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מנפואל םענאנישער מםוניססישעד
)7 •”? ןון (סיוס

 ארגאגיזאציע, קאמתיסטישער גראדער
 דער געװען םריהער איז זינאװיעװ װאו

העושער. אבסאאוטער
גע־ צייט איצם האט דגאװיעװ נאר

 דעם װעגען נאכצוטראכטען אאײן גוג
 איז װאס וײנעם, קאגטראא מעכאנישען

 געװארען. אױסגעגוצט אאײן איחם גענען
 טראכטען, צו צײט געגוג איצם האט ער
 חאב אץ־ סענש. לעדיגער א איז ער

 מעכאנישער אז זאגען, נעװאאט באױז
 מוין קאסוניסטען די בײ איז קאנטראא

 אנ״ אמעסײן אז צײט יענגערער א םון
טאסטי?. אויסורובירטע און וענומענע
 אין קאסוניסטען די שייך איז װאס

 גע״ די געחאט אאײן איך האב אטעריקע,
 מע־ אזױ װי באקענען צו זיך לעגענהײט

 פראס־ זיי פון װערט קאנטראא כאנישעד
 בא״ ווערען ׳צװעק דעם פאר םיצירט.

 נידערעסטע די שוױגדאען, אאע נוצט
 נידערםרעכטיגסםער דער און דעפאנאניע
יעזואיטיזם.

 מען דארוי קאנטראא סעכאנישעז פאר
 מען איבערצייגונגעז, קײן האמח גיט

 און מאשיז א שאסעז קענע[ באויז דארף
 אונפארשעמטע גענוג האבען דארף מען

עז צו ךזוצפה כ ע ^ו א  װאס היינם, ם
 םאר־ צו און הײאיג נעײעז איז נעכטען

 נעכטען האט םעז װאס מארגעז, הײאינעז
םארשװעכם. אאײז

 פריגציםען םאר קאמןי א אנשטאט
 האכען באװעגונ:, ארבייםער דער אין
 געםירם צײט גאנצע די קאטוניסטען די
סאנםראל. סעכאנישען פאר קאמןי א

 סאנ״ םעכאנישען נאר זיר יאנען דאס
 אפט קאםוניסטען היגע די ביי איז סראא

 דער אעכערליכיןײט. צו ביז דעמאננען
 קאנ״ דעם סיט נעװעז איז וױץ בעסטער

 פאדםײ קאסוניסטישע די װאס סראא,
 םארמער־לײ״ דער איבער נעװאונען האט
 נעװא־ געשאםען איז װאס פארטי/ באר
 שיקאגא. איז קאנװענשאז א אויו* יען
 צונויפ״ האט םארםײ האמוניסטישע די

 אזוי קאנווענשאן דער אויף געטריבען
 זי וויפיא דעאעגאטען, איהרע םון מיא

 זיײ קאםוניםטען די געקעגט. נאר ראמ
 םול־ די געװארען אוםן אזא אויף נעז

 קאנ״ דער םיז באאעבאםים שטענדינע
 נײ־ דער םון אויך סטיאא און װענשאן

 נאר פארטײ. םארם־אײבאר געשאפענער
 דעם םיז םרײד נרויסע ערשטע די װען

 םא־ איז ערפאאג קאמוניסםישעז נרױסען
 •ארטײ קאמוניסטישע די האט רימגו/

 םאן זאל זי וראס סראכםען אנגעהויבעז
 האט זי װאס •ארםײ, נײער דער םיט

 איח־ אױוי נעמוזט האט זי ״נעקיתעפם׳/
 בא^זםעאען אםיאו סאסטען אײגענע רע
 בריזי־פאפיר און שטעמפעא גוסענעם *

ט •ארטי. נײער דער םאר קאנזוערמען פי

 מיט װי פאסירט איהר מיט האט עס
 זיך האט װאס אידען, עליכם׳ס שיום

 טערט, א םון קעםעא א אײנגעהאנדעיט
ײן נאכדעם האט און  געוואוסט ניט אי
 אײנ־ זײן פון ■טור װערט מעז אזוי וױ

סחורח. געהאנרעיטער
•אר״ סאטוגיסטישע די קרמט און

 אינער קאנטראא מעכאגישען דעם טײ
 אגדער איז .^ס װעאכע אדער ױדאן א

 אױוי הערט דאן ■גאניזאציע, ארבײטער
ר ױגיאז די ת  זעאבסט״ ארגאגיואציע די א

 א ווערס עס עקזיססירען. צו שטעגדמ
 טעריטא• אײנגענומענע קאסוניסטישע

 עס װאס נעטאן װערט אאץ װאו ריע,
איז װאס און ■אסט  דער םאר גוט ס׳

 םיפד אאע און פארטײ. קאסוניסטישער
 פאר זײן ניט זאאען זײ שעדאיך װי ׳אעז

 ארגאניזאציע, דער פאר אדער ױניאן דער
 װײםער אויף כדי אמעװענדעט װעדעז

 קאנטראא מעכאנישען דעם אנצוהאאטען
 פאר פארטײ. קאםוניסטישער דער םון

 ■אר־ קאמוניסטישע די האט צװעק דעם
 טרײד די אבטײאוננ, ספעציעי״ע א טײ

 באס, א מיט ׳איג עדױקײשאנאא ױניאן
 דריטעז פון דירעקט פואמאכט האט װאס

.אינטערנאציאנאא*
 אז איבערצײגט, .װי גוט אזױ ביז איך

 יױ קאאוסםאכער דער םון סטדײק דער
 װען געװארעץ, גערוםען ניט װאאט ניאץ
 װענעץ געהאגדעיט ניט זיך װאלט עס

 קאנטרא/ מעכאניישעז דעם באפעסטיגען
 איבער פארטײ קאמוניסטישער פון.דער

ױניאן. קלאוקכיאכער דער
 סםיטה׳ס גאװ. םון ענטשײדונג די

 נאנצען איז ניט געפײנט האם קאמיסיע
 אבער האאוקמאכער, די צופרידענשטעאען

 א םון עס איז אומשטענדען די אוגטער
 גלײכער דאך שטאנדפוניזט םרײד־ױניאן

 אײ־ ענסשײדונג, די אנצוגעםעז געײעז
סטרײק. א רוםעז צו דער

אך ^יז ױניאניזם טרײד  תוך אין י
 א שוין דאך איז ער קאמפראמיס. א

 ער װאם אלײן, דעם מיט חאטפראכױס
 שאפ דער אז צו, גיט און אנערקענט
 סאציאאיזם דער .כאס, צום באלאנגט
 איננאנצען זאא שאפ דער אז םאדערם,

 מרײד• דער באס. םון װערען אבגענוכיען
אמגר ם׳ אניז  קאמפראמיס. א מאכט ױני

 איז זאי שאפ דער אז ניט, פאדערט ער
 ער באס. םיז ווערעז אבנענוםעז גאנצען

 אײנ־ זאא איךזם אין אז ׳באױז םאדערט
 דע־ ברײטערע װאס א װערעז געםיהרט

 װעל־ אויט האנסטיטוציע, מאקראטישע
 בא־ זאלען באס פון רעכםען די כער

 די םון רעכטעז די און װערען שרענהט
ווערען. געםאכם ברײטער ארבײטער

 שטאנד־ ױניאניסטיעעז טרײד םולם
 נעקענט גיכער םעז.דאזײבער האט פונקם

קא־ דער םון ענטשײדונג די אגנעםעז

סל6שססמ ן8ױני m מיס שיד סוי&פ
 ארגאניזיר״ חנר םוז טיטגאיחנר א^ג צו זיך ווענדען םיר
g האבעז וועאכע שיך סויםעז צו ארגײטערשאפט טער n 

 אינװײניג־ זויא, דעם אויף ױגיאן אונזער םח שםעםנעא
 בעטען סיר ^וך. םיז אײנינג דעם אגיף אדער זויא, סםער
 דעם אט זעהס איהר סײדעז ^יר, סויסעז צו נים אייד
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 אבער סטרײס. א רופען אײדער מיסיע,

 חא• דעדי םאר געטױגט ניס װאיט דאס
 אװעס• װאיט עס פארטיי. טוגיסטישער

 מעכאדשעז איהר געפאהר איז געשטעיט
 יױ תאאוקמאכער דער איבער קאנטראי

 פײ קאמוגיסטישע רי װען װארים ניאן.
 ענט־ הי אן נעהמען ױגיאז דער םון רער

 -זײ װאיטען קאסיסיע, דער םון שײדונג
 חאבען זײ פארראטען. אלײן זץ־ דאך
 דער אין קאנטראיל דעם געהראגען דאך

 חא• זײ װאס דעם, צוליב בלויז ױניאן
 דער געגען געהעצט צײט גאגצע די כמן

 םי־ פריהערדיגע די או;.גענען קאמיסיע
 חנריא־ קאםיםיע אזא האבען װאס רעד,
 דאריבער האבען־ קאסוגיסםען די זען.

 גע• איז דאס סטרײק. א רוםען געמוזט
תן אויסװעג. אײנציגער דער זײ םאר ו

 אן םיר װאס קלאר דערםון איז עס
 װען^־י מגיאץ, א פאר איז עס אוםגליק

 קאנט־ א ט1סרי םארםײ סאמוניסטישע
 דא־ אויך איז עס און איהר. איבער ראיצ

 סלאוקמאכער די װארום קלאר ריבער
 כוחוו^ זײערע א^ע אנשטרענגעז דארפען

 קא־ דעם םון ױניאן זײער באםרײעז צו
״פארווערטם״.—קאגטראיל. םוניסטישעז

 אײר הלט
פארהיהלובג

•

קוםעז סדאבעלס אלײן. מוניא

m ון ולײן. גיר «וו שטארבןן י«הר א םענשען 160.000 וולם .םעסר נעפאחר• םײנם ®ערק'ח?ומ* rvjnm f r m r fr m םערסיחלונגען. םון
פערהיחלוגגעז. ססאאעז ווו װענ מםערעז א אויםנעםזנען קײנעד גאר ח«ם יאחר 25 איז װײל יעצט, עס םי<יאנ/ן jfo • אין גרי• און שגוונרען״ אין םער*יח*וגנ א h שמערם of װאיגין. נךאםאיד תאסמארא הימ׳ם נעחסם ועג. מייקזאסםםען שנ^רסכת]. דעם איז עם זום סנפאנני «ו באלד םמרקיהיוגנ א סתאפם
חי<ר̂׳ מרקויםונז רראניסםעו את דיזגווגן. תרינעז מנם איחר וועז םיםל*ז שוואכער! זו נים סרוים

מו וייס ס. 30,פוײירproזי

!UININE
נילד סיויותיםן סדמם

rani פװ ip
• ןײר בעוען מיר י ן •יינײחנן »ױ ו

ly 1 11» אדװערפײזסז!• דיזען rm is<י 
ײו •11 איחר וײל1 ׳וןקז« »ין ן | «111 

ען ײאמו מרי

נעםוו ח»כען םיר
W עװעניו, vbsj'b 123 טון

m פינפטע 321
ײ ר טען1 ססריט׳ טער89 דער נ * ל ם

mMpy אויוגצויקס• חןבען םיר
1חײןר םאגימארי
 ואך סיר נעליחימ. »ון ■לא• וועיװ;•,

ן די אויר בען סי ן •אר• אין 019B’M נ
iam'9 «ו ס»• ססיס ®רוקענע קעם u

ינס.1םא פיגקינג ױיך
ײז ליחגז םיר ײ• ורעסציס׳ 9יל י  תז

ײ| י1 ועחן קוטען if באסעס »ון גערס נ
!1• ביעוללד װײעד ך♦ ן ®ו סאדעלס

I װילקאםןן ?ײנען אלע סםיםערם.

 און] מש8 אםעריסען ױ
פרעסכארך װעלװעפ

סאמפאני
יארח| נױ ׳עװ. פינפטע 321

J0661 און 6660 זומלאנר :םעלעםאן
אמעגדעט■ שנעל ארדערס ?אוגטרי

 אגריקולטוד אידישע די
םאםײעפו הירש) (באראן

M99h אולס• <ױם םארםערס ןװקוגםםימנ סיע 
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ר ע ד י ל ג ט
אן װ. נ. ל. א. דער פון ױני

 סאדד ױני»ן ייער8
 g געװינען איז װןס

אין הודם ספעצימלען
גרידנגפעטערנמ

ד א ם

 «ו אינדיװיחעל געגעבען װערען לעסאנם
 חןזעגפעיד י. יראטעסאר פון באזונדער יעחןן

 דאנערשטאנ און םיטוואך דינםםאג, םאנםאג,
 קורם דעם דורכטאכען קענמ איהר אווענטען.

:: :: *ײם. קוחלער 8 זעהר אין ::
* , ̂
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m מפ מ ײנ חך פה טײלען *גע איז פױדעז א
m א־נחםטױע .סופ

 דעד מיט סעטעלמענט א צו קומען זיגמאן פױעזידענט געלונגען איז אנשטדענגונג פיל נאך
 קאמוניסטען די װאס סטרײק סלאוק טרױעריגער דער און אסאסיאײשאן דזשאבערם קלאורן
 אױפ־ װעדען דרעסמאבעד און לךאוק אלע — געװארען. פארענדיגט אץ פארבאטשט האבען

 ר,א• די פון ״פעיק־באנדס״ די קױפען צו ניט און רעדזשיסטרירען צו נאלד זיך ,עפאדערט
1 ניטא מעהר איז וואס סטיײק״ עד״?לאוקמאכ א םאר מוניסטען

 רםו»•8 צוױי די איז פאדנאכט דןונערשפאג זעם סוםען װעלען ױניארלײפ אלע
!יוניאוכרעכמר האםוניספישע די גענעו ועמנסטראצימ דער צו ױס

כאל ןרי־ױניא ױניפי
ען12 שצת, ױאר, ט ס פעכ  לינקאלנ׳

 פון טאנץ־זאל אין געבורטסטאג,
ק ט ע ה אנ ק — הויז. אפערא ם  םוד

ס םאול פון ײטםאנ׳  ״פיקאדילי װ
ײערס׳/ פל

 גענעראל דער װי ׳דעם נאך גלײך
 איגטער־ אונזער פון באארד עחזעקוטמו
־P די ארױסגעװארםעז האט נײשאגאל • 

 אין אמטען n םון סליקע מודסטישע
 זיך !יגמאן ■חנזידעגט האט ױניאן, דעו

 װאס םארריכטען צו עגערגיש געגיכיעז
 האבען טויגעניכצען קאטוגיסטישע די

 זײער פון צײט דער אין נעטאכט קאאת
 ספעציעל און ױניאן, דער איז הערשאםט

 טמיעריגען דעם םון צײט דער אין
 סטרײס, דעד ;סטרײק קמאכער1סאא

 םאררעטער ?אםוניסטישע די װעלכען
pc מיט אננעהויגען חאבען ױניאן דער 

 אופד דעם אויף געםים, לײכטען אזא
 ה*בען און אוםן, םאראנטװארטליכסטעז

 הא־ זײ װײל םארענדיגען, געיואנט דט
 !טאן «ו עס אזוי װי סט1נעװא ניט בעז
 •רעזײ האט ענעגיע גאנצער זײן טיט

 אײנצמגטע־ נענומעז זיך זינטאן דענט
 גאד־ ן1א ױניאן, דער איז ארדנונג רען

 אינדוסטריע, דער איז צושטאנדעז ראי״ע
 זעהר דער אט סון רעזולטאטעז די און

 צױ גאגץ זײנען ארבײט אגעשטרײננטער
פרידענשטעלענד.

 םא־ נײע קי*גע באייעבאטים די צו אעז
דערונגען.
דארף װאס צו :םיענען איהר װעט

 די תירוץ, דער איז ? סטרײק א מען
 די 1עם דאח* •ארטײ קאםוגיםטישע

 װי־ און ניט, טאקע דארפען דרעסםאכער
 קאמױ די סטרײס. הײן ניט אויד לען

 א נויטיג אבער דאחי פארטײ ניסטישע
 זי וױ פונקט דרעסמאכער, םון סטרײס

 קיאוקמא־ די בײ געדאדםט עס חאט
 פארטײ קאסוניסטישע די אז און !כער

).2 זײם אײף (שיוס

 םאר״ געםוזט מען האט ערשטע דאס
 קלאוקמאכער אומגליקליכעז־ דעם ענדיגעז

 ארגאניזא- מיט אסצוסעטלעז סטרײס;
 ?לאוק דער אין כאלעבאטים די םון ציעס

 צר קאמוניסטען, די װאס אינדוסטךע,
 כשום חאבעז אוטםעחיגקײט, זײער ליעב
ט אוםן  סעטעל־ » צו קומען געתאנט ני

 סטרײק דעם געאאזען חאבען און מעגט,
אופטען. דער איז הענגעז

 זינמאן •רעזידענט האט צײײטענס,
 מא־ צוױיטע א םארמיידעז גענומעז זיך

 אינדוסטריע, דרעס דער אין טאסםראםע
 װאלטען מאכעד9דחג די װעאכער םון

 אװי ױנקט לײחזה געדארפט אומזיסט
 די װי מעהר, נאד אפשר און םיעא,

!געליטען ה^ופען קאאוקמאכער
קאמוניםטי־ די האבען באװאוסט, װי

™;י״־״? לנ8זופ נוױסעו ױתמעעמו־* ™
 ^עיען זײ דאס געמאכט, באקאנט ריס

 דחןס־ די םון סטדײק גענעראא א רופעז
 באשלא- אלײן האבען זײ כאםש מאמנו/

ארויםצושטזד ניט וזאבען וײ אז סעז,

 דעױ איז באל רן־ױניאן ױניטי דער
 רעדט אײנעד יעדער טאג. פון נעשפרעך

 אונזערע — אונטערנעםוננ דער װעגען
 יױ אנדערע םון מיטגלידעד כייטנלידער,

 אינטעלעח־ דער םין םרײגד און ניאנס,
 בא;״־ אלע זײנען זײ װעלט. טועלער
 אין פארהומען װעט באל רער סטערט.

 מאגהעטעז םון אנץ־זאי1נ שעהגעם דעם
 װײט־ פאול באריהמטע די הויז. אפערא

 שפילען װעיען “שפילעי־ ״פיהאדילי מאז
אװענט. דעם

 םרױעז, אוץ מענער גרופעץ, גאנצע
 אװענם דעם פאיברעגגען צו פלאנעװען

 טען12 דעם געבורטסטאנ, לינקאלז׳ס פון
 דער רי-יוניאן. ^ונזער בײ פעברואר,

 אנ־ אן זעהר זײז צו םארשפרעכט אװעגט
 איעס ײנטערעסאנםעד,1 און גענעטער

 טאנצען, דאס —־ אנציהעגד זײן װעם
 זאל טיאנץ שעהנער רער שפילען, דאס

 אל־ מיט צוזאםען פארבדענגען דאס און
 ג/מרײ־ ארום באקאגטע און םרײנל טע
םישען. טע

זיג־ דאס זײן װעט ״םיטשור״ א נאך
)10 זייט אויף סלוס(

רעדזשיםם פון מיטינג שאפ־טשערמאן

 טיםינמז מעמבער שײנע־פנםהיאםטישע
m לאקאלם ױ פוז u

ם זיגםאן, פרעזײדענט ר װײם-פרעזידענ ת מ שער קורינסק^ און «  פראװיזארי
מען 2 לאקאל פון סעקרעםער ױפגענו ט א  רעזאלוציע — באגײםםערונג. םי

שע די סארדאםט דואס ױסםי םיג ברעכער און שטערער קאםו שטי ײג  א
םען. אנגענו

געװא־ אפנעהאלטען זײנען װאך די
 די םון מעמבער״מיטינגען ערשטע די רען

 ,35 און 9 ,2לאהאלס־־־ רעארגאניזירטע
 ענטוזיאס־ געװען זײנען מיטינגען די און

 טרײד םון מיטינגען ױניאן אמת׳ע טיש,
 כדטנלײ פון מיטיננען !ױניאניסטען

 םון באהערשט ניט װערען װאס דער,
 מארזאפי די מאשין. םאליטישער קײז

 בעטהא־ אין פארנעיןומען זײנען אוננען
האל. װעז
אפנעהאאטען איז אבענד מאנטאנ ,

כפ־ פאר מטינײשאנם
gBPS 82 ל&אל אין
ד, מאנטאנ מנ  יאנױ טען24 דעם א

 םעט־ א ײערעז אונעוזאלטען װעט אר,
 די פיז םיםנלידער די םח בער־מיטיננ

 לער JB2 לאתאי ױניאן עסזאםיגערס
 281 אין װעחנן געחאלטעז ײעם םיסיגנ

 בילדיננ חנר אין סםריט, טע14 איםט
M לאסאל םיז 2

 ײיכטינער. א תהר איז, םיםימ דער
^*«ד דער ראזעגבלאג^ י. נרודער » 

 אטמממ Dim יטיאי, wn פח נעדז׳אער
יר דער אין לאגע ךיר tm נאריכם א

גיא?.
 מד אײד װ«י«) מיםימ חנם אויוי

 מד פאר נאמיגיײפאנם ותחמ מאכט
תז פאר׳ז פק,לאסאל אסם׳נ מ ם׳  ט׳ני״ תו

 י«מ*י t»TT פװ סיינלימר לט<«4םי
o *י ivoip «װ »ייטג«פאדש>ט n 

חד י־י אין ושי«*1ס ♦יד ייו
מן י י ז

י ן ״ מ י י 1ns4iiט

 דער ן1ם םעםבער־סיטיג: דער נעװארען
 אא־ ױניאן, פרעסערס דדעס און קאאוק

^5 קאא
 םון אײנער געװען איז מיטינג דער

 רױ גאײכצײטינ און באנײסטערענדע די
 האט לאקאא •רעםער דער װאס היגסטע,

 גרויסער דער געהאט. יאהחנן םאר
 איז גאאעריס די מיט האא בעםהאוועז

 האבען הונדערטער אוץ נעפאקט, נעװעז
 אהײם געמדזט •אאץ איז מאננעא אויס
נעהן״

 א אויסנעהערט האט םיטינג דער
 סעקרעטער צײטװײאיגען םון באריכט

 םון װאסיאעװסקי י. ברודער אאסאא פון
 אפנעטאז שוין איז װאס ארבייט, חנר

 אאקאא, דעם אײנצוארדענען געווארען
)10 זײ® י1י1» (•לוס

 םון שאפ־טשעראײט םון מיטיננ דער
 דרעס און קאאוס רעתשיסטרירטע די

 בעט־ אין דאנערשטאג אעצטען שעיער,
 ער־ נרויסער א 4געװע איז האא, האווען

 גחיסער דער הינזיכטען. אאע אין םאאנ
 געווען איבערםיאט איז האא בעטהאװעז

 םיעא מיט האבען וועאכע טשעראײט, םיט
 םון רעדעס די אױםכענופען ענטוזיאזם
 װײס־פרעזידענט זיגםאז, •רעזידעגט

 קוביגסקי, ם. ברודער און אמדור מאקס
 רעאר־ םון סעקרעטער •ראוױזארישער

2 אאקאא גאנחירמעז
 םון אײנער נעװען איז מיטיגג דער

 אפנעהאאםען ײען איז װאס שענסטע, די
 משער־ דרעס און סאאוק פון געװארען

 טשעראײט געװען זײנען דאס אײט.
 קאמוניסטישע נעדוננענע קײז ניט און

 יעדער הורא־שרײער. אוץ פאטשער
 מי- צום געקוכיען 1אי װאס טשערםאן,

 רעתשיסםרירען נעםוזט זיר האט טיננ,
 428 נעייעז אנוועזענד ס׳זײנעז pא

 םון שעםער נרעסטע די םון טשעראײט
טרײד.

̂נער! און סמוס ױ צו דרשסנ
רעדזשיםט־ נים נאך זיך חאבען װאם דרעםםפכער, און קלאוק אלע

 צו באלד עם אױפגעםאדערם ווערען *מםעתעשאנאל דער םים רירט
 שפעטער עם ותגלען ®אן *ו פאתאבלעסינען עס וועיען װאם די .4מא

 די אין ׳אריינקונמון• םחען וײ וועיען םעגרואר םען1 נאכ׳ן באדויערען.
 די װי אײנטריםם-געלט אימצאהיעז און גייעםיטגלידןןר אלם לאקאים
באשטיםען. װעלען לאקאלם
 צו גיט אויפגעפאדערט אויר ווערען דועסםפכער איז קיאוק די
 נעוועזענעם פון כעאםםע ארמטעתעזעצטע די «ו נעלט pp צאחלעז

 איז צאחלעז דארם װעיען זײ װאם םענם יעדער באארד. דדיפינם
בלאםע אין געודארפען װי •ונקם

 קאמוגיס־ מ ®ון כאגדס״ p"*m די קױיעז אױר זאי ק^גער
nm ײםא םעדזר שוץ איז װאם סמממן״ ״קיאוקםאכער א «אד!

 מיט געשטורעטט האט סיטינג דער
 אויסגע־ קאאר האט אוז באגײסטערונג

 קאאױן־ די פון סענטיפענט דעם דריסט
 די שטעהען. זײ װעסען מיט מאכער,

 אונצװײםעא־ אן אויױ האבעז טשעראײט
 ווארם, זײער געזאנט שפראך האםטער

)2 זײ« אוי^ (*לוס

םארצײכנים אינה»לט
ײמ״ 3 גוםער ,געדעכטיגק

אײנס. זײם פון שלוסען .2 זײט
̂ם .3 זײט  1או 2 לאלאל סגן אײנשטעלען דן

̂ר אויסזיבטען די  צו- נןןחעגטער דער פ
 סעםפעד די קורינסקי. םיאיפ — קוגפט
̂וק און מאכער ־0ל ױניןן שנײדער קלן

רובין. ד — 3 ק»י
 ארגאניזאציאנס־^ראגען. «#ון «רײד .4 זײם

אעװיז. איב יהודה קל*וקם#כער די צו
 (־ערצעחלונג) שװאגער ר״כער דער .5 זייט

 פןרזאםלוגגען צװיי שיניאק. ד. י. —
 םרײנד. אואים — קלױולןנד אין

גע*ט#רבען. רובין מאקס ברודער
עדיםןרי^ס. .6 זײט
 אן פון אויגען די אין אמעריקא .7 זײט

 םראנס. הערמאז דר. — עגגלעגדער
 גרינ״ אאיעזר — •(געדיכט.) חארנסט

בערג.
 «ײשד אאנג. ה. — באחם ׳ערנעסט .8 זײמ

טאמאס. נארמאז — גפטיצעז
p 1לזןבע דעם אוים גײעס ..9 זײט i חךי 

רעדאקציע. וון ערס1גט9 .1מניא
 אדווערם״ז־ און סלרסען .11 ן1» 10 זײט

סעג&ס.
 לא^ Hi דרעסםסכער און pifVp .12 זײם

 ר* 3די39*1*!ל •®יצעז ם9ל91ןנדז
נ י רובינשמײז. ה. — אנפל1נזף98י
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טײלען אלע אין פדידען אײנגעשטעלט ענדליך
און

)1 ?״* »ון (׳•לוס
 דיערע װעלען עיעס, וױא און דארו*

ט זיך כמגשעז דעם, געגען שטעאען ד
 גרעסטען דעם ברייננען אםילו עס מעג

 אר״ טויזענדער צעהנדליגע צו אושגליק
 דארט, !..פאמיליען זײערע און בײטער

דיקטא״ די הערשט איהר, םארשטעהט
 זיך סאר קײנער און םיי־ןרער די סון טור
 א און וױאען. זײער ;עגען שטעי־ען גיט

 זיכער װאלט טרײד דרעס אין סטרײק
 אינטערניײ די ווען געװארען, גערופען
 און ארײנגעמישט גיט זיך װאלט שאנאל

 קאפוניסטישער דער צו סוף א געםאבט
 א און ױניאן. דער איבער הערשאפט

 פון שטעאונג ענערגישער דער אט דאנק
 ירעזידענט מיט אינטערנײשאנאל דער

 אײנ־ וױיטער װאס װערט בראש, זיגםאז
 דער אין ארדנונג מעהר אלץ געשםעאט

 דער אין צושםאנד דער און ױניאז,
 װערט אינדוסטריע דרעס און קאאוק

 לעצטענם איז עס גארמאא. מעוזר אלץ
 סעטעאכיענט אײז געװארען געםאכט

 אינדוסט־ ?לאוס די און אנדערעז נאכ׳ז
 געװא־ אװעסגעשטעלט צורײן איז ריע
םרידליכען״באזיס. א אױף רעז

אעצ־ םון ״נערעכטיגקײט״ דער אין
 װעגען באריכטעט מיר האכען װאך מער
 דזשא- דרעס דער םיט סעטעלמענט דעם

 גע־ איז דאס װאס אסאסיאײשאן, בערס
 אן םארמײדען צו אנםאנג גוטער א וועז

 טרײד. דרעס אגן סטרײק אומנויטיגען
 באריכםען צז מיר האבען װאך די און
 דעם סון סעטעלמענט, צװײטען א פון

 דזשאבערס קלאוס די מיט םעטעאמענט
 אינ־ םארענדיגם װאס אסאסיאײשאץ,

 די װאס סםריײן, צרה׳דיגעז דעם גאנצען
 דער אין םארםיהרט האבען סאמוגיםטען

 די װעאכען םון איז אינדוסטריע, סאאוין
 אזױ און םיעא אזוי האבען סלאוקמאכער

!געאיטען אומזיסט שרעסליך
 דזשא- יזיאוס די כייס אנדיכילנם דער

 דעם פאר באטראכט װערט ^ערס
 קאמוניס־ די װאס קלאפ, שםארהסטען

 ערשט געקראנעז. איצט ביז האבעז טעז
 נע־ זײ האבעז צוריק טעג עטאיכע מיט

 גע־ יזאבעז זײ װען ׳שסחה םאר טאנצט
 דזשא־ די אז קאאנג, פאאשעז א הערט
 אינ־ דער םיט סעטאעז גיט װעאען בערס

 דאס האט צײטונג זײער טערנײשאנאא.
 האבען זײ זײטען. אאע אויף צושםירט

 געאונגען זײ איז עם אז באריהמט, זיד
 מיט אנריםענט דעם סאבאטאזשעװעז צו

 איז םרײד זײער אעטערנײשאנאל. דער
 די םריהצײטיג. אבים^א געוחגן אבער

 מיט געסעטעאט יא האבעז דזשאבערם
 נאג־ דער טראץ אינםערנײשאנאא דער
 די פון האנדאגג נידערטחןכטיגער צער

קאמוניםםען.
 די אין זאך באװאוסטע א איז עס

 מיט אגרימענט דער אז טרײ^קרײזען,
 פריחער שוין װאאט סאאוק־דזשאבערס די

 אםענע זײ נים ווען געשאאסען, געירעז
 הא־ וײ קאמוניםטעז. די םה סקעבערײי

 זײ און הלאוססאכער די םארדאטען בעז
 אינגאנ־ שעסער די איז געהז נעחײסעז

yn\ גע־ האבען זײ םעטעאמענט. א אהן 
 גיט דארסעז זײ אז דזשאבערס, די זאגט

 קענען זײ אז ;ױניאן דער מיט םעטאעז
 אנריםענט אן אהן אינגאנצען אויםקומען

ױניאן. דער מיט
 זײנעז סקעבצרײ א&ענער דיזער אחרז

 ער- א} נאד באגאננען תאםוניסטען די
 האבעז זײ : געהײם אין פארראט גערעז

 די םיט ״דיעאס״ מאכען געסרײעט
 גאײ אאע צונעזאנמ זײ *יז דזשאבערם

 דזשא־י די צוגעזאגט האבען זײ הען.
 קרעען סענען םרײ וועאען זײ אז בעדס,
 שמפערז נאךױניאן אין װאארע זײער

 םאראנכד זײן דאחנעז נים וועאען זײ אז
 סאנדישאנס יתיאן סײנע םאר װארםליד

 אאערלײ שעפער. קאנםראקםינג די אין
 האםוניסטישע די האבעז םאדשװערונגען

מז געטרײעט םאררעםער א  די מיט מ
דורכגעפא־ זײנען זיי אבער *יזשאמנרס,

אעז״
 גענאגגעז איז אינטערנײשאגאל די
 באוױזעז יזאם זי וועג. גלײמןן א אוי^

 זײז דארםען אציין זיי אז דזשאבער^ די
 ארד- ?יח ואא עס או םאראעטערעסידם,

 אנים םרייד, אין יואגםראל א און נונג
 אומברײנגעז חאניזוחמץ ײילדע די וחגט

 אינטעמיי־ די אינחסםריצ. נאצע די
ד דעם מיס חאס שאגאל  באוױזעז, ייי

 איז כאאם איצםיגער חנר וחנט לאגג אוז
ר  אמגמזד- n גערויארעז. ניט ימיא? די

 אנצרמענט אוסימום ותרמ
פ איז זיגערח n וולס  די קא«י\צי«ו די

 איגטטר- די פארדעטער. סאםוגיסטישצ
 װצל- אײנצימ. די זײו וחזט גייאאמאל

 «*אלאגס יוניאז דעס האבלז וחום מ
Xtr< דעם תרך ביוט און ׳סאיהעם11«ו'

m יועחנן _________ rrm ץ י
•
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 די םיט געשלאסען חאט טערגײשאנאל
 יױ אלע גאראנטירט דזשאכערס, האאוק

 האט ױניאן די װאס חאנדישאנס, ניאן
 די אײדער איצט, ניז אױסגעחעמםט

 םאר• און פארפיהרט חאב*ן ?אטוגיסטען
סטרײח. דעם ראטען
ט די ױי  אגריטענט דעם םון ■וגקטען ח
פאאגט: וױ זײגען
 קריגען טוזען חשאבערם ־ די )1
 ױניאן פון בלויז װאארע גאנצע זייער

 מוזען נאר ניט אז מײנט, דאס שעפער.
 ארדערס ?אנטראסטינג זײערע שיקען זײ

 טארען זײ נאר ׳שע«ער ױגיאן צו נאר
 גארמענטס םארטיגע יןײן קריגעז ניט
 שעפער. ױניאן חוץ אנדערע, <זײן םיז

 םאר־ דײטאיר אוץ ר«לאר זעהר איז דאס
אגרימענט. דעם אין געשריכען

 א מאכען װעי״כע דזשאבערס, )2
 איײ זײערע אין ארבײט זײער םון טײא
 סעכד סאכען װאס די — שעפער גענע

 אויפ׳ן זיך בײ בײשפיעל, צום פעלס,
שאפ. ױניאן א האיטען טוזען — םאאץ,
 א צושטעילען דארף ױניאן די )3

 אאע םון אסאסיאײשאן דער צו ליסטע
 האט זי װעמעז מים טאנוםעקטשורערס,

 דארף אסאסיאײשאן די אגרימענטס.
 אילע םוץ ױניאז דער ליסטע א צושםעאעז

 איהרע װעטען פים סאנוםעקטשורערס,
האנדאען. דזשאבערס מעטבערס

ט )4  טאנופעקטשױ װארט דעם טי
 נע־ װאס באסעס, אלע מען מײנט רער
 שע־ אײגענע זײערע אין גארמענטס העז

 יעיזען װעלפע אזעלכע, אוץי »יז פעי׳
 װאארע. אײנענער זײער פון גארמענטס

 ״סאב־מאנופעקטשױ װארס דעם מיט
 מא־ װעאכע אזעאכע, פען ביײנט רערס״

 זײ װאס װאארע, םון גארמענטס כעז
 דעם .מים דזשאבעדס. די םון קריגען
 מען מײנט ״?אנטיאקטארס״ װארט

 םון נארכמונםס מאכעז ורעאכע אזזןאכע,
 אנ־ ערגעץ געשניטען איז װאס װאארע,

דערשװאג
 װאס אזא, איז שאפ ױניאן א )5
 קאנ־ א האט און מאשינעז 14 האט

 אויב אבער ױניאן. דער מיט טראקט
 האענערע םיט סעטאען װעט ױניאן די

 װע־ באטראכט אויך זײ װעאען שעפער,
שעפער. ױניאן פאר רעז

ה באװײזמ עס װעז )6  א אז זי
 גיט אסאסיאײשאן דער םון דזשאבער

 םאנױ נאךױניאן א צו ארבײט ארױס
 פא״ אסאסיאײשאן די װעט םעקטשורער,

 צוריקגענו׳מען זאא ארבײט די אז דערען,
 ביז ׳ניט צי פארטיג איז עס צי װערען,

 מאנוםעקטשורער׳ באטרזןםעגדער דער
ױניאץ. דער מיט סעטאעז וועט

 צו ארבײט ארויסשיהען םאר )7
 האנדאען םאר אדער שעפעי נאדיוניאן

 דזשא־ דער זאא שעםער נאדיוניאן מיט
 דעם װערעז באשטראפט שטרענג בער

 זאא מאא צװייטען דעם מאא. ערשטעז
 אסא־ דער םיז װערעז אויסנעשאאםעז ער

 ויעט ־ מעז װאס געאד, די סיאײשאן.
 ווע״ געברױכט זאא םייגם, די םיז קרינעז

 אונטערזר זײ אין צדדים בײדע פיז רעז
 (דאם שעפער נאךױניאן װעגעז כוננעז
 דיעזע מים װעט ױניאן די אז מיינם,

 ױניאניזײ איז אונטערזוכעז קענעז געאד
סקעב־שאפס). רען

 יןאםיטע געםײנשאםטאױע א )8
 אונפארםיײ םון אױםזיכם דער אונטער
 וחד ארגאניזירט זאא טשערמאן אישעז

 די אבצוטשעסען צוועין דעם פאר רעז
 וחד געשיהט מעגאיך וחוט וואס ארבײם,

 איז דאס שעפער. נאדיוניאן איז חגז
 גע• וזאט ױניאן די װאס פונסט, נײער א

װאונען.
 דאס האבען <וועט ײניאז די )9
 די פון ביכער די אונטערזוכעז צו רעכט

 ארבײם נאדיוניאץ וועגעז דזשאבערם
 אסס׳ן דער םון פארשסעהער א מיט םײ
 דעם םון םארםיטאוגנ דער דורך םײ איז

טשערםאן. אומפארטײאישען
 דער םה דזשאבער יעדער )10
 םאר םאראנטװארטאיו זײן זאא אסם׳ן

 וועאכע ארבײטער, די םיז רוײדזשמס די
 פארשי- אח נארםענטס זײ םאר םאכען

שעפער. דענע
זיף םארםאיכטעם אסםץ די )11

אײבעא. סאגיטארי דעם נעברויכען צו
 זיך םארםאיכטעט !,אסס די )12

 עם וואו ארבײט, קײן שיקען צו ניט
 םאר- ױניאן די און סטרײ^ א אן געהט

 סםא־ קײז סאכען צו ניט זיו םאיכטעט
 צום געהט קײס די אײדער פעדזשעס

 דאסזעא־ טשערםאן. אונפארטײאישען
אאק־אוטם אויןי אויך זיר באציהט בע

# דזשאבערס. םון .
געשאיכ־ זאאען סכסוכים אאע )13

 אונפארסײאישען דעם םון װמרען טעט
טשערמאן.

 טארעץ ניט זאא אסס׳ן די )14
נא־ אהן מעמבערם נײע ארײננעחמעז

ffw r 91 און יונייז דער צו טיס j 
o בײ סםרײ^ א אן געחט n ח מ tגי m* 

דזשאנעד. תן
ױנסמי•! סאטע די זײנען דאם ו
o »י| l^niro עס ■וניזטען. n -וױ« 

 U* אימיס״שאן וועגען ■ונקטען די מענט
*ר״ no ואראנ^ און קאנטראקטאוס,

̂נן צװײ דיעזע בײם. ן ■וגשט  ד ח^̂ג
 *Oirotmutf יאנג שױן האמוניסטען

«f זײ דזשאבערם. די m * o  mipn| 
V33n וױכטיגסטע דיזע n oo| סון o n 

 געמאנט חאכען זײ װען #סטרײס גאנצען
o n דאס*מ«3אי מיט׳ן סעטעאמענט 

 דאדסןנן װעיען ױגקטען דיזע קאונסיא.
 און װניאן יי װען װערען געװאונעז

 tnn^D העט סארטיי קאמדניסטישע די
יתיאן. nn םיז טעטיגקײט די

ojmi o^ אנעמפאאימעגט די jn irj 
 קאנטראממארס די געװען. װי באײבען

 פריומנר וױ צאחאען דארםען דאס װעאעז
 םאראנטװארטאינ• די אן נעהמען זײ און

צאהאונגען. די םאר יןײט

̂פ־טשעדטאן  םיפימ ש
נו 8 - שעפער

 רעדושיםפדירפן פון
ערפ»לג יױסער

)1 זײט פון (׳סלוס
 אינטערנײשא־ דער פים שטעהען זײ אז

נאא.
 געהאאטען דאט זיגמאן פרעזידענט

 אאע־ אויף האט װאס רעדע, אײנגערע א
 ער אײנדרוק. שסארקען א געטאכט מען

 קאסױ די אזוי װי אױפנעװיזעז, האט
 פארראטען פארםקעבט, האבען גיםטען

 זײער דורך סטדײק, דעם רואינירט און
 פאר־ קאטוניסטישע און אוםםעהיגקײט

 דער־ האבען זי*י אזוי װי ;פאאיטיק טײ
 אז שםוםע, אזא צו סטרײק דעם פיהרט

 צוזאמענבמד געמוזט האט סטרײק דער
 אויף ה*ט אינטערנײשאנאא די און כעץ,
 כױטגאידער טויזענדער פאראאנג־םח דעם

 פיהרערשאםט די איבערנעהמען געמוזט
 ראםעװען צו כ*טש כדי סטרײק, םון

 צוזא־ קאכװגיסטישען דעם פון עטװאס
םענבדוה

זיג־ האט — האםוניסטעז, די ״אבער
 ניט זיך האבען — אויםגעװיזעז, מאז

 פארראטען האבען זײ װאס באגנוגענט
 אנ־ האבען קאמוניסטען די סג־יײן, דעם

סקעבס. אײנםאכע װי האנדאען געהויבען
 דעם גערופען האבען זײ אײדער טאג א

 האט מיטיננ גארדעז סקװער מעדיםאן
 גע־ זיך באאד שויז אינםערנײשאנאא די

 אויף דזשאבערס ?אאוק די מיט אײניגט
 האמונים די װען נאר אגרימענט. אן

 גאר־ סהווער מעדיסאן אוים׳ן זײנעז טעז
 ערקאערוננ, דער מיט ארוים מיטינג דען
 צױ ארבײטער די שיקען װעאעז זײ אז

 דזשא־ די האבען שעפער, די אין ריגן
 חרםיז טאג נעקסטען אוים׳ן גאײך בערס

 מים סעטאען נעװאאט ניט איז ׳געהאט
 האט אינטערנײשאגאא די ױניאץ. דער

 פון סקעבערײ דער דאנק א דאריבער,
 שװעריג־ גרויסע געהאט <ןאםוניסטען, די

^ ם ײ  סעטעאמענט דעם מאכען אין ק
ט דזשאבערס. די פי

 םארגע־ דאן האט זינביאן פרעזידענט
 דזשא־ די מיט אגרימענט דעם אײענט

 די װאנט צום צוגענאגעאט און בערס
 אין םאטשקערײ זײער און ?אמוניסטען

באאף־צײטונג. זײער
 גע־ אויר האט זיגמאז םרעזידענט

 שאום־מאנעור זאגענאנטע װעגעז רעדם
 אנ־ האט ער קאמוניסטען. די םון רעס

 ״אומפאר- די עס ס״זײנעז װער געוױזעה
 ערחאעהרט, און שאום־זוכער, טײאישע״

 אינ־ די וועט קאםוניםסען די מיט אז
 קײן מאכען ניט קײנםאא טערנײשאגאא

 — קאאוקמאכער. די מיט ״שאום שאום.
 קײנמאא — טײװעא מים׳ן אבער יא,

 אונ־ ערהאעהדט זיגמאן האט — ניט״
אםאאדיםמעטנען. שטורמדיגע םער

 ער־ אויך האט זיגכמן פרעזידענט
 װעט אינטערנײשאנאא די אז קאעהרט,

 װאס זאצעץ װאהאען געזעצאיכע אז ׳זעהן
 ױנײ רער איז םאיסומעז אםשנעאסטען

 ארענכד זײז זאאעז װאהאעז די אבער אן,
 ניט און װאהלען, ױניאן רײגע איכע,

 פאאי־ א םון חאנםראאירט און דיקטירם
םארטײ. טישער

ט ^ עזי ר  װי רעדע, זיגמאנ׳ם ס
 רעד־ צװײ אגדערע די םן רעדעס די אויך
 געװא־ אפאאדירט שטארס זײנען נער^
רעז•
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פו( טשערמאן אעװענטהאא, ברודער
 ראטח״ םירמע דער םון שאי גרריסען דעם
 םאמע• האט כיװער, און• רײזםאז ׳מאן

 ײאס י רעזאאוציע, םאאגענדע די אעזעז
 נעװארען: אנגענומען אײנשםי^יג איז

 שאם דרעס און קאאוק די ״מיר,
 מיטינג א אױױ ׳יארק נױ פון טשעראײט

 בעטחאװען אין געװארען אפגעהאאטען
 טען,13 דעם יאנואר דאנערשטאנ, ראא,

:ערקאעהרען ,1927
 םרי־ אונזערע אז אנבאטראכט, ״איז
 און אםישעלס יזאטוניסטישע הערדינע

 םאר• ברוטאל האבעז נאכשלעפער זײערע
 קלאוקמא־ טויזענסע צעוזנדאיגע פיהרם

 םארניכםענ־ און טראגישען א אין כער
 נעקאסם אונז האט װעאכער סטרײק, דען

 אין דאלארס מיליאנען )ארבײט סעזאז א
 פאו־גיכ־ גיט שיער האט און װײדזשעס,

און ױניאן, אונזער טעט
 אינ- אונזער אז אנבאטראכט, ״איז

 אױפ׳ן אפרוסענדיג זיך טערנײשאנאל,
 מאכער דרעס און קלאוק די םון געשרײ

 ארײנגעמישט זיך האס יאיק, נױ םון
 בא״ איז װאס לאנע, קריטישער דער אין

 קאמוניסטען, די םון נעװאחגז שאםעז
 אינ• אונזערע םארראטען האבען װעלכע

 די• ארונטערגעזעצם האט און טערעסען
 האט און משחיתים סאמוניסטישע זע

 און לאקאלען, אונזערע רעארגאניזירט
 אינםער- די אז אנבאטראכט, ״אין

 סראוױזארי- די מיט צוזאםעץ נײשאנאל,
 האאות דער םון באארד עקזעקוטיװ שע
 האט #יארס נמ פיז לאקאלס דרעס און

n איבעמענויםעז האט זי װי גיך אזוי n 
 צו באװיזען לאגע, דער איבעד קאנטראל

 סעטעא־ nרידענשטעאענcצו קריגעז
 אסאםיאײ• באסעס אלע כייט טענטס
 טראין אינדוסםרי, סלאוס דער איז שאנס

 ׳ קאמוניםטימע םריהעדדיגע די װאס דעם
D דורך זיד האבען םיהרער סטרײק n 
 אונזע״ אלע פון אפנעזאנט שויז סטרײק

ען, װיכטיגע רע ג נ רו ^  איסיטיײ װי ם
 גאראנטי און קאנטראקטארס אװ שאן
און ארבײם, פון

 אינטער- די אז אנבאטראכט, ״איז
 עהנ״ סריגעז צו איצם טרײט נײשאנאל

 בא- די מים אױך סעטעאםענטס איכע
 גאר־ אײנשטעאעז דעם מים און סעס,
 בא־ און אונזערע מיט באציהונגען מאאע
 די אין ארבײטס־באדיננונגען די שיצעז

און שעפער,
 םאר- אלם אז אנבאטראכט, ^איז
 שע־ די איז ארבײטער די םון סרעטער

 גרויםע די נוט מיר באנרײםען פער
 יוד*ז אונזער איבערבויעז םון אויפנאבע

 אע• די םון םיהרערשאםט דער אונטער
 *וים• זײ צײט, דיזער איז טערנײשאנאל

o םארריכטען םוז נאבע n ש*־ גרױס*ז 
 סוורםייזחסיי סאסוניסטישע די ױאס דעז

r די איז׳ אנגעמאכם. האלעז u m r סריי 
סע די ױניאניזירעז םוז בײט תי  «אחא נ

 חאכען װעאכע שע#ער, ניכדױניאז פון
i דורד םאימעהרט זיד n װאס
 קאנטרא<ירט חאבען האמוניםטעז די
ױניאז; די

 ד*ם .באשאוומן, דאריבער עס ״זײ
 אתמיילגאחנ אינזער ?יארי״איכטעז מיר
 *ת• אתזצר צו מיטחילא לאיאלע איז

 לײסדױיצײנא אתזער צו ט״ױעשאנאל.
 nn*09?mr די nr *ח באארד דזשאינט
ט* די סוז יאארדס ד רצארניניויי ײיי  ל

מ זייצר אח אסי ײ נ  אינשרנוחס 1« *י
ט * *m ױניאז דצר נ םי מ ת r ס i  m* * 
- 5?א וואס ײניאנטם. מ»רד נ״ם ן י ^ מ י  ג

ewnvrms םוז m אד ^יינ ײסי  _ א
 l%n נןור ו\אס *ח פאדמײ שער
מ דעם י א מ י סיז מ י י א » ״ מ  m י*
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Nt' 9 מיר *  •n n  tmtmttj 
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m■♦•/״  i«  iimu m  mviv ׳נ׳י׳י
n'vu 1*אונ I  »rvi n n «  na hm•,*

מ IWM «ײ»| סיר ווײ< ,0ר״ מ יי
urn mניט װעט ל״נער ״ m  I pm 

ivy יוי ח״וד ס׳איז* tt1״ 110 B9iי m 
m 310 איז רענ׳וען i n1103 1<ײט*> 
mi נני־י na אין i n נסדט. יװיאן 

Dim• 11 נעסוגען זיך ,iyv’ovט011 0א> 
 11V** |0»ער« ײ|0 10 נמוױיזעז, »»נט

n 0 ײנ<רi«p 1 זיט t»< ײז 3 wין 
 «ײ| 1יHH0 0 ננ1«110נ ארנײטער דעך

 •91 10«עח דער iv מיר ײא־׳טען יונ-א;,
:זאנט

 אײנער זיין iv ״כח ניט ניזט דו —
 װידעו״ דער פון טרענער נאגער די ,ון י

!ױנייין אױסנענויטע
־i 0>|1<3״p חסט פרייד אוגזער *ו

 ?יינער װײי נענרינט, ניט ^אנעם ענ
 אייגער יעדמר ברייננע). ניט זײ ״ען
nc חאט נס»סטע די m ר׳ד רײגעם 

 IT ממננ10נ 1ארנייטע דער א-ן ?»רד
, pa .יאנד

עגין. עיסי «ום א־צט
 י1 ײ*ר1 ם0וו 11א0כ עסזעקוטיװ די

 *i”0 סט,0 אין איז ז• ײאס װאכען, *אר
 |1א ovo’Ofp איהרע via נעארדענט

 1V תר׳נגאנמז יי אויסנעסיינעז האט
 *iao יfia »1 1 נאארד דדשאינט דעם

 י0earpipiipj.|» 1 אידייעע איינינטע
n װאס חאד־םעם, חױוט o .n yrrw  a

a; ייי׳ יט,0ענטח 1באאר עחזעיויטיװ 
TfT”l |10 ים11 ־ :םאאנט װי נען n n 

 ׳*O0P פינאנם קאמיטע, סאנ קאטיטע.
 ?אסיטע 1׳aa ,vo'aup נרױוענס טע,
 P0׳oaP יעדע סאכײםע. רעליעף »ח

 ױיכטינע pa נױםינע 1זעה טוט זיך פאר
 פאי׳' כעםםעו pa װא< צים — ארנייט
i ראהאי* n  iap pa אינטעמיימאנאצ 

אצנעמיין. אין
<«|11 ארטיהעצ נאזונדערן a אין

 װיכםיג־ די נאהאנדצען נר״טער מ־ר
 ■’D0P 1יעדע פזן ארנייט דער פון י,ייט

כאזונדער. טע
pa דערגיאנטע אויבען די Dyp’oaP 
■ערזא* פאצנ/וגד• די פארטראטען ז״גען
 :תאםיטע רענוציײפאן און רוצס )1 נען:

 ײי־ באראנאמ, האם*ו, םייגבערנ, בדודער
 ״O0P סאנ )ii. 2׳v״ip עי<יס אין ד־ן
 ‘pao גאצספטיין, ארזיצער, פריד, : טע

 • '01PMPO )3 ;א^רםאדב. און •עט״ן
'0ח דינענ׳פטײן, ידו״,8יא :יזאכדטע
.naiie׳ סעם און ס׳יער׳פט״ן דאװיץ,

פד ,'1נערציגע : קאט־טע נריװענס )4
 א«יעצ )6 נעיפ. איז יואטמ סםיטה, פער,

םארמצ־ נארניס, םײנ׳שטיין, :קאםיטע
 םינאגס )6 װ״םכצאט. און rirna םיזי,

,taoJKii ראזין, נאדאנאװ, :קאטיטע
 ־0רעציעוי־ק )7 ראםענבערג, פרימזאן,

 ם״ננערנ. און rap צוקערסאן, םיטע:
■ippiv :דעאענאטען באארר דדפאינט

 נעכחעאסין קאסצאן, ינםקי,1סו מאן,
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V2 מעגייכ- קײן טיר ח^נען ^צט
itrtJ סי״ « ח^נען צו

pur ,u<t דזשעגעראי א ^§:ערערט 
אורזא־ וארשידענע סיסימ•

Iff דעד פון געװ^רען
w Pdws Mft עמזעסוטױױ איגקער 

חאא אוגזעד סון נ**דד  ה*- צו ̂ל
t  m|«« .װיפיר םיטינגען

T i ט ד . נ ן  און וןיעאירט גערעדט, ח
'* זאיען טיר ארום1ו באווײזען וחגירט

t  |ttfn ע־ איץ איז םיטינג, קאי9י;
fjm ר  דארפען םיר ״גײן, עגטטער חן
f" p ד. ל*קאי ג טי  םורא הויפט די סי

I tn ti  v n דער װעט חליאח ט^סער
 טיגײשאנס9נ טארלאגנען מיטינג

 װען און א^סערט. סאר עאעששאנס און
T i יט איז עס דאס באװײזען זײ ואעג: 
n ד«ס און דערפאר, ™זאכען קײן 

t« ציטערעז, אזוי :יט דערפאר דטדמען 
 סאר זײ פאעגען חיה׳יאך jronf וױ

o n ,אן םאר האבען מודא ציטערען 
̂ן,  :גע׳טעגה׳ט איץ זײ ח*בען עאעיןש

 צו — רופען זײ כדר וועאען Dili״
 אט נװאידעןד׳ מאכען און טוסיען

 אור־ גרונד די געװען איז נרידער, דאס,
n i t עקזעקוטיױ רינקע אײערע װאדום 

 ;יט טיטי;;ען יאסאי קײן חאט טרד9נ
 באװײזעז, םי*עג איך װען און גערופען.

 בארעכ־ זײנען מעכיבערס נזעךעii דאס
 טען דאס םיטינג, אאקאא א צו טיגט
 ד.א־ זײ פארװאס דערצעהיען שױן עחנג
 װאכעז, צװאנצע טסגעסטרײקט נען

 פראנען אויפנעםען דארפעז to דאס
 זײ:עז װעיכע מעסכערס, nvrjii סױס

 עק־ די םאר און זײ פאר אמנענשנױטע
 דאר־ מיר יאקאל, אונזער םאר דסטעמ

 װאם אױפקלערען פזןסגעיס אונוערע פען
 אויסמונטעיז, אניסעא זײ זיך, םוס ר$י

ן נױר  איז באהאיטען גארגיט דא׳־̂פ
in n i io — זאגען, זײ איך סאעג 

̂וטען ^ טנעו־ איז  עאעקשאז פון ש
 דער און אוינען, די פאר נעשטאנען זײ

 ״נײן, גרויסער א געװעז איז מגססער
̂וקאר סײן וועיען סײי ניט םיטעגען א

. ך מ מ
 װ^ס ברידער, כא;ריף, א איהד חאט

o n אײך,׳נאכדעם םאר געםײנט חטט 
 צװאנצי: ^•נעסםרײסט ח*ט ^חד וױ

כען,  םא׳״הו:־ פידארימט, :עבאיםגז ו̂ו
 קינדער, און פרויען אײעחן סים גערם

 םארמע־ ביסעא אעצטע דאס סווראאדען
 צוגעהא<טז;ז קױם האט איחר װאס גען,
 געהאט ניט קרעםטעז, אײערע v*ל סיט

 אגצי־ אזױ װײטער כחות סײן מעחר
̂וט *איתר נעחן.  א האבעז באדארפט ה

̂ורט א ׳דם9װ סוםיגעס ר װעלכעס װ  ̂ז
 ארויס־ אײך אויפזועקעז, טכיסעא »דד

 ערפארונגע?, ביטערע די סון רײסען
Ofii דורכנעאעבט. ווטם נ*ר האט איחד 

רגער״ אינסע די קוכמן  װאי־ און ״פאר̂ז
 פאד־ און ב^כםיגונג אײער צודיס סען

 געװאלד םוםאער, אלם אײך שרױען
 די װען איצט, היצקזנפ. און סאמד
ב ס  זײ, פיז אפגעקזןרט זיך האבעז רס9מ
 םעז דאס קעפ גרױסע די זיך כאסען
 מיט-ננ ״גאמינײשאך א חאבען דיח•

 אז ,פ^־בערײטען׳״ דארף סען אח
*ffrpn. ע־ םעז האט • שװער אזױ; 

 מיטיג;, נאםינײשאן דעם פאד ארבײט
in נאך און im o אידיאט- ^ םאר 

 בא־ האט עס דאס חדאאוציע, שמר
 האט מען ביז ״טענ אכט נעסען דארסט

 בא־ צװײ־דאזעז דעם פון געח*רם מפעס
מיטיננ. נאמיגײשאן זוכטען
געביטען. אבעד זיך האם צײט די

 אנדעי אץ איבער איצם אענען םיר
 אויפ־ האבען מעסבערס די ערשײגוגג.

 װאם דערזעהן םאנגעז און געװאכם
 מעמבערס די זײ. ארום ?יך םום מס

 קאנסטדוהטיװע-פ, otfay סארלאנגען
 טוז ױניאן די און םמשות׳דיגעס, עפעס
j געבען t איז — דעם אייף ענטפער 

 :אך װעט אוך געגעבען האט ױניאן די
געבעז״

o מים n אונ־ האט זעען, אין אאעם
 די באארד עקזעסוםיװ צייטוױיאמע זאד

אײנשטי־ האט און אויסגפגוסעז פראג*

pm בראנזװיל פוז דרעססאכער און
ם א קז ר ע ט פ ױ 1 א

 אין ױניאן דרעסםאכער און קיסוק דער p• »סיס אסיציעלער דער
םט. םעקכמן 219 לײסעאום, יײכאר דעם אק וױדער ra גראמוױל,
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 יעטאנדי עטװאס דאס באשיאסען מיג
 אונזע״ פאי־ װערען געטאן מח האםטעס

מעםבערס. רע
 דעי אין שריט ערשטער דער און

 די געװאיעז. געמאכט איז הינזיכט
 באש"א- האט באארד עסז. צײטװײאינע

 רוםען סיר מוזען צוערשט דאס סען
 גאך און פיטינ:, םעסבער דזשענעראל א
 גע״ באשלאסען איז באראטונג סורצער א

 מעם״ דזשענעראל א רופען צו װארען
 דעם דאגערשטאג, אויןי מיטיגג בער
 725 האי, בדײ^ט אין יאגואר, טען27
ארבײט. דער נאך באלד עוױענױ, טע6

זאגען, צו אײך איבעריג איז עס
 סײ דאזיגער דעד באדײטוננ א פאר װא-ס
 רעם עו אײך. פאר האכען װעט טינג

 פרא־ די זײן אנװעזענד װערען םיטיגג
 אי;־ ,אוגזע־ פון פיהרער סינענטסטע

 iysi־r, מיטינ; דעם בײ טערכײשאנאי.
̂עה איבער צוזאמענרײדען זיך םיר  אי

 און פארגעיזוכי£ז. איצט ביז איז װאס'
 פייעס. איז ברידער, מײ;ע פארגעקוםען,

 טאן צו האבען אויך װעט מיטיגג דער
 גרגע ׳צטארק זײגען װעיכע פ^אגעז מיט

 ט-ז יאקאר אונזער לאקאי. אונזער
 פעסט<ן א אױף װערעז אװעקגעשטעלט

 :יט טאר װאס םוגדאמענט, א באדען.
 הא־ טוז יאקאל דער װאקעלדיג. זײן
 כיסשורד עפעם טאן צו כח דעם בען

 טאד עס צזעפבערס. אונזערע פאר דיגעס
 יא־ אויב צװײפעי דער זײן גיט םעהר

 םעט־ זײגע םאר עטװאס טאן קאן 3 קאל
 געװעז מענייך נאד איז דאט בערס.

 צו־ געװען זײנעז כחות אוגזערע װען
 *,.“דא מיטינ: דער צוריסען. און טילט

 ‘ פאראײגינט קאר1<יל דעם אװעקשטערען
ת געגען  פון און דיױפען פון שונאים א

אינעװײני:.
 אלעם דאס װעט בדידער, איד,ר, װען

 ;,*P דאס זיכער םיר זײנען :עדענקען,
 זיך האבען װעלכע אײך, פוץ אײנער

 אינטערגיישא־ דער םים רעדדטיסטרידט
 צו א;װעזע:ד פארפעלען ניט װע־ט גאל,-

 דזשע־ אויבען-דערםאנטען דעם בײ זײן
םיםינ:. מעםבער נעראי

 צו װאס ניט זיכער זיך ־־.אבען םיר
 רעדז^יסטרײ־ דעם איבער באקיאגען

 אוג־ פאר מעםבערס אוגזערע פון שאז
 או:־ םיז מאיאריטעט א לאקאי. זער

 רע־ שוין זיך האבען םזגםבערס זערע
 אינטערגײשא־ דער םיט דזשיסםרירט

 װאו שעפער, שגײדער גרעסטע די נאל.
 םעםבערם אונזעדע פון מאיאדיטעט די

 רעדזשיסט- שויז זיך האבען ארבײטעז,
 גע־ נ^ך ם^רט ןבער איז עס רירט.

 זיד האגעז װ^ס צאהל, קלײגע א באיבען
 ד־ איז אײך רעדןשיטטריט. נישט :אך
 איג־ דער פון באשלוס דער באגןאגט כער

 דאס איז, באשלוס דער טערנײשאגאל.
 קע־ נאי ויך םען וועט רעדזשיסטרידען

 אלע די פעברואר. טען1 דעם ביז נעז
 רעךזשיטטדירען גיט זיך װעל^ן וועאכע

a ביז n װע־ טאג, אויבעגדערטאנטעז 
 “לא דעם איז ארײנקוםעז דארפען יען

 או? מעםבערס ;ײע ארס ױניאן ?א<
 געלד װיפיא אײנצאהלען דארשעז וועלען

 נעםען צו באשײטען װעם לאחאל דער
םעמבעױ. נײעם א םרן געאד אײנטריטס

 אויםמערמזאםקײט אייער ציה איך
 םאר־ ניט ד*ס זאלט איהר און חגם צו

 פארפיהרט, ׳ װערען אדער נאכלעסיגעז,
;ײטראל. שטעהן דעדזוײא זאאם איהר

 אײנרעדען, דאס אײך װילען װאס די
 איז אומםאראנטװארטליכע פשוט זײנעז

 םאר־ מאל איבעריג אן אייך פרובירען
 אויפ־ אײן ברידעד, נעדענקט, פיהרען.

 אוז שטארקע א האבעז צו דא איז װעג
יע־ :איז יאס און — ױני$ץ געזונםע

 אינטערנײ״ דער טיט זיך דזשיסטרירט
 א-הר זא;ט דעם םיט און ױניאץ שאנאל
 א האבען וױלט א*הר דאם װארט אײער

ױני^ז• כיאכער ק^אוק מעכטינע
רובין, דוד

סעקדעטעי, צײשוױיליגער

 ־די אנםיוײןעלם זיר ה»ס עם װי איהר, וזײסם
 אמעריקא! איז ב*װענוננ *רבײטער אירימע

>orjr ♦ד porryj אינטערנײמאנאי דער םון 
 דר. no .1*יױנ װארגערם נארםענט יײרים
T*t סים וועם איהר אוז יעוױז, יחויס

ע די מ די ר אי טו ל ט רי ג  א
אן ר א ב ש) ( םאםײעשי דדר
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 דעם פארראטען האט װעד
? םטרײק קלאוקמאכער

— רעדאקטארי װערטעד
 האבען סטרײק יעצטיגען דעם אין

 דעי םימ געסקעבט מאכער סאאוק די
 וױיל םייהרער, סטז־ײס די סון צושטישוננ

 נעסע־ אין געארבײט האבען אלע כמעט
 אין ! קאגטראקטארס םון יטעפער טעלטע

 סטרײק די האבען סטריײן יעצטען דעם
 אײנעש יעדען םיט געסעטעלט פיחדערס

האנט. אוגטער׳ן נעקוםען נאר איז װאש
 געסעטעיט האט טען בײשפיא, צום
 אין האט מען װאס תאנטראקטארס, מיט

 ארגײםען זײ אז געװאוסט, םאראויס
 אלעס דזשאבערס. געסעטעלטע :יט פאר
 םעטי^עענט א פאר אפריקאנט דער װאס
 איז ער אז איז, זאגען געדארפט האט

 טראץ כיאנופעהטשורער״, ״א געװארען
 צו אז פארשטײן, קען יעדער װאס דעם

 סאנופעק־ האנסראהטערלאך םון װערען
:אבט. איבער װי מע־זד נעטט טשורער

 טויזענט 16 די םון טױזענט, 14 און
 געשילט באלד זײנען װאם ארבײטער

 ארום אזוי האבען ארבײטען, געװאיען
 או:־ םון צושטימונג די םיט נעסלןעבט

םיהרער. געװעזענע זערע
גע־ נעגוםען :יט איז שטעלונג ?יין

!סקעבערײ די סטאפען צו װארען
 לעצטע די אר6 אז וױיסען, םיד

 םון איבערםלוס אן פאראן איז יאהר פאר
 די צוליב םרײד קיאוק איז .ארבײטער

 םאל די אין ספעציעל סטיילס. יײכטע
 און לייכט, זעהר ארבײט די איז סיזאנס

 װײגינער סך א מיט אויסיןוםען קעז מעז
סיזאגס. פפרינג די איז יוױ ארבייטער,
 אונזערע פון העלםט אײן װי מעהר

 דעם םון צייט אין האבען יןלאוקמאכער
 שע־ געסעטעלטע איז געארבײט סטרייס

 דןןם פאד אדבייט צוצעשטעלם און אער
 נאך און מארהעט. יארקער נױ גאנצעז

 פארפיה־ אונזערע האבעז םאדראט אזא
 סלאוה״ די אײגרײדען געװאלט נאך רער

 אםיםערס״ *נעװעזענע די אז טאכעד,
 דאם סטריײ}. דעם געשטערם זײ האבעז

 האט קײנער ליגען! געטײנער א איז
 האנען אלײן זײ נאר געשםערט, ניט זײ

באלעבאטיש, די פאר געםאכט םעגלאך
 נאך יאגען דארםען ניט זיד זאאען זיי »ז

םעטלמענט. קײז
שע־ נעסעטעלטע די װעגען איז דאש

 ־י םיט זיך הערט װאס איז •ער.
 פיהעט די האט סקעבס^ סתם םילע

 םלןעב אז טאז״עפעס, געזעהן קאםיטע
װערען? אפנעסטאפט זאל ארבײם
אוים־ יןאמיטע׳ס פיסעט די !ניין

 גע־ איז סטרײק לעצטען דעם איז גאבע
 סטרײ״ מיט האלס די אין זיין צו װעזעז
אײנעם, יעדעז היטעז צו און חעדס

 רײדעז קענען גיט זאל סטרײקער דער אז
 פון אויםנאבע די אגדערען. אז צו םריי
 זעהץ, צו ׳געוועז איז קאםיטע פי?עט דער

 םאלשען יעדען גוטהײםעז זאל מען אז
 געבראכט אונז האט מעז וואס באריכט

 אױם- — הויפט און — צװײטע די און
 געװעזעז, איז ״פיקעמס׳* די םון נאבע

 פרע־ ניט פראגעז ה״ז זאל קיײער אז
 א:״ יא זיך האט איעער אז און גען^.

 םרא־ א געפדעגט און מוט םיט גענוםען
 ■אד א אויםגעװאקסען באיצד איז נע,

 באלד איהם האט םעז און ״באיעס״״
 שםעלען «דער ןדײדעז אוומקנעזעצפ.

 געװאדעז ערילויבט נאר איז םראגעם
אס ם,'וו  ער אז׳ געװאוסט האט םען חנ

 איז אנדעחןן קײז יאט״ ״אײגעגער אז
 אזיב איז !בעירעזעז ערמיבט ניט עם

 נע״ יע ה^ט ה^אוקמאכער די מון אײנער
 אז געװען V* עפעס, םרעגעז צו וואגמ

nw זײז צו וועח אח *ו־ na! די 
ד, ע מ *  בא־ נעקראגען האבען ואם1 \

חו מיז צאחלט ת  םארהארעוועטע אונ
ט זאל םען זעחז צו דא<ארם,  ־PPD ני

 יד אין ijmmw זײנעז אפעז, ?ױ1 בען
 ״יא־ די אט און יואטשען״.^ *צו חאיט
״ ן  אז ״נעוואטשט״ אזוי חאבען מ

ם זיד עז5זא ק<אוס«וכער די  סע• ני
" באוחנגען י%םד נען  םימענעז. די ב

 קיאוקםא״ א געזעחעז האט םען נאר ױ1
# מ tm װאס מי ם ני ^ י  מעד*, פײו ז

m ײכם  אמ מראנ^ n פו־עגען *מ** גי
p׳ i r  i f ^קײן ביי נאזעסען נים קימםא 
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 i קלײניגקײטען. אנדעלע אדער שױרטם,
 דאס האט דורכשניט אין אז םײגט, דאס

 װאך! א דאלאר 40 העכער באטראםעז
 קריגט ער אז ׳דאס האט געחײסען און
באצאהלט... ניט

געװײגילא־ די מיט געװעזמן איז דאס
 זײנען װאס ,”םײמיקעס און ״רענה כע

 אדבײם די *טאז צו םעהיג נעװען ניט
 די אז ׳יעצט קאםיטע. פיהעט די פון

 אזא געקראגען האבען פאיל״ ענד ״רענק
 די חאבען וױפיל געהאלט, ״;ישטיגען״

 זײעײ װאט געקראגעז, בויאנעס ריכטיגע
 גא:ץ אז זײן, געזאלט האט אויםגאבע

בען? סק?ד ניט זאל ברוהלין און יאיק נױ
 םאר־ צו אניטטאט געזאנט, װי איז,

 נעזעםען זײ זײנען סקעבעדײ, די היםען
 סטרײ־ n ״;עװאטשט״ און האלס די אין

 אגנעצײגט האט מעז אז און לעיס.
 גע־ ענטםער דער איז סלעבט, מזגן װאו
 איז עסי װי און וױיסעז״/ ״מיר אז װען,

 ניט װען געװאוסט. זײ האבען ׳זער,ן צי
 אםע׳ אזא אנגעגאנגען געװען ניט װאילט

 װאו בילדיגג, דעם אין !סיזעבערײ :ע
 12 םאראן זײנען ארבײטען, דארןן איך

 מען האט 12 די םון 9 אין ״שעםער.
 צאהל די און סהעבס, םיט נעארבײט

 דערגרײכט האט בילדינג דעם אין סקעבס
 םילאדעלםיער גאנץ װי םיל אזוי כאלד

 אבעד צוזאטעננענוםען. קלאוקמאכער
 אויױ אוםגעקולט ניט זיך האט קײנער

 האט קאטיטע פיקעט די און !דעם
 דאלאר טויזענט 10 װי םעהר נעקאסט

װאך. יעדע
נעדארםט האט םען צי :זיך •םרענט

 װי םעהר קאסטעץ זאל עס סםרײק אזא
 גע־ מעז האט צי ראלאר? מייליאז 3

 לײ־ און הונגער םאראורזאכעץ דארםט
 םאםי־ טויזענדער צעהנדליגער םין דעז

? יליעם
בארובאוױטש האט דעם אױ* אט

 בײ ענטםעד םאלנענדען דעם געגעבען
 האל: װעבספער איז טיטיננ .טשעדטאן א

 האט ער װאס זוערטער די זײגען דאס
ניט גאר זאלעז מיר ״אפי^ו נעזאגט:
 אויך עס איז סטדײס, דעם איז געװינען

 םיר האבעז 19T6 זינט װײל געוױנם, א
 זיינען עס סטרײסס. קײז נע^אט ניט

 סטא־ א און סטאפעדדטעס, געװעזן בלויז
 דער־ סטרײה. הײן ניט איז םעדזש

 אפגעװאוינט שוין זיך איהר האט פאר
^ מעז אז און סטײיהען, סון ײ ר ט  ם׳;י ם

תאמםלוסטינקײט״. די מעז פארלירט
 אוינ איז װערטער, זײנע זײנען דאס

 װעלען םילײכט םעהר, ניט געדענסט ער
 דעי־ דאס נאדדס״ ״באדי זײנע איהם

 זײנען װאם קלאוקמאכער, די טאנען.
 זיך ה^כען געװעזעז, מיטינג יעגעם בײ

 אין אײנגעסריצט גוט *ועדטער זײנע
 םארנע- ניט סײנמאל װעלעז זײ איז האפ
 סטרײ• נערוםען זײ האמ מען אז כען,
 סאטפ־ די פארגעסעז צו ניט אום העז

!...לוםטינלזײט
 עסא־ םאר גאר םטרײסעז ארבײםער

 ?ײנםאל אבער םארבעסערוננען, נאמישע
 די פאר קאםםלוסטיגסײם. פאר ניט

 פיה־ א געװעז דאפ איז שארלאטאנעם
 איז חלאוסםאכער די םאר אבער :יק,
!אוםנליש גרעסטער דער נעװעזעץ דאס

 אויםצ'־ יאהר 40 גענוסען האט עס
 סלאױד םעכםיגע און גרויטע אזא בויען

 געװעזען איז עס װעלכע יוגי*;, מאכער
 אר־ אםעריסאנער n םון שטאלץ דער

 עס האט זײ און באװעגונג. בײטער
צושטערען צו יאהר אײז נענומען בלויז

 *ײן ניט וויאס נעגײדע, גרויסע די
 געװא׳» געבראכט איז הרבן םעגשליכער

 געווען איז דאס אויםצובויען. חגז
 נאר זײ. פון םארראט גרעסטער דער

 םארטרײבען זײ װעלען קלאיקמאכער די
 אױך און ױגיאז, סלאוקמאכער, די פון
 ארבײטער אמערילןאגער גאגצער דער םון

 װעלען יעסט א אױןי װי באװעגוינג.
 גיט זײנעז זײ קוסעןך־װײל זײ אויףי מיר

!יעםט א מעהר
גרוס, םיט •

#ב ר א ם ד ל א ג ס.
 געװעזענער ,2 ל. מעמבער

.1406 לעדזא^ער יעצטיגער ,9123

כײ פארדאםפ 89 לאקאל פון ״פראנרעסױוע״
םיטינג איינענעם זייער

 נרופע ״פדאגרעסיװע״ זאגענאנטע א
 גערױ לאנג ניט אט3 89 לאקאל םון
 איטאליעני־ דער םון םיטגלידער די פען

 צו ױניאן טאכער װײסט און דרעס שער
 עװ. דריטע 42 אין סיטינג, א צו קוםען

 דעם פון האנדלונג דער איבער םשפטז צו
 אין יאקאל, דעם פון באארד עקזעקוסיװ

 פין האנדיונג דער װענען הויפמזעבליך
 לויט װעלכער םעקרעטאר, :ענעראל זײער
 צו װאגען ניט י׳װעט צירקולאר, זײער
לאקאל״. פון מיטגלידער די פאר קוםען

 אװענט אין אזײגער 6 אױם שוין
טי:; טלײגער דער אנגעפילט זיך האמ  מי
 לאײ. םון פױטגלידעד אקטױוע םיט האל
 רוף. דעם געענטפערט האבען װעלבע ,89

 דעױ אגטאניני, לואידזשי ברודער װען
 אדײנגע־ איז ,89 לאקאל פון פע^רעטער

 גע־ אויםגענומען ער איז האל, איז סומען
 אפלאדיסמענסן. שטורטדיגע טיט װארען

 פין איניציאטארס די םון קײנעד װי אזוי
 צי נײגעריג געװען ניט זיעען םיטיגנ
 אויפ:ע״טטא:ען איז סיטיננ, יעם עפענעז

 דא־ די גערופען האט און אײאנדאלי בר.
 פרא־ ג. ארדנוננ. צו םארזאםלוננ זיגע

 איײ־ זײנען איאװינא ס. און װידענטי
 טשערמאן געװארען ערװעהלט שטימיג

סעקרעטאר. און
מ•־ פון אײנדופער די װי אזוי און

 צוריקנעהאל־ אלץ נאך זיר האבען טיגג
 צװעק דעם אפען ארויסז^גען ן%ם טען
 בדורער אויםגעשטאנעז איז םיטיננ, פון

:ערקלעוזדט האט און אנטאניני
 :ע־ ניט םיטינ; דיזען צו װאל׳ט ״א־ך

 אײי־ געװען ניט װאלט איך װען הומעז,
 דעם דורך געטשאלענדזשט און ;עלאדעז

 געװעז ניט קײנמאל ביז איך צירקולאד.
 זאגעגאנטע די פון מיטינגען קײנע צו

 רזײנט דא בין איך אבער ״פראגרעסיװע״,
 דאס אײך, באװײזען צו געהוטען

 איר־ צו רעדעז צו ניט מורא הײן האב
 *ױ אונזע• םון מעמבער װעלכען גענד
ײן און ניאז,  דאס איבערצײגען צו אויך א

 או:־ םארראטען האט זיגםאן פרעז. :יט
 בא־ קאמוניססען די װי ארבײטער, זערע

 קא־ די — אלײן זײ טאקע :אר הויפסען,
 פאררע־ די געװען זײנען — מוניסטעז

 זײ־ פאי געארבײיט האבען װעלכע טער,
 פא^ נימ און אינטערעסעז, איעענע ערע

ארבײטער. די םון אינטערעסען די
 באי־יהמען צו אויסעז ניט ביז ״איד

 איבער־ און לאיאליטעט םײז װענעז זיך
 האב איך ארבײטער. די צו געבענהײם

 אפ־ צו בעסט םײן :עטאז אימער אבער
 מיטגלי־ די פון איגטערעסען די היטען

 איבער״ ביז איך ןיא ,89 ילאקאל םיז דער
אנטזא־ ניט מיר װעלעז זײ דאס צײגט,

 נא־ זײער אין רעדען צו רעכט דאם גען
 רי אין :עםען צו אנטײל אדער מען,

 אנגע־ ױניאן זײערע איבער ליססוסיעס
 אנגויהרן װילט איהר אויב לעגענהײטען.

 אנ־ דער איבער דיסקוסיע געלאסענע א
 מײן אויך איז דאה װי געלענענהײט,

 װאו אנצואװײזען גרײט איך בין װאונש,
 םארעטערםון אמת׳ע די זיך געפינען עס
 געםי־ עס װאו און מאסען, אדבײטער די

 בא־ אויםיריכטיגע און לאיאלע די זיך נען
אינטערעסען״. אדנײטער די פון יציצעד
 םארשטעלט קאמוניסטען, עםליכע די

 הא־ ״פדאנרעסיװע״, נאמען דעש אונטער
 אוי̂ו םאילארעז װי נעםיהלט זיך בען

 גע־ האבען און טיטיננ, אײגענעם זײער
 איז װעלכער לאקא, פרענק דודך רעדט

 װעל־ ,89 לאקאל םון מיטגליד קײז ני-ט
 אנהענ־ זײנע אויםגעםאדערט האט כער
 דע־ רום. מיטינג דעם פארלאזען צו גער

 אפגע־ צײטװײלינ דאן זיך האט מיטיננ
 פארטנעזעצט שםעטער איז און שטעלט,
 ארבײטער איטאליענישעז אין געװארען
 בלױז סטריט. טע14 איסט 231 צענטער,

 אײני• מיט ,89 לאקאל פון מיטנלידער 7
 די אין געבליבעז זײנען אוטסײרערס גע

עװענױ. דריטע 42 אין ׳רום טיטינג
̂ען  םארטגעזעצט איז מיטינג דער ו

 ארכײטעי איסאליעגישען אין געװאדען
 רע־ א געװארען אגגעגומען איז צענטער,
 געזאגט, װערט עס ־וועלכער אין זאלוציע,

 ךי אונטערשטיצען מיטגלידער די אז
 איצמײ דעם איז 89 יאקאל פון שטעלונ:

 אנגע־ איצט װערט װעלכער האביף געז
 ױגיאן אינטעימגשאנאל דעי םון פיהרט

 כא״ דעם םון ױניאן די ארויםפיהרעז צו
 איז זי װעלכען אין צושטאנד אטישען

 געבען צו און געװארען, ארײננעװארםען
 אמת׳ע פון אדפיניסטראציע אן איהר

 םארדכערען צו און ײניאניסטעז, טרײד
 םונ׳ם אונאפחענגיקײם און גאגצהײט די

 םון לאקאל, דרעסמאכער איטאליענישען
 אוט־ םון אײנםלוס םארניכטענדעז דעם

?לילעס. פאליטישע סײד

 אין טעטיגקײט עדױרדישאנאל
פילאדעלסיע

̂סמאכער די צו סל
).10 ל#>קאצ (םיטנציד לעװין ליב יהודה םון

 םיהרען זיך צ$זעז הצאוקםאכער, ײעםםו, נןוך לאננ װי
 :נױט און הוננער דיין איז עוצדינ זיינען ײאס רי םיז
 םארשירען זיי נאר וועסטו באינחןר, א װי ניך, יצאגג װ

נויטן זיכערע א צו םיהרעז װאס ווענען אויוי

 נעליטען, נעבלום־נט, נענת ניט דען צי
 ? פארםיהרט דיר האבען זײ אז איבערצוצײנען, זיר
 אויםנעגיטען, חאםט n װאס אפנעםער. נײע די אז

! ? רואינירט ױניאן דײן און — םארראנמז דיר האבען

 שװײגמן, און סוקעז קלאוסםאכער, וועםטו נאר לאננ װי
tm w חענט. םארציעםע סיט פאתצױוערט ווי 

 אינטרינען, סאמוניםםישן די צאזעז וועטטו נאר, צאננ ווי
י אונטעתראנעז  נעבוים סעסטונכ ו

 !חענט דײנע םון כח »ח חאר׳ו דיין פון בצוט םיס׳ן
ױם j פעםטונג דײן חאסטו «ב ^ 'b יאוזחןן, םיצע 

 סריג אח פריחנז פאר יוגיאז כמבטינע א
 נעװארע). באצאכערט «*יז װאם םעםםוגנ דיין טארטיידינ

ם םון'א ם 1 אינםרינ און פאתיכטונג םים אבתםמ וואם «

 נעםריי* א םוטער א וױ הענט, אויםנעשטרעשםע םיט
 זיז*. צו דיר רופם אוז ייגיאו איגטערגזשאסיצ דייז שטעחט
 ניי^ ײ שיצכ»ג וי ,נוװיײרים״ ןא <ון אנםיייי

י1ײ  ניר! םאטען«י«י דײן זו צוריש זיד «
ן דיר װןט זי מ מ tm אייד ומם tm מו w m 

מ,סםאים״ שלײזן גיזםו זינ• 1« ייי
ט י רנ ח אי ט ם א ה ^ fTPft ת  Ill'll

 װאס נאד האט טאסט' דזש. א.
 אי־ קורס ערםאלגרײכען אן פאיענדיגס

 צױױליזאציע״ פון געשיכטע ״די בער
 םילאדעל״ אין כיעפבערס אונזערע פאר
 נעװארען נאכגעפאלנט איז דאס םיא.
 ליםערא״ עננלישע ״די איבער לורס א פון

 מיטװאד יעדן קערליז, ראבערט פון טור״
 איג־ אדבײטער אין אזײגער, 8 אװענט,

סטיטוט.
 םון באדײטונג און װיכטיגקײט די

 װע״ איבערגעשעצט ניט סען ליטעראטור
 א•״ אן איז ליטעראטור די װײל רען,

״ קענען צו ילעבעז. דעם םון שפיגלוננ  אי
 <י• פון שאמונגען די געהעריג װי שעצען

 ?ענען צו איז קינסטלער, טערארישע
 % אי״ די זעלבסט. לעבען דעם אישעצען

 \ יא״ םארגאנגענע םון םיהרונגען און דעע
 איבערגע• דײטליר און יןלאר װערען רען

 פאר• די םון ליטעראטור דער אין נעבען
 וחנט קורס דיזען אין פעריאדען. שידענע
 *יבער איבערבליק אן װערעז געמאכט

 עמ״ דצר אין געשריבען װערק, קונסט די
 וחןט לעקטשורער דער שפראך. לישער

ך סון שעהגקײט די אונטערשטרײכען  י
 י אגנד וחנט און באזונדער, װערק דער

 ארויסצוקרי• םעחיגסײט אײער ײיסלעז
 בשעת״איחד םארגעניגען מעהר װאס נען

 זײ קענען צו אויד ײי יוערח< די לײענט
 ות־• דיסקוסיעס דיזע אישאצעז. ריכטיג

 אכט םיטײאד, יעדעז שטאטפינדען לען
̂  ארבײטער־אמ• אין אווענט, איז אזײגער

\ סטיטוט.
 ערפאלנייד געוחנן איז סאםימע די

 אויסנעצײממטמ אנמםעאען אין
*. אין לעחרער  ומחנסי איעמם עמל̂י
 T עננלא• ן%א אבהיאסעז איצט םיחרט

 אין 07̂ םרייםא^ חנן
 יאמאל םיו חעמװארמערס

 חנם.זעלבזנן םםריט. טזנ10
זייז פארטזעצען טארלי •ראםעסאר זחנט
ר שורט מ _ ארגײצמר אי
nm JBO י«יזאל «ז אפים
1 RUB R8K״WIT מי קידס * 4מעםן

איו
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(עיצעחלוע)

 אויפנע־ חיינט םען האט טא■ •;א
 שעח. » םים םריחער ארבײטען הערט

v עלטערער »ן ב<״, דער i m, « ריי־ 
 אלם זיהן וועםענם הוט־פאבריסאנט, נער

 איגנאנצען כםעם שוין פיחרען שותפים
ר וי *ינעשטעצט האט נעשעםם, ו»ם  א

 םיט משאך ארבייםער די נעסײלט בײט,
 אחיים געדח זיי נעחײסען אח נראנםען,

 אױך זײ זאצען םריהער: שעח א טמי
ם ער אז װיסען, ט מאנ ויין חווונח ח״ג

סיזיגיק.
ת׳ בעל דעם סאיר,  שװאנער, א הני

h ,גיט אוז ׳טליסיעו די חאלט װאם איד 
d נים זאל מען אכםוננ w כ־  אחי
ax טראנען e  nc, את װייב װעםענם 
 אלטעד דער אין נאך זיינען קינדער

 אוים־ אן שאפ אין אום זיך דרעהט הײם,
 האנט. אין שלי׳םלען די םיט נעפוצטער,

»r שניי, או) טעבטער שװאנער׳ם חום 
 זיך שאפ אין נעסומען זי־נען װעלכע

 ײערעז. םארטינ זאיוען העטם, הלײבען
 םעשה װי םטאטעםשגע, זיך דרעהט עד

ט ?ליננם ׳ר,בית בעל ׳צטיקעל  די טי
םאד־ נאנצע דאם לינט אט שליםלען:

 אז װײם, ער העגט. זײנע אין מענען
 האבען װעלנע שניר, און טעכםער די

 כאטש ארײגקוםען, ביים םארזעהן איהם
 די אין נעװאוםען גוט זיי זץ־ האט ער

 דער־ זיכער א-צם *איהם װעלען אוינען,
 באנריםען, םאי אלע װי א־הם זעהן,

 און איהם, נעהם עם װי אויספדענען
 פרי־ װאם ז^צ ער בעםעז איראי איהם
 עם נאר חתונה. דער צו סוםען הער

 דער װאס שטארש, איהם װאונדערט
 נע־ ניט נאר נאך איהם דאט ׳שװאנער

 ווען םאל, פריתערינע דאם ,ױי זאנט,
םאיי״ טעדי׳ן: געמאכס חולוגזז האנ> ער , 

 וועם מםתםא אבער םריהעו״ װאס יןום
 אלע נאך דאך ויינען ז#נען. נאך עי
c װעט וותוכוז א אבער טאפ. אין r 
 גרויסארטינ*. א אימסאל «”r זײן
 א איז מען, זאנט פאטער. כלזז׳ס רער

 תתונח. טעדי׳ס בײ םריהעו, םיליאנער..
 נעײאוינט ניט נאך שװאנער דעי האט
 פון ער םלעגט דרײ־וו, רױועדטײד אויף
 רמוער־ אויןי אתין. סוםען צײט צו צײט
תן ער איז ה־ייװ סייד  אײגםא?, נעו

 נאננ. אױך איהם טוט אײנמאל דאם און
עז עפעם  דירח נײער דער י1אוי זײ ז״נ

 צו קעלטער שװיינענדיגער, געװארען
 שי אהין. ניט םעהר צר נעהט איהם.

 צייט גאנצע די אז איצם, זיך יערםאנט
ט טאקע איהם םען דאט  נעבעםעז ני

אויך.
 שםילען אין ארום זיך ע־ דרעהט

 הע׳־ש ער װען סאל, יעדעם און שאפ,
 א«טיילוגנ, .צװייטער דער פון מדיט

דאם שטארסער שלאפען איהם נעםט
 נאר זײ זאלעז זײ... הוםען הארץ.

 בײ האלב־ענגליש. א־הם צו רײדעז ניט
ױם  אנגע־ שוין לינען צוכנ דער אויף א
ע גרייט  צויט זיינען, װאם עגטפע־ם, א'

 יע, זעלבע. דאס שםענדינ פראנען, די
 זײ װעט עד פאינעהען, ;א־ האט ער

 שיםם־ ער שיקט איננינען אז זאנען,
קינדער. און װייב נאכ׳ן ?ארטען
 ניט זיך זײ שםעלען םאמער און

ay? — אין ארײנכענאננען װאלם ער 
 נאך כלוםרשט אפםײלונג צװייטער דער

b v b v, םםילא שוי) איהם זײ װאצטען 
 םא־ נאך דארט אבער וײגען נעועהן.

 זיי־ זײ ווער םרײנדינם. זײערע ר»ן
 ריי• מםתםא אויך ניט. ער װײם נען
־ "?P סעז ער זיך. ער שעםם כע. :» 
 שטעלט בערדעל. א םראנם און ניט ליש
 ארײן קותט און םיר בײם אװעש זיך ער

 טתהנא זיך ער אא אוי;, 5האלב א מים
םיינע א םאר וואט :שװאנער זײן אן

 אטת׳ע פארםאנט, ער שניר און םעכםער
 זײנעם אן זיך ער דערטאנט !נרעםינם

 שטער־ ויין, אין שוואנער צ־וײטען א
 טעכ־ דריי האם אריםײז, אן איד א )טעל

 אוגטעד אנדערער דער גאך אײנע נמר,
”l אזן שםעצעז, צו rain דער P נרא־ 
 «ח זײ, איו גוט ניטא. איז נדן שעו

ם איז םאםער זײער י סי י  שינדער אלס ז
־ געסוכמז• אםצריש* אין

tan* מי« םאיר  •ipanaew B שײ¥־ 
t און םעכםזנר נער׳ם n m  T j r, ־ ײ ב י  י

מ מד ח ײ מ ר י י ט » ר טי ד. מ זי רי מ ױי  *ו
j o i i p s i מ מ םי י ־ צזם ומטם, נ י ײי • 

ײ נזדון.  אלעכמז׳ וזמטער טיר, דער ב
ע איין איוום דאט צ עני ם  bmp םים׳ן ^י

 אצע וײגשן ג*ך #ח נאנריםט.
אװעש•

tm{ ויך האט טאיר uv פארשציסעז. 
^ דעם א  איהם חאט באצײדיטנג די ש

ם\ ג » *ו » י ^ *יזום או ו י י ײ  ו
ט m ני D  ■  I n m a n.ו י t ז f iאיזום

til
«ר ג̂ײ
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i i!אז םאכען אלײן זיך וועם ער סעז 
 דעם אױוי סצוח א גיס. זעחט ער

ײו גענוג חזיר. אן זאל קודח: װי ר
 וועט ער חאבען. חנאח אויך ארימאן

ט םעחר שױן  ציחען נעםרײ, אזױ זײן גי
 שא• אין יעדען פון שנאח די זיך אויח
 געסען זײ װ*ס קלײגיגקײט, יעדער ®אר

אחיים.
 דואט— איחם! םיט זיך שעמט םען

 װעג גאגצען דעם געהאכם איחם 1אי צס
 אויןי שװאגער אײגעגעם אן — אחײם.

 עס וואס, געבעםען! גיט חתונה דער
אי • y חתוגח חגר אום איחם נעהם  נ
 אין סעהר וועט ער !זײז מביש דאס
 קען ער בלײבעז. ניט איהם בײ שאפ

 האם םארדינען. ברוים זײן אוםעטום זיד
ען  וואטש־ אז געזאגט, ניט איהם דעם ס

 מעהר קז־ינען באשעס םרעטדע בײ לײט
 אנדערשװאו. אװעק װעט ער y־iy װי

 צו בריעף א אן ער שרײבט נאך היעט
 איתר װי װיסען זי זאל ײײב. זײז

געװען. םביש איהם האט נרודער
 גיט אויך װייב דעד װעם ער ניץ,

 עד װעט נעמען אהער און שרײבען.
 האי^טען זיך זײ זאלען גיט. אויך זי

 האכען זײ קאלײןע. װיסטער דער םיט
 שוועסםער לאםע א םארהאנדעלט איהם
• פאר א ^  ער באשר רובעל. הונדערט א
 מען האם בחור, אריסעי אן געוועז איז

 װײ־ כלה. לאםע א ארײנגעשטויט איהם
 ניט 1געקדאנע האבען בחורים אריכד^ ניג

 זי װעט ער נײן, וױיבער? לאמע הײז
אהערגעמעז. ;יט

 ער איז זואויגט, ער װאו הויז, בײם
 דער־ זיך האט ער שטעחן. געבליבעז

 ױם־םוב׳דיגע זײנע סראגט ער אז םאנט,
 עד װאו מעגשעז, די און קלײדער,
 שאי םין אז געזאנם, ער האט װאויגט,
אגער מים׳ן אויס ער םאהרט  איז ^ו

 דארט <ייז איז איהם, צו אויםאטאבי׳ל
ט און חתונח. דעד צו  אראא־ װאלענדמ גי

 ער איז מענשען, טרעםדע םאר םאלען
 באקאגטע װאו גאסען, װײטע אין אוחמ
ט איהם קאנעז  װעם דארט טרעםען. ני

שנעט. כיז זײן ער
 א אפגעזעסעז ער איז װאסער בײם

 עד ;םארבײגעזזן םענשעז געזעזזן צײט.
 דעד םון װי אױסנעזעהעז זיך בײ האם

 גאנצע זײן םארלאזטער. א יועלט
 שװאנער, דער נעװען איז דא תסיםות

 םיט איהם איז תגןיפות די אויך און
םארשװאונדעז. םים די אונטער םון אםאל

 וחד דאז ער האט װעמעז אוז .
 נילן, V איהם קען װער y ער איז מענס

 שטע־ זײז איז אוועק צוריס װעט ער
 האט ער װאם געלט, ביםעל ד^וס טעל.

 צו נענונ זײן איהם װעט אאגעשפארט,
 װיל שװאגער &ון און ארנסה, זײן האבען

װיסען. גיט מעהד ער
 זיך ער שעםט אײגענטליך וזאס און

 װאוי:ט¥ ער וואר מענשעז די םאר
 א װאס װיסען זײ זאלען אדרבה,

!?עז אםעלי^א אין שװאגער
אהײם. געהן נעלאזם זיך האם ער

געחידושט: זיך האט מען
חתוגה? דער פון םריה אזוי שזין —

צוג־עשאקעלט לײכט האט מאיר
 צײ אין זיך צו אריין און קאפ םים׳ן
 ניט דאוטעז זיך ער האט לאנג סער.

 באלײדיגוננ די אויםהאלטעז. געקענט
רוהען. געלאזט גיט איהפ האס

 נע־ זיך ער האט — אמז;ריסא!
 אײגע־ אץ — מענ׳עעז, די םאר סלאגט

 גע־ נים חתונה דער אױוי שוואגער נעם
בעטען.
 םיטנע־ איהם האבען 'מענשען די

 אוי.ײ אויםנעבראכם געװען זײנען םיהלם,
 ץײ האבעז הארצעז איז נאר עולה. דער

די פאר !גרט גאגץ געהאט: חנאה
 גע־ נארניט איהם פון .םען האט קינדער

 וױלי ער שאא. פון עיעט סריגען קענט
 שװאגעד דער געהאט סורא ריהדעז, נים

 װיםעז׳ ער זאל ;ותרען אדיםער וואם
ען אז בעט«*ײ. צו זײן ניט דארף ס

 איהם איך וועל שוועסטער די —
גע־ און — םיל! אזוי אט !אחערגעםען

v א*ג♦ א װיוען
 אװעק־ איחם מוז ג#ר יועל איך —

 ®דררריסעז. איזןם וחנם־דאם אי גאחן•
מ באלד מ  נעטרייעז אזא קריגען אר ו

איחם דאס וועט אי !װאסארםאז
Dtptr*

תאד  אוחמגאזעצט זיד ער חאט ךא
ײ םחתר א  אז גאתחן #םײ • נ

ט &יחלאן םענשען די  זיך םיט, איחם סי
מד נעאיחלט מ  זיך נעגוםעז די, w ננוו

r דאס ךײ *אד אויטרי^נן a n :
 1ם*| נעזןצט r* זז*נ eyn »ו» —
ן מ ז T אן « » n i f נזזור״ t« m n n עי־
ran
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in m ממןצטעו נדן 
נע־ ייםערן די ח*מן ״

l ie  nm  ,tn m  ruvm
n •אד yoאאמסםאד ויי

 ברודעד דער װאש רובעל, הוגדערט יאר
 :דן םאר איהר פאר האט אםעדיקא םון

םארהאנדעלט. קאליקע א צו צוגעשיקט,
v ער k טרויערי־ א שלאםען אװעק 

 םען װאס םארגעסמן קענעגדיג ניט נעו/
בא׳עולה׳ט. אזוי איחם חאט

 אויםגע־ םריה ער איז סארגענס צו
 אדױסגערוקם, זוי כמעט זיך שטאנען,
 געװעז מענשען, די סאר זיך געשעםט

 גיש־ דער פאר זיך אױןי םארדרוס אץ
 זײ.דערצעהלט, דואט ער װאס םיגקײט

וױיב. א פאר קאליקע א האט ער אז
 א ארוםגעגאנגעז ער איז שאפ אייז

 עס יא, איהם אדט עס האלב*ברי;ז'ער.
 נעסלי״ זיך ;שאפ דער :יט איהם ארט
 פעקעי דעם םרעגען שטילערהײט בען
 א פאר דזשאב א ניט ער װײש צי

געפרעגט. ניט און װאטש״םאן,
גע־ שװאנער דעױ איז מיטאג פאר

 סאיר שאפ. אין זיהן די מיט קומעז
 באגעתנען צו זיך אױסגאסידען האם
 דעד איהם האט םיטאנ-צײכ ךײ מיט

 איהם צו צוגעגאנגען ד;דזעהז, שװאגער
 ברוגז׳ער ארויפגעצװאונגענער אן םיט

אױסגעםוסרט: און מעע
 טום אזױ \ זיך מעגסטי שעםען —

 y חתונח דעד צו גיט חומט מען y מען
!לײםיש גאגץ

 ;עבעטעז^ו דען םיך האט איהר —
 איז און צוטומעלט םאיר זיך האט —

געװאדען. רויט
 בעטעז, אויך טען דארף דיך —

- פרעםדער? א ביזט  בא״ שעהן גאכץ י
רײדען... צו װאם ניטא זיך, נעססטו

 אדומגענאמעז דעדנאך איז םאיי
אזוי, טאקע :פארשעםםזגר א שאפ אין

 דארױ סען םרעמדער, א ער, איז װאס
 שװא־ דעד דארף אודאי ? בעטעז איהם

 א װאס, איהם... אויף ברוגז זײן גער
 האט ער דאא׳ ער האט שװאכערס סך

 שװאגעד דער װאס הגאה געהאט דאך
 :יט זײן פאר איהפ אױף, ברוגז איז

קומעז.
 אױיש־ פעחעי דעם זעהן נאד עי־ זאל
 ני, ׳נו שאפ! פון העט א בננבה נעםעז

!זײניגע ו־אס נאפען שוין װעט ער

 אױס דדיסען סליװלאנד אין פארזאםלונכען צורי
אינפמרנעשאנאל דעד צו לאיאלםעפ

באארד. תשז^ינט קליװלענד אינשטאלירט אנטאױנײ װיים־פרעזיז־ענט

~ •.

 אײנע פארזאםלוננען, צװײ די בײ
 איטאליענישער דער פון 44 לאהאל םון

 פון ױניאן װאירקערס גארםענט לײדיס
 נע־ אפגעהאלטען איז וועלכע הליװלאנד,

 יא־ טען7 דעם אבענד, םרײטאג װאחנז
 יולױױ דעם פון אנדערע די און נואר,

 אפגעהאייטען באאר, דזשאינם לענדער
 הא־ יאנואד, טען8 דעם בײטאג, שבת
 אונ־ םון סיטגלידער קליװלענדער די במז
 זײ־ אויסגעדריקט איגםערנעשאנאל זער
 אנמערנעשא־ אונזער צו לאיאליטעם ער

 צו פארפליכטעם זיך האבען און נאל
 אין ױניאן דער םון באאכיטע די שטיצעז

 די ראטעװען צו קאמו* ^יצטיגעז דעם
 דיקטא־ ?אמוניסםישער דער םון ױניאן

 ארנאני־ די אױפצובױען וױדער און םור
 ױניאניס־ טרײד נעזונטעז א אויף זאציע
באזיס. טישען

אנטאני־ אואידזשי װײס־פרעזידענט
 בײ געװעז אנװעזענד איז יארה נױ םון ני

 װא־ זעהר איז און פארזאמלונגען בײדע
 םאר־ די םון געװארען אויפגענומעז רים

 מאדזשײ ־דזשאזעױ ברגדער ז^מעלטע.
 דעם פון פארזיצענדער נעװען איז סטא

 פיערי שװעסטער און מיטיגנ, 44 לאקאל
איז5 ע' ט א  אײדער סע?רעטער. געײעז י

 געשלאסען, זיך האט פארזאמלונג די
 און גאאוק איטאליענישע די האבען

 די שיהען צו באשלאסען דחגםמאבער
 פרעזידענט צו טעלעגראטע פאלנעדע

:זינםאז
ײ  סלױױ דעם פרן מיטינג א ״נ

 איז 44 לאהאל איטאליעגישען לעגד
 געװארען באשלאסעז אײנשטיםיג עס

 םולסטע אונזער אייך אויסצודריסעז
 לא־ דער צוטרויען. און לאיאליטעט

 אײנשטימיג פאלשטעגדמ איז קאא
 װאס שמעלוננ, ענערנישער אײער םיט

 באםרײעז צו אנגענוטען האט איהר
 קאםוניסםישע די םון ױניאן אונזער

 םארפל׳יכ־ לאסאל דער םארניכטער.
 אײד מיט סאאפערירען צו זיך טעט
 איצט װערט װאס פארזוך, דעם אין

ױניאן. די אויסצורײניגען געמאבט
אינטערגע־ דער צו אעבען לאנג

 װאירקערס גארכיענט לײדיס שאנאל
אן!״ ױני

 פון באארד דזשאינט נײער
 זיך פארםליכטעט קליװלאנד

אינטערנעשאנעל. שטיצען צו
 אויך איז אנטאניני וױים־פרעזידענט

 אינםטאלא־ דער אויף געװען אנװעזענד
 קאיװלענ־ דעם םון םארזאםלונג ציאנם

 דעם האט ער און באארד, דזשאינט דער
איגסטאלידט. באארד דזשאינט

 אינ־ זײגען באאמטע םאלגענדע די
םרײור, לואיס :נעווארען םטאלירט

 װײס־םשער״ רײדערם, סעם םשערםאן,
 רעסארדיננ םשאלופקא, םרענק םאז,

 סארד־ םריקעד, םעם. און םעקרעטער,
זשעננדעט־ארםם.

הרײנד־ טשארלם װײס־ארעזידענט
 י1תאטא אב. אײדושענט ביוגעם אח צער

ר וײגען מ  םאר גצװארען ערווײלם װי
 םארזאמעל־ די טערםיז. הומענדען חנם
jrp ענ־ זעהר האבען םיםינג דעם אויןי 

 װאס רעדע, די אאלאדירם טחיאסטיש
י נ י נ מ ג * י *  איז געחוולטעז׳ זײ פוור ה

djt ארױםצד נעווארען באשלאםען .איז 
%W צום םעלעגראםע ןאלגענדע

:אפיס אינטערנעשאנאל
טי־ אינססאלירונגס דעם ״אויף

 כארד, דזשאינט קלױולענדער םון טי:נ
 איז יאנואר, טעז8 דעם אפגעהאלטען

 אױסצודריקען געװארען באשאאסען
 ערמוטינוננס־ און גראטולירונג אונזער
 בראווען דעם אין אײך, צו װארט

 צו אז פיהרט איהר װעלכען קאטף,
 עלע־ דעסטרוקטױוע די אױסרײנעען

 װעלכע ױניאץ, אונזער פון כיענטען
זײ־ ארױסגעװיזען בולט אזױ האגעז

 און באאמטע אלס אינקאםפעםענץ ער
ױניאנם, יארהער נױ די פון םיהרער

 אונזעד צו אונלאיאליטעט זײער און
 אײך פאדעדעז מיר אינטערנעשאנאל.

 װי־ קןוםח ד^ם פארטצוזעצען אויף
 און נאמען דעם אויפצוהויבען דער

 אינטערנעשא־ אונזער פון פרעסטיזש
 אונזערע פון בענעפיט דעם פאר נאיל,

 בענעפיט דעם פאר און מיטגאידער
 איז באװעגוננ ארבײטער •דער פון

 פאר־ מיר אלגעמײן. אין אמערילא
 לאיאליטעט אונזער אין אײך זיכעדעז

 אויך װי אינםערנעשאנאל, דער צו
 םיגאנציעלע אוץ מאראלישע אונזער

אוגטעושםיצונג״.
טשערמאץ. פרײנד, לואים

סעס. נדםאיופקא, דזש. פ.

 דונין מוהס נדודער
נעשפאדנען .

 טעטיגער א רובין, מאקם ברודער
 אפערײטארס קלאוק דער פון מיטגאיעד

 סיטװאך לעצטעז איז ,2 לאקאל ױניאן
tik א פון געשטארבען .פלוצאוננ h 

קראנההײט.
 יאדד פאר איז רובין מאסס ברודער

 טיטנליד טעטיגער א געירעז לאננ רעז
 א פאר ױניאן. יןלאוהמאכער דער םון

 ביזנעס א געװען ער איז צײט געװיםע
 און באארד דזשאינט פונ׳ם אײדזשענט

 געװארען רעפפעסטירט שטענדיג איז
 ױניאן־ אלס אויפריכטיגקײט זײן פאר
 אין ױניאךבאאכיטער. אלס און טאן
 ױניאן דער אין האמף איצטיגעז דעם
 אינטערגײ־ דער מיט געשטאנען ער איז

ײ פריןזער, טעג צװײ כײט שאנאל.  א
 ער• ער איז געשטארבען, איז ער דער

 צײטװײלינעז דעם םח נעװארען װײלט
 ביזנעס־אײדזשענט אלס באארד דזשאינם

 געשםאר־ איז ער אבער ױניאן, דער םון
 דעם איבערגענוטען האט ער אײדער בעז

אממ״
יאנואר, טען13 דעם ראגערשטאנ,

 םער־ זײנע און לויה« םארגעהומע^^די איז
 פענ־ צאהא א אויך און םרײנד •זענאיכע

 דער םון מיטנליךער םעטיגע די •םון שען
ײ זײז צו באגלײט איהם האבען ױניאן  אי
. רוח ביגער

 אאט איז ברודער םארשטארבענער דער
 יאחר. דרײםיג און עםלייכע באויז נעײען

 אװעת־ איהם האט טויט גרויז*מער דער
 טע״ זײן םון םיטעז םאםע אין געריםען

 גרויסער א איז דאם און צעבען, טיגעז
 םאר״ דער יוניאן. דער םאר םארלוםט

 איבערגעלאזען האם ברודער שטארבענער
 f צוױ אוז םתי מנגע א טרױער גרױם אין

הינדער. קלײגע
אנדעגקען!.. ױי\ *חחג
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 *גרימעגט וןאלעסטיװען דעם מון גוטהייסונג די
 אסאסי־ דזשאבערס קלאוק די צוױשען וואך לעצטע
 נעמאכט םארטעל האט אינטערגעשאגאל, די און אייישן

 דער איגדוסטריע. קלאױן דער אין קאםןי דעם צו סוןי א
 די מיט געװארעז געשל^וסען איז װאס אגרימענט

 דעם םון קאניטעל לעצטע דאס םאיענדיגט דזשאבערם
 אינדוס־ קלאוק די אװעק שטעלט און סטרײק, קלאוס
םרידען. םון באזים א אױזי צוריק טריע

 איג־ די דאס גוט, גאנץ וױיסען קלאױןטאכער די
 גע״ האט זי װאס אלץ אגגעװענדעט האט טעמעעאגאא

 סעטעאמענמ ערעגהאםטען אן .צו קוםען צו קעגט
 וױיסעז׳ קאאוקכאכער די דזשאבערס. די םיט

 האבעז םיחרער האמוניסטישע אומפעהינע די אז
 זיך האט סטרײק דער אײדער נאך םארװארםען,
 האט סען װאס םאדערוננען וױכטיגסטע די פארענוײגם,

 די שטײגער, א װי דזשאבערס, די צו ארױסגעשטעלט
 םאר גאראנטי א און קאנטראקטארס םון באשרעניןונג

 םאי־ אלץ האבען זײ ארבייט. פח פעריאדע געוױסע א
 אינטערנע־ אוגזער װען און רואינירט, אאץ אוז װארםען
 אונטערהאנדאוננען אנםאננעז געדארםט האט שאגאא

 זי, חאט םעסעלמעגט, א װעגען דזשאבערס די ןטיט
 שװערע גאנץ א זיך םאד געהאט ״זיך םארשטעהט

 אוים״ צו געװארען געטאן איז אאץ אבער אויפגאבע.
 םיא אזוי אויוי ױניאן רער םון כבוד דעם האאטעז

 אופשטענ־ די אונטער מעגאיך געווען נאר איז עס וױםיא
דעז״

* * *

ip צוױשען שצום אײנשטןמען מיט׳ז i קצאוק־ 
 אםאסיאײ־ דזשאבערס קצאוק די אח ױניאן םאכער

 םארענדינט איננאנצען סםרײק קצאוה דער איז שאז,
 צעיבען נייער א אן איצט זיך סאננט עם און נעװארען

i אין n 1א זיר םאננט א־צט ױניאן. סאאוסםאכער 
 םיז צייט א ארבײט; סאנםטרוקטיױער םון צײט א

 גע־ קאציע האבען קאמוניםטען די װאם אצץ םארריכטען
 שונה־ ױניאן די וועט װייטער איז 1א איצט םו? מאכט.

 זי באדם. ױניאן םר״ד ריכטינען זי אױוי ציאנירען
 פאר־ •אציטישער היין פון עס דער זײן כיט מעהר וועט
פאסיז. אדער טיי

אוים־ ױניאן די װעט װײםער און אן איצט פון
 דרעם און קאאוה די איז קאנטראא ריכטינען א אינען

 אײנפאוס דעם אייגשטעלען צודיס וועם אוז עעיער
 אן איצט םיז אינדוםטריע. דער 1אי ױניאן דער סוז
ט ענערגיש אנגעהן ױניאן די וועט װײםער און  דעד פי

 סײ שע«ער, גאן־ױניאן אלע ארנאניזירען צו ארגײם
 וועאכע טרייד, דר«ם םח םײ און טרײד, קאאוס סון

 דער דאנה א אננעפאאדיעט, אזוי אעצטענם זיד האנצן
 סאםוניםטישע די פוז נאבאעםינקייט און אוםפעהינקיים

 שװערע און נרויסע א נעװיס איז עם םארםיהרער.
 דער מיט און װערען, נעטאז סוז עס אבער אױפ:א?צ,

 װע־ נעטאן נעװיס עס וועט פעמבערשיפ דער פוז זזיאזי
עדםאאג. ם*ט רעז

 אונד דעם םון ש«ור אעצטער דער װעז איצט, און
 עס איז םארשוואונדען, איז םםרייס קאאוק נאיקאיכ׳מ

 םיטנאי־ אונזערע דערםןוגען צו פאאץ אין און צײם איז •
 אנדערע אאע םון םיטנאידער די וױ נום אזוי דיר,

 באנדם״ די.פעיס באצע אין ארנאניזאציעם, ארבײטער
 »אץ, נאר אדווערםײמז קאםוגיסטען די ײ*ס

 נ?אט דאם .”נאנןס םטרייפ אאם.קאאוקמאכער
 םעחר איז םםר״פ^ועאכער א םאר קאלןפםירם ווערט
מג  קא־ די !נאםרונ א אוז שוחיחנא א איז עם גי

 צו שקאים עםאיכע *וזאםצנצוקאיימז זובעז םוניםמז
 אױםתאא־ אאײז«יך און אינטערנעשאנאא די נאפעמםען

יוניאן. דער pe *םימם די אין טואאד אימר «מן
 ןוגנזר אי« ,נאנדס״ זא־געגאנטע דאזמע די אויוז׳

 .אנצוםיחרצן ארזיסמממן יחנים ד*ס אז «רימ),
p ססדייק א i מד״ די מםי א  איז fivpyi שוק ײי *

 יצדער אח סיאוקםאמר. pa םסרייס פײן ניטא מהר
^) םןגט,  איז קאאצקםירם וו׳נדמ װאם אר,0אתר

 פיין חברח די דאחי שייגעד .נאמו׳ת! און ■אוזימ־ײ
מן. טם םאנס w.מ  pa ״ איז inyn, אר־ אאע אז 

ײמ איז איינמײו «ם ײ׳נייו irwp■* t« יי
ױ. מיי ן «ו ת םים טיםיײמז• י אח מ
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 געםרעגט* אוטעדום איצט וחנרט פראגע די אט
 אד״ םיא אזױ דעם מיט •אסירט חאט װאס וױרמאיה

 חאמוגיסטען די װעאכען #סטרײמ דחנס װערט״זטען
 ?אמודס״ די ? ארויסצורופען גרײט געווען מױן וײנען
 דרעס און קאאוק געװעזענע די םון געגעראאען טימע

 װעגען דערצעחאען אײן אין געחאאטען חאנען ^אקאאס
 רעװא־ *סאציאאער צװײטער א םאר סקיס ג״עם דיער

 זעאנען דעם אויט אינדוסטריע, דרעס דער אין אוציע״
 איג״ קאאוק דער אין סטרײק געגעראא דעם םון םאסאן

? אחינגעקומען טטרײס דער איז װאו טא דוסטריע,
מאנא״ םיט שוין מען האט סטרײס דעם אט װעגען

 ■רעסע קאמוניסטי׳טער דער אין גערעדט םדיהער טען
 האט מען פארזאםאוגגען. סאמוניסטישע די אױוי און

«ה זיכעךער א פון װי דעם װעגען גערעדט  כױז װאס ז
 טאג- אוים׳ן געװעז אויך איז סטרייס דער ■אסירען.

 גערוםע־ אזוי דער םון מיטינג געהײמען א םון אררנוג;
 נאר א מיט איג״ עדױקײשאנאא ױניאן ״טרײד נער

 םון טעמע די געװען אויך איז דאס צוריק, װאנען
 ?אסו- די װאס םארזאמאונגען םיאע כיי ״סייטיעעס״

 מא־ אאננע די דורך געחאאטען האבען רעדנער ניסטיישע
 יארק. נױ אין סטרײק קאאוקםאכער דעם פון גאטען

 אפעאירט האבען קאמוניסטעז די נאר װען דאסגאײכען,
 צױטטערע:״ זײער םיט ^ונבעהן זײ העאםען צו געאט, םאר
 האבען באװעגונג, ױניאן. טרײד דעױ אין אדבײט דער
 װאש סטרײק״ דרעס ״נרויסען דעם אױף אננעװיזעז זײ
 זיך, האט דאס רוםען!" דארםעז ״באאד װעאען זײ

סטראטעניקע. גןאמוניסטיישער דער צו געפאסט #הפנים
 קאמױ די אפיאו געטאן אויך האבען ז^אבע דאס און
 ארויש״ האבען זײ װען םון-׳שײןאגא. ״טישיפס״ ניסטישע
ײ אונזערע םון םיטגאידער די צו צירקואאר א גע״שיסט  ש

 םון אויטאריטעט װעאכער אירגענט אהן אאקאאס, קאגא
 אטאקירט האבעז זײ װעאכען איז ארגאניזאציע, אוגזער

 אינטער־ אונזער םון באארד עקזעקוטיװ גענעראא דעם
 װעגען גערעדט דארטען אויך זײ האבען נעישאנאא,

 נױ אין דרעססאכער די פון סטרײק״ ״גענעראא א
דעצעמבער. טען22 דעם פאסירט האט דאס יארק.

 דרעס״ םון ״סטרײק דער אז אאזא, וױיזט, דאס
 עש םריהער. םון אראנזשירט געװען שוין איז טאכער״

 װאם טא זאך. בא׳שטיפטע א זײ בײ געװען שוין איז
 קאםױ די געצװאונגעז זזאט װאס פאסירט, דא האט

 ״דרעסמאכעד דעם אויםגעבק גאגצען אין ניסטען
 געפאא־ האבען זײ װאס אװענטורע גייע די סטרײק׳/

 האט װאס ? צוריק מאנאטעז און מאנאטעז מיט נעװעט
 האפ דעם באהאאטען מוזעז זאאעז זײ געצװאונגען, זײ
 מאנעװר, צװײטע זײער אויםגעכעז און זאמד אין

 דרעסמא־ טויזענטער צעהנדאיגער די ארײנצואװארםען
סטרייק? גענעראא א אין כער

* * «
 געםינען מען יאגן םראגען די אויף’ ענטםער דעם *

 קאםוניסטי• רער םון אאקײמן די אויף. אויבען גאנץ
 ארונ־ די ױניאן, קאאוסמאכער דער אין פארטײ שער

 הא־ באאו־ד, דזיטאינט דעם םון בעאמטע טערגעזעצטע
 גע• געבאיבעז באמת זײנען זײ אז ארומגעזעהז, זיר בעז

 נאכ־ דאס איז, םאסט דער *רמײ. אן אהן נעדאאען
 אונזער פון באארד עקזעסוטיװ גענעראא דער וױ דעם

 די אט ארונטערגעזעצט האט אינטערגעשאנאא
 רוף זײן ארויסגעאאזען האם און אםיס םון דעמאגאגען

 אין איבערצושרײבען זיר דרעססאכער און קאאוק די צו
 אינטערנעשאנאא, דער םון אאקאאס ריארגאניזירטע די

 האבען זײ אז דערםיהאט, גאײך האמוניסטען די האכען
ס; די אונטער םון באדעז דעם פאראארען  זײ אז םי

 אונ־ אין ניט באדײטונג שום קײן מעהר שוין האבען
ארגאניזאציע. זער

ץ/ םארשטעהט אנםאגנ, םון  אײטע די האבעז ז
 וױײ זיך קענען זײ אז אנשטעא, דעם געסאכט

 ניט און ארבײט צושטערענדער זײער מיט אננעהן טער
 באארד עקזעקוטיװ גענעראא דער װאש אכט אין נעמען

 מעהר אאץ זײ האבען טאג יעדען מיט אבער באשאיסט.
 זײ האט דאם םאראארעץ. זײנעז זײ אז אײנגעזעהן,

 האבען מיטגאידער צאהא גרויסע אזא װאס באװיזען,
 אא־ אינטערנעשאנאא די אין איבעתעשריבען גאײד זיר

 אאע און סאבאטאזש גאנצע די אכטענדיג ניט סאאס,
 אין םיטגאידער די געאײגט האבען זײ װאס שטעױנגען

 פאר־ איז שפיא זײער אז אײנגעזעהן, האבען זײ װעג.
 זא- זײ נעצװאונגען נאטיראיך זײ האט דאס און אארען,

 נײער דער מיט ״סקים״ נײעם דעם אויםגעבען אען
סטרײק. דרעסמאבער א םיז אווענםױרע

* * *
אײנםאך זײנען זײ אז ניט, םראגע קיין איז עס

שטעאונג ענערגישער דער דורך געװארעז געצװאוננעז
אװאגטױרע די אױםצונעבען אינטעתעשאנאא דער םון
װאס דרעסמאכער, די םאר סטרײס גענעראצ א םיז

װי אזוי דרעסםאכער, די פאראוטגאיקט זיכער װאאם
די פאראוםגאיקט זזאט סמרײס קאמוסמאכער דאר

גע״ דעם אױםנעבען געםוזט חאבעז זײ קאאומםאמנר.
האט אינטעתעשאנאא די וױ גאייד סטרײס א םון דאגפ

באיאעבאטים די םון אסאסיאײשאנם די וױסעז מצאזעז
האג.- נים םעהר זאאען זײ אינתסםריע, דרעס דער איז
םיח־ קאםוניסטישע געותזענע n םיז ק^עעם כױם אען

םארשטע־ די מים נאר זײ דארםען חאנדלען m חנר;
■ראוױזא״ דער םון איז אמםעתעשאנאא דאר ®ח חעד

ױניאן. לרעסמאכער דער םון אדםיניסמדאציע רישער
בא״ איז צײט װאך *ײז איז נצויז געוױרמ^ חאם דאס
דזשא״ דרעס דער מים אגרימענט חנר געזואחנן גײם

ס ר אזפרימגחײם דער % מד א י ד ן ו פ
ײ«יי. י ג « ת « » % םארזײ אםאאי ײיח^ר ת«מ •

ם י מר O י i די ודן ארצײס־׳סיתנתרדם
m  w. t,י -

 jfi'Jir•11•י *׳»אונדיוע,40 די ארײנר׳ננעגדיג שעפער, י
jn אינטערנ׳ושאנאא יי e*n װאר אינייטס m a|

ר די פאר \ מ טי ס חנ  »(»* ו♦ .1024 יאחר חנס איו ד
o פון אוננ n 9 די ומן צײט א אין אגריניענט'im fi‘ 
 ןמ*(יזא*י< די פארנאנאצסיגט םיא אזױ \vinn טען
ly י«11חנד^ראאייא ס*< אזױ ארײננענראנט און rn y 
 •ארײ?, p טרוי׳נרדיג׳ס דעם חרך מיטנאירער די

מן דרעסמונ׳נר די םון איז «ו « ױ im א inw 
ר ניט און ענטוזיאזם. ט־ט M די סון נן B m* 
 ארנײ«מר גאנצץו חןר אין אאעמען סון איז עס כער,

 אױפטו גוט׳נר א אאס געװאדען אנערסענט נאװענוננ
 זפאמד דער אין ח<וט ןואס אינטערנעשאנאא, דער פוז

 )18 סארפיהרעױ האטוניסטישע די א«געדײניגט צ״ט
ױניאן. דער

 אונ- אמצפאננען אױך האט אינטערנעשאנאא די
 די |18 881ארנאדואצ אנדערע די סיט טעיהאגדאוננען

 מימ נאזונחןרס אינדוסטריע, דרעם דער אין באאעבאטים
 נעזונט האט ײעאנע אשאסיאיישאן, קאנםראמטארם דער

pi»p»|3 דעם צואינ קפנצעסיעס זיר םאר באקוסען צו  B 
 דער איז נעשאסעו האט םיהרערשאםט קאםוניםטישע די

 געמאנם זײ מיט אויך װעט שיינט, עס װי און ױניאן.
 ואסירען, װעט ראס װען און סעםעאמענט. א װערען

 ח*נען װעט ױניאן די אז נױיגען, וױרפאיך עם װעט
 ניזירטעז8נאנצען«ורנ דעם םיט קאנטראהט־באציהוננען

 דפס יארי). נױ אין איגדופטריע דרעס דער םון טייא
 אינטערנע׳פ^נאא דער נעאענענהײט א נעבען איצט װעט

 אא8<א פון אדמינ־םטראצ־ע :ײער דער םיט צוזאפען
 א אונטערצונעסעז אאסאאס דרעס אנדערע די און 22

 אתאניזירען צו ?אטייין ארנאניזאציאנס װירקאיכען
 ארנאניזא־ אן טרייד; אין שע»ער נאךױניאן אאע די

 רעזוא״ װירקאיכע ברעננען זאא װאם פאפפײז, ציאנם
ען,  םאא דער נעװען פריהער איז עם װי אזוי ניט ט>̂\

 ?*פונים* די װאם קאפ<ײנס" ״ארגאניזאציאנם די םיט
 נע״ זיינען זיי װען צייט דער אין נעפאכט האבען טעז
 ון ױני דער נעסאסט האבען װאס אפט, איז װעז

 רע־ סיינע גענראכט ג־ט האבען און נעאט סך א
זואטאטען.

* * ♦
 דער דאס צוױיםעא פיגדעשטער דער ניטא איז עש

 אױס- ה^ט באארד עקזעקוטיװ גענעראא דער םון אקט
 זיך אױוי האבען ניט זאלעז דרעסטאנער די אז געמידען,

 געחאט האכען קייאוקטאכער די װאש אומגליק דעם
 לײקעגען קאמוניסטע! די טענען סטרײס. זײער דורך
 רופען געװאאט האבעז זײ אז ׳בײן און שטײן איצט

 אוגזערע — אינדוסטריע, דרעש דער אין סטרײק א
 !אםת גיט איז דאס אז גוט, גאנץ װײסען מיטגלידער

 רע• קאמוניסטישע די אז וױיסען, מיטגלידער אונזערע
 געוועזענ״צ די מיט צוזאמען ,22 לאקאא םון דעל־םיתרער

 די >וויסםאלגענדיג באאכד, דזשאינט דעש םון בעאכיטע
 באמת וײגען פארטײ, ?אטוגיסטישער דער םון ארדערס

 נים דרעםמאכער, םון סטרײק א רוםעז צו געוועז גרײט
 עס רעזוילטאטען טרויערינע א םאר װאס אכטענדיג

 • אזױ זיינעז דרעסמאכער די זיך. מיט געבראכט װאלט
 און סטרײק אומנויטינען אן םיז נעײארען באםרײט גאך
 דער םון געו^רעז באפרײט אויך גלײכצײטיג זײנעז זײ

 דזשאב״ קאמוניסטישע די םון יןליקע, קאמוניסטישער
 האבען זײ װאס אלץ געטאז האבען װעלכע האלדערס,

 אין אײנםלוס ױניאנ׳ס דער םארניכטען צו נעקענט נאר
 די ארונטערגעבראכט האבען און אינדוסטריע דער

 צ,־ טיזעראבאען א צו שעפער די אין סטאנדארדס
שטאנד.

 6שא םון טיטינג וױרקליכער א
טשעדלײט

שאפ־םשער־ די האבען דאנערשםאג םאראנטאנען
 דרעס און קאאוק ריארגאניזירטע אאע די םון אײטע

 םארזאכד ערשטע די אפגעריאאטען יארק נױ אין שעפער
 םארזאמאונג, שעהנע זעהר א געװען איז עס אונג.
 אין םראנען הױפט די מיט אפגענעבען זיך האט װאס
 איז דאס ױניאן. אונזער איז מאמענט איצטיגען דעם

 טשע־אײטע שאפ פון םאריאכיאוגג ^טת׳ע אז געװען
 ערש־ צים אםשר װארט, דעם םון זיז םואען דעם איז
 ערש״ צום צײט. יאהר צװײ אעצטע די זינט מאא טען
 קאאוס די‘ םי; טשעראײמע שאן די •ײנען מאא טעז
 בא• חןם מיט צונויםנעקומען זיד שעפער דרעס און

 באשאײ װעאען אאײן זײ נאר און ׳זײ דאס װאוםטזײן,
 ױייאן זײער אנבאאאננ׳ט ויאס םראגעז די איבער סעז
 ״אוטשײדיגע״ קייז ניט און זײ, feדא טרייד. זײער איז

 און ווארט אעצטע דאס האבען װעט מאשין, נאאיטישע
 ױניאן זײער םון םראנען אאע די זײ םאר באשאיסען

טרײד. זייער און
 חאבען װאם טשעראײטמ שאפ צאהא גרויםע די

 טרײ חאם אווענט יענעם האא בעטהאװען אגגעםיאט
 וואס םיחרזןר די אז נעםיחאט, האבעז זײ אפנעאטעכיט.

 רעי• חאבען ^פאאטםארסע דער אויױ געזעסעז זײנען
 גפ״ חאכען זײ אנדערע. סיא ניט און זײ רעזענטירט

 םים טאן צו ניט האבעז זייעחג פיהרער די אז װאוסט,
 אין חאבען אין מאמין, ער אז פארטײ, פאאיכישער מיז

ארבײט<ר. די םיז אינטעדעסען די באױז זינען
♦ * *

 מיטיננ דעם צוױשען אונטערשיד אן סאר וואם און
 די וואס מיטינגען םשערםאן״ ״שאפ זאגענאנטע די און

 אעצנתי׳צװײ די אין אײנגערופען האבעז קאטוניסטען
 »•f מיםיגגען טשערמאן״ שא«״ סוענע צײט! יאהר

 קאםוגי^םפן די םון נעייארען ״געסטײדזשט״ נען
 קאמוניסטי^ןר דפר פון ״ארדערס״ די דורכצוםיהרעז

 פון םאגטפל א אוגטער מכאומר׳שט פארטיי,
י• .־ <> - ׳ קראטיע.
a די n r וין» טשעראײםע« tun םיסימ
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סי/ דזשאחן מיט א ר  איס ijttipw נ

i n  w oiovfn יעצטער a r j jm wן 
i פון n אטפױספן in » o״io r װ« 

 ז״נע פיורעםענטריכם האט ייינאר,
אט׳נמפא. ווענען אײגװישע

 איצט ײערען אינטעתם גחיס טיט
א n אױפגענופען פ  n ױעלנע )טס1ת

 װאס פיחרער, ארנײטער אײואפעאישע
 w 1אינע ניבען ראנה אונזער נאזונען
o 1אינ< ס׳איז גץנאספן. ן״ערע n 

i װאמס . םארשטענדלױ n ,פורצער 
 פון ארטיהעי זאנלינער אנער

 א אױף נעדרוקט איז חיסס דזשארתש
o אין אדט, חשונ׳ן זער,ר n לעצטען 

 פאגא־ ״ליינאר סון (דעצעסנער) נופער
«i פון אתאז אפיציעיען דעס זין״, i 

 אייניגע נאװפנוננ. ארנייטער עננרישער
 1ארבייטע עננלישען רעם םון ;עדאנהען

on»o»' לענעדינען א האבען םיהרער j 
 ױניא־ טרײד אפערייןאנער די פאר אױך

;־סטען.
 זיך האט װעאכער הױפט״שטריך, דער

 עננ־ צװיי די אױנען די אין ;עװארפען
 אםע־ אז סאסט דעל איז באזוכער, רישע
 ״שאנטראױת״ םון יאנד א איז רי?א

שפריכע.1װידע םון
 איצט איז היקס, זאנט ״אפעריקא,

i םוז פאכט פיהרענדע די n ,װעלט 
o א■; n שאייטאליםטיש־איסועריאליס״ 

 אםע־ םון אײגװאױנעה די זיגען. טישען
 נא• א זיך םיט םאר גים שטעלען רייוא
 no צוזאםעכנעשטעלט זיינען זײ ציע:

i נאציעס. פארשירעגע n לענעדינם־ 
 םארבלינעז איז װאס איינדתס, טער
ן םיר, ניי  אז איז מענשעז, דיזע «ו
 אינ;לאך נרויסע םון חנרח א זיינען זיי

 ױינעז װאס באים), ביג אװ יאכז (אײ
 אויך אנער שרייעריש, אוז ענעתיש

 עם װי כארימעריש, שטארס און ;אאיװ
 איו עס איננלאף... םון שט״גער דער איז

ה טשישאװע א י  פענשעז, דיזע דאס ז
 נאציעם, פיל א?וי םון ארױם קופען װאס

 *100 זײער טיט שםאלץ אזוי זיין זאלעז
 אזוי און אםערישאגיזם *דאצענטינען
 זינעז,.דאס ״ײשינגא״ אין פאטריאטיש

שאװיגיםטיש״. ם״:ט
 ײפאכען װ^רשפרון־, צװײטער א

 די איז באסערשט, האט ה־קס ;ענאסע
i םיז נריננשעצוננ n אפעריקאנער 

 נלײכצײטינ לעבען אין ל,אנסט*טוציע
o סיז םארעלרוננ 1ינע1;עײאל א פיט n 

 ם׳האלט װען דאסוםענט״, ״ה״רינען
ײ און װשות ליכע1םייע איהם װענעז  נ

 נעלענענחיי* עםענטליכע אנדעלע ארע
טען.

ײ נױ עם1 אין ״ארײנהומענלינ א  י
 ב״םאה־1םא 1איה פוזט האפעז, י,עד
 םרייהײטם־ יהסטע1ײע*ט־בא יד רעז

ע היקס, זא;ט םטאטוע,  סענט אך1 1אנ
אוטשול־ אז םאדנעסען, ניט איהר  צװײ'
 םוי• װאנזעטי און סאקא פענשען, ױנע
 שאטען dpi אונטער יזאן,1פ אין לען
 ײם1״ם נעםיינעם א צוליב טויט. םון

אפ״.
פעק• איז נעװען 1נרא איז היקם נענ.

 טתיעמ־ י1 אננעקומען ס׳איז װעז סיקא
 םױט. דעבס׳עש ױדזשין םון יעה1י נע

 אלע ײאס אויםנעםאאען, איחם ס׳איז
 אונםערשיד אהן צ״םונגען, אמעריסאנעל

i םון n חאבען תכטוגנ, ■אליםישער 
o נעלויבט שםארח n אטע־ נתיסען 
איי סאציאליסט. 1ריקאנע ס׳  א 1אבצ .

 ײעלכע צײטוננעיז, דיזעלנע ײאם 1שא
 צו גקםונעז ניט װערטער קיין האבען

 טוכות טז״ות און פעלות די שילדערען
o םיז n פארשטארבענעם o o n, הא״ 
 נים 1װאםע שאלםע 1אי 1פינגע א בען

 ייעז10בא צו איחם אום ארייננעםאז,
 אונ• אידום האם וועלכע נעפענניש, פון
 שטאלצ'־ צו נעזונד. דאם 1נענראבע1מע
tn בלײבעז יאר 1אי טירפר1ם» א פיט 

 Ditoin'oiao — יײן *ו נלײכנילטיג
 ,1שםענדליכע1אוםפא םין א- איז ראס

פאתם׳*. 1«אראדאקםטלע
אל• שטעלט, זמפ) םאו־אלישען איז

ru די זא, jm jm נעזעל־ אטפריסאנער 
לןבעלינסםע די ויך סיט 1פא שאפט

u n o n o n a• חיפאשליטסטװא. פון
lip »1*ײג1אינ« לינ«1פח די איז רןס

w o m m m  o n\ נײ•1א פגגליטפן
i’8 טפר n n. מן סײן ניט אספ ד נ ײ  א
pm ט o טנח אחיסגןטלאגפן 18 חן n 

פס פון 1»«ו׳»ט ג״סטיגעו  לאגמ אונז
י מן ־ סיסי מ מ  פאפיטאליסטי• m ו

i n  .n n o  ip r »אײנפלוס 1נײסטיג 
popio ip פיז r tp i i n זײן לױט ׳איז 

 אפשר אומאכפן, י1 פון אײגפ פיינוננ,
 אסעמקא• ואס פאמואס וױנטינסטע, זײ

ipj אוױ טיס1פ סך א אין איז למנען 
fpnerm o לפ־ ״צו יג.1יקשטעג1 אוז 

 צײטוגנ, 1אפעריקאנע גחיסע א ןפז
 inooivona װי גלײך 1אי ,ip זאנס

 נא־ גחיס טיט שאלוושפ/ א אין «יד
in v ’n שטפלט ip ,אםע• 1אי אז פעסט 

apn ניטא 1נא איו p״i פאלי• טענלינע 
 ;־וי־ א מיט צ״טוגנ 1נײטע1א טישע

i איז דאס ײי )ײז1״ס1לעזע סען n 
עייי צננלאנו/ אין ״1אל1חע ״ו

 ;ײם־ טענליכע י1 וױ 1נעסע סיל ניט
 פעט1ס׳סא 1װעלכע מיט ׳שפײו, טינע
o n זייז 1אוי איז אמעײסאנעה ipp* 

 שפייז י1 נ»תנג. די שפייז, פערלינע
ipjapnpoa o n  fie איז, 1בײטע1א 

ip חיקס, חאלט jip י1 װי o n  no עננ״ 
 אונטעתענמד קאפיטאליסטישע לענדער.
 וױב• י1 טיט ביזנעס״ ״םאנלי טתיכען
 אס1 אוז • ,1אמקטע1שפייז״פ טינסטע

o אױוי א■ שלעכט 1זעח זיך חסט n 
געזונל. ׳ם1נײטע1א

 םטאנלאר* אננעשטרעננט^ mpt י1
ײט1א יזירטע1  1ײןאנע1אםע י1 איז נ

 נתי־ א געװען איז פאבױסעז און 1שעפע
 די 1םא אנטוישוננ שפערצליכע '1או סע

Dinonao .in ױניאן ענגלישע i'D 
 ם׳זוינט װי זעחן, צו נפטאן װעח זיי האט
ס י1העג םון כלוט n אױס ײ׳  ביײ1א פא
« ivmpt ,|yipn טער. i ״  סענשפן י1 )ו

ט ל ^ א מו א  װעלכע םון ״,1״הענ pa ם
 אינטע־ טענשלינע סיין ניט ם׳םאלעלם

 •vi איז עס װעלכען בכלל און לינענץ
o אױוי ינ1קוקענ ניט דא;ק. n, װאס 

 •1א 1יקאנע1אסע י1 סיז סלאסעז אײניגע
 װי וױיתשעס npopn כאסוטען נ״טער

 ,1עגנלאנ איז פראלעטאריע.* זעלנע י1
או איז ip צי אנע,1פ גחיסע א נ i 

 אלנע־ אין לעבט 1בייטע1א עננלי׳פעל
 אין הלאסען־נענאםע זײן פון פמער םיין

אמעמקא.
ip ,י1 אז םעםט, נעםליר, שםעאם 

1» ipjap’ipogביים?ר־באװענוננ ■pj 
 די, וױ סטײחש אזא איז זיר םינט
 dpi זעהן djppp: ט׳הןוט 1װ?לכפ אויוי

 1יאה א םיט *ױניאניזם1יי1ט פגנליש?ן
 אנשוי• אוז כאנריפ?! די צוריק. 30

 (סראםם), סאראינם?ר?ס?ן פון אזננ?|
i אויו ײי n אפנשרי- סשהשאנאליזם) 

^ip איינצשלנש סון סענהײט 'd פוז 
 dp שטארק. inpr נאך ז״נ?ן ),1לאנ
ipp ,אז זייז ogi םון שוםט o n װאס

ap'ipaa שטח. נרזיהען אזא פארנצחמט 
 יױ לאשאי? ipjapnpoa רי פון אײנינס

 מיט ciia אלץ גאך דך טלאגפן ניאנס
ip נטגמפפן n ’a pa, װאס r״ipj שוין 

m לאננ סון any) ipopnao יע;עם אין 
 ״pג איז כאװעמנ; ױניאן י1 װאו ,1לאג

jnanpi in n a, 1פננלאנ אין.
in י1 חנלל, r ro פון ip i אפpריpא־

טע 1נע  פאר ippgi נאװשמננ 1אןנ״
 י1 אויםנאב^ pipur נװאלדינ a זיד

 פון איינע בלויז איז 1לאנ פון גמיס
 ip־w צװייט? א אבלפספז.1פ פילע י1

h  pa י1 ?נהײט.1שי1אכ?ן״פא1שפ 
pננליש*שורpכ■i2prip:ap 'ipoa ,n :p

 זיך פיט שט?לט ארכײטשרשאםט רענע
”ipD פון טײל א 1נא סאו• oia dpi- 

 יי•1 איטאל'?נ?ר, פון jpogo שלאם.
 נרי־ און סל»װ?ן סיאנלינאװ^, טשפז,

p;” t ipp( באשpהױהל?ן לי אין םטינט 
in>po, שםאל און ט?שםםיל די אין 

 אינתס־ נרויםע pipi:a און פאבתשפן
 ipuitao א אונםע־נ?פומ?ן. טריפלע

 צאהל נרויסצ י1 איז זיך פאי קאפיט?ל
:ip :p«31־' 'ipd, ?װצלנ p;” t■ צרשט 

»ib לאננ גיט  א־ן געװא־ע; ippipp״
ip i װי צרשט םוז?ן און אינדוסםדיע 

•ipipp.oi’pjg’jp ripnpj
 די פון :pp opi אױױ mp’jo די

ipo” oig ipjapnpoa־ cp’p«t';a:ig 
1 .pip’inpjoia ippvדי פון ט?טינ?ײט י 

ja ;ia״oipt לייבטע, שײן ניט נאר איז 
DJgoin'o ipp או־ם־ ם׳םוז אז זיך 

 pp4pp ,;pjgtiPB םון קאפ־םעס שט?לפן
i״ipi אויף pjpi’Bnao ,^און שפראכ 
1 ippזשודנאל װניאן 1יי1ט יpכרוזעז ז 

p’paoigD:’a ip:jpio םך א אין 
 בלויז נ־ט איז לאם אפאל. םאר לשונות

;pd א  ניט ipp פצן נאל פני?ה, pb׳’:
 א־נעי־ליבען, איהר אפשאצ^ גלוים נעטג
כח. ?ן1?נ1שט?

ip3a פיל א נאך :lyipopi הינדעד־
o 1םא ניפ n פון יט1טש1פא i n אר־ 

o״ipo 1לאנ אין אונז בײ כאװ?גוננ 
ip י1 דאס איז, w ip c a אונטע־נעטע־ 
״; ;ip 1 הײנם .i p i?ה^שאפט־ 1ייכםט 

ip אין קצאס i ,צונלייר אוז װ?צם — 
i אויר n 1 סאפ? און 1כממאצםטעP 

i .1בארםלאז? n אם?־ לי םון אנגריוי 
 -1יי1ט אוים׳ן קאפיטאליסם?ז יק*נ?ר1

ip:po’n אזא איז ױניאניזם ao און 
ippddpi, האט ?ננלאנר װי op קיינפאצ 

 p;pppi; ניט ס׳זאל אויב ,djpppj גיט
o n נ?־ קאםף 1שארםטצ1םא איצטיג?ן 
 א אלס ־ױניאנס1ײ1ט עננצ־ש? n נ?ן
nזולDםון אט opi סטריייז. נאציאנאא?ן
 ױניאנס״ ״סאםפאני םון pigopo י1

 אונבא־ ןpא^בליבD ניט ליך1נאםי איז
opipo י1 םי־ן pננלישp אדב"ט?ר־םיח־ 

i n, ט1בם ipp איז ip i לPצטpצ״ט ר 
 IPDD'^aD'Bap ?מליש? איינינ? האב?ז ^

אים־ צו t>vn נחים םיט אננ?הויב^

ס ^ונס ה
גרינבערג. אליעזר פון

הארבםט-וױנט, דער א״ז פארשװענדער א
 :װערט קײן איהם בײ האם רײכטום *

אלד באצירט בױם א שםעהט ^יג ר מי ײ  ר
 צירונג, זײן כעם םימ אפ ער רײסם
 ־— בלעמער גאלדענע בלעטער, געלע

דר׳ערד. אךיף שטויב ם%מ אױם עו» םישם

 ײורה א װי שםעהן בױם דער בלײבט
 אױםגעמאן. נאקעט ~ צוױיגען די

 א־יהם, ארום טאנצם וױנם חארבםם דער און
ט זיך רײצם איהם, כױגט איחם, רײםט  אים׳ מי
 !הױהא הױהא, :צו ליד א פײפם
אן^. גאר קװעלמ און אױס איהם פרעך לאכט

 אםעדיקאנעם דאזיגען דעם פארטירען
*רטיקעא.

 טױ טרײד״ױגיאנס אמעריקאנער די
 צו, אפען דבען ענגאעגדער די װי זען,

 צו כדי קאמןי, שװערען א דורכמאכען
 עס אבער םארטשריטע. מאכען קענעז

 צו זארצוױיםעאט גרונד קיין ניטא איז
 גײ אין אז סמגים, זעהן מ׳קען װערען.

 בא״ ארבײטער אמעריקאנער די װעט כען
 ביײ עגנאישען דעם נאכטאז דאך װעגונג

 מעכטיגע א אויםבויען װעט און שסיא
 םונדא־ דעם אויוי *פארטײ פאאיטישע

 אײניגען און שטארקען א םון פעגט
טרײד־ױגיאניזם.

 דער םון צושטאנד איצטיגער דער
 אויט איז, םראספעריטי איגדוסטריעאער

 געגע* מ׳ה$ט װאם אינםארמאציע דער
 ניט שוין דעאעגאטען, ענגאישע די בען

 די מיט האבען זײ סוןי. זײן םון װײט
 400 םון אײגש געזעהץ אויגעז אײגענע

 שטעהן םאעגען װאס ארבײטער, 500 און
 אין םעקטאריס די םון טויערעז די בײ

 ארבייט. געבעטען האבען און דעטראיט
 װערען שוין זאא ארבײטאאזיגקײט די

 די און פ^נאט, צו כיאנאט םון נרעסער
 האבען ביזנעסאײט אמעריקאנער נרויסע

 םאר אויסזיכטען ג^ענצענדע הײז ניט
 ם׳זעהט װי צוקונםט, נאהענטסטער דער
 דיזע װעלכע סטײטכיענטס, די םון עס

 צײט צו צײט םון גאזען אונטערנעפער
ארוים.

 ״אםענער דער װעגען רײדענדיג
 םראהי־ דעי — אםעריקא״ פון װאונד
 אז היקס, גענ. זאגט — םראגע בישאן

 אםעריהא װעס שפעטער אדער פריהער
 םארס איצטיגען דעם פארװארפען כיוזען

 שטאדטי־ פון פראנראם די אננעמען און
 םון פאיקויף דעם איבער האנטראל שען

 ׳טאג צו הײנט געטראנקען. אלקאהאל
 ניט שפיל גאנצע די איז ער, האלט
או־ מ׳קען :קאמעדיע א װי מעהר

 סארט יעדען באקופען אםען און ניעטום
 דערמאנט ״דאס געטראנק. שטארקען

 דער אן היהס, דזשארדזש שרײבט םיר,
 אײ־ אן װענעז מ׳דערצעהלט װאס סעשה

 װעלכעד דזשאדזש, ריש־אםעריקאנישען
 פרארױ״ בעשער :אויסגעדריקס זיך ה^ט

ניט״. שנאפס קײן גאד אײדער בישאן
 שארפער דעד אויף קוחענדיג ניט
 דעם םון רעפארט דער האט חריטיק,

 סך א אויך םיהרער ארבײטער עננלישען
 אמעריקאנער די װעגען װערטער ;וטע

 האבען אמעריקאגער, די זײ, :עג^סעז.
 נע״ הארצען טיםסטען דעם ביז באמת
 און היקם ׳געסט ענגלישע די ריהרט

 דער דורך פרױען, זײערע און בראמלי,
 דורך און פנים קבלת םון פרײנדליכהײט

ליבשאםט. אויםריכטינער אן
 ארבײטער־םיהרער אמערײזאנער די
 אלץ צו צוגעהערט ערנסט זיך האבען

 נע־ האבעץ דעלעגאטעץ ענגאישע די װאס
 אויו* האט באזונדערס זאנען. צו האט

 אינ״ דער װעגען אפיל דער געוױרהט זײ
 באלידא״ ױניאן טרײד טערנאציאנאלער

 ענגלישע די װעלכען (אחדות), ריםעט
 פאר־ האבען דעלעגאטעז םראטױרנאל

 דע־ איז קאנײענ^אז דער פאר געבראכט
 באםערקעז, געקענט מ׳האט װי טראיט.
 ױניאגיס״ טרײד אמעריקאנער די האבעז

 הארצען, אין זיך בײ באשלאסען טעז
 אינטעינאציאנא״ די פון פרא;ע די אז
 מעהר באקוכיעז טוז באציהוננען לע

 װי אינטעדעס און אױםפערהזאסקײט
 מא״ איצטינען דעם ביז געװען איז דאס

כענט.
 דעם םון איבערזיכט םליכטיגער דער

 און לאנד אין דא צושטאנד אלגעכיײנעם
 ארבײטער היגער דער םוץ םצב דעם םון

 דעם פון םארענדיגט װערט באװענונג
פאלנט: וױ טרײד־ױניאניםט עננלישען

 האבען ארבײטער אמעריקאנער ״די
 מענער פענשען, די אז געװיזען, אוגז

 דער איבער אומעטום, זײנען םרויעז, און
 צװײ־ דער גלײכע. די וועלט, נאנצער

 זײ פון האבען מיר װעלכען לעסאן, םער
 אינטערנא• די אז איז לערנעז, ;עקענט

 ארבײ־ דעם םון ברודערשאםט ציאנאלע
 א האט װאש זאך א איז קלאס טער

צוהונםט״. א און ממשות

 די פאר זיך רעגיסטױרט
קורםען

 קורסען די גלײך זיך רעגיםשרןרם
 אין אוניךךערסיםעצ זןרבײטער אונזער אין

 קריגש און דעי^רםמענט עדױקײ^נעל
אינן*רם*ציע. דעמלירםע אויר

 .בס־ דאזינע די ״ג*י«ם״, די |Poippu«na זײנען עס
’dp״ a ,IPoaBB'W ooiaipj man Dan? די .oar 

o׳ipe״>po,פישפיינם ״ inn’oam |p>ai ,ojarpt די 
DD’«oao״Duma. Pf,נ«מעז אין םכלוםר׳׳פם — ״ 

po ארסײםסר די in  •pa קלזDm  pa wi ײגת«־ 
jf’ia

ipro oar n r  Dtn ,»n» nea i n״>po ״ipaa
ם סיעסס זיר סיס ייי no vojob Jf/tounxmני
o נאמעסטינם געומן נים אינסתזױסמ 1?זײנ n  pa

m םיייד. m  ■nmajio p  n  oa ר»

̂עז צו pa .jnpn כנעסיחרט1דו ריכטינ זאלעז שטמ
י xvm זיך י1אוי .T*inpep: liniva שליך1װי ייז •

האל 1&ב?טהאװ pa נדסערלייםע oar po םיטיננ דזם
a?' די םון זכר קיין געווען נים .op'ao.זיינ?ז זיי ״

tpoatiy. jnnannao שפםוניסםיש? ךי םים *iao
inn'o סון .ja’jp i n

* * *
 ipnarapo pa po״npt׳D pe MiJoanao די •

a po ijaoia i נלױי געווען ייז וונלכון חסל, n 
i״pn ססחסםלונמז חטולארע nupio pa םיםיג־ 

n ריאתאגיזייםי pa w a* po t6 m 0 
po נמ no v w r v n  prppi n» r o r

ip r’oaopDO'D a סון ארב'ים ױניאן iiai» opi־' 
1 iprnarאויוי באאדד, זשאינט a 1ײ1ט סציכען1וױ 

i n  .o’rao ta’jp םוז נייסט o n מיטינג t'a נp־ 
ipjnptr a iip i  ipn, האט און ia«  a opainp״

pa p? ניי jn  n  iao ipop םייל ita, ווי גוט i n  iao 
i טoaש1nםיח n  no אינט?רנ?שסאנאל o n  no na 

i n  .nago oj’a rn האם מיטיננ n  ta ,ippnao 
a ta’jv>' ליך1סנ no inanpa opnpoaip;o’«a

m י1 און צא*?ם האםוניסםיש? די an mptpnja
ta ,m ייד an n ao שייגםאצ mpn יתיאן די ותט 
a>awn prtta no ooaripi i ניט n  ipona p»t*
iw• /
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ױניאן־ אסעריקאנעד ווין ■אדפדעמ »
ר• זײן — לעבען. ר *יז ן  •אד־גזד מ
ױני*ן קלןוקסאנןר דער מון *יב»ע

 האט מאג»שעז לאגגע לאננע, ם*י
 באוחנגוג: *רבײנמר אםערימאנער די

 םרע־ צו צע1אורז גוטע *m מהאם נים
 די דאם ,6נײמ די אינער וױ זיד הצן

 װ*כצן יאנ*ע 11 נ*ד םילס, ב*ס*ױ
w ח#ם מי,8י טון ftfjng יוגײטצד די 

 ני- •rfbUi 1»י אחבי^אר ממםםי^
די *ד, מן ארבײנתר ®יז * נים װייס ח

 םעדערײשאן לײבאר *מנטראל רצר
ת ימיווז׳ «ידירײנ»ד ״שממו־זיל די י

 ך8לעדמל ערטערװײז פנים, דאר *
 קנײט׳י אראפהענגעדיגע וזױמ, דעם אין

 אפשלאגעגדע םון קא־״יר א אין שען,
 ענערגי־ אכאליגען דעם דורך רויטקייט

 װײם״ האפ דער ;איהם א׳ין בלוט שען
 און װײם רורכאױס, און נאנצען אין

 ליכ־ נאר ;ברעטען די האר, די וױיס,
ס אױוי וױ אויבען, מיגע מי ח ל -  צו צו

 אג־ יאהרען הענען אלץ ניט אז װײזען,
מאכען. מיד מאנען, דערש

 שאאנקעז דעם איהם, זעהט איהר
— ילעצער דרײ אױף אלטינקעז,

 שטונדען און שםונדען ?יצט ער
 פירםען אױם׳ן םענסטער גרויסעז א כײ

 בילדיע, אינטערניישאנאל אין םלאר
 אדימגרנזך איז p* סטריט, זעכצעהנםע

 פראטא־ פינאנס-ביכער, איבער בױגען
 א םון מיטנלידסײןאדטען ביםגר, האלעז
 סטענאגרא־ בוך-קיפערס, דער םון יעיאן,
 און ױניאן. אקאונםענטס איז פערס,

 יאדד און יאהרעז אז אײך, זיד דוכט עס
 יאהרען צעהנדלעע אזױ, ער זיצט רעזי

 דיזעלבע פינאנס־ביכער, דיזעאבע אזױ.
 “מיםגילידס דיזעלבע פראטאקאל־ביכער,

 איבער יאהרען און יאהרען — קאיםען
 ױניאן, אזא געוחגן אמאל דאס איז זײ.
 איז װאס — ױניאן אנדער אץ אמאל און

 זײן איז ױניאן ? אונטערשײד דער
 פראטאקאל־ םינאנס־ביכער, ;וחגלם

 םאר־ דאס — מיטגלידם״קארטעז ביכער,
 קוקט ;לעבענכדאינטערעס זײן נעהםם

 בא־ א קריגט איהר אח איהם אויו* איהר
 נשפה׳־ א וזארציגע, א איהם, צו ציהונג
דינע.

 אין אויך איהם באגענענט איהר און
ערטער. אנדערע

 אםים אזא אין איהם זעהמ איהר
 באנק, א איז אפים, אנדער אן איז איז
 דעד־ צו איז דא צײמוננס־פאאץ. א אין

n כיאז־זנעז, r דער צר נצזזערצז דאדזי פמוז 
אז;  א אױסצונאײכעז — דא ױני
 באנעה• זײן גאנ^ זיין אויט סכסוך.

ט ממייכפא, זײז סונג, כ ו ת י ה ז ײ  אז א
 ארום; אזױ נעהט ער אז יאהחנן, מױן

 אי| ניט אויב און יאהרען. אח יאזזרעז
 — אנדערע אין איז פאעצעד, דיזעלבע

ט אבער  אמאא אויפגאבע. דערזעאבער פי
 בײ אמאא ;ארבײטער ברױערי צװי׳טען

 יארקער נױ די ארום פארכדארבײטער די
 אנצונעה־ זיד אמאל ;װאסער־ברענען

 סיטי אין גאסעדיןעהרער די םאר מעז
 אנצונעהמען שעפער ארום אמאא ;האא

 װאס — פײער־נעםאהר גענען סיטאען
 װעאם. זײז איז דאס חיאוק? דעד איז

 — ארבײטער צוױשעץ ארבײטער ארום
_ אעבעז. זייז דאס^איז

 די בײ איהם אי<ור זעהם דאן און
 םון ^םארשםעהעד װאו .םארזאמאונגעז,

 די צוגויוי. זיך הומען ארבייטער א<צ
 פון קערפערשאםט ױניאן צענטראאע

 דאסםעז מעםםעא. זײן איז שמאדט
 נע־ ער איז אמאא שבת״עז. ער סומט

^ װען  הײנט פאאטפאדמע; דער או
 באנס אוגטערשטער א; אויף ער זיצט

 אבער םאאטםארמע; חנר צו מוהט און
 א — אמאא װי הײנט באיין דעליזעאבער

 שמײכעאדיגעד. א און באיס, ליכטינער
 אאײן, זיד צו אז אײך, זיך דוכט עס און
 — ער זאגט הארצען אײנעטעם pn אין
 האב זעח, אח הער איך װאם דאס אט

 יאחרען, נעזעהז און נעחערט שוין איך
 טט. מאכט דאם אגער םריהער.^ יאהרע[

 א איז צי קידך א אין טענש, םרזמער א
 דיזעאבע מאא אלע הזןרט בית״המדרש,

זײ ער פחנפעאט טאא אאע אוז מפיאות^
 סײד אין געהז נאט, איז גאויבעו גאך.

 איז —■ תםימת זאנצז שזה^ אין ^דער
פרענט ער און בלום אין ארײן שוין אים

 אפיקורסות סײן .nvrp מײז גים םעהד
 זינ״ ער ווען אפיצו גימ, איהם מאטערט

ת זײז דיגם; א  ציפלאמט, גיט איז ח
 גאט. מיט ױו באהעפט עד ווען אםיאו

 ארום נלױמז םונ׳ם טײל א איז ער
 םון םײל א איז נאױמגן דער איז איהם,

איהם...
 א באהם, צדנעסט םח דא רעד איד

 גין-יןןר־ דעם ץ א •ןודטרקט באקאגטער
 מויז«יט אח װעימר יתיטז־אעמז, מד

 דיזע םון טוטזױנ im יאהד 70 *ו תרוב
 סצרײא די אאגצנצגצן אד זזאס

 דצר? *ח ^iwiwo ארבײסצר יןןנער
 גױ םון ימיאנס VH איתם עחרען מאר
באנ^נם. מ־ױסעז א םים יאדס

ײ 0 +
 n מון איעער איז באחט ערגצסט

מ ותגית מ  ט־יױ אאטעוי דעד מבלי
jm רכײ- אמדיקאמר די תאם* 

 מד ניט איז יר גצבועג באװעממ טצד
Iff i אויפתוימגנדנ: זיך דיײד נאד די פיז 

n *מנר  He אוז נצדיטםאדפעפ mn

ל«גג ה. םון

 ער און באװענונג. ארבײטעד אן זוכט
 װעגאאך אאע דורכגעגאנגען טאיש איז
 גע״ האכען װעאכע ,h װי שטענאאך און

 זײנען באװעגומ, ארבײטער די בוים
*עגאנגע!. זײ איכער
 יאהר אין געװארען געבױרען איז ער
i860; אין יאחר, טצז16 זײן צו און 
 סיט־ א אאס איהם סיר געםינעז ,1876
 וואר־ ״אינמערנעשאנאא דער איז גאיד

 נעווען איז דאס סאסײעטי׳/ קיננסענס
 די געװען איז װאס ארנאניזאציע, אז

 טוער שפעטערע סך א גאר פון װיגעא
 און באװעגוננ ױגיאן טרײד דער איז סײ
 באװענונג. סאציאאיםטישער דער אין סײ

 נעווארעץ ער איז שפעםער יאהר צװײ
 ״עקסשעאסעו-קאאב׳/ איז׳ם מימגאיד א

 ״נאיםס דער םון 1563 אסעמבאי אאקאא
 אן נעװעז אױך איז דאס אײבאר״ אר

 שפעםערדינע סך » װאו ארגאניזאציע,
 ענט־ ערשםע זײער געהאט האבען טוער

 װאס ״קאאב״, זעאבען דעם צו װיקאונג.
 םארשײדע־ פון ױגיאז מיז א נעווען איז
 האט םראפעסיעס, איגטעאיגענטע נע

 דיזער דעי^יאז. דעניעא געהערט אויך
 ראאע גרויסע א נעשפיאט האט ״קאאב״

 זײנעץ װאס שטרײםיגקײטען, די אין סײ
 דער םון םאדמירונג דער בײ אנגעגאגנען

 און באװעגונג, ארבײםאר אפעריהאנער
 ענטװיקאוננען װײטערדיצע די אין סײ
 דעם םון באװעגונג. ארבײטער דער פון
 איז, באהם ערנעםט או זעהן, צו איז

 שװאא- ערשטע די םון געװעז יעדעגםאאם,
 ארבײםער אסעריהאנער דעי י יו בען

נאווענוגנ.
 ערװעהלט ער איז 1881 יאהר איז

 ה^רעםפאגחגנט־סעקרע־ אילם נעװארעז
אן׳ לייבאד ,םענטראל דער םון טער  יוני
 אר־ אן נעװען ד^ם־איז יארס. ציו אין

 ױ־ לאקאל 300 ארום םון נאניזאציע
 זיך האבען ארנאניזאציע דער איז ניאגם.

 עלעםענטען. ױט־עהדיליכע ארײננעכאפם
 אויטאביא־ זײן אין נאםפערם, םעמועל
 און קורץ איהר םאראורטיילט גראפיע,
 ױ־ לייבאר סענטראל אלטע ״די עארח:

 םוז דורכנעפרעםען נעויארעי איז ני?*ן
 די אױםדרוס. זײז איז — ?אדופצי^ז״

 אן נעװאלט האבען וועלכע ױניאנם,
 הא־ קערפעו״טאםט, צענטראלע עהדליכע

 ליי• ,םענטראל די ארנאניזירט דאן בען
 נײער דיזער פון אוז פעדערײשאן״ באר

 ערנעםט איז הערפערשאםט צענטראלעד
סעשרעטעי. נעװןט אויך באהם

 פעדע־ לײבאר ,םענטראל דער ארום
 י עטרײטינ־ נײע נעוויס זיינען רײשאן״
 באגרע־ נעװאלט ניט זיר האט זי הייםען.

 אז ;אלײן ױניאנם טרייד מיט נעצעז
 די אנגעשלאםען נעװעז אויר איז איהד•
ױ׳  םאשע־ דער פון סעסציע יארקעד .נ
 איז גאפפערס פארטיי״ הײבאר ליסט

 איז דאם דעם. נענעז ארויםנעטראטען
 אין *צוזאמענשטייס ערשטער דער נעװען

 % דעם ווענען כאווענוננ ארבײטעד דער
 אתאניזאציעט פאליםישע באשםיםטע

 אםי־ חא־ םון אנערהענם װערען זאלען
 א צי און באװענוננ, ארבײטער ציעלער

 זאל אתאניזאציע פאליטישע באשטיםםע
 א 1*םו5טײ דירעסמער א זייז האנען

 נעםם װאם סערפערשאפט צענםראאער
לעבען. ױניאן טרײד דעם ארום

 צוםיל 1אי ארײנצונעהן ניט (אום
 יאהרען, יעגע פון אײנצעצהײטען

 םאראינטעחן־ נעראטעז איר װאלט
 םאל• צו ווענדעז צו זיר לעזער םירטע
הילסװיט׳ס מארים ביכער: נענדע

 די איז םאציאליזם םון נעשיכטע
 םעמוזןל שםאאטען, פאראיינינטע
 די אויטאביאנראפיע, נאםפעדםיעם

 אסעריקאן דער פון ענציקלאפעדיע
 װײג־ ב• און יײבאר, א םעדעריישאן

im .םערצינ שטיינ׳ם p אי־ דער אין 
 נאנץ באוועגוננ*. ארכײטער דישער

 נאר און אמםארמאציע, באזונדערע
 ער־ צו איז שםײנער אנדער אן אויוי

מ ם אכ. טח מידם׳ ממ׳ מי  .כלצטער י
 זיי- ביבער דדיי — “לעבעו 1םיי םון
 װעימז נ«נד איז ערשינעז. שויז דעז

# צרשיימז).
m m •

 גודל נאהם׳ס ערגעםט געווען «יז עס
fnr די םח אדממימיציעס טלצ 
* יאצ מי  — י

 ״מנטראל
די

 ערנעסם איז ױניאן״ פעדערײטעד ראל
 ג«נ• איהר דורך סעקרעטער געװען נאהם

 קעי־ צענטראאע יעחנ עקזיסםענץ. צער
 אין נעהאט האט יארק גױ אין פערשאםט

:פונקטזנן צװײ איהר׳״געשיכטע
 ״איײ םון םאלעז און אױפיוומעז דאס

 אין באשואדיגונגעז און פארטייעף, כאר
קארופציאן. פאאיטישע

 א זײן דעם םאר ־קען קורצצן, איז
ערקאערונג. םארשטענדאיכע גפגץ

 יארס נױ אין העדשס זײט אײן פוז
 איהר טײאװײז ציזזט װאס האא, טעסעני
 ניט־ םאאיטיש גרויסע די םון ?ראםט

 צוױיטער דער פון ;מאסעז ערצויגענע
 ױניאן־אע־ יארקער ניו אין האבעז זײט
 עאעמענטען, געװירקט מאא אאע כעז

 זעאבסט־ צו נעצויגען זיך האבעז וועאכע
מעטיגקײם. פאאיםישע שטענדיגע

דעם, צו געבראכס אםט האס דאם
 האא טעפעני אין אינסורגענםען אויך אז

 זיך זאאען פאטױוען פערזענאיכע אויס
 באװע־ ױניאן טדײד דעד אויױ כאדוםען

 בעאי־ די סטראשעגען צו אום אוז װנג
זיך זײ האבען האא, טעפעני פרן הבתים

ף חמםער נעשטעימ װײלע 9 פאר ח מז
•ארטיי״. ״אײבאר א סאר גונגען

 געכלי- םאל איע איז באחם עדגעסט
 ב»שואדי• פון גרעגי*עז די אויםער בען

 זמ״ אאע אויף געגאנגען איז ער גונגען.
 ארבײטער די װעלכע אויןי װעגען, זאג

 געגאנגען, איז יאדס נױ איד באװעגונג
 אײגעגע סיט געגאננעז איז ער ^ובער
 בײ־י קעגםיג איחם איז אומעטום טריט.

 גיט ײניאנס צו באציחומ זייז געשטאנעז
 םאך-אתאניזאןױעס, נעשעםטאיכע * אאס
 מיי ארביימצר אן םון םײאען אאס נאר

 און צייצז העכערע האט װאס וועגונג,
אױםנאבען.. ברײםמרע

 פון געהאט זיך מיט ער האט דאס
ױגענד״יאהרען. זײנע

 טעג ױננע זײנע אין אינצידענט אן
 דער נעװעז איז ער װאס #םאקט דער איז

 מאג״ באריהמטען דעם םון סעקרעטער
 יױ אײבאר ״סעגטראא די װאס םערענץ,

 עסאיז װעאכעז בײ גערופען, האט ניאן״
 אײ־ ״ױנײטעד א נעװארעז אתאניזירט

 ד«אט װאס ׳יארק גױ אין פארטײ״ באר
 מע^אר. ■אר דזשארדזש הענרי נאמינירט

 יאהרען. אכצינער די אין נעװען איז דאם
 אין איז אינצידענט אן װי פעהר אבער
 געװען שפעטער אויך און ׳צײט יענער

 מעהר־ די האט ער װאו ארמנעבוננ, זײן
 געװען איז דאס פארבראכט. צײס סטע
 אר־ ברױערי די פון ױניאךקרײז דעם אין

)11 זייט אוין״ (עלוס

צײט־נאטיצען
םאמ«ס. נארמאן פון

 דעם וועגעז איבערראשענדםטע דאס
אפ- םםײט יארק נױא פח 'באש^וס  ק

 באשטעטיגענדי: עדױקײשאך/ אװ שאז
 שטאדםישעז^באארר דעם פון רעכט דאס
 טי־ די פארםאבען צו עדײקײשאז״ אװ
t n ״אמעדי־ דער נעגען טקולס די סח 
 :ים זיא יוניאז׳״, ליבערטיס סיװי? סאן

 ?א־ געזעץ. באטרעםעגדעד דער געײעז
 אזנסערשפיזז־ האס נדײװס ערגישאס

 כא־ דעם ניט אסא?ירט ער דאס כעז,
 דעד פון מיטנילידעד די פון דאקםער

ױניאך. יליבערטיס סיװייל ״אמעריקאן
 װאפ דעם אין גערעכט ער איז אפשר

 םרץ טערמינען די לויט אז דיינקט, ער
 :יט רעכט קײן ער האט נעזעץ, דעם

 דעט פון אנטשײדונגעז די געגען נעהז צו
 דאדפען דאט עדיו^ײשאן. אװ באארד

n אבעי־ איז ער פעסטשטעאעז. קאודטס 
 װע־ טעאריע זײן איז אוםכערעכט גאנץ

 איז שםדײט צװישען באציהונגען די נעז
בילדונג.

 װײט אזוי געגאננען 'אפיילו איז עד
 מײנונ:, זײן לוי-ט דאס עדקלערט, און
 פקוק־בילדינגס *די װײניגער װאס איז

 אײ דיסקויסיעס פאר אויסנענוצם װערען
 דאם בעםער. איץ פראגעז, שטרײט בעד

 װעלכפ ביילדיגנס, סקול די דאס הייסט,
 געל־ די פון געױארען אויםגעבויט זײנע)

 לי־ דארפעז געזעלשאםט, דער פון דזןד
 םארשלאםען װעדעז געהאלםעז בעדשט

 זײ זאל פען אײדער נאכט, נאך :אכט
 דיסקױ פון אגפיהרונג דער םאר נוצען
 װעלכע פראגען, וויכטיגע װעגען כיעם

 אינםערעס גרעסטען דעם פון זײנצז
פאלק. פאר׳ז

 I ^פא- װענ אויסערן זיכער איז עס
 ] זײ־ עס דאס זאגעז, צו קאמישאנער דעם
 קע־ וועיכע האלס׳״, ״אנדעיע םאראז נעז
 צװעה. דיזעז פאר װערען באנוצט נען
 עם דאס םאקט, באװאוםטער א איז עם
 האל גזםען א הריכען צו שװער זעהר איז

 פון באגוצען *אס געיט. וױיניג םאד
 צװעח דיזעז פאר םקוצס פאבליס די

 דער צו דיסלןוסיעס די ארוױי ^יענגט
בילדוננ. פון פארם א זן1< שסופע

 עדיױ ״פאבליל אונזערע *\אס דאס
 אויסנײ דערלויבען ניט ײילעז קײטארס״

 בא־ צװעס דיזען םאר .םלולס די צעז
 שמאל״ א זײער האבעז זײ אז װייזט,
 זײ כילדונג. װעגען קאנצעפציע לעפיגע

 לײע־ צו אזוי װי סענשעז לערגעז װיילען
 װי װארים דענהען. צו ניט אבער נעז,
 ביל־ סאציאלע זזאבען מיד קאנעז אזױ
 סע־ אזוי װי און צ יײסתזסיעס אהן דוננ
 ווען דיסקום׳יעס, װערען אגגעפיזזרמ נעז
 > שטרײנדםראגען קײן נ^זא זײנעז עס
 אונמדע זײנעז אױ<^ ווײזט װי

 אויםנעבויט געבײדעם נמול פראכטפולע
שא־ צו צװעק דעם פאר בלויז געװאדען

ומנ־ ־ וועלכע יאיויגאיעז, יע?
 ■אטריו^ «אסענדע די אױעשרײעז לעז

 צײט. ריבטינער דער אין פדאז^ן םישע
 -אםעריי־ איו אוי&, עס^וויידמ ווי דאס,

• סאניזאציע״

 געםא־ האבען זײ װאס אלעם נעװאונען
 דאס האבען זײ װאפ אלעם אדעד ז^רט,
פארערעץ. צז רעכט

 צוריק־ זײ האבען ע,י*שטעז, אלעם צו
 10 די מילט באטאני דער םון געװאוגען

 צװײטעגס, רעדוקציע. פראצענטיגע
 ומנל״ םאן, דענוי געצװאונגען זײ האבען

 הײנםאל װעט עי אז געזאגט, האט כער
 זאל ער אז ײניזד, די אכעדלענעז נים

 דאס ױניאן. די אנערקענעז יא טאקע
 !;עלדי־ א נאך ערפאמ װיכטעער 8 איז
 קען עס זואס װײזט, דאס קאטן®. שען

 ױך באנוצעגדיג ניט װערען, דעדגרײכט
 נענגסםע־ מים אדער גװאלט־םאטען, מים

 אינםערעס דעם צו אפיל אן רויר ריזם,
 p:jnw די םון אידעאליזם דעם צו און
 רע־ דער ארבײטער. די פון פאיל״ און

 אלעפען: פאר עהרע אן איז זולטאט
 א:־ סטרײק דעם האבען װעלבע די פאר

 איהם האבען װעלכע די פאר געפאנגען,
 נע־ האבען ויערכע די פאר אננעםיהרט,

 ךעם פאר אונטעדחאנדיונגעז די פיהדט
 בײ־ האבען װעיכע די םאד םעטרמענט,
 .— פאנד, רעליעו* דעם פאי געשטײעדט

 ארבײ־ די פאר אלעמען םון מעהר אבער
 אנטשל^סצנהײט, ײעעעס זעיבסט, טער

 שײגען באגײסטעדונג און לאיאליטעט
 צײט הײנטיגער אין שמראלען העלע וױ

 פראקציאנעלע און ציגיזם אפאטיע, פוןי
ױגיאנס. ארבייטצר פילע אין שטריימעז

 איז סטדײק דער אנער, געיײנקט,
 םאראן זײנען עס פאריבער. נים :אך
 הא״ װעלכע םילס נרויםע װ״נטיגע, פילע
 הילםם- די נעםעטעלט. ניט נאך בעז

װעדעז. פארטגעזעצט כידז ארבײט V *ז־ ♦
 די דאס טעגה׳ט, סמיםה גאװערנאר

 -נע־ 8 איז נאטור־קראפ־ט װעגעז אי״טו
 פאלימיש^ 8 ניט און שעפםס-אישו״״,

 פאליםײ א איז דאם גענענטײל, אין
 װארמ. םוז 1זי אםת׳ז דעם אין אישו שע
 . א אדער װיכםיגערע קײן ניטא איז עס

 אל־' די װי איישו פאליטישע רײז מעזזר
פאלס דאם דארףי :םדאגע נעמייגע

 אח רײכטימזנר נאטירליכע איבערנעבען
 י סרױוא־ צו ״יוםילי-טיס״ געזעלשאפטליכע

 י1דאר דאם אדער *ר^פיט־םאכעו/ טע
 ערלױבט צס טען ,i פאלק צום באלאננעז

̂ל רעגירונג די דאס ווערן, מן זא  וח*ײ בליי
 Ifp זי דאס אוםװילינ, אדער אוםםעהינ,

 &אד- n אנעגםודען אויפשטעלעז ניט
 ׳ גױמוחננ״ פעדאמענט^לסטע רי װאלטען

 6ני rtf• ביתעד, איהרע םאר דיגהײםען
 TH •ריװאםע מח 6׳«ראםי דעם פאר

ע-8 ®ון fUne f איז עס ? יחגסטאדם  י
 n ראס מווײ׳ימן, ̂צ רצמננתג פאכער

t סטאקחאיחנרצר ״חאמאז r i  fm a2 ״?־yrBr?*£sr
mm יז1•? זי' װאט נעלט די אויי

מ גיט שוין — אינוועםטעט ד מנ ײ  מד1 ר
mwv< חאבען זײ זואס געלט די געז

ײ ח ״ ״ י W ״ C V A m

״יי
מ ניי״ז׳ ט׳ f ײיי im n  w n  . y ו\ייג««ר. 5»י ®ײי לעז

ד ראניז8די. אק מ n אי
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ױ פװ טעםנעףיםיסיננמו סנסוזיאםםישע שעחנע
35 און 9,2 לין*ל

)1 וײ« ן ו9 »לוס0
 «»ר א אױסגעהערט אױך ה#ט *ון

 זיגמאן ■רעזידענט םון רעדעס קרעפםעע
 װעאבע האבפאן, װײס־פרעזידענט און

 שטורמדײ און באגייסטערוגג מיט וײנען
געװא־ אױפגענומען אפראדיסטענטען נע

רעז•
 םאא״ די גערעדט אױך האבען עס

 מאיר אאקאא, םון מיטגאידער נענדע
 בערענ־ הערי קאהען, םאהס גאאדבערג,

 טשערטאן בדעסאאו. דזש. און שטײן
קימבאראװסקי. דזש. געװען איז

 אפגעשטעאט זיך האבען רעדנער אאע
 װאס רואינע, דער און חוו־בז דעם אויןי

 אין געמאכט האבעז קאםוניסטען די
 אױפגעפאדערט און אאקאא ירעכער דעם

 העאםען צו אאקאא פון סיטגאידעד די
 די איבערבויען צו אינטערניישאנאא דער

ױניאן.
 נעװארען אנגענוסען איז שאוס צום

 אאיא״ אויס דריקם װאס רעזאאוציע א
 און אעטערנײשאנאא דער צו איטעט

 דרעס און קאאוק אאע אױף פאדערט
 אין רעדזשיסטרירען צו זיך פדעסער

איגטערגײשאנאא. דער

 דרעס און קיאוק פון רעזאיוציע די
םיטינג. פרעפער

 פרעסער דרעס און יןאאוק די מיר,
 םארזאכד י. װ. ג. א. א. ,35 אאקאא פח

 מאנ־ האא, בעטהאווען איז זיד אענדיג
 ,1927 טעז,17 דעם יאנואר אבענד, טאנ
 אונ־ איז אאגע די םארהאנדאענדיג און
:באשאיסען ױניאן, זער

 קאכיוניס״ די אז אנבאטראכט, אין
 1אײ אין האט אדםיניסטראציע טישע
אאקאא, אונזער רואינירט יאהר

 פא־ האבען זײ אז אנבאטראכט, אין
 פארטײ זייער םון אינםערעםען איםישע

 אינםערעפען די וױ העכער, נ^שסעאם
 ה^בען דערםאד און מעמבערס, די םון
 ־װא־25 א אין ארײנגעשאעפט אומ זײ

 אאע״ אונז האט װעאכער םטרייח, כינען
רואינירט, מען

 אונזער בײ מיר באשאיסען דערפאר
ײ אונזער םון מעםבער־טיטיננ ערשטעז  ני

 װעאען מיר אז אאלןאא, *יבערגעבױטען
 אינטערנײשא־ דער מיט םעםט שטעהז

 די אויסראטעז וועט זי װאנען ביז נאא
 אונזער פוין םאררעטער קאטוניסטישע

ױגיאן.
פרע־ אאע אויזי אויך פאדערען פיר

 רע־ ניט נאך זיך האבען װעאכע סער,
 גאײך זיך זאאעז זײ אז דזשיסטרירט,

 םאראײנינטע מיט און רעדזשיסטרירען
 םריהעו־דעען אונזער אױםבױעז כחות

אאהאא. מעכטינען און עטארסעז
 5אונזעת אאע אױױ פאדערעז םיר

 דעם דאנערשטאג סטאפעז צו סעםבערס
 און בײטאנ, אזײגער 4 יאנואר, טען20

 מיטינגען, די צו ארמאריס די אין געהן
 גאנצער דער םון גערנפען ווערען וועאכע
 גע־ פדאטעסטירען צו באװעגונג, ױניאז

 םארשװערוננען האמוניסטישע די גען
ױניאנס״ די איז

 באגײסטערטער שעהנער א
 2 לאקאל פון טיטינג

אװענט דינסטאג
 יןאאױד םון מיטינג ערשטער דער

 א•־ איז ,2 אאקאא ױניאן, אפרײטארס
 דעם דיענסטאג, געװארען געהאיטען

 בעטהאװען זעיצבעז אין יאנואר, טען18
האא.

 באזוכט גוט געװען איז מיטיגג דער
 םזן ןין פ^ען אין באנײסטערטער א און

װאוט.
טאגעס־ארד־ פון הױפט־פונקטען די

 געװען׳: זײנעז מיטינג דיזען אויף נונג
 וועגען און סעקרעטער םון רעפארט דער
ום אומםארטײאישער דער  #קאםיטע ש̂י

 ארױסגע־ האבען קאטוניסטען די װאס
 ארבײ־ די פארבלענדען צו כדי שטעאט,

 א נאר אפהא^םעז און אויגען די טער
זיך. רעדזשיסטרירען צו זײ פון טײל

 קױ ברודער איז זיגמאז פרעזידענט
 די און פר>»ען דיזע באלײכטען רינסלױ
 אג־ אילע םאר קילאר װערט יאגע גאנצע

 אונ* װערען זײ מיטינג. פוג׳ם װעזענדע
 אפאאדיס־ שטורפדיגע מיט טעיבראכען

טענטען.
 זיך באטײ^יגען פראגע דיעזער אין

 מײ קאפ^אז,.צעוױנסאז, ברידער די אויך
 בא־ מיט רעדען איצע 4װילסא און לער

 ענטםערעז מעמבערס די און נײסטערונג,
באגײסטערוננ. מיט

טיננ דער  אײנ־ איז שעהז איז פי
באנײםטערונג םיט םויצ אוץ דרוהספוא

 אױס ברעכט אפיצאוז שטורפדיגער א
 סעקרעטער דער י^רינסקי, ברדדער װען

 ^א־ אינ׳ם אז באריכטעט, לאהאא, פולם
 4 רעגיסטדירט שוין זיך האבען 2 קאיל

 טױ* 5 האבעז און מיםגאידער טויזענד
טדעזשורי. דער אין קעש דאלאר זענד

 א באםערקט — װאכעז, פאר א נאך
 װע־ םיר און — פצאר, פונ׳ם מעםבער

 האמוניסםײ דעד מיט פארטינ זײן אען
באנדע. שער

 אויסנע• זײנען קאמוניסטען די ~
 אוץ זינמאן, ברודער זאגט — שפיאט,

 אפאאדיםםענ־ מיט שטורטט ה$א דער
מעז•

פאאגענ־ די אן נעהמט מיטינג דעד
:רעזאאוציע דע

 און אפערײטארט* האאוק די ״מיר,
 דער פיז 2 א$<ןאא פיז מאכערס ריפער

 דעם בײ םארזאמעאט אינטערגײשאנאא
 בעטהאװעז אין טיטינג אאקאא ערשטעז

 יאנואר, טען18 דעם דיענסטאג האא
 רעזאאר פאאגענדע די אן נעהפעז ,1927
ציע:

אין אנבאטראט, אין נעהמענדינ  אז.
 סאאיטישע א האט יאהר אעצטעז דעם

 ױניאן נעוױםע םון נאמעז אינ׳ם פארטײ
 ױניאן, אונזער אין נ^ןוערשט םעמבערס

 ארײנ־ מעםאדעז םאאשע איהרע דורך און
 אונ־ «ז אין קאאוקמאכער די געשאעפם

 אוםגאיק־ אוז.דערמיט סטרײק נויטיגען
;ארבײטער קאאוק די געמאכט איך

 די אז אגבאטראכט, איז נעהמילנזײג
 די װאס יןאםיטע, שאזם אומפארטײאישע

 גיט איז ארויסנעשטעאט, האבעז אינקע
 ארבײמער די םארבאענדען צו װי מעהר

אוים־ זײער אפצוציעז און אוינעז די

pwp פידשערם אןן אפערײטארם!
זיך געפינען 9 און 2 ל#ק»לם די פון אםיםעס די

יספריפ םע14 איסם 231 אין
.48 לאקאל פון בילדינ׳ג דער אין

 םיט אםיםעם די אט 1אי װענדען זיך זאלען םינישערם »ח א»ערי'ם«ורס אלע
נרום, ברידערליכען םיט אננעאענענהיי^ען. ױניןון זייערע אאע

דגמאן, מאױם
י. װ. ג. ל. א. פרעזידענם

שפסמפפו יזניוװ דפס סיפ שיד סויפפ
 ארנאניזיר־ דער סון נױםנלידער אלע «ו זיך ווענדעו םיר
מ מיו קוי«« *ו אדנײמתואטט סעד מל  דעם אאנען ו

 אינמײגיג• זויצ, urn אזיא יתיאן אוגזער םון *מטיעל
מר  בעםען םיר מוך. «ן לײנימ דעם אויף אחנר זויל. ס
 דעם אט מחט איהר סייחנן ימיר. סויפעז «י נים *ייד

.1אוי» אײטמע אייעחנ מים שמעםיעל ײניאן

יוניאן ווארקערם שוה און בוט
tftr̂• אמזניימיז חןר מי• יייליאײמד njny לײבאר אוז
מ, סאםער 246 מ ט מז, ם סנ א סס.m נ

בעין ל. טשארלס ,
wwm י

 אום רעגיסטיײשאן םון מערסזאמקײט
 איז ארײגצוברענגען צודיק אםאי גאך
 קאטױ דער פון הערשאפט די ױגיאן ־דער

. ;פארטײ גיסטישער
ר באשליסען ױ  איגנארײ צו דאריבער נ

 קאמוניסטישען סארט דעם אט רען
 אנגעחן און •עטמגט, שוױנדלערישעז

 אריינ־ און רעדזשיסטרײשאן דער םיט
 ארמוננ און שאופ דעם דורך בריעגען

ױניאן. דער אין
 ײי אאע שטעהן צו באשליסען מיר

 און אינטעדנײשאנאל דער מיט טאן איין
 ױניאן אוגזער ברײנגען חעאפען איהר

 צױ װערען זאל זי װאו צושטאגד, א צו
 וױ״ זאיל און מעכטינ, און שטארין ריק
 ארע״ דער םון שטאאץ דער ווערען דער

באװעגוגנ. ױניאן טרײד ריקאנער
 קיאוק אלע אז אויך, באשליסען מיר

 דאנעשטאג, זיד זאלען םאכע ריםער און
 דער אין באטײלינען יאנואר, טען20 דעם

 אר־ גאנצער דער םון דעמאנסםראציע
 געגען פראטעסט אאס באװעגוננ בײטער

 די אין הערשאםט ?אמוניסטישער דער
 דעמאראיליזאציע דער געגען און ױניאנס

 האט פאיטײ האכיוניסטישע די װאס
רײען׳/ אדבײטער די אין ארײנגעבראכט

טינג דער כױטװאך 9 לאקאל פון מי
אבענד. *

 פון םעםבער־מיטיגג ערשטער דער
 ,9 לאקאל ױניאן, פינישערס קלאוק דער
 טיטװאך געװארען אפנעהאילסעז איז

 טיטינג דעם פון באריכט א אבעגד.
נוטער. קוסענדעז אין געבעץ מיר װעאען

כ»ל די־יוני&ו ױניםי
ײם פון (׳נזלוס )1 ז

 איז װאס ױניטי״, פאר ליד פון געז
 דע־ צו :עװארען פאדפאסט ספעציעל

 סעמױעל פרײנד איגזער פון געגעגענד-ײט,
 צונע־ װערט טוזיק שעהנע פרידײאן. ה.

 װערטעי־ באגײסטערטע די ןר1פ פאטט
 ור;־ געזונגעז װעט װעלכע ליד, דעד םון
 פו־ויעז, און מענער גרופע א פון רען

 דאז און ױניאז, אוגזער פון מיטגלידער
 נעדעז אנטײל עוים גאנצער דער וועט

זינגען." דעם איז
 באנרענצטע א ארײן נעמט האל דער

 ארע די ראטען מיד און מענשען צאהל
 מאגץ, צום וױלען־קומען װעלכע יעגיגע,

 בילעטעז. מיט ניײך זיך באזאדגען צו
 אײנשרי־ שױן דאלאר, 1 איז פרײז דער

 בא־ קענען םיקעטס װארדראב. כענדיג
 עדױקײשאנאיל אונזער אין װערען קוםעז

 סט-יט, טע16 װעסט 3 דעפארטמענט,
 :ױניאנם לאקאלע פאלנענדע די אין און

 יאקאי סט.; טע15 איסט 7 ,66 לאקאל
 סעק־ 219 און פט., טע15 איסט 7 ,91

 231 ,10 יאקאל ברוקלין; סטריט, םאז
 117 ,62 יאקאר סטריט; טע14 איםט

 װעסט 36 ,89 לאקאי! עװענױ; צװײטע
 איסט 130 ,20 לאגןאל סםריט; טע28
 איסט 501 ,6 לאקאל סטריט; טע15

־־יט; טע161  איסט 231 ,23 לאק^ ס̂כ
סטדיט. טע14

שאפ־רעזאלוציע א
 ענד אר קעי פון ארבײטער די מיר,

38 ,ny שאפ־ א בײ ׳סט. טע32 װעסם 
 דעם סאנטאג אפגעהאלטען םיםיגג,

 סט., טע16 װעסט 3 אין יאנואר םען17
 פאל־ די אנצונעהכיען באשלאסען האבעז
:רעזאאוציע גענדע

 בעאי־ אונזערע אז אנבאטדאכט, אין
 אויפגע־ בײם גע^אלטעז האבען בתים

 שוין האבען זײ מאנוםעקטשוריננ, בען
 ארוגטערגעריסען, מאשינען די זאנאר

 ארבײ־ 20 אז געםײנט, ה^ט װעאכעס
ארבײטסלאז. באײבען זאאען טער

נאג־ ברודער אז אנבאטראכט, איז
 עס מיטאען אאע אגגעװענדעט האט אער
 איז עס און שאפ, דער םארבאײבען זאא

געאונגעז, דאס איהם
אונ־ אױסצודרײזען םיר באשאיסען

 חעלפח ױני>ן פון נײעפ
סעגפעו

 איגסטיטו״ אנדעדע אאע װי פונסט
 אױך םאכט אזױ ױניין, אונזער םון ציעס
 מון דעפ*מ»»ענט םעדיסאל דער דורך

 דעם אין קדיזיס y סענסער חעיטח ױניאן
 וומעד חײנטיגמן ם^וטענט, איצטיגען

 פון צײט דער אין חערבסט, און
שעד דער האט  געט^ן קליסק מעתציד
 נאדױערען צום אדבײט. פיא זעחר
 גממענט ניט לאקאימז די חאבעז אבער

 V.Z אונט^־־זונוננמ! די םאר נאצאדזלען
 איצטי״ דעד אין און מיטנאידעד, ?ײערע

 ,9 3 יאחאאען די םון סומט צײט נער
 $7500 אינעד פון סומע רי 35 און 22
 וועל״ דעפארטמענט, מעדיקאל אונזער צו
א- גיט דערװײל נאך האבעז זיי כע  נ

 ״VP ניט װארשײנאיך װעיען און צאהיט,
 די עדהאלטענדינ נים באצאחאען. נען

 גע• ניט סענטער העאטח •די האט נעאט
 אזױ און דאקםוירים, די באצאהאען קענט

 דעד פון געאט געבארגט האט טען װי
 סענטעײ העיטח ױניאן די האט באנק,

 דע־ א מיט 1926 יאחר דעם פאיזגנדיגט
דאאאר. 5,500 םון פיציט

 פאז־סאע• באדײטענד אויך איז עס
 קייניק, אין באזיר דער געװארען נערט

 לא״ די ניט װאס םאקט, דעם דא:ק א
 אין מיטגלידער, זײערע שירען קאאש

 זײ־ עס ױי םאר רעןrב'אצא זײ ניט
 אראגדזש״ נעװאיעז :עםאכט אבעד נען

 קאי־ פארשידענע )די אגצופייעז מענטס
 אמװײ• — מענאיך װי יאנג אזוי ניקס

 אדער חודש א נאך םאר ניגסטענס
 רעדו־ איז עס װאס דעם דורך — צװײ
 ײ און עקספענסעס. די געװארען צירם

 אוועקנעשטע^ט איז דזילוי מעדיצינישע
באזיס. באצאח^ענדען א אױף געװארען
 האט רעפאדטמעגט מעדיקאי דער

 פארנאנגעגעש רעם פון םאררויף א*ן
 פאציענטען 15,000 איבער געהאט יאהר

 אוג־ 30,000 אינער גענעבעז האט איז
 אלנע־ די טדיטמענטס. און טע^זוכוננען

 נא־ זײנען קיזעיקס ספעציעי^ע און מײנע
 עו לדי נעװארען פארגרעסערט דײטעגד

 בע־ א װאס אויף פאציענטען די דינען
 רע־ פון םארם נײער א איפן. סערען
 ?ינט געװארען אײנגעפירזרט איז קארדס

 געםאכט װערען עס יאנואר, טעז1 דעמ
 כד^ אונטערזוכונגען גרונטאיכע כע־־״־

 װאס אונפערזוכיוננען, און טריטמענטס
 העאטדז ױניאן די אין גענעבען װערען

 פארגאײכען ?א:עז זיך זאאעז קאיניקס
 איר־ פון סטאנדארדס דעכםטע די מיט
 דיספעג־ אדער האספיטאל װעאכען גע:ד
יארק. גױ שטאדם דער אין סערי

 פון לאקאיס די אז האפעז, אירצו 'עס
 םימגלידערשאפט די און ױגיאן, דעד
 דערםאי, זארנען זיך װערען גאנצע, אי״פ
 אפצושטע־ זײן גױטיג ניט זאא עס דאס
 נוי־ העכסט ריזער פון ארבײט די אען

אינסםיכ^יציע. :וצאיכער און טיגער
 דזןדפאד דעפארטביענט, יענטאא דער

 קװארטאלעז, באזוגדערע האט ער װאס
 גע־ ?זטעגדיג האט ער װאס דערפאר און

 באזיס, באצאהרע:ד&ן א אזיף אדבײט
 אדבײמ. זײז מיט פײן גאנץ אז נעהט

 האט 192ס יאהד דעם פון פארא'יף אין
 ,$80,000 םון אײנקונםט אן געהאט ער

 װעז יװי פאציענטעז מעהר גע־זאט האט
 טען10 דעם שאיסט און פריהער, איז עס

 אויס־ אן מיט עקזיטטענץ זײן פון יאהר
 נוצליכקײס פון רעקארד נעצײכענמען

דעדנרײכוננען. גוטזג און

 צו אוץ נאגאער ברודער צו דאנק זער
 סיר נאנצע. אאס אינטערנײשאנאא דער

 םעם־ םרײע זײן צו זיך םארפאיכטען
 און אינטערגײשאנאא דער פון בערס
 קאמוי יעצטיגען דעם אין העאםעז איהר
ױניאן♦ פאראײגיגטער גאנצער אײן פאר

טשערכמן. קאהאן, דוד

■■ VJ■tn**̂***• ̂ יי 

- ? עקס־לאקם איז זואס
 ®װ עממדוננעז וױבנױנםםע די םון אײנע איז עקס-לאקם

 טשאקאלאד־קענדיי א איז דאם וױםענשאפם. ^מי^ערסעד דער
 ra ילאץ דעם םאתעחםם און טאנען דעם ,ירם

לאהחדז ביםעו-וואסער, חנארכער, כיטער-זאלץ, ____
«ז ■אודער, עי ? «י ^ נאר •יללעז׳אח נעייארבטע אדער ג ע ל פי

 1HD יעדער וועלכע פאר אפפיחרםיםלען אלכדםאדישע דערע
אפ״רעקעז• זיר פלעגעז קמד אדער פרױ

------------------------------------—י—-

f י7ײ ־״ם׳זי״זו ״״״■״*< ״יײ ו ׳״ ״/• ״יײ lw n r r
אײך. איבעמײגא און חימם כאקס א םריאןפ
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ערנמסנןחס
•) )>»< i»•1(«י

i אין נ״טער, n איאיוואד
i טען  no'׳u n r u — ארנ״%ד r e 
inn« ■11 1(ער»יחי »ן i i n

י גוװ׳ונומ ס*¥י*ייסטי׳י*ו וער  1י
ר״ט׳)ו?*;ה

U J I U I

w 1י«י איז ontn ערג«םט rט1 ר  ״
סי*י*<יססי• m אין 1סיטנלי »

סיט ttOHln ."*w• ארנײטער עער
עײעו1

fn«rn ,סוױנטאן *M lד i i p j p n r 
no ארואגי• «י ח*ט סאן״ יארק ניז״ 

 יןwoima 6 טטערישאניא׳נן אן זירט
 §אר- נײט«ר1» 1*ייסטי?ו׳|1סא« זער
l אויו טײ. i i ו י  סא• m 1אינ׳נ יױיו י

M *יאליםטי׳טער u m s אמערישא סון 
— Vitnt י1 נעהאננעז

 ם1ס««יאלי ישאני׳»׳נר1»ס« דער *י
ט *ופי< ניט װערט ר מ װי י  איטי• tic נ

 1רםאn יון אײנםלי^ גרטנטייטען
 איז״. געחעריג וױ ניט ער ר*צט9יע

m 0 ~ ײ
 ארט זײן חאט באחם ערנעסט און

ק<$ו$ממר ®ון פאר-געשיכםע דער אין
p נױ אין ױניאנס i r,
 דעם םאר מיטגעארבײט האט ער

ב״ מגיאן היאוקמאכמר א םון אױפבױ
געאעגענהײטען, דרײ

די- » אייגע און אונדירעהטע, צוױי
רעקטע.

ײיי״י יי■ m״ m »ו ״מ em* 
ײ ײג  אג*י• n יין «י «9י״ ייגייו/ י

inni פיס סייג • פארסיחרס on 
. « ר יידש, נױ וא מיאז• 1*יי « 

o wn• ,מוויס m iאיז עס ו״נמז ן 
t m\ סייטי׳ססר י• r e  *MP וז׳מױ 

ofljs w r ! n t w  m  m e n[ 
v w  ■TPWi r u n  yw o.jjjjg

ijfiorw uo erro s גאימגט• יין
°”?י הסם ײירײ״ י*ײ> ״ניי ,י ‘י g m׳n חד « אלס «ט«עס. נסחס׳ס 

 ייסיסט » אחיפ איז on סון זויטאט
 » סתסניזיימן סו ׳סססער הייױ) ארום

t ייז נ׳נײעו איז דאס ײ£יייז>  in״p 
tג פיענען ױגיסנס סלסיסמנןר וײנז

tn ua וirm  in n ,ס װ׳וז גיסל or*■
ט ארנייסער ו חי י  שאר״ סיט׳ז סמרינט ז

י ז י1ס ו תדנזזזז פלעגט י  װי נלײף ױננ
־ םארםיו םיט׳ן 1זי םפלענט ן רנ מ  אי

טען»
 תודצער א םיר איו באחם עתקסט

 א פאר חניארטער » געוחנן אױך צײט
ג נ ו ט ״  ספעציטאיזירט זיר חאט עד י

 טע״ אין צרפטאגד דעם נטשרײבען בױט
 די צו אױםדו^ען אין נעמענט־זזײזעה

 אמטניזירען, זיר זאאען ויי קאאוקסטכער
 מטםע״ זיין פיט באנוצם ויד מען חאט
 אימיגראנטען די םון אעבעז דעם םון ייטא

םענעטעגט־הײזער. אין אדכײטעי
 באאםטער » געווען אויר איז ער און

 גע״ איז ער יוני$ן. 4קאאוקמאמנו » םוז
״קאאױד דער םון ,מענמדזשער״ דעי וחנז

לערענם
ר ה ט אי נ ע ר 200 כמ 60 ®ון פערדינען ק א ל א ץי ד ל ט נ ע כ ע װ

נעריהםטער דער אין קורס א נעזזםט

םקרהל דעזײניינג מיטשעל
נארסענט^ ם«ר ליידיס אח הלײדער שינדער 1אי םיסעס טתיסן, סענ׳ס, פזן
פיײותר. מג״ם »ח סורנתגסס ■»ר ס»ר דחומ^ 4סו« WW* ■יסיז W ײ"«'» וי״רינ,, «««נת* 1ס«מ *י יזרנזו יוזיינמו *סי סקוחי ,?re*• וי

יאחר. 60 איכער געגרינדעט
עײײבס ה»ס סכ\ג די

r ' i ,ע םיסםעסעז, נייע איחתן ט ס רסזויםטגתו• מ
װיידזמ̂ע נונת m r>w נ«רדינפ • סײנם סיזיי דןזימימ םים**י דער ווין פורס י
ר פאר פראפעםיאז גוםע • ע A םרײעז, און מנ Z l  W  mr n«t 

@4s)r B אויטצואערנאז. ױף יײכט זעחר איז
.mroonuB $יזס יפי» יימי bin ע«ר»ך, ווײנעגעג «»עד איו ותרזו tjrsyun ײימ מסיגס גאזוגזתרע

מז די טנ דינ א ח נ עו מ ת ת ס  יײכס^ זעחר זײנ?ז *וי
r די וײנעו םיר n w e w  f« « m  fcoolv ייםערייזי איז rm 
ײ *ני'י*» אוו DM*rvs ••*רקױפען סיר רי מ Artyoyi א

 *?.birtp אוחמם אוז םאג
i w •  Jmum Am dy i t wi רײםוג. ױז•

ע י י ר 3סאוח יוונזער אין חנםאנסםרײמ$ן •
ורײו •m •יימגל^ ױס•

ל ע ש ט י ג מ נ י מ ד ן ל ו ח ן ק ק
£970 וױסקאגזין סעאפפאן יארת. גױ םשריט, טע37 ייעכע 15

רינג םער
 ראײקאלעד עטארקגטער און גרעסםוער חןר אין

ײעלפ. דער »1אוי ארדען ארכײםער אידישער

 *2JK0MQM —®ארטאגםי
a 83 — מיטגלידער f t

740 — כרענםשעם

צי חר ד•® טרני י ■Hi■ן ז ן י ן ג י ו ג י װ
יטייי״י■ *װ ״ימ

 ־1טו דןר v* ײננ •י^ יאר
 איךײ yn 1אי יןטײני ■וי
j *רניי»*ר •ער i i r v P

 אידי־ אױטדגער דער אמ ױנג ארבײטער דער
 מוניםסר* אימענעם סן חאם װאם ארדען, שער

םיטגלידער. סאנטאםסםץז וײגע ספר מם
ro 18 1טי עלםער אין ■רײנגעגונהמ װערען םעםכערם

Iםיםנליך, איין <ים Tip זיים lf t 4» t »

[,■ A

«ij 1 ױגיןן סטגסוס u,אין ״ iM0O «i 
’inne. אויד איהפ איז ס ipifirw* 

 און סטרייסס, סטיימ ■גאופיחרען מעו
 אינעמימן טן אויד און ן י״ סעטלסן

 ממ*ד אױסגששומן איחם ייז סטטוי
 Mir איז tvsvn *נטמיסטעז סטבען.

 ,1ױדא n *שססט׳סוחנן״ «ײ נעוונט *ײט
 ט נעםיחרט האט נאחס «מ«סט ייון

imw rip .יי«ט וסס דערסײיט ער זײ 
 in,״i ס 1פי ׳פםײנןל » טיט זיך װקגען

פייסס, ttrnivnn<אינ׳זר רעדט װאס
 דעיכײ וױיי מחר, נאד טסײנעיט ער

 געװען דאן איי ער טי ער, חנרמחיט
 חנר אין (ניט־איי) ״גוי״ איינוױגסר דער

 וווזא״ ניעהרער יר1 ח*ט ער און ױניאז,
 אױפ׳ז דעדנערס די טיט נמנגסרעדט

וואונש,״
m 0 *

 גא;* דער טון דעגשטאל לענעדינער ט
טז «ער כ מי  ױניטד יסרקער נױ פוז נ

ען rגשיט דער איז אי« מנ pטי־ לטער 
 םון םעקרעטער איזטינען דעם טון נור

 און סטענאגראטערס, «רס,1ניר׳קי דער
 האלנעז א שױן ױניטז. אשאונםענטס

 אץ ארום נעהט ער אז יאהר־הונדמרט,
 «ז אינטערעס, אן םים ױניאן־װעלם דער

 װעלט. זייז איז אנדערע, שײז ניט און זי,
 אמערי־ אין זיידע * 1אי באהם ערנעםט

 טילע אײניקלאך, די ױניאז־לעבען. קאנער
 א איהם מאכען יאיס, נױ פון נם8ני1י

ן. די םארדינט האט ער ױבילעאום. נ י  י
 נעדארסט האט ײ^ס ױנדטונ 8 יו8 עס

ז״ן.

150,000
םדטענפעלע

פארקיהלונגעןאלםרעזולטאט״פון
געמי^רליד. זײנען טארקיהיונגען

 פון אנגרי!• ערנםםזר * איז סארקיהלוננ א
 א:־ זעהר זײנעז װסס קר»נ?הײםס*נ»ציתז

 k זאגאר נים עס פארנאכרעםיגמ עםעקע;ד.
 סאר• א װאוהין נים װײם קײנזגר עםונרע.
ז קיהלוננ םיהרען. מ

 י»הר יעדעז םױמענפעלזן iso,ססס אימר
סים »ו דר פ^נזן װ»ס אורזאכעז םוז קוםעז

ורעסערס
א טײ  iri״jr׳«i9 וןי■ »יו׳י #ײך 1מ

ס 1דיי«  ג״ נו״«י»עז v* wyאײיןיי״ו
 *ווו ויע• ייחר ״ייי ««מי• 1»י 1״0

ײיתז ײיי•״

געםופס חןכען &ױ
18 עװעגױ, פינםכמ 128 1■ עונ פינפטע 321

פאטר םעז1 סטריט׳ טער82 חנר מי
 עקסטיא אויוגעזיקסט 4תןבזג »יר

 •רעפןז *ו נרעפלעך הײער פיוניטארי
 חן״ םױ געלױוײע. יון witי ימיײעי׳

 סאר• pH ספיםערס כעשפע די אויד בצן
Mfp סיט מויס •רוקענע h 
סיו׳»ינס. •ינקיגג אויד

ײ ורעסערס, איע לידעז ®יר  תזי
״ן די זזןחן קוסען יו באסעס יון נערס  נ

 יסון בחןטרעל מ״עי יד 1■י סןדזןלס
װילק^סען! ז״נען אלזן סייסערס.  און פלןש אםקױסען ױ

 פרשסכארד װקלװמפ
מטפאני

י#וק נױ עװ״ «'נ#טע 321
 8651 1י8 6650 א׳שלאנד :םעלזןטאן
אטענז־עט. שנעל ארדערם קאוגםרי

 םארקיהלוננעז.
זאכעו פיעד

............................ אוז — סארקיהרוננ א
o לויז םאכם «׳1ס»רקיהא n ,םאר• סאנעז

 םאר ױערעז נזםוליז דארםעז
דעם א• האיט באלד. און

לערסער. ojn קרעפםינם םינזנר, דעם ה»לט
 ׳עטונדען 24 איז אלעס דאס םחוט ס רילל

סיסלען״ סםע סעהר• די ®ון ®אלגזן עלעכסע ״יי1*י| «יז—
 קרינט םאײזיהלונג. א םים ניס ריזײזירם

תז $װ סאננם אוז הילל׳ס מכסע די  דער ו
ת זיר. כאוײיזם פארקןהלונג  אסםײקען א
4הילירכ טאדיציטען

ר, זײם מ אז זי
ס.30 •רײז ׳ ס׳איז

רויטזנ די קרינם
CASCUH

נילד םים׳ן

אױסשליסלץ• קױמט

 פהעע מלאםכיא
 פשאי צוועםאםשני

טהעע לילי ווחײט
סקול דעזײניננ נליקשטײנ׳ם

יארק גױ סמרים, גרענד 265
 «ון קריםטי בעם.

 סםס. פ^רסײם
.̂  ארט׳מרד מז

842 8
 דעזיי• סאר סקול
*ון תיטיע נינג,

 jKys לײדי̂( ױן ■אבען אלע אין ורײדינג
 •עסערנס גירסענטס פ#ר און יףיילדדזנכס

 ■רײזןן. םעסיגע *ו גדיגיטען װערען
יאיור גאנץ » \V*9 ייי סקיל די

 אפ־עדײטאדם, קאטעדם,
מײקעדם• םעמפעל

 סארד ױניןן ײער8
 א געװינען איױ װעט

אין סודס םטעציעלען
גױרנג אוז פעםערנמײקלנג

- . ° °$ 7 5
 צו אינדױוידועל געגעבען ווערען לעםאנס

 רןױענטעלד י פראפעםאר. פון באזונדער יעדען
 דאנערשטאנ און מיםװאך דינםטאנ, ם»נט»נ,

קורם דעם דורכםאנען קענם איהר אװענטען. ץ• • • •• » • • צײט. קורצער « זעהר א

 אװענט. א*ן 9 ביז םריה דער איז 9 1פי טאג וועאכעז אירנענד סומט
גאכםיטאנ. 3 ניו — טבת און פרײטאג

 דעדינינג $װ מלעדוש ליעדינג §
י פעסערנמייסינג יװ י

יארק נױ בראדוױי, לעבען סטריט, טע28 װעסט 17
1881—2 םקוחגר מעדים^ון םעאעפאן

A'



«1 וועט אוגז אז זימנר, 1¥«יננ
^נ] נעסערע ס-נוודמגו  די עאד #רג״נו

»up* 62** םון סעמבערש
#ו ד# ח*נען מיר  «*מז חיב^ע » נ

 CPWP מון ׳מעיער *רגאגידרטע גיט
ע w קומען עס און דרעסעס, און ״ ך נ  י
jn| .;*נשאמטע עיװ״ממ די די ט 

ט ז״עד איס עס נשטראכטען ױי  אױש- ח
חנן צו גאבע ד אני מ  *מ*גי• ניט די *

זירטע.
או זיד חאט עס » זאגען געװ*לט נ

 דעם פון *•יל רעם װעגען װערטער ואר
 ואר מעז «ז סעקרעטער, געורעזענעם

 אױס, זיד דריסט ער װי אװעסװאדפען,
 •ערזמנליכ? די און ■אליטיח ״■מטי״ די

 חאר״ ארבײטען זאר מען און ?רװודעס,
 ■ראיד » ערוױילעז און צוזאמען מאני״ע
 איידזשענט. ביזנעס םאד מענשען טי^ען

 ער• טאן. ניט יעצט דאס װעל אץ־ נאד
 זיך חאט באריכט טייז וױיל שטענס,

 און פארצױצעז, לא:נ אויך אזױ *טוין
 ;לאט איז עס אז איך גלױב צוױיטענס,

 םריהערדײ םון האנדיונג די נױטינ. ניט
 קאגפע• סטרײק בײם סעקרעטער נעז

 וױערנסט ערקלערען יטױן אײך ק*ן רענץ
 פאייטיק. ׳שפילט עס .ווער און איז עד

 זייער אז זאנען, יע אייך אץי קען דאם
 ביזגעש פאר קאנדידאס ״סראקטייעעד״

 ■ראת״ אםת אונזערע פון איז אײדז״עענט
 ער־ ניט סראסטייצ טעביבערס טייפע
.52 סיז*ראק. נליח צום ;עװארעז, וױילט

 ;עלענענהײט די אויסנוצען װיל איך
 אז אײך, םא־זיכערען אמאי נאך רא און

 ־י גוט הײסט און באנריסט 52 ואקא*
 אינטעד־ אוגזער פון האנדלונג מוטיגע

 פרע״ בראװען אונזער פון און נימזאנאל
 םאר־ מיר און זיגסאן. כיאריס זידענט

 יעצ־ דעם אין ׳מטיצע פולע די ׳עפרעכען
 צרי׳ר או| ש-טערעד די געגען קאטף טיגעז

!באװעגוננ אדבייטער דיער םון כער
 אינטערגײ״ אוגזער זאל לעבען לא:ג

!שאנאל
רובידטטײן, ה.

י. ײ. ג. ל, א. ,52 לאקאל סעק. •

v v ' n v v או ד צוצולאוען ניט דדײדי  או
ע זערע ט ל ױי רו ^  ,ד איס נאאמטע* ד

 אנעד קאנפערעגץ. דער סון נאאמטע
ך װעט דאס  און אײנגעכען. גיט זײ ױ
ר געליגגען יע זײ זאל עס אױב  די חי

 צו *>טילען קאטמיסטי^ע נאוואוםטע
ײ מאיאדיטעט. א חאבען  קאנפע״ דעד ב
 װעט אי:טערנ״׳פאנ*ל, דער געגען רעגץ

ד אלע אונז מיט און G2 לאקאל ״נ  פו
 םאר־ םיט באװעגוגג, אדבייטער דער םון

ײ! םון זיך אפיעאקלען אכטוגג  יא* ז
 םאר* צו רוםען װארשײגייך װעט 52 קאי

 באאמ• געוועזעגע די אנטװאדטליכקײט
 ?ואוייע:• און סעלס ?ןי״אםאװיטץ, טע

 דוירען ניט װעט 52 לאקאי ׳פטײן.
 מע• םאררעטער, סײז רײחעז איהרע אין
 אײנװיקיען װעיען אפייו זיך זיי גען
 אומשארטײאישקײט םון מאגטעל א אין
 װאס דער איגטערנײ׳טאנאד. אונזער צו

 איז אינטערנײיטאנאר, די פארראט
! 52 לאקאל צי םאררעטער א אױך

 יױ דעד םון ארבײט אלגעמײגע די
 הא• מיר געװײנליך. װי אן געהט :יאן
 שאר עיעק״טאן דורכגעפיהרט ערידט בען

 :אלדבערג י. דדט. ברודער און באאמטע
 י. טעערמאן. ;עװארע; עדװײיט איז

 י־pvd פאי ;ט״טעימאן װײס א:דסבערג,ר
 דער געװארען דערװײלט איז רעטער

 ררביג״ ה. צײלען, דיזע פון יטרײבער
 גאלד* דזעייקאב טרעדטורער עטיין.
 זוידער איז מענעדזיטער אלס בער:.

 פי^אטקין, א. ברודער געװאדען ערװײילט
 עיעק־ פניז צײט דעי צו איז ער כאטיט

 קאוסט פאסיפיק אױפ׳ן ביזי געװעז עאן
 יארקעי דו די “פא געלט די שאפען

 דעד םון ^אריאנג ױ;ם אויף סטרײקעױ
אינטערנײשאנאל.

 קאנ־ א צו יעצט זיך גרײטען כיר
 װאו באלעבאטים, אונזערע מ^ט םערענץ

 אר־ בעסערע מיט עגרימעגט נײעד א
 װ״;־ דיסקוטירט װעט בײטס־גאדיננונגעז

 סופאיט און הייף דער מיט ארן דען
איך בין מעמבער׳טיפ נאנצער דעד םון

איגטערגײ^אנאי. חנר צו געװארען
 אינטערנײ- די אז אבער, •אטירט

 די םון פארטרעטעריז אסת׳צ די מאגא^
v קלאוקמאכער, p\ צױ ניט מעהר שױן 

 האנען װעיכע קאמוניטט^ן, די װי זעחן
 קיאוסםאכעי יארקער נױ די םאדכאוט

 זיך איזדעקעװען און םארפירען ױניאן,
 זייערע פאר סלאוקטאכעד די אינעד

 כראװע, די און אינטערעסען, •ארטײ
 אינטערני״פא־ דער םון םיהרער סוטיגע

מעהד קענען מיר !גענוג :?אנעז נאל
 פױז־ די איבער נעמען און מװײגען ניט

 ״רינזןע״, די און סטרייס, םון רעױטאפט
ט  יא־ םיהרער ?אסודסטישע נערעכטע ד
 > װאס צו געיד. םאר רוןי א ארויס זעז

 סטרייקערס, די פאר גיט זיכער ׳װעי
 אינטערגײיטאנא' דער םײטען צו :אר
באװענוננ. ארבײטער־ גאנצע די און

פארט־ דדט. םון טעיעגיאם א דויך
 פון אדרעס פריװאטען דעם אויף

 באאמטע די זיך ען1יכ5דערו סאקס, טר.
 סאריאננט מעז אז קאנשע־ענץ, דעי־ פון

 אינטערניײעאנאי, דער פײטען צו געיט
 ביכ־ װעמעס טערבערס, זײנען זײ װאו
 װאש און פאקעט. אין טי־אנען זײ ?אך
 אהן !קרײניגקײט אײז — ?י זײ טוען
 םון צו״עטימונג דער אהן און װיסען דעם
 דעי םון כאטש אדער קא:םערע:ץ, דער

 דרײ א אויס מען מאכט עקזעקוטיױ,
 ;אםעז, א אהן ט׳פעק דאלאר הונדערט

 אגדערע איז ׳'.cryp אװ ״ארדער צו נאר
 כאפט מעז ׳ט?&עק קעש א ווערטער,

 הײסט םען און גאס א״ז טרעזי^ורער דעם
 אװעק עס ׳טיקט םען און סײנעז, איזזם
ײ — װאו װײסט װער  צו זאנען ז

פארטנאיצן.
 נע־ די קורצען איז איז דאס אט
 טשעס, דאיאר 300 דעם םון עיכטע

 באארד׳״ ״דזשאינט זאגענאנטע די װאס
 לאס־אנדזשעלעס. פון נעקראגעז האט

נעווארעץ, אויסנענארט אײנםאך איז עס

— :רעדאמטאד מערטחער
v w w ר. צו ענטפער אײער r ב n 

 איהר װאו ינדדשערעס, יאס פון סאסס,
 װעט ער אז חאפגוגג, n אױס דרישט

 אפטעײ אײך ׳פרײנען און װארט חאיט^נן
 אגדומע• גײעס״סון״לאס קיאוקטאכעד

ך חאנ #יעס ארימזןד :נעטדאכט יי
 דיס• נעכאר װעט איהר רעדאקטאד!

אעטעט  באםתםעגדער דער װעחנן. ••
 שרײבען. נים טעחד אײו צו מױן װ*ט

?j r r• פון סעקרעטעד אלס מעהר ניט 
 איס ניט אױך האםענטיץ• .62 יאשאי

 רע־ סטרײק קראוק דער םון סעמחןטצר
קאגפערעגץ. ריוי

 םאר־ װיסעז אודאי דאך וױרט אידןו
 םיל, דא איז דעם װעגען ׳װעי װאס.
 איז יעצט נאר ן.0מר״ב צו פיל זעהר
 װעט דערװײלע דאפיר. צײט ד♦ ניט גאך
 פרי- דעד כאנדש אז זאגען, צו געגוג זיי[

 ערײבט סעקדעטער צוםעליגער הערדעער
 אינ־ דער אין מעסבער א איז ער אז

 עס װען דאר ,11KM3 פון טעדנײיפאגאל
 אין מאסענט קריטי^זןר א געקוםעז איז

 אינטערנײ״פא־ אונזער פון לעבען דעם
ה סוז נאיל,  ניײערװײרטעד דער איס אי

 מיט זאגען, ,52 יאקאי םון כעחרעטעד
 עס אז ׳טאנדע, מיט אױך און װ״םעג

 םעמבערם די מיר, װאס עאנדע, א איז
 גיט אזוי געװען זײנען ,52 לאקאל םון

 אמטען די אגםארטרויט און םא׳־זיכסיג
 ■ערזא־ צו סעקרעטער און טשערםאן סון

 םא־ קריטיטען א אין האבען װאס נען,
 דער און 52 ילאקאא םארראטען מענט

 װײטאנ, א איז עס אינטערני״פאנאל.
 צו זיר באריהמען װאס םענ׳פען, װאס
 אינטעדנײשא־ דער איז םעםבערס זײז
 זיך איז גאך האבען יאהר, 20 םאר נאיל
 ארביײ םון גײסט דעם ארײננעזאיט נים
 צו איז זײ בײ און סאלידא׳־יטעם, טער

 זיך םאראײניגען צו רעכט צײט יעדער
 דעד פון ברעכער און שטעכער די סים

 איז איגעמייז, איז באווצנונג ארב*ימצר
 איבער־ אינטערנײישאנאל אונזער םון

חוייט.
 לאס־ אין ■אסידט? האט וואס

 באװאוסט, איז אײך װי אנדזעעלעס,
 לאקאל םון איניציאטיװע דער אױןי איז
 רעליןי סטרײס א געװארען גערופען 52

 אר״ גאנצע די כמעט זואו האגפעדענץ,
 םארטרא״ געווען איז באװעגונג בײטער

 פארעווע. איז ״רעכםע״ ״ליגקע/ טען.
 םוץ רעקאמענדאציע די געווען איז עס

 סיטינ: ערשטער דער װעלכע ױניאן, דער
 אײנמטיםיג האט ?אנםערעצץ דער םון

 יאקאל פון בעאםטע די אז אנגענוםזח,
 טרע־ אוז סעהרעטער ט^זערסאז, דער ,52

ען דפורער, ^  כאאסטע די זײן אויך ז
ר םון  האט ױניאז די קאנםערענץ. ת

 עס אום אבזיכט דער מיס געםאז דאס
 װאו לאנע סיין װערען געשאפען נ^ם זאל

 ערװײלעז װעלעז זאל צד מגװיםער א
 םארכא־ ארום אזוי און באאמטע זײגע

 קאנםע־ ד^ר ינון קאנטערענץ. די יען
 נרופע א ארגאניז־ירט. זיך האם דענץ

 איז עס און טעטע געװארצז איז םענמעז
 זעלבסט״ און געלד.' געװארעז נעמאםעז

 אײ־ ט^זעהס, די זײנעז םארמםענדליך
 אויזי צוױיטער א און 1000 אויוי נער
געמיהט און אױסנעם*כט דאלאד, 600

די אז - וײטעז, אלע טאיו׳ע •זאלמן און
 באװעגונ: ארבײטעד עהרליכע אמת׳ע,

 אינ־ דער םיט איז עלעס6אנדזל לאט פון
 קאכיף יעצטיגען דעמ איז טערנײשאנאל

 סאפו־ דער םון ױניאנס די באםרײעז צו
דימםאטור. ניסטישער
 באאםטע די פון האגדלוננ די וועגען

 אויך זײנעז וועלכע קאנםערעמ, דער םון
 אוז ױניאז, דער םון באאםטע די געײעז

 םעק־ דעם ,dppd מר. װענעז איבערהױאט
 זאגען. צו םילעס ךא נאך איז רעטער,

 צװיײ א בײ טאז אבער דאס וועלען כױר
 דאן .װעלעז םיר מגלעגענהײם. טער

 בא־ םינאנס זײז צוגלידערעז פ׳ײאווען
 דרײ-אונ־י םאר אויסנאבעז פױט ריכט,

טערנעםונגעז.
 האב^ז ,52 לא?אל אמבאלאנגט װאס

 שטע־ א נענומען גלײך נאטירליך מיר
 גליסלי־ ׳פטעלוננ. םעסטע א און לונג
 יענער צו גראדע טיר האבען וױיזזן כער

 האבעז באאםםע. נײע ערװײלט צײט
 װעל־ מיטיננ, לעצטעז אונזער בײ םיר
 באזוכטער, נום זעהר א בעװען איז כער
 די צוריסגעמלײדערט עגטריסטונג םיט

 בא־ םריהערדיגע אונזע״ע םיז האנדלונכ
 אינ־ אלס זײ ?ורימעצױנעז און אמטע
ד םטרײ? דער צו םארטרעמער זערע  ח
אםילי, !יד bnpn קם ?אנםערעגץ. ליעןי

 דעם רינסטאג, װערען אפגעחאלטען וועט מעםבער־מיטינג ער
האל. בעטהאװען אץ יאנואר טען25

 װעט מיטינג דיזען בײ האל. האװען
 די װערען םארגעלײגט מעמבערס די םאר

 ע?זע?וטױו דער םון רע?אמענדאציע
 און פאדערונגען, נײע די װעגען באארד

דאר־ דעם איבער װעלען סעמבערס די
פעז

 אויך װעט מיטינג זעלבען דעם בײ
 דעם װעגען באריכט א װערען אפגענעבעז

 דעד װעגען און טרײד אין צױצטאנד
 יעצט ביז טעטיג?ײט ארגאניזאציאנס

 גודס װײט די וױיטער. אויף אױך און
םאר־ *פטאר? איצט זיך מוזען ארבײטער

טעטיג־ גאנצער דער אין אינטערעסירען
 אינטענסיװע םיעא זעהר װײל הײט,

 צו װערען נעט^ץ טוזעז װעט ארבײט
 אוץ שאפער ױניאז ניט אלע די גרײכען

 מענאיכען א סאר םארבערײטעז זײ
 רעכט כייט דארום װערט עס סטרײ?.

 זײן װעט מיטינג דיזער אז ערװארטעט,
 מיטגלײ אלע אז איז ערפאאג גרויסער א

W ײעלעז ױניאן דער םון דער W און 
װארט. זײער זאגען

 ױניאן װאירקערם גודם וױימ די
 גאר* ?אטאן די םיט אגרימענט אן האט

 אסאםיאײשאן, ורערם5םאנוםע?טל מענט
 יױ די און אינגיכען, זיך ענדיגט װעלכער

 אײנ־ ׳בריף א ארויםגע^יקט האט ניאז
 ?א:־ א צו אסאסיאימןאן די לאדענדיג
 אונטערגעישרײ איז בריף דער םמרענץ.

 םון מענעדזשער סנײדער, א. םון בעז
 לא־ ױניאן, װאיר?עדס גודס װײט דער
 דױ װײס־פרעזידענט םון און ,62 ?אל

3: 'spd, 10 לא?אל א|, ױגי־ ?אטערס םון סענעדזישער.
 די אז געזאגט, װערט בריף דעם איז

 אויס־ פארצו^לאנען זיך הלײבט ױניאז
 די אנרימענט. דעם אין בעסערוננען

 פאדערונגעז נײע אדער אױסבעסערונגעז
 ^טונ־ און װײדזשעם אויו* זיר באציהען

דעז•
 באד די סיט ?אנםערענץ די אײדער

 יױ די רוםט פאר?ומעז, װעט אעבאטים
 פאר מיטינג מעמבער גענעראא א ניאן

בעט־ אין יאנואר, טעז25 דעם דינסטאנ

 דרעםטאכער, און קלאוק אלע
 לאקאלם ײמ מעמבערס

82 ץ א 48 ,35 ,23 ,22 ,9 ^ ,2

מיטגלידער. נײע אלם אױינקומעו דארםען אלע װעלען פעבחאר וטןן נאכ׳ן
אפיסעם: רעדזשיסטרײשאו

סט.) טע42 (לעבעו עװ. זעלםטע 725 האל, בױיענט סטריט טע5 איםט 2to ׳האל בעטהאווען
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 «דטענדדצו8ד8מח מײכען עם מאוספממד!
rcimra-rraw i נופעטעהענד

 װעלען קלאוקמאכער די װאס טאג לעצטער דער איז ■עברואד, וטער דער דינסטאג, קומענדער
 געװארענט װערען ארכײטער — באדינגונגען. איצטיגע די אױז» רעחשיסטױרען זיד קאנען

 מאנכע אין רופען קאמוניסטען די װאס פעיק־סטױיקס די פון פארפיהרען לאזען צו ניט זיך
 א אנצופאנגען באשליםט נאארד חשאינט צייטוױיליגער - פעל. זײער ראטעווען צו שעפער

אנפלאדיען. זיר געלאזען האבען קאמוניסטען די װאס סקעכ־שעפער די אױח דױיװ
טא; צו וזײנט םראגע װיכטיגע די

ד איז ױניאן .קאאוקמאכעד דער אין  ה
 קיאױד די גיכער װאס דזיציסטרײשאן.

 מים רעדז״שיטטרירען זיר װעאעל מאכעי
 װעט שנעאער איץ איגטערנײמאנאל, דער

 די און ױניאן דעד אין ארדנונג װערען
 רוהי: זיצעז קאגע? וועאען קאאו?מאכער

 לעכעז. א פאכעז און ארבײט דער בײ
 םומעל, דעם צו סווי א טאכעז װעט דאס
 יױ דער אץ פארבייבען גאר איז װאס
מ דער צזליב ;יאן מ^י מ ױספי ל •  ד• ײ

 יױ דער אץ דיקטאטארס קאסוניסטישע
 סון באםעחל דעם אויוי חאבעז װאס ניאז,
 ארײנגע- ■ארטײ ?אםוניסםישער דער

 בלאטע א אין קאאוחמאכער די יפאעיט
 זײ װײל ׳פסעמעז, דארט געלאזען זײ און

ארױסצו?ריכעז. ח^רט פון װי געװאוטט ניט האבען
 איגטעדגײשאנאא די װעז איצםער,

 םון םיהרעדמאפט די איבעדגעגוסעז האט
 *ײננע־ חאט זיגסאן •רעז. און ױניאן דער

 דעי• םון טײאען אא£ איז םרידעז טעיט1ײ
 אגרי״ מאיסעגדמ אינדוטטריע, חיאאדק

 אססאסיאיײ דזישאבעדס דער טיט מענטיס
 און אסס׳ן, אטערי?אן דער מים און *טאן
 אן, באלד זיך םאננט סיזאן ביזי דעױ

 ארד־ װערען אײננעישטעאט מוז און דאיזי
 זאאען אוקמאכער‘?' די טרײד, איז :ונל

 און אדבײט דעד בײ רוהי: זיצען י<א:עז
 נאר זײן תאן דאס און אעבען. א כיאבעז

 װעאען ?אאוסמאכער די װען יעטאאט,
 װעלען זײ װעז טומאען, אוישהערען זיד
 ריארנאניזירטע די איז אײניפדײכען זיך

 ױניןןן־בוד א ארױסנעמען איז אהאאסל
 גיכער װ?ס איגטעדנײ׳שאנאא. רער םוז
גזד און בעסער אאץ טאז עס װעי*ען זײ

 פאי און ״f םאר זײן עם װעט זינטעד
ױניאן. דער

 םארכליבעז נאך זײנען wv אאזא,
 םא־ קלאוק די װאס סעג עטאאכע כאויז
 די אויף רעד^יסםרירען ?יך ?^נען כער

 קאגען דאס און באדינגונכען, איצטעע
 דיגססאג, סומענדען ביז כאויז טאז די

 בא־ איז דאט װי םעבדואר, עחמטען דעם
 צײםוױיליגען דעם פון געװאחנז ^מאאסען

 און קל*וק דער פון ב^וארד דזש^ינט
ר ®ון אוז ױדאז דחנססאכער  איגםעד־• מ

 ות־ װאס קלאוקמאכעד, די ניימאנאל.
דעם כיז טאן צו םארנאכאעסיגען עס אען

 כיוזעז ^*עטער װעאען פעברואד, טען1
 נײע איס אקאאסל די אין ארײנ?וםעז
 פא.־?ומען דארפען װעאען און םיטנאידעד

 יא• פון ?א׳מיטע מעמבער׳טיפ זיער םאר
 אײנצאת• דארםעז אויך װעלען זײ קאא.

 לא־ די װי לויט געאט, אײנטריסס אעז
בא^טימען. עס װעלען קאאס

^םטדײקס׳/ קאטודםטישע די
 יױ דער אין טומעא מאכען צו אױף

 נרױםע האמוניסטעז די זײגען ניאן
 באװאוסטע א שוין איז דאס ברױת.

)9 זײט אויף (שלוס

 םי־ םעםנעד נענעדאל
 דעם 3 ל»קאל פון טינג

אווענס דאנערשטאג
 אץ פארקומען װעט מיטינג דער

עױעדו. סטע 725 האל, כרײענט
־,סעמפעלמא און שנײדער ?לאו? די

 א האבעז װעס 3 לאקאל ױניאן כער
 דאנער׳שטא; דעם מיטיננ מעםבערשיפ

 :אך גלײך יאנואר, טעז27 דעם אװענט,
 אפגע־ װעט ריטינג דער ארבײט. דעד

 725 האל, ברײענט אין װערעז האלטעז
pcdppt ,יאר?. נױ עװענױ
טענ דער  וױכטיגעד. א זעהר איז מי

 װערעז אויםנענומען װעלען םראגען פילע
 אנװעזענד װעלעז עש לא?אל. דעם בגונע

 אינטעדניײ&אנאל דער םיז םיהרער זײן
מיטי:ג. דעם אדרעסידען צו

 די װערען נאטראכט אויך װעט עס
 אױך װי ױגיאן, דער אין לאנע איצטיגע

םארגעקומעץ. איצט ביז איז עם וואס
 קלאומ־ און מאבער פעםפעל אלע
 רעדדשיםם־ זיך האבען װעלכע שנײדער

 זײגעז אינטערנײשאנאל, דער מים רירט
מיטי;:. צום קומען צו אויםגעפאדערט

,אמוניםי
טישע

 עןו .■נעגען דעמאנםטדאציע גרויםע
דאנערשטאג לעצטען יזניאךברעכעה

 — פארפירער. קאםוניםםישע די געגען פראטעםט אין ארםארים צװײ די »ן פילען ױניאךלײט טויזענטע צעהנדליגער
אלע אדן אנםאניני דובינסקי, נרינבערג, נינפא, האכםאן, אונזערע זינםאן, פרעזידענט

 דער פון נרין, װיליאש פרעזידענט םון טעלעגראטע — באגײסטעחגנ. םיט אויפגענוםעז װןןרען רעתער אנדערע
 ױניאךברעבעד קאםדניםטישע די פארדאםט װאם רעזאלוציע — איעדחק. שםארקען א םאכט ל. אװ פ. א.

אנגענוםען. אײנשטיטיג
 עקזע־ די זואם דעמאנסטראציע, די

 קאנפע* םרייד־ױני*) דער םון קוםיװע
 דא־ פפז־אכםאנען אייננערופעז האט רענץ

 נע־ איז נאכםיטאנ, *זיינער 4 נערשט*נ,
 צװײ די אײנררוסספול. און נרוים װעז

 נאם םער25 דער אויוי ארםארים נרױםע
אי־ נעװען זיינען םער34 דער אויף און

פענרמר, סען12 ש̂נ כאל ױ־ױניוו חױז ־וניפי
̂סלינהא פפאננשבורס לנ

פאול פון .םוזיק טאנץ — חױז. אפערא םאגהעטען פון זאל םאנץ אץ
פלײערם״.• .פיקאדילי װײטמאנ׳ס

װ״ בלויז  פארבלײ איז צייט װאנען צ
אי, רי־ױניאז אונזער צו בען  וועלמר נ

o 12 שבת, םארהומעז װעט nםעב־ םען 
o איז רואר, n פון זאל מאנץ שעחנעם 

 און םטריט טע34 חויז, אוערא מאנהעםען
 1אי םעטבערט אונזערע עווענױ. אכטע

 אונד םים שױן עדװארטען פרײנד ז״ערע
o נעדולד n נזד לינקאיללם םון אוועגד 

 חא* ײעלען םאנזמז, װאס די נורטסםאנ.
 חנר «ו מאנצעז צו נעלענענחייט א בען

 נא־ װײטםאנ׳ם פאול פון םוזיק שעהנער
 װעיכע די .“■ליחװ־ם ״■יפאדילי רימטע

iw וועיען כינ^ טאנצען jp מז  םארגדיינ
ט צוזאנמז אווענד אכנץנץסץ) אן  ייי־ םי

n r נ פרײנד די מג  םי־ נענרײםע ארום זי
o אין שען n ם שמג ש שפו . .י ״ ^ן אי ■ 
o n מן אווענד חן ט ז אניי  אלטע ותרעז נ

ם נא^אגטשסססן » ט און ת ײ ו ך ײ ײי נ  י׳
m מאגט in i די j m f t מ שלי  m נלי

b «ומר וזױז• יוניסי דער איז in ו י • 
t גיט o t*

 וזאט פרידםאן jn סענױועל סרײגד
ש <יד באגייםםעתת » פארפאסט ן י . 

ר ס w יוגיםיל, סון לי ד ן ן ד ן ײ 1« ח ײ י . 
ג » a י n  r u t r a f *  n r v  « .-put• 
i פון שען n תגונ8 ארג׳ייסאר ד 4או  ײ׳

mn ovd ■וײ

i םוז n ,און פלאטסארםע i n נאנצעד 
 צוצו־ כדי זיננען. העלםען זײ וועט עולם

 די חאט שםריך, הוסאריםטישעז א נעבען
 קאםטױםען ,םענםי״ צונענרײס סאםינמ

זיננער. די םאר
i<״ n סען i n ארײננע• ניט האל

ו א נמז  וואר-1ע 1מי און עולם נתיסעז ז
i אז םען, n זאל םיימםם 1םא םאתואננ 

)U ײי• אויוי (אלוס

 זיינעז װאס ױניאךלייט, םון נערםילט
t נעקומעז n n o o n p n ר־ינעי א םאר 

̂יד וואם ױניאן, •עעתנער א און  :־ט ז
 פאייטי^עד היין םון ען1װע באהערשע

 װערעז ;עפיהרט נים זאל ײאס קאיקע;
װעיכע צושטערער, און םיז

 קאמוני־ די םון קנאפעל אונטער׳ן לינעז
 םוםאלי־ רױטע די דיקטאםארס, סטי׳שע

ny י1 נים, jk»»i> ipinii !םאשיםטען
 נעפיהלט זיך דארסען האט כאזונדערם

i n ״י־אוק־ םארהוננערטע די סון צארן 
o אויף זײנעז וועלכע די,—םאכער n 

 ױקםא־ קאםוניםטי׳טע די םון ״אוקאז״
 איס־ איז ען1נעװא יינגעמלעפט1א ס1םא

 הא* זײ וועלכען תרך פטרײק, טיטינען
 בײט1א םעזאן 'נאנצען » tn«5i«o בען
 א ען1לי1פא נעםוזט אפער װאלטען און

 אינ־ י1 װען *א־ביים, םעז^ן צוױימען
 י1 איבעמעהמען גים זאל טעתע׳צאנאל

 םעטעיז־ א צו סונמז און שאםט1םיחחן
 טײ־ אלע םון באלעבאטים י1 םיט םענט

i םוז לען n ױ1םוט־אינ און סלאוס־ 
 איז האבעז 1קלאוהמאכ« י1 אט סטו־יע.

 באניים־ מיט נעשטורעמט ים1מא1א ךי
i 1םא םערוננ n איז אינטעתעשאנאי 

ט ^ ב ע י1 נענעז צאח און האם םון נ

ר עד1 סיז םארפיהעדער קאמונ־סט״צע  ׳
!נ־או

 1א1נ איז ם#ו;1״ןונער1 פאראכטאנען
 נאנצען א װעטער. ׳שלעכטער א נעײעז

i א־ז טאנ n 1צוינע1פא געװען היטעל 
 ם׳הצט און כטאיע •^װארצער א כײט

 ױאט עס רענענען. אויםנעהערט נאועיט
 :עהאל־ האט 1נאםו י1 וױ אויםנעזעהן,

 זײ־׳ א׳בער יײינען סלאוקמאבער י1 םען
 פארלארענעם 1זייע 1איבע אוםנציה, ער
o ײס!1םט n האפען זײ װאם ייק,1םם

)2 זײט *ו*ו« («לופ

ft —

!190 מרמלימ בלויז פארכרכעז דינען עס
 רעדזשיםם־ ניט נ«ר זיך חאבען װ#ם דדעסםאכער, און קלאוק אלע

 צו באיד עם אױפגעפאדערט ווערען אינםעדנעש#נאל דער מים רירט
 שפעםער עם וועלען םאן צו סארנאכלעסיגען עם וועלען וואם די טאן.

 די אץ ארײנקוםעז םוזעז זײ וועלןןן פעבתאר טען1 נאכ׳ן כאדויערעז.
t די װי אײנטריטם־געלט אימזאחלען און םיםנלידער נײע 

. כאשםיםען. וועדען לאקאלם
 צו ניט אויפגעפןדערט אויך וועדען דרעסםצכער און קיציק די

 נ־עװעזענעם סון בעאםםע ארוגטןןתעזעצםע די צו גללם קײן צאחלען
 איז צאחלען דארם וועיען זײ וואם סענט יעדער כאארד. חשאינם

ע! ם א כי ץ עזי ײי צ עוו ױג פו ק ת • .
קאמונים־ די po באנדם״ p«e. n קױפעז נישט אױד זאל קימער

ניםא! םעתר שױן ידז וואס סטרײק״ .?יאוקםאכעד א סאר םעז

םארצײכנים אינהאלט
.4 נומער ,נערעבטינקײט״,

.1 זײם פון שלוסען .2 זײט
 גומעו אײן .3 זײט

!ארםםענט.סורינסחי. םיליפ
״גערעכטיגקײם׳

יײ״‘עדױקײשאנא־
 דער ®ון ^זיגגאציע ם״ן A זײט

̂ירקערס  פאדאװער. אאעהס — *#רטי װ
̂ס ̂קאל אין י»סידט חאט װי  דער אין 9 ל

קורטצמאז. נ. «ײט? לעצםער
 — רעפובליקאנער עחרליבער »ן .5 ?ײט

̂ם אסם. פיער (פעליםאן). ועלט אונז וו
װחילער. ז. י—

עדי^ריעלס. .0 זײט
ב. .7 זײט לאננ• ה. — קאחאז ̂׳
 זײן קאנען *רב״םער ®ון פרויען .8 ?ײט
 בעסערען א *זןר קאם,פ דעם »ין קר»פמ »

שוי• » פ*ר האהן. מ. םאגיא — לןבעז
קאלושינער. ל. י. — (געדינם) געל

 עם. על — טא^נם און ױגענד .9 ?ײט
חנדוןקציע. פון ענטפערם

 אדװערטײז• אין ש^סען .11 און 10 ?ײט
מענטס.

ױגיאז־גײעס. .12 זײמ


