געחאט, קאנוועגשאן שעחנע א חאנען םיר אז אינטערנעשאנאל,
 שםאלע אײגענע זײער װי װײטער זעהן קענען יװאס דעלעגאטען, פון שאן

 און םאטעריעלער אײגענער זײעך ענג װי פארשטעיחען װאם און סניכח,
 װיכםינען יעדען פץ װאױלזיץ דעם נדט פארנונדען איז װאוילזײן גײסטיגער

אינםערנעשאנאל. דער פון — ױניאן נאנצער דער פון טײל

 קײן םעז קען סיטלען אחן ;;עהן נים םלחםח אץ םען קען װאפען אחן
אנפיחרען. ניט נעכיט שום קײן אױןז טעטיגקײט

 אוםנאנרענעצטע א; פאר װאם טעטינקײם, םיט װעלם א פאר װאם און
 בא• כאפרײטער, אונזער פאר איצם לינם עס ארבײם פרוכםנארער פון פעלד

 גײע די צווישען קענעדע, אין װעסט, די אין יארק, גמ אין — ױניאן גײטער
 צו צוריק םארקעטם; אונוערע פארפלײצען װאס עלעמענםען, ארנײםער

 פאר- צו פעסטונגען, נייע פארנעםעז צו פאזיציעם, פארלארענע געוױנען
 און םאםען, גלײכגילםינע די צוױשען ױניאניזם פון געדאנק דעם שפרײטען

 װאו דארם לעכען ארגאניזאציאנעלען פון פרינציפען די פארפעםטינען צו
 יםודות דיזע חאם פארנאגנענחײם נינדלאנגיגער דער פץ שטורעם דער

!עדשיטערט
 און אינטערעס םערקװירדיגען םיט צוגעהערט ױך האט קאנװענשאן די

 גע־ באשםיםם איז װאס קאםיםע, דער פון כאריכם דעם צו נעשפאנםקײט
 ארכײט דער װענען םייגוננ א אפגעכען נאכדעם אץ אפצושאצען •װארען

 צו — יאהר חאלכ א און צוױי לעצםע די פאר אינטערנעשאנאל דער פון
 באריכם נלענצענדער דיזער און ־— רעפארם״ אפיסער׳ס אן ,קאטיטע חןר
 םערקװירדינע די געםאלט פארכןןן כולט׳ע אין דעלעגאםען די פאר חאט
 בי- דעם דורכנעםאכט, חאט אינםערנעשאנאל די װאם נעשיכטע יאחר פאר

 םים ■עריאדע אױפכויאוננס ערשטע שװערע די קאםף, באפרייאמגס טערען
 — ארויםהעלפער זייערע אץ קאטוניסםען די םצד שםערעגישען כלוטיגע די

!פראגרעם און ארכײם צוקונפםינער פאר פראגראם די דאן און
 קאכװענשאן פון אײנצעלחײםען אץ ארײנלאזען ניט דא זיך װילען םיר

 אנחןרע די אױןש נעפינען וואחרשײנליך װעט לעזער דער װאס באשליםע,
 װאם ,גערעכטינקײם״ נוםעחןן קוםענדע אין אח נוםער׳ דיזען פון זײםען

 קיץ זאך, קיץ איז קאנווענשאן דיזער פאר אז איז, באםאנען דא װילען םיר
 אז ;נרױם צו אדער הליץ צו נעווען ניט פאסיתננ ױניאן קײן סיטואציע,
 נײער דער צו פראגען פילע r® אנטשײדונג די איבערצולאזען אנשםאט

 א סתם איםער האבען •קאנװענשאנם װאם באאח־, עקזעקוטױו חשענעראל
 איכערנעכען, און שװער ארכײםענדינ קאנװענשאן, דיזע האט טאן, צו חשק

 ערפילם האט און אנענדא, גרױםע םערקװירדיג איהר ערלײדינט פאלקאם
־־ װארט. פון זינען שעהנסםען אין םליכט איחר

• * * . ♦ •

קריפױ־ דער אױף רע&גירם גאנזרע א «יס קאנװענשאן די ה#ט אזוי וױ
 מ אדםיניםטראןױע, דער צו דעלעגאטען די ®ון םײל א ®ון כאציחונג שער

 ®ראגע, ^מערענדום דער אין אויסדרוק צום געקוםען איז וואס באןױהדגג
 דער ®דז ®ראגען הײסעסטע די ®ין אײגער אין אנםװיקעלט זיך חאט װאס

קאנווענשאן? גאגצער
אבער, האם, ױ צדריקגעװיזען. רעמערענדום דעם האט קאנװענשאן די

 צוגעצױמון, ®עםטער נאך דך צו םעסיג םרײד־ױניאן און וואריט קריםיקער די
ארבײם איגטערג^זאגאל אלגעםײנער דער אין שותמים נעחענםערע זײ פון

 ארבײט דיזדר ®אר ®אראנםװארטליכקײם גרעסערע זײ אױף און געםאכט,
ארױמגעלעגם.

רייט״ טרײד־ױגיאן די שטהנסטען אם טאקע כאראקטעריזירט דאס און
 קאנ־ באםםאנער דער פון ונג7האנז נעזונטע און כליק ברײטען דעם קײט,

 ױניאן פון פרינציפען פונדאםעגםאלע כאריהרען װאס פראנען, בנוגע װענישאז
 אײנ״ די םאס גרויסער א אין נאטירליך, קוםט, דעם ®אר קרעדיט לעכען״
 די אדן זיד אזוי וױ נעװאוסם האכען װאס קאגווענשאן, דער פון לײםער
 ׳את חױכהײט, ריכטיגער דער אױף אוועקצושםעלען פארזאםלונג נאנצע

 חאבען, װאס םינאריפױ, רעפערענתם דער אויך קוםט דעם פאר קרעדיט
 םרייד אםת׳ע װי נעווארען, צוריקנעװיזען ז'א ®ל«ז ;ר ז וו נאכדעם

 כארייט ערקלטרם זיד האכען און אויפגענומען באשלום דעם םםען אנ ונ
̂דןנעז איבער• דאפעלטער און קרעפםען דאפעלםע םים ארנאניזאציע דער ̂*

" |i י ■ * 0*0
. פארכײ. איז קאנווענשאן די
 עם געםםערז. פון אונױכערהיים די צוױיפלוננען, די פארשװינדען עם
 חאריזאנם דער רייחען. אונזערע אץ פעסטקײט א זיכערקייט, א זיך פיהלם

«b עחיסטאדיש צעחז די פארשםעלם. נים און קלאהר אטאל ווידער איז
נאכוועחענישען. כייזע איסע פילע פון אויסגערײגיגם אטםאספערע אונזער ײסמז נאסםאן אין

סטאבילי־ נעזונםער א אץ ייניײז׳ ״טאךקע גרױםע׳ א יי^?ז איע ר°י
 נרױ־ ^ער פאר זיד נעםען צו כארייט אלע דיגען םיר אינדוםטךיע. רםער ז

 דא איז ארכײם גרױםער דיזער אץ אױםנאם. אן אחן אלע ארכײם, םער
 סאנווענשאז כאםטאנער די אלעםען. גענונאוןנלאריגעגונ׳פאראונז נארוף

^ םערקוױר^ער איהר און נייסםרײכקײם שעחנער איחר םים ש ^ א ר  פ
r אגגעדייטעט וועג דעם אונז פאר חאט  y

פארלאזען גיפ װעג דמען לסםיר

r.

*AM

ם ע ענ צ ס װ מ ש ײ נ ײטעד ב ם • אדב שאנ װענ קאנ
 זיג• די ווזנגען געדעדט חאנען דעגיןןען

 ערשט״ דער בײ כ^ךדעמאגסטרווציעס
ד דער pc <ן*נװעגשאן »וגעה«יטעמר  אי

 ;ע- חאכען צ״טונגען די טעמע^^גאל.
 גמריחרט- זעטאג׳ס ■רעדדענט ♦עיידערט

 H כמת ציטעד,6חוןרץ-אוי ךין
 פאדגעקומען. דיגען דעכיאנסטרןןןויעס

— כאמערקונג » געםאכט װער ה#ט
קחי׳שען ps מאגגעט דער איז דאס —

 חײנט, הארץ״װעחטאג יעדער פ*ר וענען...
 ױם־טוב־נע^חיען כװאייע * ה^סםו
.........ס^מען
— באניערקט האט אנדערער is און
 ח״שכל׳כ מוסר דאס... ניט ס׳איו —
 *זעלכע אין אן... ותניג־װאס מיר געהען

 ״so דראמע... דא איז תטאגסטראציעס
 האדץ״פערכאיעגדעד s אין סעךסצעגעס

דראמע...
 םייש- כײ םארגעקוסען איז גערײד דער

v עס װאו רעסטאראז s איז לןך w\ 
 אײנדריקע די מענשען. קחי׳שע ארײן
 אװעקנעםראגעז מיך האבעז שמועס םולם

 ק*נ־ אויך ;םעג םערגאנגענע סאר s צו
װע:*שאךסצע;עס.

קאנװענ־ דער בײ כואכיענםען עטריכע
 אװ ^עדערײלזאז אכיעריקאן דער pc ע$ן

M921 יאהר אין דענװער, אין לײכאר
געדענחעץ. צו זײ ס׳איז

 צונויפגע״ זיך האבעז םראגען עטליכע
 ארבייטעד אמעריקאנער דער אין זאמעיט

 א אין געקוסען זײנעז זײ און כאװעגוגג,
 — םרןהען עםיליכע צוזאמעניפטױס.

 באהךױניאנס די סיטואציעס. עםליכע
 אױןי 5*רע;ירוגנס*קאנטראי געזוכט האכען

 פין אפיױ גערעדט ;םראנספארטאציע
 אםת׳ען דער אין און ;נאציאנאייזאציע

 פאר סטרײקס צו גרײטעז גאר זיך געמוזט
ג. נ ו ענ ק ר ע אנ ע כ י י הנ ע װ ע  םײ־ די ג

 צוריקגע־ א נאך ;עװעז איז ױניאן נערס
 קײםען איז געיענעז און סטרײק רופמנעם

 האבענדיד. דערבײ אינדז^אנקשאנס, םון
 ער״שטעז דעם — *שםרײם אעערליכען אן

 די — יאהרעז םילע פאר שטרײט נרױסען
 םאר קענזאס״ילאן דער קענזאס־געיפיכטע.

 געצװאונגענע — געריכטען אינדוסטריעלע
 א וױ נעהאנגען איז — ארביטרײשאן

 ױגיאךלעבען. גאגצען איבער׳ן שווערד
 שטאי־ פארדארעגעם םונ׳ם מאםענס
 וױניןלען. א<ע אננעםיילט האבען סםרײק

 כא״ ארנײטער דער פון ארויסםרעטונגען
 גאציאנאלצ די אז טאנעװרעס סיט װעגװג,

 קאנ־ אינדוסטריעלע רופען זאל רעגירונג
 םארתירעװעז געםוזט זיך האבעז םערענצען,

 קאנ־ אינדוסטריעלע דיזעלבע צוריק אױף
 די װערען. צובראכען זאיען םןרענצען

 לאנד אין װירקען צו זשעסטעז פאייטישע
 םעלקער־ דעם אנערקעגען זאל אםעריקע אז

 האבעז םון-איהם טײל א ײערעז איז בונד
 די אויםרענונג גרױסער s אין געהאיטעז

 אר״ דער אין ע8פאילקס־גרו אנגעזעהעגסטע
 נרוסע. איירישע די — בא;ועגונג בײטער

s אמ- ״אמסטערדאמער דעם מיט קריג 
 םע״ אמעריקאן די װעלכען םערנאציאנאל׳/

 דער נאך האט לײבאר אװ דעריי׳פאז
 געװען איז אויםלעבען, געהאילםעז םילחסה

r און גרויסע נאך אק נאר צו צונאב 
 האט אלץ דאס ^טרײט־םראגען. קיײנע

 נעג־ טראדיציאגעילע די שװאוננ געגעבעז
 און גאסיערס, סעםועל צו נערשאםט

 ארביײ אץ מײנערס, די םון יואיס דזיפאהן
 pB םראנט צום געבראכט םיהרער טער

 םאגעדטרע״ א געװארעז איז גאםיערס׳ען,
גאםסערס׳עז. נעגען גער

געזשוכיט. ^זאט ילאנד דאס
— s םארכיאסטען זיך האט תלמיד 
רבי׳ן... נענצן

 ערםד תלמיד דעם האט •רעסע די .
םינט.
s סענזאציע!.״

חא״ סיעציעל, הױרסט־צײטונגען, די
 אויןי אויל גענאסען םייערען, געצונדעז כעז
 םלאקערם גרויסע צו םײערען די און זײ,

 בילד, םיט און ווארט םיט נעבראכט.
 געזוכט האבען.זײ טאדאױס, טאג־אײן

מאכען• צו םיאוס געשטאלט נאמפערם׳עס
 אזױ אויןי ;געוױרהט חאבען זײ ן1א
 פארשיײ גאנץ גרויעז אז געװירקט, װײט
 עהאנאמישען אין יאליטיס, איז דענע.

 שטאנד, געזעלשאפטליכען אין אינטערעס,
— בונד א געשיאםען האבעז
כז< אוים װערען גאםיערס זאל —

יאנד!... אין
 ניט איז באוועגונג ארבײטער די און

 דרויםענדיגע אינזעל. םארװארםאז קײז
 ווערעז םענשאז איחר. דערגרײכען גחיעז

p ווער חאם באוױרסס. i ארבײסעד דער 
 מיט װער און שםיל, גאחנדם נאוחנגוגג

קול אויםגצחױמן »ז
tn ־־־ r זאל גאמ^ערם אז מאקע צײט 

ן-.. •אידאנקזנן״
 גאם״ חאט #•ילאוודיג דאס נצהםצן

תן«pw ס״איו ניס ישיס חני יו
ו ̂ — י וית ײ ו מ י ײ

 — *יצען01 ןןר (א
עדןןיגעיונגען) יסי ס

לאנג ח. פון

 פער- איט אן גצװעז דייז װאיט ער צעל.
 אוג• װאײ s אין ממעץ כױם, װיאגעט

 כיעטער. פאדטריקענטע חױפען s טער
 פארלאזענטקײט... פון טראגעדיע די

 לאגװעגשאז־טא־ דער געקרכרען ס׳איז
— כא״פייסעז צו סענט

ניט?.. צי כױם, דעם חאקען
 געפיהרט האט קאגװעגשאז־זאר איז
 םאמיױוערט־ כייט גערײעדטעט מיחסח

 איטיע- רױשיגע א געװען איז אט קײט.
 םאר־ א אט און באוועגליכקײט, טיגע

 זײנעי דעיעגאטען שטילק״ט. ■רעסטע
 באשליסע יעצטע זײערע צו געיןומען

יואיס. םאר די ;גאםיערס םאר די
 <ע״ האט צװײטעז כײם אײגער און

— ביליקען נ!אסםעז
 קאי״טעצ נײ s זײז, דא וועט װאס

 אאטע דערבײ, און V ױניאדיעבעז אילם
 גע־ װינט צום און אויסגעריסען ניעטער
...V װארםען

 דע־ קײן האבעז גאר^עדסיאנער די
 לואיס־ די ;נעמאכט :יט סאגסטראציעס

אנגע־ די איז דערםאר נים. אױך יאנער

■ :■:■:*:■:■!,•,',;,'■*׳יו
 און עגגער. איץ געװאדען צױגענקײט

 ;עװען איז דרױסען אין •גיט׳ער אױןי
 לאנד דאט ערװארטו;;. גרױסע s גאר

 אין און רעזוילטאט. אוים׳ן געװאדט האט
 טען האט לאנד איבער׳ן װיגקיען סר s גאר

 — גע^עכטערט צינישע סיט געיאבט
גאמ־ םאז אלטער גרױסעד דער —
 גדױס ;אילט נאר זײז נאלד װעט ■עלס

מעחר... ניט —
 די ; געקרעגקט גאטפערס׳ען עס האט

 ;עװען איז ער און ;צוגעסען איהם הארץ
 דראטאטי״ די צװ״צען פיגור טראגישע א

W איהם. ארום קאנפייקטען
 גאמינא״ די אנעהױבען זיך ס׳האבעז

 אזוי ;םארמעיע פריהער ציאגס־רעדעס.
 ילואיס׳ען. פאר אזוי נאמיערס׳ען, םאר ]

 גע־ זײנען זײ װײל דערםאר, ״פארמעלע״
 איגאגיזא־ און טרײד־ גאהענטע םון קוםען

 סיגאר־כיאכער דער — ציאנס־חברי□
 מאי״ דער און גאמפערס׳ען, םאר ■ויר?ינס

 אזעיכע לואיס׳ען. םאי גרין װיליאם נער
 פאר־ אנגע״עטרענגטקײט די האבען רעדעס

 גא• םערשארםט. ערװארטוננ די גרעסערט,
 מיטעל״ בלאנדער s באװיזען זיך האט אט

 א מיט אײרישער *ן מענש, יאהריגער
 is םיט אבער פגים גוט־מוטעען רונדעז

 ארויסרױ קאמף צום און אויסגעשטעלםען
 זזאסטיג״באווע;־ םיט און שטערען פענדען

דעילעגאטען די צװישען םון אויגען. ליכע

 צוסר ב״ם ארויסגעחױבצז. רך ער האט
גע?וטע<ם. זיך ילאטפארמע דער םון סענס

 שנעל איז ■נים ז״ן פון גוט־טוטיגקײט די
 א האט ידם־שטריד יעחנר פאחפװאונדעז.

 ער- די ׳פוין ארױסגעװארםעז. םיאם*םײער
 פערזאמעל• די חאבען זײנע װערטער *עטע

 נאםוערפ- די האט ער אגנעצוגדען. טע
 ״ אונעצײכעגט קלאהר מעדזעגריכלןייט

 חארץ״ גאטיערס׳עס אינעדעקט דערנײ
 פון םיחדער דעם דערזעהן וױדער מ׳האט

 איז אװאציעס די אין און ; דורות עטליכע
— חאר״דגעיפרײ א נעװעז ^אטיעדס׳ען צו

ײ״טער״ און וױיטער ״פיןי די זעכעל —
דײז זײז װעט טאניצאפט גאגצע די

־״ ’ • הא;ט...
נשםה־סצענע. s געװעז ס׳איז

דערהויבעגדע. s זערטענע, א
 א םון גאסיערס פינו» םראנישמ די

 s געװארעז וױדער איז םריהער כײנוט פאר
 — יואסאנדירענדע א םיגור, *טטרײטעגדע

 באלעבענדע און אױםנעלעבטע is װידער
קראפט.

 דעם בײ געווען זײנען װעלכע די יא,
 נע״ ם׳האט ײאו זsסטאיl^ איז טישעי
 אץ קאנווענשאז־סצענעס די װעגען רעדט

 די אין גערעבט.־ געורעז זײנעז באסטאן
 קאנוועג- ארבײטער is בײ נשםה־סצענעס

 םאגנעט דער — מאננעםיזם דא איז שאן
 *פטעג־ s איז זײז צו—יעבען חהל׳׳שעז םון

 און אידעאא, s םאר *קטױױטעם דיגער
 עץזײנ ײז __ דראמע דא אויך איז זײ אין

nה s איז מאסעךסצענעס s־םערכl sעג־ 
 אים§עמיג- די גרוייסע, די ־— דראמע דער

 ארבײםער הײסט וואס דראכיע שיאגענדע
באװענוגג...

ם ר׳ ע ט ײ ב רי א ם; ע ק ד ל ח
pc .רוםאװ ק. טש

 לעצטע די םאר ארבײטער די האמח
 אדעד געװאונען יאהי צעהנדאיג צװײ *

 קאמזי שטענדיגען זײער אין םארלארען
 באלעבאטים^ זײעדע געגעז

אײ־ מיט נעsםר אזא שטעילעז םיר װעז
 אויסגעקוקט ד װאלט צוריק יאהר ניגע

 װאס יעדערער, וױיל, ט״פיתאװע, אביסעיל
 און םארדינסטעז די םיט באקאנט איז

 די אין ארבײטער דעם םוך לעבען דעם
 יאהר־ איצטיגע! חגם פון יאהרעז ערשטע

 םארדינט ער -וואס דעם מיט און הונדערט
 אונטערשיד דער אז װײס, טאג, צו הײנט

 דעם אין דאלארס די גרויס. זעהר איז
 האבעז.זיך ״פעי־ענװעיצאפ״ ^יבײטער׳ס

 םארגרזגסערט יאהרען פעריאד דעם םאר
 סמהר. אםי^ו און פיל *זוי פא^ דרײ אױף

 דאלארס די םון צאל די איז נאר גיט אוז
 װעבענטליך באקוםט ארבײטער דער װאס

 װײד־ ״רעאיע זײנע אוץ־ נאר מעהר,
העכער. איצט זײנען זשעס״

 מיר װײדזשעס״צ ״רעאיע סײנט װאס
 דער אלעמעז,איז נאך *ז פאױטטעהען,

 באקומט ארבײטער דער װאס געלם סכוט
 עקאנאמי• בעסערעז s םון מאס קײן נים
 ארבײטער דער אויב װײל ילעבען. שע\

 א דאלאר 10 מיט זאגעז, לאמיר םארדינט,
 זיײ צײט דערזעאבער איז און םעהר, װאך

 י1אוי לעבענסםיטלזנז, אױף ירײזען די נען
 »ז אזוי, געשטעען קלײדונג, אויף רענט,

 װעכענטליכער זײן אויןי האבען דאךף ער
 מעהה װאך s אר5דאי צצהן םיט הוצאה

 װאס דעם םון נוצען קײן ניט ער האט
 אזוי, געשםיגען. זײנען וױידזשעס זײנע

 נאר זײנעז פארדינסטען גרצסערע סתם אז
 קוםט ארבײטער דעם rs םימז, קײן ;יט
 מען װען םזבה. s oyiy ארוים דעם םוץ

 עקאנא־ די צי אויסגעפינען דארום, װיל,
 גע״ איז ארבײטער דעם םון אגע5< מישע

 יאהר אײן םון עמער אדער בעסער וארען
 אויס מען רעכענט למשל, צוױיםען, א ניז

 ארבײטער דער באסװעמליכ?ײטעז וױפיל
 געקאנט םארדינסטעז זײגע םיט זיך חאט

 דאם און איצט, און םריהער םאחשאםעז
װײדזשעס״ ״רעאלע אז סען רוםט

 אײ is .ואס םארגצײכט סעץ וועז איז
 .*ארדינט דורכשניט. אין חאט, בײטער

 מיט זױידדפעם״, ״רעאלע אין ,1904 *ין
 אויס, קוםם הײנט, ם^רדיגט ער װאס חנם,

rs זיך האם צושטאנד עקאנאםישער זײן 
 ירא״ 20 םון ערך is אויןי םארבעסערט

צענט.
sis דעם אין בעםערען צזם ענדערונג 

 ארבײטער, דעם םזן לעבען עחאנאםישען
 גע־ צוריס, ל*נג גיט גאר ביז זיר, װאלט

 צוםרידענשטעלענד, גאמ םאר רעכענט
 אויו• מען סוקט יאהחנן חיינםיגע אבער

 אורז*כע די אנדעריט. גאנץ םראנע דער
 שםארק זיך האם עס װאם איז, דעם םון

 םארוזעיכד די אויף באיק דער גמענחנרט
ר דעם צװישען גישען ע ם ײ דער און ^

איגדוסםוײעי
dv צײם די וױים דט נאר נאד איז 

&u האט tm ך די צװממז י

 װאו איגדוסטריע דער צו ניט שייכות ז%קי
 דער זואס זאך אײנציגע די ארבײט. ער

 דערגרײכען, צו •שטרעבען דארף אדבײטער
 ״ענװעי^אפ״. זײן אין דאלאר s נאך איז

 געשעם- לעבאס'8ב דעם אין ארײנהוקעז
 זײן אויף ארויס הריגט ער וױםיא טעז,
 rs אינטערעטירט; גימ דך מעז האט חל?,
 גראד געוױטען » V2 v* *רבײטער דער

s גע־ 1מע האט ביזנעס, די אי[ פארטנער 
 מיט אבער ראדיקאל. צו םאר ה^טען

 געביטען. בליק דער יךr האט יאהרען די
 rs שטארק, גאנץ שוין םעז רעדט איצט

is 1בלױ נים איז ארבײטער s,האנט' s 
 זײן צו טראגט צר נאר מאשין, s םון טײל
̂לן  בא־ r's ער װאו אינדוסטריע דער צו יח

 מען דארף אזוי באילד װי און שעםטיגט
 פרײז דעם סון חלה s םאר װאס זעהן,

באקומט. ער פראדוקט םון
 פעדערײשא־ ״א־מעריהאז דער האט

 דער םון אױסגאבע מאנאטאיכע די ניסט״,
 פאד יצײבאר, אװ םעחןרײשאן »טעריקאן

 אנגעהויבע! חדיפים עטיציכע לעצטע די
 דעם װעגען ציפערען סטאםיסטייטע דרוקען

 אין באקומט ארבײטער דער װאס חיצק
 מ&־ דער װאס פרײ^ דעם פוץ װעידזשעס

 אױס־ דעם םאר באקומט נופעהטיפורער
 דארט .װערען עס פראדוקט. ;עארבײטען

 און אינדוסטריעס אילערלײ אויסגערעכענט
 יאהר דעם עון נעגעבען װערען ציםערעז די

 די נאכדעם און פאדראבנע 1925 ביז 1904
 עצטע5< די ביז אאגעםײן אין ענדערונגעז

חדשים•
טאבעלען, די דורך שטודירט מעז װען

 זיך באקוםט געבראכט, דארט װערען װאם
 שוין איז דאן און ביילד אגדער is גאר

 1אי געשטע<ם האבען מיר װאס םראגע די
 םאר ארבײמער די ״האבעז צי אנהויב:

 געװאונע! יאהד צעהנדליג צװײ לעצטע די
iy אין םארלארען אדער ''r שטענדינען 
 ניט גאר ״, באאעבאטים די מיט קאמוי

n ירr צײגם עם טשיסאװע. אזוי s,,□ 
rs ארבײ־ די םון װײדזשעס די כאטש 

 הא־ נעשטיגען, 1904 י;טT האבען טער
 נע־ וױיגיג גאר ארבײטער די אבער בען

 זייער איז Iרלארעsם נאר אדער װאױנען,
p^n דעם םון •r 'n מ*נוםע<ד דער װאס 

 װען .pyp'ons P'r ם*ר ומטpsב םשודער
 יאהר דעט םארגצייכט מען און נעםט מען

 אינה״בטריעס y^s םון 1925 מיט 1904
וױײ ps rs אויס, ?וממ נדsל אין

 לעצ־ דעם רבײטערs דער האט '11דדמעם׳
 פיא- 18 םיט כמעט Iוםעpsב יאהר טען

 דער אבער ,1904 אין וױ םעהר צענט
*v ױין םון פראצענט  p*>n .אין געפ#לען 

 ijrarpsn ^41 *־יבײטער דער האט 1904
 ps ps 1925 •ריױ דעם םוץ פראצענט

r'r^n פיאצענט, 40 וױ מעהר עטװאס 
 וועז ,1909 אין וױ םילוs װײנינער —

 װי נידעריגער נעװען ^ינעז וױיתשעס
*1904 p, װאס prr בsדײםעם srs 

 נר־sמ דער rs מײנט, עם ערשײנוננ?
r םע?ם״פורער s ניט נאר srs גוטער 

 הע- רrרבײםs דעם צאחלט ער װען מענמ,
 ״yp ױין פון האט ער ןױיד^עס, כערע
 זײ״ ר?ערט,8ם דערלײגם. גיט גאר שענע

ען נע ט ס ^ינ  .ryopsvw נאך is:^r פ
 ־-is דאם וױרקליכ?ײם דער אק חאט עד

 ?יח םון םײי s pt ב^ג^ם גאד בײטער
j$n י אפמםפכם נפיס ויי חאס «ו«

 אי ■ראדו?ציע, ם*רגרעסערטער דער דורך
 פריײ העכערע םראפארציאנעל די דורך
 די אויףי געשטעלט האט ער װאם זען,

״ .1פראדו?םע
 -ijt ספעציםי־ע די מיט עס לטsה ווי
 מענער־ און םרויען די מיט טרײדס, דישע

̂ אינדוסטריעס קלײדער
 ^ײדער פרױזח די פון פארדינסט! די

s^ ' '  גזך V2 1925 1904 םון דינען ^
 דאם פראצענט, 32 ?נ*פע אויף שטיגע!

 צוױ^ן נאר ניט געוױנס גרעסטער דער איז
 םון כםעט נאר אינדוסםריע, טע?סםי< דער
y^s .װאו?ס דער און איגדוסטריעס r'K 

is אינטyרyסKנטyםארגלײך 1אי אםילו ר 
^pnyjyn רyד״ םיט ^  אינדוטשרי^ ^

 לyביסs 1321 יאהר םyד בי? האט yלכyװ
sריבyרגyאינ־ ר1םרויעך?לײח די יאגט 

n• ״r םיר ריאנן yns םyנאכד דוסטרי^ s 
 גע• די .יי רyסטyם !יך דזאלט^ און בער

סטען. נעyװאונ ם^ינ
^ny ניט האט p'P אויף רחםנות n 

 די ^ny^^opyousמ םרוי^־?צײדער
 צוגע־ גארגיט זײ בײ iy2sn #רבײטזגר

o n  nyo'W .jyorj האט ,1921 יאהר 
p̂ רער n די םון sרבײטy,בײ ־־ *ly'nc 

 זyרyIyt־^/sם איין אין Iyילטsהyג קלײד^י
 פון דױידדפעם די האב^ 1904 אין זיך.

 פרא^נם I 45.0םראםעsב רyרבײםs די
c:פון פרײז □yi םון x n ix 1926 א־ן ארן 
P̂ דער 1שוי איז n גyװy40.3 גאו^ ז 

 rs ,&*‘CDnycp־#sD איז עס פראצענט.
 *רביײ די םון װײדזשעס די ווען ,1923

 y:yay:y^s די לוימ געװען, זײגען רyט
 פראצ. lya^.s ,y 34כסטyה די ציפ^ישן,

iy3sn ,1904 n r^ y c דײ nraw ^SD 
ר נאך כטsמyג רערס  וױיצ נעילט. ^ה

ט זpםיגryנ T's yציpפראדו די ^  י1אוי כ
 פריױ דער און 1904 געבען םראצענט 71
 און פראמנט, 168^ אויח סלײרער די פון

 *ר- חגם םון חל? רyד yקsט r* דערםאר
 ־jy^P דער כעדרזגן rפרײ םyד אין רyבײט

 כתגהד נים יאהר, y 22נצsג די אין רyסט
 ^־so דער rs אזױ, נט.yפראצ 40 װי

 םיט זײנס אפנ^זמען האט םע?טשורער
. פראצענט.

 ארביײ □yi פון צױפט#נד רyד r'K וױ
 imyrr oy ? טאג צו הײגט p5n טער׳ס

w*: ניט ivm ר ה  אינדוםםריעם p'p מ
njn:rrsa צים נעגענען ותרען עםyיyן 

 p^yi^s, איז y:s* דער םון
yD̂ טײלען: צװײ איז yrs אינדוסםריעס 

 בזץגליב*[ דעם ם*ר זy־־אדוציר4 װאם
*:^Tnay: lyD'^c, ליײ און שיית װי? 
די אעדוסםריעס. injn:s v*ל און דער
y:s* ג^ױך־אינדוסנד די אין זיך האט 

 MHsn יאהר צװײ yצטyל די ם*ר סyרי
ײ די איז אויך רט,yסyרבsם טענד מי ע ^ 

o נע y '^ o n j's יאהר חןר האט
sרויםנyװיyrז s שטsרקy ^פארבעסערונ 

ראס rs ,lyrr אין iynsn אב^י מױ מען
 האבען װאס רבײםערs ווענ&ז דך רעדט

sםל כסדר. רבײטyשםענדעע אמןר ק n s 
 אין אדײז נים דא גײט יגקײטrבײטסאא

4חשבי
 $רביײ די װאס חשבון רyנײ nyi אט
בעז האט םטsטערש ^י  םים םיהרען אננ

 צרפטײ ײערr אהן עpsט ^□.say^sn דל
 םוט עס װאס ^ינבליקעז, דער אט מוננ,

 jowvrvt< די ps ארבײטנעבער די בײ ויך
m םיחרען םהען *יים דער םים וועס r r״ 

rs נים ®אדזנחנן וועיען ארבײםער די 
ד ונוױםזנז s בלויז חני וױידושים די איז ״
4ar י גאי y a  n r ro p ^ n  iruwrw.
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נען אביעריקא אין האגװענשאנס  ד̂׳
 *״* באר א וױ כאראסטער §אראדען א סעהר
 ‘סאג״ ■אראדירט, סען כאראיזטער. טומס

 האי*ט מען און דעםאנסטרירט םעסטירט,
*p רעלעגאטצן די אװאציעס. מאכען אײן 

‘יןאנווענ א pc טײס״ ״גוד א ערװארטען
אי. דאטס און שאן

 אוד קאנוועגשאגס ארבײטער די אמת,
 די םון באציהוננ דיזןו אין דך טערשײרען
 פוד פאגװעגשאגס, טאראראם גירגערליכע
 בעאײג־ שםארק זיי ?יינען דעסטװעתז

 אכיעריהאנער אמענױינער דער pc פלוסט
 קאנװענ־ די אטכיאספערע. קאגװענשאן

 וועיכע אינטערגעשאנאל, דער pc ^אן
m באסט*!׳ אין םארגעקוטעז װאס גאר 
 נאראדעז איע דיזע pc פרײ געװען איז
 אװאציעס, די און מאניפעסטאציעס און

 פארגעקױ סיאגטאן דארט זײגען וועיכע
 אױספלוס א געװען מעהרער זייגען סעז,

 ‘באגייסטע טאםעגטאנער איגערליכער םיז
 ‘אמא זײער צו צוגעבונדענקײט און רוגג

 * אײדער פירערשאפט, איז ג\<אציע
 דעצזאג־ הורא נעסטיידזשטע קיגסטליך
סטראציע.

גע־ איז באסטאן אין יןאנותגשאן די
 מא־ ענטוזיאסטישע אין גענוג רײך ווען

 און אװאציעס, באנייסטערטע םענטען,
 דאם בירדער. שטימוגגס ״׳שעיוגע הערליך

 עפי־ פאעטישע געװע; בלױז אבער זײנען
 פראזא־ ערגסטע פון פראצעס אין זאדען
 סטיביש זיינען װעיכע באראטוננען, *ישע

 באשטימטע פון נעװארען ארױסגערוםען
 רעדעפ, באגײסטערטע pc און םיטואציעס

אזױ געװען איז לןאנװענשאן רי װאס סיט
דייר•

 שטעהט טריבונע קאנװענשאן דער אויף
 אוטפארטײאישער דעד איננערסאל, סר.

 און געלאסען טרוקעז, רעדט ער סשערטאן.
 דעלעגאטען די דערצעהלט ער ?אבייך.

 אי; איצם הערשט װאס ערגסט דעם װעגען
 לעצ׳ דער װאס וועהען די \ועגען און טרײד

 אויף געבראכט האט םטרײס נענעראל טער
 טױזענטער צעהנדיציגע איןי םויזענטער די

דרעססאכער. און גלאוק
 פעטעגט־ הײן םון ניישט װײס ״איך
 ״געזאגט אינגערסאל םר. האט םעדיצין,

 די טאנ אײן אין הײלען האגען זאר װאס
 ױניאן ^טארקע א ביױז אינדוסטריע.

 װעיכע מיט איביעז, די מיט קעמםען ^אז
 א בלויז• אגנעשטעקט. איז םרײד דער

 די נענען קעמפען קאז ײניאז עטאיהע
טרײד!״ איביען.םח

 דער מיט צו זיך יהעחגן דעיעגאטען די
 װארט. יעדען צו נעשפאנםקײט גרעסטער

 אױטאריטעט א פאכםאן, א דאך רעדט אס
 ער רעדט רעדען און םראנען םרײד אין

 םראנע אננעוועהטאנסטע סאמע די וועגען
 זײט רעילענאט יעדען באאוםרוחינט וואס

 םארפירעווען פילוצים חדעים. אח װאכעז
 צום זײט א אז קעפ די אנוועזענדע אלע

 דעלעגאטען אלע און האל, פזן ארײנגאמ
 די םיז אויף אינסטיגפטױו זיך מטעילע;
 בא־ גײנערינע א זײטען אלע פיז •<עצער,

 איז װאס בליטען. פארשענדע םיט וועגונג
 אדאפ הימעל סון וױ געיטעה̂ן אײנענםליר
 איםפראװא־ א אונז פאר ?יך ענמפיעקט

 רעם םאר דעמאנסטראציע ביומען וירםע
 ״א םון םימבאל א איז װאם יזנגינען

 גענען קעמםען האז זואם ױגיאן עםארטע
 דע־ א איז עס םרײדי׳. פמ איביעז די

 איבערנעבענ־ און ליבע םון 'םאנסטראציע
 אידי- דער פון םארטירער דעם פאר תײם
 זי האט װאס באוועגוגנ, ארבײמער שער

. געםאהר. םיױחגלט פיז נעראטעוועם
 און אויםהער א ןוהן םארע ביומען א

 האנװענשאן גחיסעז איבער׳ן סוף אהן
 העגד םרויעז צארםע םיז תטראגעז האיל,

 התילהבות חסירי׳שער מים באגיײם »זן
 םון אפילאדיםמענםעז דונערענדע אח

 האט האל דער אז העגד, םזננער קרעפםינע
•rr .ביױ םיט ים א באםזנן, נעציםזנרט 

 שיסאכא םון אאנד, פיז טײיעז איע םון מען
 םון און יאדה נױ פיז פיײויאנד. םון און

 צעהנ״ םיז אח באםםאז םון ®ילאדעלםיא,
 שטאדם יעדע שםעדס. אגדערע דלינע
 דעם אין באטײייגמ זײן געװאיט האט

 איכעדנעבענסײמ פון אויםרדוק הארןועעז
 “זײע א^יינהויכעז אח פיהחנר דיאר «ץ

 דאנק־ און ליבשאפט םון טאן .אײנענעם
^ ײנ א ר m מ

מ די  אבער איז דעםאנםםדאןױע דאזי
 בלױ און ליבשאםם םים בלויז געוחמ גישס

מז די ini גיפיאכמנן. םען  אויר איז בלי
 סאראכםוגג יראטעסט, «יז דאח א נעווען

 תאז איײז לימנ ה»ס. שלימס1ם| סי*י אח
 באנײסטע־ אוויפיל ארױסרומז נישם נאר
 פיל יערזאן. » vt עגםוויאזם אח רוע

מ וױ אםארתעד  םאגשייכער דאר pm לי
*»ax אין אוץ fln* ר*סאנ««רור דאױגאר 

ם י»ח כיבשאאס פק -איע מיי מנ א ת מ  אי
»m p n  D a m r *  i גיײכןױײ א^ר

ײו

דעטניאער J פון אײגדרותען און ביידער

 גאנעלןן ן»»ן ׳גאטען גוטען זײן נאשטוצט
 ארבײ* חספזלע ױי\ און פאמאגגעגה״ט

 דעסאנטטר•- גאגצע די ^דעישאםט. טעי
 פאו־ » נעײען טעהרעד אפשד איז ציע

 קאםודסטישע אלע דיוע פא* גערטוגג
 אױס* געװעחגטכער א וױ םארלױכידוננען,

 פיחרער א צו איבעמעבענחײט פון דרוס
 עס ווער j שורוך ;עטחעס טאםען. די םון

 ;vp ט^נ אןיך האט ם״גד מײן האט
 גע״ כאשטעטיגט אםאי נאך איז םײיגד
װארען.

באגײסטע־ פון טאסעגטען ערהאבענע
 אײד גישט דך חאכען אװאציעס און רונג
 קאנװענשאן״ דער אױן• וױדערראיט סאר
 יארקער דו די ווען געװען איז ראס

 ®1P נאשאנקען וזאט באארד דזשאינט
 טרעזש. םעק. זועםעראן אוגזער ניוטען
 באגרײ די װע׳חרענד און באראןי כרודעד
 אװא• די געםט. אנגעזעהענע פון סוננען
 ט״נ״ אנער טר^גען רעדגער די פאר ציעס

 און כאראשטער ס<:ארנאװען א סטענס
העפליכקײט. פון צײכען א ביױז זײגען

 זײנען אםעריקע אין קא:װע:שאגס אױף
 רעד־ באגריסוגגס סך א םאראן געװעהגליך

 ייז םארנעחטצן געזאנט אמת דעם און גער
 פאנ• אײגענטייכע די וױ צײט טעהר סך א

 םײנונג םײן נאך באראטומען. ותנשאן
 יעדע רעדעס. טײערסטע די ראס זײנען
 רופט רופען םארםעגען. א קאסט רעדע

 זײ־ לײדער #רעדגער באגריסוגנס זיי םען
 זײ רעדנער. דויער מײנסטענס זײ נען

 נאר כאגריסונגען, ניי נישט דך חאלטען
 וחןלט־ און פראגראמען נאנצע ענטװישיעז

 אײגנטליךגאר• האבען װאס אנשויאונגען,
 דער פון •ראבלעמען די מיט טאן צו נישם
 יערען און קאנװענשאה יענער אדער
 חעט־ אויס #דאך מען דאחי רעדנער גאסט

 שטיקעי א מיט באגריסעז װעגען, ליכקײט
 װע־ אװאציעס רי אםילו אז אזוי אװאציע,

 פונדעסטװעגען מיאוס. אײנעם אויך רען
 רוםען װאס אויסגאפען, פאראן זײנעז
 איז אװאציעס פארדינטע אםת ארויס
 ױם־טוב׳דיגע א סאנווענשאז דער גיבען

 באס־ אין טאנװענשאן דער אױף שטימוננ.
 אװא־ אזעלכע ארויסגערוםען האנען טאז

 אםעריקען דער םון גרין םרעזידעגם ציעס
 אײב גענאםע לייבאר, אװ םעדערײשאז

 ״פארװערטס/ םון רעדאטטאד סאהין,
 אד־ ליגעל איהר איס הילקוױם, םאריס
 םרעזײ דער טאםאס, :ארמאן און ווײזער

 סאציאליסטי־ דער פון דענט־האנדידאמ
םארטײ. _שער

 אדםארײ זײן דורך גרין םמזידענט
 ארגאניזירטע די םון פרעזידענם אלס טעט

 קאהא! אײב און ארבײטער אטעריסאגער
 אידי־ דער םון פיאניר און זועטעראן אלס
 דער פון און באווענונג ױגיאז טדײד שער

 אײנעד אלס אויך וױ ױניאז מאכעד קלאוק
 דער םון קאםוי *ינ׳ם םיהרער װארט די םוץ

שוגאים. איהרע סיט ױניאז
קא־ נענאסע םײ גריז, פרעזידעגט סײ

 געסט קײן געװען נישט אבער זײנען האן,
 נישט זײנעז זײ האנװענשאז. דער אויף

 באגריםונגס סקארבאװע האיטען געקומען
 באטײלײ זיך געקוסעז זײנעז זײ רעדעס.

 פריעד גוטע אלס קאנװענשאן דעד אין גמז
 פרעז. ױניאז. אונזער םון פארביגדעטע און

 זיין ערםילען צו געקומען אונז צו איז נרין׳
 אר־ גרױסער דער פון טײל א אלס םליכט

 אונז און אמעריקע אין משפחה בײםער
 וױרקען pm <ןאםז* דעם ווענען באדיכטען

 ליײ אװ םעדערײשאז אמעריקען דער פון
 וױכטינע- א געװעז איז רעדע זײן באר.

 באראטוננען. אונזערע םון באשטאגדטײי
 ױיכ־ דעם וועגען דערצעהלם אונז האט על

 םיהרט פעדערײשאן די ײאס סאםוי טינען
 אויןי םוט זי װאס אינדזשאנקשאנס, ;ענען

 ארבײטסלא״ םאר לערזשיסלײטשור א*ז
 ער פאמיכערוננ. עלטער םאר זיגהײט,

 געװיםע נעמאכט קלאהר אונז פאר האט
 באוח*־ ױניאן טרײד דער פון פראביעמעז

 פון אונז םאר זײנעז װאס זאכען, אלץ נוננ.
 טאד־ עננ זײנעז און ױיכםעפײם נרויסער
 םעםיג״ טעגליכער טאנ אונזער מים בונדעז
 טאר־ די געשילדערמ אונז האם ער <ןײט.

 פעדערײשאן רער םון איגטערעסירטקייט
 פון צושימרער די \vm קאמױ אונזער איז

 די םארזיכערט אתז איז יוניאז אונזער
 םיר וואס הילױ, םאטערליכע װײמערדיגע

 אונזע- איז ערװארםעז איהם םיז סאנעז
 חנדע די סאמי. שוועחנז •וױיטערדינעז

' זאבליכע א נעױען איז ^T חנדע ױניאן 
 בא־ אוגזער צו ליבע םיט דורכגעדרוננעז

 וועלכע נױםען, אונזעדע צו און וחננוננ
 די צוזמרער די ביי ארויסגערופעז האם

 און אויפסערקואספיים פארדינטע גרעסנת
 צו דאנ^כאראײט פון אוואציע װאריכמ

 לײבאך או» פעדערײשאן אםאריקען דער
 שװארטנמ די אק הייוי pm שוץ איהר פ»ר

u® כדנוםיז״ ri»  n• זמויסםנגץ
r נדיססצרסאטמי א a h נאחאל- סאם
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 םארדכ־ ריפלאמאטיש, געמאסטען װארט
ת קײן אינערציעעגה און טע  ח^ט רע

 -כא אוױפיל ארױסגערופען דשט אכער
 אנ, געגאסע םון חןדע n וױ דיסטערוגג

 װאס א״גצר רעדען נאר קאן אזױ קאחאן.
vm דעס אין םאראיגטערעסירט טץי 

 כאװע״ א םון אנטוױקלוננ און גאגג
 צעחנדליגע חאט ער װעימנ #נרנג

 כלוט און ג״סט זײן סיט יאהרען
 חאט ער ערצױגען. און נעםירט גענעדט,

 דשט דך #ותרטער מײן געהלינען דשט
 פאחיכטיג״ דיפלאמאטישע אין געשפייט

 ער שוינען, צו ^יינעם געווכט גישט ׳מײט
 געטאנט געשטראפט, געװאחננט, חאם
 װאס פיחרערשאפם, צו דאניןכארקײט נאך
 אידישע צוױשען ?עלטענהײט אזא איז

 פאר דשט ׳זיך פאר נישט ארבײטער.
 םאר־ האט ער װעלכע קערפערשאפט, דער

 פאר #חבר קאספס זײן םאד נאר טראטען,
 פאגעך דעם פאר געגאסע, רײדעגס ?״ן

 איז עס ארנא^זאציע. דער פון טרעגער
 טרײ פאל?ס אמת׳ן א פון רעדע » געװען

 חעכ־ דעם דעמרײכט האט װעיכער #נון
 ■אטאפ׳ אראטארישען פון שטאפעל סטען

 האט װאס געםיהל, אױפריכטיגעז פון
 געפיהלס מיט׳ן צוזאםעננעשטאלצען איחם

 װעיכע צוחערערשאפט, דער םון אױסדרוק
 אױסגעבראכע; אויםסגײ מאל יעדעס האט
 און ענטודאזם אוםבאשרײבליכעז א א*ן

 קאהאנ׳כ באגײסטערונג. אומגעװעחנליכע
 מאנ* האט זי װאס םראצדעם, װעט ׳רעדע

 ;זיסטא־ » נלײבען כ׳עמלה׳ט, אפשר כען
 פון. געשיכטע דער אין געשעהעניש רישע

 אינטערנעשא־ דער פון קאנװענשאגס די
ױניאן. װאירקערס גארסעגט ליידיס נאל

 נישמ אבעד זיך האט סאנווענשאן די
 אוןי אװאציעס כױט אױסגעצײכענט ביױז
 אי״ די אז באוױזען, האט זי רעדעס, גוםע
 פעהיגע שויז פארמאגעז ארבײטעד דישע

 אינטע־ א אויןי ככח זײנען װאס פיהרער,
 בארא־ זײערע םיהרען צו אופן לעענטען

 פראבלעמען. ז״ערע לעזען צו און טונגעז
 זיך חאט עס ײען #טעג געװעז זײנען עס

 א איז דאס אז גענלויכט נישט אוםן בשום
 זיצען װאס ארבײטער, שנן קאגװענשאן

pm פאריאטעג־ די שאפ. אין ארבײטעז 
 אנ־ םון עריעדיגונג די םיהרונג, טארישע

 ארד־ סוסטערהאיםטע די גמלעגענגײטעז,
 די םון דעבאטען אינטעליגעגטע די און נוגכ

 דעי אויןי רעדנער אויםגעצײכענטע פילע
 אויס־ אן געהאט האבעןגיכער האנװענשאז

 א פיז אדער זיצונב קאנגרעס א טון זעהן
 אױפ־ דעם אײדער סענאט, א םון זיצוננ

קאנװענשאן. ארבײטער אן פון זעהן
געװע. זיינען תאנײעניפאז דער אויף

 םארשײ םײנונגס דיער ריכטונגען. צװײ
 געקוסען זעלטעז אבער זײנען דענדױיטען

 געוױ־ א צו ביז האבען און אױסדרוק, צום
 אנגע־ דער אין געהאנגען מאמענט סען

 יעי אוז יופם. קאנװענשאז שטרענגטעד
 טאמענט דעם אױו* געװארט האט דער
 ע:ד- װעט ולװער6 אפאזיציאנס דער װען
 באגריסונגען. צו װארים אויםרײסען. ליך

 ערלעדי־ קאגװענשאז טעכנישע אװאציעס,
 גע־ איע זײגען שיאגען, &רײד און גונגעז

 די שותפים. גלײנע װעגיגער מעיהר וועז
 באדארפט ערשט האבען דעות חלוקי

 פדינציפי־ דער בײ װעדען צו אױםגעפעכט
 רעזאלוצי: די װעז געלענענהײט, עלער

 פארהאנדעל װעט תגפערענדום ווענעז
 דע אױןי נעױארט האמגן אלע װערען.
 נרויסע דער אױף מאטענט, גרויסען
 טאי דער געקומען איז ענדליך שלאכט.

 ענטוישט נימ סײנעם האט עדווארטונג די
 ד און װארטען צו געלוינט זץ־ האט עס

 על אומזיסט. געוועז נישט איז שפאנונג
 האי קאנװענשאן דער פריה, מאנטאג איז

 נעױעהנליך װי פארםילט שנעלער ווערט
 גאלערי די פלאץ. זײז םארנעמט יעדער

 פרעסע דער האל, םיז ילעצער זײטעז די
 האל אין םיאץ שטיפעל יעדעס טיש^ווון

 זיג־ םרעזידענט םארכאםם. שגעל װערט
 אזײ־ 10 םונקט םעשאז די ערמםענם מאז
 װעט הײנט אז באקאנם מאכט און נער

 ווע• רעזאלוציע די ורערען פארחאנדעלם
 טויטע א הערשט עס רעםערענדום. בען

 מאלי האל. קאנווענשאז אין שםילקײם
 מאיארי• דער םאר באריכםזגט םרידכמז

 איהר נאך איז טאםיסע לאו דער םון טעט
 <ןא־ דער פון סיגאריטעט דער םאר נינסא
מ מיכמג י  רעזא־ ןץ געלאסען לײענעז ב

 און קלאר סליננט <וארט יעדעס לוציעם.
 םארכאפטען א סיט אויפנענוםען ווערם
 דעכאטעז די צוחערער. די פון אםאם
 פון םארלאגגמ דובינסקי ערעםעגט. ווערט

 אפאוי־ דער שאר ציימ שעח 2 טשער דעם
 רעד־ די צוצושפמאען רעכט דעם טיט ציע
 אויס^לײ• וועט איאזיציע די װאס נאר,
 P%t באפרידעט זמםאן •חנזידענם מנן.

 אן. זיר פאנגם שלאכט וײ pm פארצאנג
חנמער״ v נאו חסיגאףי א חנדט עס
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l i i ד n a v  ovntiim'o ס סחי צום און 
או ױ סטארס, סאסן מ  שיאגט חו

 ױתרט קײנאר און טאג גאג^נן » דויורס
m פ^ט ,w• פון דשט דף r ד  תתונ

ro א^ט^נחנס״ חור װאקסט ipon  n אין 
 ויקזיכטס״ m שארפע, א #נמר ואכלימנ, »

 משםערט, נישט וחורט ון״סנר און לאוע
 <ןגג/ן״ חגד »ר*ץ אונטערנראכען דשט

 כאםערקונמן מאנכע װאס צױגענקײט,
 כעת פייזעה שטפכעגדימ וױ טרעפ^נן

 וחנרם #ום1ר/נפעחמ וחוגען דיסחוסיע דער
 •Vi און צנםוױקעיט דעלעגאטען די םאר

ר םון בייד רילזיכטסלאז » שילדערט  ת
 די יין פאדגאגגענחײט איחר םון ױדאן^
 אין גענעגווארט איחר םון יאחרען לעצטע

 טרויעריגזנ גאנצע די צושוגםט. איחו פון
 אײדענש יעצטע די פון םארגאנ;ענחייט

 און קלאוה טױזענטער די פון יאחרען
 גענענװארם ערנסטע די און דרעססאכער

 אפאזיציע דער פון זועדם מדאן דער םון
 םארמנן רצעסטע1שוו די אין געשיידערט

 צו״ די בײ וױדער׳טעם א אמיס חםט און
 אדטיניסט- דער פון אנחענגער די הערעד.
 שופחכמות קיין אכער פארשטעחען ראציע

 רעםערעג״ װעגען זאך דער צו רעדען און
 רעדע גלענצענדע א האלט חאכמאן דום.

ד נאנוצענדיג רעסערענדוםס געגען  םיט י
 » אויןי געשטיצט אמומענטען געלונגענע

 ערפאחרוג־ די אויף און מאטעריאל רײכען
 װאס ױניאס, אמערילאנעד מאנכע פון גען

 דעם אורזאכען ■ראקטישע צוליב חאכען
 אין רעםערענדום עיןױסטירענדען שוין

 4אויםגעבע געםוזט ארגאניזאציעס זײערע
 ארויס״ ו^ןט חגדע זיין װאס אײנדרוק דעם

 דורך איגעשװאכם, עטװאס װערט גערופען
 אײנדרוקסםױ א\ן דורכנעטראכטער גוט א

 דער םון פיחרער װארט דעם פון רעדע לער
 האט זועלכער דוביגס<ןי, ד. אפאזיציע,
דעבאטע. היסטארישע דיזע געשיאסען

 דאס נעםט אפשטיםונג דער םאר
 איו װעלכעד זיגםאז, פרעדדענט װארט

 ברעם ציל דאס געײעז דעבאטע דעד בעת
 געװארםען האט אפאזיציע די װעלכען אין

 האש און שפיזען ריקזיכטסלאזע איהרע
 אטםאםםערע דראפאטישצ העכפט א אין

 זאכלי• רווןעע סעיקוױרדיגע א געהאלטען
 זײן ענין. נאנצען דעם װענען רעדע כע

 יע־ אין מוסטערהאםט געײעז איז האלטונג
 אינהאלט און םארם אין באציהוננ. דער
 אנגריםען אלע טדאץ באסיהט, דך ער האט
 פער־ זײן זואס געוױכט גרויסען דעם און
 גע״ װארט דיזעז אין געשפילט האט זאן

 כדי שאטען, אין שטעלען צו זיך פעכט,
 אפשטיםונג דער אין זאל םערזאן זײן

 כא־ פרינציפיעלעז דעם םארוױשעז נישט
 רעזולטאמ רער פראגע. דער םון ראקטער

 ?נר באסאנט. איז אםשטימונג דער פון
 םארהעלםנים״ צעװארען אויםגענומען איז

 גע״ זיגעס און ד»ורא אהן מעסיגירוהיג,
 םא־ אזעלמנ אין טרעפט דאם װי שרײען,

 נעװאלט נישט קײגעם האט הײנער יען.
 בלױז געהאנדעלמ זיד האט עס באזיגען.

 איצערצײנומס יזער1 און איכערצײגעז צו
 םאר םונדאםענט דער געװארען איז װילען

 איבעד־ אלע םון פאראײגיגומ וױדער א
ברידער. ױניאן נעבענע

 באנק הארלעם
קאםערם «וו

יארק נמ עווענװ, םע2 — 2118
.8־»־1־8800 לעחײ *עלע»ו

 j עו̂ו מע3 - 431 :כרענמש
8055 לעקסיעאאן ■עלעןזיז

ארבײםעו םאד^ באנק ארבײטער די
אמעראציעס בענקיננ אלע
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 דחנ»»ם# קרעדימדבוייװ, אידערס, ס^גי
 י־1םײ ■אבליק, נפפאדי ׳ס־קארפעז8שי

װאלאם דעיאזיפ
דאי w אנגעאלאסןן

ס י ם נ ^ ל ם ם א י י ט ס ס » נ
בר^ןיין. עווענױ״ אםלאנפיק 694

 נרוטלין. עוו^ גגײחעם 182 ברענטשעס:
»• J עיוצנױ, 9!■ קאר .,bo םהנ108

 אגריסולםור איזײשע די
םאסימןטי דדרש) (באראן

 «י« מארםערם *וקוגופיגע אלע חעל*מ
 ויך ווי און «ארס«רײ װענען אויסקינפפע

 איחר וחננ אווינדדאר•, ױן ווויסצוחייעז
B»np ארס. אײצי■

 באיא• אױור *•ייךאר דעפאזיפס קײנע גיא
tv »מ. סי או

B איו BfB און אוגוער rifia t יי  •י
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• ײ ס נ י פ כ ע ר ע נ

ר די ע ד ײ ל ױ ק ט ם דו יאדק נױ םטייט פץ אינ
פראנק. הערמאן דר. פון

הוייטזעכ־ איז יארק גױ םטײט דער
 דאס סטײט, אינדוסטריעלער »ן ליך

 זײנען עס װאז טעריטאדיע, אזא םײנם
 שע־ און פאבריקען מאסען גרױסע דא
 בא־ װי ׳איז יארק גײ שטאדט די ער.1

קאמער־ און פינאנציעלער דער קאגט,
^אגד, גא^צען • ו ^

 טראגט יארק נױ סטײט דעד אבער
 אינ־ םון שטעמפעל דעם זיך י1אוי םארט

 פאבריקאציע pc הייםט דאס דוסטריע,
 פון באפעלקערונג די לוין־ארבײט. און

 גע- ,1920 יאהר אין איז, סטײט דיזען
 װעלכע םח םיליאן, צעהן איבער ווען

 געװען זײנען םיליאן האלב א און פיער
 דער אט פון פרנסה. צוליב באשעםטיגט

 םי־ 4/*2( באשעפטיגטע צאחל דאזיגער
 דרײסיג און •נײז זײנעז נפשות), ליאן

 אין פארנוסען געװען פראצענט )39(
אינדוסטריען. פאדשידענע

 האט לאנד םון סטײט צװײט^ר קײן
 באשעםטיגטע צאחלי גרויסע אזא ניט

 (לויט סטײט נעקסטער דער ןערזאנען.
 יארק, נױ נאר לויךארבײטער, צאחל דער
 אבער זײנען עס װאו פענסילװײניא, איז

 װײני־ טױזענט 300 איבער םיט פאדאן
 סארטען אלע פון לויךאדבײטער נער

 אין װי װ.), אז. א. באהנען די pc (אויך
 מא־ קוםם איהם נאך סטײט. יארק נױ

 געצעהלט האט םען װאו סאטשוזעטס,
 אין ארביזטער טויזענט 900 ארום בלױז
 בא־ װאס אינדוסטריעז, מעכאנישע אלע

 םון העלפט אײז װי מעהר ניט טרעפט
 יארק נױ אין לױךארבײטער צאהל דער

סטײט.
 פאבריק־ צאהל דער לויט נאר :יט

 ערשטער דער יאדק נױ איז ארבײםער
 װערט דעם לויט אױך לאנד. פון סטײט

 פאר־ פדאדוסטעז אויסגעארבײטע די םון
 די צװישען פלאץ ערשטעז דעם ער :עמט

 ,1923 יאהר p# האט, ער סטײטס. 48
 פראדוק־ אינדוסטריעלע אויסנעארבײט

 בי־ גײן סאמע םון ס<מע א אױף טעז
 איז װאס דאלאר, מיליאן) 9,000( ליאן
 די וױ מעתר ביליאז 1/*2 גוטע סיט

 םענסילװיײ סםײט דעם םון פדאדוקציע
 שעםעד און פאבריהעז צאהל. ךי ניא.
 38,186 סטײם יארק גױ אין נעװעז איז
pm אבער .19,054 — פענסילװײניא אין 
 דיזע איז ארבײטער םאבריס צאהל די

 — גלײכע די כםעט געװעז סטײטס׳איז
 מויזעגט.״ הונדערט און מיליאז אײן ארום

 צאחל די אז זעהן, מעז חען דעם םיז
 P'K אויף אױס קוםט װאס אדבײטער,
 קלענערע פיעל א איז פאבריק, אײנציגער

 פענסיל־ איז װי סטײט יאיס נױ איז
 צאהל גלײכער דער בײ (וױיל װײגיא

 דא פענסילװײניא אין איז ארבײטער
 יארקער גױ דער• פון העלפם אײן בלויז
 pc אינדוסטריע די םאבריסעס. צאהל

 צעברעקעלט אלזא, איז, סטײט יארק נױ
 א.צענטראליזאציע, פזן װײט איז און

 םא־ גרויסע די פון דעם־כוסטער לויט
 מיטעלער דער אין פלענטס דער:ע
װעסט.

 םון ערשײנונג אזא קוטט :אטירליך,
 גע־ איז סטײט יארק נױ אין װאס דעם,

 אינ״ הלײדער די ענטװיקעלט װאלדיג
 אין עיסר דער לינט װעלכע דוסםריע,

 אנגעפירט װמרט אדער העגט, קלײנע
 גאנץ איץ אדער גרויסע, קײן ניט איז

 םאסטיש שעפער. און םאבריהעז קלײנע,
 ארויוי אינדוסטריע סלײדער די לײגט
 גאנצען דעם אויף אפשטעמפלוגג איהר

 אונזער םון לעבען אינדוסםריעלען
 אינטערעסאנט העכסט איז עם סםײט.

 װיכטיגע אײניגע םיט באקענע* צו זיד
 אינדוסטריען נאדעל די װעגען םאקטען

 פארשטעדזז צו כדי סטײט, יארק נױ איז
 און עקאנאםישען דעם איז ראיע זײער

 גרעס־ דעם םון לעבען נעזעלשאפטליכעז
לאגד. pc סטײט רײכסטען און טען

 װיײ וחנלכע ציפערען, די זײנען אט
 פראדו?ציאן, דער פון װערטה דעם זעז

 pc אינדוסםריעז װיכטינסטע די לױט
: 1923 יאהר איז סטײט, יארק נױ

^1,123,350,000 — קל״דעי ■רויען )1
513,200,000 — קליידער מענער )2
511,200,000 ■רעסע ייז דרוקערײ )3
און אײזעז״גיסערײ )4

274,000,000 — מ#*ינערי
אנדערע און בךוימ )5

236,600,000 ----------געבעקם
230,500,000 *ו»רע געאםריקטע )6,

שויצען און םילינערי )7
197,000,000׳------------(לעים)

קאג־ און אזלאכשעײי )8
196,300,000 ---------סערײעז

196,100,000 —צוקער-ר^יגער״ )9
• (חוץ שאױועל און איו )10

199;000ססס, — קאלא׳יזגז)
 צוזאםענ־ אינדוסםריעז צעהן אלע די

 •ראמ?*יע יעחרליכע m האבעז נענומען
 אדעד ידאלאר םיליאן 3,700 ארום פון

דim חנר *ן Mrtrtft )40( אערציג מ ,E.־־

s צן• סטײט. יארק ניו אין יהציאן א 
 אינדוסטריען 15 געקסטע די מיט זאםען

 אויף װארע אויס זײ ארבייטען זײ, נאך
 זעכציג אדער יאהר, א סיליאן 5,500

 אינ־ גאנצער דער םון tbO( פי־אצענט
 יארק :ױ אין פראדוקציע דוסטריעלער

 פראצענט םערציג איבעריגע די סטײט.
 אינדוסט־ 250 איבער םארטײלט זײנען
 פיל אזוי מאל צעהן הײסט דאס ריען,

 אינדוסטריען, גרויסע די פון צא״ל די װי
 צװיײ כמעט אויס אלייז ארבײטעז וועלכע
 pc װערטה גאנצען ד/ןם pc דריטעל

 סטײט אונזער װ/גלכע פראדוקטעז, אלע
םאבריצירט.

 20 בלויז אז זעהן, אלזא, קען, טעז
 יארק נױ םון אינדוסטריען 25 אדער

 אי• ךי ראלע, גרויסע א שפילען סטײט
 איץ דא זײנען אינדוסטריען 260 בעריגע
 אבעד ענטװיקעלט.' ^װאך גא;ץ סטײט

 גרעסטזן און ערשטע צעהן די צװישען
 שטע־ סטײט יארק נױ איז אינתסטריען

 אינדוסטדיןןן. קלײדער די אן אויבעז העז
 פרױען און (מענער צװײגעז צוױי רי

 ארביײ פראדוקציע דיזער pi קלײדונג)
 בא־ װאס װארע, יעהרליר אויס טעז

 פרא־ דער pc םראצענט 30 ארום טרעפט
 אינדוסטריען 25 עדשטע די pc דוקציאן

 אויס מאכט װאס pm צוזאמענגענומען,
 גאנצער דער םון פראצענט 18 כםעט

 צױ אינדזסטריען אלע איז פראדוקציאז
זאמענגענומען. ״

 זײ נאך אינדוסטריע געקסטע די
 ביכער pc אויסארבײסונג אוז (דרוסערײ

 pi זעהט םען װי ה#ט, צײטונגען) אוז
 אפילו אויסנעארבײט ניט טאבעלע, דער

 בא־ װאס ווערט דעם םון אײךדריטעל
 קלײדער אלע po פראדוקט דער טרעפט
יארק. נױ סטײט דעם איז שעפער

 באקענען צו זיך איז אינטערעסאנט
 אינ־ די װעלכעץ אין סדר, דעם מיט

 קוסען סטײט יארק נױ pi דוסטריעז
 באשעסטיגטע זײערע צאחל דער לויט

: )1923 יאהר (איז ארבײטער
81,437 -------------קליידער *רויעז )1
י 58,620 --------------קלײדער מענעי )2
52.098 מאשיגערי און. אײזען״גיסערײ )3
49,624 -------•רעסע און דרוקעריי )4
45,419 — — װארע געשטריקםע )5
41,277 — — ששיװעל און שיד )6
און מאשיגען panעלעקטר )7

36,054 -------------------װערקגײג
32,126 געבזנקס אנדערע און ברויש )8
30,869 סוץ־ארםיקלען און מיליגערי )9
*אנ- (אײזענבאחן), װאגאן )10

רייעיר־ און ריקאציע
30.035 -------װאגאגען ױן ס8שא

 צעהן ערשטע די »ז מען, זעהט דא
 איננאנצען• ניט שוין זײנען אינדוםטריען

 דעם םון צעטעל דעם אין װי דיזעלבע
 פראדוק־ אויסגעארבײטע די םוז װערטה

 שטע- ארבײטער נאדעל די אבער טען,
 אין פלאץ. ערשטען דעם אויף םארט העז
 נױ סון אינדוסטריען 25 גרעסטע די

 גע־ ,1923 יאהר איז זײנען, סטײט יאיס
 און ארבײטער 676,14 באשעפטיגט װען
 איח־פערטעל ארום אויס םאלט זײ פון

 אינדוסםריען קלײדער צװײ די >#ויךי
?לײדוגג). פרויען און (םענער

 נאדעל צאהל נעװאלדיג־גרויסע דיזע
 גע־ איז סטײט יארס נױ אין ארבײטער

 םאבריקעז 7,288 אין באשעפטיגט װען
 דיזע אין פראדוקציאן די שעפער. און

 יאהר יענעם pH. האט אונטערנעמוננען
 מײ 1,636 איבער באטראפען )1923(

דאלאר. ליאן
pc מיר, קענען גרונד־ציםערען דיזע

 אויסגעפי־ חשבון, לײכטען גאנץ א דורך
עס )1 סאסםען: וױכטיגע צװײ נען

 אי־ אז ם׳װײס (װעז ארוים זיך שםעלם
 נא־ 140,057 געײעז זײנעז סםײט בער׳ן

 קלײדער* יעדער אין אז ארבײטער), דפל
 בא־ :עווען דורכשניט אין זײנעז סאבריפ

 ארבײטער, 19 \וי מעהר ניט שעפםיגט
 װערט דורכשניטליכער דער אז )2 און
 קלײדער־ א אין פראדוקציע דער םון

 טוי־ 225 איז סטײט יאר? נױ םון שא•
יעהרליך. דאלאר זענם

 אוײ אן איז רעזולטאט דאזיגער דער
 צו װירפליך איז עס סעמעװײנליכער.

 אינדוסםריע וױכםיגםטע די אז שםױנען,
 צעפיצעלט, אזוי זײן זאל םטײט א םון
 זאלען ארבײטער 19 וןי םעהר גיט אז

אונטערנעמונג. אײן אױזי או^?וםען
 נרויס װי מערסוױרדיג, עס איז אויך

 «רא• pc סוםע דורכשניטליכע די איז עם
 ?ליײ דער איז פאבריס אײן םון ציאןpדו

 — סםײט דיזען םון אינדוםטריע דער
 אז װײזם, דאס דאלאר. םויזעגט 225
 אינדוסטריע דיזער םון פראדו?ט דער
װארע. סײערע א זעחר איז

םא־ צו אינםצרעסאנט זײן װעם עס
 אנדערע מים סאתלײכעז צװײ כען

 םון םםײםם אינדוסמרחנלע גרויסע
ױמן, אגב דאךף fro לאגד. חוץ »ז ו

 בלויז דא טאקע זײנעז סטײט יארק נױ
 צו געפינט טען װאו סטײטס, צװײ
 אויסאר־ זאל װעלכע אינדוסטריע אײז

 ביליאז אײן איבער אױף װארע בײטעז
כי־ יעהרליך: דאלאר °יליאן> 1׳000(

 סטייט אין פענסילווײניא. א«ין יטיגען
 (אויטא־ כיאטאר די דאס איז מישיגאן
 פענסיי־ אין און איגדוסטריע פאביל)
ד שםאל און אײזען די — ײײניא  א

 צאחל די איז מישיגאן אין דוסטריע.
 דער pc פאבריק אײז איבײטער

 תרכשנ״ט) *יז0 אינדומטריע מאטאר
 אין איז פענסילװײניא אין איז 2,700

 און (אײזעז אינדוסטריע גרעסטער דער
 אי ארבײטער 900 צו סאראן שטאל)

מע• קען װי פאבריק. פער דורכשניט)
 מיט ציםערען דיזע םאר^ײכעז גאר -

 אר־ פזן )19( צאהל פיטשינקער דעד
 סוז אונטערנעמונג יעדער אין בײטער

 יארק נױ פון אינדוסםריע נרעסטער דער
 קלײדער־אינדוסם־ דעד pc — סטײט

 pc װערטה דעם לויט אבער, • !ריע
 אויף אױס פאלט װאס פראדוקציע, דער
 אר־ באיטעפטינטען יעדען סון חלק דעם

 אינדוסטריע קלײדער די װעט בײטער,
 פיל שטעהן דאך סטײט יאדס נױ פון
 אינ- ביליאךדאלאר די װי העכער םיל

 פענסיל־ און םישיגאן םון דוסטריען
װײניא.

אינדוסט־ קלײדער יארקער״ נױ די
 און םאבריהען 7,288 איהרע טיט ריע

 טײל נרעסטען דעם אויס מאכם שעפער,
 שע- קלײדעי אלע םיז צאחל דער םון

 וועל• לאנד, איבער׳ז םאבריקעז און פער
.11,653 ארום און ארום באטרעפען כע
 נױ חוץ םאבריחעז קלײדער 4,365 די

 יאהר (אין געװען זײנעז סטײט יארק
 סטײםס, 30 איגער צעװארסען )1923

 אונטערנעמונ״ 1,000 װי װײניגער מיט
 גא;ץ באזונדער. סטײט יעדען אין גען

 מאסאטשױ אילינאי, פענסילװײניא,
 מערי־ און אהײ^ דזשוירזי, נױ זעטם,
 גיט צוזאמען אלע געהאט האבען לענד

 שעפער pm פאבריקען 3,232 װי מעחר
קלײדער. םרויען אוץ םענער פון

 אינ* קלײדער די איז נאר ניט
 קאנצענט־ לאגד גאגצען pc דוסמריע

 נאר יארק, נױ סטײט, אײז אין רירט
 :ופא סטײא דאזיגען דעם אפילו^אק

 עיסר דער אינדוסטריע ה^יידער די איז
 נױ — קאונטי אײז איז האנצענטרירט

 זין pm נעמט װעלכע — םאוגטי יארק
 װיכטיג־ pm געדיכטסטעז דעם ארײן
 םאנ־ — טיםי יארה נױ pc טײל סטעז

 זײ:ען מאגהע&/גן, אין דארט, העטען.
 אינדוסטריען אלע האגצענטרירט אגב
 נאדעל די נאר'דוקא ניט סטײט, סון

 1920 סון צענזוס דעם לויט טרײדם.
 םון פדאצענט 47 כמעט אז אויס, קוםט
 יארק נױ פון שעפער pm פאבריהען אלע

 יארק נױ איז געפונען זיך האבען סטײט
. םאגהעטען. אין מײנט דאם קאונטי,

 די אז םארשםענדליו, גאנץ ס׳איז
 האונטי יארק נױ אין סאבריס־האסטעז

 א;־ איז אײדער נרעסער פיל pn מוזען
 דא איז רעגט סטײם. pc טײיצעז דערע

 5ריע די ׳װײל אוםעטום, װי העכער.
 און טײער, געװאלדיג אזוי איז עםטײט

 אין שטיקעניש איז עגגהײט דער צוליב
 צו מעגליך ניט דא איז םאגהעטעז
 מיט םאבריקען גרויסע •גאר עטאבלירען

 איז דעריבער ארבײטער. סך א סך, א
 מאנהעטז םרן אינדוסטריע יעדע דאס
 אונטער־ קלײנע אין צעברעקעלט אזוי

נעמוננען.
ארוים, זיך שטעלט אבער דערםאר

 פאב־ צעברעקעלטע קליינע, די פאר אז
 מאנהעטעז איז ריק־אוגטערנעמונגעז

קעגען זײ :געװאונשעז װי אזוי םמש
 כיאר־ דער װאקסען. און געדײען דא

 פראדוס־ םון באדינגונגען די און קעט
 אז. א. קראפט עלעסטרישע (גיליגע ציע
 אינ־ אזעלכע סאר גוטע דא זײנען װ.)

 פאר דירעקט ארבײטעז װאס דוםמריעז,
 זײנען דאס װי םארברויך־מארקעט, דעם

 קלײדער־אינ־ די נאדעל־טרײדם. די
 שייץ-װארען pm םילינערי דוסםריע,

 זיײ שעפער, פאר אויך װי (לעיםעם),
 האלמען צו גענײגם דעם איבער' נען
 מאר־ דעם pc מיטען סאמע איז זיד

 םאנ- עס.טאהי איז ־דעריבער און ?עט,
 סאבריסעץ די מיט אננעייחעװעט העםען

טרײדס. נאדעל די pc שעיער און
 די pc ראלע די איז עם נרױם וױ
 םאנהעטען, איז שעיער סלײדער פרויען
 נײער דער אז םאקט, דעם םון םעז זעהמ

 ארום סענםער״״ גארםענט ״חאייםעל
 סטריט, םער30 ארן עװענױ םער7 דער

 קאס־ נרעסטעז דעם םאד זיך רעכענט
 חראםט עלע<ןםרישצר דער pc םאםער

 קאמיאני. עדיסאז יארס נױ דער אין
 אםבאטראכט, איז נעמעז אםנר מוז מען
 די אוין• אװעק נעהם סראפט טך א אז

 נײער ריזיגער יענער פון עלעװײטארס
געבײמ.

 אע- הלײדער די װאס דעם, צוליב
 אוג״ איז זויכםיגסטע די איז דוסטריע

 גרויס געװאלדיג אויך איז פטײט, זער
 אין דא פרױעךאדבײט פון יאלע די

 זײנען טרײדס נאדעל די ווײל פטײט,
pc דעם סאר צוציהענד געװעז שטענדיג 

 1919 יאהר pm געשלעכט. שװאבען
 אר- סאבריה 1,228,200 די pc זײגען

 351,500 סטײט יאיס נױ pm בײטער
 ארום אויס מאכט דאס — פרויען געװען

 צאחל גאנצער דער pi פ־אצענט 29
 קײז סטײט. איז איבײטער פאבייק

 ניט האט לא:ד pm כמײט צוױיטער.
ארבײטער. פרויען צאקל נרױסע אזא

פאר״ פארשטעהן, דערפון קעז טעז
 יארק, סטײט,/:ױ אונזער א׳־ז דיהא װאס

 געזע־ פאצריק די וויכטיג אזוי עס זיינען
 הונ־ ארבײטער. פרויען װעגען צען

 דא לעבען םרויען טויזעגדער רערטער
pc ,דאדום איז עס און לויךארבײט 
 געזעלשאםט די אז רעכט, װי מעהר ניט
 אר־ מענשליכע גאראנטירען זײ זאל

 ארבײטס־ די באדינגוגגען. ־ בײטס
 >וין דא װערען פרויען פאר שםונדען

 גע־ ספעציעלע דורך רעגולירט סטײט
 גע־ אויסגעקעםפם זײנען װעלכע זעצעז,
 אגשטלענגונג גרויסער א מיט װארען

 ליבע־ די און טרײד־ױגיאנס די םצד
הרײזען. ראלע

 (אין צענזום לעצטעז דעם לויט
 צוױשען אז ארויס, זיך שטעלם )1920

 םאקען ארבײטער סרויען־קלײדונ: די
 אױס ארבײטער סדויען באשעפטיגטע די

 פרא־ 61 נאנצע סטײט) יארק :ױ (אין
 קלײדער םענער דער איז בעת צע:ט,

 35 בלויז טײל זײער איז אינדוסטריע
 אינ• מילינערי דער אין פראצענט.

 םרויען״ די טון טייל דער איז דוסטריע
 אין און פראצענט, 72 — ארבײטער

 קאלארס םענער םון םראדוהציאן דער
םדאצענט. 77 — קאפס איז

נא־ די פאר עס איז זעהען, מיר װי
 מםש סטײט יארס נױ pc טרײדס דעל

 אין דא זאל מען לעבענס־פראגע, א
 גע־ םראגרעסױוע די אםחיטען סטײם
 אן װײל ארבײט, םרויעז װעגען ׳זעצעז

יגנר  דעד פון טײל גרויסער אומגעז̂ז
 סון אויסנעפירט װערט פראדוקציאן

ארבייטער. סיויען
 דער זועלכע געזעצעז, אגדערע אויך

 אײג־ לעצטענס האט יארק נױ סטײט
 שײכווו דירעקטעז א האבען געפיחרט,׳

 אזוי, אינתסטריע. חלײדער דער צו
 דעם אויף אנװײזען מען העז למשל,

 װעלכער סטײט, םיז געזעץ״ ״זאונינג
 נײע בויען װעגען פראגע די רעגולירט

 ראיאנען פארשידענע אין חײזער
 שטאדם־ גרויסער יעדער םון (זאונס)

יארס. נױ סטײט אין
 םען האט געזעץ נײעם דיזען לויט
 גאר־ נײעם דעם סארבאטען אנומעלט

 און טעד7 דער אויח םענטער, מענט
 טער3 דער םון נארד צו עװענױ, טער8

 העכער זיך םארשםרײטען צו סטריט,
 דאם סטריט. טער39 װעסט דער פון

 די באשיצען צו אום געםאן «ען האט
 גרויםער דער בראדװײ. Pi טעאטערע

 זײג(גר א ארוים זיך לאזט װאס עולם,
5 pc ארבײט דער pm קען שעפער, די 

 װאס באזוכער,* טעאטער די שטערען
 סאטיניס. די םון אחײם אום זיך קערען

 םען האט פארפױידען, צו דאס אום
 גארסענט נײער חנר אז אײננעפיהרט

 אײן אין .נאר װאשסען סען םענטער
 עװענױ, םער7 דער פון וועסט ־־־ זיים

סטריט. טער39 און טער33 דער צװישען
קליי־ די אז זעהן, אלזא, קע׳ז, מעז

 אלע אױף װירקט אינדוסטריע דער
 נע״. pא עסאנאמישען דעם פון צוױיגען

 שטײגער א װי יעבען, זעלשאםטליכעז
 לעניס״ דער סון נעזעצגעבונג דער אויף

 סטײט אונזער pc אלבאני, איז לאטור
 םון סטײט װיכטיגסטען דעם יארס, גױ

יאגד.

 אלע םון םעקרעטארען אלע צו
ארגאױזאציעס. אידישע

 גרײט טעאטצר קונסט איזדשער דער
 דאס לכבוד קאנצערט גרויסען א צו איצט

 די טעאטער, םימײ דעם פון איבערגעםען
 אלע טעאםער. סונסט דעם םון הײם נײע

 װעל־ ארגאניזאציעס די pc סע?רעטארען
 בענע• געקויםט לאננ יאהרען האבען כע

 אלע אויך װי טעאםער, ?ונםט אין סיטם
 פאר־ זײנען װעלכע ארגאניזאציעס, די

 קוגםט םון ארבײט דער אין אינטערעסירט
 ארײנשיקען נעבעטעןו זײנען טעאטער,

 צייטװײ- איז אדרצסען און נעמען זײערע
 174 ־־־ טעאטער הונסט םון אפיס ליגעז

 עסס־ װאירלד אןי קעד עװענױ, סעקאנד
 איע• םפעציעלע א pא באנס טשײנדזש

װערען. ארויסגעשיסט זײ װעט לאדוננ

 ציי •נםװימלש זיך ח*ם עם װי *יחר, וײיסס
wv'vn י בצווענונג ןרנײמרtwnye• V 
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קעניג העלד שון

 אן פארברעגנעז וױיסט דו אױב
 ׳געזערשאםט דער אין $װע;ט אגגעגעמען

 נאקע• און טיידראך יפעחגע און ױגגע םון
 ‘םרױעךכ* אינכמרעסאנטע סיט זיך גען

 איז — פיר. םיט הײגט *הום ראקטעדעז,
 םיך םרױעךציבה^בער, דער םרײגם, םײן

 ארויס בין איך ווען געראםען, אנםהעגעז
 זיך איז ביבציאטעק קופער־ױגי^ן דער סון

 םארנאכטיגעו דער *ין געצאזט^געחן
 עװעגױ דריטער דער איבער זוםער־ייכט

צו. גאס םערצעגטער דער צו
םייד״ — װארט זיסע דאס דערהערט

 און *פגעשטעצט • זיך איך <זאב <אך«
 זײט א אן פריתט פײן אוועמעסעגדיג

:נעפרעגט ערנסט איחם
}'גצױבען דיר איך זאי *—
 בא־ גצױבען, גיט םיר באדארפסט —

 גע־ הײס ער האט — י גיט רארםסט
 אויגען בציצעגדיגע דיגע און ענטםערט,

איבערצורעדען. םיר געזוכט האבען
 םץ־- ער האט — זעהז, װעסטו קום —

 װא?ט איך נענוםעזגצײך ארעם אונטערען
 הוױינ־ זואס םײדעי, קאפריזנע א געװעז
 וױי בחור איהר װען קאקעטיש זיך קעצם

 בײפ איםנר זיך בעט און נעסען זנרנעץ זי
 אן חאנט זײן םיז אגריהר ערשטען

איהרער...
 די גיט דיך נארט זאגסטו. שעהנע, —
 איצטע דען ווערען i א& אפאיג זײ צו ליבע

 אויםנזד * און אפגעצעבטע מיאוסע, אוז
 דײן אין . איבערגעשאפעז ניט צערטע

 רײצעג״ ױנגע, אױף פאנטאזיע בחור׳שער י
? םרויען בציענדיגע און םרישע דמע,

 די איך האב ערענסט פויען םײן אין
 האב איך וױיצ ■געשטעצט, איהם םראנע

 םארעגריגט געהאט םארגאכט יענעם אין
 סענזאציאנע־ ס״זהארנ ״טריידער <ײענען

 דער״ און אפריקע אין איבערצעבונגען צע
 נייע מיט זיך טרעםען צו באגער א םיצט

 םרעטדע איז ארײנצוקוקען מענשעז,
 זיך םײחגצשע; הויפטזעכציך אגים׳ער,

 גדיגט־ זײ ,r&v: זײעד אין םארטי-סען
צערנען. ציכער

גענאנגען. זײגעז פיר און
 זיך צוױ״טען םיר האבעז וועג אויפ׳ן

 קײנעם םאר םיך זאצ ער אז אנגעםאכט,
הײ־ זאצ עס ;פארשטעצען ניט זזויז אין

 אויף אזוי, איהם םיט ביז איך אז
ארױפנעיןוםען. װײצע, א

 זײן און םרײנט מייז האט פאצ דאס
 ^עהנעם פאר׳ן באגײסטערוננ אײםערינער

 איבער^אצט ניט האר א אויף געשצעכט
 *דימעגטעז׳/ און ״פערצ״ צעבעדיגע די

 נערױמען, דעם פארצויכטען זזאבעז וואס
:חדר ױנדםוב׳דיג״צוגעפוצטעז ציכטיגען,

 צי״ ראשיגע״בצאנדינקעם, — םײדילאך, די
 טעםפעראמעגמא־ ברונעטקעס, גײנעריישע

 א י1אוי יעדע האבען — שאטינקעס, יע
 ארוים״ סטײגעד איעענארטיגען גאנץ

 ױגענם. צאפעצדינע' שטיס א נעבראכט
 צײדענשאפטציכער א םים *בא׳וזלט

 װאפ #צאקט איז רײצט װאס זויבערקײם,
צעבען... צו זיך רײסט און גצוסם

 נע- װארעם םרײגט מײז האב איך1״
 און דאגקבארקײט. אוים האנט די דריקם

 אײנצױ באװיזען האב איך אײדער נאר
 האם הויז דאס װאס רושם, דעם שטיצעז

 אײג־ םיך ער האט ארויסנערוםען, מיר איז
:ארײן אױער אין גערוימט

ד/ אט דארט, מײדעצ יענע זעסט — ,
 םענסטער בײם פאראײנזאמט זיצס וואס

 צוױיםעי מומעצדעער חגר אין קוקט איז
 אע־ אך זעהר איז זי ארויס? עומנױ

 צוזאמע;• זיך אט.האבעז םערעסאנט*.
 אײ־ אצץ ״מענשען, פדט שב^ד א נעסייבעז

 די באמאנסע. און פדײנם — נענע
 אינטיםע. אן ציבציכע, ׳א— אטסאסםערע

 אוג״ געסם די מײם. דער איז זיר בײ וױ
 :צערעםאניעס אהן זיך םערהאצסען

ח״ אויןי מ׳רעדט  ס׳צאכט, מ׳שטיפט, ״
 דאפ — צװײםען דעם אײנער ם׳קיכעצט

 אײנע זי נאר יעבען. םיט שפרודעים הויז
 ד^זיגזן די םיט גיט זיך אינםערעסירט

 שטיםערישע דרײ די םיט ניס נעםט,^פיצו
 ארום פאדען און זיד שאחנז וואם בנוורינ^

ה אימרינע די  תנרבײ זיננענדינ םײדלי
 סענםי־ דאס כמנגאר־שםיםען דיערע אױף

 בין העװ .איי :ציחנצ עגגייש גמנמאצע
 נעפעז און ױ״, לײס גוירצ עי ®אר יאנגינג

ח מחנת ש  פאר דרײ זײערע אוחנס גים מ
o t w b, רעכ• םונ׳ם אויגצן חומערעע 

 זיך רויטעצט וואס איחחנן, •ראפיצ סצן
im ױח מ  עיעקמרישעז רןחעוחנן *

h n p סםעציע. חנד סימצן אק
 תםיי• באאקגםע, גיחנ גאר זוכט ד .

אנעט און ווען ו< וזבט  ױין. גים זאי וו
 םצײםינ מםנגדיג אמ אין וי וונם

 אויפנא־ חנד_חײ<ימר imp מיס פאדנוסען
 איחרע וװדשעז חנם און איחרער... מ

 ותנינ גיא אנמחיונן ®תמטפאןםעז
 םןגעייי און סאדים זײנען ©♦ידגאו,

i n אימרוחננצנדנר Dipn
 m* . דאזיגי די דאסמידט
h וױיניר ׳ u p און
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 חג׳• איחר פון צוגעצױגען װערען װערכע
 װעקט װאס #האהטוגג פרײער און זיך דצען
 װעיכער גאו האפנוגג זיסע יעגע זײ אין

 גארען. צו אױןי ניט הערען מענער ױגגע
 •וגקט דך מון וײ דערוױיטערט זי אבער

 און נאחענט גאר שױן וייגען ױי װען דאן
ך וױ זיר צוקוקען צו וײ צוױגנט דאס  נ
 פױשע פ»י נעץ איהר סארװאדסט זי שײט

העכט...
איח• אבער נצײבען רערוױיטערטע ״די

 מאד חײגטמצ ז״ערע וױיצ פרײגט, רע
 אין מאמען י1אוי זיך געפיגען ?ורעגטען

 דײ וײ וחניכער אין #יאגע דערזעצבינער
 ויו קיצפען דעריגער נעכטען. נעײען נעז

 הנרי״ בחוריםן פי< אזױ איזור ארום
אצעםאצ זי קריגט בעד

 •Vi צװײטען פון די אט ״זײ זי זוכט
 ױ םרײגדעיט זײ. געפיגט און שצעכט

 װײצט #צײט שטיהעצ א פאר זײ מיט זיך
 און אינטים זיך אונטערהאצט צוזאמען,

סודות. בחור׳שע זײערע ערפארט .
 ב»• זײ *? #צײט ױגגע םײסטע די
 וזאבען עצ,1טײ שעוק א טיט זץי קענען

 — איחר םאר זיך גרויסען צו טבע א
 אנגע־ חאט זי אז םײנען, דט זי זאצ

 טראכט ער :װעםען אבי אויוי טראפען
 מיאכח, רײכע שעחגע, א עיעס אױס

 בא״ ער װמצכער םיט •ראםעסיע, אדער
 םיט ?יך באריחםט שעפטיגט-זיך;

 ראצען װינטעע שפיצען וואס םרײגד,
 חנר צוזאגענדע געזןגצשאפט, דער אין

 צויבט זײ• םיט באהעגען צו זי טיידעצ
 :םעחיגקײטען איעעגע די ריהםט און זיך
 װעט און סך א אױפנעטא( שוין האט ער

 * ווערען ער׳ט — םעהר גאך אויםטאז
 םעג זי #זעחן וחוט זי — טענש גרויסער

פארצאזען״ איהם אױף זיך
 איבערטרײ• פצאכע #פוסטע — וײיד

 חנר פון איבערנעטריבעגער אײנע בוגגעז
 און ^ציעע םיט דורכנעוועפט צװײטער,

 פאר• זזעצד חנר און ציגענס. גרויסע
 אין ארײגציברענגען גיט קײנםאצ םעצט

 םיײ א דערצעחצוגג פאנםאסטישער זײן
 געװאונען ץזאט װאס ציאצהע, א — דעצ

 אז און שעהנקײט, איהר םאר פרײז א
 םצעכט, דא — נאר נאף. איהם צויפט זי

 אוי&מד איהר ארום הא:ט א ארום ער
 אריעקוקעכדינ און טאציע ציטערטער

 פאד־ איהרע אין טיןי םײחןצ נײער דער
 און צארט ער רעדט אויגען, חצום^טע

 אבער ־־־ װערטער: די ארױס אײדעצ
— אײך בצויז אײך, נאי ציעב איך
I 1דיך

 װײגיגער, צייגען צײט ױנגע מאנכע
 בא״ אצע אבער מעהר, צײגעז צגדערע.
 צי־ זײערע קאצירען העצע מיט םארבען

 די פאר העצדישזג. די באזוגדערס #*געגס
 דערםארונ־ מ אט זײנעז אבער םײדצאך

 װעצען זײ װעצכע אין שפינ^עז די גען
 זײער םון חנשט דאס באדארםעז אפשר
הױפען. צעבעז
דאזי• דער םון באראקטעריסטיה רי

 פאראעטריגירט סיך האט מײדעצ גער
 איחר םיט באשצאסען האב איך און

באקענען. צז זיך נעהנטער
 זײער אנגעסוםען טיר איז דאם

אויןי האם םרײגד קצוגער ם'יז :צײכם
 נא• כײם אנגערופעז םיך קוצ העכערעז א

 טײן ציהעז כצוםרשט װעצענדע מען,
 א פון ביצד א אויוי אױםפעריןזאםקייט

 ארונטערגעהוקם האט װאס ױגנענמאן,
 װאנט אנםקעגעגאיבערדינער דער םון

 קאפ נרוינעם אגגעכויגענעם דעם אוין״
 האט זי םענסטער. בײם םײחגצ דער םון

 אויגענבציק־ און פנים איהר אויסגעדרײט
 םצאםערדיגע א יוגנע, א זי״ איז ציך

 ײננ״םרײ• םימ אדן םיר געבען נעשטאנען
 בצאס מיין ארוםנ^ומען נײנער צאכער
 זשאריען אננעהויגען האם װאס פנים,

 אננעצרנדעגע, איהרע • םיז ירױם י1אוי
 דערצאנגט םיר אוינען, פיאצ׳עט-גרױע

 און האנט וואריםע <ןצאר־װײסע, איוזר
 סאפראן־שטיטע <ןצינגענדינער א םיט
^ :באנדיסמ שיך

 םדעהט עס הא? םרעמדער, א —
v צו אײך םיך m•\ — ארױסנעזוג• איז 
נאמען. איהד נען

 בשזנת ט*ך האט דדײסטקײט איהר
 טיר ד״אט זי וחמ אדן םארכאןט, מעשה
 — שטול: א אוגטערגעטראנעז גאײך

 גזד איך האב —־ זיה זעצט #כדםטער
 נאםען םײן איהר האכ אין אז םראבם,

 נעװאונדערט, זיך און געזאנט נים
 ווענען נים םיר דעדמאנט זי הצםאי

דעם.
 ,,איחר״ בײ געזעצט זיך האבצן םיר

 דרויסען דער חאט איצם פעגסםער.
 שױן יעבען פעגשציד דוישי^ וײן םים
 איהרזנ נאר ״w איהר געצאקם נימ

 חאבען אועעז נעחײםניספוצע עסיואס
 נערוהם גצאנץ נאכםעפן פוצצן וייער אי|
 בציקען וזאזײגמנ ייחרפ אח םיר 1אױ

 נציאסמשעט. נעגלעם, פגים םײז חאמנז
w  nt םיך יזאס ראס W צופרײ 

חגאח im« אין װאצפ '״ ״

Ifowm איחחן גיס און i jkmk י*ו 
 •ײן װײי ארגײא, ראד»ר חנר סימ
 איחי tia ורןו׳ןן lynnyu* חאט <גיס

»pip ׳«ויו«רדינ«ו חײס־מגריטען,
 ארוס• גייר אין איו אופרוחעקײט »ן

ycy*yj| אױמגערורעיט און a urn״w 
מ אנריס,  »ט* גױיס «*ט יזאנ איך װעי

 אײ^׳טטיי*!, נטוױו׳נן קױס טערניא
ט איף האנ <yp רעס נאר M ד m 

f «ױ האט ער j נ״סוגיען m m* ײי 
ר ט ו  יינק״ אויף און ו׳ןכט אויף — ^נ

 טרויו* חינטערװײיאנס, און פאראױט
 ovi אויוי אױגען וי רא »רא•. אןן

 סו• חט<נ*נטיױגט/ןנ«ס תרײז־סעסינען,
 העסטערדידנמיגעס, אויס׳ן דא )סיט

ײ »ון ריי, ויטג«יגטנ»וממסט«ן «  נ
ר סיט חעלן די אויף ת י י  נטתטנגענע נ

SW די אױוי װענט, iטיר, ד«ר אױןי ־ 
?<טוי*«יטער. «ום װאש

 א;נ«׳*יט<ען זיו זײ חאנןן «<ו«ים
 אוי• »ינערר»׳*ענדיג« טויינד׳ם פײן אן
 נטדײ• פ•? ט װאונק, ט זיינער און נען

 תיונאטיזירט ווי סיך חאט טענדיגער,
 געװײדיכער סיין »ו *וריקמנראנט און

חטיטוננ.
 איהר *ו נאהענט נןזעםען נין איך

 נמעט — סיר *ו נעחענטער נאך זי »ח
x אגגע«ונרענע ױנזערע סיר. ף י ו 

 א־ן׳ס נעקייט זיך חאנען גוטים ױגנע
 דורנמ־ וױיוע יעדע וואט װאם וױנטעי,

 שענכטער dv:vcv דעם שארבײ ישואצ׳יט
 דין איהר םיט זיך נעטאן V*r ט *ון

 ׳שטישער טנטכמיזענדינ זומער״היײחזי,
 זױבער־ נעראיטע, די איגער שיס נטשעטע
 רױטש״ט *ושרידענע » זאימן. זיידענע

 גיייאכ• איחר אױוי אדױסנע׳טיטנען האט
 1סיט׳ נעותרט זיך חאט זי נעת •גים דינ

 שעסט ,‘װ־נםע ׳שטישערי׳שען צואאזענעם,
 אי• סרײרעי שון נרעג דעם הטיטענדמ

 אנער האט י1 סני. װייםע איהרע נער
ם םארעעםט איחר  1<יי אשנעחע־ט גיט «י

 האנען מאר » אויןי ב״דע און םײנעם
 א״ננעעננערט עקטנ\ת'דינ ב*?ד םיר

 — ע«עם. געזונט או| אויגען אין אוינען
 נעשונען — )רים נײ זי איחר, ניי איר

 — ׳שװיינען שורצען » נאך ר,ימ חאבעז
נארניט.
 סונסם״ ?ענען נעװא<ט זי האב איך

 מיר, זי װי םעהר, נאר אש׳שר ארער
 עד׳שטע די געווען זי איז שונרעםםװיענען

 ׳שטיל׳ עקמגות׳דינע די *ונרעכען צו
 נע־ מײיער אוגזערע האט װאם הײט,

 חינישע א םאר שיאם א אוגטער האאםען
װייאע.
רע־ אייער שון ע»עם דעדצעה<ט —

 טיט און נעניטשייט ם־ט זי האט — בען,
 — אגכעהויבען, װא־יםקייט ציםערדיגע

 דערצײיען, צו שיר אזוי ר״אבען נחורים
 אגדערמ ניט אוץ־ איהר זענט םםתטא

 פאר״ נעוזאט נעוױם האט אוז »רע סון
 אינטעחד אוז «נונגען5איבערי ׳טײדע:ע

 דריי נאיד אײעדע אין מאםענטען םאנטע
יאזזר. צעתגדאיכ

נע־ װאלט צעזזנדילינ שיער נא?ד —
 איו ני) אש׳שר און, ריכטינער. װען

 יאהר צעהז ם*ט נעװארעז איננער טאקע
 נאהע:נ»״ט דדאנאטי׳שעד דער דאגק א

ױנענט? נ^יהענדינער אייער םון
!נא I נא קאםשאימענט, ט׳טרא —

 נע• הילכינען » אין זיך זי איז — !כא
 איהרע באוױיזענדינ םארנאנגען, אעכטער
צײהן. ק<ײגע װייסע,

 םדיילאכ־ דער םארים, האט גלייך
 נע־ װארוי » בחו־רים, דריי די םון סטער

באמערקוגנ: מםזד׳י׳שע ט איהר צו טאן
 נרײט אזוי דארט ניט עםעז —

̂יילה נאר ותפט ם׳םויא,  שארקייען ח
— און ,טאנםי<ם' ױינע

 » טים זי האט — םאררים! —
 א איהם אוי; רעכט איהר םון ײינקעל
r בײזען » r .געםאן

נעװארען, נעװאד איך 1בי ׳שאעטער
 האט ווערטעד חןרזאנטע ניט די זרן אז
 צו ניט עצה׳ן צו םיך נדעח נעהאט ער
 םיט דייד אין אויםבועגנערײש צו ז*ין

 קיין ־ב^ײבען ניט װי< איך או*ב איהר,
נאר.

— ? איזזר שװיעט םארװאס ׳נו —
 א אויף טיד צו געווענדעם זיך זי האט

 גע• זיך האט עס וועצכער אין שטימע,
 אײנעם םון סאן שטרעגגער דער םיהצט

חוב. א מאנם װאס
 געצאסעז איך האב — ערשטענס, —־

 איך האב — ענסםער, סײן געצויגען
 צויםען װאס יאהרעז, ביסעצ דאס חדך
 גע• אויסעתעװײנציכע סײ\ נאך, נױר

 צוױײ איבעמעצעבט; גיט שעהעניםעז
 איבערצעבונגען ׳גזײנע איך וועצ טענם,

 איך וחנםען אײנער, םאר דערצײצען ניט
אײך. װי װיעע אאי קען

םארפיחד זי האט — ! ? וױיניג —
 *פריגטעם <ןורץ דאם נעטאז «י א ריש
ארונטער, 1אוי ארדזש*ט״י8דז?
 אגגע־ םיר, םון אפגצדוקט עטװאס ויך

 נזד אגזעעמדיג פותאםע, דאס ױדערם
 םון סעמעצ חיגטערשםען םימ׳ן און זעצ

 איבער טאצ פאר » איבעמעגאנגען קאי
 חאר, שאטעע פאסמעס צעכוואי^מוע די

ט און צצ^נ ד  אויוי פארקוקם Tt װי
 געשםראפ• דאצארדיגען, צוױי םײן
שניפפ. םעז

pmfo n wpn —*,mi «איב —מסייאאױעוס. א

טיױסנ^ןן אײד«( )וי»אר צװײ
ואיסײ׳נ •*רס^סירט, ן

 ׳ססיימוד נוזיס, צונייחס«ן א*חי או«ר
r מטאן סאו » ו׳ןדסיא דיו o אין 

ס — !טרויסג«טר«<ט און אוײן «י
 אי;«מ• גאטמ דאו איחר װערט —

ס טזױ איתר וױיט רעסאנט.  און זיין ד
 Viyng «ט1? איחר טזוי ײי זאגען גייר

 פטינ דעו fio נטיענטטיס ד זײג«ן
 (is צפיץ איז אראו נאהאנטע, אײ«רע

 זיל, דוכט Vsnp א אײסחדי ג«סט רי
 צחאסען ivoipvjcng זענט איחר או

 אוס• זי תאט — ױנגענטאן, oyjy* סיט
מר  סרײנד, סײן אויוי אגגעמיזען וי

 נעחעוט fin »ז«חן ט<ץ חאט וועלגעד
ט ניט אנער מ־סענרינ. זיף מטטג

ט ס׳איו —  א*ד חאב — וױנטינ, ד
אימארירט. m נסעט סראג« איחר

ד1י מור«ער, דאזימר .דער ת  יאר׳1ס
 איחר חאט םײ;«ר «גטשער טעטער
 אוישנעדייצםע, אן ;עט־אשען. ׳צטארק

ד ואס נעכצים זי תאט נרונו׳ע ט »  ס
 ארייג* ׳שױס, איחר שון טינעמ קעדיג

 סינ• וינע איחרע דעס אין געסיאגטעדט
 נעסני־ »ט,1נעצ ?ראטסחצסט עס גער,
 רטנטראז ס׳איז ניז געריסען |1א *ען

ם ייגען מנל׳נען םחוי  <n<״P lie ניי
 נעטרא״ p<׳«o זי האט נאנרעם איחיס,

 נאנ׳ן סיננער איין ארײן מוי< אין גען
 איחחנ צוױשען גמגיסען זײ צמײטען,
 ט םיט און צייחן שעדער׳שטע נעזונטע

מי צעוױיטאנטען שארניױוערטען, םיי  ס
 אױוי opwvi לייען שארהלעםטע די אױף
 איחר סיט דורמענויערט םיך און םיר

 ש׳נער־ איהדע אין ;נליס טראצינען
 ן1א אכנעצונדען זיך חאנען אויגען דינע

 פײערן האלירענדינע טלעדליי צעשיאטט
 דעם סיך, נעבראטעו גענרענט, און

o ׳טוױינענדעען, חןם ׳שטאלצען, n ניט 
 •nyr ט ,w»v » םיידעי, ט חעשלינ¥|.

 צו צמעשגיאט ז׳צט צונעראזעגע א נע,
 חל׳שט צטנסט, ן1א אױם נייט נײיר, »
yאיחר זאיל ר oyay 1ס׳אי ;תרצעחמן 

 צי אםת, »ן צי ;יט, חילוס קײן איחר
תר •טסימנג, מירח^יכע א לינען, ט  א

 I0P װאם םע׳טח, אױסג^־אבטע טן
jy נארניט אםת׳ען דעד אין tr o, אנער 

 װי טטום ער זיצט ;ס׳םויל )yעפ רייד,
 y»iro טז ׳שװיינם, ׳שוױינט, און ש״ש ט
 ניט ו0 גיט איחם גייט עם .tinyii 1צ

 איחר כים סרייגר׳טאםם, םיידערס ד«ר
איהם טום עס :איהם װענען םיינוננ

 חאט ער אז היעיזןן, װעט זי ינ1א ניט,
 ;איננעי » גאר נאך איז ניט, ׳צכל קיין

 נאר איחד ויך זאל עס אױנ ניט אפילו
 pa אח בארעחנז צו איהם שארגלוסטען

 צוםאל קאן װאס אוצו׳זזוזה׳ען, איהם
 אין שיינט׳שאשט, א אין אנטוױסלען זיך

 אױגענשײגלאו a,- אט צו ׳שנאח א
נחור. אומישולדינען

 םאר■ יזאך1א אן ע«עס דא איז —
 װעל־ דערכאנען ניט ױייט איחר װאס

 לע־ א;יער פון גע׳שע־זעני׳ש איז oy כע
 אימיצען םאר אפער איהר האט בען;

 שון נעהוםען זיך צו• זי איז — םורא?
 פארלאחמסײט, אױשנערעכטער איהר

 דאזעע • די ■אמעיאך ארויסזויגענדינ.
 מוחת די-צװיי דזרך פראגע מםמוםיגע

 1צ טיר באםיהט זיר |1א צייחן גצייכע
 זר םילדזיים, א*חר נ״ט כאאיינשלוםען

 פאחשענדינע איהרע םיט רעדניי נעגדיג
 צוױ״ םענסען זyכטי;טyםארד א ביליקעז

 םײד־ און ליימ ױננע םריילאכע די עען
 געעםאנען אלע איצט זייבען װאס לאך,

 צוגעפוהט און טאנצענדיג״ װענם, די כיי
 טע־ די אונטער זיך מיגם פארג ט װי

 םיט נטריחרענדיג סױם ראדיא, םון נער
 קלאפען 1צ גיט דיל, רעם םיס ױ;נע די

אונטען. ׳שכן דעם sgp אין
 ײעל איצם אז זינעד, נעײען איז זי

i איך ועח ל׳שון. ם־ט ארוים איך n 
ז ניט׳ חי אױי ?א| איר י  פאר־ ייד אי

 מיטפיהלענ* א<א דאך איז זי ? טחיען
ת ערנסנמ, |1א הארציגע דיגע,  די י

 אױן אומ ב*םער?ען נעםם ארומיכע
 איך זאל — :זי האט געטראכם ניט.
 אין וועל דערצעחלען, 1צ אנהוינען נאר
 איצע חערפן.1יפצ1א װען וױסען נים ׳פױן

 נאר זײ ס׳קוםם אזױ« זיינען נחורים
 ריידען דערנאד אנהויב, חןר אן שווער

רייחמ״. |1א זיי
 "|P ?״נעם פאר האב איך ניין, —

 אכט דאזינע די איד האנ — ניס, רא1ט
 ׳שםאיצער א םים ארױםנעזאנם ווערםער

!איױ פאר נים אש־לו — ז׳כערקיים,
y פארװאס אזױ, — n?...
 וױײ וואס םיד זאלם איחר כדי —
n איחד איך האנ — קענען, נעער * r• 

אפנעהאקט.
 חאם — נים, אייד פאר׳פטיי איד —

 ױך בארוחיגםע ס איננאנצען כנזעט זי
םיר. צו נאחעגם צונערו?ם װיחד

ײי— אנ — װיל, איך װ « איר ת
 סוױיואוייימן סיין אױף נעטאז ?ו?

 אס oomp זױ pvt זײנערעל ארכיבאנר
 נסחאס גארגים son איך חגם איז,

v  p ir n n s גסי חױו, ראס ססילס«סן 
 looter יסס אויטצוטייחנו

1» o rn v»  oon 
 r« אינסי ײיעם

סייגסן

׳. ’־" *

n ^אצט איחר װיינ איך — דיגוגג. jn 
\ ן / צעבען. אײעױ םון עפעם ^

 קאצירען די זיו האכעז םאצ דרײ
געכיטען. פגים איחר אויןי

 באנעצט יײכט צוגג םיט׳ן חאט זי
 עטװאס איצט צונעפארבטע, איחרע

 איהרע אזן יייען טרוקענע בצאסצאכע,
 חאבען אויגעז אױסגעגיאצטע גחיסע

צײכענס. םיאגע םים אנגעצוגדעז זיך
הערען, עפעס יאםיר יא, יא, —

ר װאס ה י  האב — דורכגעצעבט, ד«אט א
איבערגע׳חזרט. איך

 זי, האט — נײגערע, צו זענם איהר
 םיר, םון רײד ארױסצוסריגעז אגשסאט

 םארשטומען צו מיו־ געזוכם איצט נאר
בצמן. שטעכיגען איתר םים

 וױײ גיט אויו אבער זענט איהר —
 םײן אננעהאצטען איך האב — דגער,

אײגגעשפארטקײט.
 כמעט זי האט — זייז, םעג איך —

 דעו־־שראקען, חאצב און אויסגעשריען, װי
 סצײבט צי ארומגעקוקם שארםזיכטיג זיך
 א םאכען צו ניט וױדער מאוייס דך

 א און טײדעצ א בין אץ־ — באמעױזוננ,
 דעם ביו, פא,-שצאסעז א איז מײדעצ
 די, צײענען נאר דארפען בוך דאזינען

םארשטײן. איהם קאנען וואס
 ארגױ איך האב — בזאיר, א און —

 םארשצאטען יזיין ניט איז — מענטירט,
 קאנען ניט מען באדארף איהם בוך,

? פארשטעהן
 אנ־ זיר זי האם — !גײז !נײן —

 נידערעען א איז רײדעז צו נעשטרענגט
 דוקא איצט איהר װאצט עס הגם מאז,
 אפיצו זי, הערעז אצע װען געטאן חנאח

 צד זיכער זיך ער װאצט איצט ;מארים
 איהר םון נעװאגט נימ און ריתגעהאצטען
 אײנ־ ניט דאך ער האט אפצו׳חזה׳ען.

 און איהר פאר הארץ זײז נעעפענט מאצ
םיצ... אזוי םיצ, אזוי תרצײלט

 באדארןי פארװאס ׳ניט םארװאס —
? פארשטעהן סאנעז ניט בחור א מזןן  האב איז נעהאט האב אץ־ וױיל —

 וזאבען אצע און בחורים באהאנטע סך א
 טיםסטע זײעחנ אנטפצעקט פיר פאר

סװיות.•
 י צמענעןען, איך האב — מענייך, —

 בײ אםענע געוױס זײנען דאס אבער —
 צײענען יעדער װעצכע ביכער, כער,
פארשטעהן. צײכט און

 פרט דעם אין זאצ איך װעז —
 האט — אײנשטיםען, אײך םיט אםיצו

 םאר־ טא — געבײזערט, טטמוטיג זיך זי
 גע- ניט זײ םון אײנער קײן האט װאס

 םארזוך םינדסטעז דעם אפיצו מאכט
 •ערםא־ מײנע װעגעז אויכצוםרענען מיך

'i צעבעז איז חנגעז
 געװאצט גיט האבעד זיי וױיצ—
 ׳חשק קײן רערצו נעהאט גיט <ײענעז,

 האב — טאז, צו עס נעםויצט פשום זיך
 איהר פארענטפערעז צו באמיהם זיו איך

 זיך םויצ איך אבער — קשיא, הארכע
צײענען... װיצ און חשק האב איך נים,

׳ים איהר  איז נעמינעם זיך אט ̂פ
 אראיגע־• אז םים און קאצירען ראזאװע
 אוםי אזן םארצעגעז זי האט <ןאפ צאזטעז

 פון מאגיקױר דעם באטראכט באהאצפען
 םיגגער- פארשםיצטע ״א^ירטע, איהרע
נענעל.
אױם• זי;עזוכט איך האב — נו, ־־־־

— טראכטעניש, איחד םו| זערענט°יי^
 וױצט — גערעדט, שוין ך י א האכ צט א

כוך? םארשיאסען א יײענען איחר
 ױ PM — פאמענעען! מיט ׳יע ־־־
 א אוז אונטערנעשפרזגשז, ײי כטעט

אוײ אפענהארציצע םיצדע, מיט פרײדיגע
ארײן. םויצ איז געקוקט אוסגעדוידע מיר געז

 יענע צײענעז צו אזיןי הערט טא —
געראםעז. זי איך האב — ביכער, אםענע
אנטשוצדיגט, איהר פאר זיך חאב כ

 הע־ צו דאדיא דער צו געהנטער צו ביז
 םױ ״סצאטבער שיעט־שעה׳דעע ז־י רעז
 סטאנ־י דער דורך געקומעז איז װאס ; זיח
זי״ דזשײ :דאבצױ ציע

 זעצביגען אוים׳ן פארכציבעז איז זי
 םאררוײ האט םעגסטער, נע-בעז פלאץ,
 און סעארעטעצ, ״צאקי־סטרײק׳״ א כערט

 «א- םוטערפערצנעם דעם אויף סױןענדיג
 געשצענ־ יך1 האם װאס •יראסעדרויך,

 פנים, האצב־םארשצאםעז איהר םאר נעאט
 םײדעישע איז פארטראכע זיך זי ־האט

ױנגעצײט. איז גחורים םיז טראכטענימעז
 נעזע־ איהר םים זיך האב איך ווען

 האנט סיין געדרײןט םעסט זי האט גענט,
 דא, װאוינט זי אז םיםםײצעגדיג, איז

 ארויםצױ וױדער געבעטעץ הארציג םיך
 דעם צײענען חעצפען יאיהר און סוסעז

בוך... םארשצאסענעם

מײנונגען — שטימען — בױץש
)4 זײם \\t (׳»לוס

 באראף, סעקר^טאר דזשענעראצ זיגמאיז,
 שצעזינגער, פרעזידענט געװעזענער אוגזער

 אםאמאםײ־ דער םון היצמאן פרעזידענט
 סעק־ הזשענעראל דער׳ שצאסבערג, טעד,

 דזשיײ אמאצגאםײטעד; דער םון רעטאר
 מענעדזשער שיפציאקאװ, אעגסין; קאב
 .פא־ ױניאן; פאקעטבוק־מײקערס די םון
 קעפמיײ די םון זאריצקי הילקװיט; ריס

 װאס אנדעמנ, צעהנדציגע און ױניאז קערס
 אויסרעכענען געקאנם אײך װאצט איך״
 די אט — נים, ערצויבט פיאץ דער גאר
 אװעקגעגעבען האבען װאס מענשעז אצע

 םאר צעבען זײער פון יאהרעז צעהגדלינער
 גצױבט — באװעגונג, ארבייטער דער

 אץ־ װאס אצע די אז כאוױירים, איהר,
 האב איך װאס די און אויסגערעכענט האב
 פארדע־ אצע זײנעז אױסגערעכענט נים

 מענשען, אונטערװעצט טער^גןגסטערס,
 האנטר־רע־ באיעבאטים, די פון צאקײען

? וואלוציאנערעז
 נאר האט װאס דער אז גצויב איך

 בא־ ארבעטער דער םון באגריף שטיקעצ א
 גע־ שטיקעצ א נאר האט װאס דער וועגונג,
 גיםט האםוניסטישע די װאס דער װיםען,

 גאנ״ זײן םאר׳סם׳ט גיט איהם נאך האט
 גילוײ ניט געװיס דאם װעט מארך, צען
 װאס יעגיגע, די פארדאפען װעט און בען

דאס. זאגען
 נעהאנ־ או^ געזאגט איך װאצט אזוי

 א און קאפוניסמ א ביז איר װען דעצט
פאן. ארענטציכער

 אוין♦ מתודה זיך זײנט כאװײרים,
 אנםיסעסיטען אויס װערט זעד־, אײעחן

ט איז ^ !גצײך צײטען מיט ו
קאציש, עםיצ

י. װ. ג. .ל א. 3 יאיזאיל

םער ם)ר פון פרע ק ו א ל
האט דעסארטטעגט פײער דער m באסעס אײערע או זאגט

 װערלן נים טאר װייער־ברעטלאך קיץ דאם נעזעץ, א נעמאכט
 ,ם,. עם שטאםען. ברענענדע אנדערע #דער חאלץ אױף צתעשלאנעז

םײער־סרוף. דזרכאוים זיץ
 וועלוועט פרעסען צו װייער־בחןםלער אונזערע אויםגעפי?םם האבען טיר

o םון פארלאננ חןם נאד ריכםינ בעלױוייע |1א ■לא״ n דעפארטנמנם. םייער 
o אין חסט איהר אױנ r• אױא צונעשלאנען זיינען װעלנע םטײאם, סלטע די 

o נאד פיקסען אייך םאי סם םיר ipjpp ײסל׳ז, n וועם איחר און נזןזעץ נײעם 
”t האבסן ניס P מראבעא tie אינםפע?םסרס. פײנס

לײבאר*ךע«ו(י«םג«•. דעם «ון רולס נײל די נ«ו םפיםערס »ייד *ייסייפןח ײיי
םסרקעם. אין םאסוינם סמקינג געםםע די *ויך חאבען םיר

האמפאני פרעםבארד וועלװעט און ■לאש אמעריקען די
6661 און 6660 אעלסנד םעדעססן יארק. ניו עװענײ, פמפטע 321

•.ruy•• ויגםיג *רדערס קפיגאו•

iot ו8יוני חופ 6מי שיד bbmbp?
 סתאגיזיד• •un »ן םיםנלידסר אלס w ייד העגדסו םיר
 on חסגסן ווסלנס סיר tvo'w צו ארנײסער׳סאסם ססר

 אינוױינינ־ וױל, on יויא ימיסו אוגיסר סון #סינספסי
 בסטסו םיר «יו. סון <ייגי«נ on אױוי סיסר יי<>ז ײ00

v סױססן w «יס יײד r, איחר םײרסן onot סמ on 
אוינצן. סײגסנס rtr»׳ סים *neper יתיסז

ױניאו ווארהערם שוה את טט
 י״ײי יײ יןמרי״יסז t*p׳tyot רלר ס>■ «»ייי*״»ןו
עו סוס ס א םססס• בססטסז. joneo ס

pjrs ל. ם׳אסרלס יסוולי ?אליס

ס ר ן ע י נ י ^ ו m מ
ן אויפמערקזאם י., װ. ג. ל.

מיטינגען םעקשאן רעגעלע
װערען ;עחאיטען1א װעיען ל¥ק#ל אוגזער מון
אווענד 7:30,1928 מאי, טען28 דעם םאנטאג,

חידס: ןל־גענדע וי «'!
ן ו א ט ן ו א ען אין - ד װ א ה ט םט 210 האל, כןנ ע5 אי ם. ט  םטרי

ם ע ל ר א שען — ה טי ם אלי אצי טער, ם םם 62 םענ ע106 אי ט ט רי ט  ם
ס ק נ א ר ־ ב ר אין ־ טע ײ רכ ר, רינכ א ע ט ענ אן 1581 צ ט שינג א  עװ. װ

ל י װ ז נ א ר ײבאר אין — ג ם, ל ײםעאו ט. םעקםאן 219 ל רי ט ס
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םזססען. אין עזום? זאדזןן מיטגרידעיי די אז -*ענסװערט ײ בער דער
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י. װ. נ. ל. m (פינישערם) 9 לאקאל באארד עקזעקוטיװ
־ ףז ם או ? ^ אי ס ■ לי א ל ^ קאהעזי איזידאר קױרצםייי• ני

סעד. מק^רדינג מע-עדז«ער. ס^דסאן.

ם נ ע ר ע ג ל נ י נ י י ז ע ו
װעכענםייי דאלאר 200 ביז w פון ®ערדינעז שענם איחד

כעריחםםער דער אץ קורם ס נעחםם סמרהל דעזײױנג מיטשעל
tW ,םסנ׳ם *»i r i, ייידים און פייחתר קינדער און םיסעס jra tenm  *too
M•׳ י• l ימיז »ו ררײ«יט נרײדינס •עכתרנ^ םאכעו זז מרנעו דעזײניגנ •»ו סקוחי• JBPW9 ייי *»י דר?מס םימס׳» im oeinmo ויײיײ• םיג׳י

ט יפתר. 50 אימנר מגרמדי
«ררײכם ח*ם סהוי די

מז, 0יי1 ח 40רסזויםסם בססםס םיסטעםען, נייס יי
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19 ,37 doviנױ סםרים, טע loev»ye .put וייסקסנױן MU70

דער״

ו ע נ ם נ י ר
 ראדיקסלער שטארקםםער און נרעססער חןר אק

װעלפג דער אויף אח־ען סרבײסער אידישער

 00X0^00^12 — ®ארםאגט
 83xoo — נױטנליחןר

740 — .ברענטשעם

 V «•<« רימ ארג יסל
קססא יפליאי׳יצ! איו in «ק*נ*ם»• וויכ»י*«ן תו

 פיי־ ד̂ר ייו ײנג ייג חנר
 אידי• חנר ■ין זענשער ■ור
^ «רבײ«ער שער ײצנו גפ

 אידי• אײנצייגער דער איז ריננ ארבײטער חןר
 םאבימאר• אײגענעם אן האט װאם ארדען, שער

or טיטגלידער. תאנםאמפטיװ דינע פאר
ro «ז עלטער אי| סרײנגענוםען ײעחןן םעםכערם  i s
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THE WORKMEN’S CIRCLE
ITS EAST BROADWAY, MKVTOBK.M.V.
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אינטער כאסםאנער דער פוז איינדױקע
wmm נפשאנאל

קורינסקי פילי• שון
 רײך איז װאס שטאדט די באסטאן,

 איוזרע סיט םראדיציעס, איהרע םיט
 ריײ איצט װעט ײעןתר, היססארישצ

 *רבײ• באסטאגער דער אץ װערען כער
 בא* איגטערעסאנטע םיט באװענונג סער

 עפאכע־ אן פון עראעערונגען גײסטערםע
 אינטער־ דער פון ?אנזוענשאן םאכענדער
 װאיריןערס גארמענט יײדיס גמשאנעל

ױני*ן.
 םאר־ זיך אין האט קאגװענשאן די

גײסט, :טערםיגען אאע קערפערט
 ערגסטסײט איבערלעבונג, •ראקטישקײט,

 מא־ ;טומעילדינסײט פון םאםענטען אוז
 ניט זיך האבען דעצעגאטען װען סענטען
 אויסדריקען םון צורײןהאלטעז געסענט

 ;באגייסטערוגכ זײער ענםוזיאזם, זײער
 טרעהרעז; און פרײד pc סאסעגםעז
 זיך זײגעז ציגיען די װען סאםענטען

 אומפאר־ םון םאנאנדערנענאנגען וױיט
 עיןסטרעמען, פון שטורעםט, םײדליכע

 אױסװעגען, געםוכענע פון םאםענםען און
 פאראײניגט עססטרעםען די האט װאס
 םיט םארשטענדעניש, נעגענזײטיגע םיט
 די ארױסצוברענגען שטרעבען אײן

 םון נוצען די פאד רעזויטאטעז סאססיסום
ארגאניזאציע. דער

 נעװעז איז דעצעגאט יעדען בײ
 פאראנטװארטליכסײט םון ׳נעפיהל דאש

 מיטגיידע- צו און ארגאניזאציע דער צו
 דער געװען איז םאראנטמארסלימײם

 דעלע־ יעדען םאר שטערען צייטעגדער
 יעדער פון םארהאנדיצונגעז די איז גאט

 פון שילײפשטײן דעם אויזי םראגע.
 ארגאניזאציאנס־ און ערפאהרונג יאהרען
 נעשארפט געדאגהעז זץי האבעז זאכעז,

 װאס רעױנות, און םו:<וען די אלע *יז
 נעשפריצט, ^ײנדןזםײן דעם םון האמט ׳

 אײ פײעריציכע א סיט געבצאנקט האבען
 פון אינטערעסען די צו בערגעבענהײט

מיטנליד־ער. די פון װאהלזײז דעם
 טאג יעדער געװעז. איז אינטערעסאנם

 םאר־ װעלען םיר און האנװעגשן, דצר םון
 די םאר בילד האגווענשאז דאס שטמלען

 א האבען זאלען זײ אז אזױ, םיטנצידער
 טאג־טעג• וױרסציכער יעדער פון באגרווי
סע פאסירוגג, <יכער %װ אז. א. בא^י
 איז עס זיױ ״זיך האט קאנװענ^אן די

 מאגטאג ערעפענט איעםעז, צו באװאוסט
 אויס־ ריכטיגעז א און םא' טען7 דעם
 גע־ םיר הינסער דעילעגאט א האם דרוק
:געטאן זאג א ער.האט ווען םאילעה לאזט
 דער אויף באדארפט װאיצמ םען״

 ,,םחיה ברכה א םאכען גןאנװענשאז
ם/  ניט שוץ זיך האט סײגער װײ< םתי

 זײן װעמ יאחר הײגטעס אז נערעכעגם
 גײ גאר קאנװעגשאן, אינטעמזךפאנע^ »ז

 5זאי עס אז גערעכעגט םען האט בער
 האבען װאס די םון האנוחננשאז א זײז

 יאהר » אינטערנדפאנ^ רי רעגירס
קאםוגיםםעך. די םון ׳צײם

 ״יסורים ת<םוד: דער זאגט וזי כאר
 שםערצען — ,אדם״ של עװנות םםרהיז

 םענשעז׳ם דעס אפ װישען יטורים און
 געפערלאך איז םעגש * װען זינד.

א ער איז געזוגט, װערס און מראנס
 ג^ױבען נאאיװען םי« איז כוע:ש רײנער
 םאר *עבענס־קאםןי זײן פאד ער זעצט

צוסונםט. יקיליכער5ג< א
איגטעמעשא• דער םיס עס איז אזױ>

 ‘ר'vcvנ א םון נעיליטען חאט זי גע*.
 קראנקחײט די איז און קראנקהײט כער

 א ?י האט איצט און איבעמעסומעז
^ רײנער א װי קאנווע^אן, דער  סענ

 ילעבענס״ װײםערדיגעז א אנגעהויבעז
צוקוגםם. גיליסאיכער א פאר קאטוי

 קאנװעגמאן די זיך האט געעפעגט
 פון ׳פפראך די איז וואס םוזיח, םיט

 םון מפראך די געפיח*ען, אײחנצע
 אאטער* זױ ׳האם װאס שיראך יי #אכים5ם

 אפגעשטעלט דערצעוזילעז, ^עגענדעס םום
 פון ביוט גיםענחנ *אונאויםחעחננחו חוס
 נעםאאען איז וואס ארטהיר, חע^ד חנם

n ,בײ פארװאוגדעםער א צומטאכענער 
 העלד, דער װעז םראי. פוז אולאכם חנד

 גע• ^זוין ט1ח< לענעגדע, די׳ חנדאעח^ם
מאן  וואונדען די םון אויסנעחן בײם מא

 חאבען נעבוה, זײן פאר^ימנן בײם »ין
 גע־ דחםנות געסינען, םין א

otm ^זײ װי אזוי אמנר וויחם. וױי 
 עסעז, סײז גחננגעז געםארם גימ חאאץן .

 חאבען רפואות, קײז איז מרינקיז קיק
 זײעז־־ע אויוי ^ייייעז rt iwnrtrmp זײ

J tn rm און p in אויפגזד אס5 בלום 
 די און וואתדעז וײ r® ריגעו צו חארס
 דעם פון גוןי אין פארב^בען אא ג^יםח

ד.. * ח
ep ע די נדמ מי ײ  װאס געפיחאזמ, א

 חאמ םיג^ממ, בײם אדױס רופם םחיק
»r די nXnt tu m צ  ppn «ח פעגסיוג

ו ו י ו ר ד ebiaiw מ י ו

 דצאעגאטען, די םון חערצער די פייט
 דיער זיך פאר דערזעחן חאבען װאס

 אט און ארגאניזאציע וײער פון פיהרער
 נעמוזט האבען געפיחיען אײחנילע די

 אװא• ׳טטורמדיגער א אין אױסבחנכען
 חאט װאס •רעזידענט, זײער פאר ציע
 n געדינט נםיפ מסירת אכית׳ען אן מיט

 איגטערנעמאנעל דער םון איגטערעסען
 גאנצער דער פרן און מיטגיידעדשאפט

כאװעגונג. ארבײטער
 טענעד די מיט #זיר חאט אזױ און

מא• פון ב^וםען מיט םוז^ו, םון
 א■• דונעחננדע ^טורטדעע טיט אירען,

 נאדי• און םרײד מיט ילאדיסמענטען,
 דעמאנסטראציעב *יבע סיט סטערוגג,

 קאנ־ די גפעםענט ■רעזידענט, דעם םאד
 װאס אינטערנע^אנעי, דער פון װענשאז

 צעהנדאיגע זי נאר.רעפרעזעגטירט ניט
 רעפיעזענטידט נאר אדבײטער, טױזענטע

 געזעיל־ נייער א םון אגטו׳ויסילונג די אויך
?ואפט.
 א פון אנטוױק?וגג ״די זאנ אץי ׳יע
 זיר האט דאס וױייל געזפישאפט׳/ גײער

 אין רעדע. יעדער אין אדויסגעוױזעז
 ארויסנעבראכט דײטיציך איז רעדע יעדער

 טאמענטא־ די אז געדאנק, דער געװארעז
 איגטעתעשאגעיל דער פון פאדערונגעז נע

 די זײגעז טרײד״ױניאז יעדער פון און
 ארבײטער דעם פיחרען װעאכק םיטאען,

 ;געזעי^מאפט םרײער נײער א אין ^אס
 איבעדצײגט, םיך האט רעדע יעדע אוז
 גאד ניט האט באװעגונג ארבײטפד די אז
 באזיצט און נשםח, א אויך :אר גוןי, א
 אר־ די רופט װאס סראםט, גײסטיגע א

 ?זטאר• אוץ העםמעז <עבען, צום בײטער
 א באװעגוגג, ארבײטזןר דער םאר בען

 און די.ווערצער אין ברױזע װאס <ןראפט
 באװאוסטזינײ יעדעז פון ;^םה דער איז
 צו־זײז ןןיהם טרײכט און ארבײטער, נעז

 קדיגט ער װאס דעם מיט אוםצוםרידען
 צו צװינגט װאס סראםט א ' ;היעט

 צװיגגט װאס צוסונםט, דער פאד יזעםםען
 באצאנגען װאס זאכען םאר יןעםפען צו
 אר־ צום באילאנגעז װאס מענ^ען, די צו

האאס. בײטער
 פרעזי״ גערעדט האט זינען דעם אין

 האט זינען דעם אין און זיגמאן, דעגט
 פרעזידענט װעךנײן, װאן מר. גערעדט

 לײבאר אוו םעדערײשאז סטײט דער פון
 םאר די גערעדט האבעז זינעז דעם איז

 סענטראצ באסטאנער די &ון שטעהער
 הערי מענעדזשער ביזנעס ױגיאז, לײבאר

 סטאון םרענס •רעזידענם און גרעדזשעס
 ״רעא?ציאגערער״ םארשריעגער דער און

 םע־ אםעריקעז דער םון װײם־פרעדדפנט
 און װא^ מעט^ו אײבאר, אװ דערײשאז

 דער םון םארשטײעד קראסװארטח. פרענק
פארטערס. •וצםאן די פון ױניאז

 אײ האבען omjh אילעמענס זײערע
 זײ זארגען, טענ^יכע .די אז בערצײגט,

 םא• םיז׳ם נױטװענדיגקײט םאטעדיעלע
 סצאסען אונזער ניט פארטונקעילעז מענם

 א א־ן אויועס ניט שטעלעז באװאוסטױיז,
 אר טון אינטערעטען אצנעםײנע די זײט

 דעד םוז ציעיל ענד דעם <זיאס, בײטער
גרוישצ אז איז ;באװיגונג אדבײטער

pip Pi5 איחןאיען צושוגפטס
ט, ^ » ט א  פון װצג אין שטעדונג מײן ד

םאחןרמגען. םאטעריעיע טאמע:טאיע

חא• רעדעס די אז צוגעבען, טוז םפן
 פון׳ם צ״ט טעחדצטע די פארגוסען נען

 איז דאך טאג. קאגװעגשאן מאנטאגדעעז
ר טאג זע<בען דעם אין געיוכגען  נחחן
 פאאגעגדע די אואינטען צו ?יגמאגען

 <יגט עס חעגט װעמעס אין שאםיטעס,
 -מאנװעג א פון ארבײט גאגצע די כסעט
 :פאיגט װי זײגען וןאסיטעס די שאן.

קאםיטע; רעגויײשאן און רויס )1
קאמיטען ארסם עט סאדדזשענט )2
יאו )4 ;?ןאטיטע רעפארט אפיס )3

 ;גןאטױטע רעזאמשאן )5 קאמיטע;
 דזשוריסדיק״ )7 קאמיטע; •גרױוענס )0

 קא־ אגעטפיאימענט )8 ;קאמיטע שאז
 אינטערגעשא״ און ).נעשאנעי9 מיטע:

 עדױקײשא• )10 ;קאםיטע אפײרם :על
:vקאםיטע ל» ;1  קא״ איגאניזײשאן )1

כייטע.
זעיצ״ דעם אין געיוגנעז אויך איו עס

 רעדע־ס, גדויסע איצע די טראץ טאג, בעז
 סעהרעטעד און שנײדעד טשערסאן דעם

 ?אמיטע, קרעדעגשעיל דעד םון ;אגילעד,
 זײער םון טײי גו־ױסען א אפצוגעבע!

 רעקא״ װערט עס װעילכעז אין באריכט,
 צוצױ דעיע;אטען א פאד װאס מענדירט

 ניט ךעאעגאטען א פאר װאס און ילאזעץ
צדי״אזען.

 ארויס״ האט װאש ׳וױץ שעהנער א
 אג״ יעדען בײ געאעכטער א געבראכט
 םא׳רנעסוםעז, איז האר, אין װעזענדען

 םאמעלע־ האט שנײדעד טשערמאן ווען
 אױסנעש^אסענע די םון פאדיאגגען זען

 הא־ װעיכע ױגיאן, דער םון קאסיסארעז
 טי־ די מיט אונטעדגעצײכענט ו*ך בעז

 א. סעלןרעטער מעגעדזשער, םון טויצען
 װיצי: זיך האט דע^עגאט אײן װ.. א.

די אז אױס, װײזט עס אנגעדופעז:
גיט. חוצפדז הײז פעילט הםן״ בגי ״עשדת

 :כעסאז זאכ א האט צװײטער א
 כילבים אז וויסעז, ױאזען זײ דאךןי ״מען

 שײכות שום הײן האבען םגחזז א צו
 א און דעיועגאט דריטעױ א אזוי און גיט״.

 ארוכגעגאנגען איז אזוי םערטער.
 רעכענו;; דער אױןי חוזק ישון דער
 דע* די צוױשען קאמיסארעז די םון•

 האט צעדפכיאגיעס שום אהן <ע;אטען.
 די אנצוגעמען נאשילאסען קאנװענשאז די

 קא״ קרעדענשע^ דער םון רעהאטענדאציע
 קאנװע;־ דער צו צוצולא><ז ניט זײ םיטע
*צאז.

 זיצוגג םריהמאדגעז מאנטאגדיגע די
 דורך .אויך האט האנװעגשאן דער םון

 וױיס־פרעזידענט םון םארשיעגע צוױי
 באשלאסע; סטארער מאקס און האכראז

־ די צו באגדיפונגען שיהעז צו ג ^  י
 סטרײ• די צו און מײנערס סטדײחענדע

 דאם בעדםארד. נױ אין *װעבער סענדע
 בא דאם ארויסנעצײגט וױדער האט

 דעי און דעלעגאטעז די םון װאוסטזײז
 סאיצידאריטעט םין גײסט ראדייןאילער

סוחות. אין זײ בײ הערשט װאס
 דעם גאך פאסענד, געװען איז עס

 רע־ פארשידעגע די פון טאג טוםעידיגעז
 עג״ די םון קאבענישען ברויזיגע און דעש

 דע• די װאס אויסדרוקעז, טודאסטישע
 ייי• בשעת אמיסגעבראכט יזאנעז רעגאטעז
 א טיע מחות די אפצוםרישען רעחגש,
האט זיגמאן פרעזידענט װאש וואונש,

jrm ד פפדעריישאז־אװ ט שיקט ד
םאיוסטריפערס פאר אפיל טען3 ארדם

 נים סענט א זײ זאל םען «ז קלאפטרס, פרטקע תאםוױסטישע געגעץ דוארנם
סטרײסערס. לײדענדע די םון חשבון אױפ׳ן געבען סטרײקערס. דענדעםון חשבון ין

 לײבא- אװ םעדערײשאן אטעריקען די
 דרײ דעם ארויסגעילאזעז חודש דיזען האט
 ארביײ ארגאניזירםער דער צו אפיעי טען

 אדן געלד םאר אמעריתע איז טערשאפט
 אין כױינער סטרײתענדע די םאר שפײז

 וױרדזשי־ ועסט1 אחייא, פעגסי<װײניע,
םעלדער. קױלען אנדערע אין און ניע

 ױני- מרײד אלע פון מיטגילידער די
 בייצושטיי״ אויםגעםאדערט ווערעז אנס
 םאד טאג ארבײםס אײן םוז סומע די ערען
 םא־ זײערע איז טיינערס די צו הילף דער

פמיעם.
:זאגט אייעי דער
 םיי• אז געוואוגשעז זואלטעז םיר

 שפראד אזא נוצען צו זיין פעהיג זאלען
 שיא״ םוישםענזײג אײר פאר זאל וועלכע
 חערשש וואס גוים, שרעקיליכע די דערעז
םעידער. סםרײשענדע די אויוי

 םיר זײנען נצקאנם, דאס םיר וואיםעז
 אתא״ דאר םיז מעטגער יעדער או זיכער,

 בײגע־ וואלס ארבײמערשאפם, גיזירםער
 טעגאיכקיי־ גחגססצ זײגע ױיט שםייערם

 איחם םאר ׳זואלם דאס וחנן אםילו םעז,
ר. צײםוױילעער א גצוחנן מ  װיײ םיר אי

, ן  •mr® צס דאס אוני• נגױגם איחר אז מ
^ “ i t די שי^דיחמ *M o

1«י

 ערנסט גאנצעז מיט׳ז אײר צו אפעיירען
ט איהר אז באזיצעז, םיר נגאס  נישט זא̂י

 די םאר הילף םערלאנגטע די אפזאגען
 הונגערענדע זײערע און מײנערס גײדענדע

 נאצי־ אלע אויף םאדערעז םיר פאםיייעס,
 ױניאנס אינטערגאציאגאלע און אגאי^

 זײערע י1אוי אסעססענט אן ארויםצויעגען
 סוטע די באטרעםען זאל זואס םעםבערס,

ארבײט. טאג א מיז
 סרבן א נויטיג 1אי דאס וחנן ברענגט

 א פאר געלדער די ארייז באלד שיסם און
 און נאציאנאלע די װאס ארבײס, טאג

 ארױף לעגעז ױניאגס אינםערנאציאנאלע
םעםבערשיא. זײער אויןי

 צו קאגטריבוציעס אלע״געלד שיקט
 אמערײ סעהחנםאר, סאריסאן, םראנק

 ל. י1א פ. א. לײבאר. אװ םעדעריישאז סעז
ס.״ ד. וואשינגמאז רילד׳יגג,

 צו סלײחנר אין שיײזעו איע שיקם
 באגק קאלאסביא 406 תארגעסט, וױליאם
•עגסילװײני^ •יטסנור^ בילדינג,

 און געלד םאר איז י1חיל שרײענדע די
שיייז!

?/  r T?־

n«t m «רית, דןר »ין אױסגעדריחט i
דןן,1  a זײן וטי hmwjiiw די »ז ״

 »ס ;ירכי׳יט 1ט« זטי »־ז *דטדוקטױוע
 ווי לטנווענמטן • זיין ניט יטי

 •g3 iv טנ׳טטטט ײטס א,יסיר*דע<ט
 <at טיאנען, *•;מסטדיעלע טר«נטען

נמווגעת׳ן. טיט טיגענעז זיך סען
 חטס — *ן,8לטנײ׳נ;׳ <ע*טע ״די

 נע״ טגדעחןס *ווימען זינטין ■רעזידענט
 טװעקנ׳ונןן •געדארטט ח*ט — יטגט,
איג• בטטראנטען *ו «ייט גיונצע א־הר

m זײגען װערכע פריאען, דוסטריעיע
*ו זיינען און נעװען, מ*יסט:רס e נ r a 
 פארויילעיטע. »וז ׳פװערע פזעינע אױך

 דער פון חטיטען עיעםענטען יע;ע טיער
 יאנע די איז עם ערנער ויטש »ז טעאריע,

 װע<ען ניכ?(ר טיץ ארנייטער, דעם פון
 רעװ*• דער פאד װערען געװאונען זײ

 פאראומקרט אזוי װעילען ז״ — <ו*יע
 ע<ם6פאר*װיי אזוי װעאען זײ װערען,
 םאר נרייט זיין װעאען זײ אז ווערען,
 יענן חאבען דערפאר ס׳פוגעת. יעדער

 «ו נעהיםערט זיך וױינינ זעהר מענשען
 נזד ײעחזן װעט אאנע אינדוסטריעיע די

 םייאדע(־ דער אויף און ט,יג צי םער,
 וױינינ זיך זײ חאנען לאנווענ׳אטו ם־עד
אינדוםטריעצע אפנעגעבעז װאס

 איז• דער אויױ אז האןי, איו םראנען.
 ניט א!ע<כעם וועס קאנװענ׳שאן טינער

 םיי• אײנענע אונזערע װאם פאסירען.
 זיין, ניט זאיעז נוננספאחפידענהײטען-

 ניט זאי עם פאציטיל א פאד װאס און
 לאג• יעדער אויוי אז װייס איך און זיין,

 איה חאי פאליט־ק, סאדאז איז ותנ׳פאן
 אםת׳ע די שטערעז ניט װעט דאם אז

 האוי, איך קאגװענמאז. דעד פון ארבײט
 פרא־ « זיין ײעט האנװעג׳פאן דיזעי »ז

 )ווריסברעננען העלפען װעט און דוקטיװע
 םיט ׳שענקייט, יענע און ׳טםאיץ יענעם

 האט אינטערנע׳פאנעל אונזער װעייכעד
 אםע־ אין נאר ניט אױםנעצײכעכט זיך

 נאנצעד דעד איבער אױן־ נאר• דיקא,
װעלט״.

 נע־ חאט נעדאנס, דעם אפצושרי׳עעז
 פאמעיעזען באראוי םעס־עטעד נעדאר

 חד פון׳ם ענדע די אזן פאױוארט חןם
 עס װאו קאגװענ׳פאן, דעד צו פארט
פא^נענדעם: אנדעיעט צוױשע: זיר זא;ט

• גא אזוינענאנטע די צו ספנם פײן ניט  
•an* י«ינ9ל* תנליי סיינןדם י*נא<א *
WM%. i n .י , -י יו»  *

 ביטע^ן א געלערנט האבען ״םיר
 סאנווענ• םילאדעלםיער דער אויף יעסאן
 און אינטריגעס פאליטישע דאס שאז,

 ?ע• ־ניט קאן הערשאפט פארטײ־סליקע
 אקטיװי״ גארמאלע די םיט בשלום בען

טרײד־יוניאניזם. םון טעם
 דיזער אויוי דעוי־בער םוזעז ״םיר

 נאנצע אונזער װידמענעז קאנװענשאז
 אינדוםםריעלע די צו אױפמערקזאפסײט

 פארלאנג דעד איז דאס װאס פלאבלעמעז,
 אוג• טעמבערשי!. גרױסער אונזער םון

 לײכטע םים סוזלז דעלעגאטעז זערע
 א נעפינען קע« הלארע םיט און הערצעי

 ארגאניזא־ םארשידענע די צו לײזוגג
 אוועק״ םוזעז םיר ציאנס־פראבלעטען.

 פאױ װאס קריװדעם, ע5א< מיט מאכען
 רייען אונזערע אין צוטײלונג אורזאכט

 אונזער םון אגםוױקלונג די שטערט און
באװעגוגג.

 װעם ״מיר האםען סאנװענשאן, די •
 ־םאלײ צו כדי כחות, אלע אר־גאגיזירען

 מיטגליחןר־ םיז רײעז אונזערע דײעז
 געװא־ צוטײלט זײנען זײ װאס שאפט,

 און אינטריגעס באשאםענדע די דורך רען
 סאנ״ דייזע אז האםען, םיר מחלוקות.
 נײע א ברענגען זיך מיט װעט װענשאן
 איד אונזער םון לעבעז דעם אין עפאכע

 N פון פעריאדע נײ א ױניאז, טעדנעשאגעל
 און יעבען פרו^בארען גארמאאען, א

 םאסצז ארבײטער די םאר עקזיסטענץ
טרײדס״״. אונזערע איז

 , מיט און ױהיג האבען דעלעגאטען די
 די אט צו צוגעחערט זיך ערגסטשײט

 פון אויסדרוח אן און װערטער מדנטטע
 געקענט םעז האט פאראגטװארטליכסײט

 דעלע־ די םון •נים׳ער די אויזי לעזעז
 את־ בוך רעפארט דעם מיט און גאטעז,

 גזמראנצן האבען זײ װאס אדםש, די טער
 קאםינמן, ארטס עט סארדזשעגט דער םון
 וױנ״ זיץ אץ אװעפ דעלעגאט יעדער איז

 סיםגע• חאט איז רום« זײז איז קע^
 חנד ,״יאס םליכם, א זיד מיט טראגעז

 האם פאנוחמשאן דער םון טאג ערשטער
 פון פליכם א ארױפגעלײגט; איהם אויף

ד; דעם ®ון פראבלעטעז לײזען צו תי  ט
 פארײ און םאראײניגען םון פליכט א

 פארויכעחמ צו כדי רײען די שטארצען
 די פאר לעבענסתצזיססעגץ בעסערען א

טיטגלידער.
 חנלצ־ די .חאמןן איצט, זיר םרעגט

 שנל• א אין ^ליכט זײער דערםילט גאטען
 וחד ראס ? ווצג אטת׳דעעז איז דינעז

t יעז o זעחן lint דאם אין וחנלעז מיר 
 אג• ׳די וחננען רײחנן ארטײועל !עהסטעז

m סאנװצנשאז. דער פון סענ דערע

ן חא» עס װי איחר, ױיסם1 י  אנאזױקצל• ז
ן באוואגומ ארבײפער אידישע י י
י וון גןפ^נינ די לייעג•  אינייאיוא מ
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 שטונדען ne 40 פונסט דעם ^רביטױרען צו באלעבאטיים ױ םון ם#רל#נג דעם אנטזאנט װניאן
 אױםצ^טען ק&פײו גרױסען אנהױבען װעט ב^־ד דזשאינט - אץדעם^רימענט.

דמםון. *טען מאנטאג, פון קראפט אץ װאד ארבײטס שטונדיגע 40 — שעםער. סקעב ױ
‘איגעחאל איז װאס האנםערענץ, די

 און באלעבאטים די צװישען געװארעז םען
ר  זיך האט טרײד־םראגעז, וועגען ױניאן ת

ױניאן. דער םאר ערםאלגײיך אויסגעילאזט
 אויםגענױ איז קאגםערענץ דער אויף

 אגרי־ דעם םון •ונהט דער געװארען טען
 אײנצוםיהרען גאראנטירם װאס מענם,

 חודש םון ארבײטס״װאךי שטונדעע 40 די
 זיד האבען באלעבאםים די אן. דזשון
 געהאט ניט איז געסװײגסעלט זעהר אבער

 ױנסט דעם אפצוהיטעז חשס גרויסען סײז
 זײנען טענות זײערע אגריטעגט. דעם םון

 װעט קאנ?ורענץ דער צוליב אז געװען,
 אױס־ קענעז ניט װאר שטונדיגע 40 די

 צר םאלען וועט און ווערען געהאלטעז
 אינסײד־ ב^סערע די בלויז-אױוי לאסט

 װײס־י איז זיגמאז פרעזידענט שעפעה
 אפגעשלא־ האבען שױעזינגער ירעזידענט

 אז אנגעװיזען, און ארגומענטען די גען
 <ןען שטונדעז די םארלענגערען מיט ניט
 קאנ־ חאיז־שנײדענדע די אפשאםען םען

 ױניאן די זואם דעם םים נאר סורענץ,
 טרייו/ איבער׳ן יןאנטראל א האבען װעט

 דערנרײ״ קענען ױניאן די װעט דאס און
 שטאר־ א אנםידורען געהט זי װײל כעז,
 םארניכ־ צו ארגאניזאציאנם־קאמפײן קען
סקעב־שעסער. די טען

 קײן האבענדיג ניט באיועבאטים, די
 אפהאל־ װעלעז םאר אמומענטען ערנסטע

 חא* ארגײםם״װאך, שטונדיגע 40 די טען
 אר־ ױניאךזאי די אז םארגעשלאנען, כען

 האט דעם אויוי םונסט. דעם ביטרירען
 געענט־ שלעזינגער װײס־פרעזידענט וײ

 40 דער ווענען םונקט דער אז םעראט,
 ,אין סילאר איז' ארבײטס־װאד שטוגדיגער

 געעגדערט ניט קען און אגרימענט דעם
 אר־ צו װאס ניטא איז דארום און װערעז,

 אײנ• מאנוםעשטשורערס, די ביטרירען.
 אין םעסט שטעהט ױניאן די אז זעהענדיג

 ץײער נאכנעבעז ניט םא̂י קײז םאר װעט
 ארבײטס״ שטונדיגע 40 די אז םאײאנג

 ווע״ אײנגעםיהרט נים זאל,דערװײל ײאו
 נאכצױ געװעז געצװאונגען זײ^ען רעז,

 שטונדינע 40 טאנינע, 5 די און נעבען
 סראםט אין אוײיז געהט ארבײטס־װאר

דזשון. טען4 דעם סאנטאנ, םון
בא־ זיך האבען סאנפערענץ דער אויזי

 פרעזידענט וײט ױגיאן׳ס דער םון טײליגט
 שלעזיגגער, פרעזידענט װײס זיגמאז,

 מענע־ דזשענעראל האכמאז, דזשולױס
 נאיגלער און באארד, דזשאיגט םון דזשער

דעפארטסענט. אינדאםטריעל דעם כייז

 םאר־ געווען זיינען זײט באסעס די םון
 אסא- דער םיז פרעזידענט דער :םראטען

 מענע• דער ״לײן1י דזש. מר. סיאיישאה
 געװעזענעד םינדעה ח. םר. און דזשער,

״ . אסס׳ן. דער פץ פרעזיחגגט

 נעקםטען םיםינג סאםם קאלאםאלער
 צו הױז אפערא םאנהעטען אין מיטוןאד

וואד שטונדיגע » ױ ־פײערעז
 א. דער םון גרין פרעזידעגמ שלעזמגער, װײס־פרעזידענט זיגםאן, פרעדדענמ

 האכטאן, דובעסקײ, פענקץ, דזשײקאב חילקוױט, מאררים ל., אװ פ.־
אדרעםירען. װעלען באאסטע באארד דזשאינט אנדערע און נינםא

נאכטיטאג אדינער * עפענען זיך װעט טיטינג

םאדצײבניס אינהאלמ
.20 גוםער ״גערעכטיגקײם״

 אייגדריקע א;ן בילדער קןגװעגשאן .2 !ײט
. שםואל• בז פנחס

 :קאבאקאװ ם. — *®יטען, בר«ןי, .3 זײט
רובין. ד. — 3 לאקאל ,איז

 •אלין# מ• — גײעס פילא^לציער .4 זייט
̂ בלוםפיעלד. א•
ס .5 ?יים  בפס«א:ער רער אוין• רזגדע גדין׳

ק«:װעגשאן.
עדיאאריעלס. .0 זײט
 ח״ ״־־ אםעריקאנער די און םיר .7 זײם

דושון. אין ק*נווענש#נם יפליאיעע לאנג;
 אויס• אין קאפיםואל אמעריקאגער .8 ײט1

 •P טש• — ד« ארבי^חד n און לאנד
רוםאװ.

ײ. it די ון4 וועיװאוד יוױלליאם .0 ?ייט
. • קורינסקי• ם• —

 •יאאליצן« איבער ‘ײא״י^יאמייג •10 זײם
̂ הלוש• — בוך) •אנ סײן (»ז

 און טויזענטער םון צוזאמענסונםט א
 אין מאכער דרעס קראוקיאון טויזענטער

 א זזערען זאלען זײ װאו האל, גרויסען א
 קאנסטרוקטױוע די ווענען װארט צײטיג

 םארסוטען וחנט ױניאז, דער םון פלעגער
 דזשון. טען6 דעם םיטװאך, נעשסטען

 אר־ דער נאך גלײך נאמיטא;, אזײגער 4
 טזו34 הויז, אפערא םאנהעטען אין בײט,

עוג• טע8 און סט.
 און םאראיבער, איז קאנװענשאן די
 צו גלײד צוטרעטען ימיאן די םוז איצט
 ױניאז די 0ד.א םאקטיש ארבײט. דער

 טאן. צו אנגעהױבען שוין ארבײט די
 בא־ די מיט <ןאנםערענץ די באוױיזט דאס

 די װעלכער םון װאך, לעצטע לעבאטים
 םיט זיגערין, די ארױםגעקומען איז ױדאן

 שטונדיגער 40 א םון אײנםיהרונג דער
 וועט מיםינג דעם אויף ארבײטס־זואך.

 שװע־ די װעגעז ווערען באריטעט טאקע
 וחנג אין געשטאנעז זײנען װאס ריגשײטען

 דער כאטש שטונדעז 40 רי הריגען צו
 אין װײם אויןי שווארץ נעוועז איז •ונסמ

אגרימענט. דעם
 דעם אױף זיך װעצען םיטגצידער די

 אזוי װי םאקטען םון דערוויסען מיטינג
 .רעוואלוציאנערע״ א םאר װאם דורך און

 ?אמוניסטישע ססעבישע דאם םסימס
 ױג• די בדי אנגעװענדעט האט געזינדעצ

 דורכצוםיהחנז שטערונגעז האבען זאל יאז
 *נרימענט דעם פון פונסט דעם לעמגן אין
ױ וױ און גע״ חאבען באלעבאטים די |ז

 פענשין. און הילסװיט גרין, פרעזידענם
 גרוס א איבערגעבען װעט גרין םרעזידענט

 עס איז קאונס^, עקזעקוטיװ דעם םון
 םאר״ זאל ער דאס ערװארטעט, װערט

 דירעק־ דעם צו הילף םאראלע שפרעכען
 איג־ דצנר םון פלאן קאנסטרוקטיװעז טען

צו־ם איהר ברענגען צו טערנעשאנאל,
)12 ץ״פ אויןו (שלום

נעספ פאר $&עןשוין הױז יוניפי
• ■

 שעהנעם אוגזער פון םיזאן צעהנטער
װערען, געעפענט װעט הײם זוםער
םריי־ פראכט און שעהגקיימ םיט
דדןזון• םםען22 דעם טאג,

 םיט״ לאסאצע אונזערע פון םאםען
 םון םארשםעהעד און םרײנד און גלידער

 שוין װארטעז באװעגונג ארגײטער דער
 םײערוגנ דער אויף נײגעריגסײט םיט
 ױניטי ז״ער םון סיזאז ^ננטען דעם םון

■ענסילװײניא. םארס, םארעסט p* הויז
טעג, 3 אנהאצטעז װעט םײערונג די

 דזשון. טען25 דעם ביז םעז22 דעם פון
 טאלאנטעז, און שרעםטען באװאוסטע

 זוע־ אטארם,0דע<ןלא שפילערס, זיננער,
 םײערונג, דער אין געסען אנטײצ צען
 םאר־ די םעלען ניט װעצען זיכער און

 באװעגונג ארבײטער דער םון שטעהער
 דעם װענען אײנדריקע זײערע געבען צו

 אינטערנעשא־• די םון פאצאץ םאדערגעם
םיטגצידער. נעצ

 הויז ױניטי די שױן איז דערװײצ
 רענסען דארםען, םיר נעסט. םאר אפען

to, ױניטי• די אז ײידערהאצעז ניט 
 גענענד, פראכטפולען א אין איז הויז

 פענםיצ• אץ בערג בלויע די צוױשען
 א םיט אממלעמםען איז און וױיניא,

 דאס אזש ספארכאסט װא ;אטור, רײכ^
אױג♦

pa אײנגע־ זײגען הויז ױגיטי דער 
 און נאסװעםליכקײםעז, אלערצײ ריכטעט

 הויז ױניטי אין אײנסאל שוםען װאס די
אםאל. נאך קוםען צו בענסען

 האבען סיזאן איצטיגען דעם אויןי
 אויםבעסע״ םאדערגע נײע געםאכט םיר

 גאר געסט די סארשאםען וועלכע רונגען,
 באצײ• ארויס ^םט םארגעניגען. םעהד
אלײז. זיך איבערצײגט און טענם

 צום זיך װענדעט אינפארםאציע םאר
 װעסט >8 דעפארטםענט, עדױקײשאנעצ

.2148 טשעצסי טעצעםאן: םטריט. טע16

 מםודאפםיש m געםט בארד חשאינט
קאנזוענשאן דער פון דעלעגאטען ר

 טענעי באריכטעצז קאנװענשאן, דער אויץן עררייכמ האכען םיר װאם
 בויען העלםען צו צוועק חןם םיט פאראײנינונג א איז חאכםאן, דזשער

 םאר איז ױניאן דער אין פױרען *פענע פאר רעזאלושאן די — ױניאן. די
 קרינט שלעזיננער זוײם־פרעז.—לײט. ױניאן ױין כאםת וױלען װאם אלע

 װעם ער אז דעלעגאםען די פארזיכערט ער — אױפנאהטע. שעחנןן א
 צו ױניאן די ברענגען צו איחם אין איז װאם כעםטע דאם אוועקגעבען -

צושםאנד. פריעריגען איהר
 םיםינכ גאארד דז׳שאיניט לעצטער רער

אינטעחנםאגטער. זעלטען « נעווען איז
דמ־ די םיט נעפאסם ג«וען איז האל דער

 נרויס םים זזאנען און נעםט און לענאטען
־Kב צום צונעהערט זיר אזיפםערתזאמסײט

תשצ־ װאם פאנווענשאן, דער םון ריכם . _____________ , ״.
*פנע־ ז*!אט האכםאן םענעדזשער נעראל םיטואציע-] איצטינע די אױסנוצען װאילט

.11 0 I^ ײי »

 דעם סיט •ונקט דעם ארביסריחנז און
דערװײל ותלצן שםוגח '40 די אז אויסקוק

 דער 1̂אױ ערנעז ריערעז אוחגקנעלעגט
וחד וועלעז כאסעס די ביז ביז... יאליצע,

 p'^u און מענשען גוםחערציגע רען
 שטיסען זיי »ז דעקרעט, א ארויסגעבען

ארבײטער. די םובח א םאן צו אײז
 חע״ די אויך עלען1ו ם^טיננ דעם אויןי

 ערקלערען װניאן דער םון באאסטע כערע
 ^ים״ ארנאניזאציאנם גתיסען דעם ווצגעז

 אונ״ נעוזט ױניאן די וואס ®יחתדיױו,
 םסעב״ די םארניכםעז צו אום םערנעםען

 וױחד זאי שםונדעז 40 די ווז סייי שעפער
 tu ארבײטער, די םאר געװינס א ויין <יד
 חנר מיז םײ געגיםמן וױרתליך זאלען ויי

 ארבײג^ די פח סײ און צײט טרײער
 םוײנו דאס וחנלעז באמבאטים די ױאס

ר pm סאכצן מ צ ש ־ ^ ג ו » »ח י י גי 1י

 חנר צו און קאגװענשאן. דער םון געבען
 שלעזינגער. וױיכדיחנזידענט פון רעדע

. pm קאנווענ־ דער טון רעיארט רעם 
 א•* איבערהױיט זיך חאכםאן שאן^ןאט
 םראגט פאראײניגטעז דעם אויןי געשםעלט

 אויוי שאםען צו !עלונגעז איז עס וואם
 דער״ האבען םיר \ואס קאנווענשאן. דער

 חאט — קאנװענשאן, דער אױן• גרײכט
 םאראײניגונכ איז — מזאגט, חאכםאן

 די בויען חעלםען צו צוחנס דעם םיט
ױניוז•

 ניט געוועז איז אונז םאר •ראבצצם די״
 צוטײלט, קאנווענשאן די םארלאזען צו

 געםראנעז חאבען כױו פאריײנמם. נאר
 םאראנטװארםליכ• שוחנחנ די זיר אויןי
 ייזיי ײי ■לענער אױםארנײםען פון הײם

 •ראבלעםע: עתםםצ די ביגעגעגען צו
מ ײגיאז. ומגתר פון  געפיחצם, האכען «

סיג-------------- ר־ צו גוי מ

 ריכ״ דיוער איז ארגײט. דער אין רײד
 םיט און געארבײט אלע םיר האבען טונג
 אוגז איז הילשװיט ברודער םון היצוי דער

 און נעאײנינט תוסען צו צוריק געלונגעז
 צוםרי• העכםט איז באארד דזשאינט די

 למצטער דער םון רעזולטאט א אלס דען,
 דיגם• אסטױוע די האכען צו סאגװעגשאן,

גענדזשאםי^שלעזינגער. בר. םון טען
 דיםסוסיאנעז הויימ די םון ״אײנע

̂ז האגווענשאן דער בײ  םראגע די געװען א
 דיסקוסיאן די רעםערעגדום. דעם םון

 שםוג• 9 וױ וועניגער נים גענוםען חאט
 שטונחנן 9די. דורך דעבאטיחנן. צו דען
 אימענםציד געווזמ דעצעגאט יעדער איז

 נעווען איז און פצאץ ױי\ צו צוגצשםידט
 םאראיגטערע• און םארםיםם גאנצען אין

 ארוים• איז װאם װארט יעחןן אין םירט
 און צײםונגסלײטע געװארעז. נערעדט

 חנדצן אײז 1אי נעהאלנתז האבען נעםט
 אין װאס אינטערעם גרויסען דעם וחעען

 קאנוועג״י דער םון גזנזוארעז ארויםגעוױזעז
 דים• דער פון שטונדעז 9 די דורך שאן

o םון רעזולםןס דער ?וסיע. n װוווט 
ר טט ניגץ איז םראגע דער איבער  ס
i אײך, םאר קאגט n 
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