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 װעגען באשלוס גיט«רױס אינגעוסאל
 װאד ®רבייטס שטונדיגער »

.ק$מםריו איז
 און טשערםאן, איםפארשעל םון רעזוםירט געגען און פאר ארגוםענםען די

באלעבאטים. די םון טענות אנגעגעבענע די אױף עגטפער דער
ד סר. אנ ם ײ  אומפאר־ איגגערסאל, ד. ר

ר ע ש אי ײ  ־ קיאוס דעם אין טשערמאן ט
ד ײ ר װ פון ס מן, נ א  ױגי םרײטאג, האט י

ײן ארױסגעגעבען טען,16 דאם ע ז  ער־ םוי
 זיין םארםולירט ער װעלכער אין קלערוגג,
ס שלו  אר״ ־שטונד*גען40 דעם װעגען נא

אד װ ס״ ס ס דער אין ביי או  אינדוסטריע ?י
ױ םון ר?. נ א י

ײן אין  אינ־ רעזוםירט ערקלעהרונג ז
עז די גערסאל ט ענ ם מו  אי־ דער זועגען א

ען או ש װי אן דער צ ט״ דעם און ױ;י  אינדופ
ל ע סיל וי ײן אן גיט און ?אנ  אורזאך ז

 א-״ד״ איז ארביטרירען ניט קאן ער װארום
 ־40 די םון ■ונקט דעם יווענ װעלכען געגד

ײאך. א ןאטונדען
ס םד. סאי׳ ך לעזט באשלוס איגגער  זי

:םאמט װי
 אגגעלעגעגוזייט דער .װעגן פארהער *א

 דעם דזשון געװארעז אפגעחאלטען איז
ײ דעם םאר ,1928 -טען,12 א ײ ט ר א פ ם  או

על דעם טשערםאן. שען טרי ס ח א:״ איג ? 
 גראככיאן, א. םר. םארטראטען חאט סיל

ן, כ דזשאחן סי ױי d ז p * o ער  סע״ אוז םײ
ן. פדועל י לי אן די ?  פארטױא- האט ױני

 בעגדזשא־ זיגםאז, מאריס פרעזידענט טען
ײ. שלעזינגער, פױן ש  אי״ און האכמאן דז

אר נאגלער. זיד
סט־ דעם םון םארשטעהער *די אינדו

־ אז סאםפליינט, האבען קאוגסיל ריעל י י  ז
ען סעמבערס ערע ײנ  אונטערװארםען ז

ױי םון קאנקורענץ גרויסען א אונטער  צו
 םון סיי אח דזשאבערס םון סײ ?ײםען,

ט האבען װעלכע םאנוםעקטשורערס,  ני
אן דער, סיט אפמאך קײן  זייגען און ױני

טאנד דעריבער ש ט קאנקורױ^ן צו אימ  םי
ײ.1

ר ש  גע־ האט סאנסיל אינדוסטריעל ״ז
ט אכ  פעסטצױ ציפערען און םאקםען נר

ער און .ארגוטענטען זייערע שכתלען ײ  ז
ך האכען און שטאנדפונסט  געפרואװט אוי

אן די אז איבערצייגען, *ו ם האט ױני  ני
ױ אפגעהיט  אין ■ונקטעז די איז געהעריג ו

ך לעזט וואם קאנטראסם דעם ױ וי  ו
סאלנט:
די ס ״ טװענ־ די אנערקענען ■ארטי  גױ
ען צו &ון דיגתײט ר ד אני  גאנצע די ױני

ע טרי ס  םעםראפאליטען דעם אין אינדו
ען צו אום דיסטריקט. ר אניזי  אינ־ די ױני

אן די וועם דוסטריע  אנ־ אילע םאכען ױני
ען צו שטרענגונגען ר אניזי מ ײ די א בי ר  א

ע. דער אין שעפער און טער טרי ם  אינדו
ט װעט סאנסיל דער און םי ^ען.  קאאפערי

אן דער / דעם אויןי ױני ם בי ע  ג
ײ ן ז א ני ם ױ ר ע ל ק ר ר ע ה ד״ אי אנ ט  ש

ט. ק פונ
די אן ״ י אפגעלײהענט גיט האם ױני ר  ׳

 זועיבער ײעגען לאגע דער םון עדנסטקײט
 האט .?י קאםפלײנט, האט מאנסיינ דער

 סםרײק טראגישען דעם נעשי^דערם אבער
אן די איז דערםאר און .1926 םון  ױני

א־ די באנעגענעז צו גמװען געצװאונגען  י
ע ם ג  איבלען, די םיטלען. שװאכערע םי

אן די חאט ען אגנעוױזען* ױני  קעגענ״ זײנ
ע, םיג ײ טליו דארםען װאם ז ם א ש ײנ ם ע  ג

 דער אין צדדים אלע םון װערעז באנענענט
ע. טרי ם  דער םון םאחןזטעהער די אינדו

אן ך האבען ױני  אוי־ אז עחןלעחרט, אוי
שאפטליכע די סער  באםיהוננען געםײנ

 אלע םיז ווערען געמאכט דארםען וואס
ע, דער אין םאקםארען סטרי  מאכט אינדו

אן די ‘  און אנשםרענגונגעז אײגענע ױני
סיזאן. דעם םאר ■לענער

ר ע ר ך האט קאנסיל אינדוסטריעל ״  אוי
סאלימם, אן די אז קא  נאכנעגע• חאם ױני

ע בען ג ײני שאמנרס, א  האלטען וואס דז
 םסע• » םון םארם א ליניבדוועגען אויןי

פ, לעטאז א ע וחנלכעז אין ש ײנינ בײ־ א  אר
ען םער ײנ  סעם־ םאכען פאר באשעםםיגט ז

ס ל א ט זעלכער דער איז און י ײ  די איז *
 קאנסיל איגדוסםריעל צו •רעועלעגיע

ס ט םעממנר טזאנ  און נעװארעז. צג
o קעגען vא דאס n זאגט װאס אגריסענט 

ע ם ױ או ג װ טאנםיל״םעכר די צו כעגעפיסס ן

 דעם אפגעלײסענם האט ײניאן די#
m  op ts\ אזא חאט זי אז ארקלארס, חאט 

 דזשור קײן *ו מנאבען נים •ריוזאלאגחנ
ר  •ריװילזד אואלסנ tא האלס וי tm מ
| ^q אינדוםםריע חנר «ז נאסאי » §»ר 
 געזוארען באשלאסאז זאגאר חוו m «ח

מז או אאנמאמאמ לאצסאד חנד ואיוי ע ג
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 דורך צוגעגעבען אויך האט קאנסיל דער
 האנ• די אז ארגוםענטען, אימענע זײגע
 דעם נאכקוםען װייעז באלעבאטים סיל

 דער װאס נאר אגריםענט. ?איעקטױוען
 דער אז איז: םאריאגגט האט קאנסיל

 בא־ זאל טשערסאן אוסאארטײאישער
 זײ געבען און אוםשטענדען די טראכטעז

 דורך רעייף צײטוױיליגעז סיעציפישען א
 װעגען פונקט דעם טון ראדיםיצירוגג א
 די אפלײגען דורן אדער שטונדען, 40 די
צײט. א אויןי שטונדען 40

 דער אז אנגעגעבען, האט קאנסיל דער
 גענוג האט סשערםאן אומיארטײאישער

 םראגע, אזא איז זיו ארײנצוםישען מאכם
 און נריװעגם א םון פראגעז אלע װײל

 אן װעגען אדער כאראהטער, ?אטילײגט
 דעם אין פונקט א םון אױםטײטשונג

 די צװישען םאר הומט װאם אגריםענט
 באלעבא־ או^די ױניאז די צדדים, בײדע
 דירעקט אגריםענט, דעם לויט דארןי, טים,

 ײעיען אױפנענומען אופדירעלןט אדעױ
טשערמאן. אוםפארטײאישען ניים

 אנגעװיזען אבער ׳האט טשערםאן ״דער
 אגרײ דעם אין ״קלאוז״ אנדער אן אויף

 אין םונקט יערער אז זאגט, װאס מענט,
 זוערען באהאנדעלט דארוי קאנטראקט דעם
 קאלעקטױוער דער און װערט זײן לויט

 זועל־ אױןי באזיס דער זייז זאל אגריםענט
 ארויסגעטרא״ קאנען זא< באשלוס א כען
 אגרי־ אינ׳ם ״קיאוז״ דער און װערען גען

 אפ־ םארײכטיג זעהר אלעמאל םוז םענט
װערען. געהיט

 שטונדען 40 די וועגען ױנקט ״דער
 אגרימענט דעם אין זאך נײע קײן ניט איז
 געװא־ אנגענומען םרײוױלע איז עס און
 דעם םון ענדע אין קאנסיל. דעם בײ רעז

 צדדים׳ בײדע האבען 1926 םון סטרײק
 א געשלאםען יױיאן, די און קאוגסיל דער

עס װעלכען אין קאנטראקט, םרײװי^יגען

 ־*םונדימ44 די אז געזאגט, קלאר ווערס
 און 42 צו וועחנן רעתצירט דארןי װאר

 דעם ןאױױ שטוגדען. 40 צו דערנאר
 ניס טשערםאן דער חאן •וניןט ?לארען
 ספע״ די אוז אויסטײטשונג. ?ײן מאכען

 םאר- קאנסיל דער זואס רעליף, ציםישע
װערען נאכגעגענען ניט קאן יצאנגט,

 נעםס דעפארםםקנפ אניםאציאנס כאאדד דזשןדנפ
אדנײט אר_דער6אױפסנײ װ

 םעקרעטער. בלײבט דעםביצער .b טשערםמן, ערװעהלט סוירטצםאן נ. בר
שער «לם ערװעהלט םאזור כען דעפארטםענט. אמעריקאן פון טענעח

 נױ דער םון םארברײטונגס־ארבײט די
 ?ומענ־ םאר׳ן כאארד דזשאינט יארהער

 װעחגז סאטפײן ארגאניזאציאנס דיגען
 לעצ־ אויפ׳ן םארטגעזעצט. געשםאק :אנץ
 באארר, דזיטאינט דער םון מיטינג טען

 איז ױני, טען20 דעם אװענט, מיטװאך
 אן אײנצושסעיען געװארען באשלאסען

 דעפארכד פראפאגאגדא אמאניזאציאנס
באארד. דזשאינט דער בײ מענט

 1םי םענעדזשער קױרצסאז, ג. ברודער
 אלס געװארען עלעקטעט איז ,9 לאקאל

 סעז־ מיט׳ן צוזאטען ער, און טיטערםאן,
 םראפאגאנדא־דעפארטםענט פון רעטאר

 דעבד ם. בר. אינטערנעשאנאי, דער םון
 געװארען באאויםטראגט זײנען ביצער,

 דיזען םון ארבײטס־פיאן אן פארצולעגען
 קוכיעגדען דעם צו דעפארטכיענט נעעם

באארד. דזשאינט פון מיטינג
 טע־ קאנסטרוקטװוער םאר םלענער די

 םאר* שוין זײנען ױניאן דער פון טיגסײט
 שטעהט יוניאן דער פון סאשין די עגדיגט,

 איצט, און ארבײט, דער פאר גרײט שוין
 ענערגישער באגײטער דער מיט צוזאםען

 טעט־נ־ אגיטאציאנס און פראםאגאנדע
 יד ערפילען קענען זיכער זײ װעלען קײט,

 די װאס אױםגאבעז ערנסטע און גרויסע
 סוםע;־• דעם בעת זײ םון ערװארט ױניאן
ארגאניזאציאנס־דרײװ. דיגען

 - וױנפינספע פאוהאנומו דרעסטײסערס
םדיױ דרעם װענען נאטליסע קאנװענשאן

 מרײד ״דרעם װעגען איגדוםטריע, דער אין םטרײק גענעראל & וועגען פראגען
 אינםערע• לאקאל םון פארשטארקונג פינאנציעלער װעגען און באארד״

מעםבער^ די שטארק םירען

 האט אװענד דאנערשטאג לעצטען
 םײ םעםבער א אםנעהאלטען 22 ̂לאקאל

 א•־ איז עס ויואו האיל, ברײעגט אין םינג
 בא״ םאלשטענדיגער א נעװארעז נענעבען

 האנװענשאן. באסםאגער דער םון ריכט
 מיטינג אונזער םון ערםאלג דעם געגען

 גאטירליכע די םאראייגיגט זיך האבעז
 טײװאלים. ערדישע די און עלעמענםען

 ביײ זון ברענענדער דער דורך ערשםע די
 א״ן 7 זײגער א מבול א מיט און טאג

 אבסטו־וה״ דער דורך לעצטע די און אווענד
 טאלעיאנטניקעס־קאםוניםטען די צימ״םון
 ביסעל א םאכען געפרובירט האבען וועלכע
 דער איז נאך דערצו האיל. לעבען טוםעל
 נאך נלײך געװארען פאררוםען םיטינג

 ארבײט סך f״p װי אזױ און ארבײט דער
 גע• האבען וועלכע די האבעז ניטא איז

 םון ?ומעז געםוזט מיטינג בײם זײן װאלט
 מיר האבען א/יעםען דעם טראץ הײם. דער
 א נראדע און םיטיננ א געהאט דאך

 אין און גײסט אין שעהן מיטינג. שעהנעם
האלטונג.
גאג״ דער םון באריכט אםיציעלער דער

 גע״ איבערגעגעבען איז דעלעגאציע צער
 סעס״ סםיעצמאז, דזש. בר. דורך װארען
 געםאכט איז פארזוך א לאהאל. םון רעטאר

 װיכ״ םעהר די איבערצוגעבען געװארען
 קאנװענשאן דער םון באשליםע טיגערע

 אונזערע וועאכע איז די איבערהױפט איז
 צװי־ םאראינטערעסירט. זיעען מעםבערס

 גע״ א )1 װעגען פראגע די דא איז די שען
 אינדוסטריע דרעם דער אין סטרײס נעראל

 באארד״, טרײד *דרעס צײטוױילינע א )2
 םאר׳ן באדען דעם צוגרײטעז זאל װעלכע

 אוועקצױ פלאן א )3 םםרײס, גענעראל
 אויוי אתאניזאציע יארקער גױ די שטעלען

 אויך זױ באדען םינאנציעאעז זיכערעז א
 גע• דעם םאר אםוניציע גויטינע די שאםעז

 חאט קאגווענשאן די םטרײק. ■לאנםען
 םעפר די צו רעסאםענדירען צו כאשלאםעז

 אפשסימוגג רעםעחננמם א תרך — בערס
 אינמער• דער םח םעםבער יע^נר אז —

 צום ארבײם םעג 3 שענקען זאל נעשאנאל
 אוכד אן )4 האסע, ױניאנס דער גונםמען

 דדעס־ אלע צו אםנעסטיע באגחנניצטע
 אױ םרײד אין ארביימען וועיכע םאכער
 םחנגעז *ו נעסקעבט, ניט חאצען וחניכע
 אצצ םיט ױגיאן דער אין כתםמרם וועחנן
 נים »ה םעמבערס׳י אלםזג פון רעבםע

 אינתםמרײ •אליגױשז^ זײערע אבסענתג
 און םיינומען געתלשאםסליכע אחנר עלע

n 4 דאם גלױבמטנן.  u r n וימדגםםע> 
כן קאגומגשא} דצר פון משליסע ײ וז

ג 99S9■:

 פון מאםענטען היצי;ע געװיסע געװארען
 םאר רעפערענדום די קאנװענשאן. דער

 אינטערגאציאנאיע די םון ערװעהיוננ די
 צױ ילאסאל אונזער װעלכע אין בעאמטע,

 גױ אנדערע מעהרסטע די סיט זאםען
 םאראיגטע־ געװען איז יאמאיעז, יארהער

 הײ א זײער ארויסנערוםען האט רעסירט,
 ניר אויסער יאקאיען די דעבאטע. ציגע
 םראםאזײ די נידערשטימם האבען יארק
 װידער־ער־ דעם װעגען םראנע די שאן.

 אד־ אינטערנעשאנאל דער םון װעהלונג
 אינדי־ און דירעקט האט מיניסטראציע

 געשאפען און צײט סך א פארנוםען רעקט
 געענדיגט שטימונג. געדריקטע א זײער
 צוםרידענ־ א אויױ איעס אבער זיך האט

 אײנשטימיגער דעד דורך אוםן שטעלענדען
 אדמי• אלטער דער פון וױדעחנרװעהלונג

 אלס שיעזינגער ברודער םיט ניסטראציע
װײס־פרעזידענט. עסזעקוטיװ

 א ארויסגערופעז האט דער׳/באריכט
 שטארקע די אפיילו דיססוסיע. םרײנדליכע
 םראגע רעםערענדום דער פון אנהענגער

 א אילסי אנגענוטען ^טשײדונג די האבען
 און געזעץ דער איצט איז וחנלכער םאקט

 אין גלויבען לײט ױניאן דיםציפלינירטע
 האנװענשאנס. םון באשליסע פינאלע די

 אויסגעדריקט האבעז טעםבערס אײגיגע
 דעב מיט צוםרידענהײט שטארקע זײער

 װעלכע קאנװענשאן, דער םון אויסגאנג
 קא;־ אלע םאראײניגען צו באװיזעז האט

אונזעי פון עלעםענטען םםרוקטױוע

 אנװע־ אויר זײנעז םיטינג דעם אויף
 האכ־ װײם־פרעזידענטען די נעװעז זענד
 םין זײנעז בײדע רײזבערג. און טאן

 גע״ אײננעלאדען ראבינאוױץ טשערמאן
 האבען און פצאטםארמע דער אויוי װארען

אויפנאמע. װאריםע א באקוםען
 מיטינג, דער זיך האט געזאגם וױ
 אונזערע װי באזוכט גוט אזוי ניט אבוואי
 א םיט אױסגעצײכענט םיםינגען, אנדערע

 ױגיאן טרײד אםת׳ע אן און גײםט רײכעז
שםימו^

 נאהענטער דער איז וועט 22 לאמול
 חנגעלע סון צײם די אנאגסירעז צוקוגפם
 צולי: זײנען װעלכע פדםיעען סעקשאן

 דזשענע- עטליכע רי און סאגוחננשאן דער
 גע- אפגעלעגט סיםינגעז םעםבער ר«ל

 צײמ. גינםטיגער םעהר « אויוי װארען
 םוזען ימיאז אונוער םון גצזזנצע די לוים
 גומ־י חנשאםענדאציעס ייז באשליםע »יע

פאר• מסכנרס די וון װירין נעחיממן mm* די

 כרר אויר איז םיטינג זעלבען אױם׳ן
 אלס געװארען ערװעהלט סאזער ב. דער

 אינדעיענדעכם אמעריקעז םון מענעדזשער
 אן איז םאזער כרודער דעפארטםענט.

 םעם״ א און ױניאן״טוער אקטיװער אלטער
 ברײטע די צוױשען .2 לאסא< אין בער

 אלס באסאנט ער איז קלאוסמאמור סאסען
 מענש. ענעמישער און אינטעלינענטער אן

 ער האט טעטיגקײט זײן םון משך אין
 ױניאךאמםעז. םארשײדענע םארנומעז

 סעק.״ דער געװען ער איז יאהר פאריגעז
 דזשאינם יאר<ןער נױ דער פון טרעזש.
באארד.

 לאק»ל םת רעזאלוציע טרויער
 יוםה פון טױט דעם װעגען ,2

.אראנדעסנ
 בא־ באארד עסזעסוטױו 2 לאסאל די

 כא• י• םון טויט פלוצלוגגעז דעם דויערט
 געווען איז באראנדעס ױםןי ראנדעס.
 טיטגלידער די בײ יאהרעז אלע באליבט

 קלאוס־ די ױניאן. סיאוקםאכער דער םון
 באראנחנס׳ ױסוי םיט או םיהלען, מאבער

 א זײעחנן םארלארען זײ האבען טויט
םרײנד.

 טרויער טיפען אין איז <אסאל אונזער
 אוג• םרײנד אונםאמעסליכען רעם נאך

באראנדעם. ױסןי זערען,
,2 לאק. פון באארד עקז.

םעגעדזשער. קאפלאן, כ.

 רעזאלו־ א אן נעמט 2 לאקאל
העקעל. ןנע גר. ןןועגע ציע
 בײ 2 לאקאל םון באארד עהז. די
 טען,12 דעם דזשון םיטינג, לעצטען איהר
 א םארעםענטליכען צו באשלאסען האט

 העקעל, ב. בר. צו באצוג אין רעזאלוציע
 םון און לאחאל פון םיטגליד אסטיװער אז

 אװעקגעפאהרעז איז וע<בער1 ױניאז, דער
 צו האליםארניא, אנדזשעלעס, <אס נאר

 םאױי העגען צו אום באשעםטיגונג זוכעז
:םאצגט װי אייז עס לאגע. זײן בעסערען
 עקז. דער פון מיטיגג לעצטען בײם

 העסעל ב. ברודער ערשינען איז באארד
 באארד עקז. דער סיט געזעגענט זיך און

 אנדזשע• לאס נאך אפ פאהרט ער װייל
 זומגן װעם ער װאו האליםארניא, לעס,

 זײן םארבעסערעז קענעז צו באשעםטיגונג
 סען ער אז ערסלערט, האט ער לאגע.

 געזעגעגט ער זואו פארלאזען ניט אונז
 קער־ ךער םון םיטגלידער די מיט ניט זיך

 אלגע־ דער םיט זיי דורך און פערשאםט
<א?אל. םון מעםבערשיפ מײנער
 טעטעעד א געווען איז העקעל בר.

 יאהרען. םילע םאר לאקאל םון מיטגליד
 אלגעםיי־ דער אין אקםיװ געװעז איז ער

 .פאר געסעמםט אימער האט ;ױניאן נער
 סיט• ברייטער דער פון אינטערעסען די

 אפערײטאר דעם םאר און גלידערשאםט
 מד ער איז צײט א םאר איבערהויםט.

 אויר און מעםבער באארד עסז. אן װען
אגענט. ביזנעס אלס געדינט

 זיר ער האט רעארגאניזאציע די זינט
 סא״ די נעגען קאסןי אין ארײנגעװארםעז

 האם און לעבען און לײב סיט מוגיםםען
 דער םאר ענערגיע פו<ע זײן געײידםעט

 ארגאנײ אוגזמר םון װידער־אויםבויאוננ
 רוא'• אינגאנצען כםעט איז װאם זאציע

 אױםגעשלאסענע די םון געװארען נירט
םיהרערשאםט.

חאםנוננ, וײ אױםגעדריסט האט ער
 ווע־ יוגיאז דער םוץ טוקר טעטיגע די אז

 ארבײם םיכטינא זײער םארטזעצעז יען
 עטאבלירט צוריפ וועט ױניאן אונזער ביז

 חאט ױ וואם םדרגח דער אויןי ווערען
 ארבײמאר• דשי אין פארנוכמן םריחער

 םון אינםאחגמנן די אז אווי באוועגוגג
 קענען שאפער די אין זאיעז מעםבערם די

זחנחנ?; םארטײדיגט פאיקאם
t די n. •איח'־ אוים דריפט באארז 

 אײ אוא םארליחמ םיר װאס באדויעחנן
 וחנל• םיטגליד, גאטרײאן און גאתאבעגאם

 דיגםם שעצצאחנ גאל״סטאט האט כער
 «ר־ איחם \ױנשט אח װגיאן, חנר פאר

מ אין פאלנ __אונטאתאסומ*!. ױיגע א
»

װנימ ומרסערס נארםענפ לײויס אינםערנעעןןנא? דער פון ארנאן *פיצימלער
PRICE 3 CENTS,1928 ױני, טער29 פרײטאגNew York, Friday, June 29, 1928V o l .  X  N o .  24.

t o t o  r a n פ פ גודםוומימ■ *י
 צענ־ אלע אין אינדוסטריע די און ױניאן דער פון לאנע דער װעגען באריכטעט זיגמאן םרעזידענט
 אין םיטואציע דרעס און ר,לאוק װעגען באריכטעט שלעזינגער וױיס־פרעזידענט — טערס.

שטעדט. זײערע ןװעגע רעפארטען ידענטעןוױיס־פרעז אנדערע — יאר̂ר נ״ו

אינװספרימ דרעם יאדסער נױ אין אינמרסױם סםױיה דזשענעראל 8
 זיך האט ױני, טען26 דעם םאנטאג,

 ערשםער דער אנגעחויבען םילאדעלםיא אין
 אונזעד םון מיטיגג םערטעיל־יעהרליכער

 דער ?ינ& באארד, עסזעקוטיװ דזשענעראל
 מיר בעת א\ן סאנװענשאן. באסטאנער

 דער גאך האלט צײלען, דאזיגע די שרײבען
 טרײד װיכטיגע זעהר םילע און אן, םיטעג

 דים־ נאך װערען םראגען ארגאניזאציאנס
הוטירט.

 איצטיגע די פוז אויםגאבע זזויפט די
 אםשנעלסטען אזוי װי איז באראטונגען

 איחר צו צוריסצוברענגען ױניאן אונזער
אמת, םעהיגקײט. האפםס םריהערדיגער

 םאלװירקליכונג דער םאר ליניען זזויפט די
 אנגעצײ־ שוין זײנעז אוי&גאבען דיזע םון

 קאנ־ באסטאגער דער םון געװארעז כענט
 זיײ אנװײזונגען דיזע <ויט און װענשאן,

 די געװאחגן אויסגעארבײט טאתע נען
 גרויסען קומענדיגען דעם םאר פלעגער

 םאר װעט װעלכער דרײװ, ארגאגיזאציאנס
 און אױסנעבעםערט צװעקעז פראסטישע

 איצטיגער דער םון װערען גוטגעהײםען
 די אײדער באאדר, דער םון סעשאן
 גרינדלאכער דער צו זיך נעמט ױניאן

 צו און שעפער סקעב אילע םון אויסראטוגג
ארבײ־ אונארגאניזירטע די ארגאניזירען

 גרױםען 8 צו גױט נאארד דזשאינם
פאר א&אראט ארגאניזאציאנם

ארנײט צנגמנסיומ
רק חונחורטער  »לע פון פראפארציאנעל צוזאםענגעשטעלט װערען װאלונטי

 —טרײבער. רכילות צו צו ניט םעהר זיך הערען םיטגלידער — לאקאלען.
ױלי. טען4 דעם נאך גלײך אנהויבען זיך װעט ארבײט ארגאניזאציאנם

 איז — ״ארגאגיזאציאנם־כאוואםגונג״
 באארד. דזשאינט םגן לאזונג דער איצט
 די וועט דזשולײ טען4 דעם נאך נלײך
 ארנאגיזאציאנם־ צו נעםען זיך ױניאן

 קײן םאר ױניאן דער װעט מען ארבײט.
 זי דרעםלעגדיג. איצט כאפעז ניט םאל
 די געביט. יעדען אויף טעטיג זײז װעט
 װאס שאפ?עם, און שעפער אינסײד פילע

 לעצטען זינט אנגעילאדיעט זיר האבען
 אנהױב כײם גלײך איצט, ײעלען סטרײ^

 אר־ אן םון וועדען באםאלען סעזאז, םון
 ארגאניזירט װעלען און ױגיאז־לײט מעע

 אונטער ווערען געשטעלט און װערעז
ױניאז־האנטראל.

 דאזינער דער אין שריט ערשטער דער
 דער־ געװארען געמאכט שויז איז ארבײט

 דעד געװארן ארגאניזירט ס׳איז װאס םיט
 דא״ דער אמאניזאציאנס־דעפארטמענם.

םיט כיזי איצט איז דעפארטמענט זיגער

Dםארצײכניש אינהאלם
.24 נוםער ,גערעכטינקײט״

 םפיל״ דוש. — דרעסםײקערס די .3 זײט
 סוירמצ״ נ. — ס לאקאל ■ון סיעס ;מןןן

. מאז•
 ישודיז״ ב• — אמיסעז בריןי, .4 זײט

 קאבאהאוו. ם. און גיטלין
 — *ײ• ךער «ון יראבלעטען ױגיאן .5 זײט
D• רבײנהני חןר ליח•5 װען ;הורינסקי*

• ז. — ר ת חי  װ
ט ײ  עדיסארועלם. .6 ז
אנד דער .7 ?ייט  בעדפארדער די •ון אוי»ו«

. דעסביצער. «. <»- ײעבער
ט ײ  אויסלאנד אין געם• אונזעיע וואס .8 ז
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 בלײ א. — (עסקיז) גילד
ײ). מו . ׳ (

מו די •אי *MvyriMftm *r .10 זײט לן

 מא״ 300 םון ?אםיטעס צוזאםענשטעלען
 גלײכער א אין ?ומען וועלכע ,6לונטיר

 גלײר און לא?אל, יעדעז םון פראפארציע
ליי טען4 דעם נאך שו ע\ דז ל ע  דאזינע רי װ

ך ?אםיטעס  שע־ די ארום ארויםלאזען זי
או דיסטריקט דעם אין •ער  װערען עס װ

 זועלעז און דרעסעם און ?לאו?ס געטאכט
פ ניט־ארגאניזירטען יעדען «  אי| דוםען ש

אן. דער ' ױני
ט ארבײטען װעלען ?אמיטעס די  לוי

 פלאן, און סיסטעם אױסגעארבײטען אז
ע איז װאס ט מאל אײניג ארבײ םגע  גע־ אוי

ײ װארען ט די ב אינ ש  לא״ און באארד דז
טינג. מענעדזשערס ?אל  נאר כלא? םי

ט וועט שאפ נאך שאפ בלא?, אניזיר  ארג
 א אונטער זוערען געשטעלט און װערען

ך שטרעננען א ב יעדער אנטראל.pױני ע ל  ם
אן די אז אויסגעפינען, וועט שאפ  ױגי

ט באזיצט טיגעז’ דעם איצ  אר־ צו כח גוי
 םאר ?אםױ א אנםיזזרען און גאניזירען

אן, אן םאר ארגאניזאצי  באדינגונגען, ױני
 װעלען דרעס־םאכער און ?לאױד די און

 מען װען יאהר פאר די אז אײנזעהן,
ך האט  םינסטער־ דער אין באװאויגעז זי
ש, ט גע?עטםט און געבלאנדזשעט ני  םי

עז שאטענס שװארצע ױנ  פאר־ צו אז ה
ען. שװינד

 ארגאניזא״ די האט םארטשריט סך א
 יאחר, לעצטען געטאכט ציאנם־ארבײט

 פארדאפעלט ארבײט די וועט איצט אבער
 לאזונג די און װערען, פארשטאר?ט און
 זיך ״באוואםאגען באארד דזשאינט םון

 א וחנרען וועם ארגאניזאציע!״ םיט
ױניאז־לעגען. דעם אין וױר?ליכ?ייט

 ארגא״ דער אין חעלפען וועט םך א
 װאס אײנעסײט, די ניזאציאנס־ארבײט

 ױניאז, דער םון רײחען די אין זזערשט
 םעםבערם, די פון םאראל די אױך און

 שך א יאחר לאצמען דעם דורך איז וואס
 דערחויבען ווערט און געװאחנן דערחויבען

 םאסעז די טא^ צו טאנ פון םעחר אלץ
 צו צו ניט םעחר שױן איצם דף חאראז

t«p זעחנן זײ אגיטאצי^ םאלשע שום> 
 א טיט םארקעמ אין דבורים r*< אויס

אויוי m בײםעגחנן א טיט שםיימל,

אינדוסטריע. דער םון טײלען אלע אין טער
אפשאצונג, זיגמאג׳ס פרעזידענט לױט

 אפגעכען םיל זיך באארד איצטיגע די װעט
 אינ״ דרעס דער פון םראבלעם דעם סיט

 אנרי• דער װאו יאר?, נױ םון דוסטריע
 יאחר. הײנטיגען סוף זיר ענדיגט מענט

 די אין אגםאנגען באלד װעט ױניאן די
 ארגאני־ אנגעשטרענגטען אן שעפער דרעס

 דעד וױ שנעל אזוי ?אםפײן, זאציאנס
 די און אונטערחסעז גאר דך זועט סיזאן

 און אויסארבײטען דארםעז װעט באארד
דאצו. םיטלע ?אמםם נױטיגע די שאםען

 דער װעגען אלגעםײן איז רעדעגדיג
 ער־ זיגמאן פרעזיחגנט האט לאגע, <זל*(ס

 אינדוסטריע םוט און ?לאו? די אז ?לערט,
 זיך אין טראגט םאםענט איצטיגען בײם

 צורי??ערעז םון נײנונג געםעהרליכע די
 כלױז אז און סיסטעם, סװעטינג זיױצום

 םין אנשטרענגונג גרויסער דער דאנ? א
 םארגאנגענהײט חגר אין איז ױניאז דער

 גע־ דיזער םון םארהינדערען צו נעלוננען
 אױך, נצויבט זיגמאז פרעזידענם םאהר.

 דזשא־ די באאײנפלוסען לעצטענס אז
 סװעט די םון װאו?ס דעם װידער בערס

 באשעםטיגען ךןשאב^רם די שעםער.
 זײע״ אין םאכערס סעטפעל איז ?אטערס

 םאנױ הדעות לכל זײנען און פלעצער רע
 או אבער זיך זאנעז זײ םע?טשורערם.

 מאנו־ א װאס םארםליכטונגען, די םון
 דער און דורכםיהרעז, דאחי םע?טשורער

 דארום װעט םיטינג באארד איצטיגער
 דיזען אזוי \וי באטראכטען דארםען זיר

אײ־ זײן װעט דאם אפצושאםען. איבעל
)2 ז״מ אװןי (שלום

 פארדענפינפן יעדע
 זיפ ״חמרמגידמן״

 אימפארשעל צוס געחפ
פשערםאן

 געדול־ וועט דיםקריםיגײשאן ^ײנע
 »«ל יעדען אין — וועחןן. דעט
 איו װאם »לעס טאז ױני#ן די װעט

 ױניאן די »#רטײדיגען «װ םעגליך
מיטגלידער.

 זזפט װ*ם םירמע, וועלכע אימענד
 איצ• חגם אין ארבײטער דיםטשארדזשט

 םע• ױניאן םאר ^ריאתאניזײשאז״ טיגען
 חני סון װערעז געצװאונגען װעט טיג?ײט,

 אזעלמנ םאר חשבון א אפצוגעכען יוניאן
 די חאנדלוגגען. אובםאראנטװאראליכע

פארשװײגעז• ניט דכער דאס וועט ױניאן
 דזשאינט םון נאגלער מעגעדזשער

 ארױסנע• מאי ענדע נאך חאט באארד
 וועלמנ טשערלײט, די צו בריןי א שי?ט

 נאריכטען צו אויםגעםאדערט ח*ם ער
 אח #דיסטשארדזש־?ײס יעדער וועגען
 וועם שאפ־טשערםאן א װאס ,d״p יעחנ

 יוגיאד א װאו אםיס, איז אדײנבחגננען
 צוליב געזואחנן דיםטשארדזשט איז מאן

 וחנ• אונטערזוכט וועט ױניאן״טעטיג^ט,
 Djn םארטײדימז וועט ױגיאן די און רען

 ארונטעתמשי?ם איז זואס ױניאדםיטגליד
ױניאךטעטיג?ײט. צוליכ געװאחנן
 נאארד• דזשאינט לעצטען דעם אויוי

 םענעדזשאר דזשענעראל חאט םיטינג
 דים״ דער וועגען גאריכםעט נאגלער

 ׳ ארבײמער צאחל די אז טשארדזש״פראגע,
 איו געיואחנז ארונטעתעשי?ם זײנען װאס
 פאקם, א עם איו דאך גרויםע. קײן גיט
 אסםיװסטע אונז׳ערע טון צאהל א אז

 דעם. צוליב געליטען האבעז מיטגלידער
 יעחו אויפנעםעז אצינד זועט ױניאן די

 דים״ אלס ארויס זין צייגט װעלמנ ?ײס,
 איז ױניאךטעטיג?ײט צוליב ?ריםינײשאז

 דעם םאר םארברענגען זעלבע די װעט
 יעדען אין טשערםאן. אוםפארטײאישעז

 מעגליכעם אלעם טאז ױניאן די זועם פאל
םיטגלידער. די םארטײדיגען צו

 טיכטיג שה נאגלער מענפדזשער דער
w מיט פארנומען i ארבײט אארדנ נט

 קאנ• —םאראנטשיק. און פריד תאםינםקי, םירםע דער בײ ערםאלג כאריכטעט
 ורעט פראבלעםען אינדוםטריעלע װעגען אםאסיאײשאנס די םיט םערענץ

 װארענט שלעזינגער װײס־פרעדדענט — ווערען. אםגעחאלטען גיכען אין
 טאלראנץ־ זאגענאנטער דער םון םארלױםדונגן פון קאםפײן דעם .געגען

 מיט םארלױםדונגען די אױף ענטפערען דארםען םיטגלידער — גרופע.
פאראכטוננ.

 דער פון טיטינג לעצטען דעם אויןי
 נײ־ער־ דער שױן האט באארד דזשאעט
 םון םענעדזשער דזשענעראל וחןהלטער
 בא־ נאגלער, צרודער באארד, דזשאינט
 אר־ געגענװערטיגער דער װעגעז ריכטעט

 פלענער וױיטערדיגע די װענען און בײט
 באארד־ דזשאינט דער םון ארבײט םון

םאשינערי.
 באריכטעט, זזאט נאנלער ברודער <וי

 אלס אמט דעם איבערגענוםען ער האט
 דעם מאנםאג, מענעדזשער, דזשענעראל

 גע־ גלײך זיך אאט ער און דזשון, טען18
 םאשינערי נוימיגע די אתאניזירען גוםען

ארבײט. באארד דזשאיגט טאן און
או, לעצםאר םון םארלױוי אין  — װ

ר םענעדזשער האט צ ל ג ט, גי ע ט אריכ  — ג
אן די חאט נ גרויםעז א געחאם ױני  1אי זי
ס דער ם?י, םירםע דער םון קײ םינ א  םריד ק
שניס. אוז טע די םאראם  געוחנן איז פיר

ד א הנלי  סאונ• איגדאסםריעל דעם פון םי
מ די איז לעצטענס אבאר סיל, כ  גע״ פיר

ר חאט איז דזשאבעד א ווארען י  אנגע• ז
ם דאר אן שלאסאן צר ב א ש ײ ת טייי א ס  א

אן די שאן.  די אז ארפאחחנז, חאם ױני
שצפסיגם פירסא םפצי בא ע די סאםנרס. ט

 געװארען םארגעבראכט דאן איז ?ײם
 טשערםאז, אוםפארטײאישען דעם םאר
 אז אנטשײדען, האם טשערםאן דער און
 ניט מאנוםע?טשורער, א איז םירםע די

 צר גלײך דארום מוז און דזשאבער, ?ײן
 אר• םריחערדיגע איהרע אלע רי?נעםען
 אגטזאגט זיך האט פירםע די בײטער.

 דעריכער איז און באשלום דעם םאלגען ץו
 דורך סמרײ?. אין געװארעז ער?לערט

 געצװאוננען םירמע די איז סטרײ? דעם
 מים םארהאנדלונגען אנצוהויבען געװארען

 אז זײנען, אױסזיכמעז די און ױניאן דער
 ארזיםגענוםען צוריס וחגלען ארבײטער די

ארבײט. דער צו ווערען
 ברודער אזיך חאט אנדערעס צזױשען

 בארד דזשאינט די אז באריכטעם, נאגלער
 האט אח ארבײט םיט םארװארםעז איז
 אויסםארשונג, גרינדליכער א נאר זיר,

 אע• אה אםעוײסען די אז איבערצײגם,
 םאר• וועיבע דעפארםםענטס, דעפענדענם

 אין שעפער צאחל נרעםטע n טרעטען
 נע• גיט חאבען סלאו?־אינדוםמריע, דער
 דא• האט ער אח אײדזשענטס ביזנעס נונ

כת־ אװ כאארד דער פון פארלאעט רום
)12 וײ« אויןי (אלופ
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«>i y  . i p o n n  i n t רויסגע-9 חאם 

y״v ?עצטצ h אז גראכס, o| ען ע  א זי
ך דדאאנסרס סך ײ תן, ר א װ א ל ג ױי i ו y i 

v n a  a r r i ם אי p ח a אײן ly o p y n און 
f n f Q n r m ך t אויס׳ן זי u r n םון 

ד. קאום ״ i םוי y סראק־ א נצםאכט חאם 
t o m ,;אז םאחשיא l y c a r y i  o y 
i r w א y ? y ’ y y o o םוײיד באאח־* ״

" i ג y p i O ’  v j  i n שאיגט  בסארד, דז
אי װאס to צו חאב^ ז o ט  םראגען טי

ד.1ם דחנס •ון  װי יג1םאנצנ1דצ ײ
נ םי o טי y ער א איז מ תי א  ארגאני־ ענ

װ ?אןױסנס ײ ד o איז ד y n  i n אינ־ 
y n o o n, חאם j i y o n n  i n n o םאר־ 

w n a r ײן  באריכט עסאגםעז1אינטע ז
ם i נד n ,װ אזא אז חאסנונג ײ ר  וועט ד

ד אי ט ב חו־ סי ע מנ i ת n y i i, אז און i y 
ם מ ט ו ם םי מ א  רדצס־ n אויםלעבען ב

אן. סייקערס ײני
ט נ ת י ז ^ - ס י ױ מ ו ע  האט גרינב

ט  אינטצרעסאנםען to אחיעגעבראכ
o וועגען אתסט n םינג  טאקיננ און ■לי
ד. תי i װי •ונסם ס n עםברoיnרי 
 ק<אוק אלע סאר או־בײט וואס סרײד,

n דדעס איז o  i y o y r איז יאר?, גױ i n 
ד1ם א^יםיגג  סאר באהייצםסי־םרײד א ײ
ט אוגזעחנ יי סן. חו םוײ ס ת o אינ y  i y i־ 

י ר ן ח י ד1ט ^ iy איז ײ a o לעצטסנס 
P i o o r ,^ל גססאיצ ױי  און סיציטינג ו
ly םאקינג o y n ען ם מו א o פ n עחפטען 

o y  . n p• איז ^ א־ ןװ 1^ײכםע פי ת  ס
י ניזידסן i, טססינג און סליטינג ר y o y r 

ל ײ ץ ם סענען ױי \ ען ני איפ ט ױ םון אנ  נ
ײ — יארק ו 1םוזס ז י o אין גסםינסז ז y i 

p פון 1געגסנ i** p  h און o y n ,סןעסער 
ty ויען און — o ײ זאיל םיג1 ז כ  ארגא־ י

i n ’ P j, ט אי o מסן וו n  n i n באקוטעז 
t א n o o o y o קילסוק י1 1איבע סאנםר^י 

i איז y o y r  o m. י אז ר ט ױגי אי  װ
 סטאסע; צו ססגיליכקײם א נעחאט דאז

ײ םינג \ ט1א םויי ײ  ױניא• נאן אויוי נ
o און קאאוסס y o n i, אנ וריגבערג האם 

גסוױזסן.
n ם באריכםמה א אסנענס־ זײנןנן וו

ז t מ n i p i w אויוי i n מער1דיסטאנ 
i n  n »  I9H D אל מגעי א iv דז o ip y t p y 

ארוי, א o נ n y  tyo^ n ג םי כ  באװיזען מ
ו ס9י1 א ס א • o אי־אבילעםעז וױכםינ y 

yy n y o r אר אז אונזסר א  װאס און װני
»ר סן און גרויססן • א ם װוײג ח א y- פ o 

אן די סמקײםס־ינאבים  מאר האט ױני
T t חו o סוז אנסוױסאזננ די 49א n 

D i m ד ריי ק ס ת די א מ אנ ם, א ם גי י ו  י
y די ״ y a a m o יוניאז די און ,m y o n o o 

י י מ ד גין ס א יי ײ ק כ סניי ײ *ו ס נ א ת  א
i r w ר י ם נ י ו י א ײ און או־גײמסר ו בי  אוי
 װאלםסן װאס ײגיאנס, איו סידןן סמר

ק חי א א ו א י י י pra»^on א y a n 1אוגזא 
u *יי n p ג ח ת מ ני א ת  קלזד • m א

ז םאס נאזיסר T דאס אי n ג סי ב ד די ה  ו
ן נ סז דאר נ ם מ ר א א פ רי ס ס דו נ ד און יי ן

ם מ קלײדז א ^1א ס או סיקלן  עס װ
ן ו ט י י ג ו אד, אםסריקאנאר ס ק מ סייר ^ א  וז

א m אס ו i ס y n r מ «ז ח גיוי א ת  ;א
l y n y n y i תג תנג אי א y אנ in *סיס 

א ^ג סו ײ כ ד to אאז א o 
. ס נ מ ו ) . ו ן ת ר ני ס דו א

«9 pד א

ך,  אין מאן1י1ם םאלי כאוױזסן חאט ל*
או ׳שישאגא, ט האט זי װ ר אגיזי ת  א א

9 f y o y o io pך אס ר ק. ס ח ױי ם  און ס
o i y i, או o װ y אדנאני־ צו ססגיציך איז 

י o אײן אן1ז u r איז iy o ' t מעגליך אויך 
אגיזי1א צו i ^1ג y o y r  y i y i i y o.

i 1 1אוי nצונג 1יגצ1ינסטאג  האט זי
 יכטען1בא דײ ^טyחyאויסג 11נאא ד♦

o' פון ” i i  y ; y־i y o ; y i n n o, הא• װאס 
ט מאנטאג כען מ  צום קוסצן געקענט ני

i^ א ווארם. n : y i y o r : n , i o יכם1#ב 
i האט n i i o  iyoy> y;oo װע־ האיצססק 

שטאג גצן  *n *אוכד^וױטאון״ םון 1צי
iy און סאו־טמסנט o ia  i n  p c •פאויװאל 

נ: םי אונזצר אין טו הויז. מני
ט ^ גזי ח א ־ ס ױי i חערי ו y i : m i,

1 i n  p c  l y o n p y oט  ,11באא דפאינ
ױ י1 אז סט1געםסל האט i' נ y p i o י1א 

ך גספינט גאניזאציס t א אין זי y o p ' i iy a 
סן ^ צי אנ o אז און צרפטאגד פינ y o y םוז 

y געםאז y iy ii 1 צו in y o y a i« Dיא<ע. י
 גס־ האט דובינסקי סנט1סזי1וױיס־ס

o y i^ y o ײן וועגען  אין באטײיליגונג ז
i y i םון ארבײט i y i אן ט ױגי ײ i ז y i 

i n  toayn , t o r j y iu y p 1אינטענסיװע 
o אין טעטיגקײט y i יאקאי^ 01פאטצ 

i װצלכסז סון ,10 y איז l y r r i y a y o, 
עז1בא1םא י1 ײעגען און טוננ  װעילכע ײ

אי ס א o 1םא םאכם 10 י n אלגעםײנעם 
ס אנ צי א אניז ת סאסאײן. א
 בא־ האם 1גינגאל סנט1װײס*סדצזי

ױ 1ײנסאוט־םאכס1 יyyaym 1 יכםסם1  י
אז ױ איז ני y ?,1יא נ ^ y i i איז ■r 'o p K o 

o i n j i i ט.1אר־גאניזי אצענם1י i n 
ך סנדײגט יםענט1אג ױ י1 אוז באלד זי  י

אז ם איז ני מי א p א 1םא ב " i o o, אויב 
אי אט1 ך ז סז זי ח ױ סו חי ם־ םאר א  נוי

תדעוי האם — ווסנוײג i 1גינגאל ב y 
י i ם.10? y אויך האם o ^ n y v in װס־ 

y א גען o i ' c ״ביג Mt n n * i o, ווסלכס 
ױ ־םרן אנםלאםסז איז  ־y< און ?1יא נ

i בײ סאנם n אז o 1 ױני n i 'p y o, ' 
אן i וואס  1םא האיטסן1פא וזאם ױני

o סכען1ב n ם י1 יםסנם.1•אג  איז ?יי
o איז געגאנגצן n y p אז י1 און  האם ױני

נסוואונסן. 1איה
ס־ , ט10װײ ^ י ז טאניני צ  בא־ האט אנ

o אז ריכטעט, y ך װעט  א ען1ע1םא זי
ס־א1א מאסע ט1גאגיזאציאנ ײ o אין ב y n 

ה ײ ר D ט i n : i r y o מען  איטאליע־ י1 צװי
W 'z ע1א ט ײ i .1ב y אז געזאנט, האט 

i װעלכעז םון ,89 לא?אל y םע• איז 
y j׳i y r n, ט1ג ך ײ t אז 1םא זי y n : i y : y 

קאמסײן•
D " i i־i y : r T i ' p  o : y i ' ? n o, טא- םון 

o האט אנטא,1 y i^ y o y a װעגען i y i 
טpטיגyט נײער  ?אמוניסטען די פון ײ

y איז t n  . n y : y p ען סאםוניסטען  זײנ
ע ען1גע־ווא םלוצצונג ם תי ט1-פאםw ג א  ז׳*yי

y שון iy j y p. ײ טי ז ײ י1 אז עז,1אגי  א
ר זאלען בײטער 1א זי iס  אינ־ די פון זyי

ך און סםײטס די םון מעתעשאנאלס  זי
i אז אנשליסען n ארגא״ 1נאציא:אלע 

צי א y שיז yניז iy : y p, בא־ ם1װע וועלכע 
ע אז 1םא טדאכט צי אזי y י1 װאס אפ i־ 

אז און א?ציא:ערעז l ױני y D y ic האבען 
 אםת׳ע די עכען1צוב צו אום ינדעט1גע;

ע ט ס. לy:זדטאנ1אי: אנ ױני
ס־פ p עזידענם1װײ c  , m y i p באס־

ט1בא האט טאן, כ o »ז ט,yי y ם1ע1םא 
ך ט ארגאניזאצי-אנס םיל זי ײ חנ  אין א

i y ? ' i .ם אד ם o מ y י איזyט  -ya נסyצ
v : : t\ צו y  iy : 'i iy aםלאכ— i y & y r  y 

i םון סײנעם y B y r  y n א נאך .P 'i d d 
o i ^ c  o y ר ר זי ס־ אוי אנ צי א אניז ת  א

ט1< ײ o די אין ב ^ r אוץ rטyטלאר 
ם1א D האט באסטאן, ו ^ ty a  i y. די 

אז  צו בא׳טלאס^ לעצסענם האםו ױגי
ען פ ^ iD ווזןמןר י1 ה D״D iy p ױ םון  נ

n ^ c i y o ם .1דאלא ם1הונדע םי
i וועגעז n איז באשמאז איז ל*נע 

ך i א אננעקוסמן אוי y ' i o ײ םון אני  ארנ
i y t .פאליאסאף. סאל i y האט i y 

d i j ^ p, ײז אז אנ ז ט מ צו ד פ ^נ  א איז 1נ
ly o o y ^ r  in y t איז i y האם ,tyoynya 

ty איהם זא< םען אז ’ ' iD « o םון i y i 
ט1א ײ i ביז ב y װעט y :y p| ך צו  זי

ty o iP•
i <וײם y > i r i p  o j j r v t m r חאם 

ם ^ ע מ ע y וחננסז ג w r j M a i *  i n אין 
אן רי קלײולאנד. ך געפינט מני  1דא זי

ty o טאנד. נוטע) א אין מ i צו y האם 
ך  םאגאם נעקסטען אז {עכתלרעס, אוי
o אויםאהלסן זyאנםאנג םסז וועט y a y* 

נ •^איססנט  הא־ װאס די צו גםnוrאי
ם בסן ם.1א נסנוג גסהאט ני ײ ײ די ב װי  צ
ן ה או נ ײ1א די וחנלען דדסולײ אין װ  בי

i y o ץי o אויםצאחלסז או n 1דאלא 
o p y o די פאוי n a y p ' ' i o o ם,1םאיגס
ס  בורסלאסצן. האט סאנ<וצנ^אן די װא

אן די מי ם י ר ה ד •י ײז אוי ס א ^ ו מ נ י  א
ײ » m ,ס סניוי ס i דזךן• ס n אן״ ױגי

ס לאיוי לײבןור תנ *ו קאםסאגי״. אע
o a n ' i n o - o ^ n ,ס איי י?א•9 םון בי

אן י1 אז באריכטעס, חאס נא,  איז ױני
ענ טען1א1 ט מ אי  ?אםו״ די פון י1פ יג1ם

i ז.yגיסט y ך חאט ט1גצסצל אוי  װע־ צ
n  \m ^ט קאגפערענצ p י1 מי yD iJ9D• 

o i y u r o צ נ l 40 לי 1אי y i i i o r אר־ 
ם ײ i- רyקאגאזr י1 װאך. א כ r o p y o i j « o 

o i y i ך חאבען ד י1 אויןי קו?ט1פא זי י  נ
iy אז ^םא^ערטyג חאבען און יארקען o זאל 

n 40 די אסאײגצן y r, אן די 1אבצ  ױני
lyT האט ’ i iy a p ' i iy  a y. װי עם1גאכ 

yטלאכp yאנyDרyצ i*5 זyנ y ^  yyj^r־ 
t; זyט n v n y, אין yo * yn י ^  ענט1ס

ך האט זיגמאן  י1 איז באטײליגט, זי
40*y : i J i o r ס־װאך ט  אין ארײן ארבײ

l y o iy c  o n  o o k i p .מין דז
ס תי ט ג ײ מ? א ר?ז ע ם ם ױ ־ איז א נ א ^  ג

yyp ^ א ו ז ע i ג y i יא גױy p1ארגאנײ ר 
ly זאציע, jy n באריכ־ האט עס װעלכער 

i טעט i״D j n , T y ia * o ,װעל־ שלעזיננער 
iy o ט האט הל ע ^צ ײ y»^ ד חי א מ נ ײ  א

o y i  yyavn iy o אנ ט ע ױ אין 1צו ק.1יא נ
ט i זינ y מ איז ל ײ אויוי ען1געװא ^

i n באסטאנער l^rajma^p, — &חא 
o^tya iy, — אױסנססוסען איחם איז

^jy צו טאג iyo^n זויכטימ -yow 
y1נצyז yjprn«D jy:yii ענעים. ױגיאז 
iy חאט ty3'i3^oiy o n  o ^ o in 

 און הויז א1אסע מאגהעטען אין םיטינג
yyayn גוט זײןy קלאוק די אויוי ?ונג1װי 

^iy .ly און ooyn ג האטn yװע־ ^ט 
1 yyjי jyiyo^p^ 1פא זייבען װאס 

lyoipy; ןײ װסנען באלעבאטים וײ םיט 
y׳nyr־40 n און אתנײטס־װאו ty:yn 
iy םון זיג i אין ױניאז iy r i אגע.1ם 
iy אױך חאט yayn D^iyviyiנייע 1 ן 

 רypיאר נױ oyi אין אראנדדממענטס
o:yovy װאס ,1באאי דזשאינט  ̂ iyj"t 
^ן געםאכט װ ע  tyiayoip oyi םאר ג

 nun 1םא און יװ11אמאניזאציאנס״
^iyiy םעטיגהײט. ױגיאן

 װיכטיגע yiyi^ פילע און יזע1
iy:»iD, ער1ברו װאס lyarty^r האם 

o םון זײנסן םארגסבראכט, n •באארז 
 •piyocPK מיט נעײא^ רטyהyאויסג

 ינסםאג-1 י1 איז o'oiyi און זאםקײם,
y:'i געװארען. ג^יאסען זיצונג

ץ פי מ א ק און ק ײ ר ט ט ס ר םי ר א ד ר אינ א ר פ ע ױ ד ר נ ע ק ר א ס י ע ר ד
ע. רי ט ם דו אינ

iy אויף i םון ססשאן 1יגע1םיםװאכ 
iy i חמענעראל ipoipyrpy איז באאײ 

Di'o»on גסװארען n יאנע ספ^עלע 
 איז Dy און 1ײ1ט pyn אין הער׳מם װאס

 אין הזנרפם עס אז געװארעז, אחיסגעזאגט
v n o  Dyn o n א n  yD'^pnrא־1מא 

 טאזyג 11בא פיוז עטװאס אז און ליזאציע
>iyiin, ־1?אנ אײנצוםיהח^ויוגיאן י1כ 

 האט y'Dipon די .lyeyr י1 אין שאנס
o װײס װאס באשטעטיגם, אויך :n ,TnE 

 בא־ זײן אין געזאנם i'ir חאט רײזבצרג
Dim i אז יכט,1 n סך א איצט איז 1טרײ 
;iyDyi װי iy i ?בא־ און םרײר, קלאו 

yrדי אז אח בײםער1א 1מעה םי< םטיגט 
iyדאזיג די אין ?אנריעאנס iy r  oyn y׳ 

 nyey^ די אין װי iy:iy סך א נאך זײנען
.1טרײ ?לאו? □yi פון

 וחןס אין יכמננט1 אג iyi װי אזוי
 חדשים, pc 6 םשך איז זי עגדינט 1םרײ
 1באאד וםיװpyקזy >«iy:yrri די האם

i צו צוצוטר^גן גיײך באמלאסצן n 
 ־yayrn א םאר בײט1א ײטונגס1פארבא

o איז ײס1סם אל1 n i ה  האט און טױי
 באשטי^ן צו בא^אסען pyiiv |y?'i צו
^ א ט מי א o לכעyװ ? y n א^ם^yײ1א ז  בי

vo\ סיט צוזאיםען in a o o n i  i n ױניאן 
 yD«D» צוזא^ן זײ מיט און ?1יא נױ איז
סטרײ?. ׳ן1ם* פארב^ײםונגען די

oy ג באשלאסזגן אויך איזyװאnצו ז 
 קאסםײנם vישnv:v אוז yויס1ג זy1פיה
 גאנצען oyi און אגאpיr באסטאז, איז

באשיא־ האם באארד די וחגסט. מיד^

ט אינ ש ד דז ר א א  ארגאניזיירט ב
ױםע ע גר ט מי א  פון ק

ע ־ ל ם א ל א ק א ל

לוס )1 זײ« n• ̂ו
o n װאס ״כאװײרים״ די סון
 yrנטאםיyהאט די כראכטyארײננ זyהאב
 אין אל1סנגסמעריײםא1 די אוז א<1מא

iy י1 i''i םון iy i 1בײם1א yבאװy.גונג 
 שכם־ די :םypרn האבעז oiyipyo די

lyiiyi און 1בלבולים־^םי^ די און 
m>,n^  אונ־ אויס ניט סאכם ״iyo,,־

 זיך זאי^ זײ yPDKD א 1םא װאס רyט
םאדצטעלען. גיט איצט
 1א דעד איז lyc^yi אויך וחנט סך א

 אינ* םאדשידענע די בײט1גאניזאציאנס־א
 1yמיטגלי^ זyמאס װאס ŷמ»צי1םא

 אתאניזא״ oyi אין םרײױיליג ברענ*ע\
 אינםrדז אין און נטyפארטםyציאנס־^

 ypטא איז yכיאצי1אינפא י1 .11באא
n y i ,1אינםא מעהר װאס און נויטיג 

i y ^  oy Dy'V«o גyײ בראכטy1yװאפ ̂ז 
i n  n y o אתאניזאציאנס D3yt^n«»n 

 lyiy'םון 1yטpא1כא oyi םון װיסעז זתט
 גריננער אלץ שא־פ, זyאתאניזירט ניט

i םיט אנצוגאחן זײז <ועט n אמאניזא־ 
iy: אין גאר איז ציאנס־אתניימ, r, איז 

W ארום, צײט צער1תי א tv^yi 1מי 
̂ 1םיםגלי י1 צו lyooiKi ty:yp 1זיכע

i םין ir w o m r *  iy i אויף ארבײט Dyi
ט. ^ ג ־ ס נ א צי א ניז א מ א

i n םון אתאנײזער oyi אתאניזא־ 
ם^פא אנ in זײז ovu טמזגגט1צי n o .ה 

t ic און laoiyro i n םון iy i א־? 
in n o  yo'D צמאן,1סוי iyr?iy:yo םוז 

ל א א? .9 י

iyo צו jyp'r א yo'D*p y^y^yeD 1םא 
iyi און באסםאן אין ארבײם ?אמפײן 
 תאט וחןסם, בוירעל די םםyטרyאנב װאס

D אינסטרואידט 1באאר די Jn 'tn c 
 יזען1 איז טור א מאכען צו זיגםאן מאריס
ijy;ya ען1אראנזשי און ^»y םארב^־ײײ 
 נסשלאסע״ oyi פאר |yo''proyo טונגס

oyj ײװ.11 ארגאניזאציאנס
iy2iy? oyi 1לײבא אין איז אוהגנד 

lon iy א זyומpyג1פא אינסטיטום jiy r,־ 
iy r באנypבאסטא־ די םצד ם1אראנזשי ט 

in 'i 3  iyj לכבוז־ oyi תשענסתוי yrpy־ 
 זyהאכ pypj«o אינ׳ם .11באא ?וטױו

 ,oirsoyo צאהל yo'ii: א באטײיליגט זיך
 באאת• י1 מיט צוזאכמגן האבען װעלכע

in '^ D 'o ציגען1חא א םאתנראכט 
גײםם. tyo'^iyii3 אםת איז אומגנד
i םוז די n אז נעהעז באאת־

װייטעה

רעזאלוציע. שאם 8
טצ די ,1םי ײ ב o םון 1אר y n שאפ 

 טע35 וועסט 213 ,1פײנגאל מאקס םון
o סטרים, ^ y D « ri« o א א צו  נאך טי1■
ty^oyo עז ײיז o םאר פ y ' ' :  o y i אן  יסיז

אן, אונזער אנקען1בא מ ער מ ט אפ־  הע־ ש
n ײן םאר יאסלא ט1א 1גוטע ז ײ  אג• ב

אנ צוהאלטעז ה ך א 1£ױני נ א ?ז  אונ־ אין. י
i 1םי און שאפ זער y i ' o : y t n B איהם 
טמ נעםnגאל א םיט א םכדװ ר און װרי  םי

i איהם װינשעז y זאל y ^ i o  o y| געיי 
ן און 1זונטערהײ ך 1איכדפםאנ זיי  אין אוי

i n ט ם ^נ i» צו צו y o " i i םאר o n 
p בעסטען און לואהל c און שאפ אונזער 

i םאר אויך y i אז ^ 4 אלס ױני אנצ  ג
צ י1 ט מי א ?:

l דזש. y r r a, 
iyiip pyrn,

,l»oi^yc 'iy i 
m. .גלײך

ני ד קו נ ע ל ײ  א

אולמען שםרה און ליװײ ־עטי
 ערעפענט שוין האבעז

ר ע ײ ז

 חם ױעש מזשעל
רעססןראן און

עוג רײלראוד קאר. #יט1סט טע32
ט1ם אלע  באהאנטע, און ײג

^tyלכyװ 'ii y גוטען א תאבעז 
ly: און p is o r y ,ט אלציי ען ם ײנ ז
:: :: נעלא^. :: ::

 אל» »ח דינערם רעגעלע
צייט יעדע צו םערוױרט קארד
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ר די־ ע כ א מ ם ע ד  ױניאן ד
i בײ y i ארבי־יט •

ש. םון ם*ילם«ן, ח
.lyrnyiyoiKoyipyD

־12 דעם #נטyאװ שטאג1אנע1 1םא
yi ny םאררופצן װערען ױ<י, ןסע u m־ 

tarpyo y>ya .אויןי םיטימעז yin םי־ 
 יinyii 1 םאתמלעזען װעלען טיעען

 אויך װי לאקאל, םון באריכטען םינאנם
 אויך oyn עם .1פאנ 1רעלי אונזער םון

 1איבע ipytp א tnim זyבyגyאיבערג
 בא־ ע1װיבטיגע םעהר זײ 1איבע בליק

yD'^r םון iy i לא?אלער n'Dipyipy 
 ״רע־ געתסענע .אזױ י1 װען נאארת

^vלv װ טיטינגען די םון ביזגעס״yט 
 סעק־ y^yאונז װעלען ,inyi< ערלימ-עט

rאנD צו האמנן tn'Dipo'i אײגיגע 
i םון כאשליסע yװיכטיג 1זעה n באס־ 

 ארםען1 ווע<כע אן,rנyאגװp סאנער
 יtyr'iw 1 װעחח. םארזוירקליכט 1באל
iy םון םראגע די דא אין i אדגאני.זירונג 
iy פון i 1צײטװײלינע .o n i טרײד 

i װעגעז אויך װי באארד/ n ״r n. 
 <ועלכע בױרא/ א1אפאגאנ1פ 1באאר
 עס ײערען. oyiJ'iiya אין איצט האלט

ך, i.iyt איז ^י y די »ו ם iy iyrn ̂
 יoyo'D y 1װעלכ באארז/ עסזעקוםיװ

 ארויסקוםעז זאג ,y'D^nK^'c אין װאך
iy 1 פלענער אײנעע מיט i yauoרעם 

זעוזי און זעהר װעלען װעלכע יע,1אינתסט
oiyooyo n y u w  tyi'Dyiyoj'K.

o פון n אז זעהן, צו איז אלעםען 
 םיםינגעז סז»*אז nנyוםp אונזערע

 ענם־ און אכטען1באם צו tyהאב װעלען
m ' ' r םראגען, וױכטיגע זעחר פאר א 
 םיט mo״r אײגג^ן אן האבען װ^בע

oyi איז לעבעז pc on iffia אוגזער 
1 צײט די ױניאן. n1נענyDװען זיך, ט 

 םו־ װעלען 1דעםםאכצ1 טע1ארגאניוי די
אום שטעלומ, yan'WMy אן נעםען זצן
yoon n נאשיצען צו y ^ i ױניאן אלט 

 םאקםיש אי;ז ווצלכער טרײה א איז לײם
 און 1לאנ אין poona י1 סון אײנער

םוײ צע׳חנדליגער באשעםםעם ותיצכער
tyr:yo in iy i.

o בײ n איז םאטענט איצטי<ען 
 א אבער איז אס1 םרײד. אין םאעס

 iy^ צווײ אין עושײנומ. yוױינלאכyנ
i וועם ארום װאכען דדײ n ’ii אײ זײן 

 םױ און דארםען װאכצן פאו־ י1 בײט.
i 1םא זnim אױסגענוצט זען n אוים־ 

אמאכיזאציאנס־ אונזערע שון ארבײטונג
i n  ikc ,lyiy^s םון םאל?אםענד.ײט 

oyi י1כ אום אט,1גאניזאציאנס־אםא1א 
^ װאס ארבײט, י1  געפיצאנט ם1ו

 צוגעהן זאל סיזאן ען1קוםענ oyi םאר
ש טי סט^ו ”o םיט און סי pT>opj'S. 

 סעקשאן רי tyiyii oyi צוליב yטאק אט
 און tyהאם םיר און זyDרו1םא םיטינגען

ii^isiny אז nytiiK םעכד א?טיװע 
yo^yii ,oiy3, לויט i n םון םיעונג o n 

 ״o"ppoonyiw אונזער םון אקטאר1רע
טען זײן (אין אנ ם ^ ט  לעצטען״װא־ אינ

ק^)1לײט־א כיגעז  זיו םים ״שטעלען טי
 1דרעסםאכע י1 פון חקענבײן oyi םאר

 םיםינגען י1 צו סומען וועילען לאקאלען״,
iy אין העלםען םיט1ע1 און i יג1גװאל 

עלמ אױסגאבע, רyDגרוי  נעםען 1טי יו
כצופיהרען.1ו1 אן זיך

 םיטען oyii סזגתשאן בראנקסער די
oan, 1258, סהווער םעקינלי איז isi 

 * נןטזוןר אין חוידטאון ;1אי1 באסטאן
 יט,1םם כת165 איסט 210 האל, װען
 1<ײבא אין סע^פאן 1בראנוזױלע י1 אח

 םעהר סטרים. סעסםאן 219 לײםעאום,
 נעיד טיכדנגען די tyiyiv אײנצזנאהײטען

װאך. סםע
ס , • #

יונ־ װעלכע אפלי?אנכ^מ, די צווישען
?iy ■לעצםענס האט סאםיטע םעםבערשי

lyo^yjfi’iK, ^וועםעס אײנמ^ א1 זײנ 
:i |yoy״iyi י1 צװישעז באסאנט גוט 

ypr'H .lyosDoni האבען זײ סון 
 זײ אז ערקיצ^ט, רציגyנהyאס ג«נץ אונז

 ליך1גרינ צײט yiyiiŷ » סאר האבעז
^ י1 באטראכט אנ  ענט־ יyiycs. 1 נ

i םון שײדװנ n קאנװעגשאן, באסטאנער 
 םעםבערס yjyiyuya »ז לויםעט, yלכyװ

i אז אנשליסעז יך1 קעגען n און ױניאן 
lyanpp’iiv אלטמ ךײערע jHDon טט 

 טײנוג• פאליט^צ ע1זײע װאס ינ1קוקענ
 קוםען גע־האלפעז זײ האט — זײנען נען
 אינטעתעמאנעק י1 אז באמלוס, צום

 שטארקע א זyניזירKארג צו ערנסט םײנט
^nסם»כyױניאן. ר

oy איב איזyאונ• אז זאגען, צו ריג
 אױם־ םאתעניגען םיט האם לאהאל 1זע

 ־yiiya י1 םון אפליסײשאנס י1 גענוםען
oiynoyo y:yr און yptw אין תרכאוים 

oyi םון גײםט iy i ^ענט^יײ באסטאנ 
ג  ״םונט א אויס^ ניט איז ױניאז י1 תג

 װילען װעלכע *י .oyi''p םון סיצײש״
iso ױניאז, iyi אז ןyליסrאנ זיך iy i 

 yatf זײער tyiyoynHC װילען זײ װאם
iy אין iyo?y.i װגלען און i ,וחד ארבײט 
 yנyאס אן אוגז בײ געםינען אלעםאל ילען

האנט. y^5nyi'io א און טיר.

 בויי^ א אתיסנעמי?ט װערס װאך זײ
i אונטער n בר. םוז יםט1אונטערמ 

 םעכד אקטױוע גתפע א צו צמאן,1^י
oiyo פון i n ,1 םאר ױניאן o nטצן 

i םיט טיטינגען, ײהע1 א םון n אב־ 
 גרויסע אײנינע ארגאניזיתן צו זיכט

 פרא־ און ארגאניזאציאנס םאר האםיטעס
i פאגאנדא n  .tyMwv וועט טיטימ 

o i 'o n is 1 װעחמ pcםון אםיסערם י 
i n תשאינט און אינטעדנעשאנעל 

 עחזאלטען װעלען וחנלכע די, באאת־.
 זײ אז װיסען, מענעז אײנלאתגג, אזא

 לא־ אלם לא?אל בײם oiyoninc זײנעז
 .01טעםבע yoiyitoiynio^c און יאלצ

 םעכד זײ אז האםען אמם1 וויאען 1םי
 ווע^ען vtfvv ל*ס*ל, 1אונזצ םון בערס

 1אונטע װעלען ,tyo^sny ly'io אזא
 אנ־ ןyלycפאר ניט ען1אוםשטענ שײגע

i:y?jm טיטינג. בײם זײן צו
e •  e

 1גאנצע דער םיט ג^ינשאםטאיך
 בײטערשאםט1א 1ישע1אי 1גאניזירטע1א

 םראטעז1םא בעווען ילא?אל אונזער איז
^ אפיציעלער אן ך1דו םי א  דערי בײ ?

 םוײער, בענעם1שטא1פא iyr:iK &ון לויה
ם.1בא ױסף ^  ד1בא» וטיװpזעpy זײ א
 ־n־מתיעחנגס א נטליכטyפy1םא האט

yoyis iy אין yזאלוצי i נע־ האט און 
n א לײגט s ip 1קב אױם׳ן בלוםען.

: *לץ נים ^oiyooyo n y t — אײ 
 װאס וױיםע? — אינגערע זײ הויפט1בע

i n ס נאמען ^ א ר צ  ײםעט1בא האט ב
 יאת״ לעצטע זײגע אין אםילו און אםאל

tn, םאר ^iy?i .ױניאן oy גענוג איז 
 זײ זזאמח םױט זײז םים אז זאגען, צו

 אז זnלא1םא 1רעםםאמו1 און סלאו?
M* און אםת׳ען vw m T1ײנ1ם ם.

mnv אנדענתען. זײן

r עם וד♦ *יסד, ווײג» t  nun י• אנםװימים 
i r n יז ניותגתנ ארנײגתר« fupnpou 

dvjo ךי ns sersro ײ דעד סינ תיי מסו  א
 װי ns יתיסז, מסרמרס נסרסעגס גיידים

>o*m מױיו״ tut י םי® װעם ןןױור  1י
Btupss װותו־

מענשען שװאבע
מ על pp וו jrw ע »ן *ו «ין מרק ײם סנ אמיחו-םיט

^ffMSSlBUIS iaa^aנעחםען זן^יעז

ם ק א ל ס- ה ע
&את ש ץ נע ם א ע ד ט ר א ו ע ר ע ײ ח י ם םו ס ע פ אנ ס
optOopy ■נעיאסען וױהן ru חן נסםױרליר  קרעםיעז •

vm nyi m איעםימ■ בײ באליכ■ אזױ עס איו
ץ קיײז • « ו נ

M M sa a m so iw י ח י י ײ ו י

ליםזןראםור אמעױשאנער דער אץ איםינראנפען
כימנראפיע און

o אין n זשײקאכ1 האט 1890 יאתד 
ly * רים, r 'jy i א•1י א און איםיגראנט 

vm  ,lya^ ir iyi«p'iyd« lyoaypn- 
 אנ־1אימיג אן פון בילד yony דאס בץ\

 אײניגטע£1א רי איז yii''oy< טישעד
 ״האו זyנאם םיט׳ז בוך א אין שטא^ז,

 איצט גאך איז װאס לעו״ nyi 1אדהע די
 ־yאנג iy האט 1שפעטע .1פא«וילע אויך

 »פיע1אױטאביאג ?לאסישע זיח שוייבען
״.lypnyos \v אוו םײקיע ״רי

po זײנען אן צייט 1יענע ly i'riy 
a א1ב*אנ אױטאביאגראסיעס, סךD̂יDy 

lyiitfromy ,lyist^n אין אמעס,11 און 
 אנ״1אימינ רטy1ילryג pnyn oy yלכyװ

, ן ^ n y ’n ,און דורכסאלען קאםםען iy״ 
lyi^D.

i*c i גײװיס, פאלמער דזשאן . n־ 
lyowa ״ בוך דעם םוןlyp'iyns בײ 

ט לעצטענס האט טשאיס׳/ ײ ^ ג  סאר צו
i n אססאסיאײשאן לײבחנת יקעז1אםזנ 

 ״אמע־ וועגען ביכער םו| dtp iyry5 א
iy:»P'i די צװישעז ".1אויסילאנ פוץ 

 געםינ^ נדירט,yאמpy1 iy \ואס ביכ^,
 ־yראטB םשאךלז םון ביאגושםיעס :1םי

 א<ט־ ,1פוייצע תשאזעף שטײנםעץ, אוס
i^yi, אױ־ זזיײלםריז, מײ?על אילינאי, םון 

D y 'oai^^D ארנעני, יו1עט־ םון? cyi 
 האו״ אנא מאגנאט, אײזען זyיש1נyשאטל

innjyPiiy i שאו, אדד n, איז װאס yi־ 
ן ^ i םון פיהחגוײן א װ n י?אנער1אמע 

^ 1םא סאוחנגונג מי ט, פ ^ ם טי  ־iy ש
 אנס1איםיג זyהאלענריש Dn באק, װארד
^ געורען איז װאס ײנ  םאלג־1ע י1 םון א

מ1 ם כ i אין ןnטאp^^n ײ n נעשיכטע 
 5yp"D זשותאליזם, oyiap'ij»a םת

o פופי?, n 1םyבישyהאט װאס ,1פױע ן 
 אינ־ עלעססרישע רי ט1^ואלוציאניזי

 ערפינ־ u װאונ^ זײגע םיט דוסםזית
iyi3ii, און , ך י rװאלם ^ k io n  1y, 

o n דײטש־א'דיy rאיםיגראנט, ז oyoyii 
n מוזי?אלישזנ r i s p מעמצוידדײ א איז 

W גע 'ry a אנםװיק־ 1םוזיסא<ישמ םון 
אגמ^יקא. אין ןלונג

oy אמא־1 ביםעל היכש א םאושן איז 
iyj ךנם פון yoyp] אין אנםען1אימיג םון 

ypnyos. ^ ב  ערמאנט1 נײוױס .id א
 י1 האט יל1צו צײם א םיט אײנינ^ 1נא
י|1םא״  ־1סוי םײשאן1אינםא לענגווירזש י

 אימײ די״ ביכ^ א lyoyiy^iiB וױם״
ם נ o אין פארםוייתז־ ^ y i^ n' צנד 

 געװא־ jyny>yi^ tyi^r oy וואו סטארי/
^1ביאנ — ,1yביכ 70 אתם ר*ן םי א

 —,p'DO'ioylyn און םyאויטאביאג^אםי
inאינםימ iyou וואס ^ o  y פון o n אײ 
 רײזע זײן הײם, iyo>s זײן אנט,1םיג

i אין lyimnsDiy ױינע ,הער* n 1גײע 
וחנלט.
iy די םון ײניגעא ro סערי :זײנען 

D 'j^y םאטעטי־ א לענד״, 1אםיז1פ ״די 
y o o ^ i  y r, ליכע1אינע די װײזט זואס 

yDirn מסישע םח נשםות די אין ,in'K 
 ײ־1 אװ ראיז י1״ אמאן1 קאןןאנ׳ס אב.

pDi'iiy^ Tn״ oj'p ^ײעס און ' iy^o 
you, װז״  טאים׳. אװ ״נאר און ^אי

?yi'iyoy נyשיכטyוסיש1 םון ס•i n ^  y
1וײuאי זײ״ nפון ״ס DyDinc .ס. נ 

oyi iy * r^  iy^y ס ױ מ ש ^נ  צײײ צוז
<3 די שען ^  און פאליאהעז yiyoipy״

iniy^i'K א^ט י1 אוןy אײנװאויגyםון ר 
n א i 'w i 1ננלאנ1נױח איז. i:ia iyw 
 אד1האנ סון יארה״ נױ איז לד1װאי ךי

onw pm, ניט m 'po אימיגראנ־ םון 
yטי rן ̂iyoy אין i n יכי-1ג ,1ישע1סי 

iy r, ציגיײ ,1איטאליענישע ,1אידילת 
iy n y j, ^ אני  און 1אונגארישע ,1שפ

״ מ ש ^ ג i אין סyא^אניp ״ n ט1שטא 
״ גידיארמ•

אנטאניא״ ^םאי און ם״1•ײאני א״
 •y< אס1 שילדערעז ,iyoyp ם. װילא םון
fya םון y r^ iy o אימי־ ישע1שווע און 

lyoiru אין sposioyj. ראמא־ די אין 
r גען tv v m  y»ynm  po האר־ (^םון 

ם ותסט״), ^ א  ")lyeoyp(1א1האג ה. ל
 נעסט״) זn(״אנבי <וילא םי$וױ* ^ון

1 Dimfcuw Diimמ אס  מאציאנע־y ױי
^ םון iyay< לע ענ איטאלי

i,iyt אײנyזײנ^ טיג1גא DVoyn!* 
 אטריסטיננ־ אוו ים1סטא ^לאיוי האלט׳ם

 אינ- םיז זאםלוננ א ״Djyp'iyoff װישד
מ י  lyr'iiô' א וחוגען Dyoo'ryi ט
mod 1• 4 ארבײםעה יארד'iynP 

 lyr^y^so'R אז בױירעל, טוחנם־שא•
 מײע־ א ,iyny• טייכיש^ א שוןישומז־,

 שניײ 1אנצויוישע1פ א ,lyomo רישצן
iy ro « i a ,y n n אן ^1נױ iyrn«K 

a ,poyp א ק,1קײי סידישזנז 'tyiWMt־' 
yr| דעער .lyD'TuaP jyr'ryio a pit

in םיט אוײענטא^ז רי n ח׳שען1מז 
pip. •זאמז, אױו yrn? אכם1ארויסגעב 

vnmwx אוםמסם״ ענד .קעסט אין po 
tarn # ,אי־ אינדי^תז אן םופפרדזמי 

 צו עפילאג אין זאנט וחנלםנו• 4נג9בדני
 צוציהעז דם קאן א«א1אײ״ :ותרק ןײן
o n ,חינוז ytaria לם נים איז* 

 נזד יוננ ניס איז און נדױסםוםינ, צז
i ממננשם... זיין צז גת n ,וואס הינדו 
9 rafia*צינ1םצ זיך ייו 'innm na־ 

fta ym 1םח»ריצי, WP ײ״י קיח «ח

 אמע• פון וױ *זױ װערען צוגצצױגען גיט
ypn.״

oy װאלט uroirac אנצױ לאע צו 
תצ| yruyorPi^ א ^עכען  אפיע1כינ

yf»* pp כיכy^ יע• איסיגראנטצן. וראגעז 
m האכען 1יאח to און ראמאנען נײצ 

 נא־ װאס ביאגו־א&יעס, און ערצײיונגען
oyi iy3»'ir אגם׳ס1איםיג fyon אין 

n 4 סך א און אםערי?א.  poלv יפ״1ש 
y ro rn  iyi»n iyo אין בײסראגמן iy i 

lyiapnyDS ^ .1אטו1לי

m לאקאל פה s
lyrnyiyo טצם«ן,1קוי J פון

שען yooyo י1  »?סיװסטן י1 און מנ
lyrjyo אין ’iny ,»םרײען וחןלכע שא 

 ױניאך או^צוחאלמן T^yo װײט װי
in י1 אין באזײנגונטח 'O  ,iyiyr אם 

i מײםטע? n  pc א ^  — גאגיזײשאז"1,
 גע• האכען םיר װאס יתשח שעהנצ רי
pראגyז o n  pc וועא״ ײק,1סט יעצטען 

iyD האבען קאסוניסטען די DiTcyi, צו 
iyi ט1י1אומצום ײ i פון ^. n ױגיאן 
ops i,“ וחנן .1ײ1ט גאגצען פון און n 

שיקם ט11וח ױניאז־טאן ווער  אתנ^מע
 iyn ניט פאקטיש בלײבט שא«, א םון
 די אס1 שאפ, אין אויפפאסעז זאי עס

 וחד היםyא■ג זאלען זyױניאן־בא^ינגונג
oaoT in  i n  .in ,ײ אין דאס איז 

iysyr ותדען *ooaoy ע ^נ שי  פאר
מז אין אח ״דילם״ אנ  גע• oiyn טו־ײד ג

ץ א ןyDשא ס^נ  שא^ אײן צוױשעז ?אנ
o און n .צװײמן

oy םוז n y ' tyini oosoyi •אג 
̂כ צו נגונגyשטר o צו סוןי s ןyכמ n טד 
 םוזען כדר ײם.pנnלא1פא םון פיהל

iy ii i ^אגפאנג ry'io און ױניאן די 
jyo^s o n  lyoypt'w פיז גײסט i n 

 פון lyiyii 1םטו אויך מוז ױניאן.
o n ^די בײ *זילםלאזיג?ײט פון נעסיזז 

^ ל טג .1מי
 או־ינא״ y^yiyi א א( פאגגט ױניאן די

 אײנ״ איז אד־בײט די ניזאציאנס־אר־בײט.
^ן. yגnשײ1סא אין :עשײלנז  ny טיי

 n ז.yשאז־מיטינגpסע ypyiyi נס^yשט
 בא• נוט זײן ארםעןiyii'0'o 1 קשאןyס

o זיך האט oy װי און זוכט, :'^y i בײ 
 זײנעז זyשאז־םיטיננpyס פאי לעצטע די
 הא״ 1םי באזוכם. שעהן iiiyr iniyi זײ

iyo אנגyוױןא״ די, אס1 באש^וס, א נומען 
 וחנגיניי םיטיננען די ניט iniyoa yכ

 ז,yמאנאט דרײ איין םאל צוױי סטעגס
 אלאת1 1 םיט inyn ט1אםי1שט זא<עז
 *ip מעגליכ?ײטצן y5s םים דארפט איהר
 געמען און סעקשאךםיטיננען די צו מען
 וחנצ״ איבילעז י1 דאס זעהן און אנטײל אן
i םאר אגנע?ליבעז זיך האב^ כע n -גאנ 

ײעדען. אפגעשאםט זאלען צײט
 בא״ לא?אל iyniK האט צזוײ^נס,

 שאפ־מיםימען y>yiyi תםען צו שלאסצן
 װאם lyroyiwo'w אום םיניש^-ס םון
oy רי אין זיך טוט ^iyB אוז iyt,|» אז 
ז זאל עס  װאם אסin'DSB 1 ניט 1מז
iy אין ען1פאםי ם*«ע:ט עס i נאננענ•1סא 

 ,״ילס1״ *לע סטאפען םוזזנן סיר הײט.
 םעם־ איהר, נעטאכט. iyiyn yלכyװ

i בערם n  po ,םיט ארםט1 ױניאן y^s 
 "dTi״ אלע די דאס ,j.iyt מ^יכקײטזגז

 ?אםפלײנטם ?.yimi DBsooyi זאל^
 גע־ םוז oy און inyii געםאכט מזזען

ת סטאפט  ײט1ג איז ױניאן די און צז,1ו
i' צו n y סאכד וײ אויםצונעםעז צײם 

 ױניאן־בא־ רי אז זעהן צו אןן פלײנמס
א^ן ינגוננען1 ווערעז. DהיyגBא ז

 טעג־ *לע מיט אנםאננעז jyno 1מי
 ײען1ם אח אסטיזו םעהר myii ליכסייטזח

 צו ?אכמי oyi אין iy3y> i.iyo שאפען
myDyoisD בײמעי1א י1 פון לאגע די 

y שעפער י1 אין ^  pk| ,אס1 מגליך 
 ־oyo און שםארהער װערען ?אל ױניאן די

.^  בא״ האט באאס־ דזשאינם י1 טינ
lyonPr ־1וואי!וגסי א עז1גאניזי1א צו 

 א*קאםיטזן1אפאגאנ1פ אח נאניזיישאז1א
o 1פא n צו 1^•אפו צותס iy^D צוױ־ 

in 1 די שען '> xrDי yi'oon םיז לאנע 
i סיז אמ ײד1ם n .ארבײם רי ױניאן 

 פאראיג״ םוז זי pa נרינגע קײן ניט איז
m y’ in 'o n y o ^ נ ײ  װיל, iy^ipi א

 זי י1כ שםארס in^ זאל ױניאן י1 »ז
in זאל y o m so  tyiyp די סיז <א;ע רי 

שעפער. די אין 1בײםע1א
o 1םא האט ױניאז 1אונזזג n ^ת צו

 צילזנן, לאסאלזג ספעצי^ע iso אויך װי
K א ם1אתאניזי T w m} או־גאניזײשאך 
i 1מי קאמיטע. n n n  ly inac •אייו 

'in y סון טעםכער אהםיױען ^  יא״ אונז
i אין lytMm תוםען צו ס*ל n ^ארבײכ 

n צו װילינ זיינמן וועלמנ inyn אתסױו 
 זאיען קאםיטע אויגאניזײשאן אונז<ר אין

 דער iac כמילחח זיך און אסים אין סוסען
 1• •רא«אנ»נדא pa או־גאניזאזױאנם

בייט.

< ׳»



ו, י  ,mam אין upp ניז׳ז »רייו קרינ׳מ י
ogi — איז g .קלייניגסײם

ig« •זױ אויוי זיו ח»ט חיימאן מר. MM I1M י IM M . 
 םוו חלום דןר ױיחל• ייו חלוט׳ט op און

 • פון חיױם חנר שטארקייט, fiat מאכט
 אחדות פון ױניאן, טענטינער ׳פטארהפו

דעײ 1אי ננם*סואפט1׳*»פ פון רינע, און
נרײכוגס

ױז  נעזאנט אטאי האט טײך״ » .ני
g ,מחט דע;קער  זיך סערט און אװעק ,

 איז זיר׳ דרע״ט זין די אבער צװיק, גיט
מן פאונעזזט זי װען  מעט זי אז םיר ןויי

 םיט איז ןעלגע דאם אױפנעחן״. װידער
 «'י• ערגסטע די אין ??*ותםאכפו. אוג?,
 װעי׳ןז םיר t» אנער, םיר װייםען טען

ig ענמיך i די פון ווערען •טור »>» 
 פריי״ײס פון פונקען די *ז און צרות,

 װידע־ וועיען ױגיאן דעו אין גלוינען און
 הערןוער. אונזעוע אין גטהען *ו אגהוינען

 זיך פאדערט עס .1910 אי) וױ פוגשט
 דע־ ׳פטרעבען, און מויבען אםת׳ער נאר

 נא־ זיך םאדערט עס ;וױלען אםת׳ער
 <א• דער אין זיך ארײנצוםואכטען ריכטינ

 פאו׳פטאגד ם*ט חאנדלפן צו דאן און נע
אגט׳פלאסענהיים. מיט און

איבערצײ• אוגזער װערען םוז טיםער
 בא־ אינזער ווערען םוז ׳עםארקער גוננ:

 פליכט־גע־ אונזער גרעםער ;יי]1װאוםט
 פליכט־געםיהל, א — ױניאן דעו צו פיהי
 ■רט׳און דעם נוצען נרעננען זאי װאם
 איינ־ יעדען און ױניאן דער כלל, דעם

 א זיך םאדעוט עס ארנײטער. צעלנעם
 פוו נייסט דעם פון וױדעך־אויפלפבוננ

 װידער ױני*( די װעאען םיר איז ,1910
 ׳פטארסער גאר זי מאכען און אויפנויען

נע־ווען! וועי איז זי װי מענטיגער און

אנ, אין צו׳ןומױט ט  צאן זיינע «ז ״
 ipn( אנקװעלען םסתמא וועילעז הדשים
 גיט םיהרעד. גרױםען ז״ער פון נענריג

 פטו ׳שעפער די אין זײ בלוטען אומזיסט
 האט חיימאן םר. װי װאה » דאלאר 25

 נאנץ איז אבער אםת דער !נעחײסען
 חײ־ פר. זיד לוינט ogi נאר אנדער׳פ,

דערצעהלען. גים מאנ׳ען
 •pigpp ברידער אױם, זיו צייינם עם װי

 נרעסעחן נרעמען איחר מענט מאכער,
 זיד ׳פיאנט םען *ז זעח איר הרננות.

 גחיסער < לינם דא — אוםזיסט ניט
 םען איז ■רינציפעװעט םען י פרינציפ.

 נרא• סלאוקסטכער די איז •רינציפעװעט
ם״ער. אזים׳ן זיך טען

אז, םיסטער ם ר חיי עז םי ױי  א טאשע ו
*ן ר יוני אנצן קאנעז זאלעז םי  לע• < ם

אז » טאסע װיױען םיר נען. ר ױני  זא* םי
י דאם וױםעז לען ט ז ריי  בעסטע דאס ט

ר »ז מענליך, איז עס װאם  קא־ זאלען םי
ר י עקזיםטירען. נען ר װילען מי ט זי  ני

ם ארוםםײטען,  קײנעם ברעננט עם װארי
 אבער, םארטוטעלם, איחר נוצען. היין

ט מוחות די  קלאוח־ די םראזען. פוםטע םי
ט דעם םון האנען מאכער ײ  צו נארניט ם

 םארזינעלט. איז ׳פיקזאל זיייער נעװינען.
ײ טען מוזען ז ם נאר, ׳פווער; *רבײ  א םי

אן י װעלען ױני י d ז p b p ,!אהן — חאבע 
אן » ט. — ױני תי א נ

 פאר םײטעז צו ניט זיך לוינט אונז
 זיין. ניט זאלעז זײ נוט וױ דז׳פאבם די

 נעהט עיןספענםעם םיט װײדז׳פעם נרויםע
 ניט דעם פו| װ*לען מיר אן. ניט אונז

 םארםחד חאבען דארםען םיר נעניסען.
 טר־ ניט ניט'פלפול׳עז, זאלעז װעלכע טער

 טולי די ווארםען צו זוכען און נומענטירען
 יענעם. אויזי מארנען אוז דעם אויף היינט

 איחרו זײנם ׳פולדינע אײגצינע די
 פראצענט הוגדערם איבערצײנם בין אין־
׳פולד מעהר זיך אויוי טר*נט איהר »ז

טױיד״פראנען און װניאף װעגען
 װײסען ! ױניאךקטסע דער פון געיד
 ט געװען ק. נאמען סיט׳ן ס»ן k מיר

 םענ־ » םיט קאן ;35 לאקןן? סון םעםבער
 ח*ט אידיאט, רעגעיער v רײרען, גיט ׳מען

 געווען #<עבען קײן געמאכט גיט
 אין און עקזעקוטיזוע \יגקער" דער אין

 :דיידען און אחסגײן ער פרעגט סטר״ק
 I זײנעז ^ינקע, םיר, זואס זעהט ״איהר

 ם;ע־ אײגענע צו גיט דזשאכס גיבען מיר
 ״רעכטע״ די םריד«ער כאזארגען טיר שעזן
 <ינ• א ׳ארום איך גי* אט דז^אבס. םיט
 גיט םען און הונגער, םון ^טארב און העה
 די דאס װא^טען ניט. דזמאכ סײז םיר

״V געטאן רעכטע  םונדעססוועגעה נאר !
 םון ׳צטארבענדיג און ארבײטענדיג ניט

 חײוקע׳אין » געקויםט ער האט חונגער,
בראגקס. די

צווײ• א איז ארויס םרױ די איז דא
 אין ארײנגעטראגען האט און צימער טען

 ■א־ עט^יכע אײנגעײיקעיט האגווערט א
 אכרא־דא — זאג• א גיט און •ירעיאך

 גאנצער אונזער געװארען םארבחגנט איז
 זיײ איהרע אויגען די אח ־־־ פארםעגעז,

 זי און טרערעז םיט געװארען םו< גען
רײדען. נעקאנם גיט װײםער ה#ט

 — :געמאן זאג א םאן דער חאט דא .
 רײדען, צו װאס םאראן שױן איז װאס

 געיד םײן םיט כירה די זײן זײ זאיען
טײ. אז5נ< א בעסער םאך־ צוזאמען.

 םאן דער און קיך אין אװעק איז ?י
, :םארטגעזעצט האט

ר א נעהאט האבען םיר — א  הונ• נ
ט דו בענק, די אין דאלאר חנרט ס ײ  דאך װ

ר א אי^זאארען ?אן ארבײטער אן װי א  י
 קימקע- *^ײן געװען איז דאס ;דא^אר

 ביסעיל די םאראאוגם נאך דערצו און געילד,
 גע- געהאט^און האט זי <ואס דזמו<ערי

עי די סויםט ס ײ װאם ^םאטעס, בי ר ז  ר
ט אן םעז אינ ש ס״ בארד ״דז ט טיםיקײ  סער

 נא־ און הײ< נעבייכען םיר זײנען יעצט
ר אז געדענחט, האבעז םיר חעט.  םוען מי

ה נוםע * א ר זעהען װאס יעצט און ז  :מי
 אום־ האבעז מאריאטאנעס כאנדיטען,

ט װע^ט א געםאכט גיציקיליך  מענשעןן טי
ער  א געםאכט האבעז חברה אײגענע זײ

ע, די םיר, אבער םארםעגעז, כ י טי נ נ ^ 
 גױ א טועז םיר אז געדענקט האבעץ װאס

!א<ץ םאר באצאהילט האבען #זאך טע
 יצצט איהר האט אזוי װי און
 באנ־ ם^ינקע זײנען זײ אז אויסגעםונען

~ םרעג. א איך גיב — V דיטען
ך ווע< איך — ײ אםת. ־דעם זאנעז א

 װאלט איך <ועז צופאיל* א עאעס *יז עס
 געזאגט, איר װאילט געװען, גטיביגער א

 װײםט איהר יוױ גאנדזאר. א ס׳איז אז
 םעמבער. רעגיסטרירטער א איך בין דאו,
 האט םען װײל רעגיסטרירט, זיך האב איך
 איבערצײ״ צו ער׳מטענם, געהײסען. מיר
 םעםבערס אײגענע רעגיסטרירטע אז נען

 צוויײ און א<ליםי,8 זיגמאג׳ס געגען זײגען
 אמאיל האבען מען דארף טאםער טענס,

 ״רעכ״ די צװישען םענמען אײגענעם אן
 א״טא־ די װי זעלבע דאס איז דאס טע״.

 טאר־ אייך 1חא איר נאי ^עראנטניקעס״.
אזעמע זיכערען,  זעה< דא זײנעז אז

 אײ עוין זיר האבען םך א וױיינ וױיגע,
 םײ בײם געװען איך בין נו, בערצײנט.

 איז זזויז. איערא מאנהעטען אין מינג
 געװען איז עס זאגען, דיר איך זא< װאס

 האט הונחןרטער איז הא< געיאקטער א
 זא־ גוזמא ביא ארײנגעיאזען. גיט םען

 נאך אנםייעז געסאנם האם םען גענדיג
 ענ־ דער און דמר♦ וױ האיל גרעסערעז א

 גע־ איז טיחחןר רעכטע די צו םוזיאזם
 גע־ בכיון בין איד אוםבאשרײביליה ווען

 געװא^ט חאב איך וױיי םריהער, סוםעז
 כדי ארײנלאזעז, וועט מען ײעםעז זעהן
 דערצײלען. קאנען דאס נאכהער זאל איך
 וױי< ענטוחצט, געבליבען אבער, ביז, איר
 געקאנט סט קײנער חאט ביכעל א אהן

 דער *ין זעחצנדיג םאתעז, אויף ארײז...
 איז חאל דער אז בלאםס, די *םרייחיים״

 געםאכט םיר דאס חאם •וסםער, א געוועז
n נאכצודענחעז. מעחר אביםעל r זײט 
 די אז םיל, איר אז מאנאטען עטלימנ
 האב איד <ואס דאס, ניט זייגעז ״לינסע״

 די זעהענדיג און סארגעמטעלט. זיך
 600 ,אננענרײגג האט םען אז ביאםס.

p חאט דאס יאטשערס״ באצאהלטע ir

קומנסקי ®ון ײ אגבאטען און באלזןבאטים די  איז לאס, ז
 םען לײקענען. גולם גרויסער דער זאל

 זיג־ אײדער נאך געדעדט דעם װצגען חאט
— האט... טאן

 טיט פרױ זײן ארײן איז צימער *ין
:געטאן זאג א האט און םײ די

אליין, וױיסט דו מאן, מײן סטא«, —
 טיר טארען אורזאכען געװיסע צוליב אז

 אװעק־ און — אלץ, דערצײלען ניט נאך
 זי האט ט״ש אויפ׳ן טײ די שטעלענדיג

 ניט לאגג ׳צוין זועט עס — םארטגעזעצט,
 דערװיסען זיך װעט װעלט די און נעםען

 װערען נשתומם װעט איהר איץ. םון
 גע־ זײנען ליגקע די װאס אויןי חערענדיג

 איבער־ זיי האט זיגמאן נאר םעהיג, װען
געמיואגעז.

 דער אזוי ניט םיך םארדריסם עס —
 געיד םײן ^ואס נאר דעם, םון שאדען

 האט — לומםען, צו ארײנגעםאיען איז
 וואיט הלואי — געזאגט, מידער מאן דער
 אדער געגאנגען, םארלארען בעסער דאס
צוגע׳גנב׳עט. װאלט םען

 עגט^לדיגען געבעטען טיר האט ער
 דער־ געקאנם נ«ט מיר האט ער װאס םאר

 םארהאנדעיט האט מען אזוי וױ צײלען
 און באסעס, די מיט ״ד־יעי״ דעם װעגען

 זאל איך נעבעטען מיך ער האט דערװײל
דערמאנען. ניט נאמען זײן

צוגעזאגט. דאס איהם האב איך .
 מיך םרוי די האט אװעקגעהן םאר׳ז

 געזאגט, אונז האט איהר יעס, — געזאגט:
 האבען םיר און כאםען, זיך ױעלעז םיר «ז

 אבי־ אפילו איז עס נעכא&ט. טאקע זיר
 װער־ דאס זאגט, װי נאר, שסעט, צו סעל
ניט״. גאר אײדער ^פעטער, ״בעסער םעל,

 אלץ םיר זיר האט אהײם הומענדיג
 גע־ האב איך בילד. די םארגעשטעלט

 םארצזױיפלוננ און פיין -וויםיל :קלעהרט
אװאנטוריסטען די דאס האבען

 װי־ הײםען, םרידלעע אין ארײנגעבראכט
 דאס האבען זײ פאטיליעס טויזענדער םיל

 גע־ מײנע איז געם איד איז !רואינירט
 גענג־י ״דעם זינמאז םאמלײכען צו דאנסעז
 די מים קילעניח״ ״דעם ברעסלאו סםער״
 בארר די חײמאנס, די — לייט״ ^םײנע

 דער םון איבעריגע די און כאװיטשעס
כנוםיה. זעלבער

.35 ל. מעםבער ישורין, ב.

 אײדער עטער1ש בעסער
כאזנוג אין — מיטיטיזם. און פעסינױזם — איצט. און צוריק יאחר 18 םיטגארניט

גלײ־ באיעמטים און עםלק. כלײבט עטלק — רעפארט. .חאכםאנ׳ם צו
װעחטאג. ts»ון ד«רן ts טראגע דיםם׳טמרחש די — באלעכאםים. כען

II III יס
 יאחר 18 געװארען איו חודמ דעם

 געגעראל־ *זיסטארישען גחיסען דעם זינט
 יארק. נױ איז קלאויןמאכער די פון סײסטר
 יענע פיז זכרונות ארוס סיר רינגלען עס

 60 םון ארםעע א? םאלק, א וואס יאוזרען,
 וױ טאז, אײן וױ חאבען םענמעז, טויזענט

 חאט װאס פאלק, א ;ערװאכט גיגאנט, א
 די װי ompip* און געארכײט געלעבט,

מצױם. אמאליען דעם אין אידען אמאלינע
 געארנײט חאכען םצרים אין איחנן די
 זון־אונ• ניז זוךאיטגאע פון •רך, עבזדת

^ מטיקעל א פאר מערגאע r אח פלי 'ft. 
 הלאוסס געארבײט חאבען קלאוקםאכער די

 די איבער באדינגועעז. זעלמ רי אוי(י
 געמטא־ ז״נעז זײ ותן #םצרים אין אידען

 די געוואכט חאכען ארגײם, דער בײ נעז
ם. און מוטרים ^י  קלאוק־ די איבער נו
 אזעלכע געוואבמ אויך האבען םאכער
ם ^י  חינטי^ע די *ון דעזײנערס די — נו

 האכעז םצרים אין אידען די םארלײט.
אpr דעם םיט געטרײסט זיך  גע־ עזrיDי

 עם וױ געחן זאל דאגד״ א :דאנ?
 ביסעלע א אבי זיך, יאזט עס וױ געחט,

 ביטמר, ס׳איז שזוער, ס׳איז ״אי פרנסה.
 איז דעם אויוי וועל, צ ^תלאםערײ ס׳איז

 חאבען אזזי אט גלות.- אין דאך מען
 דער פון מאיאריטעט גרויסע די געדענחט

ארםעע. סלאוסםאכער טויזענדמער 60
גע־ סלאױןמאכער די זײנעז רrDא א\ן

 אידען די וױ מסלאפען גרעסערע נ^ד װעז
 םאתע״ ^יט לא^יר וואוײם םצרים. אין

 כאטמ אידען די חאבעז םצרים אין אז סען,
 די און זון, פרייעוי דער אתטער געארבײט

 איז פריהםארג*דליכט דער טון מײן
 םאר־ איז גשםח זײער איז ארײנגעדרונגען

 חאבען אבער סלאוסםאכער די ;עטאגד
 םון לעכער פינסםעדע די אין געארבײט

 יעדער םון איגעצאמט םוועט־׳טעיער. די
 יע־ פאר נױטיג איז װאס ליכט, ביםעלע

באמעטענמז. ערדײ&ער דער
 איז דעם^קלאוקסאכער פח לאגע די

 ביז ערגער, און ערטנר אלץ נעװאחןן דאן
 זעל^טענ־ אוז פוײיוזײט פון םונקען די

 דורכדדינגען אמעהױבעז האבען דיגקײט
 אניטאציע דער מיט צוזאמען און מוח זײן
 באוואוסטדניגע םון םאלקס־םענשען, םון

 טרײהײטם־ די אט זיך חאבען ארבײטער,
 א און טוח, זײן איז צונליהט םונסען‘

pח םײערדיגער r 1זי צו םרייחײט, צו 
 ארוכד זזאמ לעבען מצחנעחגן א צו שײ\,

 ענד־ ביז קלאוקםאמר. יעדען גענוםען
 קלאוח די געקוםען. עתואכונג די איז ליך

 זייער םיז געווארעז •טור זײנעז מאבער
 העררעך די או? קנעכטמאםט ני^רמער

 טאנוםעסטשורערס סלאוס די באלעבאטים,
 באלעבא״ םרעמדע אנדערע םיט צוגלײף

םון געװארען םארציטערם זײנען טים,

 איחגאל אן איעמאל געפיגט ער דרעזזען.
w צו און לעמן צו װאס פאר o w און 
 גײצש וןר באקומט אידעאל דעם דורך

 DVIV און י״דעו צו און תכעז צו קראםט
 און njnr חאט ער אױב דעמרײכען. צו

 רעמער דעו װי זיר ער נאגעחט צרות,
ײ נאריקאדען די פון  חוגאן װימטאר נ

 פון נרױזט צרות, און לײדען אלע טראץ
 צר און גיויכען ערpטארr א ארויס איהם

ט ״  דאש קאסעראדצן, וײגע צו אױס ^י
 דמ #לאםנומ די םאריירען ניט זאלען זײ

 איכצר לצנען ?יי װאס דעם אויף קוקענדיג
 ,nvr פיגסטערצ ״די שעח. פיגסטערע א

 «ױיז חנר איו — זײ, ער טרײסט —
 וועם מענש דער ווען צוסוגםט, חןר םאר
ח/ זזעמחנר א צו דערחױבען זיך ת  מד

 #עד זואו בארג, זעלבען דעם אויף
 זײ- א\ן כאריחאדען, די םון דעדנער דער

 *ווערט םקריב, זיר זײנצז קאמעראדעז גע
 סענש• חנר צו םון-טרייחייט שכועח די ער

 פאראײנינונג, פון אידעאל צום הײט,
 חנר פון פעלז דער איזזם בײ איז װאס

 ער פאתעסט אידעע דער׳ דורך אידעע.
 דער אין און וױיט, זעהט און עלעגד דעם

 עי דערבליקט צוהונםט דער םון װײטהײט
 זועלצן װאס זין, דער םון מטראחלען די

טאמע^טערן. דעם מיט באװײזען זיך
 •עסיטיזם דער גערעדט: קורצען אין

 א•״ חגר ;םארניכטוגג פון קװאל א איז
̂ r און בויען פון קוואל א איז םיםיזם

 ער״ חעכערען, א םון אידעאליזם םון םען,
כאראקטער. האבענערען
איטיכדסטען. זײן דעריבער לאםיר

 איטי• זײן צו אורזאכעז האכען מיר און
^ סטי  געקענט חאט במן אויב װײל טי

 1אי ביתער־קריג, א םון צײט דער איז
 אינ• געווען איז ױניאן די זוען צײט דער

 וואס דאס אױפטאן רואינירט, גאנצען
 דאן באריכט, זײן איז אז גיט האכמאן

 וײן צו אורזאכע חיין ניטא זיכער איז
ט. פעסיםיסטי׳פ מ טי ^ ג

—רעדאקטאר: בר. װערסחעו־
 טען12 דעם #דעסטאג געװען איז דאס

/ ג v\ די אין פארעגדיג מ t חאורס״ 
 ■יאץ הײן ?ריגעגדיג ניט סאבוױי. !7םים

 אויםגעהאנגען זיך איך האב זיצען, צו
ן  א אין ארײנגעקוקט און סטראו אױ̂ס

 דערםיחילט איך חאב ■יוציומ צײטונג.
 אונ־ געטאן אגעם םיך חאט איטיצער וױ

 בא־ א — pip א גיב איך ארים. םער׳ז
 דערסא• ניט זיך תאן איך •גים. קאנטער

 םיר האט ער tv נאר איז, דאס װער נען
 דער־ זיך איך האב ״העלאו״ געטאן זאג א

איז. דאס װער סאגט
אויסגעגא• געװען איז ■נים זײן אױף

 •ײן םיל אזױ סיט אוםעט, אן ע«עם סעז
 םון צער גאגצער דער אזו^װי יסורים, און

אים, אויוי געלעגעז װאלם וועיט דער
:זאנ א איהם צו גיב איך
 האבען טיר וױ צײט לאגגע א ש('\ —

 װאם און זין־ הערם װאס נעזעחן. ניט ?יד
םאדגעצ אזוי אױם קו?סטו
— r, — ער, זאנט — pir אר א• 

לינ?ע״'.״) די סיט pjni* בין איצ זינט יאר
—jr -איך. װײס דאס — אץי, זאג ■־

 ^עכט, אזוי אויס ?ושסטו דעריבער איז
 ניט םעהר ויזr זיך <ױל עולם דער װײל

V ביאםס אייערע צו צוהערען
 תם׳עװא- םיר אויף ?ו?ט מאז דער

 :זאג א איך גיב גיט. ענטםערט און סע
i זאל יםילא — r,! ,רײדען לאםיר זײן 
 די םרוי, די סאכט װאס םרעהליכעס; םו?

imrp,אין און ־ «p^paP עס גײט זוי ?
 זיך לאףr פון װי אזוי זאג, ער גיט

 האט םרױ םיץ יע, — :אוישכאאעגדיג
 סעז װאס פאר נאכגעפרעגם מא?ע זיך

 נע־ ניט האב איך און ניט, דיר זצד«ט
 dip נעםוא״ווט. האסט דו װאו װאוסט
 ארויפ זאגט ער אןן — !אונז צו ארױוי

 אז׳ש םארצװײפמנג, אזא םיט װערטער די
 אין געשמעלט איהם זיך האבעז טרערעז

אויגען. די
 איך דעחפו־אקעז, אםת ?יך האב איך

 םיט װאס װײסט װער געטראכט, חאכ
:זאנ א גיכ איך און פאסירט, האט איחם

 חאט אוטגלי? אן עיעס ! V װאס —
 ביזטו װאס V וחלילה חס געטראםעז, דיר
, סארםרױערםצ אזױ

 איז אלץ ־— ער, זאגט — ניח, —
זעהן. זײר וױלען םיר גאר אל־רײם,
?וםען. צו צוגעזאגט איהם האב איך

הא־ הויז אין זײ צו ארײנ?וטענדינ
 האב איר טיר. אויױ נעװארט שויז זײ בען
 םאר־ םיך האט זי באגריסט. זײ םים זיך

 דער־ זיך חאב איך װאס םאר געווארםעז
 יאהר א פון פרוי א זי, זײ. םון וױיטערמ

 א סיט אוינעז, שזוארצע «אר א סיט ,34
 םים שטענדיג חן, אידישען םימיאםישען

 אין נעװעז איז ליפען, די אויוי שםײכעל א
 בונדיסט־ םארקאכטע א חײם אלטער דער

pp; ,איז יאהרעז, זעלבע די אין אויך ער 
 גע?ר בונדיסם. םארברענםער א נעױעז

 א געווארעז אםערי?א, p'p מעז
 אנגעםאנגעז זיך האט עס אז און טיישער,

פארלאזען ער האט באוועגונ^ לינ?ע די

 אז־ביײ די פון םאנט •לוצלוגגדיגער דער
 םון םירסטען די וױ •ונ?ט אט — טער,
 <וצן געװארען םארציטערט זײגען םואב

ארויס... םצרים פון זײנען אידעז די
 מגיאן. די מאכט, ערװארבעגע• די

 שלאוקטאכער די אוועימעמטעלט חאט
 וױיםע- װאם און םיס. די א\יף פעסט
 אגט״ קלאושמאכער ערװאבטער דער האט

 געזעלשאםטליכעז דעם דן־ אין װי?עלט
 אי<זם חאט דאס און מניאן. רי — װעזען

 גע־ איהם חאט דאם ;געםאכט באריהםט
 אין גלי? םעחר םאר כמג<יב?ײטען נעכען

pn לעבען. נייעם
קיאו?טאכער, די פון מאכט דאזיגע די

 געװא?־ אלץ וױיםער װאס איז ױגיאז, די
 סבות געוױסע צוליב זײגען םיר ביז סען,

 געוואחנן, צוםײלט כטיםr באזונדערע pא
 אחדות פון ?ראפט און מאכט דער פון און
 פין געגעראל־םטרײש דער װאס ליבע, און
 בא״&אםען, אונז םאר האט צורי? יאהר 18

 םינ־ דער אין אראיגעגיחנרט םיר האבען
 פון #?נאח און םחלו^ת פון סטערנימ

' נשםח. און ?נאח םון רוגזח, און שנאח
פאחפײדענע, געזוען זײנען סבות די

 וחנגען זאל סעז אז געזינטער איז עם און
 טארעז םיר אבער רײדען.' ניט איצט זײ

 אלם אריעצורעכענען םאמעסען גיט אויר
 םאר־ אץ ארימ?ײט סבות די &ון אײגע

 ‘סלײ אזן גרויםע באאםט^ סײ מטאגד.
 מיטנלידערשאםט ברײםצ זײ סײ און טן,

 איחגאל גרויסעז דעם אן פאמעסען האבען
 חא־ געזינדעט, חאבען און ױניאניזם םון
 עע^ן חנם אין ארײנגע?ו?ם בלויז בען

ע מי ױנ  צױ זיר האבען און עגאאיזם םת ו
 דט םידחאבעז שטי^ pזי צו געהערט

 כאחעא־ די אין גענוג טיוי ארײמעדרונגצז
 אידעאל דער גייםט. אזנזער טון טענישען

 זײן באדארםט האט װאם ױניאניזם, פון
 ױניאך אוגזער ארום אלץ פון יםוד דער

 איז געװאחנן, םארנאכלעסיגט איז לעבעז,
הא־ דערפאר איז — געװארעז םארגעסען

 םון באריכט גענויער יעצטער, דער
 מענע• דזשענעראל ארױסגענאנגענעם דמם

 דזשאינט יארקער נױ דעם םון דזשער
 דעם אונז גיט האכמאן, ברודער באארד,
 !עסיםיםםיש זײן צו ניט לעסאז בעסטען

געשטיממ.
 שײן ניט איז אלגעםײן אין פעסיםיזם

 אײגצעלנע, םאר ניט — זאף* נעזונטצ
 אר־ אן פאר בלל, א םאר אח יחידים, פאר

ניט. אודאי און אודאי גאניזאציע,
 טיט האנט אין דיאנט געהט יעסיםיזם

 פארזאמט, שטצגדיג איז זואס הארץ, א
 זעהט אבער דערגרײכעז עפעס װיל װאס

 דאס אט דערפון. אונטענליכ?ײט די
 דעם םאכט אונמעגליכ?ײט די אײנזעהן
 גאײכגעװיכם םארלירעז׳די צו מענשען

 פעסימיס״ מיט אגגעפילט װערט ער און
^טיםומען. און געדאנקען טישע
 אןנטער זיך געפינט װאס מענש, א
 שטײ ■עסימיסטישע םון אײגםלוס דעם

 אז אײנצוזעהז, םעחיג ניט איז מונגען,
 װי החוזר/ ״גלגל א וױ איז לעבעז דאס

 זאך ?ײז אז זיך, דחנהט װאס ראד א
 זעלבען דעם אויף שםעהן ניט בלײבט

 איהם ענדערען. זיך מוז עס אז ארט,
 דערגרונטעווען צו םעהע?ײט די פעהלט

 שטיטוננעז. טרויעריגע זײנע פון סבות די
 האפגוג; יעדע ער םארלירט דערםאר און

 צום גומט ער און צוקונםם דער אויף
 ניט איז לעבעז גאנצע דאס אז שלום,
 פאלשער א פארבלענדעניש, א װי מעחר

 צױ װערט הארץ זײן און חילום, נארישער
 זעהי און טרױער; און צער טון ריסען
זעלבסטמארד. צו איהם עס םיהרט אפט

:אזוי געשיילדערט עס האט טאלסטאי

ען װאס אילע, װי ײנ דינ ז ל  דעם איז שו
כאאס.

ט איהר, • ער, אײערע מי עי של אכ  הא־ נ
ם איהר אוז כאאס דעם באשאיפען בען  װיל

ט איהם ײנ- האם איחר אפסטאפען. ד  א
ו אז לײטע, אײערע געדעדט א ם א נ ױ ט  ש

ה״ די און ב חור ען.. װעט ״ ל א פ ײנ ם־ א  או
 דער אריבער איז עס !הײמאן םר. זיסט

ד נעווער .py^D ביטערער ײנ אנ־ די ם ? 
ט ווענשאז  אויסגא־ גװאלדיגער ״דער מי

ט !בע״ ס םזי ר איז או ע ײ  אויף װארטען א
ײ דער איבער זיג פאל?אמען א רני ע ם  אינ

אי. אנ ט װאלט איהר ײעז ש  געצױגען ני
ײ\ ז  איהר װאלט — םומעל דעם םון יגי?ה <
ט לאנג שויז  אנהעגגער אײערע איבערצײג
ט. איהר װאס ײנ ט ז ס ײ ט איהר װ  אז ני

ט איזזר ליגעז? זאגט איהר נ  צו זיי
ז ײ ו שטעלען צו ^ י  איחר װי העכער ז
ם ײנ ױוי אמת. דעם זאגען און ז  דעם א
ט. און מוט האבעז מען דארױ טליכ?ײ ענ  אר
ט איהר מ װי ט ש ע, דער מי  איהר כװאלי
ט האט ײז ני  םים. אײערע אונטער באדען ק
ר האט באדעז דער ײ  הע־ אױםגעהױבען א
ט איהר און גרונט םון כער אר  אן *זיך שפ

 דעמא־ יעדער שטעקען. צובראכענען א אז
ד װיל נאג  רבין, דעם םון םרימער מאלען זי

ט ער גלאנצט  זאל םען אום אויגען די מי
ײז אונטער דערקענען ניט איהם  פעל♦ י

ט אכטונג, מי
 גיטליז, זזענרי
pytpy. 2 לאש. מעמבער

 גרעסטער דער ״ptov גויט ״ראשית
 םיט ;״עםלל* איז אידעז די םון שונא
 אפילו מלחמח. אײכיגע אז איז איהם

 פח מאנטעל א אין אן זיך טוט ער ווען
 ;ניױבען גיט איהם מען טאר פראגרעס,

 איחם מים םען טאר לאכט, ער ויעז אםילו
 דםם ללוק שבא ״עםל? םיטלאכען. ניט
 שטײכ״ םארשײדענע מיט — ישדאל״ של

 אויס־ נע?ומען אלעסאל ער איז לערײען
 איז pfoy בלוט. דאם אידעז בײ נאגען

 ער װען אםילו פראגרעס, פון פײנט א
םרײנט... אילס זיך םארשםעיט

 — דאס? איר זאנ וואס אנטסענעז
באלעבאטים. אונזערע אנט?ענעז

 דורף שױן זיר האבעז אונז םון איעעע
 די אז אײגגעמןדט, צײם טדויעריגער דער

̂ילוס ).8 זײ# אויף (

 הײמאנ׳ען דערקענט האט ער
ארגומענטען. זײנע דורך

ד/״ ביםעל דאם אויםער גאדגיט,  כבו
 םען ווען ארײנגע?ראנען האבען זײ װאס
 אײ ציר? א װי ארוםנעםיהרט זײ האם
ר די בער ^ ^ מז. ס א  אבער ארבייטער ג
 תכלית א םליוז יעדען אין דאך זוכט

 דאר- טאן ער װעט זשע װאס —
 1 אריבערפליהען װעט ער זועז טען

געשיכטע, א דערצעהלם וחנרט עס
 גע?ױ א־״ז ביזנעסטאז נעװיסען א צו װי

 אויטאםאביל דיעם ^ פון אגענט »ן םען
 אוי• tv םארשױםען נעװאלט איהם און

 געזוען איז םײלםםאן דער טאמאביל.
 ?אס־ א סאגעז װאס סײלםלײט יענע םון

 חאט ער טוים. צום םאררײדען טאםער
 לויבען און רײדען אײז pא געהאלטען

 ביד דעם און אויטאמאביל נײעם דעם
 געלעגענהײט p'p געגעבען ניט נעסמאז

 דער אין און אויםצורײדען. װארט א
 ער חאט רײדען .זײן םון צײט גאנצער

 דער אז באטאנען אײן pא גמחאלטען
 11 אין אײנפארען סאז אויםאםאביצ

 גאראנ״ ער אז אלבאנין p'p שטעדען
 אוי־ דעם םים װעט ער אז איהם טירם

 pא שטונדע עלף אין זיץ טאטאביל
 דער װען וױיםער. אזוי און אלבאגי,

p האט ביזנעסםאן ir געילע־ א געכאפט 
 חאם װארט, א אויסצורײדעז נענדױים

נעטאן: םרענ א איהם ער
זאגען, םיר איחר ענםp אםשר —

^p איך דועי װאס סײלסםען, ליבער 
 דארט וועל איך װען אלבאני, אין טאן

ארום? שטונדען 11 אין ?וםען
 שוין סײלסטען דער האט דונם אויןי

ענטםער..* ?ײן נעהאט ניט
 קוטם אוים, זױיזט אײגענע, דאס

 םלי־ גלאם ארבײטער. דעם םיט םאר
 דאך חאט ארײן װעלט דעד איז העז
 ריזיקירצן יא שויז אויב .pt p'p נים

 ים, איבערץ שליחען און צעבען דאס
חנרנײ. צוחנק א ע«עט pn דאך דארןי

 m דאדסיו טאז ער װעם זשצ װאס
p װזנם ער ir 1 ים דעם אוײבערפייחצן^

* ים? דעם םליהען
 ropy: ארבײטער׳ס דעם איצט ?וםט

 דצר אויך אז װעלט, דער באװײזען צו
 װען הינטערשטעליג ניט איז ארבײטער

ים. איבער׳ן םליהען צו שומם עס
 איז, איצט, בלייבם )ואס םראגע, די

 א םליהען? זאל ארבײטער װעלכער
 טיף צו ליגם םײנער, א שוילעךגרעכער,

 אוים״ \V2*p זיך זאל ער ערד דער pא
 באהך א װאל?ענס. די אין הויך חויבען

 םליהען צו צונעװאויגט איז ארבײטער
 אץ נים ערד, דער אויף ברײט, דער אין

 און פײנטערס סטאליארעס, הויך דער
 אוז םענשזח שװערע צו זײנען שםידען
 איײ אזא שאר חענט שײעחג צו האבעז

 לום־ דער אין םליהען װי םלאכה yלvר
טעז.

 בארעכ• זײנען װאם אײנציגע די
 אונטערנעםעז צו חחנות, לכל טי;ם,
 שניײ די זײנען ים, איבער׳ן פליען דאס
 נײע א אן זיך םאנגט דא אבער דער.

 ״רעכטע/ די שניידער, װעלכע טענח,
מעגה׳ן, *לינשע״ די די צי
 װײ< בילכער, זײ זײנען פליהעז אויב אז
p האבען זײ ir זײ וױיט וױ באוױזען 

 װײ ״רעכטע״ די פארפליזזען... ?אנען
 ים איבער׳ן םליהעז אז טצנח׳?, דער
 םען אוז ־ ארבײט, ריוי?אלישע א איז

m שיחלזנן א האבען דארןי p צו אויוי 
fimyrp שלית־־םאשין דער פון ראד די 

נסיצח... װײטער אזצ אױף
 1א נעהם עס װעז צײם דער איז איז

 שניײ צווייערל'י די צוױשצן סכםוד דער
 אוםגעדולד pא וחולם א שטעחט דעד,

 ארבײ״ אן אויך װי זמהן צו און,װארט
ים. דעם אריבערםליהען סאן טער

 ארבײטער דער שטעלט אפשר און
דארט איך זועל own םראגע: n זיך
 וועי איך װצן ים זײט יענצר םון מאן

? צומליחצז קוםען
 ארי־ זיינען םציחער אנחנחנ אלע די

םים צוריק rvovfa ןאו נעמצפלויגצ)
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(®עליעסאן)
ווחילער ז. םון  פון לײדען קלאוקט»כער די

םרײנד. צופיל .
:רעדאקטאר נר; יוערםהער
 לינ״ די שרײען שלום!״ זוילען ״טיר

yp. די שרײען שלום!** וױלעז םיר״ 
 שלום!* jy^'n ״מיר אומפארטײאיש^

חןכט^ די זyזאג
 און שלום. vl* װילצז םיר הכלל,

 ניט דאס װיל רyװ ג^אגם, אטת דצם
 וױיט חיםצל איז גאט אײן ? שלום ?יח
 דארםצן אלע און שלום װייל^ אז

 אײניג?ײם אוז שלום pא װײל שמם,
ח; רyאונז ליגט  איײ און שלום pא נ

 אונזערע ׳צו?ונפט אונזצד ליגט ניג?ײט
^«o:yDy האםנונגy,ן ^ ז נ ו  אלע־ א

!שלום נאך |yyDy< רyרצyה טצנס
lyD א טרוםיעמטp םאר גאסעז די 

 אאטשקצט כמנן און שרייבט םצן שקום,
 צײ• אידישע yנאנטyזאג y£rגעװ

 מען אח בוםט םצן שלום. םאר טונגצן
 און y:yגצזאלצ םאדשידצנצ םיט טypבו

 סטראשצט םצן .jy^P'Dn» ביטצחג
 םאר־ ■ראוחןט םצן .זידצלט; םעז און

 שטיס yrVnyiw א?ראבאטישצ שיחנגצ
שלום. צוליב אלץ —

 זאמד און זאכצז אצצ די אט נאר
 אויסנעבלא• ?ײז וועדט נישט זײנען לאך
v w ,וױיסם און זאנען. צו אזוי אײ 
 םארשלצגע דל ווײל פארװאסצ איחר
 • ■לאץ. ריכטיגעז פון נישט ?וםצן

 אגיםיחנן װאס •ערזאנצן, די װײל
 ריכמינצ די ישט1 זײנען שלום, פאר

 תאעיועד םעחר זײנצן זײ י •ערואגעו.
תןו און בויער, װי קימסאל ױ

 Diכאyתyאריב 4זיך זײ םיט און הצר
ים. דצם

 נאר זאנעץ, ניט זאל jyo כדי און
 פליהצן צו סוט DyT זyהאב שריסטצן
 א זיך, םארשטצהם האנ^ #ים איבצר׳ן

ם רםאןyױע אידישער ז ^  ראטצװ^ ג
 אז באוױתז און כבוד אידישצן חנם

oy \vn איד א איז םאיחען, צו ?וסט 
 ארײ אויר איז ער און םליהער, א אױך

ים^. דעם בשלום ןyרגעטלויגyב
םזג־ די אםבאלאנגם װאם אז אזױ,

נצ?םט« ארבײםצר׳ט חנם איז איצם
p זײנען אאצ ir אײ און גצפלוינצן 

 אלע פון (!ליהער ים. דצם ןyלועDyרגyב
yDלypחאבק ראםען און ר p ir באװײ 
 איז איד א אפיצו בריח׳שאפכג די זען

 איצט, און אריב^עפלוײגצן, אויר שוין
p איז פרוי א וױ נאכדצם ir אויך mV2 
 אר־ חום איז איצט #ים איבער׳ן פלויג^

גצשטט* נײטזןד׳ס
 טוט אײגצר אז יאזזחגז חײנטיגצ

 ותגט די איז ׳?אך גרױסע א oy»y אױוי
 חױבם עס צופריחנן. <יט p^g חגרםיט

 לויפע״ א אח יאממיש א אז באלד זיך
 ניט און אײגצגצ. דאס נאכצוםאן גיש
 איבצרשטיי־ אויך גאר .גא^צוםאן, גאר

:y,; ר חום ״בחנכצןpyאז אזױ #ארד״ 
 גצטאן, דאס תאט װאס צרשטער רער

 איז ער װאם שעםצן אן ןיך הויבם
 װאם נרױדשאפם » םיט אחיסגצתוםצן

 דאס םוצן אח 1טא דאס קאנצן אלצ
4 איחם- &ח בעסער נאך

אריבצתצםלוי־ אםעריסאנער אץ איז
 געםײגט דאך םען האט ינ^ חנם נעז
 א ®אר װאס \וײםם װצר איז oy אז

 ומד צםצדיתאנער די און כריה׳שאפם,
אננעחוימז נען

 טי «ף*י^ ט אױם זיך לאזם ומלד.
 *י יטן. נךויםע או• נ^רניס *י« עם

 6״י טי״ ספז יעדערער
 ים _דעם *ריבעתעפלוינעו אזיר שויו נען

 אימאלתגײיי׳ פראנצויזי׳פזג עננליאחג
צ• ינדײ׳נ tw יטפטנעז״מ ״ ײ ם ״י  י

ן 1« אײדישמיז, w אםילו י ח מי י *י

 אײר? םיט איז וואם — זײ, צי זאג «
 םאר־ *זוי אױם בײדע איהר סוסם ױאש

 אין *ז נעזאנס, דאן־ האט איחר V זארנט
 איהר האט באווענוננ ?אםוניםםי׳צער דער

! f נאט אםת׳עז דעם מפונען
 און זיפץ, «גענעבען ביידע ח«ובעז וײ •
 נעדענסם איחר — :נעםןון ז«ונ » ח«ם «י

o n דעבא־ חאבען םיר ווען )טא< ילעצםען 
 און פאמוניםםען, הינע די ווענען סירט
 ניט זיינען זיי t« נץזאננ^ חאט איחר
 »ו און שארלאםאנעם, באנדע • וױ 4םעחו

 און ,ראםי״; g \ױ םעחר נים איו חײםטן
מן  איהר tg גץזאנט, אײר agn איך ו

ם, איתר װאט גים ווײםם  nn'g'tg מד
ר קײט מ  און זאגט וינטאן Dgi< דאם אי
ר  איחר זזאט שרײנט, ,םאחװערטם״ ת
 g הונמז זחגט עם tg גצזאנט, יאז סיר

 אױטנע־ <»|g דאם זועלעז םיר tg *יים,
 זיינט איחו tg צי, איך גיב ט םינמ.
תז ט. מז כ מ  אוועקנענע־ םיר־חאמן מ

ז o אונתר לעבען, אוגמר מ n m און 
 ם«,~ tngn כדר װאס אלץ נעיד, אונזעו־
 ײנען1 םיר tg נים, םײנט און טאנט...

 p^ptg nriM וײגעז op יײנצינע. די
; g םיר וױ פרננות  האבצן איינינע םן

מ אח נפבא■^ שיץ «יר ײני  נאך ױיגעז א
ר ■*ר׳מװפם, מ מן ומלפן די א  אינגי

tg •ttruneng 1 די n» MBH19Dײ ײ  וי
pri אט g ingD pgn ^g ני p rn tp eg g 

>t m m  yrm  ,»n 1» v n i ר נ*ר » י  י
•t  nm ,p«r*i i״ n  tngn ״n r ן י י

p םעז 1אי םענשוזײם, גערמע tr נעוטן 
p$* tg m n 1םי סונץ דעם מאנען 

גע־ t'K םען און ים, דעם אריבערפיליען
. . צופרידען. ווען .

םו| העלפט בעםטע און צװײטע די
 אבער זייגען םחיען, די םעישהײט, דער

 ה״םם װאם אוםצופרידען. נעבליבעז
ס ע  און םליהען, קאנעו םענער די נאר מ

 האבמז םרויען? די םיר, ײנען1 װאו
 ניט טיר tngn טזט? דעם גיט םיר

 חינגתר־ ttn םיד jw״t ?mn» די
ארימרםליומז צו הוםם מם ווען שטעלינ

 «ו נאם םארזוכען, עטלאכע נאך אח
 אריבןת׳ד אויך פרוי g מזין אח דאנקאן,
פלויגען.

אל׳נ שייו jptgp זין, נטgר איצם,
pn •זװפריחנז . __

 דאם <gt פארװאם גײן. אבער,
ם 1אריב«רפליחצ  בור־ g בלייבעז ים ת

wtgtvt* און אויפםו g בותשואמ m a* 
ארגײטער? דאר איז װאו און

 ױיגע עס tg אםת, טאקצ איז op צי
װײי .פאנףפערם״, נעדוננענע 660 םאראז

gtg וײ חאבעז תלאננ p tr יאננ nnng• 
 דעם דערמומנדינ צװײטענם, נעלא״ןן.
 פר tg לײפענט, הײמאו װאם ארםיקעל

שטיפ פון ארבײםעז *ו אננעבאםען האט
 םיגגפל 1אי ײאר א דאלאר 26 פאר אדער

9» ייר״ tgt אײערםײם,  נעםײ־ g איו י1
ד די טנגעבן אין■ ל9ײ אם ליגנצר. נאר  איי

מיי דש־ אי? װאז אןן f אאאטn>9njgnngg איו םntg 9 וױ מלחײםצן ײי  אדג
 פראלצטאריאט דער ניט דעו פאוסאנט
אריבעײו־ *נחעתײט ןיי און ואט
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פארגעקוםען ױינען װאכען «אר לעצטע די pa «*רװאל* נײע די
דעם פון פארװאלטוגנ דער pa ענדעתנגען װיכטיגע יסרמ ניו סיו מוננ

Mvamn נאארד חשאינט pa און קייווק יארקער ניו דער
o n• ■איז, ענדערוננ װיבטיגםטע די יוגיאן. דרעסםאכער י גסיירר• ג

 נײער לס8 נאגלער איזידאר בר. ®ון אויסװעחלונג דאס נעװען גאטירלץ־,
 דזשולױס װײס־ירעזידענם pa •לאץ דעם אױף םענעדזשער חשענעראל

 װילען םיר קאנדידאט. א וױדער זײן צו אנטזאנט ױך חאט װעלכער דאבסא{,
 געווארען דערחויכען איז ®ערלםוטער סעםיועל נר. אז דערםאנען, אױך 8י

 «ז און דע»ארטםענט, קאונםיל אעחסטריעל pa פארװאלטער דער ויץ *ו
 אלע םון םענעדזשער דער אלם געװארען אגנעשםעלט איז םאזער בען בר.

שעפער. איגדעיעגחןנט אלע און «םאםיאײש«ן אםעריקאן
* . *

 שײרען צו געגלוסט ניט שטארק זעחר זיך חאט באארד דזשןןינם דעם
 פאר־ האט חאכמאן בר. װאם םאנאטעז. אכםזנען די pa האכםאן. כר. םיט זיך

 דזשאינט פון םענעדזשער דזשעגעראל פון פאםטען וױבטיגען ועחר חןם נוםען
 8 אלם רעקארד אױסנעצײקענםען אן נעשאפען זיך פאר ער חאט נןןארד,

 ארכײט זײן ארכײט. ארנאניזאציאנס פון אנפיחרער אן אלם און פסרוואלםער
 אננעפאננעז, האכםאן בר. האט כאארד דזשאינט pa נאאסטער חױפט לם8

 אין םאםענטען שװערםטע די פון אײנעם pa באקאנם, אלעםען איז עם וױ
 נע־ איז יוניאן די ווען ארנאניזאציע, יארקער נױ אונזער pa געשיכםע דער

 פאר־ אוםגליקליכען, דעם נאן חאלכ־דערשםיקםע pa 8 *ובראכענע א לעגעז
 אונםער בpa 926 װינטער pH סםרײק, קלןןוק קאםוניםםישען ®יחרטען

 אין געלוננען, חןזכםאנ׳ען כר. איז איגםעתעשאגאל, חןר pa לייםוננ דער
 שרעקליכע די אויף אכםענדיג ניט חאלנ, א pא יאחר ען8קנ« fia 8 רלױן»8®

 ױניאן• א איעןנושטעלען צוריק שווערינקײםען, אוםםענשליכע pH שםערועען
 *ד און אינדוםטריע יארקער נױ אונזער pa םייל גרעסםער דער pa ^אגטראל

8 IPB80 וױדער־ערחאלונג פולקאםענע 8 פאר םעגליכקײם pa גאנצער דער 
, גןקוגפט. חענםער8נ דער pa •רגאניממיע

 חאט ער בעת אויםנעז־ריקם ױך האט נאנלער בר. וױ זאגען, ייילען םיי
 םאר- גו ערלויכען נים זיך קעגען .םיר :אטט גתיםען גייעם ויק סנגענוםען

 אז אבער, האפען וױלען םיר פיחרער״. פעחינע אוגזערע pa קײנעם דירען
 זײנען טיר פארלירען. ניט אופן נשום חאכםאנ׳עז כר. וועט יתיאן אתזער

 םרוכט־ און נוצליכע 8 געפינען וחיט אינםערנעשאגאל די אז אינערזױיגם,
 טרײד־ pa פעחיגקײטען פילזײטינע זײנע פאר פעלד םעםינקייםס • באחן

»ppn «חחננ.8ער
* * *

 זײנע או̂י איצט נעםט נאגלער, כר. ױרש, חאכםאנ׳ם װײם״פרעזידענם
 לעכע־ זעהר 8 אין ארנאניזאציע יארקער נױ דער pa ®ליבטען וױכםיגע נײע

 נפד8 פעסט שטעהען איהם הינטער טאמענט. ®יל־זוזאנענדען pa דינען
 לע8 ױניאן, דער אין עלעםענםען שאפענדע pa קאנםטרוקטױוע לע8 סלאםעז

 פולקאםענעם 8 געוױנען צו — נעדאנק p'a םיט װילען, p'a םים באגײםטערם
 ער אבער ױננערםאן, 8 נאר ®ארחעלטניסםעםיג איז נאנלער כר. ערפאלג.

 ײנ-8 ן8 איז pa ױניאן דער פץ דינםט חןר pa יאחר דעחן איכער pio איז
םרײד־יוניאניםט. םאלידער נע«מדעוועםער,

 פערל־ םעטױעל כר. האכען נאגלער כר. וועם איחם םים זײם כײ זיים
 פון אײנעם דעפארטםענט, קאונםיל אינדוםםריעל pa םענעדזשער לס8 יםוםער,

n אחרענםםע8ער pa און רד,88ב דזשאינט דעם אין םענשען ®עחיגםםע 
 אינדעםענדענט און ״אםעריקאך די pa םענעדזשער לם8 םאזער. נען כר. אױך

 אונערטידליכען דעם לם8 גוט גאנץ געדענקען קלאוקםאכער די וועםען שעפער,
 ערשטען דעם פון פעריאדע שװערער דער pa באארד דזשאינט pa םעקחןםאר

רעארנאניזאציע. גרויםער חןר נאך יאחר
 האט באארד דזשאינט יארקער נױ pa פארויאלטוננ כאנײםע ואם יעם,

»$88 yזײנען םיר ארבײט. שטיק שווערע אוםנעחייערע גרויםע, 8 ראױס 
 זײער םיט אז pa דערפילען אױפגאבע זייער וועלען זײ ז8 זיבער, אכער

 שטארק ױניאן דער זײ װעלען לםוננ8רװ88 אינעתעבענער pa ■עחיגער
D ארנאניזירען *ו — ענד־ןױל איחר חױ״־ײבען «ו pn יג8חיל8ג p נאנצען 

o קדאוק p i  pa םרייד pa אײנןיושפהךען םארקעט, יארקער נױ d p קאנ־ 
n טראל p  pa ױניאן pa שאפ יעדען pa דיםטריקט יעדען pa יארק נױ pa 

pa ארוטינע די ,^ ענ ענ מן8אוי pa ג  אין םצכ pa פרעםטיזש איחר חוי
n p חױך. געחעריגען 8 אויף אינדוםטריע

ר8כען.ג8ה באלעבאטים ריינקאום רקער8י ניו די איץ .ײײן
ט ס ר  םיייען דארםען, זײ אז זמען,8כ «ו זיך «יים כיםעל8 ן צוריס- ט

רp םיט קאםף חעפטינער 8 קע8ם זײ זיר גלוסם עם K י

 ניױרט8ת8 ענדליר
גריםענט8

. .. . ........................................ק®8גטר8ק זעלגיגער . ̂
לע8 ייח װײדזשעם, זעלכיגע די רבײטס-שםונ^,8 זעלכיגע די סוט נזןן,

8:p in ארנײטס״כמדינגוגגען pa םרײד. רײנקאוט
* * *

p די פארשםעחן גום ^ריכער קענען םיר p o’D ענםריםטונג pa נמ די 
o כײ רװאוסטp זיך האבען ױי װען םאכער, רײנקאוט יארקער p גרױםען 
 לײסעאום, םאנחעטען אין אפגעחאלטען ®אראכםאנען חאנען זײ װאט םיםינג,

 *ו םככד ®ארגלוסט. איןנט זץ• חאט אסאםיאײשאן באלענאטישער רp ז8
pױ  •pוױל םעם 8 םיט ן8ױני רp װאס ®אדעחננעז, אוםנעלום»ערטע און 

 ל8ק8ל ײאם רכעסערוננ88 יעדע pa געוױנם jpy’ געווישט88 ®שום ײאלטען
 עקטשורערס,8גו8ם די יאחר. פופצעחן לעצםע די אין ערװארבען חאט 20

 ז8 װײנינער, ניט pa םעחר ניט פארלאנגען, צו חוןנפח די חאנען נעםליך,
 זאל טען ז8 שעאער, די pa װערען אײנגעשטעלט צוריק זאל שטיק־ארבײט

־שטונ•40 איצטיגע די אנשטאט ארכײטם־װאך *שטונדיגע42 8 ײנפיחרען8
אױפגעכען זאל םען אז װײדזשעס, איו שניט פראצענטיגער צעחן 8 דיג̂ן

................... זאלען ולעכאטים
אוטנע- פאנטאסםישע, אזעלכע נאך pa ,“,דיםטשארדזש פראצענט צעהן 8

צו כטp דאם האכעןכאלעכאטים די אז פעי, םיט םוכים ױם לענאלע

חנחות. רי׳מקציאנערע לוםפערםע,
חוצפח• דיזע רטpיוריקנעשלײc צארן םיט האבען םאכער רײנקאוט די

 •8באאוי אײנשטיטיג האכען pa כאלעכאטים זײערע pa “jy::np8a״ דיגע
i םיט אגרימיענט נײער קיץ אז נאאםםע, ױיערע םראגט p אםאםיאײשאן 

o 15 װערען אונטערגעשריכען ניט זאל pךי זײ, אז םײדען דזשולײ, טען
 אז אויך װײדזשעם,יאון פױ העכערונג 8 אויף צושטיםען װעלען כאלעבאטים,

 ל8י װאם פאנד, פארזיכערונגם ארבײטםלאזער אן
אין װערען אײננעפיחרט שגעלםטען אם זאל־װאם נאלעכאטים, די פון כלויז

 ארויס־ למים8 חאבען זײ װאס נענעז־טאײחננען, םשוגח׳דינע זײעדע ן,8יוגי
 װאם אגריםענט, Dp באנייען צו טארחאנדלתגען די pa ױניאן רp לממעעשג

ipyjtr .צוריקציחען
בעםט־ארגאני־ די pa אײנער איז יארק נױ pa t’־id ריינקאוט דער

 זײנען מוכער ריינקאום די װניאן. אוגזער pa םריידם ppjyrp די pa ןלוטע
eoya נעלונגען טאקע איז זײ ?8 ניױרם,8•רג pa פינף־זעקם לעצטע די 

 קאנ- ױניאן אויפצוחאלםען יארק ניו pa סםרײקם וױבנױנע סום יץ8
pa םארקעם נסנצען pa די באשיצען צו p p 't  pa ryop p ra 
 זיעען יאהר טוצעז חאלב דיזען pa ®ארלױף pa סעיער. לעpa 8 ןר

 כא^באטישער 8 אחן אױםנעקוםען גשלווח׳דינ נץ8נ מאכער רײגמוט ךי
rwarna pa םיט חאבןן pa o n p ^ p p a ^  p r n קאנ־

]80* מל  .אום־אוו־ םײ pa יארק נױ pa םײ יחידים, ים8 נ
p a; שטעדם pa נעחאל־ חאבען זײ וואו יארק. נױ אויסער לאךמעדמש 

aמראדכאדמטנגען ען'אײנצוסמעלען1 ׳־ pa חוץ א שעפער. רוינקארט ,o p 
ױ w גױ ןן a r* כחות יייערע לע8םים. נעהאלפען םווכער רימקאוט 

 כאםםאגער די כדי כאסםאן, pa ארבײטער רײנקאום די נ*ײרעז8רג8 «ו
r סים קאנקדריחמ קעגען נים זסלעז *ע*ער p םאר־ יארקער נױ

pװאס אויפרעגונג די אינדוםטריע. רײנקאוט ר pאול- באלעבאטישער ר, 
 װײם־פרעזידענט האט םאכער רײנקאוט די צװישען געשאפען חאט טיטאטום״

 אויסגעדריקט ױניאן, םאכער רײנקאוט np pa ^נעדזשער רp גינגאלד,
 ניט װעט ״די'ױניאן :װערםער עםליכע פאלגענדע די אין זאכליך pa שארף

 איהרע פון אײנעס p'p אױפגעכען ניט װעט און צוריק שריט אײן p״p טאכען
 P’t װעט עס אױכ ?עספען, װעלען סיר :עראנערוננען שװער־געװאונענע

o ניז נויטינ, p און רעכטע אונזערע כאשיצען צו, ענערגיע טראפען לעצטען 
ארבײטער״ אונזערע פאר פארבעםערונגען נײע נעװינען צו

* * * :
 םיט נט8?8ב זײנעז װאם די טאכער, רײנ?אוט די ?ענען װאם די און

 ז8 ט»?ע, װײסען ארגאניזאציע, זײער צו איכערגעבענהײט פעםםער יזײער
 בראװ װעלען םאכער רײנ?אוט די אז און װערטער, פוסטע ?ײן ניט זײנען דאם

באדינגונגען. לעבענם און ארבײטס זײערע פארטײדיגען צו ?עםפען
p  paדער אויןז אכטענדיג ניט אז גלויבען, אונז זיך װילט טא?ע ריבער 
p פיהרער די pa שטעלונג העצענ^ר  paװעם אסאםיאײשאן, וט8רײנ? ר 

 נאו פארקוםען. ניט דאך אינדוםםריע וט8רײנ? דער אין היי־יאהר ?אםןן ?יין
 װע־ באלעבאםיס, רײנ?אוט די pa פארביםענםטע די אפילו װײסען אלעםען

 געשיכםע די צורי? אויף טאן קירעװע א שטארס זעחר זיך גלוםט עס םעין
pa אגפאעעז י8 נוט גאנץ װײםען די אפילו — אינדוםטריע זײעד tiD8P«a 

 זעחר איז האבען, םאכער רײנ?אום די זױ ארגאניזאציע ר?ער8שט אזא געגען
 װעם אםאםיאײשאן די ז8 .אונז, שײנט עם אונטערנעטוננ. ריזיקאנמע 8

 שנעל, גאגץ צורי?צוציחען זײן נעצװאוננען פאדערונגען םשונה׳דינע איהרע
pa אז pאין װערען באנײט װעט װאם אגרינדענט. ר np ,װעט אינדוסטריע 
 ארבײטער לע8 םאר pa ױניאן רp פאר נשטעלענדpצופרי העכםם זײן
שעפער. וט8רײנ? די אין

 האבען םיר, ipp:pya צורי?, װאכעז פאר 8 םיט ון״פראטעםט״
?אםיטע* ״רעזאלוציאנם 8 פון פארלאנג א ערהאלטען םיר טאראנטא פװ
זיי־ אפדרוקעז לען8י סיר ז8 טאראנטא, פון 14 לאקאל פון ־יי י

n האנדלונג np בעגען פראטעםט 8 ערען . p  pa באארד 
 חא־ זײ װאס דערפאר לײםעאוס, לײבאר םאראנטא׳ר םון דירעקטארם אװ
 ײן»אר* איגםטיטוציע ארכײטער יענער אין םארקױפען צו פארבאטען בען

 אזנזערע “.פראטעםטאנטען די בלעטעל. װעכענטליכע ?אטוניםטישע טיגע
 די pa שריט דיזען איבער שטאר? זעהר רעזאלוציע זײעד אין זיך ?אכען

 ,שענדליכע א אלם עם דער?לערען און לײםעאום לײבאר pa םארװאלטער
װ. ז. א. האנדלונג״
 pa נלײך “14 ״לא?אל pa פראטעםט דיזער אונז האט גערעדט, אפען

 ,נעװאוטם, אםת, האכען, םיר פארדעכטליך. אביםעל נעשמעקט אנפאננ
 ?אםונים־ די װעםען בײ עלעםענט געװיםער א דא איז 14 לאקאל אין אז

 זײנען .שטיק פאררעטערישע ע?עלהאפטע, איהרע טיט געזינדעל םישע
 די pa אז און אינטערנעשאנאל, אײגענע זײער װי אנגענוסען םעהר פיל

 נע־ נעחײט אי עםענטליך אי עלעםענט דיזער האט יאהר פאר לעצטע
 איצט, pa ױניאן. אונזער צענען t|D8p זײער אין שונאיס אונזערע שטיצט

 ריגשטא? דעט פאר ױשר םליץ װאריםער א '14 ,לא?אל װערט טיטאםאל,
 פאר־ רp גענען ראנטא8ט אין רויפ8 גיבען די.?אםוניםטען װאס בלעטעל
 גע־ זיד םיר האבען זאך, טשי?אװע א !לײטעאוט לײבאר םון װאלטוננ
 שיםפעז pa נאכאנאנד בלעםעל דיזעלבע האלט אט זיך, דאכט טראכט.

pa אינטערנעשאנאל אונזער כאשמוצען pa פעך ניסט און פירער איהרע 
pa 8* די םון נאז בייט םיחרען ניט זיך לאזט זי װײל איהר אויף שװעבעלP 

 לאקאל pn חברים טײערע אונזערע pa פאליטישענם, םינאם סוניפטישע
 גענען פראטעםטירען צו צײם גאנצע די שםיםיע א אויף ניט אםילו הויבען 14

 לײ־ ארםיגען pa פארװאלטער די האכען םאםער pa באנדיטםםװע. אזא
 שיםה־בלע־ דיזען צװעסען, םאניםארישע צוליב כאשלאםען, לײפעאוט באר
 ״פראטעםטאנטען״ אונזערע זיר צוקאכען הײט, זײער pa ארױסוױיזען ®על
 קולות באנוסענע םיט שרייען זיך פארנעטען pa טרערען קראקאדילען םיט

a ,“d ״אונטערדריקונג pa האנדלונגעך .שענדליכע געגען d p  pa. .ז 
8. 11 .T•

* * ♦
np אםנעדרוקט װאך לעצטע האכעז םיר װאם בריף, קורצער p  paר 

,pi'DDpyi׳^  שײנט טאראנטא, pa קירזשנער אב. נטvזידpBװײם־ pa ״
 םיט צערטליכסיים זאנדערבארער דיזער אויף ליכט אביםעל װארםט אונז;

 אט פילײכם טאקע און ,14 לאקאל פון םעםכערם די פון אײנינע װעלכער
 סאםױ ארפױגען זײער צו זיד כאציהען פראםעםטאנםען, וואריםע דיזעלבע

ניפט־טישער. ניסטישען
n נעקוטען איז ער װען אז ^njnnp קירזשנער כר. p  pa קאנװענשאן 

 חא• און צויושעט דארטען זיד האכען קאטוגיםםען די «8 געפונעז ער האט
 צורי?• האט םאראנטא אז םאםקוױל־ב^ל, זייער pa װיםען געלאזמ בעז

n באשליסע אלע נעוױזען p  pa .קאנװענשאן pגעווען. איז אבער. אטת ר 
 בײ נאר באשליסע, קאנווענשאן די גוםגעחײםען חאבען לאקאלען אלע אז

o פארצויגען קאםוניסטען די האבען 14 לאקאל p זײ־ א דרײ כיז מיפױננ 
 ױמען געבליגעז pa אוועק זײנען םעםכערס לאיאלע די ביז פארטאנ, גער

 צד• סען8של8ב 14 נעגען שםיםען 24 נדט עם האבען זײ pa חכרח, זייערע
גרויסער זייער געװען איז דאט ם8 קאנווענשאן׳ די.נאנצע ריקצואװייזען
כער,8 איז, שטןםןןר טץנ ןטליכן

m %

װעכער בעדפארדער n ױ פח אױפשטאנד דער
•.'דעםכיווער םון אײנדרוקעז און ביידער

#יזני טען26 דעם םאנטאנ, חײנטיגען
 <ויך די וױ װאכען, 10 געװארען איז

y M w\ וטנבע״ כמדפארדער נױ די םון 
 און ארביים די געװ^רפען חאבען וײען

a »םירט5ר*ק1 n >סטרײק גענערא is? 
 •ראטעםט איס ארבײטער, טויתנט 30

 <ױן זײער ^ון רעדווויהנג דער געגען
םאגנאט^ וחןבער די ןײטענם
 נאך סטרײק, װאכען צעחן נאך און

io גײדען, און הונגער גויט, װאכעז 
 זע<- דער סםרײקער די צװישע? חערשט

 כײם װאס קאמפס־גײסט, םרישער בער
 סטרײ^ר די און. סטרײק, פון אויסברוך

ײ אײזען און 5שטאי זץ־ הא^טען  זײער נ
1 רעדאקשאן נאר :סטרײק־אישו

 כעד־ נױ איז איו רעדאקשאן״ ״נא
 םון סטרײק-אישו * בלויז םארד-נישט

 רעדאקשאן נא זועבער. ?עםםענדע ךי
 םון סאיצוט טעגיציכער חגר געװארעז איז
 אנשטאט באפעיצקערונג. גאנצער דער

 באגריםען ״גוד־באי״ און *האױדױע־דר
 דער םיט בירגער בעדםארדער נױ די זיך

 בראװע״װעבער: די םון סטרײק־אישו
 נא רווי: צויבער דער רעד^וקשאן• נא

 30 די געװעקט ד^וט װאס ׳רעדאקש^ן,
 לעטארגישען םון לוין־^וקלאםען טויזענט

 קאפיטא^יסטײ געגען קאםף צום שלאוי
 געװארען איצט איז אױסבײטונג, שער

 םון קאםוי הערא*ישען אין׳ם סימבאינ א
וױידזש־רעדאקשאן. רער גענען װעבער די

הא־ סארג;(ז רילm שעהנעם א אין
 58 די ם̂ו איעענםיםער 27 די נען

 אויפשריט *ן ארויסגעד.אנ^עז ״ייצענטם״
 םאנטאג קוםעגדען םון אז מילס, די אין
 ארביײ די סון װײדזשעס די װעילען אן

 ןראצענט, .10 םיט װערען רעדוצירט םער
 נים זיך װעיצען ארבײטעד די אויב און

 װעאען װײדזשמס. די רעדוצירען ^אזען
 בערפאר־ נ׳א די םיאם. די ש^יסען זײ

מ דער  ני#ט pier זזאבען םאגנאםען םי
 צו ■רובירט מ^חםד., דער זײט אײנםא<,
 ארבײטער. די םון וױידזשעס די שנײדעז

 גע^ונגען לייחןר אויך זײ איז עס און
 י־י םיז התגער־ילױן דעם קירצען צו

 5טא דעם ארבײטער. װעבער אריםע
 צו אנשםאם ארבײטער, די אבער האבען

 רערוציר- די אויוי ארבײט דער צו געהן
 א אויוי םארזאמעילט זיך וױידזשעס, טע

ט: געענםםערט און םיטינג גרויסען  טי
 אזוי זאגסם <אס און רעדאסשאז״״, *נא

 עדות אן איצט איז בעדםארד נױ רוהיגע
 עס ךועלכען אין רעװאילט, גרויסען א פון

 סטרײחערם םויזענט 30 יך1 כאטײיציגעז
קיגדער. און םרויען זײערע טיט

 םא־ סטײט דעם אין בעדםארד, נױ
 נױ א<טע טיפי#ע א איז סאטשוזעטס,

 זיך צײכענט װאס שטאדמ, ענג^אנד
 םיט טויט־שטי^קײם, איהר םיט אויס
יכער איהר  סיר און שװיעזאםקײט םריד̂י

 רי צוריקנעהא^טעגקײם. ריטאנישער
 זי שעהןן הער^יך איז גוםא שטאדט

 םיט ארוםגעצירט ים, ^םענעם בײם <יגט
 סאםע אין און גערטנער, און װעאדער
 גוםא, שטאדט אינעוער דער איז מיטען,

 נע1רי ססװערם, גרינע אילעען םיט םו< איז
 צאהא גרויסער א:גאר םיט איז גערםנער
 גרין םיט די בויםער. אלטע העראיכע

 םצבות װי אוים זעד,ען הײזער באדעקטע
ע<מין. בית מאדערנעם א אויוי

 אינ־ ^וטארק א איו בעדםארד נױ
 אבער שטערט ד^ס שםאדט. דוםטריעיצע

 די חח. שטענדמער איהר ניט
 די דעען בעדפארד נױ םון אינדוסטריעז
 םיז װײט אעבר <יגען זײ װעבערײען.

 ארבײטער די און םעקשאן, רעזיידענשעא
 אזוי ׳פםאדט, הינםער׳ן װאועען װידער

 און פעקטארים די םון גערויש דער אז
 דיסטויחט ארבײטער ,םון טוםע* דער

 בית די #םערען צו נישט דעמרײכען
 נױ יױריטאגישמר דער פון חח הקברות

בעדפארד.
• • #

 טוײ 103 פארםאגט בעדםאחר נױ
 םון מאיארימעם די אײנװאוינער. זענט
 עטיגיאנםען: ?ײנען באםעילקערונג דער

 קאנאדיעי םקאטאענךער, ענגלעגדער,
 ■אציא־ צאה^ גרויסע א און םראנצויזעז

yp.? פעהלט עם אז זיך, םארשטעחט 
 י#ראצ• נגי אזזינו אביסעל נישט אויך

 באפע^^רוננ דער םון צאה< גרעסטע די
 %ר און ארבײטער םאבריק פון באשטעהט

 אױס#*יס*יך זײנען ארבײטער דאזיגע
 אזא װערט אײראפא אין עםיגראנטעז.

 ארבײםער• םון םארװא^טעם שטאדט
 קאיײ די הצחפען אבער אםערישא איז

T ארבײמער די איבער טאאיסטען n

 40 גוםא. ארנײטער די םון #ויד דער
 ארביײ כאפעלקעחנג דער פון ■ר^צענם

 א םארדמען און װעבערײען די אין טען
 19 פון דורכמגיטס-ילױן װעכעגטיליכען

 •א^יאקע?, און !ארםוגעזען די ראיצאר.
 אוטסנוא^ימײ םאר• זיך רעכעגען וועי^מ
או פארדיגען ארבײטער, צירטע  װײגי־ ;

 דיזען און װאך. א דאילאר 19 װי תר
 װײניג צו באםת איז װאם הונגער־^ױן,

 און םאםייציע גאנצער א פאר יעכען צום
 װעבער די־ חאכען שטארבען, צו צופי<

 פארקױע־ געװא^ט אינץ נאך םאגנאטעז
 ידאפיטען ריזיגע זײערע כדי נערען,
םארגרעסערען. צו םעחר

 די כאגרײפען צו ניט ישוט איז עס
 די פון געװיסע^אזיגקײם און חוציה
 גע־ װערען װע<כע מאגנאטען, װעבער

 בוזים״ קו^ידזשעס פרעזי־דענט םון פירט
 רעפוב^י־ דער ?1C כדפערמאן און םרײנד
 ם. זוייציאם האטיטע, נאציאנא^ער קאגער

 שרײען אײן אין האיצט װאס באטיצער,
 ױנײטעד די אין פראטנעריטי װעגען

 טום^ען זיך םעג באטיצער יע. סטײםס.
 זײגע און ער װײל •ראספעריטי, װעגען

 זײנען סאגנאטען, װעבער די חברים,
 רי םון משך אין &ראטפעראוס, זעהר

 םיילען 27 די האכען יאהר 10 *עצטע
 אר5דא םיציאז 50 פארדינט באזיצער
 •רא־ םייליאנען דיזע טראץ ־און פראפים,

ט דעם פון געזױגען םיט,־  שװײם און מו
 ארביײ טויזענםער צעחנדליגער רי םון

 חוצוח די געהאט נאך זײ האבען טער,
 ארביײ םון רעדאקשאן א פאדערמז צו

זזוגגער־װײדזשעם. טערם
די ע , ג  םצד געװיסענ^אזמחײט ^זי

 אויפגע־ ו5אםיי האט נאצעבאטים רי
 ארכיײ אפנעשטאנענע אזעיכע בראכם

 יא־ די זײנעז דאס װי ע<עמענטען, טער
 זײנען כע5ווע פארטוגעזעז, און ציאקען

 צו־ זײ, און אוםארגאניזירט, איננאנצען
 םײ^וױיד װײניגסטענס די םיט זאמען

 םראגצויזישע און ענג^ישע אתאניזירטע
 וױ אויםגעחויבען זיך האבעז ארבײטעד,

 דער געגעז •ראםעסט א^ס און םאן, אײן
 גע־וױסע^אזיגקײט, קאאיטא^יםטישער

 אונ־ סטרײק גענערא^ דעם •ראק^אםירם
רעדא^שאן! נאר :אאזוגג דעם םער

 האס רעמקציע ארכײטס^וין די
 ארבײטעד די אױםנעבראכט בילױז ניט
 גרויסע א ארויסגערוםען אויך חאט נאר

 דער םון ביתער די צװישען אויפרעגונג
 װאם גוט, זעהר װײסען ווע^כע שטאדט,

 םאג״ סיל ידי ■ראפיטען גרויסע א םאר
 אםיאו געםאכט. לעצטענס האבען נאטעז

 איז בעדםארד נױ •ױריטאנישע דאס
יבען גיט מעהר שוין  שטי<צשװײגענד נעב̂י
 זײמ דער אויף געשטעלט זיך האט און
װעבער: סםרײהענדע די םון

 טשוירטשעם סראטעסטאנטישע די
 םיט׳ן פאראפיעס, קאטויילישע די און

 םון פרעדיגען בראש, בישאןי תאטויאישעז
 די צו סימפאטיע אראפ םא<פיט דעם

 ם^עגט װעילכער ׳פחנס דר. סטוײיקערם.
 באקעםםען גאזים םיט צוזאמען זאנסט

 די געגען איצט קעםפט םטרײקערס, די
 באפעיצקע״ שטאדטישע די בא^עבאטים.

 סוחרים די באאמטענטום, דאס — רונג
 געבי^דעט האבען — האנדװערקער און

 הילף טראגט כע5װעי קאםיטע, םיטיזען א
 און סטרײחער די םון פאטי^יעם די צו

 :רוף םיט׳ן ארבײטער די ןודםוטעען
רעדאששאן!״״ נא״

4 § •

 איעיגק״ט, דער םון ־בןןגײםטערט
 גערירט ;רײען זי^עחן אין הערשט װאס

 חי^םבארײט־ און סיםפאטימ דער םון
 באםעלקע״ שטאדטישער דער םצד שאםט

 זיכערקײט, םון געםיזזא דאס ־און חנג,
 ארבײטער־ אםעריסאנער נאגצע די אז

 םאראינטעחד טיעױ זײ םיט איז שאפט
 אזא געהאט האט אילעס דאס — סירט,

 סטרײסערם, די אויוי װירקונג 'גאענצענדע
 זיײ סטרייס, װאכען 10 נאך הײנט, אז
 אזוי האםפ^וסטינ, אזוי ■ונקט זײ נען

 א אין האםנונגםפו* און באנײסםערט
 ערשטען דעם װעהרענד װי זע, זיכערען

סטרײידטאג•
 שוין זײנען םטרײס פון םשך אין

 ־צװישען סאנםערענצען צװי♦ םארגעסוםען
 די בא^עבאטים• די און ױגיאן דער

 אויוי םארגעסומען .זײנען סאנםערענצעז
 סא־ סיםיזעז דער םון איגיציאטױוע דער

געםירט. גארנישם צו האבזןן און טיטע
 שוין דארויןי חאבען באאעבאםים די
 ווע^ען זײ אז אגגעזאנט, אײנםא< גישט

אר״ יענע אז און םי^ם, די אויםעפעגען

n מג, p  pa ט א ם ל ^ o p  pa םיטיע pa ,שטיסען 70 םיט אז געװען 
np חאנדלוננען די גוםצוחײסען pnapp באשלאםען ra 30 ןנען  pa קאנ־

•9• o i a y g ן

 דעם אפ שיעעלמ פױר, גלױבען ,14 לאקאל אץ אישמ^כװגנ זײזע אם ״
 קמאכער18קל מאראנםא׳ר די jib באןױחתג אםח׳ע די און געפיחל —

םי' ן1א *אראנפוא אץ סײ שונאים, איחרע נו ווון וןמ^עדנעשאנאל ד

 די אױף ארנײטען זוילען װאס נײטער,
•ip שעגעז װמלען רעדוצירטע

v זײ ארבײט. דער צו סען m\ אנעד 
 שפיא- די וױי< חאיטען, ניט װארט קײן
 די צוױשמן ארױס זײ װאס נען,

 ארניײ די צי אויסצופארשען סטרײקער
 און סטדײקען סון טיד ׳ שוין ?ײנען טער

̂ינ- זײגען ?ײ צי  צו צוריק געחן צו װי
 די געבראכט זײ חאבען ארבײט, דער

 װעיע? ארנײטצר די אז בשווח, ביטעחג
 אוד ארבײט דער צו צורי^עחן ב^ויז
רעדאקשאן! נא ב*דינגונגז אײן טער

 נע- ?י• חאבען װעגען *ראכע א םאר
 אר״ די צי זעחן, צו כדי םיל, א עפענט

 ארב״ט. דער צו קוםען װע^ן בייטער
 טױזעגט 30 איע די םון אײנציגער קײן

 באטרעטען נישט אבער זואט סטרײ<ןער
 חאבען םעקטארי. דער jid שװעל די
 װע־ כראװע די — געשווארען דאך זײ

 צו צוריקגעהן דעםאיצט ערשט — בער
 דער זיגען װעט עס <חנן 4ארבײם דער

רעדאקשאן. גא :לאזונג
 מאגופעק־ די האבען זואך חײנטיגע

 ענדאיך, אז ערקיוערט, װידער ט^פורערס
ײ’ װעיעז טעז9 דעם  בא־ שוין ז

 ארבײטער, די טיילס. די עפענען שטיםט
 װאר הײנטיגע װירער האבען װעלכע

 אויף סטרײק־װאך טע10 די געפײערט
םוטיג האבען םיטינגען, אפעז־עיר גוויסע

 — טאםיליעס זײערע םיט צוזאמען —
 אײןך אײך עםעגט :געענטפערט רוןי דעם

 יאנג אזוי אבער װעלען טיר םייצם, רע
אמ אזױ ארבײט, דער צו געחן גישט  י
 םא- אונזער נאכגעבעז נישט װעט איהר

רעדאקשאן. נא ;דערונג
םיטמגעז, דיזע אוי\י געװען בין איך

 מע־ די געװאונדערט. און צוגעקותט זיך
 &ון לעבען װאס ?ינדער, און םרויען נער,

 אכיםעל און בדויט טרוקעז שםיקעיו א
 דער אין טעג<יך נאקומען זײ װאם זוי,

 לוסטינ אזוי זײגען און — סטרײק־קיר
 אזוי און געחלדע אזוי םוטיג, אזוי און

 אזוי און קאםםס־בארײט אזוי רוהיג,
 דאם האב איך װען — דיסציפ^ינירט

 גע־ זיכער םיר בײ איז געזעהן, א^עם
 אפיילו יאל סטרײק דער ווען אז װארען,

 צעחן צו םאל צוױי נאר רייערען םוזעז
 ניט װעבער בראווע דיוע װעלען װאכעז,

 אחן ארבײט דער צו זיך צוריקקערעז
רעדאסשאן/ ״נא םון זע דעם

 גיט סטרײסער, די זײ, האב איך
 באגײסטער־ גרויטע בײ באגעגענט בילויז

 שי^אכטםעלד אויפ׳ן און מיטינגען טע
 בא־ אייד האב איך לײן, פיקעט דער םון

 — םאםיליעס, לײדענרע זײערע געגענט
 דער אין לאגג שעה׳ען שטעהענדיג

 דער םון זופ״לײן דער אין ײן,5ברויט־י
 ׳נאם מײן — סאםיטע, םטרײק־רעציעױ

 םון שאנד־ביילד א פאר -דאס איז װאס
 װירט־ קאפיטאליםםישער מאדערנער דער

 דאס איז אנקאאנע אן םאר װאס שאפט,
 קאםיטאליס־ רער םאר עראײגניס דאזיגע
! ? רעגירוננ טישער

 טוי־ םינוי טױזענטער, הונדערטער,
 אומשולדי־ טויזענטער צעהנער זענטער,

 אין שטעהען םטרײסערס, פון קינדער גע
 טרױ 5ןטיקעי א אויוי װארטען און לײן

 װאריםס. אביסעל און ברויט קענעם
 מינדער, זעהז באדארםט האט איהר

 אזוי צאצקעס, די װי סינדער^אך באמת
 זארגפעלי אזוי און ציכטיג אזוי זויבער,

געםלעגט. טיג
 אז גלויבעז, קאנען דאסי זואלט װער

 על- טטרײהענדע םון קינדער זײנען דאם
 עם אז גלױבען. דאס חאז װער טערען,
 װעלט, דער אויוי םאמעס פאראן זײנען
 צעהנטער דער אויוי נאך באזיצען װאם

 זײערע צו גמדולד טיל אזוי סטרײס־װאך
? סינדערצאך

 געשטאנען, אזוי בין איך װען און
ע די באװאונדעחןנריג ײנ  פוייןישע ^

 און סעסעלאך בלאנדע רי םיט קינדער
 אויגע־ ױע5בי לײכטענדע׳ הער^יך אזױ
 דונסע• די באלויכטען האבען װאם לאך,

 שװארצחנ׳עװדיגע די םון פנים׳יצאך vל
 ארומגענױ איר נין סינדער, אארטתמזער

געפיהל ^אפע^טען א ?ic געװארען סען
 א פון און ליבע םון נעםיה* א םון —

ד,אס. םון גמפיהל
 די צו ליעבץ םון געפיהל טיפער א
 קינדער־ לײרענדע אוםשו^דיגע דאזיגע

 װאם טאםעם, גוטינקע זײעחנ און לאך
 א גאך און צערםליך, אזוי זײ פצעגען

 האטיםא־ oirv צו האם־געםיהל טיםערער
 װאס װירטשאםם, און סיםטעם ליםטישעז
 קרבנות. אוםשולדיגע אזעלכע םאראאנגט

• • •
 די דאך זיך שטעלט םונחןסטװעגען

 םראץ סטרײס, חנר וועט צי םראגע,
 סטרײ־ די פון אידעאליזם גרויסען דעם
 אן צו װערען דערםיהרט סענען קער,

זינ? ענתילםיגען
 בלויז פראגע רי זאל םען ווען אםו^
צױ אידעאלע? דעם לויט אורמייצעז

w i  vn » o ו»ך n  B r •  jyinjf 
 יך1י י9אג tip <*1 אונ״§*ד, h פון

^ר״וי״ IPnpvv *ynyuso »? אסת,
ipvuipi צוױי ju m  jf2^?jois m i 

Pl")9 n ״*f t״n «ון •  Dnysr 
file B rj^m ss ,ipow w ’W o  psm 

oipiwwpHWo i אמאדדרט n  |«n 
 yo^m מיט אסאסיאײשאן,

 ארו s״f ד9צװײט רyד no און
io o״aiM m pp״ipv מ*ס « inpt

 צו• לאמ ניו אזן ױדאן שװאכער
pn אױטער שחד א טיט אױך FnBO- 

 אונ״טעד אױסע סיט און פיחרצרשיפט
פארנעדוגגען,

op אד- טױוצנט 30 ניױו סטו״חצן 
ן עו ט ״  ווױ ארנײטונר טױועגט 10 נ

 אין op וואו סילס, אוציכע אין נײטען
 רצדאק״ »*|p געװאדצן פארצאמט דשט
 1גי אין איזא, וײנען, צוואסען שאן.

 »וב״ט*ו טױזענט 40 פאראן כעדפארד
 ?is אויסנחך נײם װצנערײען. די אין

 tupi'W 40 Pin פזן סטרײמ
p םױועגט עטיאכע ?ױם m] -אתאד 

 סײל• און מגניעגחד. ם״סטענס זירט,
 צװי• יזען,1פראנצ קאגעדיען אױך װײז
 •יטונ פאראן וײנען עס װעצכע שען

יױס. דעחזײם פון נאך לײס ױגיאן
ײ טױזענטעד און טױוענטמר די  •א

 גצווען ו״גען פאציאקען און טוגעזען
מ n אומארגאדדדט. אימאנצען א טי  ע
 אמא- געװען יא זײנמן װאס טויזעגט,

 npz דו צוס נאצאנגט האכען גיזירט,
 יא?יל א קאוגסיל, טע?סטיל םארדער
 צו נאיאננט :ישס חאט װאס ױניאן,

^ אװ פ. א. דער
 19ײנ1 9ססרײ פון אױסנרעכען בײם

 קלײדג״ א חילםראז. גערמנן ליחנרס די
 טוײ 30 םון סטר״ק א — עפעס קײט
 סא« אוי&׳ז דאס און ארבײטער! זענט

 יױ יאקאי יראוױגציעיע צוױי-<רײ םון
טחנר! ניאז

 זעהר געװען טאקע איז עס און
 קוים זיד חאט פיחחנג די טחיעריג.

 און סםרײקער, די םיט אפגעכען געקעגט
 קלעג״ n נעחאט נישם ?ײ חאבען דא

poo ,ווצנ״ קענצן צו דך כדי םארביגדונג 
חילוי• נאו דען

 ?ײנצן ױי כחות אין ארים וױיט וױ
 opny אז פאקט, דער ?yin זאל געווען,
ם םו? װאך צצפטצר רpר אױןי איאט,  ת

 \vomp דעם גצחאט זײ וזאבצן סטרײק,
 סטרייקמר, •ױצישצ די םיט םיטיגנ
 םוחצגם 0 ניו 6 םון צעחלצן וועצכע

םאן.
ר גצקוםצ? צוחילןי די איז ערשט  ת

 און רינ^ ארכײטצר פון ברענטש חיגער
 באסטאן םיט םארבונדען זײ חאט ער
 סאציא- נאסטאנצר ךי יארק. נױ און

 מענ״ ארײמצשיקט גלײך חאבען ציסטען
 אי| orn ip נאןי ויצען װאס שען,
 װיכ״ טוען און סטר״קמרס די פון אפיס
 רעד־ קוםען יארק נמ פון ארבייט. טיגמ
 םאטעריעלע זײטען אלע םון און נער

 סו? װאר פינפטער דער אויוי הילף.
 בעדפארתר גױ דער זיך חאט סטרײק

ר אן אנגעשלאסען קאונסיל טעקםטיצ  ת
 ױניאך װאירקערס טעקסטיצ ״ױנײטעד

 דקרםים איז אוז ל., אװ ם. א. דער פון
 אר• גרויסער דער אין גליד א געװארען
 פאראײנינטע די םון סשפחח בײטער

שטאאטע?.
 םיח״ די זיך זזאט אן דעםאצט פון
 טארכוד איננאנצען סטר״ידלאגע רענדע
 גענעראל דער רעװיער, ברודער סערט.

 טעססטיל ״ױנײםעד דער םון סצקרעטער
 בעד• נױ אין דא זיצט ױניאן״ װאירקערס

 סטרימן, חנם םים אז םיחרט און פארד
 חיצוי יעדע גיט םעדערײשאן די און

 און סםרײקערס, די צו נאר סאן זי װאס
 םון חילא םאםעריעלע דאזיגע די דורך
 טים׳? צוזאםען ארבײםערשאפט, דער

 — סםרײקער די םון אידעאליום גרױסען
 סםריײ בראװע די האפעז.אז םיר םעגען

 גערעכםע? זײער אין זיגען וועאען סער
 4רעדאסשאן!׳ *נא פאר *קאםוי

• • •
 בעד־ גױ די האבען םטרײק דעם ביז

 געפינען נעקענט נישט וועכער פארדער
 רפואח א פאר אפילו קאםוניסטעז קײ?

 חאם עס וױ אבער לpש: אזוי וועגען.
 T? האבען סטרײמ, דער אויסגעבראכען

 זײ באװיזען גלײך בעדםארד נױ אין
זײ זײנען דאס משיחים. םאססווער

 צו באםעחל לאזאפסקי׳ס אויף נעקוםען
אפיציעלער רער לעבען ארגאניזיחןן

 צעלען סאםתיסטישע א סםרײ^־לײטוננ
 וײ דעםאראליוירען צו כדי פיחרערשאםם,

אין םיש כאפען דאז און ארבײטער,
װאטער. סוטגעם

 אםאמאםײשא? םוז •רעדינער די
 גריג• בעדפארד נױ קײן געקוםען זײנען

 םיל• יעדען םאר ױגיאגם באזונדערע דען
 זײ ביז פראגראם. זײער נעווען איז ראס

 אישו דיזער םיט אז אײנגעזעהען תאבען
אויםםאן. גארנישמ זײ סאנען

 ויד געוױיגאיה װי וײ האבען איצט
 עלצ• אפגעשםאגענסטעז צום געװענדט

 ■אד• די צו — סםרײסער די סדן םענטען
 גוד זײ םאר און אאליאסעז און טוגעזער
 װעגען װניאן. םעקסםײל א גרינדעט

w צושםצחעס וײער פו? ערפאצג דעם



ymM
m

*M Mj l  :iW'.rit־.

■¥׳

S9|

■v •־ ג *.

 טועז אויסמנו אין מסם אונזערע דאס
נאװעגזנג ארנײפער דער פאר אױן»

ne רופע־ו ק. .ט
 איחר װען ,peo אין ׳פסארפ זײג׳נז סיר

 ענגיי׳עער »ן פון רעזער $ »פי<ו וײנם
 »י• צו *■ ייר ׳פטעיט איוזר *י וױיטוננ,

 «ואיז< דער ײעגען נייעס די נערי״ענעי
t808t׳ipcnrvii, יעדעז ;עהעו וועינע 

 «יע נאו נרענען אונזערע סון *פ טאג
 אמת׳ן, דעו »ין וױיר װפיט. סײיען

 חונדער־ װ*ס *ן »ײך op געהט ײאם
 זיו שאחחמ םענטן; טױוענדער jim ימר
 ? טט־ם״ ״נוד » חאנען *ו *ויסיפנו גאך
 ױנ־ װי פכ׳פי נ«ו רייענט איחר <מן »ח

run »מיליאנערען הפלנע און םי<י*נעח 
 זייער פון םײיל נרויסען » םארנרענגען

 זײןרע וױ און סרעםד דער אין לזןנען
 סו׳זענדער דפרםען םפר׳פװעגדען זוײנער

 סאר־ ספרנעניגעם, פוםטע זייערע אוי«י
 זיינס איחר און נעודם, אײך dp רריםט

נעס• אין
ר מילפן  איחר .אז זאנע^ אייר «י

 אסאלי־ אםילו כאם׳ש טעות. אין <פבס
n ,איז «ודיפ, 15 יאהר » םיט יאחרען 

 1פו פאחפוחננדעריייעז די אויוי נעס א״עד
 » נעווען אױסיאנד אין אםעריסאנער די

 חײנ־ אנער אײך dp דארף מחנכטינטער,
 פארלערם, פארדריםעז. ניט יאהרען «ינע
 לאנע״ אםת׳ע די װיםען ז*לט איחר ווןן

 אונזערע אז נןוואונ׳טען, נאך איהר וואלם
 זאלען נניחז׳טעם אוגזערע און גבירים

 זא־ אפטער, װאם אױסלאנד נאר פאחרען
 אוז לעמער וואס דארם םארברעננען לען

 װאלט איהר םעחר. װאס נעים אױםנעגע;
 זײ *ונע«אחלט נאך ז*:ם, טען װי «יי,

 אײןר םוז איז דאס וױיל םאחרען. זאלען
 ארביי־ די נעניסען חןרפון ווענעז, םונוז
יאנד. אין דא סער

 טאן א אין ניס נעזאנם איז דאס און •
r « אלס ניט אפלאכען, םון n, עם נאר 
 נא־ װערט פזד אשת. ריינער דעד איז

 נאריכט, « איז *יםעײח םים טםעטינם
 ?א- אױ דעפארטםענט אונזער וחנלכפן

י האט סמדס ארויסנעלאזט. טענ ו
 וואם חסתם. םן זין־ חידוט׳ט איהר

 דער האם איהר, טרעגט טײנות, א פאו
 8 אונזערער ne טאנ״ נוטעז » •יינ<ז

 מים׳ז למ׳פל, פאריז, אין סיליאנער׳טע
 ארבייטער אן םון *ו׳פטאנד פאטעריעלעז

 איהר א< :תירױז דער איז ? לאנד אין דא
 זײ• עם ווייל דערםאר, נלױז ויך הידוע׳ם

 הויך- םיז װעכעו די באקאנט נים אייף גןן
 םיט נע׳טעםםען אונזערע אזוי וױ םינאנץ,

נעםירט. וועחזן אויסלאנר
 םריה־ לאטיר ערקלעהרען צו דאס אום

pא ?ורצען אין א«לער:?ן ר ?p̂ pp’Dt 
 אוים• םיט נס8פינ אוז ה*נד?ל םיז וזורה

אלנ?םײז. אין נד8<
dp ם»ר איז 'm v\ ,װאם אז קלאהר 

8 *pipd בעםער איץ פראדמירם, לאנד 
 אלנע־ אין אײנװאױנפר די י8ם op איז

 גונניב«ש?פט מעהר גיט דאם וױיל םײן,
 פיינם, dp װאס צענישעז, איינצפלנעס חנס
 װע־ ipnift װ״ני:?ר דארם?ן זאל ער א)
pj| 8 ווען אכ?ר ברויט. שסיסעל זײן 

 דעס פ»ר בלויז •ראדוצירעו ל8י לאגי
 םארברױך Djn ם*ר מארקעט, אײנ?נ?ס

 נאך dp איז נופא, דערחיים אין זיך גײ
 ipnp<8 באזאת?! *ו נפנוג נים דפחוייל

 אזױ, איז ראם (פארוואס *רבײט. םים
 ארײנלא־ 6ני דא זיך םיר װעלפז

;p אין »ן  ד?ריב?ר פרקלפחתננ?ז). p״
 ארויסזושיתרען לאנד dpip' זיך סםארפט

 -P-U8 אין יראחסטען ייחיע סיז םײל 8
 איז dp םפחר וואס און ל?נחגר. דע

 ־,rep*־ דער אין ארױסזופיחרפן ניכולת
 םעהר כרענגם דאס װײ< בעסזר, לץ8 איז

 גרױסער 8 וחנן אפילו לאנד. 1אי ארבײם
 רויח? אין איז זמספארם דעם םון סייל

 םארם־ אין זאנ?ן, לאםיר מאטעריאלען,
 םאר טונה 8 אויך dp איז •ראדיפטען,

 ם»ר- רער ווען בריק־ארבייטער.8ם דעם
 זיין םאר ג?לט ם?הר אײן יײזט טפר

 אויסנזד םפהר ip ?ויםט למ׳טל, תבואח,
 ipnpt מםײנער, x 8<4 םחורה. ארב״ט?

 פראם- אונז?ר םון *ײט דער אין ta סיר,
 סחורות םון טקספארט אונזפר איז פפריםי

 לפצט?ז דפס האס און ipdp8«pj רס80«
 טיליאן 4,758 איבער *ו דעתרייכמ י*חר

דאלאר.
 באצאהים u® קריגם אבפר, jw׳i זױ

 IPQ קאן באצאהלט V סזזורה דער י88
ט ארעעז, ד  וחד «ווײ אויפ גפחנכפנ^ מ

uru» : Wםחורח םיט ארער םזוםז, םים ־ 
ר runs• מ*ם חנ מ  *ו ארײז םיחחמ י
 איםפארט. חפט םפז ײאש דאס אט אונז,

in וואס או JD9 חײםם is לפנד 8 סחודח 
ר «יץ •חױגג «ימרס  אריין זי הרינם «ו(

ן צוריט דפרפאר ר ייהז « ת פג  אדעד — י
גאאד. ■arm םזזור̂ז *נדפחנ

b i d לאםיר »jn נןףטעחן איז וואט 
תזער סים אד י ו די יױן < ס ו ו tm, ל nr 
syn מ• אז *זפריחמ, זײן תיר*ח םיר י

wpi mVjD^UfLלײט רייכן

 דאילאד בייליאן 47 פ«ר #וויםער תײיעכדיגע
 װעאם. דער סון טײילען איע ונין סחורח
pmv ̂וט  פ*ו וורײגגעימיקט או:ז טען ח

 אז עס, הײסט סחורח. דאילאר כיריאן 36
11 t* נאך אוגז םען ה*ט דא^אר בי^אן 

y וואו םזוםן. ארײגשיסעז ;עדארפט n 
 נעמען געקאנט אויטיאגר דאס האט אבער

v סוםע אוכיגעחײערע אזא w שי• צו אונז 
 לענדער די װ*ס איעס כמעט װען יןען,

 און אסען6צע? זײ האבען פארמאגט האבען
 דער פון צײט דער אין געטאכט חרוג

 חינטער- געב^יבען נאד זײנען און מיחמח
 געמוזט דאס זײ מיר האכעז *טטעייג^

 אונזערע חײסט, דאס נארנ. אויף געבען
 אראנדפירט זײ םאר חאכען כאנקירען

 םזוםן די מיט און יאטד אין דא חיואות
סחורח. די םאר זוײנגעצאחיט זײ חאבען

ארויםהו־ וועט .חסתם, םן רא,
די דא איז זשע װאם :פראגע די מען

 חאבען םיר אז דאך, םײנם עס ? חכמח
 סאנען זאיעז זײ כדי. נעלר געייהען זײ

 אײנענער אונזער םאד אוגז נאצאחיצען
w װאס סחורח. i םון ?אנד דאס האט 

 פון אינװעסטאר דער האט זואם און דעם,
 ענמפער: דער איז ביזגעס? גאנצע די

 אײנ<ןונפט, זײן חאט אינוועסטאר דער
 ווען און געילם. די םון •ראצענטען די

 בעםאר קרן? םיט׳ן זעחן זיר ער װעט
 םריזזער םיר דארפען ענטפערען, צז דאם

 װארט דעם סים םײנען סיר װאט :ויסעז
 יחיד, דער םיינט דאס אויב איגװעסםאר.

n אזעיצכע האט ײאס •ערזאן אײנצעלגצ 
 זײן קריגען קאן ער איז נעקױםט, באגדס
 טאר- האז ער וױ*. ער וועז צוריה טזוםן

 ער וואס ■אפירען, וחגרט זײנע קויפען
 א געײארען איז ער בשעת באקומען האט

 אונ־ און ואה,5ה געגעבענער רער צו שותןי
 בא־ ער זועט אוםשטעגדעז נארמו^ע םער

 גאך אםאי צוריק, סאפיטאיל זיין קוסען
 א מיט אדער מעהר דאילאר פאר א םיט
וועניגער. דאלאר ■אר

 װארט םיט׳ז םײנען מיר אבער אויב
 אינװעסטארס אלע כלל, דעם איגװעסטאר

̂ס גאגצע, אײן אילס  מוז ראז גרופע, א אי
 װעט צוריק םזוםז די סיט m זאגען, מען
זעהן. ניט קײנםאיל איטועסטאר דער זיך

אויס־ גיט אײך ענטפער אזא זאיל און
 זעא־ די איז אמת׳ען דער אין װייד. קוסעז

 ווערכדפא־ אאע םיט כםעט גזד&יכמע בע
 כײמפיצ אילס נעכמז יאםיר אט פירען.

 אײזענ־ היגער א איז אינװעסטמעלםס
 האבען דארף אײזענבאן די וועז ב»ז״
 ^אקאםאטײ קאדס, נאך סויםען אויוי געילד
 פאר־ אנדערע איז ניט וועיכע אדער ותז,

כע מגסערונגעז,  באםרעםעז ־-םען4ת וח̂נ
 ׳ניט האט זי װאס געלט םומע גרױסע א

 ארויס לאזט זי אנלײהע. אז זי םאכט
 םומע, געװיסער א אויף ווערם־פא^יעז

 לא- װערען, אפגעצאהלט דארםעז װעלכע
 עס אז איום. יאהר 20 אין זאגעז, מיר

 וחןססלען די איז יאהר 20 די דויד לויםעז
 ארויס ניט באהן רי נעהסט םעיליג, ײעחןן

 און געלט מזומנ׳ע טרעזשורי איהר פון
 זי חנן, װאס גאר חוב, דעם באצאהלט

 פאפירען װערט אנדערע דאן ארויס אאזט
 באצאזזלט און סומע זעלבער דער אויף

 כאם^ אז אויױס, סוטט ואה.5הי אלטע די
 פאר איחר האבעז וועלכע פערזאנען די

 קרי־ געלט די נעיליהעז יאהרעז צװאנצינ
 רע• איזזר װען אבער איז כאצאהילם, נעז

 הא־ כלל, א אלס אינװעסטארס די כענט
 אויסגע״ װי באקוםעז ניט מעהר זיי בצז

 באנדס. אלטע די וועקסילעז, איםע די ביטז
 זײערע װײטער זיד קרינעז און נײע אוי^

•ראצעגטען.
 רער איז כסדד אז עס געהט אזוי אט
 אונ־י נײע וועלכג פינאנץ ארן האגדעל

 געבא• טאנ יעדען װערעז םערנעהמונגען
 אונטער־ די געלט. לײהען װעלכע ׳רעז

 זיד איז געװײנליד, האלטצז, נעחמוננעז
 וואס אויוי םארגרעסערען, און צעװאקסעז

 די תאייטאל. םר^זעז האבעז דארןי מע;
 ארויםנעכמז ניט קאנעז אונטעתעסרגנעז

 חא־ ױי וואס דאס, אפצוצאהלעז ryp קײז
 ביז־ זײערע אױםבייעז אױױ געלידזען בעז

 זײ םועז, זי• וואס אײנציגע דאם נעס.
 זײער ארײגגעטאז חאמן װאס די ניבצז
 פרא־ די םח חיק א ביזנעס וײ איז נעילט

 נאראנטיר- א &ח םארממ דער אין םיטעז
 אויו* •ראצענט געוױסען א א״נקונםם, םעז
 די םאסטמז דאד איז דאס און נעיט. די

 סא־ םון חאבעז האז כמז וואס נוץ חוי«ט
 ־איז דאס און אײנקופם, אז — •יטאיל

 אינוחנםטאר דער זואס חויפטזצכליר אױך
 סא־ וועם אנטלײחער דער צי :וױסעז וױ<
 אום- נים יראצענטצז. n צאחלעז נצז

 נעײארען גזדפאםען אידיז ביי איז זיםם
איז •ראצענם דער אז :װערםעל דאס

 אויס וױיזט קרץ. רעם פאר יויכםיגצר
 געיערענט עס חאבעז זײדעס אינזעחנ אז ־

•ראקםיק. דצר פון
 ®יײיחזמ חאמז םיר װאס איזדאס

ד דאיאר, ביליאז עיוי אױםיאנד צו ח נ  (ו
n וחני״ סוםע. « מחי)* גאד אז תזזל 

tn,® ,ו קיינםאי״ םיג׳מד ניס *תז י

 ! אױסערגע־ הײן ניט איז צורי^ אגקומעז
ױיגלימ  װאס געצס, די נאר אבי זאך. ו

ז ע*<ײזט יי  אױ«י דארסען גצװארען א̂י
 װעלכע ■ראדוקטען, די &אר ערטער די

ט זײ האבען נרר ק ^י  אר^נגעטאן איז #ג
 אונטערנעמונגען, זיכערע אין געװארען

 אין •ראםיטען. אריעברענגען וועלעז וואט
 אױף אינגאנצען זיך םיר םארלאזעז דעם
 םון געניטקײם און ארענטליכקײט דער

 מיר?) האבעז ברירח באגהירען(א אוגזעדע
 מיד וועלעז כ״טורח גײז זאי אלץ אז און
 האבען ארום אזױ צופרידעז,-זױיל זיין
 סחורה. ביםעל זזיב® א אויסגעבראכט נױר
 ׳פלעכטע קײן גיט געמאבט האבעז סיר

 האג־ אונזער איז װעלט, דער םיט ביזנעס
 וױיל געמאדם, גיט עס האט לאנד איז דעי
 קײן געװארעז ארזיינגע׳פיסט ניט איז עס

 אז אויסלאנה םון סחורח פארטיגע צופיל
 אײגע״ אונזערע מיט קאנחורירעז זאל עס
איגדוטםריעס. נע

 אויםעד װאס אבער איז חסרון דער
 אויס־ םיט סחורות םון אויםטוימ דעם

 סיר װעלכען חשבון, א גאך דא איז לאנד
 רע״ אוגזער אין אויןי אויבען ניט געםיגעז
 ביד איםפארט און עקספארט םון בענוגג

 א נאך אױםלאינד מיט האבען- מיר נעס.
 ״אינװיזיבל״ רוםט מען װאס ח^בון,
* חובות.

 האט מען װאס געילט, די אויף
 אונז דאן טעז דארף געבארגט אוגז בײ

 עלוי אויף און פדאצענםעז, ארײנשיקען
 היב- גאנץ א עס באטרעםט דאיצאר ביליאז

 נאך דאך קומט דערצו יאתר. א סומע שע
 אומקערעץ דארםען װאס ■ראצענטען די צו

 רעגירוגגען אנדערע רעגירונג אוגזער
 גע- אויסגעלעגט איז װאם געלט די פאר

 םון צײט דער איז עלײם די םאר װארען
 *קלײניג־ אנדערע נאך און מלחמה, דער

 סא־ װי םיליאנען. די אין אילץ קײטעז״
 םזוםן קײן ¥ חובות די אט דעסען זײ :ען

 יענעם לײהען און ניט דאו זײ האבען
 בא־ צו װאס םיט האבען זא< ער געלט

 פריהערדיגער א אויף פראצענטען צאהלעז
 ביז־ גוטע סײן ניט גאר שוין איז הלואה

 פרא־ מיט צאהצעז אוגז ?ײ םוזען נעס.
 מעהר ארײנםיהרעז הייסט, דאס דוקטעז,
 אוגז זיך װילט דאס אט אהער. סחורה

 נאך קאן דאס וױיל ׳:יט שטארק זעהר
אלײן. אונז שאדעז אםאל

 דער גשוען איז פראבלעטע די אט
 גע׳־ דא האט םען װען ®רגוםעגט הויסט

 עלײס די שענקעז זאלען םיר אז טענה׳ט,
 דעתױ־ האט מען חובות. מלחםה אלע די

 װעט אויסלאנד וואס דעם דורך אז• זע[,
 גרויסע אזעלכע אײנצאהלעז מוזען אונז

 מו־ לענדער די דאך װעלען געלט, םוםען
 די םאר סחורדו אונז צו עקספארטירען זעז

 אוג״ םיט קאגקורירעז זועט דאם און געלט
 קאן און לאנד אין דא אינדוסטריעס זערע
הריזים. א צו םיהרעז נאר

 זיך האט אבער װירקליכקײט דער אין
 װײניג־ אם איצט, ביז אז ארויסגעװיזען,

 אוטזיסטע. אן געװען שרעס די איז סטען
 רעגי־ אונזער אז יאהר עטליכע םון שוין
 פארשידענע ־ םיט געמאכט האט רוגנ

 גע־ צאהל) איז 14 איצט (ביז םלוכות
 אונז זאילעז זײ װי אראנדזשמענטם װיסע

 און חובות די אויף פראצעגט צאהלען
 און ,pp אוים׳ן סומע געװיסע א אםילו

 רעזולמאטען רי אז ניט, זיך םיהלט עם
 װײיל ? םארוואס שעדאיו. 1זײ זאלען
 יענ־ אנדערע געגען האבען םיר װי פוג^ט

 חובות, ״איניויזיבל״ םון צעטעל א דער
 םון צעטעל א אויד אונז גענען זײ האבען

 און זײ, קומט װאס חובות, ״אינװיזיבל״
 אנ־ די אײנע באלאנסירען צעטלען בײרע
 שי־ אוגז פארשפאדט אויסלאנד און דערע

 וײ װאס פראצענטעה רי םאר סחורות טען
 צעטעל דעם איז אײנצאהלען. דא דארםעז

 נעלט די םון ,צאײטעם׳׳ דער םאדנעמט
 אויס־ האבען געסט אמערי?אנער רי װאם

אױבעז־אז. דעם אויסלאגד איז געגעבען
אויס־ האט דאלאר מיליאז 900 אריבער

 גע־ אונז יאהר םארגאגגעגעם דעם לאנד
 און פראצענטען םאר אײגצאזזילען דארםט
 דערםאר אױסלאגד האט חוכיח. מלחמה

 װעלכע ?רובים, אוגזערע אויםגעצאהלט
 ראילאר םיליאן 206 געשטיצם, האבען סיר

 אנגעזוײ טיר האבעז דאלאי מיליאז 43 א
 אונזער אױוי אויסצאהיעז זאי מעז אז זע|

 אנ־ װאהלטעטיגע פארשיידענע חשבון
 אויס- אין האבעז סיר װעלכע שםאלטען,

 פילאץ הויפם דעם אבער געשטיצם. לאנד
 גאג־ י1*וי טוריסטעז? אונזערע םאתעמען

 אויםאאני האט דאלאר םיליאז 617 צע
 *ז ח^בון, א צוגעשטעלט זאגעז, צו אזוי

 זײ בײ האבען געסט אםעריקאנער אונזעחג
 שפײז איז אנגענומעז »ון אויםנעגעסעז

 דעש םאר לױןסוס, איז בילס, האםעי אין
צײט. יאהר

 אוג• האבעז םיחםה דער םאר אז אםת,
jnm זיד נעהאט ליב אויד אםעריפאנעד 

 ג*־ זיד איז םרעמי דער איז אדיבערכאיעז
 עס האט דאז אבער נעחן. וואויל לאזם
 לאנע די וױיל נעטאז, גים םובח סײז אוגז
 יאהרעז יענע ייז ®גדערי. אז געװען איז

ס אױך םיר האבעז ר ױ מ א סי  מעחר מ
 ̂ווז ארײנגעפיהרט האגען םיר וױ סחורח

 נעדארפט אוגז פאקטיש חאט אױםלאפד
 פאר י®!, אבמי .1םאם ארײנשיקען

קאפיטאיל אויםגזלגדישעד איו םלחםח, חנת

‘ *• *• »*• «•

ו װאלם פראצענטען.  r* װאס נס,8בא? ת
יענדפך פרמםדע פון ארויסנצפתםפן אונז

ד ייייי \m>wi *וניץ גוט זפהר ײ  י
 נעסם אונזערע ז8חונות.אב?ר. די צאהי?ן
ipjp דאיטען ĉ אויסברפננןן גפלט דאס 

 «ו מדאוםט טאלע םיר האנעז זיך. אױןי
 8 יאחו יעדפן *ו׳פיפפן נאן־ סחורח די

 יאהרען זזיינסיכע נאיד. ביםעי היבמ
רארטפן סיר םארסעוזרט: איז אנ?ר
 IpPnyv ניט פראצענט ק״ן ?ײנעם כ״עם

 אויב רא, לזנז8איט8ה איכװעסטירטע פאר
 אויסי?נ־ ביס?ל8 דא יפ דא איז dp אפילו

 op 8 איז אימופסםעט, ?אפיםאל דישער
 פוםט dp &8ײ דפס גפנען הליינינ?ײט

 און tPDoniD pרpאונז ניט וד?ן איז אונז׳
 אונ״ «ו ברייטתארצינקייט אונזער ניט וועז

 נפסוזט אונז צו ipo <ט8װ ?חבים, ןעיע
 םי־ 900 ספרפ8װ פאר נאך אריינ׳פילפן

 נץ8נ זואלט דאס jik פחורח דאצאר ליאן
 די אויוי אפנערופען של?כט זיך מענליך

 דער \ואלט סמילא אוז אינדוטטריצס חינע
’IPD רpרבײט8 ה־גע־ p̂j•

 ויי• םיליאנפוען די םארגינט דאריבער
pרp אויכ און אויפלאגר, אין װאפיי׳פ^נס 

 חיפ-8 זיד ם8ח װ^כער םרײגד, אייער
 ׳טוין אין און 8pnpo» אין געארבייט
ײו םיט זיך האלט ״גוט־אפ׳/  עצח, |8 א

 • / זר אויי ׳פילען װייב זײן זאל «ר װאוהין
 tpp’ip אמזר זאל ער איהס ראטה טא מער,

 ,IP38D הנאה װעט וי אי *ײראפע. אין
 האכען, זזנאה װ?ט זי אי יײראפע. אין

טובה. עטיקעל א

 דער ®ה פראבלע&ען ױניאו
צייט.

■

1 .

ײפ (is (אלוס )5 ז
 םענשזנן פײנע גאר זײנען באלעבאטים

 ױג־ די אז אײנגעזעחן אלײן האבען און
 םאדערומען איהרע אין געחןכט איז יאן
 טאר לעבען בעסערען און שעהנערען א פון
 באלע״ זײ פון ^אםוי דער ארבײטער. די

 אר־ ־שםונדיגער40 דער געגען באטים
 חאבען ארבײטער די װאס בײטס-וואך,

 גע״ געווע] זײגען זײ און אויסגעהעסםט
 אדיוי סײנעז איז נאכצוגעבעז צװאוגגען

 די םיז אז באזוײזט קאנטראהם, א דעם
 מען קעז באילעבאסים, די םון עמלקים,

סאכען... ניט לײט קײן שוין
 בא״ די װאס סיטםאטיע, ביסעלע דאס

 ױגיאן, דער םאר איצט האבעז לעבאטים
 אוננעהויזנרער דער םון בלויז זיך געמט

 ותל• פון קאגקורעגץ, האלז״שנײדענדער
 װאס אדן שםארס, אזוי לײדען זײ כער
 ווערען אפגעשאסם נאר קעז חןנקען זײ

 שעפער. די פון ױניאניזירונג דער דורך
 נענען זײ זײגעז הארצעז אין טיף אבער

 מי(י אלעםאיל. װי םונקט ױניאז, דער
 דער געגען נאר ניט זײ זײנען הארצעז אין

 יוניאן. דער םון שונאים זיעעז נאר ױניאן,
 םײנד די זיי זײנעז עטלקים, די וױ פונקם

 שםײכלערײצן אילע די און םראגרעס, פון
 םארשםעלע־ א בלויז איז ױניאז דער צו

 אז • פארגעםען, ניט טארען מיר ניש.
 בלײ• באיעבאטים אז עםילק, בלײבט עמיס

באלעבאטים... בען
&

דיםטשארדזש־ פארשאלטענער דער
 םילע און געהומעז, ײידער שויז איז םאג

 לאנג ניט ערשם האמן װאס מיטגלידער,
 איצט ארום בלאנדזשען שאפ, א געהאט

 טרויעריגער א םיט זוכען און גאסעז די אין
 אם זאלען ו׳יי װאו שאפ, א נײגעריגקײט
 שטי־ א אױוי פארדינען קענעז וועניסטענס

 םא־ זייער טאר און זיך םאר ברויט קעל
מיליע.

 םארברעכערישען א םאר װאס או,
 באצאנ• זײנען םיחרער געװעזענע די אקט

 די rt רעכט דאס נעבעז חגם מיט געז
 אין םאנ געװיסען א אין אז באלעבאטים,

 ארװםעימיסעז חענען זײ זאיען יאהר
 א איז דאס !םארװאס א #הן ארבײטער

 ײנ־ עלפכמננםארסטע די געגען םארברמכעז
 יע״ גצגען םארברעכען א יאךפרינציפען,
 ,Tטרי אין קלאוקמאכאר דעז.אײנציגען

םאדבחנלען. אומפארצײליכער אן
 איז דיסטשארדזש םרײער דער אט
 געוועזענער דער וױ שיעכם אזוי פונהט

 אין ארבײמער די וועלכען וועגעז באנדעל,
 אדב ארוםרײסען, זיך םיזאעז שעפער די

 כײממ א ישוט איז עס עחגער. ניט גאד
 איחם חיימעז צו ארבײטער דעם אויף

 אר״ צו איזזם טרייבט עס םורא. דער אין
 זאא עו כדי כחות,י די איבער בייםעז
 כדי יזערען, <עפעלען באס דעם קענען

 נעםעז נים איחם םח זאל באלעכאס דער
 ®ר׳י דצם םאכט דאס םלײש. םונט זײן

 םזננשעד זײן אז פארגעסען צו בײםער
זעיכםנדרעסיאקם. זײז אז וױרדע,

דיםטשארדמתן, צו רעכם דאס מים
 אױםמ־ םא< אײניגע שױן איך האב —

 אוחמנעגצמנן איז — םיינונג, םיין חײסט
 מונחאמננמא• א באלאכאםים די געוואדאז

ר  םײ< א איז װאס חנכם g •וײגצי•, מ
 װאט שסימער םונדאפמגמאיע די פון

נאוחנומג• ױניאן טרײד א אױ* האיטעז
 <ייגי וחנם פארבראכען דאזיגאר דאר

ן אוז פארגעסעז נימ םא< גו תו א  פ
 ייד• 3#ח ^ײגםאל, און

גיש, גייחנר
ז ײ מ י

ר ע b ײ ס נ י ם כ ע ג

 לעצטער האכמאוס מענעחשער חשענ.
ארנײט פארוואלטונגס ח פח נאױכט

באארה חשאינט יארהער נװ ®ון מיטינג בײם אפגענעבען
.1928 דזשון, אכטען דעם פרײטאג,

(ענדע)
 םאראן #זיך םארשטעהט ז^ינען, עס

 ױניאניזי־ וײ םוז םען װאס דזשאבערם,
 שליסען צו מאכ^ן זײ מוז םען רען.

 םוז מען ױניאן. דער םיט האנטראסטען
 די זײ אפצוסטאפען װי םיטלען געםינען
 איז דאס פראדוקציע. זײער םון יזװעלע

 סעטאדע, די אויפגאבע. שװערע א זעהר
 זײן צו ארויסגעצײגט זיך האט װאם

 איז םאתאנגענהייט, דער אין װירהזאם
 איגדוסטריע דער אין דרײזו א האבען צו

 סיזאן דעם םון ברען מיטען אין םאםע
 ױניאן יעדעז ,חגםאילט אםסטאפען און

 סאנטראקטאר, און םאב־מאגוםעקםשורער
 דזשאבערם. ױניאן ניט םאר ארבײט װאס
 םא־ דזשאבערס ױניאן גיט די םון םילע
 ארבײט ז״ער םון צאהל גרויסע א כען
 געניגענדער א ײעז און שעםער, ױגיאן אין

 אםגע־ איז ארבײט זײער םון פראצענט
 אונ- געצװאונגען דאן זײ זײנען םטאםט,

 דער םיט אגריםעגם אן טערצושרײבען
 אגרײ אז האבעז זײ װען און ױניאן.
 גע• זײ זייגען אונטערגעשריבען, מעגט

 ױניאניזירען צו ענטװעדער צװאונגען
 אדער קאנטראסטארס ױגיאן ניט זײערע

 װעלען םיר אינגאנצען. אױםצוגעבען זײ
 אן דעתרײכעז מײנונג, מײן ל<יט םוזען,

 נעקסטען דעם דורך זײ םיט אגריםענט
סיזאז״

װאקאציע.
 באאםטע די װי אזוי אז גלויב, איך

 געארבײט האבען באארד דזשאינט םון
 די זעט צײט אנגעשטרענגטער #ז איז

 גע־ עם װאלט ריארגאניזאציע, לעצטע
 ױדאן דער םון אינטערעסען די אין װען
 טשענס א באאמטע אונזערע געבען צו
 חה־ ײאך א אטוױינמסטענס האבען צו

 װעט סיזאן נעססטער דער אײדער צײט,
אנהױבען. זיך

שעפער. קלאוק םון באלאנס א
 איז וואס ארבײם חןר ®ון רעזולפאטען

#ון »רלוי^8 אין געװארען אויפגעםאן
.1928 פון םעזאז סורינג

 164 — דעפארטמענם ?אונסיל אינד.
737 — דםט. אינד. און אםערי^ען

115------------------אםים טאון דאון
1---------------------אםיס האריצעם 4
7----------------------אםיס ברוקלין 6

1----------------.י אםים בראנזװיל 5
2-------------אםיס בענסאנהוירסט 0

1,161 — — — — טאטאל
 זײ םון ,103 דזשאבערם צאהל טאטאל

 אינדע־ 34 און אםס׳ן םוירטשענטם 69
פעגדענט.

דעפארטמענט. דרעם
 ?אנטרא־ דעפארטםעגט דרעם דער

שעפער. 521 םאג צו הײנט לירט

SBP
אינד.
120

*סס׳ז
369

 >ס1. דיםט.
— דיסט. הויפם

U 11 — — דיסט. הארלעם
i 1 —— ---------טאון דאח

15 13 2 — דיטט. בחפאין
4 4 — ----------בר*נזװי<
1 1 — — נ?נסאנהוירסט

521 150 371 — טאטאצ
 ״םי״ 130 זײנען צאהא דיזער םון
 װי קלאסיםיצירט זײנען און שעפצר
:סאלגט

טאםאל »עד. אסס׳ן אפים דיס®.
128 6 122 — אםים הויפט
' 2 1 1 — אפים ברו?לין

130״ " T 123 — טאט^
 פאל לעצטען דעם םון ענדע דער בײ

 מאנטרא־ ^ןויס חויפט דער חאט סיזאן
 זיי־ 406 װעלכצ םון שעפעל, 550 לירם

 איג־ 144 אוז אסאסיאײשאז געװען נען
חנפענדענט.

 זיײ םיז®( ספרימ לעצםען דעם דורךי
 געווא״ ארגאניזירם שמפער נײע 37 נעז

 אנגע־ זיך חאבען 20 וועלכע םון רעז,
 17 און אסאסיאיישאן חנר אין שלאסען

 אגרײ אינחנפענדענט געסײנט האבען
מענטס.

שע«ער. דרעס די
 חאם םיואן לעצמען םון םארלױוי אין

 אונ־ סאםיסע, אתאניזיישאן ספעשעל א
 װאסילעור בר. סון אויםזיכט דעט טער
 נינד די אין קאםפײן א אנגעפירט סקי,

ד פאיגענדע די םיט שעפער, ױניאן  ח
,זולטאטען :

יור ?vs.אחנטצתענוםען שעיער צאחל
5------------------אפריל ביז נואר 4
714  ------------------ארביממר צאחל
2------------------נצטצסצלט שאים 7
&ר «אח< 524 —---------- *רבײ

-------------- rn  w r ץ ס ס י

איג־ געסײגט האבען וועלכע שעםער
1----------אגריםענט דעםענדענט 7

246 --------------------ארבײטער צאה<
1-------------שעפער אויםנעגעבענע 7

1--------------------ארבײטער צאהל 9 0
 זיך האבען װעלכע שעפער, 20 די םיז

 אסאסיאײשאן, דער אין, אנגעשלאסען
 שעפער, אסאסיאײשאז געװען 11 זײגען

 אוז טראבעל, געהאט האבען םיר װאו
שעפער. אפעז 9

דזשאבערם. דרעם די װעגען .
 סטרײקס אנגעםירט אויך האבען םיר

 ברודער דזשאבערס. דרעס 2 געגעז
 אויםזיכט דירעקםע געהאט האט רײזבערג

 גע־ האם ער און סטרײקס די איבער
 דזשא־ דעם םיט םארבינדונג איז ארבײט

דעפארטםענט. בינג
אלגע״ איז איז איגדוסטריע דרעם ־די

 אגרײ דרעס דער דיסארגאניזירט. מײז
 דע־ םון עגדע די אין אויס געהט םענם

 נאר איז עס און יאהר, דעם צעםבער
 רזשענעראל א אז ניט, םראגע הײן

 אין װערען גערוםען םוזען װעט סטויייק
 בא־ זיך מוז םען און איגדוסטריע דער

• דערפאר. םארבארײטען צײטענם
 זזאבען 89 און 22 לאקאלען דרעם די

 דעם אויף רעזאלוציע א. םאמעשלאגען
 אנטהאלט װאס קאנװענשאן, לעצםער

 צוזאםענ־ א םאר םאדערונג א זיך אין
 באארד, טרײד ידרעס א םיז ^טטעלונג

 דער אונטער םונסציאגירען זאל זואס
 באארד. דזשאינם דעם םון אויפזיכט

 אז איז, רעגולאציע דער םון צװעק דער
 זאלען U0 און 35 ,89 ,22 לאסאלען די

 גוט קערפערשאםט אײן איז צוזאמעז קאנעז
 םארשי־ די דיסקוטירען איז באטראכטעז

 אינ־ דרעס דער פון פראבלעמען דענע
 ^רעםטען די קאנצענטרירעז און דוסטריע

 א םאר ארבײט םארבארײטוננם םאר
 אינ־ דרעם ידער איז םםרײס דזשענעראל

 איבער• איו רעזאלוציע די דוסטריע.
 דזשענעראל דער צו געװארען געגעבען

 גלויב איך אבער באארד, עהזעסוטיװ
 םאר װארטעז צו נויטיג איז עס אז ניט
 אלע־ נאך װײל באארד, דזשעגעראל דעם
 די םאר רעזאלוציע די דאך איז מען

 ױניאן. דער םון אינםערעסען בעסטע
 דזש. דער אז דעריבער, רעהאמענדיר איך

 און םראגע די אויםנעםען זאל באארד
 זעהן צוסונםט נאהענטער דער אין זאל

 זיך, םארשטעהט או^כאארד. גרינדען
 סלארע א מיט ,ורערען געמאן ,דאם זאל

 באארד גענרינדעטע די אז םארשטענדניס
 קערפער־ אוםאםהענגינע אן ניט איז

 דעם םוז קאםיטע א בלויז נאר שאםט,
 האנד־ איהרע אלע און באארד דזשאינט

 װערען. גוטגעהײסעז םריהער מוזען לונגען
באארד. ז־זשאיגט םון׳ם

 דער אין ׳ ארבײט ארגאניזאציאנם
 צױ שװער זעהר איז אינדוסטריע דרעם

 עיצעםענט, םארשידענארטיגען דעם ליב
 דאס נאר טרײד, דעם אין ארבײט װאס
 ארגא־ די זײן. ניט אםהאלט קײן טאר

•װערען. געטאן מוז ניזאציאנס־ארבײט
 װעגען און מיטלען די םון אײנער

 ארבײט דער םון פארברײטונג דעד םאר
 ספע״ םאכען צו זײן, איך, גלויב דארןי,
 ױניאניזירען צו אנשטרעגגונגען ציעלע

 װעלכע ירעסערם, רי און מאטערם די
 אן שעפער. ױניאן ניט די אין ארבײטען

 געביט דעם אויןי דרײװ ערפאלגרײכער
 א אױוי אװעחגעשטעלם ױניאן רי װאלט

 װאלט ov און פאזוציע סטראטעגישער
 םארברײטוננס־ארבײט נרױםע א געװען

 ניט םיין איך סטרײס. דזשעגעראל צום
 דער איז דאס אז זאגען, צו דערםיט

 אנ״ דארוי מען <ואס מיטעל אײגציגער
 װײז איך ארבייט. די טאז צו ווענרען

 די םון אײנע זײן זאל• דאס »ז אץ בלויז
 צו• װי מעטאדען סאנסרעטע און םיטלען

 ארגאניזאציאנם- חגר צו צוטרעטען
ארב«ט.

שלום.
 דזש. רעם םיט געשםאנען בין איך

 גלויב, איך און צײט, סאנאטען 18 בארד
 םאר שי^ףןרעז צו איבערע איז עם אז

 צײט, ערנטםער דער םון בילד א אײך
 װאס שטעוצנגען די און אנשםרענגונג די

 םיר דורכגעחן. באדארםם האבען מיר
 אױםגאבצ, שװצרע אונזער אלע װײסען

 יוניאן אונזער םאר חאבעז טיר <ואט
 געםוזט האבען םיר, װאס און געהאט

 דורכצופיחרקן. אויפגאבע די דורכלײדען
 ױילען חגר ■עסיםיםטיש. ניט בין איד

 שםאר^ער א שטענדיג איז לעבען צו
 אר- אז ®יז לעמנן דעם אין פאסםאר

 לצבען דעם אין וױ נוט אזױ נאגיואצי^
 לעצ־ חנר םעגשען. אײנצעלנעם tv פון

 באװחען חאט חאלב א און יאחר מער
 אוימצובױען װידער װייענטקראפט דעם

מו וװ ױניין, אתתר  .י!!י״י ייײי םי
m ג י ט כ ו By מ l ת  v m * ׳ % V ' ו 'W 4 י

בילד פאפעףס דעם
(^poy)

(צפורי) בלײ םון

גע־ בילד טאםענס איר צו זזאט זי און
רעדט.

 א צו םען רעדט אזוי *וי און —
בילד^
 נע• אים םיט זי האט װאם צו אוז ־־־
רעדטצ
 א צו אויך מען \v? װיל םען אז —

 א נאר סען גיט וויל מען אז רײדעז, בילד
 װאס מענטשן א םון בילד אויפ׳ן בליק

 בײרע מען םארמאכמ נאכדעם טײער, איז
 מען און שטײוי זײ פארמאכט מעז אויגען,
 םען און רעדט... מען און רעדט...
רעדט...

 רעדמ םען װאס בילדער םארשטעהען
צ זײ צו

 איר בילד אוים׳ן טאטע דער האט און
'i םארשטאנען אויך

 און םארשטעהעןו בילדער יא, —
 איהר אויך האט בילד דעם םון טאטע דער

 איז, סימן א װײל װײל... םארשטאנען.
 זיך איהם םיט האט זי -װאס דעם, נאך אז

 שטי־ געװײנט, זי האט דורכגעשםועסט
 פ:ים, דאס םארידעקט געװײגט, לערחײט

 זיך אײנגענארעט זעהן, ניט זא< קײנער
 געװײנט... און קישען פוכאװע ח*ר אין

 װאס טרערען אזעלכע םיט אבער געװײנט,
 אבעי קומעז אױנען, די דורך נאר געהען

הארצען. םון געשיקט
געװארען. בעסער איז אידור און

 זי האט װאם און ? זי איז ווער־זשע
V גערעדט בילד אוים׳ן טאםען מיט׳ן

 אידישע <יבע ױנגע, א איז זי —
 גאנצער איר איז םײדעל א טאכטער,

 דעם אין שוועבט װאם גלאנץ, און פראכט
 מעג־ צװישען נײן, און יא צװישען לעבעז

םארלאנג. און ליכקײט
? תכלית צוליב םעגליכקײט

 i אן תכלית איהר געהט ױאם נײן, —־
 באלע־ און חשבון צוליב דאס איז דאך נאר

 זאגעז םענשען וועלען וןאם באטישהײט.
V זאגען סאםע די וועט װאם און

? תאוה צוליב אפשר םארלאנג
צוליב נאר ניט, געװים דאס ניין, —

# זיך... ־
 זיך צאפעלט װאס נשמה דער צוליב

 םון װיסעז סיט װיל און גיט, װײסט און
 מעגליכ־ םון חשבון םארשאלטענעם דעם

 םאר־ װאס טאג שײנעם דעם צטן״ב קײט,
 צױ װאם און באצויבערט, און 1כישום'נ

 ס׳איז און גלידער אלע אין זיך װארעמט
!גוט ס׳איז און װארים

נע־ דײן איז זיס !םליה םייגעלע םליה
 מיט טריםט פיסקעלע דיין פון און זאע

 איהם פון לעק אײן נאר װאס האניג זיסען
לאננ... לעבען א םאר גענוג איז

 נעלט,' איהר: מיר םון אװעס און
 מא־ שאכער געשעםט, רעסטאראז, שאם,

? »ײך דארף װער !כער

 דעם צו ביז געװארען דעםאנסטרירט איז
גראד. העכסטען
 1א דערמאנען בלויז אײך וױל איר

 צוריק םאנאטען 18 מיט אז םאקט, דעם
 אלעס אנהויבען באדאר־םט -מיר האבען

 אנגעהויבען ר.אבען םיר נײ. דאס אויף
 װאס קאנדישאנס, אונטער ארמיטען

 .1910 בעםאר װי ערגער געװען זײנען
 םאקטען די לויט זאכעז אורטײלענדיג

 לועלען געדאנקען־גאנ^ חנם לויט און
 קאנען מיר אז גלויבען צום קוםען מיר

 רעקאנםטרוקטיװע אונזער םארענדיגעז
 אנגעהויבען האבעז םיר װאם ארבײט,

 דאר־ םיר צײט. םעסיגע זעהר א אין
 אונ־ אין אױסגעהאלטעז זײן גאר םען

 דערשרעקען ניט זיך און װעגען זערער
ארבייט. שװערער םאר

 איז האבען איצט דארםען םיר װאס
 אינרוסטריע גאנצער דער איז סאנטראל

 אין יןאנטראל ארגאגיזאציע, אונזער םון
 רי ארבײטער די נעבען צו שעפער וײ

 זײ םאר האבעז מיר װאס קאנדישאנם,
 אויב אי( קאנטראקט. דעם איז נעװאונעז

ד די אז דעחעהן וועלען ארבײטער די  י
 געניסען זײ און זײ םאר אויוי טוט ניאן
ד די אז און קאנדישאנכז, ױניאן םון  י

 און םאכט איהד דעמאנםטרירט ניא(
 בענע• ױניאן דעם האבען ארבײטער די

 וועלען דאן אינדוסטריע, דער אין פיט
 אין גלויבעז דעם צוריקקריגען זיכער וײ

 נעמען זיך אױוי וועלען און ױניאן דער
 ווע־ מיר און דיסציפלין, םרײוױליגע זײ

לאגע. דער םון זיגרײך ארױס לען
 םארזײ צו םיר ערלויבט שלום צום

 דער אוי(י קוקענדינ ניט אז אײך, כעחנז
 נזד חאב איד װאס אויפגאבע, שוחנרער

 װאס אויםנאבע אן דורכצוםיחחגן, האט
 צײםענוױיז דורכגעסנאטען געוחנז איז

 דאנק• דאר איך םיזזל שכתרצעז, סיט
 געלזד דער פאר אלעםען אײך צו באר

 געגעבעז םיר האט איד,ר װאס גענוזײט
 קרײ אזא אין ארבײט חלס םײן טאן צו

o אין פעריאדע טישע n אוג־ םיז לעבען 
מנישן. אנר

אײערצר, גדידערלױ
תאכםאן, דזשולױם

 בילד טאטענ׳ס איהר צו האט זי איז
::ערעדט

 בעט אין שפעטער איר קאן זזײנט
 אױםשטעהן ניט איך מוז הײנט לינען,
 לויםען, אימפעט א מיט און םריה גאנץ

 איך האכ דיײנט ױם־טוב, מײן איז הײנט
 וױיל שלעכט, טאהע איז ארבײט, f״p ניט

 ארבײטםט ׳ד.ײנט איז װעלט פאס?ודנע א
 םאר־ מיטםענשען דיינע םון ווערסטו ניט,

 j געלט קײן גיט האסם דו און שטויסען,
I געלט !געלט

 עט אוז שי'\, אבער איז דרויסען דער
 מא• די םון ?לאםען דאס ניט זיך הערט

 כארכלצן דאס ניט זיך הערט עס שינען,
 נאך «געלט נאך !געלט :באלעבאס פון

 נעכען םענסםער דער און !געלט כתהר
 גלאנציגען זיין םארלאהען האט בעט םײן

 דאם םײער, שםי? א איצט איז מר ?אליר,
 םון אויבען, םון װארעם?ײט דאם איז

 דארטען װאס װײסט װער װאס דארטען,
 לאזט װאס אונענדליכ?ײט אן עםס ¥ איז
 גרעניץ לעצטען צום ביז טראכטעז דיר
מחשבות. דײנע םון

 נשםח, דער אויוי װארעם אזוי װערט
 ?געפלאך אלע אויםצושפיליעז וױ םילסטו

 זועלכע איז ?לײדער די םאכען ױיז און
 נאך אריין זאל װײל אנגעטאז, ביזם דו

נאך!... נאך! !נאך װארעם?ײט.
 און גוט טיך הער טאטע, הערסםו איז

!פארשטעה
 לאזט מעגליכ?ײט םון חשבון דער אט

 אוים־ ניט אפp דעם לאזט רוהען, ניט
 שטעכט און ער גאגט און ער נאגט הױבעץ,

 ער װיל זשע װאס זיך... שטעכט און זיך,
 V םיר םון ער מאכט זשע װאס םירצ םיז

¥ װאס
פאר־ איך דאר(* איז גוט װאם אלץ

 זאל עם כדי ,D'p װײכען םיט שםירען
 יא ווערען, פארטרי?ענט שנעלער װאס

 אנגעהאלטען אבער דאס װאלט שנעלער...
 גע־ שטארס קיט דער ?יך װאלט אזוי,

 און װעח םיר! צו וועה איז־ האלטעז,
.ותה . .

ארונטער, קיט שטי?על א םאלט איז
 צוריק זוארעםקײם די זיך גנב׳עט עם און

 ווערט מיר און װארעמ?ײט, מײן ארײן,
 םיר און גראם ווערט מיר שלעכט, און גוט

 איד און זיך םארליר איך און ענג, װערט
 איך און ניט... וױים איך און ניט... װײס
 —י !גוט אזוי איז מיז און ניט... וױיס
אזוי... !שלעכט אזוי

:בילד פון טאטע דו און
 צי ניט איר װײס געלעבט, װאלסטו

 — ? נערעדט דעם םון דיר םיט װאלט איך
 א צװישן אויך װײל ניט, װײס איך נײן,

 אזא צאם א דא איז טאכטער און טאטז
 r«p וױ זיך שפילט װאס ניט, לאזט װאס

 מיר זיך דאכט טאטע איצט אבער מויז, און
 צאם דער איז איך־ דענ? איצט יא, אז

איך. רעד דערםאר און ניטא
 די בלי?עז, דײנע נאר שװײגסט, דו
 בילד םארגרעסערטעז דעם םון בליקען
 אויך איד ײע< טא פונ<ןט, אײן אויח ?י?עז
 און טאן בלײן א ווענדען, בלי?ען םײגע

 בײנ?שאםט םײן אין זיך םארמאכעז דאן
טראכטן... טראכטן... טראכטן... אוז

:נעטראכט האט זי און
אז געטראכט: זי האט אי<זם םון

 םאײ װאס אזא קניפ א דא איז עפעס
 שםארק זײ האלט און צוזאםען, זײ ביגדט

 אחער ניט אײנגע?רעםפט, אײננעבונדען,
 עםײ זיר װעמ םאםער און אהין, ניט איז

 גאנצער דער ווערם אזױ םא^ ריחר א צער
 *ז םארגעהט עס און צוםלאכטען ?ניפ

 םאנטאזיעס זיך צולויםעז עס אילוזיע,
 םיט אםאל, מיט \vw אלע אין זיי לויםען

 גע־ א םון ט״בעלאך וױ איםפעט אזא
םריח. גאגץ טויבענשלא? עםענטען

 און לויםעז זיי און לויםען, ךײ און
 שטיע לײדיגע א בלײבט זײ אונטער

:אםען טיהרען איהחן האלט װאם
!צורי? ?ומט !צוריק ?וםם
 אבער, םעגליכ?ײט פון חשבון דער

 און םיטעז אין גע?וםען איז טאטע, ליבער
 געמך ?ײן ניט אלײז, גענוםען זיך האט

קניפ. דעם אױםתנייעז טענער,
 װילסטו? זשע װאס טוסטו¥ ושע װאס

I אונםארשעמםער ן אונםארשעםטער

 ווענט די אויןי און װארעמט, זון די און
 בעט, א םון שאטענם זיך װײזען צימער םון
 דער איז אײנגענארעט זי ליגט בעט, אין ױ

 איהר םון בילד םיט׳ן רעדט זי און ?ישען
 דער אוי«י הענגט וואס טאטען םויטען
 זיך ניסען אוינען די םון און װאנט,

 אפלאך און האס םון מרעהרען םרעהרעז,
ביינ?שאפט. און ליבע םון טרעהחגן און

 איחר נעװארען, גוט שוין איז איחר און
געווארען. בעסער שױן איז
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המנייאחרעז 8 אוז צװײ לעצטע
װאך) לעצטער פון (פארםזעצוגג

tv םון אפשאפונג דער צו אױסוועג 
 אר־ צװישען קאנקורענץ שארםער רער

 שאפ צוױשען און ארבײםער און בײטעו־
nit עקזעתױ דזשעגעראצ די האם שאפ 

םאמט: וױ פאדגעשיאנעז, באארד סיװ
 אןן <ןאנםראי טרײד דזשאינט 8

 דער אונטער באארד, אדזשאסםםענט
 אומפארםייאישען . דעם םון אויפזיכט

 דער אין װערען םארםירם זאל סשערםאן,
 *VP דער םון ארביים די אינדוסטריע.

 איג־ אז םון וי»ן ערשטענס, זאצ, סיטע
 וױזיטען צו כאראקטצר, וועסטיגײשאן

 אזוי םאגוםעקםשורינג סאב ,ikv מדען
 די באשטעטיגעז צו און אינסײד װי נוט

 םון קאסםען אנדערע איע איז וױיתשעס
 די וועט דאן שעםער. די אין ארבײם .

 גראד דעם באטראבטעז דארםען קאםיטע
 באזוגדער, שאפ יעדען אין ארבײט סון
 םרא־ די באשטיםען װעג דעם אין און

 אוים־ צעצטע ױיך און האםטצן.. ךוקציע
 רעגוױירען צו זײן דארםעז זועם גאבע

 הע־ « צו בחןנגען צו און װײדזשעס די
 די םון םטענדאדדס די שטאגד מרען

 דער צו זײ ברענגען שעפזגר, ערנערע
שעםער. בעסערע די םון םדרגה זעלבער .

 א נעםען צאםיר בײשםיצ 8 פאר
 םאב־ 20 באשעםםיגט װאס דזשאבער,

 פון פרײז דעם אויף םאטפעקטשורערס
 איצטי־ רער אין גארםענט. 8 $10.75

 בא־ איגװעםםיגװשאז tv האט צײט נער
 סאב־טאגוםעק- 20 די צװישען ז8 װיזען,

 דעם פאר ארבײטען .וואם םשורערם,
 קװאציםי דיזעיצבע און דזשאבער תצבען

no ,דער־ פון אדבײטער און גארםעגט 
 םיט און םאן־ אין געשיקטתײם ועצבער
 פאר־ א .אצטען1דער •ראדוסציע, גלײכע

 צאוזצ זייער צויט גארגים צוין, שידעגמם
 tv געהט עס געשיתטסייט. און ארבייט

 20 די צןױשצן תאגקורעגץ שםענדיגע 8
 ?עצכע דאס און סאב־םאנוטעקטשורערס,

 װאס םאנוםעקטשורער נײם פאר קוםט
קאנטראקטארס. באשעפטיגט

 8 נאך באארד, אזא pc םונקציצ די
 װעמ אינװעסםיגיישאז, פאצשםענדיגער

 װײזץשעם די רעגוציחןן צו זײן, דארסען
זעצ־ דאם חאסטען זאצ ארביים tv ״וױ8

 דעם סאכם װאם שא*, יעדעז אין מ
 אפמאםען ותס דאס נארםענט. זעצנען

 ^אפ אח צװי^ען קאנסודענץ די
 ארבײםער, די םון חנכעגונג דעם ןןויןי
 םאד־ אין פ^ורצוג דעם נצבען װעם און

Djrp סאב־מאנױ םאנוםעתםמורער, צום 
 קאן װאס קאנטראקםאר, אח סעמגיפורעד

 נינ^ ביזנעם זײנע םיהרצן צו בוװדיזען
 נידצרינערען 8 פון רעכענוגנ דעם אױ^י

 אנדערע נץ8ג אויף נאר ארבײםס־ארײז,
^ ג ז י רעכעטנגעז. צפימענםי נ
 םאר־ אין אז זיך, פארשטעהט צם
 םאדערט יג8םאחפצ דיזען םים בינתנג

 קאנכד צו אויױ מיטצען אנצואװעגדעז ױך
 םארזארגט װאס עצעטענט, דעם ראצירען

 ארבײט. םיט סאכ־מאנופצסט^ורערס די •
 צוזאםענגע• דעריבעד איז פאחמלאג דער

 פרא־ ארעינעלען אונזער םים סעדיםם
 פון פונקט דעם סיט ספעציעל יגראם

 װאם סאנטרא<ןטארס, אװ ציםיםײמיה
 פאדערוננען •די םון אײנע געײעז »יז

 אונז האם קאםימאן גןוווצרגארס די װאס ׳
 פונסטען, די םיט צוזאםען גאוױצינט.

 8 םאי םארמלאנ דער אז םיר, וצוימן
 אדזמאסט־ און קאנטראצ םרײד דמואינמ

 בא־ 8 צו פיהרעז וועט רד8בא כמננט
 םאב- צאוזל גרויםער 8 סון דימיגוננ

 סאנםראהטארס, און םאטםעהטעורעיפ
 כמה־ דעם ברעמעז צוריק וועט ראס און

 פאר־ טעהרער און םםמעז8גתז8מט רער
 אינ־ חןר אין o«r *נםווארםליכען

חסטריצ.
 דדפענע- די םון באריכם ךעם אין

 דים־ אויך ווערם באארד עקזעקוטיװ ראצ
 מיגיםום 8 םון כאזיס 8 ומנען קוםירס

תמ תחרציכען ט סקייל, װיי א ם ^  8 א
 אין נעםם באארד וײ וממגםציםח.
מ די אסבאםראכם צי ם מני ר  באמעם־ ת

 טיטגצידער אונזעדע po צײס סמוננס
 לע־ יזדזרצימז 8 םאר זיד ערמצעדם *ח

 צז םאר און רד8סםענד וױידד» מנגם
 אויסגעארבײטעז דאם בצוי? סון סדסיצסן

ײ סיײל  די סון סיי און אצטע די ױן ס
 בא־ די םרייד. אין ניײארימגאאממנע

 קאטחננ־ וײ טז ®אר אויך ל*גס9 ןןויך
t$v\ אויסארבײםען יעץ8ז דציאגאםען 

 דעקאסענדאציעס pit פ^חפראנצז נעזױמנ
a r t  im n n if  tw p  nrn םיז איב«ל 

pnm קןמסוײמץ n אר־ אוז ארבייםער 
ר ײטן w נ r  ym ■ww irT iii  nil.
 ומנעז גאכניחמס© יי< האמגז סיר

prm .ײ*נצעם n גלױבם קאסיסצ 
מנ»צ די *ו נמ^ :סר ױי יטױחנ%ת80צו

— באריבם אין

 םיניםום וחגכענטציכען 8 םון לירען
o אויף ׳טעפער אלע סאר \וײדז׳פ n 
 טיניםום Djn בלויז נאמיצענדיג באזים,

 פרא־ די צײזען װעט סהײל, װײדזיפ
בלעם.

 חגר ז8 איז, יא, גלויבען םיר װאס
 איבערבײט דעם פאר פאחןןלא: ערישטער

 סיסטעם ״פײמעגם״ װײדזיש דעם אין
 קאנטראלי־ צו אזוי װי סעטאדע די אוך
 םארבינדוננ דער אין ספעציעל — רען

 םון ליםיםײשאן םאר פארשלאג דעם םיט
 סאב״מאנוםעחכמוורערס קאנטראקטארם,

 געזוגטער 8 איז — נטי8ר8טאים־ג און
פראבלעם. די לײזען צו װי צוטרים
 דײ אז דעריבער, רעיז^םענדירען םיר

 די אינסםראקכתן זאל קאגװענשאן זע
 עקזעקוטיװ דדפעגעראל ארײגגעקומענע

 -י אט אםאל נאך ׳פםודירעז צו באארד
 אײנ״ בואריכם דעם אין איז פיאבלעם,

 זױױד׳ םאכעז צו װי פאחפלאגע עליםען
 בײ פראבלעם דער םון לייזונג די זאם

 4»גרי ני^עם חגם םון םארתאנדצונגעז די
 װ^םיגע אגדעחנ די םים צוזאםען םענט

 אויבען זײתז װאס רעקאםענדאציעס,
געװארען. דערמאגט

 פראבלעטען אינדוסטריעלע רי
טרײד. דרעס דעם אין

 קאג־ די זײגען היגזיכםעז םילע אין
 אין אינדוסטוײע דרעס רער פון דישאנס

 אין סאנדימאנס די צו עגליך יארמ נױ
 עם איגדוסםריזג םוט איז קאאיק דער

 סאב־ און דזשאביגנ זעלמג די העחעם
 ?צאוקס, בײ װי ביזנעם םאנוםעקכדמורינג

 און קידצער װאם ווערעז סיזואנס די אויך
 שע־ אויפגענעבענע די צוציב איז מירצזןר

 יעדזןן גאך אויםגעגעמז לוערען װאס פער
 — ארבײםסצאז״גהײט tv הערשס סיזאן,

 דעם אין איבעצ גרעסםער דער איז װאס
פרײד.
 טײ גאראנטירםען 8 םון סיסטעם די
 םאר פרײזציסםע א םיט וױידדש, ניםום

 <ס8 נעװארען געמאכט איז װאס ארבײט,
 און 1925 םון אגריסענם דעם פון טײל 8

 קאן אינדוסטריע, דרעם דער אין 1927
 םיטגצי״ די צו נוצליך און היצםבאר זײן

 אפגעהיט״ ריכטיג וואצם עס אויב דער,
 גע״ באנצײט װאלט עס אויב און געװארען

 װאם רעגלען אויסנעארנויםע םון ווארען
 םאר־ זײנעז װאם די, צו ענליך זײז זאלעז

 אזן קלאוק דער םאר געװארעז גע״פיאגען
איגדוסטריע. סוט

 םארםיהחנר־ קאםוגיסטישע די אבער
 דע־ האט טרײד װיכטעען דעם אין שאםט

 8 אויוי נאך קאנדי^אנס די ליזירם8מאר
 סאאוק־ דעם אין וױ ב8מאםשט גרעסערען

 זײנען רדם8נד8סט יוניאן לזן8 םרײז־♦
 תאםר דצם אונםער געװארעז אפגעװיעט
 אין פונתטען לע8 רעזשים. ניסטישען

 גע־ אפנעהיט ניט זײנען אנריםענט דעם
 גע־ נים זיינעז םים8לעב8ב די און ווארען

אפצוהיטען. דאס געװארען צװאונגען
שוועם־ װי זיך האבען שעפער םקעב

 דער אוגםער םארםעהרט רעגען 8 נאך לאך
 -פאל אוז דיקטאטארשיס ?אמוניסטישער

 די ווען געהערשט האט כאאס שטעגדיגער
 די איבעתעגוםען האט איגטערנײשאנאל

 האט אינטערנײשאנאל די זיגט ױניאן.
 סך 8 איז מאנטראצ דעם איבערגענוםען

 געװארען געטאן ארבײט ארגאניזאציאגם
 pc ז8 םײטנג, דעד מיט זײנעז םיר און

 איגטערניײ די םוו װײטער און אן איצט
 כד8אויםםערקז גרעסערען צאהלעז שאנאל

 דדעם׳ פונ׳ם פראבלעטען די צו ?ײט
טרײד.
זיעען* געזאגט, אויבען חאבצז מיר וױ

 אין װאס זעצבע די פראבצעם^כםעם די
 אױסנא־ דער םיט םרײה סום און סלאיס

 הא־ װאס מאדיםמןאצתס אײניגע םון מע
 אינתסם־ דרעס חנר צו שײכוח 8 בעז
 װאף• *יז שטיק v אוױי את וועצכע רת,

 וואס tv גצױמן, סױר באזיס. ארבײם
 סונקט חנר איז וױידזשעס, אםבאצאגגט

 גא־ • כדם סיסטצם ציסםע איפרײז פוז
 י80 רדינסם8פ סינימום ראנםירסעז

 גזד מנוואונען איז װאם שםיק־ארבײ©,
 טיםםעם גוםער 8 איז ,1925 אי| ײאז־עז

 דאחי עם אי מאצם אוגהט דער אויב און
 גזד עם וואלם נצוואחנז, אפגנחים זײן צז

 םון ארבײםער לע8 םאר שוץ נוסער א װעז
אינתסטריע. דעד

 סאו- tv 8 גצויבעו און האפען םיר
c דאר pv סאנטיאל שםארקטערע m 
 רצוול- א זײן ̂ור tip װןוס איגתסםריע,

eve י p 1ת n v o r -אתאניזס^ןנס 
 צד דיר איז זחנרעז צררײכם וחןם דדיײום,

c די און תונפט m וחנם אינדוסטתצ AA Aû%44A AA ClAĝ̂H ÂAAAA AAגצזונםען א אויף וועחנן אוןעקגצשםולס 
c אק ם8פראנר די װאו זיס1נ m  n rt 

אסנעוזיט דצגולירם וועם אינזז׳סםריא

ס א ען ד ר לי ו ג ע ם ר נ׳ • םו ר ע ב  אי
ג אנ י פון ג ר ד ע ט ײ ג ר  ױ ®ה א

ע נ ע ד שי ר א ען פ ג ױי  איו צו
ר ע ז נ . או ע ױ ט ס ז ד נ י א

 דעם באטראכט האט קאםיטע אײער
 עתזעסוטיװ דזשענעראל דעם אין טייצ

 רעגולירען םון גע8םר די װאו באריכט,
 רבײטער8 די םון איכערװאנדערוגג דאם

 אונ־ םון צװײגען םארשידענע די צ;וישעז
 אנגעדײט איז עם ̂וי איגדוסטריע, זער

 יענעם אויןי װערט עס .180 זײט אױוי
 דער באאויכטען רעפארט אין ״פײדזש״

 אונזער אין צװײג דרעס חגם פון װאוקס
 םון דקלענערען8פ ד־אס און אינדוסמריע

טרײד״ סיןוירטס און סוט דעם
 אז חןרצו, געבראכט זזאט צושטאנד דער
 אונזע״ האבען יאהר פאר לעצטע די אין
jn דער פון רויסגערוקט8 זיך םיטגאידער 

 איבעמע־ און טרײד סהוירט און קאאוס
איגדוסטריע. דרעס דצר צו װאנחןרט
 םוג׳ם ארט אגדער |8 אין װערט וױדער
 זײט אזיף למשא, װי אנגעוױזען, רקפארט

 אין ווערט פראבאעם דער װאו ׳260־258
 tv אגעגעבעז, דיסקוסירם, דעטאלען

 איבערװאנ• פון םעריאדע א װערעד
 טרײדם, אונזערע אין עקזיסטירט דערונג
 רויסאאזען8 ניט דאס טוזען םיר װעאכע
 ײי זאר די כםעז8©ר8ב און אויג םונ׳ם

 דער און שיסזאל דער האן איז, גמהעריג
 אינ־ אונזער אין מאדע דער םוז קאפריז

 אײ tv םאראורזאכען פאוצלונג דוסטריע
 פונסט און טרײד. דעם אין בערבײט

 איכעדװאינ־ אן יעצט עסזיסטירט עס װי
 דרעסעס, די צו טאאוסס די םנז דערוונ

 ווערען זאא דאס ז8 זײן, מעגאיך קאן
 ארבײ־ אז זײן, מענציר יןאן ;םארגערט

 דיעסעס םיז איבעדװאנדעחגן זאאעז טער
 הױז דרעסעס, טשיאדרען און ?אאוהס צו

 דער םח צזױינעז אנדערע און דרעסעס
 ױריס־ דער אונטער איז ווואם איגדוסטריע

אניטעמײשאנאל. חגר םון דיסציע
 באארד דזשוינט די װען דאם מעגאיך,

 ענ־ גרויסע די פאראויסזעהן געװען זאיצ
 אעצטע די אין געהומעז איז װאם דערונג

 ר-8ם האט װאס ענדערוגג א] יאהרעז,
 דעם געםאכט קלענער פיצ און םיגדערט

 דעם םארגרעסערט און קאאוק־טרײד
 װאאט אינדוסטריע, דרעס דער םון װאוהס

 צוגע־ זיך געײמז קערפערשאםט די דאז
 דעד אין ענדערוגג דער אט ר8ם גרײט

 באװאופכד געװען װאאט און אינדוםטריע
 םראנס־ סיסטעםאםישע 8 געפלאנט זינינ

 קאאוס, ארבײטסאאזע די םון םערירוגג
 דרעס־ דער אין מאכער סקוירט און סוט

אינדוסטריע.
 צװײ עררײכט געװען װאאט דאס
 ער־ רעזוצםאטען. נוצאיכע און װיכטיגע
 אר־ די װאס דערםיט שטענס,

 איז ארבײט געםונען וואאםען בײטסאאזע
 טרײדס, אונזערע פון צװײנען נתרע8

 םון אינדוסטריע די באםרײט דאס װאאט
 איבער־ אן םון — איבעל, לדעצז8געײ 8

 צוױיטעגס, רבײטסלאזע.8 םון םלוס
 8 דורך *ואלם מעז וואס דערסיט

 סיסטעמאםיש און גראדענװײז קאנטראא,
 אינדוסט־ דרעס קסענדע8װ די אנגעפיצם

 געמאכט עם װאלם לײט, ױגיאז םים ריע
 ניט 8 םיז שטראם גרױסען אזא אוגםעגייר

 אינ־ דער *יז עאעםענט ױניא:יזירטען
 גרע־ 8 עררײכט װאאט עס און דוסםריע

טרײד. דעם אױױ קאנםראצ סערען
 גרוײ 8 האט גראד געװיסען 8 צו ביז ־׳

עי אין ארבײטער צאהא סע  איג־ האאוק י
 איבערבײם דעם געמאכט לײז8 דוסםריע

 געטאן דאס האבען ארבײטער די נאר
 8 אויוי אוםן, אינדױױדועלעז tv אויוי

 דאס און װענ. רקריפעלםעז8ם שעדציכען,
 םאד גינסטינ אױסנעארבײם ניט זיך האם

ױניאן. דער פאר ניט pv זעצבסט זײ
נד־8ה אינדיװידועאע די מעהר, נאך

 םסיכאאאניע. זײער רתריםט8ם האמ לוננ
 דעם אין דזשאב 8 הריגען דאם <ױיצ

 8 זײ בײ געהײסען האט טרייד װעס
 מד צו איבערלוי!• tv ז»ה צײטוױילינצ

 םיט םארדיגסטעא, א דערװײצ אױ* פען
tv צײט־צר דער םיט סוכתן צו אױספוק 

pn טרײד♦ ריכטימן זײער צז
 טרײד דעם אין שםעצונג אזא םים

 געסאגט ניט ארבײםער *לס זײ האבען
 ׳טרײד־ װיכטיגע n אק נצכמן אנםײצ

 דעס ברענגען צו וו^ס״דמנלםאז מראנען,
pnram צו םרײד  V ,די וראו שטאנד 

 װנ• v םאדדינעז פאנען רבײםצר8
nr .וױידזש

 זײנען קאםיםע דער סון אצא סיר
 אח חתנג8צרם איממנער אונזעד תרך

po מנצידאתננ חןר o n  ho יעיארט 
 או- po וואגדעחנז דאם tv אימנחױמנ^

אגדע־ אין ססיפיסיז »ײד וחנם בײםנר vote  ̂, / ח ס מן ױי װ פן jny ד tjvt ס*סרײד ctp 
irw גאלױיאמדי װצלצן ftp if

w,\ מן איצמיגמ די אבער חנ סי זא ••
 וןר סיר t» אומ סאר װיכסינ געגוג נמן
w צאחאען m m צו אױסנמרקויטקײמ 

a< «ו זעחן און •ראכאעם דער n  |Vtl 
מ 8 אױוי יראבאעם רינ מי  oir וווסן, מ

 ארײנצוסראכ״ opw צו גיט נאך איז
 אױססיססנװ*! און זסר דער אין זיך םען

v ין די װעיכמן אין וחנג®
ײחן p* םיטגייחנרשספט אוגזער  ג

 פאר- זאצ איגדוסטריע דער po צוױיגען
, ♦tmm שטארקט
i חגקאםענדיחון םיר  tv w n r r 

קומגותר חנד po קאםממ ספעציעאע
 זא< נאארד צקזעקוטױו דזשעגעראא
 ttrtn שטודיתן צו װעותן אפױגטעם
 פאר- און צוזאכמז זאאען און פראבאזןם

 ססר״ די סון אםיס*רס די מיט בינדונכ
 צאקאיען אוו באארד דזשוינם שיתנע

םמן און װעגען אויסארבײטען  ״80 צו טי
חנג8װ די אט tv כעז  פיט- די po נחנ

 אגחנחןן, אן אין טרײד אײן םון גלידער
 זאצ וואס שטײגער״ vrv אוי,־י ךין זאא
 נאנ- זתר צו נוצען םון און ר8חיאםב זײן
םיטגלידערשאםם. ױניאן צער

ס • ס
n כט8טד8ב אױך האם קאמיטע די
ר םון םראגע  •po 80 ײנםיחמגג8 ת
 אנ״ ווערס וואס טרײד דעם אין שעערי
 70 נוכמר רעזאאוציעס די אין גערירם

 מנזאאוציעס די אנװאהצ און .77 -און.
 ״8שיק צו ב^ויז ספעציזןא זיך ציוזען8ב

 אימסיוד זײ אז אבער, םיר וױיםעז ׳גא
 אסרוםען זיו װעם מאשינעוײ םון רונג

 יעדער םון םרײדס אונזערע אוי^ שאעכט
ע א האבעז װעם דאס און שטאדט ד מנ מ  ד
 ססציסי אצגעמיינער דער אויןי וױדתונג

* ױגיאן. דער םון
 ניט ניז»ציע8ארג tv אס8 קאנען ״מיר

 מאשינערי, פון ײנםיחרונג8 קעגעז זײן
 סראגרעס טעכגישער דער איז דאס וױיל

 •8י ו״עתאםענדירעז םיר נד.8ל v םון
 בא־ עקזעקוטימ דזשענעראצ די אז ויבער,

 רע־ די כט8טר8םב8 אין נעמעז זאא ארד
 איגדארסירט איז װאס 3 גוםער זאאוציע

 קאנ־ דעצםיער8ם*צ דער אויף געװארען
 וואגען רעדמ רעזאאוציע די װענשאן.

 8T8 אין שינמרי8ם םוז אײנםירונג דער
 ציײ נים ז^צפן רבײטער8 די ווענ־װאו

 רזימנרען8ם ױי זאל עס נאר דערםון דען
 אײנ־ די װ*ס בענעםיטס די פון םײצ 8

 דער איז ברענגט מאשינצרי po פיהרוננ
אינדוסטריע.

אויפמערק־ אויך וױנשט האםיםע די
 אםי• דצם אין טײצ v אייף כעז8מ צו זאם

 װערט עם װאו ,265 זײט רעפארם, סערס
 םון סארםזעצוננ טרײד די דיסקוסירט

?ורז. נױ אין סהוא טרײדס נידעא די
 גע־ עקזיסםירעגדמ איצטיגע די צויט

 מענ• ױננע םוזען יארק, נױ אין זעצען
 17 אוגטער סקול רלאןען8ם װאס שעז

 סקוצ טענדען8 צו פארזעצען לט,8 יאהר
v יאהר 17 זוערען זײ ביז טאג 8 שטונדע 

 וועצ־ מיירמך, אוז ״באיעס״ פילע אלט.
 שצ״ רםענט8ג לײדיס אין רבײטען8 כע

 אין װאר 8 שטוגדען 5 טענדעז8 פער
 םע־ װאו סקול, םארטזעצונג טרײד דער

 די זײ צערגצז מר״ד אונזער םוז כאניתער
 פרעסימ, סאםיגג, אםרײטינג םון םלאכה

 װעלען כמגמעז ױנגע דיזע װ. אז. א.
 אונ־ אין ארבײםזנן בצײמגן רשיינליך8ײ

אינדוסטריע. זער
 tv ודםעז, צו צוםרידצן זײנען מיר
 אין שנתהם אינטערנײשאנאצ אונזער
to םסרל דער טים םארבינדונג עננער  pv 

 ־86 זאל ב. א. j די ?8 רעקאמעגדירעז,
 שציםק8ב און דעם םון שטודױם 8 כען

 ססוק דער םים באציהונגען אונזערע װאס
זײן. זאיצעז

וואד) נעקסע (סלוס

הול0 ריפעראטארי8 ̂ידאן
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•רינצייסל. איראז, ע. דזש
 ריךואעכפש קאלעדזס & ענגלי״ .1
 בילדוננ ביזנעס .4 רידזסעג^ם 2
 לצדוגג •ערוצגליכצ און לערער בעסםע די

 מסםסעז• צערנ מצסיגצ—יאתר• 27 »*ר
 ביינאכם pv בײטאג קלאסעז

*וגעסיקםג *ר̂י קאטאלאג
ם ר י צ ר א ט ם י ! א נ ר ע ם ו ז
 4908קל די פאר איצס זיך רעדדיייסםרירמ

דזסון. *ען26 דעם tv זיך ®פנגען װאס

 *גריסולםור אידישע די
כמןםײעםי הירש) (ב»ראן

 םי■ •#רטעדס צוקונפסיגע pv חעלנםנ
«ruj'po»t ויו ווי סין ^רםעדײ ײעגען 

 איאר וחע סוויגדלצר^ וון אןיסצוחיפאז
mv• *תי8 קויי«  באיאס סימר איידער דעיפזי^ס קײגע גימ
אתו. אס9 ?יד

ס אונוצי י ו ov« »יז י י א י אלו  פריי סני
A רקוסס jnv ^רײבס ft.אןל»ך 

tfiv אויסצי סעגליך I r a •  t»  — mo 
ra  — avwii $ .אוחד

Sodety. h e.
** * • *a

m

m■■

םײנתנען *“ שסיםזןן — בךץ•
n• ■i^v( ■4 וײ(

פ נױער חנ ג«װען. ני׳י o* זיין m o 
מיןן «ו נלוין זיינעז •י ו ׳  m *ין זי

w זײ׳ור װײו׳ון «װ <ו»נט . ro. ײ» 
w אסת׳ע קיין ניאם ז״נען w m. ,נײן 

מנס און  \,99iro דיז׳ו גיין. ס*י טוי
 דינ׳ןן )oi>r סאר »«י;ד •רעריגען ױ*ס
 סיײ זןינמר דער נאקאנט. נוט אונז

#f>׳ w » tn 11« וזיח. נ(וסחד«טינ׳נ 
 אויפ״ nr bin ׳*יוס, שאר יע»ם •רעדיגם

ippjni די piPBH>riMD»  *ו־ tvs ״
ז װ^ס םעפײע $ »«ינד •ויסט י  טויש. י
 טאואראס tptn אױו זוגם |ps אנער

p«i |pg«r it .1 «תר יזגזןרPBP3 
 PJB1D אין r׳e »311 IPO — נעזאנם

מאםער. .
»*רד»סםער » ייין יינען, » איז עס
̂ P3»nr PB1M1P1B1 די װ*ס (ינען,

i קלןיסען t ,סים •יחיען זײ •» ז*נ?ן 
 גיפס ימנען זיי »ז ;יײדען אונזערע
ipnpnt אונזערn n t  p. זײנען זײ 

^כטץ i ליננער. סאו t חפנען יאננ 
י אונזער אין <עטרונתען זיך ז״ •  ט.1נ

î sapn Vait נעזעםינט זיך זײ lie •אמ 
n זערע n t סיר אח ליידען. |1א ivipp 

 סיט ipipp סיר |1א סרייגדן אונזערע
 <פט אמז ״נאחיט : ivptpt זיכערחיים

 ק*סױ אונזערע jib םייינד, אונזעת סזן
תיען שונאים ניםםימע  אליין זיך סיר ו
חיסען״.
Vi i אינטערעבאנט *בער איז עס t•

 -tp< די אינערנ<יש הלײנעם נאנץ » נען
 tie ת»נדיוננ דער איבער צײם טע

 אי• |1א <יכט נרענגס װ*ס ,טפנ*, דעם
 אײ• np3oepu»p נז1א אר6 בערהוייט

i נדאי ני׳שט אטימ איז נעגםליך t *ריי 
 אום«ארםיי• דעם דערמאגען it און דען
 אס־ זיין איז דאם ווייא .טאנ״, עזrאי

ען it איידען אזנזערע lie ביציע: כ  מ
 קא«י?ע־ דרײ «רײ»ותרינען נע׳שעםם,

pj. י נאנץ םאראן זיינען דאך אבער ן  נ
 T>prn חאנען װאם סענשען, איװע

 חאבען און *רםיטלען דיננארם נעלעזען
 איז ״םאנ׳ דער אז נאםת, ;עדענסם

 »ז מי< אח אנשמענרינ נעײארען עױן
op םוף » נעםען זאי jn p n p ri3  Dit

 םרעסען סריינד םײנע םיס איך
 נאם טער38 דער בײ מזןנשען, נרויע א

 » חא<לט איד א און עװענױ, זינעםע און
 חערען *יע אח סאר <עזם און .ס#נ"

 דער״ זיד איד ׳!ויאגוננ. םיט איק זיך
 איך <pn א«*ד אױנען מיינע טיט זױי<

ip באקאנטעז א טרעשען r'iit נרר דער 
■v, אץ• נענארם. ניט זיר האב איר און 

uno• 3 גוםען א«po:«p,| נראדע און 
 ױניאן־ איבעתעבעגםםע די טון אײנעם

 די |pe״iit כאחאגם מט איז ער <ײם.
 באקאנםעד דער ק/או?נ*אכער. ׳ םאסען
i זװגעלאטען באילד איז םריינד t און םיר 
 איו םײנומ » סאר װאם םיר םרענם

 ׳*םעיונג ״טאנ־׳ם דעם יוו»נען האנ
 נע־ o״t ?יין חאב איך אבער שצט.
 נע־ חאכעז עס און ענטפערען, it האט

 phi Tib באםערסוננען סליהען גומעז
 דאם אז א•, זיך חםם אײנעד זייטען.

 זיך רוםם רpײט1וt א קאפאפי׳אז׳ש. איז
ow ״טאנ׳ דער אז ,9* e דעם pon םוז 
 זיר האט דריסער א קלאוקפאכער. די
 אונזערע ויפ^םען האמאי נערוםען,9א

 ?בנה, דעד אויף פא־׳פװאונדען פר״נד
 םריינד. יל6» שױן האבען מיר װיי/
 זוי־ «ילע טובח, אונזער װ״לען ע“אי אלע,

 nppi’P v און ראטעװען. אונז
as ח*, :ץופאכם זיך האם חכ׳פיט
 האט זינםאן tv און נימם אייך נעםעאט
 די םון םי^יאן.דאלאר םערטע׳ל א נעאיען
 האבען בפםעם. די ■צען,-און םארים

 איו עס און גק<ם. די םאר נוםנעזאנט
p » *נטמטאנעז i 't’n דער און דענאםע 

 נחד און נדעסער נעװארען איז הרייזעל
 •א־ רײטענרער א ילוצלוננ איז סער,

 םיט׳ן pbut’o אויט׳ן ארויוי <יסמאן
 אנדערע |1א ארײן, טוםעא אין םערד

lit’, חי אין די.טלאגם םים *אאיםליים 
 נעסלא־ דענ*םע די האבען אין הענם,
םען...

נעװען, איז איבעמײסגנ םיין און
 *odpb אױםדרי?עז, זיד ipp סען װי

 נע־ איבעותײנט בין איר שטעצענר.
 חןד njo«opii^p po«o די t« װארען

 דינ״ עתםם ipowpj ניעט אבסאאוט נען
 «»ום זיך חאט םען שרײבאכץ. נאל׳ם

 אוםנא־ גאנץ » אבעו אויםנעיאנט.
 גאאיװע אוםשולדינע, 5טײ דייטעגדער

 עתסם, נאנץ נעדענתם חאבען םענשען
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 טאן אײו ארip>pii 8 סיר חענם. די
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 |p>pii סיר ipiiMte איעס, יען

V •נער דארסןן. נאר אײך 'lnin ד«ר־ 
po| אײך נעםען סיר גישם. אײך סיר 

 »י• ם־ר נישט. אײך זױיען to נישט,
 IPipn שריינט \.v:vp נישט אײן יען

 א״ע־ װענען זיך, װענען שרײבם •יעס,
 שװיגערס, אײירע ױענעז ס«םי<ליעס, רע

 bovp יוזןנען נעיינםע, אייעדע װענען
 מעבען י,0אי? ipjpii נעדיינעם, נישט

 װ«ט יענער ײענען ,tip און חיםק<
 שריינט נןור «עס, ווענען שרייגט —י

 די נישט רערמאנם ;אונן װענען ניט
 זײ יאזט pp3wpip>p אוםנלי?ליכע

1אײר נעט איך ^םרידען,
.110PK3VP DPD

 זזטער פעוערײמן
 קינוער, ס«ר הענמס

w i t נדידלאד
אי0עדױ?ײש די  • חאט עיײ׳מם נ
 14 1בי אכט סון םײרלעך &או העם•
 נערעכענם יוןרם •oyp דעם אין יסחר.

n יז3 2 «ן tםענט םו&<ױנ אח דסלאר ״ 
 ”lit נעהאיםען וחויען ?ינדעד די ײ«ד- א

tvstpn .דער «ױיט opp■ סאר «אץ האט 
םײדאער. הונדערם צװיי אחם

 איםם 318 פיז םיםטערמד עםנואל די
 אינגילאך שאר nspp » האט סםריט טק82
n 14 ביז fio 6 םײד<אר און n r. אינער 
 • דארם תרינןן ?ינרער הוגדערם םיר

 דא־ Dppt װאסיישאן. װ<וכענדינע צוױי
 זואך, א £»ר ?ינדער די iPPntt יואר

 םייד^עך חוגדערט סון וױינינער עימם
 צײײ • הרינעו יסחר 16 אח 12 צװישען

 אום־ אינגאנצען ipe׳”p»ii װאכענדינע
 v ח״ם, dip« דזשיין דער אין זיםם

bopp םינאנאג. םרי דער םון
 םעםעיסעגם און תםס רעסריאײשאן די

pc מי דרײ תאט םםריט הריסטיע מ  ז
 • בײבים. אח םוםער םאר אײנ< הייםעז,

 • םים נם10נ»ז װערע) הונרערט דרײ
B3• i 10װ»?ייש װאכענדינע זװוײ t 

 HB יס03 םאר •DPP א ײאך, 8 דאלאר
 פאי «אץ ם0ה פעםי דער .20 בי« 12

ך הונדערם צװיי ארום  |1א זוטער דעם מו
 און װאד א <אר0ד 9 ניז 2 פון רעכענם

 װאס ,14 איבער םייד^עך פאר סעטו א
 בא־ ipp |1א ײזר 8 ראלאר אכם רעכענט
n » םיט זארנעז tוואפיײ וואכ?נדינע ״ 

n שאן t pnpotnך. חונדערט ״ ע ^ םי
טשי?ד־ סרייעלד דער ח6 פיגדער די
 אן תרינען Mpd nB םײד איםם רענם

 אכם כיז פיער פון װאקיײפאן אוםזיסטע
פעם■. אײנממם זיתר איז װאכען

פרי־ tpipp יאהר 16 איבער מיידיעך
 חיל רעי דעם אין וואפײשאן זײער נען

epp■ אסם׳ן. חיברו ױיםענם יאגג דער םון 
 דעם םים זיך באנוצ׳מ חונרערט נײן «רום

•1011 0 ר0י0י 16 ח<ענדינ08
 רנם0ב*ז עםײאום ר&אן0 היבת דער

n 0 םיט t« י111 10׳*ו*מײ1 עגדיג?301ו 
 אענאנצען ?ינדער התדערט גײן םערע

אוםזיםם.
 וײנען ס0װ obdpp די זייגען ס0י

 |.0א?ײש1ו דער םיט ם^ימנדען ריח»ט
 10ם?דערײש ניט.די דאלאר טויזענד 60

 טעםינ־ i0t״ipon אױןי תחר<יך אױס
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 נץ די פח שטאנד8אױ דער"
װעכער. נעדפןרדער

)7 ו׳י■ «ן (סלוס
 דעםאראל^אציאנס־אר״ מוױסענלאתר

 םונ״ רײדעז, צו גישט אפייו לױגם בײס
 סים כאראסםעריסטיש איז חוסטװעגעז

 שא־ די ױי, םיםלען שענדליכע סאר װאס
 ארכײםען, רעװאלוציאנערען, םודסטישע

V סיר, דערצעזזלט געגאסע סױצישער tv 
 ױגיאן 8 פאר סעגט 50 פאדיאננען די

 יעדען צו וײ [VW ר8דערם און ניכעי
 פוילי״ חנר און םיש. »ו« כרױט סאג
פאר- םיר: צו טענח׳ט גענאסע שןר
 םאר איעחאנדילען נישט איך ?vt װאס

 םיט ברויט ט*ג יעדעז סענט סוסציג די
 פרינציו דער ל?א,t'v, 8 דאס ? טיש
 קאםוגױם, רעװאלוציאנערען דעם און

 ־8ט8יל8ש פאליםישע דאדגע די װאס
 אםערי• דער פארקױפען צו חאבעז נעס

 יארק נױ איז ארבײםערשאפם. נער8ה
 םאר געלדער "i tP^ovt גחנרשוואו8 און
 םים און סטרײקער, בצדפארד־ער נױ די

 זײ ירעןtדעםאראלי געיד תלבען דעם
ארכײטער. די און סםרייק דעם

 מאסקוועד די םיז טעםיגקײט די
 שוואר- אײנציגען דעם בילדעס גענטען8

 חימעל לײכטענדעז אױם׳ן װאלקען צעז
 אין אויםשטאנד וחןכער גרויסען דעם סון
 גאלדצנע •םיט װעט װאס בעדםארד, גױ

 דער אין ווערען םארשריבעז בען8נוכשט
 ארבײ• אםעריקאנער דער טון געשיכט^נ

 :טאר קאמוי דער אלס באװעגונג טעד
חןדאקשאן!״ ״נא
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 .1ל>81י3 זװ., גו״חזס 188 ברענטשעס:
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 איצט צופאהדען איהר וױלט
 ױניטײ אץ ■אד־טעג א אױןש

 יס,6א דעם אפ רופט הױז?
 בא• און ,2148 טשעלםי

םלאץ. שטעלט

ו8יוני דעם מיס שיו הױפס
i זיך װענדען 1םי t 10 פון םיםנלירער א<ע i n־1גאניזי 
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ip in • iid >p»opor 1אזי |0ני1י Vn o n, איגװייגינ־ 

ipoo ,זײי m o *אויו o n שוך. פון צײניע ipopo to 
0*T ניס ipb' ip i t ,שיר ip t 'D איחו־ o n  00 onpt 

p”• םיט «obpor |0י»י it 0אױג אײגענע.|

ױניאן ווארקערס שוה אמ בוט
 לײמי ײ8 ן8יציצרײש אםעײקאן דעי םי« «יליפײ»צד8

.dovd פאסםאז, סטרים, םאםער 246
מנמ ל. םשארצם צאווצי מאציס
סמיע^ר״פדעוא. גענעראל גענעראל־פיצזידןנט ״

לןלאוקם פון פרעםער
האט דעפארטמענט םײײער דער m באסעס אײערע אן ואגט

 װערען נימ םאר װײער־ברעטיאך קיץ דאס געזעץ, א נעמאכט
 r»o עם שטאפען. ברענענדע אנדערע אדער חאלץ אױף צוגעשיאגען

טײער־מיזף. מרכאױם וײך
 װעלװעם •רעסען צו װײער־ברעםצעך mpm* אויטגעםיקסט חאבען סיר

חנפארםםקנם. םייער דעם םון םארצאנג דעם נאד ריכטיג בעלװױיע איז
 אױוי צונעשצאגען זיינען וחנצמ סםײצם, אצטע רי שאפ אין חאט איחר אױב

 ׳ותם איחר איז rvm נײעם דעם נאף םיקסעז אײד טאר עס to קענעז חאצץ,
אינספעסםארס. קײנע םון טראבעצ הײז האבעז נים

״ן ךי נאך םפיםערם או»ך מרקייזעז סיר ל״באר־רעמישםענפ. דעם וון יולס נ
ען סיר אנ םארקעם. אין םמשינם פיגקינג געםםע די אויך ח

קאמםו)«ני םרעםבארד װעלװעט און םלאש עזpמעױK די
6661 און 6650 1«של»נ םעדעםימ יארק, נװ עװעגיו, פינפטע 321
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״נינג לערענם עז ד
װעכענטלץ• דאלאר 20ס בת 60 פון פערוײנען סענט איחר

בעריחססער דער אץ קורם « געחםם
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מ לויח דער איו זיך נאסײרנעו ש־נסןן פאמס »
דעפגאואנ וסףי פוז

הספדים. ריחרענדע געוזאלטען װערען
 איז פארנאכט דאנערשטאג פארמען

 באער־ סעםעטערי ?ארמעל םאונט אױוי
 ם^קס־ באריחםטער דער נעװארען דעם

 ױםוי כלל״טוער באהאנטער און רעדנער
או זיף האט לױח די נאראנדעס.  אג־ נ

 דעי םון םארסיםאג אזיעער מלף געחױגען
 די םון אײנע געװען אי? און סײד זחנסט

p נױ װאס לױות, גרעסטע i r װען חאט 
 לויח די םעחר וואס נעזעחן. איז עס

 איסט־ דער צו דערגעחגטערם זיך האם
 אוז געװארען זי איז גרעסער אלץ סײד,
oifri אן םון אײנדרוה דעם נעמאכט 

זײ םײדװאקס די פאל?ס־לױה. אםת׳ער
 װע׳־ מענשען, םיט איבערפיים געווען נען
 יעצטען דעם *•געבען נעסוםעז זיעען כע

 דעש מיט רעגען דער און גםטר, צום כבוד
 געחערשם האט װאס וױנט, אומעטיגען

 טרױערמע די האבען טאג, גאנצען דעם
םאראוםערט. מעהר גאך שםיסונג
 שיכטען פארשיידענארטיגע די לױט

 זיך דואבען װאס באםעלקערונג, דער סון
 טרויער־צערעםאניע, דער אין ןבאסײליגט

 םילזײטינע די ארױסגעצימט ?יך האט
 םארשטארבענעם דעם םון טעטיגסײט
 אידישיסטען באלעבאטים, און ארבײטער

 םי־ און אידעאליסטעז העברעאיסטען, און
 ציױ אייסורסים, און םרוםע יאנטראפען,

 »ײ: טיט — סאציאליסטען און ניםטען
 שײכות א נאר האט װאס אלעס װארט,

 זיך האט לענען סאציאלען אידישעז צום
 אויף לױזז. באראנדעס׳ אױזי נאטײליגט

 טרויעד געהאלטען האבען סײד וועסט דער
 מאס־ הענרי דר. און וױיז ראבי :רעדעס
 אויף ;״ארט״ פון נאםען אין פאוױץ,

 טעאטעי, פאבלי? אין סײד, איסט דעו
 םארשטע־ און פרייגד םארשײדענע חאבעז

 לעצטען צום זיך ארגאניזאציעס פון וזער
 ׳&ארשטארבעגעם. מים׳ן געזענענט םא^

 דער געװען אויך איז רעדנער די צװי^ען
 גאראנדעס׳ און הײיען םעיאר געוועזענער
 מאסייא:־ הירש צבי םרײנד, נאהענטער

 גע־ הספד זײן מיט האט וחניכער ססי,
 טרעהרע;. צו אגוועזענדע םי<ע בראכט

 נע־ האבען ארבײטער־םאחטטעהער די םון
 געווערקשאם״ די םון םײנסטאון ם. חנדט

 ױניאן אקטיארען דער םון מססין ר. #םען
 •אלעסטינער די םון מעחןםינסקי י. און

 ?אוזאן, אײב גענאסע געווערס^אםטען.
 גע• האט *םארװערטס״, פיז חנדאסםאר

 האט און פרײנד פערזענליכער אלס רעדם
 אױסנעדריסט אוםן געםיהלםולעז א אויןי

 געדאנקען, אינטערעסאנטע םאינענדע
 סענטי־ דעם אױסנעדריקט האבען װעלכע
 און ראדיהאיען אנוועזענחנ איע פון םענם

:םאציאיויסטעז
רעדע. קאהאן׳ס

 באקאנם באראנדעס׳ן םיט בין ״איך
 — אנגעהויבען סאהאן האט — געזוארעז,

 מאן, ױנגער א געװען נאך איו ער ווען
 געזוען דאן בײדע זײנעז מיר .1889 אין

 צײטונג׳׳. ״ארבײטער דער םון יידער4םיט
 באװע־ אין אפט זעהר פאסירט עס וױ

 געװיסע• א אויף זיך מיר זײנעז גונגען,
 צוריק נאכדעם םאנאנדערגעגאנען, צײט

 םאנאנדער־ ויר וױדער געװארען, נאהענט
 װירער יאהרען יעצטע די אין און געגאנען
 שטאלץ בין איך און געװארען, גאהענמ

 םיר װאס םאסט, דעם סיט ג<יק<ױ און
באםרײנדעט. װידער געװארעז זײגען

 װארום : פראגע די םיר שסעל ״איך
 איד און' V אהער היינט נעסומען איך בין

 סאציאליםט. אלס דא ביז איך ענטםער:
 פריהער אז איד, וױיס כןציאייסט א<ס
 עם װען װארים מענש, דער איז איץ םאר

 אזויגע םיט מענשען געווען ניט וואיטען
 װאלם באראנדעס, װי חערצער גאלדענע

 אונועי• אין פעסיםיסטיש געווארעז איך
 געו.שן װאילטען םענשען ווען באזחוגונג

 ניט האפנונ פײן װאלט דאן וחנ<ןי, בלויז
 סײן װא<ט דאז סאציאליזם, םאר׳ן געזועז

 וועלט די םאכען צו געווען ניט חאםנומ
 קאפימאליס״ אונזער אין ווען בעטער•
 אײן זויגמ קינד יעדעס װאו װעלם, מישער

 און שלעכםס סילר מאםעס דער םים
m or, וױ מעגשען אזוינע ויך געפינען 

 םאך• שוין זיך בױר קענען דאן באראגדע^
 אונ• ווען זיין וועט וומלס די װי מםעלאן

 וחןרע^ םארײירסליכם וחגט ידדאאל 1זא
m אן ױינען באראנדעס 

 אײ סאציאליםסישען
 איהם איך בין :למן

כבוד״ יעצםעז
א נעװארט שױן ■אט______________

האם װאס קנימער םױזעגם *יל
 לױזדיראמסיע. דער אן אנגי^לאסאן ײד
 סארביי געצויגען ?יך האט •ראצעטמ די

מ מ » די  פריםטי תרך םמלזערם, אי
n eo* ״םארנען דעם םארבײ באחנמ די 

 איסם «ו םםתט ^פטנעל דוויך זשורנטל״,
 און ״פארוחנרטט״ דעם טארני' בו־אד^י,

ןד סײס« װיליאססכודנ צו ,»סאנ דזנם
«רא• וײ דןי חאם

מו מי א

 כרמל מאונט צו דארט פון און גםטר,
סעמעטערי.

 »ן געפאהרען איז ארון דעם םאר
 נאך בלומעךקרענץ. מיט אויטאטאביל

 שילער די נאכגעגאנגען זײגען ארון דעם
 ״הרצליה׳׳. שול העברעאישער דער םון

 רײהע * געצויגען זיך האבען דעם נאך
 ארגאגי־ םארשײדענע םון אויטאםאבילס

 אינ־ געזעלשאפטליכע ױניאנם, זאציעם,
 א. םאראײנען צױניסטישע סטיטוציעם,

װ. ז.
 גע־ האבען װאס ױגיאנס די צוױשען

 זײגען אויםאמאבילס, ספעציעלע האט
 קלאוקםא־ די געװערקשאפטען, די גע^ען

 קלאוס־מאכע* די באאיד, דזשאינט כער
 חעפ די אנדערע, און 36 ,10 לאקאלען

 םײ־ בוס פאקעט די ױניאן, מילינערי און
 די ױגיאן, אהטיארען די ױניאז, הערס

 שריםכד אידישע די אלײענס, טעאטריקעל
 ױניאנם. םילע נאך און ױגיאז זעצער

עולם. בית אוים׳ן
 קוקענריג ניט איז, עולם כית אױפ׳ן

 היבשער גאנץ א געלוטען רעגען, אױפ׳ן
 דורכגעפיהרט האט בית חײם הרב עוים.

 מרדכי הרב צערעםאניע. רעליגיעזע די
 און הספד, א געםאכט האט האפלאן אהרן

 םון פארשטעהער גערעדט אויך האבען עס
 פארבאנ•, אוסראינער םארבאנד, פוילישען

 םאר־ רומענישער צענטער, ביאליסטאקער
אנדערע. און סאניטארױם דעבארא באנד,
געענדינט. געװען זײנעז הספדים די

 ארויםגעשא־ איז ערד לאםעטע לעצטע די
 גע־ אפגעזאנט איז יןדיש געװארען, טען

 דער געענדיגט זיך האט אזוי און װארען,
 דעם םון לעבען טעטיגער און נוצליכער

 פאללס־טועי פאפולערען און באליבטעז
כאראנדעס. ױסןי

 פארדאםש שאפ נדויםעד
 די פון לינען פדעכען

כרעכקר יוניאן .
 פײנער״ און ״םרידםאן םון ארבײטער

 קא״ די םון בלאןש דעם שטעםפלען
שםירער. מוניסטישע

 זיך םאר רעדט בריף םאלגצנדער דעד
:זעלבסט

!״נערעכטיגסײט״ םון חגדאקטאר
 און םרידמאז פון ארבײטער די םיר,
 װילען סטריט, טע39 װעסט 270 םײגער,

 בינ־ ^רעװאלוציאגערען״ רעם ענטפערען
 ױני טעז12 דעם דינסטאנ איז װאס טעל
 אטא־ אז םיט ארויס ״םרײהײט״ רער איז
 אין אז אינטערנײשאנאל,• דער אויף קע

 *דילס״ זי טאכט שעםער בעסערע איהרע
 אויס רעכענען זײ באלעבאטים. די מיט

 גע- עס װעלכער צוױשען שעםער, צאהל א
 און ״םרידמאו םיז שאם דער זיך םינט

 די אז סטריט״ טע39 װעסט 270 םײנער,
 גוט־ דער םיט דארט ארבײטען ארבײטער

 קלי־ ״אינטערגײשאנאל דער םון הײסוננ
.40 אנשטאט װאך א שטונדען 46 לןע״,

 די שרײבט — יוני, טען15 ״דעם
 גע* ״קליקע״ די האט — בלעטעל, זעלבע
 םון םירמע דער מיט ״דיל״ א מאכט

 די רערוצירט און םײנער, און םרידמאז
פראצענט.׳׳ 20 י1אױ מײדזשעס

 ״םריײ די שוין װעט זוען מיר, םרעגען
 עולם דעם געטען צו אויםהערען הײט״

 םײק״פראםאגאנ־ איהרע םיט זיכער אויף
 דער־ דעם םון ארבײטער די מיר, ? דעס

 סטײט־ בײדע אז וױסענדיג שאפ, מאנטען
 ליגעגס, אוםפארשעמטע זיינען מענטס

 דע• צו אויסעז גאר זײנען זײ אז און,
 לײדען װעלכע םאסען, די םאראליזירען

 סאמו*, ביטערען דעם םון גענוג אויך אזוי
 שאם־מיטינג א בײ באשלאסען האבען

 עס װעלכע ליגענס, די צוריסצושלײדערען
 אונזער אויף געװארען געמאכט זײנען
 אין ארײנצוברעננעז צזועס דעם םיט שאפ

האם. מעהר רײהען אונזערע
:קאםיטע שאפ די

x n ,2465 לעד. .2 ל. טשערםאן, קאהעז 
2466 לעד. ,2 לא<זאל — ריטערבאנד, ם.
2461 לעד. ,2 לאקאל--------הארן ל.
 2462 לעד. ,2 לאס. — םאסםערמאז ש.

 387 לעה ,9 לאקאל — װינסעלמאן דש.
2754 לעד. ,35 לאקאל — וױיגטרױב א.

 סמאן װדמי דער — נעחןנהט
 דעם פרײטא̂ג אן דך פאננט

 רעחשיםט״ — חשח טען22
 דער — פריהער װאם דך ױרם
 — װאכען װ בלױז איז סמאן

און ׳ילע6 דא דינען בעלנים
ץ א ל » ר ע ד , r a m m  ,m.®

פװ ערעפענונג דער צו הומס עולם גרױםעד 8
חויד ״ױניפי •״

 אכראםאוױטש בינ« םאדאם — חשולײ. טען4 םאר׳ן פראגראם שעהנע א
קאג- דיםקוםיע פרויען א — ארטיםטען. די צװישען ױאװעלייר קלםן און

זונטאג. און שבת דיזען פערענץ
ױני, טען23 דעם םרײטאג, לעצטען

 דער געװארען ערעםעגט אםיציעל איז
 איז הויז ױניטי די םון סיזאן צעהנטער
 םארװאל־ װערט װעלכע פארק, םארעסט

 דער פון אײגענטום דאס איז און מעט
 װאײ גארמענט לײדיס אינטערנעשאגאל

 אנ* האט םײערליכקײט די ױניאן. ?ערס
 פרײ־ םון — טעג דרײ גאנצע געהאלטען

 ארורכגעםיהרש איז עם זונטאג. ביז טאג
 דראםא־ אינטערעסאנטער זעהר א געװאח
 םיט פראגראם, מוזיהאלישער און טישער

 םיז דירעקטאר םון באטײלינונג דער
 םאריס סר. :טעאטער קונסט אידישעןי

 םון אגםײלנעטונג דער םיט און שװארץ
 םריער. לאזאר ארטיםט באנאבטען דעם

 איבערראשט האט דזשין.סיראקע םאיאם
 און געזאנג םײגעם איהר םיט צוהערער די

 האט בורג אב. םר. יונגער.װײאליניסט דער
 דורכגעםיהרט אופן ארטיסטישעז אן אויף
נומערען. מוזיקאלישע זײנע

 םון םארשטעהער הונדערט עטליכע
 יױ טדײד און ארגאניזאציעס ארבײטער

 די אנװעזענד. געװען זײנען לײט גיאן
 און באארד דזשאינט די אינטערנעשאנאל,

 םארטראטען געװען זײגען לאהאלעז אלע
 םון םיהרער די דורך רעפרעזענטירט און

 גע־ האט מען װעלכע צװישען ױניאז, דער
זיגםאז, פרעזידענט :כאםערהעז קאנט

 םיז טשערמאז דעם באראו*, סעהרעטאר
 פרעױ־ <וײס קאמיטע, הויז ױניטי דער

 מיט־ אנדערע םילע און האלפערן, דענט
 עהזעסוטיװ דזשענעראל מוז גלידעי־

באארד.
 און ױני טען30 דעם שבת, נעהסטעז

 ױניטי אין װעט ױלי, טען1 דעם זונטאג,
 םון סאנםערענץ א שטאטםינדען הויז

̂ען  ױניאנס טרײד די םון םארשטעהער םרו
 װאומענס דער פון אויםזיכט דער אונטער

פון און װאלעי װײאמינג פון אומזילערי

יוניאן טרייד םרויען םילארעלםיער דער
r ליעג.

דיםקוטירש זועלען םראנען םאלגענדע
:װערעז
 םרױ די װאס ארט דעם װעגעז )1

םאג צו הײנט וועלט דער אין םארנעםט
 םרױען םון נױטװענדינקײם די )2
עקזילערים. ױניאן טרײד
 דעד איו פמיעז פארהײראטע )3

אינדוםםריע.
ױניאניסטען. טרײד פון םרויען )4

וחד אײננעטײלט װעט דיםקוסיע די
 םרס. ראכיגט, רײםאנד םרוי םון רען

 םיס שכײדערמאן, ראז םים סלוג, גרײס
 כריסטענסענס עדיטח טים קאהן, םאניא

אנדער^ םילע םון און
 גרויסע א אז אי^פארםירם, זײנעז םיר

 הויז מניטי אין שוין ?ײגעז מעגשען צאהל
 צאהל גרויסע א איז װאקיישאן זײער אויח
 יארקער נױ אין רעגיסטרירט שוין איז

 דער באלד שויז איז עס װי אזוי אםיס.
 יענית, די מיר ראטען דזשולײ םערטער

 ױניטי דער אין םארברענגען װילען זואס
 זיך זאלען זײ אז דזשולײ, טען4 דעט הויז

 דעם ניז טען4 םון יעגיסטרירען. גלײך
 אינםע״ םארקוםעז װעלען דזשולײ טען7

 סאנצערטען. און פארװײלונגען רעםאנטע
 םארשטעלונג, דראםאטישע א אויסער

 דער םיט *ןאנצערט א שטאטםינדעז װעט
 • פון מאמע בעםטער דער םון באטײליגונג

 אברא״ בינא סאדאם :בינע אידישער דער
 רײ מים ױבילער. .p םר. פון און םאוױץ

 םים צוזאמען זינגען װעט מילער פארטער
 און םיליפ דזשײםס זיננער, באס דעם
װײאלין. שםילען װעט בורג אג.

 לעלטשורען וועט גאלדענװײזער א. דר.
 איכער הויז ױניטי דער איז װאך הומעגדע

 די — דאסטאיעװססי און ^טאלסטאי
שאםעז״. זײער םון באדײטונג סאציאלע

פאמוםען פינפינ שוין נאנלער טענעדזשער נײעד
ארבײם נאארד וזשאינם םיפ

)1 ?«י■ ®ון («לום
 גאך אנשטעלען זאילען זײ אז נעדזשערס

 מא־ םעגליך צו אום כיזנעס־אײדזשענט 4
 אנצוגעהן דעפארטמענטס דיזע פאר כען

טעטיגקײט. זײער םיט געזזעריג
 װײס־ אויך האט םיטינג דעם אויף

 הורצען א געגעבען שלעזינגער פרעזידענט
 טעטיג־ ױניאךס דער איבער איבערבלי?

 װײס װאך. םארגאנגענער דער םאר סײט
 איבער־ זיך האט שלעזינגער םרעזידענט

 די אויח אפגעשטעלט מאל דאס הויפט
 פאר א װאם פארלוימדונגען, און ליגעגס

 טאלעראנץ־ געװעזענער דער םון םענשען
 אלס ױניאן. דער געגען אן םיהרען גרופע

 אר־ דער געװארען געבראכט איז בײשפיל
 ״אום״ דעם אין ערשינען איז װאס טיקעל,

 געשרי- איז װאס ״טאג׳/ פארטײאישען״
 טשער״ געזועזענעם דעם פון געװארעז בען
 ״כאװײ־ פאר א גאך און לאקאל םון מאן

 ארונ־ געהײסען האט שלעזינגער אז רים׳/
 ױניאן־םאז, גוטער א קאטער, א טערשיקען

 דעם און אורזאכע, איז עס זועלכער אהן
 אוים געהט פאמיליע קאטער׳ס דאזיגען

 געװא״ געשריבעץ איז אויך הונגער. םון
 זעלבע די םון ^טאג״ זעלבען איז חגז

 םיםיגנ א בײ האט 9 לאקאל אז פערזאנען,
 ניט באשלוס א אנגענומען שבת לעצטען

 ביײ אין קאםוניסטעז. קײן ארײגצוגעמען
 אנ־ םון לינען נײעסען די זײנען םעלע דע

םוױ. ביז׳ן הױב
 האטער דיסטשארדזשטען דעם װעגעז

 ער־ שלעזינגער װײם־םרעזידענט האט
 גארניט זױיס ער אז מיםינג, בײם קלערט

 האם ער און געשיכטע גאנצער דער םון
 בײם נעבעטעז טאקע םיטינג בײם ערשט

 װעגען אינפארמאציע באארד דזשאינט
 בחדער און אנגעלעגענהײט, דאזיגער דער

 מענעדזשער, דזשענעראל דער נאנלער,
:םאלגענדעס ערקלערט האט

 איז סאטער ױניאן זאגענאנטער ״דער
 עם געװעז. ניט ױניאךמאן ?ײן קײנםאל

 באשעםטיגט געײעז איז ער אז אםת, איז
 ער סאן. און שאםירא םון שאפ דעם אין

 אפ״ זיר צײט זעלבער דער איז אבער האט
 קאםוניסטישע די העלםען םימ געגעבען
 םיטגלידער אונזערע אטאהירען צו שלעגער

םאל אײן איז סלאוס־מארקעט. דעם אין

ד חא# עס װי איחר, װײם®  ד« אנפװיקעל• זי
שצ די  אפצריקא? »יז באוועגונג ארבײםהױ• יי
מ די לײעגפ מ אי ע ן ג  ‘ייגפצרגײאאנא דער ױ
 ח•. פון ױגי«ו• ײאראצרס גירנמגנ■ לײדים
פלץ םי• וחנ• יימי יא| לעײיו• ליאיס

 םאר געװארען ארעםטירט תכשיט דער איז
 מעםבערס אוגזערע אויױ אנםאל אן מאכען

 אונטער נעװארצן .םארזזאלטען איז און
 גע־ גאםירליו דאן האט ױניאן די בײל.

 ווע־ ארונטערגעשיקם זאל ער אז םאדערט,
שאפ׳/ פון רען

באשלוס דעם װעגעז אנבאלאנגט װאס
 קא״ קײן אדײגצונעםען גיט 9 לאקאל םון

 קוירצםאן םענעדזשער האט םוניםטען,
 באשיווס אזא »ז אםגעלײסענט אנטשײדען

9 לאסאל א בײ געװארעז אננעגומען איז
םיטינג.
 אפגע• דאן זץ־ האט שלעזינגער בר.
 גיםט, געםעהרליכען דעם אויף שטעלט

 םיטנלײ געװעזענער חברה, פאר רי װאס
 טאלעראנץ־גרד געוועזענער דער םון דער
 די םאר׳םם׳ען צו כדי פארשםרײטען פע

 א אז אויםגעפאדערט האט 4אי מוחות,
 װערען אזנטערנוםען זאל פראפאגאנדא
 די לדעגען ללאוססאכער די אױםצוהלערען

 די װאס באטרוג דעם און םארלוימדונגען
אן. םיהרען חברודלײט פאר

 אנגעחן אזױ לאזען זײ זאל מעז ״אויב
 געזאגט, שלעזינגער האט אונגעשטערט״

 םאר׳םם׳ען צו געלינגען אפשר זײ הען״
 ארבײטעי עוזרלימנ םילע םון מוחות די

 סיםטרויען און זזאס ארײנצוברענען און
 אבער טאר דאס רייהען. אונזערע אין
 צד םוזען טיר װערען. צוגעלאזען ניט

 העםטיגםםען דעם אױןי ריהשלײדערעז
 םארלױמדונ• ^ענדליכע זײערע אלע אוםז
 םיטגלידער אונזערע באקענען און געז

םאסטעז״. אמת׳ע די מיט
שלע• װײם־סרעזידענט םון ראט

 די און געװארען, אנגענומען איז זיננער
 אפגע״ זיך יוחנט ארגאניזאציאנס־לאםיטע

 יראפאגאנדא״ דאזיגער דער מיט אויך בען
ארבײט.

 פאר דו רעדושיםפרירפ
 אין חױז״ ״יוניפי דער

אפיפ פילאועלפיער
 אינטערנ*־ דער םון םעםבערם »לע
 פי• אין ירניאנם אנדערע פון און עאנאל,

 ®וורבמנמז װילען וועלכע לארעצםיא,
 ״ױניגזי דער אין וויקײמא) זוםער זייער

 •ר־ «ור חײם זוםער מענםכמ די חױז״,
מ בלוימ די אין בײטער, ע  מגםיצ• פוז נ
« «T מייגיא. » p ו^ניסטו 
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אינדוסטױע דחט ^תאדדתז צו ס«»־יז נרויפער װאד raro או דו פאננפ
 ניט־ױניאן אלע — ױניאן. די אױםצובױען פלענער מאכען אײחשענמס ביזנעם און מענעחשערם
 אוים־ אלע—ארגאניזאציאנם־דעפארטמענט. דעם צו װערען איבערגעגעבען װעלען שעפער

—מיטיננ. באארד דזשאינט לעצטען דעם כײ געוואדען גוטגעהײםען םוגקטען געארבײטע
ד ־....... אל ־ ־ באשליסע. אלע פון וױכטיגסטער דער אח טאטען צו װערטער םמ

 אין וױגקעלע קײן ניטא איצט איז עס
 אנחויבען ניט זיו זאל עס ױאו ױניאן דער

 לעבעדיגק״ט. א רירעװדיגסײט, » םילען
 םון שטראם נײער א זיך זעהט איבעראל

 סוזען װעט װאס טעטיגחײט טעםיגקײט,
 און הײגט חןם צװישען םחיצח א מאכעז

 מױ װעט ײאם טעטיגקײט א נעכטען, רעם
 א תקוםה, לעבעגם נײע » ברעגגען •1זע

צײט. בעסערע נײע
 ױניאן דער אין דעפארטמענט יעדער
 םראגען, טרײד םיט איצט זיך םארנעםט

 פרא״ ױגיאן גרויסע םילםאכיגע די םיט
 םיט״ און װעגע^ זוכט מען און בלעמען.

 אוים״ םון ציל דעם דערגרייכען צו װי לען
 פראב־ די זײנען גרוים ױניאן. די בויען

 די זיינען םאראלאגטערט און לעמען,
דעם דערגרײכען צו שמעגען און װענען

 אינ־ זינםאן פרעזױענפ
 סארסעם נייעם םםאלירם

* נ א ס י ש ץ א ל א פ מ

 םיטינגען באארד דזשאינט כאזוכט
שיקאגא. און קליװלאנד אין

 םעםבערס די צו באװאוםט איז עס װי
 זײן געזאלט זיגסאן פרעזידענט האט

 אזא אבער ■וואתײשאז, זײן אויף איצט
 זיג־ ברודער בײ איז װאקײשאן װי זאך

 צװיײ דאגה. לעצטע די אוים, װײזט מאן,
 אביסעל לערנען צו ער גלײכט טענס,
 װאהיײ אויף םארען יא שוין אויב פשט:
 אםשטעלען ניט זין םארװאם טא שאז,

 בליס א כאםען און װעג אוים׳ן אביסעל
 ער און דארט. און דא זיך טוט װאס

 אױם פידט ער ביז לאנג אזוי ברײעט
זײנם.

שטײגער, א ״זיך מיר דערװיסען אט
 אין צײט װאן א םארבראכט האט ער #ז

 םי• אטענדעט ער האט דארט שיקאגא.
 סאר־ דעם אינםטאלירט האט און טעגען

 די םון באשטעהט װאם ,25 לאקאל סעט
 רײװעל״ ״נײטשור דעם םון ארבײטער

 מיט סטרײה א געװען איז עס װאו שאפ,
 אר־ די יואו און צוריק, םינף מאנאטעז א

 הילןי דער םיט דאן, זיך האבען בײטער
 אנגעשלא־ פרידםאן, מ*לי שװעםטער םון
 האט דעם אויםער ױניאן. דער אז סעז

 יעדען אין אלגעםײן איןי זיגמאן ברודער
 געכאפט דארטען ױניאן דער םון. װינקעל

 צר האט און זיך טוט עם װאס בליק א
 זיך עם.האט נאר ווואו האנט א געלעגט

גענויטיגט.
 אויך און תליװלאנד אין מר איו איצט

 דער םיט נעםימעט ער חאם דארט
 איז גענומען אנטײל אוז באארד דזשוינט

 די םון באראטונגען די און באשליסע די
 דערװיםען םיר יוי אוז ארבײטעז. לאקאלע

 פולסידט זעלבםט, איהם םון טאמע זיך
 קלױר אין ױגיאן דער םון לעבען דער

 אחן חנגעלםעסיג, שיסאגא אין און לאנד
שטערונגען. באזוודערע שום

 זיגםאן ברודער װאו קלױולאנד, םון
 םאחנן צו ער דאננןט איצט, זיר געםינט

 זײן אױוי חנתאף און שיקאגא סײז צוריק
 ,װא־ ווארט דעם םיט נאר װאקײשאן.

 אבי־ איצם זײן שוין םיר וועלעז ?ײשאז״
 שױן זיר ם׳חאט וױיל םארזיכטי^ סעל

 וואקיד אוים אויםנאלאזט םאל •אר א
חנר איז אזױ ינחנגפשלם, אבער, ן,

tan wm צד אז

 ױניאן־קראםט, םרישען םיט אבער ציל,
 באל־ םיט רעדעז, אנשטאט טהאטען םיט

 שטערונגען אלע װעלעז האנדלונג דיגער
 ציל דעד און זועו־ען םארניכטעט װעג אין

װערען. דערגרײכט װעט
 זיך *ואדערט זעלבסטםארשטענדליך

 ארבײט די און ארבײט. פלאנמעסינ^
 אויסגעארבײט און באטראכט ?אן^ניט

 מיטגלידער מאסען גרויסען א בײ װערען
 װערען באטראכט םוזען זײ נאר מיטינג,
 דער םוז טורעם הײםעל דער בײ בעםאר
 הױפנדרר חגם בײ זײנען װעלכע ױניאן,

 ױניאךמא־ װאונדערבארער דער פון דער
שין.

 טאג־ דעם אויוי געווען איז למשל אט
 מיטינג, מענעדזשערם דעם םון ארתונג
 דעם םרײטאג םארגעסוםעז איז װעלכער

 דעם פון פראבלעם א דזשולײ, טען6
 אמאניזאציאנס״ אינטענסיװמן איצטיגען
 ?אם־ רעם דרעסמאכער. די בײ סאטפײז

 אונטער געזוארען, באשלאסען איז פײז,
 עס דורכצוםירען. אומשטענחגז אלע
 און אויסגעארבײט געםוזט אבער האט

 טאנ פאסענדער דער װערען באשטימט
 אנ־ זיו װיר?ליד זאל סאםפײן דער װעז

 שלוס, צום געקומען איז מען רויבען.
 געםאכט נאר װערט איצט \ױ אזוי דאם
 דופ־ אוז סעמפעלס בלויז שעםער די אין

נע־ ווערען אמהצכסטענם אדער ליהײטס,

 סך » און ״ארחנרלאך״ קלײנע מאכט
 אר־ אלע גיט און קאנטרי דער אין זײנען

 איז שעפער, די אין זיר געםינען בייטער
 טאן קלאפ א זאל םען אז גלײכסטע, דאס

אויגוסט. טעז20 דעם קאמפײן מיט׳ן
 די נע^וארעז באשפדאכען אויך איז עס
 די אום און געלד־םיםלען. װעגען םראגע

 האבען ניט זאל ארבײט ארגאניזאציאנס
p|זעלבסטזיכ־ לאקאלע דורך שטערונג ״ 

 פון אז געזוארען באשלאסען איז טיג?ײט,
 לא־ יעדען םון םי אינישיאײשאן יעדער

 אין אגגעשי׳אסען איז װאס מעםבער, ?אל
 םארװיסעלט איז און באארד דזשוינט דער
 דאח* ?אטפײן, ארגאניזאציאנס דעם אין

 דזשױנט רער צו געחז םי דער םון האלב
 קאם־ דעם םון עקסםענסעס די םאר באארד

^ •1י"
 געװארען ארומגערעדט אויך איז עס

 א אנשטעלעי װעגען םיטינג דעם אזיזי
 מיט בא?אנט גוט איז װאס פענשעז

 מיט אוז טרײד דרעס דעם אין םיטואציע
 אין טרײד. איי מענשען .עלעםענט דעפ
 הא- טיר װי שלוס, צום געקוםען איז מען
 אין פלאץ אנדער אז אין געמאלדעז בען

 ׳אז• ״גערעכטינקײט״, נומער הײנטיגען
 ניענש פאםענדער דער איז מאש?אוויטש

ארבײט. דער םאר
 װע־ געװארעז ארוםגערעדם איז אויך
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פארשפענדניש סוםםצוא ױניאן םאכער ױינהאופ
כאלענאםיס ױ םיפ

מיט ב«נײט מגריםענט — .1928 יאגואר, פון רעדאקשאן דעם צוריק געװיגען
אויםבעסערונגען. אײניגע

 װאיר?ערם גארמענט װאטערםרוף די
 דעם םאנטאג, איז ,27 לא?אל ױגיאן,

םארשטענד־ א צו גע?וםען דזשולײ, ־טען9
 דעם ביז באלעבאטים. די טיט ניס י

 רײנ־ די אז אויסגעזעהען. האט דאטום
 דורכמאכען םוזען װעלען טאכער ?אוט

 באלעבאטים, די םטרײ?. דזשענעראל א
 צו געװארען איבערגעגעבען איז עם װי
 ״גע־ דער אין גײעס די דורך לעזער, די

 ארויסגעשטעלט האבען רעכטיג?ײט״,
 ױניאן. דער צו פארערונגעז חוצפה׳דיגע

 זייט זײער םון טרי? א נעװען איז דאס
 ארויםצױ ניט ױניאן די אפצושרע?^

 bjn בײ םאדערונגען נײע קײן שטעלען
• אגרימענט. םון באנײען

?נא״ א דערםון אבער האט ױניאן די
 גאנצער דער םון געמאכט צימעם פען

אינ־ ױניאז די האט םא?טיש געשיכטע.

 םאדערוגגען זײערע איגנארירט גאנצען
 אײ־ איהרע םוז גערעדט בלויז האט און

 פון םאדערונגעז די םאדערונגען. געגע
צו געװען: איצט זײנען ױניאן דער

 די װאס שאז,pרעדא די צורי? בא?וטען
 שע־ די איז בא?וםעז האבען באלעבאטים

 און יאנואר םלאכות בעל די םון פער•
 בא־ רעדא?שאן די .1928 םעברואר,

 10 און 8 צװישען םון ערך אן טרעםם
 ױגיאן די איצט האט דאם םראצענט.

בא?וסען. צורי?
 געםא״ אויך איצט האט ױניאן די
ט אין םארבעסצרוגג א דערט ? א ר ט ^ 
 אין ארבײט םון ארױסשי?ען דאם װעגעז
 אויםגעםיהרט האט איז שעפמר, ס?עב

 אגרי־ דעם אין פונקט א אריעצושטעלען
 נע־ ײעט באלעבאם א <וען אז םענט,

״ unit (שלוס )2 8ז

לעזער רסאונזס ארפ וױכסינ
 אינ־ דער ®ת באארד עקזעקוטיװ חשענעראל דער

 אץ טיטינג לעצטען בײם באשלאםען האט טערנעשאנאל
 ״נערעכטיגקײט׳/ צייטונגען אונזערע אז פילאדעלפי^
 ארױםגעח, דערוױיל זאלען ״חשוםטיציא״ און ״חשאםטים״

װאן*. צװייטע יעדע װעכענטליך, אנשםאט
 פרײ־ א איבער ערשיינען דארום ױצײטועעןװעלען

 װעט ױניאן דער ®ח לאגע םינאנציעלע די האנען טאנ,במ
 וױדער װעלען ארנאנען אונזערע און װערען, פארשטארפט

װעכענטלױ• ארױםגעחן אנפאעעז

 מפאספ איז הױז ױניפי
 צופױ־ בדױםען, א םים

דענעםעולם
 שעחנע געגעבען װערען װאך יעדע

 דראמאטישע און קאנצערטען
 בינא מאדאם — םארשטעלונגען.
לא״ פיקאן, מאלי אבראםאוױטש,

 כ̂א אנדערע םילע און םריעד זאר
זיך. טייליגען

 נעםינען װאס געסמ, הונדערטער די
 םון איםעניע גרויסארטיגער דער אין זיך

 אדכיײ דעם אין אינטערנײשאנאל, דער
 הױז, ױניטי קעםם־האטעל, זומער טער

 *גוד אםת׳ן אזא יאהד קיין נאך האבעז
 אונטערנע־ צאהלרײכע םיל אזוי טײם׳/
 װי געהאט ניט פארױײלונגען און םונגען

 דער הײ־יאהר איז דעם חוץ » הײ־יאהר.
 אויםגעציײ אימער געװען איז װאס *טיש״,

 סארבע• נאר הויז, ױניטי דער אין כענט
 און נעװארען, םארשענערט און סערט
 חסרוז ?ײז גאר איז זיך, םאדשטעדט דאס,
 אביםעל זיך אוועק םאהרט מען אז ניט.

 אזא סען כוחות, אנזאםלעז און אויסרוהעז
שאדען. ניט זאך

ױנ״ םיט געפא?ט איז הויז ױניטי די
 םרױ־ און מענער א.לט, און *ונג לײט, יאן
 םון און ױניאן אונזער םון םיטגלידער ען,

 עם ארגאניזאציעם. ארבײםער אגדערע
 אינטערעסאנ־ אן איבערהויפט זיך םער?ט

 אזא קינדער, אדבײטער טפון עלעסענ טער
 םאר• איצם ביז זיך האט װאס עלעמענט,

 װאס דעם, צו ס?עםטיש אביסעל האלטען
 אוג״ םון םיטנלידער די עלטערעז, זײערע

 און זיך םאר אויםטאן ?ענען ױניאנס זערע
 זײ טיט צוזאםען באלאנגען װאס די, םאר

 ?ו?ען זײ באװעגונג. ארבײטער דער צו
 גרױס״ דעם באװאונדערעז אוז ארום זיך

 באתװעמליכ״ זײנע מיט פילאץ ארטיגען
 אײנריכטונ״ גײסטיגע זײגע םיט ?ײטעז,

 טרײד דאר װעגען מײנוננ זײער און נען,
 דרי?ען זײ »ון זיך בײט באװעגונג ױגיאז
 אידעא״ איהרע פאר באגייםטערוננ אויס

אױפטואונגען. און לען
 ױניטי, דער םון מענעדזשםענט די

 נא־ מר. און אלױוער םר. הויפטזע^יך
 םא־ צו ?ענען זײ װאם אלעס טוען װי?,
 שעהנ״ חגם סיזאז איצטיגעז דעם כען

 ױניטי װאס סיזאז נרעסטען און סטעז
 איז םלאץ דער געהאט, איז עס װען האט
 ניט װילען די־װאס און געפא?ט שייז

 טא?ע זיך זאלען הינטערשטעלינ בלײבעז
 ניױ אין אםים דעם צו ױענדעז זאפארט

 םלאץ. םאר סטריט, טע16 .װעפט 3 יארס,
בעסער. אלץ שנעלער \ואס

םארצײכניס אינהאלט
mmmmmmmmmrn■ י.

נוםער גע^כםיגקײמ״, 25 ,

ט ײ ניזעס. .2—1 ז
 םנחס — בילדער ״םארקעם״ «ווײ .3 זייט

שםואל. בן
ט ײ ס פילאחןלפיער .4 ז  4םאלי ם. — נ״ע

פ׳ן !יג־• — חבר א םון ?בר פרישען אוי
הײמאז• מונד

״נענגסטער״ א—נײעס .5 זײט
 דזשיי״ טשארלס — לייעאװיץ יחי^

האבסאז•
ט ײ עדיט^ריעלס. .6 ז
ט ײ ^ן סיפז געשפרעך א .7 ז ש  פון (ברױו ז

לאגג• ה. — אײראוא)
ט סטען .8 זיי  פון באלאנס א םאכען ^םוני

 4 — ױניאגם די *ין ,ארבײם״ זײער
 אר:ויײ פרויען פון ?*נפערנעץ ארטור.

חויז• ױגיטי אין ״זער
ײט  האבא?אװ. ם. — ״®יםזנן—בריש* ^ ז
ײט  אגוזך אין קעם«ס זוםער ארבײםער .10 ז

ריקינ
ימו. שלוםען• נײם


