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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
%װ אז. א. בא^יסע פאסירוגג, <יכער
 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
 ניט שוץ זיך האט סײגער װײ< םתים/

 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
 סענ^ רײנער א װי קאנווע^אן, דער

 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
̂ד חנם  נעםאאען איז וואס ארטהיר, חע

n ,בײ פארװאוגדעםער א צומטאכענער 
 העלד, דער װעז םראי. פוז אולאכם חנד

 גע• ^זוין ט1ח< לענעגדע, די׳ חנדאעח^ם
 וואונדען די םון אויסנעחן בײם מאמאן

̂ימנן בײם »ין  חאבען נעבוה, זײן פאר
 גע־ דחםנות געסינען, םין א

otm ^זײ װי אזוי אמנר וויחם. וױי 
 עסעז, סײז גחננגעז געםארם גימ חאאץן .

 חאבען רפואות, קײז איז מרינקיז קיק
r זײ t iwnrtrmp זײעז־־ע אויוי ^ייייעז 

Jtnrm און p in אויפגזד אס5 בלום 
 די און וואתדעז וײ r® ריגעו צו חארס
̂יםח  דעם פון גוןי אין פארב^בען אא ג

ד.. ח*
ep װאס געפיחאזמ, אײמיע די נדמ 

 חאמ םיג^ממ, בײם אדױס רופם םחיק
»r די nXnttu m ח פעגסיוגצ» ppn 

רויוו ד ebiaiw מ וי

 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,

מאפט םרײער נײער א אין ^אס  ;געזע̂י
 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
̂ו אײבאר, אװ דערײשאז  און װא^ מעט

 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, ^ »  פון װצג אין שטעדונג מײן דט א

םאחןרמגען. םאטעריעיע טאמע:טאיע

חא• רעדעס די אז צוגעבען, טוז םפן
 פון׳ם צ״ט טעחדצטע די פארגוסען נען

 איז דאך טאג. קאגװעגשאן מאנטאגדעעז
 נחחןר טאג זע<בען דעם אין געיוכגען
 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

^ג־ די צו באגדיפונגען שיהעז צו  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 שיקט דטד פפדעריישאז־אװ 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,
מר. צײםוױילעער א גצוחנן  װיײ םיר אי

 •mr® צס דאס אוני• נגױגם איחר אז מן,
^ “ i t די שי^דיחמ *M o

1«י

 ערנסט גאנצעז מיט׳ז אײר צו אפעיירען
̂ט איהר אז באזיצעז, םיר נגאס  נישט זאי

 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
h די »ז ״דןן,1 m w jiiw זײן וטי a 

 »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 ra 
 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

 טתיד; דעם ®ון פראבלעטעז לײזען צו
 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

 דאם אין וחנלעז מיר lint זעחן to יעז
 אג• ׳די וחננען רײחנן ארטײועל !עהסטעז

m סאנװצנשאז. דער פון סענ דערע

 אנאזױקצל• זין חא» עס װי איחר, ױיסם1
יין באוואגומ ארבײפער אידישע
 אינייאיוא מי וון גןפ^נינ די לייעג•
 א wmrm% wmrm ליירים
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 שטונדען ne 40 פונסט דעם ^רביטױרען צו באלעבאטיים ױ םון ם#רל#נג דעם אנטזאנט װניאן
ד דזשאינט - אץדעם^רימענט.  אױםצ^טען ק&פײו גרױסען אנהױבען װעט ב^־

דמםון. *טען מאנטאג, פון קראפט אץ װאד ארבײטס שטונדיגע 40 — שעםער. סקעב ױ
‘איגעחאל איז װאס האנםערענץ, די

 און באלעבאטים די צװישען געװארעז םען
 זיך האט טרײד־םראגעז, וועגען ױניאן תר

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

וואד שטונדיגע » ױ ־פײערעז צו הױז אפערא םאנהעטען אין מיטוןאד נעקםטען םיםינג סאםם קאלאםאלער
 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•
 בפס«א:ער רער אוין• רזגדע גדין׳ס .5 ?יים

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.

i די ון4 וועיװאוד יוױלליאם .0 ?ייט t .ײ
. • 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

קאנזוענשאן דער פון דעלעגאטען ר מםודאפםיש m געםט בארד חשאינט
 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 ^1אױ 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

מר pm סאכצן שצ י גי» »ח יוג^־ 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
 ניט געוועז איז אונז םאר •ראבצצם די״ױניוז•

 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
 געפיחצם, האכען «מ ײגיאז. ומגתר פון

מר־ צו גויסיג--------------

 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 
 סר טט ניגץ איז םראגע דער איבער
 in אײך, םאר קאגט

 ,1דורכגצפ*ײ
»׳ ״׳יי ״ .
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קאנװענשאן אינטערנעשאנאל טאנער ׳083 דער פה בילדער אוז אײינדריקע
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 פון-דער דיסט דער און םיזיאנאפיע די
 װי ארויסגעוױזען, זיך האט ?אנװענשאן

 גאןי אננעוױזען, װאך צעצטע האבען םיר
 ערשטען דעם נאך טאג. ערשטען דעם
 און גײסט א ארױסנעװיזען זיך האט טאג

 *ון גײפט א םעטיגקײט, טון פארלאנג א
 אי־ ־־־ אידעאצעז אח שטרעבונגען הויכע

 פראקטישקײט. מיט צעםעגםירט דע«?ען
 דאס האט װײטעד טאנ יעדעז םיט אבער
 קאםײ די אױםגעפלאקערט. מעהר גיכם
 רע־ ארבײמען, צו אנגעהױבעז האבען מעס

 צו קוםען צו אננעהויבעז האבען זאילוציעס
 רעזאצד .די קאפיטע. דער'רעזאלוציאנ^

 כא־ פארשידענע pc נעװען זײנעז ציעס
 זאגען, מען ביענ אײניגע, אח ראהםערס

 רעזא־ אצע אמנר כאראקםערצאז. אױך
 דעצע״ די דאס געוױזען האבען צוציעס
 דער צו געהומען זײנען װעצכע גאטען,

 יי זעען אין געהאט האבען קאגווענשאז,
 םון לעבעז דעם אין זייטען םארשײדענע

ארגאניזאציע. אוגזער
 פארנע־ זי׳ינעז האםיטע צאא דער םאר
 :עזעצען פארשידענע נעװארען שצאנזגן

 געזע־ פארגעשלאנענע די פון אײגיגע און
 בײם געווארען. צוריקגעוױזעז זײנען צען

 םסתמא דעלעאיטען די האבען *וריתווײ*ען .
 כלצ באריהםטען דעם געהאט זיגען אין

 װעצ־ באהצ, געשיבםע־שרייבער דעם םון .
 איז נעזעץ בעסטער דער אז זאגט, כער
 איז מענשהײט דער םון געשיכטע״ דער

 » אפנעשאפט האט װעצכער יענער״ געײען
געזעץ. צװייטען
 די בארירען װעצען מיר אײדער נאר

 גע- צוריקגעוױזענע און אנגענופעגע אצע
 איז איכטעמעשאנעצ, דער אק נ^ווען
 באגײסטער־ אױל זיך אםצושטעלען כדאי

 םארגעקוםען ?ײנען װאס פאסידונגען טע
 פאסי־ האצ. אין םיטװאך און דינסטאג

 ריינעם א געטראנעז האבען װאס רומען
 װאס, פאסירונגעז אײגינע אזן באראקטער ,

 אונ־ געװען זײגען כיײנוננ, מײן נאך <ויט
 אזנטער־ פאייטישען םי« םערגע^ײגט

* * *^אה.
 האבען טאג, ערשטער דער פאנטאג,

 װאם טאנ א געװען איז געשריגען, םיר
 סצענעס, זזארציגע ארױסנעךוםען, האט

 געשרײעץ הורא אט אװ#ציעם ערענסטע
זיגםאן. פרעזידענט םאר

 הערלײ די אבער זיך האבעז דינסםאנ
 םאד דעםאנסטראציעם די אח סצענעס כע

 םאר־ מעהרער נאר זינכיאן פרעזידענם
שטארקט.

בא־ ברודער סעקרעטער, װי דעם גאך
 םאױשידע- מאסען פארגעילעזעז האמ רא^,

 רעדעם באגדיסונגס און באגריסוגנעז גע
 זא־ מאהס םח ;עװאדעז געהאלטען זײנעז
 םײ אוז סעפ דער םון פרעזידענט ריציןי,
 רעײ ױני^ן, אינטעמעשאנע^ למערי
 אוםפארטײאישער ׳אינגערסא< מאנד

 אינ־ דרעס און י^אוס דער ם״שערםאז.םון
 פײנטטאן, מאריס #יארק נױ pp דוסטריע

 אידישע םאראײנינםע די פון סעתרעםאר
 האיאס דער פון בלאק ז. געװערקש»פטעז,

 האנ־ םאר האום דער םון שװארץ ח. ונון
 — קאילאראדא, דענװער, אין םאמפטױ^

 האמגן רעדעס די םון סימען אין נאך אט
 ארײננע־ דעאעגאטען און דעאענאטקעס

 בלר םאחשידענע מיט האא אין םארשירט
 אן ^עװען זײנעז װעאכע םען-קראנצען

 צו צוטרויעז און אנערקענונג םון ו^יםדרוס
 בא־ עקזעקוטױו דזשענעראא נאנצער דער
 באראף, סעקרעטאר דזשענעראא און ארד
זיגמאץ. םרעזידענט םאר סיעציעא. און

 איז װאס באומעדטראנץ, גרו'סער איץ
 הארץ, מענמאיך א װי אויסגעסאכם נע\וען

 אויםשריםט: אז זיך אויןי נעםראנעז ח*ט
 איז ה»רץ אוגזעד ^גם»ז, ״•רעזידענם

אײך״ םים
 ארומגע־ האט עגטוזיאזם זויאדער א
 • באוכמז די ווען דצאעגאםען די כ»»ט

 האא. איז באוױזעו דך האבעז קראגצעז
r זזודא ךי n r y iזיג־ •חנזידענט פאר ן 

 איז ov ודאס •זעאכע נעווען זײנעז ם»ז
ו ניט נאר זץ־  ספעציעא פטעאצז.חצר^

D^ וױלחנן דעם מים זיך חאמז rrno 
 באנײםםעתננ, •אויםגעדרמןם האס װןוס
מ  אויסנעצײכענם *מרקענומ, אדן צי

 חנלענטגד אזן מאענאםעז מיקאגא׳צר די
up .W אנדעדע פארזינזײגצז, צו ניט 
 זײ װאס מוױזעז אױך חאמז דעיזמאםעז

<ןאנעז.
n נאד אײנע וײנען באוכמנן־הראגצען 

 נאותוחנן ־אוועקגזףפםעים אגדערער דער
 פראנט איז פאאםםאדםצ דער אוי^

 בןןי־ םעקחנםאר און זיגםאן פרעזידעגט פיז
 <וינד זמום סטיידוא גאנצער דער גוןןן

m » נאיטען באומינן »in

 אין באוםען װי באשםעקט, איז שעהז
 דעם צו אבער זײ זײנעז זײן, קאנען דאי
 באױ רעדעװדיגע זיה דוכט געװען, אויך
 רויז יעדע וױ אזוי אז זיך, דוכס פען.
 גע״ אױך זי האט אזױ געישםעקט, האט

 ^טיא א םיט עפעס נעפרעגט און רעדט
 *; אויף געװארט און לש^ געטאיכען
ענטםער...

 געװען איז בלרפיען די םון םראנע די
 ױי און זיגמאן פרעזידענט צו געװעגדעם

✓ פאאגענדע: דאס געםרעגט האבעז
זיג־ פרעזידענט •דו נאר, מיר ״זאג

 רײן איז נעװיסען דער וועםען ביי פאז,
 און טײער דיר בײ איז ױניאן די און

 בא־ באאטע םיט דערםאר <יסט דו װאס
 נע״ אויסנעראכט און .געװארען שפריצט

 אין מיר זאג — ױנגען, גאסען םון װאחגז
 #מיר זײנען טײער הארציג װי ׳&טײ:, דער

?״ דיר םאר באומען, שםעקענדיגע די
 ביױ די• אױוי האט זיגפאן פרזנזידענט

 זײער געהערט האט pH געקוקט פען
 האױז און״איךזײן פראגע סודות׳דינע

 דערוועקט, געפיהא זעאטענער א זיך האט
 גע־ טאםעגט דעם אין זיך האבען עפעס

 ארום :שפה, זײז *דום נעצען װי שפינט
 הא״ געפיהאען םון וױרװאר א הארץ. זײז

 זײ־ זײנע אוינען די צעװעקט. בעןאיהם
 * די װעז טרערען. פון געװארען םײכט נען

 אײנ״ זיך האבען הורא־נעשרײעז װילדע
 צו פארמאסטעז זיך ער האט געשטיילט,
 ענט־ זײן pn םראגעז די אויף ענמםערעז

 אין רעדע א געווען איז רעדע, זײן םעי,
 ׳״פטארק נערעדט האט הארץ דאס װעאכער

 א מיט און נשסה .כײט ערגרײפענד, און
 צװי־ קראםט. איבערצײגוננס גװאאדיגע

:געזאגט אזוי עך האט א;דערעס שען
 אוז געױנדעא קאםמיסטישע ״דאם

םאראוימדע־ שםוצינ זײער
 פאר־ טיך האט פרעםע, רכיאות׳דיגע #רישע

 נעפיהאען. אהז מענשעז א םאר געשטעצט
 איבערגעבען. איץ־ קאן איך װען אבער
 ערשט איהר װאאט דאז נעםיהאען, מײנע

 דאס איז עס ווער באנריף א געקראגעז
געזינדעא... האםוניסטישע

מענש, א װי מעהר ניט ביז ״איך
 געריהרט געװען װאאט מעניש יעדער און

 איך פאסירט. האט דא װאס דעם, pם
 די־ פאר אײך אפצודאגקען װי ניט װײס

 אכטוננ םח אױסדרוה מערקװירדיגען זען
 גע• װאאט עס אז פיהא, איך איבע. און
 אנגעמען זאיל איך אז אומרעכט א( װען
 זײ װאס דאס און באומען אאע די אט

 אאײן. זיך פאר ׳םאר זיר מיט שטעאען
 געשטאנען <יט בין איך אז װײס, איר

 אוג־ ראטעװען צו קאמף רעם אק אאײן
 די באקומען האב איך ארגאיניזאציע. זער

 םאראנטװארטצי־ גאנצער דער םון היאף
 פון םעטבערס די און פיהרערשאםט כער

 דאר־ איך, װי פינקט ױי און ױניאגס די
 אנערקע־ די און דאנק דעם קריגען פען
 גענען קאםף געאו;גע:עם דעם פאר נונג
 קאםוניסטישער םארניכטענרער דער

 אויסצוהײ געאוננען אונז איז עס פעסט.
 געװען ביז איך אבער ױגיאז, אונזער םעז
 און אנגעשטעאטער אײער װי מעהר *נים

 דע־ איהר אז האף, ^ניך באדינער. אײער
 טײאען צו עראויבען מיר װעט צעגאטען

 מעגער אצע די םיט באומען דיזע מיט זיו
 אין געשטאנעז זײנען װעאכע םו־ױעז, אוץ

 דער ײען טרענטשעס רייהע ערשםער דער
 אויס־ זײנען פיאע אנגענאננען. איז קאםף

 די צואיב א^דעז און הוננער געשמאנעז
 מנמ געצאהאט האבען םיאע ;האסוניסטעז

 םרײער א םאיר קאםף דעם איז באוט זײער
 אן נעם איר ױניאז. ציװיאיזירטער און
 גאד ניט pn זיך םאר גאר ניט באומען די

 באארד, עקזעקוםיװ דזשענעראצ דער םאר
 געפיהרט םיר סיט צוזאםעז האבעז וועלכע

 גאר קאפף, דעם נעפיהרט און ױניאן די
 םוי־ און טויזענדער םילע די םאר אויך

 יוגיאן, אונזער םוא םיטגלידער זענדע
 אונזמר *ז געםאכט, מעגאיך האבאן װעלכע
 איך זיג. א םיט זיד ענדינען זאיצ סאםף

 אײך קאן איך און הארצינ אײר באדאגט
 םס דעםאנסםראציעס אזעלכע אז זאנען,
םאר םיר באצאהלען אכסונג און ליבע

אאס אױסגעיעטאנען נין איר װאס אצעס,
ױדאן^ דעױ פון פיחרער
 םאר• וױדער ייז רעדע זיגמאנ׳ס נייר
 ענטוױאט• פון דעמאנסטראציע א געחוסען

r* חורי טי׳מע rw v\ חאט זיצוגג ױ און 
 פון אגאנספעגטס די מיא געענדיגט זיך
 קאמי• םאר׳צ״דעגע די פון טשעריײט די

 אנחױנען און מיטען װעאען וײ וױ טעס
קאפיטע-ארבײט. ריכטיגע זײער

* , ♦ *
בלופעדדעמאגסטרא״ דינסטאגדיגע די .
 אניסעל אפנים האט זיגמאנ׳ען פאר ציע

 פארמטעחט אפאזיציע. דער םארדדאסעז
 זיד חאפזןך ױי װאס חןרםאר, ניט דך

 צוגעטײצטען דעם םאדגונען ניט פאג׳עז
 זאלען זײ װאס דערפאר ניט אויך #כבוד
 זיגמאן אז דעניןען אח קלײנציך אזױ זײז

 צוליב נאר פארדיגם, גיט ביופען די האט
טעםים. פאליטישע

 אפאזיציע די אז זץ־, פארשטעהט
 פארזעחן יעדעז אױוי ארױסנעקוקט האט
 םיחרענ״ דער p£ גרויס, אדער קלײן סיי
 יעדע זאלען ךײ כדי פאיאריטעט, דער

 דער״פאר־ פאר אויסנוצען קל״ניגיןײט
אפאױציע. זײעד פון שטאל־קונ;
 רייצעו דאס פארדראכען זײ האט אױך

 מאיא- די םון טײל ;עװיסען א םון זיך
 גע־ זיו האבען װעלנע דעלענאטען, ריטעט
 זײגען בצופען ״די װערטער די סיט רײצט

 זײ האבען װאוטס׳׳, רעפערענדום אונזערע
 דער פח פארזעהן א אױסגעגוצט דאריבער

 האט װעלכע קאפיטע אראגדז״צכממטס
 בלױז ביומען־קרענץ די אױזי אננעשריבעז
 אויסגעלאזט px זיגפאן״ ״פרעזידענט
באראןי׳/ ״סעקרעטאר

םארזעהן, א געװען זיכער איז דאס .
 אײנעם כױט ;עי־עדט האב איך װי װײל׳ •

 האט קאפיטע, אראנדדעמעגטס דער םון
 די מיט האבען ״מיר :געזאגט מיר ער

 דאנק א אויסגעדריקט בלופעךקראנצען
 סעלד צו אויך נאר זיגפאנ׳ען, צו נאר ניט

 דזשע־ נאגצער דער צו און באראף רעטאר
 װי אזױ נאר באארד. עסזעהוטױו געראל

 ציל־ דער געװעז איז זיגפאן פרעזידענט
 קאפוגיסטעז, די פון פײט דעם פון כרעט
 גיפ־ זײערע איהם איז האבעז זײ וױ אזוי
איר* אין װי פעהר געװאדםעז פײלען טיגע

 אײנ־ אונז איז אכדערעז, װעלכעז געגד .
 און איהם. צו בלומען די וױדפען געםאלען

 געדענקט, גיט אנדערש גאר האבען מיר
 די אז װערען םארשטאנען דאס.װעט אז

 אויסגעדריקט האבען פיר װאס װערטער
 אונ־ זינמאן, ״פרעזידענט בלופען די אױוי
 אויך דאס װעט אייך״ םים איז הארץ זער
 איז הארץ אונזער אז אויסגעטײטשט זײן
אינטערנייעאנאל״ גאנצעד דער מיט

 :עשלאגען אבער האט אפאזיציע די
 קאפײ פאליטישעז פארזעהן דעם אט םח

 סראנץ באזונדערען » אראגזישירט און טאל
 װײזען צו באראף סעקרעטאר םאר בלומעז

 קא־ ארא;דזשמענםס די אז דערסיט,
 געהאי־ זעיבסטדכםיג צו האט םיטע
דעלט.

הא־ דעאעגאםען םאיאריטעם די -אכער
 דיזען אויף רעאגירם אנדערש נאנץ בען

 האצ האנווענשאן איז װעז 1אי אינצידענט,
 גרופע גרויסע א ארײננעפארשירמ האבען

 באראף, סעק. פאר בצוםעז מיט דעצענאטעז
 הויב־נעטאן א 'ספאנטאן זיך זײ האבען

 אווא־ נרויסע א און פילעצער זײערזן םוז
 ביומען די װען שטאםגעםונעז האם ציע

 אװעקגע- פילאטפארמע דער אזיױ זײנעז
געװארען. שטעלם

* * *
 םארנעקומען איז אװאציע די בעת

 אױגען בארא^ס סעקרעטער איז זיר האט
 אין װאס םײכטקײט זעצבע• די באזױזען

 און נעכטען, אויגען זינמאנ׳ס פרעזידענט
 דיזעלבע געשפיצט האבעז הארץ זײן איז

 נע־ מעז האט רײדעז זיין םון געםיהצען.
 מוכר םענדעצי װאס דאס פיהצען קאנט

̂וגט סםרים  אין״ :*וױנשפינגערל״ איז ז
 א אפ זיך שפיגעלט נשמה מענשענס דעם

 האר־ אין געסיהצען ים דערי װעצט; גאנצע
 קומצען. טויזענדער םון זיך נעקט צען

 אױפנװײנינ־ און איהם אין אינװײניגסטע
אידום״. חוץ טטע

 גע־ םעז האט דעלעגאטען די בײ אויר
 אין אפ זיד שפיצמ עס װי זעהן קאנם
 אין םיײד, pc שפיצ א הארצען זײער
 םון םונק א כעזעהן מעז האט אײנעם יעדען

 ביצד גרויסארטינ א און יתירזי נשםה א
 זיך האבען װאס נעפיה^עז, אצע די האבמן

 זיך םיט אװאציעס, איז אויםגעגאסעז
נעכ״ װאם ביצד זעצבע די םארגעשטעצט.
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 חנסיד n פאמעסו^נן• ס׳איו װען טען,
•רעדדענמידגמאן, פאר שטרפציע
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 אױס, וױיוט #חאט נאראוי סעחרעטער

o חוץ א אז דערשמעקט, n וואס H בלר 
 גן״ געגענען מתנח,• א געווען ױיגצן פען

אגעו־י און יינע פון אױסדדוח פצס װאחח
מ^ ר״גע פיט און קעגונג ט א  אין מ
 םאר- ■*ליטיק אביסעי געװען אויך אכער
 די צוױמאן און בלוסעז, די אין טישט
in קורצער ?ײן פון שורות n זיף זעחט 

 ינדערעס צוױשען אן: גוט גאצץ דאס
— געזאגט ער האם

 יז״זד געכטעז זײנען כצומען די ״וחנן
 סםײדזש אױפ׳ן דא ;עװארען ועגטירט

 געצעזען זיד האט אױפשריפט דער און
 מיט איו חאר״ז םײן זיגמאז, ״פרעזידענט

 אײנגעשלאסען, אױך זיר איו חאב אײך/
 געגע• זײנען בלופען די אז וױיס, איך וױי$
 געגעראצ די און םיר פאר געװארען בען

 זיל םיט צוזאמעז באארד עהזעקוטיװ
 געטאכט קצאר דאס האט זיגטאן פאנ׳ען.

 בצױן אייך סאז איר און רעדע. זײן אין
 נע״ חאם זינםאן װאס דאס וױדעוחאצען

 בצוסען די פיט זיך טײצ איו אז זאגט,
 גרױסער דער מיט און דעיעגאטעז די מיט

 גע- חאט װאס םיטגצידערשאפט, טעטינער
 די םון ױניאן די ארויסרײסען האלםען

 ױנקט דארפען, זײ הענד. קאפוגיסטישע
 עקזזן• נענעדאי די אח זיגפאן און איר ײי

 וױיצ אנערמענונג, די קריגען באא־ה קוטיזו
 געקאנט ׳ױט גאר ,מיר װאלטען זײ אחן

 װײל רעדצן, ניט פיצ האז איו אױפטאן.
 נערירט םיד חאט איבערגעבענהײט אײער

 לי• די אז בצויז הא«י איך טז־עיען. ביז
 מיר צו ארױסגעװיזען האט איוזר ו.ואס בע
 איחר װעם זינמאן םרעזידענט צו און

 טאםען אין םארװאנדצעז װײטער אױך
ױגיאן״. דער םון גונסטען פאר׳ן

♦ a • *
זי• אײן געהאט כצױז האט טאג דער

 שוין וױ האבען, קאסיטעס די וױיצ צוגג,
 און מיסען גיין באדארםט נעזאגט, פריהער

 די רעפארטס. זײערע מיט זיך צוגרײטען
 בין געשצאסען ניט אכער זיך האט זיצונג

 נ^ווען נוקם זיך האבען רעדנערס פאר א
 קאנ־ די אדךעטירט און דעצעגאטען די אן

װענשאן.
י. געוחנז זײנעז רעדנער די צוױשען

 ארבײטער ברוקוואוד דער פון פאסטי, ק.
 דעך סוץ *ן5טהםאפ םערי קאצלעדזש,

 באסטאז, pc לע ױניאז םרײד וױמענס
 סא- דענורער .דער פון קורנמאוי, גײטעז

 פארי׳ מערעםינסשי, ישראל און ניטארױם
ױניאנס. פאצעסטינער די םון שטעהער

 באנריסוננ מערעמינסקי׳ס ישראצ םון
 חנאח באזונדערס דעצעגאםעז די האבעז

 אויד iv האם רײדען זײן םים געהאם.
 מאםענט אינםערעסאנטעז אז נעשאשעז

 נעווען איז רעדע זיץ קאנווענשאן. דער בײ
 געשיצ״ האט ער באגײםםערט. פאעטיש

 אידישע די םון שאםונגען די םון דערט
 די אזױ וױ ישראצ, אדץ אין ארבײטער

 םאיװאנדעלט האכען ארבײטער אידישע
 בציהענדע און װיסטענישען איז זומפעז

 גערטנער װײנמרויבעיז און פאמעראנצען
PR אין ארבײטער אידישע די ,אזו זוי 

 אידעא• זײער םיט האבען ארץ־ישראצ
 ניט זעצבסטאפפערוננ זײער מיט ציזם,
 אויך נאר צעבעז, זײער םארשענערט באר

 םאר־ די םון צעבען דאס םארשעגערט
 גע• דערםיט און אראבער, שקצאפטע

סימפאטיע. זײער װאונען
 מערעםינםקי׳ס ישראצ סורצעז, איז

 בא־. ארויסגעתפען װידער האם רעדע
 .באגײסטערונג דער סיט און נײססערוננ

 א<ינע<ײזם קאגווענשאן די זיך האט
 האט עס ווען םריה, טיטוואד אויף ביז
 ארויסצואװײזעז אנגעהויבען שוין זיך

 קאםימעם די ארכײט^פון האנסטרדקטױוע
 * אין דעדען וועצעז מיר װעצכע םיז

* ארטיקעצ, קוםענדען

Subscription price, paid In advance. $1.00 per year._________
Friday, June 1, 1923Vol. X. No. 20.
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- I ר*דאקט*ר ברודער װערטוזער
 געגעגד אוגזער ארום דערפער די אין

 גגבים םזנרד באנדע א *איאװעט חאט-זיך
 אויס נאבם אײן גאכט םלעגען יךעילכע

 פיע־ גגכים די ■ויערים. די בא׳גנב׳ענען
 צױ באזיצער דארם׳ם אריסע די בײ געז

 םער- א געװען נ^ר איז עם װאו עןנעם
 אױוי געקאנט נאך האט מען װאס ךע<

םארען. איהם
 ארומיגע אצע םון פױערים רי האבען

 םאר׳ן שפיצ א איז עס או געזעחן, דערםער
 גאר״ זײ פאר עט1ו שטאט דער סײװעצ.

 ארגא־ אצײן זיר זײ האבען טאן, נישט
 אנשםעצען אלײן םלעגען זײ ניזירט.

 » 1אי םאל אײן און נאבט־שומרים.
 ױיע־ די טאקע וזאבען גאכט םינסטערער

 דארו* א םון נאכט־שומרים די ח. ד. רים,
 און גנבים םערז־ באגדע די םארטריבעז

 גע־ נאך זײ האבען צײט זעצבער דער אין
 אטא״ דעם כאפעז צו גציק דעם האט
 דער בײ טאקע און באנדע דער פון פ»ן

 זיך האם עס װאס אצזא, ארבײט.
 דאחי אין נאכם יענע אפנעטאן

 איז עס דערצײצען. ניט שוין מען דארןי
 זיך חאט ענדציך ושסחח. ששון געװען

 זײגען זיי און זײ אויף דערכאריםט גאט
 באנ־ געפערציכער דער םון געװארען פטור
 אין יעצט םען טוט װאם אבער רע.

 זזאט טען װאס העכט םים׳ן נאכם ־םימען
 אינזם םיט זיך שצעפען •אטשאפעם?

 צום אדער אוראדניק, צום שטעדטעצ אין
 פײן נאר עפעט איז דאס פריסטאזו?

ניט. תכצית
 דעם םחנגען דאחי םון פויערים די און

 םיט׳ן טאן צו ער דענסט װאס סטאראסםע,
העכט.

 א געשטאנען איז סטאראסטע דער
 ער זאגט נאכהער געטראכט. אח וױיצע

װאס, איחוי ״װײסט :פויערים די צו
 איהם מיט זיר םיר׳ן מוזשטשיני(םעגער),

 איהם םיר׳ן שצעפען, גיט ערגעץ אין
 שויה טאסע און ארט אוים׳ן דא משפט׳ן

 אײגען (אן סוד סװאי א מאיכען םיר׳ן
טרײע<)י
 ארײנגע״ באצד העבט דעם האט מען

 דער הויז. אין סטאךאסטע צום םירט
 צוזאמענגעשטעצט *לײ] האט סטאראסטע

 םאד געםאכט אלײן זיך האט און דזשורי א
 געבונדענמם א גנב דעם און ריכטער א

 אװעקגעשטעצט םען האם שטריס מיט
 האט עס און סטאראםטע דעם אגטקעגען

.טרײעצ. דער אנגעפאנגען זיך
 אפ זיר רוםט — נאר, מיר זאג —

 גנב דער ביזטו דאס — סטאראסטע, דער
 אצע ארום םערד די בא׳גנב׳עט האט װאס

V דערםער
!נײן — •: גנב דער ענטםערט

? גע׳גנב׳עט האט דעז ווער־זשע —
 ענטםערט — גנבים, »ז דענס איך —

ניט. איר אבער — גנב, דער
םי• אין דא טוםטו װאס־זשע טו —

 גנב׳־ געקומעז ניט ביוט דו אז נאכט, טען
- י Vענען

 זעהן בצױז געפוםען איך בין דאס —
גנב׳ענמן, נים זאלען גנבים די אז

 געצעכי א אין אויס שיסען פױערים די
טער.
 ארעגט־ אן ביזט דו אז דאס, הײסט —
 דו »ז דאס סומט וױ טא מענש. ציכער
 — גגבים? צװישען געםינעז זיד זאצסט
וױיםער. סטאראסטע דער םרענט
גנבים. קײן ניט זײנען יענע נײן, —
קײן נים ױי זײנען װאס םאד —
׳ ? ננבים

 געצאזט ניט זיי האט םען װײצ —
ננב׳ענען.

 װידער זיך צאכען פויערים די און
םאנאנדער.

 דערםער איבעריגע זײ אין אבעל •—
 זײ־ םערד די צוגענוםען האבעז זײ װאו
? מבים ;עוחנז יא זײ נעז

 מען האט דארט װײצ געוױס, נו —
מב. דער עגטםערט — “נמכאפם, גיט

 ־־־ םארסערנ^ דיר ב" דאס חײסט —
 אז — סטאראסטא, דער כעס אין ווערט

 איז 1חאנ בײם גגב דעם כאפט מען ווען
 איחם גיט םען װײל ניט, גנב קײן ער

 גנבח. די צונעםען צו נעצעגענחײט קײן
 ער איז ניט איחם כ^פט םען וחנן אבער

! ? גנב א
 םטא״ גאספאדין דוןום,' איז אזוי —

 םיט 2H דער עגטםערם — ראסטא,
 ער אז טנדענקט, תאט ער װײצ שט^צץ,

 ארײ די קא■ חנם פארדרײט שוין האט
•ויאוײג^ טע

ד בים אמר אמ ססאראסטא דער . ג
מען

טרײד־פראגען און ױניאן־ װענען
 זיד ער גנ^.האט םאסקודנער א איז דאס

 כאםער־ אזא פאכם און אװעהגעשטעצט
קונג:

 טענשען ארענטציכע אוגז בײ אח —
מיר אנדערע. ־אז גאר ם^ראצ די איז

̂וגען .  כא«ט פען דעד־װאס אז סארקערט, ז
 גנכ קײן איז האנד בײ.דער ניט איהם
 בײפ נאפט מען װאס דעם נאר :יט.

 עײ איך און גגב, אנרוםעז כמן קאן חאנד
 דאס גנב. אםת׳ן דעם םאר דיר קצעהר

 שםיץ גענוג געבען דיר סיר וועצעז ערשטע
 זינד• דײנע םאר אפקומעז זאצסם דו אז

 דיעע אפהאקען דיר מיר װעצען נאכהער
 םעחל קאנען נים זאלסט דו אז פיאטעס

גנבה׳נעז. :ײ\
 דורכגע• באלד פען האט פסק דעם
םיהרם.
 אינצידענט דיזען דערצײלט זזאב איך

 ברר װאס באשוצדיגונג דער צו באצוג אין
 לאנגען דעם אויף מאכט װײנער ה. דער

חײםאן,. צואיס טאװארישטש
 איבער־ באנדע דיזע שוין האט מען
 דער בײ געכאפט זײ האט מען אז צײגט,
 אין איבערצײגט זײ האט םען און האנד
 נים זײ האט מען װאס זאכען םיצע

 נעםעצט פשוט האט עס נאר געכאפט,
 האבען זײ אז געװאוםט, האט םען אוז

 עקעלהאם־ דיזע — זײ און געלאטכענט.
 זיף רוםט װאס באנדע שםוציגע און טע

 — ״קאםוניסטעך נאםען כשר׳ן פױט׳ןי
 םארדרײען, און איבעררײדען אײך װיצען

 — װײנער, ברודער דער זאגט וױ און
 אײך זײ װעצען אויגען די אין זײ שפײט
 פראסטיטוציע גײט. רעגען א אז זאגען

װארט. םח זין פוצען אין
 זיף אביסעל מיר זועלען ימצט און

 םאר־ װאס גאד דער זועגעז דורכרײדען
 איג־ אונזער סון קאנװענשאן גאגגמנער

 די װאס הימעצ, איזי גאט טעתײשאנאצ.
 וױ I צעארודעװעט האבען כאװײרים

 געציארעמט, און געפויהט דאס זזאט םען
 װײם װער געװען װאלט עס זױ פונקט
 פאנאנ״ האט טוםאה־בצעטעל די װאס.

 םלינצען שװאדצע איהרע דעתעשפרײט
 אויף נעגעצ שפיציגע שארםע איזורע םיט

 םיסצאו באפציגעצטע מורצע איהרע
 חאט שנאבעצ, אויםגעבויגעגעם םיט׳ן

 בארםענט אוים׳ן אראפנעצאזען זיך זי
 גע־ און געװאלמ נאר האט אח צענטער

הרבנות. זוכט
 שטראהצען איהרע מיט ״טאג״ דער

 רויב- דיזע םאר יװעג דעם באצויכטעז *דזאט
 אזא טריט. און שריט יעדען אויף פויגצען

 אכד דושנע אזא און סצענע עקעצהאשטע
 אידישע די איך, דענק האבען, ;םאסםערע
 דורכגעםאכט ניט צאנג צאנג ארבײטער

 ארביײ אידישע צו הוים גצויב איך אוןו
 ביײ איז עס װען סצענע אזא האבען טער

געװאוינט.
צאנ־ דער פצאססעדדיגע, צאנגער דער

 םויצנײ פאסקודנער און טויגעניכטם גער
 שרײכאכץ זײן מיט צעצאזט זיך האט צער
 כצע• טוםאח אין סיי און ״טאג״ אין םײ

 אכ!ת׳ע די שותםים, זײנע אגז׳ טעא.
 אין בויך אויפ׳ז סויזשען װאס שרצים
 צעהװײ אזוי זיך האבען בצאםע, םומאה
 װיצדען דעם אין װי צערעוועט, און טשעט

 מוײ אצטע די דזשאנגעצ. אפריקאנישען
 שמו־ םיט ארומגעשמײעם דא האבען דען
 מען אבעזיאגעס. װי^די ליםצעטילאו עגצי

 זיבעטער פון. מארקעט איז באמערקט האט ״
 עקעצהאםטע און םיאוסע אזוינע עווענױ

 דאס ברענגט כבוד קײן זואם סצענעם,
 סאר־ די גיט. םאצ קײן אין אוגז םאר

 םהעב־באםלאה די מיט פארײשאניסעם
 שלעפען צײט, נענוג יעצם האבען װאס
 ״פרײהיײ די מיט מארוןעמ אין ארום זיך

 קאמונים• מעשה קעשענעם, די איז טען״
 פארטײ זײנעז זײ אז םעגליר (זעחר טען

באגחנ) האמוניםטי^ער דער פון מענשעז
 שיצטען און װאגצעץ, און :בורענען, און ׳

 אדער הײמאז, צ. משױי, זײער וױ •ונסט
 די און גאאד כאװער אדער באראכאוױץ,

געזיגדעצ• טומאח גאנצע
 װאם אינצידענט, אינטערעםאנטען א

 חברח, דער םון כאראפםער דעם באזױיזט
 עײע־י זיבעטןנר אין באגעזואוינט איד האב

 שפא־ האב איך ױען םטריט, טע38 און מנ
 םיײ םיט אזײגער 1 און 12 צוױשען צירם
םרײנה א נעם

 גאמ^גרויסע א רןאמער אין ס׳שטײם
 װי צו זיך הערט און סצאוסמאכער גרופע
 געװען איז (דאס דךשנ׳עז. דרשנים צװײ
 האט יןאגוועגשאז די װען ׳צײט דער אין

בעאםטן). ערװײצען נפדארםט
 חבם, באנצען א םאר אײנער ןיך םאכט

 און רעדט ער װאס גאטירציך זױים אזיער
:סיטואציע גאנצע די םאדשטעהט

 וױ זיר ער סאבט — חײםט, װאס —
 שפיל״ םיט געשמאכען איהם װאצט אײנער

n»p — ײיײ וועט זיגםאן הײםט וואם
N ,ןגעגגסםער, חנרי •רעזירעגם
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 איגטעינײשא״ אומער םון האצנ א און
 נעםוזט זיך האט כאנס די און באנק נאצ

 אונזער צוגענומען האט ער וױיל צוםאכען
נעצט.״ גאנצע

• :םארבעסערט צװײטער דער און
 דעם pc דאלאר םיציאן דעם און —

 צױ ניט ער האט פאגד אנעטפצאיםעגט
 צעהן אםשר דאך האט ער J i גענוםען
1 םארםס

:אנדערער דער םאכט
 בהמח! רעדסטו װאס 11 םארםס —
 זזאם אײצענד קוני סאיאנטקמס, גאנצע

 האם וױיניג און אפגעקויםט. דאך עד
 צוגעשלעפם^ אונז פון ״פארווערטס״ דער
 נאך און — באראכעװעט. אונז האבעז אצע

 אויסדרי־ שםוציגע און עסעצהאםטע
w נעװא־ רוימ זײנען םענער וועצכ^ םון 
 שמוציגע די הערענדיג שאנדע, םון רען

 די געשאטען, ?יך האט װאס ניבוצ־»ז
 די פון ארויס איז װאם ציגענס, שמוציגע
 האט שוידער א — םיילער, שסוציגע

־ דורכגענומען.
 אונז צו קופט טומעל דיזען אעםיטען

 םרעוט און אפערײטאר באקאנטער א צו
 איז װאס פרײנד) םײן םים (םיך אונז
׳ דא?

 איהם װײז און איהם איך דערצײצ
נפשות. צװײ די אוױי אן

 האט באמערהט, אר5 זײ האם ער װי
 זײגען דאס — דערקענט. באצד זײ ער

 סארפאריײ א האבען זײ באסעצאך, דאך
 איטאציענישען אין ברוסלין, אין 1שא

 זײ, אויף אומגציס אן םלןעבס, תווארטאצ.
 גע־ חאבען — אויםגעשריען, ער האט —

 ביטעדען אוגזער םון צײט אץ םקעבט
 רױ סהעבם\משה זײגעז דאס סטרײס.
 נע׳הרג׳עט אז !םריינד בעסטע בילתעס

 רױ משה מיט ווערעז נעמאנט זײ האבען
צוזאטען. ביג׳ען
סצענע... א אפגעשפיצט זיך האט עס

 האפ pH אנגעסומען איו ■אציספאן א כיז
צוטריבען.
הא• מיר זואם ׳איז פערשוירדיג אכער

 טראגען דיזע-העצדען »ז באמערקט בען
קעשענעס. די אין ״*פרײהײט״ די זיך בײ

םיר, מען זעחט םצענעס אזוינע אט
 פאי־״קעט אין זיך וױלט געזאגט אסת דעם
 םאר• װאס עסקאנקס, דיז אט ארויס. נים

 אפאצי• ײאלטען פארקעט, דעם עיױשען
 צום צוקומען נעקאנט ניט יאהרען גע

 אבער, איז הײנט אמות. דצד מארקעט׳ס
̂י צוטריט דער טײוועצ, צום  דיזע םאר פרי

 יאזען און ארום בראדיען װאס סקאנקס
 ריח. שטינקענדען דעם ארויס זיך םון

th  pk דרעם• איז קצאוחמאכער די פרעג 
 דיזע מען זועט צאנג זוי כיז מאמןר,
 יאנג װי מארסעט? אי? דולדעז נםשות
 אזוי קאאוקטאכעד אונזערע נאר ײעצעז
 גא״ אזױ זײן און םארםיהרען זיך יאזעז
 אויסװאורןי, יעדער צוספ, יעדער א« ריש,

 שסוץ װארםען אזוי װעט שורקע יעדער
 גרופי״ װארום או/ז? אויף עיױש און
 דרעםםאכער און קצאוקמאכער גיט זיך רען
 ניט םארטרײבען און מארקעטס די אין

, סקאנקס? דיזע
 צו צוצוהערען זיו־ שוידערציך איז עס

 עס גלבולים, pn ליגענם עסעצהאםטע די
 הע־י צו הארץ שטיק א אוים םמש רײפט

דאם. רען
 אר־ אײעד װײנער, ברודער .נײן,

 אונ• אוסגציק צאנגען דעם צו גופענטאציע
 ניט גאר \ועט הײמאנ׳ען, לואיס צו זערען,

 מיט זיר אױס׳טענה׳ז מיט׳ן העצםען.
 צו װי פוגקט איז געזינדעל צומסען דיזע

 זאצען מתים די אז קברים, אױוי װיינען
 בץ איך אןן מײנונג, מײן העלפען. ׳אונז

 אצע pc מײנוננ די איז דאס אז זיכער,
 אז איז, דרעסמאכער, און הצאוק צאיאצע

 אומשטענ• אצע אונטער םוז ממשות׳דיגעם
װערען. געטאן דען

 זײ אז איך, מײן ממשות׳דיגעס אח
 .קראםט פון מאכט א או דערםיהצען זאצען

pe אײנהאמע־ זײ זאצ הא־נד אײזערנע אן 
 ני• >דז מיטעצ אגדער קײז יעס״ װען.
טא.

 גע״י אינגיכען װעט דאס אז האז* איד
װערעןי י שאםען

ק«ב«קאוג סעם

a לאהאל יוניאן םאנער םקםפעל דער אין
מענעדזשער. רובץ, ד. םון

 רוםען דזשו^ טען2 דעם שבת, אויף
 איז מיטינג מעםבער דזשענעראצ א םיר

 זײגער א אײנס פוגקט אויןי אםיס, אונזער
 טראגט םיטיגנ דער.איצטיגער נאכמיטאג.

 צוציב כאראקטער ערענסטען זעהר א
 װעט ערשטע דאם אורזאכען. םארשידענע .

 רעפארט אפיציעצער אן װערען אפגעגעבען
 וועט רע#ארט דער לןאנװעגשאן. דער םון
 ‘אונ־ אויך pn אינטערעסאנט זעהר זײן

 װיכ־ די װיסען וועט איהר סטראקטיװ.
 אייערע םון אפיציעצ באשציסע טיגסטע

 ערוועוזלט האט איהר װעצנע דעצעגאטען,
 איײ רעפרעזעגטירען צו לןאגװעגשאן חנד

 פיצע דאס זיכער, בין איך צאקאל. רע
 װערען, קלאהר אײן בײ זועצען םראנען
 אונםאר״ יעצט כיז אפשר ?ײנען וועצכע

 קלאנ־ םארשידענע צוציב איצט שטענדציך
 גאכו, דער אין ארום ץיך טראגען װאס גען
 װיצען שמיר״בצעטצאר מאנכע װאס יאון

 דעם םארררעהען אבזיכט אן םיט אויך
 װעט ברידער איהר, דאס האםען מיר סאפ.
 םאראור־ אזזן און אםענחערציג זײן

 קאנ* פון רעפארט דעם אויםהערען טײצ
 מאכען איהר קענט ראן ערשט ווענשאן.

 אוים־ װיכםיגע די אויף באשצוסען אײערע
קאגװענשאן. צעצטער דער םח .טואועען
 אט איבער צעזט איהר װי שגעצ אזוי

 דאס מײנונג אײער אפ מאכט שורוו^ די
 אנװעזענד םארםעהצען ניט טארם איחר

 םי־ אױבענדערמאנטען דעם בײ זײן צו
 איײ איז עם םציכט, אייער איז עס מיגג.

 פאראינטערעסי־ זי׳ך זעהן צו ארבײט ער
 אין געשעהנישעז וױכטיגע אצע אין רען
 איצטי־ דער אין איבערהױסם עניאן, דער
צײט. גער

 אן בעפאר איצט שטײט ױניאןי די
 הא־ דארםען טיר צײט. איגערבויאונגם

 אין העלםען צו אונז סרעפטען אצע בען
 ארבײם, העכםכדװיבטעער דאזיגער דער

 פון נעגיפעז זועיעז וועצכע אײנציגע די
 ארבײט עטאבצירטעי םוןרער םרוכטען די

 געדענקט אצזא, ברידער. איחר, זײן וועט
 נע־ אגטײצ אצע סומט און מיטינג דעם
םארדזאנדצוגגען. די איז םען

 אויך װעצען םיטינג זעצבעז דעפ בײ *
 םון פראנען אנדערע ווערען אויםגענוםעז

 א בעפאר איז עס וױכטיגפײנ^ גרױם
 םערציג־ די ערװארטען םיר םיזאן, גײעם

 געהט זועצכע ארבײכ^ װאך שטונדעע
 םון אנפאנג דעם םיט לןראפם אין אדײן

 אויך הומט דאן םאנאט. געשסטען
 יעדען בײ דארח וחןצכער סאנאנ^ חנר

 פרישען א און פריץ־ ארויטרוםען םעגשען
וחנצבער סאכאט, א צזןמן, צזם ודאמ

 שעהנקײט םאר געםיהצען אצע אויל װעסט
 מאנאם דער אט — צעבעז, צום צוםט און
 אונזע״ םאר געווארען םאראװארצט ־איז
 שרע־ יאהר גאנצעז א קצאוקמאכער. רע
 דאם מאנאט. דעם םאר אט זיך זײ הען
 דזשון, םאגאט רעארבאניזײשאז דער איז
 אױםנע־ אויך םיר װעלען םראגע די אט
 קא־ עטװאס װעצען מיר מעגציך pnr מען
 צאנע די פאדצײכטערען צו אום טאז״נען
 שרעז אײן אין זיך האצטען װאם די, םון
 דעם םארצירען זײ װעצען םיצײכט ־קען

רעארגאניזײשאן. דער צוציב שאפ
נאכאםאצ, ברידער, זעהט, איהר זוי

 א םיםיננ מעםבער דזשענעראצ דער איז
 א באגעהן װעט איהר און צעכענסכויטיגער

 איםי־ װען אצײן *זיד בעגעז םארביעכען
 צא״ אונזער pd מעםבערס אײך, pD צער
 םי• צום זײן אגװעזענד ניט װעט קאצ,
טינג.

םרא־ די דערםאנען נאכאמאל װיצ איך
 זעהט עס וױ מאכער. סעםפעצ די םח נע

 םיט סעמפעצםאכער אוגזעחג זוערען אוים
 ארוים־ מעהר װײטער װאס סיזאן יעדען

 אפעריײ די און שעפער רי םון געשטופט
 צאגע די ערטער. זײערע םארנעמען טארס

 אן שוין איז סעמפעצ־מאכער אונזערע פון
 אנגעװעהםאגטע. שטאירק א או[ אצטע

 דאם םיהצען םאכער םעמפעצ אונזערע
 דעם מעחך און שטארסער pn שטארהער

 זעהט עס װי אנדערע. אצע װי םיזאן,
 נײ דאס אויןי מוזען מיר װעצען אוים

 װי אויל זעהן און םראגע די אויפנעהמען
 צאגע די םארנרינגערעז צו מענציך וױיט

 םו* מאכער סעמםעצ סםעציעצען דעם םון
צאקאצ. אונזער

אפעצי• געװאצט איך װאצט דערװײצ
 שנײדער, אונזערע םיז געװיסען צום רען

 זעוזן צו צאקאצ, אונזער םרן מעמבערם
 װאו װײםט איחר אויב םעגציך/ װײט װי

 עם צאזט מאבער, סעמפעצ דארף מען
 נאר אםיס. אונזער אין װיסען באצד

 םיצ אזױ געהאט ניט םיר קײנםאצ־האבען
 רעם װי סעמפעצ־מאכער, ארבײטסצאזע

 אויםמערקזאם איך װיצ ספעציעצ םיזאן.
 זעהט שאפ״טשערצײם. אזנזערע מאכען

 ארויןי הוםס מאכער סעמפעל א \וען ראם
 םון מעמבער אי זײץ ער זאצ ארבײטען.

. י .3 לא<ןאצ

 איצט צוםאהרען אידד וױלט
 ױניטײ אין טעג פאר א אױח

̂ ,א® דעם רוםט הױז?
 בא־ און טשעלםי .

worn שטעלט
v»t׳
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)VDlynyacy ויז 
?viyaym טער

 ,M טיט־ו«ך ם^רינען
v inyttya נוט lyoattva 

 ייון װייסט דער סון מיטיננ סעטנער
 •yavacy איז עס װאו -יונ׳אן, דרעסםאכער

 (ע«• in םון נארינט דער mynya נען
 אינטערג״• ייונזער pc lyrayttayp טער

cayr.? *
ya pc ivonava 1V iyo n y  in״

 ווייס־ רייזבערג, עייאס נרודער וועזען
■o an 'tn דער פון pc 1vayr**aiyoa*c 

 רייד נרודער .GO לאק«י pc רעלעלאט
 ■ראניע״ ד* אייננעטיייט. האט נערנ
 טײלען: דריי אין tyravnayp דער סון מן
 *ava*c און ntnvo די א־נדופםריעיע, די

ny*v. זיין צױט וױיל aaivyray הא־ 
 aynayp* דער אױף חדאיוציעס ארע נען
ty r װיכטינע דרײ די וועגען מהאנדעלם 

 די איכערנענעבען האט ער ■ונשטעז.
 tyrayttayp די *it• וױ עטריכען הױ*ט

v איז ie  \viw vvi חויך נויטעער רער 
סראנען. װינםינע דיזע ל׳נזען אין

oyn אינדוסםריע־ דעם אננאיאננט
 ־ay tyrayiiayp די oyn layortv לען

troiaya • װע• נאשליסן וױכטינע רײהע 
יארח״ Viאין *רבײט D:v*vct*ayaiy נען

 רער .tyooya און yayp*r פילאחןלשיא,
 גוט״ די איז פילאחןלפיא tyayn נאשלום

 האט oyn ,•*ytfytn אינזער פון ננ1חי*ס
 p*«ayp oay*y«t*ayaiy *ח אז םא־לאננט

 ;אוזענ־ נאר דער אין ויערען אננעםירם זאי
 הא־ זאל oyn |**coyp v צופונפם. םער
 אײנ• דאם ppnv הויפם on פאר נען

 דער אין *וגיאךבאדיננוננעז pc ׳פסעיען
wava זאל נויטינ ווען אה אינדוסטריע 

 נזד • םים עגדינען זיך קאםפיח דיזער
סטרייק. געואל

 *ד םאראאעז דעם אנגאלאגגט װאס
 ראט טיטגלידערשאפט, אונזער פח שםפנד
 אויף אפנע׳פטעלט זיו רייזנעת נרודער

on באשלום pc װענען פאנותגנשאן דער 
in די «ו ױניאן אונזער םװ שםעלונג 

 חאנפן װעלמ ,1«לע«נכ» פאױפיי^ע
̂יאנפ זײזנר םים  דעםא־ טעטינקייט אפאזי

 און )־שאפט5םיטנליד אונזער ראליזירם
 in סיו גאגנ נארםאצען on נעשטערם

 יעני־ די «ז אמעלויזען האט ער ױגיאז.
 איינינע יעצטע ד> חאבעו וועימ מ״

in r ברימײקרינ ביוטינען » געפיחרט 
»נ• אלע אין ײי ■ונקט ױניאן אונזער איז

 װ׳נלען זיי רינטומ װ׳ולנןר «ו אױס ניט
 װיל׳ןן ומלמ יעדנע די m* נעהןרען.
is ״שלוס״ pc vpsgQ in אונטעפ iiB* 

•tv 1איח אןן ױני^ן אונזעל ivpvbv וס» 
 װןס ■*רטײ •אליטישער • pc רינסט

pc cvoph פין ■•ליפ*ס רי דחיסען 
in ,ױניאו w אמס״ •מינמ, i r״iv 

 אי| ivuag ״|p פאמעסען ניט ?ענען
 זײן ivsg \vsvp זיי יודאן, אונזעפ

טיטגל^ר. סולנאיענטינטץ
 אימר• אױך וז*ט רייזממ נרודער

 אין *it• װי 1■?• נענויען on געגענען
fttw gs is  njysip n  pc «pm»c

 p•«<* *י< Tim ג״שא;א<1אינטע די זאל
in• ל*נד ׳ן1אינע לען tv  cirorwpim 

•ingo פינ»נ«יעלען ;עזונטען • אױף
oy די ינס1נ» אויו ח*נען i « r• |

 pc ?•יי׳ןו יחולית ,1אייננינד« יטען
 זיך ח^נען װעינע סטײן, 1ע1איעקס*נ

ly iv  ״1סא אױןי •»נ«שט«<ט נאזונפער 1
jgp in נא׳*ליסע װינםינע עגע1שי  pc* 

 lie נאליינטוננ ynip • און װענשאן
t״ip מעםיינע י1 װענען וונ?ט1שם»נ• 

in ױיפטויוננען  pc .סאנור::ש«ן
in n o  ,)•o iyrc in אײננינחנר״

 W tcwic pc ווערטעפ נענענ^ז ד»ן האט
מו10' אײגיגע אויי פייע *

 ״׳*לום״ ױע:ען pc ontnven ײענען
in; האט iia  oiycojyp .ס pcpgc, 

 *imugp in ניי נעוועזען t*c װעלמז■
nv\ נ<סט. א<ס egn pc>•■ in n a 

 אונד אי*טי» די אונטעי• •ז אננעװיזען
■ re  irvvov קיאהר נעײעזעז in  i»o 

 דעלענ«טעז, די no D**mnyo ־wטDnנ
m אז ia n n n  pc n n c  *i נע• איז 

נן• גיט װאלט אח «יים אין ניס וועזען
pc jro וינט rtpgen  pc p m  o n 

t■ 1 װי ל*ננ »זױ• • yr*ce*rogp * i* 
t tv s* אויף שםייס טיי u m jc c r on 

i  tpi’op'i *nn* ליסיס•■ pc נטרןד•?
 ip- ניט זיי מען igp ױניאנם, *i יירעז

jn •סט •ן ח«יטען «ו לוינען  pc• ױני 
p*p .t*• נאד־ מיל װאס •רנ«ניז»«יע 

 t• מרלוינעז ניט icp in*jg**p:ic מ»<
m• נעמן זאלען ביאםטע איײע m 

ip jn»o*m  « pc .ס»נט pc ז* eyi 
 tow *i pc p'dpco* איצטינע *i איז

■•' tv ivc nn זייער ב*װײזט ניסטען • 
 -ipn*ic p*p ocii זאר v ױניאן, זישאן

pc p*»*ty>y pan וני^ף אױסריכםינע*
n n ,ױן־ חאבעז יוניאגם tp o frya מעמבערם •וגא cyn געוואנט ניט tye r t. 

o n  ipd נעשרײ pc 1 ״שלוםig c , pc 
* oyn tywpiuyp םראנט״• אײניגטעז i 
ip a n n ײיםנעואנם זיו• pc iy)P אומ־ 

 שלום ivc זיינען 1םי «ז ײטינ,1*ײײ
 די iv אויפרינםינ זײנען וועלכע אילע, םיט

*•ipwtc pc jponwa .!•ױני dp םאכפ

oyi יעצטע in n a  oyn oiipt וײיד 
ply oipcoan»c ip  .rpa ז*כיימן

 tpupipi נעשםפלט זײנען װאס סואנען,
 -y*VD נרויםער • סיט pc באריכם »וס

i ווערם יטעט1 n נוםנעוזיי־ *כט1בא
סען•

שידס אעםערעםאנםער א פאר אותןנם אנ ײו * 
מר רןזענפעלם, םןנסרעםאױן גקװעזמנע אוני

> •,

ja riyc ג׳ד דולכגעסיחרט איו שבת 
Dvrac ipoaconporc inpt v tnyn 

ojpiiy אראנזשירט האם ױניאז די װאס 
 שוועט־ *ו ומערטעטננ pc אויסודוס אלט
ipo ביז־איצטיגפ וײ ראזעגםעל!, איידא 

n*i>rp*)coyp pc picoptppo פון 
ipmic .יתיאן .
i* נאחענם pc חונחא־ם in*>»*D 

 זאםעלט1פא זיך ipayn oyti dopi און
pc 2 א*ים ^tar ty*«* in  pc ,בייםאנ 

 ארויםנע־ ,opoya pftmtPM pc זיינ«ז
nc tnnyc ׳ס1טיילא pc Dive סענםער 

rcc ,ipnpe װאו tp tm i t*c dp צו־ 
ippcam נ«גרײם  pc ipanpr mpt v 
זיך tpaytv napipiuy די װימ דינ«־.

 נוטען םיט אונםערחאלטעז נעחאם עוין
pc p*cr םען3לײ opnv eyn ^jciepa* 

-rnac ic  ip i t *  ,n e n r can ipo 
o סיס tpuccpuy jtonjyp סקנסס n 

jpoc סײצ o n  pc צוזאסענסונסט 
:n  n סון 'סאדייטונג o n
pc vp iyr נערקןד איחר אויסדדיתמדיג* 

iyc n oyn ,i$pcjptyi « *m  w jju־ 
pc9yv jo m r a  b»powu םאםס־ אלס

WimP I •®״
oyn pc$ya irm a זיין tro*o ווי

anpnp* לאזענדינ <יס תו־פנצפיהרם p*p
ra לאנמנ «ו n• סיס i n פודזומיים pc 

jjm poya m*cp*c pn
pc tp iynn tPo9vnn tpp*t o rtn

?•D ipnra

macopp•? םםיין n  pc ,קאטערס in c 
npaana •ico נאנט,  ,oiponc n  pc 

 p*orrart םיני ס,1םיניש? pty>p n פון
ppi’ id,  piy* va pc,״^ tnym פילייס 

cp*ccuyc**o pc> ױניאן <pyit*c pc 
pc tyocyo אר3ציי n  •rtipppp ניי־ 
 po ipooppc ,piconppo- ?רווצהיםע

 ipa*c tv tpapjpj חאם ,oaynne רא
in בליק  ipa*c ארנייט iPDDPitr pc 

tpnwuy pc i>pc:ptyi י1אוי m*c 
in*c pc rn און אינפתעפענחײם p jp 

pm*c tfv נעוואונשצן  pc )Jycip -חיי 
o**aig npo׳tprt tpa>pt on pc .n 

o in p j ipayn אל׳ו jroayomapaic 
pc שלוס זיין iprna oyn oiyn 
m נענפבעז יאצאס  pc ajm rey tv 

ipo*>i *oipjic tic ipapapnpa*c •אר 
a״c no o״in  ivc •tfpwpnp n 

 אנפר- pc naa אויסנעװיקט pc ױניאז,
 pa5im םוטער, npa*> *ere vt סענוננ

o ינמ1יױואtpoipw 3 איז rra y  o n 
pc ,lapiiy חאם on  owrorpryc tn 

 ־aptyi איידא אווצנט, pc נאםם חוי»ט
1<PC.

ipoaic לאננ •apoonyJcv nanp*n 
ctpj tnapovc pc ipb« סאנגט m*c ty 

jp- נצזצנוכנם ty i ci**c ipoopiir p in 
n םעלד. n  v tptpnp) re  oyi — 

 סול pc מפיחלסול איגתאלג^ pc יױ1
pc o**aiv n  tv ipava pc tna o*o 

ntpuccnvc pc pna 
ipa *t> c *t i pa»pw

*r cm .iPBBvapmp  ov

ג נ ו ל ײ ט פ א
טרײר *וןח־עס ודיסט סקױרט, און קלאוק סס *ון 40 יער

S VYVS.vN swnswnnW U \ \ VV\.WN.
i  pc naa on  ivo* רעזענטען• eyn 

in*c oyn ipo ,צעעשטעיט *t oinyipiv 
ipoopa ip i pc p jy i ipoopa ijn  ty 

vtvtnc .יין1װעט m*c ivc, װען *t 
tvipn 0P11׳,D1P3DP9 P1V0PV p?v tv 

o n  w tPfltppj tpp*» paipti ס1שי3א
nynv װעלען n  )ypytoiyc און נויטינע 

*ivo n vc  tie |p*ia jib o**aiv p>*ea*n 
.iy*ai* n  ipp

oyn ncya ivoiPPtPP n רעזעג״• 
oi*o א1איי i>pc:ptyi מיס y שיי״ זעהר 
opj טואװעליננ tic tva ,סייד־נלעסעס 

oyn מעט iv c צוניצתומען m*c v ie 
i״.c'jiyc^yp w ; i t  ip i tv pt

 ipayn yv*ie און’ חסינשטיין סיני
oi*o;vtnc in*c מיט v ל•* שעחנעם 

pya pc iiy a t'i; ciyo pc epp* סטיין 
סאונט״ן״יצן. v מיט —

y}y tyayn aactya tie o n n  *i iya 
 סאנץ ovanyr on •pc סארנראנט <•»

yn>׳ oypiy tv o l'tv v i oyn oy icn* 
uyiic m iya iy i tie tvvayo otp ivo 

tya**>aiyo iya*t oyn סססתעסליר1א 
.naytyitay y>y tv

 סארנעמט «רעדגאט מנרא
 ראזענ־ איידא ®ון ■לאץ דעם

 און סעקרעטאר אלס ®עלד
קלױרק קאמילײנט י

1* in*>ao*o סון iytaic ,!•ימי 
tyaitya ya>yii זו״סען םיטיננ^ן, די 

oaenne rtyo lyooynr ty ,p ir, די 
iyoayo סון in n a ,סיזמאנט *iy  re 

*npyo tie oov my tnynva o>nyn 
in  tie pvi>p p*>coyp tic iyo ױנ־ 

•y i ivoontr tie ry>c on  v ie  ty* 
t)yoayt,־ y11יoov on otyfncc oyn y3 

Vt tnnyeam *סעל3• »יל *t מײל
cpnysv iya*c•

oiyaoyo ya*ay* <i ,אונזעחן •Jyn 
on  tyayp ya לםען• oyayayriya*c 

ty*Jt*״p*t oyn ,oayainc in n a  ,iyio 
iyoayo yrnyo t**t ty ,ivayr w nm

 t*c o**aivyi oy*c t*a oyn װעאכע
oyn ,avr נליינצ״טינ ip tv tyrnya'* 

jfn>*a ya*iynyj v tyj און *•yiy yow 
iv*av in חוננ  i» o**n**io pc.pc 

ayo in  ivo oovc oy *n *itv *t t*c• 
iyo סון .o a ca in u n n a

y*wiycyyp ivi*iynyi iy סיט i 
av in  pc m*>ao*B yii'opg *i pt״ 

*P*» iw  typ ty ער,3יי ow oim *t tv
נ׳אכען.

ר כײ ססױיס דער  חן
׳■׳■ פײנכהדג פירמע

יוני• אונוער *ז װאכען יײניגע ?ןוין
 םירסע דער געגעז סטרײק א אז מירט יאן

 , דיי־אוד• סטריט. װאאנאט 825 ®ײננערג,
 גע״ אפיציע^ איז סטרײק דעם פון זאכע

 ח*ט פײנבערג הער דעם וואס די, וועזען
 םאר •רײזען די ?ונײדען פארװאים דך

 וױינמער גיט און מ?חר ניט •רעסען
 אין נאןי• נעםט מעז װעז חעאפט. אױןי װי

 דעם איז ■רעסער דער אז אנכאטראכט
bmp געזעחן ניט יאנג זײער מויז חאט 
 איו שאו דער װײיצ װײדזשעס! װאו קײן

 געוחנזען מ*ל איע איז ארבײט און קיײן
 בא- ריכטיגען א חאכעז מעז סאן וױיגע,

 האנד^ונג אומגע^ומיערטער דער פון גריןי
. םירמע. דער םון

 אנ־ זיך חאט סםרײס דער װאס דאס
 ׳כמי ־טען1 םיז װאד דער אין געפאיגעז

 ,תאנ״ די װאכען צװײ בעררעזען איז דאז און
 איגטערנײשאנא^ אונזער פון וחןנ^אז

 און ױניאז דער פון מענעחשער דער ווען
 נע־ זײנעז םיטגאידער אסםױוע אײניגע

 גענעבעךא חאט מטאדט, אויסער׳ן װעזען
 םארציהען צו סטרײק דעם געיעגענחײט

 דענקט םײנבערג מר. אױב אבמר זיך.
 די באקעםפען ^ײכט »זוי וועט ער אז

 ־ איבערצימען שנעל זיך ער װעט ױניאן,
טעית. זײן אין

שאן די פע נאפוחוליזײ םי ארנײם דער כײ מ 5«חממאלס
כלומפיעלד אכל>והאם פון

 אין' גחיעז אקטױוע םילע וײ *וױשען
 דחנס־ און וױיסט םילאדעלםיער אונתר

 אנגעחוי- לעצטענס ח^ט יוניאן, םײקערס
 גאטוראליזײ• די טעטמקײט אעזר נען
 געמטעאט זיר חאם װאס קאסיטע, מאן
 אונזערע חעילםען צו אויפגאבע איחר פאר

 קײן נים נאו זײנען וחנלכע סיםגליחנר,
 נא־ שנעלער וואס זיד זאלען־ זײ ביתאד

מוראליוירען.
 איז קאמיטע דיזער םון ארכײט די •

 ביר־ װעגען געזעצעז די פון כןףפחננקט
 געטאן םיל קאן דאר אכער גערמאסט,

 םיטגלידער, אוגזערע ערמוטיגעז צו ײערען
 זײע־ קריגען זאלען זיי פחיען, סיעציעל

n חא- וחנלכע די, און יאפירען ערמםע 
 ארױסנע־ קענעז און עחשטע די עױן כען
 זאלען ■איירען, בירנער צוױיטע די סעז
 װערען זײ וױלען דעם דורך טאן. דאס
 אכיע״ םון בירגער םול־בארעכםיגטע רען

ריקא.
rn וועיכע ד/ v i,\ םון ארבעט די אז 

 וויכ־ איז קאםיטע נאטוראליזײמאז חנר
 גים נעזועזעז איז עס אז נלױבען סיג,
 םול־ אויסצוקעמםעז ארבעם לײכטע קײן

 ארײ ערוואקסענע v%ל םאר כארעכםיגונג
 שנרנר םחיעז ספעציעל איז . כעטער
 אר- די םון ערװאכוננ דער םים חנכם*

 קלאסען זײערע . פאחמטעחן צו כײטעד
 אר- םון אינטעדעסען די׳ *ינםערעסצן,

 אויך דאס איז בײםער-סאילידאריטעם,
 זיײ צו ערוואמז זאלען זײ וױכטיג זעחר
ת  גע־ דעד אין םליכטצז. ביתערליכע *

 ארנײטעד אטעריסאנער דער םון מיבםע
גונג  פאקטן פיי זעחר געפעען צו איו באו̂ו

 אמט״ןײ- זייגען ארבײמער די אזױ וױ
 -p; דעם אײף ■אליטי׳ט, גצווארעז דוײקם

 ספע״ p* געזצצגעפרג*, ארבײטער פון בים
 נאנ• די װעז סמדײתש, פח צײט אין ציעל

 «י»ױ ויך שטעלם רעגיחמס״סאכם צק
 אונטער ארבײטסמעבער די פון זײס חנר

 גמפינמ רעגירוננ די קאנטראל װעמענס
 פיהלען סטדי•? א מדן צײט p» זיה

n גדנדג־ די אמיפםאלקסטען •ויבײםער 
האדוי. יאלים^פעז פון קײם

 וחוט האםיטע נאטודאליזײ״פאן די
 *ל? צו אנפראנזדליסט יז אחיסלאזעז

 ליסטאן די ױגיא[. דעד פון םקםמרס
 פוו ותחנן אויסנצפילם דארמען \9ל9ײ
י pfrmm די חיד סיסנלייײ ן  m k•

 נים :אך איז װאס אײנער יעדער און טע
 םיט באנוצען קאנען זיך וחגט ביתער קײן
 םײ וחנט װאס קאםיטע דער םון חילף דער
 תר םון אםיס אין ם. נ. שבת יעדען טעז

•״- ױניאן.
*4 * *

lyonpyo q>v םין rayny in־** 
yo*oyp ty r זיו איך סאנוץ p ir איצס 

 םייז typn־nyo*ic גערענענחיים in םיס
 ,oiyaoyo nytaic אלע iv אגער?ע:וגג

in נאטיילינט זיך האבען װעלסע  pc 
tyayn yaayn ,o**aiv oay*yyT*iyny 

oayoyj םענליד tnn*oiyain ער־ דרײ 
ij?yc״pc op**ioo ya גחד איינמלגע 

tn*t*avny pc iycyr nyo נyסיצי ד 
in יך1א *n .iycyr ?לענערע  iyo 

po aann*oam אײנינע yfteopnia” c 
tyaya oy'ynooayon oay*yyt*ayny 

on ■שון שא icn ,pun pc tyoonya 
mo tyayn oyoya * i pc iyo**ai• n 

y*ai* n זיר  ty aaiatcn y tnyiya| 3צyם 
ayom iro n y  in  **a o*na t*c tic- 

iv nay |y tyayta iv o**nayanya in 
pc oyya on ,סרײד m p  in  Dyn 

.oaytiiciyo
i*o האםען װיצען ty די rayaiy־־• 

cyr o n  **a oy*yyiooayon oay*v 
pc tyooiaya po לעװין *ov roya oyn 

*iv  * i **a tro*iiya on  oaviny ovn 
3**iro, װעלכע -ya enanaivc tya**i 

oyacy oyamya o n  po tnyn — 
t tv ,ic^yi on״ tn y i זיד ,tveva 

ty םים troa*amc ,,ipcc^pr iy**t וײ 
 o*tpy lya^ayo po* מענציכסיים די

tv pc ,iyo**aiy in a v rio  mo raro 
p*m **t tnyn iro פ-־יהער y tr  in v 

oyn ncao in די p*t אןיר  pc maaip 
in עןeצynנע tnyn ז*י  *tin  tyovr 

oiyn oytt rantpayp inan**a!ri?yn 
iroaytainaya*ic in :עשיהרט  po 

םירמ.
mmo in'>;D*n yn*0PC.ny tn y i 
•lynyonce pc דניים נזםע•  * i irvyi 

ודיס גיס איו *ײס ד'  pc |y*ai* ־.mate 
*m i» ‘iacoro*c p*t ty ^צ1 כ*ר  tyii 
pc iMbonam mrava * i tn*t*;c: 

ייסס3•ר מג׳אצימ  pr.*ca**c 
יאי 00י*יסי*<צי  PC ya 
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Kit

. ____________

ד1 פרײגמ^ ע 1828 װני, *
/• / # A_ - f * *JUfccV *.*־> • «- «-  f̂c*v

k *U4y *  u  i  *. 1 4 • Ilk# 4» * s

t * * p a * c a y i j iJL

m w  WW  T1 TOW on  •ITB
 לעי א גענוטען אלעטאי האכ איך
 און ארבײט, אייער אין אגטײא כעדיגען

 אינ־ אײער פון אדםיגיסטראציע דער אין
טערנ;ךמאנעי.

 אנגעיצעועג־ די אין אינמערעס דער
 האט אינטערנע׳צאנעיל דצר פון זזײטען

 נא־ םײן דודך ערװעקם מיר אין זיך
 בין איך װאס דעם דורך װאוסטזײז,

 דײ אז פאסטען, דורך געװארען באקאנט
 אויסגעװאקסען איז ארגאניזאציע זע
 הא־ יענע םון קעסםע ״און לײדען די םון

 אין נעארבײט חאבען װאס רעפא^ניסעס,
 ן אעדוסטריע גארסענט לײדיט רער

 רע־ די םון ארויס רײדעז װאם םאסטען
 אנט־ היםטארישע אײערע פון *קארדם

 ̂האם איהר דאס באוױזען, װיסיונגען
 אלערלײ בײגעקוםעז כחות אײערע םיט

 םאחמטע^ט אײך םאבען װאס מטערונגען
װענ. דעם

 די באנעגענט העלד״פ האט איהר.
 און עבאטים,5באי געלטגײציגע זשעדנע

 ?עםםע און םוט אײער דורך האט איהר
 קינ־ און אי6ל ם\ועט דעם אפגע^אםט

 גע־ איבערחויפט האט װאס ארבײט, דער
 איהר אינחסטריע. אײער אין הערשט

 םאכט עקאנאטיעע אײער דורך האט
 אייער פון ארבײטער די געראטעװעט
 ער־ און אוסגליקען די םון אינדוסטריע
 אין געהעחפט האבען װאם נידערונגען,

 גליק־ בין איך איז ,אינחסטריע. דער
 אינםצרנע׳פאנ^ די װי זעהען צו ליך

 דער אין ילאץ געהויבענעם א פארנעםט
 זיך האט נאר ניט באװעגונג. ארבײטער

 געהוײ א ערװארבען אנצ<rאינטערנע די
 אר־ אסעריקאנער דעד אין פילא״ן בענעם

 אװס איבט זי נאר באוועגונג, כײטער
 די אין שטארקײט און אײנםלוס איהר

 <יײ גאנצצר דער פח אנגלעגענהײמען
אינחסטריע. גארםענם דיס
 «א• א איצט איז עס אז רענס, איך "

 רעד א װײיע א פאר םאםענם סענז^ר
 וועגען ׳טאז צו טראכט א און םאן צו

 צילען די און םאכט און מטארקײט דער
 באװע־ ארבײטער גרויסער דיזער םון

 בא־ צו םאל םיעל פאדםעלען םיר גוגג.
םאכם, װירקליכע די נאר נים גרײפען

 באגריײ םיר נאר באזיצם, ארבײט װאס .
 אסטמוי־ לזטארתע זײן ניט אפייצו םען

 דעם װעגען דעריבעד םוזען םיר טעט.
 טיר כדי װײלע, א םאר טאן טראכט א

 א^זאצען און באנדײפען קאנען זאאען
 ארבײט, טון סאכט און אײנםלוס חגם
 אינײ ארייננעבען אונז װעט דאס און

 צױ די םאר באגײסםערונג און ציאטױוע
 כא־ ארבײטער דער אין דינסט לוטםםיגע
 א פאר טאן דענס א ילאםיר וועגזננ;

 פרינ־ ציילען, ערהאבענע די וועגען װײלע
 דער ווענען און פאאיריס אוז ציפעז

 גרויםעד אונזער פון םאכט װירסליכער
באוועגוגג• .ארבײםער אתאניזירטער

 ארביײ די איז *ערמםען אילעם צום
 און אידעאל, גרויםער » באװעגוגג טער
 שטא<ץ זײם איהר אז זיכער, בין איך

 םײ םיעיל אזוי םיט םארבונדען ׳זײן צו
 װאם ארבײטער, אתאגיזירטע יאנען5י

 אי־ דעם םארװירקליכען צו מטרעבען
 די ארבײטער. אדגאניוירטע םון דעאי

 אר־ ארניאניזירטער דער םון •רינציפען
 העכערען פיל א האט באוועגונג בײםער

 םא״ עגאאיסטישער דער באויז װי צייצ
טעדיאליזם.

 דער אין םאראינטערעםירט זײנעז מיר
 םאײ זײנען מיר םצנ*הײט, ערהאבענער

 בע־ טענמען םאכען צו איגטערעסירט
 אנט״ און באשאפען צו זוכען מיר סער.

 דער זע<כער1 אין םביבה, א וױקיעז
 וףנ־ דערחויגען זאיל לעבען םענ^יכער

 םמנר ניט דאלארם זײנען אונז בײ רען.
 רורד מיכמל, א און איגםטחםענט אן װי

 צום קץםען קענען זאלצן םיר וועלכע
 1מי מםאנד; אינטעלעקםחנלען העכםטעז

 אינטעחד חויכצ די דינען קענעז זאילעז
 גײםטיגער און טארא^ער דער םון סעז
 איז לעבען. םעדפליכען דעם פיז זײט
 באװעגען צו זאך גרויסע א ניט דאס

 יעחגז אין גאמיחלען די *ון העיצער די
 דער פאר זאל סען אז פרוי, און סאן
 רער אט איז עם p ארבײטען^ .זאך

 םאכט די ארבײט, פון איחןאל גחיסער
 װאם אידצאל, רעס אט ®ח קראםם און

 <ואם לס,9?ײס9( צוזאםען אונז האאט
צוזאםענגעבוגדען. אינאיינעם אונז האילט

ירינ־ פונדאםענטאלער גחיסער דער
 ויאם איז. כאוחנגונג אונזער אין ציי
 רעליניצזע פאליטימצ, אנצרקענאן םיר
 אםארימען די ראסאךפר^חײם. און

 פון באעטעהט לײבאר אװ סעדערי^אן
 םענער ®ון סאאפעראציע הארםאגימע א

 גןיר פו]ןדי תוכמן װאם פרויען״ און
צרד־הונעל. דצם ®ח װיגקלען װײםסטע

 גצניג אםצריקא im פאראן זיינאז עס
 צד גימ הענצז וויאס ארגאניזאציאט,

ײנמקטארא פעגצן זאמענגינחנן, .
®אראױחנמ ךי כדם םזגנאמנן אלצ
די ייימ מזי

 ארגא־ אונזער אץ טאז* צו יע אבער
 םון ארמײ אן םאראײניגט איז ניזאציע
 לעג־ װײםסטע די םון םרויעז און מענער

 ׳שפדאכען, םאחשידעגע טיט און דער
 אדגא־ אונזער איז ארײנפומעז כײם און

 װאס גיט זיי בײ מיר םרעגען גי׳זאציע
 זײער װאס אדער איז רעליעאז זײער

̂יטישער  עםענען טיר איז. גלויבעז פאי
 די םרײ און פראנפ םענ^ען די םאר
 םיט זיצען צו אײז זײ <»דען מיר טיר,
 אק באראטונגס־רום. דער אין אונז

 טרײד־ױניאניסטי^עך גױויסער אוגזעד
 אײן נאר טיר אנערקענעז פאמיליע

 םון שפראך אילװעילטליכע די
 םרעגען דעם אויןי און טרײד־ױניאניזם,

טארק.8? גאנץ נאך זיך םיר
 געיצונגען ערםאלג סיט אוגז ־איז אזוי *

 בא־ גרויסער אוגזער אין ארײנצוברענגעז
 דערםער און לזטעדט אילע אין וועגונג,

 מיט םרויעץ און מענער #לאנד אונזער םון
 מענ?ד דעם אויוי ביליק ידענעם5פארל א‘

 רעלי־ פאױפידענע מיט ?עבען, ̂יכעז
 פא״ םאחפידענע םיט אנזיכטען, גיעזע

 האבען דעריבער און גלויבענס, ̂יטי״פע
 האבען אנדערע װאס דאס עררײכט םיד
 םיר עררייכען♦ צו באװײזען געלזעגט ניט

 אײן אין םאראײגיגט םעגשען די האכען
 ״דאן און ׳םיפפחה, ברידעראיכע גרויסע
 האבען םיר ווען דאן םיײנה םײנע

 םיר האבעז דאז םאראײנינט, סאאידירט,
 םון טאבט עסאנאטישע אן אגטװיפע^ט

 װי־ איהר זאלט דאס, און ארבײטער די
vo,\ גתיםע א סראםט, גרויסע א איז 

 ניט ?&עצעז טיר אז םיהל איך םאכט.
 וויי^ קראםם, אונזער געהעריג װי אפ

 איינ־ געקענט נאר װא^טען טיר אויב
 װאס פרא^ט, מעכטיגע די אט ^פאנען

 ארבײטסזא־ די םון רײוזען די אין ליגט
 ױאל־ םיר װען םױיעז, און םענער מע
 צוזאםענמםידען געקענט נאר זײ םען
 דאן, ארגאניזאציע, פאישטענדיגע א איז

 דער אויוי זאך יעדע ט5װאי ׳איך דענל
 נאר זיך <ײגט• װאם זאך, יעדע װעאט,
אוגז. צו באלאגגט שבל, אוים׳ן

 פריטיקירט 5מאי ע5םיי ווערען םיר
 םענ־ טיז #םרײנד אח פײנד אוגזערע פון

 בײד םון און גוט םײנעז ווע^כע שע\
 פאגען םיר •ווארום היפאקריטען, וױליגע

 האבען םיר װי םעהר, עררייכען <יט
 לאםיר םרײגד, טײנע ,5װע< ערײכט.

 ;5םיי »זוי עחדײכען םיר *ז זאגען, אײך
 אונז ערלוינען ארבײםער די נאר וױםיל

זײ. םאר עררײכען צו
 זײנעז םאםענט איצטיגען דעם אין

 מיט פארװארםען און פאראנסערט טיר
 איז עס אוז פראביעטעז, שװערע זעהר

 אװ םעדערײשאן אמעריפען גרויםע די
 דער אין אאנםאל לזםעהט װאס לײבאר,

 ארביײ די פאר פצםםט און םראגנדלײן
 םאראײניג״ די אין אינטערעסעז טער׳ס

 סמצער דער איבער און לוטאאטען טע
 םיט אפ איצט זיך גיבען םיר װעלם.

 גינםטי־ אויםצואװירפען װי פראביצעם א
 זײ .םאד אסציאן לעדזשים^אטױוע גע

 אױסגעאר־ אן האבען מיר ארבײטער.
 דענפען, מיר וועלכע, פראגראם, בײטער

 וואהצ־ דעם םאר נויטװענדיגקײט א איז
 און םענער ארבײטענדע די םון ןײן

 װײסט איהר צאנה דיזען טון פחיען
 שוועריג״ םך א באגעגענען םיר אז דאך,

 באגע־ םיר וועג. אונזער אויף תײםעז
 בע־ 8 פאר שטרײט אומער אין געגען
 אינדזשאנס־ * צעבען מענשציכעז סערען
 בײצױ װי וחנגעז זוכען טיר pr שאנם,
שוועריגפײטען. דיזע אט סוםעז

 ארײנגע־ פאנגרעם איז האבען םיר
 זאצ װאס געזעץ, א םאר פצאן 8 כט8בר

 סגםח. אינדזשאנפשאז די אפשאפען
 געווארעז* אפגצחאצטען זײנען םארהעחוז

 די םאר קאגנרעס. אין ערשיגען בין איד
 האב נאכאנאנד טצג צעהז פאםימע.

 דער צו געחן איין אין געהאצטען אין
 ערפצערט זײ םאר האב איך און סאםיםע

 צ. אװ ם. א. דער ־םון שטאנדפונפט דצם
 דאס פאנגרעס, צום אפעצירט האב .איד
 םון ארביימער די באפרײען זאצ טען
 דער- מאנסםער. איגחשאנתשאז דעם אט

 אוז אנגצהויבעז, איצט זיך האם פאם!*
 אזוי םארטזעצעז גאםןי חום וחנצען מיר

 געצװאוג־ װעט פאגגרעם דער בין צאנג
דעם אט םון אונז באפרײען צו זײן גען

ינםטמי״0 אינדזשאנפ^אז  אין אז אן זיך םיר שטרעננעז ךאן
 כעזע־ װעמןן אגנענוטעז ?אצען פאנגחגס

 װיכטיגתטט גדױם פון ןיײען dmu צצן
 דו^צו פרזבירען םיר ארבייט. מאך

 זאא װאס פאגגחגם, אין נצזעץ א פיחרעז
 *זענגבי n אומםעגציר סאבע(

ט  •רא אױםנעארבײטע פאחןויןי צום מ
w p n יחניצו וואס זאםןן, אוז 
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 שטאט, פארטיסוצאר דעם אין *װערען
 נאגרעגעצ־ דעם אין בױיז אז מיינט, דאס
 ארטיק״ פריזאן די קאגען שטאט םעז
 אויסער אבער װערעה פארפויםם גיט צעז

 יע. מען מענ שטאאט באזונדערען דעם
שטאאט דעם אין :בײשפיצ צום
 פארקויםעז ניק מעז קאז יארק נױ

 מע; מען ארטיקצען, /אזרי« קײז
 אויסער םארקויםען ארטיפלען דיזע אבער
 ארטיקילען דיזע יארק. נױ שטאאט דעם

 אײן אין ארעסטאנטען םון אויסגעארבײט
 א אין אריבערגעשיקט װערען שטאאט
 דאר־ קאנקורירען און שטאאט -צוױיטען

ארבײט. מיטיפרײע טען
 ׳צא;ע דער םון זוערען צו פטור אום

 אין ביצ א ארײנגעיבראכט םיר האבעז
 האמם־ דער צס8 באװאוסם קאנגרעס׳,

 דורכ־ װעט ביצצ דער אויב- ביצ. קופער
 ניט נאר ניט װעם קאנגרעס, איז געחן

 ארםיקעצ פײן װערעז םארפויםט קאנעז
 דעם אין נםען8רעסט8 םיז אױסגעארבײט

 םאר־ אויך װעט עס נאר גוםא, ט8שט
 פריזאן די רויסצושיהען8 זײז באטען

 מיד טען.8שט נדערע8 אין רטיהיעז8
 ביצ דעם קאנגרעס אין ײאוטס די האבעז

 8 םארגעסוםעז איז עס גזטצוהײםעז.
 קא־ די און ביצצ דעם װעגען םארהער
 זיײ הײזער פאנגרעס בײדע פון םימעט

 נאר ביצצ, דעם םון גונסםען צו נען
 האט אורזאכע, יענער אדער דער םאר

 םאר־ צו באשצאםען קאםיטע רוצ די
 םון זויצען און פארצאנג דעם װארפען

 םעם־ די םון םאיאריםעט גרויסמר דער
 300 זוי מעהרער חאבען טיר בערס*

 םאר־ זיך חאבען װעצבע צײט, קאנגרעס
 האצצס־קופער דעם שטיצען צו פייכטעט

ביצצ.
פרא־• א זיד םאר אויף האבען םיר

 איד ארבייםסצאזינקײט. םון בצעם
 אינטערעס <רויס פון איז דאם אז דענס
 םיט באתאגט בין װײצ.איך אײך, םאר
 אינ־ אײער םון כאראסטער סיזאז דעם

 םארגעשצאנעז חאבען םיר דוסטריע.
 זויסענ־ סיסטעםאטישען 8 קאנגרעס אין

 די אויזשצוגעבעז װי סצאן .שאםםציכען
 בזיאונגס-ארבײט םאר געצט פאבציס

 םאראײניגכמ רי רעגימננ. דמר דורך
 גע־ ניט קײנםאצ נאך האבען טעז88שט

 שטינד8ב און םיסטעםאםישע קײז ם8ה
 ארבײטם־ די צײזען צו וױ פאציסי טע

 םארגעשצאגען האבען םיר םראגע. צאזע
 מיטעיצ םיימױיזער 8 איז װאס פצאן 8
 האבעז מיר פראבלעם. די צײזעז צו

 ־8ב זאצ קאנגרעס דער ז8 םארנעשילאגען
 בויאומס־ פאר דאצאר סיציאן 6 שםימען
 ציגדעועז םעגציך װײם \וי אזם ארבײט,

ארבײטסצאזיגסײט. די
 ברעג־דאםבעס בויעז.די צו ביצצ .דער

 װעט םיםיםיפי מײך ברויםען דעם צעבען
 םימעז װעם עם ארבײט. סך 8 שאפעז

 און דאצארס מיציאנעז םיז פארברויך א
דאצאר. ביציאן א פיצײכט
 צו זאגט םרײנד^ םײנע איצט, און

 ניט זײנען םיר ז8 הויפטען8ב װאס די
 אונז םון מאכען װעצכע די צו קטיװ;8

 באװעטנג אונזער םארדאםען און חוזק
 ?8 זײ, זאגט הטיװיטעט,8 װײמ פאר
 שטיםטע8ב 8 טיר האגען נאר <יט

 אונטעױי םיר נאר פאציםי, עקאנאםישע
 צעגיסצאטי־ באשטיםטע א אויך שטיצען

 אתא־ טוען םיר אז און פראנראם װע
 װײםסםע די אין ניזאציאגס־ארבײם

 ניט, רוען םיר צאגד. אונזער פוז טײצעז
 דעם םאר כט8נ און טאג ארנײטעז םיד

 םחיען און .םעגער די םון \ואהצזײן
צאנה אוגזעד םון אדבײטער

 ארבײט אונזער םון רעזוצטאט א אצס
 סך 8 ארבײטער די םון צעבען דאס איז

 םארשע־ און םארגרינגערט פארבעםערם,
 רעדוצירט דזאבען סיר געײאחןן. נערם

־שםונ•14 א םון ארבײטס־שםונרעז די
 -שטונדינען8 אז ביז ארבײטס־טאג דיגעז

איד יעתגר אין כםעט ארבײטס־םאנ
דוםםריע.

 וױיטער םיד ארבייטען איצט און
 אר־ אונזערע םון םארטשריט דעם םאר

 די אײננדהרען װיצען םיר בײטער.
 האםען םיר און ארבײטם־װאך ־טאגיגע5

 ווע? םאג, דעם דערצעבעז וועצען מיר אז
 אר־ ־םאגינע5 די וועט םיח אונזער דורך

 יעדער אין א^נגעםירם זײן ואד1בײטס־
םערמןא.8 םוז אינדוםטריע

• • •
װאם ימוי8<} םיט׳ן נט8ח8ב בי\ איך

 נע־ געצוואוגגען איז ארגאניזאציע דיזע
 דעסטרוקטױוע 8 םיט אנצופיהרען װען

 נידעצ דעם פון לײ\ יעדער אין םאכט.
 תםטרוסטױוע דיזעצבע האט טרײד
 םיעציעיען א םאכען צו געזוכט םאכט
 ארנאניזאציע די םארכאפען צו דרײװ

 א נעהאט האבען זײ העגט. איחרע איז
 וױ פאציסי איבערציעמע באשםיםטע

 צושטערענדער דיער םים אנצוגעהן אזוי
 גע־ די אויסגעגוצם האבען זײ ארבײם.

 אמאגיזא־ די אטאסיחנן צו צצגצגחײט
ןיעען ־טרײד אין פאגדישאנס ווען ציע.

 ארבײטסצאז. געװען זײנען טדײד םון׳ם
 אויסגע• געצעגעגהײט דיזע האבען זײ

 צושטע• |ײערזטיט אגגעגאנגעז און נוצט
 מד זיי׳יװאצטעז און ארבײט. רעגדער

 צושטע- ?ײער p8 ערפאצג געהאט ווען
 העלדישקײט די :יט װעז ארבייט, רונגס

 םיח- אײערע שון איבערגעבענהײט איז
 דאגפ א און באװעגונג אײער אין יערס
 םעדע־ אםעריתען דעי םון שטיצע דער

׳ צײבאר. אװ רײשאן
i( אװ םעדערײשאן אסעריקעז די t 

 אינטע- גרויסעז 8 גענוטעז האט באר
 און ״אינטערנעשאנעל״ דער אין רעם
 גע־ איז “ױניאז װארקערס ^םאר דער איז

 גרוי־ די אט אװעקשטעצען צוריק האלםען
 א אויף ױניאנם אײנםצוסרײכע סע

 פאקט, דער אין באזיס, טרײד־ױגיאז
 קאנװענ־ א אפ הײנם האצט .איהר זואם
 איבערגע״ זע:ט איהר אז באװײזט, שאז

 אםע״ דעם םון פרינציפען די צו געבען
 צו ניט און םרײד־ױניאניזם ריקאנעם

 םאר־ איהר םאסקװע. ׳םון פרינציפען די
 אן קאמחננשאז דער אויף איצט טרעם

 באפרײט זיך האט װאס ארגאניזאציע,
 םאכט און אײנםצוס צושטערענדעז 8 םון
 די אז םײנוגג, דער מיט בין איר און

 שםענדיג זײן איצם װעט ארגאנלזאציע
 אײנ״ דעסטױקטיװעז דעם אט םון םרײ

םצוס.
 די באטאנען אטאצ נאך װיצ איך
 םעדערײ• אםעדיקצן דער םון שטעצונג

 חןם פארטרעם זי ילײבאר. אװ שאז
 ארבײטער די םון סענטיםעגט אמת׳ען

 איי־ אונזעחנ האבעז טיר אטעריפא. םיז
 די אז פארשטעהען, טיר טרוימען. נענע

 אר־ די אז און גרוים איז אונטערדריסונג
 װיי• םיר עתספצואטירט. װערען בײטער

 געקוטען. נים גאך איז משיח אז סען,
 םראק״ אין־א צעבען םיר או וױיסען, םיר

 װאס דערפאר םאסע און װעילם טישער
 םיר םאצגעז אצעס, דאם װייסען מיר
 פעגד םיר םאציםי. פראקטישע א נאד
 בעםעדס, עטװאם םאר טאנ יעדעז םעז

 און געהאט\ נעכמען האבען םיר װאס
 קײנ• םיר ניבען עפעס פרעעז סיר װעז
 זוכען םיר גאר צוריס, ניט דאס טאצ

 אײו װיצ איך און פראגרעס, מאכען צו
 ומגט צ. אװ פ. א. די אז זאגען, דא

 ליגדער, איהרע םוטער א װי #באשיצען
 איגער אוינ וואכזאמע א האבען װעט זי
 ;טשארטעדט ?י וועצבע אמאניזאציעס די
 טרײד״ די םיט האצטעז תסיד װעט זי

 זײ׳־האנט כים געהן און ױניאניסטען
 און קאםוגיסטעז די געגען האנם איז

 צושטערענ• געגעןידער סאםוי אין אויד
 צו הומעז װעט עס װעז און מאכט, דער

 מאכם צושטערעגדע די װען פונקט א
 וועט דאז אויבערהאנט, די קריגען ןועט

 צעצטען תם טאכעז צ. אװ ם. א, די
 דא־ רער םון טשארטער דער — שריט
. װערען. צוגעניםעז װעט ױניאז זעער

 אין םאראינטערעםירם זעהר בין איך
 םון ערפאצג דעם אין און צוהונםט דער

 ערטאצנ דעם אע ארגאניזאציע, ־אײער
 ?ײן זאצ עס װען באוועגונג. אײער םון

 נע־ איהר װאצט טיר, אן געווענדט נאר
 םיצא״ אין יארס, נױ אין צוריס גאנגען

 און פצױוצאגד שיקאגא, און רעלםיא
 װאנען םון שטעדט, אנדערע אלע *אין

 םאראײניגט םעהרער געקוםען, זײט איהר
 זײן דארפען טרײד־ױניאנלםטען װ• אזוי

 זאך אמעםײנער דער םאר םאהאײניגם
 איהר באװעגונג; טרײד־ױניאן דער םיז

 םזףד דאנען פון אװעקגעפאהרעז װאצט
בעפאר. איז עם װען װי םאראייניגם רער

 םארנעסצן וועט אדאיהר הא^ איך
 װעצ־ אםביציעם, םערזענציכצ אי^רע אז
 8 זײן וועט עס דא. אײך צוטײלען כע

 יחר8 און וחןגונג,8ב אײער אויו* םצעפ
 טודח זיך זײן געצװאונגען דערגאך וועט

 צושטע״ םון קערע׳נדעצ דאס ז8 זײן, צו
 פאר־ נים אינכאנצען איז^נאד חננ

 זאנען םען זאצ אתז. םרן שװאונדעז
 דער T8 אינטערנעשאנעצ, דער וועגעז
 אינ״ ארײגנעכאפט זיך האם װאס גיםם,

 אינ־ דער פון סערפער דעם אין ולייניג,
 איחר נעבראכם האם טערנעשאנעצ,

 צױ דרויסענדיגע די װי שאדעז םעהר
י ? מאכט שטערענדע

 םאר םורא שום פײן נים האב איך
 דרוי־ די אפאזיצזע. דרויסענדעער רער

 נאך םאראײנעט אפאזיציע סעגדיגע
 ״זיר שרעק איך וואס כחות. אײערע

 װאם צאנע, אינערציכען רער פאר איז
 איגװײניג, זיך פנטוױפלקז צו אויס זעהט

 *אמאני־ די אינםערנעשאנעצ. דער אין
 און אלעס םון העלער שםעהן םוז זאציע
 פערזא״ אינרױױדועצע אצעטען. אעער

 גרוײ דער אין גארניט זיך רעכמנען נען
 באװעגוגנ די איז ov באוועגוגנ.• םער

 שטעתם און זיך רעכענט װאם *עצבםט
 זינצן אין *דאס ל$כךר • אלעם. איבער
 זאכען וױ באזיס, א נעפינען און האבען
 ?א־ vo איז אױסגעגצײכם, זוערען זאלען

 פענצן אססעצ, צו אהסעל שםעהן צען
 ־ גלײד צווימײח דעם איינער קוקען זיך
גי־ ״םיר :זאגעז און אריין פנים אין
 אצנ?• דער םאר צוזאמען סעםפעז תען

 את• םרן םעסגצרס די פון זאך מײגער
 _ מגיאן/ אינטפרנעשאנעצ ןער

 פאריי״ ןו אמארחמ נים קצנען םיר
ctMrJ ויןי«
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שעפער קלאוק אלע אין שטונדען 40
 װאר ־שטונדיגע40 די װערם דזשון, םען4 דעם םאנטאג, קוםענדיגען

םארקעט. קלאוק יארקער ניו דעם אין שעפער קלאוק אלע אין געזעץ דער
 די װאס אונטערהאנדלונגען, די פון רעזולטאט דער איז נעװינםי דיזער

 קאונ- אינדאםטריעל דעם םיט נעםיהרט װאך לעצטע גאנצע די האט ױניאן
 האבען באםעם די כאלעבאטים. “,אינםײד די םון אסאםיאײשאן די םיל,
 ארבײםם־ *שטונדיגע40 די אײנצופיהרען ענטזאנט לחלוםין צוערשט זיך

 אויף כאשטאנען פעסט אבער, זײנען, ױניאן דער פון פיהרער די וואך;
 דורכגעפיהרט ־ םוז אגריםענט דעם אין פונקט דיזער אז םאדערונג, דער

נאכצוגעבען. עם נעצװאוגנען םאנוםעקטשורערם די האבען זײ און ווערען,
 באלעכאטי־ די םון תירוצים און םענות אלע געהאלםען ניט האבען עם

 קלאוקםאכער די און ױניאן די אז קאנפערענצען, דיזע כײ פארשטעהער שע
 קאנקױ די צוליב אז נעװינם; וױכםיגען דיזען צו בארעכטינט ניט וײנען
 די שםונתןן. 40 די נאכגעבען ניט זײ קעכען שעפער םקעכ די פון רעגץ

 דעט אויםער אז געענטםערט, דעם אויף זײ חאבען ױניאן דער פון פיחרער
 פליכט דיזע ארויף בפרוש באלעכאטים די אױןז לעיגט אנריםענט דער װאם
 געװינם דיזער װעם אױםדרעהען, ניט עחרליך דעם פון זיך קענען זײ און
 צו קאםפײן דעם אין שריט גרויםער ערשטער דער זײן שטונדען 40 זײ פון

נױ אין טרײד קלאוק דעם אין דעםאראליזאציע און םקעבערײ פארניכטען
 די װעש פארװערםס, שרים דיזען םון באנײםטערם און טרטונטערט יארק.

 זיך אין גלױנען םארפילםאכטען א םיט נןזםען, איצט זיך ױניאן קלאוקםאכער
אוים־ םיטגלידער, איהרע פון כוחות אױפגעלעבםע און באנײםע די אין און

 ארבײטם־באדינ־ ױניאן אײנפיהרען און סקעבערײ פון נזצסטען די צוראטען
םרײד. פןן שעפער אלע אין נומען

 איז גע׳טענה׳ט, האבען כאלעבאטים די װאם פילעם אז צוגעגעבען,
 דעם זינט אז םארדארבעןן און פארםקעבט איז Tםרי פון םייל א אז אטת.

 אננעפלאדיעט איהם אין זיך האבען םםרײק קאםוניםטישען אוםגליקליכען
 װערען קאנדישאנם יוניאן װאו שאפקעם, פינםםערןן צרה׳דינע, אגצאחל אן

 עבודת ארכײםען קלאוקםאכער װאו םארלעצט, טריט און שריט יעדען אויף
 אין אז צונעבענדיג, ;םאכען ניט לעכען האלבען קײן אפילו קענען און פרך י

 םאכא- פון עלעםענם אן אלץ נאן־ ױשעט טרייד קלאוק אין שעפער נעוױםע
 אוועקצױ ױניאן דער שםערען צו םצוה א איז עם וועםען כײ םאזשניקעם,

 בא־ ױניאניםםישעז טרײד גארםאלען געזונםעז, א אויף Tםרי דעם שםעלען
 אר־ *שטונדינער40 דער געגען נים תירוץ קײן אופן בשום עם איז — דען,

 שע- די אץ פארבעסערוננעז נרעםערע און נייערע נענען און כייטם-וואו,
אינדוםםרי. דער אץ און פער

 אויפםונ- װאונד, בײזע א הײלןזן קערפער, אפנעצערטען אן קרעפטיגען
 נאחרונגם• פרישע םיט כלויז םען קען געםיםח אפנעשוואכםען אן םערען

 כײ און כאגײםטערונג. נײער אוך ענערגיע, נײער בלום, נײע םיט םיםלען,
 איג־ די װאם אױםבױאוננ.קאטפיץ, נרױםען דעם אין םאםענם וױכטעען דיזען

 דיזער װעט אונםערנענוםען, האט באארד דזשאינם דער און סערנעשאנעל
 אר־ אונזערע אלע פאר דינען ארבײטם־װאך יגער1*שטונ40 א פון נעוױנם
 קאםםם־פונקט א אלם באגײםטערוע, ערפרישענדע פץ קװאל א אלם בײםער

 אונ- פון כוחות עדװאכטע אלע קאנצענטרירען זיך װעלען עם וועלכען אחם
ארגאניזאציע. זער

* * ׳ 0

 דורכ־ אלגעטײגע און עחרליכע די דארף אן םאנטאג קוםענדינען פון
ע ן י א ארבײטם־װאך ־שטונדיגער40 דער פון פיחרומ ל ר א ע פ ע  ש

וק פון ד קלא י י ר ר ם ע ב י ץ א נ א ױ ג ק נ ר א  ווערעןדער י
 ױניאן. קלאוקםאכער דער פון םיםנלידע^שאםט גאנצער דער פון שלאג־ווארט

 הא־ שפערונגעז, שום אחן ווערען דורכגעפיחרם װעם װאך ־שםונדינע40 די
 “די,אינםײד אץ קאונםיל, אינדאםםריעל פץידעם שעפער אלע אץ םיר, פען

 אלע אין נלײר ווערען אײנגעפיחרט װארשײנליך״ אױך״ װעם עם ;שעפער
 םאב־מאנױ די אםאםיאיישאז, אםעריקען דער פון םיםגלידער די פון שעפער

באלעבאםים. ױניאן פץ שעפער אינדעפעגדענם פילע אץ pH פעקטשורערם,
 װאם נאלעבאטים, געםינען ערװארטען, םען םעג אבער, ױך, װעלען עם
 און שטונדען, 40 די אײנצופיחרען וױילע דער אויו אנםזאנען זיך וועלען
 זײ פון םאנכע פײם. א ױניאן דער נעכען *ו פארםעםטען זאגאר ױך מעלען
 קאםונים- םאררעםערישען דעם פון ווערען אוגםערגעחעצם זיכער וועלען
 דער מיט דורכגעפאלען מיאוס אזױ ועבאך איז װאם עלעםענט, םקעב םישען

 *שםוג-40 די געליגנען ניט קיעםאל וועם יוניאן דער אז נבואז/ פמםםערער
 גע־ דיחןסם וועלען זיי פון םאגכע םרייד; אץ אײמװפיחרען ײיוך׳ ינע1

 ־שטונ-40 דער נעגען קעםפען *ו אײחשענפי םקעב חןר פון ווערען .׳*ד׳צם
 עפענטליכסײם דער אץ איצט םקעבען זײ וױ פונקם ארבײםס־וואר, דיגער

 רופם כאארד חשאינט דער וואם םטרײק״ שאפ דחןם r» קיאוק יעדען ידן
כאלעכאםים. יתיאךברעכערישע גענען סרױם

דארפעז ױניאן די וועט דעם םיט און עתוארטען, םען םעג ן^עס דאם
ץ--------- איע־ דער פאר קאםף דער מאנאטען. קוםענחן-עטליכע די א
a אמור. ווערט. תאך ־שםונדעער40 דער ון m ער1 פון טייל א 
 דאם און יתיאז. דער פון וױדעראויסבויאזנבס־ארבײם גחיםעד ד

:זינעז האבטז«ױן קלאוקמאכער נעטרײער און עחרליכעד יעז־ער ״
 ככוח ױיז ױ װאם אלעס טאן וועם גאנצע, א אלס ארנאניזאציע די

lyײ“ n w e i אינ- חור איז ״א■ יעחח איז ויאר ־שםונדינע40 די 
 די אױפ נים אבער״ ליגט, אויפגאבע דער פון נעוױכט חױפם די
pa איי־ כימעס די אױח נים םענעדזשעה^ די אױן* נים מניאן, דער 

v a s t |W, (לאקאלעז. די פון םעםכערס עקזעקוטיװ די אױן
 חענט די איז למם וואר ־שםונדינערip 40 פון £ראפט יחתנגם

xm שעפער די איז סיסנליד עןלאיאי m a טו־ װעלעז זײ 
n w חרכצזפיחרעז קאאפעראציע די און וויקף דיי גע«מ n -אױפ 

װאכ־ יתיאךם חןר זײן דארפען װעלען זײ ישעפעד. »לע ח
n m װערען. אפנעחיט שטרעגג זאל

9PVa יעדען »ין

•<r

BSP;געקומען ״הײם״ א ענדליו־
 1׳ םיםינג א אפנעםטײדזשט קאםוגיםםען די האבען םאנטאג חײנטיגען

 אראנ־ חםיגים, םכל “״כאװײרים פון םיטינג רעגעלען א ױניאן, קופןןר אין
 םיט און אפיציעל ארײנצונעםען :צװעק םפעציעלען א פאר אכער, זשירט,
 ,טאיעראגץ״ דער פון אנפיחרער געװעזענע פאר א קלײזעל זײער אין פאראד
 דער אין ברודער־קאםף דעם אפצופרישען חילף זײער םיט בדי גרופע,

 אכיםעל געלינגען, נאר זײ זאל עם אויכ שאפען, צו און ױגיאן, קלאוקםאכער
שעפער. די אין צװיםטינקײיטען און םחלוקות נײע

: םיטימ, קאםוניםטישער נױפיםשנער א געװען כדטינג דער םאקע איז
 נןן־ דורכנעפיחרט איז אדן בוקעניש, און הוקעניש םיט קליפערליך, אלע טיט

 סםיידזש פון געפאכעם האכען דיריזשארען קאםוניםטישע די װי לױט װארען
 , איז םען װען ״באנײםטערונג״, םיט נעפאםשט האט מען שטעקעלע. םים׳ן

 ; דער_ םון באאםטע די געשיםפט האט םען און ױניאן דער אױף אנגעפאלען
 דערי אױף שװעכעל און פעך געגאםען האט םען װען אדער אינטערנעשאנאל,

 , פיאנע־ א אדער רעדנער א עפעס האט טאםער קאנװענשאן. נאםטאנער
 אונטערטעניג- נדם נעשםעקט נים האט װאם װארט, א אויסגערעדט שטעלער
 נעלאזט׳: נלײך האל איבער׳ן זיך ראט םארטײ, קאטוניםטישער דער קייט.צו

 . םאלעראנטניקעס געװעזענע אקארשט די אז כוקען, א און רעװען א הערען
שוױים. קאלטען א םיט אפגיםען זגך פלענען
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 י כריי־ איחר פון און ױניאן קלאוקםאכער דער פון שט^דפונקם דעם פון
 אםא־• עטליכע די פון שידוך נײער שפאגעל דיזער איז םיטגלידערשאפט טער
 ; אגענטור םקעבישער קאםוניסטישער דער טאלעראנץ־פאליטישענסי׳םיט ליגע

 םיט קאנווענשאן, באםםאנער די זאך. ילאגישע און נאטירליכע גאנץ א
 יױ דער אין ארײנצונעםען — באשלום היםטארישען ־געהענחןן,6ווײ איהר
 אכםענדיג גיט דרעםטאכער, און קלארקםאכער יעדען אויםנאם, אן אהן ניאן,

 די רואינירט לחלוטין האט — כאלאנגט זי אדער ער פארםײ װאםער צו
 פאליטישענם. טאלעראנץ געװעזענע טוצען האלב א פון אםביציעם פאליםישע

 - שטאר א אהן איבערגעלאזען נעבאך זײ האט כאשלום כאםטאנער דןזר
 חויפם־ די צופרידעננעשטעלט בעצם האט כאשלום דיזער וױיל מלאכח,

<זיי דערםיט חאט און גרופע, טאלעראנץ דער פון פאדערוננ  װינם דעם( ב
( ארויםגענוםען. זעגלען זײערע פון אינגאנצען

 ןוג<אן,\װאס טרייל.א ארבײטעראץ יעדען פאר פרײ איז װאם ױניאן, א
און ,חןגק איה^ צו װארט םון זינען שעהנםטען און םולםטען אין גאלאנגט

 צו לטבען איהר ®ח םאםענט װיכטיגען יעדען אין אפעלירט װאם ,“פייל
 לעבענם־ איחר זײ פוץ ציחט און זײ אויף זיך שםיצט און םיםגלידער, איהרע
פאר־ אזעלכע םאר ױניאן אזא זיך פאסט געזאנט, םישטײנם װאס, — קראפט

 זײ װאם חןם פון אםמײםםענס לײדען װאס טוטעל-םאכער, פלאנםערטע
?. װילען זײ װאס ניט נעכאך אלײן װײםען
 צוטוםעלטע ןןטליכע דיזע אדיף צײט גאנצע די האבען קלואקםאכער די

 . קאםוניםטישע פארשטעלטע אויף װי׳ •געקוקם פאליםישענדלעך אםאליגע
 גע־ געװען ניט דעם אין זײנען זײ און לאגער, ױניאךס דער אין םשולחים

 לאגער, שונא׳ס אין ארײן עפענםליך םענשען עטליכע די זײנען איצט נארם.
 קײנער געזיגדעל. קאםוױסםישער דער אן אנגעשלאםען זיך האכען -און

 פאר- ניט שטארק עם וועט קיינעם און זײן, םקנא ניט שריט דיזען זײ װעט
 ענדליך זײ זײגען זיך, װאקלען און װאנדערען צײט יאהר א נאך דריםען.

 קײן זײ נאך זיכער װעלען קלאוקםאכער די װער, ווער, געקוםען. .הײם״ א
םארגיםען. ניט םרערען

שלעזינגער בענחשאמץ ברודער
 קאנװענ- באסטאנער דער פון אױםטואוננען װיכטיגםטע די פון אײנער

 ארײנצוציחען באשלום אײנשטיםיגער דער געװען צװײפעל, אהן איז, שאן
 אינ־ דער פוז ארבײט אויםבויאונגם גרױםער דער אין שלעזינגער כענ. גר.

םערנעשאנאל.
 אויפגאבע, גרױםער דער מיט שלעזינגער יבר. פון אנפארטרויען דאם

 פעם- א אויף ארגאניזאציע דרעם און קלאוק יארקער נױ די אװעקצושטעלען
 געוױנש־ א אײנגעשטעלט נאר גיט האט װאם שריט, א געװען איז באדען, םען
 אין עלעםענםעז קאנםםרוקטױוע םארשײדענע צװישען.די גלײכגעװיכם םען
 אלע םאר כאדען נעםײנשאםטליכען א נעשאפען האט און גופא ױניאן דער

 וואם באשלום, װײם־זעחענדער א נעװען אויך איז נאר םוער, טרײע אונזערע
 און אינדוסטריע דער אין איינםלום געזונמען א שאפען שטעל וועט׳אױם׳ן

ארבײטער. אונזערע םון שיכטען ברײטםטע די צװישען

 ױגיאז קלאוסםאכער דער אין חדשות פנים קײן ױט איז שלעזינגער בר.
דער פון בויער ערשטע די םון אייגער •אלם אינםערנעשאנאל. דער אין און

י -----------: —-----------י— ׳ ---------̂_ ia ־  y  n a  w a  n ן iy
 ױגיאן פון יאחר •דרײםיג איכער פון ערםאהווננ אן יוניאן דער פון דינםט

 בא• ארבײטער דער איז דעתרײכונגעז פון. רעױטאציע א און םיחרערשאפט.
שטאלץ׳ װירקליך זיץ םענ ער וועלכע םים וועגוע

פאפי־ ווערטפולער א זײנען פעחינקײםען דיזע און ערפאחרונג דיזע אט
 ארנאניזאציע די וועלכען םיט געװמם, אםת׳/ןר אן ױניאן״ דער פאר םאל
 m גום, נאנץ װייםען נױר גראד. ועכםטעז1 כיז׳ן באגוצעז זיכער זיך וועט
 זיך חאם ער אז שווערע, א זעחר זעחר, איז אויפגאבע שלעזינגער׳ם כר.

 ער אז אונז, שייגט עם און. ארכײט, שםיק אוםגעחייערע אן אונטערטמעז
 אויפ* זיץ פון קאטפליצירםקײט און שווערקײט די ניט אונםערשעצם זעלנסט

גאבע.
 עתםט, אוםגעחייער איז שלעזימער כר. אז אױך, אבער״ וױיםען, םיר

אג• חויפם אלט אױפנאבע, גרױסע זיץ ענםשלאםען אץ זם־פעחי^—
דרעםםאו און קלאוק יארקער נװ די פון באאםםער .דער

אץ ארכײטם־פעחי^
 דרעםמאנער און קלאוק יארקער נױ די פון באאםטער פיחרענדער

 נרױםער דיזער איז אז אויך, וױיםןן םיר און מירמװפיחרען. ערפאלג םים
gוורכײמ,ן■ שנױק a ta n- ■נאמחןר אדנזער פון שיקזאל דער עסחענגטא 

 m כרייטםטע זײ סריגען שלעזינגער בר. מעם יארק, נױ אמ ארגאניזאציע
 חןר פון נדםגליד איבערנעבענעם אימצינעז יעדען פון חילןו וואריםםםע

 עס- דזשעצעראל פמ נדטגליד איםליכען פוז דגםאז, פרעזיחן^ט פון — מניאן
 ro באאטטעז, כאארד חשאינם •פון לאקאדעז יעחח פון באארד. זעקיממו

ה ^ רו p, םי« m און - שאפ אין ערארבײמ יעחח ײ ס m■ ‘ 
״ <יחר^ץדוחנ עלמגעןג איחם

»

י ^ י ^ w י
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ג ח. פון(נןוטיצען) נ א ל

 נאםטאנער דער פון בא־עלוס אײן
 אינםעמײשאנאל דער פון אן6פ«ונװענ׳

 וזאט ױניאן װארקערם נ»רםענט ליידים
 אויססערסזאםקײם ספעציעלע נעצױנען

 װעגען ירעםע. »נמריק«נער ךער ׳״>•
 נעװא״ ב«ריכטעט אויך איז נ*שלוט דעם
 I״p װאו שטעדס, פון צייםוננען *יו רעז

 קײן װאו ניטא, *י« נ«רםענט־ם»רקעט״
 קיין :יט דארטען חאט נידעל־טרײד ײן5
 :ארעל״טרייר־צעד יעדענםאלם, ,ער.ע6׳

 צײםונ־ גיטא. אודאי דארטען זײנען טערם
 אדער בײשפיל; צום מעין, סםייט םון נעז

 באריכ־ נאר ניט און װירדזשיניא; װעסט
 נאשלוס, דעם ווענען ער׳פינען ?ײנען עןם

 א־ך באטערחיננען. עדיטאריעלע אױך ־אר
 א*:טער;יי• די אז נאשלום חןם דא טײו

 ,אםע-יקאנער״ ארנאגיזירעז ז*ל שאנאל
 איז, אקאיען,‘ גיט אױב און ;<»ר*לען

,נרענטשעס״. ווענינםטענם, ןס
s e e

 באעיוס דעם האט האגוועג^אן די
 פון רעקאטענדאציע דער אויף אגגענומען

 מרםאה־ באארד, עחזעקוטיװ דזשענעראי
 וווזאםענהאיטען אז געלערענט ה#ט רונג

 אינזער ארגאניזאצ־ע לאקאילער אײן יןא
 און *— ימיגראנטעז24 — ארבײטער ינ0

 אםע־ דורכאויס געבױרענע, אמעריסאנער
 אונ- וײ כםעט -איז#ערצױגענע ױקאנייש
 צװימען קריג קײן ניטא ס׳איז מעג^ך.

 ס׳איז אימיגראנטע;. און אמעריהאנער
 אםע־ די נ־י גאײכג^םינקײט א 1$ד ^בער

 ןור־ אן אין ארײן הומען װעילכע ריסאנער,
 איםיגראנ־ איז גײסט דער װאו גאניזאציע

 איםיגראנטי^ער דער אין מען מענ סיש.
 גאנ־ די מעג ענגיצימ, רעדען ארגאניזאציע

 זײן אמאניזאציע פון.דער ^נפיהרונג צע
 ארגאגיזאצי$ונס אינ׳ם איז אמעריתאני׳פ,

 אזא דא םארט אימיגדאנטעז םון ̂עבען
 דער־ אםעריקאנער האאט װאס ?וטריך

 גע־ איז ערםאזזרונג די װײטערט.
 •סיכאיצאנײ א אױף דױןא ניט בױט
w ,;חוייט־ איז אויר, נאר פארטראכטונ 

 טיײ גרויסע גאר םאקטען. אויף ?עכ<יך
 אזא •אין אםי<ו דרעס־טר״ד, םוג׳ם ̂ען

 איבערפיצט זייינען יאריו, נױ װי מם^דט
 אמערײ און געבוידענ^ אמערלקאגי^ םיט

 םײד^אך. ארבײטער ?אנימ־ג^יסטאיכע
 איצ־ די אין שוועראריינצוציוזעז זײ ס׳איז
 קומען זײ װעז און דרעס״א^תא^ען. טיגע
 ;װײטען םון זיך זײ האילטעז ארײן, מוין

 איז א<ץ נ#ר,״דױס״צאהרער״ן זײ זײנען
 זײ קומען מיטינגען• קײן צו םרעםד; זײ

 זײ מען סאן ^אפ־םיםינג א צו נאר ^יט;
 אויבעך םון <יגט אורזאכע די טרעפען.

 םארהאנדע^ט שאא־םיטינג א בײ אױף.
*b אײגענעם םון םראגעז מען p — ניט 

 ^ויך *א םוז האנדיצונג א םעהר.
 א<־ בײ דיסטי&ארדדפ־םא^ א םראגע,

 שוין דאך זײנען *אסאיצ־מיטינגען געםײנע
 כא״ ברײטערען א םון םראגעז דא אבער

 אונטער־ דער שוין זיך מערקט ;ראחמער
און אםעריהאנער בײ ערציהונג םון עײד

איםיגראנטען. בײ
* * *

 אין יראב^עם נײער סײן גיט ס׳איז גו,
 — פראנע די אט אינטערנײשאנאיל חסר

 דער־ איז אימיגראנטען. או| אסעריקאנער
̂בער  איז ov ווען באססאז, שטאדט זע

 רען1$געװ געחאאטען צוריס יאהר םיר סיט
עאום די  אינ־ דער םון קאנװענ^אן ױב̂י

 אין דארטעז האט מען און טעמײמ$ונאא,
 אונםערגעצומען דיסקוסיעם און רעדעם

 יאחר םינףי־אוךצװאנציג םון הציו סך 4
 גארמעגם צײדיס די אין ױניאניזם סוײד

 גאנץ •ר^בצעם דערזע^כער איז םוײדס,
 די ג^װאחנז. םאנאגדערגעװיקעצט ברײט
 איגטערניימ*־ דער םון געמיכטע גאנצע

 אמ־דעם, צו געװארעז צוגעפיחרט איז נאי
 פאר געװאחנן דאז איו עס ■ונקם.
 נעקםטע זײ *ז ארעמען, םאר און יעיעז

 ױניאגיום טרײד יאחר פינוי״און־צװאנציג
 װעצען טריידס גארםענט צײדים די אין

 ;אנדעחפ אינגאנצען אנדעחמ, זײז סוזעז
 כא• איםיגראנטישען *\ םון ווענמער װאס

 אמעריקאנײ \4 ®ח םעחר װאס ראהטער,
 סײז דט ?ײםינע, כאראהטער. מען

 פון נאר באאנאכטער םרײד־סע^ען,
 ^תאניזא־ אינ׳ם םאר מוםט װאס

 גארםעגט אײדים זײ מון ןױאנס־לעבען
 אויטנע- םיט געװארם חאבען םרײדס,
 זעחן געװ^ם האט םען אוינעז. מטע^טע

̂וטע די  איגםעמיימא• חנר פון מריט ער
 אויסועה! םעריקאנימען8 םעחר א iv נ*<
 םאא־ די זײנען צײדקר אינחאצם. »ח

 גזד קאנוחננמאז יענער נאד יאחרען נענדע
י בױאן םיז זיו? ;מהומח״יאחרעז װען ־  י

 נע• ניט ח^ט װײםער יינטעתײמאנאצ
רייד. תײז זײז מוגט

 נאד ®רימר ®ײל פריחער, נאד אבער
 אט וויז ױבי<עאום-מ$ונװקגמ$ןן, דער

r אינ׳ם נעוחנן יי^בצעם ׳ w חנר ®ח 
מאי• נומימינם *ילייס

S k

 מאטערני׳עען די םון חכ? סך דעם געצױגען
 און געבראכט. ה^ט יר^כיעם דעוי ײעיכע

װע־ כא׳שיוס איצטיגער דער מעהר. גאר
 כרענ- אדער יאקאילס ״אמערייזאני׳פע״ געז

 געװארעז. ■ראיקטיצירט ^ויז איז טשעס
ס ניט אױכ זײגען ברענטיעעס — ̂וקא̂י

?pn .דער ײען #צייט דער אין געײען 
 אר־ נעװען איז אוךדרעס־טרײד וױיסט־

 זעינסט׳עטעג־ גרויסעז pאי pH גאניזירט
 אמאין״באריהמטער דער — יאקא? דיגען

̂קא̂י אינ׳ם איז — 26 צאקאצ  אן געװען יל
 גע- איז ס1$ד ברענטש. אמעריקאני^ער

 םונ׳ם ״״צײט5ר*טאקאי1דער״ pא ווען
 ״•רא־ גע^אפענעם דעם רורך .5יאקא

 װײסנדאוךדרעס״טרײד. םאר׳ז ט$ו<*#צ״
 ■אוזױ <ז*י4י דער האט ,1913 יאהר אין

 גאנצען דעם כסעט ארײנגעקראגעז צונג
 אסערי- טרײד. פון אובײטס־#ערסאנאל

 א נעװען שוין זײנען טרײד אינ׳ם קאנער
 ױניאן דער איז געקוםעז צאהל. היבשע
 יטא-2א ױניאגס דער דורך ניט זײ זיעען

 אגרימענט־מאשינע־ דער דורך נאר ציע,
 מאנופעס־ די און ױניאן דער צװישען רי

 אמעריקאגישען דעם ם׳האט טשורערס.
 ערשט נעדארםט ױניאן דער אין עלעמענט

 אר־ איז ױניאךזאכען צו צונעװעהנען
 ״אםעריקאנישער״ אז געװארען גאניזירט
 װײסט־ אילם דוקא ניט איז ברענטש.

 געװען: דאס איז און־דרעס־מאכער־םרײד
 ״אמעריקאנישען״ «ז םאר םארזוך א

 לאקאל אינ׳ם ;עסאכט אױך איז כרענטש
 גאנץ .62 יאקאל ־־־ טרײד גודס װײט םיז

 םארגע־ זײנען סאלעז כאראקטעריסטישע
 םרײדס לײדיס־גארמענט דיזע איז קומעז

 ברענ״ אמעריקאנישע פאר װירקען צו
 לפ4 םאל אײן אנגעבען דא איכ׳ל טשעס.

בײשפיל. א

 ער״ די געװען איז 1913 יאוזר אנחויכ
 שטארק״ גאד און גאר און גרויםע

 די אין סםרײק־גאװעגוגג שלאגענדע
 און גודס וױיט און דרעס, אח וױיסם

 קיטאגא״ און ראיער און דרעס, טשאדרען
 אין טרײדס, אלץ זײגען דאס טרײדס.
 גע- מאל איע האנעז אמעריקאגער װעלכע
 געקד איז עס רארע. גרויסע א שוילט

 ?א- צו נאכדצם, און, סטרײזןס צו מען
 גודס װחײס אינ׳ם אגרימעגטס. לעקטיװע

 4 ׳יאגע אזא איז אזא נעווען איז טרײד
 חאט סטריײדבאװענוגג די :זאנדערכארע

 מאנוםעקטשורערס״אססאסי- 4 געשאפען
 זײגען אססאסיאײשאן־ דער pא אײשאן.

 אר־ װעפעס מאנופעקטשורערס ארײן אויך
 אר־ גערוםענע דאז די צו זײנען בײטער

 געקומען, ניט גאניזאציאנס־מיטינגען
 געװא־ ערקלעהרט איז סטרײק דזגר זוען
 מא• אזעלכע םון ארבײטער די זײנען רען,

 ארױה. ניט סטרײק איז גוםעהטשורערס
 םאר- שע*ער די האכען נאר אײנצעלנע

 םיחרעגדע א (יאז שאם םונ׳ם לאזען.
 סי- םון טריױ־) גודס װײט אץ םירסע
 pא ארויס זײנעז בײשייל, צום שאר,

 4 װעהרענד ארבײטאריגס, םיר סטרײלן
 ארביײ געבליכען זײנען הונדערט צוױי
 געסעטעלט איז סטרײק דער זוען טען.

 אויך איז סעטעלמענט דער אזן נעװארען
 זי װײל סישאר־םירמע, דער מיט נעװען
 אססאסיאײשאן, דעד צו גמהערט האט
 םיר די נעה׳סען נעמוזט םירמע די האט

 און ארכײט, דער צו צוריק סטרײפערינס
 ארכײטס־בא־ נײע אײנשטעלען דערבײ

 זיײ אדבײםארינס םיר די װען רינגוגגעז.
 ניט־ די האבען שאו, אין געקומעז נען

ארבײטען צו ענטזאגט זיך םטױיקעריגס

י א&נעהאל װעלען m סאנװענשאנם פאליםישע ו
ױני D8S® אין װערען םען

 נעצײאנאלע « צו געהם עס אזױ וױ
קאגװעדטאן. פארמײ

 גרויסע צװײ די םון צאנווענשאנס די
 װיכטיג, אזוי־ ניט שיער• זײגען סארטײען

 װײל אלײן, וואהיעז פרעזידענט די וױ
 װערט קאנווענשאנס גאציאגאלע די אויף
 עס װער באשלאסען, אײנענםליר שוין
 •רעזידענט די בײ ירעזידענט. זיק ײעט

 דער אויסגעפאכטעז נאר װאהלען.װערט
 ■ארטײען. גרויסע ציױי די צוױשען קאמוי

 םון ווער םראגע, א נאר דעםאיט איז עס
p זאל עם אטעןTאנדp צוױי די 't חד  י

 וועט צװײ די םון אײנער אבער זידענט,
 הויז״. *וױיסעז איז װערמן נעשיקם זיכער

 װעל״ אםריהער, שױן מעז וױיצ געוחןהנליך
 ממילא און געװינעז, װעם עס יארט״ כע

.ירעזידענט. זײן עט1ו עס װער אױך,
קאנװענשאן. דער פאר

 אז זיר הױבען עם אײדער נאך לאנג
 גע־ װערט האגװענשאגס, נאציאנאלע די

 יענעם אדער דעם פאר ״בום״ א מאכט
 נעהאס האבען חאײיאהר האנדידאט.

 דעמאקראטישע אזעלכע םון ״בוםס״
 סעגא־ און סםיט, אל. װי ״•םײװאריטס״,

 רעפובליקאנישע און ריד, דזשים טאר
 חואווער, חוירבערט װי ״םײװאריטס״,

אנדערע. סך א און דאוז ■רעזידענט וױיס
 גאםינירט, װערען צו האםמן װאם די
 דרײ אין אײנגעטײלט געוועהנליך ווערען

 הארסעס״ ״דארק ״פײװאריטס״ קלאסען:
סאנס״. ״סימואריט און

 גוט־ א געװעוהגליך איז ״םײװאריט״ א
 װאם םיזזרער, •אליכױשער כאסאנטער

 אדער לאנד, צען1גא םון גאמםיצט װערט
 ער לאנד. פון םײלעז מעהרסטע די פון
 םענאטאר סטײטס ױנייםעד א זיק קאן
 גרויסער א רעקארד, דינסט לאנגען א םיט

שםאטסםיז. יאױלערער א אדער לאיער,
 רוד קוירגעל פארשטארבענער דער

 *פײװארים״ טיפישער א געװען איז וועלם
קאגווענשאנם. רעױבליקאנישע די כײ

 4 אנגערופע! ווערט חארס״ ״דארק א
 אין באריהמט אזוי נים איז װאם •*רזאן,

 קײנער וחןן איהם, נאםינירט מעז יאנד.
 נאםינאןױע די קאז ״פײװאריטם״ די פוז
 דעםאלט װערט •שרח, א אלס מריגען. נים

 4 םון יןאגדידאםור די ארױסגערוקם
 נים םריחער איז וועלכער שםאטסםאץ,

 זאל דאם װען אפייו געװארעז, חנרמאנם
 פאר׳ז .סורפרײו פולשםעגדיגער א זײזי

לאגד.
געװא־ נעמאכם זײנען אופן אזא אוין•

 זויל־ װאודראװ פון נאםיגאציעם די רעז
הארדיגג וואחנן פון און ,1912 איז סאן
_ .1920 וויו

אזעלכמ. זײנען םאנס״ פימוארים
 זייעת איז ■טפולער זזחר זיינען וואם

 די ווײם וױ אױא .tveaor אײנץנצ
־ זײז ק*«ן רעלאגאמען לאאפיצ ^ אי

 איז פיר אידזרע א& ניט ^אלאכאמא
 אנדערװאוד׳עז״, םאר שטיםען צװאנציג

 בײ געווארעז איבערגע׳חזר׳ם איז װאס
 חד חגר בײ באלאטם דרײסיג איבער

 ; p 1924א ?אנוועגשאז םאתראטישער
 זיכערען א געבווגעז האט סעז װאנען ביז

נאםינאאיע. דער םוז געוױנער
 דאדןי עס אײדער םעג םינוי אדער םיר

 שוין הויבעז ?אגװענשאז, די עפענען זיך
 *קאנװענשאז דער אין שםראםעז צו אן

 און טױזענטער דעיעגאטען. שטאדט״
 צײטונגסלײט ■אליםישענס, טויזענטער

 האטעל יעדען אן פילעז נײגעריגע סתם אח
* שםאדט. איז

 האלטען דעלעגאציעס םארשײדענע די
 װי ילענער, טאכען און קאנםערענצען אפ

 קאנ־ דער אויף זייערס דורכצוםיהרען אזוי
ווענשאן.

קאנװענשאן. די
 נעשאנאל דער םון טשערםאן דער
 קאנװענ• - די עםענם ?אסיםע •ארםײ

 געװעהנליר סאן וןאס זאל, דער שאן.
 כמנשען טויזענם םופצעהן א ארײננעםען

 איבעמעיאקט. שטענד״ג איז מעהר, אדער
 ^אלטוירגײטם״ דעיעגאםען, די אויסער

 •רא־ אן נאך קומען יםרויעז, זײערע און
 שטאדט יעדען םון ■אליטישענס מינענטע

 סאנגרעסלײט און סענאטארען לאנד, םון
 רע־ איז זשורנאליסטעז װאשינגטאז, פון

 ״פאנד לאהאלע כיאסע א און יארטערס,
, ריאטען״.

 םאײ .די םון בעדזשעס זעהט מען
 פא״ די םון מסבלעמען שטאטעז, שיידענע
 םאהנעץ. מאסען און קאגדידאטעז, ױיערע

 װעז אוז לידער, יאפויערע שפיילט ^ענד א
 יאױלע־ 4 עיעס זאל אין ארײן קוםמ עס
 באגעגענט ער ווערט יערזענליכקײט, רע

אױםרופען. און אפלאדיססעננתז כדט
 לאנד איגער^ן מענשזס טויזענםער •

 אױוי קאנווענשאז דער צו צו זיך העחגז
 האט םאל ערשטעז צום ראדיא. דער
 איז מאיהראםאנעז ארײנגעשםעלט םען

.1924 אין האלס קאנווענשאז
קאנװענ־ דער םון ארבײט אסת׳ע די

 סייטש״ ^קינאם םיט׳ז אן זיך הויבט שאן
 גיט ער טשערמאן. צײטװײליגען דעם פון
 פאר געשעהענישען די םון איבערבליס אן

 סאנװענ־ יעצטער דער זינט םון צײט דער
 און פראבלעםען איצטיגע די םח און שאז

 קריטיסירט ער וארםײ. דער םון ״אישוס״
 גרעםערע אנדערע די געוועהנליך אױך

•ארטײ.
 אץ נאמינאציעס •לאטפארםט, די

אישפזיםונג.
 אוים ארבײט סאםיטע סיעציעלע א

 קאנװענשאן. דער פאר ״ילאםפארמע״ א
 איז װאס •ראגרא^ װאחל א איז דאס

 קאנדידאםעז. די פאר ביגדענד סאראליש
 חנואלױ רײחע » חאם פיאספארסצ די

4imp jo r t ארמיײ <חמצן ״•לןנגאס״® 
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 זײנצן סטרײקעמגם פיר די סיט
 צװײ די ;אימיגראנטעדסײדיאך געװען

 געװען זײנעז דט״סטרײקערינס חוגדערט
 4 געמאכט ראצען ױי ■ אטעריקאנעריגס.
 איסיגראנ- פיד די גענען דעמאגסטראציע

 נאצירט חאכען זײ סטרײקערינס. טינס
 אמעריסאגער מיט מאשי^ן זײערש

 אז געחײסעז, האט עם און םאחנדלאר,
 געגען ■ראטעסט א אויס אזוי דײ^ען זײ

 ״אוט־ געװאחנז v* װעיכע פירמע, דער
 ״איטי• אן גאכגעגעכעז און אמעריקאניש״

גראגטעךױניאן/
e v e

אזוי״ ■אסירונגען נאר און נאד אכער
:v אלזא, קאז, מעו סארגעקומען. זײגען 

 איח־ טריט ערשטע די בײ piy אז זאגען,
 אגגע• ?ױ אעטערנײשאנאל די האט רע

 ירא• ״אמעריקאגישען״ דעם אן שטױסען
 ער• די האבען אכעד, פארװאס, בלעם.
 ער• קײן כרענטשעס ״אמעריקאנער״ שטע
 איגער װארשײנייד ? געהאט ניט םאמ
 נאר זײ אױף געקוקט מ׳חאט ײאס דעם,

 דעם דערנעהענטערען צו מיטעל א אויף יוױ
 ניט און אונז, צו עלעמענט אמעריקאגישען

 אנתןמענדען םולם אויסדרוק אז אויןי ײי
 דער אין ארכײטס״יערסאנאל חערשענדען
 זיד דארםען מיר וועיכעז צו אינדוסטרל
 דער אז נלױצען, זיך װילט עס צו«אסען.
 נײעם א-גאנץ האט באשלוס איצטיגער
 איגטער- דער םון װענדונג א — אינהאלט
 צום צוגעיאםם 1באמי pn צו נײשאנאל

עלעמענט. אמעריקאנישען
* * ♦

ערשעיט. ניט םראגע די דא כ׳האב
 אננעװײ חאט צײטונג אםעריקאנער pאי
 אן םון צײכען א אלס באשלוס אױם׳ן זען

 4 גאר אין אמעריחאניזאציאנס־שטראם
 זײנען איצט ביז וועלכע אין טרײדס, סר

באשעםטיגט. געװען איםמראנטען גאר
 אײ װאס דעם, םיט טאן צו האט עס איז *

 געװארען• איגעשטעלט איז מיגראציע
 סך. 4 גאר רעדעז זיך לאזט דעם װעגען

טאן. עס אץ־ װעל געלעגענחײט 4 בײ

 חנד, pא םראקציעם אלע או אזוי, שטעלט
אננעמען. זײ זאילען •ארטיי

 שםאט אײן אױס- םען רופט דערנאר
 4 צו קומט עס װען אנדערען. נאכ׳ן

 קאנדידאט, אײנענעם [4 . מיט שטאם,
 דעלעגאם •ראםינענטער א ארויס קוסם
ru 4 האלט און ילאטםארסע דער אױןי n 

 סאגדידאטור די קאנדידאם. זײז וועגען
 דעתאך צװײמען. א םון געשטיצט וחגרט

 בײ נאך. שטאטען די נאך םען, שטיסט
 דער מוז קאנװענשאן רעױבליקאנער א

 אלע םון םעחרחײם א האבען געװינער
 נאםי־ דעמאקראטישער א בײ שטימעץ.

 שטײ דריטעל צװײ האבען ער םוז נאציע
?אנװענשאן. דער םיז םען

שטאט. קאנװענשאן די
 וועט קאגװענשאן רעױבליקאנער די

 אק טען.ױני12 דעם ווערען אפגעהאלטעז
 ריזיגען דעם םיזורי,־אין סיםי, ?ענזעס

 אריי נעםם װאס האל״, *קאנװענשאן
 גשיע אביסעל םענשען. םויזענט אכצעהן

 םארהאנדלען דעםאקראטען די װעלען טער
 נא• װעלען איז •לאטםארמע זײער ו!ענען

 •חך וױים און ירעזידענט זייערע םינירען
 ױסטאן, אין קאנדידאםען זידענט

׳ . . • טעקסעס.
 דער װערמ םיזורי, סיטי, קענזעם
פאלי- רעפוכליקאנער פון צענטער
 דער םון צײט דער םאר םיק

קאנװענשאן.
 די םון אײנער םיזורי איז געװעהנליך

 חײסמ, דאס סאוט״ ״סאליד םון שטאםעז
 װאס שטאטעז, שקילאםען געװעזענע רי םון

 דעמאקרא״ דער םאר שטימען אלע םלעגען
יארםײ. טישער

 םיזורי האט 1924 און 1920 אין אבער
 רעױבי *אװעה איז און געװען םישב זיך

 געשםימט האט זזײסט, דאם ליקאניש״,
 סא| עס פארםײ. רעױבלי^אנער דער םאר
 האי• םען האט טאסע יעם צוליב אז זײז,

 םיזווײ pא שםאדט די אויסנעסליבען יאהר
קאנװענשאן. דער םאר

 דעם pא זיצען וועלעז דעלעגאטעז די
 םאר געװארען אויםגעבױט איז װאס האל,
 װעלכע קאנווענשאן, דעםאקראטישער דער
 ירעזידענט םאר נאמינירט 1900 אין האם

דזשעגינגס-ברייען. וױליאם
 טײמגן די םון םאראײניגונג דער בײ
oynyp סענ• צוױי שטעהען םיזורי און* 

 דעם געחערט זײ םיז אײנע םיםיס*, זעס
 חנם — אנדערע די *ון קענזעט שטאט
 םימי תענזעס תעגזעםער די מיזורי. שםאט

ע די איז ר ע  םיטי ?ענזעם די שטאדם. ^נ
 םון באםעי?ערוננ א האם םיזורי םון

383,000.
 געװארעז^ח גענוײנדעט איז שמאדט די

 יאחר־ אכצעחנםעז אין פראנצויזעז די
 אינדוםםרײ וױכטיגער א איז זי חונדערט.

 דרייצצחן צזגגםער. חאנדעלם און עלער
 tm ארײן קוםען ליניעס אײחננבאמן

 און 18 שיסעו טאג יעדעז און שטארט
 חונ• צװײ סיטי מענזעם םין א• םאהחנז

צונין. פאסאזאױר זעכצינ איז דזןרט
 אין זײנעז 1923 אין .
חאמן װא« פאברייאן, 883
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 נד8אויסל אין קאפיטאל אסעריקאנער
דא לאגע ארנײטער ך אןן .

pc .רומאװ ק. טש
 pc פרעזידעגט וױיס װאל, םעטױ

 לײבאו/ אװ םעדעריישאן *םעריהען דער
 אטא־עמרייױער״,c ״אםעריקעז איז״איז

 װעלכעד pc אױסנאבע, םאנאסריכע א
 סיט ארױסגעקוםעז חגדאקטאר, איז ער
 אםעריהא־ די. צו װאתונג שטארקער א

ארבײסער. נער
 — ארבייטערשאפט אםעריקאגער «״די .

 אוי&־ זײן דאחי — דארט ער זאנט
 אויף שטעהן שטענדיג און םערהזאם

 פאראיגטערעסירטע ידי װאף. ־ דער
 אזױ װי שטענדיג ?וכען װעלכע צדדים,

 איז װאס שוץ, דעם טתגטערצורײסען
 אםערײןאנער דער פאר געזוארען מםאכט

 אױס־ ביליגע די געגען ארבײטערשאםט
 שסאדק זעהר זײגען אדבייט, לעגדישע

pit געלט־םיטלען. גרױסע זעהר האבצן 
 אן גלויבען, צו שכל אױפ׳ן זיך לײגם עס
 גע־ םיר וועלען ארום יאהר עטלאכע אין

 נאגקי־ איגטערנאציאגאלע די אז םיגען,
 די, הינטער סאליד שטעהן ׳וועלען רען

 די ה. (ד. טרייד״ ״פרי ikcT זײנעז װ#ס
 אפצאהלונגען קיינע אז האלטעז װאס

 אויו* װערעז ארויפכעליעם ניט וארטצז
אויסלאנד.)* pc טחותת ארײנגעסיזזרטע

pk אםע־ ״די אז וױיכזער, זאגט ער 
 נאד ניט דארױ ארבײםערשאסט די?אנער

 אױסצױ וױיטעו־ אויף אזיך באשטעהען
 םען ;ארבײט אויםלענרישע שאיסען

 הויכער דער אז פאדערען נאר ניט דארף
 אויוי װערען אנגעהאיטען זאי שוץ־טאריוי

 ריכ־ זאל טארױי דער אום נאר *ױיטער,
 אמעוײקאגער דעם באשיצען קאנעז טיג

 ארבײט, pc •און ילעבען pc ססאגדארד
 *רא־ אײגיגע אויוי אפצאהי! דער ראחי

 און װערען. געוןעכערט :אך דואטעז
 דערנרײכט שוין ןא^ דאס אפייצו ווען

 אמעריקאנער די א?ץ נאך cyn \(ערע\,
 פאיצשטעגדיג זײן ניט *רבייטערשאפט

 דער םון קאגקורעגץ דער געגען נאשיצט
 אויס־ (םון ארבייטערשאםט נוונרארימטער

 זוערען געפוגעז װעט עם סײדען <אני),
 דער^אזען, צו ניט אזוי װי םיטע< א

 רײ םון סאפיטאיצען א&כעשפארטע די אז
yt| װערען ארויסגעםיהרט ען5זאי אאגד 
 םיט קאנקורירען װעילכע ילענדער, די צו

 דערילא״ צז ניט םון פריגצי■ דעד אונז.
 איגדוסטייעם, די און יצעגדער די אז זען

 ניט זאיצען אוגז, טיט סאנקורירען װאס
אםעריסא־ די םיט באנוצען זיך גאנען

 אזוי איז קאסיטאלען, אפגעשפארטע נער .
 פרינ־ דער װיכטינ איז עס װי וױכטיג,

 אי״ סײן אהער ארײנלאזעז נים םון ציט
 םון סרינציס דער װי איץ םיגראנטעז

מאריף״״. וזויכען
 אדויסטריט שטארקער װארם םעטױ

 תאפיטאר אטעריסאנער דעם,.װאם נעגען
 אויסיצענדישע אין ארײנגעםאן וועדט

 אוים־ די געצויגען האט אונטערנעמוננען, •
 כאטש פרעסע, דער pc קערקזאםיןײט

 שוין איז עס ניט. דאס איז נײעס ‘קײן
 געשריבען ביסעא היבשע א דעם וועגען

נעווארען.
 די װאס חידוש, א אםיא איז עס
 אינװעסטםענטם אונזערע װענעז םראגע

 אוים־ אינגאנצען גאר זאיל אויםצאנד אין
 םון שױן וױיס םען \ועחון. מהויבעז

 אינטערנאציא־ איז האפיםאל .אז <אמ,
אגד קײז םיז נים װײס עס נאיצ.  פאטער̂י
 ניט גרעניצען. קײן גיט אגערסעגט און

 געאע־ בעסעחנ ךא זײגען עם ווען נאר ־
 אין האנדעיל שטענדיגצן ם#ר מגהײטען

 קאפיטא^יסםעז די װע^ען *אנד ײײז
 ,pno זײער ארײנצוםאן יאגעז זיך אזזין
 אװ ״בענק די זאגע?, לאםיר זועז, נאר

 אור־ געװיסער א צוייב זא< אינג^עגד״
 חעכערעז א צאהיצעז אנהויבען זאכע,

 איני םעז װאם ״געיד אײוי •דאמגט
 זײן איהר םעגט איהר, בײ וחנסםעט

 וחנם סאייםאל אויםלפגדישער אז •ןיכער,
 ענג• אין אדײנפ<יסען אגהויבעז בא<ד
 װארשײנליך אז װײס, כמז כאטש לאגד,

 ״בענס די װעם ארום ציים סורצער » אין
 צו אוםקערעז זיך צוריס אעגאענד״ אװ

 אראצעננרצאהלוגנ, טו־יזזעדדיג^י *{וזר
cy \m צו ^וינען וארנים שוין זיך װעם 

 דאס אט גע׳למ. סײ\ דארם m׳וזא
v fM פאקטען. אינדכאקאגםע זײגען

 ילאנד אונזער װאס אייק, םיר אאייו
 גמפאלם ניט מײנמאי זיה דוכם <זאט,
 זײנעז םיר אםיאו איו סי^יאגעחנז, ^מן

i 13—12 » םים 1בי n r געווען צוריק 
 לער ביו פאדצײאר.. •נשםאס

 גאנץ געוועז םיר ?ײנען ומצכדםאזטמ
ram* מי־חוגות tsr .עס # אויסיאגך 
 האמוז 1«13 אק אז ניו־פממו, ומרט

 געחיט תאפיםאליםםיז אויםיאנדיאאנ
 אמםעתעםוננצז חמע אין וופססאט
ה חיגי ךאיאר. י

 צװײ״און״א״ א םיט אויסלאנד שולדיג
 מעהר, דאייאר ביייאז דרײ־ ביז האיב

̂ז. אױסלאנד װי  “יאח ימנע אין pn אן
 זיר האם פארגעסען, ניט טען דארןי #דען

 אדױס״ ניט גדינג אזוי דאיאר ביליאן א
יאהחנן. הײנטיגע װי גערעדט
נים, גײעס קוין איז עס אז ׳אזוי

 װערען זא? יא:ד אײן פון געאד »ז
 נעשעפטס־אונטערגעסוג־ אין ארײגגעטאן

 איז, עס לא:ד. צזױיטען א פון גען
 אטערימא. פאר גײעס א זאגעז, צו אזוי
 םײל א טאתע איז זײן, תאן דאס, און
 האט אונז בײ זואט אורזאכע, דער סיז
 װען אױפרוחר. אזא ארויסגערופען עס

 עגגלאנד, םיט פאר הוםט ערשײנוגנ אזא
 װאר־ פדאצענטניצע, אלטע די זי, װאלט

 גע״ גתפעל ג\ט שטאדס אזוי שײנליך
 און געשםײמלט זיך װאלט זי װארען.

וױיטער. פארליהען
 פון סומע די אז ׳אמת טאהע איז עם

 צו־ איז װאס קאפיטאל, אםעריסאנער
 ערד־קוגע?, גאנצען ױלם איבער שפרײמ

 אז רעכענט, כמן נרויס. אומגעהײער איז
 גע״ האבען מיר װאס הלואות די אויסער

 צװעקען, טלחמה פאר אויםלאנד צו געבעז
 קאפיטאל חיגער דאלאר ביליאן 15 ביז איז

 אונטער־ פארשײדענע אין אינוחגסםעם
 דער פון וויגקעל יעדען אין נעמונגען

 ערשײ״ אוגנארםאלע אן איז ראם וועלט.
 רעזולטאט דער דאך איז דאם אבער גונג.

 לאגע. אוגנארםאלער םריהערדיגער » פון
 םלחםה. דער צוליב געקומען איז לאגע די
 גע־ םקוים אוגז אויף ממש דאך איז עס

 לאגי דאס װעגען לעגענדע די װארעז
 חוםש. אין װערעדערצעהלם זי װי םצרים,

 צױ ױםןי האט יאהר הונגער זיבען די אין
 דאס גאר ניט פדעה׳ן םאר נויםנעזאמעלם

 בהםות, די אויך נאר לאגה םון גאלד אנצע
 אםילו און• אײזלען די און שעםסען, די און
 אין אוגז טען האט נאר ניט אויך. ערד די

 און םארקויםט םלחמח דער פון צײט דער
 װערט־ אלע כמעט םאר׳םשכג׳ט אוגז בײ

 גע־ האם אײראפא נאגץ װאס פאפירען
 םח זאפאס גאגצער דער אםילו נאר ׳חאט

 װעלכען םעטאל, טײערער דער אט גא<ד,
 איז האבען, נויטיג אזוי מוז לאגד יעדעס

 אפילי אהער. געװארעז אריבערגעשיקט•
 א שוין האבעז מיר ןוי נאכדעם איצנ^
 אומ־ זאפאם גאלד דעם םון ביםעל היבש

 vd באזיצען צוריק, אויםלאנד געסערט
 נא:־ דעם פון העלפט א װי מעהר אלץ נאך
װעלט. דער אין גאילד םזומנ׳עם צען

 אז נאםירליה װי מעהר ניט דאךי איז
 םאראריםם, און צושטערמ וועלט, די װען

 גע־ צוריק pא אביסעל בארוהיגט דןאט״זיך
 אונזער איז אױפלעבען, אנהויבען וואלם
 די האט װאס אײנציגע, דאס געורען לאסד

 אין העאםען געהאנט יענדער איבעריגע
 םיר װײל טאן, געמוזט דאס האט pא דעם

 סיר װאס געװאוסט, ניט פשוט האבען
גאלד. אזויםיל םיט טאן זאלען

דער־ רעד. א ארויסגעקוםען אוגז איז
 װײסעז דערװײל גים.. דערװייל פון^
 קאפיטאל או»ער װאס דעם דורך אז םיר,
 עס האט אױסלאנד אין צורית אוועק איז

 אינדוסטריעם, אונזערע געהאלפען שטארק
 האט סחורה םון עסספארם אתזער וױיל
 האבען יאהד לעצטען םארגרעסערם. זיך
 מעהי־ אויסלאנד נאך ארויםגעפיהרם םיר

 פאר יאהר איז ניט װעלכעז אין וױ םחורה,
 האט עקספארט דער ̂יאהר. 5 לעצםע די

 דאס דאלאר. XX(,64,585^4( באטראםען
 א איז און סומע, ניש׳השה׳דיגן א איז׳גאר

 צאג״ אונזער pc טײל באדײםענדער גאנץ
 םאד־ ידאר איז עס און פראדוקציע. צער

 גצוופז גים ?אלען מיר ווען אז שםענדליך,
 ^ומעז האנען זאל זי וועלם דער העלפען

 אויפבױען צוריה אנהױבעז און זיך צו
 און איגדוסטרימס געװארעגע חױב איהרע

 ארבײטעז אגהױבען אל״ז באפעילקערונג די
 או:ז בײ זײ װאלטען סארדינעז, איז

 װײי קױםען. נערןאנט ניט םחורח אזױפיל
 קײן האבפז ניט זאי אריםאן אן װיפיל

 צו נויטעען אפילו זיר זאל און חשה
 האט ער אױב איז זאך, געװיסע א סױפען

ניט. עס ער קױפט נים געלם סיין
 אינװעסט* אונזעחנ אז #עס הײםט

 אונז פאר שױן איז אױםלאנד אין סענטס
 דא אכער זיינעז עם רעה. קײן ניט

 גאנץ א ארן חסרין, איח אױך. חסרונות
 האם נאר ניט װאס דאס, איז װיכטינער,

 מענליכקײם א געגעבעז האפיטאל אונזער
 נאדי אױסצולעבעז, צוריק לענדער סייע

 בײ אױם כאפעז האפימאליסטצז אוגזערע
 זאגען, צו אזוי געשעפטסלײם, דארטיגע די

< pc ביסען דעם  ישױז איז דאס און םו
. אונז. סאר םעיה גרױסע אזא נאתיט
סם אן אײנער חאם אט  אױגד עקאמצ̂י

 מך די pc הכל סך תורמן א נעשםעים
 סירםעם אםעריסאנער וואס שפסםען,

 איחי איז וועלם. דער אימני מימחנן
װעקעל קיח ניסא jortom און

ימויוי,קאייצאד m ומ*מ י

 איחר אנגצשפארס. דט חאבען ליסטען
 אםעױמא־ וואס אױסער אז אויס, נעסעס

 איע אי| חאבען מאעפעסטשורערס נער
 אפײ ?ײערע אפטײױננצן, דיערע לענדער

 פראדותטען, ןײערצ ®ארקױפען צו סעס
 לאנד, אין דא אױסגעארבייט װערען װאס

 גרױסע אוטיגע פייע װאס אױסער און
 זייער* אין אריבער דיגען אונטערנעםונגען

 קאפיטאליסםען אונזערע פארכאפען הענט,
 רעם םיטעלמאן, דעם pc •דאץ דעם אױך

 בײ־ צום #איהר געפיגט אזױ שרעפער.
 װאול- יעגדער סארשײדענע אין שפיר,

 סענט 10 און 5 ?״נע כדט װ#ירטה
 שולטע׳ס דואג־סטארס, טשעין די סטארס,

 און סטיישאנס געזאײז #סטארס סיגאר
 װערט סאפיטאי זזיגער װען גאך. און נאך

 אונ־ אזעלכע אוױי אױסלאגד אין פארטאן
 לאנד אונזער עס ברענגט טערגעטונגען

 עס אונז, שאדעט עס נאר ׳ניט גוצען תײן
 געגען פארב^טערטסײם געװיסע א װאהסט

 לאנד א געגעז וױ אלגעסײן, אין אמעריקא
 אמאל האן דאס און איעס, פארכאפט װאס

 רעזוי־ אנגענעמע קײן ניט גאר צו פיוזרען
טאטען.
 םאל סענאטאר סראנצױזישער דער

 pc פאבלישער דער איז וועלכער דעפױ,
 סראגצױזײ םעהרסט־םארשפרײטער דער
 בא־ פאריזיעז׳/ ״פעטי צײטוגג שעױ

:לעבעז זײן פון טאג א שריינט
 אמעריקאנער אן מיט זיך שעױו איך״

 ברעל־ סאר עס איך ;רעיזאר סעיפטי
 ארטיהעל טיפישער א פרוט, גרײפ א פעסם

pc איך װעז ברעקסעסט. אמעריקאגער אז 
 א אין אםילי איך סאהר אפיס, אין סאהר

 איז געזאלין די אבער קאר, פראנצליזישע
 גע• ארײנגעגאסעז איז איז אמעריקאנער

 אטאםאטישער אן דורך טע:ק אין װארען
 געםינט מעז וועלכע פאמפ, אסעריחאנער

 פראנקרײך. אין גאראזש יעדען אין איצט
 אמעריקא״ איז סאשין דעד פאר אויל די

 םיד ברענגם סםענאגראפער מײן נער.
 אמעייסא־ אן אויף געשריבען בריף מײנע

 אונטער זײ שרײב אץ־ און פאשינקע גער
 פען. פאונטעין אמעריקאנער אן מיט

 גאנ־ אין עס איז טעלעםאניושז צו קומט
 זיײ בילדינג דער איז אמעריקאניש. צעז
 זײ און טעלעפאנס ־500 וױ םעהר דא נען

 נײער דער דורך פאראײניגט אלע זײנען
 סיסטעם, אויטאםאטישער אמעריקאנער

 ,אלע קוםען צײטונג דער םאר מאשינען די
 פון — לאינאטאיפס די אמעריקא. פון
 — םלענט סטערעאטאיפיננ די יארק, נױ
pc נױ סון פרצס״סאשינען 'די #ברוהלין 

 םון — טראקס די שיקאגא, p2 יארק
 װעדם פאפיר די כאטש pא דעטראים.

 םאבריחען, אײגענע אונזערע אין געםאכט
 אזויסיל אויױ מאשינען די אבער זײנעז

 געדארפט האכ איך אז אמעריקאניש,
 זײ כדי אפעריהא pc מענשען 50 ברענגען

באװעגוננ.״ אין לאזען
 כאראקטעריסטישער א איז דאס א^

 צו פיהלט םראנצויז דער װאס בײשפיל,
 קעהר א זיך ;יט ער װאו אז אמעריקא.

 • עםעס אן אן זיך ער שטזסט אומעטום איז
 אםעריקאנער. צו אנקומען מוז ער װאס

 גע־ נינסטיגער אזא גארנישט אי« דאס און
אוגז. פאר פיהל

 װאלל׳ס מר; שײך אבער איז װאס
 *פאפערייזד׳/ אויסלענדישע די אז מורא,

 אױנטער־ <ועלען ארבײטער פאראריפטע
 די פון לעבעגס־פטאגדארד דעם שלאגען

 דערוױיל עס זיך זעהט ארבײטער, היגע
 pc ארײז םען פיהרט זיכער אן. גיט

 אבזוד צוריק. א־אוד סחורה אויסלאגד
 געויען. אז שםענדיג pc דאך איז דאס

 pc ציפערען די אבער מען אנאליזירט
 שחורה די pc ה.' ד. אימפארם, אונזער

 אהעי• ־ אויסלאנד pc *רײז קוםט װאס
 ציפערען די טיט עס פארגלײכט םען אח
pc זיך צײגם יאהרען, סריהערדיגע די 

 אונזער איז 1927 אין כאטש אז ארױם,
 םיליאן 42 אױף געשטיגען עקספארט

 אימפארט אונזער איז ,1926 גענעז דאיאר
 א גענען פיליאז 12 אויף נעפאלעז דוקא
 אונז, װאס זאך, א נאך פריהער. יאהר
איז #מעהר אינמערעסירט ארבייטער, אלס

 אויס• אחיסםיחד pא ארײנפיחר דער
r וױיום עס ■ראדוקטין. געארבײטע t 

 אױ^ n װאס *יים דער אין אז אוױס,
 פרא* 42 נאטחופט סחורלז נעארבייטע

 כאםחופם #פפס«ארט אונו^ר pc צעגמ
 כלױז סחורות אזעיכע פון אימפארט רער
 די עװ אז איז דאם און פראצענט 21

 אױסגעאר• װאם ■ראפארציע נעוױיגליכע
 ארײנגע- אחער וחורען פראדותטען בײטע
 אין צײטען. נארטאמ אין פיהרט
 וחןן ,1912 אץ מלחםח, דער פאר יאהרען

 *רא• א בײ געחאלטען אױך זיך האט םען
 פון •ראצענט דער חאט טאריןי, טעתטױו

 אונזעד איז פראדוקטעז אויסגעארבליטע
 יראצענט, 23 בײ באםראפען איפפארט

 םען ררען און »1927 אין װי םעהר נאך
 סחורות אויסגעארבײטע די בלויז רעכענט

 װאס אפצאל, אן *יא איז עס וועלכע אױןי
 עהג?יכמ אדער אזעלכע אז מײנם דאס

 און אױסגעארבײם דא ווערען םראדוקטען
 אזעיכע איז ",1 מיר באשיצען חגרםאר

 ארײנגעפיחרם 1927 איז זײנצז ארטיהיעז
 דעס pc פראצענט 13 בלויז געװארען

איפפארט. גאנצען
 » אז חאלט םען װען אז זײן, האן

 אײנצינע די איז פראטעקטױױטאריף
 דארןי ארבײטער, היגע די פאר ישועה
 זײנען ײעילכע ארטיקלען, אײניגע אויןי
 אײגגעשסעלט אפצאל, םון םרײ איצט

 םע^יך אויו איז עס ;טאריף א װערען
 אויםיאנד אין אינדוסטריעס די ווען אז

 כיז וױ גרעםער ענטװיקלען זיך װעיען
 געםאהר געוױסע א זײן אםשר וועט איצט,

 אר- אוייסלעגדישע pc קאנסורעגץ דער א-ן
 אז ניט, זיר זעחט אבער דערװײל ;כײט
 הא־ קאפיטאלען אונזערע װאם דעם דורך
 גע• עס האט אויסלאגד געהאיפעז בען

 ארכײ־ אפעריתאנער דעם שאדעז בראכט
טער.

 די פאר דר •רעחשיםטױרט
וואקיישאן ־דאלארדיגע8

 װאם םײדלאך, ארבײטער אידישע
 ווא- װאכעדיגע צוױי » האבען װילעז

 וזאטע- צוױי די. סין אײנעם אין סײשאז
 םאר םאסײעטי װאקײשאן *דער םון לען

 זיך דארפען םײדיאו, ארבײטער אידישע
^ רעדזשיססרירעזי. • שוין ע  זונםאג י
 דינסטאג 4יעדע אח אײנס ביז 10 םון
 אװצנט, 7 ביז 5 םיז דאנערשםאג, און
 עדיר אין רעדזשיסטרירען זיך טען קען

 בראדוױי. איסט 197 עלײענס, ^ײשאנעל
 מען דארוי זץ־ רעדזשיסטרירען בײם

 הא• די סוםע. נאנצע די אײנצאהלען
 ־25 דעם ערשט געעםצנם װערען טעלעז

 אז ?יכער, זײז צו בדי אבער דזשון, טען
 ראטזאם איז פלאץ, האבען וועט מען
רעדזשיםטרירען.. צו פריהער זיך

 נעזעלשאסם דער םרך האטעלען די
 בינ״איגדיעז, אין אײנער זיה געפינעז״
 צוױיטער דער און מאונםענם, קעםסקיל

 יעת ׳ אײלאגד. .לאננ בעלפאדט, איז
 װאו אליח אויססלײבעז זיך שען טײדעל

 צוױי די סארברעגגען כעסער װיל זי
 ־בערג איז־די אדער ים ביים — װאכען

 צו געדעכענם ותןרם פלעצער בײדע אין
 אונםעחןדיד דער זואך. א דאלאר אכט
 בערג די אין קאר־םעיר װאס בלויז, איז

ים. בײם װי טיל אזוי מאל צזױי קאסם
 באזארגם ׳זײגען האטעלען בײדע די

 און אײנריכםונגען, נויטיגע אלע םיט
 םײדלאך 'ארבײטער אידישע טויזענדער

 זומעי די םים יאהר יעדען זיך באגוצעז
 גיט ?אלטען1אויםגע װערעז װאס םלעצער,

פראפיט. פאר
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וז. i א. ױ אוז העיװאזד ד. ןןיליאם
#•©אצונג) אן — זכהונות (נערזענליכע
קוײנסהי פימא פוז

 העי־ חאט ? טויט העיװאוד ד. װ. איז
 אטעם־ לעצטען זײן אױס;עהױכט ץואוד

 אלע םיר קומען סראגען די אט ? צוג
 װעגען טראכט איך װען זינען אויפ׳ן מאל
 גצשטאר־ איז העיװאוד אז נאכריכט, דער
pa פאסקװע. אין

סארצושטע־ דאם זיך שװער איז םיר
 יע- »ז גוט, גאנץ װײס איך כאטש לען,

 העיװאוד און״אז שםארבען מוז דערער
 נאכ־ די כאטש געשטארבען... םארט איו

 קײן ג#מאכט ניט האט טויט ױי\ pc ריכט
 אפילו לאנד, אין דא גרויםעןירושם צו
 פער־ םיר אוױי תרײזען, ראדיהאלע די אין

 זעהר א געמאכט דאם^אבער האם זענליך
 איהם ג׳האב װײל אײנדלוק, םרויעריגן

 קע־ איהם זאל איך אז נאהענט, צו געגןענט
 העי־ שטײט מיר פאר 4 םארנעםען; נען

 צו נעשטאלט אײדעלע עהרליכע, װאוד׳ם
 איהם זאל איך אז אויגען, די סאר שטארין

פארגעםען. װען־עס־איז
 רעדט ער װי העױואוד׳ז, ביל זעה איך

 סאם־םיטיגג א אויף סהורער ױניאן אין
 װאס הארצענב־אויסברוך, װילדעז א םיט
 אונםערדריס״ די pc אויסגעשרײ אן איז
 בליק זײן דונערט, שםיםע זײן יטע

 חויבט ברוסט זײן און בליץ א װי פלאםט
 זעעלע גאנצע זײן און װאולקאן א װי זיך
לאווע. א סײער, שטיק אײז עפעס איז

 קראפט pc סװאל באהאלמענעם א
 אויסצו־ אויױ פארמאגט העיװאוד האט

 אויןי םאסען, די אויפצוסלאםען קלערען,
 ד• pc כחות באה»יםע:ע די ארױסרוסען

 סאר סעםסען צו זײ ערײעהעז און מאסען
 אזוי וױ געװאוסט האט ער רעכט. זײער

 רעװאלוציא־ סון קװאל צום אפעלירעז צו
 פארבאהאלמען לינט װאס ענערגיע נערער

 דער צו םאלק, דעם אין דרעמעלט און
מאסען. די pc אוםגעדויד
 װערט װאס אקם, אוםגערעכטען יעדען

 הײנטי־ דער אין בזהאנגצז טאג־טעגליך
 סארצײ־ העיװאוד האט געזעלשאסט, נער

 באשולדיגוצגס־אקט א אלס זיך בײ כענם
 אזנ־ סיסטעם, שוידערליכער דעד ועגען
 האט ער און לעבען. סיר װעלכעז טער

 כדי סארצײכענען, דאס אנדערע נעהײסען
 געגעץ קעטםען צו םארגעסען גיט זאל פען
 גע־ גײער א פאר און סיסטעם דער אט

<$בענם־פארם. נײער א סאר זעלשאסט,
 סלעגט — סרײהײט, די דינען םוז םען

 און זיח נים ואל דאס װאו — זאנען, ער
 טאר מען נעפינען. ניט זץ־ זאל פעז װאו
 צייטװײליגען א pc םארלירעז ניט זיך

 א שונא, א װאס דערםון אדער דורכפאל
 טריאום־ ארבײטער־סלאם, סון םאררעטער

 ארונ־ ניט טאר ^ען ;צײטװײליג פירם
 אלע ערד. דער צו אויגעז די טעריאזען

m בלויז זײנען ארבײטער־קיאס נעגען 
 אונ־ םוז סאםיטאליזם דער ; צײםוױילינע
 ער כדי ווערעז, אטאסירט אויפהערליך

 דער אום װערעז, געשטירצם ענדליך זאל
 געניסען קענען זאל פראדוצירער אםת׳ער .

!ארבייט זײז פון סרוכט םולע די
 וזעיװאור האט נײגונג באזונדער א

 פאליצײ דער םיט זיך רײצען צו געהאט
 דעם אין באדעבאטים. די שרעקען און

 העײ װען ,pc 1912 סטרײק לאורענסער
 שרעקליכען דעם דערזעהן האט װאוד

 אוים־ ער האס סטרײקער, די פון עלענד
 טראנספארםירען צו דעם״פלאז נעקלערט

 יארק, נױ קיט יאורענס pc <דנדער די
 װאו שטעדט, אנדערע און סילאדעלסיא

̂ילעז זײ  דערוױײ םיט װערען באזארגט ז
 בא״ םעגליכע זײערע װאו הײמען, <יצע

וחנרען. באםרידיגט זאלען דערפנישען
 א געםאכט האם אקם דאזיגער דער

 אםעריקאגער אויס׳ן רושם שטארלעז
 גע־ שטראם א האט זײטען אלע pc סאלס.

 װי סטרײסער, די םאר נעלט־שטיצע טאז
 צײ־ די שפײז. שוכװארג, קלײדער, אויר

ם אויםנעחױבען האבען טומען ר ו  ;א
 איגע־ .זײנען פראטעסט־סארזאםלועעז

 בא־• איז חאננרעם איז ;געװארעז האלטעז
 אונטער־ צו קאכױטע א געװארעז שםיסט

h אורזאכען די זוכען  pcדאס סטרײק. ןם 
 די י1אוי שחנק א אנגעװארסען האט איץ

 םעחר האט יאליצײ די און באלעבאטים
 pc ?ינדער די געלאזעףארויספיחרען ניט

, שםאדם.
 גפ־ העױואוד חאט טאקע דאס און
 די אױםחנגען ;עוואלט יואם ער װאלט.

 גע־ ער סאט אגב און םײנונג עפענם^כע
•א־ דמר םים רײצען זיך אביסעל װאלט

<יצײ...
 אײנםאל חײגט. װי דאס געדענ? איד

 םאכדםיטינג א נעווארען אפגעהאלטען איז
 יע־ וחנן םלחםו^ דער »ן צײט דער איז

 ארױסצוחנדעז געחאט םורא חאס דערער
 שםאסגע־ חאט םיטינג דצר װארט. »

 19 אין חאל, װ. װ. א. דעם איז סונדען
 םיטינג דעם צו - שיקאגא. סםריט, טרו•
 װאם חאחנן חנםעקטיץוס געקוסצן זײנעז

 באםערקענ״ ואגען. אזויגם ורעט העױואוד
 חעיװאוד חאם םטײדזש, סוג׳ם זײ דינ
אויוי ויי םימ רייצען «ז אננצחױמק זיד

I זגיגחמ ““ I M
uem

 אז קלײן, אזוי דעםעהטיװס, פידזשענס״,
 דעם איז ארײז קענעז זײ pc צעהגדליגע

 קליין װי דאר גאדעל. א pc אױעוײעכעל
 ניטא פלאץ קײז זײ סאר איז זײגען, זײ
 אין זיצען דארםעז זײ האל. איז אך

 שוין זיך געפינען זײ אז נאר דזשײל.
 אנ־ װעניגסטענס אם ײ1 זאלען דא, יא

 pit אויערען פארשטאפטע זײערע שטעלען
 איך ײאס הערעז איז פהע עדומ זײערע

 צו עפעס זיך װעט אסשר זאגעז. צו האב
 צײט דער םיט pk צוסלעפעז זײ־דאר

 חבר׳ען צו זײז װערט אפשר זײ ײעיען
ארבײטער״. מיט זיך

 זיך ער האט רײד אזעלכע מיט אט
 ד.אט ער און םאליצײ דער םיט גערײצט
געהאט. הנאה באזונדערס דערפון

ארבײ־ צו אנגעפאנגען זזאם העיװאוד
 אין געװעז איז ער װען םיעס די איז טעז

 איז פאטער זײן אלט. יאהר אכט גאנצען
 לײבאר״ אװ ״נײםם די אין טעטיג געותז

 אן קינדװייז סון העיװאוד האט אזוי איז
 דאס און ױניאניזם, םיט אנגעשמעקט זיך

 ערשטע די א'הם אין אנטװיקעלט האט
 לעבען. זײז איז םריט זעלבסטשטעגדיגע

 אױף געהאט האט מײנעי־לעבעז דער
 אי — אײנסלוס אנטשיידענעם אז איהם
 גאנ־ זײן אױף אי כאראלטער, זײז אויף
 pc אײנדריקע די וועלם־אנשויאוע. צער

 דמןובעז םײנס די איז קינדער־יאהרען זײנע
 אויף אײנדרוק שםארקען א איבערגעלאזען

 דא־ דער און קאפ, אינטעליגענטען זײז
 סאר־ נימ תײנםאל איז אײנדרוק זיגער
געװארען. .װישם
 האט ער קירכע, די געהאסט דזאם ״ער

 צבועצסטװא, בירגערליכע די געהאסט
וננ. און רכילות  עפעם איז ער אונטערדר̂י

 דער אויף געקומען עקשנות םיט װי אזוי
 רעװאלוציאנעישר הײסער זײן װעלט.
 סעכעל. א װי געזידט תטיד האט גײסט
 םשרות שום קײז מאכעז געקענט ניט האט
וױרהליכסײט, דער םיט

 םלעגמ װ.) וג (א. ״װאכלי״ א ײעז
 גײםט, רעװאלוציאנערען אין װערעז שװאך
 אח אויסרײדען העיװאוד איהם סלעגט

 םװן קאםןי אמאליגעז דעם pc דערמאנען
 •הײדענ־ דעם געגעז קריסםען ערשטע די

 הא־ אידעאליסטען ־הײפעלע א װען טום,
 םסירת־גסש, פיל אזוי ארויסגעװיזען בען
 נײעם זײער סאד באגײסםערונג טיפע אזא

 אמ נעזיגט. ענדליך האבען און גלױבצן,
 זיך זאל מען געװאלט העיװאוד האם אז^

 װעל־ אויף װ״ וג א. דער פאר זײז מקריב
 האסנונג, גאנצע זײן געלעגט האט׳ ער כער
 װאס אמאגיזאציע די זײן עם וועט זי אז

 שקלאםע־ ע^אנאםישע די אפשאפעז װעט
אםעריקא. איז רײ

איז איז עס אויב  א געװען װ^ס־
 פארקערםערט זיך אין האט װאס פענ<

 העי־ נעווען דאס איז ארנאניזאציע, אן
 העיװאוד געװען איז װ. װ. א. די װאוד.

וג ײ. א. די נעווען איז העיװאוד און
 נעשיכטע די געשריבען איז בלוט מים

pc אינדוסטריעלע די — װ. װ. א. דער 
 װ. װ. א. וועלם. דער pc ארבײטער

 גע־ ארעסטירט נאר ניט זײנען מיטנלידער
 גע־ און געהאנגעז געטויסעט, .גאר װארעז,
 מעםבערס װ. װ. א. *געװארעז.9לינכיט
 בא־ זשענאכץ און סםאלע מים זײנען.

 געװארען באקלעפט אח געײארעז שםירט
 זײ־ מעסבערס װ. װ. א. פעדערען. סיט
 געײארען, געשםיסעז און געשלאגען נען
 געקידנעפט זײנעז מעםבערם וג װ. א.

 זײ געװארען. ארויםגעטריבען געװארען,
 גע־ אין נעװארען ארײגנעװארסען זײנען

 דארטעז געװאחון געהאלטען און סענגניס
 אסט איז אײגענטום זײער װאהנזין. ביז

*p זײערע און געװארען כארױבט זײ 
 געװא־ געשטערט רעכט עיעםענטארסטע

 שױדערליכחײםעז אלע די אט און רען.
 צײ־ סארשײדענע צו אליח העיװאוד האט
לעבען. אין דורכגעםאכט טען

 געמײנט האם גאםען .העיװאוד׳ם
 גלײכהײט, ברידערליכסײט, אויסקלערוגנ,

 רעװאלוציאן. . . . אוז עמאגציפאציאן
 די געםײנם האט העיװאיכ סורצען, אין
וג וג א.

גע־ העטואודץ בײ איז רעװאלוציאז
 פראגרע&. pc זשעסט מעכטיגער דער װען

 כײ געװען איז ױניאניזם אינדוםטריעלער
 רע־ pc יאנצער pא שווערד דער איהם

 אינדוסטריעלער גרויםער סון װאלוציאה
 געסאדערט האם העױואוד און אײנהײט.

 אײ דער צו ליבע •לאמאנישע בלויז נים
 ■רא־ סאםןי, געפאלערם האט ער דעצ,

 אנשטתנגוע אויםריכםינע און פאגאנדע
איחנע. דאזיגע די דורכצופיהרעז

 זיײ אק איז ױניאניזם אינדוסםריעלער
 דעם pc םאראל נײע די געוחנז אויגען נע

 pc געשפענםם דער pk ארבײטער״סלאם
 אז געגלױבט, האס ער בורזשואזיע. דער

 די מענען סעלד עקאנאםישעז אױס׳ן בלױז
קלאם. א אים סאראײניגם זײן ארבײםער

 גצװײ א באויצט אינדוםמריע דער אין
 דער —־ ארבײםס־םצנש יעדער סראפם סצ

 אזיאט, דער נירגער; ניס־גאטוראליזירםער
 וועדען צו םעגליכײם די נים חאט וואס

c וואם קיגד, דאס ;געגער חנר ;ביתער 
*v צו געקומצן גים גאד m לעגאיען
*M n n v j •ײי־

 ;אד עקזיסטױט םרויעז־שטימרעכט קײן
 ײאס ארבײטער. צאחל נרױסע די pk ניט,

 ניט אורזאבען פארשײדעגע צולינ האבעז
 איז זיד באטײליגען צו םעגליכקייט די

 זיי״ װאס די אלע — קאםוי םאליטישעז
 קראסט א־ באזיצעז לוין־ארבײטער נען

 זײנען ארבײטס־געבער די װעלכער נעגעז
 גע־ נאר װעט קראפט די אויב הילפלאז,

 כאנוצט רעװאלוציאנער און װיסענהאסט
קלאס. א אלס זײ pc װערען

םלע־ ארבײטער די צום אפילס *זיינע
 פאל־ דער פון כאראקטער djn טראגעז געז

 ארכײטער־ צום זײנער װענדונג גענדער
 באריהם־ דעם םון סטיל דעם איז קלאס,

 :װהיטפאן װאלט פאעט אמעריקאנער טעז
 קינדער און ®ױיעז איז מענער אלע, ״איהר
pc ,ארבײט

 !צװײטען דעם אײנער באגריסט
 שװארצע װײסע, א האבעז זועלכע איהר,

; הויט געלע אדער רויטע ברוינע,
 געװארצן אנטזאנט איז עס װעמעז איהר,
;לעבען םון זוניטײז די
 נעװארעז אנטזאנט איז עס װעמען איהר,

;ליבע
 גע־ ניט קײנמאל האבען װעלכע איהר,

;אונאפהענגיגהײט סון װאוסט
 אין לױךשקלאפ^ן זײנעז װעלכפ איהר,

;מארק
 דרעהען עס בלוט־טראפענס װעמצס איהרך
;אינדוסטריען איע םון רעדער די
 װערהײזער די אז םילעז עס וועלכע איד.ר,

; װעלט דער םון שפײכלערס און
 אלע םעגליך געםאכט האבען װעלכע איזזר,

ן ערסינדונ;ען
 רעסורםען די נעהאט האבעז וועלכע ״אי.הר

 pc מאשינען די pk ערד דער םון
;<זענט אײעיע אין פראדוקציאז

 צו געצװאויננעז זײנען וועיכע איהר,
 װעלם א איז חונגער סון שטארבען

pc רײכטום —
 אוועסלאזען pk אפשטעלען קאנט איהר

!ראד יעדעז
 אנט־ רעװאלט אין אויפשטעהן מוזט איהר

 האר׳ס אונמענשליכען דעם קעגעז
י םםשלה

 יעדע רײכע די pc אפנצמצן מוזם איחר
 !ארבי^טען צו קראסט די אחוץ מאכם,

 צום שאדעז א דאס פיהלען, םוזט איהר
̂גז  pc אלע צו שאחןן א איז קלענסט

I קלאס אײער
 אײנצעלנע אלס דאס וױסען, מוזט איהר

 אונ־ די סארםײדען גיט איד.ר קענט
 מאטערנישעז, pk גערעכטמסײטעז

!געליטען האט איהר וועלכע
 קינדצד סרויען-און איז םצנער א איהר,

ארבײט, סון
 צו מאכען םווי א אײבינ אויף קענט איהר
 האט הלאס אײער װאס אונרעכטען די

ן איבערגעטראנעז
 אלײז, זיך סאר דענקעז נאר דארפם איד.ר
 אליין, זיך םאר חאנדלעז נאר דארסט איהר
 אינטן־ די אין האנדלעז נאר דארםם איד«ר

;קלאס אייער םון רעסען
 איהר װי ארגאניזירעז, זיך םוזם איהר

 !צוזאםעז — אר׳בײט,
 צו קוסעז װעט סר\יהײט אינדוסמריעלע

”\ אלעמען
 גע־ אויך האט העיװאוד ד. וױליאם

 אבער אסציאז, פאליםישער אין גלויבט
 איז אקציאז םאליטישער אין גלויבען זיח

 אוםל. אײגענארטיגעז אז אויזי געוועז אויך
 צי־ קורצע א אימ*רגעבעז דא וױןלעז םיר

 נעהאל• האט ער װאס רעדע, א pc טאטע
 •jn טען21 דעם ױניאן קופער אין טען

 ״סא־ :םעמע דער אויף ,1911 צעםבער,
 ארבײםער־ דעם pc האפנוננ די ציאליזם,
 א pc בײשפיל א ברענגענדיג הלאס׳׳.

 םעדע־ וועסטעח די װאס סוילען־סטרײק,
 אנגעםיהרט זזאם מײנערס אװ רײשאן

 אײד אום מאנטאנא, קריס, קריפעל איז
 ארבײטס״ אכמ־שםונדינען אז צוםיהרעז

 ער זאנט װײדזש, מינימום א און טאנ
:אזוי אנדערעס צװישען

 אויך גלױבעז םיר אז נעדענקט, ״אבער
 האבעז מיר pk אקציאן פאליטישער אין
 אײנעש געהאט סטוייייה םונ׳ם צײט איז
he אויםערװעהלם איז װאס סלאס, אונזער 

 שטאם, םון גאװערנאר דער אלס געװארען
pk אום מיליץ די ארױסגערוםען <זאט ער 
 האט ער און םײנערס, די באשיצען צו

 דאס שעריפס, דעפױטי די צו געזאנט
 װעט אויפלײזען נים זיך וחגיעז זײ אויב

 רע־ אויף װי זײ אויןי שיםען תײםען ׳ער
 ווארום אלזא, פארשטעהט, איהר מיאן.

 מיר ? אקציאז פאליטישער אין גלויב איך
 קאנטראל דעם האבען נאך אזוי זועלען
 קען רענירוגג די װאם מאכט, דער איבער

 נעברוי־ ניס ולעלען מיר אבער געבען, אונז
 אוץ אויסצוהאלםעז אום געװאלד דיוע בען

 אום נאר סיסטעם איצםיגער דער חעלםען
H געברויכען צו אנשטאט שםירצען. צו 
 4•ד העלםעז צו פאליס דער pc מאכס ד]י

 געברוי״ איהר םיר װעלען טטריױדברעכער,
 איז דאס םםרײקצה די חעלפען צו מנן
 פאלי־ pc זזאלט און געח איר וױים וױ

 ווארום גרוגד, דער pk אקציאן. םישצר
 םאכען צו אום קאנגרעם איז דט נעח איך

 ארבײםערמןלאם, דעם חננירצז צו געזעצע
 פיים *רבייטעז ארבײטער די װײל איז

 א עפעס װי םאי יעדעס אוז םאשינצן,
 גיײר זיך צנדערם געדאנק א חאם סננש

p די n o, םען אויב גים, ייס1ו איך און
nm \n m  pm pk חאס

. . ־ י 'י ־ * \ ג .-Hi

 םאשינעז״ די מיט טרים חאלטעז זאלען
T ע;דערען װאס t• נאד ׳וױיס איו און 
 סאציאליזם דעם אונטער ;עזעצע : װאס

 •jn צו אום װעדען געפאכט גיט װעלען
 ״ צוסיל חאבען פיר שו[[.2נ*?( איבער גירען

 1א איצט פון און איצט, געזעצע דיזע פון
 אײנ״ די פרײה״ט ביסעל א םיר וױיען
 וױלען פיר װאס רעגירוננ, סאדט ציגע

 נאר וועט װאס יענע, ז״ן וועט האכען#
 אינדוסטריע. דער פיט טאן צו האבען

̂רט אגדער קײז איעס. דאס  רעגײ ס״י
 וױרקייכ־ א זײז װעט דאס אח !ו־וגג
 אױד נאר ׳שאפ יעדען אין גאר :יט קײט
 םודצײ די פוגיציפאריטעט. יעדער איז

 pc טײי א װערען װעט איײן פאריטעט
לעבען״. אינדוסטריעיען דעם

 אור- פ« העיװאוד איז באװאןסט, וױ
 פאר פריזאן יאהר 20 צו געװארען טײיט
 אויסגעהאלטע־ שארסע, קלארע, א נעפעז

 ער מלחפדז. דער נעגען שטעלוגג נע
 די פאיען £אר.לאיען געטאדעלט װערט
רוסיאנד. סײן אנטלויפעז און בײל

חעי• אז זא-עז, איר וױל ערשטענס
 א pc סארשפרעכען א געהאט האט װאוו־

 די אז םענשען, סארמעגליפען נאהעגטען,
װערען. באצאחלט װעט בײל

 געהאנדעלט ניט עד האט צװײטענס
 עס װער איבערצײגונגען. זײנע געגען

 אז וױיס, איהפ מיט נאהענט געװען איז
 סאר־ א ראטען אלעמאל פלעגט זזעיװאוד
 ארליסצר׳ זיך פאליצײ דער pc פאיגטעז
 ער מיםיעז. אלע טיט פריזאז סון ירעהעז
 ״אײן :ארעסםירטען צום זאגען פלענם

 פיקע״ צו סרײ, דער אויוי ארבײםען טאג
 לוטפיגעז דעם pc פאבריל א לעבען טעז

 ווערט מער זאט1געזינדעל באלעבאםישען
פריזאן״ איז סארטירער א זײז יאהר א װי

 pK קראנק צײט יענער צו זײענדיג
 .אײנגע״ העױואוד וזאט צובראכען, פיזיש

 איץ *ז איסטםאז, מאקס סיט שטימט
 רוס־ נײער דער אין אקטעויטעט יאהר
 אױסמד איהם זיך חאט עם װאו לאנד,
 סאר־ װערם לעבענס־םרוים זיק אז װיזעז

 רעױב־ אינדוסטריעלע אן pK װירקליכט
 ווערט מעהר האט אויםגזעויט, װערט ליק
 טור- קאפיטאליסטישער א אין געהז צו וױ

 א אין זיכער וואלס ער וועלכער איז פע.
געשםארבען. צײם סורצער

 אץ אפגענארט ניט זיך ער האט W״
 וועחנן באװיזעז וועט דאם רוסלאנד?י

 לעצ־ די האט ער װאס טאג־ביר, זײז דורך
 װאס גרוםעז, pc נעשריבען. צײט טע

 דערװײל םיר איז אפנענוםען, חאב איר
 ואוד91ח װאס אלעם, םין אז באװאוסם,

 ארײנ• געטאז, יאהרען זײנע אלע האט
 רוס־ אין אסטיװיטעט זײז רעכענענדינ

 וזארץ־וועהטאג בלױז איזזם איז לאנד,
 םרײס־ בלױז זיר סלעגט ער געבליבעז-

 אלס שיקזאל pc איז ער אז דערםים, םען
 אין ער נעװארען. אויסגעװעהלט קרבן

 אין און אײנזאם און עלענד געשםארבעז
 טעכטער, צװײ ?ײנצ נאו בענקשאפט

 געסלאכטענצ א האם ער האר וועםעס םון
 א pK אנדענס אז אלס געטראנעז קײטעל

 האט איבער, םיר גיט מעז וױ טרײסט.
 אז צײט, לעצטע די געפיהלט העיװאוד

 געױארען ארויסגעריםען וױ עפעס איז ער
pc נאטירליכער זײז םין װארצעל, זײן 

 םרעםדער א צו באלאנגם ער אז און הײם,
וױיט. העט װעלט,

 אן ײעגען זײן.חלום *ז מײנם, דאס
 רוסלאנד איז רעפובליק אינדוסטריעלער

 פארװירקליכט ניט בליס זײז לױט איז
 געסיהלט זיך ער האט דערפאר געװארעז.

 ׳ םרעם־ א אין װי אזוי דארט, אײנזאם אזוי
װעלט. דער

געשםאר־ איז העיװאוד ד. װיליאם יא,
 אין לעבען^אײביג וועם ער אבער בען,
 באווע־ ארבײטער דער pc געשיכמע דער
 םענש־ דער םיז געשיכטע דער אין גונג,

 גרוײ א געווען איז העיװאוד װײל הײט.
 זעל־ זעהר םרעםט מען װאס נשמה, סע

 העכ-. סאמע דער סון אידעאליסם אז טען,
 וועלכער אידעאליסט, אן ;פראבע סםער
 לצ־ גאנצען זײן אידעאל זײן צוליב האט
 די צו באיאנגט העױואוד נעליטעז. בען

 נשמה, און גײסט סון זזעלדען גרויסע
 קײן געסינען געקענם ניט זזאבען וועלבע

 נעזעל־ נעװעהנליכזו די אין פארגעניגען
 גע־ האבען איז סארצונ*!, שאסטייכע

 נליקליכער איז גערעכטער א םון םרוימט
מעגשחײם.

 »לע םמ םעהרעטארעו לע8 צו
ארגאױזאציעע אידישע

 נרײט טעאטער סונםם אידישער דער
 דאס לכבוד קאנצערט נרויסען א צו איצם

 די טעאםער, םיטי דעם סון איבערגעמען
 אלע םעאטער. קונסם דעם pc הײפ נײע

 וחנל• ארנאניזאציעס די פון סעקרעטארען
 בעגע• ויסטpגע לאננ יאהרעז האבען כע

 אלע אויך װי טעאםער, סונםט איז סיטם
 םאד־י זימען ווציכע ארנאניזאציעס, די

 קוגסט pc אלבײם דער איז אינמערעסירם
 ארײנשימן געבעםען זײגען מעאםער,

 צײםוױי־ איז אדדעסען אח נעםען זײערע
 174 — םעאםער קונסם pc אפיס לינעז

 אט*9 וואיריד אף מיי צוחנגױ, םעקאגד
ק ט^ײגדזש אנ  w אח נ

*ײ וטנט לאדוגג

* 'a



 pm DP'niD 1איח חאט pro pm דימננ
̂ורבע נימנז pm dm זי imp סיביז/  געמם

PM * סאר- די צוױמען כאטע שטיטע 
פעידער. וױםטע שנייטע
 אלטזן די דער^נחיט. אץ• האב אזױ

 װיג• pM שםיל געשטאנען איז וואט םוץי
:1טא שיטשע M וױייע אלע םלעגט קעל

!אנא1מא א —
 אױגען די p* גןייײאו צװײ־ די בײ
 םעגער די און טרערען גע^טאגעז זײגען
 חאכען זײ םארטראכט.. געװען זײנען
 איחר pm איעקוקען זיך גענוסען װידער
 געחאט האט װאס דער און אםיע1םאטאג
. :געזאגם חאט װאנצעס שװארצע לאנגע

4•ףנצעסי m װי שעחן איז זי —
 מען װאס געהערט דאר האסט’ דו —

 M באםערקט יהאט דערצעה^ט, דא וזאט
 •ריגץ׳ס * געוןען דאך איז זי צןוײםער,

טאכטער. *
 וױ מעהר געזעסען נאו זײנען מיר

m די האט דערנאד גערעדט. און שעה 
 בײנק. צװײ אױף אויסגעבעט םיף אלטע

 אויפ״ אםאל םיט זיו איך האב נאכט כײ
 הא־ װאס שטימען, דערהערט און געכאפט

 דורכ׳ן דרויסען םון דערטראגען זיך בען
 גערעדט האט' מעז םענסטער. אפענעם

 זיך האט שטי׳סע גראבע א און כעס מיט
 צוהע״ גענוםעז זיך האב איך געזידעיט.

 כין איר אז פארשטאנעז 1באל און רען
 נאר גנבים. באנדע א צו ארײנגעםאילעז

 כע״ באהאנדעיט מיר האבען זײ װי אזױ
 װידער איך בין לײט, עהריליכע וױ סער

אײגנעשיאפעז. רוהיג
 פאנאג״ האב איך װען מארגען, אױו*

 בא־ איך האב טארבע, מײן דערגעבתדען
 נאכט די םיר גײ חאט מעז אז מערקט,

 העכד שװארצע סאטינאװע א צוגענומען
 מיט אויםנענעהט געװען איז װאס דעל,

נים״ םיד •״םארגעם בלימעלאו בלויע

 וײ אז-פאר און םי<יאגען םאראן נען
 טורמעס, יון •אליצײ די דאס טען דארף

 אזוי. געחײסען האט אילײן גאט אז און
 בײ און אומעטיג געװארען איז איהר און

 אײנשלאםען. געקאגט גיט v האט :אכט
 איחר ביי געזעסען איז dm א^טע די און

 זי איז שפעטער און םארזארגטע. א בעט
 האט שטאדט-און אין געםאהרען וױדער

 באר־ קינדער ארום געהען עס װי געזעהן,׳
 בעםען און װײגען איגעריסען, און װעס

 זי און גיט. זײ גיט הײגער און כרויט
 ראס איז פאמואס געטראכט אילץ האט
 געשיאםען גיט נעכט די דורך און אזוי
 םארזארג־ א געזעסען איז אם אילטע די און
 עס איז אזוי און געטאן. תםילה און טע

 און אויסגעװאקסען איז זי ביז געגאגגען
 שטאדט, איבער׳ן געחן אילײן געקאנט האט
 נײע מיט ;עםראםען זיך זי האם דאן און

 ערקלערט אלץ איהר האבען װאס מענשען,
 אנגעצונדען זיר האט הארץ איהר אין און

 איז זי און אײגענע איהרע צו האם א
 ארבײטען אװעק איז און זײ םון אנטראםען

 אונטער* ארימע מיט םאבריקען די אויף
און שטאלץ זײ אין יועקען און דריקטע

שםחח םילא ;עווארען ער איז פאטעריאגד,

ײ ןועסם דו קום, —הא:ם.  *י ru נ
 געח •םריח מארגען און שלאפען :אכט

װעג. דײן סיט װײטער זיך
̂ען מיר איז מאן דער  געװארען. געפעי

 גרויסער p?« אין געווען איז גוטעס עפעס
 איף ■גים. אפענעם און פינור שםארקער

 נאך זײנען סיר און געדאנקט איהם האב
 װי זיך צוגעהעדט און געשטאנען װײיע א
 מאכט און לירעל םאילקס א זינגם פאיצ׳ץ א

̂־ קונצען. אלערינײ םיט נאריש זיך  דעו
 דער און צוגעםאילעז אוועגד דער איז װיי̂י

 טיט באמיכטען הע< זיך האם פאאץ
 סיר םײעריצאך. עילעקטרישע םיילםארביגע

 דואט ער און טוב ױם דעש םארגאזם האבען
 שטיבעל pn זיך. צו מיך.אװעקנעפירט

 ילע־ שםעדטע^ הינטער׳ן געשטאגען איז
 שטוב. אח ארײן זײנעז סיר װעג. א כען
 באגענענט אוגז האט םרוי דיקע איםע, אן

 און פנים אוים׳ן שםײכעױ גוםעז א מיט
 מע־ איבעריגע די זײגען װאו געםרעגט,

 םארטיג. באיצד איז עסען דאס װײי} נער,
 איז הויז די ארוםגעסוהט. זיך האב איך

 םטע־ היילצערנע א •מיט ארימע, אן געװען
 םיטען אין װענם• םארפלעקטע איז ליע

 פראסטער לאנגער א געשטאנען איז צימער
 א אין זיעמן. ךי בײ בענס מיט םיש

 געהאנ־ איז ראם שװארצער א איז װיגקעיצ
 גאריבאצדי פוז פארטרעם גרויסער א געז
 א 'עפעס םח איגאנע אלטע אן ארן

הײצעען.
 אגגע־ םארטדאכט םיך האט םרוי די
 איך װאוהין געםרעגט, האט זי קוקט.

 דערצעהאט איהר האט זון איהר און געה
 םיר וחגגען געוואוסט האם ער וואס אילץ,

שלא־ נאכט די װעל איך אז געזאגם, און

 בע־ פרײען, א םאר לןאםוי צום זײ רופעז
 געװען איז זי װי אזוי און לעבען סערען
 באצוײ אלעמען זי םלענט שעהנע א זעהר

 זיינען זײ און מענער, און פרויען בערעז,
 איץ. אויף איהר סיט געהן גרײט געװען

 רײדען גענוםען םען האט איהר װענען און
 איהר האט פאליצײ די און שטאדם אין

 אנטלאפען זי איז ארעסטירען. געװאיט
 רוסיאגד איבער װאנדערען גענוםען און
 פון םיאם דעם אנצינדען אומעטום און

 םון איינעם דערשאסען האט זי ביז קאמף
 אום־ האט װעלכער פאסי^יע, קײזערליכער

 רעזואיוציאנערען. ױנגע סך א געבראבט
 צום םאר׳משפט איהר מען האט דאן אוץ

באגנא־ א געקוםען איז דערנאך און טויט

 האט און קא;םערענץ דעם םון טאטען
 זא• זײ און אקטױױמעט פאר אפעאידט

 םיטינג דעם צו מאסעז pא קוםען ילען
pM זזויז. אפערא םאנהעטען

 בא• זײן אפלאדירט האט עוילם דער
 באריכם דצם אפלאדירט אויך און ריכם

 יױט און *ד^לעגאטעז, אגדערע די פון
 די וועיען םיטינג, דעם םון שםיטונג די

 טיט זיך ארײנװארםען ם׳גםבערס לאהאל
 אקטױױםעט דער אין איבערגעבענהײט

, ױגיאן. דער םון

 אלגעםײנעם באזוכטען גוט א בײ
 אפ־ איז 2 ילאקאל םון םיטיגג סעמבער
 איגטערעסאנטער אז נעװארעז געגעבען
 ע5אי קא;װענ^אז. דער םון באריכט

 דעד פון באגײסטערט גערעדט האבען
 קאנסטרוקטטוע די• םון םאראײניגונג

 און אינטערנעשאגעל .דער פון קרעםטעז
 אז . מײנונג, די אױסגעדרמןט • האבען
 װע־ אױםגעלעבט ױניאז די װעט איצט

ארבײט. ױניאז טאן און רען
 םון רעדעס די אין אויך מאבען עס

 פארדא־ הײן געפעלט ניט דעאעגאטען די
 פאאיטײ פאר די געגען װעיטער םוגגס
 טאיעראנץ געװעזעגער דער פון שענ$
 די שוגא. צום איבערגעהן פאד גרופע

 אױף אז באדיכטעט, האבען דעאעגאטען
 גע־ זײ מיט מען האט קאנװענשאן דעד

 זײ צו הדי^. משורת אםנים ךאנדעאט
 טאאעדאנט. געװעז װירקאיו טען איז

 םארבינ־ געחאט שוין האבען זײ אבער
םריהער נאך םון שוגא דעם מיט דונגען

 נאך ארײן זײנען שפעטער װײאע א
 רוײ םיט םײדאאך צוױי איז םענער פאר א

 און האאז אוים׳ן קאראיעז גיאיגע םע
 װי די pM אײנגעםאאכטען באנדעז באויע

 געװען זײגען בײחג האר. שװארצע פעך
 אנגע־ גאײך און שעהן, און שסארק ױנג,

 םיר האבען זײ נאר װי לאכען צו הויבען
 שוואר־ גרויםע די סים מאן דער דעדזעהן.

 און זײ אויף אנגעשריען האם װאנצעס צע
 געזעצט שטיא זיך האבען םײדלאן די

. י םיש• צום
 א און עםען דערלאגגט האט אאטע די

 חא־ םעגער די זוײן. םיט קרוג גרויסען
 אוגטערגעטראגען מיר װײלע אלע בען

 האב איך עסען. געבעטען און גלעזער םולע
 ריײ םארװאאט זיך האט פיר געמרונהען,

 דערצעהלען געגוםען זײ האב איך און דען
 גיײ האבען זײ װאנדערוגגען. מײגע םון

 װײצע אאע אוז אײגגעהערט זיך געריג
 קינדער זוי םראגען, נאאװוע געשכדגלט

 האט דערנאך טעשה׳לע. א הערען װאם
 זאא איר געבעטען מענער די פח אײגער
 האב איך רוסיאנך. םון דערצעהלען עפעס

 םיינע םון פאםאנראפיע א געװיזען זײ
 רעװא־ רוסישע באװאוסטע באקאגטע, א

 pH געשםארבען איז װאס לוציאנערקע,
 ארוםגערינ־ עגג םיר האבען זײ סיביר.
 הויכע קליידער, בוגטע זײערע V* נעאט

 פגים׳ער. אפגעברעגטע מיט שםארהע, און
 גצ־ האבען אינגסטע, די זײ, םון צוױי

 די םײדצאך. די ארומגענוםען האאטען
 װיגסעצ א pH געשסאגעז איז םרוי אאטע

 צוגע״ זיר און שאטענם איז אײנגעהיאט
 דערצעהאען אנגעהויבען האב איך הערט.
 האט װאס רעװאאוציאנערקע, די װענען

 און םאאק םאר׳ן לעבען איהר אפגעגעבען
pn .וואונ״ גרױסען דעם אין םרײהײט 

 איז^געבארען זי וואו #פאאאץ דערבארען
 ארי^ נים נוים די קײנםאל איז געװארען

 צױבער א pn וױ נעוואקסען איז זי אה
 אז נעװאוסט, ניט לאנג האט און וועאם

 חונ־ און *ומגאיקאיכע פאראז זײנען עס
 װען אײנםאל, און ערד. דער אויף גערינע

 איו םײמאע, היבשע א נעורען שוין איז זי
 פריח־ pm ארױסגעםאהחןן איתר פדם םען

 זי ד.אם דאץ pn שטאדם איבער׳ן אינג
 מאן אוימעדארכמן אלטעז אן דערזעהן

 שטעהט ער וױ קאײדער, אפגעריסענע אין
 אויסגע־ אן םיט גאס פוץ ראג אױם׳ן

 שטי״ א אויף בעט און האגם שטרעתטער
 הויכער גראבער א װי און בתים קעא

 אגגעהויבען אזן צוגענאגגעז איז פאאיםםאז
 דער בײ הארצען, 1אי איז שלאגען. איהם

 םאא ערשטען צום זיר האט םײדעאע,
 וועאכע פאר ידי צו רחםנות א דערוועקס

 נע- םקריב דערנאך אעבעז איהר האם ד
 די בײ פרעגען געגוםען האם זי און ורען.

 טאע״ װאס אײגעגע, און םדײנד ארוכױגע
 װײא קושעז, און האצזען איתר תםיד גען
 םארװאס שעהג^ א זעהר געותן איו ױ

 אל־ חגפ געשאאנקן פאליסכמה דאו חאט
me pro. דערצעהאט איחר חאט נמן און

וואס

)5 זײם פון (יילוס י
 אינערליכען אן םיט צײט אוגזער רען

 שטרײט א םאר <ןוםט עס װאן שטרײט•
 טרײד-ױניאניסטעז, pc םאםיליע א אין

 םיר חילןי. םרײגדליכע אן מיר באטען
 םיר וױיא דיקטאטארשיפ, קײן גיט גוצעז
 םאכט, אונזער טיסברויכען ניט װילען
 געװארען. אגםארטרױט אונז איז װאם
 צו טשארטער א ארויס גיבען טיר װעז
 באקאײדען ױניאן, איגטערנעשאנעא אן

 מאכט. אויטאנאםישער טיט דאס םיר
 גרײט אײך זײנען מיר זועחרענד און

 אבער עם \ואאט העלםען, צו םרײגדליך
 םאמװאל־ א געװעז זײט אונזער פח

 םאכט אונזצר םיסברויכען צו טונגס־אקט
 דיתמידצן צו םארזיר א מאכעז צו אוז

̂וס אײר  אאעאירען טיר טאן. צו װ
 דער אויוי עעפיגען צו אײר צו אבער

 גצ־ דער םח אויםװעג אז קאנווענשאז
 םאר ווענ א געםינען צו לאגע, שאפעגער

 אינעראיכען׳ דעם םון םעטלםענט א
 צנם־ פעגאיך זיך קאן װאס שטרײם
 םארט און נים מענט איהר װיהילען.

 םיט םיטנעםענדי! פאהרען, אהײם גיס
 איהר צושסערונג. םח זאםען די זיו

 בא־ דעם םיט אהײם םאהרען םוזט
ערפילט האם^ איהר אז װאוםטזיין,

• *םאיכטען. אײערע

 מיו •ו ז*ונען איך װי< ׳עצום צום
 tm *ו6אײנ אײך צו גערעדט האב

 חאר־ םײן פיז םישעניש דער םיז עתםט
 נע־ במ איויאיך נ׳שםח. םייז פון צעז,

 אייזנר פון םרעחרען בי« געװארעז ריהרט
 וואם איחר וואם אויפגאטץ, הארציגער

T םארוימר איך נענעבען. טיר 'n, ײ 
 מװאל־ » בלײנען וועט זכרון םיין איז

 גרוי&ארטיגער דער םון אייגדרוק דינער
 רעם סון און אויפגאמ הארצינער און

 אי| מזזאם האב איך װאם פארנענמען
 וןייו םים tn«3 איך װאם םאםענטען, די

 <רם*מ אײך װינמ איך םארבראנם.
 1אי .אונטערנעסונמ), אייערע אצע אין
rxm אײד פארזיכער איד nw itP םים 

ארבייט חנר אין ארנאגיזאציע אײער

 ־b» נעװען זיינעז טײנומען ז״ערע און
אי! ה«:ט זײ םיט נעהן צו נעטאכט

•' _ האנט.
יואפיאן נ. םענעח׳טער דער

רעזו<• די יװעגען נאריכטעט אויך האט

 קאנװענשאנם םאליטישע 'ר
 אפגעהאלטען װעלען ײאם •

ױני טאנאט אץ װערעו
• )7 ?•יפ *ון <«לוס

 די ארבײםער. טױזענמ צװאנצינ און דרײ
 רעפוב־ איז שטאדט םון אדםיניסטראציע

ליקאניש.
 הויפטשטאט געװעזענע די ױםטאן,
רעפובליק. טעקסעסער דער פון

 סאנ־ דעסאקראםישע די װאו ױסטאן,
 טען26 דעם אנד,וילען זיך װעט ווענשאן

 זזאנדעלם װיכטיגער א זעהר איז ױגי,
 אויכ םיטי. קענזעם װי פוגקט צעגטער,
 ט5װעי גרעסטער דער איז סימי קעגזעס

 ױסטאן איז װײץ, װיגטערדיגען םאר םארק
 ״ספאט םאר מארק װעלט גרעסטער דער

 קומעז שיםעז טויזענם דרײ קאטאן״.
 צום ױםטאן םון אפ םאהרען און ארײן

יאהר. יצדען ים םעקסיתאנישעז
 קומען ליגיעס אײזעגבאהז פערצעהן

pm pnn .זי איז קאטאן, חוץ שטאדט 
 אין געהילץ םאר מארק הויפם דער אויך
 די זי איז צוקער אין װעסט. םאוט דער

 אין ארלינס.. גױ נאך שטאדט צװײטע
 וױכטינ- די פון אײנער אזיך זי איז רײז
מיסיסיפי. וועסט פון צעגטערס סטע

נא׳ איהר באקוםען האט שטארט די
 בא־ האט װעלכער ױסטאן, סעם גאך מען

 האט און מעקסיקא פון םעססעס פרײט
 שטאטען. די מיט םאראײניגט זי שפעטער

 שפעטער און •חנזידצנט געװעו איז ער
b םח גאווערנאר n .באפע^ע־ די שטאט 

i פון דונג n מויזענט. 256 איז שסאדט
 סיסי קענזעט pe זײנען אימיגראגםען

j& w e  2 5  p rm ן ו ו m ו o o r  p m ־ ־

 %י PM בעסגתן pm װאחא דעם פאר
pm in '^ o 'D גמגלימן יעחח 

PSre i םיס אױך איד-םאריאז n 
 srMBf&k מנםם# די און זעגוננ
אייער

*

ר ע נ

םטרײק־פידערשאפט מאדעדנע
t] קלאוקמאכעה אלטען אן

in װי גאכרעם n a חאט שרינס?י 
־־w באקאגט ארטיקלען יעסער 2 ״|יז
 םיט םאכער ססוירט איז לאוקס ױ כט1 י

o לאקאלס, די םון צוזאםעגשטעל תם n 
אינטערנעשא־ די pm נאארד רדטאינט

;Iw d חד יעחןן פון םוגסציעס די 
 אז באטראכט, םיך איך ואב פארטמענט,

 אביסעל אויך פארשטעח איד וױ
 איף וחנל ■יגגמײה ״טװארצע יד

 in לאקאיען, די אז צוגעבען, ױר2
אינםערנעשא״ וײ און רדכאא עאינט ד

 צו םונקציע m אויך האבען ױדאן יעל
 זײ rnםיה נויטיג, װען סטרײקס יופען

 באדינגונתן בעםטע רי אויף סעם^ען -וז
S i 1ע1טיטנלי די םון נונפטען.

 איצט, שוין װײסט 1איח וױ אזוי
m אינטער־ די >ייז כאאײ דזשאינט די 

ײפם,1סט אגטיחריען ארםעןד
i תרס/ר ih i ,סיוטגיי־ אלם אײך

1 i n  nc inאון 11באא זשאיגס i n 
ײי־ צו אינטעחגטי^ אינטעמעשאנעל,

in עס מעטאחח װאסערע חעז jm אג־ 
o rc m i אנ־ ײהס,1סט ען1ארגאניזי צו 

סעטיען״ אוז ױי םירען
 בײטער1א די װעז צײםען, אםאליגע

 טגע•1םא אזוי געװען ניט נאד זײגעז
 ײיײ זעחר נעװאוסט האבען און שו־יטעז

 האט סעטאחח, רעװאלוציאנעחג םוז ניג
 אסטען1• גאגץ א אויןי געטאן עס מעז

 צױ זזאט םען .1שטײגע שדידערשען
in 1שװעסטע די זאײענגערופען n i'P M 

 האט מען האל, גתיסע[ זעהר א איז
 אדחגסײ צו מגידים גוטע אייננעלאחגז

ױ עז1קלעה1ע עולם, דעם תז ײ.ו  זײ ז
 אורזאכעז יpm 1 שעפער, די אק לײדען
i אז pm אײרען, זיי װאחם n אײנ־ 
 לאגע י1 ען1בעסע1םא צו װענ ציגעו־

סאםף. און אײניגוננ1םא דורך נאר איז
 באגײסטערט זיינען 1ארבײטע די אױב •

 ים1סני די וואס שות1ד די געװא-ען
 נע־ עס מעז האט אפגעהאלטעז, האבען
 י1 וועז איז אפשטימוננ אן צו טמעז

 האבען אמײםעו• ־די pם מאיאריטעט \
 m איז ײסעז1סט 1פא געשטיסט

געװא^. ט1ערסלע סםרײה ״
iy װי גלײך i עײ םלעגם סטמית 

 זענליכע1■צ אלצ םלעגעז װעחגן, מלערט
m םאמעסעז חשבונות in i. חאט םצז 

 האם םען װעלכע םענשען, אויסנעקליבעז
 זיי ם^6בע די זיינען זיי אז נעדענסט,

 חאט םען פיהחח. ײס1סט דעם זאלען
 באשטיטט דעפאדטםענט יעדען אין

 צר זיר זאלען װאט ם^נשען, אזעלכע
i צו פאסען n ־1דא זײ װאס בײט1א

n םאן. פען n jK נעווען גוט זײגען 
חא־ מאנכע ?אםיטע, םיחעט דער זױן
iy אויסנעטוינט זיך בען i  pM •אתא 

̂ז  PM טײל אטיעז• אן קאםיטע, ניזײ״ע
 .אײן םיט וג, ?. א. קאםיטע, לאא דער

i םון קײנעם בײ האט מען ׳װארט י n 
 ם1םוע וויכטיגע י1 און קאמיטע סטרײק

װעל־ צו טען1פאספא קײן o:nDp: דט
ת טײ,1פא 1פאליטישע כער וועל־ צו 1א
 אײנצינע י1 באלאנגען. זײ שול כער

 םט1א1גע האט ־םען װאס אציע1רעמאםענ
 םײחיגקײט געװען בלויז איז האבעז,

ליכהײט.1עה און
 ווען צײט, רי געסוסען איז עס װעז

 נאך געווע^ט זיך ןןאבען באסעס די
 1םארנעשלא האבען און סעטעלמענט א

וועל־ 1אונםצ יציאנען1קאנ געװיסמ נעז
 האם *יס,1סמ Dn סעטלעז שעז מען כע

שוועס־ די צוזאםענגעתםעז 1וױדע סעז
 זײ imd האט םען pm 1ידע1ב און םער

 א■־ צום סעםעלםענט עם1 פארגעלײגמ
 אננעםען עס זוילעז זײ אויב שטימען,

גיט. .אדער
 1מעח מעז האט ײקס1סט מאנכע בײ

 עס וױיגיגעה םאנכע בײ און געװאונעז,
 נאך לױט געוחגנותט סאל םיל זיד חאט

in ניגסטיגע׳ די M אוכד אוסגינסטיגע 
 ןזאבען 1םי ט,1ו\א אײן םיט שטעגחנן.
 שניײ 1אונזע וףםיל םיל אזוי נעװאונעז

באנעכמ?. מנחענם חאם שכל 1ךעדשע
וואל״ די אין ניט״געפלױגצן זײנען 1םי

iKD ?ענם, in ארונ־ ניט 1מי זײנען 
 םיר תחתיח. שאול אין געםאלעז טער

 אס1 יק.1צו געגאנגען ניט קײגמאל זײנעז
 הא״ איטע י1 װאס ילאן m געײעז איז
 סטרײקס. םיהרעז צו עט1אנגעװענ בען

 עס עמע.1טא ניט 1אבע איז •לאן דיזצר
 יױ עמע1מא צײט, ^3inMo א יעצט איז

 יע- האט ױניאנס אלטע יP 1* ניאנס.
i n יוס.1 װעכענטליכע צאהלעז םט1א1גע 

 ארף1 אבער ױניאנס ערנע1מא יp 1א
 מען אז צאוזיען. ניט יוס1 סײז טעו

 אי־ טענשען ארױס םען שיקט געלט אחי1
 טמות תציל קה1צ מיט ינה1ם m בער

אכיסעל ?אלעקטעט מען און ױשקעס

 עט1אנגעװענ .אויך יעצט ט1װע עס
 באשאםען צו מיטעל ■ 1ערנע1םא א

 סעט־ זײ איז זײ אנצוםיײעז ײקס,1סט
 ־1םא אלטע, אלע רי מעגאיה אויב לען

 ־1א1 ען1מעטא פוילטע1פא שימעלטע,
 אויעעסארענײעט צעל1װא םיט׳ז םען

iy װ* זוערעז, i ר1 ״משה 1יהמטע1בא 
יקען.11אױס זיך םלעגט ביך

 ײ1אנ י1 אײרער מאגאטען 1פא א
 זיך, 1ענדיגע ־באסעס זײ מים מענםס

 אגענטעז פאליטישע ארויס מען שיקט
o און קלאוק איז. n i «אנצוציהען קעט1מ 
nn אן פליג א םון מאכען עולם,,צו 

ײזיי־ אז ״זײ ערצײלעז1 און עלעסאנט  ז
 t"p אז pm םעכטיג, און ?1שטא <עז

i איז םאגט n טעגען ניט זיי װעט װעלט 
 אז אויך זײ עױצעהלט1 מען כאזינעץ.

̂י צו עז1צוהע ניט זיו זאלעז זײ  בעי
 זײ צו praip וועלעז זײ ײעז טובות

 י1 װײל פלענער. ײשאן1ביט1א מים
 זײ בײ 1נא מײנען . טובה׳ני?עס בעלי

ה.1בפו די ען1אױסצונא
 זײ אז יג1םיהאע: ״1?אאו?מאכע די
 די װײא מעכטינ, אוז ?1שטא זײנען

 םאױ• זײ עס וואבען אגענטען פאאיטישע
 □n אם לױ1נאטי װארםצז ט,1זיכע
 די װעז בעאי־טובות. די םון פ^אז

i מיט םינ1שוי^םא ען1װע אגענטען n 
n:n:KEMiB אויזי םען הײבט ״בײט1א 

i אז אישו, נײע א n * סוז 1ארבײטע 
 עם צי יאחה כ״ז1ו1 צז1װע גט1באזא

 דאחי n״i ניט, צי ארבײט א1 איז
,, ינע?.1? מעז

 צו ל1שטא זעהר אפעלירט אישו אזא
 זײנען װאס 1אע1מײ אה אינגלעך די

 י1 אין י?ע1אמע נאך אײבעתעהומעז
 זײ ליגט עס יאהה 1דדיײםי אעצטע

 יאציעס1אפ1עסספ י1 זינעז אין נ*ד
 ליט־ י1 אץ געםאכט האבען זײ װאם

טיאך,1שטע וסישע1 און װישע
 יר nyuw אז זיך, פארשטעהט

in ניאן i'D, האבען זײ אז םיהלענתג 
 נעםען װאנט, שטאוײ^ג אזא זיך 1הינטע

i צו זיך זײ n צו ײ?1סט דעס ארבײט 
# תםעז״

 צי ס1מעםבע י1 ביי זיך ענען1אנפ
 נויטינ. .גיט איז ״סטרײ?ען זאל מען

 די מיט זיך רעכענט 1װע ערשטענס,
 ?1?אאו?םאכע שימעאטע1פא / אלםע,

in די אמאל נאך ?ענעז צװײםעגס, n 3 
 גאנ־ י1 און סטתיס, א געגען שטיםען

 טוט סכנח. pm שטעהט אוציעMװn צע
1יא א צוזאםעז חםט מען אזױ: םען
 אין געלעזעז אמאל האבמן װאס ים,1חב
^ א װי בוך א י  אויס, זצט שא• 1שנ

pm ותנען טישב זײ מיט זיך איז םען 
o n זעלבסאפארשטענדליה ײס.1םט 
i איז כאװײרים די ביי n ל א  פח א^

 מען רוםט .1טײע 1זעה ^ואלוציע
Dn ײ?1סט in^'D^D'iM אטען1סאל 
מײען...1א nװאאוציאנעn די 1םא

 רעוואלוציא־ א איז אס1 װי אזוי
in jr j אוים׳ן עס זיך אײנט ײ?,1סט 
p אלע אז שכא, rtvn o  iny:M^PMn 
i n ״ען1ווע באזײטיגט שאפט1ע1פיה du 

 זײנען זײ םעהיג װי אויס גיט מאכט
 זײ ערםא^הײט װיפיל 1צ1א געותן

 אונ״ םון נים זיײ זײנען ^ים באזיצען.
 ײערען. צונצלאזעז ניט זײ tnMD ועחג
 צז1טא האלם י1 איז לײםע1םשע אפילו

 קענעז זײ וױיל ,pn ניט אױך ?יי
עװאלוציא־1־1?אנם שירייטצז1פא גאך

ג י ם

:n y אגשטאט אנקעז.1גע M’VPMn n* 
 עגםײצ^ װעחיט1צ מעז חאט נערעז,

 אויסער גיט זיך p'P טוען װאס שםאטעס,
i 1 װאס nכיטחנ ער1א ;הייסט כי 

 חדואלוציאנ^ר א אין װײ< ׳זשולי?עס
 טוג?עלצ אלע אויסגוצען מען מוז צײט

iy 1םא עלעמענטען i זאף. 1הײליגע
iy םון טשערמאן אלס i סטרײק 
 אי• M אױסגע?ליבען מעז האט ?אמיטע

 וױ״ שכל אזויםיל פארכיאגט װאס דעה
iM ?אץ. א יל6 D in ער איו 1אבע 

 זאך ?יץ טוט iy נעהארכזאם. זעהר
pc in אז אהז ניט iM איספאלניטעל־ 
קאםיטעט. געם

i םון ראן1טשע אלס n פיקעט MP־ 
 פארטשיק א אפאינטעט מען האט מיטע

pd י1כ ׳ב#ד שװיץ א iy ענען זאל? 
 זיך װעט עס װעז פלײצע א געבעז

נויטיגען.
im אאס d v ip v d םון i n 4<ז פיקמט• 

 אײנעם אנגעשטעלט •מען האט* טיטע
 ■ול שםאר?ען ינ1גזואל א האט זואס
d נײם p ' id d h די פון נאך אטויתי 

 גע־ גוט זיך האט ער צײטען. אאטע
im 1 •אסט dנאכ׳ן וױיל אםט, יזען 

 פון טשערמאז מיט׳ן ער װעז ײ?,1סט
i n נעװען זײנען ?אםיטע אי?עט pM 

 דזק־ כמז האט געזעץ, מיט׳ז אמןא1ט
 טשער- םיט״ן איהם םול, שטאר?עז זײן
 pD עאקציאנערעז,1 ךי באםײיט. םאן

n זיגמאןים n, . 1םא טאקע מען האט- 
יזאן.1פ אין שיקט

i םוז טשערמאן אאס n ארגאניזיײ 
 א אפאינטעד סען האט קאסיטע שאן
 איז iy כאװעת פראצענטיגען ערט1הונ

n' שאינו ?ײן אפילו i אויך לשאול 
 אבער ־ ijr האט ערפ^-1 געװען. גיט
 פלעגט מען װעז געהאט. נחלה אײז

 אנ־ ססי־ײ? װענען punD עפעס איהם
 חומען הײסען iy םלעגט נעלעגענהײטען,

 זאל ip י1כ ענטםער, אן נאך מאמען
 ען1?אמיםא י1 אנפרעגען 1אבענ אין

נעבען. זאל iy 1ענטפע אן פאר װאס
iy 1 פון טשערמאן אלס iי1עלי MP־ 

 1םינישע א 1אפאינטע מען האט םיטע
 ציײ אלםע די םיז נאך שטאסט װאס
 ;עװען איז ס1פינישע י1 בײ װען טעז,

 ניט 1טא 1בעאמטע p'P אז געזעץ א
 n װײי לעזען,' inM שרײבען ?ענען
 זימעז לעזען, און ײבען1ש ?ענעז װאס

ײ^־. די imd כיטרע צו שנ
iy i מ»ז1טשע i n  pd א־ האא? 

 באמכאװיטש. 1כאװע נעװעז איז םיטע
iy  pm י1 איז האסיטעס נעשי?ט האט 
אנ^1 די םיז חײזער ?צי א  סלאו?םא- ע

 ניט זאלעז זײ אז אויםצופאסען 1כע
 האט D2VPO אםת׳ע י1 1אבע ס?עבעז.

 זײ- זײ מ.1ע1געבא ניט ?ײנמאל םען
i צו גע?ומעז אוז גע;אנ:ען נעז n 1א 

 אלס איהם, צו ײ.1ם אוז pjmid בײט
 אעעשמעלט מעז האט *סיסטעגט,

 האט iy אלעמען. שילםעז צו באעם׳עז
i ביז געשאלטעז לאגג אזוי n ,אײזעל

* rI

r י

הלאוהם פון פרעםער
ט נ ע * « י ז ״ * ® • * ®1ט

a ^ ״
r tm  ,# m םיי־» ? ",״ ײחי י ״ *

tan ײי ח«מז^ ™Z Z Z J ״ art מי י״

iy3iwpiM?p i n# צו אגגעפועגצן חאט 
tn ^ i# דצם נענוכיצן ביעס חאס דאן 

r וואמ אח דרף t צו אינערגע?וליעט
i n זײט. ?אפיטאליסטישעד

j די m w n ניט איו װאס ?אכיטע 
 נצװצן איז נאוױיריס no באשטאגען

n 1אנע • איז ?אמיטע. סעטעיםמנט 
 * ביױז ז״גען "1 אז #געװצן צרח די

 סעטעל• p*P סטעטסס. 1אבע1 געװען
 װערען ;עטאכט געקעגט ניט האט כשנט

i ס״דען n חאט ?אילאן ״חכם״ o n 
געחײסען. נוט 1יחצ1פ סעטעלטענט
i n  pm אנ- איז ?אמיטע סעאנץ 

 1וױכטית 1זעח א inMUW גצשטעיט
 Dn פא^טאגען חאט ער כאװער.

 מאכען ארפט1כע חאט pro in קונץ.
iy; רצכענוגג דעם o n, חאט pro צד 

 pro חאט גולעז. 1וא א :עשטעיט
iw ודדער n  □ n« מאכצן פט1געהא 

iyjy?p, חאט pro א אמנטעמענוםען 
 אנט1ם אין אײגס 1דע נולען. 1■א
 באדײטצן נולעז געבליבען. איץ איז
• נישט, 1גא

pro צו פארגעסען דט אױר האט 
 , סייד• די מיט איגגלעד די גען1כאזא
 ?א• ■י?עט די תשאנס. כױם לעך

 םול זיעען ?אסיטעס nnJM ון2 סיטע
 ■ײנטצוים, ׳*ענטערס1פא מיט געורעז

 ״סטד סתם און 1יעדלע גלעזצה שסידען,
 1חא יאגגע סיט תחעז וואס דעגטען״

pm ניט אבי חיטלצז, אהן p'P לאויד? . 
 די געוועז עס זײנען דיזע pm מאכער.

n״r אױף ןזאבען װאס זײל^ן y •יײ■ 
 n?Miin סאציאיע די אגעז1נעט צעס
ציע.

. iy i  iy ii ?םט1א1;ע זיך האט סטריי 
pnn:y ײ:ענע די זײנעז* jy r:yo גזד 

oyi"^piMo |yoip לײ•1שא*טשצ אלס 
vo און y?n תאבyז iyo',ny3Di: oy רי 

Djyo^yoyo, פון »כםים די װאס i n 
vi4n yo'OMP p^ioo\ .בײ נעסאכט 

yo iiM| די i iy3M op^p yj'iayi^M 
T ײײל ?,yayioJM ױט זיך t iyp iyo 

 *imd ניט iny:M'VPMn אלטע די אויוי
יאזעז״

nײאונ נ^ט שוין 1אײ װעט איצט nז 
 נוואל־ אזא DMiy; חאכ^ 1םי וואתם

oy^iMD שp nליכyלעצטען איז זינ ז 
D m אזא טיט סטרײ^ y oיהnשא^DD 

no זיג^. כמז o n  iyo'iM או זייגזחT 
on:yny«M לעצמע סאסע די נצװאחט 

id מאדעמע d  □ n  ,inMoyo״p צו 
iyonצו ״ inn'D איחם אח ry^oyo! 

im ip  pm : נ איז צםyײyאויםנזד אן ז 
ynnM o yjyo^Mi ?סטרײ -ly i r r t 

שאפט.

 די אנ«װיקצל■ ויך חאם עס װ• איחר, װײס•
»jrrrn אםעריקא! יין מ*ו?נונג ארבײ»ער 

 איג^רנייאיאנאל דער «ון גןלייכ«ע די לײעגמ
 ח•. ױן יוניאן, ײארקצרס נאדםעג* לײדים
 אלז טי* װעא איחר און לעװין, לואיס

ײערען. באתאג•

ױ הױ&ס m ו8ייני asn מיס ש c m t
0

m 1םי w i פון םיגאליראר אלע צז זיך i n •אויגאנידר 
iyo האנצן װעאכצ שיך קױסעז צו שאםם1נייטע1א o n 

o אויוי ^וניאן אונזעזי פח שםעםיעל n ,איטױמע־י זױל 
 מנמצן 1םי שוך. po ליינינג Dn אוי^ inM וויל, 1סמצ
 Dn אם זעחט איחר סײחמ ״שיך מויפען צו נים *ײןי

אױנצן. אײעו״ע.אײנצנע םיט שמםפעל מניאן ױניאו װארקערם שוה את בוט
לײבאר אװ 1«זדזרײאיא היז אסעיי ד*ר םי« אןיליאײאעד

ם»סם. באספזאן. םםרים, סאםער 246.
p ל םשארלם לאײלי קאליס n

חןז׳•. גענצראי דצנ» י •רעז גצנערא׳ סעקדע^אר̂־

לערענם
װעבענםליד דאלאר 200 כת 50 &ון ®עדדמען סענט אירד

כעריחםםער דער אץ קורס א געהסס

ל ע ש ט י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ו ? ם

jo * 3 B e DM ,נארסונם•׳ מאר לײױס און קלײמר מיגדאר און סיסוס פװיון
w וי ri? מינעו m יי^ממנ  n־ -------------------------ממפןו“ טו mibtw #אר וןר joinni jdסוס >9ולא •י

ס . װו סי מל מ יאתד. 50 אי
וררײמ evn uo ו״י

41 D4א|1#ל " )lOWD ,IILUJOHJ f לו^לסאסאי
mi v ie  D יייוךנ• ד?ז*ממי סיםיױ ד?ד® « t m vu  mi v9fup וײדאאוי

9 imbvmdd MM ר  DM DM 41מחי dm םצניד מ
t d  dm שזולודמן. וין לייגם וצ

im a i ■mi w 9 ויייצו mpיי^ W m ■vm pmi y w b*jiליימזן ועמו וײמו ויןי ■ויסלןתוזN te ^ n ir v r a M e  t r i
________v m iB  ,*nm  ih wj>  n n

Dflnut PM )MO
ן « « ו J ן iw  iw ■  If  pprncwnpmn
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7סרןרװנ1 פדײטאנ,

w i נעסט נארד נם m im  m 
m דער פה דעלעגאטען ױ m

)eito 1 ו״■ »ון(
ta ואס ibb pm אינטערעםמ; נעסטע די 
ױני». in פון

,vp ' m װאס רעז*ױ*י*נען די &ון 
m וײמן airvnao דעם פון נעײ^רןן 

o i'a rn נאארד ivnvi pm ארױט־ וועגען 
opvo a iv m ױוי* m םעס־ נאנ«ער 

i מרי■י• n  pc אינטערנע׳עאנאי cim 
o חונות וי mna»Ba סענען ו* n  pe 

o i'a rn ,שיז רעזויטאט *רס נ*ארר 
o n םטוייס נענעראיל טרױ«רי#ןן pc 

 אינעמענעבעז pm רעוארו^יאן »1 .1926
in a rm ו* vo'omp oia’»i>aw m 

 נעװען pm דונינםקי נר. ותיכער פון
pm ,latnvro i n איף( i n .סעסרעטער 

o'bmm pm dv נע־ נא־שילטסען לעצט 
m an ו אינערזונענען* a רעשערענדום״ 

H io'oroa די po v ia ifi !ארויסיענע « 
opvo םיני־ דעם לוים ארביים, טענ 3 פון 

vm רי |1b װײדזעעס סטײי סום "m a o 
iv tlia  pa m ao איכער׳ן אינדוםםריע 

ivviai ;דריטעל אײן יטנד ovn o n  po 
to, 2 דער imb ויין ja rvnvo ra דריטעל 

po opvo o n  po נױ די 'a? ivpim* 
map נעחן זאי ivp ia ' v i o n  imb 

naas o i'a rn, 1װעהרענ dpvo i n 
pa otopvpmp o iv it can די >ma?a

ivona נױ 'at pia? זײן װיטעל אײן 
o n  iao דז׳שטינט naao י*רה נױ פון 

pm 8י ודיםימ איין> imb בלײנען. זײ
to, אױך חטנען *a'»r>am oanva 

.17 ?mpm? po viaio i n  n*M3 pa tvi 
 נעװארע; איבערנענענען pm vimib די
ivoam סון קפםיטע a *ו n און imb a 

iae*nnvo ivp'ivoa i n  po ivo n o 
װ  נאסייסע* or פולסאכם מיס יײנאר *

«p ז״ערע פארלענען Dv’vaijvoapvi 
tpv .ivi i «מ n. באארד imb .האנײוננ

ov שיוס ,די 'm law, זײנען וואס 
via?rvnao| 1» נעײארעו iviiimp i n־ 

ia r, איבערנענעבען אױך זיינען :nanvi 
vo'omp o ianw arn i n  nr• -וריני* 

m an >vi ׳ דיov'in?awoi?e, װאם 
po m׳vnaB זײגען anvi ma?e נױ 

’a oai ouanao ,tvoam n ivptm 
vo'omp עױוױנם זאי fir m vn •ער׳טײ 

1|* I'M DM1 .)MBWIU8P i n  1MB 
m  no m anvi ivt'ovip'itir רעיטלו־ 

,ona?iac oan V3?vn ,VO'OMP ola** 
ta די iv m n a o סיו oiPr i n־*a m 
>iao ivp 'oiv mar m זײ pa •אי 

r m vaiw״n v .י1 םײנוננפן aiv^vi־ 
tavoap pro 2 שסײן1נסל איז ?bpm> po 

I .vo'omp m זײנ«ן  iao ivrm v״ 
i oPamn'ii m an״n v אוםבאססיכד 
oan tyoivouia vo זײ m ao tvjvpt 

atrrmiiaP i.;' ניי אי! n  imbvo pim 
m וײ an שיום, טסמאננם ivoa זײ 

m an נים in a  o^anvi נים :divpp 
ipoo'dtmd a m vua :לאן■

,*ao a oanvi a' m an m a  i'o 
kpb ivdo'oip.; סלאז אונזעל pm, •װ 

 *ײסונ־ יpa ivmvi pie 1׳ oan וויחו־
ia ,vono ivjvp' m ivhim pm pm m 

oan in'Pao'o V?a ׳I'M iai ivnvoe 
tvonn ויינ* oan o n זיי r״“iao m 
m* סימרם, a ׳man די iB״v יריװי־ 

oPa ivoipwp'im v 'm םול־באתכסיג־ 
iao ovn oa'M p a , .in 'Pio'o vo 

oir pip dvp'P נים אויםרײד i* p't 
i' 1 ביײנעז  ivo' imײחען •iM'in i n  pb

pm v'yaio'D in  dumpbojb oan. 
 oivPPijr taooan oan, — — םו־ײד,

oan אי«ם וי tvouvi די אין oivn װײם־ 
o jn 'tn o ׳ivipivpb, - 1<«װע can 

pnv 1' איבעמענומן iao ddb i” t 
”nvo נױסינס n'־pc ivo” Pi'ovo M

i n נױ m a o  o n i pa pib>p iv n a 1 
vnraio'o״.

m נאױכס anvi oivnv»'iM pm־ 
pn םיס o"poMipivoo'iM ivooru i n 

pm pm טסגעחײםיז po inarm די *n 
.ivoam

 oan Oiaan מסכםאנ׳ם נמדער נאך
ivpmdd dptmo .13 ,laourro i n, 

■n oPvorvna״*Mm3P3 o in 'in o  o 
pb ,סים ׳•יעוימע־ ivovn, ברוחד־ וױ 

pm iv סססמר  ^pmviD'iM  t » oan 
man ח pm tvma' v די ן jm vn 'iB 

mpopa o n  pa mtitsimb iveivnaa 
can m aoo .ia '« ' i n  pa p a n 

 pa- םים ta הססטננ, די סדםנסזדיסם
iv u 'm r  m0׳ pm DY'M ivotprnM 

m יוניפו ovn די ovo'ivopb םיל 
n  pm pnvn opim omimb םאראי po ftaaaabbiolife Maווערען. מחױבען וחנס טימגלירור רי

» נעקוץונעז גדוידיי
n w n  i p w און DpJimu oipn ועס 

i r n  vm \wan*vo װער־ !רםמדגענדע 
ד\ י «נ ד ו י י ד it 35« 10 ז

r o r r e w  r r n !גאנריסומע
•nwr

 דרעם־ און סילאוק דער איבער אויפזיכט
 נים עס איר ח*ב יארה, נױ פון סיטואציע•

 גע*י אורזאכעז, •ערזעניליכע צוליב געטאן
 צױ איצטיגער דער כבוד. אדער וױנסעז
 םון װײם איז ױניאן אונזער פון *שטאגד

 ניט אויך איז עס און צופרידעג^טעלעגד
 באצאהלט װאס דזשאב א םון םראגע קײן
 מא־ צו באװאויגען האט מיר װאס זיך.
 םארלאנג מײן געװען איז שריט דיזעז נען
 װעלכער םים ארגאניזאציע דער דיגען צו

 אוועהגעגעבעז און םארכראכט האב איך
 דורך לעבען. םײן םוז טײ< בעסטען דעט

 געװ^ן בין איר װאס יאהר עטליכע די
 זיך איך האב רגיהען אײערע פון אװעח
 נאכגעםאלנט און אינטערעסירט זעהר
 געמאכס האט ױניאן די זואס שוײט יעדעז

 אנטװיקלונ־ איהרע אלע באאבאכטעט און
 זעהן, צו געטאן װעה מיר האט עס גען.
 עראבערוננען גרויסע אונזערע אלע אז

 זײנען קאפיף םון יאהרען פילע די דורך
 געװארען. פארניכטעט איננאנצעז ככיעט

 ױניאן דער פון יאגע די אײנזמהענדיג
 איר וועל פילײכט אז געדעגקט, איך זזאב

 און פראביעםען די יײזען העלפען קענען
 םרי־ איזזר צו צוריק ױניאז די םרענגען

 זי װאס מאכט פון סאזיציע חערדיגער
 קאםוניסטישע די אײדער םארגוסען האמ

 צו געבראכט איהר האט אדמיניסטראציע
י ש^וםע. דיזער

 קע־ װעל איף אז זלכער ניט בין ״איר .
 װערמ עס װיםיל םיל אזױ אויםטאן גען

 די םון צושריפטען די אין אויסגעדריקט
 אכער בין איך .35 און 10 לאקאלען

 מעגליכקײט םײן אין אלעס טאז צו גרייט
 ענער־ און כח גאנצען םײן אװעיוצוגעבעז

 צוריש ױניאן דער כרענגען צו אום גיע
 צו ראס םאכט. םריהערדיגער איהר צו

 םולע די האבען םיר דאדםען עררײכען
 און באאםטען יעדען פון האאפעראציע

 איהד ױניאן. דער פון סיםגליד אקטיװעז
 בײשטײע־ דארפען װעלען םריינט, אייך,

 דער צו ענערגיע און סיה ח<ק אײער רען
 אונז שטעהט װאס אויפגאבע גרויסער

 קײן שפארען גיט טארען םיר און םאר
 אין העלםען צו אפפערונג אדמר םארזוך
אונטערגעםוגג. דיזער

פראבילע־ אינדוסטריעלע די ״אויסער
 יצײזוגג, באלדינע א םאדערען װאס מען

: םיט אפגעבען דארפעז זיך םיר וועלען
 אונזערע איבערצוקוםען אזוי װי .1

שװעריגקײטען. פינאנציעלע
 מאראל דעם אויםהויבען װידער .2

 אזוי איז װאס מיטגלידער, אונזערע םון
 די צוליב געװארעז אונטערגעגראבען

 ארגא• אוגזער אויף אטאקעס שעגמיכע
?אםוניסטען. די םיז גיזאציע

 די אן אפהענגיג איז ער&אמ ״אונזער
 אונבאגרעניצםע די און םראבילעםעז 2

 א?טײ יעדעז םון היילױ אוז קאאפעראציע
 דריגגענד אומבאדינגט איז םיטגליד ווען
 דעלע־ איהר, אז האף, איך וױכטיג. און

 םאזיציע אײער גענוי באנרײםט גאטעז,
p̂ אײער טאז וועט איהר און n .ארבײט

 םאר־ םיט קאנפערעגץ הײנטיגען ״בײם
 קאונםיל אינדאסטריעל דעם פון טרעטער

 איגטערעסאנ״ גאנץ א געהאט מיר האבען
 זואס םראגעה אילע איבער דיסקוסיע טע

 אינדאסטריעלען איצטיגען דעם אן ריהרען
 דעםיניטעם קײז אבװאהל און צושטאגד

 האןי אויםגעטאן, ניט נאר םיר האבען
 *אנ־ די אויסגאננ.פון דער אז אבער איך

 צוםרידענשטעלענ־ זײן וועלעז פערענצען
 האןי באריכט נעקסטען םײז איז דע.
 רעפארט דעםיגיטען א אפצוגעבען איך

 אוים• חאבעז ^יר װאס ארבײט דער וחנגען
פאנפערענצען״. די בײ געטאן

 בא־ איז רעדע שלעדנגער׳ם ברודער
 אפילאוז שטארפען א םיט גריסם״געװארען

 םענע־ א^ן פון באגריסונגעז םים און
 װיגשען זײ יאסאילעה״׳ז־אס םיז דזשערס

 זײ און ארבײט דער אין ערפאילנ איחם
 דעם אויף סאאפערירעז איהם מיט וועיען

 ױניאגיס־ טרײד כעסטען און שעחנסטען
ווענ. טישען

 גע־ גיט אױך האם גױטיננ דעם אױןי
 חאט א.האםימע װאס ביליםעז, קײן פעילט

 און זיגםאץ פרעזידענט לכבוד געבראכם
 דאס און שילעזימער, ^וײס״ירעזידענט

 םיםיננ לעצטען דעם האט צוזאםען אלעס
 אינטערע־ נעסאכם באארד דזשאינט פון

קנטוױאםטיש. און באגײםםערט םאנט,

 אגריסולטוד ־איױשע די
םאסײעטי הירש) (באראן

 mid פארםערס צוקיגפטינע אלע ם1חעל
 ויר װי *ון יארסזגרײ וועגען ויסקינ«»ע»

 איתר וועז אװיגזלערם, »ן ױיסױחיפען
<ארס. פ״ער קוי§*

 באראפ אידור אײדער מיאזיטם קײגע גיפ
אונז. סי• *יד

ז ױן *r« אונזעי י  «ריו אבסאלופ י
פער^צגליד. רקוספ אזיע «רײב»

 6 נין 9 פון — fatr אזיסער •עגליד אצען
«ותר. 1 בײ — וונ*אנ

ױיו צ&נםראל ר און פ ^ כ  אינחט־סױס סאונםיל רי
אן . חעלטחסענסער ױני

 אע״ װיכטיגע «. אלם םענמער דעם לױבען ױניאנס גרויםע פון פיהרער פילע
 ארגאניזא״ ארבײטער אײנעע—ארבײםער. ארגאױזירטע פאר סטיטוציע

קערפערשאפט, צענטער דעם םיט אנגעשלאסען שוין זיך האבען ציעס

גממאן פאולינע םון
 ״גערעכטיגקײט׳/ דער פון ^עזער די

 װע־ נײעס די נאכגעפאלגט האבען װאס
 זײן װעלען סענטער, העלטה ױגיאן נען

 יר דער אז זיך, דערװיסען צו צופרידען
 װעג דעם אויף איז סענטער העלטה ניאן
 זיך װעלען לעזער די װי ערםאלג. םון

 ;עלי־ איגסטיטוציע די האט עראינערעז,
 לעצטע די זינט סינאנציעל זעהר טען

 װעיצ־ בײ אראנדזשמענטם, די יאהר. 2
 האבען לאקאלען אינטערנעשאנעל כע

 צום מיטגלידער זײערע שיסען באדארםט
 געמוזט האט סענטער, העלםח ױניאן

 אמװײנעסטענם װערען אויםגעגעבען•
 האט זעלבסט פאסידוננ די צײט. א םאר

סענטער. דעם אויסגעצעהרט
 זײנען דירעקטארס אװ באארד די

 עםענען צו שלוס צום געהומעז דעריבעד
 גאנ־ דער צו סענטער םוןידעם טירען די

 באװעגונג ארבײטער אמאיזירטער צער
 אן געווען 1אי דאס און יאר<ן. גױ םון

 איז־גע־, דאס פלאן. אויםגעצײכענטער
 ״סיײ צו אויםוועג אײנציגער דער .װען

 אונטערגאנג. םון אינסטיטוציןן די װעז״
 אויסערגע־ עםעס פאסירען דארף עס און

 סעג־ העלטוז עניאן דער װײנליכעס,.אז
 מיט םארזיכערט זײן גיט איצט זאל טער

 מא־ איצטיגעז דעם אין עסזיסטעמ. אז
 העלטח ױניאן דער אז עס, שײגט םעגט

 עק• זײן מיט םארזיכערט איז סענטער
ערםאלג. און זיסטענץ
 װאם רי םיז אײגער ניט בין ״איך

 טרײדס צעגטראלע די אז זעהן, װילען
 אינדאסך זאלען האנסילם לײבאר און
 געזאגט האט אלעמען^ און אלעם רען

 פרעזי־ אינטערגעשאנעל קאהן, װיציאם
 װארהערס אפהאלסטערי דער םון דענט

 דעם אבער אםבאלאגגט ,ץואם ױניאן.
 םיר זײנען טענטער, העלטה ױניאן

 אינסטיטױ די אינדארסירעז צו שטאלץ
/7ציע

 דיזע אז פארשלא:, א ״םאכענדיכ
 •יױ דעם אינדאסירען זאל קערפערשאםט

 םר. נעזאגט האט סענטער״, העלטה ניאז
די אז איך ,,וויל אםססעדטער, םיליפ

 ױניאן j"D אז װיסעז זאלען דעלעגאטען
 תד איז אנכעשלאסען שוין זיך האט

 אײנגמצאהלם האט און אינסטיטוציע,
 איך און׳ םי. אינישיאײשאן דאלאר 400

 • אינ־ בעסטער דער איז דאס אז דענפ,
 עס וועז האבעז מיר װאם װעסטםענט,

געםאכט/ איז
 -5װא מר. גערעדט האבען עהנליכעס

 פון םעדערײשאז נעשאנעל די פון טערס,
 באא, םרעד מר» ;קלוירסס אםיס פאםט

אגדערע. און פײנטערס, די םון
 האיי װאס ױניאנס, די םון ליסטע די

 יױ דעפ אין אנגעשלאסעז שוין זיך בען
 װאף פון װאקסט סענטער העלטוז ניאן

 איבערגעבען םיר װעלען דא װאך. צו
 ױניאנם, אײניגע םוז בלויז צעטעל א

 דער דווץ־ אגגעשלאסען זיך האבען •װאט
יױ אהנ״טער םעטאל װאך: לעצטער

 היבור ,51 נומער ױניאז פרעםםען ניאז,
 פײ• יזניאן, טיפאגראםיהעל אםעריקעז

 י אטאצ־י ; 119 נומער מניאן ?אטערם םער
 אינ״ ױניאז; ליטאגדאפערס גאםײטעד

 יױ ארבײטער בו<ן פאהעט טערנעשאנעל
 װא״ ; 6 ביג א?זילערי װיםענס ;ניאז
 עלעסטרא״ ;ױגיאן גארמענט פרוף טער

 ארביי״ עלעסטריקעל ױניאז; טײפערט
 ;2090 לאסאל תארםענטערס טער;

 אפהאל• םרויען האונםיל; קעפסײהערס
 הענדצערס םײפער לאקאל; סטערי
.1 נוםער

 דיזצ אז ניט, םראגע <ןײן איז עם
 האבען ארגאניזאציעס ארײנגעקומעגע

 יד דעם אין לעבעז נײעם ארײנגעגעבעז
 ערװאר• צו איז עם סענטער. העלטה ניאן
 זיף !ועלעז אמאניזאציעס נאך טעץ

 גלײכער, זײן װעט .עם און אנשליםען
 םרי• װאט אנשליסען זיך זאלעז זײ אז

 װעלען עלי ערשטען רעם נאך וױייצ הער,
 אנגעשלאסע• גיט די םון מיטגלידער די
 נױטיגען װעלען.זיך װאס לאקאלען, נע

 באצאהלען םוזען אינסטיטוציע, דער איז
 •py אן םאר אײגטריטס־;עלט העכערע

 אנגעװענ• װעט רו< דיזע זאםיגײשאז.
 אינ• י • יםח מעמבערס צו װערען דעט

 צו ווי גוט אזוי לאת׳אלעז, טערגעשאגעל
אנדערע.

ױענפ שיסען םעסרעםעד און זינםאן פרעז  כאראןז'
 כ«אדדם דזשאינם ױ צו אפיל הארצינען 8 ארױס

ש «ל ס ױ העלפעו צו לאהאלעו אוז ער נוינ
 קאגװענשאן באםמאנער דער םון באשלום דעם אוי,ש זיך שמיצט אפיל דער

םעםבער.ץיעדען פאר מעקס דאלאר פרײען א פאר אױפתף אן ארויםצולאזען
 סעקרעטער און זיגמאז ^רעזידענט

 אן ארויסגעשיסט װאך די האבען באראױ
 צו און באארדס דזשאינט אלע צו אפיל
 וױרקען צו לאקאלען אנגעשלאסענע אלע
 אינטערגעשא״ םון מיטנלידער די אויױ
 דעם אויסםאלגען זאלען זײ אז נאל,

 דורכצופיה־ קאנווענשאן דעד םון באשלוס
 די טעקס. דאלאר םרײװיליגען א רען

 םיט- די אז זיכער, איז אינטערנצשאנעל
 באשלוס דעם אײגשטיםמ זועלען גלידער

 אפייצ ארויסגעשיסטער דער דורכפידזרעז.
 לא־ די און באארדס דזשאיגט אלע צו

םאלגט: װי זיך לעזט קאלען
ברידער: און הערעז ׳טײערע

 טויזענט 150 די םון סטדײק דער
 װי מעהרער שויז אן האלט םײגערס סױל
 הונ- און גויט זײער צױט. חדשים 13

̂זיײ אוםבאשרײבליך. זײגען גער־לײדען  ס
 אויםצודרײ װערטער קײן גיטא גאר גען
 מא־ ?ײער םארמירערשאםט, זײער קען

̂ואונדערען צו איז דאך טערניש.  בא
 ױניאן. דער צו טרײהײט אוז םוט זײער

 װאס סאטזי, העלדישעז א אן םיהרעז ?ײ
 דער אין געײארען געהערט ניט נאר איז

 כאווע־ ארבײטער ארגאניזירטער גאנצער
גוגג.

 אינטער• אוגזער םון קאגװענשאז די *י־'
 בא• האט באסםאז אין ױגיאן נעשאנעל
 דזשע־ רי באפאלםעכםעען צו שלאסעז

 ארוים־ זאל זי באארד, עמזעקוטיזו נעראל
 יר לאסאלע אלע צו אויפרו\י אן לאזעז
 צו באארדס דזשאיגט די צו און ניאנס

 דאלאר װאלאנטירענדען א קאלעקטען
 זאלען אויר םיםגלידער. פון׳די טעשס

 קליײ זײערע .פארטזעצען לאתאיעז די
 דײ םאר בײשטײערוננען שפײז און דער

 און ארבײטער םײן סםרײפענדע מ
פאםיליען. זײערע

 םארדינען סטדײקער העלדישע דיזע
 םר םיר שטיצע! פולהארציגע אונזער

̂םע! זײ זעז  די קאםוי! אק תע
 זיך גויםיגען טײנצרם סםרײתעגדצ

to *ון און קליימר שיײז,
9! -------

 אונזעחנ צו דעריבער אפעלירען מיר
 זײעחנ םיט צוזאםען באאררס, דזשאינט
 פאסענדע די מאכען צו לאקאלעז,

 פון באשלום דער אום אראגדזשמעגטס,
 דורכגעםיהרט זאל קאנוזענשאן דער

.װערען.*
 זײיי כאארדם דזשאינט און לאהאלען

 װע־ הארעספאנדירען צו געבעזטען נען
 סעקרעטער םיט אנגעלעגענהײט דער נען

 טע16 װעסט 3 אין כאראף, טרעזשורער
סיטי. יארק נױ סטריט,

גרום, ברידעדליכען םיט
באארד• עקזעהוטיװ דזשעגעראל

ירעזידענם. זיגםאן, מ.
םרעזצ. םעס. גענ. באראןי, אב. %

 נעס־ מאםמיטיננ ר^לאםאלער ו
 טאנהעטען אץ טיטװאך סטען
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̂בערגעפאקט האל דידגעו דעס אץ וױנקעלע יעדער  צוױגןגעהן געמחט האבען טױזענטער — דרעםמאכער. און קלאוק מיט א
 װערען נינפא און דובינסקי האכטאן, פענקין, הילתוױט, שלעדעער, דנטאן, גױן, פרעזידענט — פלאץ. אץ טאנגעל צוליב

 שטארקען צו רעזאלוציע םײערליכע א אן נעמט טיטינג דדםטאױשער — ענטחיאזם. שםורעמױגען מיט אױשגעגומען
י ¥ * שונאים. אלע געגען ױניאן די םארטײדיגען און 9 ׳

 אין טיטיע גרויסער היסטארישער רער
 האט םיטװאך, דויז, אפערע מאגהעטען

אינטע־ שטארפצן רעם ב*וויזען כל קודם
 כמכער דרעס און קלאוס די װאס רעם,

 זײער צו ױניאן, זײעד צו ארױס וױיזען
 םאםענם. דיוען בײ אינטערגעשאנאל,

 אלע םיט סאםוניטטען די זואס דעם טראץ
 לים״ ספעציעלע אין איז בלעטיאר זײערע
 זא־ דרעסםאכער און סראוק די »ז לעטס,

 רווי םאביליזאציאנס דעם איגנארירען לען
 טוי- און טויזענטער זײנען ױגיאן, דער םון

 מאג־ אין געקוםען קיאוקסאכער זענטער
 זײער דעםאנסטרירען הויז אםערע העטען
 *דבײטס זײער און צוגעהעריגסײט ױניאן

 באגײססער־ גײעם דעם אין בארײטשאםט
קאספײן. װניאן טען

 איז הויז איערע םאנהעטען גרויםע די
 איבערגע־ געווען ארונםער ביז אויבען םון

 און ררעםםאכער, א\ן סלאוט מיט פאקט
 צוריק־ נעםוזט זזאבן ארכײטער טויזענטעד

 צו םיל געורען איו זזאל דער <וײל נעהן,
 װײט־פרעזידענט צזועס. דיזען פאר הלײן

 לײט האםיטע אגדערע פילע און וואנדער
 האלס, נאר באקוםען צו געסרייעט האבען
 סרעעןי. צו אונסעגליך געװען איז עס אבער

 גע• זזאבען צוריסגעהער אומצוםר^דענע די
גארדען, סקווער םעדיסאן נעםט :שריען

!אגפילען איהם װעלען םיר
 איז םיטינג דער װי גרוים אזוי פוגהט

 האל. אין באגײסטעחגנ די געווען אויך
 געװארען אויםגענומען זײנעז רעדנער אלע
 א באנײםטערונג. אומבאשרײבליכער םיט

 פחד באסוטעז האבען אײאציע ספעציעלע
 שלע־ װײס־פדעזידענט און זיגטאז זידענט
 בא־ דעם טון געשרײען הורא די זינגעד.

 אויח װײלע אלע האבען עולם גײסטערטען
אויםנעבראכען. נײ דאס

 רער האמ באגײםטערוננ העכסטע די
 אנגענוםען איז עס יייעז דעמרײכט םיטינג

 א פון םארם אין רעזאלוציע א געװארען
 אין ארבײטער אלע אז שבועה, הײליגער

 דער אין ארײנװארםעז זיר זאלען טרײד
 דעד אין אלץ טאז צוזאמען און *רבייט
 צו קוםעז װידער זאל ױניאז די אז װעלט,

 אונ־ פון ארבײטער די באםרײען און זיו
שפלאםערײ. און טערדריפוגנ

 גײ שעפערי םװעט די םיט נידער
 זאל !אומאײניגפײם און האס מיט דער

 איבערגעבענ־ באגײסםערונגאון די לעבעז
! 1910 םון קיייט

 די דוביגססי באטדזןט אזײגער 5 אדום
 אלס עדעםענט, און טריבונע רעדנער

 מיט מיטינג היםטארישען דעם טשערמאן,
 שארוי חנדט ער רעדע. געלוגגענער א

אײ ווערען װעלכע זאצען, קורצע מיט און

m זזאד פ״עסונרמ די m אין שעפער pwp m אלע
 אםא־ שייקאגא׳ער דער מיט קאנפערענץ כײם אנװעזענד זעםאן פרעזידענט

 ־40 די אגריםענט דעם לױט דורך פיהרט באארד דזשאינט —־ סיײאשן.
 די פון אומצדפוײדענחײט דער אױף אכטענדיג ניט װאך, שטונדיגע

באלעבאטים.

 אפלאדיםמענ־ רוישענדע םיט כערגעריסען
 צװי־ ארבײטער. פארזאםעלטע די םון טען
:ער זאנט אנדערעס שען

 נאר ניט םאדזאמעלט דא זײנען ״טיר
 שטונ־ 40 דער פון נעװינס דעם פײערען צו

 דעם לעגען צו נאר ארבײטם־װאך, דיגער
מעכטי• און שעהנער א םאר םוגדאםענט

 םיר און טאן ראם תענעז מיר ױניאן. נער
 אונז פיז אײגער יעדער טאץ. דאס מוזען

 דער םיז םליכט די םיהלעז זיד אויף מוז
 םאננט װאס ארבײט בויאונגס גרויםער

אץ. איצט זיך
 װאם םענשען, םאראז זײנען עס ,אויב

)12 זײם י1אוי («לוס

 אינרר אנגעבאטען האבען קאסיסארען
 נאז־ינ־ סקענ ערגסטע קאונםיל סטריעל

m ד צוצוברעכען כױ מנגען
 געץ, סקעבישען דעם אױף דעקט ױױאן דער צו אסאםיאײשאן דער פון בריף

 מיר — ארבײטער. די פאר צוגעגרײט האבען קאםוניםטען די װעלכען
 דאלאר 25 םאר און שמיק־ארבײט ארבײטען צו ארבײטער די חײםען

באלעבאטים די צו הײמאן םר. זאגט םײם, סינגעל פאר װאך, א

 האבען פרעם צום געהעז מיר אײדער
 װײס״פרעזי־ פון באריכט א באקוםען מיר

 מענערזשער דער ביאלים, מאריס דענט
די אז באארד, דזשוינט פוךשיקאגאער

םםארציינניש אינהאלמ -

□^1 נוםער ,!ערעכםיגקײם״,
ספילמאז. דזש — דרעסמײקערם .2 ?ייט
 צי — םײנוגגען *®עזען, בייוי׳ .3 ?ײט

וױינער• ל. ראזענבעדג■ א. ׳?אליש
 ^גענגםטער״; א — *יק*גא ®ון .4 זײט

קױרטצסאז• ג. — נײעס ס ל*ק•
קפ«וענ«ןן בפםמאגער זיער ױיןי

 ד• •• — לאגדאז vbo דעמביצער; פ
̂ריעלס. עדיםז

— בצלײבתים בלײבען בתים בעלי ״
̂ל׳ס לאנג; ח כאםםיאז־ רעדעאין וויגגערס
*9 — בפםמאו פון בילדער .8 זײט

קורינססי.
.9 — דײ**לפנד פין װפחלען די .9 !ײט

ומנלין.

.5 זײט

 e זײט
7 זײט

 אײנגע־ איז װאך ארבייטם ־שטונדיגע40
 מאר־ הלאוס שיקאגא אין געװארען םיהרט

 האט מען װאס צײט זעלבער דער אין קעט
יארס. נױ איז אײננעשטעלם עם

 װי זיר לעזט רעפארט ביאליס׳עס בר.
:םאלגט

 מאנר די םיט אגריסעגט ״אונזער
 צױ מאגאטען 18 מיט איז פעקטשורערט

 די אז געװארען, אונטערגעשדיבען ריק
 ארבײטען מען זאל מאנאטען 18 ערשםע

 מאנאטען. 18 םע2 די און שמונחנן 42
 םאגטאג ערשטען דעם םון אנפאנגענדיג

 אר״ אנםאגגעז מצן זאל ,1928 דזשון אין
!װאר א שטוגדען 40 בײטען

הא״ קאנוועגשאז דער םון קומענרמ
 אס־ דער פון לעםער א ערהאלטען מיר בען

 אורזאכען 9 אעעבענדיג סאםיאײשאז,
 דעם נאכפוםען ניט יעצט שאנען זײ װארום

 •42 די אז פארלאננען איץ אנריםענט
 אויח ווערען אנגעחאלטעז זאלען שטונדען

 בא־ אורזאכען אנגעגעבענע די וױיטער...
 אתאניזירטע ניט די וועגען זיך ציהען

 סיטי סענזעס לואים, סט. ווי מארקעםס,
 סאנקױ אלס יארק נװ אםםײסטענם און

רענטען.
אפ־ איו טען,29 דעם מאי דינםטאג,

p ^ r in v oiMP a inanvi ivotonvi 
o פײ ,o'oasnas די in 'in o  m^vn 

la 'in  n  .jvnvi iivtvniM pm laoi't 
ivnw pmםסרסײימ׳יזײררםייײםײי־ 

pm ivm <י^ vivo מאיים ,
פרידםאן, כג םרצזשוחגר, • סאטחנטאר

קאםיסאר־ דאס וםואב, עטון בני די
 די פארםירער, םטרײ-ק די געזינדצל, סהע

 האבען װאס די <ןאמוניםטען, םאלשע
 אר־ די רײצען און ױניאן די רואינירט

 טהאטען, שעגדליכע אלערלײ צו בײמער
 אין געווארען ארויםגעשטעלט זײגען
 םאסקעס זײערע ליכט. אםת׳ער זײער
 גע״ אראפגעריםען צופאל א דורך זײנעז

 געזוארען באװאוסט איז by װארען.
איגדוסטרי^ חנר װאס בריעוי, א דורך

 אז ױניאן, חגר צו געשיסט האט האונסיצ .
 און ny9y>tf^j רy<ןאםוגיסטיש דער
 און הײטאן, גשתגה, סוז חנר םון חכם
 ״9הא םר. צדיה, בן צרימ האםיטאר, חנר
פp א אין האבען לאן, ^yרyנr די םיט 

 »־2y»^3 די פון םיןןו^ר אםאםיאײשאן
 אסא״ חגר גראסםאן, י. םר. מיט טים,

 <זלײז, דזש• םר. און נטyזי>דyפר סיאײשאן
nyrnyjyo, ש א אעעבא^ןtאגyל 
aypD Dy''i^ על ̂עז זײ כדי ,”\י  זא

lyo'jyi םון מאלצײט^ פאר א גאך ojn 
ארבײטער. די םון בלוט און שוױים

 נלי?. דאס זײ באשערט ניט נאר
yo| זײ האט *lyiyuyiD'n צײט. אין 

 םאר־ ױי האט ױניאן דער צו בריעי חנר
|y^n זײ װאס איז אט און ראבתן:
y מים געזאגט ^ y ^ w runn“ צו ס"לער 

אםאסיאײ^אן. חנר פון רyהyםארשט די
אונזצרע הײם ״איך :זזײמאן םר.
tm yo שטי?-ארבײט; ארבייטצן צו 

 חנר רyאונט ארבײנמנן זײ הײם איד
po*אד 25 װי בילע אזוי םאר ״y30 ר 

 אר־ זײ חײס איך וואך; א דאאאך
 טאים סענעל פאר אוחנרטאים בײטזח

באצאחלם״.
 די זײ האבצן אויט, װײזט צס וױ

 ,oory םעחרער גענוםען באל^םים
 ערשטוינט געװאמןן חנרינער זײנצז אוז
 פא־ פארשטצלטצ די אט פון חערען צו

 םולסצסישע טמבישע אווינא םוניסטען
 דעריבש־ זי̂ן חאבען וײ און דגורים,

 צז רעגצן,6 צו זײ פאףאינטערעםירט
 אײ ״הוימ אזעלמ פרצדיגצן ױי װאם

 גלויבען ווצלמנ ארגײםער, וײ צו דעאצען״
 עס, איהר טוט װאס צז ןײ. אין נאד
 ארוים אײך קוםט װאס חײםאן, םר.

 באםעס די איזזם חאממ — תרפ\ן|
ר ח גצםחאט. פאחפטש̂ז  הײםאן םר. י

נצזננגד חרפה אהן און בושח אהן חאט
- ש:

w r ^ n v ײינ ייעצמש• דאו אח

אינ^ר־ די ןyכyבר ?אן איך אזױ װי
I א ^ ל-.נענ

 די אט ןypנyדyג ארבױטצד די זאלען
yr'nypo װyרטyרf לאו? די ז¥לעז? 

םים |yp:yiyi בפרט רyמאכ דחגס און
)13 זיי* *ויף (אלוס

מן הױז װניםי  עפמם םי
שון זיך ^ג,וז פ ױי 22 פ
אנפאגגען זיך װעט סיזאן נײער דער

טו^ ױם דרײ-טאגיגען א מיט
 ױניטי אוגזצר םון פאוצואלטונג רי

 אנאנסירט פא., פארש, פארצסט אין הויז,
 פאר־ yצםyל yאל איצם ty^n זײ אז

 ־y9iny oy:rvyr םyד פאר בארײטוע^
 םיזאן צעהנטצז חנם םון ױם־טוב נוגנס

הוײז. ױנימי דצר םון
 זyאנפאנג זיך טyװ ױם־םוב חגר

 װצם און דזשון, \vv22 תם פרײטאג,
 זונטאג, איבצר ביז טעג, דריי אגהאלטזנן

24 o jnאל ן.1במivow ipy y באארדם 
 אין לאלאלצז לyשאגyרנyאינט די סיז
y«''B iy״t נדyנyאומנ און יארפ גױ i• 

oyon^p |yp צו געװאחנן לאחנז 'r צו 
»ji״e ר/ןר y tm y  i y ^ y וחנרט עס 
 עולם גרויסצר א אז ארװארטצם, אויר

 אר־ ארבײםער טרײנדליכע אנדזנחנ םון
 אונ־ חנר צו פוםצן וחנל^ גאניזאציצס
 \ױגד חגם זyננyארברD צו םצרנעמוננ

הױז. ױניטי אין ענד״
 אננצשטצלט תאט םארוואלטוננ די
 *woo צרפאחננעם אן סיזאן נײעם פאר׳ן

 אונ־ איז דראמאטישצ ,yטישyאמל םון
^lr טעת^נגס o p rin. גרויםצר דער 

 יױ חנר פאזע פארזאםלוננס^אל, נײער
 םאר םארמיו אויך שױן איז טײך, ניטי

w נױ מר גצטט. זוםער די n r אפיס 
 א אפגעדרוקט האט הויז ױניטי חנר םיז

 יינ• אלזנ אנטחאלם װאס ביכעלזג שצחן
 גרויםארגױנעז דיזען װצגען פארטאציצם

 זיך אינםעחנםיחנן װאס אלע און #פצאץ
nuyp װײ װאט אלע באפוםען. םריי עט 

 וא״ באצייסצנס, חנדזשיםטרירעז זיר לען
 .8 אפיט, ױגיסי אין ווענחנן ויך לצן
n י<ארin 9<4 סםריט♦ םנ16
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