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)שלוס וון וײ« (1
םון א מ אגיזי רעז דעם טרײד ,איז ני ט א
ב#ווענוגג םון *פישעלם ל^ור םון אי ע
מי טגיידער פון דער גאנצער ו(ורגא 3יזאציע.
די באאמטע צוזאםען םיט די ברײטע
סיטגלידער סאסען האבען םאר זיך איצט
אײן אױפנאכע — צו ארגאניזירעז #א מ אגי־
זירען און *רגאניזירען ,ביז א מעכטיגע
ױניאן װעט א ױפנעב ױט װערעז ,איז דאס
 mגאר געט*ן װערען םי ט דער מאכם
םון ס^ולידאריטעט.
די ױניאן םוז ןיך װענדען געגען דער
געפאהר װ*ס ?ןוםט םיז דעם ניט־ ױניאז
שאפ .די ני ט א ת א ^ ו ט ע ארבײטער
ןײגען א .שרעקליכע לאסט םאר די יוניאן
לײט ,װאס של עי ט ז ײ אראס .דער הונגער״
םלאם ,די ארב ײטס^אןיגק ײט װאס קוםט
דו רן די םאסען סקעב־שעפער ,םוז א ײנ״
גע שטעיט ײערעז דורך ארגאניזאציאנס
טעטיגקײט ,דורך א רנ אניז א צי אנ ס טעטינ־
קײט װעם די ױניאן קומען צו מאכט ,און
•די מאכט םון דער א מ אניז א צי ע װעט זײן
צום בענעפיט םון אלע קלאוק אוךדרעס־
,
/
םאבער.
ױי ט בוי .האכ םאנ׳ ם באריכט ,װעט
װאס וױיטער די ארגאניזאציאנס ארב ײט
אננעמעז א כאראקםער םון סיסטע םאטי־
שע םעטיגקײט .האכםאן װעט סעדזע:־
>יך סופערװײזען די גאנצע ארגאניזא־
ציאגס־ארבײט ,דורך דער גאנצער צ ײ ט
םונ׳ם ארגאניזאציאנס האםפײן דרײװ.
און ױי ט ם׳ו ױיז ם זיד ארױס זײנעז די
ארבײטער אין די גי מ ױניאן ש$פער װ ײ
>יג צו ארגאניזירעז זיך .ז ײ ערװארטץן
דעם רוױ םון דער ױגיאן .ז ײ ערװאדםעז ,
אז די ני ט ױניאז םעסטונגעז אין װעלכע
זײ זײנען איצט בא שעםטיגט וחגיען
אטאיןירט װערען און װעלען געצװאונגען
זײן אונטערצוגעבען זי ה אי 1ײעז גאר א
חאםיםע קוסם ז ײ ארונטערנעהםען געהעז
זײ םרײװיריג און שליסעז זיר אז אין דער
גרױסער משפחוז םיז דער אינטערנעשא״
נאל י ײ די ס גארםענט װאירסערס ױניאן.

נײע פינאנציעלע אײנריכםונגעז.

דער זעיבעד םי טיננ פון דז שאיגט
באארד האט אױך אנגענוםען א רײוזע
אומעגדערוגגעז איז דער פינ אנ צי עי עי

זײט פון דער ױ3יאן ,װאס וועט םאר״
^םארמען אי די צע3טרא?ע ארגא3יזאציפ״
אי דעם דזשאי 3ט כאארד און זועט מאכען
3רי3גער די ארבײט םון דער אר 3א3יזאציע
•
בכמ•
עס איז אג3ע3וםען 3עװארען א בא״
שאוס ,אז א>ע אאקאי^ס זא^ען קױםען
ױיערע דױס סטעםפס םוז דער דזשאי 3ט
באארד ,םאר װעיכע זײ װערען צאחיזעז
 25סעננ\ א סטעטי .די 3עלט װעט צױ
טײאט ותרעז צװישען דער אי3טער3עשא־
3א> און צוױשען דזשאי 3ט באארי .דיזער
ײאז איז םאר3עש>אגען 3עװארען םיט א
סורצע צײט צוריק םון זוײם־*וי/גזידע 3ט
א 3םא3י3י בײ א םיטי3ג םון א>ע םע3ע־
דזשערס. .עס איז אויך א33ע3ומען 3עװא־
רען א פארש>א ,3װאס איז 3עמאכט ]f3־
װארעז פון בר .פע3הין םון >אקא> 10
און בר .קאפיואן םון >אקא?  ,2אז יעדע
אײ3טרי  6ס איצאר>.ו 33װאס איז העכעי•
םון  12דאיאר זאה געהן צום יאהא^ און
םון די ערשםע  12דאיאר זאיל  8דאילאי״
3עהן צום דזשאי 3ס באארד און  4דא>אר
צום לאסאיצ .דיזע ארע3דזשםע 3ט װערט
א33ע3וטען ב>ױז אױף דער צײט װאס
דער ארגא3יזאציא3ם האםפײן װעט א•3
האלטעז ,און 3אכדעם וועט די אײ 3טריטם
3עלט װידער צוטײלט זוערען װי אםאל.
דיזע אלע פיע3ער זײ3ען םאר3עש?א3ען
געװארען םון בר .מאזעי ,דער סעהרעטאר
םון דזשאי 3ט באארה אויױ דעם אױם־
טדא 3פון דערדאארד אװ דירעקםארס און
םע3עדזשערס םיטי.33
דער םיטי 33האט זיך 3עע3די 3ט אזוי
דעםא3סטראטיװ װי ער האט זיך א33ע״
הויבען; די דעלע3אטען האבען דעם מײ
טי 33םארלאזען מיט םרישען מוטד#.
האם3ו ,33בא 3ײסטערו ,33סיט אן אויס־
זיכט םון ארגא3יזאציאנם םאכט ,מיט אן
אידעאל םון אײ3י3קײט #מיט א זיכערהײט
אין די ער3םטע מײ3ו33ען «' pװערטעד
םון •רעזידע 3ט זיגםאז ,״צו 3עבען א לע״
םאז אײ3י3ע באסעס ,װאס צײגען ארױס
אוםםארא3םװארט>יכהײט״ װאס אכטע;
 3יט זואס זײ זעלבסט האבען או3מערגע״
שריבען אוױי דעם אגרימע 3ט םיט דע 1יױ
3יאן — צו געבען זײ א לעסאן ,אז זײ
זאהעז דערזעהז *ז מען מײ3ט ב' 1נ ע ס”

עלעהשאן נ ײ די שיק א מ׳עד מ ה א מ ו
)*לום *ון »״ט • (1
ווען זיי האבען דורך דעם •אםהײיל *נ-
נעעטעלט זייער רחםנות »נים  patרערםיט
*יינען «ז זײ זארנען זיך ם*ר די מיט־
מירער׳ם ג*ר םענט און די דז׳שענעראל
באארד טעםבערם כיט 1 ,ז* מן די קאםר
ניםט־שע באאםםע יועצטען דינםםאנ צום
םארהער געםאדערט א הארט רעאארטער
װאס האט נץדאר&ט  tPooifp 160ואלאר
א טאנ.
די קאםיטע איז י ײ ר דעם אײנםא׳ל
םיז די קאטוניםטען אויך געצװאוננען נע־
ווען צו נעמען א האורט רעיארטער .רי
האםטעז צוזאםען האט ואן באדארםש
באטרעשען  300דאלאר א טאנ.
די האםיטע האט זיר דאן געװענרעם
צו די כאאםטע שון דער דדצןוינט באארד
אז ז״ זארען שיסען א האאיע סון דעם
רעאארט און אײ^*אח) 1דער אינטער•
נ^אגאי  160דאיאר א טאג ,האבען זיך
וי באאמםע דערםון ענטזאנט .דאס איז
א באװייז װי ערנסט זײ זײנעז םים
זײערע םײנוננען אי( די ■אםהװילעז אין
וועלכע זײ ר״דען:ץנאד םיט אוא רוזםכות
ווענען די םארהארעוועםע נצאדער טון די
םעםבערם אי 1ײי>עו סאבען דעם אײנ-
 pmאז די נאאםטע פון דער איגםעו־
נעמאנאר ארם נים װאם די ג>מד םון די
טיםנלידער װערט אויןי אזעל^ג זאכען
אויסנעגעבען.

איז אונעהאיטען נעװארען טאנט^נ
אװעגד ,אוינוםט דעם 1םען .איבער on
םיםינג האם נעהאט די אויםזיכט די
נאנצע דזשאינם באארד  D*nאיז נא־
שםאנען םון דז׳טאהן ם־צםיעםר־ק פדע־
זירענם ,פון דער מיקאנא פעחןרײש®! אװ
יײבאר ,עדװארד o?pp«j, 6ע npטאד
n pcר םעדערייש^ן אװ לײב*ר ,מש.
װיים ,םעםבער םיז nר ע?זע?וטיװ
באארד םון דער םערערײ׳טאן ,בענדער און
גערעיו םון די איריעע נעװער^פאפמען,
תבינםקי ,נינםא און קרײנדעל ,םון מטע־
נערא> ע?זע?וט'ײ באארד םון דעד אי*:
,
םעירנעמאנאל.
דער טטערמאן םונ׳ם טיטיננ איז נע־
ווען פיצםפעםריס .די ?אםוניסטען האבען
אננעהויבען אויוי  onםיטיננ ®ראווצן
ז״ערע נעוועהמיכע ׳טטי? .זײ האבעז
אנגעהױבעז צו מאכען אבםטרוקציעם .א
דאזען םיירלאד האבען םאוילאזם דעם
האל ,םיט זײער םארלאזען חאבצן זײ נע־
דענקם t» ,עם זמלען זיך נעפיגען נאך א
פאר נארישע םענמען װאט וועילען נאכ־
טאן זײער ביישפיל דאן װאלטען זײ שוין
:עקאנט ®גרוםען  ftnwrw o nדעם האל
״א רעםאנםטרצציע גענען דער אינטער־
געשאגאל״ .אבער זײ האבען זיך ®■נ«׳
נארט .תיינער האט ניט נעװאלט גאכטצ!׳
זייער ביישפיל .און זײ האבען זיך נענאך
םארשעםטע נעםוזט  tnppn'iKצורי? אי1
חאל אריין .און  inםיטינג חאט זיר
םראץ t״»  nאלע שטערונגען נעענדינם
אין  inפולםטער ארדנוגג
די פאםיטע האט אויו*  onםיטיננ
א1ויםגענ1אכט אלע פא?טען וועלכיע דא־
בען באוזיזען די שול 1םון 1י פאםוניםטי־
 wםאמר אין  mױניאז .די ^ןסיטע
תאט אויך בא1יכטעט װענען די אלע פאנ־
ויואטצן יואם פאגען לויםען אױא o n
באלאט ס« 1באאםםע .אין די עגו־ע וואך
צועט שױן  imsipiyeעלעפשאן פ«*vtpp 1
סוטיװ באארד ■P1B3BVB
? mןוטוגיםטישעו־ סענ>רמ« •1לע•
ײין םטראשעט אםילו די ur t« ,tm
וחנט ח«ס נים  ,ivnpmאזךןים אנצר
חעוזניש אז ער װעט טאן און טאן...
®  i nעלעפשאן וועם פא1לוסצן m e
אלע שםעו־וננען װאס ױ לאםוניםםען
זוכעז  itמאכען.

ווןן דער פארהמר און»*י הלאנען נע־
נען קאטוניםטימע באאטטע  pcדז׳פןוינט
נאארד חאנץן זיך נעענדיגם ,חאט שויז
*יטצפעםריק ,דער ■רןזיתנט טון דער
טיתאנא םעדעריישאז אװ לייבאר ,װעלמר
איז נעווען דער ם׳טערםאז  pcרער האםי־
םמ ,נעחאלטןן א  ru n m n ttovאיז וועל•
מ ער האט אנגצצייגט אוי1י די נעװאלדי־
 nחי1אסריםםםווא ®ון די מןוםוניםםעז :
ער תאט באוױזען וױ אזוי רי קאםוניטטצן
זײנןן »וגאיס ®ח חנר ארב״טער באווע־
נונג ; ןר האט באװיזצז וױ *חײ די קאםר
ניסםצן ®'  in nאינטרינעם גענען זייער
איינענער יוגיאן וװ יון ל מ ר וײ באלאננצן,
>װ »יי»ר אײגצנצ אינםערנ׳דצאנצי.
■'טצ>»»ױק  eynבאװיתו אין זײן j n r
«ז די מםוגיםשצן היםצן נ*ר א• די
ארדערם םון זייער ■אלםיי און » \v > n
זיך גיט א• פןור קײן ואך צוצוברעכען
אױי גיו װי  mעלצקשאן וועס ארי•
 n r 'tאײנזמע ױני מ וו*ס  V3Uצו כא־ בעל  d piדי םפעשעל פאטיטע tn tf’PiP
׳ציצען ראם ברויט און ו מ א ו און די אינ־ פא 1די ערומחלםצ עהזעלוטיװ זײער
•® « iro nן די  pup>pאון דותםםאכער» .ל«ן סון«1בײט ,וױ ®זוי»י»ם איו חנר
זתר ווערדיק^ חנר נאטלום »ון דער יוניאז»»ל נעפיח1ט  ifip iאויןי א ם1יי1
׳׳«* ®#י»מ סזן חװ־ א'נטצרגצ 7אנאל ,איז ױנ  i rנאזים ניט אויוי « באזים םון
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מא3טאג: ,לײך  3אך דער ארבײט״
חאט לאקאל  2פון  Wאי3טער3עשא״
3אל דזשאי 3ט באארד אפ3עד.אלטעז א
םעמבער־םיטי 33אין בעטהאװען חאל•
טראץ דעם טס־רע3ען ,װאט חאט א33ע־
האלטען א 3א3צען טאנ און חאט אינע־
האלטען פיל םעםבערס סון צו הומען צוט
םיטי3ג ,און טראץ דעם ,װאס דורך א
םארזעהן איז װע3פז דעם מיטי 3 33יט 3ע״
װעז 3עטאלחנן אין דער ״3ערעכטיגהײט״
אוז אויך 3יט *  vדי נײעס םון ״םאר־
װערטס״ ,איז דאן דער מיטי 3ג געװען גוט
באזוכט.
די םראמח אויח דעם מיטי 33זײ3ען
3עװען םון א רײן־ױ3יאן כאראסטער .אלע
א3וועזע3דע האבען זיך צוגעהערט ^מיט
3רוים אי3טערעם צו די פראטאסאיען,
װאס ברודער םריד ,דער לאסאל־םעקרע־
טאר ,האט םארגעלעזעז ,איז צום רע־
פארט םון ברודער קא.פלאן ,לאקאל־םע־
3עדזשער.
דער םיטיג 3האט אויך 3עםא.סט א
באשלום ,אין װעלכעז די מעםבערס םאר־
םליכטען זיך צו העלםען אין ארגאניזא־
ציאנם־דרײװ און אפצוצאלען אלע שול־
דען צו דער ױ3יאן.
די רעזאלוציע לעזט זיך װי פאל 3ט:
״םיר ,די מעמבערם םון דער קלאוק״
אפערײטארם ױ3יאן׳ לאקאל  ,2א .ל .ג״
וג י.״ םארזאםעלט בײ א 3ע3עראל־מעם־
בער־מיטי 33אין בעטהאװעז האל210 ,
איסט 5טע טםריט ,מא3טאג אווע 3ט׳ דעם
1טען אוי 3וסט׳ 3עהמען אז די םאלגע3דע
רעזאלוציע :
אין א3באטראכט ,דאט א\?3ער טרײד
איז אין א ^ושטא3ד ,װאו אוגזערע מעמ־
בערם מאכען דורך א קריטישע צײט ,א
טײל םון או?3ערע מעמבערס ?ע3ען 3יט

קרינען קײן ארכײט אונןזער ױ נ י ^ א נ •
דישא 3ס ,און
אין א 3באטראכט ,דאס די שולדיגע
אין דעם כאאםישען *ושםאנד זײ3ען די
געוועזע3ע פיהרער ,וועלמנ םארשירײטען
זײער מעטאדע םון •ריגצייתלזנר סקע־
בערײ צו שעדי3ען די אי3םערעסען םון
או3זער טרייד ,און
איז אגבאטראכט ,דאס די תשאי3ט
באארד םון דער אי3טערנעשא3אל חאט
באשלאסען א3צוםא33עז אן ארגא3יזא־
ציא3ס־דרײװ צו אר« 3גיזיחנן די גיט־
ױ3יאז שעיער ,װאס זײ3ען נעשאפען 3ע•
װארען םאר דער צײט ,װען די קאםי3י•
סטען זײ3ען 3עװעז אין דער שייצע UC
אי3זער ױ3יאז— ,
זײ עס דארום באשלאסען ,אז םיר״
די מעמבערם פון לאקאל  ;2םארםליכטען
זיך צו שטיצען דיזע העכסם־וױכטיגע
או3טער3עהמו3ג מיט אלע מענליכקײטען
און א3שטרע33ו33ען און דערםיט אויך
ארײ3ציהען אלע די ,װעלכע זײ3ען  3אך
3עבליבען אויסער דער ױניאז ,און
זײ עם אויך באשלאסען צו ב*צא>ען
אי3זערע שולדען םון דױם ,אום םעגליר
צו םאכען די א3םיהרו 33םון אר3א3יזא•
ציא 3ס“דרײװ׳ אוז
 ,זײ עס װײטער באשלאסעז א3צוא•
װע3דען אלע מיטלען און ע3ער3יע .ארוים״
צו3עהמען ארבו<יטסלאזע קלאוק־איעדײ•
טארס איז די ^עיער ,װא\ םיר ארבײ•
טעז ,װיפיל 3אר מעגליר ,אום דערםיט
צו םארשטארקען או?3ער ארגא3יז«ציע
און צוריס ארײ3ברע33ען דעם ברידערלי•
כען גײםט און העלםען צוריקבחג3נען
או3זער אי3טער3עשא« 3ל ױ3יאן צו דער
שםוםע ,װאס זי האט פריהער פארטסען
אין דער ארבײטער־באוועגו 3ג ״
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צעהנדלעער ניט ױניאן שע»ער ארונטערג^נומען דמע װאך — .אדדיטאריום ®ון דער אינטעד•
נעשאנאל איבערגעסאקט מיט טעטיגע טיטגלידער *ון דער ארנאנמאציאנס קאמיטע— .
באנײסטערטע מאמענטען װען ■רעז .דגמאן טאבט אן אייעל ®אר טעטינקײט — .חשאינט
 hבאארד »ארדאםט גאװערנאר מולער און שליסט דך אן אין דער סאל,א־װאנזעטי ■ראטעסט
סטױיק באװעגונג
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מנ3דען אײ3פלוס אױוי די אלגעמײגע
 .i nאוידיט» 1יוס חאל פון  mאיכ־
1י ׳טטונ »1ח»ום נעשלאנען ! ם׳איז טעמעשאנאל איז ] Dpnpppt'o tpip,צושטפגדען איז טרײד .און עס םוז
נעפיסען 1י צײט פא  1iאלע פלאופ־ און ס׳איז *שוט גיט נעװען װאו צו  ipj'cpiאיצט אלץ נעטאן װערען ,אז רי דאזיגע
ד1עםמ«בע 1צו װײזען די גאלעכאטים ,א םיט tpipi .אײן הוי*ט־י1אנלעם איז שעפער זאלזנן אדער ױגיאגיזירט ,אדעד
«ז די ױניאן איז פעסט אגטשלאסען אויוי  dpiפיטיגנ > : intiiPJ Dipipםאר3יכטעט ווערען.
צי 1יק א ”נצוםיה nז איז  i nאינתם• ®■צושטעי?ן די ניט־ױני»ון  ,ip«pwדי
לײחנן און די גויט פון די אר•
טליע םענשליכע א 1בײטס־בא 1יננו:נע] ip«ptrappo .םכל הםינים ,ומלב? ח®* בייטער ,חאט דזשע3ערפי{יטע3עדזשער
לעצטען 1אנערשטאנ אװענט ®יו  |ps i nזיך  dipb 3popiאון  DinpDPiאין האכמאן געזאגט בײם טיטי3נ ,האכען
ער׳טטער םיננאל נעגעכען נעורארען פא1
 i nצייט * gp BPiPDnpr'itg o n pcבאזו3דערס אויפגעוועקט א םארלאנג צד
 dpiצװעה• 1י 1זשאינם באאח־ תן*ט םוניסטי־שען  D 'rtnאי|  i nױניאן און ארגא3ידרען זיך .זײ געחען פדײװיליג
אתיםנ?לאז?ן א תוי צו 1י  p i ' dpkאי!  i nרעצםע.־ צייט םון in ii3־  ,n pאיז דער ױניאן ,ווען 5אר א קאטיטע
פים;לי 1ער ,און 1י אסםױת םיםנלי  ^nװאס 1י אײא:םו1יםם?ז ,די  pjptpiip:קומט זײ א ת3טצר3עהםען.
האבען זיר נלייר ®  (Pd iip vאויוי  D nטשיפס א'|  i nױניאן  |P3gnבאשא־■
#די ױניאן םוז געוױ3ען אין סראפט
מוי פון  ip iױניאן.
פען p r i .שקפער האכ?ן א  *i«*n«oאון וױרסזאםשײט ביז צו א נדאד ,װען
די ױ3יאז וועט ^אנען דיקטירען יאלײ
סיס אין דער אינתסטריע ,ביז צו א
גראד ,וחנן די ױניאן װעט קא3ען חא•
מ י ט ג ל ז ן ן ר בען דעם םולען קאנטראל .די ארביײ
אי נ ט ע ר נ ע ש א נ ע ל
ל אי א ל ע
טער װילען מעחר נים זי3קען צו א 3י•
.דעריגקײט םון אי3טערטע3יגע שהלאםען.
סו1י כל סרפי ח א מן זײ זץ־ דערםא 3ט אז
ע ר װ ע ה ל ט אי ז א ל ע שי ס א ג א ר ל א ק א ל ען
זײער ױניאז ,וועז זי איז געווען שטארק
און האט געהאם  o nכח צו באשיצען
קאםוױםטדן האבען נעח ײםען כאיקאמירען די עלעקשאנם ,אכער אינטערנע״ זײע1ע אינטעחנסען .די ארבײטער שטע״
שאנעל םי טג מ ד ע ר איגנארירען ײיי — .קאםוניםםעז האכען זיף זעלכסמ לען זיך פאר די בײטש םולם סהעכ-
אפגענארט םײט זייערע געכדינע ,פארפיהרעךי שע קלאנגען —.כרענען כױט שא* ,װאו  *ynנ אס האט די םולע םרײ•
צארן װאס די קאמיטע חא ט א ױפגעדעקט די ער ע ל ע ענ ס n — .יוניאן ה״ט צו טאן ,װאס ער וױל .דעדיבעד
)שלום אוי1י זײפ ( 10
דועט איצט געפיחרמ װערען אױף א שםרעגגען ױגיאן באױס.

ענדליך האבען די שיקאגא׳ער אינ•
טער3עשא3אל מיטסלידער דערלעבט צו
זעהן ,דאס זייעחנ לאקאלען זאלען גע•
םיהרט װערען אױף א טרײד־ױניאז כא״
זיס און 3יט פאר פלאטקעס ,רכיױת און
פאליטילס פון דעד קאמו3יסטישער ®אר״
םײ .די אי3ט?נר3עשא3אל קאםיטע .צו־
זאםען מים א לאםיטע פון דער שיקאנער
םעדערײשאן אװ יייבאר און די םאדאיײ
3י3טע אידישע 3עװערקשאפטעז ,האבען
אויוי א שםילעז און געזעצליכצן אופן
דורכגעםיהרט עלעקשאנס אין די שיקא״
3א׳ער אי3טעד3עשא^אל לא?אלס ,18 ,5
 50אוז  .81א גרויסע צאל וואוטס זײ״
נען אפנעגעבען 3עװארעז פאר די בא-
אפטזנ .די ;גינשערגעשא3אל מיטכלידזנר

אינה«לט ®אריןױיכניש
,גערעכטיגקײט״ נוטער .32
זייט  .2נ«ריכ* *ון  w *cmב*יײ — ב
פאזער ; בײ די דרעסםײקערס — דזש•

ספי^לםאן.
זייט ד ..דער דז^עגעראל »י*ינג •ױ

האבען א ע3ארירט די אלע פאסמוױלען,
װאס די קאמודסםישע באאמםע האבען
ארױסגעאאזען און האבען אדױסנעוױזען
טדײהײט און איבעדגעגעבע 3הײם צו זיײ
ער ױלאז ,צו זײעד אי3םער3עשא3אל.
די קאדודסטישע משיחה איז איצט
אױסער זיך .די קאמי3יסטען האבעז זיך
א*3ע3ארט אין זײער גא3צען*חשבון םון
א3הױב ביז׳ן סוף .זײ האכען פארשפרײמ
םאישע הלא3גען אין זײערע פאסקוױלען,
אז די דזשע3עראל עקזעקוטױו באארד איז
גע^מען ריארגא3יזירען די יאקאיעז און
אז םען װעט אױסשליסען די לי3קע םון
דער ױ3יאן ,און אז ם׳װעט ש3ײדען קעפ
און ברעכעז די ױ3יאז .צום סוזי האם די
ױ3יאז ,װי שױן דמרמא3מ ,צוזאבמן םים
א קאמיטע פין דער שיקאגא״ער םעדעריײ
שאז אװ לייבאר און די א״דישע געוחןרק״
שאםטען דורכגעסיהרט אן ערליכען עלעק־
שאן און מען שליסט  3יט אויס ,און מען
שפאאט קײז הע■ ניט ,און א3שטאט ברע־
כען די ױ3יאן ,בױט טען איוזר.

)שלוס אזי1י ?ײם (6

3» — 2חס בן שםואל ; דער י»ײ

זײט  Aםרײד און ןרג#ניזצ*יצגס ורפגען

סאניס“ חאט  Dp'WHO'mא *ip 'll
צו אל? םאנושעסםשורע־ם אין pi^p
טו־ײד ,אין וו?לכ?ז  ipםאנט זײ אוי®־
 dmipipoאז זײ  |pnoאוםבאזײננט
 [dp:i * o n ipeipigאין ױניאן אנ 1י•
 ,Dipsװאם םא1פריכטעם זײ |pnpm:e
ייוניאן לײבעלט אויוי '  inpגא1ם?נט
 *ir u mל?זם
אין »".ip*pr pip
זיו טײלווײז וױ םאלנם :
 ■ , opאיז םיין פליכם א^ד צו m
 tpipn ipjwsדי > jw o t m p w t r
װאט איז ®®®:חאלטס  ,inmipjאונ־
 on ipoאים*אוש?ל .is ,(®eipre

)בײו׳ רעייליײצם(.

דיט  .5דער בלו»יגער *רײאצג *ין װיען—
דר• .אוא יאעאאן; ליעד — כ 4דימאן•

זייט  .6עדיםצריצלס.
?ײט  .7םענשעז אין ופכעז ייי 1מי •ײ״
בײםער ביוחגגינג — ח .לאנג ; עחויליגע
מעי-״עז )**ליצ»*ו( —  .tווחילער.

זייט  .8ױ:יצן *ײודג#פימו — פ .קורינ•
םהי.
זײט  .0נ«י«ג« טון דער סצב*קןםי»ן פון
 .m .vnב»ײד יחפפן שישאפ•
זײט » 11 .10ון  ) .18י ^ שלופןן ,ירװ.

 mשע 8ע ד
לאקמי  91קעמפט ®»ר  42׳טטונד־גע
ארבײםס־װטך.
אין  ip iאינםעדנעשאנעל IPDip
איצט םאר •אםימגנען נאך ■אסידוננען,
א'| איע ■אסימננען זיי:ען פזן • כא־ \
 inpopnirfo opn tpophiדי לאנז
פון די א־:םע1נדצאנ?ר םיםנלי  ,i nדי
? p;eפון 1י ט1יידס ,אין p3?pii 1י
ם'ט;י'1ער  t״ ip :נאשעפטינט.
די עחזעלוטױו  noלא?אל  ,91פון
װעיכען ח1; .י:בעמo''ii ,״® D :n 'tn
סיז  i nאיגטעת?ש 8נ?ל ,איז *p:po
 ,iponהאט  oiprpipאז אלנעםײנעם
 id o״  pאין «  p iני ט ױגי^ן  ip® prפון
DPTI tPTlP'rO ll® DlgP DJPCJ'M ' 1

ם«כע1׳ אום צו פארנ?ס?1ען די לאנע
אין 1י צװײ אױבענדערמאנט? ט1ײ1ס.
 nארבייטער אי ptn 1׳ ip«ptײערען
אויפנ?םאח11ט צו פא1לאזען pr n -
i nיחIPDlO o n ,
*  ipםיטײאר איו
אױגוטט.
1י חוי*ט  ,::n p itcוואם 1י ױניאן
האט אי־ױסנע־שטעלם צו די נ*ל?באם'ם,
לואט o”ii־»  o :n 'tnנ י;נ? נ i p
 ,dipipאיז א  pj'iiior 6 42טאנינצ
או־נײטס־װאו .אויןי די בארי«וננ?ן
ה*ט די ױ;יאן נים לאמ נpס pטpלט
םיט « pipi:נ*ל?נאטים paTpii ,ח»ר
ב?ן נ?װאלם אויסם״תן א  idd״ pאץ
 t״.iptpr pip
די םםריי?  oipitiipipnװ?ל?ן זײן
איז אפים םון  i nױניאן ,אין איםט
16םע םט1יט ,און װי בו ripM'i: /ניט
אונו איב?ר ,האנ?ן זיך שוין pםלאכp
באל?באטיס  DP1JPHP3נאך א *>dpd
םענם.
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*ענדליגער טױזענדער ארכ ײםער אין די גאםען און אין די האלם® — .רעזי•
דענם זינםאן זאגם ,די הינריבםונג ®ץ סאקא און וואנזעםי װעט זיץ א
װיחןרחאלוגג פון דער כאריחםטער חעימארקעם קייס — .טי ק ם א»יל זנו
®רןףידענם קולדיז ש ער זאל זיך ארײנכױעען אין דער קיים® — .רע־
זידענם גרין ®ון דער אטעריקאן ®עדערייטאן אװ ל ײבאר אי עליר ם ®אר
סאקא און װאנזעטי — .םאסען םיםיגנען אין אלע טײלען ®ון לאנד ®אר•
דאםען חן ם נא װערנאר — .דער רוף ®ון דער געגעראל עקזעקוםױו
כ א ארד ®ון דער אינטערנע שאנעל צו די םעםבערס.
ױען םי ipopi 1צום .*i |pjpi IPi'ip ,pm־*:,Dipip:, d'ip Md i8 iip i
םי 1ב«־יכט?ן װעגען דעם דינםטאנ1ײ  ,*DDPtiro8D8o pc D"pנענען נא־
 p"ioo ddpd* i * ipiאיב?ר׳ן ניזכצען  oipMd i *;ipiiענםשייחננ  8׳8P8D t
לאנד ,און פון די פ^־־ש־דענ? םאסטי•  jpdi81 ' dpusii pmהי?::ריכטעט
םיננען ,אויןי װ?לכע צעהנ 1ליגז טוײ
 31k ipi:pr״  ipdהאנ?ן *ראטעסטירט • inpu
נאך אזעלכע •id tpocpogi| 8לע
םײלען פה לטנד און  i n |idגאנצ?ר
וו?לט ,איו אוםםעגליו פאו־ •vivo i n
ליכער P'18QJ8d 1יך פ18צו»ם9לצז18 ,
 pinצװײ אוםשולדינ? 8P8D ,iptjpo
אח  'op»8iiוו?ל?ן  opoi'ip«'nוחר
 i*p dp .inזיר כים גלוינמ ,א1 1י
צװײ  m 'D i8 oזאל?ז 8t8 |pi8n
 ipi^ pnrסוף .אח װי םי ip o 'in n 1
 1ײ ם אנ ד פ .איננ ? 1םןול ,צו  *1K1081זיך אין  ip iל?צט? 1םינוט ,ח8ם נא״
» ipoל?נ?ר ווי אזוי אױסצורצםען 1י ווע1נא  1פ1ל ? nv'ivvo 8 iPDm8D 1
זיצמנ  noזײן  .opri8p 08iי8ס
ני ט־ ױני אן ® p 'p p n n .
80כט צו  ippinאון ניט 18ײן Mi»gn
אויוי  r:piPDJ*p i p r iהאבען זיך 8ין 1י  ipvipnאון נשםות פון םירי8נ?ן
ב  8םייליג טע  18ויםנעזאכט ,א ipo 1און םיליאנען  ipripoאיב?ר  i nגאנ•
ואל םי ט ? tpo d pu i nנט שלאסענ־  ippותלס1 18 ,י » Dipippן 8P8D
היי ט זיר  | pn'D 8iצו נע:ר ױכ?ן  .optian pit ! d piװעל?ן נאר DP11PD81P3
 nל?צט? ח8פנו«מ זימ׳מ
 ! * ,א ם אני ם “ >ײב?ל ,אלס  8םיטעל צו .tpipn
IP181W,
 ip i'iip o n ipd oppv iאיג?ר i p i .נאר ניט אויםנ?ל8ש?ן
*ונקט אין  8ג 1י םענ ם םא 1י אנ; ט P*' 18 ,כאםש די  cipp:pnהאבען שױן נעםאכם
 in w » P P D « 8 o i nםא 1נ*ס שא־־ אל? > |p» id''T8118d poppצו פיוד
*n 1 80PPD |"t pc DD3PD182 |"P IPD'IPי צווײ  o in 'o i8 oצום ^ ס ס ר ײ
רי ,וואם  | p i* nגי ט , c nי ־ ^ז אג ־ ס “ «ipro ipb.
)»לוש וווי״ )B” i 12
׳
ל ײ מ ל.

&:ג־מין
X

ױ ר ע ס מ ד פץ ״  6ר  8ס א נ י ס ״ רינ ע ל מגס »
םאנופשסםשודעדם אז ױ ןןוז ען עס מנ ע ח ען
אוי^ *לע מ ר ם ענ ם ס
 i n ,roMippoto .nםא>־װאלם ?1

״סשדײק״׳ באגיצבען!
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 ncכ .םאזער ,סעסרעטאר.
צ( אז די יאסאלען זייען i« irnyy
א מיטינ; פון דעם דז״יאיגט באארד
 1.50פון יעדע
*יז אפגעהארםעז געװארען פרייטאג ,דער דדפפינט נ«*וד 1.60
רעם 29טמן דדצול״ ,אין דעם איגטער־ איני׳ןןיאיי׳ש^ן פי «*ם זײ קריגעז אריין.
« (3ז «ן ארגאניזיי׳שאן l^aoHP
״נע״שאגע? בירו־ינ 3 ,:װעסט  16םע סם♦
ז»י נ>ײך דורנגעפיהרם װערען גענען די
 .כדשערכיאן ברודער ב .חאייאן.
:יט־ױניאן היאוק און דרעס ׳*ן»ער אין
דדפענעראי םעגעדדטער׳ס באריכם גױ יארק א־ן אוםגענענד .פאר דער פײ
ברודער האכםאן באדיכטעט ,אז די נאנצי»לער זייט פוז דעם קאםפיין איז
אמאניזייישאן קאםיטע ה*ט אגגעפאנ -נא׳פי*סע 1געװארען אז צװ״־רריט?!^
נען די װאך א קאםפ״ן געגעז די גיט• פון ארע איני׳פיאיי׳פ*] םיס t 12' 3
ױגיאן יטעפער .פילע פון די ׳מעיצו ,דאלאר זאי נעהן צום דז׳פאעמ נאארד
װעיכע זיעען אפגעסטאפט געװארען ,ביז ד»ר ארנאגיזיי׳פאן פאספײן ־ועם
האנען געסײנט אגרימעגטס םיט דער יד ז״ן פארענדמט; פון די אװײ דד־נמי
ניאן ,כאט׳ןן די קאםוניסטען האגען זאי די דז׳פאינם נאארד צאהיען ♦1£0
פרובירט ,און טוען דאס איצט אוץ־* ,ו דער א״נטערנע׳פאנע? אים ,א־נ־׳שי־
*רױפצוימיקען סקעבס צו די סטר״תענ״ איייפאן *ער פאפיטא.
 mגים ױניאן י*ע«ער,׳ פאױשפדעכעגדי:
די רעהאטןנדאצ־עס װערען גוטגע־
די גאיעבאטים «? דיערע סקעבם װצ־ הייסען.
>צן ארבײטען פון עטיס און יצגגעדע
^םונדען.
ברודער האכטאן באױיכטעט אױך ,אז
די ביזגעס איידדפענטס םאכע; א גע־
גויען תאגטואל איבער די ױניאך און
נינדױניאז ׳צעפער איז זײעחג דיסטרײד
טעז אױסצװעפתצן די באדינגוגנען אץ
די ישעפעד.
די אר;אניזײ?זאן קאםיטע האט
אדאנז״שירם א מיטינג פון איהרע םעכד
בצרס ,אױף װעלכען זײ װעיען געגעבען
ווערען אינסםרױןציעס וױ אנצוגעוזן םיט
דער וױכםיגער *רבייט .דער אםיס
װעם אױך אױפפאדערען אלע םעסבצרס,
דורך בריעוי און אין דער •רעסצ ,צו
סערדעז דזןר ױניאז װעגעז אלע ניט־
v
ױניאז  “i m rװאס זײ וױי&ען.
בדודעד האכסאן רעקאסעגזײרם ,ץאז
די קאםיםע צו סצטיזען מים די ניט־
ײניאן ?תפער ,וחולבצ װעדעז אפמ־
ססאפט פיז דצד ארגאגיזײמאן קאםיטצ,
זאל בא׳צםעהן םון אלע יאקאיצ םצ־
ועדדפצרס.
ברודאר האכםאן׳ס רזמאםענדאציע
און בארינם ווצרעז גוטגצהײסעז.
דער נממרםאן האם דאן פאתזד
מםעלט ■רעזידענט זיגםאן ,װעיבצר איז
נעותז אוחמ פוו׳ם אפיס ^זליכע װא״
מ ז איז איז מי׳פט צוריקנאתוםען .צר
איז באוריסט געװארצז פון די m
לעגאטען םים אן אװאציע.
צד גים איבער די דציאנאטצן וחגמן
דער סייםואצת איז די לאקאל ױניאנס
«-ן אנדצרע  ^ ro rדי םעסבצדס
דא״מעז ?ײנצז יא<א> צו זתר יתיאן
א ן זײגצן גרײט זיד צוצוחאדצן צו דער
אינטערנצמאנעי און םאן «י?ס אין
 p ir nםעגליכקײטעז וי « חעי מן .אר
האט אײך״ אין תורצעז ,איגצרגצגאבצ!
װעמן דער לאגצ אק *יקאנא.
װאם אסכאיאנגם נױ  ,tmrבא־
ריכםעט •רעזידענם זעםאן ,אז די n$p
םונמאתז זיעצן טויט אין צס בלייבס
איצט פאר די" אקטיװע אוז לאיאילע
מעםבעדס אגצואוזענדעז א>ע זי תו ת
כחווז צו ארגאניזיחמ די *עחסםריא
און צוריסמלײדערען חןם םארזוך םון
די כאלצבאםים צו פירניכםצן די יתיאץ
באדיגגומען אין די , ip ip r
ער איעלירט צו די דעלעגאםען זיך
צוזאםענצוקוםצן םיס די טצםבארס אוי^
םיטיגגצן ,אין די  iptirrאון אין דצם
מאדקעם *\\ \ ײ ערקלערזןן וועגעז חור
נויםוחתדיגקײט פון קאאמרירצז םיט
די באאכזכת צוריקצוברענגצן די n r:r
באדינגרנ^ יין דצם םרײד.

•רעזתזמם דגםאן׳ס רעדצ *יז אויפ״
נענוכמז געװאדעז םיט באגײססערו^
םיט  Dnווע 1ט  i nכדםימ גזד
שלאסען.

באארד אוו דירעקםארס׳ בארייכם,׳
27םזח דדפולײ.1927 ,
 inפא 1לאנג פזן  i nאינמעתע־
מאנעל מנ<אן כאגק איז אױפנענוםען
 ,in » iwאון א קאסיםע םון דדי /נא־
® lamporיז די בזייז־צד ^ קאייאן,
מ#ארס<ח פה^דדאאינס באאתי ,ג.
סאזצ lyimno^vbnppD #1און ד.
י תגי• iwrn w o 4ח י **$ל £
איגסמחמױדם גצזיאדצן צו ארבײטען צד
 promסױמ די נאאסםו פיז  mאיג־
טא תצא»נאי מניאן באני י ח אפאלײ
 pnצו סתזארא םצמגצדס  mזײ זא־
^ n r^ t iw r ip r prנעלד סיס דאד
אינסארנמאנאל מניאז גאגק.
 m mם^ייה -wm nrm nppo
י• •
 nnפ^ףס  o r» mג»<ײ♦,
^ jy p i^ m riריסס >יא  9ח ו ו יי
ט מיו ל זו ) אנו •ון  t fחצוומס באאװ•
 nyמ דיני א•  y m ,rmחאס
נאהאס u lDlo I

do

> n׳H i v)WHr

גודאאווו« iiiiio ip iw in i oyom
 tt pnpnפפנון  nss^pi nחמא־
דיחמ־
 n it Drsiruieבאארד
 impסנאזייס תג :
 i t ( 1אלזנ יאקאלאן זאלען הויפעז
® DWTT1 OMS9DO OVיז׳ם
באארד אויא  0 9 0 25א

ל־'.»“ »TY•V.׳♦

םענעדזשערם׳ באריכםען.

סיינם אינדעוענחעט אגריסענטס  :רי
ז>דט > yp., 16ו2 6 :טע סט ;.לינדיי
« .yp p:y?p., 142 11צטע סט ;.לעטעי
אvw w son 619 ,ivwyp. |1
די פירםן װריפא yp piypp.) 183
װעםט 17טצ סטריס ,איז ארו:ט»רנענױ
םען געווארעז אין סטריית רעם 14טען
>pirn » «1ינ  eyn onזי  oynזין
אנטזאנט צו גענען ארנײט  iyדי נעי
םהאמת א1יג זי• מערען גיט צומטיטען
צו רעדוצירען זייערע ׳שכירות• דעם
22טמן  pirn״ איז דער סנמך «1יס*
«ג>ינען  inyrpjאויף דעם *» ryc
•
רען נאזים :
 (1די פירטע האט זיך עגם־שוידינט
צ 1ם כי ת ע ם איי דז מ ענ ט פ אד ני ט ח א נ ד
,
>»ן אזיוי « פ ײנע ס ׳פםײגער.

 (2די פירםן האט *1גןמטיםט »ו
בא׳שעפטינען א ?>>טער.
 jpy (3ניכדױניאן ארגײטער Ijrpyii
דיםט׳זארדזשם װעחנן.
־  (4איע װניאן נאדיננוננעז ויערןן
אפגעהיט חערען.
דער co־״ ip:pp pנאלחפםיין בראס.
ocjni 22 140טע םטריט ,א ח נאך d p t
װאנען

צ ״ ט נע סע טעי ם נןיו א־ עז

»י

שארנט :
 (1די פירמע האט ויך ןנ ט׳ פ> 1דיגט
םאר איחר חאנז־מנ;.

בדודער ;אניע,־ ,מענעדז^עד פון
דעם ײינדאסטריעל קאונסיל דעפאדט־
 (2תאם *װעיפטימם צו רעאינםםיי־
םע;ט ,באדיכטעט אז זינט דעם יעצטען
פירע טען דער ■רעםער• .
םיטינג האט ער אפנעהאיטעז
 (3באױז דט׳שטעהענדע ױניאן מעם־
לרווע נדםיננען םון' rא■ ט׳פעררײט און
דעם בערם װעלען באמעפםינט װערען.
זײ נענעבען אינססרוהציעם װעגעז
 (4איז יעיאן באדיננתנען װעיען
בע?
די
סאניסארי י״נער ,צו ועוזן
גייע«ז װאידקיננ אפגעהיט מערען.
מיאכות יאיעז קרינען
די פירםז באיארםהי און םיעיא?,
ברעננען
»ו
םיזאן,
תארדס פאר
דעם יעדען ארבייטער אין  469זיבעםע עװןנװ » ,ניט־יוניאן
דעם רעקא־ד
פון רי נאדיננוננע! אין ?אנטרא?טיגג פירטע ,װעיכע האט נע־
 ,skcאפצוהיטען
ארנייט םאר פי>י• ׳פיאנס? /איז א•־
די ׳פעפער ,א .ז .וו.
געסטאפט געווארען פון דקר ארגאניזיײ
ברודער •
נומגעהייסען .נאנלעד׳ם בארינט ווערט  iyrדעפארםםענט .דער ק*גטרא?טא־
בתדער ,יאזענבלאם ,צײםװיייליגע,־ האט נעםעםעלט םיט רער ױניאז דעס
םעגעדז״!.עי פון דעם אינדעפענדענם אדז 18טע(  Pirn״.
אמערי?ען דעפארטנמנםם ,באריכטעט  Iחעענעראל םענעחשער׳ס באריכט.
בתמר חאכםאן באריכמעם ,אז די
1
1ױ פאינם :
איז די ילעצטע צװ״ װאכען האט פירי־םע .ה .ראזענםאל y ,ריפ?ר ®א■,
זײן אפים אטענדעט  rt 179קאם־ װע׳;ימר ואיז  oP'Pynoiypפpyp |1אp
■י״נטס.
די דיסטישארדדפ  p״ opoזײנזן נע־
עליכטעט נעװארען וױ פאינט:
רעאינםםיימם  ; 8געדראפם ; 14
 mה ע ר ט זי ך ב ײ
גים־רעאינםטײסעם  ; 4איבקרנעגעמז
 on ncאר .:דזיארטמעננר .2
םון דזש .ספיעלםאן
זיין אפים תאם אויך נעסדאנען א
סעקרעאעײםענעדזעער.
 Pnyirקאםפליינםס פון ארב״םער-ppi ,
נ» האנען גיט מקראנ׳ס ארבײט גיײך
ךער ארכאניזאציאנס דרײװ פון nn
װי די אגדערע בןל םיאכות אין דיער דז^^ויגט באארד האט זץ־ םים אײניגע
 m* vאיז ת תן פא> אי 1די םירסע םעג צוריק אנגעפאנגען .נאך אין א
אינסטר1אירט געײאחמ »ו *זםיילען די פאר טעג ארום ,האפען םיר ,אז די אר־
ארבייט גי ײו *מ״פעז א?ע אדבײםער ־בײט פון  □nארגאניזאצי*גס i nארט־
איז .■nr
מענט װעט זײן איז םולען גאנג .וױ די
די פירםעס ׳(אינגארם אוז ס״זיתר־ ברידז^־ םאסחאוױץ איז  / w n rװעיכע
eom 261 ,t«o 39םע םטרים ,א |1זײנעז איז חןר שייצע פח דעם n־
ר*רםטאן און  pops'! 501 ,ppPnjז«ו® ,.ארםםענט גיבען אונז איכעו ,געהט
חאבעז ניט נאצאהלס זײמו־ע ארנײטער אלעם צו אי^ 1רדנונג.
פאר די נעזעצ?ימ מם־נאנים .איז ביי־
םאר די םעםבערס פון אונזער לא־
דע פעיע זיינ?ז די פירסעם איגסטרד >ןאל איז דיזער דרײװ פון דנהר גרויםער
אירם געװאתן «ון די  PP3םיאכות הא־ װיכטיגקייט .אלם דעד הויפט לאתאל
נ?ן  {ppypppiנאצאחלם.
פון די דדעסמאכער ,וועםעס םעםבערס
פיז די  -pr iPiPi oor’Pioyp. 24עס מוםם גאנץ אפט אויס צו ארבײםען
מו׳  ppPpiiבאאמ»ויג»ן נינדױניאן אונטער םיזעראביע קאגדיש^נם ,צוייב
ארנײטער״ האט זײן אפים  tviicpj, »1חןר טואלדיג גרױסער צאהל פון די אזוי
 4פון די  ip»prארגײטען ניט•  20געדופעגע ^ןעז  ,o ttrבאםראבטעז םיר
פירםעם ז"נעז\אינםטרוא*רט נעמאר?ן די יעצטיגע /אנעםרענגרנג םיז אונזעד
אח האכען םאףפפראכ?ן  ixבאשעפםי־ דזמאינם.בא^ויד אלס די ס*םע וױכ״
נזנז מייז אנחמ־ע י ױ םענגערס םון א1נ• םיגםטצ אונםצרנעםונג זײט דעם לעצ־
זער ױניאן.
םען סמרי%ס.
« op>P״ piאונטערזוכומען אוז קאנט־ י עס  rynnfiזיך די ארבײטסמעמנר,
ראלם זיינען נעםאכט  iP'iymu׳אין  im 49מיט זײ די סאמוניםטען ,אז 191
שעפער םיט די  ruwPyoרעזולטאטען :יוניאג׳ס לואםע איז יײדיג און אז די
 r 31ע•pר ח»מן נים נעארכײט  pnyחרעםםאכער וױלעז נים וױסען פון nר
םאנגען ^ ט  tyארגײםעז .יעדע םיר־ יוניאן .חד ״םאראייניגטעד םראנט״״
 poאי? אמםםתאירט מויארעו י ח האט פון די בע> חבתים םיט די קאםוניסטען
w r«p־ w |p3yבוממפםימן נ>1יז ג1ט -איז אבצד דט בכח צו ברעכן די עסשנות
 namporמעםבערם »ן » npuיתיyז •.פון די ׳**יאלע םעםבערס םיז דצר יד
 18׳פעפער  Ijoynמארבײט.א 11די גיאן .און אם דא װילצן םיר םים
ארבײםער יײנעז אינםםרואידט  ipTyiwi״סאלץ באטאנען לעם םאקט ,אז צװײ
 i ipPnyx» n״*־ pריום איז  *in rtw twin wגאנץ גרױסער צאחל מענמען,
®  nטי מינ ^ «ון זיד  w n m wוחנימנ חאב*ן זיך םריױױליג אנג^לא־
ריתן אזן אחימןדמיז i״»* pױניאן סען אז חד אלגעמײנער אתאניזאציאנס
ניפ?אך.
תאםיםע ,גמםינצן ?יך א חיבמע ביסעל
די  ippyn dpbtb jniPJPyfiנעםע -װמלכע וײנען בארײט םיט \ "19ע תזר
 rPwםימ חס־ י «י » דירך * inסע־ םא ^עפםעז צו קעםפען פאר  onער־
יי מז אםס׳ז « :״ n« |”b riנ^ױק ,פ»>ג םון דיזען קאמפיק.
 307װעםם 38טע םם,.yp piypp ppb ;.
זאל אױ ךדא ^טאגט װערעז צו
 8Wוחנםם 86נ« סם ;.מילו־ספינןר,
 mאונענדייכער מאנדע פת די קא־
 130ײמם 26מע סט ;.מז *ינתעל־ םתיםמז ,אז אויב אונ^דיזו קאםיטעס
עטיי(; ײאחפא את אײבדאסםאן tm n 220 ,אאחנדיגקײטען איז ארונטערגע-
װעסט 19טע םט.
םען מיויסצ גידמניאן מעיער ,איז עס
די  rupiPyeסירמם  tpaynמד גאר צו פאדדאנפען ז ײ ^ נאכמילעיער,
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 ,91מאכט אי»ט נרױסע  o״ opiא0P |1
איז ו״ז  o״ « « ^ yi • r r in ty
D i'yrn o'tie ipivu DTpynoiyp
 .nyya׳ער ג?1ינ»in mi Miy tv 1
 uipomyסיט  pypyp 91נצחט איצט
אױס pyi ,די r r y m .נ « ר ד •אר•
האנדמן  yסעטיסענם מיט  inפיממ.
די  p״ oמ»רט אינצרנעגצנען *1ס
prtipjpo PK'jfjprn׳*.
נמדער אר*»קי נסרינטעט »יר on
yתאגיy r” lן דעפארטסענט .די *?ye
 ppapr nauזיינען •ynpj orvoveti
רען »ן זיין דעפארטטענט:
.do
ס
yo
> .סאװאמיקu .11 260 ,
 or?ppj’B2״ jאון rnypoyo, 16
װעסט 26טע סטריט.
נסיד׳יט״ן  oyis , 140 11. 22סס.
מדיקא  yp piipp., 133 11. 17סס.
ס״  yp piypp^ 143מ.00 9020 .
פארין yp oiyp״  pol9 .1 1 143סס.
.1PP1JPB, 126 11. 022* 00 .011
• .oo *022 .11 40 ,.yp piypp typ' 3
 a tw ipnyp״.oo 20 .11 16 ,n*3J
 ipajrr niwpya nז״נ* 1אין
 iod״p :
3ארס את 3יײמאן 40 ,ײ jjo po26
דראגאם א•do po26 .11 107 ,fyo |1
«?ין און .oo 29 .ii 11 ,,porrpp
םאראס  ii 16 ,.yp piypp• 19סס.
.pnyp w y rn ), 1134. 22 00
לערנער oo 22 .11 40 ,.yp piypp.
'3אסא  piyppאון דרעסoopii 16 ,
 19ס* סםריט.
נמלראוז ;וירל yp oiyp., 576 8טע
.rjjnip
 .aטאס?^?01י אn 267 ,]yo. |1
 po39סטריט.
 .aםי>*דoopii .14 45 ,טע .po
ראם׳שסײזripnp po8• 307 ,
npn pp*pp־  oynזייז  o'Byא1ג•
 o3inpo 169ניכדױני^ ■ppii ,npapr
 psסא׳טעשס־נען א סך הכי «יז 664
אר3ײם*ר jib 80 .די  ppaprאר 3ײ•
םען 16 ,א,־3ייםעז ניס 8 ,זײנ*ז סרױס
jib 3יזנ*ס א1ן •pjppiiB j*3yn 66
.0810
 ppyכ«ריפט*ן  jnpnנוםג*הײס*.1

ױ ד ר ע ם מ ײ ק ע ר ם ?
 jpppii paPpirלינער  JP3PP0אײחס־
ארו>טערנ*הן סיס די אי*3ריגע ארבײ־
ט*ר אוז דעדגדט on jPTratny
* cy .ayrזוי «רנײם*ז  t -אזזת די
ל״* 3ן  naדי ״ “oppiprBippynסיט
די  poyoנ ^ר סר*3גױגםס* *3ל תבחים.
 inגוםער  jpp’iiאון -yproip poopa
ם*נהײט  jibאוגזערע  pii'opyס*ס* 3וס
 ■way opiiנר*נ*(  jiD jppn onדי־
זער נײער קאמניגאציע און םיר זײנ*ן
זיכער  tyדי  o n jie m ipיע*טינ*י1
 oni ji' bdepגעקחינט  jpnpnםים
*רפאלנ.
*1ליפ די נחיסע הי**ז זײבען א1נ־
 jyrppo npiםיטימ*ן  ov’ppayג*־
 jnynאוץי דאנעדטטאJP025 on :
אויגיסט .מיםינגען » jpppiiיג*האל־
ט*ן  jpppiiאין די בראגקם ,דאיז־סאא,
סראנזװיל א |1שגי־אײלאנד .די «3־ I3y׳
װילער * jimוני־א״לאנדעד םיםיננען
 jpppiiדארשען ערװיילען *ya jyrppo
אסס*.
אסז דאכם זיך ,אז א  panדי
נוואלדיג ;רויסע i ” pp־,j* opP3vpb
 jvnpor psPpnי**ט אױף דעם ט«נ*ס-
pyp jib iiim yא  p 22אי oy 1טיסינ
 i* ip t Ppbbדי םעםב*רם *3 1א* 311ן
די םיםיננ?ז dp .װילם ייד ?וים נלױ־
*3ן ty ,די נרויםע סאס* nrtiiK jie
ט*םב*רם איו  py3״j*typi*p*3’y o
די  3po p*pyp״* oו -p* ippypyp pn
ז*חוטיװ Dppaopo ’p i* jik ppyya
 ,po'oyrojy'vyiipKny pn jibא1ן
 pytpnװיל*ן  >y jnyn ppyo p’oדי
 lyrppo nipoipטיטימען  jpppiiזײן
לײך אין * ou >ny ,Pnyײי איז *• j
סױיאוס א |1תאטםלוםטינקייט•
 * <o*pססך איז  pn ppoheאוג־
טעחפו״םט םו| pn ,jytwyn p n rs
 ppuiy jib pprnpjpo pyppipnpיר
ppopp y jppyim op'r*»'ipy ,jy*3
 * pp* to M r *Py i״ oםיט נעװיס*
אינססתפציעס .איינער  jibדי •*P3i
 jpoבאצידזס ױך »י א .oppyp ir m p i
י1יס דימן  p*nyױעס יעד*ר ם*נד
-utnnw v jpopjo'ipv j*tio ppa
y O’M o n IP3PJ e*n oyp .nyp
נענױ*ן  i*3 ’M Pypoiypו י pptpr.
א״נע  jibדי מיסס אי3ל*ן* 11 ,י מ *pn
 j*pe*nva i» l*tynחרך דיי ■pnyn
 « ’pקסרדס ,איו אױי ײי װײס ם*נליר
 * jn ’Pun iדי ב*ל הפתיםjr»ni ,

* JPPnyניס קייז »® jy’jiכירוח tw
 t*ePvnאיז איין  i*e*3B*ipyגי ת אד־
3ײם*ד oyp .איז ,ױי סױן M yna
אימ*ד פיז די פיל* >*« ^*uunoonK־
מ  t in m oil ooyppyBPM tn*pדי

 in* .enyp jrn * y nנ*ס*ן די Mir
 Pp*ro״ in tra n o in oדי מן b «*.
 i i"» M w״* 3py p״ p*oמ ײ * V
ניס  m w J**nאוג״ס א״דסר n
)»לום אויןי ז״• (»1

ד ע ר דז ש ענ ע ר א ל
ק ל או ק

מ ע מ כ ע ר

א פ ע ױי ם א ר ס

מי טי נ ג פ מ

ף

ל א ק א ל 2

ד דיםקוסיעםץועגען די ױדאן *רןןנלעסען — ,די אײגלײטונג  B'reלאהאי
םענעחשער ,נרודער קאילאן — .די פרײחײט פון ם״גונגם ®ארסיחןנ•
יחײםען — .םײגוגגען װעגען דער פיתר׳«א*ט «ון דער ױניאז — .ווע-
גען *רגײטםיאייגקײט און אקטױױטעט — .ױ חױפט סעלות פונ׳ם
מיטינג.
פון פנחס בן מםואי.
 ia |*un*ypor ,jvi’ryp y״ jvoס״ר
 jvo j*pאפיל 3 1״ די 3רמגמו l*;*ppn .
װען די  jprpopior jib m*oynטײר
זיינען שםיל .,אי 1אױר iy |*]'*nvB v
 jppipאויױ  t״ p*n*r j״ oא.manp |1
 niyאיז  y jib j*3*> oyi f litי ר
 *’j*n •jyאשילו  jv’*i’ yאיז ניט io r־
 ,i**t’iP3 iw *’ponאיז אױך ivapvB
 p*n*r pn'y py״ ,oא |1ס׳איז  ypאױןי
 oynזיך  jtni .jyp*ori*Byס׳מאכט
זיך אפילו oyi ,איחר* םיטינגען j**” t
ניט אזױ  jyp ,**nyppyiuדען א1יך •yn
* 3ן  i i* oyn j***n״  ,jnװ״ל אין די
חהיגםסע  t*o**oyoאפימ זיינעז v yi
םך װיפטיגע .t***n’ovB
svo v oyn** 2 PypyP oyn oy־
*3ױםיטי*נ יעצטע ייפיד אין jjniyno* 3
 .Py,pעם  oynזיך * ’i?y*pypנעסאכט,
 *JiPsytPvo p*’*tyi p n j***n tyאיז
 p *OopyiipyB, l’y״| *  ro yגיס **.1* 11
אםילו אי o n 1אייגעגעם ’jy’*i־jy*py,
אין  p* p״**  P*o’3n״o״ איז א1יך ניט
געװען **i* .*J’O’o o n |***ii jnPyo
 ty pave** ty* f t oyn onאיג׳ם
 jib *yoםיטיננ *opypr v jvoy*** oyn
 pn .i**nטיטינג איז pyo* * 1ליoy 3
וי  * pyםמת ** tviiגיט *ya ou *try
 typ p*ay ,o3itאיז *ר **יוען  ntgאיג•
 n**nm*y n tv ,o*yon*oזײנען נע־
o**iiy pv over pa o*yar»* j*o*t.
אױוי  j**nyp o nסיסיגג זײג*ז גיט
**,m m *nyaiypo n jnyv** oppn
וועלכע געחם*ן •* iנןי די * pn’PJonדי
םעגליבחײט *j**yi i 1י'ער j***ii opyii
די oyi oyn ,Vno po j*on*b*’y
םײנט די n*VD n * ” t po j*on*o*’y־
ליעם jib ,זייער  pyp’o r 3ײיס טים * ר
 p .p* d״**  tM oyn iניט נעפלײסס
צ i 1״  ; r ’jyPynyiB tnנאר jnypiyo
 ’* oPyup* oyn i nנריגײין uvnya
 jppיענע ni3” r v jyayn oyn ,tvirue
םיט in* jp*yoy3 ,oyi .jy’*p i n ,
j*np* py 1י  nPjns-OB’inםונים סיסיגג.
איגם**1סאגס *״*•on ’1 jjni** IF
שםיעס  j***nךי ’ ,jyopPayprtV’Aאי־
 o* *3P*n p* 3איו -« yiסך * i i״ .jn
 i*ay j*no p’oא1יך  t nno״ty ,j
 pvi roysםיטינו v j**yioy* oyn
 p״j־’utopyiya jy’*i־oivb f t oyn ,
 py״*** y o r’oוײסיגע  jr*rwײענעז
די אמי־געײםעגע dpi* i n .|peo’*ioyp
 n ,j*p״ otאױס ,גיס  ’jyoynyo 1ײע־
 oyn pyu ,*pppiiנעפיסען ױ  ouםונ׳ם
מים ;  j* p opi* p* iגים  j* d**ivbדי
גיםטינע oyooyypyfi oyn oyn ,**yPr
jy’*i’ on־* roe’* inw on* o**n3
שפײעכץ t .״  otiov* tvaynנ** 3ן **e
ליכע  ’j**tm jnvo**oyp 1יעגיגעoyit ,
 j»*'Brדי  jw *003’>pnrניפסינססע
jy’*p.
ליגענם  i***iiד*ר ,
 iy* m y j**” t oyiגעװ*ז t״»■n
** j* 3yn oiy pp’* o n .j***ipp*oya
פארנוםצן די ’jy’*i־׳you j*o*PaypB.
 a״  yםעם*3ר־םיטינג  ,in nװי i n
 or״** l*>ypyoyiB j*t*>**iyB ,t>y i
 noדי *ipyya oj’y m jw nn*ip*tp
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פוהס׳ דאס איהר זאלט באגעהז אזא פאר-
ברעכען געגען דער ױניאן Vהאס זיך נר.
םוקס צוזאמענגעדרעחט און חאט אנגע-
מטע>ט א גארי׳פען ■דם ,און האט גע־
ענטםערט  :״עס איז אמת ,אז איך חאנ
געארבײט אוגטער׳ן ירײז #נאר איך חאב
ניט געװאוסט ,אז׳ םען דאחי נעמען דא״
•ע>ט באצאוזיט םאר סעםפע^ס ,אז מען
ארנײט אותרטי*ם .איהר קענט ניט
באמטראפען א םענ״עען — האט ער צױ
נעמנן — דערפאר זואס ער איז אוםװי־
סענד״. .

I

 f־.

A

אײגזנ סאר רער אינטעדנעיעאגאי* PM ,
א בריו« ®ון שיקאגא.
ןווױימען װאס די טנקע חאבען אגגע־
װערטהער  igopgiyiםון ״נ ע תנ טי ד מטעיט .די סטענאגראפערס יאזען זיך
גאמ גוט נאצאחרען ,ברודער דובינסק/
קי־ט״ — :
זײענריג וױיט « pyrgן  M W 'vאון װע?עגדיג עוארען געילד פאר א םטענא•
לעזענדינ םון *״ט »װ *ייט די  iogpגרי8ער #האט דערינער געזאגט צו לע״
ניםטיטע צײטוננען דואנ איף »ױ  ig cוױגען* #ז די קאטיטע איז װיױיג זיר צו
נע׳טםערט  rgאין ׳טיסאנא ז״נען ניט ®טמאזען אויף זײער סטענאגראםער .זײ
נאר די נאאםםע רינקע נאר  tvאיע זארען איהם נאר ערמיבען צו געכען א
קראוקמאכער זיינען ■ 100ראמנטיגע מאאיע מון איעס צו דער קאמיטע ,און די
קאסוניסטען ,« .ניז איך אי#ם אין ,r־ האמיטע װעט באצאהתן םאר די עקסםרע
 .gupאיז װעח א«ז סיר וואס איך חאנ ארנײט .העוױן חאט אײגגעשט^מט דער־
אױםנעסונען  1אין־ האב נעפונען קיאוס־ צו ,ביז דײװידסאן האט איהם עועס
סאכער אין ׳טיקאנא ניט קיין לינקע ,ניט ארײנגעישויצקעט אין אויער ,אח ער האט
קיין מאםוניסםען .און םיינם איהר אפ׳שר חרטח געלןראגעז.
בײ דה ,װעי ,רײדענדינ װעגען סטע•
אז איך האב זיי נעפונען ןרנעץ אין א
טוזעאום ,גײן ,אין ראחןעט סט ,.טאסע נאגראפערס ,איז װערט צו באםערסען ,אז
םיטינג זזאט זיך בר.
בײ א
 ,g iװאו קלאוקם ווערם נעםאכט אןן אויר אין דער פאר״טקראמטער ״פרײהײט״ איז סוקס אװעקגעיעטעלט האלטען א סייטיפ,
ביי ױניאן םיםיגנען ,און איך האב זײ נים געוףןן באריכטעט אז גאו א הײסען קאמוי אח ער חאט גענרםען ווארםען שמוץ אױוי
נעדארפם זוכען אויך ,אזוי  ptivװיהאט
ם»| דייקאמיטע גאכגעגענען דעם םאר־ די םירער ,און ער האט זיך צואװײנט װע־
קוםט אין םארקעט נעפינט פמז באײ ד«גג םון די אגגעקיאגטע צו האבען זײעי גען ױניאניזם און ברידער^יכקײט .שטעהט
אױם אז די איםע אויםנעארובירטע קיאוה־ אײגענעם סטעגאגראסער .איך װיה אײך ^עבען טיר^א מאן ,און איו זעה וױ ער
םאכער לעבען נאר ,זיינען אין שיסאנא ,זאגען אז דט גאר איז ניט םאתעקוםען כאוט זיך פאר׳ן קאו .םרעג איך איהם :
מאכען קראוזס און זיינען נוטע ױניאן סיין הײסער קאמןי װעגען דעם פאײאגג ,װאם איז Vרוםט ער מיר או אן א זײט
לייט: ,ים קײן קאםוגיםטען ,זיי זאנען ,אז נאר קײן חאיטער אויך גיט^.גגײר וױ און םרעגט מיר :״וױ אזױ  \vpדאס א
ז9יב עם איז נע>וננען .ךי קאםוגיםטען זײ האבען עס פאמאנגט ,האם מען עם מענ׳פ האבען אזױ םיל חוצםה און זיו צױ
דורך פארמײדעגע םאנעװרעם *ו הרינען זײ נאכגעגעבען .גאר אז די ״פרײזזײם״ רעדען וו״עגען ױגיאניזם און ברידער^יכ־
 Pgroigpאיבער דעם אפיט״ םי״ינם עס דארןי א קאםף איז דאך גיט  r״•1
סײט ,אז ער האט מיך צוגערעדט ,אז איד
זיצענדינ בײם טרײע> האט זיך נע־ זא^ נעחן מיט איהם סקעבען .דאס איז
נאך גיט אז םיר ײעיאן זיי די האםוניםםען
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איך אהן רער נים מבאטענמר חיילוי »1
בען ,איז ער שוין^יײד^יט געגאנגען .און
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זײער
בחנכען
םאכער וױלעז אוז וועיען זײ 1א טײ> פון
^א» וואו איך ארבײט ,נעהאם דאס ניליס
געגען
שאםף
א
אין
>&אסםס־מסט
זײער
 inאינמנתמאנאי ווילען און ויעלען ז״ן
דאס בר .םוחס איז ארױםגעתומעז צו
איײן.
זיך
םארבונדזן םים דער נאנצער *טעריקא־
איך װעי עגדיגען םיט דער האםנונג. ,אונז ארבײטען .ער האט איגעארבײט
נער ארבײטער באוועטנג אין םארקעט
אין מא• עטליכע טעג האבען איחם איע
די
און
נעהמז
גיט
>אננ
וועט
עס
אז
אוז ׳טםירערהייד אוץ־ אין די ױניאן
אין ?א 1םײנט געקראגעז ,אפי?ו די קא־
זיף,
צו
קוםעז
וועט
כאותגוננ
אדכי^םער
תילאוק־
 ouroignpinהעדט םזן װי די
די עחרייך פארפיהרטע וועיען זיך אוים־ םוגיסטען .בר .פוחס איז אזא איד ,אז
םאכער פארטײדינען גאגץ װארים אח ניכטעו־עז ,די נים עהמיכע װעלען םאי־ װעז איהר טרעפט איהם דעם עױפטען
םעהיג די •א>יסים סון דער אינטערנעטא־ טריבעז ווערע? איז םיר וועיעז ױידעד מא^ און איהר רעדט מיט איחם  10םינוט
גא> * in \vmומטעלענדער ט«םי? חאבעז א םאראײניגטע אח ^עטארמע מו?ט איהר איהם םײנט האבען .אונזער
םון די קאםוניסטען . .איד גין נעווען כײ אינםערנעשאנאל יײזײם גארםענט װאיר־ *מאי איז געװען לינמ ,א\ן עס קאז זײן,
איע זי*וגנען  in |ioאונםערזובוננס•
אז ער װא^ט נאד איצם אויך געורעז לינס,
פאטיטע ,װאם איז פארנעקוםען איז אפיש יןערס ױניאן.
װען ניט א דאנח בר .פוקס און.נאר עט־
« ױניאן ם»ן.
םון  inטיתאנא  in n״׳ i»eאף לײנאר.
ליכע םון זײז גיײכען װאס זײנעז ארױף
עם חאט אויסנעפופם װי ױ פיאוקהאנעד
צו אונז אין ?&א 1ארבײטען .און אז די
האבען נעזעפםמורם  1י שיקאנא פעת־
א טי פ װא ס פ אר טרע ט דעם
>ײטע אין שאפ זזאבעז דערזעהן ,װער עם
רײטאז אף >ײבא 1אפיסעס טיט
םארטרעט דעם ^ינסיזם ,האבען ?ײ שױן
לינ עז ם
זייע־ . # .
1»1יא םםייזזאן ,און םיז נ ע ט^כ ען םיט
םעהר ניט געװאי^ט זײז סײז ^יניוע און
די באזונ» 1נאפיז איר אױס ,או
ד• ברודער רעדאקטאר םון גערעכם*גקײט:־ אונזער ?אפ איז געװען דער ער״פטער,
נרויםע נתחרהייט פון די באזוכע 1זײגען
עריוױבט םיר פארצומםעלען א טי■ ,װאם האט זיד\עדזשיסטרירט מיט דער
װײט ניט  p»pיינקע .נײז» ציננער
זאנען א לינקען קיאוקמאכער .איר וועי איהם אינטערנעמאגא^״
אפיױ אז עס איז *ו>יב  b nװאם רי ניט *אנרוםעז בײם נאמען ,נאי איך ורעל
און דעם בר .םוהס׳ן זזאבען עס די
״•י״אט־עטיװע״ א1םיניסט1ײעאן האט איהם רופעז א נאםען װאס װעט איהם
בר .קאםוגיסמען געשיקט םאר א דע^עגאט צו
אזוי ליב  1י ניט קאםוניםנמן אז סען בעסעף פאסען .איך וועל איהם רוםען
דער ^עצטער קאנװענ׳&אז םון דער איג־
>אזט זײ פי> ניט »1בײטען״ .די נוטע
דזעאבס האבען איינענע םענ׳פעז .נא 1פוהס .םוקס א׳יז ניט קײן קאםוניםט .טערנעשאגאיל .איך זאנ גע׳פײןט ,וױיל
דאם >אזט זיך םי 1ניט נלױבען ,איך חאנ זײן •רינציפ איז געילט .עס איז סאר איחם בײ די קאמוניסטען קען מעז אנדעחט ניט
אםי>ו גיט קײן גרויםער אונטערשיד
צו ערזױי^ט ווערעז ,קײדען די ט .י .ע .ל.
אן
אן « : i« u in «nnjr?pij in :די ניט• אויןי «ן ארענט^יכעז ־וועג ,צי אויןי
הייםט ,אז מען זאל איהם ערוױי^ען .זײ
יאוםוניםטע! זיינעז אײנפאך טעהר פא•1
א י נ » מ ס י  1ט איז  i nױניאן  *.p i’i nאונארענטליכעז װעג ,אבי מעז קען מאכען האבען איהם אייר ״ערװײילם״ םאר אז
מ ז ו מ ן זײ אין א * n v D n :אה>  o nא •אר דא^אר .בר .פוקס איז א איד ,עקזעסוטיװ מעםבער .בײ אונז אין ^א־
װאס לןען דעם טונץ וױ אידױ צו געהן אוי1י ?*ל ץײנען דא קאמוגיסטען און ארענט״
ם1ייעיל.
חנר ט1ײע> איז נעווען נאנץ אינטע־ די דרכים .אז עס *וינט זיך איחם ,קען ליכע ?אםוניסטען ,אבער יענע קענען ניט
ער  p*pצװײ גיט צײיעז ,און אז
מם ערייען את זידיען װי בר .םוקם ,דערפאר
 ^ gonאון היײאי װאיטפן  vpko 1י >ױנט זיד איד.ם ,עםענט ער * מוייל ,אז
איהם > \vivtזײ קײז עמטער ניט האבען.
>ינפע נעסוםען אין א גמיטא צאחל יענטע טעילעבענדע דאי1י זיד בײ
מיט ברודער^יכען גרוס,
װאיוטען זײ נעזעחן וױ םען ניט די אננע־ יערנען ,און ער רעדם פון א^עם אין חנר
עמיל קאליש,
קיואנםע אילא נעיוענענהײטען און *ײט וחנלט ,אפיילר םח אסטראנאטיע און חד
וױםי> זײ א>ײן װיילען *ו פארםיידינעז יאטיוױטעט.
• מאי ט^ערםאן םון פייבער אח העץ,
זיך .אוינ זײעי פאויטײדינמנ איז 1אר
ברודער םוקס האט מעז אנגעקלאגט
>אקא>  ,3לעדז׳מער .771

ײ»1עפא>ןן אי» עס ^nםא^ וויי? די
אאםיטע האט נעחאט פאו זיך םאפ־
ם»ז .און  ovאיז נעווען אונכתגציך זיי
איצוילײקענען ,עעתנע טראןאן תאמגן דא
נארניט געסענם העיםען ,גאיעוײ ספי־
 «tvp o mכים האמז.קײן גחיםע >ױו-
פוננ אױוי םענאמן וואס חאבאו י י vaora
סייל ®ון זײעחנ יעמנם אפנפנפנא) in
־או־נײכמו־ באװאנוננ ,אין פון אועיוכע
םענשען בא׳פטעהט די  .tns'ogpאון די
מעהרסםע פון זײ זײנען וױיט גיט PP
יוננע.
^ DJKonvoiאיז נמוועז ביים םריי>
»ו  iwװי  mםמאדממר יאוױז קריגם
איע װי״וע אינםטו־אקאאוגם טון an
אלאגאתן  pnawsדייװידסאן .םיר,
אים א * n o rז יי ז ״ימא^־זואם דאם

נאײאתחט־ט ,ביז איר תאב אױםנאפונען,
אז אתאנייז*־ די<וױדסאז יי ו  mחױאט
מאמו־ ייז חנד םו-ייד ימיאן,דיטאיזד
>יזײ׳מא״ יי ג
.ביי דזזי יואי״» ,נן זאגט אז דיי^ד־
איז • »זזינא 1או־מאײמנר» ,ר האט

ניזיר®  rmפאםתיסגתז *ו פיימנז

*  tmw inn> m * w f" * ifiןורחנרס
------ --------־ “ ד׳יטנן דיז» ••סיתנג :

» שלעכטער מאגען
ברעננט קאפ־״םעוזממ ,אונרימע ביוט ,אפעגדיםיטיס און פיעלע אנ־
׳
דערע קראנקחײםען.

ע ק ם  -ל א ק
דער טשאנןאלאד אבפיחר־גיטעל

ם

חאלם אײער מ מ מ אין א רונונג
אין דערזעלנער *ייםז פערחים bv

עקם־לאקם סורירט פעחאטאאוע און
אייר פון פ ^ ק^ק חיי םען ,װעיכע קוםען •יז « ״לעכטהמ און •ער־
9
שטאפםען סאגע•.
עקס־יאקס איז די וױכטיגםםע ערפינדמג פו
ורט
אץ וחןרם רעקאםןנדירם «• 1ראםינענסע ס«גו
 26 40איז  60םמנט י גאא^ א '* 1ל 9ח־אנ .Bigob

עוועסםער און ברירער תיאוקטאמ11
פון  o nעױפםאן טאג נאו די *p»jf
סאנס ,װען די נײ rרוJnחרטע »*ipwp
טיװ נאיײד ,טיט נ װ תו ?וי1צסאן אלס
 ipm pjvoאון  m n oפאופטא[ אלס
טשערםאן ,חאט אפיציער איכממענוםען
 onסענעדזסםעגט פון > ,gpg< 9איז
שוין איבע1נעיא«״ז  7םאנאטען *ײט.
און איה Hwnpjro in־ פיו >»4gp
חאנ נאך ניז ח״נםינען טאג נאתיט
גע׳*1ינען ווענען די יאסיחננען » 1אונ־
זער >, 4gpg
איך זזאנ ניט נעשרינעז ,ניט חנד
םא (1װאס איך חאנ ניט נעחאט וואס
צו שרײנען .גײן׳ אין צענעגט״ל  :איך
חאנ נעחאט זעחר א סך *ו שו׳יימן.
אנן 1איך חאנ נעהאיטעז פונ׳ם »1יג•
ציו  :ניט »י  i r ’io inהיינע שונאים י
אוז ניט וועח *ו םאז אונזערע פ1ײגד.
איך גלוינ ,אז די לאיאלע םעםבעו־ס
פון אונזע igpgp 1האנען נעוואוסט,
אין װאם פא 1א * (n m ’fg ig o nר
שםאנד ס  ognזיך נעפונען אונזמר
ױניאן ,ווען  toהאנען איה 1אינעײ
נענוםען  :אהן « היים ,אחן י פוי1נײ
טשור ,oongigp ,פאדסארטניי 1זשס,
םס1ססענט .ואס אײנצינע ,װאס םי1
חאנען פ«1סאנט ,איז .נעווען 1י חד
 rom oo’rnםעסבערשי■ ,װערכע איז
נעווען נאך א לאננען ,נרויםען pjffo,
נאזאדנס םים א .נ א^נ ע ס״ *נ1ימנם,
וואם או נ ז ^ gnn ,׳ in p jg ’*ir״ •gn
נען אונז אינעתעיאזט .און  in nנאך
א יײשח םון « 10־«1אצענסינען דיס-
טשאידזש.
איצם ,ותן  inדאזינער טאנמנם איז
נעקוםען dip ,איר צי א״ך•gopigpp ,
כעו־םינישעו־ם פון לאסאל  $אח in
אײר  ooip :אלײן און איבערצײנם זיך,
װאס םי  1האבען אויםנעטאז םאר in .
? * m uיים• איד אלייז  |gpדאם איצם
ניט גל1יבען ,א> אזעלנעם זאל פאנעז
■אםירען ; »ז דאס ,ױאם ם׳האם נע־
1א1םט נעהנמן א1נזערע שמאים  7יאהו■
צ״ם ,נעםליך ,כדי  mnoimnאתזע1
ױניאן ,האט בײ אװז ניט געמיע1ט
םעהר «י זיבען מאנאםען אונזער יתיאן
צוריל פאקטיש עםאנלי1ען .אD* |1׳ ie
װילם איה 1םי  1גיט נל1יבע?ooip * 1 ,
אונז איך אונזער נײע 1הײםm bgii ,ד
פינם זיך אין א1נ»ע 1תשאינט באאח־
ביל1יננ 130 ,איםט 25םע םם1יט .מםט •
און זעדזם ,װי ניי א1נז א׳יז ביזי אין אלע
װינסעלאך; װי ם׳׳שסעהם אין.לײ1» 1
צאלען דמם אח מי אזױ אתזער מעמ־
בעלשיפ־קאםיסע ארבײט אװעלםײם ;
1י אפיל־פאםיטע שלאפם אױך ניט ,א1ן «י
 mמענעדזשערo ,־ ? in iוי1צם«ז ,איז
שטענדינ ניזי בײם אתיםנענען I ’gii־
היגג־קאח־ם א1ן א1יםנעהםעז -iogp
לייגטס ; אח 1ױ אזוי אונזע. ,!BDiyro 1
 im ipקױםםאן ,םיט 1י םעםבע1ם iw
 ivoippipp inבאאיד ׳«  m «oסי־
VM'O}.
װי איהר זעהט ,אלזא ,האבען טי1
נעםאן אלעם ogii ,איז נאר נעװען טענ־
ליר א1נםע1 1י אונדטםענדען .איצט
איז אײע 1נעלסם צו לונמן א1ן מיען •
א1נזע 1מניאן ,װייל די1 .יכםינע »1בײם
םאננם זיך ערשם * ; 1א1ן כמ םי1
זאלען האבען א םאלסאםענעם זי^ *ig i
פען םי 1חאבען אײע 1סופארט א, {1
אײער .P’*gi»«ggp
םי 1פאגגען איצם אז או אמאניזא•
ציאנם־קאספײז אי in 1נאנצעל אינדר־
םסריע ,א1יםצ11אםען די אלע סקאב־
נעםטען ogii ,האבען זיר אננע1עצט א1יא
אווז mi ,די חיישעריפעז ,א1ן l» n p
אױוי אלע  npuioנעװינסעז11 ,א 1סען
ארבײט ם |1שטיס ,שבת א 11ײנטאנ.
םיר ײעלען א1יר אתאניזיײמ א11
די סציפלינ^ן די יענינע ogii ,םאכען
. y jn ’engoדיעלס״ אםילו אין די ימיאז
שעפער .איז »  o n iאלעם  ipoigiםיר
האנען אייערjn
שוועסטע ! in 'io iim 1ז״ס לסיאל
»  iאײעל מניאז ,לאזט זיד ניס -100
 tnn'nםין לײנעם ,צאלט די\ס אין צייס
«ת אױנ ם׳ מיױ אייר איז סח1ענם,
מייל םי  iwgp 1ניט איזוס im gog
* 1האבעז מעםנערם אױם׳ז  Tigpnםאר
 9םאנאטע| *י*ט« אח  nתgד זאלען זײ
דארפען  m iniנייע םעמבערס .נײ.1
סזא  iwgp oiopwסי 1זיו איצם נים
םסתינעז .איצם איז די ציים איחר
זאלם באװייזעז ,ײי אזױ ױניסדלײם
דארםמז זיד םיחרעז .א 11נדס אייער
לסיאליםעט ,מיט אייןר אימתעמל־
הײט  omאיחיי אונז נעבען א מןר
ליכפײם ״יפזװבייחמ אמזע 1יתיסז' ,
 •wwioלאתאל ,נאד  i»:nyrא1ן ב»סא' 1
װי בעפאד.
לעמז זאי  inםינישעדס יאפאל ! 9
לעבעז יסל די ניזיםע קלאמםאמנר
ױניאן !
םסקם סייניס״

.
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אויף  hגאסעז פון רױטזנז wן אי?
רויט ביוש ,אדנײםער-במט געדוגאן .די
!אייצי^יטײגזנגאן חאנען געציגט■
קױילעךסנאלעז אין דער אוםנאװאפצ;•
טער םע;עעדסאסע״^אוז מדיעז ,מאס
זײגען געפמיגען פון איץ  wrגאס אין
דער אגדערער ,דינ^ן אדײנגעכאפט גא־י
װאחנז אע׳ם קרײץ״פײער פון דעד
צוױיטעד ^יס>-יג^ « חאלמז טאג
האט געדױערט דיזער ■אליצײא״שער
יאגד♦ מען האט געשאפען אןין די הױז•
םדערען און אח די פזמסםער .רי צאל
הדבנות פון די דום־חם לױלען איז גע״י
װאססען פון שעח צו  .njrrדי האטאײ
טערעד ?ײגעז געמעז פד םים פאר־
װאונדענ^ג פח ־װצרכע » סך וועיעז
שפעטעד נאך פארגרעסצן די צאי טוי-
מע .טע; יאנג האט :עהער׳טט א שרעל
איבער דער ׳עטאדט .איהר גאגצער
אויסזעהן איז פארעגדערט געװארען.
דאס ארבײטענדיגע ,רוחיגע וױעז האט
זײן גרײנגעװיכט פאײארען.
איצט הזנרשט שוין רווז ,עס םארען
שױן ניט םעהד קײן געווער-קוילמן אױף
אוו דאך איו
אומשולדיגצ מעגמען.
שװער זיך צוגעװעהגען ^וו דיזער רױ
n
•
היגקײט.
וױל םעז זיך,אבער אי ^ עג ם ^ .,װאס
איז א ײג ענ סי ױ דאךלגעמעחז ,אז איז
דער רויטער סאאיאייטם^שער ׳טטאדם
זאל אזעלכעס קאג^ן •אסירא?* ,םוז מען
םאראױס סראר װערען  :איבער חגם,
גואס ם׳איז אײגענםליך פארמקוםזש חד
נעם פדײטאג ; זײ אודזאמן דערפס
און אויך די פאלגען.
ודעז איז די ^ייט־שטאדט פון
דײנדש-עסטרײך ,און איז םזמטעגדיג
אין די העגט פון די ארגײאזנר .די םא־
ציא^םסען דינען די באלעכאםים פזז
סיטי חאי .דער שסאדם־מןדאר איו דער
באריהםםעד ןויע;ער סאןױאייסט ק*רל
ד ת ,א נעוזעוענער ®אלאס-מול רזןה־
רער .דינע םיסארבײמער *ח איע
שטאדטישע באאםםע זײננן סאציאלײ
םםען .אח אלע צזזאפמן רעניזתן זײ
אויס^שליסריך אץ אינםעדעס פי 1אר״
בײטער־שיאס .די װיענער װאויגונגען
פאר אדבײםעד זײגעז באדיהםס אױף
דעד גאנצעד װעלם אח דיגאז שלס בא•
וױיז םאר א נעחנכםזנר• ,יאנסעסינאר
ארבײםער־וױרטשאפט .די קעדעד־ער•
ציהזגג איז חנר עטאדם  , ir nװי אויך
די ^טײער־א^ינסײלוננ דמען באםדו
סאציאליסטיש ,און די רײמן קלאסען
קאנצן זיך זזנדור שװעד צוגעװעזזנען צו
דיזער  .גערעכטער ארבײםער־אאליםיק.
אויב די אגדערע גרעסערע שםעדט אי1
עסטרײך געפינען זץי אין סאציאליססײ
שע הענט ; אח ביויז די •ויעדים־נע־
נענחןן האבען עס ביז איצט געסאכט
אוםםענאיך ,אז די סאןױןןליםכמן זא״
לעז חאבען.די מאכם צו דעגידעז אי מ ד
רזי גאנצער קי^נצד אססדײכישעד
םילוכה.
יעזתנפאיס ,פעד»לט  p irאיצט גיט
 p*pסך דערצו ' .בײ די לצצטע װאהלען
אין עטנןרײך ד»אבען די םאציאייםכמז
נאהוםען ■ 43ראמנט םון אלע שס ײ
םען׳ אח עס האט ױי בלויז.גצםעלט
 7פראצענם שטיםען ,כדי אימאגצזח צו
געװינעז די האחפאפט איבעד דעד זוסנד
רײכישער דעטרונג .ךוד עסםרױכישזנ
ארבײטער האמח א מ כ ט »ו חאםמזי
אז זײ װעלען עראבערען די םאכט דורך
דעטאתדאטיע .אבער %ײ תאבען טם
םאר״שטאנעז ,אז ךי ^אאיטןוליסםעז וחד
לעז זיך ניט װעיעז לאזעז טיחדעז ®ח
דער דעמאאראםיא ,אזױ באיד װי די
ארבײטער וחניעז דורך איחד אדלעםפען
די הערשאפט ,און חאבנן pit ,געגענזאיו
צו די דײיכדןזע סאזױ*למ«עןי גיײד גאך
דער דעוואיחױע ארגאגידרט א חנאױ
בל יקאנישע.־ שדרבונד^ ארסאמ ,װאלכזן
נעפיגט זיך אויס»>יס?יך  pHדי הענט
םון די ארבײמער• אסםרײד געפיגט זיר
נעאגדאפיש  pnא זעהר-ראווקציאגעחגד
שכגה׳מאםט ,צזו^תן ךעם רעאאןױאטר
רעז או מ א ח אח דעם איםאליעגיאמז
פאשיזם ,שוין נ^אם רייחננדמ ®ו?
די בײאדישע ״חווסענפר^צלעד״ >,4וואם
שטעהען  p¥אסענךיגעד נ מ רב ע מנג
םיט די עסםדײביאמ םאנארביםםנן ,ייח
זײ גלויבען ,אז םים דער חילן• םון דײ

זער פאמיססישאר  rm•artיח« ויי ״ מ“

ליגנאן •טזד צו װזןראן פ\ן די פארפלוכ־
'טע םאציאליסםע* ,דורך דעם װאם עס
וחנט זײ גנליעען צז ירא װאצימז ױכד
^ *דימ ארבײםאר צו בלום פאמ ײ
סונמן.
םיט חדאױם >אמ צוריא חאבין

פודא״סמן דאריפאסע? או ^,

םוים ררײ ארב^טאי ,ווציכינ ז״ינען רױ
היג צוריקנצנאגגעז אדזײם י ח • סא־
צי א ^ ס ס י ^ ר  jr ^ m o m y mי ם *יז
כדאי צו נאטארקצז »9 ,דאס איז w r j

זזאמנו ♦ n

גילעחנ־
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ל'בז אזס׳פטעגמז ,צס האט שױן זא -אדבײטער סאסעז ,וועיכע זײנען א:גע״
ג 9י ■אסירט #דאס־  79צסטרײכישצד וי• קוטען אויף דעם ריג• :ראץ ,און אוױ
דצר איז עדסאדדעט געוואדעז פון םא״ װציכע םען האט צוערשט געשאסען ,זיײ
׳•יסט^צ חצגט .איצםאר חאמנז אמר :ען געווען די ארבײטער װאס א־בײטען
 nמערדצד זעחד לײכט אפגעשניטצן p9 ,שטאדטישע אוגטערגעםונגען ,ארן זײ
איז זײגצן פאר רי שװאדססע פאדברע־ זײנען דאך בא״טטימט :ישט קײן גע־
כצגס אפגעלוםען טיט זנחר יײכטע זזײגליכע •לינדערער.
שטדאפען .די מערדער פון די דר״
די מאסצן זײגעז װאס אסאי גר׳ע־
אומישולדיגע ארבײטער אײגען דעם מאי סער געװארען ,די פאליצײ האט דער־
אבער אינגאגצען באפרײט געװארען ,ודילע מיט אפענע שװערדען געיאגט די
®  irrjjrוואס דזאבען עדסארהנס דדיי מענשען מענגע פון  p' 9ארט צום צוױי־
אוסלוולדיגצ אדבײטער זײגען באפרייט טזןן ,ביז זי האט  9גתיסע טײל פאר־
געװארזמ םון יעדצ ישולד ,דמם זײ הא־' טריבען אין דער דיכטזנג  pfקאורט־
כען אלײן צוגעמכזנז זײעד לןויד .אז הויז• דא האט פאסירט ,אז דיזע מא־
אזא זאד זאל ■אסירעז איז דעד מיטער סעז האבען ,אונטער דעם געדראגג םון
מטאדט יויצז חאכצז די ארבײםעד סא־ דער פאליצײ ,אױפנעבראכען דעם טױער
סעז גישט געקענט באנרײפען ,און זיײ כידז געוײכטס הויז און «ריח אינװײגי;,
גען סואנטאן ארויס אין די גאסעז פרא־ אראפכצריסען םק די װע;ט מ ביידער
טעסטירען געגען  9?9אוםגעהערםען פון די עסטרײכישע קײזאדים אח זײ
>
אורטײל.
ארויסגעבראכם םאר  ijnםאסע ,זואו
פרייטאג פריח ,דעם 15כמז ױ:י ,דאס פײער האט זץ• עדשט דאן רעכם
גלײך גאכדעם װי דאס אורטייל איבער צזפלאקזודס .אין לאזרם־הויז ;עםיגם
די םערדער איז באקאנט געװאחנז ,האט ?יך אבעי ■ 9אליצײ אפטײלונג ,ווצלמן
דעד שטורם אויסגעבראכען .איזע םטריט האט נענוםצן שיםען בעת םעשה אין די
תארס זיינען גזוכליכען שטעהן םאר  9מאסען .די או׳פגערעגטע ם*טע האט
גומצע  nvvצייט .די אדבײטער אין די אבער געיטםודםט דאם נעדיכט הויז און
פאבריקעז  tyrnאוועס םח דעד אדבײש די י אייצײ איז געצוואונגעז געװעז זץ־
און זזאבען אנגצפילט די גאסען ,לאזעג -צזריקצוצימען .אין דיזזןן מאמענם האם
דמ זיך גמחן  p9צצגסעך פח דער דך אויך באװיזצן די ערשםע אפםײלונג
מסאדט qy .איז געוחנן  9סטיכימעד פון רעפובליקאנישמן שוצבונד ! זי האט
סאסעז־אויסנדוך םח #ויפחננוע אײ זיד נלײך מםונמז אין  9מאיעלער שווע־
נער דעם ■ראװאלאטארישען אורסײל .תד לאנע  :עדשטנ^ צו שיצעז די אדביײ
 (9אױסברזך ,װאס חאט גישט געלענט טצר געגצז די בדוםאלע *אליצײ ,און
חאבען > p’tשום ציצל ,וױי> גאגצן מאס צװײטענס ,אײנצױמען די צוהיצטע אינ־
האט םען געזאלט פראטעסטירען ,גצגען סטינתטזנז םון דער נרויסעד אויפגערעג״
די דדשזרי ,אדער אפמד םאדעחס9 ,ז מער מאסע גצגען װײמערע םארניכטוג־
דעד דיסטדיקט אםוירגי זאל אמלירען גען: ,אכדעם װי חןר ױםםיץ פאיאץ
די סײס געגעז דעד דדפודי  iאט  pinהאט שוין אנגעפאגגע 1ברעגען.
פראגען וזאבען אפגעזזײלטעז די סאציא־
דער רעפובליקאנישער שוצנונד ,אונ־
ליסטעז אץ װחוז פח עםוואס נלײך אונ־ טער דער אנסיגזרונג פון דעם טאציאל־
טעדצוגיםען ,װאס װאלם גצתעגט די דעםאלראםי שען בוגדעסדאם ,ל ע ת ע ר,
•ראםעםם באוחנגדנג םאדשארםזח ,און האט ב א ס ת ב א װי מז די גר^סטע דמל־
נראד דית סזגסימ םאסטיפ איז מר׳ז
ד מ 8ל ײ ט .קאלטבלוםיג ־האם ױ זיך צו־
פארלויף פון די װייסערדיגע גען6תהעני־ געכאפט צד דער ברענעגדינער געבײדצ,
סען זעתר׳גמפפרליך געװארען.
איז װעאכער עס האבען ־ זיך געםונעז

דצר אוםנליל האט ■אסירט װען די
ארבײטער מאסען זײגען אגגעסוםען
אויס׳ן באריזזםםעז וױנ^ר רינג פלאין,
וואו עס מפעען זיך די םײססע רעגײ
דוגנסמצכײדעז ,אח דאס וױנער סאורט
חזיז )מסםיץ פאלאץ( .דער דינג •יאץ
9יז דעד היסםאדי׳צעד ארט םון  nוזי־
נער ארבײםער דקםאגסםראציעס .דאדט
זיינצן ויך  p9די לעצטע יאהרזנז צצהנד־
ליגעד םאל די ארבײטעד צוואםעננעקו־
מעז ,צו פארש^גנע רעסאגסטראציעס.
דעם מאל האט עם אבעד אגדערש אױס־
געתהעז ,וױ געודעליך בײ אזעלכע ;ע־
לענענהײכתז^ ביז איצס האט עס קױנ־
מאל ג״פט פאטידט T9 ,די רוה איז ארד־
טנג זאל נעשטערט װערען ,וױיל דער
סאrױ9ל^סטי rער שוץ־םנזי איז געווען
חנר ארדנוננס היםמר ,און די פאליצײ
איז קײנסאל נים גערזפעז גציוארצז צו
חילא  .וויצט אבער חאבען די ארבײ־
טער גלייך בײ ?ײער אגפוםען  vwנע־
.טראפעז די םלובה פאליצײ אוי1י פערד,
װמלמ האבען געװאיעוועם ויי איז די
אלםע גוטע לײסעדליױעטן1רײכישע צײ־
טען .די רעגירוגג האט 9אנים* p ir
אי 1פאר#ױס גמםוזט פיהלען דעם םאר־
בדעכעז פייז דיזען אזדםייל ,און  .האם
עתוארם  9פאלמס •ראטעםט .זי האט
זיך ־ דעריבער טםתמא נישט נעזואלט
פארלאועז ו;זיוי די רעפובליהאנישע שוץ
•אליציי^ זועלבע האם גאר סײ\ אײנ־
זױמן סאל כיט נעסאכם  p'pגעברויך
פון׳ איהר געװעדי — ,כאטש טט אײנסאל
׳איו וי נעומז דערצו באדעכטינט צוליב
די םערדעדישע טה9טז1ז םצד די װײ
נעד פאשיסםען — ,און ויר באנוצט^ט
רי סאלדאםסקע פאליציי ,וועלמג האם
גלײר גאבתיבטי די וו*פען ממז אוםד
^ולדיגע ארבײטעד .דאס כאראקםע־
ריםמישע חנרבײ איו ,זואס די צרשסע
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םארשלאסענע בירגער ,און פאליצ ײ,
װצלכע האט פזן די םענסטער גאך  9לץ
נמשאסען  p nעולם .דער רעפובלילא־
נער שוצבוגד האט ז ײ באלד ענמװא־
פעגט ,און כדי ז ײ אױסצוהיטעז םון
ם א ס ע ך צ א ח האט םעז די פאליציי אי־
מנדגצטאז א ח אוזצקנעפיהרט אין מאס־
•י מ אל  9לס מכלוםרשט פארװאוגדעטע.
•אויך באוזיזעז
גל ײכצ ײםיג האבען
זײ םײעד־לעשעד ,דא ה א ט אבער נזד
טראפעז צ ט װ אס ,װאס עס פאסירט אפט
די• צױ
כײ אזעלכצ געלעגעגהײטזס :
רײצטע ם א ם ^ צװישען װעצבע עס הא־
בעז זיך געזוים געפזגעז  9היבשע ביסעצ
גרויס שטאדםי שע לוםפענפראלזגטאדיער
אזז פראםעסיאגעצע אוואנטוריסטען ,הא־
בעז םאדשטעלט דעם װעג צום ברענענ־
דיגעז ױסטיץ־פאלאץ .דער נאר װאס
אנועקומענער סי טי םעיאד> ,זאדל זײטץ,
א ח אכדערע 'ס אצי אליס םי שע םיהדעד,
האבצן א ײנגצ שסעלט זייער נ־אכמן ,פא־
פולאריטעט א>ן לעבען ,בעטצגדיג די
םאסען זיך צו באזיגען און ני שט צו
שטעדען צו טאז זײער חנ טו מ ם ארבײפג
ענדליך איז אבער דאך געלונגעז דעם
עדשטעז װאגען מי ט םײערלײט צוצזסױ
םעז צום קאזרט הזיז ,אבער גראד אין
דעם ס א מ עג מ איז אגגעסוםעז םלישע
ם י ל י מ ע ^ ^ י צ ײ איז האם א;:עפ א:גען
שיםען א ץ די מאטעז אח אננעחויבען
ר ײגמען די גאסען אוי1י  9סאלדאםסקעז
שםײגעד איבער די םתים םון די נאר
װאס דער שאסענע ארבײטער . .די אדבײ־
טעד שאפט ה אט דארויוי געענםפץדם מי ט
 9א ײנ ט אגיגען גענעראל טר ײס ,און
דצרױו• ה א ט געםאלגט  9ד ^י ם אג מ ע ר
םארסעהרס סםדייפ ,כדי דעם לײדענ־
ש א ם טלי מ ? י א ח צו ם א תו אנדלעז אי7
י א ארגאניזידטעז פראטעסט.
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די:ע •אסידונגען ? זזדםעז איז עט«אס
אזערכעס םארגעלוסען איז א גרױס
״שסאדט בעת נ  r ,ט־רעװא  rו vיא;ער yר
צײט .דא איז פא-אז א פיזאנטער פון
געגעגזאצען ,װעיכזנ װעי״ען דאיפצן
אױפגעק-ערט װערמן .עס איז אבעי לע״
כערריך און לינדי ש צו דײז־ען װעגען
עט װאס א ״בארשעװיסםי״שעז״ אדים״
״עטאנד .די עטריכע טוץ לאםוגיסטעז
אין עסטרײך האבעז ,דורך זײער פאר־
תאלטען זיך בעת די ד אזינע שטורםי שע
טענ ,ד ך גאך מעהר םאױהאסם געסאכט
נ ״ יעדען דענקענדען ארבײטער ,דער
בעסםעד באוױיז פון ז ײעד גי שטיגס ײט
איז ,דאס ה:ס זײ האבעז דדרך דעם
סטדײק ארױסגעכעבען א עקפטרא אויס־
:אבע פיל טיט ה סטערישע נע שדײען
צו א װיייטערעז  :ענעי אל טטדײה ,זײ־
:ען די ארבײטע־ רודד; צידיקנענאנגען
צו דער ארבײט ,אזוי ש;על וױ די פא״
ציאליסםי שע פ אי ט ײ האט זיי דערצו
p%
נעגעבעז דעם לאזוגג ,און :י שט H
א ײנציגע פעקטאדי איז זו ײ ט עי שטעהן
געבליבען.

דעד סטרײק איז געפיהרט געװאחג?
סיט אז אדסעדנעװײנליכצד זײסציפלין,
און איז אויד אוים׳ן באםעל םון • jn
פארטײ םוסטערהאפט אינעבראכען גע־
װאדעז .סעז האט גישט *רױםנע*,
שםעצט קײז שזם פאדעדדגנעז ,דױיל אלע
פאלערוננען װאלםעז געװעז צו קצײן,
אין םאדגלײך םיט די געשעהעגיםצן.
און  ;ppרעײאלוציע האט דער עסםרײ־
כישעד פראלעטאריאט גישם גצ\ואצט
אזז אויך נישם גזנבדױכם צו םאכען ,די
סאצזאליסטען האבען עס »שזם נישט
געוואלס צוליב טאן דיצמג שונאים  :די
רעאקציאנערזנן אזן די פאםוניסטען .איז
עס דאך תוחנז דער אײנצמער זואונש
פון די צםםרייכישע ח««קצת צו פדא־
װאצירעז די סאציא^יסטעז צו דציזאלױ
ציאנערע טהאםען ,כדי אזוי 9רום םיט
די היל^םון די ^ישאליעגישע םאשיס־
טען און םיט חארםי׳ם אזננארישע םאל־
דאפתו םח זײ פטוד צו װעחש• די סא־
ציאליטטעז ערזוארטען אין קודצעז צו
ותרען די באלעבאטים־ פח נאנץ עסט־
רײך ,וױ עס האבצז באוױזצן די צצצםע
וואהלעז איז  9יאנד פון ■אלי״
םישעד דעמאקדאטת איז םאר׳ן אר־
בײסער קלאס דעד בזגסםעד וחנג צז דער
מאכט די דעםאקראטיע גופא ,ווון גישט
סתם רעװאלוציעס .די עסטרײבישע
.ארבײטער זזאבע 1דאס ריבטיג פאר־
שםאנעז ,אזן האםע גישם ארויסגע־
שטזגצט קיח שזם פאדעמננען .דער ציל
אח צוחמ םון סםרײק איז באשטאנען
דעריז ,צו אימדצײגען די רענירוננען
און דײ איצםיגע מאכט האבעד ,אז דער
עםםרײכישעז־י ארבײטעד גלאס און דער
םאציאציזם א*ז אוםבאזינבאר און אומ״
געבראבען  :םען >ואן ציםאררען 100
ארבײטעד אץ עסטרײך ,אבעד םען פאן
נישט ערםאדדען און פאדג^כםעז דעם
עססרייכישעד ארבײטעד קלצם איז חגר
עסםרייכישען סאציאליזט!
די סאציאל־דעםאהראטיע האט וױײ
גינסטענס נעהאט דאס דעכט צו וױיזען
דער װעלס ,דאס די ערמארדונג םח
 100ארבײטעד לאגפן איהר בשום
אוםן גישט גלײכנילטיג זײן .די האם־
נומען פוז אונזערע שונאים ,אז מיר װע־
לען ארויט געשװאכט םון דיזע טראני•
שע פאםירוננען  .וועלעז הײגםאל נישט
םקױם וועדען .די עטםרײנישע ארבײ•
םעד וועלען װײטער וױ ביז איצט כייט
זײזןר דצװאלוציאנעדעד םראדיציע און
סאםפס מעטאדען םארשיחנך איץ פאײ
זוערםס און פאי־ץןעדטס צום עפתילטיגען
זיעג.

ל#יאלע מיטגלידער ערװעהלט
אין אלע שיקאגא׳ער לאקאלען
)שלוס ,£ין זײט . (1

װידער זײגען געסומפז די האמוניםטען
און האבעז געהײסעז די אינטערגעשאנאל
םעסבערס ניט װאוטעז ,נים באטײליגזגן
זיך אין זישר אײנצנעם עלזנלשאן .האט
סען די קאםונישטען איגנארירם* ,ון די
ארבײטער זײנען געלומען און האבען גע־
װעד וויז שולדינ  pKדיזע מדויע־ וואום .און איצם םאמעחםפז טרײד־
יוניאז באאםטע דעם פלאץ פון א םתנמדען
נעזיגדעל ,װעמען ױניאךפרינציפען זײנען
ניט געװען צום הארצען.
ברענען דעריבער די סאםוגיסטען םיט
צארן .זײ כעס?ן זיך אױןי דער אינםער״
|! 9 K
לי ד
I
נעשאנאל האמיטע פארװאס זײ האבען
ניט תרשגעפיהרט קײן ריארגאניזײשאז.
 ? |} .א ל
פון א .כג דילאן.
[|
זײ כעם׳ן זיך פארװאס די קאמיטע האט
אױפטױ־עהט די לי;ענס ,וואס דאס האטױ
ניסטישע געזיגדעצ האט םארשפרײט .זײ
כ׳בץ א מלײזייגמעה . .
בעם׳ן זיך םארװאם מען האט געמאכט
נאד װאויל איז א ב«לײדיגטער צו זיץ.
עצעתשאנם אין אלע לאהאצצן ,אח גרויםע
ייאסען מעמבערם זײנען געתוסעז װאו־
דך אײנשליסען אין שװײגען ־־ד
טען .אבעד װאס העלפט דאס כעס׳ן
זיך לײםערען אין יי ץ• .
דך? ךײ זײנען ,וױ  9םאלתס־לידעי
זיננט זיך :״וײ זײנען אויסגעשיילט.״
כ׳בין  8בסלײדיגטער' ,
איצם‘ ותז דער םומעל םיז עיעקשאז
איז שוין אריבער ,װעם רי ױגיאן סאנען
און םיר איז גוט.
אנגעהן נארםאל םיט איהר רוטיגע 9י־
ם׳חייליגס זיך כי ץ חארץ• ,
בײט• אזן אלע טעטיגסײטעז װעלען דורכ״
^יײ םערם זיך  :דץ בלום.
געםיהרם ווערען אויף א רײנ>ם טרײד
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בײם האגען םיר זיך געגרײט םאנאטען לאנג און איצט איז געקוםען דער
םאםענם װען יעדער םי טג ^ *ון אונזער ארגאגיזאציע ,װאם גארט טייקע
באםח אז זי זאל צוריק געװיגען איוור אםאליגע שטארקײט און אײנפלוס
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ארבײטער ,םעלדעם זיך צו אײערע לאקאלע פיטינגס ,צו די שא»
__________
under the act of August 24, 1911
םיטינגם ,אין די אפיםעם פון דער ױניאן ,צו דער ארגאניזאציאנם קאטיטע,
at special rate of postage provided for in section 1103, Act el
 Acceptance for mailingאון ערקלערם ,אז איהר זײט בארײט צר טאן אײער וזלק פון דער ארכײט,
October 3, 1917, authorized on January 25, 1919.
די צײט םון פלויז דיםקוסיעם ,פון בלויז קריטיקירען און חםרונות״זוכעריי
איז פאראיבער .איצט איז געקוםען די צײט פון כױען די ױניאן .די גאנצע
ארבײטער כאװעגוננ און אונזער גאנצע אינדוםטריע ,צוזאםען םים די צעחנד־
ליגע םויזענטער װאם זײנען אן איהר אפחענגיג פאר א לעבען ,חאלםען
זײערע אויגען געשפאנט אױןז אוגז .םיר קענען און טארק ניט ערװארטען*,
אז איםיצער אנדערש װעט די ארבײט םאר אונז אויפםאן .לאםיר אלע װערען
 /װען דיזער נוםער פון אונזער צײטונג װעט דערגרײכען אונזערע לעזער׳ די בויערם און די ארגאנײזערם פון אונזער ױניאן .דעטאלט װעלען םיר
װעט חןר ענדליכער שיקזאל פון םאקא און װאנזעטי שוין זײן באשםיםט.
א אוכזער סאםף געװינען; דעםאלט װעלען םיר פאר אונזער ױניאן צוריק־
בײ דיזען טאםענט ,אבער ,םוזען םיר צוגעבען ,אז די לאנע איז זעהר
איטא־ קריגען איהר אםאליגען אײנפלום אץ קראפט און אוםבאשםרײםכארען
שווערע״ און אז דער װאלקען װאם העננט איבער די קעפ פון דיזע צװײ
קאנםראל אין דער איגדוםםריע.
ליענישע ארבײםןזךאטארטירער איז זעהר ,זעהר שװארץ.
די ענטשײדוגג װאם גאװערנאר פ־לער האט ארויםגענעבען ,אז םאקא און
װאנזעטי זאלען ניט קרינען קײן נײעם טרײעל ,האט געטראפען װי א ז*ױ
נער די צעהנדליגע םיליאנען םענשען אעעו־ דער גאנצער װעלם ,װאפ
זײנען אײזען־םעםט איבערצײגט ,אז די צװײ איטאליענישע ראדיקאלען זײ־
םיר כעםען די לעזער צו לעזען םיט אױםםערקזאםקײם דעם רעפארם פון
נען אונשולדיג אין די םארד־קלאגען צוליב װעלכע זײ זײנען פאר׳םשפט
געװארען־ צום טויט םון א פארביםענעש ריכטער און פון א רעאקציאנעדער .דער קאםיטע םון דזשענעראל עקזעקוםױו כאארד װעגען שיקאגא ,װאם
קלײנשםעדםעלדינער דזשורי .געװארנאר פולער׳ס ענטשײדוננ װעט ,אבער ,פאנגט זיך אן דרוקען אין דיזען נוםער ,נערעכםיגקײט״ .די קאםיטע ,ןױ
נים אוםענדערען אױ,ז א האר דעם טיפען גלויבען פון דיזע םיליאנ)ןן אין דער באקאנט ,האט םארבראכט ארום דרײ װאכען אין שי^מגא און חאם אונםער•
זוכם די שװערע קלאנען װאם זײנען געכראכט געװארען נענען א גת»ע
אונשולד םון םאקא אץ װאנזעטי.
די ארבײטער פון אםעריקע און םון דער גאנצער װעלט וױיםען נאנ*ן שיקאגא׳ר דזשאינט באארד באאםטע פון םיםגלידער פון דער שיקאנא׳ר
נוט ,אז די דרײ .אונטערזוכער“ ,װאס גאװערנאר פולער האט כאשטיםט ױניאן.
די קאםיטע האמ איצט ארױםגענעבען איהר באריכט אן האט געפתען
פאר דער קײס ,און װאס שטיםען איצם אײן טיט אים ,זײנען א#ן זײער
גאנצען לעכען נעװען פארקניפט און פארכונדען םים דעם קלאם ,געגען װעל־ די קאמוניסםישע באאםםע םץ שיקאנא דזשאיגט כאארד שולדיג אין פאר־
כען םאקא אוז װאגזעטי האכען איםער און אונאויפחערליך געקעםםט .קײן לעצען די געזעצען םון דער ױניאן ,אי 4נים אויספאלנען באפעלען *ון דער
איין ליכעראד ,קײן אײן ראדיקאל ,קײן איץ ארבײטער םארטרעםער איז אינטערנעשאנאל ,אין מאכען יד אחת צוזאסען מים אלע שונאים פון אונזער
ױניאן אין כאקעםפען איהר ,אין פארחאלםען געלט װאס נאלאננם צו חןר
אױף דער קאםישאן ניט געװען.
אױםער דעם ,איז די גאנצע אונטערזוכוננ אנגענאנגען די גאנצע צײט אינטערנעשאנעל און אין באגוצען די פאנדען פון דער ױניאן פאר צװעקען
הינטער פארםאכטע םירען ,װאו ניט די פאר׳םשפם׳ע אן ניט זײערע עדות הא־ װאם חאבען אננעםאכט א גרױםעז שאדען אין חןר שיקאנא׳ר ארגאניזאציע.
בען נעהאם די םעגליכקײם צו קוםען און זיך עפענםליר פארטײדיגען .אפילו
לעצטע װאך זײנען ,אונםער דער אויפזיכט פון דער קאטיטע ,פארגע־
די לאיערס פאר דער פארטײדינוננ האם טען ניט צוגעלאזען צו קראם־עקזא־ קוםען אין שיקאגא עלעקשאנם פאר עקזעקוטױו באארדם אין אלע לאקאלען
םינירען די עדות פאר׳ן דיםםריקט אטױרני ,װען זײ זײנען ערשינען פאר און םאר חזלעגאטען צו דער סשאינם באארד ,װאו עם זײנען ערװעחלם
די אונםערזוכער נאכאטאל צו װידערהאלען זײערע בלכולים געגען די אוט־ געװארען בלױז ױניאן לײט װאם האבען זיך פארפליכםעט צו דינען םריי
גליקליכע מארםירער.
די פרינציפען אויף װעלכע אונזער ארגאניזאציע איז אױפנענויט געװארען.
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די נאגצע װעלם שטורעםט םיט דער פאדערוננ ,אז סאקא און װאנזעט*
דער רעפארט םון דער קאםיטע פון דזש .עקז .באארד ,װאם איז אױך
זאלען קריגען א נײעם משפם ,םאר אן אוםפארטײאישען ריכםער ,און םאר אונטערגעשריכען פון דזשאהן םיטצפאטריק ,פרעזידענט םון דער שיקאנא׳ר
אן עהרליכער דזשורי .דער גאנצער ארבײטער קלאם פון אםעריקע ,און פעדערײשאן אװ לײבאר ,און פון םארשטעהער פון די שיקאגא׳ר פאראיי•
םיליאנען אנדערע אויפריכטיגע כירנער — ליבעראלען ,ראדיקאלעז און פרא־ נינטע אידישע געװערקשאפםען ,איז א קלארער און פארנעהםליכער דאסו־
גרעםױוע פון אלע שאםירוננען — צוזאטען םיט דער געזעלשאפםליכער םײ־ םענט ,װאם איבערצײנם דעם לעזער אז די קאםיטע האט געפאסט איהר
נוננ פון יעדער צױױליױרטער לאנד אין דער גאנצער װעלם ,פאדערען ,אז באשלוס ניט דערפאר װײל זי האט כאצװעקם צו כאשםראפען עכדצען דערפאר
דיזע,צוױי אוםגליקליכע ארבײטער זאלען ניט פארברענט ווערען לעכעדינער־ װײל יענער איז ניט אײנפארשטאנען םיט איהרע אנשױאוננען און םײגונגעז,
הײט אויף דעם ®אלשען ,װידערשפרעכענדען ,און םארקויפטען עדות-זאגען נאר אויף דעם באדען פון פאקטען און פאר פשוטע פארברעכערישע טעטיג־
פון םענשען ,װאס זײנען בימער און פארביםען פאראורםיילט געגען זײ קײט געגען דער ױניאן אוז בעבען איהרע םיטגלידער.
און אדעם ,װאס די װעלט חאט פון גאװערנאר פולער אץ פץ זימע אונטער•
דער םאקט איז ,נעםליך ,אז די קאםוניסטישע באאםטע האבען יאגאר
זוכער כאקוםען .,יאיז בלױז א כשרות ,אז דער ריכםער ,װאם האם דיזע אר־ ניט נעלײקענט די םעהרםטע טהאטען אין װעלכע זײ זײגען געװען באשול■
בײםער פאראורםײלט ,איז נעװען גערעכם ,אז די געזעץ־םאשינערי פון םא־ דיגט .זײ ז/אכען בלויז געזוכט צו געפינען פוילע תירוצים װארום זיי חאבען
סאםשוזעםם םטײט איז הײלינ און טאר ניט פארשוועכט װערען םיט קײן אזױ געהאנדעלם ,און צו דער זעלבער צײם זײנען זײ ,םיט דער נעװעהנליכער
שום פארדאכם ,און אז אלע נייע און אלטע באװײזע פאר די םאר׳םשיט׳ע קאםוניםטישער חוצפה ,אנגענאננען םיט זײער שםוצינער ארבײם זאגאר
ארבײםער זײנען גאר נישט וועדטדז.
דאן װען די קאםיטע איז נעווען אין שיקאנא ,פארשפרײםענדיג אונטער פאר•
נים אוםזיםט האבען םאקא און װאנזעטי פראטעםםירט יעדען םאג פון שםעלטע נעםען פאסקװילען און פארלױםדוגנען געגען דער אינטערנעשאנאל
•ריזאן ,װען די געהײםע פארחערען זײנען אנגעגאנגען ,געגען די םינםטערע און איהרע פיהרער .און דער םך הכל םון דער אונםערזוכונג כאשטעםיגם
םעטאדען פץ גאװערנאר פולער׳ם אונםערזוכער; ניט אוםזיםם האכען זײ אחן א צװײפעל ,אז די קאםוניםםישע כאאםםע פץ שיקאנא דזשאעט באארד
טאג־טעגליך געשריען פון םױםעדהויז ,אז אזא פארשטיקםע אונטערזוכונכ חאבען םארםארםגײדזשט זײער אםם און זייער ױניאן צו א םאליםישער
איז נאר א םראגישער פארם ,װאם פיחרט בלויז *ו א רײנוואשונג פון דעם קליקע ,װאם איז בײ זײ געװען פיל םייערער װי זייער אײגענע שבועח
אלםען דזשאדזש ,וועלכער האט זײ גענראכט צו דעם עלעקטרישען שםוהל.
אױפצוחאלםען די געזעצען אוץ אויםצופיהרען די פאליםיס םון אוגזער ארנא־
ניזאציע .די אונטערזוכונג חאם באשםעםינם ,אז זײ זײנען צװײ־פנים׳דיגע
װאם וחןם ■אםירען אין די קוםענדע עםליכע טעג ? דאם חארץ צי־ חיפאקריםען אח אוםפאראנםװארטליכע םוינעניכצען װאס םארדינען גיט א
םערט און דער םארך פרירט פון דעם געדאנק ,אז פדר נעפיגען ױך איצם ברעקטל צוטרױען און גלויבען םצד דער טיםנלידערשאםם פון די שיקאנא׳ר
* * *
פילייכט ערכ אײנעם פון די ברוםאלםטע נעזעצליפע םארדען אין דער גע־ יאקאלען.
שיכםע .װעלען דיזע »װײ איטאליענישע ארכײםער םוזען שטארכען דערפאר,
די אױפנאבע םון דער דזשענעראל עקזעקוםיװ קאטיםע אץ שיקאנא
וױיל• א פארביםענער ריכטער און א ראדיקאלען-האםענדע חשורי חאכען איז איצט כםעם פארענדיגט ,אנער די אויפגאבע פון אונזערע שיקאנא׳ער
זיי פאראורטיילט צום םױט אץ א צײט ווען דאם גאנמן לאגד איז געװען לאיאלע םאםען םאנגט זיך ערשם אן .די קאםיטע חאט ,נױם דער חילף פון
פארכאפט פון א ראדיקאלעדפרעםערישער זזיםטעריע נאך דעד םלחםח? וועל• דער שיקאנא׳ר ארבײטער באװענוננ ,באפרײם איצם די שיקאגאיר קלאוס־
לען דיזע *ו ױי םארםירער לעבעדיגערהײם פארברענם ווע חןן דערפאר ,װײל טאכער און דרעםםאמזר פון קאטוגיםטישען כאםרוג און הערשאפט ; עם
די געזעצליכע םיםםעם אין םאםאםשוזטםם איז אזא .אז כלויז דער ריכםער,
 wאפער דאך פארבליבען נענונ קאםוניםםישע נאכוועחענישען און כיי ד
װעלכער פאר׳םספט א באשולדינטען ,וואט דאם רעכט צו זאגען ,אױכ זײן וױליגקײם װאם װעט םוזען ורערען אױסנעראםט און אויםנערײבינט.
איימןנער אורסייל איז נעװעז יושר׳דינ את עחרליר ,און קיץ אנדער ריכך
דאם איז איצט די אויפגיאבע פמ אונזערע סיקאגיצר ארביייםער ,און םיר
אדער ,וועם פילײכט דער אל־וועלטליכער פראםעםט ,דער שםורם פץ די זימען פעםם איגעחנײנם ,אז זײ וועלען פון דעם םאכען א ריכםינען און
םטרייקם איכער׳ן גאנצעז לאגד ,דאר אפהאלםען די חאנט פון דעם הינריכ• נתנםליכען דזשאב .אין די װאחלען לעצטע װאר חאבען שוין די קלאוס־
םער ? וועם דער נרױםער ,םעכטינער געשרײ ,אז סאקא אמ װאנזעםי םארען םאכער און די דרעםםאכער ,ניט אכטענדיג אויח חזם סאכאםאזשעווען פון
נים פאלען אלס קרכנות פון זייעדע פאליםישע אץ םאציאלע איבעחלײנונגען די קאםוניםםעז .נענוטען א װאריםעז און לעבעדינען אינטערעם .און האכען
פאר א פארברעכען װאם זי־י חאבען נים באנזמנען ,דאר ענדליך ךערחערט זיך אױםנעלאכם פון די סטראשונקעם און פון די חעצעם פון דער סאםונים־
טישער קליקע .טען םענ ,נאםירליך ,ערװארםעז ,אז די קאםוניםטעו וחףוען
ו הנ חוזי
א גטוױםע צײט נאך םאכען םוםעל און םקאנדאלען און וועלען זוכעז אלע
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םיטלען ,וױ אזױ צו שםערען דעם גארםאלען לעכען און נאננ פון אוגזעד
•
לאיאלער ארנאניזאזױע.
דיזע אינםריגאנםסטװא און םאכאטאזש װעלען .אגער ,־אויה אונזערע
שיקאנא׳ר ארבייםער קיץ פרעקעל אײנפלום סױן נים טאכען .אונזעחן
שיקאגא׳ר םיםגלידער ווײםעז גאגין נעמי ,אז די קאםוניםטישע פאליטישעגם
דער ק א םיױן »ו אתאניזירען די ניט־יוניאן קלאוק און דרעם שעפער אין יײנען געפונען געווארען שודדיג חןרפאר וואס זײ חאבען פארלעצם יעחמ
—  o r -זיך שױן אעעפאננען ערענםם.
געזעץ פון אונזער קאנםםיטמיע און חאבען ד געםאכט *ו שפאט אץ סאנד.
װערען ארוגטערגעגוםען יעדען טאג פון די ארגאניזאציאנס די אונטערזוכוננ פון דעם חשענעראל עקז .כאארד באזױימונט חזם אנפאננ
אינםעסזדפאגעל חשאינם באארז־ .ךי ארגייט ווערם אנ־ פון א נייער עיאכע אץ דעם לעבען פון דער שיקאנא׳ר ימיאן ,פון א נייעם
דיםםריהם איבער דער נאנצער שטאדט םיםםעםאםיש וואוקם און פארםשרים אויף א געזמטען טרייד יוניאניםטיסעז יםוד.
*
•
*
םיזאן וןעם חןר קאםייץ ווערען אלץ
אױםער חןם איז דא גאר אן עתםטע ®ראגלןןם ײאם אתזער באפרײטע
ארגײם איז פוז נרױם היסםארישער װיכ־ שיקאגא׳ר ימיאן דארן* אי»ט אױפנעכהןן.
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 3ia״ipo״ p tr ra op pa — oa?pםען ם׳סאז געטרױען ,אויןי וחגםען מען
ניט  oao a Tta ibj ,oiatt a ibj...קאן זיך &ארראזען; « םעגש ,װאס
 ippnpoa ip pa o jp 'tp a ipװעט אײך נים א«»:דעז ,װאס װעט
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onpt pa 11י זײן *pj oipn ia r «3
איבער*ײגען אין זײער עהרליכקייט.
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• P3’?DDarj” opj p't ip'jP^b ?go
*P'a pa ipo'»3ia pa TtJJt?'ttnaa
 a pa .pnsaa ip3?pnprpaױם־
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JPTPtl " t •IPJJP3 8לץ IPJPOjPt.
אתיס סין  a ip p ' t'a aar״ov'a ip j
 na ip onpj .rjpon’tnaa a״>pa a

איין יאגה אץ פארלויף ®מ די יע»םע »װײ יאחר ,זעמ די קאםוניםםען
שיקאגא׳ר מגיאן גים
האבען ®אתוםעז חןם דד«איגמ כאארד,
געםאכמ קייץ איץ • ®n rאראוים »ו ארגמױדרעז די גיםדױניאן שע»ער אץ
דער עיקאגא׳ר ®עוײמאמע ,פארקער® ,זדן מייע יוניאן עעיער איז דער
קאנטראל »זן חןר יוניאן ®•געשדואכ® געורארען אחןר אץ גאנ*ען ®אר־
גייכמע® געוואחןן .די קאםוגיסםען זימען געדוען $ך כתי נד® זייערע •ארניי
®אלינדקם »ו ®ארגעםען דך םי® יאװמ׳ע ®  r nיוניאז גדיעימען.
דער אױקאגא׳ר דד«אמ® נאאדד און דמע לאקאיעז וו עי ען ױ איצ®
דארמעז מאתעםען מײמדער אוםגעחױער וױ מױגקר ארבײ® ®ון ארגאגײדרען
דעם גרױסען ניפדארגאנמידמען עלעםענ® אץ ®יקאגא׳ר םארקע® ,און
אױמצוחאימעז דעם קאנמדאל ®ון דער ימיאך אץ  nאתאגידרמע ׳יוניאז
שעיער .דאס א^ז א גרױסע קאנס0תק»דװע  p wאדגײ® וווו ס ®אר גימ
מארמע® וועדען אזןי וואס ווע® •אדערען א  yomעגעתמן און םימלעז.
און ו ױ אץ  vmmkrm* nיאחרען אזױ  ®r® mmאױך  nאמסעתעשאנא י
»ו יעדער  ®nזײן באז^לימ אתזערע ^ױקאגא״ר ברידער אץ דיזער גרױסער
ארבײם נד® ®לע כמויעז װווס זי •ארםאנבג
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כאוױיזען ,אז .ז ײ ר^ובען קײנעם ני ט
בא׳גכב׳עט ,הײנעם ני ט אפגענאדט,
האלט מען זײ דעדיבער דערוױיל םאר
עהרליכע םענמען — ביז װאנעז עס
װעט םרעםען א םאל ,װען ז ײ װערעז
זיך ארױסצײגען צו זײן נים־עהדיציך.
עם זײנען אבער ד.א םעגמעז ,װ ע ײ
כע האבען זיך אװעקגע שטעיט איבער
יעדען םארדאכט .םעג״שען ,אויף װעסען
 ,אי ע םוזען צוגעבען ,אז ז ײ זײנען עחד־
םען האנדעלם ני ט םי ט
ליכע,
ז ײ .םענמען ,װעלכע דארםען םיט זיך
פארמטעלען די עחרליכקײט א מין .און
װען אזעלכע םעגמען רוקען אדײן דעם
א מ ת און דער צ ה ריי כ ק ״ ט א םעסער
אין ז ײ ט ארײן ,בלײבנז דער עוים
שםעחן ז ױ א גולם .מ׳זע ה ט וױ דער
א ם ת און די עהרליכקיים בלוטיגען צום
טויט^ ,כער*םען ה*ם םורא ז^;ען ,אז־
ד$זס האכען א ט די ״ ע ה ר לי מ ד םענ״טען
חנד ם א ר חן מ די עהרליכסײט•
אזא מדציכטע האט איצ ט געטר 1$םעז
אין כאסם^ן םי ם די דרײ ^עהרליכע״
םע «וען ,וועםען דער גאװערנא־
ם א ט א ט מוז ק ט ס ה*ט נעהאט ב א ש טי ם ט
אויסצונעפינען דעם א ם ת װעגעז חנ ט
טדױעריג ־ באריהםטען סאק^ • װאנזעטי
■ראצעס.
עס האט געחײסען ,אז דער גאװעד־
נאר ה אט -א ױסגעזוכט דרײ םענמען,
אין װעםעסם עהרליכקײט גאט ארייז
וחגט ני ט צװײםלען .און חוץ די ,װאם
קופען אוי 1י אזעיכע םענמען פון א היא״
סען^פטאנדפונקט ,האבעז טאסע אלע
געםײנט ,אז אזע^כע דר ײ ״הײיליגע״״
זקנים ,װי דער י חנזי ד ענ ט םון חאר־
װארד ,דצר י ר עזיד עג ט פון טזןכנאיא־
ג ^ נ ן אינ ס טי טו ט און חנר געװעזענעד
רינ ט מד גרענט ,האנען נאר סייז אנדער
זאך ני ם זצחן ,װי נ אד דעם ריינעם
אםת .ווארים אויב ני ט ױי ז ײנען דאך
®וין טאקע ני ט א קײז עהרלימנ םעגשעז
אױןי דער וחנלט!
®טעומנז חנריבער איצט א סך םענ״
 iv rאון רייבעז זיך די אויגען און סא־
גען >ים פאחאםעחן ,וואס דא איז מאר״
 .\t r n mעס לי מ ט זיך ז ײ ני ט אױפ״ן

מון ז .װדדלער
מוח ,אז אט די דדײ ״הײיליגע״ זסנים
זאלעז האבען געהאנדעלט װי דרײ נזך
דונגעגע םמרתים &יז ״קאייםאליסטימען
קילאס .זײ זעהען װי דער אםת אוז די
גערעכטיגקײט >יגען און בלוםיגען דעף-
שטאכצגע ,אבער עס איז זײ •שװער צו
גלױבען« ,ז *ט די דרײ ״נרויסע״״ םענ•
שעז ,אז אט די דרײ ״עהרליכע׳״ םענ־
 \vvזײגמז געװען םעהיג א 8צוטאז.א!א
געםײגהײט.
דארםט איהר דעריבער די םענמען
םארזיכער^ן ,אז װאס אגכאיאגגט עחר״
ליכקײט ,זיעען די דרײ ״גחלים״ ,טאקע
עהרליכע םעגמען ,נ^ר ני« םעהר ,זײ
נעהערעז צו א געוױסען קלאס־ און זײ
מוזען אדער זיי קאנען ניט אגדערמ ,װי
צויאסען זײער עהרליכקײט צו זײער
קראם .האבען זײ נעבאך געסוזט דצם
אםת אזוי לאגנ דרעהען און שםיקען,
ביז װאנען זײ האבען איהם געםאכט,
אז עד זאל פאסען םאד זײער קלאם;
און בײ זײער קלאס ביײבען זײ צוריק
עהרליכע םעדצען״• .
קאנען א סך םענעען דאס נים םאר־
שטעהן. :סטײטמ ,עהרליכע טעגמען,
װי האבען זײ געפאנט אזױ תאנדיען^
וױ האבען זײ געקאנט אוועקםאכען מיט
דער האנט אלע באװײזעז ,אז סאקא און
װאגזעםי זײגעז אומ׳פולדינ און אנגעה־
מעז דיססרעדיטירטע באוױיוע ,אז םא״
זא און וואנזעטי זײנען ^זוידיג? םא•
זע ,װי האבען זײ עס געסענם םאן^
ױי וײנען pוך עהרליכע םענשען !
דאס זעלבע קאז איצט דער אום־
•ליקליכער װאנזעטי ניט םארשםעהז.
י־־ער גאװערנאר ,טענה׳ט ער ,איז געתו־
 lytצו םיר אין פריזאז ,גערעדט צר םיר
וי « םרײנם ,געדריחט םײן האנט װי א
1רײנט ,און נאכדעם שיקט ער מיד
אויפ׳ן עלעסמריק״טשעיר .ביסטו מיר א
שונא ,טא זײ אן ע ה ר ל י כ ע ר שונא.
רײד צו םיר װי א שונא און טאך םיד
גיט גילױבען ,אז דו ביסט ,כיומר׳שט,
א סרײנט םײנער.
אבער ,אויך דאס אײנעגע ,גאוחנר-
גאר םולער איז אודאי *ז ״עהרליכצר*
מענש ,אבער ער האט נע;עבען א שבחנת
אפצוחיםען די אםעריסאנער ״אינסט*•
טוציעס /און לוים זײן ^עהדליכקײט/
דארםען אוםשולדיגע מענשען היננצריכ•
טעם װערמן איים׳ז עלעקטריה״םשעיר,
אבי עס זאי ניט אנגעריהרט װערען די
^עהרליכסײט״ םון א ריבטער און פון א
דזשורי .װארים צו באפרײען סאקא
איז װאנזעטי װאלט םעז דאך נעסאגט
אויסםײטשען ,אז דצר דזשאדזש אחנד
״♦ דזשורי איז ניט גערוען עחרליךm .
*שע חאן עס אן ״עהרליכער״ גאוחנתןןד
צרלאוען?  mמען שטועסט עהרלימנ
פעג^ען ,איז דאד נים l y ' r

«*
או 1דאס איז אין די א י נ ט צ ר ^  .םו|
די םעםב?רם און tײpר pפאטיצי?!•
װען  epווpצ tpגעבראכט ו^רען פיי*
נעז  ^ v*i8^ (pipp״  ppoאז זיי *ר־
בײם?ן שטיפ־ארנײט ,וועצ>ן די n .״
 prtהצאגאן ע מסם נאטראנט װ?רצ,1
און די שוצדיגע  |p?piiנאשטראפם *Pii

!יוניאן צײט־נאטיצען

*טליכע צײט־עדנים װעגען װעלכע ם׳ח*ם די װערםח זיך דורכןױרײדען— .
די אויפכאבען פון די אקםױוע םעסבערס און אתאני־זײמןמ קאםיטע• —
י
דער װײםאנדיקער געמרײ פון ארבײטםלאזיגקייט — •.א װארנונג צו די רס»
ימיר װארpנען דpריבpר די ׳צטיס•
*טיס־ארבײטער — .א װארט צו די םעםבערשי■ קאםיטעם — .קרעדיט
צו דעם ,װאס קרעדיט קוםם — .װאם עס באדייט דער באשלום פון דער ארנייטער  jpnpjipc’ivזײער אײ?:נצם
םיםטעם און אדבײטען צויט׳ן ,opoo' d
דזשױנם באארה װעגען די םארטירער םאקא און װאנזעטי.
פדן פילי■ קורינםקי.
 npnא,יגאניו ”׳פאךםיט’ pc ::רעצ־

סען דאנעדשםא; pv ,אױד־םארױם ,איז.
גאר אין פיהע הינזיבטען נעװען « הוואי
םוז אטת׳עי גאנייםטערוננ  nveארע wv
װעזענדע npn .האל  |pnp: v xאיבער־
 ,dpvbp:און  dpvd n nאליין tv ,גהויז
געצעהלטע  onpaspo pu ’dpvהאבען אי־
נערגעפאסם  o nהאי ,חןרם םאר זיך.
 opהאט נעװיזען א נילד סון  npnאר־
בייט ,װאס איז  pie-אוישנשסאן נעװא־
רען און  npnארכײג^ װאס הויכט ornp
א; :עם*ן צו װערען.

אויף  onםיטיננ איו  |pap:p:געװא־
רען  npnסי:נאצ אויס*וםיהרען דעם בא־
שצוס פזן  nnדז׳טאינט נאארג  ivאר־
 tpn’twviאיע נים־ױגיאן  .npeppםעז
חאט צו דעם טיטיגג  tpetnpiבלויז *PH
םיװע כדטניידער ,וױיל ווען ס׳תומס *ו
ארנ״ט ,דיגען זײ  nnvavnv npnםון
אונזער * .tvwvלע מעטבערם דארםען
אוז םוזען זיך אריינװארםען אין דער דא־
זינער ארב״ם .װאם םעהי * יוניאן םראנט
א מאםען־כאראקטער ,איז זי נעזונםער
.npa.npr tut
כצ חתחלות ?שות .וי עווערסייט םון
אנהויב פאצם ׳פטזמדינ אוים׳ן אסטױוע־
חנן םייצ םו( דער  ,p’yvtwvinvאוים׳ן
אװאנגארד םון דער נרויסער קןריעד״
*
.dbvp
.דרײ אויםנאנען ,האם ברודער האכ־

*•<

*,VS

מאן דערקרערם ,האם די האםיםע :
ערמטענס ,אױם^ערוגג ,דאם די
ימיאן זאר קריגען  onצוטרוי םיז די
 ; tpovoצװייטענם ,פיסעםען ביי איינ״
»זןלנע ׳שעפער  |imאויך ורען ס׳װעט
זײן נויטינ »ו פיקענמן צוליב דעםאכ־
םטראםיװע םינותן דריטענס» ,ו םטא־
 traנמײיםע נא>סעצאכעם אין קיאוק־
םוײד צו ארנייטע( »בח און yaw :,
א ױנ^־םא׳־נרעכען ,װאס איז נעשו־
נ«ן א דאגת חום נתדער־יורינ און דעם
גאאם ,װאס דער ברודער־קריג ח^ט נע־
בראכט.
די אאע דריי אױפנאכען זיינעז װיכ־
םינע און נארםאלע און  jpot»rארוים
םון די לײחןן ,װאס די פיאוק־ און
דדעסםאהער האבען די לעצטע *ײט
דמ־כנעטאכט» .ײ עםאםען אדוים פי1
 .דןם זמאװער״ װאס ה*ט זיך אגנעסלי־
מט אויף זייערע הערפערם.און.נשטות
;>א ראנק די אלע >״ .nhאפםיװיםעט
 tWאויםריינינען אט דעם דמאװער,
 mפארהײלען די מאונדען און יןאן
מזוגם סאכעז די גאנמ ארנאגיזאציע.
ארויםגעהזאדי; פוז אונזער ׳שטאנד־
אוכקם t« ,די ױניאן.איז א באשריײ
אוגנס־אינםםיטוציע און ניט גאר פ«ר'1
׳פםיסעי נרויט םיט ■'םער ,דאן טוז אט
די אינסטיטוציע האבען האםפםיוםטינ־
פײם « .רעװאלוציאגערתע האט אםאל
נעזאנט ,א> די יענינע ,וואם זיינען
נרײם צו ׳פםארנען פאר סדייהיים~vp ,
נען איהר װערט םאחפטעהן און האנען
,
איהר ךי װערם.
עס ה*>ט גאך דערװייל גים ,אז
ם׳זאל-דארםען  insuאויפ׳ן עעאםאט
אחנר אין טורםע צוייב  o nװידער־
אויפנױ פון חןר ױניאן .די םיטנלידער
מוזען אבער סארעטעהן דעם נרויםען
װערם םון פאםןי און טוזען אויך האבען
ןן װי»נן און » גײםט ,װאם זאל זײ
אנרעגעז צו טאן קאםפם־ארבײם .ײע1
»ײ װעקען.דאם פאראגמוזן ,וועט זײער
צענפן פאױצעחנעךט  tutפאדבעסערט
 . tramםיל ווזנמן  i n .האבען א י ר
ניאן ,ויאט װעט נים נאר פעםפזנז פאר׳ן
אםיימל ברויט םים ■וגמר ,נאר װעם
זיך באםײלינען אין *לע פאםםען פיץ
* *i nלמסיינער *רבײםער־גאוועגוע.

חןר װײטאנדינפר נעאריי פון די
טרבײטםלאזע  tipאיצט ,וחנן דער םע־
;  |rחאט זיך ׳פוין אננצוווימן ,איע־
«-שטילט  tramחרך םא םען^ט ױי ײ
.090

אט *ו>יב די אי ע א ײז א כ ען םווען
די אקטיװע סיטגלידער ווייזעז א נלאר־
רייכען נ"ע* >ד ,װאס זאל ברעננעו רע־
זויטאטען .די אדבייט םוז נעטאן װע־
רען םי ט הארץ און םוט ,םי ט װי מ ז איז.
אויסנ « ה אלטענפ״ט .קיינער טאר נים
"  •p Hזיין אונטעטינסייט זײן פאדאנט־
װארטציך םאר די םסעבי׳פע איינארד־
נוננ ,װאס האט זיך לעצטענם פ«ר*
׳ פ פ ר״ ט אין ק־אוק־ און דרעס־טרייד.
דער קאמוי סענען אט ז־י םמעב־שע־ .

»ער מוז אננעדען א שטארקען כאראל־
טער .ד ו ר ך א ־ נ א נ י ז א צ י ע
אר־
ב א קו מ ט מ ען ס א כ ט
;אניזאציצ — דאס איז דער אײנצינער
הילםס־םיטער צו םאכט .דורך דעם הא־
כצן ?יך םע?ק»ר באםרייט פון ׳*פלאםע־
לײ און אונטערדריסונג .דורך ױניאנס
־זאבען ארבײטער םאדנריגנערט זײערע
לעבענם־5אדיננונ;ען .און נאר דורך
םאכט און ארנאניזאצ־ע הענען טיר >ע•
יען אונזערע איע אננעװעהטאנטע ■רא־
נלעמען ,װעלכע האבען נעהאט א נװאל־
דיג ׳צרעכטע וױדקוננ אויף אונזער קער־
»ער און נ׳מםה.
.

עם םאדערט זיך איצט האנדלוגג!
עס םאדערען זיך טאםען ! טען םוז זיך
איצט באוואםענען םיט םאכם דורך אר־
נאגיזאציע ,און טאקע ב איד ,איידער »ם
װערם שצעט.
בקיצור ,די אויפנאבען שון דער קא־
םיטע זײנען נרויםע און נאבעלע או 1ז ײ
װעלען דורכגעפיהרט װעיע] .די קאםי־
םע־לייט וועלען םאד זײער נאבעלער
א רניי ט ברענגען די ױניאז צו איהרע
כחות.
י א םי ר בויען ! לאםיר כױען !

םיט יאהרען צורית איז װאך־אר־
בייט עטאבלירט געװארען .דאם איז
נעװען א רעײאלוציע אינ׳ם ארבייםם־
םיםטעם םי( יזלאײדטרייד.
דאם םארבייםען פון ׳צםית־ארנייט
אויוי װאך־ארבייט האט נעםײנט ,ווי
■דעז .זינטאן האט ארויםנעבראכם,
ער׳פםענם ,אז די טרײד זאי ניט זײן
צוםייצט אין נראדען פון סװאליטעט,
װאס האט נעםאכט רי צאנע פון אפ־
׳צאצען די ארבייט זעהר חאםיליצירט,
און אונטער דעד םיםטעם האם םען נים
נעהענט שעט^עטעצען די פארדינםטעז
םיז די ארבײטער; צווײםענם ,ראס
איינפונדאמעגםעוועז ױניאניזם אין די
שע*ער ,ברעננען טעהר צוםרוי פגן איין
ארנײםער צום צװײםען ,א זאך ,װאס
דער ,באנדעי“ האם זיכער היינםאצ ניט
נעבראכט.
די םיטנצידער אציין האגצן נע־
׳שטיםט  ,דערםאר• ס׳איז אםת ,אז די
אנהעננער פון י דער םיסטעם חאבע(
׳פטארס אגיטידט דערםאר ,נצויבענדינ,
אז דאם איז א געװיםע םארבעםערוננ
פאר די ארבײםערם באדיגגונגען .רי
ארנייטער האנען אבןר אויםנעהערם די
םעגות  tieבײדע צדדים ,םײ פאר טטיק•
אי 1סיי פאר װאך־ארב״ט ,און זןאבען
אוימעסליבען װאראןנײם .קײנעד tip
נימט אנהױנען צו טאכען עםיס־אר־
בײט ,םיירע! א םאיארימעם ואצ דורר
א נעזעצציכען װענ צוריסרופען דעם בא־
 ,שצום און דערנאר שםיםעז .It w n

אונזער םײטנג אייי אי װאו־אוגײט
טוט יעדענםאצם • העכערען דעם צושטאגד
פח די ארבײטער .ס׳קאו » ” m ,1עם
םאו n־» tזיר נאר אויםבעםעחיננען,
אבער דאס םאדערט זיך שטענדי^ אי1
אצע פדאנען פון נעזעצשאפטליכע! צע-
בעך .צינקאצן האט באםרײט די גןנערס
םון שסצאשערײ .דאך זײנען -םםגים טון
שסצאפערײ נאר פארבציבצ) אי 1נמװי־♦
טע יצעצמר .םיעט עס ד» ,אז »קצא•
םעתי זאצ צוריפ אײננעפיתרם ,tram
צוציב .די רעשטצאך ,װאס וײג» טוז
דעם פארנציבען  1םאיהערט» ,ם דער־
םאנם נאר ,או ם׳יארי אויו די סיסנים
אױוישען« ,ז עס זאצ דערםון פײן יכר
גיט נצ ײ מן.

װי אזוי ,טחאט ייר ivp ,איצם די
טרבײטסלאזיגפייס־ אפנאאאפס Tirum
ם׳איז ניטא פײן אנרמר ײעג אויםער
ראם זעצבע איז טים • אונזער וו א ר
ךי ארנאניזירונג פון ניט־ױטאן  .i n v rארבייט .אױב  dpזיינזא םארא 1עטצי•
דאס וועט  n iraw svארבייטשיאזיג־
 nזאכצן ,װאס שםימען גים אײן סיט
.
.קײט אין אונזערע רייומן.
 dpiנאמ פון * *anײט ,םיינס  dpניט,
■ אין יעחנן ארנאניזײמאן^או• וועט  tnpipnnr n n ' D tvצוס אצטצז סײ
די יוניאן מחן אריינצרייסען אםלימ  .dpddנייז o n .נינ^  opםיינכ^ tv
און די ארבײטסיאמ• דאס וחנם ט*ז יםיר  tp v inדעם איצםיג?! qpdo'D
איז צוױיען> :ס װעם פארםינ־ אויםגצםצר?ן .י?רצג6אצס IV dp tut
די ארכײםסלאזיגתיים און די  jpjpit ,pjpמצצכ?ן  n n ' oד?נאםײ
•ח די טרבייסםלאזע און »ס •  . triדארװייצ טאדצן  p y v m״ tי ר
גיאךצייט ניט סרבײםצן סיח שטײז־אר־
גייט .די דצסאדאציזאצי?Dram Dtp ,
אי*ם אין רצר ױגיאז tto ,אוי מ מ ר ^

װאם די ױניאן האט אין איינקצאגנ םיט
דעם בא׳שצוס פגן א נװאצדיגpר ם«י*¥
ריטעט מ־טנצידער דורככ?שיהרט.

A
םעםבערם ,װצצכע האיען נעדענקט׳
אז ז״ װצצען זיך אויסדרעחען פון ר?־
דזשיסםרירpן ,קוםען איצט פאר די
מעטבערשי#־סאם'טעם .די םעםבער־
B’r־? opo’Dppײגען ־איצט אויוי דצם
נעביט פון ארנײט גװאצדיג ביזי .זײ?ר
ארבייט איז אן אנגצשטרעננט? און א
לױבענסװערט? .זייענדינ  ^ ptpiuvניי
א פאר מיטיננען און זיך צוהעדענדיג צו
נעװיםע פר^נען ,װאס  tPnpiiגעשט?צט
צו די מעמבערם ,װעיכע האבען נ?םא|
דעם םעהרער און זיך ניט חנדזשיםט־
רירט אין צײם ,נצפינען םיר םאר נױ־
טינ צו זאנען א פאר װערטער »י זיי
און מיר האשען ,אז זיי װעיען׳עם געה־
 tpoאין אכט.
טיר  ,| pp:piאז איינתע פראנומ
דארםען ניט ג^׳שטעלט װערען dp '.איז
םארהאן איין הויפט־םראנע ,װאט tpo
דארף שטעצ?ן א נעװעזענעם גיט־רצ־
ח׳טיםטרירטעז םעםבער ,און דאם איז:
אזיב pר :עוזערט צו א פאציטישצד
פאדטײ ,װעםעכש ארדערס װעט ער ני*
כער אױםםאצ>?ן ,ךי ארדערם פון ד?ר
ױניאן אדער םון דער פארםײ .ם׳דאר!*
װיסען ,װעמזןן  *jrניט טעחר אנpרPP־
נוגג.
װערט אט די פדאנצ םארעגטםצרט
צו נונסטען דער ױניאן ,דאן רארם?!,
צויט אונזער םײנװנ ,אויםנעכ־דען *pii
רען אנרערע פראנען ,װעצכע זיינעז ניט
מעהר װי rpPp־ ..nvrp
דער ,װאס ׳ onpoeםאר א םעט־
ב?רזשי»־?אםיטז! ,איז נים םחויב צו
דpרצpהצ , tpצי האט ?ר באצאננט אד?ר
װעט ?ר באצאגגען צו א נpװיpDר יאר־
טיי• די ■יוניאן איז ניט  p״I
םארשאצנוננם־אינםטיטוצי? .םיד אציין
זיינעז אויך רעציני?ז ,נאר איז אז אנ־
דער זינ?ן .טיר םאר nםע tאירנ?נד
װ־עצכ? אינסםיםוציצ ,וואם פארפאצנט
’ ddpjpר?ציגיעזע אנשויאוננען ,װאם
זײ זאצען ניט זיין .און אויב אײנינ?
האנרלען אנדערש ,זיינען זיי  ipjppאצ*
מןטײךםענשציכע ■רינציפען .שםעצם
אייך םאר ,אז אײנצר זאנט שוין צו״ אז
ער װעט ניט נעהער?! צו  p״i 6אצײ
טישער ,פארטײ ,װאם םאר א נאכאלטי
 djppאיהר בײ איהם גצהסען־?
 איז א ױניאז ?אןי באצאננען פײ־װאם םאר א פאדטיי־פ? : ^:םאציאצײ
םםצן?, ,אטוניסםען ,אנארכיםם?ן און
אזוי װייםער ; דעםאע־אטע[ ,רע»ובצי־
?אנצר א .או .װ■ י  pד ע ר ם  pנ v
.האט א ו ע נ ט צו •p n p i
ר  t Pצו ו ו צ צ כ צ ר פאר־
ט ײ • י י י ן ם א ר ר יד י  pט י ר ט
א י •ה ם .אונזצר פאציםי איז אויך
גים אויםצונוצען אונזער צאגנ־דורות׳די־
נעז אינםטינפם ' cp:pצו םוטשצן און
נקםה נpהט tpסון איהם.
אונז?ר •אציסי איז א םםרי?טצ-
ױניאז־יאציסי ,צ 1שאפ?ו צ 1ט תי א1ן
אייניג^ים צואיש?! די םיםנצידער•
A
 opאיז איבערנענעבען :עװאדען אין
רער ,נ?ר?כטיגפײט“ םיט א צײם םרי־
ה?ר o n ,די דיסטשארדזש־?'יס?ס ױײ
גען צוים׳ן וראצץגט ,װאס די באצוד
באטים האכצן ממואט  o nרעכם ארונ־
םצרצושיפעז ,נישט םעהר װי אייךדרײ
םצצ .גצױיס איז  P tn v dpדצר אצ־
dpiײנער אויפצצמננ  poדצר גאגצצר
ױניאז .די םאראנםו1ארםציכ?ח  4סצי־
 r a nבאצעבאטיט חאבעז אייננלזעחן,
 ,tvאםו ipjvp ,n /איצט  tponpjרעם
סוגט סצייש ,אױף ותצכעז 1ײ tpavn
שוין  DPiPPtD'ivזײט יאחרע( א | 1יאה־
ר?ן ,אגצו כצ־זםן א ױניאו איי tut n
» ם ט »ו ויד odip ,צו איהרצ כח^11
* p’nip ddipו אױור איינפצוס איז ד?ר
אינתסםרי? — װעם וי איעםאצ ept«-
ג »  tpu vװי א>צ1שװאכען דודך איזזר
טאכט אט  tunגצזעצציכען npotut
שריפט tptpn ,דיםםשארדזשצן אירג»ד
 v ipopvנאס וויצ אוז( אורזאכען,
B pjptpupj n |PP>ptiיnרpר ipovn
אחן שאגדע אונםערג?שריבען.

חאט פצייםינ און גצטר״ נעארנײם אץ
די אינטצחוסצן  tieדי יאיאדסיטגצי•
 pptװאס שײו דיסט»«רחאדקײםאס.
dwib

וױ טיר

ip b w

נים •pmv t” t

די נאצענ«טים האבץן דאס פאר*
 .tPavorאיז  o nהאט נפהאצפאן »ז
םארלצזמצרש אט די דיםטשאדדזשדסײ״
 •dpoײיז  p?vפארהאנדצוננצ[ י ח אנער
 tvmvoאייניר ,וואס אח דער רידצק-
טצר  .אגטײצנpתpoר ■,ויאס זאמט דך

A
ערשט גיט לאנג צ1רי? האט ויד •un
נעשסעגםט  noאן אידעע אר1מנעםרא•
 tpjצװישען ׳םעחר־סארטנעשריט?נ? אר־
נייט?ר o n .איז  jpnptדי tie pptv
רעװאצוציאנערען םינדילאליזם.
סראלטיש ז״נען ג?װארמז די םעכ•
שען .א1מ׳שטענדצן און די צײם חאנ?ן
נעװיזען אן אנדער  : piiצ 1נ?ה| 1* ; 1
די־ אידעע  poר?ו1אלוציאנ?ר»| יעיא־
גיזם האט זיך  iv tPi’iiPiO’mזײ1
םוים .די אירעע iDD^nptpt tie־״p
א1ן סימ*אטי?־םטרייק איו ■pjppiiv
 t v tv IPiviw opn״ •Dאין  | piiדpר
 i o o ^ p t p j״ pאין ?ננלאנד חאט 1יך
אויסנעצאזען גים אזױ צוסרידענשטצ־
צ?נד ,האם  ipdא1דאי נעםייגט tv ,די
אידעע פע׳ם  p’noo^viptptוועט
נװאצדיג ד?רס [1צ״ד?•1
דער באשצוס  ttoאונז?ר דזשאינם
באאדד א1ן  jibאנדערע ?צר*?ר׳«אס-
טען האט באוױזען ,אז די אידעצ םת v
Pnp:pa־ p” iDOלעבט אין די טוחות
אמ איז די ה?רצ?ר םיז ױניאדסימנד?

.tpoiporp

נצויז -א .יראטצסט ^npjp :־ P” ioD
אין בדײט?ן  (Pinסון װארט װאלם *pt
סאנט א»האצםען די הינריכטוננ סון די
צווײ מארםיר?רם ttm .די אדבײםער
װאצטען נעצייגם אט  opnבײש«יצ פון
םאכט ,װאס אגטחאצט דעד :'npB
 ,nן ן ד י י ן np'pnvor
א ר ע ם  11י צ  ,׳ I P n p D B
 i n nש ט י צ ״ •.
 vצp
װען דער געוװ סונ׳ם נאנצעו *VP
•יטאציסטישען ׳שטאט װאלט *p » v
שטעלט נעװארען אויס׳ן םיננאל  ticדי
יוניאנס tpn ,די ויכםזסי• 11אלט?ו o n
נעיעהן ,װאיטען זיי נים געװאנט אזא
א1רטײל . tpopjipo*nv
זײגצן שטאצץ םיט  opnבא•

ימיאן «וג׳ם ■ f/,ivrt’« n tinjppon

■

.

שצום  nptjtv tieתשאינט .nnvvo
 o nאיז  tvאםת ײניאניסטישצל *pn׳
 npnpjv’vtfvnשרים npn .נאשצ1ס
ציינט ,אז  ,nאידעע *Pvnpipj tio
םטרײס צ^ט איז  mniD nפח •n
’p pntpnp’D-tv^iצ pם pנטpן .און סוו»
כצ סווי  to tP*Piiזיר איז  *lovpטיט׳ן
סאס־םאל■ באנוצען טיט  npnםצכטינער
װאסע סונ׳ם  nDO*Pvnptpi״. p

ארבײטער פון דזשײי הײט און
סאן דריקען אוים דיער אנער־
קענונג פארץ שאפ טשערמאן
מיט דער קאמיטע

־I/

—*—
םירtn po npo”onv ,n ,׳ ." Bחײט
און סאן 205 ,וועסט 39טע סטריט ,הא־
 tpoבײ א שאודטיטינ^  Pirn״ opn
 ,ipd25, 1927אין  npnחשאינט באאח־
ביצדיגנ ,אײנשטיםיג באשצאסען א1יס־
 •nvo auppnpiv npuiv tppnnivאונ•
 npnmo ,tvonptwrevr nptא״ברעחפם
 nvo j i 'nזיין  3nv npou״■vp oPv o
JVDnpPB.
 npvnip npn nvoצייט ,וואס npnno
וױנ» איו ovp־ ,ivonppoאיז ■v r npn
 poopo ,n po nprm tpnviiPJימיאז־
 p :n v .npippז״ן npraponoo
 aiPntvn nprmpvo pvאמ אײגפצ,01
 np ovnאיבם אוים  •putלי *npPva
טינ^ איז איהם iv tpaiPpi־cnve״ipn
סיצ טראגעצ אין *ppov• iv tut ■vp
 tpoדי  .npD'nnvאין סיצע tm pppo
נחדעל חינע  iv jpaiPpiריאינסטיי־
 tpoארבייטער  p*t p in vאייכסצוס
*jjiPnvn npp’opvn■ tit.
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|>דעגעלער מימינג

 nnptסייצ tpnpt t'oP'nvi Tut tut
ב ת י ײ ײיגצ׳ז יי *v s m jm’ovp
 dpd po nipnציסשיץ אא  ■ bpvdמד
 ,npPirווצצנצ חאגצן איחם נצםז־יי נ ד
 npn pv tpePnאי־בייט אייסוװהאצטין
י1ניאדבאוײנג 1עצן אין jutp
םיי  tPov>rv3 npynpn tpavnאוים־

wtiut tpp’miv־ nrrra iv auppnpiv
א״ברעחעם דומ■ אח ponsvp npn iv
 np«t nvoניטןל.ארבײט א'| .■vp

םאר א פארבצסירהנ פין  popiptנ מ ׳ ד
 tv ,tppjui tut tpevn nmויי ווזד
 o n •tpnjpnאײ ברודצד נאגצצר.
 u tPP״ nrn tpvptenv■ npoארבייס
גאנצאר ,חנר • an r v iprrw ipo

*w

גvnpצ tPDאין  op |Pii pmnpטא־
רערם זיך■ ,ונסט װי ם׳דארןי כײ טאד־
צען נים זײן  t«pםײ;ציגנ? , itv ,דאר•
פען ס ױ .אוי ד ױין נר״טחארציג א| 1
.ODIP D’lpip IPOPU ,onpip |P3P1
 ip ir uגאנצצר ,פארשטצחערינ די
אינדוסטרי? און די • םיג ^י אנ ת  tieרי
באצעבאטים א | 1האנצנדינ  tvא״גפױס
אצס  w n p : p oפון א נדויסצן,־ װיכטי•
גען דעוארטטצנט ,האט מיפ אלץ אױס•
נ»וצט צו נונסטען די poppii ,ם׳האט .
?1װ*צט אנטזאנען ,און »ו  tpoojuימר
ױגיאן בכלצ ,א1ן לאמיר ,װי דער •V04
רי?אנער זאנם ,זיין .םעיר׳ — | P3Pt
?רעדיט רעם ,װעמען חרעדיט .ddip

,
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שוללינוננצו  pvp npDMipiv ipipiטיט• .■’ pnp30po npvivt nn |io onp
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 n׳,n ,aipn
.0P0V3 n jp:p: ipoopp iv vmo on ovn: ovn .3 .p
נצילצר ,װי אױך  nP3’V nvnoivP ,onpo’ov Pip• tp;piדי *VP’P ’n nv o” p
 oppvov pnp” t pvאױוי  nnאי*:
^וpצכ pטייצ?ן נים  f״• pnpאציטישע  nnvvs oi’ vph np'viתאט נעשחם ציי־
 t pv ,PviVMrripo״mpnpnp np::,
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אנש1יא?» 1ן .צםשצ :
Dpojpoopp pnv in׳׳.
*p:o’iv ,n tpvop tpno ” t ovnnve
 •1אין  npnחרכםיחמנג  poוײ־
*  po>v p:pov>p pt pv P’WW'Di’v pj’tvn nנױ * nppnvײשאי:ט
cv pnpיvיpצ pםציכטען  tpovpױי *pi
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רופען זײ ז.ץי א« צו געוזן אין דעד
ױניאן ,װען :אל * יזאטיטע קוניט זײ
א״־ונטעמעהרעז.׳׳
ברודער האכביאן האט ערקיערט אױוי
דעם פייטינג פון די אקטױוע טיטניירמר,
אז זיי זארען ניט עמוארטען ,אז דאס
װעט זײן א גריגגמ ארבייט .רי איע
שעוער װעיען ניט אמאנידרט װערען
דורן ג*כט ,עש פאדערט זיר אנגע־
שטרענגטע ארבײט.
״די ארבײט ,האט ער געואגט ,וועט
םוזען נעטאן װעדעז איגדערםריה און
םארגאבט .אזא ארבײט איז * הייליגע
םאר זיד אליין .םיר םיזעז צורי?ברעגגען
 cmשטאלץ פון דער ^אוק־ און דרעס״
מאכער יוניא?.״
די אקטיװע םיטגלידער אין דעם אי•
מןךנעיאחטעז אױדיטאריזם האנען םאד־
*טאנען דעם רוף און האבען אױןי דאם
רוו• ג^נטםעדט באװאוסטויניג .־ ?יינער,
הײנער האם ניט אױסגעפעחלט ארײג־
צונעבען זיין נאםען און אדרעס צו דער
ארגאניזיײטאךהאטיטע א1ן ?ײן נרײט
צו יעדער געלעגענחײט א»צורוםען זיך
אוין* דעם רווי צו ארבײט און טאן זײן
םליכם .אי*ע אנװעזענדע האבען םאד־
ישטאנעז ,אז די ארבײט איז אין וײערע
אייגענע אינטערעסען ,און אז גאד איצט
דאדןי די ארכײט געטאן װעדען.
אוךאזוי האט זיך די ױניאךארמעע
םאבילידרט פאר דעם האכיוי םיז ױניאך
קאנטראי ,אזן דער אמאניזאציאנס־
קאםיײן האט זיך אננעהױב*ן מיט ענ־
טוזיאזם ,ענעמיע און גרויס אנטשילא-
סענהייט.

דער ארגאגיזאציאנם דרײװ
שוץ אנגעהױבעז

אן אױםערגעװעהגייכער אװאציע שסור״
טי׳ט באגריסט.
א צוױיטען •עטורמדיגען ,באגײסטער־
טעז טאטענט האט ארױסגערופען אגטא־
גיג ,,װעיכער איז איצם א דעיעגאט צו
רער סאסא־װאנזעטי רעפעגס־האכדטע,
כיט זײן באדיכט .ער חאט איבערגעגע־
בען׳ אז די סאתא־װאגזעטי דעפענס־קא־
םיטע םאדערט ,אז די ארבײטער זאלען
דיגסטאג ,דעם 9טעז אויגוסט ,מאכען א
טאכ םון ■ראטעסט־סטר״ק קעגען דער
אומגערעכטער האגײוגג םון גאװערגאר
פולער בנוגע די צװײ מארטירער ,סאקא
און װאנזעטי.
רי דזשאינט נאארד חאט געסאסט א
באממס צו םארדאטען נאװערנאד פויער
און האט ערװעחיט א חנ>ענאציע צו
דער סאסא־װאנזזנטי דציענס״קאםיטע־
קאנפערענץ ,װאס האט באדארפט פאר״
>ןוםען יעצטען שבת .חאככיאן און
מא״ |
זער *יינען ערװעהלט געװארען אין דער
תאטיטע .עס זייגען אױך איאינטעס
געװארען צו צװײ רעיעגאטען םון יעדען
ןאקאיל צו דער באטרעפענדער שאםיטע.
די דזשאינט באארד האט זיך אנגעשיא״
סען אן דער אמעםײגער •ראטעסט־בא־
װעגונג און האט ?יך ערקיערט אײג׳פטי•
מינ פאר א גענעראי־סטרייס אין םא*
די דעםענס־סאםיטע װעט געםינען פאר
נויטיג צו רוםען.
דיזער באשיוס ,די שםזגלונג םון
רער דזיעאינט באארד האמ װידער
ארויסגערוםעז בײ די חנילעגאטען * און
װיזיטארס א סאםענם םון באנײסטעױנג
און האםנוגג ,אז דער ארבײטער־באוועגונג
וועט זיד נאר אײנגעבען צו ראטעװעז די
צװײ םארםירער פון די נעגעיל סון די
הא•יטא>^יסטי rע .הענקערס .און םיט
באנײסטערונג אוז חאפגוננ האט זיר דער
דזשאיגט באארד סיםינג געטילאסען.
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ארבײטדר פאתמטפערען דך אז זײ חאכען גאר דט געםיעט טיט דיער
דט רעדזשישטרירען ױך — .רײדען םיט פאראנמונג וועגען זײערע גע-
װעזענע ליגקעי פיחרער.

עס איז ׳פוין יעצט קײן נײעס ניט׳
וױ אמאי ,צו דעדצעהרען ,דאס א גע־
װיסער שא• איז זיך געסוםען רעדזשיסט־
רירעז םיט דןר אינטערנעישאנאל ,װײל
איע װייסען ,אז די אינטעדגעשאגעי
איו אדו^ס זיגרײך אין קאםוי און עס
איז גיטא םעוזד װאס צו ר״דען װעגען
רעדזשיסטרײמאן .עס איז נאר צוליב
איגפארמאציע װערטח צו דערצעחיען,
אז רעשטיאך אדבײטעױ פון עכט־ יינקע
׳מעיער ,װעלכע זײ;עז געבליבען גיט
רעדדפיסטרירם ,סוםען איצט צו דער יױ
ניאן םיט « םאחגנטםערונג ,דבען צו
אז ?ײער טחאט איז גיט געװען  p״  iיא־
ג״פער און קײן גערעכטער און רעדדפי*
סטרידען זיך אונטער די סאגדישאנס פון
םיל .העכערע אײנצאהיוגגען פון אינײ
שיאײשאז פי װי פריהער.
רי ־ארבײםעי םון די ^עפעה װעיכע
זײנען די יעצטע •אר װאכען פארפטעג־
דיג רעדז^יסטדירט געװארן ,רײדען סיט
םאראכטוננ גע;ען זײערע געװעזעגע יינ״
 ypםיחדער און עס טוט זיי באנג אויוי
זײער נים אויסגערצכענטען שריט ,װא״
רום זײ האנען זיר ניט א§;ערופען אױוי
דעם רוןי פון דער ױגיאן אין צײט.
ביים רעדזשיסטרירען זיך האט יע״
דער ניט רעתשיפטרירטער איבײטער
זיך געפלעדז^ט צו זײן א טרײער מיט-
גטד םון דער איגטערנעשאנעי.
אט רא זיעען אײנ״גע פון די שעפער
װעלכע זײנען געװען םאדרעכענט םאר
עכט ליגיןע אין די געװעזעגע אזױ גערױ
םענע ייגקע םיהרער האבען גערײגט אויןי
זײ םיי האםנוגג :
אלנדעיענדענט שעפער.
ם .סעםעלםאן 2U ,װעסט  yqj/סט.

אוץי חנם יעצםעז דזשאיגס באארד
סיםיננ האם ברודער האכםאז ,אשענע־
ראא־סעגעדזעעד ,גאריבטעט ,אז דער
ארגאניזאציאנס ־ קאםאײן ארױסצױאנען
די םגעכ־שזנפער פון ביזגעס אדער צו
ױניאגיזירעז זײ האט זיך םאקםיש שוין
אגגעהויבען ,און די באסעס האבעז עס
שױן דתרםיחלט.
>עצטע װיך ,גיײך בײם אגפאמ םון
ארגאניזאציאנ^ריױו ,זײנען ארונםער״
גענוםען געווארען א  25ניגדױניאז שע־
*דער אידישער זשורנאיל״ אין טא־
דער טאראגטער ארנאניזאציע םאר די
יער׳ און ^דער די וואך װעם זיין צו
ארונטער־ ראנטא בחמנט א זעהר םשיפאװע מטי־
יעצםע צעהן מאנאטען צײט ,ן;אבען
אגדע וועם די צאיל םון די
זימנר םארגךע־ קעל נײעס וואס האט מיט עטיליכע טעג
טיר געםוגען ,אז עס האם נעםעהיט
גענוכמנע
יאיעז^עפער באילעבאטים םין צוריק יאסירט איף דער טאראנטא׳ער
) $266.52צװײ הונדערט ? oprאון
סערט ווערצן און די
סקעב^עיער װעןעז זײז גע־ מנײדער ױניאן ,םון װאם אונזערע לעזער
זמכצינ דאיאר מים צװײ איז םוםציג
אס די
סענט(.
צוואוננען ,אויב זײ וועם >יב זײן צו כמגנען זיך דערוױסען .םיר ילעזען דארט
זיין באםע^ צד ׳אטעחן אין דער רײחע ווערטערליר :
״וחןן סיר האבעז געםחנגם cm
שעקרעטאר אוי)י די םעהלענדע געי־
״די היגע שניידער ױניאן איז םאר
«ײנער אונטער׳ן אנדערען סיט א םאר־
דער ,האט ער נעענטפערט  :אז ער
די לעצטע עטיליכע װאכען צײט נעװען
יאגג צו סעטיען.
האט זײ גענוצם םאר זײנע אײגענע
יעצםע װאד זײגעז ^זויז אײנינע אין אן אויפגעםרײסעלטעז צױטטאנד .עס
צװע?ען — .א םינאנציעדער׳ סעסרע־
^עיער סון די ארוגםערגענוםענע אין איז נים געורען צויליב דער ילאגע םונ״ם
טאר ,װעלכער נוצם ױניאז גערדער
סםרײס געםעםעים נעװארעז .און די טרייד ,װעילבע אי! םארהעילםניםםעסיג
םאר זײנע אײגענע צוועהעז איז שול־
ארבײטער. ,װעלכע האבעז עױשט ביז םיל בעסער װי אין די אנדערע םאכען,
דיג אין אונעהרליכ?ײם אח דארוי
>עצטער װאד נעארבײט אוגטער גיט־ האט אונז םארזיכערט דער פארםחנטער
אםשנעלסטעז דערװײטערם ווערען
יוניאךבאדינגונגען״ זיצזןן איצם בײ זיײ טיז נענעראיל אםים מר .ביומבערנ.
םון אםים .איטשעקעגדיג דעם סמרײק
די ^טראבעלס״ אין א •אר שעפעד
ער ארכײם אױף געסעטעיםע ױניאך
פאנד אסאונט )פון קראון טײילארינג
זײגען זעהר מינדערווערטיג און די בא־
'
באדינגוגנען.
סטריײז( ,האבען מיר ניט געםונען p p
אין אמעםייז איז דער קוראדפ םון יאמטע טאוױ און סטאלבערג ,האבען די
רעסיטס  pcדי געלדער ,װעיכע זײנען
די םעםבערס אין דער ױניאן זעהר א ילאנע אין זײערע הענט .דער פעאבעי אין
ארויםנעצאהילט געװארעז אלס רעריוי
געהויםננער .זײ דערםיוז>ען דעם ײי־ דער ױניאן איז געקומען ,א דאנק דער
צו די סטרײקער .םאר דעם ערשטען
חגרגעבורט םון דער ױגיאן .זײ דער־ אונטערזוכונג םון דעם אמאיגאמייטעד
מאנאט צײט ,אויוי דער טוםע םון
םיהיען ,אז די אםאייגע עםאיצע אינ־ אדימאר די םינאנסען םון חןר היגע
.$3,435,00״
טערכעשאנאל קוםט גראדענװײז צו ױניאן .עס האט זיר ארױסנעצייגט ,אז
איחחן כחות און צו איהר נויטיגען דער האטוניסטישער סעקרעטאר חאט
איהר הערט א קאםוניםטישען ענט־
אםאילץ.
םיסברויכט ז״ז אםט און גענוצט ױניאן םער וועגען פארשװענדעםע געיודער םון
געידער םאר זײנע אײנענע *וחמען.
דער ױניאז קאםע* — ,געגוצט םאר
מאםענםען ®מ שטורעםדיגעד
די אםאילגאםײמעד איגםעדנעשא״ זײנע •אײגענע צוועקען״ זײט ווען םענ
באגײםטעחננ אױוש דעם
גאל״ װעלכע איו אין ח^כות םינאגסען כמן דאם נוצען ױניאן נעילדער םאר איײ
״עפישיענט״,
און
במסטע
די
םיהרונגען
גענע צװעקצח צי האם דעם חבר קא־
חש .באארד טיטיננ
חיגאר
דער
וױסען
נע^אזם
גצײך
האם
םוגיסם נישט גצסטאיעט זײן ״פעידע״
א נעםיחי מת גרױסע חאפנונגעז ,א ארגאניזאציע w ,זי םוז צו5יב דעם א» -םאר די אײגענע צוחנסעז^ אדער קאן
נעםיהי מיז נרויסער אח אםת׳ער בא -שטעיען די יעהר^ימ וואזזיען אין
אונבאשטימםער אםשר אן אריפמר מאםוניסט נישט אױס״
גי^סטזנמננ ,אםתץ ענםוז^ם ,א גע־ דער ארגאניזאציע םאר אן
קוכמון םיט דעם נעתאיט פון א ױניאן
פיד> םיז זעיבסס־איגםעחנס און
יוגיאך צײט ,ביז די גאנצע םיחרונג ®וז דער דזשאב ? און זײט ווצן גיט דאס א קא־
כרר
ןןרויסגערופעז
באװאוסטזײן האם
ארגאניזאציע וחנט אונםערווכט ותנחנן.
םוגיסטישער דזשאב האידער ארויט
חנר זיגמאז ,וחנן ער חאט װידער אסאי
די אויפרעגוננ םון די םאסען שנײ־ -גע^דער אהן רעםיטם? און בײ װעפמן
געטאכט אן א»יל סאר טאטיגקײט.
ער דער איז געװאחנז א| אונגעחיחנרע ,עס האט דאס חנר חאםוניסטישער צדיס איז
האט זיד איז זײן רעדע אאגעשטעימ
קא -איז דמרגאנגעז אזוי װײט m ,שנ ײחד •עלץ^ געלערענט דיזע קאמוניסטישע
 vmדער דאםארא^זאציע ,וואס
די דער חאבען ניט געװאלט געטרויען םעהר תורה — בײ די נױ יארקער כאװײרים
םוניםםען חאמן ארײגג^בראכם אין
זײערע דױס צום םעקרעםאר.
םיז גאיצד׳ם וזדד¥
ױגייז .איץ חאם •»ע>ירטי אז םעז ?אי

א קאסודסםישען צױק געכאפט בײ
דער האנד'

ןװזאטעננעהמן «יע נחות איז ?  rנילײך
נעחמעז  wאיגטענסױחנר ארגאניזא־
ציאנס״ארבײט. .די םאראי םון די באי־
םעיאמנס ,האט זיגמז גאז^גט \vp ,גאר
נאחויממ װערען כיו »ו א חױמנז גר*ד,
 ijmםיר וחנלזנן וורויסווײמנן ערנסטקײם
«וז וחנן ו ײ וחנמן  m ,ironדי יוגיאז
©וט פאר זײ  dibitא\י^״ ער וזאט
אגגעוויזא! דעם וחנג טין חנד ארכײם,
«וױ וױ  mאםתאנר אױסםאראמדי .ן«ד
» וױ ־ום יי ז גאר • vrth iז אלטקר
“ ו מ ? מי ין א ט ^ ײי ז ^ איאנ•

די באאממע אגער םיז דער ױניאן
האבען פארזימגרט די שנײדער ,אז זיײ
ערע געילדער זײנען געזיכערט און זײ מד
בעטען זיך צו םארהאילטען רוחיג ביז דער
אפיציעילמר רעפארט און די רמסאנמנגדא••
ציעם םונ׳ם גענעראל אםים םון נױ יארק
תמלען אגקומען.
ילעצטען דאנערשםאג איז דער אמא-
גײזער בלוסבערג סיעציעי צוגעשיקט
מװארעז טים״ן רעפאוש פונ׳ם מננעראי•
־אםיש ,ארויםנענעמנ! ®ונ׳ם חויאס אדײ
»אר #װיקםאר מננעדיקם.
 ojnאדיםאר׳ס רעיארט יױםעס,
^ >ו ז י חי וױ ®איגם :

*אמטימומננוינ

 nגי מ ר און

—
I

און דיזע צדיקים וױלען דאם זײן א
מוםטער םון מחראיכסײט אין דער אר־
בייטער כאווענוגג^ זיי ,םי שט ײנס גע-
זאגט׳ ײייעז דאס אויסראטען דאם
דזא שבחאיטערטום םון די אידי שע י ױ
גיאנם ,איז מ א מ ן די רע װאיוציע אין
אםערימא .סיץ אגדערער וױ דיזער י א ר־
שייז ,װע >מן פמנן חאט ג ע כ אי ט ב ײ
דער האנם םון צוגעםעז ױניאן נעילחנר,
חאט דאס דעם י ע צנ תן ערשטען םאי
טי ם ז ײנע ש ענ דיי מנ אםאקעס געגאן
אונזער י מי אז און אונזערצ טאראגטא׳ער
יוניאן פיהרער אפגעבראכעז דעם גא•
כױינזאםע 4ס אי כי מינג פון חנר א מ־
ם א ת מ א נ א י י ח די א ט איג א סיי ט קד.

י .יאסאםאני? 138 ,ץו17 .טע סט.
מא?ס נמסער 34 ,װ17 .טע סט. .
חײפיץ און פילאטסין 22 ,װ 21 .סט.
גארטגער און גארדאה  36װ25 .טע סט.
םאר?אװיץ און סיאון 147 ,װ25 .טע םט.
םריעדמאן און חײעט 28 ,װ27 .טע סט.
כערס און סאםאוױטש 28 ,װ 27 .סט.
בױם אח יאװענטאי 104 ,װ 27 .סט.
גיאסנעת און דובין ST'.n 256 ,סט.
גרינװאילד און וױלןםאן 208 ,װ 37 .סט.
ל .מאלץ 341 ,װ 38 .סט.
וױינגער און ביוםענ?ראנץ׳  307וג 38סע״
סטריט.
ח .מאנדעלכוים 263 ,װ38 .טע סט.
כערנשטײן און םיגקא1י 150 ,ײ•  30סט. .
א .סוסםאן8 519 ,טע עװענױ.
גאראנטיד גארמענט קא.׳ 8 520טע עװ.
טשארני און ציבערטאז8 535 ,טע עװ,
ס .ארילאװ און קא8 553 .םע עװ.
ם .רודערמאן איז קא8 555 .טע עװ*.
װינער און ליבאוױץ 32 ,װ20 .טע סם.
םראנ? און בערסע 127 ,װ27 .טע סט.
עס .אי .עס .לײן קא 229 ,.וג  36סט.
כ סרײסלער 256 ,װ38 .טע סם.
סופיריאר גוידל חאוט8 535 ,טע עװ.
סטײי העמיר סא8 519 .טע עװ.
אינדעפענדענמ קאונסיל שעאער. .
בעמער ,םעפייצקי און אױולאך.
װם .בלום און יןא ,.אינה.
ןן? .אותן קא.
י .נראסםאן אוז סאנס.
ד?שײ?אבס און דזשײסאבס.
טשארלס קאנדידאן ,איגק.
יײבםאן און הורװיסש.
״
לײבעי! ,שװארץ און יאםהא.
לואײ יוסטיג.
>״ .און נ .ראוך.
ראזענםהאי איז לאזאר.
חארײשא סיימאן און קא.
סאנברײם קאוט סא.
װאולוי ,רובענס און שײנבערג.
פרידמאךםײנער.

וױלקין און אדלערס שאפ
נאדאנסען שאפ טשערםאן,
װעלכער איז שח • 40יאהר
טעטע אץ דער יוניאן ׳
אין דער ?י«ווטס*כער ױני»זז נעסינט
זיר נאר * ק?ײנע צאל אלםע ?לאותםא־
כער ,ווע^כע זיינעז דורננענאננען כטעט
די נאנצע היםטאריע  ,םון דער קל^ווס־
מאכער ױניאן .אט די דןוזינע היאוס־
םאכער ה»וב»ן דורכגעאעכם איע אי־
גערליכע קאםשען אין דער ױניאן ,האבע;
זיך באטײלינט אין די םילע סםרײהם,
װאם זײנען אננעםיהרט נעװארען ,און
זײנען נעװעז די סיןינערען ,װעיכע הןו־
בעז נעהאלפען בויען די סיאוקטאכער
ױניאז•
אײנער שון די ד^זינע *לםע?.ל»«וס־
טאכער איז ברודער א .הערםאן ,דער
שאפ־טשערפאן םון וױלהין און ארלער,
 500זיבעטע עװענױ .ברודער העדםאז
איז « זעלטענעד טי• םון * טרייע,1
אידעאליםםישען ױניאן־מאן .ער איז
כםעט נעשטאנען ביי דעם װיגעלע פון
דער הלאוהמאנער; ױניאן און אױ נץוחגן
אין די ער׳שםע רײהען צו_ה»יםעז איהר
אויםמיען .שטיל ,כא׳פײדעז ,גיט זר
נעגדינ הײנע ■ערזענליבע *טביציעם,
איז ברורער הערםאז איעמאל נעמטאנעז
םריי אח איגערנעבען צו חנר ױניןון.
םיט זײן האנדלונג ,אלם שא«*גדפעד־
טאן ,ה»»ט ברודער הערמאן נעה»ו>פ»ן
די *רבײםער םי 1שא• צו שטעהן טרײ
און לאיאל םים דער אינטעתעשאנאל.
אין דער זעלבער צייט האט בתחנר
חערמאז פיל ׳ נעהאלםען אויםצוהאלטעז
ױניפדבאדינגוננען אין שאו .א ד«נס
זיינע טאהמישע םארהאנדלוננעז םים די
באילעבאםים איז איהם נעלוננען צו ם8־
מן םון װילהין און אדלערים  h vאיי־
נעם םון די בעםטע יוניאז״שעמר.
אלס אן אויסדרוס פון *נערסענתג,
חאבעז םיר ,די ארבייטער פון ווימיז
אוז *דלעסם  ,* s rבאשלאםען נ ײ H
שאי־םיםיננ ,דזשולײ דעם 30םצ,1927 1
אין דער דדפןוינם באארר בילדיגג »װ
■רעןענםירען בתדער הערםאז םים א
שעחנעם םעט ראדיעערם זילבער״
איז דער זעלבצר *ײם דריקעז םיר
אױס אונזער דאנה *ו נײחנר רערםא]
םאר זײן נוטער ארניים םאוי׳ן  ■«rאלם
טרייער און איבערנעבענער שאפ־םשער־
םאז.
די קאשיסע:
יואים ליבערמ*! ,ל»1ק»ר a
נ .הויר׳שביח ,ל»יז«ל 2
 .r nםםייח ,י»מאל 2
םייפ ברוקס ,ל«99ל 9
_ peon',
לואיס 9
10י
לואים בזנתימן,

נ א ל ענ א פי ם ו מ ס וױלעו װ אױסדרמחעו פ װ יוני«ן
מ ג ד י מ נ ס ®ז עו ד ך אונ פ ע רנ ענ ען

— די —

נאם קליפימטיץ םוו וױריקגעםען מגטזאגטע ארבײטער און גיט פאר »
שעחנע ■<ר װאכען ״בע 2יעי״ — .נמלעכמס גמידשטײן פון בראנזװיל
אטלויפט »וז דער ױ ד*ו און סוז לױפעז »וריק — .כא*0לט  500דאלאר
׳טטרא 1י •ייר׳ז לוייעז «ח ׳ימעלט »יי<  tsױניאן ׳טמ•.
צוױשען ■ל׳ורלײ ••סירוגגןן אין
וער ױניפן •אםירט  mסעשח:
וי הליפשטיין פירםע פון  1386נרפד״
װיי ה«ם ריסם׳צאדדזשם « ■רעסער און
«ן אוערײטפר און םון אן •נרער פרע•
םער האט ער «ו«ומנוט»ן  10דאלאר
פון דער »״  .nסר ,קליפשםיין ח»ט׳
םארשסעוזם זיך ,נ׳נדזנהט װי »לן נ*״
יענאםים ata ta ,פאליסי איז גןזונט
םאר זײז  .v:vvwהאט זיד  isiHאױס־
נעיאזט רי סעשח .TiaaP
הליםשםײן חאט געסוזט 8רויםנעה-
פען רעם פרעסער אח  a nאוערייטפר
און זײ נ8וו«רש 1נעפ־יעי  naaדי aBר
װאכעז oan ,זײ זיינעז tr v tifx n t
איז נאם .אין טנדערע װעדט>ר חײסט
עם ta ,די נטלםעיטכעס וײנען טרוםנע־

װאס חערט יד בײ די
דדעסטײקערס ?
)יצלוס ייז ו״« (8
אדער ער נחננגט  taטפיאיעלע ײאיר־
קינג apרד פון אונתר •O'aa
אונזער  tampoPPלעצטען שנת
איז נעװען  aחוגחנרט ■ראצץגט ער*
םאלנ .נ*חצגט פון  aםויזענט םעם־
נערס פון אוגזער ױניאן  iv:anאויי
זעהר  a .שעחנעם אופן פאונראבט a
נאנצען נאכסיטאג און ניז ׳שפעט ,שפעם
אין פווענט׳ ,די שיןי .םאםשינאן׳ oan
פא,־'^זען דעם נױ ׳או?ער האפען פונלט
א\ם האלב נטר איינם .םר»ץ תם
װאם םיר חאבען אויפנעהערט צו םאר־
לױפען םיהעטם םיט א׳יינעע ,pnt* svo
האבען  aהינש ניסעל םעג׳שעז נעםוזט
נעהן אחיים אייס םאננעי אין ■יאץ•
די ש־ף  oanזיר *פנעשםעלט אין ״ס•}<$
סעם »אר?“ .ד*ס איז זעהר  aשעחנער
אםי״םעגט פלאץ אויף  pinנרענ פון
דעם  tatnanטײך .פארנראבט oan
רא יעדערער אויף  t״ tאײנעגעם שםײ•
נער און לויט זיין אײמנעם .paocTti
 oaאזוי ,צום נײשייל twan ,זיך פילע
נעבאדען ,און  n ru aחטנעז opwan
די םילע פאמויילוננס •לעצער ,וועלמ
דער ■,a־ pirua .oiaoiao pײי מר
ראנען נעגלאנדז׳מט ייז די וועלרלימ*.
ר^ם םאהרעז צורי? אולטער דעד »ײ■
נענרער לבנה און די .זיםע  p'ttDםון
שילער׳ם  |p»p irooppiaנ*ר די
ל«;נ־ה*ריגע • tvovaבאשר״בען.
צװישען די געםט אויפ׳ן שיף t»3an
םיר נעהאט פרעזידענם זינםאז ,אויוי
װעםעם רעכענוננ םיר האבמן נעהאם a
הינש ניםעל ש»אם אין ■ארק םיט די
באדיהםטע /פערדלאך״ ; אונזער אל•
טען אבער איםער ױנגען םעתרעםער
נא־אף ; װיים־פרעזידענם האכםאז און
פע;י קאהען ,װי אויר אלע דזשאינט
ב^איד אוז לאסטלע כאאםםע.
אונזער  pianצו אלעםען ,װעלכ^ *an
בען דורך זייער םיה און דאלארם נע־
האיםעז םאכעז דיזע אונטערנעםוננ פאר
 aםאישםענדינען םאראלי׳טען און פי־
נaנציעלעז ערפאלנ ,םיר זײנען איבער־
הויפם דaנpבaר יעם רעדאפםאד פון
אונזער ״נערערט״נפיים״ ,כרודער opao
דייניש ,וועלכער  canנעװידסעט  aםך
פראט־נענםעז פלאץ פאד׳ן ערפאלנ פון
.tarTtpopp

 twiaiלײדינ אױפ׳ן  ttc ttarnבאלע־
נאם? .ליםשטײן  oanאייר נעםוזט
י״נפיקסען אי 1״ ■atני ר דריי מאשי•
נען ,יון די יוגיאן װעם איהם ארויפ־
 ipp’rדריי אפערייטארם,

םון דער

אינטערנעשאנאל לײד'ס נארמענט װאירקערם ױניאן
אין פ א ר ע ס ס פ א ר ק ,פ א.
איז שוץ אםען פאר װאקיישאנס און וױק־ענדס

פלונ חאט נעםאן דער ירעסער פון
פליפשטיינ׳ס שא■ iv .חאט נעועהןta ,
 opפעחלט איחם  10דאלאר צו דער
פײדע ,חאט ער איננאנצ?ן פײן פיידע
ניס  •tpoupiא |1איצט האט ער נע־
?ראג?ן פצי pi'ppa ipapr, 8 6ווי
וױ ויין ■רייז איו  imw , 72דאלאר
• ױאו־.
ta 8גד?ר נאס ,פון ד?ר םירמע
נאידשטײן און רtpני ,pהאט דן־ םישב
a tv tPttPiנטל1יפpן פון דער ױניאן.
 oanער  t'rao a otaspiאיז  aטראק
און  pprtpi8?p pt” t p‘ a״  iאון —
נישטא.
די ױניאן האט אנער נ?האלטען אוי1י
איהם  *natr nat aאויג אוז האט איהם
 ’tta .oroattpiוױ בחדער לעװינסאן,
װאס חאם  opnנאס דאדארםט attaai־
 ,!Proאיי נעײ?ז פיינק נענונ צו ר?ר-
יאנען די ao׳* ,!,ײאס חןר נאס האט
 jpunpiאון האם -אויסנ?זוכט דעם
פלאץ ,ויאו דער באס האט נעזוכט Tt
צו באהאיטען פי( ח 1י ױניאן ,חאט שוין
דאר באס  Pi” t tnpnjnצמת א1ן אי1
 tpotppiצוייק צו סעטל ? 1םיט דער
יונייז•
סר .נאלד׳פט״ן האט באצאלט 500
דאלאר ם״ן םאר 8נםיױפ?ז ,םאר װײא־
ל ”ם?ן  o nאנרים?נם און ה*ם נאיאנ־
טירם vl* ta ,ײנ'א1״נאדיננוננ?ן װ?ל?1
*■נ?הים .ייערען tan .ת*ט איהם די
יוניאן ב8פריים םוז  pi” tצדוו^  paדער
? • atװעם איצט  a t”tםטריקםלי יױ
ניאךשאפ.

יעדען פרײטאנ אװענס —א ?עםפ־פײער מיט געזאנג פון די
שעהגסטע םאלקס צידער אין פארשידענע ש*ראכען.
יעדען ׳עבת אזוענם — אן אינהאאטרײכער קאנצערם.
זונםאג אװענט — א םרײ^יכער םאנץ אונםערהאלט.

הארלעם pm
אוזקאסערם

ceoeoa ca

xc aceoeca:

די ױניטי הויז איז דעם יאהר באנייט םיט א םך נײע איינריכטונ־
געז אח באקװעםיןיכקײטען.
די יוניםי הויז חאט א גרויסען טעגיס קאורט ,א ספעציעלען פערד £׳4־י
אלערל 1י באל :ײ&ס ,א ספעציעלען םא:ץ •ראץ׳ «.לײברערי ,װי *זיך פדעצע-
פאר פארשי^נע צוששײיריאוגגען.
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א שםענדיגער ארתעסטער װעט דעם גאנצען סיזאן משםח
זיץ דעם עולם.

די ארבײטער כאנק םאד׳ן ארכײטער

דער רעחשיםטרײשאן אםים איז אפען כיז  7אזײנער אץ
אװענט און געםינט ױך אין  3װעםט 16טע םם (.טעל .םשעלםי .2148
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אלע בענקיננ אפעראציעש
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טןגי אידעלס ,קרעדיפדבריװ ,דרעעש,
שיפס־קארשען: ,אטארי יאנליק ,סײןי-
דע«א?ים װאלםס
אגג^לאסען י ן דער

הויפפ ש ױ סיפ דפמ יוגיפן שפסםפפל
םיר װענדצן זיך צו אצע םיטגלירער פון דער ארגאניזיר״
םער ארכײטעחשאפט צו קויפען שיך וועאכע האבמן on
שטעםנעא  pcאונזער ױגיאן אויױ דעם זויא ,אינװײניג-
םטער זוי^ ,אדער אוין» דעם לײגינג פון שוןי .סיר בעטען
אײך ניט צו סױפען שיד ,םײדען איהר זעהט אט דעם
ױניאן שטעםפעל םיט אייערע אײגענע אויגען.

ןאםלאנםיס ספײם כ » ה
 694אטלאנםיק עװענװ ,ברוקלין.
 t82 :opansijnaט־״חעם עװ״ בריטלין.
 pt! 08סם ,.קאר®! .ע עװענױ ,ג *.י* .
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חלאוקם
פון
פרעםער
זאנט אן אײערע באםעס אז דער פײער דעפארטטענט האט
נעטאכט א געזעץ ,דאט קײן װײער־ברעטלאר ט»ר ניט װערען
צוגעשלאגען אניף האלין אדער אנדערע ברענענדע שםאםען .עם מיז
ױץ חרכאוים פייער־סרוף.

םיר האבען ווויפגעפיפסט אונזערע װײער־ברעםלער צו פרעסען װעלװעט
פלאש און בעלװוייע ריכטיג גאך דעם םאראאנג םון דעם םײער דעפארםםעגט.
די אלנמנ םטײלם ,וועאכע זײנען צוגעשלאנען אויןי
אויב איהר חאט אין
האאץ ,פאנען םיר עס פאר אייד פיקסען נאר  tinנײעם געזעץ איז איהר וועט
נים חאבעז סײז םריאבעל םיז ?ײנע אינםפעסטארם.
פיר !#רקויפצז אויך סםיםערם  mדי נײצ רולס פון דצם ליעןר^-ר* שעג«.
כדר חאבען אויך די נעסםע םיינקיגג מאשיגם אין םארקעם.

די אמעױסען »ראש און װעלװעט ■רעםבארד האמפאני
 321פעפםע עװענױ ,נױ יארק,
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מוטוניסםשו גיכען *פיציעל צו אז דשו
פפ ױיה איז ארויםבערופעו נע װאועו אױןז דעפ
ב א פ ע ה ל פון ם ^ ם ק װ ע
בויזעדען זיך אױף די #םעריקמנער לױטענ«נמען פ#רװאם זײ האבען ניט
גענוג שטארכ אטאקירט פרעזידעגט דגםאן אין אנהױב פון םטרײק— .
אנערקענען אז דער פארזוך צו פארכאפןןן די װניאנס אץ דינסט פון דער
פארםײ א־יז א םאלשטענדיגער דורכםאל.
 1די דע^אראציע םון דער פאריטײ
פון דער װ^ירקערס יאר־
מעי־
םי ,װ$ס איז *::ענוםען געװאיען פון׳ם
עהזעקוטיװ >ן*םיטעט םון דעם ק$םױ
ניסטי^עז אינטערגאציאנאל ,וראש איז
םארעפענטריכט געװאח איז דער ״םריײ
הייט״ םון 3טען אױגוסט ,באשטעטיגט
די קראגעז װאס ױניאן כאאםםע חאבען
געםאכט גע;עז די קאםוגיסםעז ,אז דער
קלאוקכיאבעד םטרײק ,װאס די קאםױ
ניםםען האכען ארױסגערופען אין 1926
אין נױ יארק ,אזוי גוט װי אנדערע
סםרײקס אין אגדעחג ױניאנס ,זײנען
געארדעיט און אנגעםירט געװארען םון
דאם קאםוגיםטישען אינטערגאציאנאיל
אין טאסיןװע.
•חןזידעגט םאױים זיגםאן האט װע־
גען דער םראגע געמאכט «ן ערקיערוגנ,
דאם די דעיןלאראציצ און דער באשרוס
םון׳ם קאםינםערן םון דער צקזעקוטױו
טאמיטע פון םאסקװער אינטערנאציא•
נאיל דעקט אױף דעם נאנצעז *סםאו>1״
סקריך ,װאם די דיסקרעדימירטע און
ארױסנעװארםענע מאםוגיםטען האבע;
*רום זיך אװעקגעמטעאס ,כדי םען זאל
ניס קאנעז דערזעחן *ז זיי זײנען ניט
סמהר װי ליאליןעס ,וױ מפילמעצײג
אין די הענט םון א הרױסענדיגער ■א־
ליםי׳טצר קליסע ,וחנאםנ האם םאר
מײן סאל גיט אין זינען געהאט די איניי
מערצםעז פוז די  40םויזענט ארבײטער,
נאר האם איז זינען.געח*ם אײן זאך,
און דאס איז צו*עוױנען םאכט ם$ר איהר
{
•אאיטישער ■*ויטײ.
אין דער דעקלאראציע םון דעד אםע•
ריקאנער סאב >זאמישאן פון פרעזידױם
םון קאמוניםטישען אינטערנאציאנאא,
בנוגע די םראגע װי אזוי די פארםײ
?אא םארכאפען די ױניאנס אוז קאנטרא״
אירען זײ ,װערען די .קאםיגיסטי׳שע איױ
סענאנטען ,זימערםאן איז ראוז װארטעס,
אוארף קריםיקידם םארװאס זײ האבען
גים גענוג מטארק אטאקירט פרעזידענם
ויגםאן און אנדעדע ניט האםוניסםעז אין
אנהויב םון םטרײק .צוױמען אנדערעם
ווערם אזוי געזאגט:
*כדי םי ר זאאעז קענען םעהר ער־
םאאנרײר אנםיהרעז אונזער ארבײט אין
וײ טרייד-ױגיאנם — זאגט דער קאםױ
גיםםי^ער איגטערנאציאנאא — און כרי
םי ר זאאען >ןענען געווינען םאר דעד
•ארכױי א םיהרענדע ראאצ איז דער דא־
ומצו־ ארבייט ,םוז די •ארטײ זיך
אדנםט םארםראכםצן װעגען א רײהע

אפנײגוגגען ,װאס זײגען אעצטענס גע־
םאכט געװארען .אנפיהרענדצ חברים
אין די גידעי־טרײדס ,װארםיס ,זיםצר־
מאן און אגדערע האבען עטאימנ םאא
געםאבט רעבמע א£נײגוגגען #װאם הא״
בען געיטטעו־ם דער פאדטײ דורכפיהרען
איהרע פאריסי ,$װאס זײנען אויםגעאר״
בײמ געװארעז צו םאר׳פטארהען די
קאפםען םון די ארבײטער .דאס האט
ניט דעדאאזט צו ענטװיסלען גענוג היא־
רע א>ז ענטשײדענדע םיהרערעאםט אין
די םאסען־קאמשעז פון די ארבײטער .די
האםפאגיע פאר דער אםאלגאםירוגג םון
די עק;יסטירעגרע ארכאגיזאציעס איז
ניט געװען גענוג ענערגי׳פ ,און דאס
װײזט אן ,אז עס תאט עקזיסטירט א
נײגונג צי פאך״ױניאניזם אין דער באצי־י
הונג צו די דאזיגע ארגאגיזאציאנעאע
פדאגעז .זײ האבען ניט אגנעפירט קײן
גענוג עארםע קאםפעז געגעז די רעאק־
ציאנערע בױראסראטען ,ספעציעא *ין
דעד צײט פון דעם סטרײס .אין עטאיכע
םאאעז האמגן ויי ניט דורכגעםיהרט די
פארטײ באשאיסע .די פארטײ םוז אין
דער צוקונםט נאך םעהר באקעםפען
אזעאכע אפגײנוננען און באזארגען ,אז
די דאזיגע חבדים זאלען זיך מאאטען בײ
א ריכםיגער קאטוניסטישער איניע״״ .־%
איז אנחןרע םײאעז פון דער דע־
קאאראציע װערט אגגעזאגט או יאסאאע
םעשציעס םון דער פארטײ זאאען גאײך
אויפגעבויט װערעז און ארײננעמען )דאס
הײסט ארײגנארען( פראגדעסיװע עאע־
מענטעה כדי אגצוםירעז א האםוי
געגען די ױגיאן ביוראקראטען .־ אויך
ווערט .נערערט פון א פאאיטי?וער קאםײ
טזן םון דער קאמוניסטימער פארטײ
צו פרעדיגען אםאאנאםײמאן צוױשען די
קאאוקםאכער און די פאריערם ױניאנס.
אויך צו םארבינדען זיך מיט די פרא״
גרעסיװע אין די מײגערס ױנין^ס און
די טעקסטיא ױניאנס ,כדי אנ^וםירען א
קאםוי גמגעז די א .ם .אװ א.
דער דאקומענט פאדערט אויף צו
?זטיצעז װיאיאם ? .םאסטערס טרײד־
ױניאן ערױקײשאנעל איג .און רײדענ־
דיג אזוי דעררעדט זיך דער םחבד םון
דעם דאקוםענט וועגען זײעד נידעראאגע
װאס זײ האבען געהאט .אינדירעקט גײ
בצן זײ צו #אז אין אאצ ױניאגס האבען
זײ געאיטעז נידערלאנעס ,און װידערהא־
אען אאעמאא דעםזעאבען פזםון ,צוצױ
גרײטען זיר םאר א האםוי געגען די םיזז־
רענדע עאעםענםען אין די ױניאנס.

 t t n n״  ipשט־מן (psvn ,פ*ט DOPip
און סוט ■  v ro o p e nמנמן • r » m
 i n opu pnptה»ו»יט«ציסםי׳*צ over 1
װיל אױןו איח 1סט״רזש אזיפפיחחגן.
אױף די מיטינגען אין די p in ’rw o
ה»ײס אין נױ  p i rוויו «»• piptר-
נייטער חאנען זיו  eftpvnvoרינסטאנ
האנצז  ,o in p iצזוישען  • PV4ני ע מ
!עתער ,די  in n oדז׳פוליוס ,t«o:pn
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«ז 1י אויט^1יטעטע 1פון םצסצם׳צד
זעםם און די פע1ע 1אלע נעריכםס ו ײ
>ען ני ט װווגןן צז פאו־צכטען  o nםענ*
טיםענט פון די טיציאנען א 1ניי ט ע,1
װעיכע ח^בען « ם»ולטםענ1יגע אינער־
צייגונג «  p in tםענמען זיינען אוס־
* p i n־ רופט די א 1נ ״ ט ע1
טוצ 1יג.
נצװעגוגנ אין  n ;yo o nארניי םע!
צו פייאםעססױץן א'| לצזען in p n
זייער טטים» חויך און ׳IMM PivoB
 iv iאוננע 1ענ טינקיי ט ,װאס *irovotjD
זעסס סםייס װיל באגעהן .עס איו אונ־
 ir tהפפנוננ אז יענע אז־טצ־יטעטען
פין טאסאםטוזצטס װעיען ני ס װאנען
ניט צו !ןכענמן זיר סים 1י געםיחלען
םון  1י םענמקן סון  i nנאנצעד װערט,
אז 1י צװיי סענמען ?יינען אום׳צו> 1ינ.
״טי 1םצרערען אויו׳  1ע 1ינ ע 1אונ•
זערע םעםבעז״ס פון ג 1ײסע 1נױ ,Pip1
אװעמצוליינען איי׳ ד ע נעצײנ !ינסםאג
נר 1 .אזענגי«ט luonppo i n ,םי1
* 10זײנע  1אין  i nפריה ,איז נןה ם ןסזאםיגערס־לאלאי  ,82מעצו־עם אזנזtv ,
אין  1י האצס ,װאו מ סאקא־װאנזעטי דיזע -לצק« 5האט איצט *!ײננעטוםט
קאםיםע ,צוזאםען םיט םצחטטעוזע! םיז אױם׳ן 8מען םצא 1סרן דזש»וינם באא11
1י ט 1ײ1־ױני 4נס ,װערען אײר  *p rmבילדיננ 130 ,איסם  po26םם1ים.
םי 1ען.
«יע עסזאםינןרס  o n tPiptא'| אנט
אונ־
אלע
אויף
אויך
i»ipn»c
1
םי
״
נעהמען.
זערע פיטנהױ־ער םיז *יע ט ײיעז םון׳ם
נאנצען >א:ד צו נעםען אגטײל אין  1י דער צײטוננם ם»ן םדעגמ כײם
פרײז־פײםער.
דעםאגסט 1אציעם ,װאס 1י באנאשאיד
ט 1ײ 1ם ײ ױ״י תי צו נא װענוננ האט פאד*
— װ^סערע סיגאדעאען ססוקס• דו ?
!יםען אין 1י םאדשידענע ע 1טע 1און
— םזןראה ;נוווגוו דער »ר»יז פיימער.
׳צטעדט.
— װארום ע1עס םױראד ,ירעגצ דעד
.
1
לעבע
םוזען
װאנזעטי
און
.סאלא
צײפוגגס ס«ן.
א ת אניזי 1טע א 1נ ײ ט פאדערט זײ ז»ו•
— עס איז גארנים^ עאװאס נעםערעס ,װי
יען יעבען בלייבען .אויב זייערע יעבענס « גושער םיגארעמעל ,נאכדעס װי איר ׳•לאגצ
װעלען אװעפנעמיבט ײעי־ען ,באװייזט זיך דורך עצליכע ״ראונדס /םײן •ר״נד.
עם «ז פו־ייהייט איז ניט סעהו• װי א און בײ םיר « גואער םיגירע® חײספ מױר»ד.
װיץ און הײן נע־עכם־נק״ט עקזיםםירם
»ראס»ש און «?« *עם װי זײ חאבען קען
ניט  p iא* 1ל*נ.1
םען אין «ן א:דער סיגארעש ניפ געייגצן.
»  » n dאון ו ו א נ ז ע ט י
ווײכס ייהר ,ווי עס חאם • v tנםווימי© די .
מוזמז כ צ י י נ ע ן צעגען!״
אייי ^ ןןרנײםער נשותגוגנ איו א מ רי קיו
איז 1י צעהנ1צינע ט־יזענ־ע־ האבען
מזס די  vcrrviפון ד»ר איגגתרגײא•?•:
י״ויס נוןרסענם װשרקערס ימיאו״ •ח יד• י
זיר איבע 1אל אפנעמםען 1י איגטערגע־
גואיס יעוױן ,אוז *יחר װ»ם םי© • מ :
שאנעל  i n ’> » ’0און האבען נעיאזט
באכווגס װ»רען.

)#לום »ון

(1

צװימען די  ipooirerwאון םאר־
טירענע סטייטםענטס פח אר«סינץגט»
■׳וריאנען און פיהרער םון די טרײד־
יתיאגס אימר  o nנאג^וץן >אנד ,איז
אויך פאראן א טוטיכע ארויםטרעםוננ
און ■ no a n n n nר»זיד»ט זיגםאן
סון דער איננתרנעעאנעל■ .רעזידענט
זינםאן האם אין נאםען סון  i nאינ־■
ממרנעטאנעי ,אין נאכמן מח  100טוי־
ז»ס םעםבערם ,נעםאכט «ן ערקלערוננ,
 tvדי חינריכטינג םון םטפא אזן װאכ־
תטי  emג>ויז זײן «| איבער׳חזר׳וגג
*ח  *inבאריהםטער זמי־םארקעט טרא־
געדיע סון  ^p vp 'rכױם  40י»חר *ורי?,
מען פיגןי אוגמװלדעע  \vvsnזיינען
היננעריכםעט נמומורק.
פרעזידענט זיגםאן ה*ט אויוי on
םארלאגנ סיז  i nםא)|א־װאנזעטי ח ד
סענט קאאיטץ •*ינלירס »ו ■רעזי^ם
 tv . ,rtr> wער >4ל זיר ארײגםיטען
אין  *mקיים  vwd tinאון װאנזעטי.
 i nא»י 5סון •זיגםאו איו נ»םאכט נע־
 tnynחדך « םעיעגראםע ,אוז

dv

>ע»ם זיך װי ס^מם:

% -ir

»פר« יח»ס פון די פאראייניגםע
אוטאאטען ,ראפיד םיטי ,ם .דאקאטא.
,איך *מיליר »ו אײך תאתוינ אינ׳ם
 iommפון די םוימנתר נתטבערם פון
אתזןר ארטמיזאזױ^ ות>מ איך חד
אומזןנטיר ,חזם אייזי י^י ם.ואױ נוט
זײן און ׳פיסען א ביצמ *ו גאומרנאר
 *wMoא«»ו>ײג»ן רי חינריכםוסנ »ז
 vmdײי^ װאנזזוסי otpn ,איו נאטםיטט

פאו םיםװאו נאגט.
«,ן עוזמי מר פאי האט פאס־רט
טיצםאן
oitw
וױן מ י סוגי סיי^ אי|hi
• » ■w mיר m״"» mvB9און די טינריכ־
 tfv a nאיז חרך אזא «רט

זא>

*V

ארנ״סצד jm
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wtw

ו5א J i n

(«u m i

T 9 an,
aw w m

)■•(4 / 1 41

ויין
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 inאהטױועד *דרײװ״ אין די גיט
ױני»ון שעיער פי|  pip>p i nאון o n i
אינ1וםס1יע אין כד*ך םון די צעצטע
צװײ װאכען האט  p irנענ 1אכם mpt
װינשע:סװע1סע !עווצטאטען .אין דײ
 ippiip iptצ״ט זיינעז ױני)וני(י1ט *pj
 ivipn 66שעפער.

יa

m

b” ii־»  o jn ,t nדזשוצױס חאכטאן,
>n p » ; i n־  no iprnpipoדזש*ינט
נאא ,11האט אויםנעח־יפט זײן גחיסע
צום1י1ענתײט איבפ 1די נידאיצטיגפ
חוזואטאטעז פון ח־ײװtu ,o p t ip .
אין וי  ,ip iv rװאו  ipoח*ט ניז איצט
נעארבייט  iponuניט־ױניאן סאנדי־
שאנם ,װעיען טוזען אייננעםיח1ט ווע־
 inװנ'»ון*סט«ניאידק אין נצצונ צו
די *!בייטם־שעח׳ן n ,״ipua ,bprn -
טיים ,װי יאיד צו  n r o i P?uייגישד
עראנערוננען ,פ« pa>pn 1די יתיטן
האט יאהיען־צאננ *מעסיתו־ט  aשוחד
.nopp in

די סצםוניםטען אין

װננ

 mיוניטןipopn ,

csppdipo

 ,m viipiאין a bna

rio o n i’u ipyiui i n no ?poivd
נעפינט זיד אין גינדױניטן op .ipopv
דיזע  p>* ipanu no 5pvאוםשםע;־

די ארבײטער װעלט ה«לט
נאד אלץ די אױגען אנגע•
שטרענגטאױח נאםטאן

*.

A
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W

 ipyJjnpnpnpo'Wt ip iםינארעט
 o n ixaאױסזנתעוועתנצינען טאז,
ויעצכעו■ םיחצט  n p ip o nכאחגנ־
i « ipsMt npbpo n w o ra
vrxfi.

a

m

m

«־

i r

m

a

r

s

n

פ ו ז ז

s

ר

m

»

׳rr.11S.U׳

נרױסארסיגע פארששע־
מ נ נ פאר ל י נ ן ר דעי
 ,אין יוניסי ח ח
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 mצורימ ױני^יזי1ם װערןן דיזען  •ipipiiדי  p’ppt’ipnpאיז ■p>roip
^סען צו 1יסצוכ 1ענגען  •iאינתםם 1יע צו
mtpo.
in
 36שע»ער ipi’om p irlO O v ivospn ijm i3 opi ,צושטא.!:
 ,bip>pipזײנען  ip iאין  ,p” iooאון איצטינעו  ip n n p ipפאםפײן װ»ט נע״
 n״ pipoםטדייהס iponpibniu ip>ph
)יילום אווף זײ■ ( 12

פעטעלטענםאהקאנטראלקאמיטמ
פאר רארונםפרגענומענעשעפער

נוטען — .כרודער בען ^ ,ja>aapטעױסיח טון  a ra rnב8א 1ד איז נייער
טשערםאן פון דער ? Dia'Panianaאםיטע ,בתז־ער ל' PDnapr• .
n y r a 3(4
 faaiyraפון ( I
איז איז
םענעדזשער טון apn ? 3(4
קג ר םע טעל םענ ם ק א םי ט ע.

םיט  b nאגפאננ פון «1בײט אין וי
שעפער ,איז די po’opp oip'vpt'ipiip
 ptnװאך צונעט 1אטעז »ו  aםארשגמר?־
 ipoטעטינפיים אין די נים ױגיטו • p r
■  ipאין נױ • o n no p5p?p ippip
םרײד• .
ovo'cpp p3"iPnpp p i n 'n r a
נטזוכען די נים ױניטו  ipoptאון *npi
 • pip |peרי  3ip״  ipoבחמנ?ני־ינ זײ
אין די ױניטן .די אועײם איז n jh ia v,
װײ> די  3ppb pri»o’noppאײדזשענםי
שיצם די  pipעלעסענםען אױט ipa'PDpn
 nopiצו  •ipun i nדי ipap opfi^Cpp

 n p״ nreםים Tapp pig m o ,ilppip

ניםםישזן  ,|p;inporאין די •pr 3Ppo

װ*ס װצלען די  jnwipעפליכע •*;
ברעעען •אר די צװײ אוםגליקליכן אר־
:ײ«ער מצדשירער —  9pfoאון װאגזעפי
— זואס װעמ דער סוירים קןורפ וון
מאסס«ששוזע*ס זאגען?

די גאגצצ »רנ»ייענחג וחנל• ,די »רײ•
חײטס״לינענדע און עחרליכצ 1ןול ?ן אר
ליכצ מײגוע פון יצחנן *ױױליוירפען
ל«נה װ«רש» םיפ ײיכפפיתן  jagm$יוי»,
דעם צנדליכןן שלוסמוארפ מפפ די ייר
ריכטער דארוען איצפ ארויסוןגןן בגוגצ

דעם יינפל ייז יצי מימ־רײסצגחנ דחד

«

* _________

 aשע הנ ע ר  a iy p ia pדיז ען שכ ת.
אוים»רנעמעח 11י 3ע | pm o"ip3ipD
' n ip a ” l o n ipo ospopi ipipii
.װיק  “u pאי i n 1ױ  1יטי הויזopn ,
u p s pip ip rp n p s 'n ip s’t ipipn
 b ip ii dp .ip3צעענרײט  pםסעציע1ע
 i n , liilp o n p o ' n ip 3 « lםיםטײ
 o n no ,“ip o ” o n o i p rפ» 1יסטען
 olpn opp• ip r'i^ p 'ip o pװיםםאן.
די •  o ipii in lp o n pאײנרעייטירם
*P3 o n no p 'p p n n i n ip o iip
װאוססען  oo’o ip ip r 'la pאון ױ 1יסי
 1י ב1י r n ,11״ Do׳ ipnpo 60 .oo'l'D j
 ipljmאנטײ jponpi 1אין « IPS'lipn
• igiga*m go

אויםע! !זשײמם ע .פי1יפס IPlpn
זיו אק IPi'l''op3 miponpo in
 ,ip on ,ip i'o ipoipo 'nאון פיצס
* p ir jplpii ipopi oipopn ,pipiip
inpn ep .ipipii 03'IOipdpip• ipe
אתאניזאציאנם דעפארםםענט  a aiavםפעציעלע םעםעלמענם קאםיטע און  ' tpsna ipolpnpap p i r , 13די
 aשכת־קאםיטע פון חונדערטע םעםכערם *ו קאנטראלירען די מעיער Ipt inlpompe —.זיין  |pארטיםטישער
 la'in-a'jמעיער םי®  ynarowapםקעבם װערען טעגליר ■ilpoip . , yiaaia
 ipoדיזען שכת איז אין ױגיסי הויז

 eoaripn i n lpenuטןן

זיו oppo ,i־׳b’>ipnniaiM ipopb
איז  inפיאוס־ און ,p’iDovu’u*oni
אזוי  u m r■ 25 t» ,blipטון אצע
ױניאן־שעיע! זײנ?ן אונםער  t״  ipםי•

און אזױ איז עס טיט מױראד .ױעס בעדזר איחר
שעצם די פײגערע זאבען וואס דאס לעבע׳ו
שערםאגם ...דעםטס כעהר וועט איהר קענען
א מזאצען די קוואליטעט ...דעס אראטאם און
דעם אויםערגעױעהנליכען .םעס װ;ום מױראד
גים אײך.

w
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דער קאמח געגען ױ ססענ שעיער װערט שטווורקער®ון טאג צו טאג 36 —.שע»ער זײנען נאד
אץ סטרייק ,און פילע נײע שעיער װעלען ארונטערגענוםען װערען — .חש .מענעחשער
האכמאן איעלירמ צו אלע ױניאן לײט צו העלפען םארטרײנען די סרןעב־נעסטען פון דער
סלאוה אינחסטױע.

 fIH״

1יה.־ ,קעכט זײן העכסט צופו־יעדען םים
אײער מיםאג אין אײן רעםםסראנם און
ענםויעם אין אן אנדער רעפטאראנם ...כאם־ט
׳ די שפײז װאם איחר האם פערלאמט איז די־
זןלבע ...דער אונםער׳םיעד ליגט אין דעם װי
י אזוי די שפײז זדז ציגענרײט געווארען ,און
אץ דעט םעט װטס די שפײז ענשהאלש.

 tfפייו >»  m r׳
«« ttm onpו ויד
י א י ן tpn | m
» m׳■ ײי »י ».

i i

ל 8י « ר  82םופס זון
דז מ מ פ מ ר ך ני ל ױננ

נרױםק ם » ע ן אינ פ ע רנ ע מנ א ל םי פג ל ד ע ר אינ׳ם
ס « « ז ז 8נזעסי פתוסעםס ספ ױיק ־
טינען מאטענט כאגוצען זיין א־ינם*וס,
אןן זא> דורך  o nםארםי nן װערען א
טלעכםער טהאט ,װאס װעט אוועקרוײ
בען אוםזיכם די יעבענס פון צװײ
םענטע!, .
אינטע.־נע־פןו:ע> ?יידים נארםענט
װאירקערם ױ:יא|•
םאדים ןינםאן• ,רעזידןכ■*.
די נענעדאר עקזעקוטױו באארד םון
 i nאינםערנעמאנער תאט >עצט»ן םאנ־
טאנ ארויםנעראזם א חוי צו איע םיט־
נ>יח«* פון  i nאינטעו״נעטאגןל אוועח־
צו>5ײגעז זײע1ע טוים דינםטאנ ,אין׳ם
טצנ פי 1פראטעטט נצנצ i n 1הינ1יכ*
m
םוננ  vpko noאון װאנזעטי.
אפי* >עזט »  tוױ םאאגט• :
.טװעםטע! און ברידןג־ :
געװאאדינ נרויםער ניט נעו־עכ־
•
טמר טדזאט ווערט צונעגויײט אין םא־
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