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אײ־ ווי אע8 האבען קאאוקםאכער די
 םארטײדיזעז װעאצן זײ אז ערקאערט, נעד

 אגטשאאפענחייט טעהר מיט יוניאן דיער
 זיײ באשיצען װעאען און איז עס װען וױ

 קאםוניםטישצ די געגען •אזיציעס עחן
 בןן־ וועלמנ מעסער־העאדען, און גאוײאצס

 אין זײ צובוטשערען און ארבײטער םאאען
מן א ״רעװאאוציע״. םיז נ
 האמוניסטישצ די פון פאנראם דער אז

 םעז האם צוגעגרײט, נעווען אי? אראבער
 «.־־־ װעאכע םרױ, 8 םון ערפאחןן נעכטען

 געזאגט האם זי שאפ. נרינ׳ס א\ן בײט
 »ז ׳טאם, אין ארבײטער צװײטען א צו

 םאײ איז באום גיסעז זיך װעט ״הײנט
 האט ארבײחגי דער װען שטריט׳/ תעם

 דעם׳ כױט כױינט זי װאס געםרענט, איהר
 קאםוניסטען די אז ערקאעהרס, זי האם

 סאאחפאבער די באפאאען צו זיך גרײטעז
 האט באארד דזשאינט די װאס דערםאר,
 פוז באס כױם׳ן אנריפענט אן נעסײנט

b*v, עטרײט אפאר האבען זײ וועאכעז: 
אײננעוזמעז.
 פאכראם דעם נאך שטוגדען עטאיכע

 י*י םון דרײ ארעסטירט פאאיצײ די האט
 צובר האבען וועאכע םעסער־העאדען,

 זײ בײ האט און <ןצאוהפאכער, די טשערט
 װעא״ םיט האםערס, און מעםערם געפונען

 מארסעט לאאוס אין געקופען זײנען זײ כע
 אינדוסטריעאע ״רעװאלוציאנערע די כויען

 ארעסטיי״ די םון אײנער יוניאן״. נאדעא
 האט םעז בוטשער. *אינהער״ א איז טע
 וחד עדות ביז בעייצ אהן פארהאאטען זײ
זעהן. זײ <ען

 פארנעהופען איז פריה דאנערשטאג
 דעײ קאורט םעטצער׳ם דזשאדזש אין

 און סאאגערס ארעסטירטע די פון םארהער
 מיטװאך האבעז וועאכע םעסער־העאדען,

 צוביצוטיגט און צושניטען ארבייט דער גאך
קאאוקפאכעד. אונשואדיגע די

 האמוניסטישער באװאוםטער דער
 םארםיידײ איפער קופם וועאכער אאיער,

 גזד איז געננסטערם, גאמוניםםישע די גען
 פע־ די פארטײדינען צו האורם אין ווען

 א געפאכט האבעז װעאכע סער־העאדען,
 אײנ־ דעם םאר ארבײטער אויף פאגראם

 ניט װיאען זײ װאס ״פארברעכעז/ ציגען
 קאםוניסטישע די פיט שײכות קײן חאבען

 יױ ״אינדאםטריעא זײער און כואיגאנעס
ניאז״.

 דערזעהן האט פעטצער דזשאדזש װען
 צו׳הרלע• די און צושניטענע די עדות, די

 געהע־ אאײן ער האט סאאוקפאכער, טע
םאאגערם. חברה דער םון באגדס די נערט

רי־ םר. ױניאן, דער םון אאיער דער
 געבע־ האט ריקער, און נעאסאן םון <ןער,
 די העכערעז זאא ער דזשאדזש דעם םען

 2,500 אויף דאאאר 1#000 םין באנדם
 באטראכט האט דזשאדזש דעד דאאאר.

 זײן אויט אז געזאגט, האט און עדות די
 סאאנערס חברה די מען דארף מיינונג
 דאאאר 5,000 אונטער יערען שטעאען
 םון לאיער דער אבער װי אזוי באנדם.

סצעגע״ א פארנעשאאנען האט ױניאן דער
 םון צװײ שטעאעז ער װעט סוםע, רע
 אונ־ צװײ איז דאלאר 3,500 אונטער זײ

 אינהעז, א אײנעם און דאאאר, 2,500 מער
 זאא םעז ײעםען אנגעוױזען האט וואם

דאאאר. 400 אונםער שאאנען,
נעװא־ געשטעאט זײנען םאאגענדע די

 דעאאזאא, װאהאאז :באנדס אונטער רען
 האםען םאוט 2242 םון אאט, יאהר 44

 430 — גיםטאגעס חשאהן ;עוועגױ
 םאחשאא און סטריט, זזאאסםעד סאום

 בואװאײ, אינדעפאנדענט 1210 פיעבערל
שאר נארד 1448 בעיקאגד, דזמאדון *ון
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 אטאהירט זײגעז וואס מעםמנרס, די
מעםגר־ מאפתיסם^נ זײ פון ממאחח

:זײנעז ומניחנן, %
תר  פון ווײס־פחנזיחגנט מרימזאז, םי

מז ; 5 יאפאא ײ ד פוז מװארנדו נ ח • 
ם ד  ברייםמנרל םאסס ;18 יאקאא מ

ח גוײמ״ייז, םעפם ;5םוןיאסאא  אא־ י
 ;5 אאמל םון •יגפעאעםײן ד. ;5 פאא
did מננ־ ;81 אאמוא בניז אפחנרמוז 

מי דדפאםין ם אי  סזר ;5 אאקאא ®ח י
ס, נדועא מי •אא•. חעוידי •

 שטױ מארקעט קאאוק גאגצער חןר
m יט  nipt\ די גצגעז פראטעסט 

וזנאמנ פאגראמעטשיקעע
י ד

 פעסערם כיט זײ פון פינ(י צושגיטען און
כאעחדזשעקס. און

 האאוק״ די האבען זאך אנדער קײז פון
 האם אײנער יעדער גערעדט. ניט פאכער

 םאסטער׳ס פון קאםוניםטען די םארדאםט
 םיטאען די אן וועגדען וועאכע קאײועא,

 אונטערװעאט־באנ־ און גענגםטערס די םון
 םארכאפען צו פארזוך זײער אין דיטעז

 אאזען ניט זײ װיא פען װעאכע ױניאנס,
צוברעכען.
 װי נעפרעגט, האט איינער יעדער

 ארײנגעשיקם האבעז זײ וואם ע׳ם, קוםט
 בוטשער נריכישען א סטריט םארסעט אין
 האבען װעיצכע גאריאאס, אנדערע און
 נאדעא דער םיט שײבות ?יין ניט גאר

אינדוסטריע.
 און האאוק די האבען שעפער די אין

 פײנ־ איז װארום געםרענט, ררעספאכער
 פאסקװי־ די צוטײאען געקופען גיט נאאד

 די געקופען ניט זײגען װאדום ? לען
 האםיםא־ האםוניםטישע באצאהאטע פאר
 פע־ ארײנצויטיקען אנשטאט איצײן, רען

? טרײדס אנדערע םון םער־העצדען
 און האאוק דער םון םעםבערס די

 געזעץ דורכ׳ן װעאען ױניאן דרעסםאכער
 פעסער־ ?אםוניסטישע די םארפאלגען

 װעאכע קאפיסארען, זייערע און העאדען
 שעדיגען באוט און טעראר דורך װיאען
ױניאן. זײער

הא־ טרײד קאאוח םון אראבײטער די
 די אויף פאגראם דער אז ערהיצערט, בען

 פים געװארעז צוגעגרײט איז מעםבערס
 אפו^ איז דאס אז אײנצעאהײטען. איצע

 קאמוניסטי־ דער װא׳ס םאגןט, דער צײגט
 אאע םארטײדיגט וועאכע אאיער, שער

 נעגגסטערס, און באעקכעיאערס זײערע
 קורץ סםײשאז פאאיס אין געתופען איז

 זײערע ארעסטירט האט םען װי נאכדעם
 צושניטען האבען װעאבע םעסער־העאדען,

קצאוהםאכער. די
 געװען ניט איז פאנראם דער אויב
 ׳קופט װי טא קאפוגיםטען, די םון געפאכט

 פאו־־־ צו סטײשאן פאאים אין אאיער זײער
 בלעתדזשעק א'ן סאאגעים די טײדיגען
העאדען.
 האםוניםטישע די אז םאהט, א נאך

 סאא״ די אריעגעשיקט האבען קאםיסארען
 םון אײגעם םון םרוי די װאיס איז גערס,

 אפגעדוםע; האט סאאגערם ארעסטירטע די
 באארד דזשאינט דער פון אםיס דעם
 נעםרעגם און איגטערנעשאנאא דער םון

 איהד ארויפגעהפעז ניט מען זעהט װארום
 האט פען װי סטײשאן, פאאיס םון םאן

 געגאנגען איז ער ווען צוגעזאגט איהם
 האט םרוי די נאטיראיך, ארבײט. די טאן

צו געמײנט האט זי :טעות א געםאכט
 אפגערו׳י זי האט האםוגיפטען, די רופעז

 באארד דזשאינט דער םון אםים דעם םען
 ציעט עס אינטערנעשאנאא. דער םון

 צױ זיך האבען לןאםוניסטעז די אז אבער,
 און גענגסטערם מיט פאגראם צום נעגרײט

 באנדספעז פיט אאיער, א מיט סאאגערס,
 באעק־ װי זאכען, נויטיגע אאע םיט און

 האפער, א אםיאו און מעסערס דזשעקס,
 אײנעם בײ נעםוגען האם םעז וועאכעז

סאאגערס. ארעסטירםע די סון
 אויפדעקען װעט באארד דזשאינט די

 פארפאא־• װעט און סהאנדאא גאנצען דעם
 סאאגערס זײערע און קאפוגיסטען די נען
 ארױסשטעאען זײ װעט און געריכם אין

 איכט, אמת׳עד זײער אין וועאט דער םאר
 און געננסטערס פעסער־העאחןן, אאס

 םארטרײבען, מוז םען װעאכע סאאגערס,
 באײבען ניט זכר קײז זײ םון זאא עס אז

ארבײטער. די םון רײהען די אין

טעקס סטױק מדן צאלונגען טערע
קא., סוט און קלאוה פראגקא
172.60 --------׳םט. טע26 וג 109

האטץ, ענד באום
44.00 ------------עװ. טע8—520

קאוט, סופערהרעםט
 78.20 ברוקאין עװ., םע3^-5911

סטײנהבארט, מ.
 58.40 ברוסאין סט., טע39—1447
תא., פאנופעס. פעירדיעא

300.00 — ברוקאין סט., טיאזגרי 16
קא., קאאוק װערא

179.80 --------סט. טע25 װ. 138
 163.30 — םט. טע34 װ. 33 זױערין, א.

31.20 36 וו. 135 האוט, װאירטהמיר
קא״ גלאוק אהאדעםי
175.80 --------םט. םע36 װ. 349
 119.20 סט. 39 װ. 108 װעפין, טשאס.

אודװיג, ענד גריגבערג
306.30 --------סט. טע39 װ. 250
סוט, און האאוה בריאיאן
961<0------------עװ. טע8— 519

 66iJ0 בואעװארד פאו. 564 קראוס, ס.
קא., קאוט פארװעאפיט

115.00--------׳םט. טע39 װ. 257
 330.20 — סמ. טע39 װ. 250 בענדער,

קאהען, ע:ד פעטצגער
273.60 --------סם. טע38 װ. 263
פארסט, ענד םיגדאינג
134.00 --------סט. טע25 װ. 151

העי, ע:ד וױיגגראד
33.40 --------סט. טע38 װ. 247
קאוט, גוירא אםטאיר

164.50 ------------עװ. טע8—322
הא., ?אאוק איסטערן :דעיט

65.00 --------סט. טע27 װ. 27
סאאאפאן, און שיפפאן
141.80--------יסט טע26 װ. 253

םישער, ענד קופער
194.80 --------סט. טע27 װ. 104

הא., ענדעאמאן ה.
275.80 --------סט. טע38 װ. 230

קא., פפג, כױלער הערי
201.60 --------םט. טע35 װ. 370
 קערסאן, ענד װײם ראפים,

אדאער, ענד װיאהינס
 אי! טא: (א עװ. טע7—500

האא־ א אפטײאונג, קאאוק
 אפטיײ דרעס אין טאג בער

652.48 ------------------------אונג)

 אייערע פארלאננם
ציים אץ זוײחשעס

נאנ־ איזידאר םעגעדזשער דזשענעראא
 די דורך אײנםאא ניט שוין האט לער

 אר־ די אויםגעםאדערם 4״געדעכםיגהײט״
 אז האנטראקטיגג־שעםער, די אין בײטער

 װיײ די פיט װארטען ניט זאאען זײ
 דער פעאדען זאאען זײ אז און דזשעס
 ניט זײ װערען װײדזשעס די ווען ױניאז,

 ארבײ־ םיאע צײט. אין אויסגעצאהאט
 צום צו זיך העדען שעפער די אין טער
 אוץ ױניאן דער םון װארנוננ און רוף

 םא• צו ױגיאז דער און זיך םארשפארען
 סך 8 נאך זײגען צײדער טיאבעא. כען

 םון רון• דעם צו גאײנגיאטיג ארבײטער
 װיי־ די םיט װארמען און ױניאן דער

 אונ־ װערט עס ביז אאנג אזױ דזשעס
 טהאן צו עטװאס ױניאן דער פאר םעגאיך

 צו שוין איז עס װײא זײערטװעגעז, פאר
שפעט.

 םרן םענעדזשער דער פאזיד, ברודער
 דעםארטפענט אסאסיאײשאן אפעריקען

 אדבײטעך די אויױ אםאא נאר םאדערט
 װיײ זײערע צײט אין ניט באקופען װאס

אפי־ס. ױכיאז אין מעאדעז צו עס דזשעס

װכינסהי נחוער לככװ כאנקעט נ«דד חשאינט
אוזקנד דעסטןג

ט *ווענד דינםטאג דיזען  (וזרקר ײן
m ם חנר מ מנ ־ חנז ה  ד. נרודער ם«ר ן

ר דעם דובינסקי, מ חז ע  fp■ רער סון מג
א םערם מי  םון ■רעזיחןנם עקםיננ ייח י

 נאנקעט דער אינט«ת«ד!ו«ג»י. דער
 דזשאינט דער םיז שאראנעםאלם וחנרט

 דרעסםאכער אוז קלאוה דער םון נאארד
 םון גאװייז א »אם י«»רה נױ אין יוני*ן

 םארדינםטעז, נרױסע די טאר אגןרקענתנ
 םרײ■ און איבערמבענקײם צייםםוננען,

 ארויס* האט תבינםקי ברוחןר וואס קײם״
 די טת ם׳*ר איז יוגיאן רער *ו געוױזאן

 םיהרוננ דער אין און •*רבערייטונמו
סון חנס גד מ מנעראצ־םטרײא צ

קאאוקםאכער. זיגרײכע די פון
 דינס״ שטאטםינדען װעט באנחעט דער

 אין אהטאבער, ־טען22 דעם אװענד, טאג
 *טע4 און בראדײײ צענטראא, בראדװײ
 באמיײ זיך װעאען באנקעט אין םםריט.

 גאנצער דער םון םארטרעטער די איגען
 םון םארטרעטער איז ױניאן קאאוהמאכער

 באנסעט דער באוועגונג. אדבײטער דער
 די ױם״םוב. ױניאז אמת׳ער אן זײן ורעט

 גאנצען אין כפעם שױן זײנען טיקעטס
אויסםאדקױםט.

 און רענק און ױדאן־טהוער אתטיזיע
 צו אײגגעלאדען הארציג זײגען פײאער
י באנתצם. צום קופעז

153.50 ------------עוג טע8—575
 291.48 סט» טע36 װ. 315 דיקטאן, א.

סטײנמאן, ענד םרידענבערג
300.20 --------סט. םע36 װ. 348

ראטנער, און סיגעא
85.60 --------םט. טע38 זו. 341

do. 176.20 טע37 װ. 3^ האםפאן, ס.
 dd. 65.80 טע38 װ. 270 פארטנאי, ד.

ברײסבארד, ענד פםערבער
63.60 --------סט. טע38 װ. 270

שעכטםאץ, ע:ר שער
122.62 --------סט. טע38 װ. 306

קיפנעם, ענד רוסא
203.40 --------.00 טע25 װ. 152
<ןא., סיגאער ענד גודםזון

62.60 -------------בראדוױי 1372
עװ., אסאאנטיק 2673 א., ענד א.

101.60----------------------ברוקאין
סט., אאגאן 290 ראטהפאז,

99.50 ----------------------ברוקאין
 133.90 — עװ. טע7—245 האנטראװיץ,

סאאוז, ענד טעםער
115.70---------סט. םע22 װ. 40

קא., קאר ס. פ׳
120.60 --------סט. טע23 װ. 248

קא., קאוט םופיריאר
153.00 ------------עװ. טע8—535

בעק, ענד עםאער
98.00 -------------עװ. טע8—535

חא., סוט און האאוק נױ
241.00 -------------עװ. טע8—545
קא., קאאוק טשיקא

351.10------םט. טע37 װ. 260
הא., קאאוק ראבאן

87.00 ------סט. טע27 װ. 245
קא., ^אאוק ױנײטעד
87.50 ------סט. טע27 װ. 135

קא., פםג. קאאוה טודאר
148^0------סט. טע27 װ. 137

 122.00 סט. טע40 װ. 265 סאםיר, ה.
שטײגבערג, עגד װיאק

162.60 --------סט. טע39 װ. 250
באגען, ענד הראען

134.20 --------סט. טע39 װ. 260
 207.90 טע.40 װ. 265 קאאוק, טהריפט

108.20 סמ. 25 װ. 159 דזש.«סאנדאער,
180.56 --------שיאער ענד װײנטראוב

שיײגבערג, ענד רובענם װאאף,
38.00 ------סט. טע37 וג 134

קא., קאאוק פאק
135.00 -------סט. םע38 װ. 309
שאנטץ, ענד הײטנער
413.80-------סט. טע38 װ. 246
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o® זתפ םיט מגטעחמ n  t o w סראנסזדיפ ממדנמרס ®זזיתנט צולינ
 מיר װערען דרוק צום געהען מיר װעז
 דעד צװישען קאגםערעגצען די אז מװאהר,

 אינטערנע־ רער םוןי ױניאן דרעםםאכעי
 םעקםשורערס08ם דרעס די און ^אנאל

 ®רעזידענט צואיב זײגעז אםאצןיאײשאגם
 גע־ אפגצילעגט קראגקהײט שאעזיגגער׳ס

ווארעז.
האכ״ דזשואױס װײש־פרעזידעט װי

 רי האבען עיסאעהרט, אוגז האט םאן
 די און אסאםיאײשאן דרעס־דזשאבערש

 איג־ םון אסאםיאײשאן ניײנענרינדעטע
 אפיציעא ביאנופעהטשוי-ערס דרעס סאיד

 נעוד זײ אז ױגיאז, דעי וױפען נעאאזט
8 צו אײגאאדוגג ױניאנ׳ס דע־ אן מען

 געחאט האט חאכסאן ברודער קאנםערעגץ.
 צװײ די סיט אראנדזשמענטס געטאכט

תאנםערעגצען. םאר אסאסיאײשאגס
 דזשאבעדס דער מימ סאנםערעגץ די
 הא• אין םארסוםען געזאאט חאט אסס׳ן

 םיט סאנפעיענץ די און מעקאאיין, טעי
 סאנופעס־ אינסאיד נײ״געגרינדעטער דער

 אפ־ ;עזאאט האט אםאסיאײשאן טשורערס
 פענםעד גארמעגט אין וועדען געהאצמען
 דער אין זיך געםיגט װאס סאאב, סעפיטאא
ביאדינג. סענטער גארםענט

אסאסיאײ־ קאנטראלטאדס דרעס די
 אז װיסען, נעאאזט אױך שוין האט שאן

דעי מיט קאנפערירען צו גרײט איז זי

sjDSP ייוניאןאין מאכער דרעם טשילדרעז  
srswspps? . «זז5שא סוועם געגעז

טד-יד אץ קאמערס די #דגאניזירען צו באשמימם אלא*ועם בדודער . ן
 סאאוס־אע• דער םון עיםאה־ונגען די

 אר״ אז באװיזען, קאאה־ האבען דיסטרויע
 זײגען באאעבאטיב^ וױ :וט אזוי בײטער,

 אינ־ דער פון גורא אין םאראינטערעשי־־ט
 זײנען צדדים בײדע אז און דוםטריע,

 * רי םאדגיכטען צו פאיא־נטעיעםירט אױך
 םאכען עס װאם טרײד, א״ן קאנסורענץ

 אר־ די פון שאדען צום סװעט־שעפער די
 ווינדי־ דער םון שאדען צום ארן בײטער
 האם אײגזעהעניש דאזיגע די סטריע.

 פמונוםעס״! אינסײד די באװאױנען אױך
 צו דרעס׳אינדוסטריע דער פון טשורערס

װעאכזנ 'ישאן,8אסאםי אן ארנאגיזייעז

 פראדדקציאנס דעם רענואירען טענעז זאא
 אנריסעגם •קאאעקטײתז 8 דויד פרײז
ױניאן. דער םים

 וױינ־ סיס פון טײוע8איגצי רער אויױ
 אװ קאמישאנעד רער איז רועאכע שטאק,

 דע־ סטײםט ױנײמעד םון תאנסיאיאײשאן
 צווײ סיט איז אײבאד, ארו פארםמעגט

 כייטינ; 8 געװאדען גערופען צוריס װאמן
 משיל־ דער אין סאגופעקטשירעיס די םון

 סיט אינדוסט-ש דדעס האום אוז דדען
 אסאשיאיײ 18 ארגאניזירען צו צוועל דעם
אינדוסטריע. דעד אין שאן

)2 זײם אויןי (עלוס

טעקם שםרײק פזן ערפ»לג גרױםער
 טאג סון געאחנר די אײנסאהנען דאס

 װאט סטדיײן״םעחס, פאר׳ז וױידזשעס
 אוכד יענעם פון נעווארען באשאאסען איז

שאפ־טשער״ היסטארישען רגעסאי:ען8ם

אין תמנמז8נ ן8יוני
שןפער ױ

 ױג׳אן דעד pc שאנםיאצ »■r דע־
 ,ijtcjr ססוגםיצ איגדאפטריעצ די «יז

 cat trnpnva דודכנעםיחדס איז ווןוס
 צזסר pc תוזואטאט * •אם מאא ערשטען

 נאלגבאםים די איבער זיג סםרײק ימז
 אין| קצאר באװײוס סאםוניםםעז, די איז

 *O'tpj.ױני•! קצ«»וקנ»כנר די אז טצס״
 אוימורײ אח סראפט תאט זי אז טירם,
 «ד תןוט וי tv און שע«ד די ייז טעט

£ בײ נרוים.פארטרויען ויאוגען  ברי־ •
איגתםמריע. דעי אין ישװעסםער אוז חנר

 ר<ר pc 0ב»»סט רי האבען איצט .גיז
 160 שאנםראאירט און כאזוכט ;וניאז

i ססונםיא אינדאסטריעא v w w. צוים 
 90 חעכער זײנען ערסצקחרוננאן זײערע

 אח ־.ujmiwnsu כױם;יידער ידאמנם
 וײנען סססאו די אין באדיעוננען די

 •ars וואס באריננונגע!, ױניאן אסח׳ע
1« אינהאצט דעם םוצמםןגדינ *ירעכען

״ B—־ C R X in j j J H J I■ ,

 דער־ חאא, ותבםםעד אין טיטינג מיז
 ׳שוין קעז מן און םווי, «ום ױך גענםערט

 *ז זאגען, זיכערקי־ם וא«ר6 םיט איצם
 פאר׳ן געאדער די אײנםאהנפן דאס

 100 כגיעמ נרויסער, א איז םטרײק־טעקם
. ערםאאנ. #ראצענםינער

בא• דער פין םיטימ אעצטעז איים׳ז
 אפ;קהאא• איז וואם דירעפםארם, אןן ארד
 אװע;ט. סאנטאנ אעצטען נעײארען טען

 איזידאי סענעדזעער, דזשענעראא חאט
 איז איזט ב*ז אז עדסאעהדם, גסנאער,

 טױ־ 165 נעווארען אייננעסאםירם שוין
 260 פון ם״נמ רער pc דאאאר זעגט

 והד אייעעטאתנט רארוי ווןום טויזענם,
 הונ* וועאען םיםנאידע־ אאע אויב רען,

פאיכט. זייער ערפיאען ■'אצצנס רערם
• דער סערצמוםןר, םעם ברורער  מ

 דע• סאונםיצ ‘אינדאםםריע pc נעדממר
 *־א־ 86 »ז ערפצעהרט, ד.אט ■ארססעגס,

pc t u n ן ל  ארבייטען וואם ארבײםער, «
 סעמר,, ס*ונםיא ׳אינרססטריץא וי אין

 םםרייק־ רעם באצאהאם ׳פוין חאמן
tv pa ,dpw 16 איבערינע די ■t n 

ם  «זױי 1וועאען.ביז.אי ארבײםןר מנ
c װ*כןן m זייער «רםיצעז jirtv פאיכנג
 •M אױך cm ערסאאהרוגג ב«5» וײ
 ם׳מע־ דער םאזער, m ברוזתר םאכט
o דזעער n  pt רעאארםנמנט. אםעריקען 

 tv ערסאןוזרט׳ אויך האם מאזער ברודער
י Win אפיט חנר  ייינ- IM1SMM* 01י

•לע אי| םטרייק־םעחם חנם צוםאהנען

 אםא־ די םיט קאנפערענץ די און ױניאן
 ׳פאע־ פרעזידענט דורך האבעז ס'איי׳פאנס

 אפ־ געםוזט דערוױיא לראנקה״ט זיננער׳ס
ײערען. נעאענט

םארהאנדאונ־ די אט ד־ט נאייכצייטינ
 נע• צום פארבערײטוננען די װערען נען

 דע־ נױט נעםאכט וױיטער סטרייק נעראא
 אמאני־ רער פארזיכטינקײם. נרעסםער
 כרע־ אאם ארײן נעהסט קאמ«ײן זאציןונם

jrpe פרע־ די דרעםםאכער. םון קײיזען 
 און ם׳פיאדחןן םון ױניאן די ױניאן, םער

 ייניאן קאטערכ רי pa דחןסניאכער חןוום
 ןורנאניזאציאנס דיזען אין פיט ארבייטען
סאמפײז.

 ןופנעחאאטען א־ז םיטוואך ?עצטע;
 םון כײטיננ ערםןואנדײכעי »; נעװארען
 םיט האראעם אין דרעסכזאכעד שװארצע

 טויזעני 4 די ןורגאניזירען *ו צװמה דפם
 ײעאכע טרײד, אין דרעםסאכער שװארזוע

עסםפאואט־רט. עענדאיך ויערען
 מענע־ דער הןוכפיאן, וױים־פרעזידענם

 מיס און דעפארטםענם, דרעם םון דזשער
 הא־ זער־;,”אי;א: שװארצע די ,,י־נקנ

 דרעםכיאכער ־שײא־צע די צו נערעדט בען
 רער םון באדײםוננ און װעיט דער איבער

 הא־ אנוועזענדע *אע און ארנאניזאצמ,
).2 זיי« אויף (עדוס

 םוז שלעזיננער פרעז.
י»רה ניז מומועו

א״גטערנעשא־ דעד םון אםיס דער
 פרעזידענט ז8 װיסעז, אונז אאזט א8נ

 דעם אויף מוז שאעזינגער בענדזשאםין
 זײן טחפית דאקטױרים, זײנע םון ט8ר
 צושטאני, געזונט רשאעכטערטען8ם
 איז פאהרען און יארה נױ יאאזען8פ

מאונטײנם. די
 שאעזינגע- האט שבת אעצטען זײט

 האט ער און געםיהאט, גוט ניט זיך
 י־י ראקטױרים זײגע םון ט8ר אוים׳ן

 ראאזען8פ געטארט גימ װאך גצע8ג
 איהם האבען דאקטוירים די הײם. זײן

 םאהרען צו טען8נער אבסאאוט אויך
 שאע־ ברודער װאו םאונטײנש, די אין

 װאכען עםאיכע איז זיך װעט זינגער
 אז עדהאאען, װײט אזוי הענען צײט

 זיך ט8י שעצבארען זײן םיט זאא ער
 קליװאאג״ דער אין טײציגען8ב קעגען

קאנװענשאן. רער
 אפ־ שאעז,ינגער׳ס ברודער םחפת

 םיט נדאוגנען8רה8פ די זײנען םאהדעז
 האבען װאס סאסיאײשא:ס,8 דרעם די

 דער־ דאנערשטא:, םארקומען געזאאט
געװארען. איגעאעגט װײא

ו

יארקער דו איז חה שבת פאלשטענדיגע
אינחפםריע קלאוק

יאה־ ^אעD זײט םאא םערשטעז צו
 געדמרשט וױדער שבת אעצמעז חאם דען

 גאנצעד חןר אין שבת־רוה פואשכתנדיגע
יארק. נױ פון אינדוםטריע סאאוק
 דעם *אױט מען םעג באװאוםם, װי

 צװי־ עסזיםטירט װאש אגריםענט, אעצטען
 אר״ טים,8אעב8ב די און ױניאן דער שען

 סעזאן יעדען אין םאנאטען 2 בײםעץ
 דער געורען איז שבת אעצםעז שבתים.

 אין סעואן, װינםער מון שבת ערשםער
 נעטארט ניט מעתר האט מען װעאכען

 װענען האט ױניאן די שבת. רבײטען8
 ־טשער־18ש אע8 כט8;עט נט8ס8ב דעם
 אעצםען דעם דורך און בדיעןי דורך אײט

 ם8רעזראט אאס ״נזןדעכמינגןײט״ נוםעד
 די כמעט איז באקאגטמאכוגג, דיזער פיץ

 שבת אעצטען אינדוסטריע סאאוין גאנצע
געװארען. אינעשםעאט

 איז דאס קטעריסטיש,8ר8כ איז עס
 חא־ *רבייטער די װאו שזניער, עטאיכע

< שבת, אעצכתז רבײם8גע בען ױ  ״ זײ ו
 די ערהצאטען געהאט ניט נאך האבען

 נאי״ד זײ חאםנן ײגיאן, חנר פון יוארטגג
 כ*~ 8 רבײם,«ווען8 דער פון געסט»«ט

 דערצו זײ חאמ ױניאן דער ®ון אםםער
 אאזא שוין בחיכמ םען אויפגעפאדערט.

 שבת־ און ם*ײנם8ה שבת שום סײן גיט
ױניאן די אז גמניג, איז *ס קאמיטעס.
 ארבײםעי די •ון *נײד, ואגען גאויז

 ארבײטעז צו ססאוען ש|אער די אין
שבת.

 אאטער דער ®ון װיחנדמבורמ *די
ד װידער תאט ױניאן״סראםמ שםאאצער  ײי

אד שטאאצען אאםען דעם געםאכם  יונ'
jm די .יח גײםט ra .תאאוקמוכער

 חאט קןןונסיא אינדאסטריעא חנר
 םיטגאי־ וײגצ צו בויישי א •רױסממױ*©

&j זײ חאט ער ענאכען אין ״דער 'm fvi
ודבײנמן

 אסאסי• דער צו ווענדעז זיר זײ זאאען
 ױגיאן דער בײ שוין ורעט זי און אײשאז

 שבת־ אויױ עראויבניש J8 אזיסװירסעז
ארבײט.
 זיך האט קאוכסיא אינדאסטריעא דער

 נוט* לטע8 די ז8 איבערצײגמ, אבער
 נעסענט לעס8 האט םען װען צײטען,

ס ו ל * י ( ■ י1ױ י י )2 ו

 מנ־ פ«ר נ»םינײש»נס
דעלענאטען װענש»ן

זיי• אאסאאען יארקער נױ םיאע אץ
 ר8פ גאםינײשאנס פארגעקוםען שוין נען

 אין סאגווענשאן דער צו דעאעגאטען
 ווערען ערעמעגט וועט װאס האױואאנד,

 דע• חודש אין מאנטאג ערשטען דעם
 א8אאק איז גאמינײשאגם די צעםבער.

 דזשע• אוי̂ו פארגעסוםעז זײגעו 9 און 2
 כױט- אעצטען םיטינגמן םעםבער נעראא

אוחננם. וואך
 ,17 א8אאק ױניאז, ריפערמצכעד די

 די דורכנעםיחרט ײאד םאריגע ג^ךי חאט
 בײ מען.8דעאעג די םאר נאםעײשאנס

 נא• די װעאען 35 אאתאא און 10 אאסאא
מאנטאג. הומענדעז םארסומען מינײשאנס

 ״נערעכטיגסײט״ נוםער אעצטען אין
 אויטםערקזאם דערויף שױן םיר האבען

 ניט םעז דארןי םאא דעם אז געםאכט,
 נא״ די םיז װאכען דרײ םואע ווארםען

 איז עם עאעסשאנם. די צו גיז מינײשאגס
 דאס װײא וואכען, צװײ וו»רטען צו געגוג

 זאאען, סאגוועגשאן. םיעמעא 8 וויז
 מד א»גד אימר׳ן אאמואען אאע אאזא,

 געװעחאםא די םון נעםען די m דעגקען,
 נישש אםיס pH וײן םוזען טען8דעאע;

נאוחנםמנר. מען15 דעס ביז וױ שיעםער
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 זיו װעט םריח דינסטאנ קומענדען
 סע־ צעצטע אנםאננעןידי יארק נױ אין

 עס־ לזשענעלאצ איצטינער דער סון שאן
 נע• ערװעה^ט איז װאס באארד, זעהוטױו

 האנווענעא! צעצטעל דער אויןי װארען
נאםטאן. אין אינטעועעשאנאצ דער פון

 װעצען װאם פלאנען, װיכטינםטע די
 סאנווענ־ די זײנען װערען, םאלהאגלעצט

 סטרײס דרעם הוסענדער דער םלאנע, שאן
 אמא־ םאױטידענע די און יארס נױ אין

 פארבע• סטרייפ אוז אהציעם ניזאציאנם
o אינער דײטוננען n .צאנל

i םון n הײנט בײי זיצוננ אעצטער 
 און עטארסער איבעלאצ ױניאן די איז

 פצאוהםאכער די נעמארען. מעכטיגער
 דער װערענד האט יארפ נױ אין ױניאן
 סטרייק דעם אויםצונוצען באוױזען צײט

 םארםעם־ צו אמאניזאציאנעצ ןיך און זינ
סינען.
ױניאן דרעםמאכער יארסער נױ די

 נעמאנט האנען דעוארטמענט דרעם סיט׳ן
 ער׳פם־קאאםינען אויםנעצייכענטען א;

שאנ  סיט םאו־נציױ אין זײגען, און ת
 אזױ שוין איצט צוויס, פאנאטען דריי
 קו־ זייער אז יואמף, צום צונענרײט נוט

 זיכער װעט םטר״פ נענעראצ מענדער
עלפאצנ• א זײן

 אויך זיך םיהצט אויפצעבונג נהיםע א
 און קאנאדע אין צאנד. גאנצען אינ׳ם

i אין n ,און באסטאז אין םיטעצ־װעםט 
א אין םי צ^צ  זיך םיהצט אינעלאצ — סי
 מוז װעצכעל אױםצעבוננס־ילאצעם, אן

 די 1אי װעיען אויםנענוצט :ציױ איצט
 די אין און ארנייטער די פון אינטערעםען
אינםעלגעשאנאצ. דער םון אינטעחוסען

 אױפנאבע די זיין װעט טאן צו דאם
pc װעצכע ?אנװענשאן, סומענרער דער 

i w* דא־ דער אט פון ווערען צונענרײט 
i פון םע׳שאן וינער n עקזע־ חשענעלאצ 
באארד. ?וטיװ

ז ע ר ד ל י ש ר ט ע כ א מ ס ע ר ן ד א י נ ױ

ם ו ל * ן ( ו ט פ ״ )1 ז

 הענעז זײ וױיא *וװערטאים, ארבייטעז טער
 אעבעז קײן פארדינסטען רעגעאע די םאר
מאמנן. ניט

 אז ערקאעהרט, וױיטער ה#ט גרינבערג
 איס^סיאײ־ אן באגהוםט װאאט ױניאן די

 םארהאנדאוננען קאאעקטיװע אז און שאן
 א םארחינדערען נעקענט אםשר װאאטען
אינדוםטריע. חןר אין םטרײס

ערסאע־ גרינבערג׳ס מענעדזשער אויט
 טאײ א^ע װײטער ׳יוניאן• די סאכט רונג

 בא־ די אויב און ?אמוי צום בערײטוגגען
 םאדע• די נאכגעבען גיט װעאען *עבאטים

 פאר״ זוילען װאס ױניאן, דער םון רונגעז
 די אין באדינגוננען סוועט־ די ניכטען

 סטרײק געגעראא דער װעט מעיער,
 אוים״ ניט אינחסטריע דער אין

 ווע־ םװעט^טעאער די און ותרען געםידען
 וחד םארגיכטעט סוזעז סאמף א דורך <ען

רעז״
 און קאםיײן םים׳ן צוזאסענהאנג אין

 חגי אין םארבערײםוננעז םטרײק די
 חאט טרײה דרעסעס האום און םעיאדרעז

 באמטימט ,10 אאקא* יוניאז, קאםערס די
 אתאנײזער אאם אאאוועס םאריס ברודעי

םרײד. דעם אט אין סאטער די םאר
 אםט אין מוין איז אלאוועם ברוחגר

 חאום די אמאניזירעז צו ויך באםיחט און
אינדוםסריע. דחוס ט^יצדרעז און

 װאס םאנוםעקטמוחןרס, עטליכע די
 זיך האבעז צוזאמעמעוןוםען, זיר זײנען

 אזא םיז גרינדוננ דער געגען ארויםגעזאנט
זײ אעדוםטריע. דער אין אס^סיאײמאן

! w₪t ■

רעזאלוציע
 ײערטער אונזער תרך סיר ערלױבט

 דאכס חארצימן « אויםצודריקפן צייטוננ
 בער־ נחדער איידז׳פןבט ביזנצם רעם

i פפו יואווים׳צ n ײאם ארביים, גוםער 
o איז נעצײםטעט חאט «ר n »פמ עא 

 םע20 װעםט 36 פײנטאן, און בראון
i אק סט., n ד• פיז אײנער ווען צייט 
 באצאוד ניט אנטלאפץן איז נתים בעלי

 בער־ ברוחןר האט ארבייטער, די <ענדינ
 װאנען ביז אפנעמראטען ניט פאװיטמ

ijr םיז פאלצפטיוט האם o n דדפאבער 
געלד. דאס

גרום, יתיאן t«־« סיס
ט׳צערםא!' אפםיאוויםמ, חערי

^106 לעדזמער $ צאפאא « * •
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(1 • (* זיי וון לום

איבערצייתנדק די «ו *תעומרם זיך מן  
ווייס־פר׳ד פיתחד־. 1יתיא די טון דײד  

רעפארםע־ פאר׳ן האם חאכמאן ױדצנם  
אױםגזדדיסם .מרעכטיגקײם״ חנר פון  

in דרעםטאכער  וחנם 
י1 אתאגיזיחס צו

פפצ יז «

ײ ק ױ : ן א ל ן ק ו ם א ע ר ט ד ר ע ס ע ר פ

 אםאסיאײ׳פאן אן *ז גע׳טענח׳ט, האבען
 דעם םאר שטערוננ א נעווען נאן־ װאאט

 אוז באצעבאטים י1 צוױיפען םעטעצמענט
 ציבערשט װיאע( זײ »ז און ארבײטער, די

אינדױוידועא. ארבײטער י1 מיט םעטאעז
 דערצײאט אוין־ האבען נאאעבאטים די

 די אין ארבייטער די tv םע׳פױת, בבא
 זיי אז און באצאהאט נוט זײנען שע«ער

 זײ װײא שעוז׳ן, צאננע ארנייטען װיצען
םארדינען. מעהר װיאעז

 דער נריננערנ, הערי װיים־פחגזידענט
i פון םענעדזשער n ראום און טשיאדרען 

o n i האט ,91 אאסאא ױניאן, מאכער 
 »ז ערהאעהרט, וועױ״ ,װאומענם דער אין

 נענעז זיינען נאאענאטים 20 װאס חותרך
i n םײנט אסאסיאיישאן אן םון ;רינדוננ 
 םון נאמעז אין רײדען זײ אז גיט, נאר
i n נעהםט װעאכע אינדוסטדיע, גאנצער 

 םאנו־ ערט1הונ פיער ניז רײ1 פון ארום
 דער־ נרינבערנ נרורער פעקטשורערם.

i ווענען אויך צעהאם n ,עפםיצואטאציע 
ארביי־ די אז און ,1טרײ אין הערשט װאם

ה ו ר ד ת ב ש
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 ענדאיך שוין זײנען באהוםעז, אצעם און
 רעי פיז סעז םעז אז אוז פארשוואונרען,

 באקומען. ניט ■ריװיאעניעם סײנע ױניאן
i םn האט דאט n אינ־ םון מענעדזשער 

 זעהר קאײן, םר. קאונםיצ, דאםטריעא
 אין זיך באקצאנט ער און םארדראםעז,

i n ױניאו־ י1 *ז װעיר״, ,וואומענם 
 אוםפאואנםװארטציכע זײגעז םיחרער

 םענ־ אוםםאראנטװאדטציכע מענשען.
o א• חיטעז זײ זוייא ,1רםאn שען n 

 םון אינטערעסען וײ שיצען און אגריםעגט
ארבייטער. די

 באקצאנעז באצעגאטים די אויב װעא,
i אויוי זיד n איז ש#םט,1םיחרע ױניאן 
i צם n פיהרער י1 אז םיםן, בעסטער 

אאריים. זײנען

ברעםלמװ דזיט. פון
.36 אאקאצ 1םעענחשע

 טאנעס־ארדנונג דעם אויף איז איצט
 ציעא נעססטער אונזער דרעסםאכערם. די

 אינדוסט־ דרעם די ארגאגיזירען צו איז
 ייניאז די םיהרט צװעס דיזעז 1םא אוז ריע
 ענדי־ זיך װעט װעאכער קאטפיין, א א;

 א טיט צוקונםט נאהענטער דער אין גען
סטדײק. דזשענעראצ

 דרעם־ אונזערע זיך האבען דערװייא
 1שאא זייער םון אױםנעכאפט ■רעסערם

 אי| זיד אאזען צו אננעםאננעז האנען *און
 הונדערטער. י1 אין סומען און ױניאן רדע

 דא־ יאר א נאצאהצט םען און קוסט טען
 טעםבערשיפ דער צו נעהט םען און צ*ר

 ױ־ דער אין מעמבער א װערען סאמיטע
 איז סאמיטע מעטבערשיפ אונזער ניאן.
 טראכטעז אן פאננט מען אז ביזי, אזוי
 אנשטאט װאך א מאצ צװײ םיטען פון

םאצ• איי)
 ארגאנײזער, דדעם־פרעסערם אונזער

 םארסאטשעט האט ריעף, צואיס ברודער
 דער צו נענומען זיך האט און ארבעצ די

 נאנצען זײן סיט געשמאש, אזוי ארבײט
 אנ־ זאצ עם אויב און ענטוזיאזם. ױננען
 אוםז. זעצנען דעם אויף ארנײט די נעהן

 ביז אז זאנען, זיכערהייט מיט מיר קענען
 װעצען װערען, נערוםען װעט םטרייק דער
 זאנט, עםנצישםאן דער װי נעהן, מיר

 דרעס־פרעםערם אצע טאפ״. דהי ״אװער
 1»צ־ און ױניאן דער אין באצאננען װעצען

 מענשצי־ אײנצושטעצעז פייטען צוזאםען
 װעט װאם יואנדישאנם, ױניאן און כע

 דעט פאדבעםערעז און םארצײכטערעז
 אזוי איז ער װעצכען צו צעבען, פרעםער׳ס

בארעכטינט. פיעצ
 אסטאבער מאנטאנ, קומענדען דעם

 איז װערם אײענט, 7:30 טען,28 דעם
 סטריט, טע11 איסט 119 האצ, װעבםטער

 םיטיננ םעמבער םפעציעצער א נערופען
 דעס םאר מיטנצידער אונזערע אצע פון

 גא־ צעצטע און ערשטע מאנען צו צװעס
 קאנ־ דער צו דעצענאטען םאר םינײשאנם

 טשערםאז און מענעדזשער םאר ווענשאן,
 באארד עסזעקוםױו צאקאצ, דעם פון

 אײדזשענטם. כיזגעס אייך 1אי םעמבערם
 עצעה־ אן װערען ערװעהצט אויך װעט עם

 נא־ און קאםיטע, אנדזשעסשאז -און שאן
 אונזערע *צע אויף םיר פאדערען טירציך

 די נאםינירען און סוםען צו םעמבערם
 פעה־גקטע, און פאםענדםטע און בעםטע
 עם1 םיט םארטיעטע;. זיי הענען װעצכע
 אםיציעצ אויןי סאמפיין דער זיך עםענט

 1דענקע װעצכע קאנדידאטען, אצע םאר
 cv עםטער. םארשידענע פאר צויפעז צו

 זאצ יד»ט1קאנ יעדער אז נאטירציך, איז
 1א.־ בעםטער דער א־ז ער אז דענפען,

 נאטירציד, אויך איז עם און םעהינםטער
 םארשידענע נעםינען זיך זאצען עם אז

 װעצכע האנדידאטען, םון נאכםאצגערם
 קאנדידאטען זייערע אז דענקעז, זאצען
 ארט אוא אױןי און פאםענדםטע, י1 זײנעז

 גתי־ א אנםוױחצען זיך זאצ װײזע און
 קאם־ א אין ווי אזוי און סאםפיין. סער
 ■ארטיחוצאר, שםארש ניט סעז איז פײן
o נעװיגען צו אבי n ,זיך שאפט פאינט 

 און אישום. םארשידענע בטיצא< שוין
 שצעכט, אזוי ניט אויך דאס איז אמאצ
 קאםפייז םון ציידענשאםט דער אין ווייצ

 ארויס רוםט עם או) אקטיװ אצע װערען
i אין אהטיװיטעט נעװיםע א n .ױניאן 

 פארגעםעז,' ניט אבער דארםען םיר נאר
 עסםפיריענט. פון צערנען דארפען טיר און
 תאינירם כנממ איז ױניאז אונזער אז

קאםאײנם פאציטישע צופיצ םיז נעײארען

w אץ וזאם cp p ?
p p ^ epy פון ערפמחבגעז וױבגדנםםע די פון אימע איו

טשאקאלאזךקענמ,
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 נאך אנװאחצ און אישום. םאצשע און
i n אין ױניאן אונזער פון חאנסטיטושאז 

 פאר צויפען צו נארעכטיגט אײנער יעדער
»'i n מיט אײנקצאננ איז אוז אסט o n 

in אונזער װאם מאגיפעםט, i i3 און 
ח •Jזיnארויסנענן־ חאט שצעזיננער נט 

 זיינען װאס מעמבערם, אצע סענען נען,
 1יענע צו ױניאן חןר אין ארימנעסוםען

 1םי דארפען יואנדידאטען, זײז צייט,
 ױניאן די אז פאמעםעז, נים װ״טער אבער

 און םעכטינ און שטארק זיין נאר קען
o הא»ע| נאר סענעז טעםנערם די אז n 

 ווען דאן, ױניאן דער םוז נענעפיט פוצען
 עדוועחצט װעצען וועצכע באאםטע, די

 עו- װאס )וזױנע, זייז זאצע| װערעז,
 ױניאן י1 םארשםעהז זײ זאצלן שטענם

 םאראגטװארט־ י1 און אםט דעם אויף און י
i װאס צינקײט, n טים טראגט אמט 

 פאו״ צו םעחינ זייז איגעחזױפט און זיך,
ם.1מעסבע י1 עטען1ם

t»p i*: סיין און n n נענען ניט 
 •א• איז עס 1װע 1ענטםע ען1בעםע קיין

 םעכד איה־, װי—סעהינעוי און סענדער
 אײו מיר ען1צ1םא »מם1 אצײן. ם,1נע

 »ז אםאצ, ט1פאםי עם אויב אז אױף,
 צו קוסען צו םויצ אביםעצ זענט 1איה

 צייט, 1נעװעהנציכע א אין מיטינג א
 אוםשטענ־ *צע 1אונטע 1אבע 1איה מוזט

ivi נא־ זיך או< מיטינג דיזען צו קומען 
iv אין טײצינעז i ע1אײע 1װע *נע,1ם 
 זאצען 1יאה נעקםטען עם1 1םא נאאמטע

ז״ז•
iy װענען i פי״ א1 איז קאנװעגשאן

 װעצען 1מי און ײבעז,1ש צו װאם צעם
iv צו אומקעהח!! נאך זיך i דעױ «נע.1ם 

 דיזע אז זאנען, 1נא 1טי װיצען װײצ
 וױכ־ די פון אײנע זיין װעט קאנװעגשאן

 צי אנגעפאננמן האגען 1םי טינםטע.
 יױ אינטע.ינעשאנאצ 1אונזע בויעז1איבע
 אינגאנצען כמעט נעווען איז װעצכע נ־א;,

 ;ע־ געטאן שוין איז םיצעם ט.1ואיני1
iv ען.1װא i קצאוקםאכעו 1נעװאונענע 
 דעם נענעבעז האט ס1יא נױ אין ײס1םט

i 1םא באנײםםעחננ און ״פוש״ n וױי־ 
i נײם.1א 1דינע1טע n װעם־םרײד 

 אױן סומעז זיי נאך און— נעקםט קומט
 יסיס זײנעז וועצכע ם,1ײ1ט ינע1איבע י1

 זין מערסט אצ1אינע םארבונחח. אונז
 זײן צו װיצענם־הראפט א אויםצעבוננ, אן
 וועפ קאנװענשאז די און ם,1ג#ניזי1א
o נעבעז םען1א1 n אחם1 ענםפעה m 

 וועצ־• דשצענאטען, םעט א האגען 1םי םעז
 און זיר טוט עם װאם וױםען זאצען כע

 זא• װעצכע עצענאטען,1 וױצען. זײ װאם
o םארםרעטעז הענען צעז n און צאקאצ 

o עםען1ם1םא זאצען n צא• םון נייסט 
 איתי־ אז ,1זיכע זיינעז 1םי און .36 קאצ

 םאכצן און סומעז 1זיכע װעט םעסבערם
װעחלמ1ע זאלען אזוינע *ז מעגציר,
_______ װערען•

 בצױז אייך 1סי האבען םאצ צעצטען
 מר בײם האצטעז 1םי אז וױסען, געצאזט

o םעז n .איין מיר װיצעז איצט אםיש 
טפ־ שוין האבען םיר «ז װיםען, צאזעז

P איהם פיסםם םען איז אםים אן נענומען 
i איז »ז אוז אײן שויז n םון װאך b n 

 ppko אהין 1מי וועצען נאװעמבער םען4
 נימר 1אונזע םופען.1ינע1א אםת׳ז אין

 נמ35 װעסם 60 אין זיך נעפינט אפים
o אין ים,1סט n 1םי האױז W0p o n 
i איז n  .opnoo'i o n i ומרמ אפיס 

 נאתוועםצינקײ• אצע םיט אײננעםי?םט
 פזױ אח .01םעםכע אונזעחג 1פא טעז

 ותלימ ארײנםוםעז, וועצען 1םי װי שנעצ
o םון עםענוג 1אונזע םײעחזז 1מי n 

.36 צאקאצ אצא אפיס

'׳׳די׳יי״צו
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 וחנם אווענס אנערשטא:1 סוםעגחןן
 אינטעתמפד m פיז יוס1יטא1אוי אין
 ®יז םיטיננ נאנױנײמאז פ סארקוסצן גאצ
i n 2ז צאס. ױניאז, מ»מר נודם װחײט•® 

 תצענאימ פפו־ גאםיניישאגם די חוץ א
i צו n ,אויו ןלןס קאנװלנלואן 
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 ק«»לאן בענדזשאכדן פון
מענעדזיצער״םעסרעטער.

 אונזעד פון קאגװענשאן הומענדע די
 װערען געחאלטען װעט אינטערגעשאגאל

 ,1929 דעצעמבער, אין װאך עחעטע די
 כא• ארבײטער גאנצע די ?איװלאנד. יןא

 רע־ די אין םאראינטערעסירט איז וועגוגנ
 אי• און ק^ונװעגש^ן אונזער םון זולטאטעז
 האגווענ^אן דער אין זײנען מווזױפט

מעמבערס. אונזערע ס^ראינטערעסירט
 אונזער ה#ט יאהר 3 אעצטע די םאר

 שווערמ־ םיילע דורכגעטאכט ^ורגצניזאציע
 נאטירליך, סאמפען. און לײדען סײמען,

 ב*־ ױניאז אונזערע אויםצוהאאטעז אום
 גע־ זיר האט ^עיער, די אין דיגגונגען
 איבערנע־ אויסערגעװעהניליכע ס^דערט
 כיצד און םיהרערשאפט דער טצד בענחײט

 אל״ אין מיטגלידערשאפט גרויסער אונזער
 םון טויזענטער און הונדערטער נעםײן.

 אײנםזור זיר האבען סעכיבערס אזנזערע *
 אין סײ ױגיאז, דער םאר געװען מריב

 איז געאיטעז ה^ובען זײ װאס #פרט דעם
 קאנ־ קלעגליכע אלעריצײ םון שעפער די

 צו םון פרט דעם אין סײ און דישאנס,
 די װען װאך, דער אויף כי^ יעדעס זײן

̂ון  פיקעט דעד אױף גערוםען זײ האט ױני
 טעטיגקײ־ ױניאז אנדערע פאר און <ײן
 זאנעץ, זיכערקײט מיט סעז כיעז טען.

 סעכד אונזערע םון צאהל גרויסע א אז
 לע־ זײערע םיט אײנםאו האבעז נערס
 צװעק חײליגען דעם םאר ריזיקירט נעגס

ױגיאז. די אויםבויעז צוריק פון
סך־ דעם אונטער ציהען םיר װען און

 דעם םון זיג גרויסען אונזער פון הכצ
 הױ כייר לענען סטרײק, נענעראא אעצטען

 ברא־ װי אזוי יז^נװענש^ז אונזער צו מען
 שטאלצע װי נאטירליך און העכיפער װע

 דער אין אאע אז מאכט, דאס זיגער.
 כיעבד אונזערע און באװעגונג ןרנייטעי

 זײן שטארק אזוי זאאען ־ספעציעל בערס
 םון אױסגאננ דעם םיט פאראיגטערעסירט

קאנװענשאן. קופיענדעד דער
 איצט איז ױניאן אונזער וױיל און

 נאטירליו, עס איז ״:אאנץ םואעז דעם אין
 זאא קאגווענשאן קוםענדער דער בײ צז

 נײע סך א אויסארבײטעז )דארפעז םען
 פאר־ סעהר נאך זאאעז װעלכע ילעגער,

 יר־ אונזער םארשעהנערען און שטארהערען
דאז•

 ‘ארײג־ מוזען זיך װעט קאנװנשאן די
 װאס רעםארמען, נײע װעגעז טראכטעז

 םארלאננען די צו צוגעפאסט זײן זאלען
 זײ און מעםבערשיפ יםער1גר אונזער םון

 ױניאךמעםינען בעםטען דעם אויף לײזען
 בעס־ די םאר ארבייטען זאל עס אז ׳װענ
מעםבערס. אונזערע םון איגטערעסען טע

 דעם בעםאר האט לאקאל אונזער װען
 אז ארוי׳םגעלאזעז סטײק נענעראא לעצטען
 מיר האבעז מאניםעסט, אדער אויםרוף

 געװיסער א םאר פארםאיכטעט דאן זיך
 מיר ױניאן. דער אין חגםארמען צאהל

 זי־ מעמבערס די צו צוזאג אונזער וועלען
 אזעצכע ארײנברענגעז און האלטעז כער

 גים תאנװענשאן. דער צו תזאאוציעם
 אויך נאר ארײנברעגגען, מיר ײעלען גאר

 זײ אז קרעםטען, אונזערע אלע אנװענדעז
קאנווענ־ בײם װערען אננענוטען זאלעז

זײ• עגדערוגגען,-װאס אלע יי אויסער
 א אלם ױניאן ד*ר פאר װיכטיג אזוי גזנז

 אאקאלע סטעןױעאע םיר האבעז נאנצע,
 פרט־ אאקאל די װי אייזעז, צו פריגען

jn דעם םאר וױכםיג אזוי איז וחנאכע 
 דער אין ••רייםאדס די םון װאוילזײן

יארק. נױ שטאט
ov די אז. וױגשענםווערם, אזיך איז 

 חא־ וועלםנ לאיווול, אונזער פון מטבערס
 זחןאמנ פדאנען, געוױסע זינען איז מז

 אױפגענוםעז םײנתנ► זיחנד נאד דארםען,
 זאיזמ ^נווענשאן, קוסענדעז ביים ויערען

 פארם ותזאצמויע » איו אויסארבײטען עס ,
 פון םעגעדזשער צום איבערגעבען עט ייז

>W w די אז אזוי iv bpiripf באירך 
J Jזײ בקפאר באםראכםעז קענען ׳ 

 די באםרטכט ׳איר פארגעבראבט, ײערען
 וזיסםארי » טאס קאנוחנגשאן געקסטע

ם ןוון אינטעמעשאגטצ אוגזער פאר
 ו וױכטיגתײט. אױסערגעוו^חנלינער

TJJ אונאו םח פטרלאנגט דארום װאלם 
ס ר מ ם i מ t אני־ טיכטעצן א געחםמן
p די אק

 מעכד אונזערע געראטען איר װאאט טאן,
 אדװער־ אוגזערע נאכצואװאטשען בערס

 זא- מיטינגען, די צו שמען טײזמענטס,
 די אױסדעװועחלען און װארט זײער גען

 קע- אסבעסטען זײ װעאעז װאס יעגיגע,
יןאנװעגשאן. כײם םארטרעטעז נעז

a, י *

ר ע ז נ ן או א ש נ ע װ נ א ק

 חעלער דזש. םון
.17 צאקאצ 1פענעתשע

 צושױפט » עװ^צטען הפנען 1םי
iv i pn אנט־ װעצנע נעשא:אצ,1אינטע 

 אוים־ 1א און רוף ?אנװענשאן » האצט
 צו עצענ»טען1 עמועהצעז צו ערוננ1פא

i n װעט װעצכע ?אנווענשאן, 1טומענת 
 1א' אד1ו ערשטע די װעושן אוגעהאצטעז

m am rvi ציװצאנד. איז?
 םון 1פי האבען נעזאנט, אםת עם1

 י■1אוםצופ י?ען11אױם נעװאצט אנפאגג
ט ״ o אט םיט תנון n .־1ע צושײפט 
 די אז נעגצױנט, 1פי האבען שטענס

 םחםת יה1פ צו אביסצצ איז טאנווענשאן
ע1פא ^  צװײטענס און ;אוחאיען שי

 ?אנװענשאן i״p ניט נצאט 1מי גצייכען
 פיי םאנאט. 1עצעפבע1 קאצםע; אין

 ?אנװענשאן, נעוױסע א נאך נעדע:?ען
 אין 1«1נעװא אפנעהאצטען איז װעצנע
ײעז :1באצטיפא אין םעבתאל פאנאט
 נצעזצ א נאך אלױםנע־ן פט1א1נע ם׳האט
 פאש־ א א;טאז נעפוזט פען האט פאװע,

 יעלעל ותז און אויעלען די אינער ציפ
 אזוי האט הענט פלילעגלינע אוױי אפצאז

 האבען לעצענאטען n או נעםאן, װעח
 ?ענט איהל טאן. צו פאטש א נעציטעלט

 פאמעגיגען לעם םאױעטעצען שוין זיך
פאטשע־ס היצכינע אהן ?אנותגשאטם פון

 נ־ט איצט װיצען םיל ,in װאס 1נא
 אצע• :אך אישום. נײע t״p אױםהוינען

 1אי אי נוט, נאדז טיל שארשטעזזען םען
 װע־ םאפענט פאציטישעז וויכטמען אוא
 י־1םאב ״אישו״ געגונ אפיאװען זיך צען

 נענונ האבעז װעצען װעצכע האנטען,
 אונז אהז פאלצושצאנען זאכעז ״נייע״

 .נע־ י1 ווען נאד איבעמזויפם אויך.
 איהוש נעעפע;ט האט לעכטיגפיים״

 יעדעו פאל פײי און םרא:? שפאצטען
i םון םיטנציד • n צו ױניאן i ס י P ־ ו 

ן ע ױ ן ם ו ז א ע ר י מ א ר ע  י1 ו
 1םי פלאבצעםען. ?אנותנשאן ?וםענוש

 װעצעז ״אישוס״ קײן אז זיכעל, זיינעז
 פאלשצעש i״p אויןי אז םעחצען, ניט

 פיט ,1םי און זיין נים דחפות קײן װעט
 פאי־ א םיז ״אישעצע״ פציינעל אונזעל

 אנ־Pצעםנע^־n א אנשטאט פאנווענשא)
v וױ אנזעהן, אזוי זיך װעצען װעגשאן,

צ ^ היי• שפייכצעל א אין נ
 כאשצאסעז דעוײבעל האבען ירמ

אונ־ זיך און װעזען p<p ןםאכע צן ניט
i פון באשצום לעם טעתואלפעז n חשע־ 

 ער־ צאזען און באארל עקזעפוטיװ נעלאצ
ען אוגזערע װעהצען ם א ג a צױט ^ן n 

 PK אינםעמעשא-אק. דעך פון אגזאג
 הא באשאוס דיזען כדט אײנסאאגנ אין
 םפע־ א װפען צו אײנגעשטיטט מיר בען

 דא־ םאר אאקאא אונזער פון םיטינג שעא
 א אהטאבער׳ טען31 דעם נערשטאג,

 װעםט 3 אױדיטארױם, אינםערנעשאנאא
 וועאעז מיטינג ריזען סטריט. טע16

 דע םאר נאםיניישאנס ווערען נעסאכט
 א: און סאנװענשאז דער צו אענאטעז
װערען. ערוחוחאט וועט סאסיטע ע^השאן
רןוםעז צו םיטגאידער אאע בעמעז םיר

םיטינג. צום

ן א ש נ ע װ נ א ן ק ר או א י נ ױ
m m m . ־

i םיס ניגוצען זיך וױצ .איך n א״נ־ 
i* צאחננ n  t מע^ זײ צו וץדיסץיע 

oim פון i n י אינ^ןתעשאנאצ* i ם 
 *ײ£ דשרפיז װאם פראגען, י1 פוטירען

 הומעניער m אויוי tmm צםnחאנ
i ?אנווענשאן n  pp א*. אינםערנעשאנאצ

פיז איינעד געוחןן בין איך װי אזוי
ם ייד חאבעז װאס י,ד ײיי טי י ני י ■ י  ״

nvp,• י פפי אננענאננעו ם׳איז װאט  י
 די נעגמז יאחר חאצנ א סיט *װײ צעצםע
tw םאר און ואציס־ס אצטע v B n איז 

i n איך וױ אזוי און ;אינטעתפשאנאצ 
ח i איצט נ n ’ii םים m וונםע־נע־ 

טע םייו אחיםזאנען איך ןיויצ שאנאצ,  סיי
מ זײ ווצנ,ן טי tw װינ ra. י״ינ־ יי ײאם 

t r a in ות« און —

פראגע, װיכטיגסטע און ערשטע די
 ״עקספאאשאז די איז מײנוגג, מײן נאר

 נאך בין איך װעאכעד װעגען ■אאיסי׳/
 יאהר דרײ מיט וױ אזוי ■ונקט אוץ/ איצט

 אינטערנעשא־ די אז איבערצײגט, צוריק,
 געזעציןיכע קײז געהאט ניט חאט נאא

 אא״ גרעסטע די ארױסצואװאו־םעז רעכט
 ־י טיט געטאז עס חאט ?י וױ

 װאס און ,1925 איז ,22 און 9,2 לאסאלעז
 היסטאדישען דעם געבראכט האט

 האט זיכער און קאטוי. עקשאז״ ״דזשאינט
 גאנ־ דעם אויסשאיסען געטארט גיט ױ

 .1926 ענדע אין כאארד דזשאיגט צען
 ;ע־ האט פאאיסי עקספאאשאן דאזיגע די

 יױ אונזער איז חורבן גרויסען דעם מאכט
 די םוז אײנער זיכער איז דאס ניאז!

 דאדםען װעט װאס פונקטעז, וױכטיגסטע
 קאנװענ־ דער אויף װערעז םארהאנדעאט

 פאר אײנטאא מוז •ראבאעם דיזע שאן.
 קאנװ^נשאז די װערעז. נעאײזט אצעטאא

 קאאר און שארף אזױ ארויסזאגען זיך מוז
 טאר אינטעדנעשאגאא די אז טעגאיו, װי

 געפער־ דער מיט באנוצען :יט כיער זיך
טןי !עקספאאשאן םון װאפע איכער  אונ
 טא/ ניט עס זי טאר אוטשטעגדען קײגע

 מיט״ גאנצער דער םון רעפערענדום א ־אהן
 ניט מעהר זיך זאא עס כדי :אידערישאםט,
 פאסירט ס׳האט װאס דאס, װידעךהאאען

.1926 איז און 1925 איז
 װאס פונקט, וױכטיגער צװײטער דער

 איײ מוזען װעט קאנװענשאן קוטענדע די
 אצגעװעהטאנטע ,אאגג שויז די איז זעז,

 םארטרע־ פראפארציאגעאער םון פיאגע
 אויך װי באארד, דזשאיגט צום טערשאפט

 פארטרע־ דעאז^אטען פראפארציאגעאע
 אאטע די קאגװענשאן. צום טערשאפט

 צוב אי פארטרעטערשאפט םון סיסטעם
 איז קאנװעגשאן צום אי באארד, דזשאינט

 אויך גערעכט, ניט און דעטאקראטיש ניט
 פראגרע־ לי מיט אײגהאא:; איז גיט זי איז

 איך צײט. דער פיז םאדערונגעז סיװע
 שטע־ װאס אאקאאעז, גרעסטע די אז זא:,
 דזשאינט יארקער גױ דעם צונויף לען

 דער דערםאר אויך זײנען און באארד
 איגטערגעשא־ דער אין םאקטאר :רע־סטעי־

 ״אװער־ ניט פאא קײן םאר טארעז נאא,
 אויף ״וראװיגץ״ דער םון װערעז רואט״

!?אגװעגשאנס די
מעםבער״ װיכטיגסטע און נרויסע די

 דער םאר באוטען װאס יארס, נױ פון שיפ
 אאע איז סײ און םיגאגציעא סײ ױניאן

 ״פראװינץ״ די װאס געביטען, אנדערע
 אויס״ צום קוטעז םוז דערפיז, :יט װײסט

!סאנװענשאן דער אויף דרוה
 װאפ םראגע, וױכטיגע דריטע די
 די איז װערען, באהאנדעאט עתסט דארף

 איך .17 אאקאא םון סראגע אאט״דיע
 ניט און געטארט ניט ט׳האט אז האאט,

,17 לאקאא דעם אױפאעבעז באדאדפט

 געאײזא מאא אײן שוין איז םראגע די וױיא
 קאנװענשאן יענע װעז ,1924 אין געװארען

 ענד• האמף יאהרען םיעא אזוי נאך האט
 אויםצואײזען באשאוס א אנגענוכיעז איך

 אבער איז J1 אאקאא און 17 אאקאא
 און באסטאן אין קאנװענשאן די געיןוכיען

 באשאוס אאטעז דעם אוםגעװארםעז האט
 דעם געגעבען צוריק שפעטער זײ און

 אאטע די געעפעגט וױדער און טשאדטער
 יױ אונזער געטאטערט האט װאס װאונד,

 גע״ ניט האט דאש אא;ג. יאהרען גיאן
 שטאנד־ דעם םון אםיאו פאסירען. דאדפט
 :עװען איז װאס װאא, מעטױ פון פונקט

 װעאכע קאמיטע, דער פון טשערטאן דער
 אעצטען בײם ;עװארען אפאינטעד איז

 באשטיטען, צו באסטאן איז קאנװענשאז
 צו צוריק פארעכטיגט איז 17 אאקאא צי

 האט ער :יט. צי טשארטער איהר קריגען
 םאר ״דעפיזשאן״ דעם ארויסגעבען בײם
 געזאגט, װינטער לעצטען ב. ע. ג. י־ער

 איגדוסטריעאע, קײן ניט ניטא ״ס׳איז אז
 קײן גיט איז אמאגיזאציאנעאע קײן ניט

 אא־ א גאך פאר נויטװענדיגקײט א:דערע
 נאר יארק״. ןנױ אי אפרײטארס םון קא*

 שטאגדפונקט פאאיטישען א םון באױז
 אאקאא אז ״דעסײדעט״, די.קאכייטע האט

 אפיאאיגען איהר באקומען צוריק זאא 17
 פראנע די אז האאט, איך טשארטער.

 קאנװענ- כײם יװערעז אויפגעהויבען דארןי
 צױ אי.ז ױניאז די װעז איצט, װײא שאז,
 אפיאו שוין איז םאראײגיגט, אוז :אני( ריק
 אויך נויטװענדיגקײט פאאיטישע קײז

 עקזיס״ זאאעז קרעפט אײז פאר אז ניטא,
שטאט. אײן אין אאקאאען צוױי טיחגן

 קרעםט יעדעד אז זעהן, מוזען מיר
 צױעפאײ ניט אגן פאראײניגט זײן זאא

 זאא יעדער און םחנות צװײ אין טערט
זיך. םאר שבת כיאכען

 —איז־ פוגיןט װיכטיגער פערטער דער
 די װאס מאגיםעסט, דעם אױסצופאלגען

 םםרײק םאר׳ן ארויסגעגעבעז האט ב. ע. ג.
 װע־ גערוםען װעט ע׳ס ״אז איז, דאס און
 מעגאיך װי שנעא אזוי האנװעגשאז א רעז
 אוים• װעצען קאנװעגשאן בײם דארט אזן

 רע־ די װערען פארהאנדעאט און גענוסען
 גע״ האבעז םיר װעאכע פאר םארסעז,
 גײע א אויך ײי צייט, גאנצע די קעספט

 איך ווערעז׳׳. ערװעהאט זאא ב. ע. ג.
 אנ- דארױ אינטערנעשאנאא די אז האאם,
 א.ץ וחנג, גײעם א אויוי נעהן צו םאנגעז

 דעי־• אין אז רעכט, װי מעהר ניט ס׳איז
 םארטרא• זײן אויד זאא ב. ע. נ. ״נײער״

 ״נײער דער פון גײסט״ נײער״ דער טעז
צײט״...
ױנק• הארדיגאאע די״םיער זײנען דאס

 נאך דארף, ?אנװעגשאן די װאס טען,
אײזען. מייגונג, מײז

 און ערנסט זײן האנװענשאן די װעט
 וועט זײט, א אן •אאיטיק אװעסאײגען

 קאנײעגשאן♦ האנסטרוקטיװע א זײן דאס
 סאג• ״טריאימף״ א זײן אבער דאם װעט

 די געגען זיג דעם ״םײערען״ צו װענשאן
 הא• אאםיר װעא... — ? סאםוניםטען

רצון. יהי כן אסן בעסטע. דאס אויף פען
^ אאקאא מעםבער בײנער, װאלף

ם ע ײ ־ ן נ ו ל פ א ק א 1 ל 7

ב«נד,עם פאלקם דער
 םײערען ענלציך געהט צא?אצ אונזעל

 אױוי 17 ‘צאקא■ פון וױלעלתטאנצירױ״ *י
 «אסי• היםטאלישע אזא װי פאסשטאב, ;

o איז ־וגג n םיםנצי־ אונזעלע פוז צעבעז 
 באנסעם פאצטם א ו.־ך1 — פאלדינט n״

 װײ־ 1מי מאטעצ. םענטלאצ װײ1ברא איז
 םארשפע־ אכיסעצ זיך חאבען 1פי אז :ען,

 נעװען נים זיכעל איז אם1 אבעל שינט,
 נעװארט אצץ חאבען 1םי שוצד. אונזער

K״« :t» :n io ,עז אצעם װ ^ םו  א״נ
 נע־ ניט צײם t״p ושוט ם׳איז אןן אצעס

o םיט זיר אפצונעבעז װען n ,גאנ?עט 
i וועצמן אויף jw in rn נעוואלט האבעז 
 צוריס־ חאבעז 1םי זיים אוםנעתצד םים
 פבער טשאיםעױ. אונזעל אנעז1נע?

o*r נעבעז צו פארםינ םיר זײנען tv 
o סאר אומנד n ?םאלנעני־ פון אויםלמ 

^־אויםצעבומ.nװי אונזער םיט נען
tnntfp גצייר n םוזעז 1םי און ip,

o פון וײן ניט וועם נאנטצס m אז n 
 װעט op זאכעז פארשצאפצנצ םאדט

v>v o זײן n w  v צpvויי־ 1םי .17 אצ 
 יצנינע, י1 אז נד־י בעםאל, םודיע עם נען

 1זאצ« גענעצעז, צו נענוינט זײנןן וועצנע
^ אין זיצען בעסעל ײ ה ו ז  ווע־ זײ װײצ ו

t האבען ניט צייט סײן פשוט צען r a in 
װאויצטאטצן. אזעצנע פפו

 פאר־ װיצצן וועצכע יעניגע, n אצע
*ov tv איז tP>r» טענציכע *צע נצסען

i אנצושציםע! n  IV באנטעט 17 צא?אצ 
n v J ’ia.

 אנ•1א װיצען װעצכע שאפ־טשערצײטע,
n״t םיז פארטדעטעישאפט א זש־לען p 
תן זיר זאצעז באנ?עם, צום שעפעל  װענ

 וועצען טי?עטם אפים. איז גיצעטעז םאל
o 19 שנת פאלטינ זיין nאטםאבעה םען 

ip 1 םאלנעסען. שיעול יע iסין ײט 
 tpo29 opi אװענל, םיטײאו איז באנקעם

 און אױו), (טח?נ?סנױױננ נאותםב?ר
i n יריי איז םיסעט א 1פא פתיז n*
ja םוםצינ צאר m

ץ 2 ע א ײ נ

n■jjijpovn«ון

o 28 טאנטאנ, n  ipaippv,ווע־ טען
 איז 58 אין אפים אונזעל םופען 1סי צען
Po7 o אייו» סטױט, pe36 װעסט 60 n| 

iv>o, אין o n ביצ־ אפ?נהײם*חאצינס
 בעסט אונזעל נעטאן האבען מיר דיננ.

o איינצוסיתםען n םי־ סך פ םים אפיס 
 און םעםבערם אונזעת פאל תמס םיננ

V ?נרוים pomippa י1 אז ,צאבבי״
Oipanpa זיר זאצעז ipjpp פיצ*pvo tp 

a* פינאנץ 1?נתיס א אויך ;וועם i r a n 
 איינצעצגע ,oipaora ײעז םענט.
i n v סוטעז ,וועצ?ן טשערצײםע ivo 

i ?אםפציינםס םאכען אינסאלפאציע, n v 
nחצvצ p « t tp ,נים זיי וײולעז שוצתז 

t r a m ^ ארצי *ײם. צופיצ פ
no ! ip i 'ia  ,op:npj טאנטאנ 

28 o n|ע ט
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, ״ ײ גענעראל די . ם עקזעקו
ר ע ל ד ע ט ר ע ® pit אינסערגע־ דער םוז

ר ע כ י ל ר ח ע נ י נ י ט י נעק־ די װעט ש*נ«ל מ

ײ ®יי ׳ י1׳1״ י י ־S ,י ם '1. S ״ 1
■ ע ו דו ־ ש ״ן ק i ע . v S&

טינג, יעחרליכען פערטעל איהר  װעלכעז אויף םי
ױכםיגע jy ו jp e אן דער פון  פארהסנ־ װעלען ױגי

טינג דער װערען. דעלם עט םי ך וז םלי ענ ײג  א
ײן אויך ױגער דער פון לעצםער דער ז צנ  אי

װע, געגערסל  װעט דעןנעםכער אין װײל עקזעקונױ
הןן אסגעחסלטען ע שאן די וו װעג  אינ־ דער »ון קאנ

שסנסל, ע א װאן טערנע ע ניי ױו ם ם עקזעקו ן ו  גע־ ו
ײערעז־ װעחלט
שאן די װלאנד אין קאנודענ  םאקע װעט קלי

ץ אױך ע ױ ײנ ע די פץ א םינ ױכ  װאם פראגען, ו
טיננ דעם אױף וועלען  עקזע־ גענעראל דער פון םי

ט װערען. פארחסנדעלם קופױװע קאנ־ דער םי
שאן . p® ױיגען ױענ r a t e] טעכ־ רײה גאנצע א 

שע עלע און ני צי אנ  דסר»ען וועלכע פראגעז, פיג
אר ווערען. «»רזןנם«ערט ער נ טיג כ  «לע ®ון װי

c טון פראגע די איז פראנען p דרעםםאכער 
ט פארנעםט optt םםרייק, צ ױפט די אי  אױפ־ ח

ם סל. דער פון םערקזאמקיי שאנ טערנע אינ
ד דער װי אנ שט צט, איז צו  םטרײק » איז אי

ע דרעש דער אין סטרי ך. איגדו  די אונפארםײדלי
^ח ײםונ ען םטרײק צום צוגר ײנ  ערםוםי־ זעהר ז

ק טרעטען by גענדע. אן דער אין ארי ץ ױגי  אי
אכ שספ װײםען. ן נ ט * ם די זיג םוננ ײ  מר־ צוגר
ײם ה צום ב םריי ם ס א ען זיך ח עפאגג  האבען אנג
ך שעפער 160 װי םעחר שוין שלאםען זי  >ן5 אגגע
סן. דער ײט די און ױני ם־ארב אנ אצי אגיז  װאלס ארג

סך גןןװען  געדוען װאלט עם װען ערפסלגרײכער, נ
ם צ ם םעחר אי ײ רנ  ענדע־ די שעפער. די אין ס

ץ רונג סנג דער םאדע, דער א רג בע  קורצע פון אי
ס ע ס חן ע «ו ד »ננ ם •׳ל א ען ח פ רו ע םג תי  שםײגןעל «א

ש שעגי ר אין *וטי ע ע. ד םםרי  םאנזפעק־ די אינדו
ר ^ שו ען ט ם זיינ ײע די סו זיכער, ני אדע ג  פון ט

ע סננ ם דרעםעם ל ע אקע וו כע אין בלײבען. ט סנ  מ
ען ױעדקדייז o פר t u tw רען םען סלםי ען רלוו עג  ג

ע די ען צו שווער איז עם און דרעםעם לסגנ אנ  ז
ױ ט ו ײ ר ױ און ב ײם ו ט דער װ ך װן ע ך קען ר  זי

ען. ט ײ ר שי ר ס שורער, די פ  בסזונדערם םסנופעקט
ליגערע די םסכען װאס די, ען דרעםעם, בי ײנ  פ»ר- ז

טיג כ קגעחסלםען »ת זי רי ץ *ו ט, דסס א ײנ  »ז ם
ט םען ביי ר ײ ס ײ ב ג ז ײגי אר װ  איצפױנער דער נ

םטער שטי םסגד אוגכא ש ר איז צו  אינ־ דרעם חן
ם לסננ װעט דוםםריע ײ־ 10 סגחאלטען. ני ש  סנט

אך װעט דונג ען ד ם םוז סב ם ע ע די צי װערען, נ  ניי
הן ס ם ם םען װע ם די נןן סנ ה ר ע ב  סל־ די סדער אוי

ױג טע. ױכג םונג די סז איז. ו םי  .דרעם־ די כי• ש
עחר איז וטסמןר ע ס ז טיג ס ײק ס פסר גינ  און סטר

בער איז עס םער דער סז זיכער, דערי  נעפלסנ
ט ם»רײק ע ך זו ען זי ױנ ם כדם קר  ער־ בעסםען דע

פסלג.
r׳T i ^ \ •

ע געגערסל די טיוו קו ע קז ם ע ס הר אויף ח  אי
טיגג ען *סרהסנדלען צו םי ס־ פדן פרסג סניי רנ  ס

ר׳ז יסנם*סרבײם1 בע צען אי סג  איז עס לסנד. ג
חן ס ענ ריי רי ע ת^ ד שדיג ם ער ס  טרײדם, סלע אין וו

ען װעלכע סננ סל ל, דער «ו ב ס סנ ע״ רג ע ט  איז אינ
שספען סרען גע עוי ענוננ 0 ג װ ס שםסרקעז צו כ  פסר

ס די סנ חןן צו ינון ידני זי סני רנ ר־ די א דזי ס רג ס  אונ
oy  j i םעז ען סן קו ם כ רי ס שיז־לנע פון ב  פסר

artjnar ײ דדעגעז ד לג ס חי ם־ עבע סנ סזי מ סנ רנ  ס
® עז און «רכײ עג ען וו םוננ ריי ת  ay * םטרײסם. דו *
ט חל ך סי ם זי םו םע ס ײ ס ז לעבעז. נ

ר ען פי כער, ױינ ם די סז זי ײ רכ ם פון ס ע  ד
ר פון 'םיםדגנ ע סל ד עד עג ע נ םיזו ^ ע קז » ע ע  זיין װ

ײד ר סינ ס ר מ און מ ע «ו ה ײן ם ז ל חן אוי ץ וו בעם־ א
ר פזן םעז ע סז• ד ױגי

IK > ר ע11ע כ ײ ר ג ס איז מם ל ס שטע ד ער
ץ םסל ד א ע חן ם כ שי ע  ג

םסכער דער פון יו־ קלאוק
סן, ip די אין to ני s y o ם סון על דע רי ס ס ס  אינד

ױו סדער קסוגסיל. ם םעק רס ס ד, , א ײ״ א םי ס ם  ס
ױ ם ו ס ע א םסל ת ײםען. ס סל גקח ם ז ר ח סי ע ג רנ  ח

ע ען ®ון ױזי ט ענ סנ ם־ מע p בי s דער

oy פוין איז ױ ׳ עז סז לינ כ ע י *מ ; ס• י ס ס ר י
 ססססיאיישסז דער jie שעוער די to צײטען, קסל

 כימעס^ענטען jts װערען רעווידירט גימ טסרען
 יד דער פון בימעס־סגענט דער ױניסן. דער פוז

 םסנופעק־ אסאסיאײשסן סן tv קוםען קען גיסן
 ?או סנער קלסגע. ס שלינטען נלויז טשורער

 םסנופע פון ספיס חןם אין בלדיז ?ר קוםט דסן
 םיטגלידער די שסו. אין ניט סכער םשורער,

 חאגען ססססיאײ׳ססן ססנופעקטשורער דער פון
 ײער1 פסר נסלײדיגוגג ס ro oy to געזסנט,

too, זײ סז גלויכען, ניט ױי װיל ױניאן די וועז 
 און ספטסך otv פסרפליכטוננען py"t ערפילןןן

 זײ אױס ,tnyt און שעפער דיערע רעװידירען
 שעפער ױניסן און סרסײטער ױניסן חסלםעז

 אויף ניט ױי גלויסט ױניסן די to די, פסר םײנט
ויסרם. זײער

 קלסוק־ לעצטען דעם אין ססער איז ענדליך
 גע־ tv ױניסן דער געלזנגען דאך סטרײק םסכער
 פון נעם*סגענטען1סי די פסר צוםריט ס וױנען

 קסונ־ אינדאסטריעל פץ שעפער די צו ױניסן דער
 װיספױגסםע די פון אײנער געװען איז דסם םיל.

 איצט און םטרײק, לעצטען דלם אין געװינסען
דורסנעפירם. םאל ערשטען צום רעװיזיע די װערט

 םסנו־ די צו קרעדים געסען וױלןןן םיר און
 אינדסםט־ דעם צו בסלסנגען ויסם פעקםשורערס,

 קיין געםאסט ניט האסען ױי to קסונםיל, ריעל
 דער פדן ביזנעם־סגעגטעו די to שױערינקייטעז,

 זײערע אץ רעװידע די דורכפיהרען זאלען ױניסן
 ססדינגונ־ די נסבגעקומען ty״:t זיי נסר שעפער,

 פסרטרעםער די חאסען און ספםאך דעם פון גען
 ער־ צו טעגליסקײט די געגעסען ױניסן דער פרן

ױניסן. דער פסר אויפגססע ױיער פילען
 זיינען הךו^יע דער פון המולטסםען די

 די פון to ארױס, ײר װײזט עס גינםטיגע. זעחר
 גזך רעוױדרט איצט שוין !ײנען װאס שעפער,
 כדם־ כום־שםעהענדע פראצעגם 90 זײגען װסרען,
 גדט. זעהר 1אי דאס יעיסן. דער פון גלידער

 יע1רעווי די חאם צײט ד;לבינער דער אץ ססער
 פרסצענט 90 אײ. זי נויטינ װי געװױען אױך

 פיס־ הרנדערט אסער ג־ם, זעהר םסקע איז ױניסן
בעסער. גאך t'o צענם

Tŷ װארדם און ot פראצענם 10 איסעדיגע די 
 דסר געניםען די ? ױניסן דער צו בסלסנגען ניט
 די װאם נעוױגםען, און פרױױלעגיעס סלע ®וץ

 זײ זאלען װארום טס אויםנעקעמפט, חאם ױניסן
 דער פון פליכטען די זיך אויף טראנען ניט אויר

 פסרס־ ױין לאזען »t םען זסל ווארום ױניסן?
 נע־ אץ פרױױלעניעס די פון נעניסען און ױטען

 סנדע־ די סעת אוטזיםט, ידניסן דער פון װינסען
 ױניסן די אוים הסלםען שאפ אין סרסײטער רע
 קסם־ איהרע cyr^E ױיערע אױף טראגען און

 ווסס ידניסז, דער פון פסרםרעטער די טען?
 טסקע האבען הרכגעפיהרט, רעװחיע די דיססען

 האסען ױי זואס פסרסזיםען, פראצענם צעהן די
 הסר- טיט׳ן אננעזאגט נעםדנען, שעיער די אין
 צײט װסו ס אין דועלען זײ אויס to װארט, סען
 דער אץ םיםנלידער גום־שטעהענדע װערען ניט

 עפעם םסן צו זוכען דסירפען זײ וועלען ױניסן,
 אינדאסטריעל סן אין קלסוקם נעהען װי סנדערש,

שספ.
העל־ וועט יע1רעװי די אז דיספען, םיר נסר

 שמסרקע גענוגענדע ס אײ גופא רעװיזיע די פען.
 קסנםראל ס האם ױניאן די to איסערצײגונג,

 פולשטענ־ איו ױ to און אינדדסטדיע דער איסער
 שע־ ױניאן אץ to דורכצופיהרען, איםשטסנד דיג

 טא־ און ױניסן־סרסײטער. סרסײטצן זאלען פער
 דעם פון סאדײטוננ גרדיסע די לינם חןם אץ קע

 רעכם דאם האסען צו יוניאן דער פון נעוױנם
 שע־ די אין רע־ויזיע א טאכען צו םעזאן יעדען

קאונםיל. אינדאםםריעל דעם פץ פער

M ר ע ם י ת ט ג י ר שסז םע49 די . ש װענ  קסנ
ם ט ר ע װ ר א קען דער פון פ םערי פעדע־ ס

שסז  װאם לײסאר, ארו ריי
ח ען א אלט ה ע װארען אפנ םס, אין נע  װעם טסראנ

שריסען טע דער אין װערען פסר כ שי ע  דער פון נ
ער קסנ םערי ײםער ס װענוננ סרס ם ס סלם סא  שרי

שען קאםף דעש אין פאררוערטס װי ל צ ס ם סיי  ק
ײם. און סרס

ען םיר מ טי ט ײסער ש ט איין ני  רע־ דער םי
ציע1 שסן דער פון סלו ענ ע פסדערען ױ קסגוו ײ  נ

ען קונג שרעג ציזן פסר כס ס ר םינ ם און אי חר םי  אי
ם ספ ש ר ע עננ ײטער סן שספעז tv ג ײ, סרס  פסרט

ר מן ר ס םען םי רי ם11 ססלוגדערם באג חר סרי  אי
שלזס ם־ פאר קסםן) א אנצופיהרעז■ בס ע ח עגי  ר
ע פי םע פאר פענ ײטער. סל  באטראכ־ מיר סרב

ם םען ס דעם א שלו ען ס פסר כס ם סננ נו פ  פוץ סנ
ם סן ע דינ ענ סלער פסר קסטף סלג yn סאצי ty ty i- 

תנ ץ ס אסעריקס• א
oy ס איו ם ץ גי ק שדם קי ם לסגי סרו  די זי

קען םערי מ *עז־ערײשסז ס באר א סל ליי  פאדע־ י
ג דער פון רען חנ עגי מ ר מ ע כ םי עג  סלטע פסר •

ר ע ט ײ רכ ל ס ס ז ן « או מ די to ■סז־ערעז. ני ת גי ע  ר
ז לסל מ י י פ ג ײ ד ס א נ ס ^ פ ל  סרכײטם• פסר חי

ױכ ווסרז® לסזע. תנ א ר ^י ח ־ ט די אג ר  פסר• די ט
ם ײ װסרטליכק ם ײטער, פסר סנ  קענעז ײסם סרס

ט םעחר שוין ײטען, גי סן סרב אך דסר זי 1אי ד נ
סרבײטער, סזעלמן פסר ־יך---------------------*

ע. ט ײ ב ר עז נסי־ ס ח קענ קי

כ ן1א ער oott םסנכע, אוי ט טסרף ױי ח טע  ש
ף סיסעל ס ט, דער אוי ען ױי  פענ• to זאגען, קענ

ע טע ססר סי ר סל ע ט ײ רכ ײ קעגען צדקח, 1אי ס  ז
oy שום אסער פן ס ט או ען ני אג ען ז  פאנד ס װענ

ײטסלס »סר ס1א ע.1סרס ײטער סלטע די י  סרס
ען םגעדינט?ן1א ױ1 ױינ  קענען װאם ססלדסטען״ י
ײן םעחר סען ק ט נו עז ני ל־ דער ®סר סרענג ^ ע  ג

t שספט, 'o סר־ די פון סרםעןן די ®סער דסך 
ײארעז סײטסלסדע ײדליכער סן גע  טײל אוגפסרם

its ען דעם טיג צ שען אי טי ס סלי ט סי  סיסםעם. קס
ע די ג טי צ שע אי סטי סלי ט ע קספי ל ע רי ט ס מ  סיס• אינ

ם  סרסײטס־ פון סרםעע סן חאסען דאך no טע
 קלענערע. ס סמסל גרעסערע. ס סטסל ע,10ל
סטעם י1 ט סי ר טי רספי  י1 אוםגעחײעכי. דערפון פ

p קען n■ םעע דער ײטםל פון סר  הסלםען ע10סרס
 םורא די און קלןןגער oott ין1ארסײטם*ל דעם

ײטער די פון רס ב פסרץ ס א ש  גרעםןןר. oott ת
ם אל1 װארום טא מג די ני ר עגי טא• דער פון ר  קספי

שער סטי םםעם לי r סי ; i ^ t ש מ א ען1א כ ט ל ס ח « פ  י
של,oרo די , t*o op סרטעע ptoיט it לןן־ סײם 

ת? כ;
ט און ײטס־ פסר הילפס־פסנד אן 1בלוי ני סרס

רונג די דסרף לסלע עז עם שספען. רעגי  זיינ
p םך ס פסרסן j n t o געזעצען, םאןױסלע oott 

ט דסרפען ר ה עפי רכנ  םס־ יסלען וועלכע װערען, דו
c כען y i םער דעם פון לעסען  יין1 פון און סרסיי

ע ײכטער פסםילי קס יכערער.1 און ל םערי  1אי ס
^נ םאציאלער פון פרט דעם אין ט ע צג ע עז רt ג ה  ע

ען שטסרק אנ ט ש ע שע די פון ספג ײרספעאי  לעג- א
סר ױ<ר. t נ 'o ם צ t אי 'o קען די םערי ײ• ס ר ^ ע  פ
װען לײסאר אװ שסן ם גע לטיג גסר ני ײכגי 1צ גל

 ױ געגען. שטסרק נאר
• פץ פסדערוננ דער י ג ^

ע פסר יפענםיע ט ס נאר סרכײטער• סל  אוי
ט זי א טען ח עסי הר ג ײנונג אי ע רועכען ם םי ענ  פסר י

טער, סלטע ם אױך ױ זסל װארום ארסיי ײטען ני  ס
הר ײנזנג אי רע ײעגעז ם ען סנדע רוננ  דער צו פסדע

טער די פאר רעגירוגג ? ארסיי
פ דעם צי ר פון פרינ ע ל ס ^ ס u ם to p iv p tp i 

ט א ם דאך ה צ קען די אי םערי סז ס ש ײ ר ^ ע  110 פ
ם, לײסאר ײ דסם און סנערקענ םע. דאס א םיגס  װיכ

ע די םערדיג ױי ען ו ט שױן דועלען פאדערונג צ  אי
ם װאם דער קוםען. םםילא אג ױך tto אלף ז  א

ען1 jv א: o
טיג זעהר פאר אױך האלטען נױר כ o װי p 
רעז װעגען סאשלום אגיזי ײטער די ארנ רב פון ס

טה ען פרסנע דער װעגען ,אסער ססו  דאך !יינ
םען קײן היי דענ שי ם־פסר ײנונג ט ם  סר־ געװען• ני

tp T t'to a ױרטע די אגי ט־ארג ײטער גי  1אי סרב
שטע די דאר סע ער א פג קען די;ר פון אוי  סםערי

אן ש ריי ^ ע מ עם לײססר. אדו ם ת א װען סלו  גע
ען פרסכע ס עג ם אסער כעלד, וו ץ ני  װןך פרסגע קי

ען פ. נ צי שסן די װאלט פרינ ײ ט פעדער ס ח ע  ג
ט על מונ, נ ר דאך זי זואלם ג; ע ײםער די ײנ  סרס

םח דער אין ט סאו  סבער ®סרגסכלעםינט. 'tto גי
ען עג ע וו םי ר סלםע פאר פענ ע ײט  1אי סרכ
ױען ע א נע פ, פון פראנ צי ץ פרינ o אין א p ס ר  ו

ט א שאן די ח ײ ר אוקז פעדער ח ער אי ס׳  טסרסנפי
שאן ױזןג ם זיכער קאנ םסכ םען א גע ט גרוי  שרי
פארװערטם.

 געזעצנעבוננ, ססציסלער
ro ז געגען געװען אפילו 

אלטע פסר רוננם־יפענסיע

ר »1 ע ט ו ל ג י פ ש י י שען ב װי  גרוסעז, די צ
HB ן ע כ ל ע שלעד־גנער .סרדהגר יואש װ
ן צו ע נ ר ע ט ל א סבט ה עבר רp םץ נ

י * םער ' ײ װענונג ארס אין בס
ט באזונדערם איז אײראפע סנ ם ע ר ע ט  אוץ אינ

ט ער װאם גרוס, דער בסלערענד ס ט ח רסכ עב  ג
o פון p ם ײדוננ ד ססקל סנ רב א שלסנד. אין פ ם דיי

טגלידער די n פח םי p ל ס סנ ךי רנ; ע ם  אינ
ט שגין האבען אל ני ם ײנ ט א ר ע ח ע o פון נ p 

שןןן p פסרבסנד. באקלײדדנגם דײט o v p  o p 
ען טאל אב ם פון ד־י ה ח ם אי n אין געחער p ט ײ  ס
ר דעם פון ^ א מ ק או ל ען םטרײק, ק  פסר־ רp וו

ם סאנד א קט ח שי מ פינןש צוגע ענ ױ דאלסר. םו
ר סרודער ע ^נ ע ל ט to הלט,yרצp ש ד ני  ק

דיג oo אויף קענ tt , o p די* - נ אי ס- ^גנ לי ק ס  ב
ע םרי ש שלסנד אין ח ם ײ אך, א״ז ד ץ נ  פסר־ א

ט נלײך קע, םי ר1 אםערי ה ^ ס ע ענן שטאנ ריקבע  צו
ען דאך ס א עד די דארטען ה ט ײ ב ר ך סן ס םני ױ  א

yotpo” v סן ם ױגי ץ ס םי סנ עד ג כ  .poop ריי
pם ר ע ח ײ ל ה ס ד ב סנ ס ר ס ץ פ ר א אנ של ם ײ  .ד

ט א ט געםליך ה צ ץ1 אין אי ײ poop י װ סן צ לי  םי
, גאלד ק ר o װאם ^ p ת ר א ע כ ב ס אי סל  םי־ ח
אן ער לי קסנ מערי דסלסר. ס

t עם און 'o ץ ס סנ ײערע ג ט ש ײ רג  w ס
םo די הסלטען ײ oortT פח רpרג ^poo  t p■ 

ע םרי ם ם. אינדו ר ד סני רג ױ ס ח ו ען1א ש כ ־ י עי  ד
ם, ד טסג ע די אי רי ט ס דו אינ ם- װזננ קלי ס  אין,^ ס

ד סנ של ט סר דיי p ס נ ip jow erpopna. סע רוי  נ
ר ע עי ען ש ץ *סרסן זיינ סנ כ נ ײני םן מ װ ם ײ  ם
ט ײ רכ ט ס ר ע ט װ ב ס ם ע p אין נ r ^ p ,און שעפער ■ 

ץ ס סנ סער ג ם. דער ®ון ®ײל גרוי ײ  װןןר® סרכ
םסכט ײ גע ר די ב ע ט ײ רג n אין ס p ^ ײ ס ח  ע

ע, סן סיז רי ט ם מ או אינ ײט װ ם־סרס ײ ר 1אי ח ס  נ
שפרײםג עחר1 ג 1אי op פסר רי ע ב  זסגען, צז אי

to ר ס? ע אונ ?לכ מ סז ז ג ג ז נ נ די v איז מ tp t e p 
מ שװער ח ח פי מ ט אנ ײ רב ס ם־ סנ צי ס סניז רנ  און ס

סלטען ה צו p ס סג p n o n r .סן ר ױגי ס ט י ר ני  ק
o n ipp ד ץו1אn p r t p  np ױססר  גר
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אד אך צו װ װ
צבװן. מון

 עלעסטרישע Din סm ח^ם
ס ח « צרמונדעז, האם עדיסאן ן̂ו כו ^י

דרעםעס? »ח ריפערס ס^וקס,
 דעם די נעם*ץ/ האבען מיר

 -50 דעם געמײעים ^וקטאבער, םען21
 עלעסנזרישע\ דעם פון ױבילעאום יעחריגען

 אויב װיסעז, װי^ איך און ^וד^עםיעא
 דרעס• ריפערמאמר, סלאוקמאכער, ויךא

 דער פון םאכער אנדערע אלע און סאכער
 װאר־ גצרםענם אײדיס אינםעתעיעאנאל

 דעש צו מײכות א האבען ױניאן סערם
ױבלעאום.

 אז ניט, םראגע קײן מיר בײ איז עם
 געהען צו באקװעמער סך g איז עם

ס, ק  דעי ם»ר דחגסעס אוץ ריפערס ^ו
וױ אעםיעא, עאעקםרי^עז אן פוץ ציכם
g א*מי. קער^סין

 אןוכד קעראסין די נאך איהר געדענקט
 גוס. זעהר נאך זײ גערעגק איך ןען?
 כילעװנע די אפיאו :אך געדענק איך

 אויך געדענק איך :מעהר נאך צינטלען.
 שטײט עס און קינעיצעך םון באצײכטונג די

אן םיר  דעי 'trg װי אױגען, די רgפ נ
 רgc גענעהט האם דארױ פון שגיידער

באלײכםונג. קינעלעך דעד ^ט
 נים זיר און כאיעז ניט ראכױוי ג^ר
 סערא־ דעם דערמאגט האב איך אײילען.

 געווען בין איך װעאכען טיט #לאטפ סין
 ^גפאגגזמ־ באקאנם, גום אוי^עצײכענם

 ^עמאעל, באעבענעם קלײנעם דעם :\i ױנ
 *םען, נעברענט ה^ט קנויםעיל זײז װאס
 םלעגט ער און איהם, איבער גלאז g אהז

 הע־ זיך פון לאזעז פלעגם און רױכערען
 םעקסטיל g אפילו װאלט היינם אז חנן,

 סעגען ניט עם םאוטה דער איז פרבײםער
 סלײגע די Dg פאר אבער אױס״שטעהן.

 פלעגעי לעסאלעך רויכע^נדע בלעמנע
 זא־ ירעװעזYרgם און זיצען וױיבער נלויז
 אויןז לאטע g עתעץ־װאז לעגן אדער קען,

g .ב:ד g בלויז זיך םלענט בארמעל^כע 
 דער םאר איהם םיט באגוצען גויט g איז

g ^ ,,^ g .נע־ פלעגט לם״על, שנײדער 
 גלאז. g מיט לאפ« ?עראסין g שאר העז

 טיט אײגער ל^םיען. צוױיערלײ נעײעז
g און הגויט פאאמן g םיט גיצאז g ,בויך 

 רונדען g םיט לאמ• צװײםער g אח
 דער גלאז. צילינדער g מיט און קגוים

 םון ■ראדוקט g געווען •שייז איז לעצםער
 קע־ םון לונגpנטװיg װײםערדיגער דער

 רעכם, געװען איז r^g גאר לאמפ. ראסיז
 כשורח. האט-געברענט לאמ• דער ווען

 ^טיקעל g געהאט ppgD האט עס אםת.
 גע״ גיט ןgד זײנען נעזער די אבער ריח,
 וױ רצויגעזgם און אײדעל אזוי ווען

אי היינם.  דעי גאר זיך םלזןגט אםט נ
מ א ען און •ריזעװעזgpרgפ ל ^ פ  אנ

 די צרות♦ געווען עם איז חוז רױכערען.
 מטיק־ םעמע םיט םול ײעיען שיענט עסזב

 רומםליהעןg פלעגען װעלמ ,gK״TgD לעד
 שמיסלער ׳&װארצע װי לוםט דעי אין
 אין נאז, אין אנקריכען םלעגען זיי און ■וך

 אין אויגען די איז אויערעז, די איז האלז,
 זיך פלעגט אמאל און אברים. אלע ייז

 םלע־ ע־ס און פארלאפריזעווען לאפפ חגר
 גלאז אײז נלעזער״ סלאצען אנפאננען נעז

 דער פלענם אםאל אח צװײםעז. נאכ׳ז
*r םיט בחנגען אנפאגגען קנויט tr  g 
 g פטררױכערען פלעגם אח זײם אײז זיײח

מז און נלאז האלבע צ  שורארץ. אײזד מ
 איר װאס נעהאלםעז, גארניט האט עס און

 אהער, און אחין קנױם די נעצויגען האט
 1א ■ראבירם r*»r דאם האם איהר וואס

 אונ־ m זיד חאט סגויט די — מגײדען
 םים געבחמט דאן־ חאמ איז םערנענעבעז

זזייץ. י
 דאף 1אי 1לאם סעראםח יעי בערי
 פטתלייר ווין •ראגרמם גרויסזנר g גצזחח

י״כטיעד.* כײלעוונע די כױט
 כײלעװנע n נינר, זײ געדענק איר

עד םיט ייכטלער  כרדמ^• םתמעלאד ז״
י  ארױס• ®ח ®לאממ וײ װאס ליכם, מ

•נ ז ע ב ד ע י ז ײ א ן ז מ מ ז ו מ מ ד j מ n r n

 כײלעװנע g םלעגט פלוצלינג האפייזען.
 אוץ זיך םוץ עפריצעז נגעזgאנם יי^םעל
 ביז עפריצען אויםהערען ניט אזוי פלעגם

 g חױת. דער אויסגעהן איהר פלעגט עס
 זיך םלעגט ליכטעל כײלעװנע צוױיטע

 ײיינען אנםאנגעז און ריזעוועןBgרקgם
 גע־ נארניט האט איהר שםעלצען. און

 םלעגט ליכטעל דאס העלםען. סעגט
 גע־ און אויגען. אײערע םאר אויםגעהן

 םלעגעז זײ װאס ריח, דעם איהר ז־ענקט
? זיך נאך איבערלאזען

או געדענק איר איז קינע־ די אויך נ
 אין װערעז באנוצם םלעגען װאס לעך/ •

 דינע לאגגע, באלײכםונג. רgפ דארף
 םלענעץ װאס האלץ, סרוקענ/ו ^טיתלעך

 בע־ זיך דאכט •ווערען. אנגעשפאלטעז
 אזוי ניט רויבערם װאס האלץ, ריאזעווע
 רײנ־g םען םלענט קינעלעך די ^םארק.
 זײ און נדgװ םיז tyo^gacr איז ׳טםעקעז

 די געװען איז פײער זײער און אנצינדעז,
עציגע הויז. פון באלײכטונג אי

 אזוי גארניט געזעהן עם האב איך איז
 דרײסינ און עטליכע אםשר צוריק, לאנג
 ליטװי- א אין ביז איד ווען צוריק, יאהר
 דאכט איז, עם און געװען. דארף שע\
 דע־ םון פראגרעם ^שטיקעל g מיר, זיד

 הײנטיגען דעם ביז באלײכטונג קיגעלע
 סײ־ שטעל איך לעמפעל. עלעקטרישמן

 צו באסװעםער זײז דארף עם tg פאר,
 בא־ עלעקטרי׳עער םאר קלאוקס נעהעז

 לײכטונגgב דער פאר אײדער לײכטונג,
 דאן אםת, ליכםעל. כײלעװנער דער פון
ט געווען עס איז  עפעס נאר קלאוקפ, ני

 האבען ישנײדער אבער בגדים, אנדערע
גענעהט. דאן אויך דאך

 בארוועמליכקײט דער וועגען ניט נאר
 עלעק־ א.יז געוױס םראנע. די דא איז

 -yug און באקװעםמר באלײכםונג םריעע
 כײלמותע םון באלײכםוננ די װי :עמער

 איז װאס אבער סינעלעה און ליכטלעך
 געםאכם האבען װאס די, פון געײאיעז

 לאםפעץ? סעראסיז און ליכםלעך כײלעווגע
 גע־ זײ דאר האם לעםפזןל עיעקטרישע די

DDgD .ארבײטסלאז
* * *

 איך בין צודיס יאהר עטליכע םיט
 שגײדער, פון םארזאמלונג g אויוי געװען

 דעי• געגען פראםמסטירט האבען װעלכע
 !.,^gD בעיטטיגג דעד פון אײגםיהרוגג

gD גוט פראםעסט זײער האב איך rig t- 
 אװעסגע־ האט םאשין בעיסטיגג די געץ.

 זיי האם זי ברױם, זײער זײ פון גוםען
gז א ל ס ט ײ ב D: ר D g n y.

 יארהער נױ די איז איז צײם יענער אין
 דעי• געװארעז אײנגעםיהרט סאברוײס

 *טיקעט־טישא- די און ״טױרגםטאיל*
 איך נעװארען. אפגעשאפם זײנען פערס״

 פראםעסםירעגדע די םון אײנעם האב
 אים :עםעהלם עם װי :עםרענט, שנײדער

 סאבװײס, די איז אײכפיהרונג נײע די
עכטענדיג ניס ער, אח  םראגע, םײז ם^י

 באגײסםערוננ גרױס אױסגעדריקם האם
 איז עס אײנפיהרוננ. גײער דער רgפ

ען. g אײגשאך ג עני ^  :יט דארף םען פ
 חױפעז צו װארטעז און רײה אין ^טעז־ון

g לױפט טרעיז די װי זעהן אח םיקעט 
pjmg. ד איהרgרcיך ערנערען ניט ט? 

 נעהט איהר װען צײם, ?זפארט איהר און
ארבײט. דער צו

 די אז איהם, צו איך זאג ענ^ הײסם
 אבער זאר, גוםע rag: g איז ם^מיגסע

 טײ די װעגען געמאן טראכט g איר האם
 ־gn ב^דועמע די װאט קעבדמשאפעוט,

 אײף געכמובם? ברױםלאז האט עינקע
אז נעםאכט האם ל ס ט ײ  געיסטיננ די ^

w m אח n זײנמן כדקעכדנמגאיערם 
 טוירנ• דעם דורך ארבײט אחן געבליבען

> א ם  די װעגען האט איהר םעהר ני^פם ס
ױאעגדכמממדס ט נ  די װײל כעסראכם, ני

y מױרנסמאיל p rrg o פ איזgאײר ר gn- 
זײ דאך זײנען בדױט אהן איז קוהנם,

ײ איהר. ניט אח געבליבעז, איהר דורך  א
 אבעי טאיטין, בעיסטינג די איז שונא ער

 ד^טיז בעיסםינג די איז אנדערע פאר
 רgם וױ ס^שינקע, באהװעביע אזא פונקט

 <gDomD דער אײך
* ♦ *

םא־ נײע יעדע ערפינדוננ, נײע יעדע
 און ײםpװעמליכpgב אונז ברעננט שי\

רונג ע ם כ ^י  יע־ לעבען. אונזער אין ם
 כמו״שין נײע יעדע און ערםינדונג נײע דע

 געזונד. און רבײטg צײט, א\נז מפארם
&^ז בעסער נאך װײםט װער  די אפצױ

 מ*שי\. עלע?טרישער חןר םון ערפינדוננ
 דאר נעדעניועז קלאוקטאכער? דער וױ

 טעם דעם פרײמארסg םך א זעהר נאך
םיס. די מיט נעה־מא׳עיז די טרײבען םון

 װאס דעם אויןי ?ו?עגדע ניט אבער
 די פאר זאך גוטע g?g איז I'firgo די

 ^טענדיג דאך מיר הערעז ארבײטער,
 איר. נעגען רבײםערg די פיז פראטעסטען

 ביז נאך רס1קלאו?־פרעסז די דאך זײנעז
פרעס־מא״טיז. דער נעגען pngDtr הײנט

 ארבײטער די tg אבער, איז אםת דער
 געגעז נאר ,ivrrgo די :עגען :יט זײנען

מא׳טינעז. די םון רעזולםאטעז ״ולעכטע די
ר דער איז הײנט האבען מיר ע ט ײ ^ 

g װאס פר^^ע, ^טענדיגע 
 —טאג־ארדנונג דער פון אראפ ניט געהט
 די פאר רעזולטאטען יטלעכטע די װעגען

 ערםינ־ נײע *צטענדי: די פון ארבייטער
 זײ מ^פינען. נײע ^טענדינ און דוגגען

 צענדלינער און טויזענדער ארויס רפעזgװ
 כעזgמ און :אם אין ארבײטער טויזענדער

ן נײע די דורך ברױטלאז. זײ ע נ ^  ם
yyoig די האלט ערפינדוננעז נײע איז

d^opgii אין כסדר ארבײטסלאזע פוץ
 געגען :יט זייגען ארבײטער די גײן,

 געגענ־ אין ערםינדונגעז. איז עיפינדער
אנדערע, אלע װי זיך זײ.פרעהעז :טײל

 םון פראגרעס דעם מים מעהר, :אך און
 פט.gװיםענש דער םון און סעכניק דער
 ערםינדעד גרויסען דעם םון ױם־טוב דער

 ךוםט ערםינדונג זײן םון און עדיסאן
רונג ארויס ע ט ס ^י  די בײ ב

 ארבײ• די זײנען װיר?ליכ?ײט דער אין
 פראג־ טעכני׳צען םון פיאגערען די טער
 נײע די אז אבער, פארלאנגען זײ רעס.

 װאם ט^טינען, גײע די און ערפינדונגעז
 מענ׳ןן- דער םאר ברכה א זײן ןyרםgד

 םאר םארװאנדלען ניט זיך זאלען הײט,
 גיט זאלען ?ללה, g אין ארבײטער די

 זא־ און זײ פין געזונד די ארויםטרײבען
ברויטלאז. םאכעז ניט זײ לען

 :אך דערצעהלען :יט דא דארןז איך
 ?ןלעכ־ די געגען מיטעל מײז אז אמאל,

 ערםינדתגען נײע די םון רעזולםאטעז טע
ען נײיע אוץ נ ^י  איז ארבײטער די פאר מ

n g : g ר ^ פ נ ײ דאר־ םא^ינען די :א
 ניט און ארבײטער די צו זyנגgלgב פעז
טgpרבריgc די צו  אבער איז דעדבײ ז.yנ

 זיך זאל רעגירונג די tg וױכטיג, אויך
 ארבײטער. די פון הענד די אין :עפינעז

 זיך דאכט איז, פיטעל אײנםאכערער סײן
 אז טאן, איך קען װאס אבער ניטא, מיר,

 װילען אםעריקא איז דא ארבײטער די
 tg כדטפעות, ? עצה מייז פאלגעז ניט
 םײן גוט װי ניט נאך פאר^טעהען זײ

 זיכער, אבער בין איך זײ. םאר איז עצה
rtf אנםאנ״ דאך זײ װעלען צײט דער מיט 
םאר^טעהן. גען

m װײטערע s s טעקס סטרײק פארז
סא., עגד נעגאוער
78.30 --------סט. טע38 װ. 306
גאאדסטאח, םעמיועל
257.00 --------סם. טע39 װ. 257
אן ס ^ו ׳.gp ?לאו? ד
107.40 --------סט. טע39 װ. 244

t5^P p'DOmigO״TTgn,
164.40 --------סט. טע39 װ. 260

האוז, ?לאו? נאבי
7---------בראדװײ איסט 2 9 J 9

עדליץ, און העלער
130.80 --------סט. טע39 זו. 270

 261.60 בראדװײ 1359 בראס.י אײראז
?זגשס, און זאלצמאן
48.00 ---------סם. םע38 װ. 307
ראזענצװײג, און גאלדםאן

71.00-------------בדאדװײ 1385
קא., ?אוט ?וירל אליכפי?
47.40 ---------םט. טע2 װ. 118

סליפױ, און האהען
60.00 ---------םט. טע21 װ. 22

עאינמאר?, און שאפירא
146.80 ---------סט. טע38 װ. 256

סלאוס, ת. אוז ע.
127.60 ---------סמ. מע26 װ. 253

בדאס., רובינאוױץ
291.90 ---------סט. טע27 װ. 110
T gia סא., ?לאימ

94.30 ---------סט. טע27 װ. 129
 149.80 — עזו. טע7—498 לעװיז, א.

?אום, גוירל טילדרײט
112.00-------------עװ. טע8—519

.,gp Digp ײגאם
179.00 ---------סט. טע35 װ. 370

קא., םום איז סלאוס בילטװעל
151.80---------סם. טע39 װ. 260
opgc ,ראזענבאום

97.00 ---------סם. םע39 װ. 260
פאוט םינערװא
156.80 ------סמ. םע39 ווח 338

םילסםײז, ע:ד מוןס
85.80 ---------םט. טע39 װ. 260 .י

.,gp ענד קלמער ם.
2------סם. טע38 ײ. 230 0^391
בראס., בריסםאן
199.40------סם. טע37 װ. 266

111.00 םע.39 װ. 234 םעלרמון, דזש.

145.20
120.80
257.70

67.40
177.10

װייזער, ענד ?ירי
---------סט. םע39 װ. 230

סם. טע19 װ. 220 סטײן, ב.
---------סט. טע37 װ. 266

?לאו?, פי:?עלסטײן
מאטלי?, ע:ד גאלדסםיטה

---------סט. סע35 װ. 264
 טע.38 װ. cn*p, 306 ביעםא

סילװערמאן, ענד ׳טאנבערג
---------סט. םע36 װ. 229

האוז, ?לאו? דgסט
---------סמ. טע40 װ. 265

סאנדלער, עגד וײגעד
-------------עװ. טע8—575

.,gp ?לאו? פלאזא
671- -------------עװ. טע8-

 בראדװײ 1370 היגדעם, דז^.
 לעבאו*, ענד פאםעראנץ

 ־■ םט. טע36 װ. 347
?רײסלעז״, לואיס

---------סט. ט^38 װ. 256
 — עװ. טע7—245 ראגאװיז,

 — סט. םע25 װ. 41 רי?ין, ס.
?א., איםפ. םאדעל םרענםיט

---------סט. טע39 א. 10
גרינבערנ׳ ענד םיאסא

---------סט. טע37 װ. 306
גילםאן, ע:ד ?אפסקי
---------סט. טע37 װ. 148

.,gp עגד סלאװאנס ה.
---------םט. טע37 װ. 265

 סט. מע37 װ. 26 םטײז, פ. ס.
.,gp ?לאו? װעבער

--------עװע. כע8 — 575
בראס., פלאםקין

----------)2( 27 װ. 154
?אוםס, ?יננדאם

135 .« 26-----------------
?לאוק, סימפלע?ס

-------------)2( 27 װ. 34
--------36 װ. 347 דאנז, לואיס

בראס., און גרינבערג י.
-----------------35 װ. 253

 — 29 א. 202 ווערטהײםער, ס.
ומדז, »ון פאבער

603.80 --------עווע. טע7 — 525
יאנזזןר, אח בעי*נס^
166.20 --------------- 35 װ. 265

110.00
55.00

125.60 —

194.40
34.80

122.40

107.92 

117.00

267.40

248.50
606.80

$296.50

179.50 

71.60

94.80
64.00

22.25 
145.20

*ישוגציעיען גלעמנענדען u אץ דעחנו זיך •ינם

 תרןי בלויז םענייך געװארען אמ אזויגם
 צו םיפסנלידער די «ז איבעדגעבןןגז^יםנ יזני

 אר־י צו מעםינקײם. זײעד דמץ• און ױגיאן זייער
o גײיזיהמ p ,.רייד® '

 חרך to פסרשםמןחן, «ײיין 1PP יעדער
 •ipottH געווען װאלס tpMtairts אהלס?

םענדען, עלכע1» אונםער ש ם ®גצוהאלטען או

דינ באדארפט טען  אוי,ס אויג *ן האבען שטענ
מצעחליגע די ^ או ײנ  ב»זונדערם און שעפער ?ל

םען די אױף ײ  גרוי- ס װאו ארבײםער, די פון ח
n פון םײל םקר p ם ײ עטאכט. װערט סרכ  ג
i »1כלױ p  p i p ם ײ ח עבענ בעג  םיס־ די פון אי

pגל Tר n p  p s אן ן װגי ו ך י ר ר ח ^  גער-1א ױ
ט םידליכער ײ ? םיג ע אן די jpp ט ץ יוגי װי יי  א

א חאבען און שטארק און גרוים םע אז  קאגם־ נו
ר ראל מ n אי p .ע ״י מ״ ײ אינ

 .tpptt אױפגעהאלםען ?ען יזניאן א זױ שפיל׳
jptt זײנען איהר פאר מדיגגוננען די אפילו 

inpt .בלױו דארפען ארבײםער די שװערע 
 tv אנטשלאםעז דץ און ױניאן א חאבען וועלען

p't .שווע־ קיין ניםא 1אי עם אץ ארגסנײירם 
 ױץ. גובר ?ענען ניט אלען1 ױי וואם ריגקײנ^

o אין 1אי אלץ פח וױכטיגער את p די פרס 
vp די פון זעלנםם־םעטיגקײט ^ »^ s פון n p 

v ווען מניאן, p p צו פליבם א פיחלט אײנער 
v חעלפען p ארבײם איחר אץ ױניאן tv אר־ 

t»..jst ניפדארגאגיױרטע די גאניײרעז



t ׳3< ׳ • ‘׳  a׳s$'
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 קאנפע־ די איז הינזיכטען םיעאע אין
 פאר־ ארבײטער ענגאישער דער פון רענץ
 גע־ אםגעהאאטעז איצט איז ותאכע סײ,

 איג״ די םון איינע בראיטאן, אין װאדען
 לאנםערענצען, ארבײטער טערעסאנטסטע

 אםגעהאאטען װעךעם־איז זײנעז וועאכע
 אירגעגד אין אדער ענגאאנד אין געװארען
 ער־ צום איז עס אאנד. אנדער װעאכען

 געשיכטע, עגגאישער דער אין מאא שטען
 א אין צונױוי זיך קוםעז ארבײטער אז

 פאאיטיש איז פארטײ זײער װען צייט,
 םון אײנע קאגטראאירט און טאכט איז
 דער אין װעאט־םאכטעז גרעסטע די

 אין און פריהער צײט קײן צו װעאט.
 אויסער װעאט, דער אין אאנר אנדער קײז

 דעראעבט ניט ארבײטער האבען רוסאאנד,
גדואח. םאאיטישער נרויםער אזא צו

(װעא״ קאנםערענץ םון טשערםאן דער
 אר־ דער םון טשערםאן דער אויך איז כער

 םי־ םיניסטער. א א«ז םארטײ) בײטער
 האנםע־ די אדרעסירט האבעז ניסטארען

 אר־ די אפגעגעבען און טאנ יעדען רענץ
 זײער םון באריכט א דעאעגאטעז בײטער

 דאס װי פונלןט רעגירונגם־טעטיגקײט,
 יױ זײער פון טעטיגקײט * נעװען װאאט

 װיכ״ די םארטיײברענטש. אדער ניאן
 קאנםערענץ דער םון םיטנאידער טיגסטע

 םיטגאידער װיכטיגסטע די אױך זײנעז
 דאם װארט, אײז מיט רעגידונג. דער םון
 פון באױז ניט קאנםערענץ א געײעז איז
 םיה־ די םון נאר פארטײ, ארבייטער דער

 ענגאישער דער םון בעאי־בתים און רער’
 רוס־ (אויסער װאו און װען רעגירונג.

 געװען זוכה ארבײטער עס האבען אאנד)
? גדואח אזא צו

 נאטיראי־ האט פאקט דער־דאזיגער
 אאזד אויוי אפנעשפינעאט זיך כערוױיזע

 דער אױןי נעװארען נעטאן איז װאס םען, י
 האט ?אנםערעגץ נאנצע די ?אנפערענץ.

 •אאיטישער םין * אין םארװאנדעאט ?יך ־
 ענג״ די דורך׳װעאכער דעםאנסטראציע,

 עננאאנד באוױזען חאכען ארבײםער *ישע
 גרױסען, דעם וועאט גאנצער דער אויך איז

 #רביי־ אז םאקט, 'וױסטאריש״װיכסיגעז
 םיט אנפיחחגז און רעגױ־ען קענען מער

 מוז םעז און ווערט־מאכט. גרױסער א
 א געותז חדעות אכא איז דאס אז זאגעז,
 זעא־ א װי כםעט דעםאנםטראציע, מעחנע

 ענגאישע די װײא חנםאנסטראציע, טענע
 עכד באװיזען דא חאט חנגירוגג ארבײטער

 רענירונג אנדער הײז װאס אזױנם, װאט
או םון באװײזען געקענם ניט חאט  חגר נ

אן. מאחםה
 איז רעגירונג אךבײטער ענגאי׳עע די
 חדשים םיער איגגאנצען םאכט אין איצט
 צײט קורצע צו א נאך איז דאס צייט.

 האט דאך רעדרונג, א אפ^אצען הענען צו
 דיזער אין אפיאו אז ארויסגעצימט, זיך

 רעגירוגג ארבײטער די חאם צײט קורצער
 כמעט זעאטענעם, א מאכען צו כאוױזעז

 ענג־ אין דא ערםאאג. אוםגאויבאיכמן וױ
 ערםאאג דאזיגער חנר זיך פיחאט לאגד
 ניט• געגנערשע די סרינג יעדעז אויוי

 מעהר ווענען^ם חנדט •רעסע ארבײםער
 וועלט קאאיטא^םטישע וי אאעמעז. םיז
 אר־ די װי כמחר צו עס ניט ענגצוונד אין

 מטוײ א וױ ככמנט איז עס ביימער״וחנאט.
 ענגאישע איצטיגע די אז פאקט, נענדער

 נע־ חדשים 4 אעצטע די חאט רעדרוננ
 אגערסעגונג און ■רעםטיזמ מעחר וואוגען

 רעגירוגג םריחערדיגע די וױ ענגאאנד אין
 איחר פין יאחר 4 די אין באאדוױן ®ח

 איבער־ פיח ניט איז דאם הערשאםט.
 נאר מוײעד, סת באחוייטונג םרײבעגחנ

 אױסנעמפרא־ אזן אפעגע פון צמעבונג א
ארבײםער. די םת מוגאים מץע

 ערפאאנ גחנסמער און עחפטצר דער
 צוױײ אהן איז, חנגירוגג נײער דער םוז

 אםעריקא םים םאסצםענדײנוננ די סעל,
 נ¥ו, איז DV םצ^םען. די רעדוזירען וװ

no i «ו אביםעצ אםת, n n  VI nne « 
 וון־ ומרםער דימ וחמ פ«ר׳»נתנדיגומ.

m ,םעקדאנאצד נאך־ איז נעשריבמז 
 עם איז ראר אמעריס*. סײן ווענ אױפ׳ן
 םאײ אזא »ו םוד, קײן םעחר ניפ אבער

o שצמנדיגוננ m םעיד סונמן. זועםאנד 
 אס׳ר P’P געפאחחגז נימ ווןואם ד*נאאד

נעויעז ניט װאלס דאם וחנן איצט^ ריפצ
 קײן ניט איז עם ואך•

 סײן איצם םאחרם םעפדאנאצד אז
 װענ -א צזצוגוײיםזח

ראדחױחמ

 צר םארשטעגדעניש אזא שויז איז טעז
געקוסען. ^עטאנד
 t'WTWWi דיזער םון װיכטיגקײט די

 םאר און אמעריקא פאר עגגאאנד, פאר
 קען װעאכע אזא, איז װעאט גאנצער דער
 דיזע װערעץ. איבערגעיעאצט ניט נאר

 מעחר אויוי טוט םארשטענדעני^ אײנציגע
 אנ־י אאע םיאײכט װי װעאט־פרידעז םאר

 םאחפטענדעני׳עען און אפםאכען דערע
 צוזאמענגענומען. אן מאחםה דער נאך םון
 םכסוך װיכטיגסטען דעםי אפי שאפט עס

 אין ים־מאכטעז גרעסטע צװײ די צװי׳ןןןן
 פאר־ א מעגאיך םאכט עס ;װעאט דער

 — אאיאגץ קײן ניט אױב — אײגיגונג
 אגגאא־זאקסאנישער גאנצער דער םון

 דער מיט העז םאראײניגונג אזא װעאט.
 םעאקער־ צװײטער םין א װערען צײט
 םעאסער ענגאיש־שפרעכענדע די פון בונד

 אײג־ גרעסערען א נאך אויסאיבען סען און
 םעאיןער־ דער װי וועאט־שאום אוים׳ן םאוס
 אפםאך דעם פון זשענעװע. אין בונד

 שאום־דיפאאסא־ די האט אן אאהראנא םון
 זיג גרעסערען קײן אםגעהאאטען ניט טיע
 םאר״ ארן םאחעטענדעניש, דיזער דורך װי

 ארבײטער די איז איהר פאר אגטװארטאיך
רעגירונ:.

 אר־ דער םון זיג גדוי׳םעד צװײטער א
 גע־ איהר האט װעאכער רעגירוגג, בײטער
 געװען איז עגכאאנד, אין םאםואער מאכט

 דא• דער האאג, אין ערפאאג םנאודעג׳ס
 איצט מוין איז עס װי ערפאאג, זיגער

 באויז געװען ניט איז אנערקעגט, איבעראא
 מיאיאן צװײ איז עס װעאכע םון געװינט א

 בא־ האט ענגאאנד װעאכע יאהר, א םונט
 געװארען עטאבאירט איז עס גאר קומען,

 צו אויף הערט ענגאאגד אז ■רינצים, דער
 םאר צאהאער און םעטער רײכער דער זײז

 םרי־ אגדער קײן אײראפא. אין אאעמען
 ארוים״ גיט רעגירונ^האט ענגאישע ערדיגע

 עגער־ און םעסטפײט םיעא אזוי -געצײגט
 איג- ענגאישע םון בא^יצונג דער אין גיע

 װעאט דרױסענדיגער דער איז טערעסען
 רע־ ארבײטער די געטאן האט דאס װי

גירונג.
 רעגירונג דער םון ערפאאג דריטער א

 םיט םארשטעגדעניש איצטיגע די איז
 װעא־ ^ריט, א אויו איז דאס רוסאאנד.

 ענג״ אין ■אפואער זעהר איצט איז כער
 רוסאאגד מיט סכסוך גאנצער דער אאנד.

 סארטײ־פאאיטיס שטיה א געװען איז
 קאנסערװאטיװער םארגאנגענער דער םון

 אומפאר־ עפענטאיכע די וועאכע רעגירונג,
 גוט ניט האט אאנד פון סײנונג טײאישע

 גע־ צו םיעא האט ענגאאנד געהײםען.
 סך א און רוסאאגד מיט שאום םון װינען

 בא־ דער קריגערײ. דורך םאראייעץ צו
 באצי־ דיפאאטאטישע באגײען צו שאום

 האט סאװעטעךמאכט קער מיט הוגכען
 דעם צו צוגענעבען םיעא אויר דארום

רעגירונג. נײער דער םון פרעסטיזש
 צוױײ אהן איז, ערםאאג םערטער א

 זשע־ םון םארשטעגדיגונג די אויך ׳םעא
 אאי־ געװעזענע די וועאכער אויט נעװא,
 און פראנקרײר (ענגאאנד, אענדער אירפמ

 צוריקצוציהען באשאאסען האבען בעאגיע)
 נעביט אקופירטען םון ארםײעז זײערע

 אײגענטאיך איז דאס דייטשאאנד. אין
 וחגאט־ דער פון סוןי אםת׳ער דער געוחנז

 האט רענירוננ ארבײםער די און םאחמון,
 צו איהם םיטגעהאאפען םיעא זײער

ברעגגעז.
 אויט עגיפטען, םים אפמאך דער
 פאקטיש ווערט אאנד דאזיגע דאס וועאכען

 א נאך איז ענגאאנד, םון אוםאיחזןנגיג
 איז עס •ארטיי. ארבײטער דער פון זמ

 נים ײעז אז ״ניט« צװײםעא קײז נאר
 עניפטען וואאט רענירונג סזמדאנאאד׳ס

או  אוכד איטצינע איהר נעתראגען נים נ
איחענגיגקײט.

אזעא• םיגף — חדשים םיר איז אאזא
 חנר- חיסטארישע װי כםעט וױכםיגע, מנ

 אגדערע װי םעחר איז דאס גרײטגגען.
 יאחרען איז באװײזעז סענעז רעגירונגעז

 רע־ מעקדאנאאד׳ס דארום האט דאס איז
 אאנד. אין אאפואער זעחר נעמאט נירמג

מ די אנ  אויםגא- m •חנסע עננאישע ג
 און אנערקענען, דאס no ■ארטײ פון כת
 ענגאאנד, אין שכױיגער חנר איז עס וױ

 חנם חנגירומ ארבײםער דער םען גימ
 םעיד איחה קוםס װאס פרעדיט, נאנצען

ח סגאוחוז דאגאיד,  זײנען חענדערסאן י
ד טאאק ®ון חעאחנז און איבאינגע די  ו

אויסנאםא חנר םיס סיחרער, אגחנרע קײו

*A ■ י m

 רענירוננ ארבײטער די און נעװען, ניט
 עם װעאנער יעדער םון ■אפוצערער איז
 <ע*ט«ר דער אין רענירוננ אנדער איז

צייט.
 זיך, םפרעטעחט איז, ואפ^פריטעט

 ציװי־ 1אי וענירוננ. יעדער םאר װיכטיג
 װעא־ רענירוננ, i״p קען עגדעו5 ^יוירטע

 אאננ זיך םפצס, בײם ■*פוצער גים איז כע
 חױ ארבײטער דער םאר הא?טען. כיט

 י¥«וא»ריטעט דיזע אבער איז נירונג
 רע־ דאזינע די נעור^, װינטינ םועציעצ

 ניי• אינגאנצעז װי כמעט נפר איז גירוננ
 חדשים איינינע םון אויםנאםע דער טיט
 נפר פפרט״ ארנייטער די איז 1924 אין
 <»נד. פון רודער בײם נע׳טטאנען ניט
 סאר געװאוםט ניט דארוס נאך האט מען

 נאר ■ארטיי דאזינע די וועט צי זיבער,
 םון אנפיהרונג דער סיט אננעהן קענען

 ד»• איז רענירוננ רי װעיט־דאכט. אזא
 כיז עסזאטעז צום נעשטאנעז װי אזוי רום

 גלענ• עקזאםען דעם האם זי און איצט
אויםגעהאלטען. צענד
 הפט רענירונג ארבייטער עננלישע די

 קען זי «ז כאוױזעז, חד׳טים םיר דיזע אין
 טיט אנפיחרעז זי העז נאר ניט רענירען.

 העז •זי נאר שטאט, םון ׳טיף נרויסער דער
 על־ די פון בעםער םיל םירען נאר איהר
 סען זי קאפיטאגען. נעניטערע און טערע

 רענירער *לם ערםאלנען נחוםערע טאכען
o פארטייען. אגדערע די װי n די איז 

 רעני• נײער דער םון אויפטועכץ נרעסטע
 םיעל חדשים, םיער לעצטע די פ*ר רוננ

 אםע־ אין ערםאלנען די םון זפגאר גרעסער
 עם רוםלאנד. איז און האאנ איז ריה*,

 װעלכער ערםאלנ, פםיכאלאנישער » איז
 ■אליטישע פיעלע םוז װיכטינער םיעל איז

 אלע םארנינםעט חאט ער װײל ערםאלנען,
 ביז עסזיסטירט חאנען וועלכע צויײםלען,

 אוי־ אויך אפשר (און עננלאנד אין איצט
 םענליכק״ט, דער ײענען עננלאנד) םער

 און חןנירען, סענען זאלען ארבײטער אז
 רעני־ ארנייטער די עטאכלירט האט עם

 םון סונםט די קעז וועלכע אזא, אלס רוננ
 האכען ארבײםער די שסאט. א םיהרען

 אויוי אםעטטאט אן באקוםען װי אזוי
רענירען.
 וויכטיג־ דאם דאס א־ז עננלאנד איז

 (ניט ראםע *ננלא־זאפםאנישע די םטע.
 עננ־ אין אויך נאר אםעריהא, איו נאר

 דיזען אין ערםאלנ. אין נלויבט לאנד)
 מאטע־ זעחר עננלעגדער זיינען הינזיכט

 דער טיט אלעם מןםטען זײ ריאליסטיש.
 פאײ א מענש, * ווען ערםאלנ. םיז מאם
 מאכט ה. (ר. נוט״ ״מאכט רעגירונ: »טיי,

 מען גוט. זיי ן ע נ ײ ז ערם^לנ), »ן
 םעהלערען םך־ » םארגעבען ד*ן זיי וועם
 םאציא• אוםםימפאטישעז זייער אםילו און

 זיינען טאםער אמר, םארקעהרט ליזם.
 םים־ װי ז״ן זײ מענען דורכםאל, » זײ

 װע־ הינזיכםען, *נדערע אלע איז פאטיש
 ארבײטער די דיםקרעדיטירט. זײ רען

 לעצ• די אין נוט״ האט,נעמאכם חננירוננ
אפד נעװארען איז זי חדשים. םיער טע י

 אייפנ׳נחוימן ײיי• 1ייי טיט׳ו לער
o n ע«ל»נד פון •רצסטיזש — o n n 

ו א  אײנגןנירנערט איו זי גוט. וי י
 אויפנן• ה»ט סען פפלה. אין געײפרען

 פפו און איחר ספו חפנען מורא חערט
in איז זי ספציפליזם. איחר  m ¥iiw• 
n ליש. o ט׳וות׳ן סאכען אפילו איצט זי 
תן איחר אנטוישונגען, ברעננען אןן פ  נ

m אוגטערנענרפנז גיט װעט ini. •סונר 
 שוין רעגירוננ *רנײטער די איז מענטפל

o עננלפנה אין עטפנלירט n עננלישע 
 פרױסנע• און פרינירט איחר חאט פאלט

o נרפכט n ,ר משפט א ײנ ל  רול״ iirp פו,
o און רעניחנן), ן (ארנײטער n »אי 

 עונלפנה אין ד«ר(י סען װפס אלעם,
 זײן דסחי סען \,vmנפר דארו׳ טען

 ;יס אינ׳ןרינעס־איז אלעס ״עפישענט״,
* • *װיכטיג.
 דיוע אויף סוקענדינ ניט יפך, און
 איז ערספלנען, אוםנעחויערע נרויםע,

 עננלפנד אין רענירוננ ארבײטער די פנער
 איחרז וועלכען ערםפלנ, דער ניט נ*ך

 זפל וי »ז ווצלעז, װפלטען םרײנד נעםטע
 שטפנופונקס ארנייטער דעם םון זיין.
 אנטוישוננ. אן חודװייל רענירוננ די איז

 ארניי• אלס ארנ״נתר, די םאר ה*ט זי
 װי וױיניג פזוי ויכטינ אןיפנעטאן טער,

 עננלאנד םאר פיעל אויפגעטאן האט זי
 אוי־ די אין זיו װארסט עס םפלס. פלס
 סון ערםפלג׳נז גרויסע אלע די )גען

 זיינען רענירוננ ארבייטער נײער דער
 אױ־ דער אין ערםאלנען פאליטישע נלויז

 חאאג, אםעריטפ, אץ :וועלט םערליכעו
 איבן־ — עניפםען, רוםלאנד, זשענעװע,

 בײ נים נאר ערםפלגרייו, מע] איז ראל
 נאר זינע, איבעראל ח״ם. דער אין זיך
או חוננערעז היים דער איז  טײ־ די אלץ ג

 װיי״ די ארונםער שנ״דט םען נערם,
 ;לענסעשייר םון װעגערס די םון דזשעס

 ארבײססלאזע די לײדינ ארום נעחען עס
 סטפנדארד דער רעדוצירט ווערם עס און
 איז ארבײנמן. וחןלכע די, םון לעבען פון

 ארנייטעל אן ם»ר זינ אםת׳ער *ן יפם
? רענירונג
 יאר סינוי מיט אז זיך, דערםאנט מען

 נזווןן איז רעגירוננ זעלנע די ײען צוריס,
 ספר• צו נעחאט אויך זי חאט מאכט, אין

 אויסצחןר רn אין ערפאלגעז צייכענען
 אינעײ m איו חרכפאלעו און פאליטיק

 סחמם װילענדינ ניט פאליטי?. ליכער
*0P די ? אזױ עס איז פארװאס :זין־

 ענם־ שפבלאנעם אײן האבען םוניםטען
 יןנינע, די כאר ,פאררעטער״, — :םער

 ארבייםער* עננלישע די סענען וועלבע
 ענם־ דיזער סאלש װי װייםען םיחרער

 אפילו ייר וואלם אלעמן, נפר איז. םער
 אינטד־ םפטעריעלע איינענמ זייערע םוז

 צו געלוינס םיחרער די סאר רעםעז
 אי־ אויפ׳ן אייר ערפאלג עטײפס חאבען

 אויוי װי אזוי בארצן נערליױעהאנאםישע
 ײפס־ושע אויסערליך־פאליםישען. דעם
 ער־ ניט זײנען זײ װאט אורזאכע, די איז

נעביט? דיזען אויױ פאלנרייר
 ענטפערען צו שווער םארלױםיג ם׳איז

 נפי םראגען. די אויכ באשםיםםסיים םיט
 םםיסות, הײן צוריסחאלטען ניט מ׳סען

 ווע־ איצט נעדאנק אױם׳ן הומען ותלכע
 צו צו זיך opip םען װען ענין, דיזען גען

נראיטפן. אין ?*:םערענ־ז דער
ט׳».30 ססוט. לאגדאז,

פרעםערם דרעם און קלאוק
ם ^ קז ר ע ט ם ױ !א

םיםיגג מעטכעו ספןשעל 8
ץ קיאוק «לע סון וועדען אפנעחאלסען וועט פרעסערס דרעס א

ossms 7.30 סהססנעו, מפמ דעם ם&גססנ,
ר . ע ט ס נ ע , װ י א t» ה o *  n ע ם . װ ם ױ ט ׳ ם

ען ווערם נדמיגג םפעסזעל דער • פ ת ע ג
אםי־נ״רען צו ם נ ר ע ם מי ר ®אד׳ן א ח א ו י מ ו ס ן אי ע ט א ג ע ל ע  ד

ו ר נ ע ן ד א ש נ ע װ נ א ן ס ר פו ע י ד ת ע ם נ י א
^ די ע לג פ o אויי ײעלעז אםיםערס ם n וחמתן: נאםינירס נדמינג 

n טשערםאן, גמנעײשער, w o tp r אײדזשענספ, ניזנעס םעםבערם, באארד 
irow און j^n ו* an■ נעתסםער lo r ijm w. אויא o n אוין וזסס םיטינג 

פו און עלע^פאן *ן וועדעז סרוועחלט מ ײ ײ ד ג ׳ ; .jro'P¥P.פ
 און סימיננ צום ireip זאלם אלצ איחר tv וױכסי^ תתר ס׳איז ברידער,

Pאויט סארשיחמע די פאר םענשען בצסםע די גאםינירען ipm m n m 
n אייי וחןס ברעסלאו כרודער םענעדזשער n םיםינג v IP3P30V 

Jvpv> o פיו םעםינ^יט חט־ װענען באריגם n זעזזר אש פס און 
o חעחנז יאלעז םעםבערם אל< אז n באריכגג an• װעט סיטיגנ 

M אורח 730 פאגגסן W f■• ױניאן םרי▼ נדט
ד ר א א ױן ב א ל ן ס ס1ד או ם ע ר ע ם ע ר אן,. י ני יו

ם׳מיחשסר. כו־עסלזפי, “
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|! אנערקענוננ ארדינםע
י.,״ך»»א,י םטגופ א סוו  , OBCeMweawsowsowwa a ^ csaiacewaeoeofcectoogfta

 נאנקעפ :«ארד us*׳rn דעם •ון (איינדריקע
דונינס?׳) דוד ורעזידענפ װייפ לנ:זו

 אין שסימוננ, ױם־טונ׳רינער * אין
 סחנחלי• v ניי צושטפנד, נעחוינענעס »

ר  לינםיגען » אין און אטטפסםערע מ
 זיינען ײפס נלומען, טיט נאצירט הפל,

ivaipjj מאדזאציעס צענדליגער פון* 
 פנ־ לינע, פון אױסדת? אלס שעוער און

p סצד *נעריממנג און םוננ tn  i n און 
 —סיחחןר, זײערע סון אײנעס צו פײל

 סון ספרסרעטער וזונדערט עטלינע הפנען
 נא־ ארגײסער יפר?ער נױ גאנצעד רער

 סאר״ די םון םון א״נעם געעחרט װענונג
 חע־ לעצםען אין וערזפנען דינסטסולםםע

 ■W0P יפרקער נױ די פון ?אמו׳ רפאישען
 לעצסזזן אין זיו ח«וט װעלכער מאכער,

 ערשט״ פלס פנספל;קט p׳noo גענעראל
תר פרנייטער ?לפסינער  דעד• זיך און לי

 בירגער־רענם ראס אויסגעחעמםט םיט
 סיוד אנערקענסער דער פון ד״הען די א־ן

 אינטערנעשאנאל דער םון רערשאפט
 טרייד־ױניפן אידישעי דער אין און נםרם

בכלל. נאװעגונג .
או; עהרע דפזעע די הןזט דו:ינס?י

 די און נאארד דזשאינט די װאם ננוד,
 איחם האט נאװענוננ אדנייטער ;אנצע

םאר״ און פאדדיגט.־ גשר צונעטיילט,
 זײן ספר בלױז ניט עס ער האט דינט .

סםרײק. נענעראל לעצטען אין טעםינה״ט
 פאר• אנעדקענוננ און רוהם זיין האט ער

 מוט אויםנעוזאלםענ?יים, זיין סאר דינם
 ס־ן פעריאדע א אין ¥פפערװילינ?ײט 1»י

 נע• איז װעלכע ױניפז, ?לאו^מאכער דער
שטיינער, און דערנער םיט באלײנט װען
 ;לאררייך אוז גליסליך איז װעלכע און

 לעצ״ דורכ׳) עו־.שט געװארען סארעגדינט
׳ םםר״?. םען

 איינצינער דער אפשר איז נס?י’װנ
 װעל־ ױניפו״פיהדער, אננעזעהענע די פיו

 אױסנעהאלםען און מיטנעטאכם האט כער
 אנ־ פון ם’ױ:־אן־?ריז שרע?ל'כען דעם
 רעניסטרא• ערשטען םון סוף. ביז׳) הױנ

 שטרײ? נענעראל לינסען נאב׳ן ציע־םאנ
 לעצםען םון רעניםםראציע דער צו ניו

 אונ״ האט, ער װעלכעז סםריי?, נענעדאל
 טייםםער־ שלעזיננער׳ם פחןזידענם םער

 אין נלענצענד אזוי סםראםעניע האפטער
 נעשםאנע; ער א־ז — נעפיהרם, זינרײך

i אױוי אלץ :אך שטעהט און n צו װאך 
 אינםער־ רn פון איגטערעםען י1 היםעז

 חיםםארי־ ערשטען יענעם פון נעשאנאל.
ip אין מיםיננ שען »ip ,איז װאס ױגיאו 

 םאד באפרייאוננם־סיננאל דער נעװען
 םון 1רעסםאכע1 און סלאו? םױזענטער

 —ש*פט1חע קאםונ־סםישער דער אונםער
 םיטינ:, ארמפרי נראנדיעזען צום ניז

 שאװעל לעצסע די ;עליינם• האט װעלכער
 סטעב* קאדוניםםישער דער אויף ערד

 אינתםםדין קלאוח דער איז ,א״דזשענם
”t בײ נעפעהלט ניט תבינשהי האט -י- p 

 און פאםיחננ ױניפן וױכטינער איינצינער
 נע־ אלס װי סאלדאט *לס נום אזוי איז

 *n סון װאך רn אױי געשטאנען נעישל
P'V̂ p ױניפן. 1דעםס»כע1 איז

 םין צייט שווערער רn אין אט »י)
 דד חפט ?אמפם־פעריאדע דאזינער דער

 איינענשאםטעז זיינע א;םפלע?ט בינס?י
 ערפאחרענן דאס װעםען פיהרער, פלס
 האט שלעזיננער ■רעזידעוט םון אוינ

 פין מאםענט א איז און דעדזעחן נליױ
 ער האט נעזונד־צושםאנד קתטישען ויין

 פיל אזוי צוױשען פון אויםנעפיקם איהם
 אױןי האט און װ״ם־פרעזי^םען עלסערע

 חאפגוגנ, גפנצצ די *מיםנןליינם איחס
 פון רס9פ1ססדקצ זיר אין האם ער ײאס

 ארבײםער םויזענםער צזהנדלינןד די
 חפט תני»פפי אינח׳םפוץס. m ;איז

עו״ ספלפימנדינ חאפנומ#ן שלעזימער׳ס
i פון פחמידענס m ײפס 1«א םילם׳ ׳ n
 אפס אזוי איחם חאם אינטערגעשאנאל ;

מ1«אסמ סים  אויטמדריקט !ארםפיים1לי
סיגתר. אח יחונחײם1צזפ «ײן . ׳ אמי

ח nil w י i n h 1'םא עס vH, ײפס
 ךז־ צו םפחזעלסניש שלעזיננער׳ס \vjvp י
im שםערצוזאפט, «זױ נעװעז נינם?י׳ן ;
! n n ם פארשלצכטעתמר ת ןװשםפיי מז
# פון פרעז. דעם חאס ;  איזימתע׳פפנאל ו

ו tvbtp *ז םענלינם1מ נים i ז n שםחח 
 םעחר םיפמםפסר. מסריתסםימ «ײ| «ת ,
i נעפיחלט דאס חאם פל׳נ ׳ייי י n r o ד  ד

ר גופא, כעסקי מ ל מ פננע־ «לעם חאם ו
ם ! תגי o *ו אום ו n  tnvn פײמידענם 

י «ן i ו n שפמל ן ט1ס אעטקתמ י  נײם ז
» נ ■ • j<מ

ן ײפיי״ •arrfo מ נ

רעיארםער. םטעף א פון
 רעדע הארצינער זײן פון פנפאננ ײיז ?י*ה

 שלע- פון נאטען I'M כאנריסם ס?י׳ן1מבי
i» frt׳l, 1 ײעלמו i nאכ־ האט א?ם¥ר 
 הייש, די ל<וזען1סא ײ םפײפטען סאלוט

 און נעדיהדט אנװעזענדע אלע ovi ײפט
 די צושטערט האט נעסיהל נאטר׳כט א

 אױף שט1געחע הןום ײןוס שםימוננ, ײד10
נפנקעט. דעס

* * *

האל, סענטראל נראדװיי שעהנעס איז
i ײאו n■זײ־ םצמעקוטע], איז נאנלעט 
 םינף 1העכע צוזאמעמעלוםען זיך נען

 האל רער ײאלט P» פערזאו, חינחןרט
 אזױ מאל פינף *דער םיר ״ננענומען1•

 נעװען ניט נאר װאלט )םע;שען סיל
נע- חפכעז װפם «לע, ספר סלפץ נענוג

דונינסןי דוד

 פו; אױםדרול זײער נעבען טומען װאלט
 די צוױשעז דונינםלי׳ז. צו אגע־קענו:;
 פאדשטעוזע• נעװען זיינען אנװעזענדע

 נאגצע די אעטערנעשאנאל, אונזער םון
 װײס־ ־א־קער נױ אלע באאיד, דזשאינט

 רײױ װיים־פרעזידענם און ירעזידענםעז,
 מע־ לאהאל אלע םילאדעלםיע, פיז בעת

 נ־ם און־ באצאהלטע אלע און נעדזשערם
 לאסאלעז.' אלע סיו באארטע באצאהלםע

 פון ריננ, ארבייטער םון םארטרעטער
 אײ םארא־ינינםע די סון .םארװערטס״,

 אנ־ אלע םיז און נעװערטשאפטען דישע
ru n יאר?. נױ א'| ױניאנס

 ?וטען, נעזןונט ניט האבען װאם די
 באנרי־ טעלענראפישע צונעש־פט האבען

 צעתנ־ אננעפופען זיינעז וועלכע םוננען,
לאנד. נאנצען פון דלינערוױיז
 װאס טעלענראטעס, םילע די צוױשען

 נע* זײנען נעװארעז, דערהאלטען דינען
 נוםפין, רוגין הילפװיט, םארים םון פוםען

 שי־ םון ביאלים טארים װײס־ירעוידענם
 און לrריי:p װ״ס־פמזידענם םון פאנא,

 פו) ?לױויאנד, פון קאטאװםסי ברודער םון
?ן1װיים־ די ט ?נ ד ip און אםדור ^י e rp 

 שייםער, לואים pdvppj םון באסםאן, פון
dpi פון ?דיטאר ל?יבאר .oonpanvr״ ; 
n פון n tia ,פון טענעדזשער טשענס?ר 

n n די פון • ;ױניאן אנזוױלער1ב onro*p 
n פו.ז ;שאפ o'jvonntvn וױליפם סון r 

nidvoorn נױ אין יוניאז pnr ; םון 
 ^עעןווםיװ npn םון פיליפ,ס«ל¥וױסש,

 «ון nponsrv *n פון ,9 לאלפל *ן בפאדך
onimoona nno ,פון שאפ n’rtppo, פון 

lop'npov n n ־, לעיבא אװ 1¥םעתרײש 
ט?ל?^אט?ס פעדזאנע•. פילע גפןי 1פי אח

oppKt nn םון ipdtppmv אױך .וימזט
 פון זpיבnשpתpאונם סײימחפ.יזניאן, בות

m .« ;אםאלנאםייטמד פון שיסליאסאף 
n o v o jo rv m,־ tponrptnpotw !•פ 

onpovp סלאתננ on.no ־ םילסרן אג
 אי״ םיליי »ן ,:אונםסתסשײב?ז4 לאקאל •

 משסנסושל נפםקין, י. no i ;•לאװםקי
n jt no noonppo. ; סוו nn פאלסםט•־ 
tpooomptipt npj טסםסיין no jtonsvp 

 i nnvo oj'vrn ■8ללױולאנ» און שילאגס
onpoJa nnru no סון ;לואיס םם. אין 

ir« ' onvo*rtpoo nn שילינא אין; 
onpovp nn no אין ימיסז ;ro>noVo 

no זוױם־סחמימגם po npjrn'p טא־ 
סנ־ יסס איז 68 לסתאל סון און ראגפס

 זײנעז שעפער די אין םײא און רעגק די
 בו־ צעהגדאיגער דורך פאדטראטען געװען
קרענץ. באוכיען און קעטעז

 איז אװענט פון סאסטער טאסט דעד
 דזשאינט דער םון טשצרכיצז דער געװען

 װעאכער סטאאער, סאקס בדודער כאאיד,
 דױ געשיאדערט דעדע קורצעד א אין האט

ױניאן. דער םאר פארדינסטען בינסהי׳ס
 גע־ זײגען װאס רעדעס פיאע די פון
 ג״סט א געאטעמט האט געװארעז, האאטען

 םאר געזאננ אויב א און אנעדקענוגג פון
 זײן פאר און סעאות פידער דוביגסקי׳ס

 בא־ ארבײטער דער צו איבעמעבענקײט
װעמנג.

אונ־ איז שאעדנגעד פרעזידעגט ״געבעז
 אײנצי־ דער געװען דובינסלוי ױנגער זער

 קױ ארײנגעגעבען אוגז האט װאס געי,
 ארום *אץ װען גאױבמן, און פזט דאזש,

 —םיגשטער״ אזוי אויסגעקוקט האט אוגז
 אב. װעטעראן אאטעד דער געזאכט האט

באדאף.
 דו־ מיט געארבײט האבען װאס ״אאע
 באגײס־ זײן אנעדקענט האבעז ביגסקי׳ן
 האט ער אפטיםיזם. און כיוט טערונ;,

 םירער־ םון פעהיגלןײטען זײ:ע גאוױזען
 ער־ האט ער און ענעדגיע מוט־און שאפט,
 ארגאניזאציע דער טיט שטעהן צו מוטינט

 סיט האט — ד;״ א ביז קעםפעז און
 נאגאער, אחידאר אױסנערוםען יטטאא״ו

 באארד, דזשאיגט פון סע;עדזשעד דעד
 געװען טאמענט יענעם אין איז וועאכעד

 אין מעםבערשים זײז אױף יצטארץ מעהד
 מענעדזשערשיפ זײן אויןי וױ 10 אאלאא

באארד. דזשאיגט פון
 םארגעשאא- ערשטער דעד האב ״איך

:v\ פדעזידענט עקםינג אאס תבינסקי׳ז — 
 דער נינפא, ברודער באריניט זיך חאט

ד דער םון װײס־פרעזידעגט עדשטעך  א
 צו גאיקאיך ביז איך און — טזןרגעעאנאא

?v:v\ ,אונזעױ מיט צוזאטען אז זאנעז 
 אונזער געראטעװעט ער האט •דעזידענט

אונטערגאגג״. פון ארגאניזאציע
 צבױן, גענ. רעדאקטאר אונזעד חוץ א

 נאך נעװאמשעז דוביגסקי/ האט װעאכער
 איג־ דעי םיט שטעהן צו יאדזרעז אאננע

 אאיערס די גערעדט האבען טעדנעשאנאא,
 םר. און ביארקאװיםש כיד. ײניאז דער פון

 םיז פײנסטאז ם. ברודער איז דאטענבערג,
:עווערקשאפטעז. אידישע פאדאײגיגטע די

 וױינ־ י. גענאסע און •ענקיץ גענאפע
 ריגנ, אדבײםער פון פרעזידענט דער בער;,

 סאציא־ אאס דוביגסקי׳ן באנרי־סט האבעז
 דעם אדױס;עבראכם זואבען און איסטען

 איבעמעבעגקײט, דובינסקי׳ס אז געדאנק,
 ארבײ״ דעד צו נעטרײקײט און אידעאאיזם

 נעמט ױניאן חןר צו און באיוע;ו;נ טער
 דד װאס דערפיז טײא ;יעסטען צום זיך

 אין ערציהונג ערשםע זײן האט בינסקי
 םו^ רײהען די איז באקוסעז באוועגוננ דעד

רוסאאנד. אי« ״בונד״ סאציאאיססישעז
 אאקאא םון באאס ברודער וױ נאכדעם

 :אמעז איז באנריסט דובינססי׳ז האט 2
 האם קאמיטע, אראנדזשמענטס דער פוז

 כמד ;ענעראא דעד װאאדעס, ם. ב. גענאסע
 %ד נעשאאסעז פארווערםס״, פון :עדזשעד

 רעדע, פראבשפואער א מיס איסטע רעדנעד
:האשיז בזח פאדענדינט זאט1 ער׳ ותרכע

 באצאהאען נעקוםען אהער זײנען כײר
 דובינססי׳ז שואדיג זײנמן מיר װאס חוב א

 אפםערםואע און אונערסידאיכע זײז םאר
 די פון אינטערעסען די פאד טעטיכלןײט

אהער זײנען מיר דרעסכיאכער. און קאאוק

■ 1י *ײ אנערסע^נג אױסצודרימצז געסושנן  י
 אעןד זיף חאט װאס םיחרער, ארבײטער

 כװא״־ו די אױןי אגטפאעיןט אונז פאר טענס
 חאט דאם וױ ים, ברויזענדען א םון איעס
 םארגע• יאחדען אעצטע די אין זיך מיט

 באוחנ״ װניאן טרײד אידישע די שטעאט
 װערט זײן דארף םיחרעד א אבער גונג.

 געפיחרטע די און םיחרט עד װעמען די
 איד און םיהרער. די װערט זײן דארפען

 . אױסגע־ װאאדעין גענאסע חאט — נאױב
 דױ םאא. דער עם איז דא אז — רוםען

 ארבייטער אן םון סיהרער דער איז בינשיןי
 אויסער װאס באוועגונג, א אמאניזאציע,

 א אויך עס האט נוצאיכקייט סאטעריעאע
 די אז וױנש, איך און אידעאא, אז #נשמה

 זאאען פיהרען װעט ער װאס מענשען
 אר־י די איץ סיהרערשאפט, זײז זײן װעדט

 זײן ווערט זאא פיהרט ער װאס גאניזאציע
װערען׳/ צו געםיהרט

 שמחח בעא דעד איז נאכט בײ שפעט
 דער װען װאלט. צום געקומען אאײן

 דובינ־ פארכעשטעאט האט טסאטםאסטער
 םון אױםנעשטעאט אאע זיך האבען סקי׳ן

 באגײס־ א געמאבט איהם און פאעצער די
אװאציע. פײעראימן ׳טערטע

 בא־ זיך האט װאם װארט ערשטע דאס
 געװיד־ געװען איז איםען זײנע אויף װעגט
 אינטערנעשא• דער פון פרעז. דעם מעט
 האט דוביגסקי אבװעזענהײט װעמעס נאא,
 אויםריכטיגער אן מיט באדויערט. זעהר

 אויסגע־ דובינסקי האט באשײדענהײט
 פאי פרעסדקײט פון געםיהא זיין דריקט

 גדױסען דעם פאד און עהרען גרויסע די
 צוגעטײאט איהם האט מען װאס כבוד,
 באארד. דזשאינט דער םון באנקעט דור^׳ן

 איחר װאס כבוד דעד און אנערקענונג די
 אױסגע־* דובינסלױ האט —־ צו מיר טײאט
 און עהרע אאײן. םיר ניט קופוט — רופען

 פרע• דעם אאעס פאר קוטט אנערקעגונג
 וועא• איגטעמעשאגאא, דער פון זידענט

 יױ אונזער. אויםגעבויט װידער האט• כער
 אױס״ האבען װאס יענינע די אאע און ניאן

 װעא• אװף װענ, שװערעז דעם געטראטען
 א־־בײטער די געװארען םעגאיך איז עס כען
זיג. צום פיהרען צו אינדוסטריע דער אין

הײגטינער,בא:־ דער אז אמת, איז עס
 מיר שמחה. גרויסע א מיר פאר איז ?עט

 דעם םאר דערגרײכונגען פאר ארבײטעז
 דער םון ערסאאג םאר׳ז האאס, ארבײםעד
 םיהא דעריבער און באװעגוננ, ארבײטער

 אםת׳ן; מײז געהאט האב איך אז איך,
 באאע״ די װען דאז, טוב ױם און באנקעט
 אגערקענען צוריק געמוזט האבען באטים

 איך װען ױניאז. םון״דער שטארקײט די
 װאם צײט םינשטערער דער אן זיך דערםאז

 איך ץ1װז און איבערכעאעבט האבען מיר
 וואם ארבײט װאונדעדבארע A באטראכט

 פאאי״ק״ דער םאר אױפגעטאן האבעז מיר
 מאנא״ םינױ אעצטע די אין ױניאן מאכער

 גרעסטע מײן אײ דאם אז #איך םיהא םען,
בארנענינען. גרעסטער מײן באאוינונג,

 אויסנעדריסט צואעצט האט דובינסקי
 םאנ צו חײנם װאס צוםרידענהייט, זײז

 אי• דעם אױםריכטינ אזוי מעז אנערסענם
 קאמי. ױניאז טרײד םון װעזען דעאאען
 דער איז געזאגט, דובינםקי האט אמאא,
 באטראכט ױטער און ברויט םאר ?אםוי

 װערענד זאך, װאכעדיגע א װי געװארען
 םיאאזאםיא ױניאן טרײד די איז הײגט

 .םאר באװעגונג, אידעאישע אן געװארען
 צו און אײדען צו װערט איז עס וועאכער
סעםםע?.
 אאעמעץ האט דובינססי װי דעם גאר

 װאם כבוד נרויסעז דעם םאר נעדאנקט
 אאע האבען צוגעטײאט, איהם האט םען

 דעם םיט האא דעם פאױאאזם אנוועזענדע
 םארדינםע א געוועז איז דאס אז נעםיחא,

אנערקענוננ.
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 מיט־ אוגזערע באקאנט איז עס וױ
 ״גערעכ־ דער םון צעזער *צע און נצידער

ט/ ײ ק  דזשאינט שיקא^אער די םיהרט טיג
 די ארגאניזירען צו קאםפײן א אן באארד

 ־Dgp דערץאגװאחצ דרעםמאכער. חיגע
 װאכען, עטאיכע אלט אינגאגצען איז אײן
^נדע געד«אט מיר האבען דאך ד גצענ  ח

 גיט־ די םון ארבײטער די זוצםאטען.
 אונזער צו צו זיך הערען שעפער ױניאן

 מרײד אין אוםשםעגדען די וױיצ רוןי,
 קור־ דער םאר אוגערטרעגצימנ. זיינען

 *רגא־ צו באוױזען כדר האבען צײט צער
 באצעבא־ וחןםעם מעיער, עטאיכע ניזירען

 אנרימענטס אונםערנעשדיבעז האבעז טים
%ױניאן. דער מים

 בא־ שױן אאעס דאס איז געזאגט, װי
 נומערעז אעצטע די אין געװארען ריכטעט

 װיצ הײנט ״נערעכטינסייט״. דער םון
 וואם •אסירונג, * װענען באריכטען איך
 און װאך, אעצטע םארגעסוסעז דא איז עם

 ?אםייין. דעם םיט שייכות א חאט וואס
 נעקענט ניט האבען קאמוניסטעז הינע די

 ױגיאז די װאס סאסט, דעם םארדײען
ײן. דעם םיט ערפאצג אזא םאכט  סאמי

 חארצ־ םון געשטארבעז שיעור זײנען ײ1
 דעם געגען אעסטערוננ אזא — וױיסאנ

 געסענט גיט שױן זײ חאבען האמוניזם
קאמוניסטען די סטײטש, :םארסראגעז

 םיעא *וױ מיוז, סיעא אזוי אוועה אײגען
 יר ברעכען און שעדיגען *ן מאםערניש

ס, ^נ שוט שצאםט מען ג p י p ניט, נעכט 
 מיטינגען, מיט אױסגעריסען ווערם םען
 צױ וױ פצענער, םיט ?אמיםעאאד, םים

 ױניאן, ^או?םאכער המע די צוברעכעז
 אז עפעס אדער ױניאז, םיאינערי די *דער

 בײ איז אמשא, װאס, — ױניאן, אנדער
 צי ױניאן א $בי :אונטערשײד זײ״דער
 פאוצאינג נאר ?וםט דא און !שזגדינעז

 געזזט איז באארד דזשאינט שמןאנאער די
 און דרעסמאכערס די אדנאניזירעז נאר
 אויך! טאקע ארנאניזירם — מעהר נאך

 היגע די ווין יואס װאונדער, א איז נו,
 די געװארען צו?אכט איז ?אמוניסםאעך

יוכע?
 זײ האבעז מיםוואר אעצטען אאזא,

 ?אםו־ ״םדוםע״ עטאיכע טרויסגעשי?ם *
 די אנזאנענדיג איןאעטס, סיט נישםקעס

 אז ׳מעיער, נים-מניאן די םון *רבייםער
 װעז דער צו צוהערען גיט זיך זאאעז זײ

 ניט זײנען םיר אז ״נענג״״, סטריט בארען
 באדינגוננען די םארבעסערען צד *ויסעז

 אויסעז זיינען מיר נאר שעיער, יד אין
 אעצטצ ײ אדבײטער די וװצונעחםעז״בײ

 זײ ווארענצן אאעם פון םצהר און *זמיס.
 ivoip ניט זאאעז זײ אז ארבײטער, וײ

 טעדאריזירעז םיר װײא יוניאז, דער אק
גײגגסטעי־. איז םאאנער טיט ארבײםער די

 אױםנצטײאם זײנען איםאעטס זײזע
 ארבײכמר די וועז אזײנער, 5 נעוואחנז

ר. די פאראאזעז חאמז ע * ע  םארשטײט ש
 ״ײנען ארבײטער ױניאז די מען אז זיך,

 יאסלד דעם םיט נעװאדען •רעזענםירט
 םראמס ®חמצז נענזםען זײ חאכען וױי,
 אבער םאנאשקעס. מאםוניסטישזן די בײ

נעדתנענע זײנעז נתומענטאל
 םע• יײז אײ״נו שםישער םים ^וריל»ם

 ■*נ־ •*לעםטינער » נענמבט »ון סמדם
o p : נעשיאלמען m vo vn  (in BVPן 
 אונזערע פון 12 «רוס מעםערם. סים
 נעווא• פארוואונדעם זײנען רעראיגסיס
 םיי־ איז ריינס אײנםאכע מערסםנעם ךען,
 דער םי| נענאנגען זיינען וועאמ צער,

• םאםיליען. זייערע «נו *היים *רבײט
ם וזאגץן סאטתיסנמן די יע, נע• ני

ם  ערפאלג־ איז ױניאן די װי צוזעהן, «נ
 הפבןן וײ און סאםאיין, דעם םים רייד

 אין ׳•םעחמ אוגז ומלען זײ אז נעםיינם■
m נדט ארביים o n, ומצעז זיי זואס 
ײזז וױ א»רייםען זיך  חינם ט׳טונע׳נע ג

vnw( איך װאס ״זיק םוחל חינמ די נדד 
 w נארילאס קאםוליסםיארג די סאדנל״ך

 «ד יי סיס צרייסנרא באסאיצז און וײ)
 כאזאנט נלייך דא זא< גאר זױין. און מל

tnvn זיי ■אנראם׳זגמױקע^ די צו 
מן  דא סעות. נעוזאצדימן • נעסאכט חפ

 יאנראם־ זײארו סים אזן זוברון, נים *יו
i n i»B»D זי> ןמאלצ pw nr t »  n  taw 

 ײאם •אםזמם־םעדיזין, א תאבזנן םיר —
מר זמם ו״ו זי י ו ז ו
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 םארט״ װעט קטטוײן דער »ז ״זאגען דא
 װיר?״ מעחר םיט נאך ווערען געזעצט

 הא״ דער אימיעט. מעהר מיט #זאמ?ײט
 ײיר־ א נעהאט חאט אנפאא מוניסטמזער

 אונזער ױניאן. דער גונסטען צום קונג
 םארגרע־ פיעא איו ?אמיטע ארגאניזי^אן

 װאס מעםבערם, סך א געײאחנן. ^נרם
 צו גאײכגיאטיג נעוחנן איצט ביז זײנען

 ויזײגע •אסיװ, גאאט אחנר ױניאן, דער
 און חיאוי זײער אנגעבאםעז אח גע?ומען

 ארנאניזײשאן דער אין סײ ארבייט, זײער
 ׳שוץ־?אםיטע א אין ס״ און ?אסיטע
 אנפאא דעם זינט זיך נעסינט וועאמ
p אױם׳ן ^ p אאס מאר?עט דרעס און 

 גארי־ די םאא אין ?אמיטע, רעסעפשאז »
 אפ־ םאדוועאעז אמאא נאך זיך וחנט אאם

וױזיט. א ע&טאטען
 מע־ געדונגענע די זײנען נעזאגט, וױ

 אונזערע אןיוי אננעםאאען םער־העאדען
 זײ איז דעריבער אומנעריכט. מעםבערם

 זײ נאר דזעאב, אזא מאכען צו געאומעז
 ב»?אאגען. צו װאס ניט אויך זיך חאבען

 :יט טרוהען אינגאנצען אויך זײנעז זײ
 צו באוױזעז אויו האבען מיר אװע?.

 םען בויאנעם. די םון טוער ארעסטירען
 געםוגען העשענעס רי אין זײ בײ האט

און אײזען מטי?ער טואס: אםת׳ע רי
 ארעסטיױ־ םיער די םון ?ײנער מעסערס.

 דתןסמא־ אדער קאאו? ?ײן ניט איז טע
 ארבײטער, בוטישער א איז איעער כער.

אעגער.6ע גאאט זײנעז ררײ אנדערע די
 ארעסטירטע, די באטראכט מען װען

 דעם עקעא, :אגצען דעם מען דערזעהט
 זאמד־ווארפערײ גאנצע די יעםוץ, נאנצען

 אראבישען זײער און חאםוניסטען די פון
 ?אמוניסטען די ־ ״פרײהײט״. די ארנאז,
 םיי• אז ^וױאעןpאסB זײערע אין זאגען

 סאאגער. םיט ארבײטער די טעראריזירען
 די אז נעבאף, װײנט ״פרײהייט״ די

 מיט זיך פאראײניגט vp'5p שאעזינגער
 אויוי באםאאעז איז און מעסער־העאדעז

 זײ :עאאזט און אדבײטעד אומ^ואדיגע
 גאטסםארכטיגע ׳שטיאע, אדעסטירען

 סונ?ט אוים נאר זיך אאזט דרעסמאכער.
 װייזםט עואם ״שי?אגאער דער םאר?עהרם.

 גאריאאס. די נעשי?ט האם עס ווער זיכער,
 איז אאיעד ?אםוניסטישער דער אז און

 די םארםײדיגעז ?אורמ אין גע^מעז
 שטעהען וועאכע שאעמןר, ארעסטירטע

 ?ײן אויך איז — באנדס הויכע אונטער
ניט. סוד

 נע• דער װעגען האט באארד דזש, די
 וועא־ מא׳סעךםיטיננ, א םאררוםען שיכטע

 דאנערשטאג געװאחגז נעהאאטען איז כער
 ריננ ארבײטער אין א?טאבער טען17 דעם
 נע־ האם טיטנאידערשאםט אונזער האא.

 און ױניאז דער םין רווי דעם ענטםערט
 איז עס אבװאהא מאסען, אין נע?וםען איז

 האט םיטינג רעם ױם־טוב. ערב נעווען
 טשערםאן דער באראוױטץ, בה אדחןסירט

 פיצ־ דזשאן בי-. ;באארו־ דזשאינט פון
 שי?אגאער דער םון •רעזידענט •עטרי?,

 דער אויך און ;אייבאר אװ פעדעריישאז
 רמדנער די צײאעז. דיזע פון שרײבער

א^נן די אימנמענעבען האבען  חגר םון ם
 שטאר? האם םיציעטרי? בר. פאסמ־וננ.
 ױניאךברע־ ?אםוניםטישע די פארדאסם

 שטיצע םואע די צונעזאנט האט און כער
 באוחג־ ארבײטזנר שיקאנאער דער םון

 ?אםזי אין סײ און ?עס«ײן אין סײ נתנ
 םיםנאי• די םון סך א ״חבוײם״ די םיט
 הא־ און װארט דאס נענומעז חאבען דער
 נערעדט אנםריפטוננ און צארן מיט כעז

 איז האא דער געשעהעניש. דער וועגען
 אפאאדיסםעג־ םון געויאחנן םאר^נגען

 רעדע זײן אין האם םעםבער א וחןן טעז,
 די םארטײדיגעז צו מעםבערס די נערוםען

 גענען ?אמף איז שםעאען זיך און ױגיאז
צובדעכער. און צושטערער די

 םאר״ האבעז שאפ־טשעראײט נרויע א
 יוגיאן די וואו חמאאוציע, א געבראכם

 אר״ םוםינער דער םיט בועריסמ וחןרט
o דעם אתאניױחנז ןװ בײט m ,טרײד 

 סא־ די םון חאנדאוגג די פארדאםט און
 װערם *חנזאאוציע דער איז סוניסםען.

 צו זאגעז כמםבערס די m נצזאגם, אויך
 אז און מניאן דער צו היאף מואצ ױיער

מז צו פאראײניגם טאע שמנימז זיי ע  נ
עגטפער* פארדיגטען זײער נאריצאס די

 אג״ אײגשטיכדג איז חמאאחױע די
 זיך חאט םיטינג דער געווארען. נעטםזנן

 אט־ עגטוזיאסטישער אן אין נעשאאמן
 pjnm זײנעז םעםבערם וי סאספפחג

 V האבעז זײ »ז באיואוסמזײז, דעם טים
ױניאז. סעכגדנע טסזג

,ב^ןליס טאוײס
.i & •מײס־יראזיחמ J> m •י• מ. נ

 פאראאםען ערשט זײנען גאנצען איז
 דױ װײס־פרעזידענט זײט וואכען עטאיכע

 ע־1 ביז םאגטרעאא. אין באזוך בינם?י'ם
 םון סיםן ?ײן םאגטרעאא אין איז מאאט

 ארגאגיזאציע ררעסםאכער און קאאו? א
 אונזערע האבען איצט און געװען. גיט

 םיט #ױני¥| א שוין נרירער םאנטרעאאער
 מענע־ א מיט #העד?װאטערס אײגענע
 אעבעגדי־ א װאס אאעס, םיט און דזשער

 צו אום האבען צו דארף ארגאניזאציע גע
ע?זיסטירען, צו און ?עמםען צו אעבען,

 דא וױחנר מיר האבען װאך םארינע
 נײ םון כאסט חשוב׳ן ?עחר א געהאט

 דער נאגאער, איזידאר ברודער — יארק
 יאר* נױ דער םון םענעדזשער דזשענעראא

 נע; איז װעאכער באארד, דזשאינט סער
 םאר ?אנװענשאן דער צו דעאעגאט א װען
 װאך פאריגע איז ער א. אװ ם. ». דער

 אדרע־ חאט און מאנטרעאא אין געותן
 אײם. ױניאן jni^p» םון םיטינג א סירם

 און ?אםוי יארקער נױ םון שיאדערונג זיין
 אמיסגע־ אגוועזענדע אאע בײ חאם זיג

 צד װען ענטוזיאזם. גרעסטען דעם רוםען
 רעדע באגײסטערטע זײן געענדיגט האט
 םאגט־ די חעאםען צו םאדשפחנכען א םיט

 בעםארשטמה־ זײער אין ברידער ראעאער
 םיטיג: דער איהם האט ?אםף, ענדען

אפאאדירט. שטורםיש
 װאס ?אםיטע, ארנאניזאציאנס די

 ױניאן דער בײ געװארעז געשאפען איז
 רוםם זי ארבײט. ענערגישע שוין טהוט

 ארביײ די םון ביאדיננ־מיטינגעז אפטע
 ביאדינג. אײן אין ארבײטען װאס טער,

p דעם צו זזאט זי m א ארויסגעגעבעז 
 אר־ די רוםט װאס איםאעט, םנעציעאען

ביאדענ־מיטינגען. די צו בײטער
 ארויס־ צו שוין זיך גרײט ױניאן די

 ?ומעניי דעם םאדערונגען נײע צושטעאעז
 דערםאר מהוט זי און ספריגג־סעזאן דען
 ארבײט. פארבערײטונגס געהעריגע די

 מאנ־ די האט צורי? טעג עטאיכע מיט
 ארויס״ צװעק דיזען צו ױניאן טרעאאער

איםאעט: םאאגענדען געגעבען
 דעס־ און טלןאוק םאנטרעאאער אאע צו
!םאכער

 די גע?וםען, איז צײט רי פרײגדע,
 יעדער װאו געשאאגען, האט שטונדען

 שטעאקן זיך מוז ?אאו?םאכער אײנציגער
 און ארגאניזאציע זײן םון רײהען די אין

 םון װידעראויםאעבוגג דער צו מיטהעאםען
 שטאאצער און מעכטיגער אאטער, דער

 שטאדט. אין דא ױניאז סאאו?םאכער
 אמצטען םון צײט װאכען צוױי ערשט

 ת־ ע?טיננ־פרעזידענט מיט מאס־םיטיגג
 אויסגעדרי?ט האט איהר װאו ביכםקי,

 אר־ אײער צורי? בויען צו םאראאנג א
 דורך איז םיאעס זעהר און גאניזאציע,

 נײזן הינדערםער פארגע?ומען. צײט דער
 ארגא־ דער אין ארײן זײנען םיטגאידער

 זײנמן שעפער צעהנדאיגע םיט ניזאציע.
 זײ װאו נעװארען, געהאאםען8א םימיננעז

 אנ־ באגײסטערונג גרויס םיט זיך האבעז
 ארגאנײ דער ױניאן. דער אן געשאאסען

 חונדערם אדבײט ארםמענט6דע זאציאנם
 געװא־ גענומען איז אםיס אן פיאצענמ.

^ pitfp םיז הארץ אין רעז רי ט ס  אין די
וועסט. סטריט, 1העםרי סט. 395

 ערגסטע די איז צײט יעצטינע די
 דער םאר פדײזעז ?אאו?םאכער, די םאר

 באאײדיגוננען נידמרינסטע. די ארבײט
 םון שטײגט אעבענס־םיטעא מײסםע. די

 םאר־ ברויפדגעבער אונזערע םאג, צו טאג
 ענגער אאץ נויט םון שטרי? דעם ציהען
ארבײמער. םון האאז דעם אויף

!ערגידעריגם און באאײדינט גענוג
!געשװיגען און געאיטען גענוג

 שטאאצע אםאאיגע איהד עדװאכט
 דערשרע״ צארז אײער זאא קאאוסםאכמר,

vp\ געבראכם אײך תאמןן וועאכע ״זײ אאזג 
 און הונגער םח שטיפעז יעצטינע די צו

 די םארםרײבעז םומ אײער זאא נױם.
 אײער אח מםעאעז זיך וחנאיז וועאכע אאע,
סים״ סוחנכדשאפ דעם םיט נידער וחמ.
j a m

 אויס מםחנקט אינםצתעשאנאא די
p «ז באחיאפמ אונו חאנם איחר t. ײאם 

 אצץ ארגאניזירם זיק וועאצן םיד שנעאעד
 אא- די צןערסענארט םיר װעאען שנעאער

 ארײן שסראסס ?אאוקסאמנוי. דעם ®יז גע
 חעאפט אתזצר אק םאמן ײז

 א<ן םון m דצר אויביים, דעד אין םים
t םח arn חנר איז r v n .די אײנצמצן 

 חי<א ךי איז אײמױמנן דזנם •יו ח^זי
J אאזג םאר

•או אעצטע די םאד חאט טאראנטא
 ױניאן און װניאן מיט טאן צו װאכען

 פון װינקוצ יעדען אין אתטיװיטעטען.
 װערט טאראנםא (וױ סיטי קװין דער

 דיסקױ און גערעדט מען חאט גערוםען)
 דאט אדבײטער. אתאױזירטע וועגען טירט

 טך איז טאראנטא װאס דעם, דאנ? א איז
ײ חאבען צו שטאט גאי?איכע די ווען  ב
 אמע־• דער ®ח ?אגווענשאז טע49 די זיך

באר. אװ םעדערײשאן רי?ען  סיעציעא א̂י
ס באגײסטעדונג די איז מ מ ת  נעװא• חנ
 דער סיס עקסטאז חעכסטען דעם צו רען

 ארמיטער גרויעען רעם םון ערשיעונג
 כדניס• ■חנטיער איצטיגען און פיחרער

 •pvo רעםזזד בריטאדעה גרױס םון טער
דאנאאה
איי״ װעט מאםענם חיסטארישער דער

 יצניג^ די םח זכרח *יז םארבאײכען ביג
 אנוועזענד נל^ דאס געחאט האבען װאס

 םיטינ̂ג חיסטאדישעז יזמעם בײ זײן צו
 ארײגגע״ חאט םיהרער גרויסער דער װען

 דער אין ז»א, ?אנווענשאץ אין מארשירט
 א םיט אישבעא, טאכטער םון באגאײטונג

 דער מאסענט. א פאר ארלם עחרעךװאכט
 םאר״ וױ געבאיבעז איז עואם גרויסער

 אוילי באױז נעווען איז דאס שטײנערט.
 אויסנע• חאט באאד און מאםענט. א

 אפאאדיסםענטען םון שטודעם א בדאכען
 דער אז םרײדעגם״אויסגעשרײען, און

 ראיעא •ראכטפואען דעם םון זאא גרוישער
 געטרײסעאט. אזש זיך האט האטעא יאר?

 װאס יעגיג^ די געוחנן זײנען גאי?איך
 חערען צו געאעגנחײם די נעחאט האבען

 אר• גרויסען דעם םון װארט װאגיגע דאס
 יא שטאטסכמן. און םיהרעד בײכתר

 בין איך ירעםיער, ניט אדער פרעםיער
 גע• װי ארבייטער זעאבער דער באײב און

 אאנג, וועט רעדע מע?דאנאאד'ס װעזען.
 טאראגטא״ די םון זכררן אין באיימנן אאנג

 רוםען און ווע?ען װעט און ארבײטער ער
 באווע״ ארבײטער םארשטאר?טער א םאר
 אײ דעם םח באםרײאונג דער םאר גוע,

?אאס. בײטער
 מא״ דרעס און ?אאו? טאראנטא׳ער די ־

 ?אנ• די אויםגענוצם געהעריג וזאבען כעד
 צוועפען. ארנאניזאציאנס םאר ווענשאן

 ?אכר א אן איצט םיר םיהרען באקאנט, װי
 גענזד א םאר צוגרײםונג דער םאר פײן
 םיר סיז*ן. ספרינג צום סטרייק ראא

 געאענכחײט, דער מיט באנוצט זיך האבען
 זײנען געסם געהויבענע םיא אזוי װאס

 הא״ און ?אגװעגשאן, דער בײ אנװעזעגד
 מעסבערס דזשענעראא א םאררוםען בען

 די האבעז םרײד גדוײס מיט סיטינג.
 אױפגענומען ?אאוקמאכער םארזאםעאטע

 איז אינטערנזדפאנאא די אז די^נײעס״
 סםרײ? דזשעגעראא א אנצופיהרען גרײט

 אי־ געװעז איז האא דער טאראגטא. אין
 דרעסםאכער אוץ ?אאו? בייט בערגעפאקט

 חורא־ און ױבא־ מיט נעהיאכם האט און
 אדרעסירט איז םארזאםאונג די געשרײען.
 נױ די םון םײנסטאז, ם. םון געװארען
 ?אהז« ם. פאניא געווערקשאפטען, יאר?ער

̂זער פדן רירעקס^ד עדױ?ײשאנאא  או
 םענעדזשער דזעשעגראא אינטערנעשאנאא,

 באארד, תשאינם יאר?ער נױ דער םון
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 בײ שםחח אםת׳ע to נעווען דעריבער איו
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 «* סיז סיס װײס״נעתסםסן א *ייי
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יזני$ו פרעםערם
 םיםיגג 1נססיגייסס • נרױסצן אויפ׳ן
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