״tRtre־ttt -

ו ס ע ר נ « י נ ע פ ײ עו ס םיס  o x . f iאויף אינ ס עונ ע־
שזנ א ל םי סינג עו אין נ ױ ין ר ה אוו אנ ד ע ר ע שסעדס

^ *

ם י ל א ד ע מי ע ר ד ר ן מ א מ ר ־ ג י ל מ מ ס ג ח ן ן ן
ני ס  8שן חנ מ ס ױ נ ס ע ר ג ע ג מ נ ס ן װ ענ ס
4

ורנײ^ *fm t
^תךטך• f.ו ••₪י
״ •r״ •F
נינ• |W,T’Mןי
ותיי pn «m
•**ייי)

_______

"*:ר ,און אויך חאט אאקאא  91געהאט
)אלוס •ר ן  1ײ(1 8
טאריס הילחוױט האט דערטאגט װענען א ׳צעחנע מאי־אונםערנעמוגנ אין מענ״
דער צושטערונגס־ארבײט װאס די קא׳ •צאן האא 8 ,טע סטרים ,װאו בר .חערי
אײגע פון די ♦צעחנסטע אונטעמע״ דיעףע פױינד אין דעד  w » mנא•
מוגיסטען טוען אין רעד ארבייטער־בא־ ;ריגבערג איז געורען דער חוייט״רעתער .רונגען אין ארבײטער קרײזען אין  1ײ וחגגדגג דע*ן  ivojfsifjאין דנען צו חא•
אז  p tnאוגטעדנעסוגג ®אג;ט ? T
א ^עהנער מאײמיםיגג איז איגע״ אאדעיםיע װעט ״טטאטפיגדען דיוען
װעגונג .די ״צטרעבונג םון דעם ארבײ*
סער־קלאס װערט צושטערט און םארניכ־ הארטען געװארען אין םיאאדעאםיא .אזא פרײטא; ,דעם 6טען מ א /אין רעס אן * dpjis 8וחר ,א^גטמט ,o m
טעט דורך אזא •ראיאגאנדא וױ די חא־ םיטי;נ איו ׳&ױן דארט ניט אוגעהא -/סטײיעז דז^ירארד האטעי 2027 #צחאס^ן מים'\ סאיעמ  rnנאױז 41.26
מודסטען םיחרען אן .און שולדיג אין טען :עװאד^ז אין ם^ך םון יאהיען .טשעסנאט סטריט .דער אויענט איז סיקעסס  mמען  jp ripאין אפ^ס ®ון
דעם ז״ג צן מיר זעלבסט — ,חאט ער  3,000מעסטען זײנען געקומעז צום מ  -םאראגשטאאטעט םון דער ביאדוגג און ר*ר ױדאן 62 ,נארט ,onoo m o
יייז אי 1אדער אין חאסעא אין אװענט םיז חגר
געזאגט .מיר זײנען יטוצזײ; דערפאר טינג אין אײבאר אינסטיצוט ,יואו ןײ קויטור גרו 6ע םון יאקאא
װאם ,מיר לאזען זיך םארםיחרען םון יע־ האבען זיו צוגעהערט צו די בא;ײס• אן אנםאנג םון א גאנצע רײחע אונטער• אונטערנעסוגג,
דעז שװאר״דיאהר .בייר זײנען איז דעם טערענדע רעדעס םון םארטטעחער םון נעטונגען װאס זײ אראנזשירעז םאר דעם
זינען לײכט־גלױביג און סעגטימענטאא .דעד םיאאדעאםיער באװעגונג און סון קומענדען
זוטער.האט אננאזשירט טאדא־ אינטערנעשאנאל כאגריסט א.
פױר לאזען זץי םארפיהרעז םון יעדער כרודער דז׳טואױס האכמאן םון נױ יאמן.
די ;רונע
דעטאגאגישער חברה .מיר זיינען אזוי א גדויסארטיגער קאנצערט איז אױך סאזעי אואיס אעגיי ,א באװאוסטע בא־ ר .אה קעפפדיקער קאנװענשאן
ל״כטזיניג ,אז כױר אאזעז זיך טראכען דורכנעפיהרט געזוארען.
װײס־פרעזי -יעט טענצערין פון דער ■אריזער גרענד
)׳•לוס • 11וײ• . (1
טיעער־
דעד
נעװען
םון יעדעז וױנטעל אין דער לוםט .כײר דענט דײזבערג איז
אפערא ,אײנצולײטען די גאנצע אוג•
פיוזעז זײז סאאיד אין אונזערע פדינצי־ :יאז פון דיזעז נרויסען םיטיגנ.
טערנעמוג .:נאך דעם קאנצעיט װעט און םון דער מיטגאידערשאפט סיז אונ•
דער טיטיננ איז אראנז״טירט געײא־ דער גאנצער עױם פארזאטאען זיך פאר ?ער אינטערנעשאגעא ,וױנש איה אז חור
פעז ! — חאט ער אױסגעשריען .מיר
טארען ניט םאיגעסעז ,אז מיר באלאנ־ רעז םין דער דזיטאינט באא;־ד פון רי א בופעט סאפעה אין דעם גרויסען עס־ ארבײטער רינג און די  80טױזענד מיט•
נען צו א װעוט־באװענומ .מיר זיינעז קראוקכײיקערס און סון די םיאארעאם־ער ציטער פון האטעי‘ .אז אױסעדנעװעהנ־ גיירער װאס דיזע חאנװענשאן פאר-
ניט א קלייזער םאד זיך זעלבסט .אונ־ ײײסט און דרעםטאכעי ,צוזאכיען מיט איך יטעהנער קאנצעלט װעט אויך גענע־ טרעט ,זאא אימער םארגעסען אין די
הערצער פון די אידישע אדבײטעי דעם
זער באװעגונג און  .אנשויאונג איז אן רי פא־אײניגטע אידײטע געװערקיצאם־ בעז װערען.
א>ע פיאאדערפיער ררעסטאכער און זעאנען װאריכיען ■אאץ װאס ער םאר־
אלװעלטליבע ,אונזער שטרעבונג איז אן טען ארץ די אניאאנאמײטעײ פון פיאא־
נעסט איצט ,א •יאץ װאס ע־ חאט
אלגעסײנע און כייי מוזען זץ־ האלטען דעאפיא.
םארדמט מיט זײן קאנססדויזנדוועד,
אין אט די ראטען ,אין די ראמען םון אר־
אריבער  3,000ארב־-טער זײגען
אנ־ נאטים צו היײפיבעײ  -ייײז• ענדע העכסט״ניצאיכער ,קויטורעיער ארגײט
בײטער־סאלידאריטעט .מיר סוזעץ זײן װעזענד געװען בײ דעם מיט'גנ און הא־
אוז זײן ״פטענדינע כױטהייוי און קא-
אײנגעםונדעװעט איז אונזערע •רינציפען בען ארויפגעוױזען נרױס באגײסטערוננ.
אנפאנגענדינ דעם ^טעז טאי ,װעט אןעראציע מיט אונזער אמעטײגעי בא״
און אידעאיעז ,דאז װעט אונז
אראפטױהרען.קיינער די רעדנער זײנען געװען ברורער האכ־ ערעםענט װערען אין ױניאן העיטוז ס  *jyװענוננ.
ניט קעגען םון װעג
טאז ,כענעדז״פער םון דזיטאיגט באארד;
) א ^ מ ע שדי כ ען(
ױדאװ ,םון דעי אמאאגאמײטעד; ברא־ טעד דער רענוי4ער קויס סאר העי טי*
םאריס זיגםו^ן,
א שטורסדיגער אפלאדיסמענט האט נינסקי ,םון הי םאראײנעטע אידי׳&ע גע״ װער טדיטמענט ,יעדען טאנטא; און דא־
#רעזידענם א .י a .װ .י.
אױסגעבראכעז װען גענאסע חילקוױט װערק^אםטעז; טשאראם שעא ,םון דער נערשטאנ 5 ,אוהר נאכמיטאנ.
האט דעם נעדאנק םארענדמט ,און א
די װאס וױרען הרינעז די טריט־ !
טױזעגט קאאות אויף די יזע• םון די צו־ סאציאאיסטיעער •ארטײ .דער טשער־
די אינטעמע״שאנעא האט אויך נזד
ניאז פיז מיטינג איז געװען בר .עאיאס כיענטס דאדםען זיך ציאײיעז אין מאכyן
שטערער און ברעכער םון דער ארבײטער דײזבערנ ,װײס ■דעזידענט םרן דער אינ״ אראנדזשטענטס איז העי^טה פענטער ,יציקט א באגריסוגנס טעאעגראסע צו
באוועגונג וזאט זץי געריסען סון די הער־
רער ערעפענונג םון דער 16טער קאנ״
 131איסט  17טע סט.
צער םון די אנװעזעגדע ,און דער כיא־ טערנע״טאנאא.
ײעניפאן םון דער קען&ײקערס און מי-
םענט סון טרויער איז  ,p v mאון וױדער
דינערי װאירסערם אינםערנעשאנעא יו״
ה א ט,זי ך געםיהלט די ישכיחה םונ׳ם ױם־
ניאן ,זונטאג ,דעם 1טען כיאי^ ,יז קויעד
טוב אין יעדען וױנקעאע םון האא.
ױניאן.
די באגריסוננ פאמט :
די אנװעזעגדע מיטנאידער האבען
•1
*ױך צוגעהערט םיט נרױס אינטערעס
״אין דעם נאכיען פין אוגזעױע סיט־
די רעדעם םון בײדזןד דזאלטזנז ,נצנאסצ
;אידעד אח ®ח אמזזןד דזיעענעראר
:ארסאז טאטאס ,םרײאין טאניא סענדער,
זעקוטיװ באארד ,וױי-איר אײך
דעפוטאטקע פון דײם״״׳ןעז רײכסםאג ,און
געכען א הארצאיכעז װאוגש םאר אן
דעםביצער .די רעדע םון םרײאיז סענ־
ערםאאגרײכער קאנװענשאן .די קע»־
דער האט געװאאדיג אױסגעגומעז.
טײקערס האבעז איז םאריױף םון זײער
יאנג־יאהריגער עקזיסטעגץ געוואונעז
צו דעם ״טטאדקען װארט םון די רע־
פאי זיך איבע און אכטו;; צװישען אזג׳י
דעס איז צונעקוטען די שעחנקײט פונ׳ם
זערע טיטגרידער ,דאםיר װאס די קע•־
לזאנצערט און אאעס צוןאםען האט דעם
פײיקערס זײנען גוטע קעטפער ,אויסנע־
מיטינג אין דדצאאסאז טעאטער געמאכט
צײכענםע טרײד ױניאניסטען און זייינעץ
אויםזעהן באזונדער *טעוזן און םײעיאיך.
איטעי־ בארײט ארױסצוהעיסעז א
אױף דעם טיטיננ איז אױך פאױגע־
*צװעסטער ארגאניזאציע װען זי איז אין
אעזען געװארען א טעאעגראםע פון אונ*
א :ויט .כױר וױיסען ,אז אײער יױ
זער וועטעראן ,דעם גענעראא סעקרעטער־
ניאן דארף איצט יײזען ^וערע *6אב־
טרעזשויער ,בױדער באראוג בר .בא־
יעטען אין אײער אינדוסטריע און מיר
ראװ דריקט אױס אין דער טעאעגראסע
האםען ,אז דיזע קאנװענשאז װעט אײד
גרוים באדױערען װאס דורך וןראנקיזײט
העי*פען ש\כטעז דיזע סראביעביעז און
קען ער בײ דעם סיטינג גים אנװעזענד
װעט אױ6דאמען די א'באען װאס שטע־
זײן .צװי״טען אנדערעס זאנט ער אזוי :
יען אײער װײט^רען ■ראנרעס״.
איד פאדזיבער א ײך סי ס מײז נא:־
^
)אונםערשריבעז(
צען הארצען ,דאס איך ביז םיט אײך.
סאריס ױגםאן,
דער גײסט פוז אײױנקײט יטאאגט אין
ײ .י ,
6רעזידענם א .א.
מײז הארצען גאנץ יטםארק \)H ,איך
ךךען א גוטעד קונער געברױכט גוםע
פראטעסטיר צוזאטען םיט אײך ,קאטע־
צו
רעכט
א
איהר
האט
שטאפען
י
י
ר,אטוניסטען װעלען מױען פאר*
ראדען און ברידער ,גענעץ דער אונגע־
רעכטער ארדנוננ .און צוזאמעז אאמיר
ערװארטען א פײנעם דינער  . . .א
לאזען ױניאן בילדיננס
הײנט •ראקאאמירען םאר דער ^ועאט,
»
די
פון
אנדערש
זײן
װעט
וואם
דעער
דאס דער ארבײטער״סאאס וועם יןײנכיאא
)#לוס * Hז״» (1
ניט אױפגעבען דעם חאםן^םאר באםריײ
װעלכע איהד רופט געװעועליכע.
װעט דארפען |אױםמ>ו:ען די רענט ווןום
אוננ און םאר א מדעהנעדער ,העבערער,
די נעוועזעגע ם׳טיסס ז״נען נעבל־נעז
בעסערער געזעא״שאפט.
יטואײנ אוז אויך די ויײםעררינק דירת־
דער גרעםטעד מאנופעקטשודער פון
די אנװעזענדע אין האא חאבעז «6־
;עאט .װעלען זיי די דאזינע חובות :ים
אאדירם חארציג די באגריסונג םון ברױ
באצאהאען ,װעאען ?יי נעצװאונדג. :זיי|
פײנע סיגארעטען האט צונױפגעטישט
דער באראןי.
צו פאריאזען די ביידיגנט.
דובעסרץ און ױי ז נ ע ר ג רייד ען ב ײ א ג א ג ק ע ט ®ון ^לאדעלמיעיר ק#טערס.
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ב ײ די ק א מוני ס ט ען א ץ ה א ל
®ו ם ט ע װ ע ט
װי גע װעהנייה האבען זיך אויך בײ
דעם מיםיגג ,ני ט אכטענדיג אױוי דין
ױנדםוב׳דיגען עחסטעץ םאי כאראסטעי,
געיאוועס עטאיכע קאםוניסטישע אינגאעך
איז םיײדלעך .און חאבעז נעטדײם״צו פאר-
פיהרען א נעמאעג און א ססאנדאא בײם
!ורײננאנג איז םעאםער .דאס האם זיך
א מ ד ו ײ ני ס אײנגעגעבעז ,און די וױיםע
חברח׳גיקעס זיעען גאנץ שנעל פארםרי״
געז געוואחח םון די ארבײטער װאס זײ־
גע? געקונמן »ום כדטינג.
איגסערעסאגט איז ,דאס אבװאהא רי
קאמוגיסמזנן ה^וכען געי ױקס ווענעז
*''*  W m x j m Wסיסינטנן אין  .ו״ ע ד
■חנסי ווןו מן ג ^ ו ג י ג ד  ,זײגעז דיזע םײ
חנר מיםיננ
סינגאן m h
ו דן מ מ א דווי ץ א מי א  ,r mוואו j n r n
אזױ צ ר ^ דינ באזוכט אז
גאכםימאג  Dfnםעז דעם
גי ז 4
 trtUPJHiני ט נ מ מ נ
»חד

“I

*מיימ מאי

«  *n rtחונדערם

די אױםערװעהלטעסטע מאבארךםאר*
טען און געמאכט פ־ון זײ מיוראד.
אראטאט  . . .נעשמאק  . . .און טעט
אלעס אױ פעראײניגט צו מאכען םץ
מױדאד  . . .א םינארעט װאם איז דער
בעסטעד װעלכען איהר קענט געניסען.

U

M

1י נעװעזענע ם׳שיפם ה|נ»ן ,װי עם
ײײזט זיך ארױס ,אםילו פארפעחלט צו
ניאכען א ■״סענט םוז  352דאלאר צו
דער נאווא םארטנײדזיש תאמואני .דעם
ייירענט האבען זײ נאך בארארפט ניאי
כען דעם 17טען סעברואר םאר רעם אא־
קאא » ניאדימ .דער מױט׳שועא לייי
אינשוחונם פאס#אני ,וועאנע חאאט חגם
ט^רטניא־דט אױף דער ביאדינג «| י*־
קאא  tnyn ,2זײ אויך ניט *•נימוחאם
קיין באטרןף םון די חובות .א חנםי־
װער איז ייויד באמםיםט געװארעז םאי
דער דזש^ינם נ*ארד ביאדיננ.
 dpוחנרם ערװארטצנ^ דאס אין ני׳
כען וועם » ז סאכצן « סײא אוױ די
ד*»יגע דרײ ניאדמג^ און  jpoחננהם
•  o rזײ וועאעז צוריסנעפערט ווערעז יי
דער רעארגאניזירטצר דדפאמם באײרי
און די מ ת י י מ  2און  9פיז ת י ײ״ י

.Huyrpnpo

חןן אויסןרגןוחנחנלינעז•
 f p m ' 9י י ו דעם יויסער•
מװואחגליממ יי* #1ײול״
נ ן ו m rim i 9י * v

וױ נרניש אוגז איבער ,ומומן 2
>יני« » װנח« » pסן מ נ ן ן » י י
ביאוײננס אח *>> ותת«וצ»נ
דאס איימנסזם םח די אי•
טי»איחגר• ,רימחממיחר* .ייי!
מיי ח מי י^םוניסם״פע
זײ n y nן ♦  Vמריכם אויי t

a

s

w

w

vrz

׳'■ r־

s r o r f i o־ א ר מ ו פוז ד ע ר א י נ ס ז ן ר נ ע מ נ א ל פ ײ די ס מו מ מ ןנ ס װ א ר ס ע ר ס ױני אן
PRICE 3 CENTS

ס ר ײ ט אנ 13 ,ט ע ר םאי1927 ,

New York, Friday, May 13, 1927

Vol. DC. No. 19.

ספרים אח נל»ס » d t oן  jjssפארוםס
't o m b nrmsnsטעטיניךפ

ױניסי הויז וחןס חןוכען
 8ל ע נייעסס ש איינ־
רי כ םונג ען

ױניאן ר,אטיטעס פאטלוױרען די־ גאםעו אץ לולאוק און דרעס דיםטדיקט צו באשיצען אדבײטעד
פון קאמוניםטישע געתננענע כוליגאנעע — אפען םארומס האלטען טענליבע דיסקוסיאנס־
מיטינגען — .ליטעראטור פארשפרײ^ מאםענוױיז. .
אין דער קורצער צייט םון דער טע־ קאםיטע^ײט ,װעלכע ה 8לטעז אז אױג ,
סיגהייט פון דער *רנאניזאציאנס־קאסי־ אויף די ק^מוניסטישע מעסער־שטעבער! .
טע םון אלע גרויסע גױ יארקער יאקא־
יעדער בלאח װערט ב  8װ  8כט סון י
>ען איז באוױזען נעװ^רען אױפצוט^ן  36ט 8ן אונטער דער םיהרונג פון םינןמ
וױכטיגע ארבײט אונטער דער אויםזיכט העיטענס ,װעלכע גיבעז 8לע נויטיגע
פון ברודער ב .םריד ,דער מענעזיזשער אינסטרוקציעס דער האםיטע.
םון דער ק^מיטע.
ביז איצט האבען גאר *1יער ילאיו8לעז
די סטריט־ און בלאק־לאמיטע טוט זיד באטײילמט איז דער דאזינער אר־
׳עוין איהר ארבײט דענעילמעסינ .איע בײט ,לאס 22,3 ,2 .און  .35םוץ דער סױ
קארנערס םון דעד  26טער ביז דער 39־ מענדער װאד אז װעלען זיך אויד די אנ־
טעד סטריט װערען יעדען פריהםארגעז דערע אאסאלס באטיליגעז ,איז אזוי
און דינער־טײם באזוכט פון אונזערע 8רום װעט די צאי םון דער קאםיטע בא־
■י«י

*יסםישעפושקע־קלאפערםחען
נעבעד ־ממממ גנבה אין in
אײגענער״חנפענספאנר״קליץעל
ױארפען ארוים ה ענ רי ראבינס ,דעם ט ש ע ר מ אן פון ז אג ענ מנ ט ען ״קלאוקמ«כער
דעםענם פ אנ ד״ פ אר פ א ר ה א ל ט ען אנג ע ק לי ב ענ ע נעלדער — .ראבינם
זאנט ,אז ז ײנ ע ק א םוני ם טי ש ע חברי ם ם אכ ען א*הם פאר א קרבן און »ז
ער זועם ד ע ר צ ע הל ען פון ה ד ר ש םוינ ענ ד ע מע שים.

״
------------צו טאג םאר
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עס איז שויז ד»ײגט
ן י י וינעם יזײז סוד ניט ,אז דאם יזאסו־
ניסטי״צע נעזינדעל םארםאכלעװעט זייט
יאהרען פארשידענע :עזאםעלטע געלדער
אונטער אן אוםפארטײאישע מאסקע םאר
זײערע שטוציגע ארגאנען װאס האבען
דעם אײנציגען צװעק צו רואינױען די
אידישע ארבײטער באװענוננ , .עס איז
נאר אלעטען םריש אין זכרון װאס זײ
האבעז געטאז םיט די נעלדער םון די
*םרענדס או כאוױעט ראשא״ 8 .קינד אין
וױנ װעט  8ײך דערצעחלען זײערע מא־
כינאציעס פון דער באריהסטער יעקלאך
®עריאדע .גאר פריש אי ^נ א ך דער בא־
ריכט םון דעד אפיעריקאן פעדערײשאן
אװ לײבאד װעגען די פאדשװענדעמע

^ינהאלט פארצײכניס
״נערעכטיגקײט״.,גוםער .19
זײט  .2דזשאינמ בו(«יד באריכ® — 46
זײט ד ..זואס חיךמ זיך אין די «י*:ערנע•
שיןנאל דעיפרממענםס — Vא סטעי״
י
רעיארטער.
זייט  .4װאדזם ז״גען די קאםוגיסשחגן ןנ״
געפצלעז אויו »יר?—ם .מאחנפעלד.
:ײעס ניז לצקצל & — נ .קוירצםאז•
זײט * .5זווווצע גביאות — ח .לאנג גײ•
עם פוץ לןקאל  .2װאס «ום זיך אין

לאקאל ? 28
?ײט  .6עדי^ןריעלס.
?ײט  .7דער תריג ג^צן •ריוד-ױניןניזם
• *Pjmיי
ייז ענגל י גי  r rדד.
קלסז חײזמד.
מ«יין )• ליד(
זײט  .8ײדי*ע ארײד-ווניאן •ראבלעםען

הונחגרטער טויזענטער דאלארס מצד די
קאמוניםטישע ״צדימים״ בעת דעם לצצ־
טצן םאריער סםרײק סאר די יןאסו־
די קליװלענדער דזשאינט באארד םון און ב .ביאזװ* ,טשערמאן און נײ־צר־
ניסטישע ״האםע איז קעיק באיעס׳ /די
לעצטע טעג האט די ארבײטער באװענוגג דער א .ל .ג .װ .י .האט זיך באנוצט װעהלטער סעקרעטאר־טרעזשורער םון נױ
געהערט עדות םון  8באשולדיגונג םצד םיט דער אנװעזענהײט םון ב חדער־דג• יארקער דזשאינט באארד ,און דער אל־
םר .מארקוס ,דעם פארטרעטער םון דער פאן א\ן אנדערע אקטיװע טוער םון דעד טער אקטיװער ױניאן טוער ,ברודער א?ד
באסטאנער סאקא און ײאנזעטי דעםענס אינטערגעשאנעל און זײ אײנגעלאדען פיז.
צום דזשאינט באארד מיטיננ ,םאנטאנ
דיזער מיטינג וזאט ארײנגעבראכט א
קאםיםע ,װאס ער האט געםאכט אויף אװענט ,דעם  2טען כיאי.
סך קלארקײט צו די קליװלאנדער פעמ־
דער קאנװענשאן םון דעם ארבײטער ריגנ
ירעזירענט זיגכיאן האט נעהאלטען כצרס װעגען דעם איצםיגעז קאכיױ םון
איז סלױולאנד ,בא״ןולדיגענדיג די םאר־
שידענע חאמוניסטישע סאקא און װאנ :איינע םון זײנע גלענצענדסטע רעדצס .דער אינטערנעשאנעל ,װאס עס װעט זײ
ז^טי דעפענס קאפיטעס ,דאס זײ האבען .מיט א מײםטערהאפטעז זכרון און א באשטימט צוניץ קומעז ,װי עס האט
ביו איצט  p pסענט ניט ארײנגעשיקט צו םײן־געבויטער רעדע ,געשטיצט אױױ אי־ ריכטיג אויסנעטייטשט דער טשערטאן,
בערציעענדע ציטאםעז ,האטיער געװאו־ ברודער םרײנד.
דער באסטאנער דעפענס קאמיטע.
נעז דעם פולען צוטרױען םון רי צוהע־
די קלױולענדער ױניאז האט די 20־
די ױניאז האט אויך 8לע מאל גע־ רער ,וועלכע האבען איהם באיץינט םיט מאן rט 8רק yדעלעגאציע םוז הלאוק־
װארענט די אידישע ארבײטערשאםט׳און רוישענדע אפלאדיסמענטען.
כיאכער און דרעס םאכער בײ דער א .ר.
)פזלוס אוין• זיי■ .(12
עם האבען אויך גערערט ב .קאפיאן קאנװענשאן אבער נים געװאי 1ם אפ־

סל או ס ט א כ ע ד ו ע מ ט ן ס ע ן

ארבײטער םון בענדז׳טאםץ לױוײ״ם שא® קוםען זיך רעגיסםרירען װען די
״דזשאינט״ זאגט זײ אז זי איז הילמלאז — .לינקע װילעז  50סענטיגע
ביכלעך ,אויב ניט — געהען זײ סקעבען•
די איגטערנע^אגעל דזשאינט באארד
האט ערקלערט אין סטרײק די םאלגענדע
דרײ שעוער :בענרזשאםין לױױי ,לי־
באװ און בלום ,גאלדבערג און גאלד•
קלאנג .די חיײ באלצבאטים האבען
נצוואלט איז דער איצטיגער צײט
זיך אױםדחנחצז ®ון ױניאן קאגדישאנם.

אין נענדזשאםין ׳אזן ליװײ״ס שאי
ארבײגמון  44ארבײטערn \\t 16 .
ארנײמצר ו״געז געווען לצדזשי»רירט
און די אינעריגע ניט 4 .טון די ניט
איז  #ס ציי מ — דו .פ .דנ ם בי מ
ארב״•ר.־־ '-חנדושיסםחרטצ זײגען מוחנן מון די
?ייט ' .8וױ די תאאיגי באאח•
כיטאדסטצ נעגנצר ®ח דאר אמטערגע״
פילי•
סורינסה3ח«נא •»• די ױניא 61שאגצל• דער באלאבאס ױן דעם שאי
זײט  tu«n tioאין
האם אויוי דעם חנכנוגג גצװאלט א תל
>
 xהײיו״ נײי•/
טאמנז םון די ױנייז קאנדישאנם אין
•וײטעז  11ױן *tiFtV .H
-ו

װידער קוםט דער זומער ,ײעז די
אינטערנעעאנעל םיטנלידער און אנ ח ד
רע ארבײטער זוכען א באקװעםעז ילאץ
װאו אפצורוהעז זיך אויןי א ■אר װא־
כעז אין די הײסע םאנאטען .די ױניטי
הויז קאמיטע האט זיך דעריבער א נמט
נעטאז צו דער ארכײט און מאבט א>ע
פארבערײטוננעז צו דער ערעםענוננ םוז
אונזער זוםער היים ,דעם זומער •איאץ
םון דער אינטערנעשא 1אל.
די ױניטי הויז איז באװאוסט צו די אינ־
טערנעשאנעל םיטגלידער םאר אן אםת
נאסירליכען שצחגעם גרויפעז ילאץ.
םילע ,םילע קאנטרי •לעצער און זומער
האטעלעז קאנען זיך ניט םארגלײכעז מיט
אזוי םיל שעהנקײט און רײנקײט װי
אין אונזער זוטער •לאץ ,װעלכער גע־
םינט זיך איז די בלויע ב ע מ פון שטאט
■ענםילװײניע .די וחנלדער און די בצרנ
וואם ציהעז זיך אויןי א גרױסע שטרצקצ
.לאנד און װאס רינגלען ארום א הלאה־
רעז ,שעהנעם ט ײ ה מאכעז י׳צום די י ד
גימי הויז אױסזעהן םאנטאסטיש ,און
(12
)•לוס *יי1י

ק ר װ ל א נ ו ו ז מ י נ ס כ ן א ר ו ה«ס א ד ױ ס א ד ס ע ען
םי סיננ םים פ ר עזי ד ענ ס זיננ א ן און א רנ ײ ס ע ר ו י נ נ

׳  • m mקאמיטע נעםט ארונטער
דרײשעפעראיןפטרײק

שאהנםעלד^

/

דײטענד םארנרעםערט װערען.
דיזע סטריט־קאמיטעס גיבען די מיט־
גלידער םון דער ױניאז  8מעגליכיןײט צו
 8נטװיי^עז  8זעהר לעבד 8 .פטע פראפא־
ג  8נדע אין װארט און אין ל&ריפט ,זײ ער־
מענליכעז נו 8נ8נדערצוטײלען ט 8ססען
?יםלעטס ,װאס באוױיזעז זיד  8י ע  6אד
טעג אין מ8רקעט׳ און אויך צו ב  8שיצעז
די טעמבמרס סיז די .סאםוניסטישע און
פראםעםיאנעאע כוליג 8נעס ,װעלבע פיע־
גען יעדען אײנעם טיר 8ניזירעז.
טיט דעם זעילבען ערפאלג  8־ב ײט
אוין די אמען־פארום קאמיםע .ז ײם
םיטװאך ,דעם  26טעז  8פריל׳ קוכיט יע־
 iinטאג םאר אן אפעךםאדום אין אונ־
זערע ארגאניזאציאנם ־ העדקװארטערס,
 122װעסט  18טע סטדיט .דארט װערען
אונטער מאמ*עטענטע אײגלײטער ,פרײ
דיסקוטירט 8לע װיכטיגע טרײד־ אח 18־
בײטער־פראגען.
דעם ‘ ערשטעז םארום האט נעעפעגט
פ .דעמביצער פון דער נײער פרא 86נ: 8דע
)׳ײוס אױוי זייט .(11

זיפ ע ר ד\י ם װעט זיך עפענען דעם
?ו ט; ץ ױני — .פאר אײנפארמאציע
זיך װענד ען אין עדיו ק ײ ש אנ אל חן־
פ אר ט םענ ט 3 ,װעס ם  16ט ע סמריט,
 4ט ע ר פלאר.

שא .6דער שא 6איז אונטער דעם קאנ־
טראל פון ברורער יערלמוטער׳ס דיס־
טוײחם ,און צר האט נעגעבען צו פאר־
שטעחז דצם באלאבאס ,דאס אויב ער
זוכט איצט צו ״כאפען םיש איז מוטנע
װאסער ,אױב ער זוכט ״ירושח״־געלט,
װעט ער געוינען ״קבורח״־געלד.
די גיט רעדזשיסטרירטע מיטגלירער
םון דצם שא» חאבען זיד אפריהער גע־
וחנגתט צו חנד אזוי גערוםענער ליגסמר
דזשאעם באארד .אבער דער *חכם״
®ון ת ר טחמשתנח ,דצר מוועזענער
טשיוי ױן דזשאינט באארד ,האט זײ
גצצנם&צרט אז די דזשאינט איז ה י ל ם־
לא? אוןקאן ג  4י נ י  b rם א ן.
)•לוס נון זײ• (12

סטר׳ען כױט אזא טרוקענער באגענע־
ניש א\ן אונז אויף א דזיצענטעי^מעני־
שעז אוםז אײנגעלאדען צו א קלײנער
אויסשליסליכער קלאוקמאכער שמחה׳לע,
חברה
־*אנערשטאנ ,דעם 5טען מאי.
האט זיך אבער גלײך דערװאוסט ,און
םון דער הלײנער שםחוז׳לע איז געװארען
א גרױםע און לאנגע שםחה .אחת
דאס ביסעל סלאוק םיחוסים זײגען געזצ־
סען םארשטעהער םון אדבײםער ריננ',
פון סאציאליםטישע םארבאנד און טוער
סון םארשידעגע שםעדט .דער גײםט פון
דער קאנוחננשאן חאט געםונען זײן אפ־
קלאנג אױןי דער קלאוק מאכער שםחה,
דאס איז דער גײםט םון אמת׳ער םרײנר־
שאםט און ברידערליכקײט .אין דיזען
זיז זײנען נעהאלטען געװארען אלע רע־
דעם ,װעלכע זײנען דאם מאל נעװען
זעהר גוט׳ פילײכט וױיל זײ זײנען געװען
זעהר קורץ .םעגעדזשער האטאװסמי,
דער געלוננענער טאוסטםאסטער םוז דעם
אווענד ,םארשטעהט שוין אײנמאל וױ
אזוי ®ארצושםעלען ןײנע רעדנער !

די נױ יארקער האבען זײערע קלױר
לענדער ברידצר װארים באדאנקט םאר
זײער הארצמצד און אםת ברידערליכצר
אױםנאםע און אויפםצרקזאמקײט װאם
רי האבען זײ די גאנצע צײט ארויסטד
װיזעז.

י

1

פה חשאינט נאאוו־ פהקלאוק
 ra tיזניאו
« מ׳טיננ פון  o nדז׳צ>ו־נט נאאלד
װערם *•נעחילסען םליי ס*« o n ,;,
טען  ,, poאין אינטשלנ׳ןש^ונאד״^פ־סH ,
װעהט « 1טע סםריפ.

*ושריפטען.

לסהיול  89ל,ז ט וױםען t « ,די םאל־
נענדע דעי׳ענאטען זיינען ערװעחיט ‘ Vi
װאלען ניי ז״ער עהזעהוטױו נאאלד צי
םאלםלעסען זײער לאסאל ניי  o nדזש.
 | p r nעדו׳ציטא ,דזש^זןף
נאארר :
סאלעינא« ,ננ« איםטנא w o r n ,טי־
רענרא ,אנטאניט ניולאני ,אנג« ראג־ע־

 w p r n jkiפיציםעלא.

ר• דערענטטען ווערען צסגעל 1,ען.

סענעח שער׳ס כאריכ®.

כרורער ■ערילטוםער נטריכטעט ,דאם
 pסםליית ײעם עחןיערט ווערען JWM
 i nםילםע בענת ש .יןוו ײ • ptoip ipo
נען ז־ר צו :אשעפםיגען זיינע טרנייטער
און אוין־ פאל ™יסשישען זײן טרנ ײט
,אוטסײד“ אין חנר זױיט ,װען די ״איג־
סײד״״ארבייםעו האבען ני ט ipjpippj
קײן ארנײט .די טירםע :אשעםטיגט
 40ארנײטער .בלויז  16םון זיי זיינען
נעווען רערזטיסםרירט םיט• דער אינ־
טערנעמאנאי .די ארבײםער ח*:ען נע־
בראכם ז״ ע חנ סאטאיײנםס *ום נעמע־
זענעם דזשאינט באאדד און די לעצטע
האט עלהלעלס .אז  osהען גארניט םאר
זיי נעטאז ײערען .די ארנייםער חאכען
זיר דאן נעווענדעט צו  i nאינטערנע״
מ אנ אי םיט ז״ער הילאנע ,אבער אונזער
ױניאז האט בלױז אױםנענוםען די סיאנע
םאר די רעדזמיסטרירטע נמסכערס, .־וען
די ניט־רעדומיםטרירטע ארכייטער הא־
בען נעזעהן ,אז די טירמע א־ז כארייט
צו סארהאנדיען די קייס־ םון די רע•
רז׳טיםטרירטע אלבייטעל ,האכען זיף
אי ע נלייר רעדזטיםטרירט .די ױניאז
האט ייר דאן אננענוטען םאר אלע אר־
בײטער ,אבער די סילנמ האט זיר אנם־
ואנט זיי ציריס צו בא׳שעםטינען.

באריכט פון גענןוראל־םעגעדזשער.

 i n n :האכסאן כאריכטעט ,דאם
דער ער׳טטער מאי םאסםיםיננ און סאנ־
צעלט ,ײאם אזנזער ױןיאן האם *ראנ־
זשירט אין תשאלסאן טעאטער ,איז נע־
ווען א נרױםער קרפאלנ אין ארע הינ־
וינטען .דער סאםוגיסטי׳טער םיםינג
אין םענטשורי.טעאטער  p kאבער נע־
װען א םורשטענדיגער .דורכסאי.
ני ״ ר נאר  o nםיםיננ ,כאדיכםעט
נרודעי האכםאו ,איז ער נעטאהרען חײן
םיילאתלסיע ,וואו ער האט אדרעםירם א
זעהר ערםאינרײכען  :: , o i xםון כיעם־
ב»רם םון  i nאינסעתעשאנאי■.
לעןוטען גדטוואר זזאט  ipאין נא־
םען םון אונוער ױניאן )וװעסירט די
קזיםײתער !עלענאטען צו זײע 1קאנ־
ווענשאן בײ א באנימם און םרייםאנ
האם  o i 'o n i * iדי קאנווענשאן .זייז
 n nאיז באני־יםט נעײארען םיט בא־
ג ײסטעמננ  noדי ס ע * םוו כ ע ^י » א •
ג תן.
ב ת ח ד האנםאן  .מח(>לע 1ט װייםע!,
אז ער האם נאזוכט ו י םארשיקםע
היאוקמאכער ,די קלבגות ײעמען 1י סא־
*זױ מענדיויר פאו-
םוניסםען האנען
ראגאן ,און זיי ז^ינען געו מן באנייס־
 i n i » t o i wק 1פ*?גו־ייכע  1א  1בײם
םון  i nאינטעתעשפגאיל ם*  1זײ» 1
באםרייאוננ .זײ חאכץן געשיסט וײע1
הארצינסטען נ מ ס »י אי ע י א ה איע x » o
ב»  1ס פון  i nאינםעתעשאנאיל און
אויפנעםא ^ nם די נתסבאו־ם ווו ב»•
םרייעו  1י ױןיאן םון די קאםוניםטישע
.m m * o

די םארשיסםע קלאוסםאכער חאבען
איבערנענעבען ,דאס די סאםוניםםישע
קאםיסא ^ ייפמז ייר נעמזזן םיט זיי
און נעםרייעט זײ אײמװרייחנן« ,ז זײ
זאאען םאת־אםען יי אינסע1נעשאנאל
אוז זיי וועיען  i w i nטו־ינען נעלם.
 i nאנבאט םון די יזאםיםאחזן איז םון
די קיאופםאמר סים ש«נד *ומקנעװײ
זןן נןווארען.
ב ײ תו־ האבםאן באריכנתט* 1 ,ס די
או־גאניזאןויאנס־יןאםיםע טוט אויוי ײאונ•
ת ו מ ו ו •ו־בייט .אי ע »  o u n oפון
 mק אנדנ ס ארכיינמז ם ױי און אי־
מ ו ו ו מ מ ן  .רי ovoivtppv m u ,
װאם רי פאםיםע יזאט נעםאכם אין
■ #דיויי ®ח י י י מ ס י ו *ײיי ײ א מז,
באםחנטט ני ט ם»הר וױ ! 66אילאר א
י ײ י מי מז ו ד מ םיני ײי ך אונע-

װעיען  pcדי ש^מודסמןנן up’rva .צו
 wאום  ]v m r m nדי •רנײ•
on
טער׳ װעיכע װיי#ן גים חערען  ns׳די
גוײדססרי^ס .ת ר ק*מיס*ר אי? ^בער
געביינען אױסןר״ן « •« rון די •דנייס
געהט  wוױ געוחןחנייך
נ מחנר ח#כמ#ן ער^ערט װײטער,
דאס #סיס טר טערת ,וועיכער איז «נט•
ז»גט געװ^ורען ,ח*ט איחם ^•גערופען
יון ח^ט פיט איהם געװ^ויט טטרח»;ד״
יען װעגעז חןר קײס .טעדק ח*ט Tut
־גע׳טיחט איעיגע ארבײטער םון ש«ו צו
וױרשען tg ,ער ז*> ערמיבט װערען צו
.ארכײטען אין ^ ■gנאך ■ gאר מאנא־
טען .אין טטריױוי םון דער צײט זאיל
מר זיר אחנר רעדז׳עיסטרירען ,אדער
טטײאוען 1עם  .igirברודער האכ״
טאן חאט ערקיערט tg ,ארענדזשמענטס
קענען געgoכט ווערען נאר דטן׳ װעז
טערק װעט קומען אין אםיס סון דער
אינטערגעשאנאי*.
אויף דער אנשראגע ,װאס עס טוט
זיך אין דרעס״דעיארטמעגט ,עױןיערט
כרודער האכמאן tg ,די דרעס־סיטוvgיע
איז םעחר גינסטיג ,װי עס ״איז געװען
צו ערװארטען ,אבװאהל די קאמוגי״
סטישע בצנדע באטיהט זיך מיט איע
םעגאיכהײטען צו מאכען װאס מעהר
טראבעי אין די דרעס״שע»ער .די ילעצטע
.צײט איז די אױגאניזאציאנס־קאמיטע
אסטעהרסםען םארגומען מיט וױכטיגע
דרעס*שע*ער .כאטש די םערסטע םעם־
כערס סון דער קאמיטע זײגען'קילאוקמא־
כער׳ דאך טוען זײ גיענצענדע ארביים
שאר די דרעסמאכער.
ברודער האכטאן עדקיערט ,דאס די
ױניאן האט געהאט  gסאגםערענץ מיט
1ער אמעריקעז אםאסיאײשאז ,און עס
איז אויסגעארבײט נעװארעז  gיילאן װי
צו מאכען מעהר װירקזאם די שיליכטוגג
םון קאמנ^ינטס און װי אזוי צו צװינ־
גען די מאנוםעקטשורערס נאכצוקוםען
דעם אגריםעגט.
די ברידער האכםאן ,שעהנםעילד און
ריעף ווערען איאינטעט צו םארטרעטען
רעם דזשאיגט באארד בײ דער קאנםע־
רענץ םון די טדײד ױניאנס צו םאר־
היטעז םון די קאםוגיסטעז ,םינאואך,
דעם 11טען מאי .
עס װערט אויך באשילאסען צו שיהען
ברודער באראם׳ן  gמעסעדזש םח בא־
דויעו־ען ,װאס עד איז קראנס און מוז
זײן אװעק םון דער ױניאן איז דער צײט
םון איהר װידער״אויפכויאונג.

 r o q Mא ױ םו מי מ מז

m

 injrj \tmווכאן ר  rדושאגסn ,
ױדאן חאט ד ו  * rw m finצוס
דזשאבאר און  ,miwnvרא• אחןר
וחנט טוזון  vw \wvpmtאון גױס,
אד^נר צוויסנןחטאן את ארנ״טעד ,חור
חשאמר איז געשוטען אץ א<6ט סון
דער מדאן און האט םאדשוראנמן צױ
ריקצונשחסען איע אדנײטמר און נעוז-
מען אױוי ױך די סאראנטװארטלינקײט
םאר  o nשאו,

r

[k

 om vB m o i n n :אוי1י 1י יא•
יואלען ,׳ װעינע חאנען נאר ניט נע׳פיקט
 t״ »  nאשטױת מי טגיי ת! « 1ינ#ו
 i nאמאניזא»י8נס * שאמיטע ,אז זיי
ז>ויען עס גלייד טאן.
 i n n :ם 1יר׳ס נ א 1יכט װע!ט נוט־
נעחייםען.

 nסירטע םון טעיראוז קלאוק W
וזאט נא שיאסען צו רעחצירען די צאל
טאשינען פון  2Uביז  .0די ױניאן חאט
געמאכט אן אוגטערזוכו:ג׳ און די פיר•
טע חאט ערקרערט ,אז זי איז טסכים
דיזע רעארגאניזירוגג ד ט דורנצופיחרען״
טאקסים קיאוס קא — .אװעמעשישט
’ צו ױי ארבײטער .גאך  gסטרײח םון g
טאג צײט דיגען די נ  gטדע Bענדע •ig
בײטער צוריקגענומען געװארען.
עס איז אונז איבערגעגעכען געװארע^
דאס די םירסע סון ח .פרעדעריקס חאט
אויפנענוסען  gהאמפיײגט טיט  gםאד-
שטעחער םון דעם געוועזענעם דזשאינט
באארד tg ,.אונטערזוכוגג איז געמווכט
געווארען ,און די פירסע האט ערקילערט,
אז זי האט מיט דעם געװעזענעם דזש.
באאדד הײן אונטערהאנדיוגגען ניט גע־
םיהרט און זי װעט אויך אויף וױיטער
גארניט האבען צו טאן טיט זײ .די
םירםע םארשירעכט צו באזא־נען די
אינסײד־ארבײטער מיט א־בײט.
די ױניאן האט אפגעהאיטעז  gקא:־
םעיעגץ צוז gטען מיט דער אטןגריהען
אסאסיאײשאן און די יעצטא האם ער־
סלעיט ,אז זי איז בארײט אפצוהיטען
 y^gפונקטען םון אגרימעגט.
ברודעד פערלסוטער׳ס ב^־יכט װערט
גוטגעחײסען.
במדער םייד ,טyנעדזשעד םון גע־
נע־אל ארגאניזײשאן קאטיטעDngn ,־
טעט׳ דאס ער האט הײנטיגע װאך גע־
רופען  300טעמבערס צו טאן
ז  gציאנס־ און *ראפאג^־־ע^-עײט און
ככיעט איע םון זײ האבען זיך איגערױ
פעז 36 .מיטגלידער זײנען אנגעשטעיט
יעדען בלאח .עס װערען
געװארעז
אBגעה  gיטען עיםאמרײכע אפען־םא•
רוטס טעגליך.

 i v i n :חאל»ע1ין( מענעת׳שער פוו
רזיצאנעלם  ,o iy e o iM nכאריכטעט
 1אס ניט אנטענדיג ,וואס  mדזשא־
:ער ,סינעי  ,o i n ^ i :ח*ט זיר אנט־
זאנם »ו *אלען זײן ט ״ ל  ivוױידז׳ןועם
סון די א 1בײסע 1םון זייע 1שאנטראפ׳
טאר ,םישע 1און  ,r»Pאון חאם אי1
אונזער אםיס נע׳שיסט  N'OsniKBין ר•
זאנען  wטאכען א סאתװ־ אונז * :־
איינפײסמן ,אז מי 1יאיעז אויפנעכען
אונזע! קי״ ס ,און ניט אכטעט־ינ 1עס
פאסט ,װאס  i» tnדז ש*:ער האט פלױ
ני,־ט םא 1הא1 :לעז די קייס םיט 1עס
יינשען מענעח שע! ,ה * ײ «| ,איי אכ»1
 nםילםע נע*װאוננען געײעז *ו כאצא־
יען  1י א 1כייטע1 1י ײיידזשעם ,װאס
האט זיי נעקומט.
 i n n :האיפע 1ין באוײכטעט װײ־
טע־ ,ראס  nניזנע ס־ א ײ ת שענ ט ס םאר־
נען נאר איע ניט־װניאז  1זשאבע 1ם און
קאנםראסטארס.
גענעראי־מענעתשער ,האככיאן ,בא־
ר־בטעט 1 ,אם  iy iארנאניזאציאנס־סא־
ם־טע א־ז נעלוננען אױםצוםאז זעחל טיל
נוצריכע « 1בייט ,ניט אכטענ!  ^ ,װאט
1י קאטוניםטעז האבען קאנצענט1י  1ט
איע זייערע נע:נסטע 1ס נענעז אונזע»1
טעםבעלס ,און װאס םייע זיינען אםא־
סי 1ט נעװארען.
מים  cviײערט  1ע י ם־טיננ נע•
יציאסען.
ם .שע הגפ עלד ,םעשרעטאר.
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די יואםין״יסטי׳מ ׳•ײיגדיעל ח א מז
 g a m p i r iסםי־ײפ ני מ מ חסר פיד•
^ ■ י ג י ®ײ

נון »וחר  n r jנ א ^וני ט ^יn t W /

ד א דנ ט דו ^ שי| 0-א נ ^ ו ו חאט אס#
ומ שטעיט * ri m s ’* n s l i i n r n
נלוס און פון ! א לדג׳ו מ י ון נאידקלאננ
נ ײ o n p w 1ווי ח ד ל׳נווס-דערטאד
 M r iyoאיז א »> 11ממ׳מוג«ן מ ױ א־
רען( איז *  iiw w M M iאין > • •« rלי•7
?עי ניזגעס־א ײלז שןנט אוו  e«nו ו ר
נ־רט מאגעו א דיל מיטין נ אי ץנ א פ ,אן
די ארנײטער יאיעו *וריש אחיפגמחן
אלנייטשן; ,י ט אױסגלייכענדיג o n
)ן א מי ״נ ט.

 : ipנ או א *אחל םיטגלידש־ װאס וז«ל•

Usio

 ourarHrאיז םארשיטם
פינ^י םאג

•רײימןנ׳

בײ דעם לעצטען עקזעקוטײו באאיר .נעקסטען לאסאר םי טיננ אין צײט.
כדטינג איז• באשיאסעז גזךוארען דאס אויב םא:כע םיז איי ה נ ריי ע! ,איז ניב
יןיטענדער יאקאל מיט ײ; זאי אפ־ באסאנט  nםונהציעם םי o n 1םא; ,1
געהאלטען װערען דאנערשמאנ ,דעם איז עס נאך םעה 1או מ א ף צו קוטען *ום
« 1טעז מאי ׳ אין אפיס פון אויז;,־־ לא״ נײט־ננ און לערנען עםװאט זואס אי־ד
קאל:» ,צ איסט  yot4םטריט ,בא״ד האט נ־ט נעװאוסט .טיר טוזען אײך
נאך ד yד ארבײט .טיר האבען סיט  gהאנעז צים נעסםטען לאקאר םיטיכ.:
באריכט פון באארד ^וו דירעקמארס כונת ג yyנד yרט  □yiטאז שבת אײף
 1עי רעצטע,י סיזאז א*ז שויז א נ־
 gםיט^־װאך טאג ׳ װײי וױ )גס האט זיך
י■
ארויס  w v w :בײ ד•  y?gpgr yL^*ysגאנצען « 1יבע - ,1איו  i nםעםפעל םיזאן
םענעדזשערם רעאארםם:
מיטינגען yo^yii ,זײנילז  ;yDt'gny.'.Egאיז שוין כםעם װי  .«nעס איז אלע־
אויםגאבע םון או^צד לא־
ברודער נאנילער ,מענעדזשער םון איג״ igrw־ tyגאר שבת \v:"i ,די םיטניי־ םאל נעװען
דאסמריעל קאוגסיס דע8ארטםענם ,בא־ דמר זעהר ניט וױיליג צי קומעז צו האל 1אס ביים םארםערםיגען די םןט־
ריכטעט ,דאס די םירמע םון דעילמאנטי די מיטיננען שבת .דאס א״ז די אײנ־ פעלם זאלען אונזע i n ’PAO’O »1נאשעם־
היקי האט אװעקנעשיסט  gסצמיעיטא־ ציגע אורזאכע פארװאס ךער :ע״ששער טינט ױיו1 .אס זעלבע װיל איך אויך
כער ,וױייל «n־ דעזײנער ,םאר װעםען סיטינג װ yט זײן דאגערשטא; דyם איצט אויםנ>ע1קזאס םאכען אונזעוע
ער האט געארבײט ,האט םאח^אזט דעם
סיטנלילעד .אין םייע שעפער טאכם
דאס  l9טyז מאי.
שא» .די םירםע האט גע׳טענחיט,
בײ דעם דאזיגyן יאקאל מיטינ ,:דא־ םען שוין םעספעלם ,און אין אנ ^nע
.דער סעפיעלסאכער סעז זיד ניט טיײ נערשטאג ,װעיען מיר האבען זעיזר װיכ־ ײעט םען נ«ל 1אנםאננען .םי 1האנען
לעז מיט דער ארבײט פון די נײע סעכד טינע םראגען אויםצוגyםעז g .שטיקעל א  s im 'iv iצאחיל םעםפעל מאכער,
•עיצםאכערם ,וועילכע ארכײטען םאר  gצײט איז שוין םאראיבyר און סיר האנען װאם אדב״טען נים « .גתיםע צאתל
נײעם דעזײנער.
קײן ילאחאל מיטינג אינגאנצען־ :ימ ;ע־ םון זיי װארטען שיין ײאמן לא;נ פאר
די קײם איז איבעתעגעבמן געװארען האט ,םיעלע םראו^ האבען זיך אננע־  oyiםעםפעל םיזאן .זײ זיינעז םוע־
צו דעם אומיאדטײאיש׳עז טשערםאן ,און זאםעלט ,װעגעז װעלכע מיר מוזעז םא״ ציעלע סעםפעל םאכער•®! .סא 1זוי*
נאכדעם וױ ברודער נאגילזנר חאט
אנגע־ סען באשליםע .איבערחויפט איז דא לען מי 1ציהעז די אויםנמ1שז«םקײט םון
װיזעז ,דאס ױיט דעם אגרימענם ,איז
באחןכ -אייז םראנע ,װעלכע די סיטניידער װע״ די  t» i n ,? » ’oאונמד ?אקאל ,וועיזכע
יעדער .םעםגער םון• דער
ױניאן ארבײט ,לען סוזעז אויםנעםען ,דיס pו ט ,רyז אין ארבײטעז איז שנייחמכ  ,ipaprאדעי־
םינט צו קריגען  gגיײכעז סײל
באש^אסען ,דאס םאם^ז  gבאשלוס .דאס איז די םדאנע אלם םעםפעל םאמןר1 ,אס אוי :זײ
האט םר.
אמנערסאיאיז בארעכטיגט צו ^,סון דעם רעליעזי םאנד .עס זײנען גע״ װייםעז זואו םעז  •n nה#בען א םעם־
דער סעםיעיםאכער
םאכט געװארען ם  gנכ yענד ע ױננ ^ אין יעל ם א מי ,צי לאי׳מ װיםמז איז אונזעו־
זײז דזשאב.
בױדער נאגי^ער׳ם בgריכט װערט דעם םאנד y^y)i ,איהר ,ברידער ,אפיס .ראס ײעט  o n iv wאפיס א
דארםט גוטהײסען cy .איז דא גיט נעלענענהײם אױף וױםיל םענליך טוויס־
גוםגעהײםען.
כרודער ■ערילםוטער ,מענעדזשער םון נויםיג אייד צו  lyny^p^.yדי נ ױ טי תני .צוזעצען א צאחל פון די סעמפץל סאכש־,
אםעריהען און אינדעיענדענט Digijn״ דיג ^י ט םון דעם ר^yיly״ םא:ײ .איהר װאס !ארםען האבץן * .oSkmםיד
מענט. ,ערקאערט ,דאס עס זײגען גערױ װײסט  | ' ^ gדי נוט yזײט ^yםין דעם װילען אויר אויפםעו־סזאם םאכען n
םען געװארען םטרייקס אין די םאמענ״■ סאגד .יעדעז םון אײר איז לנאהאגט שאפ טשע1לייט סי 1יי  p r tnשעפעד
 nשעיער םאר אװעקשיתצן ארבײטער :װאס דער רעלישי פאנד םין אונזעד ?א־ ניט צו עללויבען קײן םענאעל נמזצןר
ציבאװ און בלום ,גאילדבערג אי) גאילד -האל ,װעלכער עקזיסםירט ש.־יז נםעט  wwptppw* 8ייד אלבייטפן :יז  ipתאט
סילאנג און גאלדשטײן און יאטאשניס .יאהרי ,האט אויםגעטאן םאד אונזערע ניט סייז װאילהיננ  n «pםון אונזעל
די םירמע םח שיוי א\ן בילום חאם כױטגלידער ,װעלכע האבען זיר איז איהם לאהאל *ליין.
 onptmoניט דאם ,ט׳טעללײטop ,
זיד אימנדגמקליבעז צו דעם דזשאבער גענויטיגט .אין סורןמגן ,דער םאנד איז
סאנצער איז ראטשטײז .װען די  g n gוױכטעע איגסטיטוציע איז אונזער איז זעה 1זויפםע איחר זאלס o n
בײםער דינען ^ײיםגעקומעז ארבײםעז לא?אל .טיר דארםען און מוזעז איהם 4 P ii'c:in
אין דעם נײעם  ,ig rהאט חנר ,g r n״״ חאבעז -אט דערפאר ,בריחנר ,זעהט
נאר א זאך װיל  TKאײרipro * ,
כער ארטימרט ,דאס  wאון ביום זיײ דאס ודתר ואלט אנװעזעגד ױ
 \%צום לײם .אויפםשדשזאס  ■ipmoסיי ח»ך
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!עדזעיסםרײישאן ■w orn .וױל׳מ
 o nאיחר ,סשידלײס *וו ױ םישיתיש
 : r״  ,npwrr i nואלס ווונםמדזיממ * »
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יחני מ חי מ ס נאך גיס •: riJa nכ־
ײיר ױן זמויטימ נאד די ’ j n t a n־.
to

״־״
־

“ * *׳
״

Vol. DC. No. 19.

vw aB un

*

.

״

IH

4

,־׳*־־

*j

 -״<.4׳

•,

' vה
«>

I- : v-

&

מאסהערטדדאץפאדשידענעדעפארט־
מעגטספון תואינטערנעשאנעל?

— יי ו גר*גווזי*— ,i t oipaow — #
וועס  | yeנ ^ו חנ ם אי ט • \v mראנרמ״
סירמז ו תן  Wו ת ט אננעפחנן  sy i״נוי ״
בײ די ח*וגעו uni /װיר?ייכע אסת׳ע טר•
גאגיזאציאגס־ארבײט וחנט ד ף אנחויבען.
דאס איו דאס אײנציגע #װאם ט׳דארף
^
■M1M■■MiM
דארם ח א מןD ^ ^ rs jg ^ g T ':iA ig .
דרךארץ *אר וחנט צװי* מגיאניזירען די  .iy s y rגיז
דירעקטע »ק*י»ן *װיגגט די נאלענאםים צו
דער אינסעתעשאנאל« — .ין די ■#ר געצעהלטע חמיססרירסע שע*ער איצם איז םיד דערװײל געלוגגען אי צ ױ
ארבײט די זאך ® pזיך זעלבסם — .די לינקע טשי> 8שרייעז ,אז זײ חיטען \וי װײט םעגליר די ױניאדתאנדײ
שאנס אין די שעפער װאס מעז חאט גאך
געקמגט ראטעװען םיז  iy iסחעב״םגםח,
װאם די  ntgגערוםענע קאמוניסטישע -gp
מיסארען חאבען םארשירײט T’g'o .סיר
אױך געיונגען צו ?אלע?ט^  3#000דאיאר
פאר די ארבײטער םון באסהראטירטע
?אנטראמטארם .םארשטעחט ךך Tg ,איך
פון א םטעןז רע 9ארטער.
ד ע ם ג  yל ט גי ב ע ן נ א ד ד י ו 1ד ב ײ ט ז ג ר ד א ־ גיב דאס נים אן אין נדן ®אר  gגעוואל״
דיגען אויי ט ג איך ביז אבער Tיכער^ Tg
רעלס מען װענען ל*קא>  ,10מ ײנ ט נ ײ ש א נ ס ם א ר ד  yר א י נ ט  yרנ  yש א נ א ל .
— ה א ב ע ן נ א ך  o y e yד י ל י נ ק ע  fyp gארגאניזאציאנס-ארבײט װעט  i'Tאג־
כען אז '  i n pאײג?ר  (p o i nאיז  mטין
ש ל י ט ה אי ן ד י ש ע פ ^ א ם ש ר  iy :y pהויכען װעט בר^נזװיל  fyoipצוריק צו
םגאב״ אוז  jpp tvoצו איחם ניט
צוטיע•  T״ ד א ס ט א ז ד  yר ם א ר ו ױ י ל ד י ש ע פ  yר איהר םריהערדיגען צושטאנד.
טען .איר  d pi op its ,p jp iם 8לא*דטײל
ד ע ר )  l y i s r yמ י ט ב .ג א ל ד ב ^ ע ה א ט
האבען לי אבות־אבותינו םון ל^קאל  y r ^ p iy j''T 10או ן  , , Tה א ב ע ן  gב  yס  yר  yן
מ י ר  in y Tה נ א ח ג ע ט א ן  p gס ׳ ה א ט מ י ר
באשאפען ,װייל מען ששצט  o p iםאיה צ ו ט ר י ט צו ז ײ V
— נ י י ן  ,ד י ל י נ  | y j''T y pא י נ ג א נ צ ^ ג  y ; yב  yז ד י ה א ם נ ו נ נ  Tg ,י ר ו ש ל י ם ד נ ױ
לױט זײן אלסע חי ס ם1,יצ- psTBp Btts .
ב  yלי מ ל א כ ו ת  ty D g oז י ך י א ר ק ו ו ע ט צ ו רי ת א ו י ם ג  yב ו י ט . ty^iyTi
ב אנ ק ר א ט.
צונ; איז אבע 1נ^לניט !יכטיג אין דיזען
ש ר ײ ע ן ױי א ז ז ײ
״אי• .לי טעטינע  oip:opoפון לאלאל נ א ױ ײ ט און קופדלן צ ו
ס׳ז ײנ ^ ם  gרgז נyשyסטס־לײט^ וױלל־
ז ײ נ ^ פ ש ו ט הי ל ם ל א Tאון  ty jy pג א ר ג י ט
סו און  ip u n n 'B iy iצלעמענט סון
ל ט ש ל ,ב  yנ ד Tש  gם י ן לי ־ בע  | y:gnםײנט  ttצו ר^ט׳ן .שטיל
ט א ז.
דיזער ױנ־אן איז ג  tnpiJB 1,װי מען
װ ײ ׳ ס ש א פ .די פ י ר ט ע ת א ם ז ײ נ י ט ג ע־  pgרוהיג םיהחגן די אן די ססחרים זײע•
רענתט װענען זיי נעװעהנלױ•
ג  yב  yז ק ײז א ר ב ײ ט  ,ג ע נ ו מ ע ן םון ז י י א ד ־ רע? .ומט אריק  gקונה און םארלאנגט
אין ז״ ,אין  1י הויפם*םי  6נלילע 1םון
װ ע נ ט ע ד ז ש  ,ס ו ק ע נ ד י ג א ויוי  aviװ א ס די  gגעורסע שט'קyל שחורה ,דyרל  gנגט
יאיזאל  ,10זעהט םען ! (P 'n o K p nוסיש־
א ר ב ײ ט ע ר ז ײ :י ען לי נ ק ע ; ז ײ ; ע ן ל ײ  oy |y^ p y u gאים  ,T>cyn pg syiyמ^ Tאגט
א־ד״צען טיפ םיט זײן טצםפצ 1אםענט,
צו ח ג ר ״ ד ז ש א י נ ט ״ און  yר ק ל  yר ט  D y iאיהם  gבא שטימט^  j״ pg ,tס׳בלײכט
און װי זיי וױלען זיך ניט אסיםילילעז אוז
oy
ע נ י ן  .ה א ט כ  yז ד י ד א ר ט ג ע ז א ג ט  ,אז די ברירה בײם קאסטיפyר צי yר
סאר׳צסעלעז םא o.ipt ,ip jb p ’ipo b 1סען
מ ע ן ק ען ז י י  :א ר ג י ט ה ע ל ם yז *.א י צ ט ז י ײ יא קויפ yז אדyר ניט קײפען.
איער קלא 1א תי ס  ip ” tאםת׳ז פנים.
אזא באהאנדיונג מאכט י צ ט ^ י ג g
נ ען  j y w y : ''Tצ ו ר  yר א י נ ט ע ר נ ע ש א נ א ל ,
אט «זא מיז טי■ איז  .:פעללמוטע!,
גוטyז אײגדרוק אויפ׳ז קונהiy i pg ,
 jy 3g nז י ך ר  yד Tש י ס ט ר י ר ט^ א ו ן , , t ^ 'T
רער  ip rn p jp oםון  ■po« ivP'ivoB o nכ ע ר ,ד י ױ ג י א ן װ ע ט ט א ן א י ה ר ב  yס ט  yסy .רשט yר קריגט פונקט אזוי פיל לײזונג
ס־אײשאן  1עפא 1טסענם םון . TP’Ji’ ip i
א י ך ה א ב נ א ך װ ײ ט  yר ג ע ז ו א ל ט ה א ל ־ װי יענע סוחרים װאס רעש׳ען  pgקאכילן
ב ipo id I ipb .איז אײנע 1םון •  ,pipט  yז ב .פ  yר ל ם ו ט  yר ^ א ו י ם׳ ן ״ ק ר ײ ״ ד פ א ר ־ זיר״
װאס pעז זיך r p ip opn i n ’>iOKii
ב .מאש?אװיץ ,דyר  iy rn y :y oפון
ה ע ר ״  ,א בי ^ ר  ! ' , tג לי ס  vhג ע װ ע ן װ א ס
ארוים מיט נאנצע  :״ > o n po ip iיבקעז
ו ױ י ס ־ פ ו ^ ז י ד ^ ט ג י נ ם א ה א ט א י ה ם ג ע ־ דרyם ח 1י א ר ט מ ^ ט בײ רער אי:טyרנ•y
רעזיט־ם .ער איז נעװען w n p i p o i n
ד א ר ם ט ה א ב ^ צ ו ל י ב  gװ י כ ט י ג ע ן  , I 'j yשאנאל ,מאכט אויך  ayiאײנדרוק םון g
שטוזןס *^ט  y iרעריבער :ע oy:ybg>y; -הDyליכעז ג yש yםטסמאזiy .
סון דאוךטאון דע»א 1טמענט אונםע! pg i p i
לינהע!  o o B n n i ’Dאוז  oprfoנ  8ך נים
האט םיר  oy^gדyרקל yרט אוים׳ן קירצ״
ענ די ג ט.
נעהערט אז  tP^P? ppj’P hאיצט in P ” o
ם ט ^ אוםן ,כאטש ײעז yר װאלם םעחר
 r״  ipipjpp n pנצגצן איהם .אםש  1איז
אין אונזyר ױגיאן דינען םאראן צװײ \ :Dijnyואלט yר אםשר ג ^ א ג ע ז מעהר
 p opiנליק און אפ שג אן אוסגליפ .איך באחיהמכהן נא^דמגתס .אײנעם רוםם ״פובליסיטי״ 4אמנר ער װאיט די יאגy
װײט V!. . .
מען גאלדבערג דער גרויםער  pgדעם צװיײ ניט קלאחןר *עמ*סט.
־— װאם ה yרט  yEy ttס אין דחגס־י
 nyאיז אין  gגעװיסען זין אנדערש טען רוםט מעז גאלדבערג דער ק ל ײ ג ^
װי דyר רוסיש  yר םי• .דאם איז צוליב װעגען דעם קלײנעם גאלדבערג װעלען מיר חג פ א ר ט ^נ ט  — 1האב איך ב .םאש?א-
זײן פינקטליכסײט .יעדער •איירעלע און רעדעז אז  gנדyרס מאל .ער  T'gאז אינ־ וויצען  pg ^ jn s y aמיט אײן  yנטםyר
צ yטyאע איז בײ איהם אין ארדנונג איז טערעסאנטער טיפ .איצטער װעלען מיר םארשיארט yר ם*ר וױיטyר רעם וועג :
— 9לץ  T,gאלרײט !
די אינפארמאציע װאס איך האב נעםיעגט אבער א שמו yס טאז מיט׳ז ) ר)' ס ע\ נאלד־
— איך האב דאך גyה yרט Tg ,ty;gr
בײ איהם האט ער םיר אױך גענעבען נע־ בערג ,מ yנעד Tשער םיז בראנ^וילער ױניאן
> iyogאון םינקטייד.
אםים ,םון או:ז yר בױרא אין ״ירושלים אדבײטyר  tt fyoipבאpלאגyז  Tgדי
װילזח ניט ארב ײט^ מיט די  ' TTgגצרױ
 | y;:gcy;:gהאט ער מיט דער יבשח דנױיארה׳/
און  | yrg^y;D'igטיט װ  0סער.
ב .גאלד y:ת ^' g Tאיר װאס װ yרט  p yjyEאםוניסטyז .ק yנם איהר םיר
— װאס הערט זיך עפעס איז  - rגיט איב yרראשט «  i'T boy: pנים צום אםשר  g |y3y:ביסyל inyo־ איננ^רטא־
 typny^gאסאסיאײ שאן — ¥־זאב איך הארצyז א סך  pg ^ g Tהאט פײנט צי ? □yi fyiyti y
— יא ,די >' yp:חברה טוyז אז g
איהם געםדענט — .איך האב געהערט rg ,חסירות .װי  0T'ni oyאויס ,ו*אט iy
דאס איז  g oyByצופאהרענע ארגאנײ ױך שויז א;גyה yרט םיט  gסך ויכוחים ?yo'n ,צרות אין די  t .ivBvv״ װ״ילעז
*בולדאז^׳ רעס עו*םiyr:yo — 3- 2 .
זאצי^
 pgךײ  | y:''Tאיהם גמאס^און מאוס נ V׳
— אין א נעוױסען זין y — ,נטםערט װאחגןy .ר  T'kאויר ניט םון יyג yמגנ־  pgאסאל א ײנyר —  tyDTTצו ^ ר א ר ײ
ב .פ yרלטוטyר^ — איז עם אםת .ראס שyז^ װאס באריהמןח  Tg i'Tער  g jyTT g T'gג אנ ^ן שאפtyr:yn yiyTjig, .
איז צוליב געװיסע אורזאכען און די אור־ ג yװ gלדיגyר לyTyר םון ב י כ ^ װאס טוינ װיחגר \v:"i ,ג yלאסyז  pgשטיל .די
ל י ג ^ להיפך tt ty ? n ,װי פארק־איחג־
ז  gכyן ווערען איצט אפגעשאםט.
מיר ,זאגט  ,nyב א ל ^נ ט ? ײ ט^ > gB Tg ,
— װאס־זשע זײנען די אורזאכען? הײט ב א ה ^ ט  uviמyנשyז g .מזגנש  ,oyjבאנוצyז  ttםיט ש yנדליכ yשםיק.
דארןי זייז ^ ס ט  pgטאן װאס yר גלויבט jyoip .די ארבײטyר ד ך בא?לאגען ,דאס
ק yנט איהר מיר ךאם ערקלערען?
װי  gסך םון אנשי שלומנוy T'g ,ר זײ  fyjypםיט די  ypTgiחברה ניט הויזען.
— די זאך אייז אזוי .די באלעבא־
— װאס y y*>?Tנםם yרט איהר די אר־
טים פון דער אטעריקען אםאסיאײש^ן זי ײ  gאיד פיט  gר yװאלוציאנyרyר םארגאנ־
yר  tyoyTy; T'gאין טורמ yאין בײט yר  fypו ײ  lyoipצי• אייך אויף ayi
 :ivניט גyודעז זיכער טיט דער סע?ױריטי,
האט דאס בײ זײ געחײסען tg ,נאר  gרוסלאנד אלס בונדיסט ,און אויר ד* אין ? | yig*pgb tt
— מיר 0רוא^^יyן ױי בארוהיטח און
םארלױרענעם םטרײפ  tvpדי  ' w o g o g־ y T'r gpnyDgר  \v)mאין דyר אפא־
שאן גארניט אויםטאן און זײערע םעפד זיצי yאיז  1917וחנז די  T y s g T in n s nמ אכ ^  1יי אויםמyר Tpאם ,דאס yoן ז#ל
 cnyDהאבען דעריבער איגנארירם ארדערט  vhגעש*\ז\ ,און g T'gל yמ אי  m mאיז ־  T t fnytדןאלט^ אין די ר א מז םין אנ־
ה ר אפאזיציע אין דyר ױניאז  jy:yjחגר ש ט ^י ג ? ײ ט .דאס װ yט אםשר אױםוח!־
װאס  | yj''Tדי םון דארטן געגעבן געװארן.
 Tgםען  vhארײנגע?וםען םים  gקלוירק  ^ ^ goאון עס טוט איהם גיט באננ oyi fyp ,מyנשליכyז  tyo'pyjבײ די ptg
םון דער  , ^ ' ' g'Dgogהאם.מען איהם אבװאהל yר האט םארלאחנז  gסך האפ־ גyרום yנ yלינהעg .ל yנפאלם דארוי מען
פשוט איננארירט .די ױניאן איז נעוועז גובנ און  gעי צוטרויyז צו  tt •yry; v o ')mםאר ז ײ ניט שרyקyז^ װארים  t״ iy
צו ב אנד הyנישyן ,און אין  gנyו,ויסyר סאס  t״ Iאײנםלוס און ?ראםט װ yרט סיט י  yדyז
נעצװאוננען אין אזעלכע
 mדירעקטע  .?g'gpgם׳חאט געסוזט  yנטו TיTgם #pg DTg'T^y .לויט םײז טאג אלץ שװ  gכyר און שװ  gכyר.
װי ג ^ ט  ,חאט ב׳ םאשחאװיץ םײנט
די שע»ער י שו ס  tpigdoftgםון דער אר־ םי עו מyT ,חר  gגוט yיאך .אבyר ב•
בײט און  ^TTgא מ ם צוױמען די בא*ע• ג^לרבערג אױ  fy3'>3y:בײ ױי & :אן צו רײדען ם > םארלאז איך איהם מיט
באטיט צו חאבען דרךי־־ארץ  ngcדער אינ• א ײ מyבאר yנyם אינסמינ?ט — און דאס חגר חאםנוננ tg ,װען  ,pg oyאין  gנינ־
ס ט י ג ^ ן םאכמןנט ,װ yט yר אײנשטי־
טערנעשאנאל .דאס חאט זעחר פיל גע״ איז  yה ר ל י כ  pי י ט .װאם yר טוט
דיאלםעז אוז די ב א ^ ב א טי ם ,וואס חאבען ׳ איז דיקטירט  psזײן  \v o '\mאיז  | yo P'Tצו דין  gגר yסyרyר ?רבז װי ער T'g
געהאט א נײגונג-צו •זעאכע קונצעז ,חא־ >אניק ׳ א y'uר באחאלם ניט  T״  yjט gטעז׳ דאס מאל m m .
בען דאס געטחט סטאפ^ז באצײטענס.
םעגצן  n y ijg ^ nגיט •tn y p fy^ycya
gD t'g'oר gז  gד gByרטמ yנט איז
— איצט — ,חאס ב• .עריםוםער * ג o^iyai^g ; .דזשאב איז צו ם  gכ^y
םארט  psבראנזוױל  gלײט o n ,pg ,אםת gT־ דyר אינטyרנ  yשאנאל ,אהן  jy^yttעם
װײטער דערצעחלט— ,
האטפו לתםר ®אקם ,גענריג dp vh ,זעהר  gשוחגחןר דד&אב• װאלט  ftmyiאונ ^נ לי ך  ttצו בא A m
 tt o^0g3y^g3דמרוואוסם
— האט איחר  g oysyנרינגעז ביסעז  pgחגם  fy i'tg iז שי א ר ט ^נ ט ־ײעחנז
 Tgדי םע?ױריטי וחןט אוםגעקערמ װעחנן״ םיט ברא^װיל? —  pgגעויעז די ער״ pg Djrmnp y:rp'B n g s iy3yiyny3'g
אמת ,ניט םיטאםא* ,א מ ר םעז  xnppז ײ
די^ר שטע פראנ^ װאס איך האב איהם  mקאםפאײגטם ,וואס )  \v mארײגנעבראכט
אום טײאוױיז .פאר«סעחט זיד « #ז
פון ארבײטןנר .דאס  t'gחןר ?וואלP b ,
כאנעםוננ צו ד*ר אםאטיאײשאן איז נע• ש ^ ל—ט / g .י  T -אגט  pg — ,iyדאס װאנצן  oyםליסם די אינםארמ gצי  yםאר
װאסןן  gמעחר ■אויםיוחנ♦ דאס םוט גריננ! ם׳דארוי האב^  ynyT''gצץחן די  y^gאנדצחנ מ פ א ר ט ^ נ ט ס.
אויד גונתם דער מניאן ,װײ* ױ חען די
םיר םײנען דא ? nviאפפל^יגט-חן-
נ א ת ב א טי ם  um*gnאזגכתר׳ן קאנמדאל  grgשוחנרצז נוס צו צ ו מ א ^  .זײט איך
בין  gױניאךםאן חאנ איך נ או גיט  mפארטנמגנט.
ס אר שי א חננד מ  s r rםראבמי  n sסם»»ע!
 umgקוםט דצר ארבײטyר אויסױסען
זײן n g s 1its
זעחן  g tgשטאדט
,
ם*אמת »ח JO"rm i n
די
 sypyaysD .װי בראנווויצ איו .םײגד וײז תארץ ,אױב כמן האט איהם spyoyi
— װאס יי ז םנוו גים חנדזשיסםריר״
 oysy i n sאתנםערגענוםען פון y j''t
ױ — ,שסרײכט  iyאונםמר םיט  fgענג־
טע f i m r
קוםט כמן fy 'n o ig s
לישען אויםדרומ — ,נו *נזו ױי g ,שטאדט שכירות♦  gסך
— איז די 1אר ת&%זל/םז נים ח ד װאס איז  • *goy*gי 1גי¥ד*מם*ר ,חאט  gסוד g pg tn ,מו ױסען שאפ ארבײט
דז שי ם ם מרגמ  • u r s wמ ײ מ די • Wי 1נאט  phg tg t f t ’gnysהאט זיר םאר־  ?yoגיט  W’*tytya p»pשטונחמ אחגר
זיר  « ds!otדי באיעבאםים נ ח מ ן א
 estf*vדאס ?אםוגיםםישע מ דנ ד ע ל  pgס׳כא 3ט ארײן  n tp - n a r gא .א .װ•
זײעחנ כאסי  t ^ i r r s o i j r rיו ליו
אט די »? y$gס**ײנטם דארף fyo
דארט  ,*n g o n jg p g I m r n n m gאין
ו ױ מז וױ  ' ttgצו ס א ר טי מז  pgךײ אוים־
 t'g rpgח ח ב ונהדג •in g n s i
— האט םען • oysyהאנרמסירט ז ע ם * | y*ygrױט׳ן  ,ly o p r s oוואוהין ױי
 irpgהאם מנו םען ®יןןגוװי* אוגט^• fg ps p3''^sogp g ,*t d * .\r m v i
אי ג חן ס טוי ^ «$ונסי>  Bgrבאלאנגט צו
 nr^gאױםןיכם•

grpnpog fg n jjiV ’gsg i n ; g fg
 fg i n g fgr^N^ogogא«נח)וענווג0
שא« .יעחןר sgn T t *-g® gp^sogp
 i n : g fgכאראקםצה  gסאמסל^נט po
ד ט -ני צ א חי «ו igrB D n P3 oyrtT Pi -
 i m iזײגמן  o n riigא״נ ס סון o n
צװײטען .ס׳דארוי  fy;ypסידשגמחז דיסד
טיג  o nארנײטסר fyogoong ,ריכטיג
זײנע װ ע ר ט ^ א ױנ  fyp iyזיך ;יט גוט
• o g i ,fypniongר gט gPgי n ,ז און אי•
ysynyaן װאוחין oiynyj oy.
אין חגם  fy rtg iחנסארטט^ט איו
vDvv::nל Dנ רו ת ר טשאריס דושײקסג״
סאן .נאנץ  oסאט yטשג jyog>yj ,yטוט
ער זײן ארב״ס ,און דאס איז סײ\ חידוש
דט ,װײל ער אין  gםאכמאן איז o n
 . pjyנאך  jypy; iv pg 1910 pgאינ׳ ס'
yרשyDז קאמסלײנט  D jyooigonםון
דער  Bראט pyט  rג אין  1913איז ער •ya
װען דyר  ,iy a ^ nװyלכyר האט צוgT־
מ ^ ע ש ט ^ ט די קאססלײנט מזושיגצרי
 poד yסאלסטדיגyן סראטאלאל םון דער
לײדיש װײסם ם gכyר יוניאן.
 y3g;opg pnאי 1אויר  fyi'y:צו
 ^fynyדי  V2נעס־אײדז ש^טס װי אנצױ
 fny:םים  iy^Tארבײט .די mov:v2
אײדזשענטס וזאבyן ד yפאי‘ ט :יט נ^ yאט
קײז שום  D:yn'BDPyאון ד yי אי  ,נצי נ yר
yר  cאהרyנyר פאן איז ; ivi'yב־ודער װי״
טאשקין.
ב‘ דדטײחאבסאן איז א פ yפב yד םדן
דער ױגיאן  Tײם  .1900אין  1JX)7איy 1ר
 fyiyaס pyי yטאר םון דyר דזשאינט
נאארד .צו  ]v y ^ r iH tדי ד yמא^ טדינy
ת שאינט צאארד םים ךyר הײנםינyר םא-
דyרם  g ttצװײטזגר א ד םי ח ^ און טיר
 fyrypדאס טאן בײ  gצוױיטyר m: v m v :
הײט.
מיר װיל^ דא ד yדצyהלyן װי 1TTg
ב .דדטײקאבסאן  T'kנ yקוםyן צו iy i
ױגיאז .אין דyר  gלטyר הײם האם  yד ניט
דורכנ yפ gכט קײז  n y jg 'y i^ g ttnשולע,
 pgאםשר  fgigD T'gאיז  Dyiג ו ם ^
װײל ער  p n g pgאין דyר ױניאן נים
אלס oראם yסיאy5לyר א ר ב ײ ^ ר ־ טו ^ g
ג yװיםyר אינ צי ח 1נם האט איהם געםאכם
ארײנצוגצחן אין  i nױניאן t'g □y pg
װ yרט דא ^ ר צזוהלט צו .finyit
— איד ה^ב נעארכײם ׳ —,bkt g pg
דyרצyהלט g — ,iyלס ס yסyBל־מ gכyר•
 T'g'oד  gרטyן  fyiTy:אן ארבײטצד װאס
האט געהאט צזוײ  np:gip״ g : fyDחא־
לי g fg ypרבײטyר  g pgשpל gזי iy i po
 i n .i^ g jםארםאן •j g n n D.Tg T'g
נען די '  pg p n igאיך האב  1אס ניט m
 Djypםארלײחח  figהאב fgDigo a n
אויסנ^םוס 1׳ם  .i g o mניט נאל סים
 lyoiypהאב  T gאיהם גy׳מום^׳ט נא 1
 gסאטש האט  iyאויך T g .fy:gipyi
האב ד ע ת א ך y D n y « im | 1י iy o ''3 ig
און זײ 1ע 1ק ל ^ ם  Tgמ׳דאחז  ttםאר־
 fy rp ’gכ1י ס׳ Tאל םyה^  oyD^yigניט
ט^yפyז ,הגם  f’^ g T gהאב ?ײן םורא
נים ;  rijy 'U ^ g iyאן D:yi:yByi:'g
 .iy o ^3 igװי  tt ptgצו fypj''gigo
האב^ םי  1ניט גסװאוסטpypg fyo pg ,
צו  gבא pאנ ט ryםאצי  gליסט fg fy:yio
עצה iy .האט ג ^ ג ט  iyi:Tg Tg ,סלאז
 ' T%־
 g pgריכסינען און םי 1זאוי־״עז :g;ig
רען א ױניאז.
דנם  y1פאלט  T'gב .תשײסאבסאז
 gױניאן־פאן  pgהאט איצט צװײ y:־
כמגן  :״ױניאךמאז״  fig״ T״  n״.
ב .תשײקאבסאז האט א סך צו חןר־
צyהלyז  figה א מנ ט לי ך װ yט TJTg iy
 gםאל " fyiynyn’g ly D 'm 1נ ע - ' giy
fy:piyj.
ב .חשײ?אבס^ן ד.אט tfny: g Tig *,
ב i.iyT g — iyT o .סים gBםיש 1yױנ־
 ly ^ y ii ,fgoiyiםוט  gיצט צ װ ײ ^ ײ
^ gבײטען  iy :ה ^ ם ם ב .תשײסאבסאז
? f'gאםסלײנט  o nא 1טמ yנט  figםוט די
 1gבײם  g ovsvn g poי Tvש yנט.
 fnjyoip f'gא^םיypל  fy>ynמי1
 T iyרנל  f"tאױפ׳ן םינ Dטyז םלאg 1
שמו yס צ 1םאן םיט׳ן  u n n aפ ח הי חןנ ט
 figםים׳ן ברודעy^ fiD ihopipvo 1ר
אינט1yנ yשאנאל.
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צוױ י  ncדי חאבען  — tn m wצוױי,
און בײחנ זײנען »?ױ פאחפידען א״נצר
םון צװײםען.
פאר^יהנן אין כאראקטער ,םאדפידען
אין זײער וױסען.
צװײ 4יחרער אין דער אמעריקאנער
ארבייטער־באװעגונג — אגד חד םיװ־ײ
סעטה און דאגיעל רו ש .טאביז — װער
קען זײ גי ײו ׳פטעיען*
פיװ־יסעםח איז דער אומרוהיגער
טראכטער און דער גרויסער ׳פוױיגער.
װי זײן ױניאךבוױדעו /דער םאטראז,
איז ער מעחר תױטב צװײטעז די סודות
פון ים .דער לעבענס־געקלאנג םון דער
יכיעה קומט צו איהם אין װייטע אפ־
קי־אנגען ,ער איז *ו מ ה ײ מי ױ איז זײן
עןױ יגען און נאכמעוזר ,װען ער צורעדט
זיך.
פונקט אנדערט איז טאבין.
ער איז דער ארוטגעהער מיט א פעס-
טען םראט ,און רי ברוסט אימער אוים־
נעיצטעי־ט ,און ער איז א רעדעװדיגער,
* •טרײער ,א פראטעסטירער .וױ זײן
ױניאךברודעו /דער טימסטער ,איז ער
אין דער קלאפעריי םון די טטעדט ,און
ער חוחם אין >עבעז ארייז מיט אז אםען
פנים ; און דאס ,װאס ער זעהט ,דריקט
זיך אויף א\ד,ם אפ — וױ שאטען ,אזױ
ליבט; װי *שרעק ,אזױ געלעכטער.
.און די צוױי ,פונקט אנדערע ,פונקט
פאױטידענע ,האכען איצט אײנס געזאנט.
זײ זעהען ״טװארצע םענ קומען.
פאר דעד ארבײטער-באװעגונג אזױ.
פאר דער נאנצער װעלט אזוי.
פױריסעםה האט אננעהויבען םון
אייראפע .מען קען קיינמאל ניט וױםעז,
װע[ םױריסעטה םאהרט ערנעץ און װען
ער תוםט צוריס .מען קען אויר סײנמאי
נים וױסען ,װאו ער האלט זיך אױוי ,װען
ער איז דא .פמצלוננ דערהערט מען,
אז פױו־יסעםה האט ״געםאכט טראבעל״
נײ אז אינ ט ע דנ א ^ א ג א ^ו חאנםערענץ
אין אײראפע ,און פלוצלונג דערוױסט םען
זיך ,אז םױריסעטה איז נאר דא און ער
האט װאס צו זאגען; אוז דאס ,װאס
ער האם צו זאגען ,איז ני ט פרעהליך —
ניט װעגען דאנען און ניט װענמז דאר־
טען ; די װעיט ?װזט איהם אויס טונ־
קעל׳ אט אזוי װי אין א גחיסען טופיאן
אויפ׳ן ים.
איך װײס ניט ,װאו ער איז געװען
די יעצטע םאנאםעז ; די לעצטע טענ
האט ער אבער אנגעכאפט א ברודער
צײםונגס־כיאן און ער האם איהם א
זאנ געםאן :
־ די װעיט געהט צו ם ^יז ם...
איז נאך קלעהרעד האט ער געזאגס :
* די ארבייטעײבאװענוננ ,װאס
איז דעראײנצינער כח צו עטויסען די
וועלט צו פרײהײט ,צו פראנרעס ,װערט
א דינסט בײ פא׳עיזם...
ניט םים׳ן גוטען װילען ; אבעה־ א
דינסט איז א דינסם.
דעי םאיז&יזם זוכט צו באצװינגען
די ארבײטער־באװענוננ ; טאכען איהר
פאר ״גוט און ליב״ אויב מעגליך ; אויב
ניט  -־ דערװערגען אי ה ר; אבער זי
איז אין יטרעק ,די ארבײטער־באװעגוננ,
יעדענפאלס.
און מיט ״םא״שיזם״ מ ײנט ניט םיױ
ריסעטה דוקא יענע םינסטערע סיסטעם,
װאס האט זיך אױסנעהאסערם אונםער
פוסאליגי׳ס הערשאפט י אין איטאליען
ארן װערט מיט קנאה נאכגעםאלנט םון
אלע רעאקציאנערען םון דער װעיט .ער
םיעט רעגירוננס־מאכט בכילל.
האט םױריסעטה געזאגט :
־ גאנץ פינסטערע טעג קוםען.
אונ ער האט אױסנערעכענט בײ״
^פילע :
א
•פארװארםעז
— מוסאליני׳ס
׳עטריק ארום די ױניאנס איז איטאליעז
איז באקאנט .און מען ד אי ף״ני ט זײן
לענגער םון א טאג אין פראנהרײך ,אום
אײנצוזעהן ,אז אויך םראנקרײר װערט
װאס וױיטער א לאנד םון און םאר םא־
׳טיזם .איהר אסיכאלאגיע ווערט םא־
׳פיסטײש .די לעצטע אננענומענע מילי־
טערי^ע געזעצען חאבען דארטען קוים
* פראטעסמ טתיסגערוםעץ .לוים די
םיליטערימע נעזאצען אין פראנסרייד,
קען די רע^ירונג דארמעז ,םלחםרדצײם,
האנסקריפטען צו םילינמר־דינסט אפילו
םרויען; און עס איז נים אוי סג ע ^ א״
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סען ,אז טען זאל דארטען םיט חנר צײט
אנהויכען אויסםו׳מטירען פיליטערײצצ
ארמײען םון פרויען ; און עס איז ניטא
קײן ■ראטעסט אין םאל? .וואס איז
שײר די ױגיאנס ,װערעז געיצאםען איץ
מעחר באיערענקוגגען .זײער טעטיגקײט
װערט איץ םעהר באגרענעצט ,און זײ
?ײנען מאכטלאז אפילו זיך צו ראגגלען
געגען דעם .און איצט איז צונעקוםען
עננלאנד .גרױס־בריטאניען םארנעהטט
זיר אין מוסאליני׳ס טריט .דאס ,װאס
די באלדוױךרעגירונג האט געװאנט אוים״
צונעהםעז דעם ״אנטײלײבאר ביל׳
רעדט העכער םון טויזענט אנדערע בא“
ריכטעז םון ענניאגד .און װאו זײנען
סיר אלײן — מיר׳ אין אסעריקע? אוגז
האט זיך נעדוכם ,אז קוים זײנען םיר
געװען סוקסעסםול טיט׳ן צו׳טראגען םאר־
זוכען פרן א ײגצעמע סטײט־לעדדטיסלײ־
טיעורס צו פארבאטען סטרײקס ,האבען
מיר יעױן צוטראטען אי^ע  evpפולם
^לאנ; .די אנט״טײדונג םון העבסטען
געריכט םח י א נ ה אז ױניאנס זאיען
פארט באטראכט װערען םאר״טראסטס״
און זײ זיינען דערפאר אונטערװארםען
די אנטי־טראסט געזעצען ,און א בא־
׳עלוס םון א ױניאן קעז דערפאר אמאל
אגגענוםען װערעז אלם  8םאריעװערוננ
די לעצטע אנטיטײדונג אין דער ״קײס//
פון די ״סטאוךקאטערס״ םון אינדיאנא
— װײזט גאנץ קלאר ,אז אויך בײ אונז
האט די רענירונגס־מאכט םא׳צןיסטײעע
בלוט אין זיך ,און אז אויך דא ,בײ אונז,
זוכט מען צו מאכען די ױניאגס םאר
אויס זעלבסטיטטענדיגע ארגאניזאציעס.
— ציה איך םון דעם אלעמען א
של)ס — האט םױריסעטה געזאגט —
אז די ארב-ײםער־באװעגונג ׳ םיז דער
װעלט װעט ערשט איצט באגענענעז א
ריכטינע אטאקע סון שונא ,און אום צו
באנעגענען דעם שונא װי ס׳געהער צו
זײז ,װעט די ארבײטער-באװעגונג מױ
זען אנווענדעז איהר גאנצען װיסען,
איהר גאנצע ערםאהרוננ ,איהר פעהיג
קײט ,איהר װאכזאמקײט ,איהר בא ,
װע;ליכקײט #איהר קוראז׳פ.
און דאןV
פױריסעטה ענדיגט גיט פיט־ קײ1
טרײסט.
— און ראן װעט די ארבײטער־בא־
װעגונג זײן ער^עפם — זאנם ער.
םיד װעט זי זײן...
וואס פאר א ^װארצע נביאות !
און קײן אנדערע נביאות זאגט אױך
ניט טאבין.
ער האט אנגעהויבען פון אטעריהע.
אגנעװיזען אויױ דעד זעלבער אנט״טײ־
דונג םון ױנייטעד סטײטס סופרים
?אורט .און דאן האט ער ,פונקט ײי
פױריסעטה ,גערעדט װענען ענגלאגד,
םראנסרײך און איטאיליען .און ער איז
װידער צוגעקומעז צו אםעריקע .און ער
האט אונטערגעצויגען א סך־הכל:
— כױר װעלען דא םוזען אויסשטעהן
אן אטאמע םון גרויס־האפיטאל ,א סך
עלאגענדער ,װי עס איז נעװען דער אנ־
גריח אויף ױניאנס גלײך נאך דער
כלחטה .עס איז זיך ניט םארצו^טעלען
א נײעם פארזוך צו פארסלענערעז דעם
ארבײטס־לויז; אױך ניט א װידערהא•
לןננ פון א באװענונג פאר ״אפען שאפ״;
מיר האבען בײדע אטאקעם צוריקנע־
עלאגען מיט ערפאלנ .דער נײער אנ״
נריח איז צו ערװארטעז דורך א םארזוך
אראפצולאזען אויף די ױניאנם דעם
^װערד םון געזעץ.
אוםגעםעהר אזוי זײנען געװען די
רײד םון טאביז אין רעדעס אויף פאר״
זאםלונגען מיט א צונאב —־
אז דאס װאלט קײנעם גיט באאוכד
רוהיגט ,װעז דער גײסט אין דער אר״
בײטערשאםט ,איז דער נרױסער ביאסע,
װאלט ניט געװעז אזא ׳טטילער ,אזא
זעלבםט־צוםרידענער...
װארים אזא גייסט װעט דאך צו קײן
װידערשטאנד ניט ברענגעז...
און איבער די קוםענדע טעג העננעז
װאלקענס.
איז דאס נאר א ׳טטיםוננ אזא —
םון בײדען אזא שטיםונג — םון טאבין
אזױ װי םון םױריסעטח?

דאס וואלט זיר װע^ען.
זײנען אבער דא םאסםען ,װאם װײ־

זען םארװאס אזא ^טיםונג איז םעגליך
געװארעז.

 *unשטילער סטרײס אויף די זױיבע
ווערעז סיט ערטאינ ,די איע םיטיננען סױצעךםעלדער װײזם ,אז די גרויסע
חאמנן אונז גאגאבען נוםע חאםנוגגען *ױנ״םעד מאין װאירקערם״ חאט זיך צו
דאס םיר זײגען געחנכם אין אונזער ראנגלען אין א פעםטען געוועב םיז אי־
ערלײ נןףמעמט־קאםבינאציעם ,אה אז
קאםוי גענען די ימוםוניםםעז.
צו דעו• ארבײם ,ברידער און.מוועס״ סםרײסס און ארגאניזומיאגס-קאםאײנס
טער׳ םאר א מ ט נ ח נ ר יוניאן ,און םדר וחו>ען חנם געװעב ניט קצנען סאנאנ•
וחנלען  udnd i i wדי ױגיאן מ ס א ר מ ר
® wאר
אוז נ מנכ סינ ײ  patאזנ ת ר
א ו נ ז ע י י ^ ו ם י א מ  • * .ו מ סי ר ו נ ניז
אין דאם טרײך װאט  M lM n pו ײm 1
י ר » #י ס • V־ • !Ht .
■־.

חנרנעחםעז.
__
איז די בי^דינג״מרײדס חאט םעז
ת ר מיי ר ם ,אז די וױיםנאחצנדא ם א ח ד
רוננעז אח די םאםענםאיע ניוױגםאן
 « « , 7י T
ך װ ן ^גו תג ליו

ניאנס אין א צײטװײליגער ״פראספערײ
ט י  /״עלאגעז די ארבײטער צוריק .דורך
דער איבערגעכאפטער מאס פון ״חיאוזד
׳מא•* ,װאס האט אױך געבראכט צו אK
״קלאוזד ױניאן׳ /האט זיך אנגעזאסעיט
א גאנצע ארמײ םון ניט־ױניאן ארבײ־
טער — אן אדמײ ,װאס װעט זיך ׳צוא־
גען ,אז די ױניאנס זארען ניט זיין ער-
םאלגרײר.
אין די נרינטינג־טרײדס האי*ט זיך
די סיסטעם םיז ״האיעקטױו באינ ײנינג״
נאר איבער דעם רעספעקט ,װאס די אונ־
טערנעהמער האבעז צו די באיאהרענטע
םאר׳פטעהער םון די ארבײטער־ארנאנײ
זאציעס.

און דצר אונסעוגעגוסענעד א מ אגי•
זאציאנס-חאטיײן סון א נרױסעי גרופ^ן
ױדאנס אין דעטראיט^ װאס איז א mm
טער פון ד ט א מ א דו ױ ט ע אינדוסטרי^;
א קאמפײן ,ט אי אנ ט פ ד אויס;עיי*אנט׳
אבער — בײס די איעעגע פעגעדov ,
איו ניטא מ״ן אירוןי — דאס וױיזט
אויןי גאגץ אנדערע ׳שאטענס ,פיז די צו
וועבען ^וװארצצ נניאות.
אכער א טיפער נליק אין דעס איג•
דוסטריעלען יעבען פון י אנד געפינט א
סך ייכט ,װאס  noדי ׳צאטעגס פאריי
יאגען ,און דאן װצט זיר >דאר אגזצחז#
אז די ׳פװארצע נביאות פון פױריסעטח
און טאכין איז טאסע ;אר א ’ צטימונג
און ניט מעהר.
דאס בי״ייבט אכער צו רײדען אין
א באזונדערען ארטיקעל ; נאר פריהצד
װעי איד אנוױיזען אויף א נא:ץ טערק״
װירדיגעז ביד ,װאס איז לעצטענס ער״
^ינען װעגען דער אסעריקאנע״ א־בײ•
טער־באװעגוגנ,

מ מ א ל  2ם ע םנ ע ר מי פינג פ «ד ער ט ש ס ר עננ ע
עהשאן נ ענ ען ױ לינ ה ע אין די ש עפ ע ד
וױ^כע דעד לעזער װעט ;עפיגען טאהע
אין דעם איצטינען נוטער ״נערעכטי;־
ק ײט׳ /און וױ זאנט דעד רײזעגדער:
״ס׳זעם זיך יאנד״ .די סיטנלידער זײנען
צוםרידען װאס זײ זײנען ■טור נעװא״
רעז פון א ,,צרה /םון די אזױגערוםענע
״קאמודסטען״ און זיינען איצט םול םיט
זזאםנונג אז א ^עהנע ױניאז װעט צוריס
אויפנעבױט װעדען.
דאס האט באװיזען דער ״*:ע;-ער׳
אננענעהמער מעםבער מיטינ; םון יא״

אױף א יטעהנעם טעמבער טיטינ :פוץ
לאקאל  ,2װאס איז אפגעהאי־טעז געװא־
רען מאנטאנ ,דעם )!טען מאי אין רײ־
באר טעמפעל ,האט :עהעריטט א ביסעי
אױפרעגוננ .די אויפרענונג איז ניט גע־
װען חס וחלילה קעגען די אדמיניסטרא־
ציע ,אדער קענען די רעפארטס װאס
ברודער פריד און קאפלאן האבעז אויף
דעם סיטיגנ אפכעגעבעז  :נײן ! די רע־
פארטס פונ׳ם לאיזאל  2סענעדדטער און
סעקרעטער איז גראד געפעלען נעװארען.
די אויםרעגונג װאס האט נעהעריטט איז קאר .2
געומגז קעגען די נעצעהלטע ניט רע־
דדעיסטרירטע מיטגיידער איז די ישע־
פער.
וואס םום  vאיצט אין
פאד װאס ,האבען געיטטורעמט די
טעמבערס ,זאל מען לאזען זײ ארביײ
מ ה א ל ? 23
טען? שטעלט אײך םאר ,האבען די מעכד
)א :ריעף צו די סקו
בערס נעשריעה װעז זײ #די קאמוניס״
טעז ,זאלען האבען די ױניאן איז זײ־
צום אלער  ,\vvtn yװיי א*ך טא״
ערע הענט ,װאלטעץ זײ אונז נעלאזט
ארבײטען אהן א בי כ ע סי דאכט זיך ,כעז אויפםערקזאם אונזער שעםבער׳פיפ,
האבעץ די מעסבערס געשריעז ,אז זײ אז די נעקסםע םיםינגען םון לאסאי װע־
װאלםען אונז ׳אםילו מים ױניאן ביכלעך לען נים אדוחןרםײזט װעיען ץ״ז דער
אויך ניט געלאזט ארבײטעץ .דער םאקט טענליכער פרעס ,נאר טיד וזעלען עיקען
איז  :אז זײערע באיעס האבען זײ בריעף צו אונזערע םעטבעיס פאר יע״
שטענרינ נעגעבען דדטאבס און די מעם־  \y iםיטיננ .דיזער באעלוס א־ז גע״
בערם װאס האבען זיך ניט נעװאלט אנ־ םאכט געװארעז צוליב עקאנאמי .אוג־
שליסען אן דער פארטײ ,אדער אמװײנינ־ זערע מעםבערס >רעילען נעפען איז אכט,
סטענס אין דער ליג ,זײנען ארוכינעגאנ־ אז יעדעז עריטםען דאנלרשטאנ אין מ א׳
געץ לײדינ און האבען קײן דזעאב נים נאט װעלען מיר םיטען אין אונזעי מי״
נעקאנט קרינען .װארום ז״טע זאיעז מיר טיננ לאקאל 2ni ,איסט  4ו טע סטריט,
זײן אזוי ליבעראל צו זײ און לאזען זײ  7אזײגער ,אוים׳ן  5טען םלאד.
נאך אדבײטעז אהן ױניאן ביכלאך*׳ אט
די סקוירט ׳&עפע• האבעז ; עי א ט א
דאס איז געװעז די אויפרעגונג .און די סך סקױרטס דעם סיזאז ,איך םײז די
בעאםטע האבען געסוזט צוגעבען אז די ױניאז ^טעפער .אבער רי ;יט יוניאן
מיטגלידער האבען רעכט אוץ אז ^טרענ״ שעפער האבעז אויך ;ע־.אט רע:וג
נע עיןיטאן װעט מוזען נענוםען װערען סקוירטס ,און סען האם *עא־בייס אינ־
קענעז די פערזאנען װעלכע װילען סקע־ טער דעם אויםזיבט םון חאםיײא־עז ,אין
בען אונטער א מאנטעל םון קאםוניזם אוץ מעז האט גענײם כאזױרטס פון ״צם-ק,
אויו* דעם ח״טבון פון די ױניאן מעפר ווי אין די אלטע :וטע צייטען '.עס איז
בערס.
צום באדויעדען ,אבער עס איז א פאחט,
דער םיםינג אץ אלנעםײז איז דורכ־ אז ניט נאר האבען די ;עװעזענע יואםי״
געפיהרט געװארעז יטעהץ ׳ רוהיג און סארען עריויבט צו ארבײטען פון שטיס,
אינטעליגענט ,װי עס פא.םט פאר א נאר םעז האט זא;אר אםען ;עסעטעיט
טרײד ױניאן .די באריכטעז םיז ברױ פרײזעז איז פאננע עעפעי־ ,און אלעט
דער האפלאן ,דער מענעדזשער פון לא -איז געװען זעהר נוט איז פײץ .איך
קאל ,און ברודער פדיד ,דער סעקרע־ װיל ניט ׳טרײבעז פאד .ױפיל נ :ען חאט
טער׳ זײנען אױסנעדוערט געװארען סיט גענײט סקױרטס; אייז זאך זױל איך
אבער יע שרײבעז ,אז אויב עס זאל
גרויס אינמערעס.
אין בײדע באריכטן זײנעז געװעז אינ־ אנהאלטען אזא שאנדייטאז ,ירדען די
טערעסאנטע שטעלונגען .ס׳איז אנגע־ סקױרטסאכער זיכער :י ט םאבען קײן
געבען געװארען װי די ארגאניזײישאן לעבען .צוליב דיזעי אורזאכע האט די
קאמיטע מאכט ערםאינ מיט איהר אר־ עקזעקוטיװ פון לאקאל ]vd* sv * 2 23
בייט .יעדען מאגטאג פריה ^םעלס אנצױשליסען זיך אן דער ארנאייזײ״טאן
לאקאל  2זעלבסט צוזאמען א האםיטע קאםיטע ,צוזאםען טיט  v^xאקטױיע
םון  150מעםבערס .צוזאםען סיט א ?א־ מעמבערס ,און ה ^ פ עז אי:א:יד־־זז ױאס
מיטע םון דער זעלבער גרויס םון לאקאלס די ^אטוניסטען האבען דיסארגאנידױט.
 22 ,9און  36שטעלט דאס צוזאפעז א איך םאדער אויף אלע אקטיװע מעכד
שעהנע ארמײ םרן ױניאן טועד ,מים בערס םוץ לאחאל  2aאנצרטליסעז זיד אז
דעם ארגאניזאציאנס קאמפײן ,און אי ע
װעלכע מען קען אוי fcטאז א סך ארבײט.
אינאײנעם העלשעז בויען אונזעד ױניאן.
די עקזעקוטיװ באארד מיטנלידער
עס קען סעגלױ זײן ,אז א סך איז
זײנען די קאפיטאנעז םון דער ארכײי.
אפען םארומס װערעז דורכנעםיהרמ יע־ מײז ?זולד ,זוײל איך בין געװעז אװעין
דען טאנ ,און אינטערעסאנטע אײנלײ־ פון לאקאל םאר  18װאכען ,און האב
לײםונגעז פון םארשידענע מעניטעז װע־ אטענדעם צו אגאנדער ארבײמ אין דעם
רקן געהאלםעז .אוז די אנוועזענדע בײ אינטעמײשאנאל אםיס .איצם ביז איך
די אפען םארוםס דיםקוסירען םרײ טאג צוריק איז אםיס פון לאסאי אוז םיר
טענליכע ױניאן םראגען .עס װערם אויך װעלען אנפאננעז םראכםעז װעגען פלענעך
אנגעםיהרט א ברײטע פראפאגאנדע אין װי צו ארנאניזיחגז זײ םחוידטמאכער.
גאס .און די קאםוניסטעז םארלירען אײן זאך איז זיכער ,אז עס איז איצם
אילע םראנטען .םאקםײפ זײנעז שױן דא אין טטאדט א םך םסוירםס.
אין םײז נעסםםען לעטער ,אדער ער־
גאר אזעלכע ניםא .םילע םאל •רובי־
רען זײ אין מארסעט ארויסצולאזעז א קלעדוננ ,װעל איך איבערנעבעז מעהר
הװיםש ,אגער סיט די אינטעליגענטע אײגצעלהײטעז װעגען װאם עס םום זיד
אתוכמנטען װאס די םיטגלידער םיז דער אין לא>ןאל .איך האןי אז די םעסבעדם
ױניאז גיבען זײ אין דער אנװעזענהײט װעלען נעמען אין אכם די לאקאלק םי״
םון םילע סעמבערס ,מאכם דאס זײ דעם םיננען ,און זײ אטענחנז ,און אויד ײ
טוים .זײ האבעז ני ט װאס צו זאנען .אתאניזי^פאז סאםיטע און זיד איז איהר
ױי זײגען אױסגעיטפילם .זײ זײנען אגטליסען .איחר תענם זיר םאמזדײבעז
אין אונזעד >אהאי׳ אחנר איז  120װעסט
םארניכםעט.
די אתאניזײמאז קאמיטע םיהרט  18טע סטרים ,ב ײ ברודער םריד.
ל .נינקאווסקי» .נ .pi»? .טג
אויך אן םטרײקס נ ײ  n . 3מעפער
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אײן מפלדדנאן־ דער צוױיטער
אין די לעצטע פאר װאכען האט די קאםוניסטי׳טע כאפטע ,װאם האט
כיז דא ניט לאנג צוריק אזױ חעסליך געכאםעװעט איז דער הלאוקםאכער
יוניאן ,געכאפט קלעפ אזױ רעגעלטעסיג און םיםטעםאטיש ,אז םען דארף שוין
ניט ז*ץ קיץ צו גרױסער נכיא פאראויםצוזעהן ,אז זײער ״גײם״ איז שױן
בטעם פאראיכער .דאם סקעכ־געשעפטעל ,פון אנצוהאלטען א שטיקעל
אפאױציאנם ױגיאן צוױשען די קלאוקםאכער און די דרעםםאכער ,פלאצם
אױף אלע נעט יױן װערט צופאלען אױף פיצלעך.
*

*

*

אין פארלויף פון די לעצטע עטליכע טעג חאכען םיר געהאט די מעגליכ־
קײם »ו נאאבאכטען װי די קאםוניםםישע ערשטער־טאי מיםינגען זײנען,
געכאך ,חיײיאחר אזױ פארדארט און פארפרארען געװארען ,אז עס איז
געווען פשוט א שאנדע פאר לײםען *ו וױיזען זיך .טען האט דיזע 'םיטינגען
נעכוטט און אדװערםײזט םיט א געפילדער אין די קאםוניסטישע כלעטלאך ;
דער װעםער ,װי אויף *ו לחכעיס ,איז געװען אױםגעצײכענט ,און די םיםיננען
זײנען גראדע נעװען זונטאנ כײטאג ,די נעםטע צײט פאר ארבײטער־
טיטיגגען.

און דאך זימען זײערע אלע מיטינגען דורכגעפאלען ם״ט א קראך .עם
חאט ,נעכאך ,געםראפזמ א םיכה  :די קלאוקטאכער א.ץ די דרעםםאכער,
אויף װעםעז די קאםוניםםישע הױפט־פאיאצען האכען גערעכענט ,אז זײ
יאלען אנטילעז זייערע חאלם ,זײנען צו דיזע םיטינגען ניט געקוםען .די
קלאוקםאכער און די דלעםםאכער חאכען זיר אין םארלױף םון פארגאנגענעם
יאחר אזוי פיל אנגעגעםען םים קאםוניםטישער ,סאלידאריטעם״ ,אז זײ
חאט פשוט געעקעלט צו נעחן חערען װעגען ביליגער טױל־םאלידאריטעט
פון א קאםוניםטישער פלאטפאדםע .ם׳איז דעריבער טאקע נים צו באװאונ״
דערען.־ואס די מייפעלאך *^שיוארענע >ארטײ-סענש?ן װאס זײנען געקדםעז
צו דיזע טיםינגען חאבעז זיך געפיחלם וױ אויף א לױח ,און די סקארכאװע
,ספיםשעם׳ ®ת די,קיד״ זיטערםאגם ,די הײטאנם און די פארטנאים ,װאם
חאבען»יך נעבעטען כײ חןם חאלכ־פארגלױוערטעז עולם ,אז טען זאל זיי
םנדכ ייק נאך א פאר נראשען,כיז װאנען זײ װעלען םארגוינ װערען םים
דעם קאםף אין די ױניאגם /חאבען געהאם דעם טעם פון א װיסטען יאטער,
אױםנעװײקט אין ביטערען יאוש.
די צוױיטע קאסוניםםישע םפלה לעצטע װאך איז באקאנט געװארען
ײי ר די נייעס ,װאס »ײ חאכען זיך נעסםארעם פארכאהאלטען איבער א
וואך ,אז די םארםגעדזשירער פון די ױניאן בילדינגם ,װאו די קאםוניםטען
חאלטעז זיך םים גוואלד פאר״דעם לעצםען חאלבען יאהר ,חאבען דיזע
הייזער ,דורך קאןרט ,ארײננעגעבען אין די הענם פון רעםױוערם.
פון דיזער שטיקעל גייעס צײגם זיך איצט ארויס ,אז די געװעזענע
קאםוניםטישע כאםעלאר ®ת דער קלאוקטאכער ױניאן האבען ,װארשײנליך,
•ארםטענדם  t r i pגיקעל װאט זײ חאבען נאר געקאנט ארויסצאפען אין די
לעצםע ו א ר טאגאטען כדי אויטצוחאלטען א םקװאד םויסט־העלדען טיט
וועלבע זײ ח אג ען,ג ע טי ק ע ט״ יזגיאן שעפער אוו געשלאגען ױניאן ארכײטער.
ז ײ חטכען אכער זיך איע אנצען .פארגעסעף .לױט דעם קאמוניםטישען
בילדי,
שולחן ערוך ,צז צאחלען טעקסעס אויף ױ
די כילד
־ינגם ,אדער פראצענם צו די
(טארםנעחשירעך ,אכוואחל  p nאטצאלוננען זײנען פארהעלםניםטעםינ
נעווען נאנ^ קלײנע .דאם אלעס ,נאםירליר ,טאכט ?לאר װי דער טאנ ,אז
דיזע חברח חאט שױן םעחר נים בדעח צו האלםען זיך אין די בילדיננם ,און
אז זײ זײנען שױן כארייט צו נעחטען דעם װעג.
׳ אין אנדערע װערםער כאדײטעט עס ,אז די צװאנגם־םיטלען ,װאם די
אינטערנעשאנאל חאט ביז איצט קײן חשק נעהאט אנצונעםען גענען דיזער
כ אג חן װאס ח א ט ןסיט נװאלד פארכאפט די כילדינגם װאם באלאננען כלויז
צו די םיםגלידער טון אונ ^ ר ױניאן און נים צו קײנע קאםוױםטישע פאלי־
טישענם ,ו ^ ר ען איצט נענען זײ כאנוצט פון די םארםגעײשירער .חעכסט

דער קריג געגעןטרײדײוניאניזםא^ן ענגלאנד
®ון דר .הערמאן מראנק

די אוםפארמײדליכע םלעק צ״ ט א י ז שוין װידער דא ,און דער סלעק
ברענגט טיט ז*ך ,װי געװעהנליך ,א ים מיט הארצװײםאג ,זארגען און קאפ־
דרעהענישען םאר אונזערע ארבײטער .און אין צוזאםענחאנג םיט דיזער
םלעק צײט ,איבערהויפט םיט הײ־יאהריגער םפרינג םלעק צײט ,װילען םיר
זיך טײלען טיט אונזערע לעזער םים עטליכע ספעציעלע סלעק געדאנקעז•
*

*

דיזען םלעק ט״ ם װעלען די קלאוקטאכער ניט כאקוטען ק״ינע טשעקלאף
פון דעם אנעםפלאיטענט פאנד .דאם האבען ױי צו פארדאנקען זײערע געװע־
זענע קאטוניסטישע קאםיםארען ,װאם האבען אין די לעצטע פאד םאנאטען
פון זײער הערשאפט פארםאכאטאזשעװעט און םארשאכערט דעם ארבײםס־
לאזען פאנד ,װײל דער קאקום פון זײער פארטײ האט די גאנצע צײט געקוקט
אויף דעם םאנד םיט א קרומער אויג ,װי אויף ״קלעם קאלאבארײשאך ,רחםנא
לצלן .די קאטוױםטען האבען םיט דיזען סאבאטאזש די כעלי בתים אװעקגע־
שאנקען א פרעזענט פ,־ן א פאר םיליאן דאלאר און• האבען גלײכצײטיג פון די
ארבײםער אװעקגערויבט א פאר םיליאן דאלאר ,װאם װאלטען טאקע זײ
גוט צוניץ געק־םען אין דער שװערער םלעק צײט.
נאטירליך ,איז דער ארבײטסלאזער פאנד ניט די א*ינציגע אינסטיטוציע
װאס די קאטוניםטען האבען חרוב נעםאכט אין דער צייט װאס זײ האבען
געשאלטעװעם איבער אונזער ארגאניזאציע .דאם םארםאבאטאזשעװען פון
דיזען פאנד איז אבער אזא קאנקרעטער ,אזא בולט׳ער בײשפיל פון זײערע
שטױנענדער כלינדקײט און ריקזיכטלאױגקײט ,אז עס שטעכם די אויגען און
לאזט זיך :יט פארגעסען .די קלאוקםאכער װעלען דיזען שטיקעל קאםוניס־
ט־שען פארראט ספעציעל האבען גוט אין זינען ה״־יאהר ,נאב׳ן הײנםיגען
קורצען און זעהר שװאכען םפרינג םיזאן ,װאם האט זײ ניט געכעבעז ?ייז
טעגליכקײט אפצוכאפע; דעם אטעם און צו םארריבטען כאטש א ביםעל דעש
שאדען װאס די לאנגע כיטערע םאנאםע; פון לעצטען זוטער׳דיגען סטרײק
האט אנגעטאנט אין טױזענטער קלאוקטאבער םאםיליעש.
*

*

*

אין םארלויף פרן איצנױגען םלןיק ,װעט דער אקטיװער און לעבעדינער
עלעםענט אין אונזער ױניאן דארםען אויך אנװענדען זײן גאנצע ענערגיע
אויםצוהאלםען דעש ערװאכטען אינטערעס פון די רײנק און םײל םון אונזערע
טיםגלידער צום ארגאניזאציאנס לעבען ,אדן צו נא שיצען די ױניאן גענען אלע
אפענע און כאהאלטענע אנפאלען םץ איהרע שונאים .עם איז א כאקאנםער
פאקט ,אז די ארונטערגעזעצטע קאםוניםטען און זײערע ארויםהעלשער האכען
םאר א גאנץ היבשער צײט ארויםגעקוקט אויף דער איצטיגער םלעק צײט
אנצופאנגען אויף דאם נײ זײער שםוציגע ארבײט .זייער השבון איז נעװען,
אז אין םלעק צײט ,װען פילע ארבײטער םיהלען זיך דערשלאגען און צוגע•
דריקט ,װעלען זײ קענען אנגעהן םיט אביםעל מעהר ערםאלג םים ז״יערע
״דעםאנםטראציעם״ אין דעט קלאוק און דרעס דיםטריקם ,און װעלען קענען
״פדלעך א פאר ױניאן שעפער םיט נװאלד אין ״םטרײק״ םים דער הילף,
נאטירליך ,פון זײערע גענגם.
ביז ה־ינם ,אבער ,זײנען זײערע םינםטערע פלענער כםעט װי אין גאנצען
אױםנערונען און זײערע געדונגענע ״פיקעטם“ איז ע ם געלונגען ערנםט צו
שטערען אונזןזרע םעםבערם צו ארבײטען אץ ױניאן שעפער װאו די
קאםוניםםען גלוםט זיך ארויסצורוםען ״םםרײקם״ .עם איז אבער קײן
צװײפעל ניטא ,אז דיזע בויאנעם װעלען טאכען װײםערע םארזוכען אגצוטאן
אונזערע טעםבערם צרות ,װאו און װען זײ קענען נאר אץ םלעק צײם .די
טעםיגע םיטגלידער םו־ן דער ױניאן דארםען דעריבער זײן איטער אױף דער
װאך צו באשיצען די ארבײטער געגען דיזע אנפאלען .זײ דארפען זעהן׳
אז די אונבאשעםטיגטע ארבײטער ,אנ שטאט צו נעפינען זיך אין די גאםען,
װאו די קאמוניםטישע כוליגאנעם קאנען זײ כאלײדיגען אדער זאגאר אטא־
קירען ,זאלען זײער םרײע צײט פארכרעננען אין די אפען םארוםס װאט
זײנען איצט א ת אניזיר ט געװארען פון אונזער ױניאן אין םילע טיילען פץ
שטאדט ,און דארט ,אין א םביבה םון װאריטער םרײנדשאםט ,דיםקוטירען
אדן באטראכטען די פראבלעםען און םראגען װאס כאריחדען זײער טרײד אץ
זײער אתאניזאציע.
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ווארשײנליך וועלקן די חײזער אין דער נאחענםער צוקונפם פארקױפט װערען
אין ,איןשען״ אח זײ איצפױגע טעגאגטט וועלען דאן נעםאכט װעחןן צו
|«טען .עס איז םאטענטאן ניט וױבםינ אױב ױ אינטערנעשאנאל אדער דער
״ וועלען דיזע בילדיננם צוריקקרינען אחןר נים  :די יוניאן וועט
שוין זעחן m ,דער חשאמט גאארד און אוגזערע לאקאלם זאלען קריגען
גרױםע און •אסעגדע חעדקוואםערם אנצופיהרען זייער ארבײט .וױכםיג איז
אב»־ דאס וואם דיזער ,דיםפאזעם“ פון די קאםוניםםען גיט אונז איצט יד
תלאר כילד טון זי^ר גרױטער טילח אין אונזער ױניאן ,און צײנט דער
די עקעלחאםטע אטאקעס װאם די קאםוניםטישע קליקע האט אץ
נאנצער וועלט ,אז די רענק און פייל »ץ די קלאוקםאכער און דרעסםאכער פארלױף פון די לעצטע פאר װאכעז געםאכט אויף אונזער קראנקען בר.
חאם זיך איצם ®ון»ײ םיט עקעל אץ האם אינגאנצען אפגעקערם.
כאראף ,דעם םעקרעטאר־טרעזשורער םון דער אינטערנעשאנאל ,שפיגלען א»
*
*
*
אם פולסטען די האפנונגסלאזע םארזונקענהײט םון דיזער .געוױםענלאזער,
אוןל ע צ ט ענ ם
די צארענדיגןו פארדאםוננ װאם די קאםוניםטישע םאראללאזער כאנדע.
געזינדעל םימ יויחר
און אױפפיחחגג אץ דער אםעריקאנער ארכיי־
כר .באראף האט גדט א פאר םאנאטען צוריק דורכגעםאכט צװײ שװערע
סמור כזוומוגתג Bin
עםליכע םענ צוריק נעכאפט אױף די צווײ גרױסע אפעראציעם ,און נעפינם זיך איצט אויף א פארם אין קאנעקטיקוט ,װאו די
אידי שע
— פון ארכײםער רינג און פון חןר קאפענ־ דאקםױרים חאכען איחם נעראטען צו פארכלײכען א לעגגערע צייט ,בדי צו
םאכער
י תי סן.
ערחאלען זיך .נון ,אױף דעם סטך ,זײנען כיידע קאטוניסטישע רינשםאק
צוױי קאגווץגשאס ,פארטרעטעגדיג חונדערט בלעטלאך — .די פרײחײם״ את דער .דעילי װאירסמר״ אהוים .םיט א
אדץ •ראגרעםיוױראדיקאל נעזאגענע םענשען, ,סענםאציע״ אז .כאראף איז אנטלאפען םון אפיס .נאכועג^ וױ ע ד חאמ
ברעכער פארדאסט און זײ אוועקנעשטעלם אױסגעםאנט פאר זיך און זיגטאנ׳ען גענוג טשעקם פאד  p ip nאײגענע
*I
כאוועגתג .צעחנדליגע דעלענאטען חאכען סאלערים״ .דער נפש װאם חאט פאברמירט דיזע חעםליכע ®ארלויםדונג • ת
־ ־ יעדען פארזוך פון  nקאטוניסטישע א קראגקעז טענשען האט ,נאטירליך ,נעװאוםט ,אז ער ואגט א ליגען ,און
ארײנצושלעטען די^ נתיםע ארגאני־
דאםי
״רעװאלוציאנערע״ רעדאקטארעז פון די מ בלעםלאד חאבעו _ .
............
אדער איתענד װאםערע ״טאראייניגתגם״ געוואוםט .דער צוועק איז נעווען פשוט ארײנצושםעכעז א ניטפאנ^ן םעםער
 jזייגען וואויד *4aaa^am
באקאנט אין זײם אוז אנצופילעז די לופם םיט נאר א קאםוניסםױשער פאםקתדער,
ר »ון ארכײטער מ ג חאכען שםױקענדער רכילוו^
גימ לדי© .וײןרע װײכק,

דער העסל־כער אנפאל אויױ כר .באראף
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.זײעד

I

זױ דע־ גא ,:אז דא זאנדעיט זיך װע״
נען אן א״גז״טיגעז םאייבאט ,א בא־
״פרעגקוננ ם*ן די יעבעגס״רעכטע םון
דעם טיײד״ױגיאניזט.
ניט האבעגדי; די חוצפה צו פאר־
װערען איננאנצען דאה רעכט פון פריד-
ליכע פיקעטס ,טאכט דער איצטינער
טרײד ױניאן ביר א םאדזוך א״גצופיה־
רען בלויז אײניגע באשרעגקוגגען אין
דיזען רעכט .זײ זײגען אבער םאקטיש
גלײכבאדײטעגד םיט אן אויםגעשפרא-
כעגער גזדה געגען יערער וױרקזאמער
סיטטעם םון פיהעטינג.
ס׳װערט למשל געפלאנט צו םארבא״
סען אװעהצושטערען פיהעטס לעבען די
הײזער םון די ארבײטער .װאס אזויגס
ליגט אונטער דעם אויבערפיעך פון אזא
פארראט^׳ — הײנט צו טא; ,װען די
אטאסאניל קאמױגיקאציע איז אזױ
שטאױ^ אנטוױקעיט ,איז זעהר י ײכט צו
ברענגען די סקעבס פון זײע־ע ארבײטס־
פלעצעד אין זײערע הײזעד אדײן ,ניט
נעבענדיג דעדבײ די ױגיאן פיקעטס קײן
שום םעגליכקײט זיך צו טרעפען פ;ים
אל פנים מיט די סטרײה־בדעכעי בײ די
טויעױען םון די םאבריקען .דאס רעכט
אויף ■יהעטס ,װאם איז שװארץ אוי,ײ
װײס געגעבען געװארען די ענגיישע א*,־
בײטער אין יאהד ) ,19CXװערט איצט אײנ־
םאך געשטעיט אין געפאהד צוריקנעצײ־
:ען צו װערען ארזן יעדען געזעצריכען
און םאדאלישען גרונד.
דוײטער װערט אין דעם ביל גע־
פלאגט צו םארבאטען םאס פיקעםיגג,
ס׳הײםט אז בײ יעדען סטרײס װעט מױ
זען באשרענקט װעדען די צאהל פיקעטס
אויף א נאנ״ז קיײנע ציפעי־ — צװײ
אדער דרײ .עס איז דאך אנער קלא^
אפירו פאי א קינד ,אז װאס טעהי
סקעבס אר״ן שטארגער און גדעשער אץ
צאהר דארפען זײן די פיקעטש: .עגען
צװײ הונדערט סקעבס קענעז ניט גע־
ברויכט װערען דיזערבע צאהי פיקעטס
װי געכען צעהן סטרײה־ברעכעד.
מיט אזעלכע אומזיגיגע און אוםעל־
הערטע דרײדלאך װיל סמן ביגרען די
הענט און די םים פון דער מעכטיגער
עננלישער ארבײטער באװענוננ ,וועיכע
האט ארױסגעװיזען איהד װאונדעדליכען
נײסט םון סארידאריטעט און אזא זעײ
סע:ע דיסציפלין אין דעם םאד־א־יאהדי־
:עז גענעראל סטרײס .פונקט אזא יא־
יאליטעט )איבערגעבענהײט( צו די אי־
דעאיעז םון.דער ארבײטער באװענוננ
װעט זיך איצט באװײזעז םאר דער נאנ־
צער וועלט ,װען ס׳הויבט זיך אן דעי
קאםף געגען דעם פארזוך םון די רעאק״
ציאנערען זיך *ארייינצומישען ,אויף א
ברוטאיען און אומכע>וםפערטען אופן,
איז די ענינים םון די טרײד ױניאנס.
די גאגצע פאליטישע און טרײד יױ
ניאז באװענוננ אין ענגלאנד װעט זײן
םאראײגינט אין איהד אפאזיציע צו דעי
רעאהציאנערער פאליטיס םון די איצטיגע
מאכט־האבער .די שטראף םאר אזא פא־
ליטיס װעט םא^ען אױזי די קעפ םון
דעד איצטיגצר רעגירוננ און איהרע אונ־
טעדהעלםעד צװישעז די הא״יטאליפטעז.

דער עגגיןי׳עער טרײד ױניאניזם ,טרע;ע אין דעם •אליטישען םאגד ,װאס װאפען מוז שטענדיג זײן אין רשות פון
װעיכער איז פסר די יעצםע הונ חני ט זײנעז אגכ געװען גאנץ נישטיגע סוםעז ,דעם ארבײטעד קלאס .אױב עס װעיט
יאהר געװען דער םוסטער סון «רנײטער -װי אן ערך א צעחן סענט א טאג  9ט .דאס אגעיקענט ,אז דאס רעכט צו סטרײשען
םאיירסריטעט און ארגןןניז« 9יע ,געסיגט חאט געטר^וגען דעם נאמען ״קאנטרעק־ איז אוטגעחײאר װיכטיג םאד די אר־
זין איצט ־־א ין * מוחנרען  .soupדי רע -טינג אוט״ .אגשטאט דעם װיל איצט די בײטער' ,איז אייר בטילא קראר ,אז אלץ
אהציאנערע רעגירונג ,צוזאמען םיט די רעגירונג ו^ינפיחרען דעם ■רינצי• םון װאס קען אושװאכען די וױ-קזאמקײט
טעכטיגע ?אפיטאליסטישע איגטערעסען^ I ,קאנטרעקטינג אין ? ד א ס הײםט׳א פליכט םון אזא סטרײה־רעכט ,איז אױך א שטע״
איז ארוים אין א קריג
»אלײ ן אז יעדער סעסבער ,װאס איז טסכים צ\ רוגג םאר דער אונםערהאנדלוגנס קראםט
אויף
טראדיציעס,
ט י ^ע §ריגצי*ען און
צאלען צוזאטען מיט די דױס א קלײנעס )באמענינג( םון דער ױגיאן .ארץ ׳ װאס
װעיכע די ארבײטער כאװענונג איז נע־ כײטראג םאר דעם פארטײ םאנד ,זאל גראבט אונטער דעם פרינציי םון םדיד־
 %רט
בויט .די רײבאר יארטי ,די טרײד ױ־ םוזען אױסדרילוען זײן הסכטה דורך סע־ לאכע סטדײקס ,װי זײ זײנעז א;;עפ
גיאנס ,און די קאסיעראטיװען הסכען ריאדישע סטײטסעגטס אויף דעם פאפיר .געװארען איז עננלאגד דורך די יעצטע
באלד געמאכט אײן געטײנזאכענן םראנט
דאש ארץ װייזט ,אז די ענגרישע צװאנציג יאהר ,איז מסוגל צר םארגיכ־
געגען דעם אנגריןי .דורך אזא אחדות און רעגירונג װיל נאכטאן דעם בײשפיל םון טען די קאנסטיטוציאנערע םרײ־ײטען
ענט״שראסענהײט זועט מען ?עגען אויס־ די אמעריקאנער רעאקציאנערען ,װערכע שון דעם ארבײטער קיאס.
קעםםען א זיג אין דער םי^חמה ,װאס איז האבען ערקלעדט א קריג אויף לעבען און
דעי װיכטעםטער םונקט אין דער
אדויםנעצװאוגגען געװארען אויף די
םינוי טויט דע־ ארגאניזיד־טער ארבײטער בא־ פראנע םין סטרײה־םרײהייט איז דאס
םיריאן איגאניזירטע ארבײטער אין װעגוגנ .ס׳האם גענומען איבער הונדערט רעבט פון פיהעטינג .אין ריזען פונקס
ענגראגד.
יאחר ביז די עננרישע ױניאנס האבען װײזט זיך א:ב ארױס די גאנצע
דער ביל ,װעילכען דער מיגיםטארען ם«ד זיך אויםנעקעםפט דאס םולע רעכט צבועצסטװע פון די שונאים פון טרײד
האביגעט םון סטענלי באיצדװין האט צו געניסעז םון די קא:סטיטוצ'אנעלע ױגיאניזם .זײ זזאלטען אין אײן שרײען,
ארײגגעטראגען אין ■אריאמענט ,װאו די םרײהײטען ,ײי יסשל צו שאםעז ארבײ־ אז ארץ װאם זײ װילען איז ברויז דאס
רענ-רוננ האט א מטארקע םאיאריטעט ,טער אס^וסיאײשאנס )ױגיאנס( ,אפצױ כײדע צדךים ,די ארבײטער ױגיאנס און
באצװעהט ^פצו^װאכען די •אליטישע שריסעז קאלעקטי װע א:ריםע;טס ,אײנ־ דיי אוגטערנעהסער ,די אססאסיאײשאגס
טעטיגהײט פון דער וןורגאניזירטער אר־ םיהיעז א ױגיאז קאגטראל אין די פאב־ פון די פאנריסאנטען ,זאיזען האבען די
בײטעריטאםט .צוג^ײך זוכט ער צו םאר־ ריקען א .ז .װ .איצט זויל טען דורן גהײכע רעכטע און פרײהײטען .װי קע־
גיכטען די כיאכט םון די ױגיאנס א?ס די אײן שטריך םון דער םעדער בטל מאכען נען אבער די ארבײטער און די אוגטער־
וױכטיגסטע װאםען אין די אעדוסטריעיע די רעזזלטאטען םון א לאנגער ענטװיק־ נעםעד זײן גלײך םאר דעם נעזעץ ,װען
סכסוכים ,ס׳הײסט אין קאמןיצװישען אר״ לוננ .אין לאגד םון םארלאטענטאריזם עס קומט ארױו* די םראגע םון סטדייק
בײט און קא£יטא .7םיט אײן װארט ,די און בירגעיליכע פיײהײטען דארף ,אל־ פיקעטס? יעדעד פאבריקאנט איז שוין
האנסערװאטיװע יארט ײ ,װעילכע םייט זא ,אײנגעפיהרט װעדען א סיסטעם םון אלײן גלײכבאדײטענד מיט א נאנצעד
דך איצט פעסט אין זאטעל ,האט זיך אינדזשאנקשאגס און שפיאנאזש.
גיופע ארבײטער ,װײל אײז פידביע קען
םאיםאסטען חרוב צו םאכען דעם ;אגצען
אין דער דעמאקראטישער ענגלאנד יואבען בײ זיך הוגדערט אדער טויזענט
ב:ין ׳ װערכען די ארבײטער האבען אויפ־ װערט איצט געפיאנט צו גרינדען צװײ און נאך סעהר ארבײטער .אין א צײט
נעבױט דורך א לאנגען און שװערעז קאמױ .סאדטען בירגערשאפט־האטעגאריעם  :די םון א סכסוך םיט אזא םירמע איז די
דורך אונצעהליגע הרבנות און א װאוגדער־ פרױױלענירמע גדופע ,דאס הײסט די פיסעטיגנ םםש א דדיגגענדע :ויטװע;־
ליכעי טרײקייט צו זײערע ױני^ונס.
אונטערנעמער ,און די םאדערנע שקלא־ דיגקייט ,אחז וועלכער רי סטרײהערס
מ׳קען ד #ניט אויםרעכעגען גענוי םעז ,די פאבריק־ארבײטער .דאם את קענען זיך גיט באנעהן.
אי־ע פארב*טען און גזרות ,װעילכע די א ב ײ שייי םון א קלאסעז געזעצגעבונג
די אונטערנעהמער גופא נויטיגען זיך
רעגידו ;:האט איצט םאמעבראנט אין אין עדנםטען זין.םון װארט .דורך דעם אבער גארגיט אין אן עהגייכען סיטעי.
״חאוז אװ קאמ^ונס״ וודגטער דעם מנסעז װערען פאלזײט װעדעז די הערנדלאך פון אפירו די'אםם^םיאײ שאגס פון רי אונ־
״טיײד דיפפױםם ענד טרײדם ױניאנס צארן און םארצװײםלונג אין די הערצעד טערנעהמער שפירען ניט קײן באדערפ־
כיי״ .דעד צעכמל םון די סקאנדאיליעזע םון םיליאנעז האראפאשגימעס ,זועיכע גיש אין אזא ז אך ^וי פיקעטס צו פאר״
גזרות װארט סארנומען צוםי^ ■יאץ .גע־ ם׳װיל בארויבען םון די װיכטינסטע ביר־ טײדיגעז זײערע איגטערעסען .די מעם־
נוג װעט זײן אנצואװײזען ,אז א םי ט אזא גערייכע רעכטע אין יאנד ,װאס איז בערשים פון אזא אסםאסיאײשאן איז א
>ע:ארע -און אוניטו^דיגער מי טעי װי כיז איצט געװען דער מאדעל םון דעמא־ גאגץ חלײגע ,און די װענען װי אזוי זײ
םרידריכ ;,פיקעטס װערט אזױ גוט װי קדאטיע און טארעראנץ.
קענען זיך צוזאטענרײדען זײגען גאנץ
םארבאטען ,סימיאטײסטרײקס װערען
איז דעם איצטיגען סכסוך איז ענג־ אײנפאכע און גלאטע .מען קען א ײ ד
ערסלערט אוננעזעצייך ,דענירונגס־בע״ י אנד שטעהט אין קאן דער םרינציפ פון םיהרען א נעזעץ ,װאס ^ פאדבאטען
אטטע װערען באמרענהט אין זײער רעכט טרײד־ױגיאגיזם• גוםא .אויב עס װעט די סטרײקענדע ארבײטער זיך אױפצו־
צו איגאניזירעז ױניאנס Darn ,זאילען זיר די עגגלישע רעאסציאנערען באמת נע־ קלײבען בײ די טויערעז םון דעד פעק־
*•:צריסען צו דער ארבײטער סארטײ ,ליננעז דורכצוםיהרען אין לעבעז זײער טאדי ,כדי צו באאײנפלוסען די ניט־
סטרײקס אין די נעז און עלעהטרישע >יכט .טייםעלשעז םיאן ,דאן װעט אײנגעפיהרט ייניאז א״בײטער זײ זאלען ניט ססעבען.
האד 6אגיעס ,ײי אייר אין אנדעיע יאב>יק װערען א פארצײטיגע סיסטעם פון צװאננ װי-אזוי טען טען אבער דורך א נעזעץ
ױטיייטיס ,װי סטריפדסארס א .ז .װ ,.און אוגטערדריהוננ םון די רײכע איבער םאיבאטען דעם טעקרעטער םון אן אסא״
װעיעז ניט טארען םאר^מען ,אפילו נאב־ די ארבײטער מאסען .מיט דעם עד־ סיאײשאז םון די באסעס ,דאס ער זאל
דעם וױ די איבײטער חאבען געגעבען די קלעיט זיך װארום דער סאםף ,װאס האט פעדזעגלין ,אדער דורך דעם טעיעפאן,
נעהעדיגע נאטים ,אז זײ װעילען װארםעז זיר איצט צוםלאקעדט אי; ענגיאנד ,בא־ זיך ניט םארשטעגדיגען מיט אלע אוג־
די ארבײט .םאר איבערטרעטען די וױילדע רירט די לעבענס־אינטערעסעז םון די אד־ טערגעםער און צװינגען זײ דורכפיהרען
א געםײנזאםע אקציאן — ס׳איז קלאד
נזרות װעיען געילאנט שטרענגע גע>ד־ בײטעד אין דעד גאגצער װעלט.
?וםדאפען אג 1אםילו יריזאן טערפױנען.
טען טאד קײנמאל ניט פארגעסען,
א באזונדעךען קאסיטעל םאר זיך אז די אונטערנעמער מענען שטעגדינ און
עטעי*ט פאר דער סקים םון דער רענירוננ אוסעטום ם׳־־אנס און םרײ רענולירען די
אפצוטײיען די בענעפיט םאנדס םון די פרײזען םון זײערע םחורות .די אר־
מ א ש ױ
טרײד ױניאנס פון די געלד־מיטלען ,װאס בײטער סענען אכער דעם םדײז פון
די ױגיאנס האבען באשטיםט םאר יאלי״ זײער אײנציגער סחורה ,די ארבײטס־
פון קלםן הײזלער
סישע צװעקען ,ס׳הײםט צו שטיצען די סראפט ,רענולירעז ניט אגדערש װי םיט
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ארבײטער פארטײ .דער דאזיגער •לאן דער היאןי םון א טרײד ױניאן .װי הען
האט דעם צײעס צו םארזיכערען ,דאס די אבער א טרײד ױניאן דורכםיהרעז אין
ב*ינאכט איז זי
בענעפיט םאנדם םון די ױניאנס זאלען >עבען איהדע פאדערוגגען םון העכערע
ניט יײדען פון די שווערע ״מלד־שטרא• װײדזשעס און בעסערע ארבײטס־באדינ־
א רוהיגע ,א שטילע,
םען ׳ װאס מ׳װעט ארויפלעגען אויף די י ר נונגען אזזן דעם םיטעל םון סטרײקס ?
r
א פ אר של אפענע !
ניאנס פאד די איע ״פארברעכענס״ װעל״ צוריהציהענדיג די ארבײטס־הראםט םון
אינד ע רפ רי ה —
כע מיר האבעז אקארשט אויסגעחנכענט.
דעם מארהעט ,דאס הײםט ארויסגע־
נ אן עהנליכע גזרות זײנען צוגעגרײט העגדיג אין א סטרײס ,סען די ארבײ־
װי צו שפילען זיך —
געװארעז םון דער רעניתנג לויט א גצ״ טערשאפט אויסװירסען םאר זיך דאס,
קיצלען ם ײנע פים ד ע ם ״ םרעטער״.
גויער איז פארבארגענער איבעראײנשטײ װאס די קאויטאליםטען פיהרעז אויס
װערט זי װיל־
םרנ :מיט די סאייטאליםטישע קליהעם ,שטילע^הײט — נ/ןמליך ,צו רעגולירען
די ^ביג ביזגעס״ לידערס .ביז איצט דעם אנכאט םון זײער סחורח אויןי דעם
װערט זי װילד- - ,
םלענט יעדע ױניאן םצגען באשליסען טארקעט.
ו ױינ ט ,ק רעבצט ; ז״ננ ט ד  ,טא שין.
דאס װאס די ארבײטער מוזען הא״
דורר א מאיאריטעט צי זאל זי בײטראגען
אי ך — א דער שראקענער.
םאנדם צ' דער לײבאר •ארטײ אדער ניט .בען די םעגליכסײט ארויסצוגעהן אין א
די ױניאן םעםבמרס ,זועלכע זײנע׳ן נעװען סטר ײ^ םײגט נאך גיט ,אז זײ מוזען
צי ט ע ר ען נ דיג ע ה ענ ט,
גענעז אזא באשילום ,חאבעז גממענט זיך זיך טי ט דעם דאזינען װאפען שטענדינ
וױ א ץ א קראם;!.
שריפטליך אפזאגען םון־צו צאלען ביײ באנוצען♦ דאם מײנט בלויז ,אז m
װאר־ איך אונטער ש טי ק ע ר ױי ד עננ ע צ ײנ —
װער ט דאם צע ש םאבען,
טרײנדשאפט װעגען דיער טיפען עקעל איבער די גימטיגע רכילות פון דער
םון א שפיציגער נאדעל —
קאםוניסטישער •רעסע אױןי דץ אוםבאמלעקטער רעפוט^ציע און .זײן
װער ם דאם צ ע ה א ק ט,
זעלכסט־אױפא§מערדיגע םעםייגהײם״ .די טעלעגראמע ®ארענדיגם זיך מים
פון די שארפע צ־ין
דעם װאונש *אז ער זאל שנעל צוריק געוױנען זיץ געזונט און זיך צוריק־
םון דעש  .שיבער שלעפע ר״,
קעהיעז אין ארנזער ױגיאן אלם איעער םון איחרע באעחרםע טיהרער און
סי מ א ר ב יי ט^ר״♦
און ם׳ר ײ םט הונג ע ריג
ט״ר זײנעז מעחר וױ זיכער ,אז דער גײםט ®ון דעם ערםוגטערוגגם ורארט,
אין יענער ז ײ ט אריץ.
ײאם דער דזשאיגמ גאארד חאט געשיקט בר .באראף ,װעט װארים אוגטער־
דאם ז ײד ענ צייג א װעק פרן ם*ר.
שטיצט װערען ®ון יעחמ צדםגליד ®רן ארגוער ארגאניזאציע ,און אז די גאגזןע
אי ך מוז א י ה ר העלפען
ארבייםער-באוועגונג וועמ ז־יצען נױזעראכעיען קאםוניםטישעז אגפאל *pm
א ײנ של־נגען.
אײנעם טדז אוגז^רע באליבטעסטע '9הרער און •יאגערען צוריקשטויםען כדט
און ם׳צי םערען םייינע ה ענ ט —
וואס די קאםוגיםםױשע /כאראקםער־םעדדער
ווארמען איצט אויןי נר ,i m p .דמען םיר ודמח ױממ ,קען דך צו איחם
ביז ם׳קוםט די נאבט— ,
דמ *יקלעמז•  p inגעטימע אטאקע וחןם איחם גאר צוגעכען מעחר םוט
די שטילע ג א :ט,

א פאר םלעק געדאנקעו•
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אידישע םױד ױניאן פראכלעמעזאץ אמעריקא
םיז • דעםכי*עױ

)פארםזעצוננ(

אין דעם םארעען אוטיקער האב * T
סארשפראכען צו באוױיזעז ,דאס די אײ•
ראפעאישע םר״ד ױניאן באװעגונג איז
פונסט אזױ *•ראקסיש און פארביזנע־
װעם״ וױ רי טרײד ױניאן באוועגוגג ביי
אונז אין יאגד.
וױ איך חאב שױן •דערמאנט ,איז די
אײראפעאישע ארבײטער נאװעגונג ,גע־
נומען איס א גאגצע ,א סך א פראגחד
םױוערע און אידעאליסטישעחנ וױ די
ארב״טער באװעגונג אין אמעריקע .כדר
רײדען ד א׳ אבעו װעמן ספעציעלע
סרייד ױניאן ■ראביעכמן און עס איז
דעריכער ראטזאם צו םאמי ײכען די
בלױזע טרײד ױניאן באװעגונג אין אײ־
ראפא מיט דער טרייד ױגיאן באװעגוננ
איז אמעריתא כדי זין־ צו איבערצייגעז,
דאס די בעגקשאפט אזן די אמקלאהרע
םאריאנגעז פון א סך אינטעלינענטע יױ
גיאן םוער גאך א ברײםעז אידעאליזם
אין דעד טרײד ױגיאן באװענונג ,םאר״
דוםענדיג זיך אױוי אײראפא ,איז ניט
אױסגעהאיטען און :יט כארעכםינט.
אין נעגענטייל ,יצוליב םארשידענע
היסטארישע סיבות ,האים איך ,אז דער
אידעאליזם  \mדער טרײד ױניאן באװע־
גונג איז אמעריקא איז א סך בויט׳ע־
נױ אין דער אייראםעאישער םרײד ױניאן
באװעגומ ,און דאס איז צוליב פאלגענ־
רע טעםים :
די ארבײטער באװענונג אין אײראפא
איז סארשידענארםיג .םאר *עדעז צוועק
ד״אם זי איחר ספעציעלע ארנאניזאציע.
פאר דעם פאליטישעז קאמף באזיצען די
ארנײטער אין אײראפא א גרױסע סא־
ציאליסטישע פארםײ ; םאר׳ן טאג־טעגלי״
כצן >ןאמף באזיצען זיי זײערען םרייד־
ױני אנ ס; אין וױרטשאםםליכעז קאםוי
האבען זײ ?ײערע רײך־פארשפרײטע קא־
אפעראטיוועז* ,ון א ח ח דעם ,סאדסא״
געז זײ אויך אין גאנצעז א זעלבסט־
^מענדיגע גרויסע אתאניזאציע םאי
•ראמטארי שע כילדונגס צוועחען .רא
אין אםעריתא האט דער ארבײםער קלאס
א בלויזע טרײד ױניאן באווענונג .דער־
םון נעמט זיך װאס אין א ײראיא ,וואו
רער ארבײטער האט א געלעגענהײט זיך
אויםצוילעבען •אריטיש און אידעאל אין
זײן יאליטי שע ארנאניזאציע ,בי ײבט
םאר דער טרײד ^וניאן באװעגונג בלויז
צו ערלײדיגצן זײנע םאג-טענייכע עקא•
}*מיש* םראגען .א ח מ  ,o nהאבעז^וויף
דער נרינדונג םון די טרײד ױניאנס אין
אײראאע געהאם אן א ײנפיוס די אא־
>יםיש  vםיוזרער ,װעלכע האבען דעם
נ א נ מן רעװאיוציאנערען קאםץי קאנצענ־
טרירט איז די ■אליטישע אתאניזאציעס,
און די םרײד ױניאנס בלויז איבערגע־
>אזט צו עדלײדיגעז די ענגע םרײד ױניאן
םראגען .אין אםעריקא ,װי מיר האבען
*וין אויבען אננעװיזען ,װאו עס איז ניט
םאראן קײן •אליטישע נארטײ ,און װאו
בײ דער גרינדוננ פון דער טרײד ױניאן
באװעגוגנ צװישען די אמעריקאנישע אר״
בײטער זײנען געשטאנעז מענשעז וױ
נאםיערם ,וואס זײנען געװען באאײנ־
םלוסט פון דער אנארכיסםישער ווע מד
אנשויאונג ,און בײ דער גרינדוננ םון די
אידישע טרײד ױניאנס ,האבעז איז די
ערשםע צײטעז געהאט א גרויסען אײג־
םלום די איךו^ע אנאוכיסטען ,װעלכע
זײנען געויעז געגען •אליטישעז קאמף
און ניט געהאלטעז םון פאליטישער טע־
סיגקײט ,חאט דעריבער איז דער
טרײד ױניאן באװעגונג ני ט בלויז קאנ״
צענטרירט זיך די ארבײם םאר די טאג־
םענליכע עאאנאםישע און מרײד״אינטע־
רעסען ,נאר עס איז אויך ארײנגעגאסעז
נעװ^ורעז דער גאנצער זאגענאנטער רע־
װאילוציאנערער סינדיקאליזם וועילכער איז
םאר זײ גצװעז אן ארט םאר פאלשטענ־
דינצר איחןאלער אויסלעבוננ.
און ווען כמז זאי #למשל> םאתלײכען

שטעיט אײך םאה וזען נרודער זיגמאן,
ארער ברודער חייםאן םון דער אמאלנא-
מײטעד ,װאיט צוליב אן אנריםענט,
אדער צויינ וױכטיגע עקאנא^ישע ריק־
זיכםען ניט געװאיט םסכים זײן דערצו,
אז די ארבײטער זאלען םײערען דעם
ערשטען םאי Vװאס װאיטען דאםאלסט
אונזערע אידישע טרײד ױניאן ברידער
גיט צוזאמעננעװאידעװעט ,שויז גאר ניט
ריידענדיג פון די קאטוגיסטישע דעמא־

געװען מיט אזא מין צושטאגד ,אבער
אין דער דאדגער לורצער שיידערונג איז.
אבער בולט דער םארלאנג ארן די םאדע־
רוגג מצד די מאסען םון זײער טרײד
מניאן .אין אײראפא בארירט ניט דער
דאזיגער גייסט אזוי שרעקליך װי דא
אין אמעריהא דעם בעםערען ארבײטער
עלעמענט ,װײל ,װי איך האב שוין אױ־
בעז דערמאנט ,דער בעסערער ארבײ־
טער־עלעמענט איז ניט אנגעוױזען זיך אײ
דעאל אויסצולעכען אין דער םרײד יױ
ניאז ,װײל דערצו האט ער די פאליטישע
ארגאניזאציע םון דער סאצ^אליסםישער
פארטײ ,װאו ער קען זיך אויפ׳ן בעסטען
אוםן פאליטיש אויסיעבען .איז אטערי־
קא ׳ אבער׳ װאו־דאס פאליטישע ארבײ־
טער לעבען איז אזױ אוכיבאדײטענד ,און

און גראה לסשל ,אין דײטשלאגד,
װאו עס האט ביז צו דער מלחםח עסזיס־
טירט כמעט די אידעאיסמע ארבײטער
כאװעגוננ ,האבעז די םיהרער פון די טרײד
ױניאנס אין די מעהרסטע םאיעז ניט נע־
װאי*ט צושטיסען צו דעם באשלוס פון
רער סאציאליסטישער פארטײ און םײע־ קײן םאליטישע אדגאניזאציע איז כטעט
רען דעם ארבײטער ױם טוב אין מאג פון :יט םאראן ,זוכט דער ארבײטער אין
דעם עױטטען מאי ׳ נאר ערשט א זונטא; די טרײד ױגיאנס נ״טט י ^י א לאזוננ
דערנאה כדי ניט צו םארשאםען די טרײד אויף זײנע עקאנאכי״טע נויטעןינאר ער
װאלט דארט אויך געװאיט געפינען אן
ױגיאנס נרויסען טראבעי‘ .
אבער ניט נאר איץ דײט שיאנד און ארט פאר זײנע פאריט״טע װערט־יטײער־
עסטרײך אדער אין ענגיאנד איז די צען .דאס איז יײדער דערוױירע אום־
טרײד ױניאן באװעגונג אין איהר כא־ מעגייך.
מיר פוזען א ײנטאי פאי אלע מאל
ראקטער א פראקטישע און בארעכענטע
ארנאניזירטע ארבײטער קערפערשאםט ,געדעגקען ,דאס די סרײד ױניאן אדגאני־
נאר אםיױ איז די טרײד ױניאנס פון זאציע איז אין איהר כהות א קערפער־
די אידישע ארבײםער אץ דער אלטער *טאפט װאם באיצעפטיגט זיך כייט נעגענ־
הײם הערשט אויך דער צװאננס־גײסט װארטס פראגען ,פיט פראיען פיז טאג.
םון די טאנ־טענליכע נױטעז און פארק־ און א קערפערשאפט װאס באיטעפטיגט
טישקײט װאס װאקסט ארוים פון גע־ זיך מיט די׳טרוקענע גענענװארט ,האט
גענװארט כאראקטער םון א טרײד יױ ניט קײן רוים ארן קײז פיאץ םאר הע*
כערע אידעאלע זאדגען .די סאציאליס־
ניאן ארגאניזאציע.
זאל דער םאלגענדער ציטאט ,םון איײ טישע פארטײ ,אדער איע אגדעדע פאלי־
נעם פון די שעהנסטע ,הערליכסטע און טישע פארטײעז ,זײנעז איז זײער מהות
אידעאלסטע םיהחןר װאס די ארבײטער צוקונפםס ארגאניזאציעס פון ר/נם פראלע־
באװעגוננ האט םארםאגט ,כאראקטערײ טאריאט ,און אלם אזעיכע האבען זײ א
זירען די שםימונג און די םארלאנגען װאס גרויםע שפיל־רױם פאר הויכע אידעאלען
אן ארבײטער ערװארט םון דער טרײד יױ אין די שעהנסםע מעניטליכע פאנטאזיעס.
גיאץ ,אזױ נום אין דײטשלאוד ,וױ אויר א מוװייז ,אז אזױ *טנער וױ די סא
םון די אידײטע םרײד ױניאנס אין פוײ ציאליםטישע פארטײ אין אײראפא האט
אויפנעהערט צו זײץ בלויז א צוקוגםטס
יעז•
איז א בארימטען ארטיהעל אין די פארטײ און איז צונעטראטען צו פראיד
״לעבענס־פראגען׳ /אונטער דעם ״אויױ א טישער מלוכה פאליטמן ,װאו זי האט
גליטשיגעז װעג׳ /באקלאגט זיך מעדעם  :זיך געםוזט רעכענעז מיט דער טרוקע״
״עס איז בײ םיר םארבליבען אין נער געגענװארט ,האט זי נעטוזט טײל־
זכרון א געשפרעך ,װאס איך האב אטאי װייז זיך אםזאגען פון טאנכע רעװאלו־
נעהאט מיט אן עלטעחגן דײטשען אר־ ציאנערע רעדענסארטעז און םאנטאסםי־
בײטער םיז מזרח־פרײסען .דער ארביי־ ׳טע חלוםות ,אויסטױיטענדיג זײ םאר
טער איז געװען א חבר ,ארגאניזירט אין אביםעל פראקטישע כים״טות צום נוצעץ
דער םארטײ און איל ם פראםעסיאנעלען םון דעם ארבײטער קיאס .דערפון איז ׳
םאראײן םון זײז םאך ,ער איז אבער אלזא ,קלאהר ,אז די טרײד ױניאן ארנא־
נישט געווען פון די גאר באװאוסטזיניגע: ,יזאציע ,װעלבע איז אין איהר גאנצען
גלאט א מיטעלמעסיגער ,טיפישער מא־ טהות א פראקטישע נעגעװארטס ארגא־
סעךמענש .װעגען פאליטיק פיעגט ער ניזאציע װאס באגעגענט  r tיעדען םאג
עפעס נישט רײדעז ,װעגען סאציאליזם מיט טויזענטער םאר׳טידענע יויײנע פרא־
האט ער געהאט א זעהר מםושטש׳ע פאר־ גען׳ און םון װעמעס טאקטיק און האנד־
שםעלונג ,דערםאר אבער םלענט ער זיך לונג עס איז אופמיטעיבאר אפהענגיג
ממש צוגיסעז אין לויב־געזאנגען לכבוד דאס טענליכע לעבען פון הונדערטער טוי־
זײן פדאםעםיאנעלען םאראיין ,און םיט זענטער ארבײטער פאטיליען ,קען ניט
דער באקאנםער דײט׳עער זאכליכקײט אנדערש װי פויאקטײט האנדרען ,און
םלעגט ער מיד אויסרעכענען ,סמש אויף פראקטײט רײדען.
אבער װער זאגט דאס ,אז א טרײד־
די םיעער אױסצעהלען דעם נוצען ,װאס
ער האם םון פאראײן .זײן חשבון איז ױניאן װעלכע איז פיאקטײט אין איהרע
געװען זעהר א פשוט׳ער .אײנשרײב־ האנדלונגען ,געמעסיגט אין איהרע לא-
געלד — זאנט ער — האב איך אריינ -זוננען און םארזיכטיג אין איהיע בי ד
נעסראגען אזוי םיל און אזױ םיל; א געס האט ניט קײן פי^א״ן פאר אידע־
מיטגלידס-אבצאהל בעטרעםט אזוי און אליסטישער האנדלונג ? צי האט דען נאך
אזוי םיל)איך געדענק נישט װיפיל ,אבער אײן טרײד ױניאן ארגאניזאציע אין דער
סך הכל — א קלײניגקײט( .דערפאד װעלט אזא מין רעיואלוציאנערע ראמאנ־
אבעי באסום איד אן אונטערשטיצונג אין טיק און אזא נעיטיכטע וױ עס פארכיאנט
םאל םון ארבײטסלאזיגיףיט ,אן ^ונטער־ די אמעריקען פעדערײשאן איו לייבאר^־
שטיצונג איז םאל פון סטרײס ,אן אונ -צי װײסען םיר דען גיט׳ דאס הונדערטער
מעדשםיצונג אין םאל םון איבערקלײבען םון ארגאנײזערס האבען זײער לעבען
זיר איז א צװײטער שטאדט — ,און פארלארעז אין דעם קאמף פאר בעסערע
דאס מאכט דאך אויס סך הכל א סך מעהר באדינגונגען אונטער דער פאהן פון דער
וױ דאס ביסעל געלד ,װאס איך מוז אײנ־ אמעריקעז פעדערײיטאן אװ לייבאד ,און
מעז וױיסט אפילו :יט װאו זײ זײנען
צאהילעז .לוינט דאר דאס געיטעפט.
״ס׳איז געװען מיט יאהרעז צורײז .אהינגעסוכ^ן ? צי האט דען ניט דער אום־
איך והאב זיך צוגעהערט צו די רײד םונ׳פ פארגעסליכער ,נאבעלער ,סאציאליסטי•
אלםעז דײטשען ארבײטער און זיר נע• שער םיהרער ,דעבס ,ארײנגעשריבעז אין
טראכט  :ס׳ארא אונטערשיד צװײטען דער געיטיכטע םון דעי ארבײטער כא•
דעם דאזיגעז שמאלען פראקטיציזם אוץ װעגונג די נאבעלסטע בלעטער םיז מאר-
א ו נ ז ע ר םראםעסיאנעלער באװעגונג .טירערטום אוי די באריקאדצן םון םרײד
דארטעז ,אז אריםמעטישער חיסבון ,א גע־ ױניאז קאסף? צי איז דעבס׳ רעװאלױ
\ שעפטם־אויסרעבענונג ,און דא ,בײ אונז ציאנערע מיסיע אין דעם פולמאן סטרײק
— א ברײטער אידעאליסטישער םארנעם .איז אין די אלע אנדערע נרויסע םרײד
״ס׳איז געוחגן מי ט יאהרען צוריק ,ױגיאן העםםע ניט אזוי אידעאליםטיש
און די צײםען האבען זיך געביטען .אמת ,װי זײן גאבעלע םיסיע םאר די גרויסע אי־
אויב םען װעט זיר אפשטעלען בלויז אויח דעאלען פון סאציאליזם ? צי זײנען דען די
דער אויבערםלעך םון דזנר באוועגונג ,אויף הונדערטער און םויזעגטער אידישע ארי־
די ו ו ע ר ט ע ר  ,מיט וועלכע םען בײטער ,וועלכע זײנען אין כדטר םוז
ײארפט זיד אזוי גרינל װעט םען אויך צװאנציגער יאהרען געגאנגעז אויף די'פי•
איצט נעםינעז גענוג ברײטקײט און לעמ ליינס און געליטעז נויט ,פײן און
^פרינציפיעלער״
אױסגעהאלטענסײט .שחןס ,ניט סייז אידע^יסטעז ,וליל cv
רײדעז רעדם מעז דױןא הײנט װעגען חאט זיך געהאנדעלט יועגעז בלויז קלײנע
אזעיכצ הויכע זאכען װי סאציאלע רע־ םאג־טעגליכע פראגעז ,וױ הצכעחנ װיײ
װאלוציע און דיקםאטור םון ■ראלעטא -דזשעס און א סורצערער ארבייסס טאג,
ריאט .קוקט מען זיך אבער צו גישם צו םון וואם עס לאבען הײנט צו םאג אונ־
דצם ,וואס ווערם געזאנם ,נאר צו דעם ,ומרע לאםוניסטישע רעײאלוציאנערע
וואס ווערם געםיז ,שוױםם ארוים אילם פראזיאלאנעןY

די געשיכטע םון דער מרײד ױניאן בא־
װאנונג אין אײראיא םים דער נעשיכםע
און די טרײד ױניאנס אין אםעריקא ,וועט
 nםרײד יוניאז באוחנגוננ אין אםעריקא
מיט איהר אידעאליזם און אויםאאםערוננ,
ןװליב  nספצציעלע אוםשטענחןן םון די
*וױי פאחאידענא וועלם טײלעז ,געװים
®ארנעםעז *ז אױבעז^ן.
״ .די םרימי יױאגס ײז זײערע םיהדער
אין אײראאא ח א מן *ל* םאיל
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דום >{אנסצרװאטיװסםען טײל פון דער
ארבײםצר באוועגוננ .װיקםאר אדיער,
חנר פיחחנר פון די םאציאל־דעםאקויאטען
אןן עסםרי^ך ,חאם מםענדינ נעםגזט
םיס חנם טרײר יוניאן פיחחוד
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«גם די םרײד
פױר זזנזזע!,
גויםווענדימדוױיזע
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צוייב איחחנ םיםיעס
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 ns pmדער סרױוענעי; טרויערינער נזן־
גענומרם ,פיתחנן #גער די ד*זינע קיײנ• ׳
ליכסייטען ןוו  mנרויסען »יר פאר וועלנען
 dpרױנם זיך *ו אוסץרען אידזסוייזס און
אינערנענענקייט .דער אידעאריזם סון
אן אמאניזאציע  WPני׳טט ביױז נעװאוי•
גען און געמאסטען ווערען יױט דעם רוים
און די גרויס «ן די אידעארע ראזוננען
און רעװאיו*יאגער& םאדערוננמן ,נאר
פיי מעהר סון םכום אידעאיימ ײאס
םען ליינט אריין איז האמו• םאר די סא־
דעמננען פון א בא׳שטימטעד ארגאניזא־
*יע.

פראכטפולע מאי םײערונג אץ
באםטאן

אלע דעתצר  peמארמידזננע ני״
ציאנאליסצטצן און טארשימגע •n * r
כען ה א מן אדויםגערומן דעם שםארק• ,
סט^ן »ראםעסס  mדי אגותממדע
גען דיזען  i m m Mאורנייל• ייייי
םיםיננ תאס געסױי & v n m m
זער ,)M y r w x
אידיש ,עעלי^• או?
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גערײ און אויך צו א גןנשיעג .אסת ׳ אין
די מעהרסטע אזמלכע סארען איז די הא״
םיטע די זיגערין ,אכעד גיפ דאש די״
נען טיד אויסען .מיר וױרען טאכמן
אויםםערקזאם אױף דעד מגיי כ ק ײ ם,
דאס אויב נ ײ אזא אינצידעגט װערט
א מענש םון א ניט־ױדאן שפ• געשײא״
א װדאן איז א פריױױליגע ארגאדזאציע —.דער רידגער כוים און זײנע צװײ־
געז —.אין װאס עס כאמטעחט ױ ארכיייט פון »ן עקזעקוטיװ און ח שאיגט קדבן פון יעדען קאריעריסט ,דזשאב -און גען ,צוילב םפדטײדיגוגג ,אז  •jHאױ-
מאכט־זוכער און דעסאגא;.
כערםלעכליכער פארשױן זאל דע-פון
באארד — .דער אוגםערשלד צװישען די כײדע צװײגען פדן דער אר•
סיר מוזען םאױשטעהן ,דאכ ײערענד דרינגען ,אז די ױד אן פאלתערפעיט אין
גאניזאציע — .די מוגקציעס ®ון די פארשידענע קאםיטעס — .זײערע עס איז אטת ,אז מיר םעגשען זײ:ען אין זיך כױאגסטװא .אכער װען דע -טע;ש
בליקען אויף װניאן זאכען— .י די ארבײמ םון א גענעראל עקזעקוטװו א ציװילידרטען צושטאנד ,דאך איז נאך װעט זיר כאפרײען םון דער אוינ ע ײ
בארד.
די אויטגאגען פונ׳ם !רעזידענט און דזשענעראי סעקרעטאר• אין אונז געכליכען דער איגסםינקט • ,םלעכליכקײט און א טראכס טאן׳ אז אזעל־
באשאפען,
גפטאכט
מענשען
האט
װאס
כע שע§עי און אויך א ײנצעמע טענשען
םון פילל• קוריגסקי
צוגעפאסט צו די פראבלעטען םון דער דינעז און ביסעז זיך צו םאדשידעגע גע״ ברענ;ען צו א רואינע אין טרײד ,םאר-
טער ,װי צו דעש גאט םון שטודם ,פון גװאלטיגען ד* אינטעדעסען םון כ ײי
גאנצער ױניאן אין איגעטײן.
און
שעהגקײט
םלחמה,
׳
לבנה
זון,
דער
 .4וױ די דזשאינט באארד
װעלען זײ מוזען מודה זײן ׳ פז דע -גפ״
די דזש .באארד איז אלעמאל נע־
קײנ־
איז
דאס
און
קאלב...
א
צו
זאגאר
שלענ׳ װאס דער דגר ױניאךמאן פפר״
צװאונגעז צו פארהאנדגען פראגעז פון
ארבײט
נאר
שלעכטקײט,
צוליב
געװצן
ניט
סאל
אורזאכט ,איז אין די אינטערעסען פין
די
אויף
;ױטװענדיגקײט.
דרינגענדעד
אין רי לעצטע ארטיסלען חאכען מיר ,נויטװענדיגקײסען מוז זי זיו אירופצן צוליכ אוטװיסענהײט .אס די ירושה כלל און טיאנט איו ♦יך א גאבעלקײם,
װי װײט ס׳איזגעלומען ,ארױסגעבראכט ,טיט ?ראפם און אגיטאריטעט .זי שיילס ברענגט אוגז א סך מאל מיר זאלען פאר־ נרויסקײט און העידעגטאט.
ך א ^ אין דער רוטיגער ארבײט םון אן םיר מאי• די ראלע םון דעם אנאליטי• פיהרט װערען םיז א גלויבעז אין א גײעם
אזעלכע פאסירוגגען קא:ען ניט אין
עלןזעיןוטיװ באאדד איז םארחאן אזוי קער און פון די אויםפאסער אוי1י די געזעלשאפטליכען ״נאט״ אדעי אפגאט .א ױניאן םארםיחגן װע־־ען .םאר׳ן כ ײ
ניט :אר איז נויטיג באקאנטשאפט זײגען געטאז געװארען די גדעסטע רע״
פיל נשםה״ װיםיל גוף .אן ארגאניזא״ ארבײטען ,װאס װערעז געטאן >!ון ^
בא־
די
נאי
פראבלעמעז,
נעוױסע
סיט
װאלוציאנערע העלדעךטאטען ־— טא״
ציע ,א ױניאן ,איז װי דער העכערער לאיזאלען ; קריטיקירט דאס ,װאס דצרף
איבערצײגענדע,
אן
זיין
םיז
תאגטשאפט
טען ׳ דאס אויב םען זאל אױף זײ קוטעז
םענש ׳ װאס באזיצט א גװאלדיגען סריטיקירט װערען ,און גיט דעם םאן
אויף
זאל
יי
אז
אזױ,
באשטענדיגע,
is
אויבעךגןרעבליך״ ודאיט מען זײ זיכער
קװאה פון עגערגיע ,און פון דעם דאזיגזנן םאר דער איגעמײנער טעטיגקײט .די
זכרוןפרןדעם,
אין
םארביײבען
שטענדיג
נאטראכט םאר גדאב און ניט שעהן.
הוואר שפראצען אדויס געהײמניסםולע דזשאינט באארד מוז זײן דער ניכטעדער
גערערענט.
און
צוגעהערט
זיך
האט
װאס
אצעד אזוי װי טען קען גיט אין א רע״
שעהנקײטען .װאס העכער דער סענש רעאליסט ,מוז הוקעז אויף »לץ רעאל,
םאר־
און
ױיס
ג
איז
פאעט
יעניגער
דער
װאלוציאגערען קאםף אישטרי^טען די
איז ,איץ ברײטער איז זײן האריזאגט כױט א גיכטערען בליק.
כא־
טיפי״־ע
אונז
שאםט
וואס
אייבינם,
עהרליכקײט און הא־־ציגע איבעמעגע״
םון דענקען און אלץ שכל׳דיגצר און
יאכױד זיך פארשטעלען ,אז א לא־
װאס
שאפט
װאס
;
ראקטער־ציגע
נענהײט פון דעם דעװאלוציאנע ,-וואס
וױרקזאדעי איז זײן אהטױױטעט.
קאי פארנלוסט זיך ,צוליב ױניאךצװע־
פענש־
דער
ײ
נ
אײביג
אױף
שארביײבען
באגעהט דעם טאט ,אזױ קען טען ניט
אזוי  vhטיט יערען צװײג םיז אז  5ען ׳ צו םאררופעז א קאנפערענץ פון אלזז
אוים־
דאש
זײן
דאיף
אזוי
^זנקט
הײט.
—װעד עס ט-אבט זץי ארײן סיף אין
«רבײטער־אר:א:יזאציע ׳ םון « ױניאן .אגגעשראסענע לאקאלען אן דער ח ש.
ד
י
דעי
.
ױניאן־פראבלעמען
םיז
סילערען
דעם עצם םון דער ןאר — גדינג־שעצען
יעדע*־ צװײג האט א באזוגדערע אוים־ באארד ,צו דיסקוטירען געװיסע םראגען
זעהן.
דא־ף
לעהרער
און
ניאךערציהער
אזא סארט אומאגגעגעםע פפסירוננ אין
גאבע .אין די ד ז ש א י נ ט ב א א ר ד  ,א .אז .װ .בײ אזא קאנפערענץ מוז די
אי*ם א העבערע סערםעישאםט ,איז אעזר דזש .באא־ר זאגען דאס הויפט־װארט ,אז זײנע ױערטעד זאלען פיז די מיטגלײ רער ארגאגיזאציאנס־ארבײט םון א
שט-עבען גרעסער ,זי האט א וױיםעיען טיט װעלבען םען דאר^ זיר רעכעגען ,דער ניט םארגעסען װערען .און דאס לאטשס־אדנאניזאציע ,םון א ױניאן.
און זי איז די קערפערשאפט גוטצוהיײ קאז נאר ז'יז ׳ װען זײז עיציהונג איז
די שאיעכץ דאיוי פען אװעקװארםען
און ביײטערען בריל אויף זאכען און
םודאמעגטאל און אטת 7דיג.
און נעהסען די יאדרע.
סען אזעלכע האנרלונגען .דאס ט ײנט
א ברײסערע פערד פון טעטיגהײט.
די דזש .באארד איז דער קאגטדאלײ
צו דעי דזש .כאא-ד ווענדען זיך
אנהארטענדיג דעם םארגלײך םון אוג־ אבער גים ,אז די דזשאיגט באארד איז
אדנײטעד ־ א־גאגיזאציעס
זע-ע ערשםע ארטיקלען ,א 1די אינטער־ אל־הערשענד .די באשלוסען םון דזש .רענדער פאקטאד םון דער גאנצער יױ פארשידענע
נעשאנאל איז א ריזיגער בוים כױט בריײ באארד מוזען גוטגעהײסען װערען םון די גיאן .זי רופט סטרײקס ,סעםעלט זײ ,נאך שטיצע ,נאך הילוי אין צײט םון
טע םארשפרײטע צװײנען ,איז די דזש .לאקארע כיטיגגען .אזוי ארום איז א שריכטעט די קאמפלײנסס פון די אר־ נויט ,פון א סטדײל .און א ױ; סיזײגען
כאארר דער ׳טטאם ,װאס האט די זאפט׳ ױניאן מביילא א דעמאקראטישע א מ א־ בײטער .אין דער באציהוננ יגיפילען די םאדהאן מײנוגגס־םארשידענחײטען אין
םון וואנען רי צװײגען הריגעז זײער גיזאציע .עס איז נאד געװענדט אן די לאקאלען נאר א נעבען־רארע .אםת ,די דער אדגאגיזאציע ,טוז טען אבער זײן
שפײז ,םרישקײט און גריגקײט ,ציהען םיטגלידע־ ניט צו לאזען פארגװאלטײ לאלאלען העלפען נענוג ארדיס דער דזש .אײנשםיםינ אין דעם סאקט 4אז די j r n
זײעד ק,יאפט און װאהסעז אױם שטאד־ נעז ז ײעי חנכט .אויב אין & ױניאן באארד אין דער ארביימ ,אבע״ דעד באארד םון דער איגטערגעשאנאל ,פונקם
איז דעױ סאדט דעמאקראטיע גישטא ,״אי^צ'אטא,ײ דער אנװײזער םון דער ו װי אגדערע אידישע ױניאנס ,האבען גע־
קע׳ מוסקולארגע.
די דזיטאיגט באארד האט אלזא א איז דאס די שולד םיז די םעםבערס ,ז א ה דעי פראן־געבער ־ ״ איז די רזש .שטיצט אזלכע קערפעדשאפטען םיט א
װארים דאס באװײזט ,אז זײ נעהמען באארד .
ברײטער האנט און טים די נאבעלסטע
כרײםערע םערד פון טעטינסײט ,װי א
די אדבײט םון דער דזש .באארד איז נעםיהלען און דער ברײטסטעד סימפא״'
לאהא^־ערזז^קוטױו .די לאהאל־עקזעקו־ גיט הײן טיכאעען אנטײל אין זײער
צוטײלט ^ין םארשידענע קאטיטעס ,טיע םאר דער זאך׳ פאד וועימנר אן
טיװס דענקען לויט זײער לאקאלען כא־ א־ג אניז א צי ע^ .
די דזשאיגט באארד דארף און םוז ױנקט װי די ארבײט םון די לאסאלע אנדער אדבײטע־־ארגאניזאציע האט גע־
ראתטער ,איז די טערםינען םון זײער
לאקאיען שאך׳ אין װעלכעז זײעױע םעמ־ האבען אלע איגםארםאציעס םון די שע״ עקזעהוטױױקאטיטעס װערט געטאן דורך קעמפט .צעהגדליגע־ און זאגאר הונ־
כערם זײנען באשעםטיגט .די דזשאינט פער .זי םוז וױסען װי װײט די ױגיאן־ םארשידענע ?אםיםעס ,נעטליך  :גרי־ דערטער טויזענטער דאלארס איז גענע־
באארד אבער דענהט אין ךי טעדםינען באדינגוננען װע-ען אין די שעפער אוגע־ װענס־ אין םינאגס־האטיטע ,אפיל־האםי• בען נעװארען צו העמשעגדע איבײטער•
פון דע־ ,נאנצער אינדוסטריע .זי^ איז היט און מוז אױך האבען אינפארטאציע טע ,ארגאגיזאצי^נס־קאטיטע ,ב^ארד ארגאניזאציעס .און אין אט דער סים־
די באשיצערין םון די אינטערעסען םון םון די שעפעי ,אש װעלכע עס הערשען אװ דירעקטארם א .אז .װ .די באארך סאטיע ארױסװײזוננ ,אין דע• גענענדײ
אלע ױגיאן־מיטנלידער און ניט פון א ניט קײן ױניאךבאדינגונגען .זי םוז אװ דירעקטארס איז אזוי װי בײ די טיגער הילף זעהט זיך ע־־שט ארױס די
איעטאר שטעחן אױף דער װאך און הא״ לאקארען די סאב־קאמיטע  :דער האפ נשמח םון א ױניאן .וױיל װאס איז
באזונרעדען טײל.
פונ׳ם הױז ,דער בעל־הבית .זי בא־ דען די נאבעלסטע זײט אין א מענשען,
רי א־בײט םון דזש .באארד *  vאין בען אז אויי; אויף אלע פאסירונגען אין
דזשאיגט טראיט די שטעלוגגען צו אי!ע דרינגענ -אויב ניט הײן גוטע געפיהלען אזן ברײם־
א געװיסען זין אפנעטײלט םון דער רױ און ארום דער ױניאן .די
דע םראגעז ,דיסקוטירט זײ אפדיער און האדציגקײט?
טיגער א־בײט םיז צ יאהאל ,דערםאר באא-ד כױז אםט
טשערלײט־מי״ דאן ברענגט ד רעקאטענדאציעס צו דער
אין פדק װערט דעיצעהלט ,אז א
װײל דע“ מעבאניזם איז צו גרויס א» -טיננען און זײ בא>זאגט םאכען פיט די פא״ דזשאינט באארד.
גרויסע ת:א• האט ארױסנעשיקט זײנע
צוגעבען זיר מיט לאקאלע ענינים .אבער סירוננען אין זײער ױניאן און אויך אין
יעדע קאטיטע פון דזשאיגט באאדד תלמידים ,אזיספאדשען ײעלכע אײגענ־
דאס מײנט ניט׳ אז זי איז ניט םאראיג־
טערעפייט אץ די קלענעדע אויםגאבען .טרײד אין א מעפ ײן ; זי מוז זײן שטענ־ האם א בדײט פעלד פון טעטיגקײט' ^ון שאשטען מאנען א גוטען מענש .דעש
אזא זאד ?אן ניט מענליר דין .למשל ,דיג גדײם צו פאביליזירען די ארםעע נויטינט זיר אין גװאלדיגער אמאגיזא־ ריכםיגסטען ענטפער האס גענעבען יע־
און פארטײדינען די פאזיציעם.
ציאנס־פראקטיק .נעהםט ,למשר״ אזא נער תלמיד ,װאס האט געזא;ט׳ אז א
אין א דרוקערײ טוען אלע זעץ־מאשינען
די שאפ־טשעריײט זײנען דער אי• קאםיטע װי די ארגאניזאציאנס־־קאמיטע .גוט הארץ שאפט דעם העכערען טעגשען־
און דױק־טאשינען דרו־ק־ארבײט ,און די נערליכער כח אין די יטעפער ,װעמענס אויבערפיעבליך דאכמ זיך אויס ,אז עס טיפ.
ארבייט פון דער לײנאטאיי־מא שין ,פון אױםנאבע עס איז אױםצוהאלטן די ױניאן איז גארניט .אבער ס׳איז ניט אװי.
אט די געגענזײטיגע היר.־י פון אײן
האנם־קאפיפאזיטאר ,םון די >ןלײנע און
אײן סאנדישאנס אין די שעפער און שטויסען צו טאן ארגאגיזאציאנס־ארבײט ,םא־ ארגאניזאציע צו דעי צװײטע־ אט אזא
גרויסע פיעס־מאשינען — האט
שײכות ; אבער אויױ דער לדויסער פרעס־ ךי אר^ייטעד צו ױגיאדטעטיגסײט .די דערט זיך א גראדען ,ניט קײן צודרעה־ אייגעגשאפט ,װען זי איז אײנגעפראנצט
שאפטשערלײט דארםען זײן געטרײנט טען םארשטאנד )כיטרע זײן ,הײסט אין אן ארבײטער־אדנאניזאציע ,איז עש
ײע־ען ניט נעררוהט קײן
לים־ ניט צו ר$זען די ארבײםער םוגים שאפ אויך האבען א צודרעהטעז פארשטאנד( | םון דער גרעסטער װיכטיגקײט און
נרעםעךער
לעטס אדע־
ר&רטילאה איזנארדי דזשאינט בלײבען אין א םא-זעסענעם צושטאנר .און באזיצעז פסיכאלאגישע קענטשאםס | .מאכט די ארגאניזאציע זיין רײך און
דרוק־טאםעריאל .אזוי
די  :g nבאאיד איז די אויםערליכע
יעדער סארט ארבײט פון דער אר־ שעוזן ,און דאס איז די נשטה םון אן
באאיר .זי איז גיט צוגעיאסט צו די
װי הראםט ,װאס טרײבט די טשערלײט און גאניזאציאנס־קאמיטע איז עינסט און ארנאניזאציע .דאש צײגט א\הר אידע־
טאג־טענ^יכע הלענערע ארבײטען,
באגײםטערט זײ צו טאן אט די נויםיגע םאראנטווארטליך .למשל ,אויסנעשינען אל און העבערע שטיעבוננען.
למיעל ,דאס האלעלטעז םון דױם ארער ארבײט .און אין דער זעלבער צײט ,װאס פאר אן עלעמענט עס ארבײט אין
רופען טעמבע־־מיטיגגען ; זי איז גיכער װאס דא טשערלײט געניסען די באקאנט״ יעדען שאפ באזונדער — דאס איז ׳ אזוי
שאםנ £מיט די ױניאךפראבלעםעז
דורך צו זאגען ,אן ארבײט םון אדנאניזא״ צעהן־יאהױגער ױבילעאום פון
די טועױ םון דזשאינט באאו־יד ,סריגען ציאנס־שפיאגערײ ; דאן קוטט
דאס דענטאל דעפארטמענט םון
אבעי געקלוננעז אײן און דערזעלבעי די דזשאינט באארד מיטנלידער די נוי־ אויסםארשען און אויםזוכען א װענ װי
טיסט׳ דער נײסט םון פראטעסט געגעי טיגע אינפארמאציע װעגען דעד לאנע אזוי צוצוציהען די ארבײטער צו דער ױניאן העלט צענטער ,גרױםעד
אונטערדריקונג ; דער ג ײסט םון בא־ אין די שעפער 'םון די שאפ־טשערלײט .ארגאניזאציע .און װי םארשידען די
עדםאלג
פז־ײאוננ אין אײגיגסײט.
אזוי ארום גיבען זײ ד ך געגעגןײטמע עלעםעגמען זײנען ! ר\י באקאנט ,זײנען
דעי עקס פרעזידענט םון די טיפא־ הילױ .
אין יעדען שאפ םאראנען פאדשידענע
שבת אװענד ,איז אין םאױק פאלאס,
נראפיהאר ױניאן ,ברודער סילװעסווער
אט דער םאדים׳ װאס םארביגדט זײ ,סארטען טעגשען .איז אײניגע שעפער  110טע סטריט און  5טע עװענױ ,נעםײערט
טעקכרײט ,האט געחנדם אין עגגליש״ איז ,םון נרוים װ<כטןגהײט םאר אזא איז.גענוג בלויז צו פראפאגאנדירעז ; נעװארען דער צעהן יאהריגער ױבילעאוש
נרודער איסאנדא באנדשי איטאליעגיש ,ארגאגיזאציע ,װי א ױניאן .װײל כדי און די ארגאגיזאציאנס־סאמיטע האט םון דענטאל דעפארטםענט פון ױניאן
און ם .דעמניצער ,דעד םענעדזשער םון צו קעגעז אפשאצען געװיסע יאםירונגען ,דארט זעהר א לײכטען דזשאב צו גע״ העלטה סענטער ,װאו םארשטעחער םון
אונזעד פ-אפאגאנרא בױרא אין נױ װי עס דאדןי צו זײן ,מוזען די הויים־ װינען די ארבײטער .אין אנדערע שע -דער ארב*»טער באװעגונג ,און םון דער,
יאדק אין אידיש.
טועד םון א ױניאז זײן פםיכאלאגען ,פער אבער נעפינעז זיך־ אומוױסענדע פראפעסיע ,האבען זיך באטײליגט .מ.
איז׳ם קאנצערט חאבען אנטײל נע־ זײ פיוזען םארשטעהן די מאסען ,אום עלעמענטען ,כיטרע חברה און צו דער װײס םון לאקאל  ,6איז געװען טשערמאן
גוטען דער װײאליניםט םר .לעװין ,דער צו װיסען אין װעלכער ריכטונג זײ צו זעלבער צײט קרובים םון די באסעם .פון אװענד.
אין כאסטאן באװאוסטער םאלסס־זינגער םיהרען .אטאל איז די מאסע צו אפטײ אז א׳ םין עלעסצנט איז נרײט צו יעדער
אלע רעדנער האבען באטאנט די נוצ״
םעלז די םאיראנא זיננעדין םרס .רױ םיסטיש און דער אימימיזם סען נראד צײט איבערצוגעבען דעם באס יעדע ליכקײט פון דעי אינסטיטוציע םאר די
ביז ,דער באריטאן םערארי .אלע קינסט־ זײן ניט שכל׳דיג .דאן םוז די דזש .הלײניגקײט .און װען דער באס דער -ארבײטער ,און האבעז פארשפראכען צו
די ג ר ע נ ^ צ ע ן  ,ער
לער זייגען םאר זײער לײטשוגג םיט באארד
װיסט זיר דערםון ,לײדט סודם־כל דער טא) אלעס מיםצוהעלםען אז די אינסטי•
פלעתנן די מ ע ג ל י כ ע
רעכט הארציג אפלאדירט געװאחנז.
_ געװינסזגז ,כדי ױניאךפראפאגאגדיסט ,וועמענס אוים -טוציע זאל אויםברײטען איהר ארבײט
וחד
ניט
חןרנאד
זאלען
אוםימיםטען
די
אויפ׳ן באנקעט חאבען ךיך בא&יײ
גפבע איז געװען צוצוציהען די ארביײ םאר אלע ארבײטער אין שטאדט.
חנר
אז
מײנען,
ניט
און
אנטוישט
חנן׳
וחנל•
>יגט מיטכלידער פון אלע לאסאלס,
סער צו דער ױגיאז #און עס לײדט אויר די
ה דובינםקי מענעדזשער םון לאקאל
כע האבעז אויוי זיך נ^נוםען די מליכט געוױנס אוו אזוי סלײן צוליב חנר ^כד ארבײט םון דעד ױניאן ,װאס האט ניט  10איז טשערמאן םון דער באארד אף
צו זאמלען אלע-בעסערע און עינ ס םע סעחינקײט אדער אוםארענטליכקייט םוץ דעתרײכט איהד ציל אין באטרעפענדען דירעקסארם האט פרעזענטירט דר .דזש.
ציעםענטען טון טדי^ד אלס די שוטרים די פיוזחנד .
שאו.
נ .םרײד מיט א יארםרעט םון דר .פרײס
סון אונזער יוגי*ן.
זאל דער לעזער אלײן דרינגען די נעמאהלען םון באװאוםטען רוםישען
״ךי דזש .באארד םוז אין‘ א געװיםען
עס זײנען געהאלמען געתארעז 6אר• זין ?ײן א •עדצגאנ* ,ן עדױ^ײםאר« ,ן װיכ^גפ ײ ם םון אזא קאמיטע .א סך ארטיסט מר♦ יאפםע און בר .ח .גרינבערנ
*ידענע באגײסםזנרט^ חנחנס ,גזמוגגצן ערציחער ,א לעהחןר םון די מצסען^ער• טאל םוז אז ארנאגיזאציאנס־סאמיטע האט פרעזענטירט אין נאסען םון ױניאן
®ת
געװארען ענטשפרזןכמנדע ייחןר ,וועלכצ פלזנרען ויי ולעם לאננזצטעו
געחן צו א ש אי ,און װען זי טרעפט אן חזנלטח םענםער דר .מאמם םרײד םיט א
מאבעו אונטער דצם ווייגדחפ &ון •כי* פייצ זצכצן -און גצשעהצנימען .דצז אויף אזעלכע באלםעלאכצס ,װי *יך לאװיגג קאפ .חנר סטצ1י םון דעפארט•
יו&םע גצפלונגצן *.פױם א ײד וחוס ױ סשםע גיט פארניײנעז אין חאב אויבען נעשילדערם ,איז ניט אויס־ מענט האט איהם נעשעגקט » שעתנעם
!
יס ,עס איז צוגעגאכגען
און גיס \ "\ מןתר מ ו  A v y fiv nאז עס זאל יפוסמנן צו א קו ײ ךעסק סעט.
'3*ri
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לױם םיין מיינונג איז דער נע׳ארײ
פון פאגגעל אין אידעאל או( נלןםה אין
די טרייד ױניאנם שטארס איגערטריבען.
דער װירערנעפיחל םון א נרויםען טײ>
ארבייטער םוער נענעז די ױגיאנם לינט
אין מאננעל םון א פ איי טי ע ע ר באיוענונג
אין אמעריקא .עם כייי ב ט ארזא נאך
איבער 7ו ר״דען װענעז די פיהרעד׳פאםט
אין דער א־ד״שער ארנייטער און טרייד
ױנ־אן נאװענוננ ,װי אױך װענעז די
אידיעע טרײד יוניאן םאםע .נאר װענען
דעם באריכות נעסםטען כיאל.

יטבת אװענט■ האבען די נ^סטאנער
טיטגלידער םון אונזער אינטערנײש^ונאל
אויף א װירדיגען אופן געפײערט דעם
אינטערנאציאנאיעז ארבײטער ױם־טוב,
אויף א גדויסעז און פראכטםויען ק*נ-
צערם־םיםיננ איז שעהנעם סױױק האל
אונזערע ב^וסם^נמר
איז באסטאז.
ב^יעס האלטען אבעד נישט בלויז פון
ױם־טוב ,נ$ד אויך םון עדב מם*םוב.
די פרעסערס אין באסםאן ה^ובען
שױן א חזקה םון פילע יאהדעז שבת םאר
דעם ערשםען םאי צד פראװען א שםי־
קעי שסחה צװישעז אײגענע .אן אויס״
נאם װערם בלויז געמאכט םים ^גום
באיס״ םון די אנדערזג יאקאי:ס .װער
עס איז אײנטאל געוועז בײ די פדעסערס
אויף א שםחה׳לע ,דער װעט שוין אײנ־
מאל םדײעז צו זײז א ״נום באי״! צד
ליב דעם צו שכמנד םון אמזזגד  n r r rא ק
איצטיגען סאמענם ,תאבען די פרעסצרט
פאראײניגט דאם אננענעד«םע םים׳ן נוןר
ליכעז ,איז םאר דער הוייאגסע ,אןיוי א
שעהנעם םיטיננ םון לאקאל  12האבעז די
פרעסערס באשפראפעז דעם צושטאנד פון
*
אונזער ױניאז.
דיזען <« ,פטו האבעז מיר ססתםא~צו
פארראנקען אונזער וױיס־פרעזידענט,
ברודער םאקס אםדור ,וועלכער טוט איצט
אין באסםאז זעהר נוצלימן ארבײט ,און
װעלכער האם אנב אויף  u r nםיטינג
געהאיטעז א םײסטערהאםטע ארגאניזא״
ציאנס רעדע ,םוז װעלכער איך וױל בלויז
איבערגעבעז אונזערש לעזער אײז זעהר
כאראקטעריסטישעז פארפאל :אויוי א1
ארנאניזאציאנס־מיטיננ ,האם דער טשעד־
מען נעבעטעז א ליגקען ברודער ער זאל
דערצעהלע 1א געװיסען םאקם פון זײן
שאפ .דעד לינקער ברודער האם זיך
אנטזאנט דאס צו ט אן אויס םורא צו
םארלירעז דעם דזשאב !  ! Jברודער אכד
דור האט איהם דארוין״ .נ^וגטםערט:
װען איהר װעט שםיםען םאר א תאםױ
ניסטישעז טיקעט וועט אײער באלעבאם
אייך ני שס אווצקשילען םוז דזשאב .איר
זעהט אלזא ,םײן ליבער לינ?ער ברודער,
אז צו זײן א גוטער טרײער ױניאן םאן
איז א סך א גרעסערע רעװאלוציאנצרע
םהאט ,װי צו שיסען יןאםוגיםםיעע
םראזעז.
אויסער ברודער דעםביצער ,פון נױ
יארקער ■רא»אגאנדע בױרא בײ אונזעו
אינטערנײשאנאל ,האט צוױשען אגרערע
געהאלטען א זעחר אינטערעסאנםע רעדע
דער ביזנעס אײדז שענט ברודער ■אזצז.
די םאי פײערמג איז םארגעסומזןן
אין גרויסען און שעחנעם םיניק האל.
װאס איז געװען איכערנעאאקט םיט
קלאול און דרעם םאכער און זײערע
םריעד ,װעלכע זײנען געקוםעז זיך סא״
לידאריזירען םים׳ן  isnriioארבײםער
ללאם םוז גאר דער ווצלם ,כדי צו פרא״
טעסםירעז געגען איםאעריאליזם און
 %םא•
קריג און דעם׳ אוםגערעכמעז האפ
ליסטישען סיסטעם.
דער טשערםאן םון םיטינג ,וױים־
פרעזידענט ם .א םתר ,וחורם םארנעיי
שטעלט םוז ביזנעם א ײ ח ש ענ ם גרודעו
פאזען.
ברוחנר אמדור שטעלם םים רעכט
די באסםאנער כמד םײערומ אלם צייכען
פוז ■ראסעסם געגען די אוםנערעכםיג*
קײט םון דעם סאייםאליסםי שען >ןאודמ
בנוגע סאמא *  pװאנזעם' #וועמנם סײם
ער חאם באל^כמעם * ח א נלזנגצענדער
און םעסאעראםענטםויער רעחגי
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מ*ט א מ ע ג ע ו ל ך א א ט
די  m in m n ir wאונ ״י תי
וי מ « ,\i v i t v wין im n u n p o n
־ ®ון  tחעלץ.
סיס*ניק האו ,איז  m m mת>*>'
ספראצין פון ס תיו דו «י «נ ס מ חי ד
קיימען «ון גרױס> ?ורפומי׳נ יון ׳ור• יו מ סון דעם אדנײטער ריגנ ,אויסרד
זיחוננס  |9uwi» s «inםון ^# W « tm mוגױג אין וײן נאריססער  n rגא•
ארנייסעדסססמ *ין אגמריקי״ די מי•  \nסיך עימטײן  :״םיר ,חגר ארנײ־
 yan* nיוידינרסננמן |poeo׳  D«nטער ו ע; ,װעילען חעיםעז כדט אוגזער
האנען * M3 iwupnPOM o n !Pomibmoנאנ*ען כוח דער קאנסטחסטױוער אױ
 mכ־ט עפיריכע מ חנ תינ יאחר ז ד נײטער נאװעגונג ,דאס חײסט ,די אי״
ריש פיר»װײפעלס ,ססחענסיג  tutד»ר
טרײד ױניאנס װעיכ* רזערען אג*
 ,iv in rזײנען «י»ם אויף  mגתיס׳נן נעפיהרט פון די דגטאגס!״
או#ן  ripe «1תססנססריחון זייער
®יױ וױיטער איז גאך געגאנגען דער
איינענע אנטװיקמננ «ון די נןזזןי׳ ניו איצטיגער •רעזידעגט סון חנם אר־
מטסטי־נע און הולסורעין אױםטוױננען ,נײטער רינג ,און אײגער פון די בא־
װאס וייג׳וז  ipbuppiנעװאחח סיט דײטענדסטע פיהרער םון דער איױמער
 i״ pipא " pjpjנוחות.
יפול נאװעגונג און קוגטור טוער אין
די  i n no o n nםיהתר׳טאסט חום ארכײטער ריגג ,פײגערמאן ,װעי־
ויאלטען מיט זינעחןייט אױך נעװאר כער האט־ אױסגעדריקם דאם מםימ^
 mדי ײױפסערסזאכמײט אין די  *m eפון א^ע דעיעגעאטען ,ז^נענדיג  :״םיר,
יאמענטען פון די  p?moMp poomדער׳ארכײטער ריגג׳ זיינען דער רוײ
םעיקער .אנער ניט נאר די  ,o n nטער קרײץ פון דער אדבייטער נאװעגוגג.
נאר nר סוזיקאריטער פראנראס פוז אונזער חוכ און םי^יכט איז צו הע^פען
 o nארנײטפר ריגג ארמםטער ,ותי־ חײיען די װאונחגן םון דער איצטיגער
כער איז אלס גאנפער אײנער  fieדי קראגחהײט .אבער אין מאםעגט םון
סיי׳ m ipinn p 1נתגטמזנס > י ו ת ס געפאהר ,װען עם דר^העט אײגע פון די
ארנײטער ארדען — איז אויסתפיוורט גרעסטע ױגיאגס ,די אינטעמעשאנע^
נעװארען אויף א תערליכען און מעוזנעש >ײדיס ;ארטענט װאירקערס ױניאז ,םאר״
אופן ,מ*ט  i nחילוי םון די  ipp'pפון דכטעט צו װערען דורך דער םאררעטע״
די ארנייטער רי;ג טולןן פון גאמ  w nטעטיגקײט פון די קאםוניססען,
אחייא .און ווען פילע פון די אנפיזד װעיען סיר נעםען דעם שװערד אין
 n ; nפריינט האנ?ן זיר פוגפימרם *ום חאגט און העיפען םאדטײדינען די אי־
נעזאנג פון ריזען אינגסטע םיםנליתר ד״שע ארכײטער ארנאגיזאציע געגען
אק nר ארבײםער רי;ג מיפפזזח ,האט איהרע סאמוניסטי^ע צושטערער!״
פאר זיי זי מר מ׳פ»־אלט א ליכטיגער
דער אינהאילט פון דיזע רעדעט האט
חאפנוננס ׳שטראור פאר׳ז אפנײנתו זיך אזױ אפט וױחורהאיט ,װי אפט עם
ריננ׳ם /ו מנ ם ם .װייל נראך אי»ט ,איז נאר דערצו געגעבען געװארען א
ווען אלפס ארום  o nארנײטער ריננ ג^עגעגהײם .פריעט כאנין ,אײנער
איז נאזאמט ווענמן זײן  >mפולינ  mפון די אײנפלוסרײכסטצ פיהרער אין
פארנאטפנער איםיגראציע ,איז ויין ארבײםער רינג צװי׳טען דעם אינגערען
ודינפינפ חאפנינג די ראדיפאיפ אידייפמ עיעטענט ,חאס םים זתד זעיכער ענם״
ױ«נט איז אםעריסא .און וחמ די ח ד מײדענקײט װי װײנבעמ און םײנצרמאן
לפגאםען האנען זיך גלייך גײ ?. *pip i nיך ארױסגעזאגט םאר דעם ארנײטער
י מי mנוגג סון ת ר ארבייםער ריגנ רימ סאילידאריטעט סיט דער טרײד יד
קאנוועגמאן נאנענענט טיט די נייסען גיאן כאװעגוננ ,און אין חאנקרעטען פא^
און נפפיחלען פון  npumױננ» פיג״ סיט דער אינטערנעמאנעי געגען חום
 ,i nאיז די טורא סאר * mופונפט צדפטערענדען קאםוניסטימען כוייגא־
םאל׳פטענדינ TMB׳ .in:iMiitאן ארנא• ניזם .און יעדעס םא> װעז די פיח־
ניזאיי* ,וועימ  in s ” e ippאיח ת חנחפאםם חאט אננעזאגט דעם קאםוי
איינעגע יטים םונים אויוי «ז» הער־ געגען האםוגיזם אין דעם אינטערעם םיז
ייך שעהנעם אוםן םיט אײנענע כוחיוז ,דצר טרײד ױניאן באווענונג ,איז דער
דאחי ניט מוןא חאכפן םאר  •« i nהא^ םארהייכט ג^װאחנז םיט אפלא־
קונםם.
דיסמענטעז םצד דער נאנצער דעיעגא־
תןנוועויוןן(,

די ״מרידענס״ קלי ת ע
א ױסגע >אם שט

 i nער׳שטער םאנ פון 1י ארנייטער
1יננ םאתזאנ1לונגען איז געומז i n
וויכטינסטע  1םא  i n 1אי 1״פע  1א 1ביי־
«  ijבאוחננוננ ,וױי>  ivאיו געווען נע־
װערםעם » o nומםאנ  1םון 1י אי 1ישע
 io״  iױגיאנס איז  o nאיזוסינען םא־
ניענט.
 o :n ’t»nזינםאז און  in n oםי•
יער in w m o ^ o n p » o i n ,סון גױ
יארקער מ׳פאינט באאײ םון  i nאטאי־
נאם״םער ,האבען גפגפנפן  o nטאז
 .i n nזינםאן׳ס נאגמסוננ זיאנען לי
לעזער נאנענענט אין  a nתצםען נוםעי
,נ ^כםיגס ײט״ .סי 1װילען נלויז אונ•
זענע פאםוניםטען םו־ײםםען» ,ז ניט
בילויז האט זינםאן אננעםיח 1ם ױ אםא־
 ppנענען 1י קאסוגיסםען אױוי i n
א1כײםע 1ױננ  ,tMPJDUMPנא 1אױך
איע .אנ  n nבאג 1יםזן  1םון  i nאו-
כײנת 1באווענוע חאכען אין n n n
באג1יסוננקז איז נ אנ מז באטאנט 1י
1איע סון 1י פאםוניםםעז ,אח חאבעז
זײע 1עעײיכפייט אין  mאי 1ימע 1או״
 o״  ipoנאווענונג אוכטע1נע׳ןזט1אכען
םים 1י דונפעלטםע םארבען.
 ip o 'inאיו די װיכסיגק״ט פון 1י
םא  1האנמונגןן און פון  o nגייםט יואט
האם  etnvnviאויא  i nארבײטער 1יננ
קאנומנשאן נים נלויז  |'Mויגסאן׳ס
 inMםייע 1׳ס אמריסעז *יי  o n 3קא־
םוניזם .פיל װיכטינע 1איז  m eאונז
 i nםאקם ,יואט די באפאגטסטע פיח־
 i nסון  o nאמײםעו• וײנ^ װי i n

ניימעותחלנמו־  ,iMQivreס1ײנ 1י.
זױינגיר^ אח  i nנידאייטינעוי mro־
סאן ,סױיגר פײניט־מאן ,האבען אין
זײ» I'm ivmup 1רי באנוײםוננין סון

די טו־ייד .י מיין n r ' t |'M in n 'i
ירירטסי ײ , i n orovnw A n nאי־
iMmjfI
Dm f JW'DIpP •rDII'J'J
 pH i nמ י wוסוניסםי^חנר ו א רני ר
 ra wוו רני ^  nMויד  tn w tv iאלס
 fsius'imןװ ווץלסען דזגר איריעער
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סאמי פים

ציע.
פון דער םיהרער״
' דיזע
שאםט און כאגײסםצרטע ^ טי םונ ג םון
די דעיענאםמז איז נעװען א וואונדער־
כארע דעמאנסטראציע נמגען חאמוניזם
און א פארדינםער פאטש איז פנים דעד
״אוםפארט ײאי^" פרידענס קיליקע.
םילר עפ״שטײז ,דער רעדאקםאר םון
״פדײחײט״׳ װעיכער באפוצט זײן ציײ
טונג םאג־טעג>יך םיט א בטמעז עפיאד
םןז געגגסטערס ,םוסרים ,פראװאקאטא״
רען ,םאררעטער ,און אלעס װאס אין
קארט שטעהט ,איז עחפינעז םאר דער
ארבײטער רינג סאנווענעאן אזוי נע־
באכדיג ,אזוי אײדע^ און אזוי םײן,
און האט אפע^ירט צו די זעיבע מנג־
סטערס ,סוסרים און פראװאקאטארעז
פאר יױפר צו די קאסוניםטישע םינדער־
ח״ט אין דעם ארבײטער ריננ ,אז עס
איז באסת נעװען א רחםנות אויןי דעם
דאזיגעז עפראך־זזע?ד םון פראװאסאציע
און גענגסטעריזם ,וועיכער האט זיך גע•
םוזט סיט אילע כוחות צװיננעז צו ער־
מײנען װי א נעכעכאל און א יעמע^קע.
נאר מערקוױרדמ ,דער זעיבער נםש
װאס איז אין זײן אײגענער פארטײ אי״
כערנאכט געװארעז םון א םינדערהײט^
א םאיאריטעם ,יגעגען דעם װײועז םון
דער מאיאריםעט םיז זײן אײגענער פאר-
םײ אויפ׳ן כילויזען ארדער םון מאס־
קװע — ,דיזע ׳פעהגע בריה ,װעילכע
חאט אויפ׳ן סםך םון דיזעז ארדעי מ*ט
דער נרעסטער ניחנרטרעכטיגקײט באו
זײטמט מ ענ ^ן ורעילכע האבען רעפדע־
זענטירט די כמהרהײט ,קומט צו אן אר-
בײטער ריננ קאנוחגנעאז און אפע>ירט
םאר די רעכםען נענעז דער םינאריטעט•
דיזער יעזואיט םון ת ר קאםוניסטיטעד
*טרײחײט״ ,וועלכער מפײם צעחן טאי
אין םאג אויף דער ״םאדאם״ דעכמל
פראטי ,דיזער נפש ,ווע^כער יאכמ טון
אונזערע ביתערילימנ םאראורםײ^נן גא-
גען דער דעמאתראטיע אזן סװיקט זיך
און פארחײ^יגט די דיקםאטור פון א
גרופע ,האם נאר די נװשרםרעכםיגא
חוציח צו תזמעז און אימיירען פאר
דעםאתראטישע רעכט אויף א סאגווענ״
שאן פון־ אדבײםער רינג .דיזעס גזד
 ,*ru nוואס תאט זיך נעשאםעז א(
אייגענע .קאסוגיסטישצ םאראל ,וואם
זוכמ r wן אנשטזננדמאן גמנשע! «ת
דאר אידישער ארבײםאוישאפט ,נדם דאד
און דימר קאסוגיסםישער נו ג ד |
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האנט אין חאנט מיטידי ױניאנם
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 mansאין  ir mנפנפגה
אןן *ו זיין נ חי ס פארײאוני^ומ

האט  mסאגחקטאר ttnneim

סטאר סאראי #צו ביצקמײיען ,צו פאר־
,יויסחון און צו באשמוצען — דיזער
נפש קוםט צו אן ארבײסצר רינג קאנ•
וואנשאן און אועיירט צו דער מארא*
■מ דאםאקראטיע ,צו דער מאראל םון
ת ר סאיאךיםעט געגען דער םינארײ
נ1נט ,אחגר וױ עם האט גאר געטאן זײן
גי מ ר םרײנד ,ילעוױן ,כארופענדיג זיד
אױוי דעם גײםט און דער דעםאסראטיע
פון די ״דעקראדײשאן אװ אינדעפענד־
ענס 1״

דיזע שמירער םון דער ״סרײהײט״
ג>ויג*ז ,אז זײ ?ענען די ארבײטער בא״
װצטנג ,װע>כע שטיםט ניט אײן מיט
זײ ,באהאנײען כײט זײער יואמוניםטי־
שער גענגסטער כיאראי ,און נאכדעם
אפע*ירען צו דער זעיבער ארב יטער־
שאםט ,אז די סאציאייסטען םון דעם
ארבײטער רינג זאיען זײ באהאנדיען
םים דער ם^ויאד פון אפתיער דעכי^־
קראטיע.
די םיהרער פון דעם ארבײטער רינג
ח^בעה דעריבער ,ידט רעכט דיזעז זינ-
דער אוים׳ן געביט פון טארעראנץ און
פשוט׳ער מעדטליכקײם בעגעבען איבער
די חענט םאר זײער חוצפה׳דיגען אפע־
*ירען צו דער כיאראר םון דעטאקראטיע.
אזעילכע נפיטות טוזען באהאנדעיט װע־
רען *ויט נ^ך זײערע פארדינסטען.

די זעלבע בהמה
אויםין' באגקעט םון דער ארבײטער
רינג קאנװעניטאן איז אנװעזענד נעװען
דער באלאנםער פאיקס טריבוץ ,םרײנד
װ*אדעס םון ״םארװערטס׳ /און הנם
אויף דיזען באנסעט האבעז נ^ר באקױ
מען װערטער ארבײטער ריננ טוער ,האט
םען װ*אדעק׳ן ׳ אויפ׳ן װייען םון פאלס,
געפאכט אן אויפנאהם .און װאס איז
דער װאונדער^׳ קען זיך דעז יעמאנד
פארגינען אױסצול#זען א געלעגענהײט
און ניט.הערען װיאדעק׳ן רײדען  Vװלא״
װלאדעס אים‘
 p nרעדט דאך ניט.
פראװיוירט ,װיאדעק *טיט  pcזיך ארויס
די שעחנסטע פערל אין זײער יטעהנסטען
ג*אנץ און צויבער פראבט.
און אין דער שט^יונג םון דיזער
שעהנער ,עגטשלאסענער סא^ידאריטעט,
מיט וועלכער עס איז געװען באזעלט די
גאנצע דעלענאציע ,איז װיאדעק נעװען
אויםגעלײגט פער װי אלע טאל און װיא־
 pjrrםארשטעהט װי און װי אזוי צו
רײדען ,און צו יעדער גערענענהײם האם
עד שוין זײן ספעציעל צוגעפאסטען
םארם .און דאס םאי האט ער דער־
צעהלט א מעשה׳לע ,װעיכע האם גע־
זאלט דעם עוים ערקלערען דעם חילוס
צזוישען דיר ״איגיציאטױו קאכדטע״ םון
 10ארבײטער רינג ברענטיטעס ,אוץ דער
ארבײטער רינג ״שלום קאטיטע״ װעי־
כע זײנען געקומען צו דיזער קאנװענ־
שאן .און װלאדעק דערצעהלט אויף
זײן אײנענטיםליכען אופן :
*געזעסעז א פאסא-זשיר א'ז טרײ^
און םאהרענדיג ,דודך דעם םענסטער,
גאטראכט די נרויסע׳ רײכע אמעריקא-
נער פרעיריס .פלוצלוננ האט זיך די
טרײן אפגעשטעלט איז פיטעז װעג .אויס
נײגעריגקײט ה*ט ער א פרענ געטאן
דעם ?אנדוקטאר ,װאס איז דער סעהר,
װארום חאט זיך די טרײז אפגעשטערט {'
ענטםערט איהם דער קאנדוקטאר,
— א בהטה האט זיך נעשטעלש אויף
די רעלסען.
עטליכע מינוט יטפעטער שטעלט זיך
די מריין װידער אפ ,און אויף *1ער זעיד
בער םראגע ,באקוםט דער  Aסאזשיר
וױיטער דעם זעלבען ענטםער — א
בהמח אוים׳ז װענ .און אזוי צום דריטען
םא* ,און צום פינםטעז םאר ,און צום
צעהנטעז םאל .און אלע מאל איז דער
ענטםער  :א בהםה אויפ׳ן טרעק.
בעת דער פאסאזשיר האט דערגרײכט
זײן ציל און םארלאזט די טרײז ,האט

.ניז ט א נרויסע 1יאלד.י *ס איז די זא*״
נע בהםח.״
יע o ,״  oy ,in 'io n yאיז די זעל•
נע נחםח- .
אועײטפר  1י « איניפיאטיױ יאוסיט^
ארבי'סע 1ױגנ טיום קאםיםע» ,ס איז
די זעינע בחםח.
 oimooim״ pip »p 'mפאםיטע ,סא•
ריערס 1P3M0P1MPP ,yo'OMP oiPp
מלום ראםיטע — ,יע ,םייערע ,in 'i3
 o«iאיז ריזעלנע נהטח.
1י טר״ 1ױניאניסטי׳ןע ״איינינקייט״,
די ,םרײח״ם״, m ,חאםער״m ,
רעילי װפירימר״ יע o ,״ ,in n o n y
ראם איז 1י זפיבע נהמח.
טר״ 1יידאן  ?vmP” Pinyלי^

 mפ« װטס
יפעס און
;נ ם ע סינ ע ם עסינסייס

ו׳ילוס  tilי י י • 1
 ppiip o n (oip>piPדזשער בר .דזשולױס האכטאן ,אדרעסירען
ביורא .ער חאט
דעם פארום.
 ipo 'Pipo ipih noא 1יםהיע1וננם־ »*1
םיט דער זעלכער ענערגיע ארבײטען
ניי ט ארן  iPO'in dpiנ1צ?ז o«ii ,מען
 | Poi»niP lioipi «n»iםאר י ' מאס״ו אױך די סעק^אז ^מאניזאציאנס־קאמײ
און  ip iי תי א mb p im popep n - •1טעס םרן די םארשידענע לאסאלען ,װ*ם
תמם  i״  m ip :״ « lie ip m iw opo ” ^Pהאלטען אפ סיטינגען אין אלע טײלען
 i n ' i o nג אניין״ טאזער ,!*iipd u ,פון גרויס גױ ־יארל ,איכער װעלכע עס
ווערט נענוי כאריכטעט אויף אן אנדער
 ,!*raipinpיע 1ױנזאן ,” DPnpo ,או
ארט אין דער צײטוגג.
שטערן.
אלע סעפטענס טוזען זײז טעטבערס
אין יערפז םאתם כאטײלינען זי ר
עםליכע ה 1נ 1ערט  IPPiPoא lit | 1טאנ םון די עקזעלוטיװס .דיזע קעפטענס
סוזעז יעדען טאנ ,זיבען אזײגער <וינ־
זי טא :װאחםט 1י .oo«pinpnip
הימעגרע ײאר »miP3PJ ppii־ •pipdדערפריה ,זײן אין די ארגאגיזאציאנס־
איבערנעהמעז זײער
העדלװארטערס און
־־■

*ft
t

.

דער ױנײםע imoippo • mp 1פאונטיל,
1י םא  1א״נינםע  ,o n i ,pim>pאון םןר
1יערס רזמאינם באא װ ,יע ,ם ײנ ע-יי מ
ברי 1ע ,1עס איז די זעיבע בהםח.

לא?אא m׳ םון וועלכען װײם־פרע־
יאה־ אטתר גאלדין ,עני ניא־־טוױי ,בױדטא
זירענם גרינבערנ איז דארם
םאר םאר״ םרייער ,בעסי לױױי ,רעיא קיײן ,באר־
רען סעהרעטער־םענעדזשער און
בארא טשיסלי ,סעי*יא עלאף ,ליליען
געםט איצט צײטװײליג ברודער
באראף׳ס רוטה .יי; א עפשטײן ,בעי׳א גרײ ,זשעגי
פלאץ ,האט אוױ* .די לעצטע ברענטש
אפנע־ םינחאס ,דטעני קאיםאן ׳ סאפיע גרא־
םיטיננען װאם דער לאקאל האם
קאף.
האלסען: ,אמיגירט תאנדיראטען םאר
פאי עה?ע?וטױו באארד פון די בעטה־
באצאהלטע און ניט באצאהיטע
בעאמ־ ראובס )יטלאױ טא:ט"ען( :םײיפ טאנע־
טע׳ און ערװעהלט
קאמיטע .אן אבדזשעסשאן און לא׳ טאריס נרינבעיג ,סעם גײטס ,הײ־
עלעי*’׳&אן
מאן םייגענבױם.
אײב עמיץ םון די לאקאל  91מיט־
פאר ברוקלין  :מערי יענקעוױטש,
נלידער האט אירגענר װעלכע אכדזשעה־ םאריס קעסס,
שאן קענען אירגעגד װעיכען קאנדידאט
םאר בראנזװיר  :דדטעק סםראטא,
סאר אן אםט׳ איז ער געבעטען צו הוםען םילי סאװלינסחי ,סעיא מיטלין ,סערא
זײן אבדזשעקשאן מאכען צו דער אב־ פלאט<ופסקי ,אײדא קרענזעל ,בעסי
דזשעידטאז חאמיטע .רי קאמיט^ װעט באטװיניק ,אידע טאטשאװער ,עע א
םיטען דינסטאג ,דעם  17טען מא.י ׳  6דריבינסקי.
אזײגעי שארף ,אין דעם אםיס םון רער
טשי^די־ענס דרעס מאכער ױניאן7 ,
איסם  5ו ט ע סטריט.
פילאדעלםיעד ־דדעס מאכעד
אלע קאנרידאטען םװען ברעגגען
מיט האבען שעהנע אונטערנעםונג
זין די ױניאן ביכלעך ®אר עסזאטינײ־
שאן און קוםען  PKצײמ .די ^יעניגע
דעי ערשטער \רבייעארם״ םאנץ םון
סאנדיראםען װעלכע ווע*ען ניט ערשײ־
נען אין צײט און <נין דעם זעלבען טאג ,די ״סאשעי און ‘ רעסריאײשאנעל סויר־
װי עס איז אויבען אגגעגעבען געװארען ?ץל״ םון די םילאדעלםיער וויײסט און
דרעסטאכער ױניאן ,לאקאל  ,50א .ל.
װעלען ניט זײן אוים׳ן באיאס.
נ .־װ .י .׳ װעלכער איז דורכגעםיהרט נע־
די פאמענדע האנדידאטען זײנען נא
םינירט געװארען םאר די פאיגענדע עם־ װאיען לעצטע-ן שבת אװענט ,דעם 1טען
מאי ,אי! :עווען אן ערמוטיגענדער ער־
טער :
מענעדזיטער־סעהרעטאר  :הערי גרינ־ םאלג.
דצר דזשירארר טאנץ זאל ־םון דעם
נערג.
פאי ביזנעס אײדזשענטס  :מאריס םטױוען דזשירארר האטעל איז ג^ווען
כערקאוױץ ,םאריס םיראםא KMn ,קלײן ,אגנעםילט םון מיטגלידער םון דיזער אר־
גאניזאציע און םון אנדערע םילאדעל־
ױסױ פי׳אטקין.
םיער ױניאנס און זײערע םרײנד .אין
פאר איטאליענישע ביזנעם א ײ
פארלויף םיז אװ?נד איז טערװירט גע־
דדפענט  :פעטער ל .סאזי.
םאר עלזעקוטױר באארד םעםבערס װאיען א בופעט סאפער אין דעם שעה־
םאר די טשילדרענס הויז דרעסםאכער נעם עס צימער םון האטעי .נאך םאפער
אין נױ יארק :עגנא *אנגער ,אסתר האט מען װידער אנגעפאננען טאנצען,
םםיץ ,איזיראר הױרשמגרג ,הערי ביום ,און אויסער די נעװעהנליכע ״סאשעל״
__
^ _ _____ ___
טענץ ,האלען זץ־ אלע אנװעזענדע בא־
טײליגט איז אייגיגע פאלקס טענ״ו.
תאזא׳ס אריןעסטער האט נעשפילט די
מוזיס פאר די טענצער.
די סאמיטע װעלכע האט דיזען אװענט
ארענזשירט איז באשטאגען םון א .רא־
זענםעלד ,טשערמאן ; םאםי דײםאגד,
סעקרעטארין ,איװא סאליצקי ,רעבעקא
האסלזנן ,אננא לעװיט און רעבעקא
2םע עװענױ .נױ יןןרק,
|2118
שװארץ.
פדג^עםײו לעחײ .3-2-1-3800

ארבײטער רינג גרינדעט א
בדוקװאוד םקאלערשי8
דער ארבי*םע1 1ינג האם אויף ?ײן
קאנײע;״;.אן אין קלױויאנד לע*םע ײאך,
באיעי־אסען צו נ1ינרעז א םאי 1לאנ^ון
סקאיעױשיפ צו  oyiנמפ ײאוי uro” om
קאלעחש .זײ האבעו אייד ,IVDifPPfti
אז 1י נייע עסזעסוטיװ זאל inD onnee
א־הד םינאנציעלע * n ’opי ״■ײאני1
ױטה״ ,״לײבא K 1״ r t i״1 ,י נאציאנאלן
אי־נ״טער םאנאסלינע אויסגאבע ,און *ו
 i nםאנױםים ססוי .דייר  o nחאט
 i nנרויםן * 1רבייטער 1יננ im v
װידער  o in o w n o nזײז נתיסזן איר
טערעם אין דער m)''om i »j» p' ivom־
נאװענוננ.
1י םיהתר סוז דיזען םעכסיגען פר־
בייםער  im yהאבען אײננעזעזזןDtp ,
אויב עי װיל באמח װאססען און סאכקן
פראנרעם ,וועט  | Pomi ipםאכען אן
אפ־י צו  ip iױגענט \* ,די  mP'pפון
אונזערע  pp'i'Mאיכ«1אנטען וועיכע
־אזעו דיזען  ipumאויפנעבויט .בזײ *ר
צוציהעז דיזען ױננען  i nצו 1י איחד
אי־עז םאר װעלכע  i nארבייםער 1ינג
טטעהט ,װעט * ipt'iפיי  iptm lנע•
נ־אנט װערען אין ענגלימ און אויוי אן
אדעריהאנ?ר באזים ip o n n .םאר־
א:-טערעפ1-עז זײ זיך פער און םע 1םים
1י םרןוביעפען םון  ipj»P'1po* i nאד
בייטער נאווענוננ און אס בעסםען קענען
ז״ דאס םא 1ײיר  t״  prep ipאח
אגטייל איז 1י  pjpi'pmoאסטױויםעםען
וועיכ?  ipo''Oi» nב«װ?נונג האט *PJJO

הארלעם P383
mק»םערם

םאננען.
סאניא ם .קאהן m o n p p o ,םון אוג־
זעד עדױה״טאנא?  ,oppoomenהאם

»oi'op n 1י סאנווענשאן אין נאםפן פון
 ipiברו?װאור  PtipPopאח חאס ■pi
סא '  1לאנראן
*ז
מאכט * o nארשלאנ* ,
ססאיערשיפ זאיל  mPii on:'Uppאין
אנערקענוננ םון זײנ פלײםטוננען ניט
:אר םאר  ip iסאציאליסםישער פ»01ײ
און  oi« o n״  ipoוײנ^ נא  1אויך me
דער טרײ 1ױניאן באןחעומ אלם jm w
ipo''oi« a n no « i?pbp pt'i
1יננ איז א נאצץ  po'Ptowסנסוױפיונג
אן ארנאניזאאי? סון ?Pii ,emo (Ptn־
כע איז  oprtrn:piאױוי  o nבאזיס סין
םאצי«ל?ר סילאזאp's, 1א1ןי נאטירליו
זיין נײנ^ינ 1װ  ipj'« pjסא  1זיד o n
ױננען  mםיט זײנ? CM ,iPPen'M
 ip iהאםנונג ip«? o n ,א״נפלוס opn
אויו  i n n״pe ipoiu n n : v 'i iPO
 ipiארבײם? 1נאוועגוננ.
»י
. 1

כרענםש 431 :־־* 3מע עװ ,ג ר
טעלעפין לעקםינגפאן 8066
רי ארבײטער באגק םאר׳ן ארבײפמר

אלע בענקיננ אמעראציעס

םאני אידערס ,קרעדיפדבריװ ,דרע*&זם,
שי£ס־קארםעז׳ נפ*ארי •אבליק ,ס״וי־
דע8אזים װאל*ס
|
אגגע׳ילאסען ו$ן דער

 6941אטלאנטיק עװענמ ,בתקלץ.ו
1ברענטשעם 182 :גדײחצס עוז; ,ברוקלין.

חאיםען אי־םער אץ חויז ןן DpHIl

פ ר ע ם ע ר ס פון ס מו ס ס

א ג ױ רז ל םו ד
אי די ש ע
די
) ב א ר אן הי ר ש ( ם א ס ײ ע טי
 1, .ל — P I
HW W M r

n»uro*m
\§

*ife

»eopmas40נם «99«pmp m ». .

•יי•,׳^’,נ£ציג;מ••%״״l

'.־

mne

יצ־
ח ד א דג רי ע
דען װיכאיגצן זןקאנאםי־
שען און •אלי»י#עז loip״

דצר #רב .ריגג *יו חנד *ip־
»ור צצג»ער אין ח ד אידי־
שער ®רבײיחר בצװעגוגג.

דער ארבײטער ריננ איז דער אײנציגער אידי־
שער אררען ,ױאס האט אן אײנענעם םאניטאר־
ױם פאר דינע קאנםאמסטיװ טיטנלידער.
םעםבערם ווערען מרײנגעױםען אין עלטער סון  18בח
 46י#הר.
א 1ינ איוײ זײס נ או נים  p'pסיםנ>5י ,1שציסם ויך >לייר אן I

גאר יויסקיג®•? ײד ײצנדצז:

CIRCLE
I
M
THE
W
0RK1V
EASTBROADWAY, NEWYORK,K Y.
—

—י —י

V

w

4W A M M P

175

ױני  8ו ש ס ס מ פ ס ל
מיר װענדעז זיך צו אלע מיטנלירער פון דער ארנאנידר״
טעד ארבײטערשאםט צו קויפען שיך װעלכצ האבען דעם
שטעמפעא םון אונזער ױניאן אוץי דעם זויל ,אינװײניג־
סםער זויל ,אדער אױף דעם לײנינג פיז שוך .מיר בעטען
אײר נים צו ?ויםעז שי ה סיידעז איהר זעהט אט דעם
ױניאז שטעםפעל םיט אײערע אײגענע אוינען^

ױניאז
װארקערס
שוה
און
בוט
אןיליאײטעד סיםו דעי אמע־יקאן פעדערײשאן אװ לײנןי
 246םאםער סטריט ,ב^סםאן ,םאסם.

םיר מ * ען אײך איחר זאל* •וויםפונײמן
דיזען «דװער»ײזםענ• וױן בצחאלמעז בײ
װ״ל איחר װצ» איוי
• ײד י י ן
״
דארוען חאבען

טשארלם ל בעיז

האלים לאװלי

גענעראל סעקרעטא—ט-עז׳•

גענעראל־ירעזידענט
7
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דאלאר וועכענטייי

איהר קענט םערדינעז מ,ץ  soביז

ב ײ דער  32סער ס ם רי ^  um iם*וור.

םיר ת«בען אויפגמיקסמ ע?ס*רא
סיוניוסורי װײער ברעמלצך *ו •רעסזנז
וח^וועם■ ,לאע און בעלױוײע .גויר חא״
בען י ו י ו די בעסמע סטיסערס אין םאר״
 ^;jrpn• MfPסםזים סיט א גאראגהין
ױי ך •ינקיגג D3w*o.
םיר *אדען אײן אלע ורעסערס ,חנייי״
נציס  liftבאסעס צו קוםען זעחן די נײע
םאחנלס ■ון די װײעד בחנפלצד י ו |
®ייםצרס .ילצ ז״נעו װילקןםצוי

מיט שעל .דע-ױינינג םר,רהל

יון םצלם® ,רויעז ,םיםעס און סינדער הלײרער און *ײדים ®אר נארםענםט.
 •1וױםשעי םמוחל •אר חנזיעיננ רערנ»ז »ו םאמז אזןנמרנ^ גרײדינס דרײייגג «ו«
םוםס ,דרקסע^ ם*ר «#ר נארסאגסס און׳ מאג׳ם אליירער.
»י»א1

מנרינדעט איבער  5Gיאהר.
רי ססול האם עררייכם

 5״ pיױחףנז i ,״.nmutrtitpi pddpo ,tpopoo'o p
 aאורס *  rדער םינדמל מנײיניננ םקײ םײגם • באלרינא
 r>romאוו נונת װיידזשעס.
« גמת יראםעםיאן פאר פענער און  ,\rrrnאח tv

איז זעחר *ייכט ױד אויפצואעתצז.

ד י א מ ן ױ ס ע ז פ מ ע א ו.,
װ ע ל װ ע פ םר שסכ ארו{

ניזתרצחנ יצסאנא ווצם נענאנעו וחניזנו איו אײ*ר אײנענאי
שודאױ .אוס איחי ואלם אלעס .mfosnvb
ד• גאדעטננאו ײר״ן אויסיערנעו  vtוײנ$ן ז»חר לײכט^
וױר »ײנעז רי אלסססצ משיאז  rntsogpאיו אנמריהא rm
ודי ייראױאצו םעשיאנם אוז שנײדוז אליײיי Mi'won

טאנ אוז אווענם סיאסעז.

מ ם פ אנ
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ןאחפא־ײאפט ,סאגסאנ ,סיםװײ אח •רײסאנ.

• ר י י א חוםאנםטרײע^ז אין אונזער םמוח^

ע ו ו ,.נ װ י א ר ש
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זעי.נע בהםה״.
נוודע ,pnK su -,מי  1װ״םען עס.
עכ א׳ז די זעלנע בהםה !

*■ י

איצט געפינען זיר פיער גרעסעיע יטע־
פער אין סטרײה און מוזען געפיקעט װע־
רען .דאס פיקעטען װערט אױך צוגע־
גרײט און ארגאגיזירט פון דעי איגא־
ניזאציאגם־קאטיטע.
סארסײ■.0BO
די סאמיטע םון זעקס :נינפא ,װא־
יתל• ןייעארד
8841
כילעװסלי ,קאפלאן ,קוירצמאן ,בעינ־
סקול •אר דעזיי•
שטײן און שםילמאז — זײנעז איצט בא־
 >■ ..נימ׳ קוופיננ און ■—- w-יא
שעפטיגם םיט א נײעם וױכטיגען ארגא-
ניזאציאנס־פלאן םון ארגאגיזירען אײ;־ ^ײדינג «ין «לע ®אבזח •ון ליידי^ ס M
צעלנע בילדינגס און קלאוק און דרעס •י>*לירעגס און ואר גירסצגפס •ftnyvp
מצרען גדיני#חנן *ו םצסיגן •רײונן
דיםטריקטעז.
רי סקול ייז ןוןן  rxu mייחר
נ לי ה ש ט ײ נ׳ ס ד ע ד ^ ד נ ג ? p o
 265גרעגד ס מ ײ ט ,גװ יןןרק
־ —— כע• קריפיי און

פ עי לו ר ע ן ד ר ע ס און ט שיל ד ר ען מוו פ םיי הקר ם
ױ נ י מ ג ױי פ ז ױ צו עלעה שאן

,םרענדם אװ סאוועם k'pmi״ ,די
א״אלינע ״אידנעזקאם״ פעחלאו ,איסאי,
עמי־ישע םטרײק סאםיםעט םייק נע>ם
זא^וננען ,םאקא־װאנזעטי ביאױ קאטי־
םעס - - ,יע ,טײערע  ,in 'ioעס איז 1י

ז ו ק ס  -ל פ ש ס
a
דאס רעגולירם די סאנעגס ®ון דער y n w * njnruu
v* w 4 0 %

ארבײט פאר׳ן טאנ.

4k:

דעזייגיגג םקןהל

» 15חנסט 37טע סטריט .צױ יאךס.
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׳ מ ס ם אנ ע ר םי טינג ם אר םליכ ם ע ם
נ אנ ײ ם ס ע
א ױפ צובוי סו א ט ענ טינ ע * ו ס מ י ה מ י ע
מעםב> רס דיערעז זיך צו םיט ש פ אנ ענד ען א ע ט ע ר ע ס צו די רעטארטס פוז
אינ ט ע ר ע ס אנ ט ע ר עי א ר ם ס פון דץשענעראי4
סע ק רע ט א ר שפילםאן.
םענעדז שער ה אנ מ אן אךן ם א שק או ױטץ ,ם ענ עדז ש ע ר פונ׳ם דרעס־
דעפ א ר ט מעג ט.
* ^ןעהנעי באנײכטעדטער אמעמיײ דעפאיטטעגט .ברזדער מאשקאװיץ האט
נער מעטבער־פיטי ;:םון די דדעס־טאכער אדױסגעבראסט דעם םאקט ,אז םון די 700
םון לאקאל  22איז אןגעהאלטען געװארען ױ:יאז דרעס־׳עע«ער ,װאס נעםינעז זיך
דינסםאג אווענט ,דעם 3טען כיאי ,אין אין טרײד ,זײגען ארום  600אונטער פאל־
שטענדיגעז ױגיאךקאגמראל ,און די y r־
רעגד סקוי.
אױוי דעם סיטינג האט ברודער שייל־ ■ער ,װעיכע זײנען גאך ניט רעדזשיס־
סאז ,דער סעקרעטער םונ׳ם יאקא ,‘,אי״ טדירט און סאבאטאז^עװעז די ױניאך
נענצבען אן אינטערעסאנטען באריכט כיוז קאנדישאנס ,װערען קלענער אין צאהי
סיט יעדען טאנ און עם װעט ניט נעםען
לאקאל טעטמקײם.
דער מוגדאםענט םאר דער װידעראױפ־ לא:ג און זײ װעלען באטרעפעז :ור.
דודך םינוי װאכעז צײט האט די ױניאן
בויאונג םיז « ױניאן — ,חאט ברודער
שסילמאן אננעהויכען זײן רע 1ארט ׳ —־ אטענדעט צו איבער ? 300אמנלײנטס און
איז נעלענט געװארען דורך די חדשים יא־ האט אײנגעכיא^ן פאר די ארבײטער איז
נואר און םעברואר ,און זינט דעםאלט טוען װײדדטעס .1,266.97
דעם אידעאליזם םון די מעטנערס און
די אפיסערם פון דעד מני^ן ,די עקזעקױ
טיזו און דזשאינט באאדד און די אקטױוע ז ײעי איבעדנעבענהײט קען םען זעהן פח
מיטנאידער אלץ ,װאס נאר פעגליך ,צו דעם םאקט ,זואס די ארביי׳טער פון פייע
ברענגען די יוני#ן צו * צושטאגד װאו די שעפער ׳־>אבען בײגעשטײערט גרױסע סױ
יזני$ז ז^י! ד^בען קאנטראר איבער דער פען :עי־ט צו דער אינטערנעשאנאי.6
אט דער רעפארט איז אויפנענופען
אינדוסטריע און אין יטאפ ,און קרינען
געװאדען פון די פעפבערס פיט נאגייס־
דעם רעספעקט םון די באלעבאטים.
״דעד לאקאי פארם;$ט איצט א מעמ־ -טעױנג.
ברודער האככיאץ ,דער דזשעגעראי פע־
בערשי• םון  5טויזענט  5הונדערט םעמ‘
בערס ,און די ארגאניזאציאנס־ארבײט: ,עדזיטער ,האט איז אן אלגעמײנעם בא־
װאס די ױניאן נעפם זיך איצט אוגטער ריכט אגגעריהרט פארשײדצגע פ־אבלע־
צו טאן ׳ װעט זײז ערםאינרײך און עס מען פון דעי ױניאז און פו; דעם טדײד
װעט גיט נעסען לאנג װי דער לאקאל װעט אין אמעפ ײן .עד האט אנגעוױזען אױף
צוריקנעוױנען די גאנצע מעמבערשיא .די דעם םאר,ט׳ דאס די קאמוניסטען זײנען
צאהל נאכשלעפער פון די קאמוניסטעז איז טעהר ניט קײן פראבאעם םאד דעי יוניאן.
פון א נישטיגעז װערט און לויט אלע זײ זײ:ען ;יט חײז פאהטאר איז דע־ אינ־
סמנים צײגעז חריגעז די מעמבערם צוריה דוסטריע און האב/ןץ קײן אײנפיום ניט
דעם סואען צוטרויען צו דעי אינטעדנע־ אין די יטעפער ,און ס׳איז ניטא טעהד מיט

מ םוני ס טי ש ע פ ו ש מ ו ס מ פ ע ו
צונ ענ ען
)אלזס פון »ײ■ ( 1
די ראדילאלע אידישע עפענטרינקײט ק״ז
סע:ט ניט צו געטדויען צו די אזוי גע-
נאנטע ״קלאוקםאיעד דעפענס קאםיטע״,
װ ײל׳דאס איז אײנע פון יע:ע *טויז צו
גוט באקאנטע קאםוגיסטישע שוױנדעל
מאכערײקעס .זײ ,דאס יואפוניפטישע גע־
דנדעל פון ױניאן סקװער ,װעלכע בא־
שמוצען און פאריויםדען יעדען אדבײטער
פיהרער װאס איז פיט זײ :י ט אײנ־
פארשטאנעז ,מוזען ;עבאך אין דער
דינסטאג׳דיגער ״םדײהײט״ פןן  10טען
װעטען זיך צו רענענען און צו האבען ביז־
נעס .דער אײנצינער פראברעם פון דער
ױניאן איז איצט  :די טרױעריגע רױצה
װאס די קאםוניסטען האבען איבע־ג>יא־
זען — די סקעב־נעסטען ,װעי^כע האבעז
זיך דורך דער צײט פין דער האטוגיכטי־
יצעד געװעלטיגוננ אין דעי 'וגיאז פאר־
׳צפרײט אין אי*ע וױנקעייאך .ץ»ט די םקעב
געסטען מוזען אױפגעייינינט ױעיעז אוז
פון רעם פראבלעם כיוזען רי א־בײטעױ
איצט ערנפט א טראכט טאן אין זיך מיט
אידעאליזם א ;עם טאן אי־ם צו רײזעז.
ברודער האכניאן האט אפעי־ידט צי
אי!ע אנװעזענדע זיך אגצויצי־יכען אין ד״׳נד
ארנאגיזײ׳עאךקאכייטע.
דעד מיטיננ האט א'יך :ע־ציקט בא־
גריפונגען צו דער קאנװעגשאן פין א־בײ־
טעד ריננ ,פוץ דעד קעפ־טײקעדס אינטער־
נעשאנאל ױ:יאז אי 1אז אפייז צו גאײעי־
:אר פױער פון מאסאטיצוזעטם כטייט צו
באםרײען סאקא און װאנזעטי .דעי כי ־
טינג האט זיך געשלאסען טיט באנייסטע־
ױ:ג און ענטוזיאזם.

שאנאל.

״דער גײסט צװײטען די װאילונטירען
םאר ארגאניזאציאנס־ארבײט איז נעװאל*־
דיג :רויס .אוץ אויב אט דער גײסט און
איבערנעבענהײט װעט אנהאלטעז צווישעץ
די ט ע ט ע ע טיט^ידער ,צוױ״עען די ײא־
יוגםירעה דאן װעלען די םקעכ־שעפער אין
די סאסעז םארניכטעט װערען״.

כרודער שאילסאז האט אױך באריכ־
טעט ,א? ס׳איז געלוגגען דעם לאסאל צו
אמאגיזירעז צוריק דעם רעליף־םאנד ,און
על האט אפעלידט צו די סעמבערס ,דאס
זײ זאלעז הזןילפען דעם רעליוי-םאנה װעל־
כען די ־אזױ נערוםענע קאסוניסגחז חא־
בען חרוב געטאכט ^ון םארשװעגדט דעם
רעיליוי־םאנד צוזאמעז כױט דעד גאגצער
ױניאן־קאסע .דער לאקאל םונדעװעט
איצט אײן דעם סאנד ,כדי אז אומנלײן־
ייכע מ^םבערם ,װעלכע םוזן אנקוםעז נאך
רעייף ,זאלען דאס קענען קריגעז דועז נאר
זײ גױטינעז דך.איז דעם.
דעם סעקיעטער׳ס רעאארט איז נוס״
געהײסען נעװארעז און איז אפלאדירט
נעװארען.
םיט זעהר םיל אינטערעט האבען די
מעםבערס ויך צוגעהערם צו די באריבטען
םוז  .trnמענעדזשער האכםאז און ברודער
כיאשקאוויץ ,דעם מענעדזשער םון דחגס־

ארגאנייזיישאן קאמיטע נעמט
אדוגטער דרײ שעפער#
א ץ ס ט ױי ק
)׳■לזס ןןן ?ײ» ( 1
דאן זײנען זײ נעקומעז צו דער אינ־
םערנעשאנעל אוץ האבעז זיך רעדזשיס־
טרירט .די ױניאן .םיהרט איצט אן א
קאסוי איז דעם שאפ םאר אלע ארבײ־
םער #װײל דער  w crאיז איצט א רע־
דזשיסםרירטער ױניאז שאפ.
דער צוױיםער שאפ איז ליבאװ און
בלום •.ד ע ^ «ו א איז באװאוסט אין דער
ױניאן .דער באם פון דעם שא* האט
אלצמאל ;עזוכט טראבעל און איצט
האם ער ׳ענטזאנם די מעהרםטע אק״
םיװע םיטגלידער םוז דער ױניאז און
פון דעם שא• .די ױניאן גיט איצט
דענ^ באלאבאט דעם טראבעל װאס ער
האט שםענדינ נעזוכט.
~ דער דריטער שאפ איז נאלדבערנ
»וז גונלדסלאננ .דסר שאפ איז א לינסעד

 mײ נ ײן פ ענ ע ען פדן צע הן איז א פערד א
 m iםערד ...און א פיגארעם א פיכארעט
אבער דער צ ע הנ ט ע ר איז א םבין אוי,פ
נןװאליטעט א ץ א ױף םארטען . . .ער כאפט
בי ט׳ן קוק די בעלו ת פ ץ א גוטען פערד און
פונ ק ט אזוי דיי מ עלו ת םון א טױראד ...דער סי־
ג ארעט םאר׳ן צ ע הנ ם ען ם ענ ע ען.
װאם ה אד ע װ אני ע ט הו ם אויס פ אר פערד דאם
מ הו ט אױ “ די כייג״ננ פון אויסער װעהלםען
מ אנ א ק םאר פ ױ ר אד.

 .■mtב>ויז אײן ארבײטער םונ׳ם • nr
אי» נעווען  mרעתעיםטרירםער .דער
באיאבאס ,םאר׳אמהט זיך ,האט נעני־
םיז ארומנמח׳■  ifדי ארבײטער און
חאט  omjmnאין  ■Mrסקעב״קאג־
דײאאנס^ חנר איימױמנר רעדו׳טיסטריר־
םעד טעםמנד חאט טאםײיינם  rtדער
>דנמ»דנ» אאג» אח אמ חנרםאר ענם־
 Jranwi tomדי ױניאן חאט דאן
*רסילזורט  ■Mr o nאין םםרײס .אײ•
ני מ >ינ מ סה  a m a r tזימיז )  n o wו
אין ד » ר  -א מ מ ת מ אנ אי *ון האמן
■אריאגגט  ftp J f eזיי  p a nיוגיאן

)GEREafnGKEn’HWSTTCE

נעכעד
א ײנ מ ע ר ק לייז ע ל

ארניממנר M nt

מאי בחרפח טעידען די ב אז״ טינו;; םון
דעם ט^ערנ׳פן פון דער דןוזינער דעםענס
ה^ריטע ,און טרעםם םארװאם ?
״די דז־טןןיגם דעפענס אוז רעייף MP־
מיטע יןוזט וױםען ,אז הענרי ראכי^:
װעיכער איז נעווען דער ט׳^ערראן פון
דער דעסענם האםיטן pm ,נאז״טינט
נעװארען פון יעןער דעפעגם *רנײט PM
אױך אלם ם׳פערם»ן סון דער דעדמ^ונטעד
קאםיטע .צװי׳פעז די Mורזאכעז ם«ר
װעי־יע ער איז נאז״טינט נעװארען זיינען
די ,װאם ער האט ?יך ■נטזאנט  vrM־
צונעבען דעם  O’Dnניך iM’1 ,ויעיכען
ער סאט נעזאפעלם נעלדער פ«ר דעם ח ד
פענם םאנד ,און «י ף װאם ער האט נים
;עקענט נענען קײן םולען רעכנוננ םון די
ט־העםש װ*ס ער האט נעהפט אונטפר
זיין אױםזיכם םאר דער , , rMWדי נרי>•
קיננ ט־שיינם״ ,צו דער ספע׳עער קןומיםז^
י״גי־^ע איז ערװעזןגט נעװארען דעם ׳ ‘-טן[

^#TTUjr

וחנים

 i nאויםעהנעוועהנציכןר סי־
נארןמ ®יר  o nאויםעתע־

ס»>יכמ סאו׳ ווע > כ ע ד
חיםדאם ער איז בעחמטינט
ךי בעסערע זאבען j b w l'K
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ס » א און וו אנזע טי

״ ײ ו ״,.

נאו א שריט פארװערםם צז כאשיצען ד
• באזופגונג
סערע ש ם ע ד ט פון א םע רי ק א.

די יעצטע אנטי־קאמוניסטישע קאנ״
פערענץ פון די טרײד ױניאנס אין נױ
יארס איז נים נאר נעװעז א געװעהנליכע
באראטונג ,נאר א גרױסע זיגעס ־דעסאד
הטראציע נעגען די קאםוניסטען און אלע
צושטערער םון דער אידישער טרײד ױניאן
נאװענונג אין אםעריתא .די דעלעגאטען
םון די םארשידפנע לאקאלען ,צענטראלע
קערפערשאפטען ,און סיעציעלע שלוחים
םון די פילאדעלםיא און שיקאנא נע־
װערקשאפטצן זײנען ארײננעקומען אין
קאנפערענץ רזאל אונטער די זינעם קלאנ״
נעז פון דער מוזיק װאס האט געהילכט םון
דעם קליינעם זאל איז בעטהאווען האל
װאו עס זײנען געװען םארזאמעיט צו אן
אפשײדס באנקעט די דערענאטען צו דער

אי נ ה א ל ט ם א ר צ ײ כני ס
,נ ע ר ע כ מינ ק ײ מ ״ נו םער .20
זײט  .2ורעז .זיגמאן בפזזכם ^קאגא —
ס .ביאליס .םיםיגג »ון דז^אינם בא־

*ײ ־־ מ .שאחגםמלד.
זײמ  .3רואם קלאוקםאכער רײןחנן צװיעעז
גײעס

ע ד ױ ס ײ ש אג עי

X.

זיד ־  -א סםעוי רעיארםער.
»יז לאקאל .9
זײט ® .4ר״ד און ארגאניזצציאגס •רו^ען.
דנאי בריןי,
זײט  .5סאסען און ויתרער —  .1דעםבײ
צער .אן ערקלערוגג *וץ אן ענ»«ער
־״ אב .באראוי.
זײט  .6עדיווארי^ס,
זײמ  •7יי ײעל• חא• נעסאכ• • •— my

ה .לאנג ,אגי איחד וײ• אוין דא )ן

סצעגע( — ם• ל .חאדשונאװ.
זיים  .8די סיווקאוי »וו * » m vון •
וונייו ) 5ין ד #רײיקול( — » .קודיג־

סקי .ײן לאנד •  uקלאסזהק״טוי )•יי־

יעײיז( — ■t
.
\! rײט  • .9סן ײ איייןיי ײ ש א ל זינ »ון די

 tywmווײייייי — דר• ח״
A n trim * w o

r

יד

זייכי 4 0׳ידאד  « rrtwrשו גײלאגד^ יייי
*י ם .18 41
נזצגײמ■ •

נייי א אוז

*'  * rאדוועחיײד

קע• און מילינערי אינטעדנעשאגאל ק ^־
ווענשאץ ,װעלכע האבען אןיױ אזא גיענ־
צענדעך אוסז באזײטיגט דעם שענדייכען
קאםוגיסטישען איינםלוס אין זײער יױ

ניאז.

 ,די עריצטע קאנפערעגץ איז זיך צױ
נויפגעקורען אין אן אנגעשםרײנגטער
שטימונג בעת די ערשםע רעדזשיסטרײ־
שאן טעג פון דער אינטערגעשאנעי און
אין דעם אנהױב םון דער רעארגאניזאציע
סון דעד׳םאריערס ױניאז ,צו װעלכער עס
איז ספעציעל געקומען ■רעזידענט גרין
םון דער אסעריקאן םעדערײשאז אװ ליײ
באר צו דערקיערען דער קאנפערענץ די
וױכטיגקײט םון די דאזיגע אונטערנעםונג
נענען די קאמוניסטעז — ,האט שױן
איצט ,צװײ חדשים שפטער ,אויןי דיזער
)׳ילוס וון זײט ( 12

אויף צװײ טט באזוכטע סיטינגצ4
װאס זײנען אפגעהאיטען נעװארען ײצטא
װאך םון יאקאל  2און יאקאר  ,9אין
אײנשטימיג באשיאסען געװארצן צו *m
חעז א טעיעגראטע צו גאװעמאר טויצד
פון טאסאטשוסעםס םארלאגגענדיג ג ד
רעכטיגק״ט פאר סאהא און װאגזעם/
אינ׳ם טעסעדזש םון יאתאל  ,2אונ-
טערצײממט םון מענצדזשער קאיי•?,
װערט גצזאגט ,אז גאװערנאר םולצר
נעברױכמן זײן מוט איס א מאן אין דינסס
פון דער עסענטליכקײם און םארחינדצראן
דעם טויט פיז צוױי מענשעו װאםאם
אײנצינע שויד איז צו האנען ראדיקאיק׳
אנשויאונגען.
אילם םעיענראם פון יאקאל  ,9את״
םעתעצײםננט םון טשןנךמאן ל .קױפםמ
און מענעדדצער נ .קוירצסאן ,װערט ■•ריי
לאננם אינ׳ם נאמען פון די טויזענםצד
מיטגלידער ,אז דער גאווערנאר פויער פון
סאסאטשוסעטס זאיל נישט ערלױבען אױו•
א ברוטאיצן אוסן צו מיסברױכעז די
ױסטיץ דורך די חינריכםונ; סון סאיןא
און זואנזעטי.
עס װערם אויר אויסגעדריקט רי
האםענונג ,דאם די אונםערזוכוננ מון דאד
אנגעלצגענחײט װצט ®יחרעז צו • r'J
םארהאנדלוננ און זײער כאפרײאונג ,וױי>
זײער אײנצינער חטא איז זײער ■אייםײ
שער שטאנדיתקט.

טמזניסטמ האבען מורא צו פ^רקלאגען
דעם טשערםאז פוז ״דעפמס קאםיטד
____________

_ %־

ראבינס ם ם ר א שע ט צו דע רצע הלען פץ הדר װען מען דדעם ױ ך פױם אי ה ם
אגח ױבען — .דאם ם א כ ט ז ײ צ,י ש װ ײגען — .א רב ײ ם ע ר װ עי ען ®אחך
רען » ה שבון פון די געלדער.
״װאס צו ,זאנט םען ,איז איבערינ,
און װאס איבעריג איז אומגעזונט׳ /דאס
>זז\ טען ^יצט זאנעז װעגען די יואטוניס־
טען .זײ האבעז אזוי פיל ד ך םארפלאנ־
מערט ,זײ האבעץ אזוי םיל געיטאלטעוועט
און געװאלטעװעט םיט די ארימע געלדער
װאס נאאױוע ארבײטער האבעז ארײנ־
געשיסט צו זײ ,אז זײ האבען מורא איצט

הײמאן ציטערט צז רײדען צו קלאוק־
טאכער m v m
דדיםאן ב א ה אל ט זיך הינ ט ע ר דער ®אליצײ — .זײן מיט״נג ־האל פו םטע װע ם
ב ע ת די א מ ת׳ ע מאסען קל או ק מ אכער װערען םץ פ אלי צ ײ פא רטריבען.
— ב .קאפלאן ,ם ש ע ר מ אן פון נ ױ יארקער דז ש אינ ט ב א א רד א ץ ברודער
לױוײ אדרעסירען ב אג ײ ס ט ע ר ם ען םי טינג אין ארב .רינג ל ײב אר אינ־
־ ס טי מו ט.

לעצטע װאך האבען די קאמוניםםישע
״אידעאליםטען״ אא שיקאגא וױחנרחא?ט
אויןי ״א טלײנעם םאסשטאב ,דעם נױ
יארקמר מעדיסאן סקווער גארדען ס*עק״
טא^על םון לעצטען װינםער און געםאכט
א שםיקעלע ״חנװאיוציע״ םאר זיד איײן
אתמער דער שוץ םון דער ■אליצײ איז
אונםער דער ליחנרשי• םיז דעטעקטיװס.
־ >ואיס חײםאן ,אמאי גמוחנן א נמד
כמחשצר םון א{ אםאגיגער ,בםעט פאר־
חשאיגם באארד,
מסעגער
>ײחנס פח  tקחנגס אין איעם גאכצד
מאםנן •רצזיחנגט זיגםאנ׳עז .ער װיל
נדס נצוואיד.וײן םים יײטען צו גלײך.
 >r m oלקצמעג^ זײמ ער איז אי 1נױ
'* & $חן א שםאו ארגײ^ חאט עה y t
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די לעצטע װאף איז געםעלדעט גע״
װארען םון דער ערםאלגרײכער טעטע־ דער פריה ביז שפעט איז אװענט .די טער זיצעז און לײענעז נײעס איז אר־
לײט סון דער ניײנעגרינדעטער ארג« -האלס זײגען איבערםילט םיט מאסיטע טיקלען ,אנשטאט זיך אנצוהערען מיט
ניזאציאנס ק^םיטע ,װעגען דיסטריקט ילײט ,װעלכע שטעחען אלע סאל בארײט קאםוניסטײעע רכילות אין די נאסען.
צו דער ארכײט ,און מיט סתם גײגע־
םון דיזע העדקװארטערס געהט םען
אןן בלאק קאמיטעס ,װענצן די אי ע ך ריגע .זגס קומט א ישר כוח דער
לןא־ אןיך ארויס פיקעטעז איז די שעיער
םארומס ,וועגען •יקעטיננ* ,ון װעגען
די ארבײם אויױ צו  1א רג אניזי חןן די םיטע ,װאס זי האט םאישטאגען םון די װאו עס װערט ;עסטרײקט .דאס ■יקע־
חעדקאװטערס שוין צו מאכעז אן אנגע־ טען איז איצט א דאפעלם שווערע אויפ־
ביי : : '! 4קאםיטעס.
די העדקװארדערס םיז דער ארגאני־ נעםען אויפענםהאלט ילאץ םאר די אר־ גאבע ,װײל כיעז פיקעט איצט נימ בלויז
זאציאנס קאםיםע זײנעז אין דיזער קור־ בײטםלאזע װאס דארםען ד ך דורך דעם געגעז געםײנע סקעבס ,נאר מען מוז
צער צײט געווארעז דער צענטער םון ניט ארוכידדעהען אין די גאסען דעם נאנ־ זיך אויך װערעז נענען די קאמוניסטישמ
צען םאנ.
סקעבס װעלכע יטיקען ארויױ ארבײטער
די ^י-בײםסלאזע קלאוק ,דרעס און
עס איז דארט אייגגעםיהדט :עװארען אין די סטרייק *טעפער כדי צו שעדיגען
סקוירט ארבײטער .דער אםים םון די
העדקיואחןדס זימ*ז כיױ פדץ  7אין א לײברערי מיט םארשידענע טעגליכע דער איגטערגעשאגעל.
ארן װעבענטריכע צײטונגעז ,װאו ארבײ־
די אפען פארוטם םון דער לעצמער
װאך ,װעלכע זײנען װײמער רענעלמע־
סיג אפנעהאלטען געװארען ,זײנען אײ:־
געלײטעט געװארען פון די ברידער גו־
טעדסאז ,סטערםאן ,גאלדאװסקי ,לע־
װינזאז און פון פ .דעמביצער ,װעי 4כער
האט גערערט װעגען רי נײעס םון דער
װאך אין דער טרײד ױניאן באװעגוננ.
די אפעז םארוםס פון קומענדע װאך
א ש ט ענ דיג ע אגי מ » צי #נ ס כ ױ ר א א ײנג ע ש ט ע ל ם צו ב א קע םפען די קאיםו־ װעלען אדרעסירט װערעז םון דזשענעראל
םענעדזשער דזשולױם האכמאז ,לעװינ־
זאז ,מילער ,גוטערסאן און פ .דעמבײ
צער.

 ■-■■■—■I׳■»• o ^ r ) .ון זייט (1
םיר איבערטרייבען נים ,װען מיר בא־
טיטלען די ױניטי הויז מיט נאםען זױ
יד;ר .פ א ל א . r
>•:ור איין זאך האס ביז איצט ג ד
פעהיט איז דער ױניטי זזױז ,איז דאס
איז געװיסע מאדערנמ *יתריכטוננעז,
װי למשי ,פלאפביננ ,סינגעל רומס פאר
בעטהס און
אײנצעלגע צום
אזוי װײטער .דיזע אלע באקװעמליכ״
יױיטען װערעז איצט געםאכט אוז װעז
די באזוכער װעלען קומען צו םאהרעז
װעט אלץ זײן םיקם און םארטיג איז
זײ װעלען געניסען םון אלע באהװעבד
״
ליכקײטען.
אלע באזוכער װעלכע װילען װיםען
מעהר אײנצעלהײטען ,אדער אי תצנד
װעלכע אינם^ורמאציע ,אײדער זײ פאוד
רעז און װילען ?יך רעדזשיםטרירעו זיר

.
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טו״וענטער «רנ״טעו »»ונעו טענל־ו די א«עז נואדום^  -דער *ײןײ־צ־םע -אןז
א ע ט עו עןך עו ױ ארנ ײ ט ער ם ע הוודר־ס ט ױ ט י*רנערס ,וואו ת א םודס ט -ש ענו׳י &ס
ז  ,עהען זיך ארום — .די!יקעט ארבײט גוט אײנגעריכטעט ©וץ אדגאניזאציאנם ראמיטע *
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ױני טי ה ױז װ ע ט ה א ב ען א ל ע
ניי ע ם ט ע א ײ נ רי ב טו נ נ ען
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א  8י צי ע ל ע ר א רנ או  #װ ר ע ו אי נ ס ע ר נ ז ד מ נ א ל  11י ד ם נ א ר ם ענ ס װ אר ס ש־ס

ראבינס ,םון זײז זײנ^־האט דעם תל•
בעז סא :דערקלערט םאר א פארשטעהער
פון א :דױסער ענגלישצר צײטוננ ,אז זײ•
נע ״חברים״ האבען געגען איהם נעמאכם
א םיײם־אפ און אז ער װעט גלײך ארױס־
קוכיעז כיט דבורים װאס װעלען אױוי די
קאמוניסטישע חאיעה^אז העלדעז זואר־
פען דאס ריכטעע ליכט.
״די האבען זיך דערשראקען ,אי איך
װעל באי 4ד ארויסקומען מיט׳ן אטת ,הא״
בעז זײ טיך ארונטערנעזעצט״ ,האט m
בינס ערקלעהרט^ ,זײ האבעז געװאוסם,
אז איך האב די ״נודס״ אױף זײ ,האבען
זײ סיך געװאלט דיסהרעדימירען םאר־
אױס און מאכעז אן אײנדרוק אז איך חאב
זיך ניט ריכטיג אױםגעפיהיט בנװע גציט
זאבעז .עס װעט זיך אבער זײ נים אײנ״
געבעז איך ױעי גילײך אדויסתורען םיט די
פאקטעז״.

רעריבער  prtwnםיד אונ מ חו
נאזומנר *ו רקדמויםטריחמ ןיך און ני ס,
* •י ע מו אויוי  ,i m r s rכדי א ױממסײי^י׳
 n r , o n i n״ וואס g;IH*w o n omi

)•J11
 Ifײיו
י״• m
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איחר ו••

׳ /די דעפענס קאמיטע ל^זט דעריבער
אלעטען וױסען ניט צו נעבעז קײנע נעל-
דעד צו ראבינס׳ען פאר דעפענס צװעי־
קען ׳ װײל ער האט מיט דער קאכייטע
פעהד ;אדניט צו טאן .״
אונטעתעצײכענט :
י .בראדםער,
ה .ט ר א כ ט ענ ב ע רג,
ס .זי מע ר ם אן,
בי ראזענפעלד,
ל .קל ײנםאן ,טשערטאן פון דער
קאסיטע.
אינטערעסאנט איז ניס װי אזוי צס
איז מעגייך ,דאס צװישען די קאםד
ניכטי׳צע צדיקים זאלען זיך טרמםעז
ס־טעריײט ,װאס זײנען סעהיג׳אױןי אזעל־
כע זאכען .װאס אבער ס׳איז יע אינ-
טערעסאנט איז ,זײנמן יענע אורזאכען
װעיבע די קאטוניסמישע פײקערס ה^בען
םידא געהאט צו פארעםענטליכעז .צי זיײ
:ען יענע אורזאבען ,וועגען װעיכע מס
רעדט זיך אין רצר דערקלערונג אזעלכע
שרעקליכע םארברעכענס ,װאס אונזעחן
לאיװניסטייטע צניעוו! שעטען זיך W
ברעננעז אויםץ יאםיר^'

דע»ארטםענט 8 ,וועסט 16טע םטריט.
די ערעםענוננ סון 1י ױניםי הויז
וועם  t״ iא םײעריוינע . .חןר עדיוקײי
מאנע׳ל^דעיארטמגפ גרײט׳אויר »ו א|
עדױסיימאנאיו ■ראנראם װאט ווןס * ל ;
האיםען רעם  onmuזוםער .און וי מי׳
ווען אזע>נע םארברײםונמן און םאדיר־ ׳
נע אײנריכטומ»ן  m * vגסטאבם.
םען רעריבער  o nזזסער ערװארגמן
L,;. . .
 0אי.:,
םעהר מ ס ט ײי

*rv n m

וײורוו

מא'.

ו

נצדױו♦

ניו• • ,t 1יון ד

ר א בינ ם ס ט ר א ש ע ט ע ד װ ע ט
א ר ױ ם מי ט ץ א ט ת

עס ציבען אלערלײ פעיד»..
און אלערלײ סיגארעטען ,..

«

אנצוריהרען א האר פין זײער באזײטי*:
טעז טשערמאן ,ראבינס׳ען ,פין •ײער דע״
פענס״קאמיםע .זײ האבען טורא אז עד
זאל ניט אויםזאגען פון חדר ,װי ראבינס
סטראשעט םאקע איע סאי ,איז זײ שוױי•
נען .זײ םוזען שוױיגען .א ברידה הא־
בען זײ.
ראביגס ,דער אראפנעזעצטער סשער־
״אז םון זײער *דעפענש קאבײטזן״ וױל
םאר ר»ײן פאל ניט דערשסייזעץ דעם גאנ״
צען אינטערעסאנםען  .p:yעד װיי :ים
לאזעז ױינע כאוױירים אויסדרעיזצן זיך#
וױ מען זאנט איז ענגליש ,בייז א טארד.
ער מאכט ערנסטע אנקלאנען נעכען זײ.
ער היײבט זיך צו דערצעהיעז פאר דער
װעלט ,ווער די קאמיםצ איז ; ער װײכם
א סך *סודות״ און וױל זײ ארױסנעבעז
כדי עס זאל דינען אלס לעסאז םאר אנ•
רערע ניט ארײנצושטויען זײעיע שווער-
םארהארעוועםע •אר נראשען צו א פרעכד
דער בײזער שוױגער.

ראבינס קלײטט אז ער איז געיזרײ״
ציגם נעװארען דערסאר וואס ער האט גיט
געװאלם ורערען קײן םעמבער םון ?ײער
■ארטיי ,דערםאר װאס ער איז ניט קײן
תאםוניםט .״זײ זזאבען םיך באזײטמם
און זדכען צו שעדמעז םײן נ א מן ג*ר
דערםאר וואם איד האב געוואגם זײ צו
זאנען דעם אםת איז  nאוינען אז זײ
האבצז םארכאיט דעם סאנטראל איבער
דער קאםיםע איז װײל ייד חאב ו ײ ח ר
זאנמ ,אז זײ חאמן ניט קיץ רעכט צו םנ•
נוצען וײ ארײנגעשיקטע געלדער סאר טנ•
. nrpvm n n

געילאזט אויף דער םדינה און נאכנעפארעז
י ברודער זינמאנ׳ען  .האבען איהם זײנע
באיעס *נעסםײדזשט״ א מיטיננ אין
שיקאגא לעצטע װאר אונטער •אליצײאײ
שער שםירה און באװאכט מים דעםעק•
טי װ ^ אין האל זײנעז געזוען קוים 30
ק>אמםאכער און דאס רעשט איז בא־
שםאנען םון רעװאלוציאנערע אינשור•
ניקק^ ,ריעלעםטײט׳ניקעס און די גצ־
שווארענע קאמוניסטישע מיטינג נײערם,
אח חגם דער חאל חאם נעפוםטעװצם,
 pm'dגאנץ  iv o}Monro)*Kהיוזן
חאט םען א גרויםע צאהיל אםת׳ע סיאוק־
םאבעד ניט ארײנמלאזען אין האי .און װ»ם ראנינם סציק * e fnו iסנען :
 . tmבק »רזחנח>ם נעויסרען ס׳ מ ר•
זײ פארםריבען דויד • איי צ ײ ,אין םויצן
אנקלאגג מיט קאטוניסטישצ םעמאדען  jmoםון nvotfo o jjcn D2' f m n n /
) IS ■»t v « l l V ).
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