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 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

̂טעלעגד  ניט אויך איז עס און צופרידעג
 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

̂ן בין איר װאס יאהר עטליכע די  געװ
 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
̂וםע. דיזער י ש

 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

̂ן פון באגריסונגעז םים און  םענע־ א
 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,

ע די ש ױ אי ד ־ סולטו  אגרי
ש) (באראן ר םאסײעטי הי

 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

 «ריו אבסאלופ ייז ױן *r« אונזעי
̂צגליד. רקוספ אזיע «רײב» פער

 6 נין 9 פון — fatr אזיסער •עגליד אצען
«ותר. 1 בײ — וונ*אנ

̂ר און פױיו צ&נםראל  אינחט־סױס סאונםיל ריכ
חעלטחסענסער ױניאן .

 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 אלעמע̂ן 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

ײן װעט .עם און אנשליםען  גלײכער, ז
 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.

 כאראןז'שיסען םעסרעםעד און זינםאן פרעזױענפ
 כ«אדדם דזשאינם ױ צו אפיל הארצינען 8 ארױס

נוינערס ױ העלפעו צו לאהאלעו אוז«לש
 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

 ס^זיײ אוםבאשרײבליך. זײגען גער־לײדען
 אויםצודרײ װערטער קײן גיטא גאר גען
 מא־ ?ײער םארמירערשאםט, זײער קען

 בא^ואונדערען צו איז דאך טערניש.
 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
די טעשס  זאלען אויר םיםגלידער. פון׳

 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

ײ זעז ̂םע! ז  די קאםוי! אק תע
 זיך גויםיגען טײנצרם סםרײתעגדצ

ײז, t *ון און קליימר שי o
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. %

טיננ ר^לאםאלער ו מי ם א  נעס־ מ
ך סטען א טװ  טאנהעטען אץ טי

ױז אפערא ה
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w t ארריטפר r e s  s u m  n פאגייםפערפ הח ri«p on tb צו re ױ awp TOm w
ע יעדער ל ע ק ױנ ץ ו עו דעס א דג ט א^בערגעפאקט האל די ער — דרעםמאכער. און קלאוק מי ט ענ  צוױגןגעהן געמחט האבען טױז

ב לי ט — פלאץ. אץ טאנגעל צו דענ ױן, פרעזי טאן, ג לתוױט, שלעדעער, דנ קין, הי בינסקי האכטאן, פענ פא און דו  װערען נינ
מען שגעגו ט אױ ען מי מױג ע ר םו ם. ש אז שער — ענטחי טינג דדםטאױ ט טי מ ע  שטארקען צו רעזאלוציע םײערליכע א אן נ

ען און טײדיג אר אן די ם ם. אלע געגען ױני אי י ¥ * שונ 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

̂דענע די  גע• זזאבען צוריסגעהער אומצוםר
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

ש אינהאלמ ארציינני ם
ם -

□^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

v דעמביצער; פ b o ד• •• — לאגדאז 
̂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 i n v oiMP a in a n v i ivotonvi 
o די 'o a snas, פײ o in ' i n o  m^vn 

la 'in  n  .jvnvi iiv tvn iM  pm  lao i't 
ivnw pmםײי־ ײ םיי ײרר מ׳יז סײי סר  ם

pm <י^  iv m v iv o 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
 די םיט rנyרy^פp א אין האבען לאן,

ר אםאםיאײשאן  »־2ŷ»3 די פון םיןן̂ו
 אסא״ חגר גראסםאן, י. םר. מיט טים,

 <זלײז, דזש• םר. און נטyזי>דyפר סיאײשאן
nyrny jyo, ש א אעעבא^ןtאגyל 
aypD Dy''i^ על ̂עז זײ כדי ,”\י  זא

lyo 'jy i םון מאלצײט^ פאר א גאך ojn 
ארבײטער. די םון בלוט און שוױים

 נלי?. דאס זײ באשערט ניט נאר
yo| זײ האט *ly iyuyiD 'n צײט. אין 

 םאר־ ױי האט ױניאן דער צו בריעי חנר
^y זײ װאס איז אט און ראבתן: n|
^y מים געזאגט y^ w ru n n“ צו ס"לער 

אםאסיאײ^אן. חנר פון רyהyםארשט די
אונזצרע הײם ״איך :זזײמאן םר.
tm y o שטי?-ארבײט; ארבייטצן צו 

 חנר רyאונט ארבײנמנן זײ הײם איד
po*  30 רyאד 25 װי בילע אזוי םאר ״

 אר־ זײ חײס איך וואך; א דאאאך
 טאים סענעל פאר אוחנרטאים בײטזח

באצאחלם״.
 די זײ האבצן אויט, װײזט צס וױ

o םעחרער גענוםען באל^םים o ry, 
 ערשטוינט געװאמןן חנרינער זײנצז אוז
 פא־ פארשטצלטצ די אט פון חערען צו

 םולסצסישע טמבישע אווינא םוניסטען
ײ און דגורים,  דעריבש־ זי̂ן חאבען ו

ײ פאףאינטערעםירט  צז רעגצן,6 צו ז
מ אזעלמ פרצדיגצן ױי װאם הוי  אײ ״

 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 נ ייעצמש• דאו אח ײי

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

 עפמם םימן הױז װניםי
̂ג,וזשון זיך 22 פױיפ
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.1במiv o w ip y  y באארדם 
 אין לאלאלצז לyשאגyרנyאינט די סיז
»y״t נדyנyאומנ און יארפ גױ ''B  iy i• 

oyon^p |yp צו געװאחנן לאחנז 'r צו 
j״e ר/ןר i« 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 r in. 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

I }
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 ױניאן דרעסמאבער די
ארבײט דער בײ

ספילמ»ן, תש. פון
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 קאנװעגשאןדער גאך
ארבײט דער
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ly א-ז ?אנװ^שאן די m s c. םען 
 ״היציגע די פארגעסען צו אן הויבט

 די אײגגע^רדערט װערט עס םעד. 10
 זיך געםט םען אפיסעס. די ps אובײט

ly צו r 'O P S i•  i y i טעטיגהײם, ױגיאן 
 םארזוירק־ צו אן אםילו שױן הױבט מען

בא- קאנ־ווענשאן די םון אײניגע ליכעז
y o i r.

jy געװײנליך in ss די צו דעילעגאםען 
s אונזער םון שאגװעגשאגס r y i iy o r s־ 

 װעגען אםת אויך איז דאס און — נעל
 אין פרײד םיט — 'וניאנס אידישצ איע

 אויף שם״כלזןן םיט און הערצער ?ײערע
י  איז עס גיט?י ווארום און |.yt'P י

 דאך איז םען ױם־טוב. * ov*v דאך
 גאנצע מאםע. טאטע איין פון קיגדער

 יט1צוש« און צוזײט |yo איז יאהר 2
 פארםרעמדם, איז םעז לאגד. ׳ איבער׳ז

 צו צוזאםעז זיך םען קוםט פפרהאוועם.
 בא־ מען םיטינג. געטײדטאםטליכען א

 פון גרוס א איבער גיט סעז ־,pt גריסט
 פון קיגדע# איבעריגע די פון און זיך
 םון דערצע־הילט אײנער סשימח. * דער
o n געלוננען איז איחם װאס פראגרעס 

 זיך שעםם אנדערער דער |;ynso צו
 און שװעפסצד אײגענע זײנע פאר גיס

i n ' i n, און יײדען זײנע איבער גיט און 
 זײט אויסגעמטאנען איז ער װאס צדות,

ײ  קױ געםראםען. לעצםענס זיך חאבען ז
ו םען י  צו־ nnsro דער פון ■״ypw די ז

yo*f| װאס און װי באמטימט מען און 
ov דעם פאר ווערען געסאן דארף i n s 

 •ראוועט צו<עצט .nnp |yn«ttr יענעם
y אן םעז 'nos ,סעודוז yo| זיך צוקומט 
אחײם. פאהרט מען און

i צו n קאנװענ^אן האײיאוזריגער 
iyn סיר זײגען s אגמד סיט געםאהרען 

y די p:»i א הערצער. <אדענע iy t ir 
 לעצ־ די האט םשסחח די װע<כע צײטעז,

 םיר האבען דורכגעמאכט, יאהר צוױי םע
 איז בשורח גוטע ?ײן פון אז געוואוסט,

 צרות םארסערם, אפגערעדט. אי? כאסטאז
 איז נאך דערצו ׳מיעור. א אוזן דא איז
 צוריסען, אביסעל אויך זיך צװי׳מעז מען
 אםת דעם ? ^םײכלען כמז קען װי טא

 ניט םעווז הײן םיד חאבען זאגעגדיג,
 אויםנע־ איז קאנװענ^אן דער געסאכס.

 די און ׳צרות גענוג אויסצוהערעז קוםען
 זײן צו זכיה די געהאט האבען װעילכע

 פארענ־ װאס גאר דער צו דעלענאסען
̂- לאננ זי װעלען סאנװענשאז דיגםער  ג
 םארנעסען ניט אי-הר ררעלען די דענהען.

 אפענהער־ אבער בײסענדע איהרע פאר
 אפםערוױ^ע־ דער ם*ר דיסקוסיעס, צעע
 האבען, װעלנע סענ׳פען, סך א פון קײט

 ױניאן, דער פון גאנצקײט חנר צוליב
 אם־ זײערע און פערזאן זייער םאדבויגעז

 ענט־ איהד םאר — צויצעצט און ביציצט,
 איגער־ די אויטצוגלײכעז מלאסענהײם

 דעם גוגסטען צום צזויטטעהײטען איכע
 גאנצער דער םון פראגרעס וױיטערדיגען

אינםערגע^ואנעי.
 געארנגען אויר איז קאנווענמאז דצר

 קאנקרעםע םייע אויף זיך אײניגען צו
 אװעקצר םדעח חאבען װעלכע פלענצר,
 א אויוי אתאניזאציע אונזער *םצלען
 װעיכער באדען;• םיגאנציעלעז פעםמצן
̂הרט םוז באמאום  אום ײערען דורבגעפ

 וױיטעדדיגער טים אנגעחן ?ענעז זאל םען
 דזשע־ א םוז גוטהײטוע דאס וורבײם.

 ררעס און קלאוק דעם אין םםרײס געראל
 פון אױסגאנג בײם יארח, נױ אין םרײד

 צוגעחד םוז אגריםעגסם, איצטיגע די
 קאנװצנמאז װיכםעע די צו ווערעז מנגם

באמאיסע.
 םון באריכט אויםםירליכער םעחר א
 װערען אפגעגעכעז וועט פאגװענשא? דער
ײ  םיםינ^ םעםבזא• תמענעדאל אתזצר ג

אווענם. דאנערמםאג קוסצגדצז
!מלעזיעער ג וױלקאםען

 פון צרווײלונג דאס באמהאכםצן םיר
 עקזע־ פון אםם חנם פווד מיצזינגער *

w אײנע איס •חנזידצנם, מייס 
 אויפסואוגגצז זויכםינסםע סאסנ רי און
ח w דיר י m v p*.חנם פון לאגע די ן 
O און פיאוק njrpnr נמ T m p  w m 

un i tm, דינסםעז די יממרם ומצבי 
ח מ • י ױ ס  פים פול וחנרמנגיימײ^ י

r n w t לצ־ בר. מדײבס־־אראפם. אח^ 
ממר w ו n w י די איינעמאיםצן• אי

 באראטוגגס־קאגפע־ אײניגע פארדופען
 די םון פאחפסצהער די כייט רעגצען

 ■יענער לײגעז צר אום לאקאלען, דרעס
 ארנאניזאציאנס־טע־ העםטיגער א פאר

 האבען, מיר טרייד. דרעס איז טינקײט
 און גיױבען צו אורזאכען גוטע דארום,

 בר. םון צוריקקומען דאס אז ערװארטען,
 װעט ױניאז, אונזער איז יעיעזיגגער

 גײע א און לעבען גײעם א ארײגברעגגען
אמאניזאציע. אונזער איז גיטםרי

 םיר באגריסען גע^גענהײם דער ביי
 איהם פאר׳טפרעכען און שלעזינגער כר.

 ארבײט, דער אץ הילף םעגליכע יעדע
 אונטעמענוםען זיך האט ער װעלכע

דורכצופיזזרעז.
 אלע פאר אםען זײנען טירען אונזערע

דרעסטאכער
 בא־ װיכטיגערע םעהר די פון איינע

 װע<־ די, אין קאנװענמאן דער םון עליסע
 זא״ דעם צו ענדע אן געמאכם האט כע

 אײנקלאנג אין אפ< ישלום *גענאנטען
 דרעסםא־ יעדער קעז באשלוס, דעם םיט
 אדער זײנע אויף קוקענדיג ניט כעו־,

ע אדער פאליטישע איהרע  ע^אנאם̂י
 אנ^לי־ פארבינחעעז, אדער םײגוגגען

 ױניאן. אונזער םון מעםבער אלס זיך םען
 זײערע צוריקקרינען אפילו קעגען זײ

 מײנט עם סעםבערס. אלטע אלס רעכטע
 קאנװעג^אן די אז ווערטער, אנדעיע איז

 דער םון טירען די :עעםענט ברייט האט
 וױל װעלכער אײנעם, יעדעז פאר ױניאן

 װע־ װעיבע דרעסטאכער, די ױניאן. א
 ברײםזײ דער םיט באנוצען ניט זיך לעז

 אננמײדונג ליבענסװירדיגער און ניגער
 שטעלען קאגװענשאן, יעצטער דער םון
 און עםענטליכע םוז לאגע דער איז זיך

 ארגא־ דער םח מונאים באװאוסטזינינע
 סענען זײ ארבײםעחפאםם. ניזירטער

 סיגדיהאליסטען קאםוניסטעז, רופען זיך
אבער רעוואלוציאנערען, סתם אדער

 זיך ׳טליסען זײ לײם. ױניאז תײז ניט
 ארגאניזירטער גרויסער דער פון אויס

 חאנ־ א לויט ארבײט ײעלכע םשפחה,
 בעסערען א פאר פראגראם סטרוקטעיעץ

לעבען. שעהנערעז און
 נעװעזענע די אז דארום, האפען סיר

 גוט זיך װעלעז 22 לאח־אל םון מעםבערס
 טאן, עס װעלעז זײ אויב באדענקעז.

 ניט אגדער׳ש באװאוסטזיניג, זײ, סעגעז
 אונ־ אז זיר אנצױטליסען װי באשטימען

 בע־ אויסקעםפען העלםען אח ױניאז זער
 םעניטליכע ארנײטס־באדינגונגען, סערע

פארדיגסםען. גרעסערע און באהאגדלונג•
םאכט. איז אײניגקײט

 קאנװענשאן די װאם צײט דער אין
 האבען באסטאן, אין פאהגעסוםען איז
 איגטערעסאנטע »ז דורכגעמאכט דא מיר

 און בירענבאום םירםע דער טיט פאסירונג
 סס. טע22 װעסט 126 םון דיאופםמאן,

חויז. אטאסלאיײפאן אן
ײ םירמע דיזער םון ארבײטער די  זי

 ער^םע די צװײפען געווען ניט טאקע נען
 זײ װען אבער זיך, רעדזשיסטרירען צו

יסטרירט, יא זיך תאבעז  דער איז רעד̂ז
 םאלשטענדעער א נעווארעז באםת עאפ

 5םי< נאטירליה איז, דאס ^אפ. ױניאן
 װעלכער טמערםאן, דעם םארראנ<ןעז צו

 די געדינט פעזזיג און ערגה»םט האט
 מי םיטארבײטער. זײגע םון אינטערעסעז

 דער האט ערװארםעז, צו געזוען איז מס
 געווארי• דערםאר איזזם י1אוי באלעבאס

 םרי־ געװיסען א איז אוז אוםחז אן םען
 װיסען געלאזט םירםע די האט מארגען

 זעצעז זיך קענען זײ אז ארכײטער, די
 טשער־ דעם אהן אבער ארבייט, דער צו

 טרײע װי האבעז, ארבײטער רי טאן.
 םים געענטםערט דעם אויף לײט, ױניאן

 קורצען אין האט דאס סטאפעדזע. *
 באלד איז איז לאק־אום א צו געפיהרט

 אםת׳ען אז *יז געװארעז םאדװאנדעלט
 אזוי םיטיננען, און פיקעטס טים םטרי״ס,

 צײנצוײ• דער זײן. צו באדארזי עס וױ
 דעפארם־ דדעס םין םענעדזמער ליגער
 די געמרײם חאט אלױוא, ברודער םענם,

 ערפאלג. אהן אבער אויםצוגלייבען, זאד
גע- גאנץ געסםרײקט טאקע םען האט

א גאך אפגע׳צטעלט ןחאט מע שבשס,
w ■אר w גרײט געװען איז מעז און 

 חנית בעי דעם םיט כחות מעטטען צו
אױב אסאסיאײ^אן, דער םיט אח

;ױטיג.
 נאסטאן פון צוריסקוטעז זײן נאך

 די איבערגעגוםען רײזבעמ בר. האט
 םארוןאנד״ ט*ג עטלאכע נאך אח הײס,

 סעטיען צו נעלונגען איהם איז לונגען,
 געמוזט חאט פירמע די סטריײז. דעם

 ארבײטער, איהחנ אלע אדעטעלען צוריק
ט׳פערסאן. ̂זאפ דעם ארײנרעכענעט־יג

 ױגיאףטע* אסת און מעחנע די ןאל
 בײ םון ארכײטער די םון ^טעלונג סיגע

 דיגען שא• האופטטאנ׳ס און רענבאום
 דרעס אגדערע אלע םאר גײמפיל אלס

 מאםעגט עױפטען םון בא<ך ^עפער.
 ט׳פער־ זײער אז בא^לאםען זײ האבען

 װעחנן, ארונטערגע^יקט גיט טאר םאז
 םאר־ וױיטער אוױי זאי *«r זײער אויב

 זײער דאנק א ^אי. ױגיאן א בלײבען
 אםיס, אונזער פון הילםע די אין אחדות
געזיגט. זײ האבען

 םעםבער דזשעגעראל צום קוםט
טיטינג.

דאגערשטאג, קוםעגדען דעם פאר
 אר־ דער נאך גלײך דזשיז, טעז14 דעם

 דזשע־ א לאגןאל אונזער םאררוםט בײט,
 ברײענט אין מיטינג מעםבער נעראל

 טער42 דער קארגער עװענױ, טע6 ״האל
נאס.

 אויס־ איז מיטינג דעם פוץ צװעס דער
דע־ אוגזערע םון באריכטען די צוהערעז

^ ס It g,, 28׳B8 ורײ
מז. יע«וםער רער «ו <ענ«טען מנ׳  מנו

ן װ«ס ערלוינמן, װעם *ייט די אױנ » 
 1• רעמ*םענריי*יעם אייניגע אויםנעמען

נא*רד. עסזעקוטױו דער
■m אמזער »ן סעסנערס די

i «ו נ««ױנעז ערנסט זעחר ויר נען r i 
ױי ק«ונװענ׳»«ן.  םעםבןר דז׳טענמראי »

 נעײ<יחןן «ו«נע\ז«<טעו זייגעז מיטיננןן
מ אױי ה<וטוענש*ז, דער ם»ר עי  «ס וו

- בטטטיםט i׳k דיסקוטירט זײנזןן  נעו̂ו
 זינער. זיינעז םיר רעז«וױציעם. 7 רען

«t די — םעםנערס ■יןטױוע אוסזערע 
̂והענט מטעוזקן װעיכע  ױניטו דער «וו נ

im| ין ייינטערמס װאריםעז » נעםען« 
 w נײגערינ זיינעז — טעטינקײט איהר

 אונזערע םיט נעװארען איז װאס װיםען
 ײיסען, נעוױם װירען זיי םאר׳טלעגע.

 אינ־ יער םיז •יענער די ז״נען װאם
 jw *רגאניזירונג די ננוגע טערנע׳ט#נע<

 טנרימנט איצטינער חןר םר״ד. דרעס
 אױס נעזוט אסןוםיאי^אנס דרעס די מיט

 און סיזאז הערבסט סוםענדען דעם ענדע
 אנ־ זאיעז םיר אז *ייט ׳ןןוין איז עס

 *מאניזאזױן די צוצונרייםען םאננען
 •*יינם וועינער םםרייס, נענעראי א םאר

אוטפארםײדלױ. זייז *ו
 יעדער אז האשען, דארום װילען סיר

 ןמm ,22 יאקאיל םון םעטבער צא־אלער
 דעם איז םאראינםערעסירט איז כער

 קוםען װעט ױגיאז, אונזער םון ■ראנרעס
םיטיננ. צום

I ײאץ, און צייט די געדעגסט T 
 ארביינ^ דער נאך נלייך — גער׳טםא;

ה*צ. בר״ענט אין

 צײגען װעלעז פאלעב̂טים פח ביכער
געמאכט װערט ארנײט סקענ וואו

 — פףפערםאן. אומפארםײאישען םון #פיס אין םיטינג דער באשליסם אזוי
 חאכםאן שלעזינגער, — דערקלערונג. װיכטיגע א םאכם איגערםאל םר.
םיטיגג. בײם אנוועזענד האלפערין און

 אינ־ טילארט דער אין עלעמענםען אלע
 סא־ האבען װאס ניױיארק, פון דוסםריע
 אינםערנײ־ מיט׳ז אגרימענםס לעסטױוע

 לעצםען האבען באארד, דזשוינם שאנאל
 ־טען,5 דעם דזשון נאכםיטאג, דינסטאג

 אין מיטינג נעמייניעאםםליכעז א געהאט
 ר. מר. םשמרמאן, אימנארשעל םון אםים

 ברײםלאך זיך האבעז אח אינגערסאל, װ.
 די םון םראנע דער וועגעז דורכגערעדם

 באטראכט האבעז און שעפער ניט־ױניאן
 צו צרה דיזע אזױ װי װענעז און םיטלען

 זײ־ װאס ארגאניזאציעס די באקעםםען.
 :געװען זײנעז םיטיננ בײם געוועזען נעז

 אםערי־ די קאונסיל, אינדאסטריעל דער
 לײ־ מערטשאנט די אססאסיאײשאן, קען
 דער און אםסאסיאײשאז גארםענט דיס

־ באארד. דזשוינט אינםערגײשאנאל
 םיטיגג חגגעלער א דאס איז געװען

 םון קאסיטע געטײנשאפטליכער דער םון
 קלאוק־אינ־ דער אין םאקטארעז םיר אלע

 די זײט םונקציאנירט, װאם דוסטריע,
 אג־ דעם לוים יאהר, אנדערהאלבען לעצטע

 םח אײנלײטונג די אונטער רימענט,
איננערסאל. מר. םשערםאן, איםפארשעל

 איננערסאל סר. האם םיטינג דעם נאך
 סטײט״ פאלנענחנז דעם ארויסנענעבען

 סי״ דיזען בײ װאס דערקלערענריג טענט,
:געװארען אויםנעטאז איז םינג

אםםליכע ״דיזע  איז האטיםע געםײ̂נ
 םון סטרייק דעם נאך געװארען גע׳עאםען

 ?אלעקטיװעז פון טײל א איז און 1926
 םו| צאעק סםעציעלער דער אנרימענט.

 םיט זיך פארנעמען צו איז קאםיטע דיזער
 םיט יטייכות א האבעז זואס פראבלעם̂ע

 םארבאטעגע אין ארבײט ארויסשיקעז
 צו גרינײיך העלםען צו אויר איז שעםעי

 מארקעט קלאוק נאנצעז דעם אתאניזירעז
 עס, הײסט קאםיטע, די יארק. נױ אין
 פארשטארקען איז םאראינטערעסירט איז

 אמ אססאסיאײשאנס דיזע פח עטליכע
ױניאן. די אויו

 גע• קאמיטע דיזע האט סיזאז ״לעצםען
 אימפאר־ םיט׳ז האנט אין האנט ארבײט

 אונםערזױ זײז םים או[ טשערםאן שעל
 םון ביכער די אונטערזובען צו בױרא כוננס
 אססאסיאײ־ יעדע פידמעם. סלאוק םילע
 אר־ דיזער איז מיטגעהאלפען האט שאן

ן בײם, ו  גע־ םאקע זײנען חנזולטאטען די י
 בא- םח פארבעסערוננ באדײמענדע א וועז

 ספרינג לעצםעז פון םארלויף איז דינגונגען
םריהערדינעז םיט׳ן סאתלײך אין סיזאן
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םיזאן. וױנטער
 איק װי םער מטװאס פח בףטך ״איז
 חןם ביז םעברוארי טען14 םון םאגאט,

 נימ־ױניאן 160 חאבעז םארטש, םען20
 דצר טים אגריםעגטס געסיינם שעפער
ײ םון םעהרסטע די און ױגיאן,  זײגצן ז

 אםעריקען דער פון מיטנלידעד געװארעז
 אססאסי- אנדערע די אססאסיאײשאן.

 נײע ארײנגעקראנען אויך האבען אײשאנס
םעםבערס.

 אתיס• זיך ד.אט םיטיננ בײם ״נעכטעז
 םון באציחוננ םרײנדליכע דיזע אז נעצײגם

 נאך האלם אנדערע די אײנע מיטהעלםעז
 נעםאכם האט ױניאן די אסאל. װי אן

 םאמנן װעם זי אז שטעלוננ איהר קלאהר
תז צו םארזוך שםארתעז א  וײ ױניאניזיו

 וואס דזשאבערס די און מאנוםעקםשורערס
 שעפער• ניט־ױגיאז אויוי איץ נאך האלטעז

 און כוחות די אז ערװארמעם, װערט עס
i םון םיטיעז די n אנגצ־ ורעיען ײניאז 

 אין איצם שטארקער םיל װערען טnװענ
ריכטוננ. דיזער

שטי־ אלגעםײנע די געװען איז ״עס
 ארבײט טיז אזא אז סיםינג, בײם םונג
i מצד n כדי װיכםיג, העכסט איז ױניאז 

i םיז בײט1א קאנסםתקטיװע די n אס־ 
 אונםעתוכונגיס •1דע פח און םאסיאײשאן

 בא• װאס װײטע! ב^נעז זאל בױרא
^לטאטעך. רעnדײטענ

iv i האם מאז1טשע איספארשעל 
 םר. אז ט1\וא1ע iv אז ט,1סלע1דע

 אנפאג- וועט ,1יטא1א הויםם זײן װאולף,
 םיר־ םילע םון 1ביכע י1 אונטעתוכען גען

i וועז דזשולײ, אנפאננ איז םעס n םײ 
 עחואר־ 1םצ וױ אנםאננען, זיר וועם זאו

 צוזאםצג• זיך iy םyװ דאמאלסט ^ם.
i״i n םיה די םיטl n פאושײ די פון 

y :y i ווענשז אססאסיאײשאגס.i n ק$ד 
ײ װאס הילזי און yאציlyאם  איהם זאירען ז

m y i איז iy in .םר
 אז לאנג^,1םא זײ םון טyװ איננ^םאל

t lynw זyזאל זײ ii״i n ^ ' o  n y, אז 
ױ נאכצוהו^ז םחויב זײ נע־ ו

i'iy n איז t״iy טיט אמט1קאנט i n •יונ 
 ארבײט אמיםצרמיתזנז באט1םא װאס יאז
שצפצטצר. ניט־ױניאן די איז

y^s, װאס t״y j| טיטיע בײם גצװצן 
i םיז y i ,^חאב קאםיyז jD i^ n n אז
נאגץ א איז לאגע די אז שכמדמןן1םא זײ

voo:inv. ^מ אל i צו ״1א n זעלבער 
y< די אז פיוזל^ צײם is פאר- דך םוז 

i n  ; in yoya זזױכם 1926 םיז ײק1םט 
H די וחנחנן, צו םאחגעסעז אז שייז F ir 

ז שייז םאנגם  אח 1קע1שטא אלץ יחגרמז י
ly p is o r ולמאמצו, סלימנ1װי די איז^ 

n זײנעו װאס nדײכם in ip iiy i אין b n
fy?'' סיזאז, p«yy< פיז םא!לױוי i געוחש 

באדײ^נד. באמת
 נצװמ זײגצן םיטימ בײם אנוועזצנד

 ,שלצזינגצר, ב■ :פעחאגצן nפאלגענ די
 פח חאלפערין דזש■ און חאכםאן דזש.
m איגדאסטתצל פון קלײז, ס• ;ױניאז 

 דאר •ון סטײחאתים, ל. א■ קאונםיל;
 וזיללאד, ji ;אםסאסיאײשאן דזשאביריס

t i•*די «ח ויסםאו ס״ אח מווארםץ< ׳ 
 ג * אססאסיאוישאן: אםצריקאן

 »ונם«רזוגוג«ם חנר *ון
m )«דגמדם»<
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םײנזננען—שמיםען
עגען ױ וו א טרײד־םראנען און ױני

םשפחה אונזער אץ זאמו םשיסאװע
p. 3 כמגםב^ קאליש, ענדל םון * tf

 צום געקומעז ניט איז ער פארוואם
םיםינג. ל^ק«ל

גא׳ןולאס^ חאט yiPDipyrpy אונז^
 שבת, אויף םיסיגג לאקאל א רום^ן צו

ly װאמן צװײ םיט D y ir. אונחנר <זאט 
 אויםנ^ yiPDipytpy m םון םאן1טמע

o ע?זע?וטיװ *לע םאד^ט iy ^ w זײ אז 
o בײ זײן אוםבאדינגט y^s טוזען n מײ 
 אונ־י םוןי אײג^ אויוי זיך ש^לט טינג,

py n y rזpyוטrוy# ג אyטlײly י־ און* 
iy jy3y:iya ,ױניאן די װאס ױנג^טאן 

 םת־ א בײ זוי אזוי חײליג איהם בײ איז
jyn ^די איד m ih, און iy ל^ירט?^ 
 ?וגי-אײ- אין װאוינט iy װי אזוי אונז

 טyװ שבת, אום ניט ט1םא iy און .לאגד
iy שלאםyשװ זײן בײ זyסטly הויז אין 

 צום iyow lyD1? וחגט iy און דאוךטאון
םיטינג. לאקאל
py i םיטינג ןyסםpyנ דעם בײ y i  \)t־ 

?y ii^ ipy שםyזיך לט ly^ y r i y i ברו״ 
 אז ערקלעהמ̂נ אן םאכם אחו אויף רyד

 האט ו55באלאנ iy װאו שול די װי אזוי
 און גאליצי^ pd בי1 א אראפג^אכט

i אין גבאי א איז iy װי אזוי n שול^און 
a װי אזוי n װאס שכת i n לאהאל״םי־ 
i איז pn דאחי םינג n פח פנים קכלת 
a n םוז רבין iy סבלת בײם זיה גבאי אלס 

o 1 םון פנים nאן 1ד^םא בין? iy ניט 
טיםינג. לא?אל ביים זײן

i אז אײנג^נהן yאל זyהאב 1מי n 
i n i i a ט האט ^iy םיר ארן ^ n איהם 
D ^ y i 1 םיז האב^ הגאה □nבילס 

o םון אי •:ים ת1הד n װאס פױםינג מניאן 
y די זױ הײליג איחם בײ איז r ’VH ה.1תי , * * *

 yוטיװpyr^y אונזער pם םיטינג א בײ
ט אונז |yo האט ^ ג y א אנ i ' iy ' i io 

iy א אז בשומז ^ y o םy?py ly t j iK  p־ 
y ii^ ip איז r i i^ E iy D j n s שאפ םון 

i מלאוױיםא! םיט׳ן y i׳Dy'3i.i גyװאn.ז 
i n !א ס ײ װ  ^תוחנטשט. איחם האט ^
i נעכליבען yPs זײנען 1םי m װי אזױ 
i א y in אונז װאלט l nשלאגy.אז ן 

 האט זיך, צו לyביס א lyDipyi זײנען 1טי
i אונז y i טש^םאז yD "tiy i| אוים־ זיך 
n 1 םון yiny םאר ןyלyשט  ly r iw׳־ 

i האס נאכ^ .lyברוד ןyטŷגlה n 
iso iytro ג אונזy,אז זאגם oy נע• װאלט 

i ניט ווזנן- iy D װי y i^ אל אזyipy y־ 
y i^ ip םyםבyזאל^ רס typ-bOD האל־ א 

i צו נײן און טאג בע? y i אונ־ מיז לויה 
iy r דl ŷהמ^yטyן ly m a. זיך שט^ס 

i^ איץ אוױ* n i םpyipy ly r i^  p־ ^ 
 אז םפיטש, םיתרדיגעז א האלט און ות

y״p pn סטאם^ iy?io *לע i זא־ תמצים 
jy< װײל זײן, ניט ov װyשאנ־ א זיין ט 
n םאדב א אוןy lכŷז yii| ^  oyii אײנ

i ניט oyn און lyssoo ניט w p צו i n 
לויה.

y אזא נאך m y ' 'D| ספיםש ly^ n 
 jyssoD ץולען yאל אז ןyבאשלאס 1טי
i צנ גײן און םאג זyהאלב א y i .נאך לויה 

o n שט באשלוסyאוױי זיך לם i n במ״ 
i n און ספיטש רעם נעה*לטען האט װאס 

D i.iy*piy : וי אזױ> iy אײ אתיף איז 
n״yD| א אויף a y ''i און פלאץ yאיז ם 

i ביזי, שטאדק ט1דא s c i n קאז iy ניט 
Dטאםyאון ז iy צו סוסען ניט ?אן i n 

iyא לויה.  p ניט איז iw p y i■ ,הײנט *'J 
 ספי־ סײעררינע אויוי זיך לאז1םא pא

oy ro.
געםאכט איהם האט כאװערטע די

חזן. א םאר
iy איך pn ״%ינ^־טײם :s o ry i אין 

 צוזאם^ עװענױ טעp 7א יט1סט ŷט27
lוlב םיט n לyװpאװיr אp נאך yםלי־ 

lyםײpלאוp yכ p.1 האב^ 1מי סPDH״ 
ly ױניאן ט1טי is ip. אוגז צו צו ?וםט 
iy װאס מאז, א p 'p איהם האט אוגז םון 

 שילט^ צו אן !זויבט pa ,DiMpyi ניט
אז איהם ענם1פ חללות. 1םױט< טיט די'יני

i n i i זײט urn ^םיםטזנר, : rאװיpDyל 3
״iyp״Dpis5p א איתר זײם צי ?1איה ? 
i n אױוי האט מאן i n ברי םח פראנע 
i n לyםpאװיr גיט o iv to to v i האם און 

*i ^ s i y שיצםעז. אײן »ין
l nשלאוקםיײ א צונעשכמן איז וױיל 

iyp װאס a n  jj$p און מאז iy װי הערמ 
i n האלט טאן px ױםווארם^1א אײן 

i אונז או זאנט תוככח. •in פון קללות n 
ly ?לאוקטאמו! tfm i תאן o n םאז: — 

'iy  ,oy די מיט יתיאן די שיצטען טעג 
iy  ,o in<' א איו ip o n i ױגיאז די און 

 y•© פון איונםצתענוםין שוין איתם חאט
nm um ציםנ yv םון **ארבײט האס ער 

אריינצײ נווטווי א Rim *ד tm שטיק.

 זי pא yoiyiidD » צו קוםט חא״זוײל
o iyn ױי ly m a לpcyטײדיגט1םא אװיץ 

 אג- גענאגגע! איז rאװיpםyל ױניאן. די
ly אין טאןyג o ' in  pn ה 1צזנ1שװאyם 

 זיק pא ?אוט ברײט^ צען1שװא א םיט
y^yi די םיט בעררעל y o 'i i i זואנ^גס 

 וסזוי און שײן. inyr inyryiD^' האב^
yo^ די װי iy i ג ניט איהם האטpyאנ̂ט 

i טוט *ײאס :אונז צו זי זאגט n איד 
 בין איך חזז• א גאר דאך איז iy ? דא

 אנ?ס1ב די אין חתונה א צו pmy:אצייןו
i ײאו n בעווש{ איז איד i y i 1טםד 

p m pאס1 האט זי װי אזוי .״ y io 'i is־ 
n זיר האב^ ̂טyר y ?  yps צױ ה1שטא 

^ן. סון ̂הyמ כתוכם איך pא לאכט ל  א
l nזיך האם םיט D i'iiy y : oy. 

a a a
D 1מי האט lyםאכpלאוp א ta y n y i 

lyo: א אין אז 'ny װאו שאפ oy א!ביײ 
jyo לינ כאויס1דוyp און pאםוניםטy,̂ אp 
Dy פא־ האט סק^שאי; אפען אן איז 

o 29 יהlDרyד אין !ינסטאג סירט y îמ  ט
 האט לינק^ א ג^טיכם^ אזא ם»י,

*o d w iv א wמאמyהאט און זשורנאל״ ן 
^יגט  ■ איינ־ זyהאב באטיםyבאל י1 אז ג

i מיט נץyרyקאנפ א בײ Dשםיםyג n מנ״ 
^ן 40 זyבײטlא זy'זאל1טי אז יא̂ז  שטו
 pא זyטDאםוניp yטליכy זyהאב װאך. א
pאמוניםטypג סlpyאגyאז זyלכy ע1שטא? 

̂םםyנ האט tyo אז  חםק ̂א
 די אײגשטי^גן זײ זאל iy דאקטאר א

n pמםy.קלאוקםאכ^ א 1םי האט אזוי ז 
e>’ ' y i n, לאוהםאכ^ א אז און? i n

 גלױב^ איזזם iyo םוז הלטyצ
a a a

 (נים קאטוניסט א ײנד1ם א םײנ^
y 1טי האם ?אאו?םאכ^) סײן i n^ ' 
o די אז iypup i אננ האט טי1פאyשטyאם 
6 iyo:y3S, אז שפיאנ^, 6 הײסט דאס 

^jy זײ r װאטשyוח»יי1ב ז /^ ^נ ל  ש
 אויסצוג^טח זײן ף1דא בײס1א ?ײער

i־u זyגyװ אײנ^להײ^ן yאל y i ש£ד 
^ נג  אין pא האט iy נעלט זויםיל זי

 אין און D>y3 די ^<ואלם באנק ŷלכyװ
 א 1פא װאס װאוינט? iy וטס1 װיםיל

װי ? האט iy 1ניטשו1םא ? שאאםט iy ״
 ט1םא צי ױניאדאצייחנו/. ער טויאנט צי
iy שיקם צי ? טעסם'’ױגיאן א אין iy 

y זײן '^^st שטיײ זײ צי קאנםרייז אין 
y| םיט האטעל? ױגיאן א אין ynםyן 

 האט צי ? זיך חבר׳ט א\ן דטŷ םתי זייז
 חשר זי האט צי 1 קאוט1םא א פחי זײן

y iy װיפיל ? לער' i: 'pל צי ? האט רyבט 
iy זיין מיט גוט ? חי  א iy איז צי פ
iy ױיגע צו yטאט רyגוט i^ p ? שפיצט צי 

p iyאlטyז *i y i אין is^ nyE ]װי או 
 שגאפט iy ינקט1ט צי ? שפילט iy גתיס

i מונשײז שנאפם, lyDPyii און n s איכד 
yoyo isp? צי iy ,תיכ^ט pK ואם> 
- iy תיכ^ט i לסyםyק ־ y i s סיגאחגן ? 

iy איז iy װאו  |yn ? w y ttm  i n n w 
y אח jyoipyj אין p ' i^ s ? םחי זײן צי 
y די pniy* איו o r iy םײnוואס ל i y 

iy ליכט,yג האט  i n s אםאל האט:Dn'^y 
א^ד ל? אנ׳ ^  חאט iy אויב איז מי

o: אמאל s iy אז i n : s גyליבטyn ŷ־ 
m'M'זײז אין איבט1םא זיך האט iy םאר V 

? פתי ŷנ
i פרײנד, םיח y i ,1םי זזאט ?אמוניסט 

Sipy3 ly ןyנטyאג די אז ד^צײלט, n s i־ 
:y; ̂נן ײ און זyאנlם 57 מיט ליסכ v ז m\ 

 און ז.yאגlם y^s אויף סlyנטםy זyנגyבר
i y i יyגיגyדי פון ר yojy:s,| װ װאםyט 

1 iy : jn nב יDyטy yנטlyDאויך און ס 
i n װאם oyit זײן i y i שyהנםטly, וחנט 

fy r ip ם אlײyטיה זyמסלאנד• נאך ט iy 
D די א? ד^צײלט, 1םי האט iyp isn 

i ף1דא פאויטי  iy3 s i ל*v םיי•1אונםא 
 אנצוםאנ״ באשלאס^ האט זי וױיל שאנם

in אויף ypאטא 1א גען n n !של^ינגע 
in מיט פײסיי, i.iyo םיט n  inyo און 
 אטא־ |ynsn זײ װי םyורDש 1כמנה םיט

oayTrn■ d t p האט אזױ סאנ'^5זי 
l ניט ?אםוניסט, רn ,1ײג1ם םײן 1םי ” p

y הלאו<ומאכ^, i n'.ילט
a a ♦

 צוםוײ״ אצצנט1פ הו^רט בין איך
i n אנוחנג״ אוגז^ םון אויסגאנג סיט׳ן? 

yuw  .m r! איז באסטאז אין ?אנוחונשאן 
i צו ענליך נעװצן |ynbt צוױי אין n אנ״? 

 װאס □n סיט לםיא.nילאD אין ווענשאן
 •ארםייען צוױי געווצן זיינצן באסטאז אין
 זזאט טען1א1 אויך. it'b>nitt'b אין את
 אין און םחי, צום שלום גע©אכט םען

 אבצר שלום. גצמאנט טע\ האם כאסטאן -
? פאתלײםנניש א 1םא וואס

 ?אםונים־ n זײנען םיצא^םיא אין •
n טים lyoipw טעז n ^גצדאנש אײנציג 
D<' ױניאן די באקעםפען צו in און

 ן
|

D און קלאו?טײשעדס iyp "D D n i ^האב 
i אץ D»ny: זײ n .באס־ אין 1אבע מרד 

 מיט נעסומען ים1צד נײדע זײנען טאן
oy i אמאגיזיתן צו נ^אנק אײנצינען 

ײ אונז^  צורי? ןyאויםבוי צו און 1םי
 לא־ די lyiyoymsD צו און ױגיאן אונזע!

y r אונז פון oiyp"DPis^p, זאלען 1סי אז ynso |y:sp| א |■ynyP
ען די ל ױ ת די םארדרעהען ו ח צ יו

iD iyp״iy .בר is D P « in : —
iy j"D אויםם 1םי האט 1ײנ1ם אyרק־

 איז װאס y:#>pjs אן אויף געמ^כט זאם
i אין 1?ג^ואר נעמ*בט 1םי אויןי n 

 Dשיקyנ האב איך אז ,PyDy^n םײלpyבל
iyD"n i«  onypo האבא־ אין שאפ א אין 

yp,| די און yyjsa הא״ איך זאל צייט 
פראטעשטעט. שאפ דעם בע\

 זײן םטlדאyג נטליךyאײג װאלט עם
n םײן *(נטעד v i i וושגען o n 1םא צו 

 ןyדארם |ypsr װארם. אײן אפילו לירע\
y כלבים די '̂n| זײ װאנ^ ביז jypyii היײ 

in y n  p 'ly i. 1נא דאס שרײב איך yii־ 
o אז אײך, צייג^ צו □,n גשן n מאנ־ 
םטyנ |yo זזאט "lynypo פון םעל  אג־ ד̂א

lyosb װײל שאםוניס^ן, די אויף oyPs 
 lyiSTiyn isDyi איז דזשוימי אין װאס
w: 1נא ניט איז w m  iSDy טיט ay i 

yr'DD די פון װיסען 'jinsp סטרײק״םיה״ 
i n, לשװין, װי lyD npyo  i n פון i n 
 אלע האט װאס yo'DSP טאון אװ אוט

,אװיץ1הו רyוױסyג א ™$(זלט, בילם
iiyp m איז װאס ,iyosp א m׳: '1» oױ  י

 איז װאס שקומיק, lyװיסyג א טאנם,
 און lyoyipyo אסיססשנט m גשײעז

n נאר n : s, 1נא i y i ^איז םלאן גאנצ 
jyםיהyאנג is i iy i D l שאסוניטטשן, די םון 

 yD'DSP Dyp'B גאנצש םײן בטעט װײל
 טא־ שאסוניסט^. פון באשטאנ^ איז

iyo אײנםאל מיך איך האב D3s?Djy 
iw y jw js נױ DDyp'b i y p i r, װײצ 

Dpjyiy האב איך i זײ אז y :"t| םש־ ניט 
 ןyרוםyאםג גלײד 1םי piiyp האט חינ,

 איך אז אנגשזאגט, און ispy^yD אויפ׳ן
ײ םוז  םשן וושט ניט, iyDSD .|yDyj ו

אױםצאהל^ ניט בילס םײנע
 מיט׳ן אױך ׳שאפ םיט׳ן ג^יכטע די

lyDSP oyjyjs>ryy, ק1יא נױ אין איז 
is טשיםס ypoiso'DSP די בײ y iD 'iK 

in: בײט s i iy האט כמןן און Dy 1םי m 
m טיג1ם» אבט1ב 'E iVD 'ix. נאך i n n,
 ?אםי־ lyאיצמיג ^מינענטער זעזזר א

in סאר y 'n מיר םיט איז iyiyn איז o n 
 און ?אמפאגי ?לאוק װאשיגגטאן םון שאפ

yp| איהם האב איך :icy־D:y װאס iy 
o p jn ^װענ oy i ,זײנ^ צי און םלאן 

 1םי iy האט לעװעל* י1 אן״ oyosn די
oiny^piy, אז iy איז D :"y iyn 'X, ז« 

y די : " i oyosn| נאך לעװעל״. די ״אן 
iyn>yr i y i  ,inyD האט ?אמיםאר "  ג

i די אײח^ אז לצנגט,1פא oyosn די s 
y וחגט בײט iy ii isDyi,| ^איהם זײ זאל 

*s  |yny שט' 1פאpלאר n s i i 1םא yj"T 
שאוטס. אויף םײדלאך צזוײ

o 1איה \וי אלזא, iy t, בײט1א די איז 
D געט^ p n n  m s iw אויף n n is  o n 

i די םון y i  .|yiso'DSP אפים &:צער 
DyDpyi'i m איז 1םײנע m קא־ י1 םון 

y iso 'D.| ג אyװיסoyo ^y ,װאם קאהן 
 סער,y־םרDyדר א זלין צו ג^לײםט חאט
m איז s iw :  op 'ry : Py'yyso םון >y־ 

i זײן צו וױלען y i אםים. סײן אין שפיאן 
̂ןל אזו' i איך װי ש y i s בוכ דיpיםyרין

i^ אםים, Dyi לאז^1פא טל&ט n  o:y
 איב^נישםןגרען קאהן □yo ?אטיםא!

D צלזנ i is p -D is m און ^ או ו  ס,1ו
«oyby |y:'tynyD 'i װyנyז m  ypj'P 

שעםםען.
םאסיתנ־ די זyנyװ אײנצזןלהײט^ די

y אין i:yEnD sn  |ytn| איך בין שאפ 
 ־nyppiy yנדיגyםאלשם א |ynya צו ג!ײט
 yt»s םון סlyדזשyנyמ די םאר חנג

 אז» |yny:וױיל לאשאלס, 1באאי דזשױנט
jrirutfpiy* אין y o n s  i n אן? yנאך ס 

ts p v in  |y«nn 1•א א ^ly p is i iy i 
i אפיױ לעזyװ ov דזשײל. אין נײן s i 
yb| זײן s 1! םון 1פא'ly^yrus n y, 

 שא־ s אםילו איר וחוי |yDy>s נאד נאר
in■ אויך טוניםמ 'n n םון ארױסנ^ון 
i 1אי isoya oy האב איך וױ •!יזאן, s p 
o n x o. כין איך D:y:s nypo s  ypso 

yD אזוי אבעד 'iry30 isD| קאםױ די וױ 
pn |y*"t fyooo איך נים, נאך איך 

nnDyw o חײמן זאצ n1יזא1י איו גײן ״ 
lyo'm צר כדי sD א די"J v t  v m

o די אויב אלזא, iyo 'Ds אונז^ פון 
1םא 1םי פון oy װעלען אינמרניישאגאל

>yp ,|y«s> איך y>s i s t לאspלyD y־ 
r רטvשrרvנ a n p i r s t s« .^םאכ

,iiynnytip א.
m םעגמדזשצר,  j. .אםיס

ע די לנ ע ע ז ט ענ י

iS D P S in  .m lyn o iy ii:—
lyn'i^ny t 1היא d  Dyp אײמו דורך 

is צו צײטוגג c  |y ? "y iy i און קילאוק די 
lynosDDyn איך װאס Diynyj nsn און 

c בײ געזעהן y i ״r^ yPS D" אין מיטימ 
so jyD28 ay סאגטאג, ױגיאן, ?ופער i/

G"n מיטעג n s i סג,או אירByוגען 
 ypSD-״ די פון ײד1 רי םון ypsD און

i ג*ט איז דאס אז *לײן, !אנטגיק^' n n 
«iאמוניסטישp s װי m  ,yp 'iynsD  y 

^ אונט^ װי ניט א ל  וױיל גאנמגן. 1א
 גיט i.iyD שױן jynyp זײ אז |yo"n זײ

:m s די o iy n o n ז טיט"y iy ,ביאםס 
i די מיט s f m  y o 'iiy p iy,די װײל ־ 

 ,jy:"f זײ iyp שוין װייס^ רסynםyמ
y r 'r| אן מיט אתיס זיי i n : s ^נאט 

 שצום אישו א מיט שט1כלומ און
yn און '^  D 'D iy i| ,נ^נגען זײ װעט זײ 

ly is js s די Diynoyo װעיען זײ אזן 
iy י?1צו » sn j" is  jynsp איז זיד i n 

 םאר די :אר זײ טpyשמ ov װײל ױניאן,
 צױ ניט טאובען זײ און מי<יאנטשי?לאך

D ױניא;) די װי .זעך.ן, iyn צ^יסלאך 
.lyi'Dnyo און שטארק^

is רyד t rw D איז םיטינג פון m m 
m o ' i p  iy j" K, און n  D;jijycy p'T״ 

n איז ;nrn in iy ...לאםי־• נאר הלשון 
y אײך p " y in  ly i ' iD| אזױ װי i y i םײ 
in איז טינג s iiy*  D " i:y m• װי vo\ 
p גײט i s צו האל, אין iyp rP  i n זײט 
yny<| ם,1פלאטםא s |yDy?y> m " tלy 
ly װאס די, n is i און iyn 's׳l

:yy:s| האל om p io ')*  |y\iya |y:"t 
i*״iyT i*5 e יאט״ אוים׳ן גחפעס. אין• 

D — זvovm איז ם1םא jy r i ' i  i n 
s םיט׳ן מאר iy i: 'D איז i n םון זײט 
o״ די iyp n" — האט Dypinyjw |yo;״ 
s י1 םיט פאטש ynsn —  D:yi| די s״• 

 aD:yn די מיט |yrDS■ |youy< ^1י1לא
 פא״ |y»SDD DDisiya האט |ys אוע און

y ro,| האט s o m 'V i  i y i געםאן םאך 
d םיט׳ן jsr פ די און איצו1א אויזיyטש 
ynsn| מאמענםאל DBSDoy^s. אום און 

 האטױ p'p ניט איז דאס is ׳צײטס צו
yp"iynsoישDניס  y, האם D iy iy : 'iy o 

״פעפ׳/ פיט נאר געלאסען
lyonm i^n'T  ^T'p האט yo| ניט 

lyDD ג^ױינטלצד װי בר\יבטגע 'w sp 
ly ותן און טמס, r ty i i vovm  s האט 

i n ' ' i  p s lyD^snyn און sb־iijso sp 
D פון j y i i ' i האט s D n y iin .T t ״מה״ 
iy און n y i  i n האט :D^siiy צײ־1איבע 
 ?אמוניסםי^ע "|p ניט איז דאס אז בעז

yp"iynso, 1נא oy איז i*y iv s סיכד 
VBטאל לlyאגr, האט iy זיר nלוםlשD 

d o ip is d און s ג זאגy״ : טאן|yny>n 
n n ''iD, איך pn ג^ואוינם ניט נאר 

iy iy i, און דאם.״ סטאםט iy אס1 האט 
:Disry סיט yj'D srs, װי iy j " s זאגט 

i ניט, ypsD װיל איך t s  iyn s ,מנט 
i און n דיlינyנט^ uy"oensD־pov is  y 
ly םיטן פוינט s נאר — ij 'D — װײ און 

i y i ״מ״... א
ni^ynאיז ־ iyT ̂יlיגyנט isn y j 

iװיםyג א בײ .iy**&yi:"is אײנמאל y 
n y i האט yD| שאטוניסםיש^ נאכ׳ן 
 האט ״כו״ s |ynyi םטlראyג ^ורy שולחן

s Dnsoyj iy ?נשטאט און מיםטײ* s 
s האט פינג^, םיטן פוינט  |yny:y* iy 

ssדי מיט טש Dny.i און mnn זיד האט 
D צו isDy* ovנ א שוין " n s  i n םיט 

w די i, 1נא D j y r n  i n זיך האט 
D גלײך isny i האט און >nso s |yny>y 
i םימ n ...האנד in y i>" ג דאם איזy־ 

n'לynנים און געפאטשט ניט ז *nnya 
oyp״
'Dyy אײך איך ומןל D n  lyn y iyn 's 

y לם8טש^מ in  o;:i:yDyiy אי״ י1 און 
lynיגi^ 'pn  o y iy i y :

D האט זיגמאן nyrn !״םוײינזש 'ns־ 
y*"? ,ypj'P 1  |yD is iw| 1םי v iשטm\s 

yn 1םי און איהם מיט בען s i| איהם m 
 וױיל ,yp:1 די ןyאז"טיגn צו זyהאלם

nvrn מיר  lynsn,\ לינדי אז.yr'T yp| 
i n  is d  y : 'K ii s ,הא־ םיר און ױניאן 

D n w y « " s  |yn םיט D'D^ss y^s םון 
iyn ז.yלsזיגמ s סצםוי ב#:*ט& 18 נאך 
y5" t| 1מי yotpyn| קאנוחגנשאן צום ts 
 לינק^ די טיט שלום jynsn ואל םזנן
in 1םי װאס גאט, א, ,1נא y n n  |yn#n 
i בײ y i אנותנשאן?! yo| אונז האס 

inyo נים >yny:y| װי yn'tey םינוט 
i צו צײט n " i וחנגען iyt^ s •שלוםiלs.ז 
iyn s דאם yD ory 1םי זואס i n  jynsn 
 limtpy: איז jspsp .ns ts איז, זעחן

lyo'iasn און ^וחןנשאן די iy גזד האט 
is זאגט o n  ts ומט און געוחנן איז l" t 

n s  iy o u  s.װיבצל! איז נו, זימנט 
yo| ט חאם ^ ג  טא |,y:׳sn8p .ns צו

 רי mn^vm גיט מן חאט פאמואם
'>ypj אילאז, און ?״? iso iy rD  i n פון 

ts : m נאר חאט 2 ל*ס*ל v w m איך 
st sts in y t in  nsnר i y i  "n אנוחננ״? . 

n שאן, s i איר o i 'w 't n םון dos p 'o 
yotpy* pn ps| אײך צו in s o  |yD>yn 

שלום״.~
 אכטען1ײנט1א זיד ps |yoy* 1לאםי

v m " s  n y " t  ps .ײ דײד ts ז  ,|yasT 
ly s is t to 'n s  |y®>sny* |yn#n " t י  י

v חאבצן ךײ װײ< לינ^נ, t  m  ,mytyi 
onnyn t 's  iso און is d  ynstiiM  n
ft’■ 11( ױיןנ (שלופ



I

1

on פוזw8 ל
n #קױרט*םאן J סון y rn y jyo

nyrngo pg fg די rjy iugp דעד און 
nyom y מ די צוױסצונהנמצן טויט  יוני

 w• תסאכט איז גרױס tw^geg ייחר צו
40 .tn g n יעטונדען g או  גע- ז״נען וו

jyjgnp ל װעז צײט, חור אין געװאחון%v 
 סאנא״ דעם מיט ogn נענלױכט ה^נען
 (די פױינד זאגענענטע יונזערע fie סאזש

oyoowogp ̂געז ניט דכער מיר װעיען  ח
tyn 4ס די קריגען jio r, גיט און׳ rn jyp ip 

ײ yןלg םון שםצחננען ypg די י1אױ  זי
jyo, געװען סיר זייגצן v ’Wggnjr דאס 

 ogn מיר tyagn jyagnpy: דורכצוםיחרען.
 דורכםיהרען. ogn םיר jyongn יעצט און
 איע םיט וועט זי און איז;רײט ױדאן די

יכקײטען  ״שטוגלצן40 די אז זצהן, םע̂ג
 און װעחנז ^■געחיט זאי ארב״טס־װ^ןי

o טרײען װעיען ווציכצ די, n געוױנס 
̂עצעז, צו  צו ווערעז געחסען וועאען מאר

 דער איז ogn וױיל טאראנטװ^רטייכחײט,
o פון אנםאנג n נחנגגען pnw מג״ די 

 די אום םוײיד, דעם אין י^ךבאדיגגומען
 ילעבען א מאכען ש׳אנען typg? ארבײטעד

 קײנער .oy^ogD זײערע און זיך פאר
ngo וױ־ פון ארבײט דער אין מטערען גיט 

 און ױניאן, אונזער םון דעראויפכויאוגג
n אין שטערען װעיכע ,y*g די n ארבײט 

n םון n ,זיך, צו םאררעטער זײנעז ױניאן
 דוי טרײה אונזער םון ארבײטער די צו

 בארחד ארבײטער גאגצער דער צו אויך
^ נוננ.

o n תשון, םאנטאג, קוםענדעז oyn 
tn ווצילעז ״םעז11 ipngo איגטערע״ זעהר 

 אונזער פון םיטינגען tgrpyo סאנטע
:•ילעצער םאיגענדע די איז <*ק*י

 210 האל, בעטהאווען איז לאוךטאון,
 טע106 א. 62 אין אפ־טאון, סט.; טע5 א.

 עװענױ װאשיננטאן 1585 אין סםריס,״
 — בראנזןױי איז בראנקס. די אין —

סטריט. סעקםאן 219 יײסעאום, לײבןר
 זעהר זײן וועילען מיטיגגעז סעקשאז די

 ם<יכם די איז עס איז אעטערעסאגם
 הע־ און קומען צו מעםבער יעחגן םון
 דער בײ ם^רנעקומעז איז עס זואס רען

קאנװענ״עאז.
 אילע םאכען אױפמערחזאם װיילעך םיר

 ארונטצר־ ײערעז װע*מ מעמבערם, יענע
 םון צײט דער אין י*עיער די םון געימיקט

 קוםען ?אילען זײ אז תארמוניזײשאז,
 דעריבער דארש און <אקא< םון אםיס 1אי

 ■אסירעז, אפט זעהר קאז עס םעיחנן.
 רעכט קיין האבען דט זא< באס דער דאס

 געמען צו טרײען איז ארונטעדצומיהעז
 ם<יכט די דעריבער איז עס ממענס. א

ארונטערגעשיקט, װערט װאס־ יצדען םח
 אום רעפארטען. און <אקא< אין סוםען צו
 געחאנדעלט האט מען אז זיכער זײן צו

 דארםען א^געםײז, אין אנרימענט לױם׳ן
 רעיאר־ און־ אםיס אין קומען מעםבמרס די

ײ בײ ■אסירונגען אלע •וועגען םעז  איז ז
 באדינ־ ױניאן אילע דאס ועהן, און אנא■

װעחנן̂. אפגעחיט זא«לעז גומעז
 םיד םאריבער. איז םורא םון צײט די
 זיד פריהער ווען װי מעהר איצט םוזעז
 מאכען זעהן און ארבײט דער צו נעםען

̂ען םיר .דאס םעגיליך  א מאמנז קאנען זא
 גיט דאס םיר ײעיען ש איז <עבעז
 דער צו נעםען ניט זיד מיר װעיען טאז,

 ױניאן ונונזער םאר׳צםארקען צו ארבײט
 אין באדינגונגעז אונזערע םארבעסערען און

M r — איע־ אונז םאר יאגע די וועט 
 םאר־ איהר זײנט אוגערםרענייד. זײן מעז

 יא־ אײער םארבעםערען צו אינטערעסירט
 אין א<ןטיװ ווערעז איחר מוזט דאז #מנ

M אין אויד וױ ױניאן, דער r.
אנ• א! נעםט םיטינגען, די צו הוםט

 און ױניאז דער פון ארבײט דער אין מײ<
יך וױים <ױ מרײט ̂פען צו םע̂ג  אין זזע
 מאמנז צו ארבײט גאנ״^פװערער אוגוער

 גײן קענעז זאילעז םיר כדי בעםער, <»נע די
 בעסע־ און בעסערער נאך צו סאמוערםס

ארבײט. רער
בא^א״ חאט באארד עקזעשוטיװ די

 די צו ניט אטענדען וועילכע ״די דאס םעז
 דרײ *ין םא^ *װײ םיםיגגעז םעקמאן

 סיט ווערעז טראפירטr זאיען סאנאטען,
p n .אוים־ די «יחעז װיימן םיר ראמר 

 זײ ואס םעםבערס די פון מנר^זאםקײט
ד רי צו קומען «ו טרײען ואלצן א ^ ע  ס

 ביכיאה זייערע סםעםיעז אח ממרמעז .
 אק־ tv געמעו צײט זעלבער חנד p» אח

תן  חעלםען און יוניאן דער אין אנמײל נדו
pH װניאן דער םון ודדיוווויפבױאמג דאר 
 אר־ די פיז לאגע די טארמםערען צו ווון

מי די pv גײםער םרײד. אונזער ®ח אמנ
שוועס״ »ח ער1ברי וורבץם ז״עוי «ז

 צו םיײט «ון חצלפט tvt קוםם 1 םצד
rsrn\ ױגיאן די P ite r םמכטיג. איז

ם ל ד ר ו ח י ו ען ו ר ח א מ ט צ צ  אי
m  b p im אר ענ < ן ט ־ אי טי י נ ו  י
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פײחש
אנװענש«ן)ר דער נאד

״גענגסטער״ «. םון
 <עןר דער אױף ראיע באדײמעגדע די

 אהן חאט באסטאן אין קאגװעג^אן טער
 דעם זועגען םראגע די געיציילט צוױיםעל

?i אינערליכען r.□ בא־ זעחר א איז עס 
 סו; לעבען דעם אין ע^ײגונג דױעחןגדע

 די םון םארלױןי ׳אין ארגאניזאציע אוגזער
 Di^r װארט דאס װאס יאחר, •אר לעצטע

 דעם אויף ארױםגעכאפט עועם זיך האט
 ניט דארטען םון װיל און טאג־ארדנונג

 םיט איהם טרײבט כאם״ש אװעקגעהן,
גװארד.

 גע־ װי עפעס איז מלום־מאכען דאס
 טעטיג־ םון צװײג באזונדערער א װארען

 מוין איז עס קאנװענ^אגס. י1אוי קײט
 אזוי חגדט מען װאו דארטעה אז כמ, א

 אמװײניגסטען ער איז לום»6? וועגעז םיל
ם םאראן.  דארטען, זיך באםעסטמט ^ז

 דערפון. אמװײגיגסטענס רעדט מען װאו
ם  0של( וױגרען״ *געםאכט״ ניט קאן ^ו

 po פראדוקט א איז ארגאניזאציע אן אין
 » םון צוזאמענארבײט, םאג*מעגליכער א

 םא^טעגדיגונג טיםער געגענזײטיגער
 אין טעטעהײטען און ■אליסיס די איבצר

 םדײנדליכער א םון ארגאניזאציע, דער
 םיהרעסצאםט דער צװישען דערגענטערונ<

 םון גורל דער ליגט עס הענט װממעס אין
 ארבײטער, ארגאניזירטע סויזענדער די
 איײ פון באציהונג רעספעקםםולער א םון

 םען װען ״דאן אםייצו צװײטען צום :עם
 םראגעס יענע אין אדער די *ין ניט קאן

 ערצי<עץ. אײ^טיםוגג םא^םענדיגע א
oi^r םאו־• םיםער דער םון אחיס װאקסט 

 אי• קילײנינקען יעדעז אין אז שטעגרניש
 »םבײ די אויסער איז טרײטr גערליכען

 אויך פערזאז, יענער אדער דער םון ציעס
 עקזיסםענץ עקאנאםישע די םארוױקעילט

pc עקא• די אט און םאסיליעס, טויזעגדער 
 איז םויזעגדער םון עסזיסטעגץ נאםישע

̂ע װי גרעסער װיכםיגעה  פער־ אײגעגע א
חריװדעס. זענליכע
 די װאס כאגריסען צו געװיס איז עס

 גסאםען האט גאסטאן איז ?אנווענ^אז
 מטריײ די צוױשען םאחפטעגדיגונג א

 א געשאםען דאםיט און גרופען טענדע
 *לע םון צוזאמענארבײט דער םאר באזיס

 ױג־ דער איז עלעמענטעז קאנסטרוסטיװע
 געזינ״ װ\םיל בעסער, װיפיל אבער יאן.
 דאזיגע די װען געװען, עס װאלט טער

 געװארען נעישאפען װאלט םאחפטענדיגונג
 קאנווענשאז די אײדער נאך םריהער װײט
 זא־ םיר זועט מען אנגעםאגגען. זיך האט
 געװעזען. םעגליך ניט איז דאס אז גען

 געפרואװם? דעז עס האט װער אבער
 יעדען אונז בײ צוגעװאוינט זיך האט מען

 םאנאנדערצױ עטרײט־פונהט יןלײגינקען
 ״װיכטיגםטע״ די דערםון םאכען בקאזען,

 זיך אויסטײלען ױניאן. דער םון אימו
̂מטע־ גרופעז, ״םײנדליכע׳' אין גלײך  אויס

 ״א נאך און הארמאטען פאפירענע די לען
 ערשט ״שלאכט״ הײסער דויערעגדער לאנג

 אינגאנ- זיך האנדעלט עס אז אױםנעםעעז
 >וײ ישטרײט־םראגע קלײנינקער א אין צעז
 טיטזוענ- ניט גלײד איז עס װעלכער בער
 אזוי גײן״ צו ״׳םלחסה אין געוועזעז דיג
 רע־ םון םראגע דער ארום נעוחגזען עם איז

 אנדערע רײע א איבער אזוי אח םערענדום
 פון ענכדפײדונג די ^־ײט־יונקטעז

 אויסםאלען, ניט זאל עס אזױ װי װעלכע,
 אנגערירט ניט םינדעסטען pא דאר װאלט

 מעםבעד־ דער םיז מצב עקאנאםישען דעם
 װעלען נאר ארנאניזאציע, דער םון און שי■

 אינדד די און צושטאנד דעם איבערלאזען
םריהער. װי לאגע זעלבער דער אין סטריע
 רײדען אין שויז האלטעז מיר אז און

 עס איז שיאכטען״ ״סארגאננענע די םון
 nypn אײן אז זאנעז, צו דא ילאץ *ם

 צװי־ ווערען געצויגען םוזען װעם •שטריך
ty r אין רעפארמען םון באדײטוגנ דער 

 מעטאדען םארװאלטוננס אינערליכע די
 דער איז רעפארמען םון באדײםונג די ביו

איגדוםטריע.
 ירושח א נאד איז דאם אז שײנט טיר

 דער אט — מכה ?אמוניסםישער דער םון
 ״אמבלי־ איז מעםבערשיפ די אז נעדאנס

 רע־ די אין םאדאינטערעסירט מינםמעך
 םארװא^טונג אינמרליכער דער םון םארםעז

 אינדוםטוײע חגנ אין דעםארמעז אז איז
M אין ארבײטער דער אז אועלכע, — r 

 יעבען, בעסערען א םאכען ?אנען זאל
 — איבערהױפט לעבעז א טאכעז אדער
 רע- םון ױצא •ועל א בלױז זײן וועט

 םארוואיטוננ. אינערליכער דער אין םארם
 לאזונג: ?אםוניסםישער יענער דעריבער

 גע- אםוניציע רעוואלוציאנערצ גאנצע %י
 לײכ־ איז by זיגמא^טשינ^. מר גצן

 מהנד^עצר םאכעז צו רŷײכט םיל טצד,
n אין רצםארכמז n אינyרייכyםארװאצ- ר 

̂עבססעז חנם אײחנר ױניאז א פיז םונג  ש
 צוזא־ די איגדוסםר̂י דצר איז רעפארם

 םרו?טױחח1?אע מיז םצנארבייט
̂יכצר ױניאה דצר איז מנם  — וחןם וח

 פח װצא •חנ< א זייו — ivtt$n יאםיר
קאנ• ייסגאסםאנער •יי״ײ ש<ום יזנצםין

, אן ^  םאר זײן טyריכטyג מוזען װצט װ
 אינדוסטריע, רyד פון רעפארמירונג דצר
i םון אפשטעלען דאס םאר y i אנטוױ^ונג 
 אײג־ דער םאר שאפ, □yj^pp דצם םון
rטyשטאר א םוז לונגypױניאך?אגטראל ן 

p די אין yB y r ד םארyרי?זיכטסלאזצר ר 
 םאר און שטיק־ארבײט פון אויםראטונג

 שטוג- םצרציג די םון אויםהאלטונג חגר
 רע־ yװיכטיג אנדערצ נאך און װאן/ דען

 פארװאלטוננס־ אינערליכע ניט םאר^ן.
 אינדוסט־ דצר אין לאגע די נאר מצטאדען,

y>i םיטעל־ ברצנענדסטער דצר װצרצן םוז 
y גאנצצ די רyלכyװ אין ■ונ?ט 'n y jy 

 לאנצענטרירען. זיך דארף ױניאן רyד םון
 םראב־ אינדוסטריעלצ די צו םנים םיט׳ן

^yoy| דצר װצרצן מוז —־ ױניאן דצר םון 
אדבייט. װײטערדיגצר רער םון לאזוגג

ר דער ע ט ל ה ע װ ר ע ײ ם־ ני ױי  ו
א פון ־פרעדדעבט אג ק שי

 געוױפ איז Bרשיyםבyם שי?א:אער די
 איז האנװענשאז לעצטער דצר דאניןבאר
 ברױ םון ::iPnyiny דער םאר באסטאן

 דזשע־ םון רyםבyמ אלס ביאליס ט. דצר
 איג״ רyד םון באארד וטיװpyזpy נצראל

 אין האז ביאליס ברודער ט^ישאנאל.
>«y פדא־ א װצרצן אגגערוםען הינזיכטעז 

 צר האט דא ױניאץ. רyשיקאגא םון דו?ט
ם צ ד ^ ^  אמצרילא־ דצם פוץ װעזצן צו

 שי?אגאער די שטודירט. ױניאניזם רyנ
 שױ די געװצזען גצזאנט, אזוי איז, ױניאן

 צר איז דא אויסבילדונג. זײן םון לע
yp# |y::» :y«w ױניאד םון סטאדיעז 

 שאפ־ א םון אנפאנגענדיג א?םױויטצט»
 ^מבצר, באארד ii^ipyrpy טש^ןאז,

 דער םון מענעדזשצר םוץ אםט דמם ביז
 װעל־ מיט שיקאגא, אין באארד דזשוינט

 אג־ צורי? יאהר 4 םיט נאך איז רy כען
י ז.yװארyג םארטרױט

̂גליך  איך נאר — טזןות א האב איך מז
 גצ־ םון צװײג אנדזגר t^p םון ניט װײס

 אמצרי• איז טעטיג?ײט ז^שאםטליכצר
 זיך זאל ביאליס ברודער רyלכyװ איז ?א

 אין װי באטײליגט א?טיװ אזוי האבצן
 װאלט ער װי אויס הטyז oy ױגיאן. דצר
 געז^אפט־ זײן םון אגםאנג בײם נלזך
 ־yאויסנ לאינד אין דא כמגטיג?ײט רyליכ

ט ^ tvooyn nv םאר ױניאז די װ i ,עלר* 
v ױגצגדליכצ זײן קאן iy װאו 'n v n אפד 

 גרוײ א םון נוצעז די םאר װירהזאםסטצז
 םון םארװצנדצן. מצגשצן מיט ?רײז סצן
 גםרא• שארםע א אמביציעז, נאטור חגר
m א םיט ?אמבינירט ,8?א :)m חוש 
 האט ביזנעסםצסינ?ײט, אסצרי?אנצר םון
 זיך םצטיג?ײט זײן םון פארלױןז אין צר

 ?צמפצר גוםער א זײז צו ארויםגצצײגט
 שוץ איז ױגיאז דער םון רצכטצז די פאר

 צײט חגר דורך ארבײטסגצבצר. די נעבעז
 שי?א- דצר איז רצארנאניזאציצ דצר םון

 אונזצ- װצן דאמאלסם, אט ױניאז, גאצר
 םאר־ צו באשלאסען האבצן כאװײרים חג

 םאר אינדוסטריצ־מאר?עט דצם װאגדלצן
 ״חןװאלוציאנצרצ״ פון ונקט6 צצנטראל א

 גראדצ ״באריסאדען״ די ׳טצטיג?ײטצז
 אט — אויםשטצלצן, סטריט מאר?צט איז

 אומגצ־ נצםאדצרט זיך האט דאםאלםט
 גצשיקט?ײש און סםראטצניע וחגהנליכצ

 »id*p דאזיגער חגר אז דצרלאזצז צו ניט
 ױנ־ אײנגצשטצלטצן חגם םארגיכטעז זאל
 ניט אינדוםטריצ; דער אין ?אנטראל יאן

 זאל ארבײטסגעכצר דער אז חגרלאזצן,
 װצלכער םא?טאר, דריטער דצר זײן דאם

 גרויסצ *iokp אינצרליכעז חגם זאל^פיז
 דא • ארויסשלאגען. זיר םאר ראםיטצן8

צײטװײלײ אלס ביאליס, ברודצר זיר האט

 גאאךך דדאױגט דצר םון םצנצדזשצר גצר
ץן צו ארויסגצצײגט  גאגצער דצר אױן• ו

 איחם איז ווציכצר #אמט חגם םון הויך
גצװאחנן. םארטרויט דאמאלסט

 די םון ?אאיצראציצ טיכטיגצר חגר מיט
p jy i איז םײל און oy גצלונ״ דאםאיסט 

 שטורצטדי- די םון לyיםrניאדr דאם געז
o n y M ii vi אומבאy rאדױסצופיח- דעט

 ארכײם jnyPi^n די רyײטn דאז און ןyר
ג ז.yצyםארםצוז ױניאן דער םון ^י ײ  ז

 םאר• די םארלאזצן װי ^צט טyכמ ױנג,
 ײטpטיגyט ױניאז םון ברײטונגס־שולצ

tyD אין 'n i ,צו נאר בלייבט מאסשטאב 
 וױיס אלס זאל כיאליס רyברוד אז וױגשצן,

 זיז• אינ^רנײשאנאל חןר םון 'פרעזיחגגט
 באארגײטונג חןד אין כח רyטיװpא אן
y^ די םון ^ o r u ראבל■yמyאוג־ ®וז ז 

y^ רyגרויס רyז ^ v w v r זײן זאל און 
iy אלס ^םינ?ײט םרוכטבארצ ^ y o פון 

^ן, גיט באארד  נ^ענזאץ, אין נאר שם
 םון ־tfyb דאס זyרyבארײכ ^הר נאך
ױג״ שי?אגא׳צר רער אין ארבײט yאלpלא

יאז״
ע » בי צ ל טו צ ־ !נו

 דאס אז ?יכצר א-נגצ-צ^ ניט בין איך
 ty::y אין נהײטyגyלyױניאךא:ג א איז
 םאר״ הײראטס די מײן איך װארם. םון זין

yצװי בינדונג rאונז זyחגזידצנט8 װײס ר# 
rװyסטyאיז םרידמאז׳ מאלי ר n y iM 

 ד. בתדצר ׳רםאזyםש באארד דזשוינט
 איז ov tyoyii אב^ v:vי באראװיטץ.

 אין צאחןל דאס מיט זיך אויסנצ?וםצן
 ױנ־ 1JH םון טצטיגקײטצז yטאג־טעגליכ

v צו יאז w  ,ty:y:yj»n, םא־ וחןמצן םאד 
 און נטyזידyרrװײס א בלויז ניט איז לי

 יוניאן״ רyוrאקט א בלויז ניט באראװיטץ
 yנyבyרגyאיב גוט צװײ אויך נאר טוצר,

 נ-yגyלyג רyדאזינ חןר בײ זyםיד.ל פרײנד
y רyזײ זypאויסצודרי הײט j^ « n| -םזל 
 ווצל• םרידמאז, מאלי רyסטyװr טוב.

:די האט yכ » :yy לy4צט y אוחןק• יאהר 
:ty2y:y ארכײט א?טױחנ םאר *p חגר 

 ביעעםרא־ םיל האט ױניאז, רy^אגאpשי
 -yoD^>ym*B חגם ב*ש**ע\ צו נען
 שי?א• חום אין צושטאנד געזוגטען םיג

 םיל האט מאד?^ yריoאינדוס גאער
 םון אויסברײטונג חגר םאר בייגצטראג^

 םרײד דחגס חנם אין ױניאך?אנטראל
 אום־ די אונ^ר נאר, איז oy וױםיל אויף

 םיט האם און ,tyryiiy: מצגליך שטצנדען,
y באזונחזר 'n y jy מא?ט און yרװארבעt 

i םאר לדy*םyאינדוסטרי נײצם א y i •שי 
 ?אר־ םון yאינדוסטרי די ױניאן, ?אגאער

 tyW צו שוחןר םס.yלyארסp און טyס
tyo״2 די װי '^ y.^ «B  y װyלyז typTii 

 ןטיג?ײט7ױניאדט װײ^מןר רyד אויף
^ מאלי׳ן... םון נז  תר איז /םרוי^ או

 צו נײגוננ א םײסט?גנס tyn»n באװצנונג
a* חגם םיז זyיײד y jyB n y r 'n יr lטy•הכ 

 ty^n חתונח האבעז׳׳. חתונה םון ליכ?ײט
^ אםכרדאס הרyז מײנט נ ם ױ  yאל םון א

Mלyזyג rטליכy צד דאס און ארבײטעז 
 דצם םון אםות ד׳ די איז זיך זyציהpרי

 מא״ םון םאל דזןם אין ז.yבyז־לyםאםילי
tyry דאס װאלמ םרידמאן לי im אוכד א. 

 ?לײ״ רytאונ םאר םארלוסט רyםאדצ•יליכ
:yגראחג ױניאךוחגלם^ ר 'W& וחון 

 צו זיר םאר^סם אינט^ישאנאל די
 אינדוםכד אוםארגאניזירמ די עראבערען

ypiao-yn^ װyלכy האבyאזוי זיך ז 
tyy:«: o דורך טyלאדיByאנג םיל y i לאנד 
 yאתאגיז»צי די דארןי צםyי גראחן —

ty’nB y^yrg. '
 באראװיטץ ברומגר אנבאלאנגט װאס
 באטרא־ לאנג ניט םrרy האט װצלכצר

ט דאס טצן ^  ױניאן• ברײ^חגר א פון ג
pKטיװיטyוחוט ̂ט iy אר־ זײן באשםיםט 

ו און זyרyויםברײטrרyװײט בײט י  װי ז
 םון בויאוננ דאס איז א?טיװ מאל yאל

 חנם אין ז.yבאםײליג זיר ױניאן חנר
t צוזאמצנהאנג y m i׳ yPv דאם םרײנד 

 און זyבyנלyצוזאמ סyלאכpנלי א אחנל8
 ײמpםיגy•טyרםאלגרײכy yלאנג•יאהריג א

 אר־ םון אױסבויאונג װײמחנר רyד פאר
בײמ^ױניאנס.

מענשען מידאנען
דעם דורך חייזער זייערע םון קראנקהײס פארםײדען

פון נעבתיך *ײםינען

ם רן א ם־י ק ד
ר דער ע ט מ ה ױ א ר מאגען ב ע ר לי עגו ר

כם איחר קענם םיליאנען, יענע פון אײנער נים זײט איהר אויכ  ייי
ד עקם־לאסם װאש עקם־יאקם, כחיכען װעלכע די, פון אױםגעפינען  ס

ײ דארפם איחר דיים. ײ קעגט איהר זוכען, ניט לאנג ז  אױמ נעפינעז ז
 טעאטער. אין םקול, אין שאפ. אין נאס״ אויפ׳ז םרים. און שרים יעדער
 •w[ איזזר קעגט ווענדען און קעהרען נאר זיך וועם איחר װאו אדער

 פאר וואם דערמןחיען אײר וועלעז וואם נעגײיכער, עקם־יאקם נען
4ם»גע פארץ איז עקס־לאקס םיטעל וואונדערבארער א

yויpםאר דהאניה^ן yסיװy■ראגר אלצ tן PM Vopy 
באקםצ^ סצנם 60 איז 25 ,10 1אי

̂י ׳
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יןאנװענשאן באםטאנער דער אוין»
דעםכיצער J םון .כילחנראוןאיעדרוקען

 אײנ״ און רyסצנטyרyא\נאינט פיל
 םyד רyאיב דצבאםע די װי רװ?םלאזער

 ווע־י דיסקוסיצ רי גצזוצן איז חנפעחננדום,
 טאלצראנץ דער פון חגזאלוציצ ^לום גען
, דאנמ פראגצ, א נע.גרו ו י  זויכטי־ א גאר ז
 רyײנp איד.ר האט םונדעסטוו^ גע

 אױפ־ צופיל ?ײן ?אגװצנשאן דער אןיף
 די נישט ג$שע;תט, גישט םערסזאםקײט

 םון זyגאםyלyד די נישט און יארקער, יןג
 דאס איז נצװען און ?אונטרי. ךער
 ד• צװישצן םראגע שלוס די װײ< ׳םאר

ty <זאט םזות ױניאן אינערע rw y iM די 
 טאלצראנץ דעם פון אויםםער?זאם?ײט

 חגר״ אבצר וזוי«םזעכליר און םאנעו^ר,
 גלויבטyג נישט וזאט קײנצר וראס םאר,
 טאל^ דצר אויםריכטינקײט,שון חנר אין

^y גרואצ, ראנץ y ii און םאר שוין איז 
 סים גצשטאנצן , ?אנוו^ןאן חגר בעת
ty אין םים yבײד o v iv  t y r 'p o 'j^ p 

/ פארשטעד.ט דצרםון, ץ  גצ־ אויך האט ו
y(\ דצבאט^ די לײמן םוזט tfv ניט האט 

 ״yאינט |y&'D א ארױסצורוםצן באוױזען
 איז סך א ?אנװצנשאן. דער תס־בײ

t שולדיג אויך ^רין n w ,די װאס דאס 
y*w װצר גצהאט נישט דואט oy זאל 
 פאר־ די און םארט״דיגצן, ?אנ^ איהר

 ־y: יא דארט האט זי ווצלכצ ר,yטײדינ
 גישט װילצן בעםטעז בײם האב^ האט,

 אויפ־ און םליכט זײער ערםיילמן גע?אנט
 איז סאפלאן, כ. םיהחגר, זײצר גאבע.
 היגyם ii:y: קרייז זyרyנyלp א אין אפילו

 מאכט און פאזיצי^ זײן םארטײדיג^ צו
 זמטשלא־ א טון אײנדרוס אן נעומנהגליך

 oy װאו דארט און םענש^, סענעם
r אויס איהם םעהלט jy r^ y o w חגד־ און 

 זײן ארויס איוזם לםםyה טאלאנם נער
 ?אגװצספאן דער אויןי אויפריכםיג^ים.

p ער האם i r װצר געהאט ניט אבצד oy 
 אײנ־ זײן וױיל ארױסה^ח, איהם ?אל

 אויפריכםיגסײם, y^yo'n דאם ,npyo ציגע
 םאר׳־ קאנוחגנשאז חנר םאר שוין ער האכ

yo ?אםוניסםישען אין משכנ׳ט r ip.* איז 
 בײ האט רy אז װאונדער, א רען oy איז

o נישמ אוםשטע^ן לכעyז8 n  ooaoya 
 %ד זזפובע? דצרםאר ? אײנדרוס ק^נסטעץ
yom > yi,ארױסגצטראטזנז זיײען װאס ן 

myג דוסא ytna די געגען
 ynyi'i םיט אײנדרוס טים^ גאר א מאכט
ו ד.אט oy yopjni םון רצחגס י  גצהצרט ז

 אן ^yi בלויז איז װאס נעשרײ, װײ א
yענטריסםונג םוז כא ^nya אםױ די? 

 ױניאז שוױנדלצריי^ טרי?ס» ניסטישצ
y אנדערצ און ן ^ y j 'io r 

ײ רyדנn םייסטצ די געװאלדטאטזגן.  זי
ty ?אנטרי גמװען נען o « :n n, פין און 
 אויםריבםיג• yo^ א געיספראצט האט זײ

 די רyאיכ םארוואונחןרתג א און ?ײט
 םיט האבצן ותלכע ס״,yראנצy״טאל פאר
 ^גליך װי הויך אזױ צוריס יאהר א ?וים

 מאםד די םיט דך טאר םצן אז געשריצז,
 גישט אםות דלד yלבyז די אין ניסטען

 טיט ״שלום״ זײ וױלען איצט און נעפינען,
קאםוניסטצן. yo>yז די

 גמ־ טאלזנראנץ דער םיז רעזאלוצת די
ya םון איז nצוריסגצוױזזנן סאנווצנשאן ר 

 םיט שלום רy^אםת רצר רyאב ז»nגעװא
 איגדוסםרי^ חןר אין tyojyoypy אלע
 דעי פון זיצונג אוחןנד רyנyי אויף איז

 ״yג •ראסלאםירט רליךyםײ ?אנװענשאן
ווארעז.

A
oy ער םערעםמס?י. רצדט onn אין 

 אר־ אידישצ אתאניזירטצ די סון זyנאם
 tnyr ח»־ט צר פאלזנםםינצ. אין רyבײט

 וױ םארשמזגחט ער אינהאלטסרײך. און
^ צו ןyגאםyלyד די אזוי םי ^ טז אינ אר  ם

 אויםטואזנג חנר איבער שילתנרונגצן זײנע
ײמר אידיש^[ די םון yrootfg אין ארב i 
o איבער און n זײ םח אוםזyל רyבyז 

 םצח^י אםאל *ואס רװאר^םםyד ׳דארט
 tyr'iiy סאנטאחט חנר לאנומננשאן. די

 רyגגy אלץ וחןרט צוחעראר די און רצדנצר
 דאס םיחלט רצתער חנר אינטיםמר^ און
om צעזיעט iy און y v t .צר געשםאס 

 אידײ די גון במיז גישט שוין דער^הלט
 נאר ח״ם, איד^צער דצר אין װאונדעו־ yש
yאויף א• באריכות אױך זיד שטעלט ר 

ר  אר״ אידיאחנ n ®ון ראלצ עריצזװגס ת
 אראמר. ארימק n םאר בײנמןר

 אינטצתאצ^אאליזנ^איםיאנירט רyדאזינ
nn ^צוואםעגשטעל וחגםענס דעלעגאצי 

 איטאליע• פאיאקצז, איחון, פון באשםצהם
 איז רום דצר אח רוס. א אײנצם און נצר

 םאחנםיגסקי׳ס םון כאגײסטצרט םצהר
run צומר דציצגאםצן אידחצצ איצ וױ 
^ מנז״

o איחם קאז איד n ם v ת tn r לצגגע״ 
n םח איך און ןױים f t אז וײן םודח 
 אײנ־ pn געטצלט םיר םיר. נעפאלט אר

 מיי געפנים איצט m םאתר את םאכקײם,
 ײיח יז ®יר װאס סאן. מניאן איס סיר
oy איחפ זאל n rw 1זיי » י גי

n n rro, װצז oy ז״ײ זײ אז איהם» שײנם 
ooynyww tyj. םארמאגט נוי, א איז ער 

opyaoyn pyoy'b ny. איז נלײכצײטיג 
ny און תריכער ?ײן אכער oooyp םאי 

y m איבyרצײגונגy.םצן רוםט רוםצן ן 
 רוס א רy איז זײן סםאג?צװיץ» איחם

o איז nn  in y i איהם םיז אידיש. ער 
 tyonnyn נישט זיך איהר ?אנט אלײן
 איחר o:yno טאםצר וױיל איז, ny װאס
 םין וױ אײך iy װעט איז iy װאס איהם
 לאלאל א איז iy אז עגטםצרצן, שלאוי

n y r l7. נאצי־ זייז נא^ן, זײן איז דאס 
 אםת׳ן חגר אין ר^גיאן. און אגאליטזוט

 רעדט ער איד. אסימילירטצר אן ער איז
 ״iy3y? זײער לצבט לשון, זײצר אױף

 וג?ט8 פרױדצן און זארגעז yiy"ז טראנט
 זיך, םארשטײט בריד^ אידישצ זיינצ וױ
 זאך אײן םיט .17 לא?אל םון ןyאיד די

ony אבער, ,iy איז ijy אידישע זײנע װי 
 ״yאינט אן זײ װי nnyo האט iy בריציצר,

 nnyo אויך און פאלעסטיגע, פאר רצס
 געגוג נאך רy איז דערצו באגײסט^ג.

 ycנאyג גוי׳אישער זײן װי opjib גוי,
ynpyiinn jy ii, װyלכyגאך איהם איז ר 

o״in yג ־yװארyזינט ̂ז ny וץ• ר.אט *ny i 
׳po:’Dynyo םון װאוסט 'jnyn  o אז ,ny 
 בא־ אויך איז װאגדערװ^דע, גצנאסצ

'^onyoo די ׳יא יא, *אלעסטיגא. םאר 
 םון םבינים ynyoyn םך א זײנצן גוים

איחח. די וױ אלצסטײן8
A

גאצנמנ• זײן םיט האט ,^תםיגס?
 די גצװאונ^ בלויז ניט לײסטונג דצר

nyynyn 8 נויאישע םון'jyn אויך נאר 
yיrא םון r .גוײם

n םצרצםינס?י׳ס גאר איז עס rn.
 נאך זיך tyroyj iyoy:yPn די םון סך א

iy איז און אײנדרו?, אידיר אונ^ר i לאנ־ 
 םבינות tvoyjypyn םארשידצגצ זאגצן בי

 אראטארי־ און אידיש oyjnyr זײן װעגצן
ty r .פון םאלאנט piyovo o :y o ''iin n 
n* איך n  tyoy ת־ אונזער פלאטפארמ 

 איהם ty3yp דעניש. םרײנד דאקטאר,
onyor א ypo*:y5n, םײד אyא ל ny r• 

':yp3, ב אyט'yט̂םy« שװארץ אויגצן םיט 
jn׳n iy'־ny .ya זאגט און צו םיך רוםט: 

 קײן םארט nyooyw די אט מײסט, איחר
**•ro o y^ גצ־ איך האב זיגען אין 

^p n דער איז דאס אז חאט, rn yאנװyג־ 
ט נאר שאךסדבן, ^  אז איר, איר האב ג

 אםת׳ז, nyn אין און גוט. זצהר טוט זי
Bגfiא דאלאר onn:in ■אר א ryארטy םון 

iy ''j װאו שעפער, אין ?לאו?ס tn 'K 
 א אין אוז זnםאריזיyראלB ניט זיך סאנען

y n o o n rK װאס onyii ארויםנעריםצן 
 גצ־ ױגג דאך, זי האט ־,uyn אידישצ םון
 אװאנ־ אויזי דאמאנטיש דאך, ?י איז נוג

 אלס איז דאה זי opip jypipo'i8 טותס
 yp'nyoK אין ביתארין nyjyp'nyoy אן

 דאך, זי oy)) tynyii ןyלאזyארײנג צורי?
 אבי־ ניט ypטא זי זאל װאס םאר טא

Pyo ײן דורכםאהחגןן זיר? Bאלyסטינy ? 
y((סטאנס^ויץ, דצן, ר n nyn״nyo צױ־ 

 ny V y,סםינyאלB קײן זyםאר זאל ניסט,
V ?ינד און וױיב םאר פרנסה דאחי וואס

 איך האב איהר אז זיך, םארשטצהט
 צוליב ניט שוין גצזאגט, ניט םy*ל דאס
 װצז אז סיםן, א אידל^ליזם. הײס^ איזזר
y םיר w\ זיך v w y n y ix x t,האט ז 

נאבגערױ יר5יםyה נישyד םרײנד איהר
 זי און אײדיא״. םײן 'y איז ״איט :
v חאט r . n שטימ צארםצר איהר םיטy 

 אײדיא, אן נאט איז ״איט : רםyנטפyyג
”\ אײדיאל |y איז איט

A
 ױניאךשװעם- צװײ — ב^י אח שרח

n?" בײחנ טצד,  tyiiyi tyjלyגאטypס 
n אױף n םיל^לםיא. אין סאנוחננשאןו 

 בא^רסט ניט אםשר זײ האט njrrayio א
 אנװצזצנהײם ךײ^ חאב^ y;yj^8 רyאב

 \yo בא^רקמ גצוחנחנליך ^םיהלם;
 ־n װאם ן,yo*:y?yn סאנוחוגשאנס אויוי
tn זײ סך. א און אפט tnynya אבער 
o װאם םין oyjy'צו ניט in םויי. םים׳ן 

 שפראך רי tnyn צו pniya םעגליר וואלט
y אםשר זײ װאל^ן הארצצז, ןי^ר גוון i• 

m רי ^ •yoonyp אױף n n -פאנותנ 
ײ סוכמנן #סוכזען באסםאז. אין שאז  םון ו

 דארט חײם, זײצר איז דארם פיל^לפיא,
tyj«t זײ לאן דארט און טצםיג ױי yi- 

n ארום װיג אין ?ינד i n ארבײ^ר 
 ניט זײ זייג^ כאסאנט און באווצגונג.

 אויר אינטצלצ?ם, גדויסצז ?ײצר צוליב
 ny^ טאלאנט רyדנn רyױ' צוליב נים

 נאר מצלות, yo^nimynyo'iK אנדערע
 •ynya'8 חארצעצר זײצר צוליב טאסצ

 ארביײ חנר צו םרײחײט זײאר בצגחײם.
י םצר  חימר־ נרויסצז זײצר םאר און יךז

אידצאליזם. חאפטקז
 נצסנייט זײ, זײנצן פרײגדינעם צוױי

מז. און ״ז 1J» םריינדינ״ מגוג ״ ־יי * 
ױ״מי״ חנר »ן חבר׳טןם און <«נ« ב

•5iwaswsffs«יגז

 םרײנד״ yטיװpyאלp די איז ?ולטורעל
y םון שאםט v i אײנםאכ צוױיy ארביײ 

 בײדע ppya און 'שרה םרויצז? טצר
 ־,0P8 איבצרגעבענע און דרצסמאבערינס

 א־6 רyאב זיך געהצן טוצרינס ױניאז ווע
 אנאר• אן *איז שרה ;פאנאגדער ליטיש

 סאציא־ yii'0P8 אז בעסי און כיסטלע
 ־yצוג און פרײגדשאפט זײער ליסט?ע.

 שרה אז נרויס, אזוי ny^ איז בונדענ?ײט
׳pyo מים לצבט 'Dp^v^o o בע?י און 
 ראװעטpyn, 8 אנארכיזם. שרה׳ס מיט

 יןם־טובים אנארכיסטישע אלע שרה׳ס
 ױמא yסאציאליסטיש o,׳py3 שרה איז

 באציהונג יצדער איז זײנעז זײ גרא.8ד
׳pya זעה איך װצן און אונצעטײלבארער, 'I 

 שרה אז שוין, איך װײס יאר?, נױ אין
y״ דער בײ גאסט צו איז 'n o ארבײטyר 

n שםימצ״, n  אנאחדסטי- אן איז צרגיץ 8
 אין עוױגנױ.. סע?אנד אויף ?לאב שען
 ניט. חדשות פנים t״p זײ זyזײנ יאר? נױ

 יאר? נױ ?ײן tyoip צו זyנהײטyגyלyנ
נוג.yנ װי nnyo דא זײנצן
 אונ־ און ניט אלזא םצלט נהײטyגyלyג
ynyi צװײ tyyiJ nyooy iir אויס טאלע 

'o"n:y:y>y: y iy. סאר\ואס און yp8o 
y זײ 1 ניט j ' ' i| םאל?ס iy i r o, גצזצל־ 

 זײ האבצן איך ny״t ,|yr:yo שאםטס
 םון דינסט און oynyo^: אין לםyשטyג
pאלpyלאכ זײ און טיװyמיט װײגצז און ן 

oyn באס״' איז איז צוזאמן. ?אלע?טיװ 
ײ און לאכען jnyrya זײ איך האב טאן  װי
w האב איך :io yny^n tnyry־ty iy 

oynn  yo:8D nyaזײ האב איך און ׳ ya־ 
jyP8nor tnyi םרײד םח n n y nמאנ־ ־ 

yj.nyr yo ,אנװצנשאן? opjib .oyjyyo 
 אויך זyהאב סyגאציyלyד ynyi:» ypy וױ
 רyאב געשי?ט, זyבלום רyלםיyםילאד די

 זײ האםגן ד,ארציג?ײם א פאר װאס מיט
 אונזצר זיגםאן, nynw* גצםאן. דאס

 יצopyngp'o יא, ־ דיר״. מיט איז הארץ
 זײנען 'M2 און שרה און הארציג, איז
 אין הארציגטיט רyר פון סיםבאל דער
ױניאן. רyלםיnפילא דער

A
 בא־ אלגצםײן אין שוין האב אין
opnyo, ארביײ אידישצ און איד̂צ די אז 

i אין טצר n- א זיר צגגליזירצן ?אונטרי 
 אױב און יאר?, נױ איז װי רyלyש: סו

 אוג• אמאל oy(( אמערי?א אין אידיש
tnynyo, ו װעט י B n ז nראצyאנהוי־ ס 

vo\ אין n n .אנװצנשאן די ?אונםרי? 
 ־yשם8ב ?לאהר דאס האט באסטאן אין

 דאם וױםיל אויןי םיל, אזױ אױף טיגט,
 צו הײנט ארבײטצר. אידישצ םטyבאטר

 איהר איז לyרנײשאנyאינט די איז טאג
 םיט ױגיאן אידישצ א נאך מאיאריטעט
nשװאכ און ששאר?צרצ y נאציאנאלע 

tn זyסnאנגp די םינד^-הײטעז. y ii 
 עליש.y אין םולש^גדינ געםיהרט אבער

oy די װאס דצרםאר, ניט איז V3yPn־ 
^« םארשטצה^ ןyט ב מ  yל'ש22y.*י4א

nגיyאיטאלי די שפראך,  y rלyגאטyז 
 איטאלי^ש nyoyo סך א פארשט^

 פוי־ רyoyב — ןypאליאB די ,erP:uy וױ .
 אי״ בצםצר — זיכצר אידען די און ליש,
 רyאב םארשטעהען צוזאמצן אלצ דיש.

 דיזען איז &:ל'ש צנגליש. אםבעסטען
 װצלכען דורך צספעראנטא דצר איז םאל
 פארשי• םרן מצנש^ זיך םארשטעהען עס

 ארנאגי־ אײן אין נאציאנאליטעטצן דענע
זאציצ.

 די צוױגנט צושטאנד nyr^n .דצר
 nyn אין באאס^ און םוצר אנגעזצהצנצ

 ־ny צו בעסער און רyלyש: װאם ױניאן
 יאה־ םיט * שירא־ן־. yל'שy:2 די לצדנצן

tyn ?איז ניט װי נאך מען האט צורי 
 ?אנײצנ־ א אויף אידיש tyiyn גצ?אנט

 א שויז דאס איז טאג צו הײנט שאן.
 ,tyo mo לyארמD זאך. yמליכyװpאוםבא

 אידיש, tnyn איצט אויך ויך, םארשטצהט
oy אב איזyר o w n  n y w צלײ8א צו 
tyn די םארשאפעז צו זיד איז :yrnypy 

n בײ אױטאריטצט n .דאס סאנוחןנשאן 
 באשײנסערליך tnyt גצ?אנט \yo האט
 איר אז.rנyאנװp רyצטyל nyn אויוי אויך
n: אז איבצרצײגט, בת n n םילל^ם

ynno n n m v tm  n n  \ym) n n
סף א םיט רטyהyאויםג װאלט
nnyo אויםמצר?זאמ?ײט ))y\ װאלט זי 

tnv iiya  tyo>myj (גליש. אין^ tv 
 וײנ^ באציחוננ דיזצר אין אויםנאהם

̂ yPn רypניױיאר yעטליכ װעזyג בלויז
 האב^ tyov:y^n ?אונמרי די םון טצן.
yPv אהן p אויםנאהם onnya ,צגגליש 
 צוזאמנל^ד דאס אז באוױיזט, דאס און
jyn נים די םים ye^rv ^װי ארבייט 

ovn איז n n איז םאל n n ,האמ קאונטרי 
n אויוי אײנםלוס \yo>ro א n 

 איז oy אמיינמו/ y*יריש די םון תנג
 יאר נױ די אײד ovn ,rיםםיnyםpאnכא

tyogiy^n nyp יא?אלס סלזונצחנ ד* פון 
o חאנעז n n y i .ױי׳ לאפאל צגגליש  צו

o נאך וײנצן נײן און in v n •  o n n a n 
r r v, 1»י בײיז דמ באחתחנן, צזם

לןונוןן םאיר .
יאתרצײ®) צװיי*ען זיין ;נו

ד. .6 פון

y ro r 'r t איז װאר :tngny צוױי 
 האט שי?זאל nyogt'nj nyn זײט יאה^
 tyr»agno אומ׳רחמנות׳ליגצז אז אױןי
^o אוםן ny jpy ip פון n n רבײנהןרא 

yא פון אײנעם vp'nyov אין נאװעגוג; v 
 אונ״ גײסםצו/׳ yלסטyנאב און שעהנסטע

nyi םאל?ס r v o  pa'no .לאנדאן
ny ,לאנדאז nyn ולטור? n n  ,ny;yno 
 םאר אגיטאטאו און פראנרעם פון גײסט

 וחנל- לא^אן, nyn איז ny צױױליזאציצ,
ny ל װי האם«y סאציאליסטישyp jn  y,• 
:v נעזעהן (לס(ר0 םון װאו?ס oyn אין  oy״
 nyrnjyor>io nyn םאר tyPo'o רי םון

 -nvo און ^נשהײט לי פון באםרײאוגג
 nn3 האט סאציאליזם, םון ליכוגגpnװי

oyn טויט גדױזאכחגן nynליטyםון ן oyj''g 
 r>yo•^ םון tyojyDvioDra yםיל n םון

inin .oyn:vnB tyo האט צוםאל וױלל^ א 
 םיםצן אין tyo'nw אויםאמאביל אן איהם

tynnv' yooyn y םון r 't אילם tyooyn 
y סיט םול כוחות, םון כלום 'iiy :y און 

o t 'P vn ’ v און:nvn צײט א אין yn| וײ 
 אזױ איהם האם באװ^נג *רסײס*ר

.tyovn נאדארםט נויטיג
ypnyov m אילם ’'oo'Pgnyo8o,

 א בלויז^צוחח נישט לאנלאז n'vo איז
n אין גהײטyלטyז n ביnגnyליכty m  ny* 

 א^אליזם, זײז םיט איז ny :$ר קאםט,
 םיט #nv«n nyo^r:yo nyonn: זײן פױם
 אײנםאכ־ זײן סיט געלו/ צו באציהומ זײן

 זײן rvno מאסצן םאל?ס לי צו קײט
nyo'in בילnנ און ונגyזyלשאםטליכyי 

ט א זyװyנ אויך ש^לונג הײ ^גנ  צװי• ז
ty r לי nynn'B פון nyo''onv n n באוחד 
 nyo''onv• יn זזאט nyonyn און גונג,

 לאנלאנ^ן ngo אס^סא איז שאפט
:ot&ny אזא opyaoyn tyo'ru, אזא 

yo^ yo''n איגטי^ אזא און jynjuy^y־ 
 tyoov און לימגן yאל װי n.nyo און ?ײט.
ײ די שאפ, םיז nyo״ong די איהם ^י  א
nyo (ױניאנס, לי םו tyogn y^yii איחס 

:tnyry אויוי fyri'O'o y r tv n y v', וואו 
ny באל זײ האטynyנמיסצן זיין מיט נט 

opW o j 'k, װאו ny אויסנזד ויי* האט 
^ זײץ םיט אי^לט אב  ya• אח חאת נ
 גשםח. מינצר ?ריסס*ל זיין מיט זײל':ס

ngo 'ר r p  nyo:y?'io״nyo אין Bg r 
 צצהנ־ און nyoayטויז רי tyoypg ngo און

p nvo:yv)o ya^nלאוpמgכny^ איז ny 
m: נישם y" t  ngo nyooyp nyn ng -איג 

ngj tyomyo אויר nynny  ̂nyo'na n n 
n און n ,yny אין y " :  nynהײם. ר

nyo''ong y האט לאנלאז r n 'g  n 
tyooyp o:ynypya אין tyooyp ,ypnyog 

 אין םױל און ooyPr איז װאס oypg געגעז
ny ,gpnyog זײ וזאט nyog גלײכצײטינ 

 yog• נײצ רי tyoog און tyo'P נטynyלyנ •
ny:gp'n ,הײם ny גצם^ט זײ האט nDyp 

 בעגען ,,:yoyo םון yp’nyog רי געכעז סגעץ
y p n n g  'n לי םיז Dnn^ga אוץ gpgn• 

ny ,o'nya jut onypyo זײ האט nyog 
^yלo:m y צו »>yp'nyng 'n tyo םון n 
y((נmאון פיליפס ל tivno, םון y r n  n־ 

o'jgonyo און o in׳oy. וױ וחנר ̂tgnjg 
ty צו tyrngo אזוי זyװyג נאו איז p w n 
 די tyn't':gpnyog פון y'D'o y:'?gn לי

tyo:gn:noy yםיהלםאלyג r n 'g  y,
tyogn yopjni זיך מיט g סצנםיםצג־ חח 

n םון ןy3iny:'gny yלgט ^ g  n n הײם 
 ״y: ogn האם ny ? oognoy^o נארניט

y nyPio n מיט טאן nלgסטיציטyםון ם 
 אין רואט ny גײסט, typgonyii'jig זײן
 אינ^מאצי״ yoojnyr רי ty:gnoy: זיך

nno ypg:g םון oynyngo g נאציאנא״ 
ny ״ny ign האט ליסט. rnna  nyn םון 

gמnyיgpניזgציv v o  ŷ לאנדאז n n .־״,םא 
nynny פון tgonyoy, לאנגםyילאו [yn tv i 

oyn אונטצר טויט nי nynyn םון tg 
oאונט וש?ינ׳ען8 םיט אויטאמאביל, n  ny 

lo n g
^ tg איז * in'n g t n  oy אידישצ רי 

nyo''ong האבצז n nשBיnזײן ם rngn 
 וחגם און זyנעװ איז yלכyװ נשמוז, און

אוםםאמצסליד. בלײב& זײ ngo *ל^*ל
oy איז rnnnipnyo ; איז לא^אז 

:tyo6 oyn ty n g o ry ,אינ׳ם ױני tyn^yt 
 ןnװאyג on'ogPpgnB איז oy וחןן טאג
nyn באם^יאוננם p''noo די םון 

w w yn o- מויז אוןpigPp nyo:y אין 
on'ipo 1910 םון שקלאםן.
y:׳gn:gP האט 1910 אין :w y o  o 

 n3yp״noo. רי onyoo''3gn שטים
pלאוpםgכny צום nogp היינם זינ. און 

ײ tgn:gp n^go איז nי n .םױט tgngo 
g ,סרײסס pn ל נײסםyאון בם n n 

o נשםדז, לאמםס זײן םון רy£ײ y to 'ft 
״על זײן םים האט ny וױ פונ?ט און נאך.

n yo 'w g  o n  o:ny: tyn ,אזוי ?לאם 
nw אויר ny דינם 'ong  o n םיט קלאס 
n ויח אין J3ny3'gny וײ טױט. ויח n/ 
tg נשםח. ליכטינצ זײן tg גחיסצן זיח 

 מד א^אליום, חײסצז זײן tg גײסט,
ig :  onyoo^j איצם nyo jyrw אדביײ 

nyo צום v ngo nogp שעחנעחנן t n n 
ח n י o w  g ngo דך לאגדר װצלס״ 

tg pragomn אתזיר ‘



GERECHTIGKEIT
A Jewish Labor Wtskly

Publiahod every Friday by tbs Iotsrnatlonal Ladles' Garment Workers״ Unlo* 
____ Oflcs; I Wsst 16th 8trset, New York, N. Y. Tel. Chelsea SU6
MORRIS SIOMAN, President A. BAROFF, SecreUry Treaenref

MAX O. DANISH, Editor
׳*־  ״ ־■׳■  ----- - ׳......  i ■— — m

__________ Subscription price, paid In advance, 9100 per year.

New York, Friday, June 8, 1928Vol. X . No. 21
Matored •• Second CUm  antler, April 16, 1920. at the Poetoflice at New York, N. Y.,
_ _ _ _ _ _  the Act of Ausust 24. 1912.

, provided for la Section 110S, Aft ellinn at •peclst rate of poatnfe, provided for la 
October ), 1917, authorised on January 26, 1919.

Acceptance for malUne at special rate of

 אויפ־ — קאנװענשאן באסםאנער דער ps באשלום היסטארישער דער
 ארבײטער יענע אלע פאר ױניאן דער םון םירען די פרײ און ברײם צועפענען

 — דרויםען פארבליבען איצם ביז אורזאבען פארשידענע צוליב זײנען וואם
 דער איז עם קרײזען. אונזערע אין אײנדרוק נעזונטען א געטאכט חאם

 קאכט במשלוס דיזען װעגען ;שעפער די אין געשפרעכען »לע פון צענטער
 דרעס־ און קלאוק־ אין קארנערם אלע אױף דיםקוטירט םען און זיך מען

 פון לאנער דעם אין באםבע « פון װירקונג די געהאט האם עם םארקעם.
 ארום נעחען װעלכע ױניאן, דער פון שונאים פארשטעלםע און אפענע די
 נײעם א עפעם אױםצובאקען איצט נעכאך םרײען pa צוטוםעלטע װי

 אײנדרוק, נעזונטען קלאהרען, דעם םארפלאנטערען צו וועלכען םים טריק
 אויף געםאכט האם אײניגקײט צו באםטאן פון רוף םעכםיגער דיזער װאם
 םאםע דעם ארויםנענוםען האט עס אויםנאם. אהן ארבײטער אמזערע אלע

 םשולחים שתדלנים, םארשידענםארבינע די פון םים די אונטער פון באדען
םײםעל. א אהן שנץ א װי נעבליבען איצט זײנען װאם קהל׳ניקעם, םתם און

פון חערצער די אין םוט און האפגוננ ױיע ארײנגעבלאזען האט עם
און טױזענדע די םון דרעםםאכער, און קלאוקםאכער לאיאלע געםרײע, די

אײנםלוםרײכער גרױסער, « פאר ארבײםען און גארען װאם טויזענדע,
לעצטע די פאר האבען װאס די, פון טרײד, פון שאפ יעדען אין יוניאן

אױם־ פשומ זיך איבערנעבענהײט און געװאנטקײט »זא םיט יאחר עטליכע
און כיםערע די אױף אכטענדיג ניט ױניאן די אנצוהאלטען כדי גקאפפערט

זײ םאר זײטען. אלע פון באנעגענם חאבען זײ װאם שטערוגנען בלונױגע
זײער אז אנזאנ, אן דערנרײכוננ, גרױםער א םון כשורה א געװען דאם אי«

װערען. פארװירקליכט אין כאלד שױז האלט ענד־ציל
* * *

 םײנוננ און זין סאםע דער באשלום, באםטאנער דעם פון עצם דער
 קלאוקםאכער עהרליכןןר יעדער דארף כל קודם אז איז, ענםחאלט, עם וואם
 איצט ביז אורזאכע יענער אדער דיזער צוליב איז װאם דרעםםאכער, און

!ױניאן דער אין ארײן צוריק דרויסען, געשםאנען
 שטערוננען אלע און געװארען אפנעשאפט תרוצים אלע זיינען איצם

 געהאט איצט כיז האבען אויםענגעשטאנענע די אויב נעווארען. אפנץןױשט
 אז זינען. אין האכען זײ דארפען טענות, אדער קרױודעס װעלכע אירגענד

 דיזע און סעםלען נים קרױודעס דיזע זײ קענען יעיאן דער אויסערהאלב
 זאל שםיםע זײן אז װיל םענש א אױב םארענטפערט. קרינען נים םענות

 קודם גאםירליך, ער, םוז םלוכה, א אין אדער שטאדם א אין ווערען נעחערט
 אלף־בית אן דאך איז דאם נלײכבארעכטיגט. װערען בירגער, א װערען כל

זיין• ניט עם קאן אנדערש און באציהונגען, םענשליכע פון געזעץ
 דעט צו רוף דיזען םיט טאקע זיר װענדעט קאנװענשאן באסטאנער די

 זיי־ אבזיכטען װעםענם ױניאן,׳ א חאבען וױל װאם עלעטענט, אױפריכםינען
 דער און לעכענם־וױכםינקײט א איז ױניאן א װעםען כײ און עחרליך, גען

 איצט הערשען װאם אכזרױת די און װילקיר דעם גענען באשוץ אימציגער
 יוניאן, דער אין כירגער ױערם :שעפער דרעם און קלאוק פילע אין

 אונזער אין הפקרות די אויםצוראטען נעםען געםײנשאםטליך זיך לאםיר
 איהם, צײגען און שונא אלנעםײנעם געגען שםעלען זיך לאםיר ;אינדוםםריע

 פראצענט הונדערט א ארבײטער־באדינגוננען קאנטראלירען קענען םיר אז
 לםחנה. םחוץ נעםםען םקעב אלע םארטרײבען קאנען םיר אז שעפער, אלע אץ

 םורא און רעםפעקט געװינען צוריק קאנען םיר אז װעלט, דער צײנעז לאםיר
 קלאוקםאכער די װען צײטען אםאלינע די אין װי ארגאניזאציע, אוגזער פאר

 װעלכע אויןז פרינציפען די אױםגעפאלגט עהרליך און געטרײ חאם ױגיאן
 עקאנא־ די דינען צו טרײד־ױגיאן, א זײן צו — נעװארען, נענרינדעט איז זי

 םיפד אלע כױם םיטצוחעלפען אץ םיטגלידער איהרע פון אינםערעםען םישע
 װעל־ םון אינדוםםריע דער פון פראגרעס דעם אין און װאוקם דעם אץ לען
ײ כער v לעבען. א םאבען ז

* * • * 9
 דעם אין אפילו םגיםות זוכען װאם אײנינע, שױן זיך נעפיגען נאםירליך

 מאנופןוק־ צו זיך םםארען און קאנווענשאן דעי־ פון נאשלום ערהאבענעם
 װײלע״ א אויף נאר כאטש קענען, צו אבי שטערוננען און חםרוטת םשורען
ױױאן. חןר קעגען פליאםקעם pa חעצעם שאפען

 װעםעם פערזאנען, נעצעהלטע אבער, זײנען, פניםח־זוכער אזזזלכע
 קלאוק־ םאסען די םאר איז בורענינע אזא שאפען צו אבזיכםען פעחענלימן

 נעהען םוםעל־םאכער דיזע באקאנם. נום זעהר דרעםםאכער pa םאכער
 קאנ־ כאםםאנער די אםת טאקע )אז לםשל, זיך, באקלאגען pa אחם איצט

p טיחח די כרײם ̂יפנעעפענם חאט װענשאץ t יעדען צו ױניאן דער 
 אי- פאליםישע זיינע tpia אכטענדינ נים םרײד, אק ארכײםער עחרליכען

 דאך האט קאנװענשאן כאםםאנער די אבער נלױבען; pa בערציינונגען
 — ױגיאן, דער pa באאטטע ווערען צו פארםיי-קאםוניםםען •סרוחןרט

ױ םא — זיי״ טעטזץ  פארםיי־קא־ אױב ױניאן, םרייע א זיק דאם קאן אזוי ו
?yooaen קיץ זיק גים םארען םמיםטען
 pa נעפינען זוכער חםאים דיזע װאם פגישח חויפם די איז דאס אט

o ױי זוכען דעם pe pa באשלום באסםאנער דעם r a קאםיטאל שלאנען צו 
דרעםםאכער. pa קלאוקםאכער די צװישען חעצעם נײע פאר

*op onyotna :םענשען ווענען ניט עם זיך האנדעלם דא געגוי 
יaר םעחר יםים ,pד ע ל ע םעחר אדער » װ י ט א װ ר ע ם נ א  ק

jאנש פאליטישע j i a ' i; ן  חײפעלע a ווענען זיר נדעלםaח דא ץ
 איצם עם קאםפײנעווען זײ pחשב וועםעם אויף •ארטיי־םענשען ע•סליטיש

pa ארבײםער םאםען גרױםע מ מעםען נױם pa לחלוםץ חאבען שעפער די 
p וםסא םסע קײן 'p pa האט, קאטוענשאן באסםאנער די גים. ידנםערעם

 פארםײ־קאםד פאתוערען צו רעכם םאראלע א נאר ניט נעחאט נןןםירליך,
 םאן. צו עס פליכם א אויר גאר ױניאן, חןר pa עםםער האלטען ps ניסטען

ױ פמקט יתיאן, • זיך םוז קערפערשאפם, לעגעדיגע װעלכע ^רמןנד ו
p n p m a a מתען a עקזיםםענץ. איחר דךאחען קאן װאט געפאחר pa 

pa פארםײ־קאםתיםטען םיס עושאחרומעז איחרע pa עטליכע לעצםע די
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ip •ארפדי «ײער ia נעכים יעדען

 רעכט מיט דארום האט קאנווענשאן אונזער הײםט. םארטיי די װאם בלויז
 כא־ האט זי ווען ױניאן, דער פאר אינשורענם לעבענם אזא ארױםנענוםעד

 יוניאן, דער אין םיםגלידער זײן םעגען אויםנאםע אהן אלע אז שלאםעז,
 מיט װײל באאםטע, קײן זײן ניט טארען פארנױי־קאםוניסטען אז אכער
ײ האכען פאליםים זייערןן םיט pa רעקארד טרױעריגען אייגענעם זײער  ז

לעצ־ און ערשטענם זיי, זיינען באאמטע אלם דאם בא־ױזען איבערצײנענד
באאםטע. טרײד־ױניאן ניט און פארטײ־באאםטע טענם,

* * *

 אר״ אונזעיע ps םאםען די ווייםען דאם און ױניאן, די ווייס דאם אט
 קלאהרע״• די אפלײקענען. נים מענש עהרליכער קײן כאז דאם אוז בייטער

 טען קאן קאנװענשאן באםטאן׳ער דער pe שטיםע עהרליכע קליננענדע,
 , ^ פארטונקלען. ניט און םארדרעהען ניט בלנולים םים און העצעס םיט

 דער םיט פעסט שטעהט װאם ארבײטער, אונזערע םון םאיאריטעט גרויסע
 דרויםען, שטעהט װאם םינאריטעט די שםיםע, דיזער דורך רופם, יוניאז,

 צו כוחות געםײנשאםטליכע םיט כדי ארגאניזאציע, דער אין ארײנצוגײן
pa האבען מיר רואם שאדען, דעם םארריכטען צו און װאונדען די היילען

י V•.___• ■ געליםע[. יאהר עםליכע לעצטד די
;•װאש אײנציגען, יעדען פאר שטערונגען קײנע אבזיכטען, הינטער קײנד

 אײנצינען יעדען םאר געדאנקען, עהרליכע מיט ארײנצוקדםען בארײם איז
 אלנע־ אוגזער צו ליבע און פרײנדשאפט פון פונק א הארצען אין האם װאם

 • קריטיקי־ צ:־ פלאץ דער איז ױניאן, דער pa אינםײד דארם, ױגיאן. םײנער
 בויען צו פלאץ דער איז דארט ;חםרונות אויםםיידען צו פעהלערען, רען
 .י^ריזעז בלױז און דארטען ;בירגער גלייכבארעכטינטע אלם םימגלידער, אלם

 הונדערם־פראצענטיגען שנעלען א פאר האפנונג אלגעםײנע אונזער לינט
שעםער. אונזערע אין ארבײםם־באדיננונגען פון ױניאן־קאנטראל

 די םארבײ; איז אםערא־הויז םאנהעטען אין מיםיננ גרױםער דער
 אנטשוױ־ זײנען געקראגען, האבען רעתער די װאס ארואציעם, רויש^נדע

 אננעםאקם האל דעם האבען װאס ארבײטער, טויזענדע די ;געװארעז גען
 דער צוגאנגען. הײםען זײערע צו זיך זײנען ארדנטער, ביז אויבען פון

באװעגוננ. אונזער פון נעשיכטע דער צו שױן באלאנגם מיםינג
םארשװאונדען. ניט װײט װײט, םיטיננ נרױםער דער איז אבער, דאך,

פאר־ םעכטינער דיזער םון אונז בײ כעבליבען איז םםשות׳דיגעם עםעם
pa ניט קאן דואם װערט, אוםשאצבארען אן פון ירושה װיכטיגע א זאםלוננ,

םאד האט םיטינג הויז אפערא םאנהעטען דער װערען. םארגעםען גיט װעט
ארכײטער אונזערע םון גײםט און נשםה די אנטפלעקם נאכאםאל אונז
זײער םארהיטען צו אץ אנצוהאלטען אנטשלאםענהײט פעםטע זייער און

אונז האם םיםינג דעם בײ געהערשם האט װאם באגײםטערונג די ױניאן.
אונזער פון םארגאננענהײט נלאררײכער דער םיט צוזאםעננעבונדען װי אזוי

העלדישען יענעם םיט םארקניפט נײםםיג אונז האט pa ארגאניזאציאן,
נםש םםירת אויף ױעען ארכײטער אונזערע װען ױניאן, אונזער פון פעריאד

םארזיכערען. צו ױניאן דער םון נרויםקײט און גאנצקײט די אבי נעגאנגען
* * *

 • צו נעװען הויםטזעכליך באװאוםט, װי איז, ט״טינג דעם פון צוועק דער
 קלאוק־שעםער אלע אין װאך ־שטונדיגער40 דער םון אײנפיהרוננ די םייערעז

 אין.דער םאנטאג קראפט pa ארײן איז איינריכטונג דיזע נױ־יארק. אין
 .ארבײםם־געזעץ דער נעװארען עם איז אן װאן־ הײנםיגער פון א־ן םריה,

אינדזםטריע. נאנצער דער איבער
 הױםט־ די זיך האבען געװילם גרויםען דיזען פון װיכםינקײט דער אױף

 אונטערשטרײכענדינ אפנעשטעלט הויפטזעכליך םאסם־םיםיננ ביים רעדנער
 אינדוםטריע דער םאר א,ץ ארבײטער אונזערע םאר באדייטוננ גחים זײן
 ער* דיזע אבער, איז, זין ברײטערען און גרעםער;ץ א pa אלגעםײ^ אין

 פרן קרעםמען די פון םאביליזאציע ערשטע די געדוען פארזאטלונג פאלגרײכע
 קאספײן אפגעפרישטען און באנײטען איהר אין ױניאן קלאוקמאכער דער

עראבערונגען. פארלארענע אונזערע געװיגען צו צוריק
 אלע צו װארנונג הילכיגע א איז אפערא־הויז-םיטיגג מאנהעטען דער
 אנםשלאםען איז זי אז לעבט, ױניאן די אז ארגאניזאציע אונזער פון שונאים

 אז נאר שעםער, אלע אין װאך ־שטונדינע40 די דורכצופיהרען כלויז נים
 בלויז ניט זאלען אײנריכטוננען און ױניאן-באדיננוננען אנדערע אלע אויך

לעבען. אין װערען דורכגעפיהרט זאלען נאר פאפ״ר, אויפ׳ן בלײבען

מיטינגען, קלענערע םעריע א קוםען װעם םיטיננ גרויםען דיזען נאך
 אנהױבען װעלען ארבייטער די און אנקוםען װעם םיזאן דער װאנען ביז

 גרויםער. פאר םאביליזאציע, פאר צײט די איז איצט שעםער. די אנפילען
 אין איצט זיך געםינעז םיר םארבארײטונגם־ארכײט. װײט־םארשפרײטער

 םיד און ארגאגיזאציע, אונזער pפ געשיכטע דער אין םאםענט װיכטיגען א
 העכםטען אם אױםצונוצען םאםענט דיזען קרעםטען אלע אנװענדען םוזען
ױניאן. דער פץ אױםבױ דער םאר

 האט געשלאםען, אקארשט זיך האט װאם קאנװענשאז, באםטאנער די
 װענ אונזער פון האם און געשליכטעט פראכלעםען װיכטיגע פילע אדנז פאר
 קרעפםען אײגענע אונזערע האט זי אפנעראםט. שטײנער שװערע םילע

 הארמא• pם דרך א אנגעצײנט אונז האט און צוזאטעננעבראכט, נעהענטער
p פאר ארבײט ברידערליכע pa נישע 'a צװעק pa אידעאל. אײן םאר 

 ארויפ־ פליכטען גרויםע אבער אונז אויןש האם קאנװענשאן כאםטאנער די
 טרײד־ױגיא־ אויםריכטיגע װי איצט, םיר טוזען פליכםען דיזע pa געלענם,
נאכקומען. ניםםען,
 בלײבען ניט װעלען און ניט טארען קאנװענשאן דער ps רעזאלוציעס די
 pa יארק נױ pa אינדוםםריען אונזערע םוזען םיר בוכשטאבען. םויטע

 קומענדע די פון םארלויף אין ארנאניזירען גרינםליך לאנד נאנצען איבער׳ן
 לאגע דער טיט זיך באקענען צו עמםט נעטען זיך םוזען םיר יאהר. פאר
ps שעפער אונזערע פארפלײצט װאם עלעםענט, פרויען גרויסען דעם pa 

 ױניאן אונזער םוזען םיר ארגאניזאציןן. אונזער pa איחם ארײגציהען
 זי םאכען און צושטאנד םינאנציעלען םאר׳חלש׳םען איהר pc ארויםנעםען
 אױפטואוננם־ זיך פאדערט דעם אויף זעלבםטשטענדינ. pa נעזונט םינאנציעל

 קאן אלץ דאם םיםלען. טאטעריעלע און ענערניע איניציאםיװע, קראםם,
 װאגען, צו נײנוננ פעםטע a װילען, א דא איז עם װען װערען, נעשאפען

עררײכען. צו pa טאן צו
 אונזער ps נשםח די אז באוױזען, אונז האט קאנװענשאן באםטאנער די
p ניט אונז בײ שפילען פערזענליכקײםען אז ערװאכט, איז ױגיאן 'p •אי 

 pa פארבײגען צו פילעם בארײט זײנען מיר אז ,pa ראליע, כערװעגענדע
 ארבײםםזאםקײם pa אײנהײטליכקײט שאפען צו אבי אױפצואפפערען,

pa רײהען. אונזערע pa נדטינג גרויםען דעם אויף pa איערזד םאנחעםען 
 םיט אפנעחילכם קאנװענשאן באםטאנער חןר ps שםיםוננ דיזע חאם הױז

 דעם חאבען װאם םויזענדער די אפקלאנג. באגײםםעדםען חנערנדיגען, א
אנצױ כלױז נים ענםשלאםען פארלאזען איחם חאבען כײגעװאױנט םיטיע
jn װאך ־שםתדיגע40 די pm'nwsa כװזות זייערע לע8 װענדען p 'i pa 
p^ r'a ,י געוױנס וױכםיגער דיזער אז םיםצוזזעלפען. בלױז ניט שעפער»

---------- זײ שעפער, אגדערע אלע pa דדלף זײער םיט ftnpn עם^לירם
ו^יטםנײ דער ps >pe a וזעדען «ד
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די װען צייט
 דרעס־טרײדס און קיאוק־ די פון עטעהער

 יליײ אנדערע םון םאר״שטעהער ױניאן און
 ב״י געװעז זײנען טרײדס דיסגארמענט

- און אין.בןוסטאז, ק^נװענ^^ז ךיער  ̂ה
 רע־ מערקװירדיגען דעם געבלעטערט בען

 ע<ןזע־ אינטעתעשאנארס זײער םון ארם8•
 כײ נעדאגקען די אין און קוםױױבאארד,

 םראגע-טרײד די :זארג א געװען איז ןײ
 םען האט ראב?עם,8םרײד־ יענער און

 אאגע־ דער םון װיגיןעי אנדער אן אין אןיך .
 יאנד אין באװעגוננ ױניאז טרײד מײנער

 סארט אנדער אז ״טטערענס. געסנײט״עט
 אנדער אן אוכדשטענדען, אנדערע ;זארג

w סארט n\ .״דיס״ געװעז מ׳איז הנםש 
 איך ענטוי^ט. גאר און גאר אפאיגםעד׳/

 ♦רינטינג־ די אין ױניאן א פון דא תד
 םרינטינג אינטערגע^טאנא? די — טרײדס

וועסםעז.

 דער םון קאנװענ״שאז א געװען ס׳איז
ערם נױססײסער ״אםעריקען  פאב^̂י

 ד״ םון םערבאנד דער — אססאםיאיייטאז״
 די אמעריקע. אין צײמונגס־ארויסגעבער

 די גרויסע. א געװען איז ?אנװענשאן
 זײנען צײטונגס־בע^י־הבתים װיכםיגםטע

 צײטונגס־םראסטען :םארםראטעז נעװען
 אײנצעילנע צײטונגס־בעילי־בתים און
 האט װאס איץ באישפראכען מ׳האט און
עבעז. צום עײכות א נאר  צײטונגס̂־

 יעדע — זײט געשעפטיויכע די כ׳םײן
 פראםעסיע. םון.דער םראגע עקאנאמי״עע

 געהעריגער א מיט אבער איז םראגע אײן
 — געװארען אויםנענומען ניט אניפעצוגג

םראגע. ױניאן די

 ;רעפארט א פארגעלעזעז מ׳ראם
 םון מעילדונג א געװען איז רעפארט אילם

 אינםערנע־ דער סון האנדיונג נעוױסער א
 םיט ם׳איז ;ױגיאן פרעסמעלס

 האט צוםרידעןן געװען האנדמנג דער
 נעיטטיםט גילײכגי<םיגקײט א םיט מען
 מעהר און —־ גוטע א איז האנדטגג די *ז

ניט.
♦ * יי

 דאם ױניאן. די םארדריםט דאט און
 דרוקעי־ די םון ױניאנס איע פארדריסט

 ״זײטיגע^ אויך םארדריסט דאס םאכען.
 איגטערעםי• װעיוכע מענ״טען אנדאזעיכע

 םאר״ עס םראגען. אזעיכע םיט זיך רען
 צײטונגס־י םיז פערבאגד װײ<׳א דריסט,

 בע־ האנדילעז געמעגט האט ב^ײבתים
 םער־ א גיאט װי אינטעליגענטער, סזןר,
 געװען איז װאס בעילײבתים. םון באנד

 V פרעסבמז םרינטעג די פון האנדמנג די
V דא זיך רעדט װאס װעגען

* * *
 אינטער־ די האט צוריק צײט א מיט

̂אנא<  געפייהרמ ױניאן פרעססעלס גע
 ״אמעריקען דער םיט םערהאנמונגען

י׳טערס נױספײפער  אססאסיאײיטאך פא̂ב
 דעם באגײען באציהונגען. באגײען צו

 א אײניטטעלען זיך, צװישען אנרימענט
 ארבײטט־ וועגען ױניאךקאנטראקט נײעם

ונגען די םאך. אין נאדיננונגען  םערהאנ̂ד
 אן צו ם׳איז ערםאילגרײך. געװען זײנען

 איז אגרימענט אינ׳ם געקומען. אנרימענט
 םריהעריגע אין איז װאם פונקט א ארײן

 אין אז פונקט א — געװען ניט אפמאכען
 אדער םטרײקס קײן זײן ניט זא<ען םאך

 אונקם דער ניט. <ןײנם̂א קאקאוםם.
̂עהרונג אן האט פונקט. אנדער אן אין ערק

 ויך םוזען בע^ײבתים די און ױניאן די
 מא< א*ע ;אנערקענען אנדערע די אײנע

 האם ױניאז די נאר ווען און אנעריןענעז.
 בעלי״ צו *דער באלעבאס א צו םזנגות

 םון נ^נח א :פארקעהרט אדער הבתים,
s בע^יײזבתים סך א םיז אדער באלעבאס 
 צוױמען דאם מ׳קען און ױניאן, דער צו

 צו געחן טען זאל אויםנלײכעז, ניט זין
 אזוי ;םאל אלע אזוי ארכיטרײטאר. *ז

 די זאל םטרײס א םראגע. יעדער יין
 אויך אזוי ;•לאנעװען ניט קײנמאל װניאן
 טארען בעיי־בתים — לאסאוט א ווענעז

 עם באנוצען. ניט קײנמאל דעם םיט זיך
 אפ• עציעלער8ם קייז זײז ניט אויר יאחי
 מרײדס־ אנדער 1א אדער אזא איבער מיר

 אר• אגתר אן *דע* אזא איבער ■ונקט,
 1א זײן נאר דאחי עס בײטס־באדינג

מיר  קור־ גאנץ א און זאר, אײן איבער יי
 אנער־ זיך םוזען צדדים בײדע אז — ״זי

 זױבאלד נויטיג. יט1 איז םעד.ר ״מנעז.
 — אגדערע די אײנע זיד אנערקענט מז
 אמ באיעבאס א אז אנעדקענט יוניאז יי

*•*•p ױי\ אויוי פראםיטען צו בירעכםינט
*n 1נערתענע8 בעלײבתים די m 

n אינםע• סאאעקטיװער דער איז 1אגיי 
♦0

 יעטרע״ זײערע אלע םאר ארבײטער די םון
 ?ע- װאוילען 8 צו און רעכטע צו בװגעז

 דאס װיכאלד — ארבײט זײער פאר כען
 רעספעקטירט, און פעסטנעשטעלט איז
 מעז אוז םעריהאנדלעז שוין מען קען דאן
ivp יעדעז אויסגלײך אן צו קוםען שויז 

 פערהאנד־ צו אויוי קומט עפעס װען םאי
 םוז טהעארי די אויסצוגלײכען. איז לעז
 קײנמאל קען צד קײן—יז8 אגריםענט אזא
 *T8 אינטערעס אז םאר װאס וױסען ניט
 קען טרײד־ענטװיקלונג אגדער אן ״,איע

 סאר־ פראספעריטי, איז דדינט בריינגען.
 ערפינ־ מעכאנײטע נײע א קריזיס. 8 גען

 אר״ דער בײ לײכטקײט םער״טאפט דוננ
 רעזולטאטען בעסערע אויך ברײגגט בײט,

 צײט־ א אויך אםט אבער פראדולציע, אין
 אלזא, דאחי, ארבײטער. די גױט װײליגע

ײ ניט  םאר יטטער קײן גרעגע״ו, <זײן 1ז
 געהינדערט װערען צו צד איז עס װעלכען

 םרײדס אינטערעסען. זײנע אפצוהיט/ןן
 סאר־ גרעגצונגען,8גרימענט־ב8 אונטער
 ניט זײנעז דיגגונגעז,8רבי:מס־ב8 צוימטע

 יעדער זאיל צײט יעדער צו נוט. מאל אלע
 מיט צד צװײםען צום סומען מעגען צד

8t8 עס6ע ר8ם נ8םארשיל אנדער ן8 אדער 
 דאפ נײעם. 8 עפעס פאר ענדערונג, |8

 האט אויסנעארבײט טהעאריע. די איז
אז׳די איהר ני  האט געטראכט א 1או יי

 איהר פױט איז זי אײדער ױניאז די
הומען.8 טהעאריע  ױניאךקאםײ רויס̂ג

 קאנװענ• 8 ;*פטודירט איהר האבען טעס
 האט ציע8ניז8ארג גאנצער דער םיז שאן

 ױניאן די װען דיסקוטירט. געהעריג איהר
 םארמ דעם מיט דיסקוסיעס אלע גאר איז

 םיט ̂טאילץ נערוען זי א*ז ׳רויסגעקומעז8
אויםטו. איהר

 יױ פרעסםענ׳ס אינטערנע^אנאל די
 זיך רט8געג געװען ניט אודאי איז 18גי

 8 איז גרימענט8 8ז8 אז אײנצורעדען
 רבײטער8 דער אין װארט גײער דורכאויס
 לע־ אינדוסטריעלען אין אדער נאװעגונג

 פונקט 8 סיט גריםע:טס8 ככמ. בען
 זײנען סאוטס"8ל קײנע סםרײקס, ״קײנע

 ־8חױפט־כ דער נייעס. קײן ניט י8אוד
 איג־ אן איז נריםענם8 18 םון ראקטער

 םון טרײד 8 רהיטעז8ם צו סטרוםענטס
 ר־8ם דאס, קאוטס.8י או| סטרײקס
 גרי•8 ײענעז נערעדט לץ8 איז זיך, עטעהט
 8 י8ם גע״שלאסען ײערעז װאס םענטס

 אנרײ 8T8 נאראטיצו צײט. נא^טימטער
 פרעסםענ׳ט איגטערנעיפאנעל די וױ מענט
 *וזן גרימענט8 18 םעז,8גע^ האט ױניאן

נײ. דורכאויס ניט אויך איז טערמין, 8
 װאיר״ שוח און בוט ל8אינטערנע״שאנ די

 םאר גריםע;ט8 8ז8 זזאט ױניאן קערס
 פראקטי־ און קטיצירט,8פר יאהרען םייע
 רקעטס8סרײד־מ נכע8מ .אין עס צירט

 עפעס אבער הײנט־צױטאנ. אויך איהרע
 אינטערנע־ אילם דא םארם איז נײעס 8

 ,נײעס די גרימענט.8פרעסמען־ ל8מאנ
 אינ־ די װעלכען דײטונג8ב דער איז איז

 האם ױניאן םרעסמע(%ס ל8מערנעשאנ
 אין אויר ;יײנגעטאז8 גרימענט8 אילם

 מיט׳ איז זי װעלכען מיט רגעהם8ם דעם
ארויםגעסומען. נרימענט8

« * ינ
 אין אגרימענטס? אזעלכע רבײםעז8

 ניט זײ האבעז שוה״טרײדס און בוט די
 אויס־ טאקע ם׳האם געארבײט. מאל לע8

 אבער יאקאוטס, איז סטרײקס געםידען
 האבעז רדס8לעבענס־סטענד הױכע קײן
 די כט.8נעבר נים טרײדס די אין זײ

I האט יװיאן פרעסמעלם ל8אינטערנעשאנ

̂נט אבער  צײטונגט״ דער אין ז8 גערעכ
 בעלי• טי• ;דער8 נץ8ג 8 דא איז װעלט

 כעלי• <וי וױיט״זעהעגד מעהר כתים;
 װעיזןן זײ טר״דס. אגדעהן םי| כתים

 זיי אפשעצען. <ע>חעריג גרימעגט8 8אז
 איגסטרומעגט אן זעוזן דעם אין װעיען
 אי« j דערחויכען טרײד דעם קען װאם
 אױף און דעדהױכען. פרטים סך 8 גאר

 אינטעמע• די דיאט אױסרעכענונג זא8
 נעהאפט. סך 8 ױדאז פרעסמעלס ל8שאנ
 דרוקעד- גדערע8 די םון ױניאנס די אויך

 8r8 װעט דרוסער״פאכען ילע8 איז כעז״8פ
װערען. אײגגעשטעלט קענעז גרימענט8

e « יי
 אזא םאר כארעכטיגונג 8 געװען איז

א״. :זייז קעז ענטפער דער האפנוגג? \ 
 צו דאך האבעז צײטונגס״בעיײחבתים די

 אינ• ■רעסמעלס דער םיט אגרימענט אזא
 אכער ס׳איז צוגעשטיםט. טערנעשאנאל

 כעלײחכתיט די ענטוישוננ. אן געקומען
 אגרי• 8ז8 צו צונעשםיסט קע8ט חאבען
 pc זײ האבען װעזעז ?ײז אבער מענט,

 וחןגען איז עס װעז כט.8געמ ניט דעם
 קאנ• דער בײ געװארעז ריכטעם8ב דעם

 דוספײפמר ״אמעריקאן דער םון וועגשאן
 דער• איז ססאסיאײשאז׳/8 פאבלישערס

סערטראכטונג♦ שום |mp געוועז ניט בײ
♦ » ♦

 ױגיאן אילם איצט ר8דערם םען רעדט
 ״בעיצײ — כען8דרױןער־פ די םון קרײז

 עס קומט כעלי־הבתים... ביײבעז הבתים
 איהר זײ כםען8בעטר גע,8ױניאן־פר 8 צו
 שלום שליסט מעז צוטשעפעניש... 8 װי

 הע$- גיט זיך מ׳קען װײל ױניאן, 8 םיט
 נע8ױגיאךםר די רײננעהמען8 םעז...
 ניש8ארג טרײד־פראביעמעז, סכום אילם

 טרײד פון נערװ יעדען םיט רבונדען8פ
 בלײ• הבתים ״בעלי ׳יא ניט"». דאס —
 נאד װעט עס *ון בעלײבתים״ בען

 בעלי״בתים ביז צײט היבשע 8 נעהמעז
 וועלמן אינדוסטריען נער8אמעריק איז

 שטעלונג פראגרעסיװע מעהר 8 נעהמען
צוױניאנס!

 איננקדםאל׳ם טשערםאן אוםפאופייאישעו
רעדןמנװענמן כממנער דער אױןז

 כבוד גרויסען 8 פאר עם האלט איך
 רויסצוזאגען8 געילעגענהײם די האבען צו

קאנווענשאן. דיזעד םאר װערסער עטליכע
 צר יאהר דרײסיג מיט ביז איך װעז

 ניױ אין געקומען מאל ערשטעז צום ריק
 באנע־ סטריט דער אויף איך םלעג יארק,
 אויף טראגענדיג קיגדער און םרויעז גענען

 םון באנדעלם משא שװערע קעפ זײערע
 טענעכיענט די אין הײמעז זײעוע צו איז

חײזער.
 אפיטײיציכע דיזע איז גליקליכערוױיזע

 םײס־ איצט הויױארבײט סון םיסטעם
 מײלװײז געװארען, אפנעשאםט טענס
 און, ג׳עזעצגעבונג, םארגינםטיגע 8 דורך
< גרעסטען צום  בא־ גרויסע די דורך טי

ױניאנס. די פון םיהוגנען
 טרייד נידעל דער םון פראבלעמען די
 או? רװיהעלט,8ם אויסערגעװעהנאיך זײגען

 םילע טאג צו הײנט נאך עקזיסטירעז עס
םרײד. אין איבלעז
 זעהר לגמםײן8 איז זײנעז סיזאנס די
n ip, און דא זײנען באדיגגונגען די און 

 שע- קלײנע די אין אבער ספעציעל #דארט
געװארען. רערגערט8ם סך 8 אויף ■ער,

דא־ די זײנען באדויערען נחגסטען צום
 ערשיי־ צוםעליגע 8 בילויז ניט איבלען זיגע
ײ נונג,  די םון רויםגעװאקסעז8 זײגען ז

 אין סטארען8ם מסאנאםישע הערשענדמ
 צו שווער זײנען װעלמנ אינדוסטריע, דער

סאנטראלירען. צו אחנר רענדערען8ם
 סײן םון ניט װײם זײט, םײן םון איך,

 אז אבער, גאויב וניך דאםיר, מעדיצין שום
 ביײ צו בכח זײן וועם ױניאז ר?ע8שם 8
8 ipdip שוועוינ־ דיזע םון םי^ גרויסען 

m אױך זועט און ?ײםען, w יע־ הײיצעז 
 די םון רוים8 קסעז8וי װאס לײדען, נע

דינגוננעז.8ב דאזיגע
 איז סיזאנם ?ורצע די םון גע8םר די
 עחזיםמענץ דער מיט פארבוגדען ענג אויך

 נטװארכד8ר8אוםם און קלײנע פילע די פון
מ  עס־ ניט װאלטען עס ווען שעיער. לי

ױ8 זיסטירט  װאל• שעפער, ?לײנע פיל ז
 דער אין םארסויםס״נעװאוינחײמעז די טען

 געװײ 8 צו ביז געםוזט זיך אמדוסטריע
 די ז8 םײנט, דאס — ענחנוען גראד םען

 ר8ם געםונען םעהר ניט וואלםען ״בײערס״
 ארדערם זײערע םיט רטעז8וי צו ם8ראםז

 ־PPD1J80 די םינומ. לעצםער דער ביז
אײנריכ״ געסאנט ן8ד װאלטזנן משודערס

 דאם און #װעקלעגען ניט וואמען די וועט װאם «רמײ, דרעסםאכער
 װייעיאויטגעבױם האבען ױם וועלען םיר װאגען כײז מ&רלאזען גים יי

 ?יע יןוןאיז איקי גױ p* ױגיאז דרעםנממר pn קיאוקמוכער נטיגע
̂נען גמ ווון גענםערעז, אונזערע ע  דויכ חאבעז נים וועוען םיר וו

r וותוער אױף ןןרױיגעלעג® יעדע

 דאס װי ניט און םיזאן לענגערען 8 מען
 8 זעהר איז סיזאן דער װען איצט, איז

םטיגער.8ה 8 און טורצער
 אבער זײנעז שעפער קלײנע דאזיגע די

 אזוי םארניכטעז, צו אוממעגליך נג8ל אזוי
 קלײנע דארםען בלויז וועט םעז וױ נג8ל

 שע- קליעע נײע עפענען צו קאייטאלען
•ער.

 שװערער 8 איז סיזאןו ^רצער דער
 ר־8ם די פון םט8שט ער װײל פראבלעם,

 םאד־ לעצטענס זײנעז װאם ענדערונגען,
 לע8 םון ק8געשם סלײרער איז געקומעז

 סחורות, יענע לע8 םעריקא.8 איז פחיעז
 לעצטענס זיינעז געברויכען, םרויען װאם

 נע־ ליזירט8ציאנ8נ און דעמאקראטיזירט
 פרויען אםילו אז םדרגה, א78 צו װארען

 רװארםענסטע8ם און הלעגסטע די םון
 8 נגען8רל8ם דערפער און שטעדטלאך

 האט דאם סטי< לעצטען םון גארםענט
 אין םארענדערונג גרויסע א רױסגערוםען8

 סוחרים ריטײל די ווײל אינדוסטריע, דער
 טשענסעס, הײן נעמען ניט םעהר וױלען

ײ װי  צוריק, יאהרען םיט טאז עס םלענעז ו
 םרידד דורך סטאק מיט זיך רזאמען8ם און

 םלענען דעם אויסער ארדערס. צײטיגע
 הא־ זײ װעז גוםעסטשורערס,8מ די אויך
 םריהצײםיג יאהרען אםאליצע די אין בען

 םאר־ נעקאנט רבײטען,8 צו אגגעהויבען
י איז םחורות זײערע קויםען  װײםע ו

 האט עם וועץ דיסםריקטען פראװינציעלע
 איז ק8סם דער ?8 ארױםגעשטעילט, זיך
 םמײל דער ווען אדער פאפולער אזוי נימ
 הײגט קאן דאס אוםפאסיג. נעװען איז
 גלויב איצם געשעהן. םעהר ניט טאנ צו

ײ8גוט-ארג רקע,8שט 8 ז8 אבער, איך  נ
 לעזען צו זײן בכח וועט ױניאן זירטע
 םאדװי און שװערע דאזיגע די פון מאנכע
 דעם דאם װײם, איך טראבלעמעז. קעלטע
 געארבײט ױניאן די האט יאהר לעצטען
 און אומשטענדעז שװעחנ זעהר אונםעג

 װאוסס שטענדיגען דעם מיט שטערונגען.
 אין נד8ה איז ארבײטסלאזמפײט, טו|

 כוננ8אפשװ שטענדיגע 8 נגען8גענ האנד
 זיר האט דאם חראפט. ?ויםם דער םון

 אינ־ לע8 אין םיהלען נעלאזט שנזורל
 טרײד ?לאוס דעם אין אויך און דוםטריען

 גע־ דערצו ױניאז די האט יאר? נױ אין
 8 םיז םאלנעז די םון אויך לײדען צו ט8ח

 רלוירענעם8ם און נגעז8ל טאתיכטענדען,
םטרײס. גענעראי
 איבער־ ױניאז די האט םםרײק דער
 ביז צײם נעםט עם םיטלען. אחן געלאזעז

 דעם איז ל8מאר די צוריסשםעיען סאן םען
 װאס בחות, לעבעדיגע די אין אינמעחגם

 מיט ױניאז 8 םירען צו נוימיג ױינעז
 אנבא- אין אבער, נעכמנדיג, ערםאלנ.
 איך םוז שוועריג^מען, אלע די טראכם

 כט8געם חאט ױניאן די ?8 אמרידנגעז,
 דורד םפעציעי םארםשר̂י היישמן 8

 ניט אמשר איז איצט סיזאז. צםען1ל דעם
מ י8& ײט8------ און ל*מו9 ד

 אין אבער איז ר8דערם מביציעס,8 נײע
 אוז אויסדויער גויטיג מאםעגט איצטמען

 רכײם,8מענ8צוז ענערנישע 8 איז געדוײ
 שװעריגתײטען יע8 די געגענען8כ צו כדי
 װ*ן האט עס אױב אינחסםריע. דער אין
 נוימווענדיגסײט 8 עסזיסםירט איז עס
 אינ- 8 אין ױניאן ר?ער8שט 8 ר8ם

 די אינדוסטריע. ײער8 דאם איז דוסטריע,
 דאס זעהען טים8לעב8ב צאזזל גרעסטע

p 8 איך און ײז,8 mדאס זעהעז זײ ז 
 דאט האבעז זײ װי סלארער, סך 8 איצט

 די סםרײ?. ל8גענער דעם ר8ם געזעהן
 זײ בײ רוםט ױניאז דער םיז שװאכקײם

 צוםרידענהײט; שום ?ײן רוים8 נישט
 דעם נוט צו םיהלען זײ נענענטײל אין

 װאש קאנקורענץ שעדליםגר דער םון טעם
 מען װאו שעפער, סקעב די םון מט8שט

ביליגער. און לעכגער רבײט8
 װעלכע יענינע די צו נישט געהער איך
 אומשטענדען לע8 אונטער אז האלםען,

 רבײטעד8 די פון אינטערעסען די זײנען
 לע־8ב די םון אינטערעסען די װי דיזעלבע
 אבער אױגענבליס איצטיגצן אין באטים.

 אין ציע,8סיטו איצטיגער דער בײ און
 בײדענס זאיז אי ותניגסטענס, יאדק, נױ

 ר-8 די םון אעםערעס איז — אינםערעם
 םון אינםערעס איז װי גוט זוי8 בײטער

 רסע8שט 8 נויטווענדיג טים,8לעב8ב די
 וועל־ ציעס8ניז8אמ יענע םון ענטוױקמנג

 קאלעהטײ דעם אונטער םונסציאנירען כע
 רקע8שם 8 רםעז8ד םיר אגרימענט. װען

 װעלכע טים,8יעב8ב די םון ציע8ארגאניז
 איהרע צוױנגען צו םט8קי די זיצען8ב זאי

 אגרימענט, אז *< לטעז8ה צו םיטגלידער
 8 םיר רפען8ד ילעם,8 ר8ם םריהער און,
ױניאן. רקע8שט

העםליכ״ ײער8 ר8ם ײך8 דאנקענדיג
 איך וױנש םקײט8אױםםערקז און קײט

 לע8 אין ערםאינ יעדען ױניאז ײער8
 די צוריקצונעװינען באפדהוננען איהרע

 אויםצובױעז וױדער און הראםט <טע8
 ״8ב צו האם וועילכע ציע,8ארגאניז ײער8

םיי8 געגענען  עסאנאםישע שװערע זוי
 טױזענםער ײערע8 לטובח פראבלעמעז
 ײך8 םיז רטען8ערוו וחןלכע מיטנלידער,

הילף. און דינסט אײער

ע ל « v* צו ^ v v t v) ע םװ »ל
שע ארגאױזאצײעע אידי

 גרײט טער8טע פונםט אידישער דער
 דאם לכבוד קאנצערט גרויסען 8 צו איצט

 די םער,8טע סיםי דעם םון איבערנעםעז
 לע8 טער.8מע סונסט רעם םון הײם נײע

 וועל־ ציעס8ניז8ארנ די םון רען8םעקרעט
 בענע• געקויםט נג8י יאחרעו האבען כע

 לע8 אויך װי םער,8מע פונסט *יז םיטס
 ר-8ם זײנעז װעלכע ציעס,8ניז8ארג די

 קונסט םון רבײט8 דער אין אינםערעםירט
 ארײנשימן געבעטע! זײנעז םער,8טע

 צײםוױײ איז אדרעסעז איז נעמז זײעחנ
 174 — טעאטער ?ונסט פון אפיס ליגען

 *opy װאירלד ̂א מד עוועגױ, סעפאנר
»^ינ• םייציצלע 8 און ב*נס םשײנדזש
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 נאס־ הןו פװ בילדער און איינוריקע
קאנװענשאז אינטערנעשאנאל טאנער

j  pc קוױגסקי

•וטיהמא) (דדיטער
 דעי• ®יז טאג נתן6 און טען4 חנם

 מע; וױ זץיאגגעחױבען, זזאט פאנװענשאן
 *ז ח״סט, דאס אאגד. זעחז צו זאגט,

p חאנפן קאסיטעס די w ׳• אגגעחױנען» 
 טר״ה pc םדאגען n װאגצן נאדינטען

V אעטערעסען פיןאגאמישפ די וחנגען i 
 חאנעז באריכטען דאדגע רי ױניאן, ותר

?p• וחןנינעד סך א סיט אױסגצצ״מננט 
 ראנעז דציענאטען די וױ י״דעגשאפט

״ ארויסגעוױוען  רעדעס פארש״דענמ די נ
 גצהיי־ חאנען איעצמ און נצסט װאס
 םאדזיכ• סאזזר םיט דעדפאר אבצר סצן,

 קאארע סיט אימנראצגטק״ט, און טיגיןײט
מדאנקען.

 גע״ חאט קאםיטע ארגאגידישאן די
 רעפארט דעם װעגפן כאריכט » בראכט

 אין נאארד עקזעיןוםיװ דושענעראא פון
 אמאנחאציאנס• פון פראגע דער צו באצוג

 קאסיטע ארגאניזאציאנס די ארבײט.
 רעקאטעגדאציעס, די »ז נאגריפען, ראט
 באארד עלזעקוםיװ דזשענעראי די װאס
 זײנען פדאנע, חןד װעגען געסאכט האס
 חאט און געװאותן דורכנעטראכט נוט

 םײנונ־ אױזרע אנצונעטצן פארגעשראגעז
 וועגען רעזאאוציעס אמ די איבער טנן

ארגאגיזאציאנס־ארבײט.
 רעזא־ פאר א אמשא, נעמען, לאסיר

 גע־ פארגעשאאגען ז״גען װאס <וציפס,
דעאעגאציע. 2 אאתאי דער פון װארען

 קאנװעגשאז די אז איז רעזאאוציע אײן .־
 עלזע״ דזשענעראא די איגסטראקטען זאל

 אר־ אן אנצוהױבעז גלייך באארד קוםיװ
 און יארין גמ אין גאניזאצי^ס״קאםיײן

 א זאגאר נױטיג אדנ און אוטגעגעגד,
 כדי אינדוסטריע, דער איז סטאפעדזש

די חאגדי^נס. - יוני*? אײגצופיהחנן
 גוםצוחײסען חנהאםעגדידם ח*ם קאסיטע *

 איז זי וױ גײםט דעס אין רעזאלוציע די
 װעגען זץי חאם קאסיטצ די משרימנז.

̂וילנט װי אױסגצדריפט רעזאיוציע חנר :ם
רעזא־ די חאר*מ אינדןורסירען םיר״
 צו־ די אז דעקאמענדיחנן מיר און <וציצ

 באארד עקועקוטיװ דזשמנעראי קינפטמע
 דזשאיגט יאראאר נמ דאר םים צוןאטעז
 װאס םיטילען איע ןונוחננחנן ואי באארד

 און ארדער צוריקצוכרענגען םצניױ נ#ר
 אוכר און יארק נױ איז מניאךסאנדישאנס

געגצנד״.
 בא־ אײנשטיםיג האט קאנוחגנשאן די

רעקאמענדאציע. די גוטצוהײסען ^יאסען
 ארויסגע־ אכער האבען דעות חילוהי א

 צװישען רעזאיוציעס, אנדערע בראכם
ו געםינם עס וועיכע י  רי *ויך םאסע ז

 ווערט עס וועיכער אי? ,73 חנזאיוציע
 אמאניזא• וױרקזאםע װעגעז גערצדט

̂ודערט און םאיז אװ אוט ציאנס״ארנײט  ם
 ארגאניזאציאנס-ארבײט די אוס אז

 יאר״ נױ די כדי אוז וױרקזאם םעחד זײן
 איגםאר• מעמר ?ײן ?אילען יאקאיקן אער

 ?אנ־ די זא< ארבײט דער ווענען מירם
̂ןרגא־ טשיף דער אז כאשייסען מענשאז

 דעפארט־ טאון אװ אוט דעם םון נײזער ׳
 םון חנפארט דעם איכערגעכעז זאי מענט

pn םאנאט־ געבים דעם אויף םעםיגקײט 
 םון דירעמטארס אװ באארד דער צו <יך

 װע• נעםאז זאי דאס באארד. דזשאינם
 םיטגיידעד די געבען צו צוועה סים׳ן חנן

 די אויף דיסקוטיחנן צו געיענענחײט »
 םאר־ זײנצז וואס סראגען די נדטיגנעז

 און ארבײט דאויגער דער םים בונדעז
חוקאמענדא^יעס, און םןורשילענע סאכען

ױ *  אוי־ ארגאניזאציאנס-ארכײט רי טזוי ו
 װערען נעםיהרט זאל מטאדט דער סער

.. ארםאיגרײר. נמחר
 דעם געגען איו שכל פשוט׳ער דער
 מעז װיי^ חנרםאר ניט •יאן. דאועעו

ױי #ו  װיסען• זאיעז םיםניידער די דאס ('
 טאו; אװ אוט אינ׳ם זיך טוט עס וואס

 עם וואס דערטאר גאד חןפארםמענט,
 דער אין קיארקײט קיח ניט זיך זעחט

 חןזא״ די אז זעחן, צו איז עס פדאגע.
 רעזא^וציעם אמעםײגע די ®ח איז יוןױע
א צו ארײז כרענגעז דעיעגאםעז וואס

 רעז*יוציע לשס *זוי נ<אם *אננײענ׳מז
 ברידער־דעאד די tv ,nvn (איר ת:ען.1

 זיין םוחיו סיו וחנלעז 2 ל*&ל םון נאטען
ס §אר אױםדרוק). ת

 צנין ,םח :פראגע וײ איז אחאםפנס
n&om סיני רח אצי Iצו תאט װאט ״ 

 אינםארםא־ סים ארבײם וױרטואםא סאן
n םעז ז VfP וועגען ייד׳אמאארםיחט 

w ארבײט וױחןזאםק r.iw אי ײז ז םז  גי
 לאתאל א «אר װאם מיי< זאגזס, *ו וואס

 באארד ררטאינס יארמר נמ א טון סיטינג
m מםײ א פון אאסאראינ דעס ודסיז 
ל  מווארעז גאסאכס איו וזאס אדבימ^ מ

y אװ  v  trr^p .iK P> נים זאי״ 
ט און 4מיארנ דןר צין אארוױק̂א

̂א דער אין פאדהערט,  נא״ װצרט רעזאלוצ
 אפגעכעז פאר צײט גצוױסע א שטיסט

 איו דעוארטכ^מט דער און חןפאדט דצם
 1אי שטעחן טוז עד דאס יא;ע אזא אין

 נ*ארד דוש^נט דער םיט פאדניגדונג
 עס אז ז*גען, יאמױ וױ^, איעסאר.

 םאר אוט״אוױטאון ארבײט געםאכט װערט
 מאנוםעשטשורער יארוןער דו נעװיסען א

 געהט עס װעימון בײ דזשאבער, אדער
 דז״צ^נט דעד דאך no סטרײק, א אן

̂ען באאדד  װערען אינפארםיוט טאג יע
 בא״ װערט עס אז און ן לא;ע דעד װעגען

 וױיסען כאאדד, דדצאיגט צום דינטעט
 רעש, מח טא סיטגיידעד. די דערפון דאן
 רעזא• דער פון אױםטו דער דא איז װאס

וױכטיגצ און גדױס אזױ רוציע
 םאר פראגע: די דך פרצגט חײנט

̂וס מיז און ■אםריאטיש זײן עפעס װ  נ
 דדע^יגט יארקער דו דער צו נאריכטען
̂ך זײנען עס נאארד*  נאו םאראן ד
 >' יארמ דו אױסער נאאדדס דזשאינט

 דעפארט־ טאון אװ אוט דער אױכ און
 דער פון פינאגסירט איז װעיכער סענט,

 רע־ אפגעכען דארוי אינטערנעשאנאי,
 ניט באארה דזש^ינם דער צו פארטס
 פי״ װאס קערפערשאפט דער צו דירעקט

 ױנ־ אזוי ױינען װאס טא איהר, גאנסידט
באארדס? דזשאינט אנדערע די דיג

 פאראורזאכט ײאן דער װאיט דאן און
 סעחרעטאר עקסטרא אן אנצושטעיען

 ארומפאחרע; זאיעז װאס געהייף, א סיט
 אנ־ רעפארטס, נעסען שטעדטיאך די אין

 די און םראזען נאגאיע מיט נעפײןעװעט
 ארוט־ זײ איכער זיר זאיעז מיטגיידער

 דעם אין ביז םיטימען די אױף .רײסעז
אריץ. טאנ וױיםען
 גע״ געװען דעריבער איז קאסיטע די
:ערקילעחנג םאיגענדער דער םיט רעכט

 רעזא־ די אנכאטראכט אין נעמענדיג
 שאוס,• צום נעסומען מיר זײנעז מציע,

 װאס דעפארטמעגט, טאון אװ אום דער אז
 פו; רינסט צו געשטאנען ל1$מ איע איז

 האט און יאר? נױ םון באארד דזשאינט
 האנט, אין האנט איהר מיט געארכײם

 אויםפא־ דער אויף צײט, יעדער צו זאי
 דירעקטארס אװ באארד דעך פון דערונג

 באארד דזשאיגט יארקער נױ דער םון
 םון רעפארט א אפצוגעבען פארטיג זײן
pn און קיאוק די צוױשעז טעםיגקײט 

נעגענדע; ארוםיגע די אין שעפער דרעס
יארק. נױ ®וז

מײנוננ,, אױסנעשיראכצגער דער םיט
 דער םון םאיאריטעט די װעיכער םאר

 רע־ די האט געשטימם חאט סאנװענשאן
 אמע־ אנםדעיןט גים זאױציאנס־קאמיטע

 עס (װי װערטער נײע אין האט נאר ריסא
 דעם כאגײט קאגװעגשאן) א אויף פאסט
ארנײט. םון סדר איטעז

 ײעגען אויד האט זיגםאן פרעזידענם
 םאלגענדע די געזאגט רעזאמציע דער
:װערטער פאר

 דער םון גײסט דעם הויך שעץ *איו
 אײגשטימ^ג בי\ איך אזן רעזאלוציע

 קרי״ דארםען טיטג^ידער די אז דערםים,
 רעזא־ די װי אבער אינםארמאציע. גען

 דעם דאס סאכט געשריכעז, איז טציע
 דעפארט־ טאון אװ אוט דער אז אײנדרוק

 צוצוקוםען װי װענ קײן גים האט מענט
 דער רעפארט. א םיט טיטגלידער די צו

 פא״ װיכטיגע יעדע אז אבער, איז םאסט
 דעפארטםענט םאון אװ אום םון םירוננ
 פרעספ אונזער אין רעקארדעט װערט

 דערגרײכעז װאס בוילעטינס, אונזערע און
 א וױ םיםגילידערשאפט גרעסערע א סך א

 רעסא־ די םיטיננ. א םוז םיטנ^יחנרשאפם
 נארנימ איז רעזאיוציע דער pא מענדאציע

 װערט עס ותנ. ביזנעס־מעםינען א אין
 םעגעדזש־ דאפעילםע א נעשאםעז ביויז
 אויב אינסטיטוציע. אײז איבער םעגט

 חזאאים־ אוט־אורטאון םון רעפארם א
 נעםאכט דאם םוז געםאכט, וחגרט מענט

 נאציאנאילען דעם צו דירעקם װערעז
 װאס אפיס, נאציאנא^ער דער איז אםיס,

 דעפארם־ דעם םאר פאראנטװארטייך איז
 םיט אינםארםאציע נעגעז דאחי םענם,

טעג• נאר איז עס 5וױטי אײנצעיהײטעז
ייך״

 כאשלוס, א אננערױזרט חאבען מיר
איע־ א ביסעי א געטראנמן חאט װאם  י

̂ם דער כדי כאראסםצר, םישעז  זאצ עו
 וחנגען באנריוי אאייטעען אז האבעז

 נוגע זיעען װאס חאנדיונגצן םארשײדענע
 איצט זיר וועיען םיר טרײד־םראגע. דער

 קאנסטחק• אנחנרע צו אוםהעחנז ווידער
 ^אנװענמאן די װאס באמייסע, םױוע
 לסשל, נוםגעחײסעז. אײגמםיםינ חאט

n עק״ גענעראיל דער פון דעקאמעגדאציע 
 אר• גייע אנצואוחגנדקן באאויד זעקוםמו

 ארגאניױחנן צו גאניזאציאננדםעםאדעז
 מרימ־. pp ארכײמער אסעוײתאניזירםע די

מדמר א איז דאס  װאס בוסײוס וױ
מ די נ גאדינל-אמדזסםוײע נן

י די י ג א מ מי איוי • mאינ *י * *
ן 'י•■ '■' ־-־־ .<

 איז עם וױ זײנען, ׳צצפער ױדאן די
 מיט׳ן ויכער דט טאנ, nr חײנט ?אגע די

 שציער פאראז זײנען עס זסן נל סאמאן,
 ורא״ דער אין ס״ און שטאדט אין סײ

 דער אמאדדרט. גיט וײנצן װאס ודגץ,
 אײ צו איז װעג וױרקזאטער איעצעער
 נאר וואו אינעראר, טרײד דצם ;אדדרצן

 דרע* און קראושס געארנײט װערט עס
 חאט קאטיטע ארגאניױישאן די סעס.

 די גוטצוח״סען חנשאםענדירט דערפאר
 ארגאגײזינכ פאדערען װאס דעואלוציעס,

 האט ;יאנד םון טײרעז איע pp ארנײט
 רעקאסענ־ די אנצװעסען רעקאמעגדירט

 באארד, עסזעקוטיװ געגעראר פון דאציע
 ברע;• סיעציערע גרינדען זאי מען אז

 אסערײן*־ דעם םאד יאקאיען און טש/נס
 ארגא־ אנשטעיען און עיעטעגט נידרטען
 זיך אין באזיצען זאיען װעיכע נײזערס

 דעם געוױגען זאי װאס שװאריטצט די
 אױ(י האבען און עיעסענט דעם פון צוטרוי

ײ  ארײגצוציהען אײנםיוס גױטיגען דעם ו
ױניאן-משיחח. דער אין ךײ

 די אגװענדען סען מוז איבערחױפט
 דער אין אמאגיזאציאנס־סיטרען דיע

 געהאיטען האט װאס דרעס״אינדוסטריע,
pא w  p םאריעפריײ און װאקסען ריזיגען 

 סען מארקעםס. גײע פיל אץ זיר טען
 זיגסענ־ גידעריג א אז םאחצטעהן, מוז
 ייעצער, די אין יעבענס־סטאנדארד דעו
 אטע״ אמאגידרטער גיט א ס׳ארבייט װאו

 װע^כע- ארבײטער, עלעטענט ריקאגער
 ױגיאךװײדזש א פון טעם דעם נים וױיס

 רופט ארבײטער, ארגאניזירטער אן װי
 יעיען אין מארקעט, יעדען אויף אפ זיך

 ארוג־ װערט ױניאךשאפ דער און פלאץ,
 סקײל נידעריגעדען א צו טערגעשיעיט

װ. אז. א. וױידזשעס םון
 איבעל דער איז דרעס־טרײד דעם אין

 גרעסערען א אויןי נרעסערער, א סך א
 עלעמענט דאזיגער דער אבער סאסשטאכ.

 טרײד ?לאוק דעם אין ניט אויך פעהיט
 אויך אודאי און טרײד רײנקאוט איז און
 בײ טרײד, דרעס טשילדרען דעם בײ ניט

 ראובס בעטה און קיסאנא האודדרעסעס,
 דעריבער װ. אז. א. גודס װהײט כײ און
 קאנװעגשאן דער םוץ באשלוס דער איז

 האפעז, צו איז עס און װיכטיגער * זעהר
 ארגאניזאציאנס־סעטא״ נײע די םיט אז

 ױניאן די װעט אנשטרענגונגען איז דען
 אפ־ די אמאניזירען צו ערםאמרײך זײן

ארבײטער. געשטאנענע
 האט זאגען, מעז קעז באשלוס, גרסען א

 באשא־ װעגען אנגעגוםען קאגװענשאז די
 דע״ נאדעל־טרײד א םאר באװעגונג א פען

 םאר ל. אװ ם. א. דער אין פארטמענט
 אויסדוכ־ אםשר זיר װעם מיטגליד דעם
 :א״ שטארקע קײן ניט האט דאס אז טען,

 געגענװערטיגע אונזערע צו שײכות הענטע
 ניט איז געדאנק דער אבער צײט־םראגעז,

 וד1קרו נאהענטע א גאר האט עס ;ריכטיג
 םעלד דעם אויף אױםגאבען די םיט שאפט

 אװ אוט ארגאגיזאציאנס־טעטיגקײט פון
טאון.

 םיר די םון ױגיאן יעדער װאס דאס
 םון נאדע^״איגדוסטױען עיזזיסטירעגדע

 קע־ באזונדערע א איז קלײדער־ארבײטער
 ארנאגי־ די אז מאנט, זיך &אר נינרײך

 דא־ די םיז אײנער פוז זאציאנס־ארבײט
 זי אז גרויס, אזױ אפם איז ױניאנס זמע
 ריזיגע די :אכקוםען קענען ניט אלײן זאל

 די װעז ארבײט. אזא פון עקספענסעם
 געגעג״ זיך װאלטען אינדוסטריען םיר אלע

 ארגאניזא־ די װא<ט געהאלפען, זײטיג
 םינאג־ סײ גרינגער געװען ציאנס־אדבײט

 און אוםנים, אגרציע אויױ םיי און ציעל
 פאר געװאונשען װי נעװען װאלט דאס

ױניאנס. די םון איינער יעדער
 גע־ פארזוך א שוין איז מאל אײגיגע

 די צוזאסענצוברעננען געװארעז מאכט
 פאקט דער ארגאניזאציעס. נאדעי־טרײד

 עיוזיסטירט זאנאר שוין האט עס אז איז,
 איז עס אבער אלײענס, טרײד נאדעל אזא
 װע• איצט נעװארעץ. גארניט דעם םון
 ערװעהלם זײנען װאס דעלעגאטעז די יען

 קאנװענ־ ל. אװ ם. א. דער צו נעװארען
 זעהן און םראנע די אויפנעםעז דארט שאן

 אײנ־ זאל דעפארטטענט אזא אז װירקען,
 דעפארטמענטס אזעלכע װערען. געםיהרט

 אין שויז עקזיסטירעז טרײדס אנחןדע פייז
 אז ערװארטעט, מען און .ל אװ ם. א. דער
 אין װערען אײנגעםיהרט אויך זאל דאס
נאדעל־טרײד. דמם

•••
 שעהז, איז מעז, זאגט לעבען, דאס
 אבער האט עס פרעכטינ. און עהרליף

p'p אפ־ אן אהן האפיזי, א אהן ניט װערט 
 םארגעגיגעז. םון שטראם דעם pp האלם
 דאט זאג איר ? דאס איך זאג װאם געבעז
 װאיס האנװענשאז די%אז דעם, נעגען

 זאל עס געהאט ניט װערט קײן םסתטא
 רעזאילױ םיז שטראם א זײז בלויז דארט
 אפהאילט. אן אהן באשליסע, איז ציעס
 איבער־ אינצידעגט. אז אהן קאכאי, א אהז

 א אױוי פאסירעז זאי דאס אז חױפט
 ישוט דאס װאיט אן,rננnאנוP אידימער

 שלנו* ״םים אחן װײל געוחנז, עולח אן
 אידישלאך. זאך א אגריפעז נים םען תען
 ״טענמ־ *ז װיסען, כדר דארפען זאד « נאך

 דעםאלם נאר ויך ריחחנז חערמר״ ייכמ
 דדאםע » זיי פאר פאר טםעלס םעז וחנן
דךאםי אח ײטא דארוי ד̂י  װאראן טילאמ

סיט

 אפגעחן געסאגט גיט שאן
p חאיטען סיט p̂ vn ;מן דייי  מ
 סאנװעגשאז װאלט-די טעם א פאר װאס

p אץ חייטאן זאי מעז געחאט״או ’P כא״ 
P דערינער איז עס שליסען, io* אױא 

 פאר״ קאנװצנאאן הנר פון טאג טען4 דעם
 3אײ מיס אינציחננט דער געקוצןען

רעדע. שאהאנ׳ס
 חאט חודע, שאחאג׳ס אײב גענאסע

 <צם»כט קאגװענשאן ״שטילער״ דער םון
 גאט געהאט האט עס וזער יריד. גאנצען א

 װעגען טײנונג » גע?א;ט האט הארצען אין
 מייטגנען די אז זיך דוכט עס רעדע. זײע

 מעחר כאטראפען חאכעז רעדע זײן איכער
pn וױ װערטער  pc .רעדע
 פאר-. ניט זיך, פארשטעחט װעל, איך

 •אר א אבער מ״נונגעז, אלע די מיט נעמען,
 אינערצוגע״ כדאי יא איו מײנונגען די פון

 באקאנען זיד לפזער די ?אלען און בען.
 דער אױף םאמעסומען איז װאס איעס סיט

י.י« האנװענשאן..;
 א^יקא״ אז געװען איז מײגונג אײן

 אפעך או אביסעל געװען איז רעדע חאן׳ס
 םארשארםט גאר האט דאס און הארציג.

 אפאזיציאנעלעך דער צוױשען ליניע די
 דעיעגא״ טאיאריטעם די און סינאריטעט

׳ טען. ; , /. .
 א חאט צײטען, חײנטיגע מעגשען די

 ניטזםאדעי*! ׳סיר צו געזאגט דעיעגאט
 םאחנרזןן זײ ;אםעגהערציגקײט קײן

 באחאל־ ויין צו זײנעז< זײ װאס דאס במיז
 דאס װאס פארשטעגײיה נים זײן צו טען,

 ״דיפלאטאטיש צײטען הײנטיכע םײנט,
געזאנען״.

 חניצ״ אנדערע םון מײנוגג צוױיטע א
 איז רעדע קאהאנ׳ס אז געװען איז גאטעז
 גצװען איז עס צײט. אח םוגהט געװען

 א האכען אזױ װײל אםעראציע, נויטיגע א
 אפאזיציע די אז געדעגקט, דעיענאטעז סך
 די pם אײנער װאס דעם צוריב אפשר איז

 קריאת ״עובר וחלילה חס האט פיהרערס
 ריכטיגען אין געגאגגען גיט ;עװען׳/ שסע
 ארויסצױ זיך ״f גרײטן דאריבער און װעג

 אויפ״ װאס«אל באמבע א םיט עפעס קומען
 כאשאםצן ערשט זאי װאס און רײסען

 חילווז םארשידענע קאנװענשאן דער אויף
 קא״ אב. און זין\ כלי פארשידענע מיט

 אז ארויסגעוױזען זיך האט רעדע •האל׳ס
םאי. דער אזוי ניט איז דאס

 קאן איז,געװעז, אפא*יציע דער מיט
 טישא״ יענעם מיט װאס דאס זאגען, מען

 איז װאס פרצ׳ען, בײ משכיל װעצער
 װאס םיט װערעז צו געװאויר געװען שװער

 ער האם בארד די װײל כדטכיל, א איז ער
p וױיל אלעםען, םיט גלײך געגאלט ניט i 

 אונ• םיט ;עװען ױצא פעז איז טײטאוױץ
 נישט, ער וזאט שטודירט זיר, טערשערען

 געלע• ניט ער האט ביכילעך אפיקורסישע
 בשערו ״טסלסל א ער איז געװען זען,

 ער איז דײטש תשובה׳/ ימי עשרת אפילו
 םעלשער דער אםילו װײל געגאנגען, :יט
 נעגאנגען נישם אויך איז טישאװיץ אין

 א נעװען איז עד דײטש, א װי אנגעטאז
 גאפאטצ לאננער א אין איד געװעהנליכער

 געװעז ױצא נאר האט ער און פאות מיט
 טראנען םיט און פיצעז שטױוער די טיט

 םונ״ האלז... אויפ׳ז סטענגעלע שװארץ א
 גזד שטאדט גאנצע די האט דעסטװעגעז

 אלײן ער און משכיל א איז ער אז זאגט
 א איז ער אז געװען מודה אויך האט

 ער װאס דערפאר םארװאם? משכיל...
משיחו״. ועל השם ״על גערעדט האט

 לאנװענשאן דער אוױי געװעז איז אזוי
 האבען לינקע, P'P : אפאזיציע דער מימ
 אפאזיציאנעחנן די זײנען געװאוסם, אלע
 נעװאוםט, מעז האט האסוניסטעז, די ׳ניט

 בליז p'p אלײן. האס דעם װי זײ האסען
 p'p ניט זיכער זײ האבען ױניאניזם אויף

 דעלענאטען, םאיאריטעם די װי אנדערעז
 נאנצען א פון לײט ױניאז רעגולע אלע וױ

אםאזיציע... דאך... אוץ יאהר
 צורעכט דאס האט קאוזאז אײב אלזא,

 אזױ קאן; קאהאז אײב וױ אזױ געכיאכט
 מר איז דאס און געדארםט. האט מען װי

 בײם אינצידענט דראסאטישער דער װען
 דראכת רי געװען איז עס האנװענשאן.

 כיוםר׳• איהחנ אלע מיט פאמעשטעים
 אױם״ האט דאס און שרעקיליכקײטען דיגע

 ארײד הערצער, מענשליכע די נעריהרט
אפאדצי̂ז דער םון הערצער די גערעכענט

 i םון װי געװען איז רעדע קאחאנ׳ס
 אי נעװען איז עס םאטער. הארצינען

; טרייםט אי רײד, שטראױ װ P״ ױ i  oir 
 סצנםיםצנטאיעי• אי רעדמ דעי אין געײעז
 עי לאגימ; אי טעטפעראםעגם, םײער,

p איז האט ’ i אױםנעסאערט זײט n  Ti 
 און נים, כמזכילים סײן זײנעז םשכילים

 | אמליר־ט אר חאט זײט צװײטער דער אין
t איינינסײט. םאישטענדיגע פאר P  p i 

 ] דורנ• חאם אײניגסײט םאר אפיעל האג׳ס
 •Iחנמגאםנ איע p® גליד יעחנן גענוםען

p אפגעקלוגגען חאם אײנינקײט i 
 יעחה.אײנאם םק םוח און חארץ

 א| סאנ טאן4 פוג׳ם איז אײגיגקײט
4מאנװעג«א דער אוי^ יאוונג די װאחנן

 חנםערענדזם די מוטם איזט
דעבואמ• די םעשם, רןר יית

w ײאו n c איו r t r u v »וױ 
iviitb, וו«ס gravn 

ו מ מ ׳ י י »יו י

‘k'4

ר ע נ

ױ אוז ױטשלאנד אץ װאהלען ך
ארבײטער דײטשע

, חעלץ. •* פיו
 זײיטשלאנד אין װאחיען לעצטע די
 חאםנונגען ויסע די ^אגראבען חאגען

pc םאנארכיסטען דײטשע די p i -חא 
 באםעס־ אופן אײזערנעם אן אױף בען

 דײטשער דער pc עקזיסטעגץ די טינט
 די צו ביז איז דײכדפלאגד ועפובליס.

 אחן חניובליק א געװעז װאגזלען לעצטע
 רע־ א געחאט האט זי חנפובלישאנער,

 םא״ טיט םארם רעגירונגס פובליחאנער
 םאלק שום קײן רעגירער. נארניסםישע

 אזוי געװעז נישט איז װעלט דער אויןי
 און םאנארכיזם םיט׳ז דורכגעדחגגען

ױ קייזער־חולט  אינטעליגענטע, דאס ו
 מאנארכיע די םאלס. דײטשע פלײסיגע

 pc סיםבאל דער געװען זײ בײ איז
 געגען װארט א און ערםאלג, :אציאגאאעז

 דײטש־ אין איז סײזער און די-מאנארכיע
 אאפ געװארעז באטראכט אאעמאא אאגד
 םאציא־ די םארברעכען. גרעםטע דאס

 טאקע האבען דײמשאאנד אין איסטען
 ערציהונגם־ פאאיטישען זײער אלעםאא

 דײטשען דעם געגעז געםיזזרט קאמוי
p סײסער־גײסט ■אםױאטישען i נעגען 

p םיאיטאריזם. מאנארססטישעז דעם i 
J די נישט דעז געדענלט װער im פאר־ 

p םאאגונגען i ,די װאם באאײדיגונגען 
 געהאט האבען םאציאאיסטען דײטשע

 ראדיסא־ דאז^ער דער םאר אויסצושטעהן
 פאאיטישען איז ערציהונגס־ארבײט אער

 קײזצר״ ^<יט^עז דעם געגעז ?אמןי
? שטאאט

 דײנמד אין רעװאאוציע זיגרײכע די
 אראפגע־ אאעם פאר טאסע האט אאגד
 צעהגדאיגע די סון סרוינען די ריסען

 פארניכ־ דײטשאאנד, איז קעפ הערשער
 די אײמעםירט און םאגארכיע די טעט

 דײםש״ אין רעפוב^פ דעמאהראטישע
 טחיערעע איהרע מיט מלחמח, די אאנד.

 די אויסגענינטערט האט רעזולטאטען,
 פאנד !ײער pc םאלתס־םאסען דײטשע

p ריאםישעז i יװאמק םאנארכיםטישעז 
 דיײ דער pc אײנסאוס דעם אוגטער און

 װעאפע רעװאאוציע, ארבײטער טשער
 קנעכ־ חגר pc באפרײט םאאק דאם האם

icםיאיטז טישער n p n n j^® ײ האבען  ז
 pc אײנפלום דעם אונטער געשםעאט זיד
 צו נעשיסט פוון פ^טײען ארבײטער די

 -wc נאציאנאל קאנסםיטואירענדער דער
 די םאציאאיסטען. פראצענט 46 זאםאונג
 גאײך דעטאאט, האט בורזשואזיע דײםשע

 טויט״ '|i נעאעבט רעװאאוציע, דער נאך
T נעװאגט נישט זיד האט יאון שרעל U i 

 דצר pc גײסט דעט קענעגצושםעאען
 דער םיט סאציאליסטען, די און צײט,
 גע־ האבען דעמאתראטעז, די pc היאוי

:i גדiאrדײט אין שאפעז  די pc p״
I ?אנסטיטוציעס דעטא<ןראטישסטע ' i 

y n .װעאט
 גײםטער, ^אנסערװאטיװע דײטשע די

 הא־ סאפי^א, גראס סון אונטערשטיצט
 זייער אװעקגעאײגט נישט אבער, בעז,

 סארשטאגען, גוט צו האבען זײ כאײזיז,
 סאאשטענ־ םיט סאאקס־רעגירונג א װאס

|i דעמאין^טיע דיגער p ^גד ' i  p i 
n באדײם אינםטיטוציעס אאע ic .זײ 
p באויז האבעז זײ i רעװאאוציאנס־ יעגע 

 כדי דערכאפעז, אטעם דעם נעװאאט טעג
 דעם געאעגענהײט ערשטער דער נײ

 דעםאסרא־ עראבערטע די געגען קאםןי
ײ V* אגב םאנאנדערצוס^פערעז. טיע  ז

p פארטײ האםוגיםטישע די i דייטש^נד 
 זײערע דורך געסומען היאוי צו נאײד

 םאציא־ די געגען “״פוטשען װאנזיניגע
 ?אםוניסטי־ נאכ׳ן אאנג נישט איסטעז.

|i ״פוטש״ שעז  םא־ די געגען pבערא '
 נאציאנא־ די טאסע חאבעז ציאאיסטען

 אר^נײ און באיןוםען םוט דאם איסטען
c “״סאפ רעא?ציאנערען דעם זירט n i־ 

P װעאכע רעפובאי?, דער געגען שטאנד i 
 ואיבײטער סאציאאיםטישע די סון אבער

 ײזערנערi אן םיט געװארעז דערשטיקט
האנט.

 ערשטען דעם זײט זיך געסינט אזוי
pc m דער םון טאג vo 'ip v דיײ דעד 

 סאציאא־ דײטשע די רעפובאיפ טשער
ױי צװישען דעםאקראטיע  — פײעחנן צו

 רע־ שװארצער און רויטער דער צװישעז
^npr אן םיט סארטײדיגענדיג אסציע, i־ 

 -jri דעםאאראםישמ די קאנסעיוװענץ נער
f ױבאי? ' i ,דײטשא^ד iדי אס p } ^ ' i 

lo זיגרײכעז א צו םארבאדיגנוגג ipn jy• 
 ™בײטער pc באפרי^ונג חור .םאר

ק^ס.
t באדויערען גרויםען צום ' i חנר 

D tfc r’ i ארטײען ארבײטאר די פוז■ p i 
 נעײא־ שװאכער אטאא װאס דייטש^גד

pn. נאציאגא־ דער צו וואחאען די בײ 
i לצר cרזD iאוע *v 1919 וױימוור p i 

 בא^םעז •ארטײעז ארבײםער די חאבצן
14 p w p 46 שטיסצן םיליאז p i ~*ר» 

wan 6שנרס\ pc פעא־ גאנצעו דער•? 
p קארוגג i .לאנד dp ^בלױז אלזא, חא 

מױאריםאם, צו אאײגיגקײט א גאיציט
P י ־י V,A.־

 דעםא• אויוי פראגראם זײצר ןץרכםיהרען
 אוג- אבער, האבמן, אופגים. לראטישע

 צו געהאם געדואד לײן קאםוניסםען זערע
 שטי• פראצענט פיצר די אויןי װארםעז

 בײ איז ראװאאוציע סאציאאצ די מצן,
 חא־י וײ אוז נאז, דער אויוי געשטאנעז זײ
 צו צװעקסעסינער םאר געהאאטען בעז

 טען.cאיצiסאצי די נעגעז פוטשען םאכעז
 דײ םיט חאבען זײ אז זיד, פארשטעחט

 גרויסע א אפגעשראקען טאקטיק זער
 װײנינ נישט אויד אח װעהאעד צאהא

 פאר• זײער חאבעז װאס אדבײםער,
 אר־ דעם גזדפאנקעז געחאט שויז טרױעז

p בײטער i  x ^ p צום װאהאען די בײ 
 רעפובאיקאנישען דײטשען ערשטעז

 טאקע ארבײט־ער די האבען רײכסטאג
 שטיםען. טיאיאן צװײ העכער פ^־אארען

 1920 ביז pc 1919 צײט, יאתר אײן איז
 באװיזעך פאמוניסטען דײטשע די האבעז

 צו טאלטיפ »ורבדעכעדישער זײער מיט
 זועהאער םיאיאן צוױי העכער םאריאנען

pc רײען. פיאאעטארישצ די
פארשידע־ צואיב דאס איז אזוי איז

 גע״ מעתר אםאא װאס אומשטענדאן נע
דײםאע די w* בארג גאנגען

 צײ־ שװערע געקוטען זײנען ™בײטער
i הוגגער סון טען i| אוםבiשרײבאיכע 

oא נדויסע די איידעז. iדי װאס טע̂ז 
 ארויפ־ תאבעז אענדער םאחמח זיגרייכע
D האבמן דײםשאאנד, אויו• געאײגט i- 

 ^בײ• דײטשע די געפאאגט מײסטענס
 װאאוטא רמר pc ענטװערטונג די טער.
 װאד םון ארבײםער דײטשען דעם האט

^DC'ipj זײן pc בארויבט װאך צו i״ 
 געםאז שוין האט חדפט דאס און תראפט,

 די וא־יבײטםאאזיגסײם. שרעקאיכע די
 אאץ אמאא װאס האבען פאפיטאאיסםען

p באפחמען חוצפה מעהר i דעם האבעז 
 אויס־ רי?זיכטאאז עפאנאםיש ארבײטער

 האט רעגירוננ ביתעראיםנ די געזויגט.
 טאוכודשטײערעז, די *ױסג^רבי& אזוי

 ושאום חס כאאעבאטים די זאא .אז׳עס
p געשעהן* גארנישט i הא־ ^םטעז אאע 

*חנ'ינס\ר. די טראגעז געםוזט בעז
 גפפונען זיך האבען סאציאאיסםען די

 האבען זײט אײז ®יז ?אעם״ דער אין װי
 עפאנאטישע דײ ב^עססען געםוזט ױי

 דאט וױיא רעגירוננ, דער סון ®אאיטיפ
T 'i ביי־ די נעגען פאאיטי? א געװעז™ 

 זי האט זײט אנדמיער דער םרן טער,
 רענירוע דיזעאבע שט״יצען געםוזט אבער

wזי וױיא געבזט, •אאיטישען דעם יוי 
 אויפהאא־ געװאאט כחות אאע טיט האט
i שאום טען i  , ic i* v ' i  p i| חןרםיט 
p i i• ,םארהיטען t i זאא רעגירומ די 
 אײנסאוס רעם אונטער ארונטערסאאעז ניט
pc נאציא^איסםען די i|' ,דיימשאאנד 

 גע־ םאםענט יענעם איז װאאטעז װעאכע
 װעא־ םחאוקות, גײע צו ברענגען סענט

 דער פאר געפאר א געװען װאאטען כע
 איז םיטואציע די װײט װי רעפובאיס.
 םען ?אן אאDגארoוi נעװען פאאיטיש

 דער שטרעסעטאן, ־דאס דעחסון, זעהן
 און ?אאימאאיםטישער דער pc סיהרער

u^ pnD D n :'i גצ־ אח #סאא?טש^טײ 
 םאציא־ pc פארוױראאיכער דער װארען

p סריחננם־פראגראם, איסטישען i איז 
 גע־ פארשאאטען אײנטאא נישט דערםאד
P פאשיסטען דײטשע די סון װארען i 

n נאציאנאאיסטען. ic סאציאאיםטעז די 
n i װער וױכטיג אזוי געזחגן נישט עס 
 די אזוי װי נאר •אאיטי?, די מאכט עם

 יעדענפאאס נעםאכט. װערט פאאיטיק
t ' i דאם n ic אין סאציאאיםטען די 

 כדי נויכדפאאיטיפ א געװען דײטשאאגד
iויcצוהiעראבעחננ ^עציגע די אטעז 

 חד דײטשע די — רעװאאוציע דער סון
P •אאיטיס, גוימ דיזע פובאיפ. i איג־ 
p דער פון טערעם i  P’D in P io in 

 אויס־ געוױינאיך װי האבעז דײטשאאנד,
 גע־ האבען א̂ו ?אםוניסטעז די גענוצט
 סאציא־ די נעשאאטעז און שיםםט
 ״פארחד אאם זײיטשאאנד אין איםטעז
 געשיאדער־ אויבען דער װ. א. א. טעד/
 די ארבײטסאאזיגסײט, pc הונגער טער,

 יונתארעם און אאסטען שטײער גרויסע
p אאפע i אםד די זזאבען געבימ רור? 

 זײער און געשפיאט, הצנם די אין ניסטען
 סאציאאיסגמנן די נעגעז יאאיטי? העץ
 ערפאאנ. צייםוױיאיגען א געהאט האט
ײ  אא־ די האבען 1924 אין װאחאען די נ

 חנרגרײכט דיימשלאנד איז םוניסטען
p םדמח העכסטע זייער i 62 ערוױיאט 

 חד 8 םים רײכסםווג. אין דעאוטאטען
p ביי וױ םעחחא• פוטאטצז j w ' i  n 
 חא״ וחנאכע סאציאאיסטאז, די װאחאעז.

 םאר־ צייט צװיאזמז דער אין זיר בען
 ®אר־ חאבעז פארטײ, p^i אין אייניגט

p שטיםען אארען i .םאנדאטען
 «ז ״חנט#?ראסיע חנר pc גײםט דער
 דײםאד איז סאןױאליסםען די װעאכעז

>u i גאחאאמזנן, פאטט אזױ זץי האכעז 
®ימנר־ צז אגנצחױמנז גלײך אבאר חאם
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נצ״ חאט •אונתאחנ תגידונג. ךן
 דעטא• םצחר א סאר סאכען •אאץ טוזט

p ?ראטישצר i רעגירונג םרידאיבערצר p i 
 אנגעחוײ האט ״רור׳״ חןר פראגקרײה

 פרעםדע pc װערעז צו כאפרײט נצן
 אנגעחוי־ חאט דײטשאאנד חארשאפטן

 אגגעהויכען זיך האט עס ארבײםען. כען
 נארטאאער א און אעבעז נארטאאער א

 רע• דער פאר קאטןי דער חןנקען. ארט
 גיט צײט גאנצע די אבער חאט פובאי?

p אויפגעחעדט, i פארגעקוםען איז ער 
 םאר־ יורך פאימעז ®ארשידענע אונטער
 גע־ איז עס געזעץ־פאראאנגען. מידעגע

 ״רעפוגאיקא״ די װי דעחמאנען, צו נוג
 געװען נפש מוסר זיך רעגירו־נדהאט נער״

 הא־ סאציאאיסטען די װעז קײזער פאר׳ן
 רײכע זײגע קאנםיססירען געװאאט בעז

 איבעראא־ איהם װעאענדיג סארטענעגס,
 צו אעבען רײכעז א סאר איכערנענוג זעז

 דעם דערםאנען צו גענוג איז עט מאפען.
 דײטש״ איז ריכטער םאנארכיסטישען

 םאנאר־ טיאיטערישע געהײמע די אאנד,
 הונדערטער און ארגאניזאציעס, כיסםישע

שםד־שטיק. טאנארכיסטישע אנדערע
 סא״ די האט יאהרען גאנצע די דודך

 דײטשאאנד איז פארטײ ציאאיסטישע
 מיט און קאנסעקװענץ אײזערנער םיט
 אהן מיטעא, פאראאםענטארישע אאע

 געקעםםט םראזעךקריטיק, פאר מורא
 חגפוב־ דער pc ע^סטענץ דער סאר
 יגע־ װאהאען אעצטע די בײ איז און איל,

 זיג, גרויסען א םיט געװאחגן תרוינט
 שטיםען םיאיאן 9 העכער באסוםעגדיג

p i דעפר סוםציג און צװײ הונדערט 
p טאטען i .םיאײכט איז עט רײכסטאנ 

 םא״ די דאם ערשײנוננ, פרעחאיכסטע די
 pc 21 געװינם דעם חאבען ציאאיסטען
 חשבון אויפ׳ן באגןומעז נישט דעיוטאטען

t i  pc נאר •ארטײ, ארבײטער *נדערער 
 קאפיטאאיםםישע די pc pחשב אויס׳ן

 פאר־ ארבײטעי צוױיטע די •ארטײען.
p סײ i ,סאםוניםטישע, די דייטשאאנד 

 באקױ זינ, גרויסען א נעהאט אויך חאט
 םיט שטיםען מיאיאז דרײ העכער סענדינ

• דעפוטאטען. לאםוניסטישע 54
 ערשטען צום עס איז 1920 זייט

 געהען פארטײען ארבײטער די אז מאא,
ײ ארויןי. באמ וױחנר  באקױ האבעז ז

 אז־ער שטײםען םיאיאן 12 חעכער מען
 גאנצער דער סון שטיטען פראצענט 40

 סאר־ אין דײטשאאנד. אין באםעא^נרונג
 נאציאנא* דער צו װאהאען די םיט גאײך

 ארבײטער די האבען .טארזאםאונג אעד
 שטימען, םיאיאן pc 2 סאדאוסט i נאך

 װי וױיניגער שםיםןן פראצענט 6 אדער
p אבער נעמט איהר װען דעםאאט. i 

 רעװאאו־ דאמאאסדיגע די אמבאטראכם
P דײטשאאנד אין אעריאדע ציאנערע i 

 דעם םיט פאדגאײך אין אײראפא איז
 איז צושטאנד, פאאיטישען איצםיגעז

 װאהאען אעצטע די סון רעזואטאט רער
 ®ארזימד א באויז נישט דײטשאאנד אין

 נאר רעפובאיס, דײטשער דער פאר רונג
 אוים׳ן סארװערטס שריט גרויסיער א אויך
עגדציא. םאציאאיםטישעז צום װעג

 מרײד־ און ארבײטער דײטשע די פאר
 זעהר א וואזזאעז דיזע האבען ױניאטם

 אנחגרעז גאנץ א םון באוײיטונג װיכטיגע
 •ארטייען בירגעראיכע די טון חינזיכט.

 א געאיטען װאחאען אעצטע די בײ חאבעז
 דײטשע עכט־דעכטע די ספאדו גרויסע

 קאטויאישער דער און נאציאנאאיסטען
 פאר־ צענמרום ?אטויאישע די צענםרום.

 רײך א נישט איז זײיטשאאנד אין טײ
 רײנע ?ײז נישט •ארטײ, כיתעראיכע

 אאע דום6 נעמט זי חאאסען־אארטײ•
 דײטש־ פראטעםטאנטישען pc פאטאאיפן

 פאר װאם צו אונטערשיד א אהן אאטד
i ײ ?צאס  לאטאאיסען די געהעדען. ז

p i םײסטענם װאוינעז דייטשאאנד p i 
p שאעזיען i דעם ארום p 'm. בײדע 

 שטארס אינדוסטריעא זײגעז דיםמריסטעז
 דארט זיך געסינען עם און אנטוױקעאט,

i נע־ װאס ארבײטעד, פאםויאישע סך 
 עהא־ און צענטרום צום פאאיטיש הערעז
ײ ?ײנען נאטמו p ארגאניזירם ז i די 

 פרײע די סרײד-ױניאנס. קריסטאיכע
זײט ׳םיהרען גע\וער?שאםטעז דײטשצ

 קאטוי- די ג^צ| קאםוי א יאע יאחרען
 חא- יעצטעגס, איה םרייד-יוניאנס, אישע

 נצװײ » חאבען צו אנגעחױבען זײ בען
 אר• קאטױלישפ די צוױשען עדפאמ סען

 א אין ■ארטײ צענםרום די בײטער*
 פאאאי־ דעא<ןציאגערער דער pc טײא

 װעאכע דײטשאאנד. אץ ציאגס־רעגידוגנ
 אצצטעגס געזעצע איחרע םיט חאט

 די ארכײסער. די אונטצרדרילט שטארק
p צענטרום סון שטעאונג i אעצטער חנר 

 רעגירונג י* ^ואאיציאגס רעאלציאנערער
 ארכיײ קאטויאישע די pc סיעאע האבען

p אױגעז די אויסגעעםעגט טער i חא• זײ 
 פיח״ קאטױאישע די אז אײגגעזעהעז, בען
 זײער װעגען םעהר סך א טראכטען רער

 װעגען וױ אינטערעסען קאפיטאאיסטישע
 אר- ױיטשע די pc סאטאאיציזם דעם

 חןרי- חאט צענטרום דער און בייטער.
 װאחאען אעצטע די ביי םאראארען בערי

p סאגדאטעז, זײנע סון אכטעא אז i דאס 
 סאציאאיס־ די אפגעװאונען האט אאעם
p פארםײ. טישע i דיסטריקטעז די pc 
p גאאדכאך מינכען, קעאן, i ,װאו אכען 

 אמשטארא• זײנעז ױניאנס קאטױאישע די
 סא״ די האבען דארט אנטװיסעאט, סטען

 פארגרעטערט שטארס גראד ציאאיסטען
 pc חשבון דעם אויןי שטיםעז זײערע

 דײט־י דער פאר צעגטרום. סאטויאישעז
p פארטײ שער i טרײד־ױניאנס די פאר 
 װיכ־ דער אפשד סאקט דאזיגער דער איז

p טיגסטער i װאהא־אויס־ גאנצעז דעם 
 שװערע יאהרען צעחנדאמער זינט גאנג.

 דײטשען דעם עם איז אנשטרענגונגען
 עדשטען צום ארבײטער םאציאאיסטישען

 שטארל״ די דורכצואעכערעז געאועען מאא
 סאטאאײ דײטשען. pc סעסטונג סטע
 די ארויסצודײסען דארט סון און ציזם

נשםות. ארבײםער םארבאאנדזשעטע
 אר- דײטשע די סון זיג דער
 גרויטא צו אונז בארעכטיגט נ״טער

 pc 40 צוקונפמ. חנר אין האפנוגגעז
 םאהן דער אונטער םארשירען הונחנרט

pc באויז און פארטײען, ארבײטעד די 
 דער אז נאך, סעזזאען פדאצענט צעהן

 רעגײ אאײן תאנען זיך זאא ארבײטעד
 פאר־, אדבײטער די װאאטען און רען.

 מיח סיעא אזוי םאראאדען נישט טײען
p i ענעמיע p i געגצנ־ ?יך פיגאנצען 

 װי װײסט װער טא באקעמסען, צו זײטמ
p װאאטען םיר i r איצ־ די בײ געהאאטען 

דײטשאאנד. אין װאהאען טיגע

ץ את ס^בער ע ר ה ע ט ײ ב ר  א
ען ם ױ אנ ט ב נ אי ש ארד. ח א ב

P סאבער pc ארבײטער די םיר, i 
 גראטואירען עוחננױ, זיבעטע 525 הײז,
 און סלאוה דער ®ון באארד דזשוינט דעם

 אין ערםאאג זײן םיט ױניאז דרעסמאכער
 מאנופעסטשר די םיט סארהאנראונגען די

 ־שטונדיגע40 די אײנצושטעאען רערס
איגדוםטריע. אונזעד איז• װאך

שװעריגקײטעז, די אנערסענען םיר
 איז איצט האבען סיהרער אונזערע װאם

 װע־ געבען ארבײטס די מיט סארהאנדיעז
p יאנע ארבײטס די סאדבעסערעז גען i 

 רי וועז הויםטזעכאיר אינדוסטריע, אונזער
 צו קענעז זײ װאס אאץ טועז האםוניסםעז

 דערײ איז ערםאאג אײער אונז. שטערען
 האפען, םיר און ערפרעהענד, םעהר בער
 פרעזידענט פיהרער, םעהיגער אונזער אז

 װײכדפרעזידענט מיט צוזאמען זיגמאן,
 זיג סון פיהרעז אונן װעאעז שאעזינגער,״

 ארגאניזאציע אונזער װאנען ביז זיג, צו
 אויןי װערעז אװעקגעשטעאט צוריס װעט
 אינ״ אונזער אין שטאנד אמאאמעז איהר

p דוסטריע i באװע״ ארבײמער דער אין 
גוננ.

• טשערמאן, שאפ
.2 אאהאא אעװינטער, ד.

:האסימע
 2 אאקאא נאטאװיטש, ד.

 82 אאהאא גאיה, דז.
i. ,48 אאקאא איאעסאנדרא.

 3 אאקאא גיטענסםאאס, דזש.
.2 אאסאא אעװיטצקי, נ. .

.48 אאחאא קאםאטא, די װ.

קלאורןם פ.ון פרעםער
 האט דעפ^רקמענט םײער דער אז באםעס ןןײערע אן ןאנט

עץ, א נעמאכט עז מ. ד#ם נ  װערעז ױס מאר ײייער־ברעטיאך ?י
 י ® עם שטאסעז. ברענענדע אנדערע «דער ח*לץ אױף *ונןןמיאגען

_ ; . טליער-ירוף. דורכאױם דץ
 װעלומןם •רעסעז צו וױיער״ברעםאער אונזעחן אויפנעפיקסט חאבען םיר

p §לאש i םאראאננ דעם נאד ריכטינ בעליוױמו pc דעפארטםעגט. טייאר דעם 
 אױןי צונעשאאנפן וײגצז וועאמנ סםײאם, אאטע די שאפ אין חאט איחר אדב
מעט איחר אח נצזעץ נייעם דעם נאך ®יהסעז אייד סאר אם םיר קענצז #חאלץ

tn חאמן ניט P טראכעא pc אמספעסםארם. סײנע_________________-
p רולס גײן די נאד מויםצרס אויד פארקוייפז פאר t ̂פ. דעם לײבאר-דעפאיססז

עג בעסםע זײ אױך חאבען נדר מק םארקעם. •ױן םאשינס פ
תאטפאני ירעםבארד װעלװעט און «לאש אטעױקעז ךי

y e a r •  sa i ,ד םעיע^זן יארק. גיו עוועגװ אנ עי * wbo 61 און«
w t wו •יחנרם ׳ טי י M ו v m

.ס

«•»

'.A־•*
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ר ע , ד ם כ ױ ו ס ט # ע ױ װ ט מי א ק ס׳ »ן ״ ער ס פי ״ א ט ר א ען ט ר א ט ח כ « ח ענ ר צו ג ע ער ד אנ ט ס א  ב
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טע, מי א ר. און ש ני ב אנ ס מ ויי ן ו ז 6 לאקאל פו ען אי װ ע ער ג אר. ד ט ע קר ע י—ס או ד ש עג װ אנ  ק
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ipol9 i n tv רי tPo»:p>n »ון 
I tp®:ptupp
• :רעיענאטען 1ײי «ד»ערסאן

' ip’m* ש»סיטצ p: ouioiM •:• tm* 
 אױם־ יװן פציכם וױנטינער » םיט ייטיןן
psos, ר»גסוו*רטריכק״ם גרױס סיט« 

— tpptptvipam חנס po o ip on דער 
mopa nmipptpp >«ip:p®n •, העכ־ די 

 7o:prpsipo:m, דער סון poooos ססע
tnpop)33in וײןר *:#ייזייען און tm* 

opo’tvo חנר פאר ipv:iu יים* po 
®n״poo’oros « tp:p*»e ווע־ םיינונג 

n r * t in אוים־ יטהר חאינ » און *וױי 
tpuwto, איו אח ips>pnn םא־ «ייט 

| ל « ט װי דער iv DpmMispoppn ת
i«®:pii:pp םעטיג־ *והונפטינער םאו 

pit ,o "P® דממנעראי דער tt'otpptpp 
e ip o n יך.1 אין אגטהאיט

p• pe’opp |” P איתענד ips)pn 
i אין tp®;pn:pp ־• n ױג־ טון חיסססי״פ 

 נעדאט ניט חאם 7p:prp:ipo»': זער
ip o ז» «יך« ®npn כױר \וי אויפנאנק 

tpspn, וױיל ip rovm  in נאריכט 
 םונתציעס, די םיט too tv ip: ניט האט

 אונזער פון םעטיגקײטון און אויפגאבען
 פארגאננענ־ m םון סיי סתא:יזאציצ

 גאר *ותונםם. דער פון םיי און הײם
pm אונוער םון נתטיגקײט די oiuonp 

 און נעקגיפם אי« *ייט לעזםער וער אין
i סים נענונחנן n חד |1• םפטיגשיים 

 ךער פון otjtptv און םארנאמעגהײט
ipvm s כאותנוננ. ארנייםער

ם אין׳  «ע*0 דיים<ױ וועדם נאריכט ׳
i n  to ,ipt’ tt יאואצ® epn ,נעםירט

 pjfcp'm >pt >psp®psipo:m-') די •?
ons-T דער איט װערען נפן v אן פאר 

 rpinstt םאררארבקנער, אומנעצויםםער,
 ארניי־ •גמריפאמר נאגמר חוי אזיו• '

 דעריכער טח»ן סיר נאזוענינג. <מר
o אויםהערען n ם9 בפדיכט  נרעם־ תר י

 אױפטערמזאפקײט. און ערנסםסיים טער
 ס<אדען » הריגעז םױ חנ(ענאם יעדער

 און דראספםישען דעם וחננמ באגריוי
 דןוקו־ חיםםןןרי׳מן װיכטינןן העבסט
 םאמזד איז עס ותן איז וואס םעגם,

 סטנ־ • אוגמתר «יו נעװארען נחאנט
ווענשאן.

 אײיניאזען t« ויעיעז ם*י אײדער
 װיכ־ זעהר די וופגען דיםקוםיע » אין

 באריכט חןר י װאס פראבאעםעז, טינע
 צו מיר ווינשעז אונז, םאר •אדואמט

in איז פאסענםירמו w r iv m אױף ױך 
• — *ז נעמיױ םאתט, •

 הוגדעדטע אנםהאצט רעפארם דער
 םיט־ אונזערע םון נעםען חונדערטע און

י מןלכע יאנד, נאנמז אינער׳ן גאימר י  ו
 םע• אעצטער דער טיס פארנונדען גזנן

 און אינםערגעשפנעל, דער .פון סינקײם
מ א  איכצרגענענען אזן טרײ האמח וון
 סרײ דעד דורך ארנאניזאציע די געדינט

 וואם יעמז, פאר פאםא אין׳ם ציים «ים
חרככעפאכם. חאס אינםערגזמאזגעל די
מן מםען די  זיי ז#? tvo ווערם וײ

׳ נעדענמן.
 חד די נעפאר *חיסצובחנננען אום •

 די און םזביעתט חנם פאאר צעגאטזנז
 באריכט. אין׳ם םוביעהם דעם פזן צאגי«
 דיםסוםיע אתזער *יסײלם םיר האגע)

:טײיען 3 אין
דדפןנע־ אונזער פון ארבײם די 0.
 טעו18 חנר זינט באארד ׳מזימוטױו ראי

קאטמכשאן.
 אין סיטו*«יע אמחםםריעיע די )2

פארקעםס. פארשידענע רי
אונ־ םון צושםאנד איצםינצר חנר )3

•ראבלעםעז. אונוערע און יוניאן וער

ט די ײ ב ר ן א ע םו ר ע נז א: או  ב
ע ט ט ט א ר ת ע ר ד ע ט  או

אן ש ענ װ אנ ק
װ זײ אינתםסריע. קלארק יאדק נ

ו ותם איוע־ י דעצעגא־ עראיג«־|ן, ו
פיער די t» «נן״  קאטוענשאן פילאד̂ע
o א״נ«דצוג«מז נורפיאטצן זואט n נאנ־ 

r o v o n  iw ר־ די איז•• 
o n  nwm םוזאנ־ באגייע

w סין  o n• יאראצי •*n r 
n• סי«א<יחל#**ם *on «ז

סון אסוד
M «ײג« M  i n o i M n i זײ 

iw ־4  u i* w r ק סגרי• םון מנײז

LX -

iw •תוםענטען טיט אנסא^ן און רען w 
n ,ואיננמרנע׳פאנסי to אינטערנע־ די 

י פון םיסנ<ידער די *װמגט סאנזנ<  ו
t יאקסי׳וז, יארהײ נױ « n וױיען, זײער 

 פאכד • אוגטער זיר אונטערצואומרפען
.“שאלאבאריי׳פא] .היעם פון ■ראסיס
o הוןעגדיג ניט נאר n  vim ,באשיוט

 ניגצע די ארויפג׳וווארפען האט װאס
 פארתאנד־ די פאר»נטוזארטיליכקי**'«ון

o סיו אױפפיהרומעז און צונגעז n ניו 
 *MP די אױי נא-רד דזשאינט יארקער

 האי םוגדעסטװענען נאאםטע, םוניסטישע
 שטענ־ נסאססע גענעראצע אונזערע בען
 העיםען צו וואוגש » אויסגעדריסט דיג
 װאס ארנײט וועלכע אירגןנד אין «ײ
פאר<אננען. חי<ף נאר װע<ען «ײ

ײ האנען נאאסטץ אוגזערע  אננע־ ז
 •אר• גחיםע די צוליג חיאו די נאטץן

 טר האבען ”o*n 1 •גסװארסאינפײס,
 צייםעז אילע אין זײ אויוי ציגט op פיאט

n איז א'נעחהױ«ט און n די װען *ײט 
 נעהערשט וואס דיקטאטור טאםוניםטישע

i איבןר n םיטנצירערשאםנג •
 געװארעז גענץנען ניט איז 1היצ די

ipp צו ioonoo סין םאכט רי OP m* 
 op גאר פארםי־רערשאפט, םוניםםישןר

o סים געװארען געטאן איז n >און *י 
pphk פאחפטאר* *ו און אויפציהאצטען 

top ארג-ניזאצי^ אונזער
m דעיענסםען די . o t זי• אין סאנען 

to ,p ס נען 'oonpepinos נימ pip*» 
o אויף דינ n איבערצונןכען מדסצוס 

 לססרד דזשסינם *ום ססכט םזצ סים
פארסנטויסתד םוצעד םים חסנדצעז *ו

i םים <ינ?ײם n פון *דפטיםוננ i n 
ײ און סימניידמ־׳פסםט,  סג־ פריי זיינסז ז

ײ ייאס םעטסדען צואוחמ^  IPPJn ז
i גוזוען בריימען זאר עט to סםמםטען n 

יוניסז•
ip פח ביישפיצ ס סצס « t אונוימס- 

p״o את ip« t ו שנמיוננ» i n נסגמי 
 אױם־ טסכען 1םי tp>pit סננעצענפנהײט

ootpipo םאסם, ס אויױ to נאך גיליױ 
o n סין שייםען i n פיצאדעצפיער *iop 

 בא• ?סםוניםםישע די האבעז ווענשא;
o אויוי סמטע n י1 סון סיטינג ערישטען 

i נענערסי נייע i ’Dipptpp אין באאח־ 
 ס to פסתעשצסנצן ,1926 פון יסנואר

iod״*p נערוםעז יסי in tm אין גצײד 
 און ווסרטעגישעז שום סהן םייסו םיםעז

i ביו װסרטען גיט אח אויםרעכנוננעו n 
ענייגסן. יר1 װעט סנױםענם

נע• נערסםען ײסם זינםסן פרעזידזנם
Jo נען tm oe o n און ip נעשםיצט איז 

tno iiPJ פיז tvotpptpp >oipjpj n בס־ 
peso 03 ססטתיםםישע רי ספיצו און* 
pooo ניט זיר הסבעז mpo o>porpt 

o. ןpנpנ n
 אױפ• אייער צייע אויר װיצ?ז סיר

י to .opoo ס צי םעריאאםיןײט  •1D0P י
 *n רעחטסנט ספטסאצ זיעען ניםטעו
o <ויט ס« ײסיאז, n פיז בסשצוס i n 

loranw op ״IP30 0300«< י1 «יי p
Tס««ו t tpap פילאם־ סנצונפססן פיו
p סכװזננחט און ײשסן103פסצא innpo

o :n n p i»  .iptobpo  n p 3 ’>»u ויגםאן 
lp איינםאר ”t הסט jo ttw io o, יסס 
ײ אויפ o אין פציו1װי צן3נצוי ז n ײסס  

ײ o חסכען ו n n o p j אויי JOP m• 
io ײמנססו, i י דינעו י ײ י m 1»י פי op 

o «ו ג?חן צו iPMitoiM דך n נסיוער־ 
חי־ די ײימ ,tonoop סײוייזסי־י נסי׳ס

 IPipii tpo^onpjoo געיארפם הסט ריננ
i אין n  .1926 ro io o 1אי םסרשצאנ 

tPttpi א'י אין סצסר :ipiw ס ip p io o r 
י גענען פתוסענט ’op• ו tJPDPi, ײאס

ײ to jssowta אםשר ײסצטעז זײ  »*t ו
TP3 די סנצונפםען גמוואוגגעז גסד po* 

n o® פון ,op p̂ 10ייש1030פסא.*
m** סיסי איי עס ײמ  mow

to ,opoo הסםוניסםישע רי poomo3 
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ז •_ _ י י י ח»לם; **לגצנדע י

 םםרים. טע6 איסם 210 חסל, בעסחאװען אין — טאון דאון
 םםריט םעcom 106 62 סענ&עו/ סאציאליסטישען — הארלעם
 עוו. װאעינגטסן 1581 צענסעה ײנג 1ארבײפע אץ — בראנקס

םמרי®. םעקםאן 219 לײםעאום, לײבאר אין — בראנזוױל
 װערזנן. •ארזאאחנל• םיאעגעז דיזע בײ װעלען װיכטיגקײ• גרויס פון וראגען

 1«י באשלום א לוי® אז םיםגלידמר, אוגזערע אויוםערקז»ס םאכען װילען מיר
̂אן• די בײ געװארען גוטגעחײסען *י« יועלבעד באירד, עקזעקוטי<ו דעם  םעק

̂ן״םיאיגג *״ן »םװײני<&טעגס ב#זוכען םעםבער יעדער קוו םיטיגגעז,  סעקש
 אויס• ניט װעלק \ועלנע םיאגלימר, יעגיגע די םאנאטען. 8 יזן פארלו̂י יין

דןלאר. 1 ס** װערען שטר»סירפ וועלען ב^לוס, דעם ■אמען
טױו עהו ד עקז אר א ם) 9 לאתאל נ שער פיני ) m .י. װ. ג. ל

tpnop to ניפסצאס ,tooomp »יס1צ i'tm .toen ’ tp•
םע?• מק*רד>נג .ipmpjpo ■׳•ציסין.

B T C T

ס ר ע כ ם ע מ ^ אםא ,23 לאקאר פמ ■ מערקז ^ 1 וי

מיםינג םעקשאן רעגעלער א
tnptt tPoTonp:•• optt ד

^ א ט ש אגער ם ד ע ן ד ע ט , ♦ו ן שו ד ח ל א ך ב א  ארבײפ^ דער נ
r x ר ע נז ^ לאקאל או טי ט 120 א ס 2 אי ט., טע6  םלאר םער3 ם

tp בײ t'i יסיננ® p>ptt| די tvsp»o I ’m  tpeoarV t
ר ע ר מ פ ט כ ױ א נ ר א ע נ א ט ם א . ב ן א ש נ ע ז ו נ א ק

I 'm װעצןן n n s o  p rin t ip o u p u 'w װיכםמצ tPsoiD.
ײ > ײ ׳ י ײ י י ״ ײ ד י אר א 23 לא?ן»ל ב

ל א ק א ל _ ן פו ס עו ב מ ע י. װ. ג. ל. m 22 ם

טענדען אנ,' תו ט ש ער אנ י ד נ ר ,14 ױ ײ ל ד ג א ט דער נ ײ נ ר א
tnpn |po)«np»o optt

מיםינג מעמבער חשענעראל א
ן ט *י נ ע י ױ ע6 — 723 האל, נ ע. ט װ תאר. ע ט.). טע42 ( ם

o n  *pm סיסיננ i n  tn pn  oipnp:D’tM dph

קאנװענשאן פון באריכמ
t dipso po  p)o: tPtn tP3it«3 tv o״ in o D P » 'm  ip ,::מיסי ips)pti 

tm oow —  .ip ru o  6 om i ’7op:m tnptt o:ponp optt צײס
o ::n a  tm סיס m״.n o p  ipsepe i p

.22 לארואל פױ באאךד עסזעסוטיװ די
סעקמןמאר. ®•ילםסן, ח®. ם«ן.1®®ע »כינאװיץ,1 ח®•

לערענם
חר ט אי ענ ן ק ן נ די ר ן s פון פז o ך ראלאר 2סס בת לי ט ענ כ ע װ

n » געחס® t p אק ijrt* נעוײחסםער םהןוהל' דעזײנינג מיטשעל
in ,ן, סונ׳ס זיו נארסיג^ א#ר ממ־יס און אמידאר אמחנר אח •דסאס וו
m וי v i מ<זמ ווזתמנ ר§ט וחלספ tvstfD it 

wwb n w f  W« פטי <אי עספט>דר
n n n v i אימר .v*r W

j»״tppim, ראזזלםאסא!• מ^טו סיסנאמן, גײו
א • e ישויממו <»■■׳■ שיו *ח « r e m e • ײיוי טפו און שזומ מ
ח סריייו״ איז מנעיי ססר סרןוסעסיאן טסא ו אס י

D3'v inf? itI / 3ר3*ול1®וי« ויך♦™ ®)IMAM •*mi iinvn invm wm dmot njnsHtn אתוײוויײממי 
din ,wimp ײט יייײ? .wwoenw i rn trry די וימעז rm ייײ ««חי ןײניז ווזיסתתוו •טר״ן מדמנתמז יי  pppo>p פ«ס«ונת tm ורפויפעז ןיו ימיריפי• p?i׳tm in וומי?יי שנײדיו 
קלאסאן. ארוענם און םאנ

1—m  j&mm u m. « י י  •ױיי m ו
•1• * • Jm•® im m  tm to n n o e tp e n

1 ל8 ע ש i מ lנ נ י נ ײ ו . ן 1ם ל8 ח
po37 oopt. U 4970 סםרי̂ג I’ uopeut toopTpo n o '  ns

ינג1 ארכײםער
רןןדיקסליןר סארקםטער ® ]tn ipeejns דעד ןןא  

tjn !יעלפג  v m ד  שן סח־ען סו־כײסעו־ יי *'♦

$2^ oo ,ooojoo — ט  אנ ם אר פ  

•3 jooo  — דעו־  טבלי םי

7 4 0 — ס ע ש ם נ חנ נ

T  mm® » m רי  ד»ו 
י ו ן או ן • ip j’M ’ n תז
00® imvto• ייז m

סל m י*»
w  tm •איס 

jdupimp ■רג״ישו

־ דער עו ם בײ ר ג א ו r ױ n ר ע ר ד ע ג י עז ־ אי די  אי
ען, שער ס ארד א ט װ א ם אן ח ע ענ נ אר־ אי ם אני ם

ע פאר מם מ װ ד טי מ אכ ס ^נ דער. מ טבלי מי
«

it »1■ עלםיער אק סריינגענומעז מער׳ס סעסבערס
יסתו־• 46

\ , *״ . • *, V ׳
נ ױ u ו p  1W I זאליסם םיםנליך, קיק (יס ?T ״ ■ 19 מי
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הח ־אm סאנזמטמ אין ארכײםער םױזפפער
יזניאן ף נױען צו rewip on או מדסטעום

J U  » 4 t o l l

fia •i»r( ■1 ז״(
#p*t v  in מ י *ױונוי iw**t jfe י * ir
ױ iw*aw וואס ,pmp* די #  *ווי״ # י
#tm  p אױף wu*io is r p i m. 

is tiw  ,ran ױני*ן b ip p i ויר dv*m ווין 
n א ao riv  |pr*a*il, # מי איז  ניא ן

t«,?ao tpemy a it יפי# די >aa i •אי 
 pii* מאי *מ װי epita pm הרידס » מר
a״n אוין סיר מן i 11ײ10נא ױגיאן ךי 

apiaoipoaoinw  pa .די קריזיס *# 
מו i*o ta ,|p**ir סוני«מן # tw nw 

llt n נדי סיטימ pe ױ י raw י  taדיוס ן 
iw סיר isao .appo a און r ל  י

ta ,ipw po  yt זיי אױג a  m an גױװי 
ipum «ו aa גמים t wװ» m pia iv י  י

ר dp איז יתיאן,  iwao isנבוד a min ון
t» דיוס w  apse a n ױוו *ז  די נ

*lfe*n.״
oan ip n r i ip o rip  o?a נזחןדט 

ip יוליוס ברוד׳נד ip i ,isoaan?* מג׳ד 
pia* n  i n  pa is a n גארר. דדיאינם

: otatw ean is
a. ־ r t pa j?b b ip  i n ס•* חיינטימן 

 אזיסטאן «נען סיר װאס נואוייוס, סינג
p?m tm עאײגינט זייגען! pa רנייטען* 

a iaa  r*i*oifeti .ך ip םיר זי ijo 1זײ 
r? a o r סיט a rt םיר װאט p ir  m an 

ibo pib*w. םיר unm a  tw iaw m an 
tm סיר i n  pa ipoipw i«*im  isi**t ר  י

dv .m u איו saso a  in a a טינײט u 
i  iyaa  ,tao* גרויםז pa pib?p  m a e 

w**t ip a ao am סיס tm  pa ,tiw 
m סיר m יע» IPb ib iii**ib  im a m 
ן am ןי  ,o**aia i n  pm די l«t wa>p

irn *  ipaaoom וױתר p it מענ־ די 
m tatuana Pi'O װאס w ?bob pa *r־ 

o r  i n  ,pmאייו pa די w a pa i**ia 
ip v ia i m  pa pa eipaopo rarttia 

uum,." סרבייגמר as
ip  onjnw T ia  ean pt m ?Pt pm* 

iy o r נינפא װייס*«חןזידעגט pa נ*מעז 
pa .די ipa?m  ,ipm a  pr*ip'?eo'M 

m tn a rise  ean די wta חי<וי pm םים־
 ארניינמו־ pr'iP'?MO'M ךי pa װימווגנ

ty איןוטינן איר אין »י;טעתע׳»סנ*ר חנר
 דעד pa p*aeap.פױסגױאוגגס װיומר

w a r  p i ,ױניסו oan tw ײ  ניד דיתר נ
jrujnnuM wa ma>a«” M enrowW 

n r ’a n rn o  wn ta נאר antao o n־
 ײעיכער ס*טעאסי, סארםירער (יסםיסען

pa m a im  o m a o v  pm דער D 'raa* 
איססימן. pm רןנירוגנ סײמר

רעדע. שלעזיגנער׳ם
 וויים װארט ואט נאקוסט נינפא׳ן גאר

naunw ■חןזידענם r, וחנרס יתלמד 
 jpnana חארזױג׳נר a גױם אויטמנומן

 וױים mtiaa די ויר נסםים סיעדמ«ר
iro *ו n מחמ pm .חנים ער צעלאםען 

wpt iw a■ חארזױג QiepM pm. יױ ניס 
a ו רזדגןר» a ,נחחנר • וױ גאר מאסץ 
 וײ, «ו גים חנדם «ר .p:pr׳H דינע «ו
 *וחע־ pp*t סיס חיץ• דך רעדם ער רaנ

iru «ו אבעד גןםם ער ותן מר. n וו׳ד 
 אין םרײד pm *וסססנד חפסר דעם גען

twm מן חןם  רעארגא־ pa t*na ׳)תנײי
jpyatu חאםוניםםען די װאס m an גוד 

i n  iaa  o>na« סרנייםם ס^^עח׳דינער 
pta u  pm  ,Tan נערירט ta ,trwpiw 

a naa oan v װיילע ovoa otn טאריא־ 
pm pn גענזוזט .runpm  itnrtipaa
t m. זוסרינמ אייער נאסיסכס *b ’ im 
yonw — נעזאנס ער חאט — to ia a 

 סער־ סיר nt טרײגמואפס pa אויםדמק
ד תגייך מ ןו inm יו a rv ru a־ i n  pa 
i און ױגיסז n  n סלס איננתתע׳טסגפל 

jntMJ a
t m. די ר ו  גים נין איד ta ,twa«ייי

i n  nr tm a n אינםסתע״סנסי tm t nt 
#t כבוד״  a in a״•in w  a m a  ,iaa 

t m בין ta’p i n  t r u  t»M m  ueippi'. 
pa אױנ om  imM נין ומלמן, םיר t m 

מן םייז גריים  nt dim ,mwnmme יז
onp iaor m  nr annr n p rim s ;אי 

 irotrtai >aea oan *t oan. גיאײ
t m, ניס װײס oaiiuaa upm  nr,

*apnm  inm r9 i n  apart a ia a  oan 
סי pineo pip jis ססױיט ו n a a i oan 
pm גיס ata pa nma> feta pmw אים־ 

ia a  ip r >r9 i רי t o  .naourta װײס 
t*a a •נים pa opaaon m 

y> m•״ נסלנבאםים די a 
i n .ימיסן t m חאנ

9 rm auaa  i n  timיס 
pm סים אויו

__________pm i
in זאנאר *imp i i

m  nr ta in  ta ר  י
■,D M

סו pm יס jp די דס י j ia #  pa w a ia 
a iaa״a pm  aa .aan nr ,u a ie n  ,ia 

pa w aia י ױדסגס- די t י ia rm a p rv <i pa a m i׳ata 
ta ,mat די a iaun

ta a r iie #
*n m די lapta ajfeupױ 

a ,1
------------------------------ tawaaan
ofen «ann>ann i n  ia a  aa tm laaaa

M il
aaa rm חײס׳ון,  , l i r a  aan ta«׳ 

w u i a  a n  pm  aa ia r ia  a r,

iiw ta  pn am  iw p u ib  i n  mao* 
ia a  m an ia  am  t m  n a 

pn pa otaa«ma ױי  T» taaian t* 8ו
.rm a n n  i n  iaa  osa?r pa 

iaaaa aan ta ,uman ro,״ .ia ia 
a n  Pa aa laaaa ean .laoaa V a 

n a  ,iia n n a ו ״ m מ  iaa  aa pa 
.ounriva

«t .סיר ’n «t iaaa ,oi>» ta>nt 
 oatrtaa ,jnaanaa tap איו גו, גיט.

priai p ip  a tn n u  m m  m at ” t 
a t r ip  n. נ״־» *ia  twat oaniaa 

iaa  1 in  nt man iw ’nrw p'ie n n 
m at am די a ta a# jam  am יד 

in 1< ניסו,  lam uiaa ia»a ״
 40 די אויי pnaerea prpn 1,סי

an ” f ta pn priat earn pa in n e r* 
iwnmw o a i m סיס la ian a i ia ” t 

p«ioo .סיהחנג oan m»a oa«n m a 
laeo# in 40 די n e r װײסט «סיױ 

iaa  m aiaipm a m an «t a r t  lir a 
Bieipma m• 40 די an «t ir in n e r 

rm a reop t, pa ean  a#  m;  ״
n1 ׳ eapna uanי B. nt aaoaa״frna 

aan ia t a  ,aam  pa t *m סיד m an 
ana ,o ניס פייגמסל ra  .prtirrin 1איח 

1 em40 י imwaaeiaB in n e r״ pm 
J in סיין דאך, rn a a  e» a  ,eai 

iiu 1.םי aa אי«ס a la נחיסעז 
a m m  u p  iwnrnnt m»» .piaeap 

ipaopo, האסוניססען אפילו nta .ina 
pa e irw  la n m ifp  n  ean חו  יי

9« ,ai>r pm e* i ea .oow iao-י 
ei>r iw n tye r<״ ...

e 'lw m W r o innna*B iin  npa 
pa |peipwn>ta iw«t m n י י  יחד ״

i n  pa pm e in n סעדיתאן• irn ra־" 
ja r ליינאר אװ •laept o in n n a  pa 

!.,a n a  10*111 a tmpaa m an n u a 
ean loom e tn n n a גלײו wotpaa 

a ipeianw pa o ian ea i כאנײסטער״ 
m n  t r ip  pa tre, מ תי  eaa איז ו

m« אינעתערימן an װיריםע סיט 
יםנמגםען.1««<א

p m  pn pa ean la o rt o m ’ tn a 
: ruwaaa e a i o ir a i

ipoO a* 18 .סיפ n  ,pnnr ina 
u n n  ,p m סיד m w a a  im p i נדס 

le 1«ונרייטע ip ip i o n  iea art o n
wneo. איך t ie  m מי iw a o m in 

w 9חיילינ ipe■ אײר *pi utnn i n 
m an  aan jr>’a inpt pm גיס eanww 

i n  pa מגלינס״ס pa י  ipaacptalp י
ip”. וייןר pa in ייסען1מיס«ו8 e a ip r 

im חייגס n 36 סיר pa סויתנס ma>p 
60 ipan u n n  1910 pa ,ipaao סוי־ 

apraa im* תג» p i ,ipma pa ip ipd 
one. די pa rm pooniaa •אינעמע 

p 1 גחײס3 n m m a in  eanי pa m ow 
 tnw (|pwao אויוי pa טױמנ» 60 די

m an  ,ip m a אא ip ap r n  jpaianpi 
pa די a oaaopi ean p u n o o ia e n 

.apnpea w ai pa o n e r
na» le> נמינ, ,איך e m  n  ta 

m  is  es*a tpuaiaa ipaaepm p ר  י
dp a m  . i r i ,פעחלם ,new  pipi tnt 

e'lpeipnai pip* ; irn *  e eaao oan 
pm ,עתסםיןיים *i  tpnpnaa •nn  o r t 

•tae irn *  a pa new
eaeppaa o*i ?ae p ,איך *p aan 

aan ,ipeippi pa t m  pm .ipianpa 
ia a  ip inup iew a  p>a eaaepi t m 

-i*n) ippn> m  t>*aa Jiti*n iin aa 
oan (pro נעזוכם pa puppon• P*e 

oan .tpetpaa *t ean 3■« סיו ipaan 
•tPWPD pa nnpen *i t*a «aopp 

ot>r ip jm  o m  ipo,. סיר m an 
at>r. a oanpi״ a>PT ?*B, m  ia a׳ip 

m*a pn .puioo a n  pa law m iap 
op aan opipip[ נ איז•inprp

ipaaeptalp *i ta ,m at paiao. 
m a  •ipoip tpianpi jpnn איך o n e r 

ta in 1 בלויו T «  •iipn* taו  ta 3*י
ipanots opap naa t*a ipi**a ijrar* 

im a  .t rm  m  pa ;nana m  ia a 
o a m ײיי tao pa m• נ m 

opo a o*o irn* .ס*ו *  a m an 
o m  tna aan «*npa — איז po*a a> 

p ianna IPt pmo t o  pa ,now  ipo־: 
ta pa n o w  m i 0 ia*n* m  pa m

n ̂לעז גיכמר יוניאז  די ^װווריכמנז ז
םעסכערס. אוגזערע ®ון חערמר

o*i ipaaopwpp *i lawn inpo. 
o n  pa n a o rty  ipi*os*m o n  m in  
T  tn X i  o*i ײ p>m inpo ; T| ו n o
>ro a .m m ip*n tn~׳oan ^n וױל 

t*a n oan oaao *i m m  p*ii* > r 
/im w

oan ap אויו o in* tna n n p i 
na iar**mpa tapnpoa m ודין  pa 

pna> a tpoianpi oan ipatjm , i<**# 
*i  m ipananaa ,n n  ponan tin 

na taw nnpa tapnpoa i n  pa in n 
pi*es*a a n  is  iaa*u| אויממיאומם 

.ia*n* m  pa p*aoap
•pi ip  oan — o**nponn*naa. 

*a*a pia tpaaraa i*o tpipp —  eiat 
pa on> apta ,m די na  *i pa oipn 

,inmaona op?a ipipp **t pa ipo**a 
ײ אוינ r* ו t s  pa i*i**a p*t ia i iP lm 

pa innapwpo די i**io .ױניאנם״
o .iw. חילקװים oan, װי ,T lin m p i 

,n n  poiaonpei*a inpt a |pe?anpi 
eiatpi ip  ean op im a tpr«ns pa

t Dpupttaa
i*t euaa op. נ*יד ip**i i n  ia 
jp i ean —  iat*o חייהװיס — eiatpi 

ein*a 1**10 pa pa זיה a im  ta סי־ 
Dintreppauae ipopi ,i*t enup i r 

paoo,.גטיב, איך ״ o a ia i in*a ta אויו 
ipopi סםאק״, oan m*n em  inpt pa 

eiaoiaa m*a am  na inaM aa אין 
«a i tpipo**n a n  iaa  ip m a  m a r 
|,pap> ip**a pa

m an ipaaoopii pa wa>P *i.
**t ta ,e**nipuawaa i n  pa |pt*naa 

iP M ip r tp»i ipbopp ipipp,״ **t ta 
ia ia i a lae ia i tr: ipbopp ipipp 
nai ,ipni«n n n o r  a in a  iw e 

IP>an*a pipaamp ,pinpr iaa. אױך

m*a oan ao#  ir * a  pa. . 
ip**a וײס jpw po  poornpa n
ip **m .»  untpa oann *sn*a ױני

u a ip m rt pm  a r t  ,w po  a
ia a  oti*n*i ױ י a י r t  i

 . p*or a ipapipjpppa..........
tao m i>  naױ אייה ־ « a P*o׳i r 

•iaoi*t onao  e in * tn a
tpem s pa. פים a orator on*a 

pip«*m P la  e ip rv p ia a  ipapptt ,w r t 
a אױססואומסן  p>m pa״)|pai*npi m 

iw i't p ir  p o am ip a•
opi*DD*o p>*b  oaaopi oan im a. 

naa ipaa ,IPiPfnpa p ro  tpuaiaa 
t eapi.״ oopi es*a זיר « m *n 

»n r o i#  opi»i is  ana .e**a iam 
is נ״ע I i*to pi*i pa paopp 1 אויוי« 

dpi «r pa t r m  iie a w p ia iia  ,ipm  a 
nfe p>a pa in איתאל rn a s a  m  pa 

pm  pa>ptt ,ipd h ן1ײ א»ז 3 » ir* o 
pa 1<*חײ

B m p i ®an ip n n  ipd sp> eta 
t*a ip  .pw pb  aap” m  j p i אױסמד 

aa ip• סיס tpianpi נוםען eop ii i n
 ' .polpoansa 11 pa גייםםערוננ

o ia o in  i3*o*o ip iio i* in  m, סיר 
n  ta סיסיננסן n a i t iw o  taonpo pa 

rta p i pa o n im p i m an  o r t  , in 
as —  .oiatpi i p  oan —  ia*n* *i 

i*t wn*a 1 חײנס ipa>pt mײסס pa 
iio באנייםטערוננ p p>p  ta .^aoa pa 

r  *nipapwpa*a ta*it* pa o a ie r  ip o r 
pa ליגע eln*a ױך a*o .>a« o n  pa 

e**nipaprm*a ata pa eo**i ata 
IPi’nP i m*a ono.״
ta s ip ro  i n, ,דונינםקי in  oan 

tptpipraa די i n  oan jn n > rp i •סי 
a*, m סים oan סי» in p m  a3$ ״• 

lPBiat«**ia T t  m a t v ia  ta ,tpoupi 
pma m *n  m>pn pa e**aia i n  pa 
trm  n  pa ia*n* *i ip i’oopaaa'pa

קאנדיישאנם.

R!

| i

<i ■v

אינדוםםדיעל אננעכאםען האכען מםיסארען
מוינס סספנ עמסטפ ױ סאונםיל

• H f?♦• §יז
 װעםען טאן, צו געהאס האבעז זײ װעמען

ײ ip און ;נענלוינס jpaan ו ip i >at 
ip o « a ia » נ  aap איו ארײננעםפן ג

oa 10 סטײטםעגסס ךײ a pa. ,חײםאן 
io  a pa. ,און קאייאן ta i זיי װעמז 

i אײגמחן  ipn* סאסוניסטץן iPi**t און 
ip iaopo pa Dp'opae a in a  e m 

t« 0**11 ויינען *i  *aa , in ip n a u ia
a io ia p  fa t **oimb prioo*itoap־*? 

i  in* .ױניאו
i  ia a* אין הלסיס ipaao e m 

poppai ds'm .ipw po *i oa ipnpor
jrot*t>aojp אייגי:? 3אוי ia i iPi**t 

t ivaa i *tta ipvpi** ו ניס» ,ipippipi 
m an ̂־צײנם אי*ס ייד ייי  ipn איב

t*a >m*tpi oan• די pia?p איו o m 
ipjpib ipaao איצט ויך o n  ipi**a 

: |PO**ns
1 oa i r a a  ipaatvר חבתדליינ^ י» 

i  m n a  a<** ,ױניאן oepiBpJj**a 
ran pa ipapr appo ייס* Vp” io o  pb 

pWpn**o o a i i n a  oan נעזינחזצ 
tv ipwpo »i p**ioo pa^op’rp j 

m m  rata tpappo ,19 צאע* ppko 
ipia>iaB >at P**ioo m נעהן *i  pa 
ipipn m a is is  ?at ta*it* ״?

n .10 ana״tP?aei**a ia? |Piao 
ipenpapia t rm  afa נעדאנס ia i 

opm a^ iaa o n ,םםו־ייש ean l a e in 
tap i p דין ניס T t tpaan ,ipaao p ip 

p m 'n a a  ipt'cpt oipppi o*i i a i 
pa o**v pa |P ia*tr ,o jp rt i'a^ ioo 
ipw po  aioepp |pp*r pa p**ioe 

*appo aioopp ip i 'c ia  pa ,tpappo 
f ip a p r

pa n  o a. םראגעז עהנל־כע m p o r 
nv d•** זיד pi ip m a  ipaao pta*P *i 

e a i oa IPoanaa pa •ipo נעזינדעא 
ep ipn *n m n p o  i a i  ov*a איז

r,$zv3
oan ip«*tp?r oin*tpmo**n, 

,IPoaiia pwappo *1 n ip o a n a a 
:unp?pip P iip ila o  *i oaaopi 

n a i  op. , ײייכי! איני ipipo’ P em 
*1 ipoaapua m an  ipw po  pt*i c m 

pa m*n ipaaopta?P *i .opoaa סױ 
. 9PPo o*o״ ir m  a m a n  n־n**i־

 אנריסולטור אחײשע די
אן * ר מ ש) ( סאםײעפױ חיד

pi'au'pi* tx ijn יאיםערס B'D 
jrwJ’pe'in רסעי״ וועגען** *ta ײי *T

tpa^nnsna יין »ipru«n« ייזזר ווען 
ip**i ■•*IP .ים*»

p bu״r e a r  pj ד  B*rap in•• יייו
Hi■ •111. «יך .

in• ■latest »*» aa• ;1• u •ײמי r 
.1«ל«1•ןי ■oipi pif «ײיסי

n־9PPO pa רײ  m  ipp Dppnraioo 
ipaaopia?P ניט ip la ita• די n a ia 

ipo װייססו i* n lo n a  o n פיו jo r 
ipn ,mna* זיי Ht*m a oanpi m an 

*m n a  ta m ao ojpppi tpaan p a. 
•ppaon m**t **t pm ;ma> ipi*i 

pa tpianpi o i’o די opoaa, וײ װייל 
n ta tiia iia  pi'oapo a oanpi m an 

ipoi*n זיה ,ma* iaa povp? n  na 
 ip9pi9.«־ia*m pa na*ip» m חיד

pia?P *i םסכער m an ויך U»a> e*i 
m an tm m at ניט t**p ippjpr אויפ־ 

**.ipappo tw tpoipia *1 o**poatpipo 
1* raraao?ia?P וײנען oipr>pora נ«ד 

nar m**i oan *i ta ,iPO*n is in 
t ,opoaa o*o״m די ran pa ipana 

rn  ip**t pa ipapiaiv *i pa ia*m 
o n  tie .pa tvs לעבען m r* t pa 

-.“im *p pa ip*iid

אך *שטוגדייגע40 די  אײנגע* װ
 שיקאנא אלע אץ פיהרט

ר הלאוה ע עי | ש

)1 <••■ •ו> (׳ילום
taoipro ,npaipvianr .0 ,59 ?apa? 

B? םיו r  ^1 ?apa 
oan npiaeiap in נעענדיגט זיך 

tptat iv nta םיט *rara n  — 0 'H a i 
ipopio יער םיז eipppip m an ta*m 

ia*m *i ta מעט *ma o n  tPo*naa 
 opo piptna man TPtPaa* איז םענם
tpmpivppna tnvn o בלדם m ia P i ױ

o 4 סאגטאנ, ארב״ט n  p rn־B ,|Po 
ipi**ta, 530 אנשםאס lam ia *n. 

nar איז a tnm a i taoPanataa
e D** ענםחיאסםישער 'lae ip ro 'aar

pa in?per *1 נוטנעה״םען pa סיננ
o t 'im ,בסאח־ io  i n  *n onaa i*

. twm ompppip nt ean ip rn p i 
bp חאגדעלם pa i*t אױך mwpiaa 

nnae. באריכט iap  pa
1* I lia  m an o**npve*aar 

n  iPoiaaiD is p*vi?atn a .. 
aa״״* n om  m>aor i n  t*a 

ipo«pi איז pa —  piaie i n אין 
m באלעבאטים ױ ao is  tP iasn 

ײ m״t בעל, a m גרײס ו s i is _ 
aar *i .n ao r1־ pa ao**>ipro* 

m n rp jiso n a  m an ipapr npe 
tao ir tie ,i?au .a : p*vi>rai 

 pr*onppipr pa ,noai> מארים
IPee**aia lie p im  ,paooi**n 

0. tpoopaia .* pa aoai'o 
pa piow piaa .a ,'taaoaP .נ 

Bias איז pa onpn .0 ,.bodp 
ipaipna? pm^ .נ pa n m r 

m  ,ai*ao tw omarat. סאמן 
.eraruru Ni*n 

,lao iao «i**n 
o n  t w  rata

M ‘•; KUi׳ t •*י̂ז ♦.,J li i gM[| r
01'
;iilh 
n >
w
m
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מו הדוו מ מ i ו s m  m »וי® n
םיםדעריוראןאזושטתדעןספזפעןרפארניטרירעז

ען 40 די ד נ טו ע און ש ע אל ער ד אן אנ ם װני אנ ש די אנ ען ק ל ע ען װ ט מוז הי ע פג ען א ר ע ע־ אלע אין װ  ש
ע, אהן םער ט א םנ ען אוי אנ אן ז ער. ױני ה ע ט ש אר ם — פ טי א ב לי א הער ב טע ש אר אלען ם ה ער ױד  ו

ר ע ג די נ עו ט ע ט ש א ען ב עג ער װ ט ס ם מי אן׳ מ ע הײ ש בי ע ס ען. ם ט א ב אן — אנ מ ט הײ ר בי רו  ם
ען, עס ענ ק ליי ם ר א ע ב ר א ע ײנ ט ק מ ע ם נ ה ט אי סט. ני אן, — ערנ מ ג ער, זי עדנג ל טאן ש אכ  ה
ר און ע ל אנ ד. נ ענ עז װ אנ

ran a tie ta ,>poipi> a otai ipo 
tap ipw po  a ניט םען *na ,m ao 

D'eaaplaa .D*oaap?aa 0*0 pm •נלײ 
ramw ia i  .e*oaap>»a m 40 די* 

tnpm*ia oeraraa ean la m p u tio r 
D*eaap?aa *i m אין a n  ,oaaie 
o ויר n n ip i אויוי n a  ,tPo**t p>a 

nvo*m  T t־j*vipa n  pa tpnn 
op .tru io r איז ipaa **t ניס •itfpj 

o איז ia*n* *1 נען. n  n*w tpiaoraa 
epna אין pnn*biyain o ipom a o n 

*p la in  pa oTBpiD'w o a i oan pm 
povp? pm  i r n p u i e r  40 n  •oi*a

t**i« ian איז obmip םינוי־טא־ די און 
t*M ia n  P i'i ׳a m m p i pus םאסט 

ta*m i. אין n  iib tpapp e n 
o n נ*סען M9p?aa *i ipaa m an*

 an tw tpu'toaaia etaPPi* נים םים
m אננט5<1פא ip i o*o wpipwap v 

•taoipro ipr*M**oiaBoiM e**a ta*m 
1* *iao e n  ipapipuai ean ia*m 

iaa d*db3p?b9 n  ota?pi tw na?• 
w pipbibp i n  i'w  opa e n  t?ponv 
taeipro tpr*M**oiaaow e n  **a 

p.־dpi 13 ינםטאנ,1 m  ipo
e ipo rip נאלץב»טים ידי זײנען

t o םפנעחשער נײפר ערװפהרם
t ניז פון o באארו חשאינפ

_______^ ^ •

ץ *וריקצוציהען חאכמאן בר. נאװעגען *ו באםיחתגען «יע  רעזימןמיע זי
 איז נמגלער נר. — שלעזינגער. װײם־סרעזיחןנם זסגם נים, געליעען

 דער טון פיחרער אינגערע סעחיגםטע און ענערגישםםע די pa אײנער
 רעדע ריח^נדע a אין דעלעגאטען םים דך וענענם חאבםאן — ױניאן.

נאכפאלנער. ױין פאר קאאסעראציע ברידערליכע פאדערט אץ

ipo'iii in  a*w סאם־םיםינג pa 
ipanooni pa Pia?P *i םיכד סאוײגען 

ian אין P i t*M t*in Mipaa iPopniMo 
,T*u?aeip T>inpiwnpo*ia *na jpn 

ia*m m  pb •in*oia*vat*>*aae o?a 
*im iw Dipaepo ipoao PB*111 *1 iv 
a״i**io pm ipo פאר *tnanjnn on 

oipn om ,ia*m in  pb p*bdmp *ia 
ov*m ,ארגאנחירם — ?ptpbd ran t*a 
oi*arn ippia* ni in 1םיטינ  PB 

 en ,oipna טיםײאו ipovp? באארד
ipo'iii a ipiipi ipa*t ,prti ipo13 

 םארגרײטוננען pt O'apt אױס׳ן ערםאמ
vi'tai an  iao ipo"pi'dpqim?b tw; 

B0Mp-eia*vat'iaiia tpmopnooiap״i 
.lat'D inipoip on npa

m  pb OBiipiyoativ dpi laopa 
ei*am נאאח־ iao tpyiMi a man 

ipi«tM 6 t*a nna mw 9 iane*o pa 
pipe na iram  *1 dpd'opi ,oipna

jo .

ט ל א ה ש אינ כני ארציי ם

32 גוםער ,גערעכטעקײט״

a

 (2 ינחס — 1»ו»ן< געח• pt n .2 זײט
מםואא.

 חעררי — בןארד דזאןינ• בײם ^ ?ײם
וואנחנד.

 ט• •'!;m י. ם• — *•י«ח בריןי, .4 וײם
מיינים. jo אוז סאינגענחאםער

̂גװענשןח בןסטצן .5 זײט  (אנג־ בילחןר ק
 40 די ;קודינסקי •ft — •ייייקעל) מי

w ייז *״•ממו v—גאגנסגמנר״. א•
עדימריעלס. .0 ײם1

 •רײד־׳קרןנת־• וןר ^סיענסיישצן .7 !ײם
 •ויתליננ םראנמ; 4ו דד. — חײ״נז
אקערםאן• חעניר — (ליעד)

 קינווענעןן בצסיןגער חני ײויו .8 זײם
חנםגימר. J — (פגחנ)

-----. M_באריכ•. לעממני תצכס»נ׳ס .9 זײם --  - *

a o'*9iapie*w man pa?pn ,eiprn 
Impb * oia'VMt'iana ipmopiioeiap 
I'M tpinramy imd op'vaiipoappi tw 

n ?װיכםינ at pa?pn ,DPB'oa ia*m 
m וײן -n'Bia ip'*i in  iv oeaapnv 

p'vat*iaiia ratpia'm in  pm un 
ipoepa i'd'w mviaroiM mat tw 

ibim די ipo'ibiptm9 אין •eni'M ran 
in  pb eniao'i’W in  .pno אינ־ 

•i  ovo'o ep imii ,?aiarpnpo 
opmbpi lie ipiipi t'M ,iiMaa Ol'aeti 

 ia*m Pinepa iw ipoaip?n• סיס
oan 0"Pi'j"M  pb oo” i in  .ipio 
oan ua? pus* pm obmbpiohm tvop?a 

in  pm גױ 'o i'arti ippia 1נאאר 
 ni tw* הארםאניע ata otsnpnpi נייןןט

iv m טעםינהיים. ערנםטער oan IPO 
ta ,)Pin?iiamMB *i no inpt oipppi

*•111 a pb oi'op'i m*n a tw eai
»a*?B ipe

o**pi*viMn n, םיס ■o*ni ipa?pn 
oiPi?irpi oan ip«*tp?r o in n n• 

*iiMioa*w tw |pooi*naa o'laoaan
)13 "•t •iw •ik*t

o'Mon o*o ?popv tpua? a e*o e*na 
pa iP9*ranaB איו em ia*m ipi םיז

pv dpi pt pi"M pm .epia tpr'eai 
 ia*m *i ta ,ipiipi איז חטאים טע?

pb D'Da9P?aa *i — *n tw  dbimii 
pipnr a — ?*dump ?pnoeaii’M 

.eiar'iiap ia*m iPo*mvaa pe eea? 
 eiv ipotppi **t tpi**t iaa iraa איז
40 *i  ta ,tp*p־piaa mat tnnor 

v ipiia ia i'w  ipipn dip?״.D 
ipnperiaB ta*m *i •אױו -ia? dpi 

*o” ii ,iaoi*t Din'tpi■ —  ripipa 
pa laoaan ,ipii*tp?r ein*tpia 

iai׳?man —  ra •אויו DiPEDivw on 
i*• םיט  ta ,?ar ipr*DB*ia*m tP'Dir 
40 m iw r זײנען in  rate em*Bp»"M 

ipapr p?a pa pa p*Toeni*M ipviai 
tna אױסנאם pn D'liviaa tPtto epn 

uier*40 *i in־tP־׳piptitM tw ian
tie ei'iipi ipi |im .Biamiap ta*m

ih•< ••<«2( («יום

 פירםע ר8םילל ױ
״דזשן• איחר םיס װדך

 גתי• א געגען קײם א נעװינט ױניאן
באם. סען

n ip ם«ר potb pia?P *i Dan ,not 
DDP11 213 tic ,p'lasoaP |W 1M?'D 

 ארנײטער Diatpisa 23 סטרים, טע35
i n  pe אװםער ארנײט i**ie*w dpi, 

t ta* אייי נים pa Dpn tw *ia®PPc *i 
jnsi'fi e ipaarn a ipiph ta dv*m 

m*im ipaa T t onmenao ta*m *i 
iv ipi ,tpaat P9?pia ׳נאר •n  j*m tpaan 

1 ■a r ivtע*רנײם **tDDwnaa P9?pia
ia*m pi*i ײט? pm **in? in * ia  *i *n 

 ja*m dpi o*o tpoativ **t נאגנא.
 רי׳ »pta?PiBaife גישט והאבץן אפיס,

o**v pviai אױנ אן no דיזען t*a ,ear 
pmnaa *i tpoipaa m ויי an אױןי ran 

xap a D9MDP1 m'M tPIPl |W POI'B 
.p*?a

cp  tpoippi t'M D"nipip?pua *i 
p i oan rampii ,taoipro ?vriaas'N 
o?piianpi oan pore n  ta ,oip'paa 

t 'boim,״ ta ,iPD«aia *i ipipi ד 
iv i” ia  dim ■ar e n  m pipio'w  ean 
x a  tw Qiniroppouao-aao tponw 

o ia ip i די D 'i rau’ i n  ipp pa ,ia'm 
o ipaarn in  iv trumpi אםאםיאי״ 
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 דער װאם םיטיננ, גרויסער דער
 דאנערשםאג, לעצטן איגעחאלטן האט קאל
 ״עח»םענם :זאכען צװײ צוליב געװען איז
 גתי• דעם םיט םעםבערס די באקענעז צו

 סטרײק נענעראל א םאר תאמיײן סעז
 חגד װאס האוממאכערט, אינםענט די פאר

 סענען צו כדי *ג איצט םיהרט לאסאל
 א\ן שעיער, ניט־ױניאן די ארגאניזירען

 אויסארגײםעז םיטינגען רײחע א דוו־־ו
 צווײ• און באלעבאטים. די צו פאדערונגען

 באריכ• נארארפט <זאםיטע א האט טענס
 גרינבצמ׳ה םענעתשער זײער וועגען טען

רעזיגנאציע.
 • שוץ איז גרינבעת •רעזידענט וױיס

 לאקאל חנם םים םארבונדעז יאחרעז פילע
 צורית״ נעזואיט זיך ער זזאט איצט און

 כמכד די פאר טעטיגפײם. פון ציחען
 גחיםער א געוחנן אבער דאם איז בערם
 נריגבעת וואם װײםען \ײ װייל ?לאי,
 אין אויפגעטאז לאהאל cm פאר האט
 מעטמסיים פון יאחרען יאנגע זײנע דורך•
 גע־ באייבם זעהר זײ בײ זיך ער האט

מאכט.
נעווענ• חנריגער ויר חאט קאםיטע א
 האבען און זינמאן ירעזידענט צו דעט

 וױרקען ועחן זןול ער אז נעבעטען איחם
 זאל ער גרינבעמ וױים־־פרעזיחננט אויזי
 זיג״• יחנזידענם אבער חנזמגיחנז. ניט
 גרינ• באזחננצן נעתענט נימ האט מאן

 צוריק• יעזינגאציע די זאל ער אז בעת׳ן,
 יא אמנר דאס חאם םיטינג דער ציהען.

 צוריקמ־ איז רעזיגגאציצ די באװיזען.
 1אי«ט וחנם גוײנמנרנ און געיוארען צויגעז
םריחעד. וױ אזױ יאפאי חנם דיגען םוזעז
 זזאט גוײנבצת יואס תזיגנאציע די
̂צבצן געהאט און יאקאי צום ארײנג

, ■ *ע wn tpw ortr); -1» v


