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:שװעסטער און כרידער
 פוג׳ם סראדוצירער די אםעריקא, פון ארכײםער לוין םיליאנען
 !ײער *ייא יאחר סס בםעט שוין םײערען רײכטום, ריזיגען אטעריקאנעם

שטײגןןר. אײגענארטיגען זײער אויף דעי, לײבאר ױם־םוג, אייגענעם
 די װאו טונ, ױם אינטערגאציאנאלער קײן ניט איז דעי לײבאר

 סראטעסט ױיער אױם דריקען װעלט גאנצער דער סון פראלעטאריער
 אן ם׳איז קלאס. ארבײטער פונ׳ם פארשקלאפונג אלגעםײגער דער געגען

 ארגא• דער פון טוב ױם דער דאך אנער ס׳איז טוכ. ױם אםעריקאנער
 םיס־ דער איז דעי לײבאר נאװעגונג. ארבײטער אםעריקאנער ניױרטער

 שעחנערען א צו ארבײטער אםעריקאנער די פון שטרעבוננען די פץ כאי
פארםשרים. םענשליכען צו *ראגרעם, צו לעבען, העכערען און

 קײן םיט איז םרײחײט, צו •ראגרעם, םענשליכען צום װעג אונזער
 גלויכען טיפער זיך פאדערט עס און אױםגעשסרײט, ניט ערגעץ כלוםעז

 טוט ױך ®אךערט עס ;צילען ארכײםער די אין זאך, ארבײטער דער אין
 װעג דעם אױף פארטשריט, םאבען פאראוים,צו געחן צו אידעאליזם, און
פארשוארט. דערגער םיט איז םראם יעחןר װאו ארבײםם־קאםף, פון

 װעג*ו חןר איז שטאטען, פאראײניגםע די אין לאנד, אונזער אין
 װעלנע םאסען, די פון אסאטיע דער צוליב שװערער פיל נאך פרײהײם

 אין איז רעאקציע . שלאף לעםארגישען א אין אײנגעשלאפען ױי ליגען
 *ו• 11 פארטיג שטעהט און אויבערחאנט די האט רעאקציע ;זאטעל

 באגוצען צו ארגאניזאציעס, ארכײטער אונזערע פארניכםען צו ברעכען.
 װעלען םיר װאס שריט ניט־בארעכענטען פאלשען, יעדען םים זיך

םאכען•
 אכטענדמ ניט אטעריקא, פ; ארבײטער ארגאניױרטע די אבער

 אהגאניזירטע איהרע פון בײזוױלינקײט און האס םרעכהײם, דער אױף
 אין שטערונגען אלע להבעים שטיל. שטעהן ניט דאן־ כלײבען םײנד,

 לעכט כאװעגונג אונזער און פארטגעזעצט טארש אונזער װערט װעג
װאקםט. און

 אינטער־ אונזער פון רײהען די אין רײהען, אײגענע אונזערע אין
 וױדער םאנאטען 12 לעצטע די אין כאװיזען םיר האבען נעשאנאל,

 חעכערער א אויף ברענגען צוריק און ארגאױזאציע אונזער אויםצובויען
 װאם ארכײטער, אונזערע פון קאםפם־גײםם צובראכענעם דעם טדרנה

 פאררעטערישען פון געװארען נאנצען.םארגיכםעם אץ וױ כםעט איז
 אונזערע אין ארײנגע׳גנב׳עט זיך האט װאם עלעםענט, קאםוניםטישען

םאםקע. םרײנדליכער א אונטער רײהען
 פאראדירט דעי לייבאר מיר האבען ,1910 אין צוריק, יאהר 17 םיט

 םטרײק גענעראל ערשטען אונזער זיג, גרויסען אונזער געפ־יערט און
 אונזער פון געבורט דער געװען איז װאם אינז־וםטריע, קלאוק דער אין

 ארױם־ חאט װאס קאםף, אונזער םון טריאוםןז דעם זיג, דעם ;פרײהייט
 םװעט־שא• אוםגליקליכען דעם פון ארכײטער אונזערע געשלעפט

 זעלבסטשטענדיגע, פון צושטאנד א צו דערהויבען זײ חאם און סיסטעם
״ םענשען. פרײע

לײכאר־ הײ־יאהרינען ברידער, און שװעםטער דעריבער, לאםיר
 געפינט ױאם בעםטע דאם איז װאם אלעם וױדטען צו באשליםען דעי
 הערצליכקײט, אונזער ערנםטקײט, אונזער — נשםה, אונזער אין זיך

 פון װידעראויפלעבונג דער צו—איבערגעכענקײט און םרײהײט אונזער
 שםאר־ פר־הערדיגער איהר צו איחר ברענגען און ארגאניזאציע אונזער

פראכט. און גלאנץ פריהערדיגען איהר צו קײט,
 אין קרעפטען קאנםטרוקטיװע אנדערע אלע מימ צוזאםען לאםיר

 ארגא• װערען בויער, װערען ארבײטער־באװעגונג אםעריקאנער דער
 כיסעל לעצטע דאם רײהען אונזערע פון אויםקעהרען און ניזאטארם,

 איכער־ טרײע, װי קאנען, םיר װעלען ד»ן און אומאײנינקײט. און כאאס
 ם,ץ באלעבאםים די איבערצײגעז טענשען ארנאניזאציאגם געבענע

 ;בוױם־קעשענע זײער אץ זײז איםער ניט װעט אםעריכא אז אטעריקא,
 צו ארבײטער, די צו באלאנגט אםעריקא אז גאװײזען, זײ װעלען מיר

 נאנצע דאס פראדוצירען װעלכע םרױען און םענער ארבײטענדע די
 םארך און םוםקולען װעםעם דורך םרויען און םענער די צו ;רײכטום

םאג. צו הײנם איז זי װאס דאם געװארען נעםאכט איז אםעריקא
בא־ ארבײםער אםעריקאנער ארגאניזירטע די זאל לעבען לאנג | ךןיןןיךךןי

אריס  פרעױדענט זיגמאן, מ
ױניאן. װאירקערם גארםענט לײדים איינטערנעשאנאל

ק יוניאן ענ ר ע פ מן םיפ מנ איי טי מ  באלעכאםים א
ע שםעלוננ פןספע א מ נעםס  פארכע־ ננונ

ען חנג חן פ ױע דער איו ס אינמסט
 די םון פארלויוי 1אי האט ױניאז די
 אפנעהאלטען װאכען עטריכע לעצםע

 באלעבא־ די םים קאנפערענצען זגםריכע
 דןר און אםאםיאײשאנם, אילע םון םים

 קאנפעחננ־ אלע די אױזי פראבלעם הויפט
w די נעװעז איז צען m t צו אזוי װי 

 װאס פאגסורענץ רער צו םוןי א סאכען
 אינ־ קלאוס גאנצער דער פון תל א ס*כם

 *זוי •ונקם איז קאנשחננץ דער דוםטריע.
 *ר־ די צו וױ באלעבאםים די צו שערליך
מ דא גאר ם׳זײנעז אויג בייגמר, ל  אזן

 פאקי » בלײבען װילען װאס באלצבאטים
 באלעבא־ די אינתםטריע. חנד אין סאר
 לעצטע די זינט *מר״ זיר האנען םים
 םאר־ פון אפנמװאוינם *זוי יאחר, פאר

 צו נויטינ איז dp t« 4»גטװארטליכפײ<
 אײנ־ אזעלכע זןענצן זײ סיס שאנפעדירמז •

ם. אוינמנשײנלימן טאכע, ןניני
 וואר לעצםע דאוײמר חאם יוגיןח די

 די יסיט פאגפעושנץ א נאך ■ארײפען
 עניגים. דערםאגטע די tram גאלצבאטים

o וורך ri ארנו»גין«צ>אך bovp|" האט 
 דושאבפדט אייגיגע w *רויםנעוױומ

אר־ ארוים גינצן אטאסיאײשאן דער
דאס ^ארראפטאגטא שניאן ניט « ו,

r פ ס סי ט v.לײגצו װטט א n m n

 קרינען שעפער סקעב װעלטע געמאכט
די׳דזשאכערם. פון ארביים

 .'ptmpipo אוז זינםאן פרעזידענט
 נע־ קאנפמרענץ דער אויף האבען האכםאן

 פשוט חאט זינסאן דיבורים. •לײנע רעדט
,איחר נאלעבאטים: די צו נעזאנט
 אויב *נױםעגט, הײן האבען נים דארפט

 אויכ אוחיטען. גים איהם וױלט איהר
 םאראנטװארם־ די טראנען ניט האנט איהר

 שידוך־ קײן שיןץך דער דארף ליכקייט,
 טעז װאס אױט ניט טאכם op וײן. ניט

םצלצר״. נצבראכצן האט
 נפהאט ניט האבען באיעבאטים די

 pasrm די אויוי ?נטפ?דצן צו וואם
 ױניאן די און ױניאי, ד?ר םון םאד?רוננ?ז

 שטאנד־ איחר »ז ארױםנעבראכט האט
 נאלצנאטיס n ריכםינער. א איז פוגסס
 1אי ערקלצרוננ, א| נעמאכט דאן חאבצן

 ניס פארטליבטצט זיך האכ?ן זײ ווצלכצן
םיאנב די צו ארכיים סײן *רויסצונ?ב?ן

.npipr

שענ. שןר וז עוז w םענ m n פ ר לי מ ו א ע ו ל  י
ר « ר פ ס כיי ר מ ױ א שעפפיג א מנ ר *ו ע אנ מ מו ש

fl «ײ• 111 («לו•
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ר איו שיןזאל ןײןר לײו דט ןנן  ו
 *ו <יוn■ 1 חןט איחר אייוחןן, םיט

י אייײיו *י איז יט1 װי אח ארנייטןן  י
תויוו צו איו דט זױ זיה ר 1» ייר ו
o n ,חונמר in 11 |1א צדות די m in i9*ס  ײי 1יי ווזשיס ק*ס,יניסטי׳*«ר וער
 ח*ט *טויין דטמויטיגער דןר אא י*ן

 |1* נא׳צצוט׳נסע אײף *ויןי נונואנט
•1ד*1י אונמר no מיטגליושר *ל«

••«־ ייר (vow סאר די *נןר, ז*י
o ח*נ«ן )<יר n וחן11*מ»« *ופגלין 

״נון ןײ יעדינ.  I *rooproooiM ז
״' זייוחנ *ון !ארנײטפיאז וײנ«ן זײ  ל
 שאסעיסטיש׳נר דצר װ*ס צרות, און דען

ט נעזינדעל ט חי אג ד ״ יף1* מנ  |1א י
״גןן *לןמ׳ןן, או;ז י1»זי  ז״«ר ד»» » ז

«מצר. און ערגער נ*ף ארנײטסר*וינסײס
 אוסנאשעפטיד די פון «ןחרסט« די

po קי*»**סצ״ די צוױשען ויף גופינען 
 «למר1* איז ס>ן*ן דער װײל רייסארס,

 ה*גט נ״ם *רנ״ט אױסנענײחטע װ*ס
t»» דלס *ס>י דער *נ«ר סטײל. *ין 

 t>* צמלייף. ארנײטסלאזו אלע ם*ו
m נןארנײס ניט *וחורטייפ ?ײן in i 

 גששין * ס*ו*ן איז op 1*ױ דארטען
 פינישעדין * װאו וןוטען ;יסדיג

 יידצר «*( I שנײרצר־סיש נייס םצחלט
 אינ* די 1* ה*נען, ויןען אין ארנײטער
 אינטערן• די זיינןן אײגעם פון טערעםען

 no ארנייטסרןודנמײט די .p»< טרן סען
 *< «יר מפט 1אפיל נסל־מלאנח אײן
 I * י i ,1 י נמל*סי*גות. *לע אױןי

ט ג י י ע מ נ י ט ײ ז נ ע ג ע , נ י ן ל י  ה
צ ג י ט י י ז ג ע ג ע י ג ד ו י ן פ  נ

פון נ*נשן אין «»ך, סױט איחר גן p ס

ip טי* ipano* ױגי*ן, דצר rV ip ris 
ארגײ«*לא««> וי ס*ר חילןי

 p*roopv*anM די איגײטסלאז^ ד
ו n< ס»ר<*»ו| ײ  װי;*ר גי* »ו1 יײו י

*י נצסליו, ן ױני*ן־ט*ט »  cp 1יײ1 >119ו
o^npo י>*רנ *ןP9ז*י שיס, אין ר * 

^ ט ײ רנ א ך * »י ט^ * י טיג פ שן א ט׳נ  ני
m ijnpn ipqupiomim ארנײט ד*ר I 

( innpo op wn ד*רט  n* סלאנות מ
ט ויין וײ< ג*פ דור גי מג ײו רג  ארױפ• י

ipgpj, >*ט *װ׳ןרטײם ?ײן ז  געארנײט ד
m pn. י :1ייי ייײוי <*זו» די P ד p ר 

טנ n י p 9 i i o o p r * a «נ  ײ1 ר
^ י ט רו א I ד P J ’ I p * ץ * ל « 

ד1צ .pט ר ײ נ ר *1
רד דזיצ**נט  דר?ס קלאופ, נ*י

ר ipon |1י כו ,י.11א,ל.נ. ני*ן1י מי
חאנסאז, דזשולױס

^priHpipo ?*np;pm

ן פינישערס סלאוס ע נ  מ
ל א מ ע שןנ  םיסימ דז

ר םיפוואו, ע םנ מן מ s ס
 רpר no פױרטצסאן, נ, לp^שpנpני
 ני*ן,1י שנײדש* אין פ'גיש?רס הי־טו?
 סים־ p*? 1צ נ*פ*גט סאכט ,9 י*שאר
ip פון נלידןר ih ,דזש*• * *י ל*קאל 
 *<-npi»* dpii סיטינג מעסנ?י ׳נעראר

tpo װpרpן dpi םיטװאר קוםצנדען 
*oipn, דעם ipdbpoopo |poO, א*ן 

ipii*nopa ,ה*ר

 דער אונטערגעשריבען איו מלד א אויף *טען
II רעםכראנדט גאטעז. . איחה ערװארטעם .
 קײנםאל וועט וואס קונםטווערק, א זעהן *ו

 געוועוע• די צוױשען ווערען פאררעכענט ניט
ליכ׳ג׳

 םיוראד קװאליםעט. םיינט פױראד נאםען ךער
 גע־ אין העכסםע דאס זיך אין סערמאנט

 .פלײװאר. און אראטאט... .שטאק.
 סו[ נדשוע אויםערגעװעחנליכע אן איז פיוראד

 טר, װאקסען װאם םאכאק־םארטען פײנםםע די
 אנדעך שום קיץ אין גיטא איז װאם איז

* סיגארעט.
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 סינארסט אויםצתסװשעליכער ךןד
 סאן, עחנליכ*ז11יססת*1א can סאר

 גאחמד איז צר ד*ם םיחלט װעלכסר
m די «י סינס e n ודן ואכסז 
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 הױז ױניטי אין סיזאן דעד
ױ ענדיגט  פואכ&־ מיס ז

״װיה־ענד״ פולער
פ א ען ט ן ס ם פו ט נ ע ט נ ו א ק ן א ע נ פי ע ג צו ם ױ ע א ר ע ם א ם װ ר ע ב א ש עו ת ק ט שי ײ ב ר ט אין א י אן נ י ױנ

ר ע פ ע ױן ש ײ ש ר ב ע ט. ד ײ ב ר ב — א ע ק ר ם ע ם ע ש
ך ן זי ע ז ו ן מ ע ב ע ג ר ע ט נ ו ד צו א ע  ד

ע ־י ד ר א ע ט ײ ב ר ן א ע אי ל ר א ע פ ע ש
. ר אן י — ױנ

עןװעל^ן ר לי ר א ם, פ ר ע ד ר ר א ע ד ן א ע ל ע  װ
ל א ך ע נ ע ש ז • ד ר ע ש דז ע ענ ן ט א מ כ א ט ה ר י ל ע פ  צו א

י אז , , , _ . ן ד ע ל א ן ז ע ד ל ע ר אין מ ע אן ד ם ױני ע ל ס א א ײ װ • ז ױי ו
ען ן ם ע נ ע ע װ ל י ט ב ש ע ר ם. ם ע ק פ א ן — ש א מ כ א ט ה ר ע ד א ר ם י ע אױו* או ל ע א ױו ט ק ־ א י ל ג ט  מי

ר ע ן צו ד ע ג י ל ײ ט א ך ב ץ ד י א ת ד ב ש ״ ״ ם ע ט י ט א ע — ק ל ם א ר ע ב מ ע ן מ ר פו ע אן ד ען ױני ז  מו
ט ג נ י ד א ב מ ו ן א ע ב א י ה ע ד ײ ם נ ד ר א ק ־ ר ע ב מ ע ען םון ט ז אן. די סיז

םאדשידע״ די םון רעזוילםאט א איס
 וױדערהאיטע די און קא:£ערענצען גע

 םער־ אין׳ם ױניאן די װאס מאספיײגטס,
 דער םון ירעזידענט דער זיגםאץ, םון זאן

 דער זזאכטאן, און אינטערגעש^נע^
 דזש. דער םון םענעד^ער דז^ענעדאי

 הא־ אינטערנעש^תעיל, דעד םון כאארד
 אז דזשאבערם, די געגעז געםאכט בעז
 דער םיט אגריטענט דעם םא׳ײעצען זײ

דעם םון רעזו<טאט א אלס :ױדאן
 און ױניאן דער םון כוח םאמרעסעדטען

 •דרײװ, אדגאניזאציאנס־קאטיײן דעם
 טשערםאן, אוםיארםײאישער דעד חאט

 די געארדערט וויגגערסאיו, װ. רײםאגד
 בײ אילע םון איטוועסטיגײשאן או װאד
 םאנוםעק״ און דזמאכערם די םיז נער

 אויטסײד אױיס גיבעז ײעיכע משורערם,
ארבײט.

 גערעדט זיגמאן האט דבורים פאײנע
 די צו האנםערעגץ ילעצטען דעם אויןי

 אגרײ דעם אפ היט אדער : באיעבאטים
 פאראנטװארטיליכע זײט און םענט

 אײך םיט םיר האבען ניט װעז םענ^ען,
 זע^- דעם איז און טאן. צו װאס ניט
 האכסאן, גערעדט אויך האט נזאן בעז
 אט און דזש/גנעראיל־םענעדזשער, דער

 אהן געװען זײנעז װעילכע װערטער, די
 נאר דרײדעא, דיפ^אמאטישען שום א

 כח םרישען אוים׳ן געשטיצט װערטער״
 םאר־ צו געמאכט האבען ױניאן, דער םון

 םײגט םען אז בא^עכאטים, די שטעהן
 גע־ געבראכט האט עס און ;ביזנעס

רעזוילטאטען. װינשטע
 אוםפארטײאישען םון׳ם אדדער דער

 ניט זיך באציהט אימערסאל טשערםאן
םאנוםעק־ און דזשאבערס די אויף נאר

 נאר אסאסיאײשאנס, די םון טשורערס
 און סאב־םאנוםעלןטשורערס די אויף אויף

 הא־ װ^כע באיעבאטים, אינדעםענדענט
 א ױניאן. דער מיט אגריםענטס בען

 די־ דער אונטער אסאונטעטס, םון סטעח
 אומפאר־ פון׳ם אםיס םון׳ם רעהציאן

 אננע־ שוין האבען טשערםאן, טײאישען
 און װאר, די אונטעדזוכונג זײער הויבען

 ױניאן דער פון תאמפאײנםס די אויב
 אויב ריכטיג, םאר ארויםװײזען זיך װעלען

 אונטערזױ ביכער די דוו־ץ־ זיו װעט עס
 מאנוםעס־ געװיםע אז ארויםװײזען כונג

 אדוים גיבען דזשאבערס און טשורערם
 די װעט שעפער, ניט־ױניאן צו ארבײט
 אפגעםטאםט די.שעפמר אט םון אדבײט
תן װערעז, ײ  םיײ װעלען שעפער די ס

ײפ (שלוס ^ז )12 אוי

 הויז ױניטי אין םעזאן 1927 דער
 דעם אויף געשילאסען װאס נאר זיך האט

 אופן. םראכטםו<סטען און גלענצענדסטען
 זיך שיויסט סיזאן הײגםיגער דער כאטש

 דעי ילײבאר דעם ״מיט אפיציעי ניט
 אפען בלײבען װעט הויז די — װיה־ענד

 איז — סעפטעםבער טען12 דעם ביז
 די פון אײנע געװען אנער װיק־ענד דער

 ער־ אוםפארגעסליכסטע און שעהנסטע
 אונזער פון געשיכטע דער איז שײנונגעז

הײם. זוםער
 גזגוואונ־ װי געװען איז װעטער דער

t\vv םעג דרײ םוךדי פאמויף אין און 
 דער טעטיגקײט. טיט געברויזט האט

 םרײטאג אנגעםאננען זיך האט ױבדטוב
 פעדזשענם, שעהגעם א םיט אװענט

 װאלט אויף געשטיצט געזוען איז װאס
 טרױ טיסטישער ״דער םאעםע װיטםאז׳ס
 אויםגע־ איז פעדזשענט דער טײטער״.

 אוג״ און קאםינא, אין געװארעז םיהרט
 םון <ײטונג אויםגעצײכענטער דער טער

 ילײסםוננען װעםעס םייליפם, דזשײמם
 גרוים, אזוי זײגען הויז ױניטי דער םאר
 אויוי געװארען דורכגעםיהרט אלעס איז

 װאם אכטענדינ ניט אופן, בעסטעז דעם
 אױו< פילאץ װײגיג זעהד געװען איז עס

)12 ז״ב י1אןי (שלום

 ױ אץ קליקע פאליטישע״קאמודסםישע
• געש$נען לאקאלען שיקאגא׳ער

 דער פון נאםען דעם םיט באנוצען זיר ײילען ברעכער ױניאן קאםוניםטישע
ײ פארבאט קאורט אכער אינםערנעשאנאל  ארבײטער — ט»ן. צו ד«ם ז

 האנדםאכער כראדערם, שוםאן װײנשםאק/שאפ, און םישעל שײנקער, פון
 איטער־ דער םיט שאפ עליםבערג׳ם און בלעיר און בראדערם םישעל און

 פון אנערקענט ניט װערען םטאפעדזשעם קאםוניםטישע — נעשאנאל.
 פאר־ לײבאר אװ פעדערײשאן שיקאנא׳ער — אינםערנעשאנאל. דער

ברעכער. ױניאן קאםוניסטישע דאםט

 צעהנ• — דיםקוםיאן. פון הויפט־פונקט דער איז קאםפײן׳ ארגאניזײשאן
 די — קאנדישאנס. ױניאן םון נעניםען קלאוקמאכער טויזענטער דלינער
 — װאקםט. םעמבערם די פון צוםרויען — קאםוניםטען. די פון ירושה

 טענע־ חשענעראל און זיגמאן פרעזידענט פאר אװאציעס שטורעםדיגע
 דעם פאר טשערלײט די צו אפיל מאםקאוױץ׳ם דר. — האכםאן. זשער

לײבעל. ״פראםאנים״

 איז pp'?p ?*טוניםטישצ די אזױ ווי
 אינט?רנ?־ שי?»נא?ר די אין *צשיאנען

 ה*ג?ן זײ אזוי װי ;ש*נעל
m\2 און מםשלה זיי?ר סארלאדען r\ 

 רpד װעם הילםל*זינ?ײט, םון צ*רן סים
pip<~- ד?ם *ט םון באנריף * קדינ?ן 

 pj* װ*ם נ*ד ה*נען םיר װ*ם נרי?וי
 רעזאלוצי?ם די און שי?אנא םון קראנען

 שיפא־ אין ~istsv ימיאן הױפט די םון
די טיט בריעף דעם װעצצן םיר ג*.

a
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.36 נוטער ״נערעכטיגקײם״

Q

O
 ריינקאופ באסמגער די נײעס; .2 זײט

םארמאז. סעם — מ«בער
 ארםני־ *ער2( ײ*דבא ױניאן 9 װאס .3 ?ײט

 בז «נחס — סנ) לאקאל ײעגעז קעי
נ״עס. שםוא^;

 סיינוגגען. שפיסעה בריף, .4 זײט
 אין קאגגרעס אדבײסוער וועל® דעד .r< ?ייט

קראקאװססי• ם. — ■אריז
עדיםאריעלס. ו♦. זײט
לן>כען ם׳װעט ;אאגג ח. — *דיקים .7 זײט

װהיצער. ז. —
 אאטער אן - *וריק יאחרעו סיש .8 זייט

בילדלעד קאםיפע א«יל קלאוהםאכער;
קאייש ע —

 ®רײד־ פון לאגיק און *יחגאל חגי ס זײט
 •ראדוצירער PPDiniP .0 — ױגיאגיזם

םאסקאװיטש• ח. דד• — קאנםײסער אלס
 אונזערע *(m •ראנלעסען ביצךונגם .10 !ײט

תי; ^ — ױניאנ״ ח סנ א  נ״צס. ד
jm ני»ס*> *«•1»

 זיך פאר רײדען לאזען רעזאלוציעס
 איבערציעט, זײגעז םיר װײל זעאבסט,

 דער־ רעזאלוציעס די אין בריעו* דער אז
 טאכען און אםת גאגצען דעם צעהלען

 :שיקאגא אין סיטואציע גאנצע די סלאד
 װער־ איבעמעבען בריעף דעם װעלעז מיר

געשריבען: איז ער װי טערליך
.1927 ,30 אויגוםט ״שיסאגא,

 גערעכ״ דער םון רעדאקטאד ברודער
— :טיגסײט

 :רעדאקטאר װערטער
 8 געפינען איהר װעט בײליגענד

 איז עם וועלכע רעזאלוציע, א פון סאםיע
 ארבײטער די בײ געװארען אננענוםען

וױינשמאס, און םישעל און שײנהער םון
)2 זייפ אװף (שלום

 איז װאס םיטינג טשערמאן שאפ דער
 םון םארזיץ דער אונטער אםגעהאלטען

 דער פון טשערמאן קאפלאן, ברודער
 אין מיטװאך־ לעצטען כאאדד, דזשאינט

 םעסטגעשטעלט האט האל ארצינגםאז
 גרויסער 8 פאר ז_ס׳סוםט8 קט,8ם דעם

 רײ־ אונזערע אין ערװאכונג םון פראצעם
 דער אז באװיזען האט מיטינג דער הען.

 אר־ דער צו טיטגלידער די םון צוטרויען
 און טאג צו טאג םון װאססט גאניזאציע

 םיט״ די צװישען דעמאראליזאציע די
 ?אן מען םארשװאונדען. װערט גלידער

 םי־ אזעלכע אז זאגען, זיכערהײט מיט
 אלע בײ האםעגונגען די װעהען מיטג;ע

ױגיאן. דער םון מיטגלידער
 מיטינג טשערמאלם שא• דעם אויוי

די געװארען דיסקוטירט איבערהויפט איז

ס סאונםיל איבדאסםריעל » םעםנערס »ז
אנױםענטם יוניאן אויספפמען מולען די

v נומעי לעצטען אין האבעז מיר k•  
 באריכט 8 איבערגעגעבען רעבטיגסײט״

 אסא״ די מיט קאנםערענץ ױניאז א װעגען
באלעבאטים. סיאײשאז
 בא־ זיך האט סאנםערענץ דעם אויף
 גע־ חאט און זיגמאן פרעזידענט מײליכט

 פראכ־ די צו שטעלוננ פעםטע א נוםען
 סאגפערענץ דעם אױןי ס׳איז װאס יעמען

 זיגםאן ברודער געװארען. םארהאנדעלט
 אויםגעםא׳ ?אנםערענץ דעם אויױ האט

 פאראנט־ זײן צו באלעבאטים די דערט
 זיי װאס אגרימענט דעם םאר װארטליך

 זײן ױגיאן, דער מיט נעשיאםען האב^ן
 א איז הלארצ 8 גצװעז איז שטעלוגג
 קײן חאבען נימ רםט8ד איהר םעםםע.

 נים איחם וױלט איחר אויב אגריםענט,
םאגר די צז ערקלצרט ער חא^ אאחיטען,

 םעסטמ די דזשאבערס. און פעסטשורערס
 רע־ געװינשטע כט8געבי האט שטעלוננ

זולטאטען.
 אינ״ דעם םון גראסמאן םרעזידענט

 םארזי״ װאך דיזע חאט קאונסיל דוםטריעל
 טשערםא:. אומפארטײאישען דעם כערט

 סאוד אינדוסטריעל דער אז איגגערסאל,
 איג־ דער איז ז8 געבעז כטונג8 װעט סיל

 נאײ װערען אײנגעם^רט זאלען דוסטריע
באדינגונגען. לע8מ

 אפ״ םון םאראנטװארטליכהײט םעדזר
 מוזען אויך װעט כדימענט8 רעם היטען
 דער סאסיאײשאן.8 םעריסאן8 די האבען

 מוזעז װעט ױניאן דער םיט אגרימענט
 און פרט• יעדען אין ווערען אפגעהיט

 דער אין םארבעםערונגען \וע<ען ארום אזוי
וועחנן. ארייגגעבראכם אינדוססוײע

X

y װעיט װאס ארבײט ארגאניזאזײשאן 
 אדגאניזא־ דעד םון אנגעםיהרט איצם

סאםיטע. ציאנט
םי״ דעם אויף רעדנעד ערשטער דער

 דר. גאסט, חשוג׳ער א געװען איז טיגג
 האם מאסקאװיטש דר. מאםקאװיטש.

 געני״ א װי נאר גאסט, א װי גערעדט ניט
 האט ער ױניאן. חגר םון םיהרער טער
 רערע רק־באגײסטערטער8שט א אין

 ױגיאן. קלאוקמאכער דער װעגען גערעדט
 אזױ װי געשילדערט םארברייו האט ער
 דנט געװארען אויםגעבױט איז ױניאן די

 גענעראל־ דעם דורך אזוי װי ,1910
 אן געװארען אויםגעבויט איז םטרײק

 דער געװען איז װעלכע אינסטיטוציע,
 ארבײטער אירישער דער אויף שטאלץ

 אטעריסאן דער םון שטאלץ דער א\ן גאס
לײבאה אװ םעדערײשאן

 זיך וזאט רעדע מאשקאװיטש׳עס דר.
 זײן אין אויםנעצײכענט איבערהויפט

 אנ״ האט ער לײםנל. ױניאן וועגען אפיל
 לס8 דינט לײבעל דער זױ8 װי געװיזען

 קאנדישאנע׳ ױניאן םאר םיטעל קאםםם א
 בא״ רע8םא:יט די פאד איבערחויפט און

 אפע״ האט ער שעפער. די אין דינגונגען
 ניט זאלען זײ אז טשערלײט די צו לירט

 לײבעלל די אגצונעהעז םארנאכלעסיגעז
 א/ געבעז צו אכטוננ גארמענטם, די אויןי
 ױניאן דער םון נעװיגס װיכטיגער דער
 אײ אין װערען. אפענעהיט שטרענג זאל

 הערצייך נעװען רעדע זײן איז נעמײז
 נעװאלדינ דעריבער האט און װארים

מאםען. די בײ אויסגענומעז
טשער• דער האט םאשקאװיטש׳ן גאד

 דזשענעראל״ םארגעשטעלט ז8סאםל מאן
 זײן אין האט װעלבער ז,8האכמ טע:.
 1זײ אין נעזאגט, בעסער אדער ׳רעדע

 אנגעװיזען טשערלײט די צו רעםעראט
הא״ קאםניסטעז די• אז ״םאקט דעם אויף

pi>ri וײם י1אוי C2•
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או מםוזיאםיפיש איז טיםיננ שאפ־םשעוםאו ר פ ע  ו
ר פון אדגאניזאציאנס־אדנײפ ע יוניאן ו

)1 זייט טון (*לוס
 1,000 ארום םון ירושוז א געי!אזט בען

 בראגד י#רק, גױ אין שעפער ניט־ױניאן
 צו םקעב־שעפער די *ט ברוקליז. וױי,

 די איצט איז שעפער ױניאז פאך מ#כען
 אס און ױגיאן. דער םון הױפט־פראבלעם

 צו ױניאן די איצט זוכט פראבלעם די
 ארבייט איבערגעבענע די דורך לײזען

האמיטע. ארגאניזאציאנס דער פון
ה$כ־ האט חברה, קאםוגיסטישע די

 דער אין םאקטאר א אלס געזאגט, מאן
 אן איוס אבער םויט. זײנען אינדוסטריע

 גע־ זי מאכט אײדזשעגסי סקעב אפענע
 קא־ ארבײט. דער איז שטערוננען װיסע

 די פאטרולירעז ״שםארקע״ םון מיטעס
 קאםיטעס אונזערע באפאלען איז נאסעז
 אונ״ װאו שעפער ניט־ױניאן די <עבען

 :ארגאניזירען זײ סומעז האםיםעם זער
 אגדערע טוען און פאליצײ דער צו םסור׳ן
 די איבערשטײגט װאס ארבייט, ססעב

 סקעב־אײדזשעגסי. סוילקעס׳ םון ארבײט
 װערט שטערוננען אלע להכעים אבער

 שעפער הונדערטער נעםאכט. פראגרעס
 ארגאניזא- םולם צײט דער דורך זײנען
 גע״ ארונטערגענוםען שױן דרײװ ציאנס
 מעהר אויף האםענונגעז די און װארען

 קומענדע די אין ארבײט ארגאגיזאציאנס
 דער ערפרעהעלדע. װירקליך זײנעז װאכען

 די איז װעט דרייװ אראגאניזאציאלס
 אימ־ מעהר מיט װאכען פאר קומענדע

״ װערען♦ םארטגעזעצט פעט
 רעםעראט זײן איז זיך האט האכםאז

 װאקסענדער דער אויןי #םנעשטעלט־
 האט ער ארנאניזאציע. דער םיז םאכט

 באלעבא־ אזוי װי באװיזען םאקטעז מיט
 םירמע, קליםשטײן די װי אזעלכע טים,

 בא־ ױניאנס די נאכסומען געסוזט האבען
 האבען םירםעס אזוי װי און דיגגומען
 דאלארס הונדערטער פון שטראוי כאצאלט

 שע־ סקעב צו ארבײט ארױסגעמןן פאר
 םים םאל דער געװען איז דאס יער.

 אגנעװיזען •וזאט ער פײן. *יז מארנאלים .
 אונ- באװאוסט באלעבאם, א װי םאקט א

 האט רעזגיס, און גאלדשטײן נאםען טעדן
 אנט״ םאר דאלאר׳שטראח 500 באצאלט

 זיך ורעיעז םאר ױניאז, דער םיז .<ױםען
קאנדישאנס. ױניאן םון ארױסדרעהען *

 ארגאניזא־ דער םון חנפארט דעם צו
 אפגע״ זיר האכסאן האט ארבײט, ציאנס

 ער ארבײםסלאזע. די װעגען שטעלט
 ארנאניזאציאגס די אז םארזיכערט האט

 פינקטױיב־ םיט אטענדען וועם קאםיטע
 האט ער קאםפליעטס. די צו קײט

 m טשערילײט, די צו אפעלירט שטארק
 די ארויםנעהםען ען5זא ארבײטער די

 האכ־ ארבײט. דער צו ארבײטסלאזע
 געװארען באגעגענט איז רעיארט מאלם

אילאדיםכמננטעז. מטורעםדיגע מיט
 האם האכמאן ברודער ־ װי נאכדעם

 טשערמאן דמר האט רײדען געעעדיגט
 זיגמאן, ברודער םארנע^מםעלט קאפילאן
 ם*ט אויםגענוםען װערט זינםאן ברודער

 עולם דער אװאציע. מטורעטדיגע א
 זיך באװײזט ער ווען אויוי זיו ^טעלט

 זעיובע די *ין נלאטםארם דער אויןי
 נעםט ער װען זיך װידערחאלט אװאציע

ריידען. צו װארט דאס
 אפטײ מיט םול רעדט זינטאן ברודער

 מעכד דער איז גלויבען םיט םול און םיזם
 םעג^יכסײטען, געװען ״ם׳זײגען בער*יפ.

 אפגעװי^ט אינגאנצען זאל ױניאז די אז
 די אט אבער עקזיסטענץ... םון װערעז

 איבער־ יוני^ן די איז מעגליכקײמען אלע
 א דורך דערגרײכט ז?אבען מיר געקוכמז.
 םונדאמענט דעם לײגען צו צײם קורצער

 פון םאראי ךי איו אויו ױגיאן, דער םון
 גע־ גראד נעװיסען א גיו מעםבערס די

געווארען. חויבען
 אז םארגעםעז, ניט דארםען ^םיר

 סײ\ זײז געוחגז גיט ?אל עס ווען אפילו
 אזא האט קראנקהײם, סאםוניסםיעע

 דע־ און כאאס ברענגעז נעסאנט סטדײק
 און רײחען אונזערע אין םאדא<יזאציע

ם םיזאז עסאטען דעם  ̂זורער געווען וו̂א
 עם װער סארא<. די אויםצוחוימנז

 איז סםרײק פױם׳ן צוזאסעז אז װײס,
 און קראנהחײט קאםוניסםימע די געווען

 םארא< די איז צײט מורצצר אזא אין אז
pc גראד מוױסען א ביז ארנײטער די 

 צר דאס איז — נקװארעז, אויםמהויכען
פחנדנמםע^ענד.״

 חנחנ וײן אין אן גיט זינםאן כתחנר
 ויר חאט םיואן חנר םאמואם אורזאך די

זאנט אורזאה חוי«ם די םאחצממיגם.

 האנ• סון מעטאדע דדצאבינג די איז ער,
 א באיןזאסען האבען דדטאבערס די דעל.

 װאר־ ריטײ<ערס ?אנקורענץ. געװאלדיגען
 סטאק קײן ?לײדער. קויםען מיט או טען

 די געארבײט. ניט גאנצעז אין װערט
 הערמען טרײד דעם ארום קאגדייטאנס

 איגעראױ נאר יארק, גױ איז נאר ניט
?ןטעדט. איע אין

 די אױןי אן װײזט זיגםאן ברודער
 די װעיכע םיט אומ״עטעגדען שװערע אלע

 געגיסען דאך ארוםגעדינגעלט, איז ױניאן
 םון סלאוקמאכער טויזענטער צעהנדיינער

 םאר־ קאםוניסטעז די קאנדי^ש^נס. ױניאז
 אז סיאננען בײזע כיװן א מיט ?זפרײטען

 ענט־ צו כדי געבראכען, ‘איז ױניאז די
 מעטבערס די םון גלויבען רעם םוטיגען

ױגיאן." דער צו
 ברײט ארום רעדט זיגמאן ברודער

 װע־ און אינדוםטריע דער םון םאזען אלע
 שטעיט ער טעטיגקײטען. ױניאז אלע געז
 גרויסע די אויף אפ רעדע זײן אין זיך

 אפעלירט און ױניאן דער םון אויפגאבען
סען זיך זאל מען  ארגא• דער איז אג^י

 װערט רעדע זײן קאכייטע. ניזאציאנס
 אפראדים־ *טטורמישע מיט באגיײט
מענטען.
 די געסען רעדע זיגכיאלס בר. נאך

 דיסקוטיח^ן זיי װערטער. די טיטער^ײט
 דער םון ארבייט ארגאגיזאציאנס די

 ארנאניזײיטאן איצטיגער דער פון ױניאן,
 באגײס־ נרויס ארויס וױיזען און קאמיטע
 ארגאניזאציאנס־ דער פאר טערוננ

ארבײט.
 בא־ אוז אײנ^טיםיגקײט פון באוױיז א

 דורך ארױסגעוױזעך זיך האט גײסםערומ
 ארביײ די װאס טעסס םרײװיליגען דעם
 םאר זיר טעקסען שעפער די אין טער
 ט^ער״ דער. ארבײט. אדגאניזיײשאן דער
 ברױ שאפ, םרעדרינ׳ס םון לםשל, מאץ,
 ביײ א םון באריכטעט האט פארקער, דער

 דאלאר זזונדערט אריבער פון ^טײערונג
 ארגאניזאציאלס חןט םאר שאפ זײן איז

 איבערגע־ און באנײםטערונג דרײװ.
 איבע־ די ארויסגעװיזען האבעז בענהײט

 דער האט וױרקילױ און ט״טערלײט. ריגע
 מיםינג שאי־ט^ערםאז אםגעהאלמענער

 אין איעםען *צו האםענוננ ם̂י גענעבען
 וױדער־ דער און עבונג5וױדער־אויםי דער

ױניאז♦ דער םון אויםבויאונג

ער ױ אין סײסע סאםוניסםישזן פאליפישע א׳ מג שי
ו מ א ל מ ג ו מ א ה מ

ז n פין ירנײטער ךי ן rו w?it •« r 
**< אונזער נפכ»פינען ײ׳ ״ T נ

P ד, )ר»טח ס. »»r< .» ,גפידימײן
n ס׳ j סמסמיס 6 <*שאל : m%*

 Svm חפראוױץ, ;18 יפהאי ענסעי, װ.
m ווזנ׳וי, ס. •לױוער, א. סאו, o w  m 

& יפקאל |>Mop׳r ד. חאי)ומ»ן, ז.
ײיו ל. ;םעסנערס ע ניאדיס־. פ. »ון נ

.18 א»י8ל טישערסאן, ׳טא•
ן פון רעזאיואיע מ י נרמדערס. ש

•mi* iMoir ns ארנייטער די טיר,
 no סיטיננ a ניי סארזאטערט דערס,
|trt<26 דעס דינסטאג ■.Mr אונזער
סא'נ«ר» די אנגןנוםסן האנען נוםט,

. ■ :רעזאילוציע
 0וא אטבאטראכט, אין נעםענרינ

סןייאר• אײנוױנע די איו ױניאן אונזער
 אויםײחוינןו נא׳שםרסנט װאש יטאסט

ד? אין חאנדימאנס די סארבעסעיעז און
און יסעאער,

• t» אמבאטראכט, אין ;עדענדינ
אינדיװי• אוםסאראנטװארפלימ נדוסע

ײ חאנטראלירט דועיס, מןו 8 נ םי  ••רי
 נאעסויט אבזיכםייד האבעז נמפע,
 WMiMuvw חפנמו און ױניאן אונזער

םעמנערס, ױניאן אונזערע pc איינינע
 ױניאן דער ■ון אתיסגעחז זאי־ען זײ אז
סקענ• זײער אין *ג׳שריםעז זיך און

;תליקע
 סארי iv נאשיאסץז דעריבער עם זיי
ו» אס פון באסיהוננען איע די ראםען

 tnpor iv און סערזאנעז נאטיעסענדע
 1« און אתאניזאציע אונזער בײ יא־אי

 םענמליך נאר איז ם8ײ זאר יעדע טאן
 און pngor ױניאן די מאכען צו םעגי־ך

 קעםסען קענען iv vemu װ־רקזאםע א
f די אין iPJg’V’i*;ק נעסערע םאר t 
סער.
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jn אז־נ״םער די נײ רען8נעװ o ir  |io 
 און חאנדמאנער pc ,■Mr בראדערם

tv t'o נרgחJרס Mr,■ ערים׳ אין און 
Mr.■ בערנ׳ס

נרוס, נחדעד םיט
נארדטטייז, א. ס.

סעק.־םיעזשורער.
רעזאלוציעס. די

 ׳ש״נפער, פיז ארנייםער די ס־ר,
P8o״n ן1א םי״טעל ri, פארזאםעלט 

»t א ביי r ,טעז23 דעם דינססאנ מיטינג 
 יזעדסװאדערס די אין ,1927 אוינוםט,

pc ױ װען מעסט 328 ױניאן, אעזער  ני
 רע־ םאינענדע די !8 נעםען סטריט, רען

:יו«יע8ז
 דזאנעז סיר 18 אםבאטראכט, אץ

 אױםנע* איד,ר iim יוניאן 8 אויפנעבױט
 אומער pc סאהן דער אונםער לט«ן8ה
 אינטערנע־ די אמאניזאציע, טער1ם

ר מאי־קע־ם נארםענט ליידיס ׳טאנעל  י
און ׳גיאז

 דורך אז אט׳באטראכט, אין געמענדיג
 םון אינספיראציעס און האפנונגען די

 געװען םעגייך איז איגטערנעשאנעל דער
 אר• די פון סטעגדארדס די אויםצוהויכעז

 א צו אינדוסטריע, אונזער איז בייטער
 גיט עס װעיכען דורך לעבענס-סטענדארד

 ו• אונטער ארבײטער, די מעגליכקײט א
 צו װײנינער אדער מעהד אוכדטטענדעז

פאמיייעס, זײערע טיט שעהנער יעבען
איז

 םון דאס אמבאטראכט אין נעםענדיג
 ניט פון אגיטאציע םון יאהד פאר א

 פערזאנען אײגצעינע פאראנטװארטליכע
 האבעז ייגקיזם, פון םאהן דער אזנטער

̂יחננע  צױ צו געמאכט פראבעס םאר
 אונזער און צוטרויען אונזער ̂טערען

ארנאגיזאציע,
 אר־ די םיר, אז באשלאסעז, עס זײ

 די אויםגעבױטי האבעז װע<כע בײטער,
 םרײ• אונזער •לעדזמען ארגאניזאציע,

 מטי״ הארציגע גאנצע אונזער און הײט
 באארד דזשאינט און לאסאל, דעם צו צע
 נאר־ יזײדיס איגטערנעמאנלע דער פון

און ױניאז, 5װאירסער םענט
זעהן צו באשלאסען, װײטער עס זײ

ס כ$סס$גער די אזוי וױ מו סעמפען ב»כעד ױינ
. יוניןןן 8 פ«ר איצס
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' םארםאן סעם םון
ער ).•24 לאקמל (םעגעד̂ז

 םיהרען מאכער רײנקאוט באסטאנער
 אדגא־ צו ?אמפײן לעבעדעען א אז איצט

 װעל־ ?זעפער, נינרױניאן םילע די ניזירען
 <עצטע די םאר ענטװיקעילט זיר האבען כע

 אוץ ^טאדט א*נזער אין יאהר עטליכע
 די םאר געםאר אמת׳ע אן געװארעז זײנעז

 ארגאניזירטע די אין ױגיאךבאדיננוננעז
 ארגאנײ אנדערע םאר אייד ײי עפער,6?

 ספעציעל און סענטערס, רײנקאוט זירטע
 מאכער דײנסאוט די װאו יארס, נױ םאר

 יוניאץ שטארקע א אין ארגאניזירט זײנען
 בעקװעפד און מענ^<יכע אמת געניסעז ארן

 שעפער. זײערע איז באדיננונגען <יכע
 אקטיװע ביסעל די באסטאן, אין מיר,

 װאס אילץ טיעז דא, זײנעז װעלכע מעגשען
 צו קאמיײז דעם ברענגעז צו םעגיניכס
 נים םך סײ\ זואיםקז םיר אבער ערפא<ל
 שוועס־ אונזער ניט ווען אויםטאן, געסענט

 אינ־ דער םים צוזאםען ,20 יאקאל טער
 געהא<• ניט אונז װאילטען טערנעשאנצי

עקטױױםעט. און גע<ט םיט םען
 םיד זײנעז אינטערנעשאנאל דעד

 און םינאנציעלער דער פאד דאנקבאר
 םיר אונז. גיט זי װאם היילוי, םאראילער

 אין ילאגע איצטיגע זײ גוט אויד װליסעז
̂כע אינםערנעשאנאל, אוגזער  גע־ איז ווע
 אוםאראנם- דער חרך געווארעז שאםען

̂יכעד  ארבײט צושםערענדער און װארט
 יצעצ־ די אין חברים קאםוניסטישע די סון
 םאר״ זע<כסם ס׳איז יאהר. עטליכע טע

 רײ איצטיגער דער אין אז שטענדיױ
 אינ- די װאס ארגאגיואציאנ»צריאחג

 ישוט איז תרך, איצט געהט םעתעשאנאיל
 די עמוארםען צו אונז םון אוםמעגייר

 קאט־ דעם םאר שטיצע םיגאנציעיע פויע
זיך אויוי 20 יאקאי חנרימר חאט •יח.
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 קאכיפייז דעם אין אז זעהן צו גענוםעז
 און געלם נױטיגע די םעהילעז ניט זאיו #

נױטינ. איז וועיכע הי<פע מענשייכע
 מאגא- עטייכע לעצטע די טאקע איז

 פון װײס׳פיעז. גינגאלד, בר. זײנען טעז
 אויך איז װעיכער אינטערנעשאנאי דער

 דער אויר וױ ,20 ?אקאיל םון מזןנעדזשער
 ברודער יאקאי, זעיבען פון טשערמאז

 צונע״שיקט רעגעימעסינ פאלינסקי, מאיר
 העל־ און םיהדען צו אוז אונז צו געװארען

 םאג־ עס און ארבײט. דער אין אונז םען
 רעזויטאטען צײנעז צו אז שויז זיד גען
 איז עס אנשטרענגונגעז. אונזערע םון

 געילונ־ אונז קאמםײז םון צײט דער דורך
 און יעכען מעהר ארײנצוברעננעז גען

 אייגענע אונזערע אין גײסט קאםםס
 אונזער םארשטארסען צו אום רייוזעז,

 שע־ ארגאגיוירטע אונזערע איז פאזיציע
 ארײנגענומעז אױך האבען םיר פער.
 ניט־אר- גרױסע די םיז םעםבערס פילע

שערעפ. גאניזירטע
 םעלד דאס צוגענרײט םיר האבעז אזױ
 הא־ מיר װאס גענעראיל־ססרײס, םאר׳ן

 איז צוריס װאכען 2 םיט גערוםעז בעז
 ישטזדסלאד ארומינע אונזערצ םון אײנע
 גנ״ פאררעשנם יצעצטענס ביז איז װאס

 כשפ םון םיטעײונקם דעם םאר װארען
 יכע עטל זיד געפינען עס װאו בערײ,

 אין נייסטעד ^ייםענדסטע די אילם ריעז
 איצט מניאךבאדינגונגעז. געגעז קאםןי
 ארגאניזירט, שעפער כםעט זיינעז

 ארבײטע װאס םרוי, און מאז יעדער און
 םיט־ געװארען זײנעז שעיער, יעגע איז

 באיעבאטיס די ױניאן. דער םון גלידצר
 אגרי־י נעסײנט חאבעז שע«ער יעגצ פיז

 באדײטענד זײנעז באדיננונגען די םענט.
 אמ רײז א םיט געװארען םארבעסערט

 די פוז םארקיצנערונג םים װײדזשעס,
ת אויו־ און ארבײטגדאוטוחנז חו  בא״ אג

 אנדערע איז גילםעז װעלכע דיננונגעז,
 געװא- געװאונען זײנעז ױניאן־עעיער,

 קעם־ מםעדטעל די אז זאגעז, סיר רען.
 ארנא״ םולשטענדיג כםעם איז ברידז^ז
 םאםענט איצטיגעז בײם ווײל ניזירכ^
 םיט םארחאגדיוננען אן נאך טיר םיהרען
 אז זיכער זײענדיג באלעבאםים, אײניגע

 סעמעא־ דער ײעם מאתעו אדער הײגם
 םיר וױ װיסענדיג ווערעז. געמאכט םענט

 איו טאנ צו חײגם סיטואציצ רי האכעז
 פױר אז ניט צוױיפעי קײז עס איז האנט,
 אוז שמארקער םייל ארויסקוםען װע^עז
^ עס ותן וױ אתאגיזירם מנסער ע ^ איז

 -jror די און רעזאיוציאגען די ילױט
 וױ מעז זצהם אדבײםער די םון לונג
 געמיאגען, איז rp'>p יאיליםישע די אזױ

 מסאך נאד עס סיחיען קאמוניסטען די
 אינםארנעשאנ^ דצד םון קאםיטע די װי

 אימצד אויםויכט די געהאם האם װאס
 םרײד• א י1אױ װניאן די דארם שטעיען

 צויינ אכער חאבעז ?ײ באזיס. ױניאז
 םעםבעדס^ די נאחנז צוליב ביאוי, א

 אינטערגעשאגצ< דעם טיט זיך נאנוצט
 כאריחםט, גאך זיך האבען און נאמען

 אעדזשאנ?שאן *ז קדיגעז װעלען זײ אז
 געצװאונ־• האט דאס ױניאן. דער געגען

ד דעד פון באאמטע ױניאז די געז  אי
 און o*risp אין נעחן צו טערנעשאנעיל

 דארטיגצן מוז׳ם ארדעד אז קריגעז צו
 די פארבאט װאס װיייאמס, חשאדזש

 באנר צו ברעכער ױניאן .האטוניסטישע
 אינ• דעד םון נאםצז דעם סיט זיך זתז

 שעיער די איז געחן צו און טעמע׳שאנעי
 זאמן זיי אז םירםעס די צורײדעז איז
ט  אינטער• דער םים ביזנעס <זײ[ טאז ד

נעשאנעל.
 סקעבישצ איע אין % דורכפאיעגדיג

 דער •רובירם װעגען, ברעכערישע ױגיאן
 שיילען צו געזינדער קאםוגיסטישעד

 אס טטרײקס. ■ראװאצירעז און טריסס
:געשיכםע אזא למשי, פאסירם, האט

 שאו דרעס בראדערס הײמאן אין
 ארויסצר געזוכט חבד׳טע לינסע א האם

 חנר פון אדרעסצן און נעםען די נארעז
 טיחר האט באס חנר און םײם־סיפערין,

 נע־ זיך זאי זי ווען אנטזאגם. דערסאד
 די יואלם «19יױנ דער צו םעלחנז װעז

 *10תא דעם אויםגענוטען געװען ױגיאז
ר איע אננצווענדעט ײאלט און יײנט  םנ

 רעאעסםײםעט זאל זי אז ליכקײטען,
 ווען גמװאלט. ניט זי האט דאס װערעז.

 די ®ון גמוערםאן שאי לױבאןו, סאל.
 חאט בראחנר^ הײםא? םוז אפעדײטארס

 ffc is פיניאמרין, ענטזאגטע די אנגעבאמעז
 באארד דזמאינט דער צו געהן זאל זי

 חנם טעסלעז טרײען וועט מעז איז
 ױ אז געענטפערט, איחם זי זזאט סכסוך,

 ®ירנ»ג חנר םיט אױס?וטען איײ; וחוט
 r אינטערגעש^נןמ דער םון אפיס איז איז

 ץעם צו נינד חאם און געחז, נימ זי וועט
 ךײ אז מעישערט •אר • אויםנערײצט

 n און #סטרײ? א איז ארא^געחן זאלעז
 פאריאחנן דעם צוליב חאכעז םינישעדס

דמזאכס. זײערע
 T'p ®אר וחנט וןינםערנצמאנצי די

 Its ם9םםרײ i^p אגער^יז נים םאל
 SBRsnritjrp א פון ױניאז, ס?עב דוזנל א

 אע• דנוי םים פארבוגחנן ניט איז ײאס
םערנעמאנעל.

 ipRpup אין ותחנן ?אמוניסטען די
i ®אוי איעםצז גייו םארדאםם r n 19יתי 

 םיםינו א אויןי ארבױמ. ברעכעדישער
its מי?אגא דער פון  ip im r t fR •יי> 

̂ידענע סון גאר  די tts !ארטדצנמור םאר
 ארבײםאר, ארגאניזירםע שי?אגאער

 ttn געמ^חנז אינעחאיטצו איז װאס
n סעיםעםבעד, סען4  p rrn
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אדײפצ ױניאז א װאם
 כמארד עקזעקוטױו די און כאארד עקזעקוטיװ חןר *נו רעסועקט ךער

 אינ■ דער — ״כמיעם״ io ?«י8י אין ענטויעונג &יין— nbh מעטנערס
רעדע. דובינס?י׳ם און טיטינג םעםכעתזיי כײם טערעס

ן §נחט פון שםואל. נ
iVn איו po נענפנגען w דמר ipyipv• 

 איך 08י נעטרפנט איך חאנ נאארד םיװ
 ov’vpjic די 1VOCM0883 רארטען עליו

nB איחר כפרפהטער, איחר |,8ױני א 
 נאר מען tgp םםגים p>g <י וױיל פניס,

 נעהט י1 מען ױניאן חור אין דער?ענען
ײ פרנייט, דער מיט אן  דער איז ייר נ

אנען.iv 1 ױ1,א הײם
ig א w 8 ז,8י881ני8פרנ נפדײט 
 טיט־ די איבער ?אנטראל םיינט יתיאן

 ד8נר נעװיםעז g 1כי ייןiv 1 און נלידער,
 iv דערלױנען, אום׳ןוטעגדען די ױעד?ינ

 אינדוסטריע דער אין דעח בעל דער ןייו
 '8ב זיינעז סיטנלידער די זוערנע איז

ארדנוננ, םײנט |8ױגי 8 :שעפטינט
p>rvon דים־ רײחען, אײגענע די אין 

 דאס ;»1רענטיג833נלײ מיט *יןייו
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 זײ בײ — לעבען אונז בײ
עולם בית א ז

— :רעדאקטאר ברודער װערטעד
באשל*• מאל עטליכע שויז ה*ב איך

 און םעהר שרײבען צו גישט זיך בײ סען
 קאםר דער אין זיך דערמ^נען נישט *פילו

 פארפעס• ה*ט װעלכע מגפח, ניסטישער
 געוואיט ה*ב איך ױני*ן. אונזער ^טעם

 חלום. בײזען א אין װי זײ אין םארגעסעז
 די םון האנדמנג די צוזעהענדיג *בער

 נישט םיך ל*זס םקעבס רעװאלוציאנערע
 •שרײ מוז איר אוז גלײכגילםיג בלײבען

 װײ מעםבערס די ז*לען דעם, װעגעז בען
 די בויען וױל עם ותר אפת, דעם סען

צוברעכען. זי וױל עס װער און ױני*ן
 פירט באװאוםט, *לעםען איז מס װי
 ארגאניזא־ אן אינטערנעשאנאל די איצט

 טע36 די םאיבײגעהענריג דרייװ. צי*נם
 כאװערמעס כאפטע א איך זעה סטריט,
 רעדען און בילדינג א לעבעז שטעהן

 זיינען געמםםערס זיגמאנ׳ס זיך: צוױשען
 ש*פ, איעז אז ארונטערנעמען *רויוי

 פאר־ קענעז זאלען זיי דארטען זײ װארטעז
 אפגע־• זיר האב איך דזשאבס. די נעםען

פאסירען. וועט עס װאס זעהן צו שטעלט
 קא־• די און יאנג :ענומען נישט האט עס

 ארונטערגע־ האם ױניאן דער &ון םימע
 כאװערטעס די און שא■ דעם נוםעז

עילע־ םרייט צום געהן געלאזט זץ־ האבען
דזשאבס. די פאתעטזון װײטאר •

 קאםיטזן דער צו צוגעגאננעז בין איך
 געמאכט, אויםמערקזאם דאס זײ האב און
 י1ארוי צוריק גלײו איז קאםיטע די און
 דעװאלוציאנערע די און;עװאלט שא• איז

 איז גלײך אבער ארונטערנענוכעז. סקעגס
 גענגסטעדס! זימאנ׳ס נעװציד, א נעװארען

 די אז ארױס, זיך ס׳וױיזמ !פאליס
 מחנות, 2 אויןי צוטײלט זיך האבמן סקעבם
 דעם אינעםעז ארוי\י זימעז איינמע
 געבליבען זײנען איבעריגע די און דזשאב

 אז געזעהן, האבצן זײ יימז איז וראוכמזען
 שאפ אין ארויוי צוריק געהט האםיטע די

 גענג־ זינמינ׳ס :שרייען נענוםען זײ האבז
ס!5•אי סםערס!  די זײנעז דאס אט י

 «אר- זיםערםאן, הײמאז, װאס מעטאדעז
 יראקטי- נאכ^עפערס זײערע איז מגאי
 ארגאניוירען ?אזען צו ני״טט איצט צירעז

 צובראכען. חאבען זײ װאם ױגיאן די
 געלונ• איז אוכמזטענדען אזעיכע אונטער

 אתנטערצונעכמנן אינטערנעשאנא{ די נעז
 םון שעפער דרעם איז קאאמ 200 אריבער
 געסזד שויז איז צאחי גחיסע א ווע^כער

 ױניאן אונטער ארבײט מעז און טעלט
. קאנדימאנס.

 רעװא־ גרויסע די װאם קוקענדיג נ^ט
 קאייטא״ די גע׳כשר׳ט זזאבעז *וציאנערעז

 דאם ברעכעז העילפען צו •א<ים <יסטישע
 אונז בײ עס געהט דרײװ, אתאניזאציאגס

 ארײן שוין ^ופען םיר ?עבעדיג. גאנץ
 פון בי^דינג, 2 ^אקא^ דעם אין םז* םיט

 קאםוניסטישע די האט כמז ווע^כען
 האבען זײ ווייל ארױסגעװארםען משיםם

 אזױ בעצאהילען צו רענט סײז געהאט נימט
 דזשאינט דער איז ט1■אםי האט עם וױ

 יאקאי דער אין אויד איז ביילדיגג באארד
 די םון ארויס זײ װארםט מען בי^דגגג. 9

 די אפ קויםען מיר איז ביילדינגס,
 די אפ סױםען מיר איז באצאה^ען צו

 זײ מעמבזןרם, אונזערע פאר בילדיגגם
 די םון םוירניט^ור די ארויס גנב׳ענען
 קאמר איז זײ בעהאילטעז און בי^דינגס
 געפי־ מיר און סעילער אין הויז גיםטמןען

 די אין צוריק עס ברענגעז און עס גען
 זײערע ױניאן. אונזער# םיז אפיםעס

 אלע זיר האבען כאכשאעפערס חדמםלאד
 םטרים, מע21 וועסט 16 איז םאחפטעקט

 אונזערע אויםנעשפרײט האבעז םיר און
 װי יארס נױ פון טײיעז א^ע איז אפיסעם
 קאני בענםאנהוירסט, בראנזװיל, ברוק^ין,
 סטריט, טע14 םטריפ^ מע25 אײיענד,

 עוועניג טע2 איז עײעניי יעקסינגטאז
 נימט קאםיםארען פדשיױ זײצרע חאבען זײ

 בע<ײ די װען ריאינסטײטען, !צסאנט
 און ארונטערגעװארםען זײ האבעז בתים
 געםוזט האא־וחנחםאג און שאנחג םים

ײ וואס דזמאבס די אױפגעבען  האמנן ו
 האבען מיר »יז פארסקעמנז צו מטרײעם

̂יפנעמיסט דאדנמנן  יאיא<ע אונזעחנ אר
 אונ- דארטען ארבײטען וועצכע םעםמרם

קאנדימאגם. ױניאן בעםםע וײ םער

 טויזענט 7 נעחאט 22 יאהאל האט גען
 װען איצט י*יז מעםכערס רעגיסטרירטע

 סעמכער׳ןןי■ די מוז אן געהט דרײװ דער
 יעצטע װאך. אין מא< 2 מיטען קאסיטע

 יאסאי איז ארײנגצקומען איז א^יין װאך
 םאר ביויז איאר1 טויזענד אריבער 22

 און מעםכערס נ״מ |1b געיד אײנטריטס
 דױס *אחיען מנםכערס רעגיסטרירטע די

גע״טכיאק. גאנץ
 אגגעפאגגען גאר זיך האט עס װי אזוי
ײ ארבײט  אגגעפאננעז זןאט דרעם^ס נ

 ׳דױס אין סומען מעחנע ארײנסומען;אנץ *
 איבער- ?יר חאבען מעמבערס די וױי<

 און יוניאן,’ א האבען םוזען זײ אז צײגט,
 ייקע־ צו יזי1א *קאסוניטטען די איז דאס
 בילע־ רע^טאק איז פאטמקען װעיכע ניש
צאהיען. נימט וײוס קײן זאי מען טעיל

 חאט 22 *אקא? אז #פאקט א איז עס
 גע^ד סומע גחנסטע די בײגעשטײצרט

 זיך זאילען און דרײוג ארנאניזײ^אן צום
 דעם מיט זיטערמאנס די םיט װארטיס די

 גוים טיטיף דעם םיט וױיסבערג אידיאט
 הער־ קאםוניסטישע די אפעסען חײמאן

 לאקאי םון אטת דער איז דאם אט צעה
 גענומען האבען קאטוניסטען די װאס 22

זיכער. אוים׳ן
 די און סארק קראטאגא פון אפי<ו

 םארטריכען. אויר זײ מען האט בראנסס
 געקעטיטט האט קאטיטע אוגזער זינט

 אום ארבײטען טיטיעםס די םון מאנכע
 ױניאן דער אין געםיהרט זײ האט און שבח
 דיסציפיליגירט, האט מען װאו ארײן

 אונ־ זײערע וױיזעז צו זיך זײ מעמען
 װאם מעניטעז די צו פנים׳ער םאחטעמטע

 נאך און געבילאםט מא^ איע ־דזאבען זײ
טקע אין נעקילאיט ביאוי יעדען  ״צדקח •̂ו
מטות״ תציר

בילאפערס. אילע מיט יטוין איז אזוי
 אויס איז גודם י1 בײ זײ סעטיטט מען װען

רעװאלוציע.
ברױנער, דזש.

.213 לערושער 22 ילאס. םרץ סעטבער א

 פון געמאכט האבען די װאס
בילדינג. 9 לאקאל אונזעד

פער־ בין איך ייח וערסער1»«ר t גיר
מ *ים וײ• םיט טינ  *וריק \ו*כ«ז עםיי
o *רײננזןמיק םיר אח f t פון סםזר׳ל 
 חאב איד אח אימימײס דרײ הײלינע די
»d געגיםעז ipnw im ײ» p in ײעלכער 

 נרעס׳נרע ערײמז מן די «ת אידיאם .
 ne ססייםמננם • nn איד «רמם ציאםם,

י מ ײארמיס, קאםוניסנמע י »  נאריםם \ו
»r מו m* אגמחנ ןװו״  jamfi זיגםאז 

י ניס חאם  איחר װי< איד דחןםםאמד. י
jr וױ״נחנז, אוז םייאמז נדט

ו סא־ חנחמ י  דאס אין .f»<״ ו
מי י י p אז אםו^ ד mר ןר די

m זיד f m•
*̂ וד«י

רעדאסטאר: װערטהער
 איו אויגוסט, טען26 דעם פרײטאג,

 בי<- די באזוכען צו אויסגעקוםען מיר
 מיט ,9 לאקא* געװעזענעם דעם םון דינג
 מײן םון אפיס חנם זעהן צו צװעק דעם

 אװעק־ האב איך װאו לאהאל, געוועזענעם
 אוים״ איהם ענערגיע םי< אזוי געגעבעז
 געװא^ט אױר מיר זיך ס׳האט צובויען.

 די דאנ? א װאס געבײדע, די איבעדקוקעז
 עט^יכע נאר [to םיר פון איניציאטױו

 םעםבערס, באארד עקזעקוטיזו געװעזענע
 דיזע איז מאםוניסטען, סײן ני^ט דוקא

געווארען. געבויט נעבײדע מעהנע
געבײדע, דער אין ארײגקוםענדיג

ד טיר האט  אטעם דער םארכאפט בא̂י
 א וױ אזוי ריח, םארפויילטען דעם םון

 ערװאדטעם עגען.5געי דארט װאיט נב<ה
עס אז איך חאב  ארד־ אין זײן װעט א̂י
 בוכ־ האבען כאװײרים די וױיל נונג,

 טאן צו װאס געהאט ני״עט שטעבליך
 הער־ זײער םון צײט לעצםע די דארט
 םעכד קײן װײיל אםים, דעם איז עאפט

 ארײנ- ניט פום׳ זײן דארט םילעגט בער
 ניט זײ האבען נאך דערצו און טרעטעז,
 םון םארניט״טור די גנב׳ענעז געטארט

 נעטאן עס האבען זײ װי אזוי אםיס,
 אײגעגטום, באארד דזשאינט דער םים
 געגעבען אכטונג האם יטעריוי א װייל
 װי באדויערען, צום אבער דעם. אויוי

 װאס געװארעז, בין איר איבעררא״פט
 גע־ דארט האב איך צו^טאנד א פאר

 רום, קאנסוי מעהנער דער טראםעז!...
 זאיל, •ראכטםולער א געװען איז װאס

 םאר־ ^זעחנע זעהר םיט אױםגעשםאטעט
 נאך װי אזוי אויס הײנט חוקט גיטמור,

 איועס וואילטען כו^יגאנעם װי •אגראם, א
 םיארס די אויף צובראכען. און צױיטערט

 גע־ ניט עס װאילט םען#װי אזיי שםױו,
 •רינטינג צײט. יאהרען םאר רײניגט

 װאינערן רעסארדס םיט םםײ׳שאנערי אוז
 דאילארס. הונדערטער ישװערע די אין זיך

 םאר׳חזר׳ט, און פארמטוצט איז זאו יעדע
 אוז םײפרײטצרס םעה^עז דערצו און

 םױי אויןי האם דאס און זאכעו. אנדערע
םען אזא געםאכט  איד אז אײנדרוק, ^ענ

 הארזד די י1אוי װײנעז צו נעםיהאם חאב
 עװער־םארדינטע אונזעחנ םון װאגיע
 בא- דא זײנען וואס כחות, און •עניס

קאםוגיסטעז. די דאנק א געװאחזז נראבעז
 חנר ®וז קומענדיג םאנ, זצאבען דעם
יעטער־ איז איד גע״יז אחגײט

 n. מאםזעריל קאםוניסםימע דאס גאאם
 םון פיגיעעדס די םתנח א “איעיגקײט

 אפאינ- געוועזענעם דעם ליז, * ז כאווער
לא- פון קאסיסאר קאםוגיסםימען טעטעז

ביע• דעם 1אי 1איײ ןיהי דאי
n טיט םול איז עס o r איו עס און 

 כא- פון ■אםוניצע א אמעיאם״שקעט
ײיז. וףר  I9P זירדיז אז דאד איך וױיס זי

v ^ n r,? איםײ אז דאך ׳איך װליס

D צער y n r אױ זײן אױ«י #איחס פאר 
w, איהם אױף איר האב חןרפאר lMP 

 — איז פראגע די אבעד דס. פארינעי
 װאס דאט און V ?^גען ער \ױל װאס

זאגט: ער
צוברא־ האכען פאררעטער V>V{ ״די

בירדיגג, דער מיט םארניט׳פור די כען
 מיט זײגען םיגי^ערס סאסע די און

 איהש. צו באיאנגט 9 <אחא< און אידם
םאדרעטערס. די םארטרײבט — חנריבער

 איהם ״געץ — װיכטיגסטע זיאס און
z\ געיט

 ארײ;;עהן ני׳צט איהם םיט איך װי<
 איז עס ׳וױיס איך וױיױ •אילעטיק, א אין

 גאר װייה #רײדען צו װעםען םיט נימטא
 האט ער דאם #זא;ען אזוי יזען קער< אזא
זיינע, איז ביגדינג די און ,9 לןאקא^ דעם
געבויט. ארעס חאט ער דאס און

 אױף איצו׳טטע;ען ?יך װערט איו עס
 צו חוםט 9 יאקאי אזױ װי םאקט, א

 כאװײדים די אז ביילדיגג, אזא פארםאגען
פארטאכלעװע;. דארפעז עס זאאען

 איז 1922 אין סטאפעדז?ן דעם נאו
 באישטאנען 9 <אסא< םון טרעזשורי די

 דא־ טויזענט 140 פון םארמענען א םון
 א דעחטטעקט כאװײרים די האבען ^אד,

 האט ?ילײזעיל. זײער פאר טאו שמאלץ
 גערד. ^װערע װאך יעדע געריסען םען

 תם יאננער דעם געדארםט חאט דערצו
 ליבעראל א איז ער דאס צײגען חײםען

 מען האט געיד, מיט םינישערס די צו
 ישטיצען צו ארבײטסיאזע די באמטיםט

 די טיט און דאראד טויזעגט 20 םיט
 ״אײנעגע פארשאפט זיך מען האט גע^ט

 מיט געװארפען האט מען און באימס״
 הײטען כאט״ט בלאטע. מיט װי ט5גע

יאזוג: דעם אויף געװארעז ערװײיט איז
 שפארעז װעט ער דאס עסאנאםיע, פוז

 אר־ װעט ער דאס און יאחאי, חנם געגט
 פאר געמייך סקײי, דעד םאר בײטען

 האט םונדעסםװעגעז ײאן/ א דא^אד 41
 חוץ װאך א דאי:אד 70 גענוםען זיך ער

 טדעזשוײ די איז אזוי עקםפענסעס.
 עס־ עטריכע ביז געווארען, פארק^ענערט

 ניט גדאי־ םעםבערס, באארד זעקוטױו
 די אויפגעגוטעז האבען קאםוניסטען, קײן

 5•שנעי געהט געיד די װי אזוי אז םראגע,
 םיד וזאבעז הײם אײגעגע קײן און אװעק

 אין גען ל דארםען גישט מיר זא^ען ״ניט
 ױען הויז, שםוציגע א אין סרמםד דער
 די אין <יגט װאס געיצד, די םיט קען מען

 הױזי אײגען אן בױעז אדער קויםען באנק,
 :ישט אפיױ עס האט כאוױירים די

או אבער געממעקט.  סאס.* יאנגעז א נ
 קאםי־ א געװארען ערװײיט ענחציך איז
 יאנאוױץ, םון באשטעהענד זיבען, םון טע

 קויפטאן, ■אשא, איװא א^פערט, איױ
 יע־ הײנט זײנעז װעיכע וױ^ענבערג,

 אינטערנע׳אאנעל, דער טיט ד^יסטרירט
 היימאן. און זיריליז קאמיסארען די און

 א פאר געהאילטעז דאן זיך האט חײםאן
 האט ער װײל עסטײט, ריעל אין קענער

 נעפערעלט אמאל האט עד דאס געק^יטט
 ױאו אײיענד, סטעטעז אין חײזער פיט
 גזך האט מען און נעװאוינט, זזאט ער

 בראדסק/ מים׳ז:אמען בילדער א בראכט
 נאנצע די ארײנגעבראקט האט מעז און

דינג, דער אין גערד  מען דאס אזוי, בי̂י
 קאפ פון םארבאדגען געדארפט זיך האט
 אפיסעס אויסצױ&טאטען אום םיס, די ביז
 די ברעבעז צו אזם ^וקסוס, םיט ם̂ו

 די פאר נעסט א באשאפענדינ ױניאן,
כאװערטעס. זײערע םיט סאםיםארען
ב־יי־ און שיועשטער אלע, זיד ^אםיר

 א־נא־ -*זן ארבײט דער צו נעמען דער,
.lysvL״* םקעב די אין ארבײט די ניזירען

 בא- צו פאדאײניגט זײז אלע <אמיר -
 אוז אינערליך יגר%ס אונזעדע קעםםען

 רע־ דױש אײערע צאהילט |'אויסעריליד.
 מיטיגנעץ. די צו קומט ארן גצ^סיסעג
 דעסאנאגען קײן אויף נישט זיך םארצאזם

 אז און םאר^יםרעד. די םון װײכט און
 טיר װע^עז געטאז, װערען װעט דאם

 ױנ־אז. !,מטארק ארן מעכטינע א האבעז
.9 יל. מעמב. װילענבערג, הענרי

לעמעלע ?וני צוױי די
:רעדאקטאר ברודער װערטער
 םאר• צװײ ארגאגעז, אײדעלע צװײ
 קאםוניס־ א אײנע ריכטוננעז, מיחגנע

סע  און צױניםטישע, א אײנע און סי
 אויף טאנצען ביידען זײ זעה איך ומנן
 םיר פאר זיך ^טטעלט מםריקעל, אײן
 צװײ ,,די קאמעדיע גאלדםאדעלס םאר
לעסעיס״*. קוני

 — לעמעל קוני צחפםער דער
 הינקט \ואס סאליקע, געבארעגעד א ״באך

 ■ינטעלט און םוס איין יוי1א אונםער
ם «י יײ״ 1י*י יייג״ז• ת םים עי  י

 און עםארק זעהר זיו ער זאאיקעט
 םיט און זייטעז, איע אייוי זיד װארםט

 איהר זעהט האװאיעס סמוגעגע זיעא
 עם װאס r̂עפעניrבא טיז אזא זיך פאר
צי איהם י1אוי רחםנות א *'* קוקעז.

נ*- • ■ארקעיס, ם'*, צוױיטעד דער
ע אױוי קער< זוגסצר  אנע• ינריס, יי

 מאר״ צוחנמעז ■ערזענלינצ צוליב דיה
ועי״ די גאר מיילט און ויך ער מטעיט

יעסע^ קוני צוױיטעז א פון ראליע נע
 מוגצגע זצינע די גאך סאגט און

 ו^וט ס׳איז אז קונצײה און חאװאיעס
w r ב״דעו זײ םון ומר דערקעגעה צו 

 קאליקע גצנארצגצר אםת׳ער דעד איז
 און ^פרײחײט״ די ין״ען א.יד װען

קאםעדיאג̂ט איחחנ ■ראװעט ױ וױ זעח
ט.rאיכעררא נים איך װער מטיק, wס

 אד פון סיםטעם אי<זר זמח איר װען און
 איו ארבײט צומטעיענחנ איחר פירען

 אוד חיגקט ?י וױ און ױניאנס, אונזערע
 סטד• םאכט און געביט יעחנן אויף טער
 פאימןו ^דויס גיט און האװאיעס גענע

פאקטדן, צווידײטע סיט סטײטסעגטס
ײ דאס איז  <•.w ״ v* נאטיר/ א םיר ג

 איחר ׳יעבען איהר איז דאס װײל נונג,
 דיזען םאר איז זי װײל עמזיסטענץ,

.געװארען בא׳טאפען צװעק . . ! ! !
 n געהאם נאר האט װאס דער, ארן

 האט געבורט, ?ײן בײ זײן צו זכיח
 נײ דאס אז באטעמןען, געקענט גלײך

 גארםאלצ קײז ניט איז קיגד געבארענע
 קריפע< געבארענער א גאר באיטעםעגי׳ט,

 םשוגעגמ סיט נעםח, צודרײטער א םיט
 צוברעכען אלעס זוכט װאס אםביציעס,

 םון ממן קעז װאס און צועטערען. און
 םאמאנגען אדער ערװארטעז אזעלכעס
V בעסערס

 אומיאר- באלעבאטי^ער, דער אבער
 קײן ניט דאך איז ״טאג״״ טײאיישעד

 םארװאס טא !קאליהע געבארענער
ראלג צו אויס איהם קומט

 דער נאכטאגצען און לעםעל קוני א פון
 א אונטער פאר׳שטעיען זיך ״פרײהײט׳/

 און אוטפארטײאישקײט םון מאנטעל
 אדבײם צרטטערענדע אנםיהרען העיפעז

 דער דען האט ױגיאנס^ אוגזערע אין
̂ nyr און בעסערע קײן ניט ״טאל׳

>' אויםגאבעז
 אד• גאנצע *די װאס צײט דער אין
 •pjnr א דורך לעבט באװעגוגג בײמער

 םיך װאס צייט דער אין ;יזריזים ליכען
 ױניאן, אונזער אויםבויען צוריק דארםעז

^מרט האבעז קאםוניסםען די װאס  צו
 אונוען• צוגעהז קוסט םארניכטעם, און

 אוםאארםײאחאאך אוגזער םארזארגער,
 גאנצןנן א ״סים ״םאג״, דער םרײנד,

ף ספעציאליסטען סעט נײעם נןן ױי  ע
 ״םריי- דעד ארויס העיםעז װאס לעך,

ד אונזערע דעמאראליזירען צו הײט״  י
 אוג- ארײנצוברצנגעז, טרײען און ניאנס

r א נעםעז, םארמידענע טער ’o־ryo 
 o>jrcr ארבײםער. די םון מוחוח די אין
 םא• װאסערע צוליב — םראנע די זיך

 אריעגזד *טאג״ דער זיד האם טױוען
 אװאג״ שערליכער אזא אין װארפעז
טורע¥

װי< ״טאד דער אז זאגעז, אײניגע
 םון לידערס •אר א טט אירעכענען זיך
 אםאליגע םאר אינטעמע״שאנעל דער

 חנר אז ׳גאר זאגעז אנדערע סכסוכים.
 ״םאר־ םיט׳ז אפדעכעגען זיד װיי ״,״טאג

 איז איעס אז זאגען, לצים ווערטס״!
 װאם און צירקולאציע, ביסעלע א צוליב

 נאר ! פרנסה צוליב איד א ניט טוט
 זא• סיר שטאנדױנקט א םאר װאס םון
 ■לענער איע די קענען סיהעה גיט לעז
 םאר• אט און װערען. דורכנעפיהרט ניט

םען װאס צײט דמר אין װייר װאס:
 אינ־י דער םון לידערם די טרעםען װיל

 קלאוק די גאר מעז טרעםט טערנעישאגעל,
 •לאץ דעם אויף און דרעסםאכער... איז

 ״םאר• דעם טרעםען װיל םעז ײאו
 םאריערם די גאר םען טרעםט װערטס/

 וועגאן און סלוירקס.' גדאסערי די איז
 געלינגט עס אויב איז צירקולאציע, דער

 קאסוניס־ די םון יאר א ארײ^צוכאפען
 חנר םארלירם דאז נא^לעפערם, טמזע

 צװי• לעזער םיעל אזוי מאל זעקס ״טאנ״
 גאג• דער םון טרײד־ױניאניסטעז די שעז
באװעגונג. ארבײטער צער

 צױנים״ א אלס *טאל/ דער אויב און
 טםארק אזוי איז װאס אמאן, טי״פער

 אזױ איז קאםוניזם, איז םארליבט
 אלזנ אונטער םאראינטערעסירט ^טארק

 דורכפױד ארויסצוהעלםען אוכדטטענדען
 עועט םארװאס טא פדאגראם, איהר רעז

 םאסקע א אונטער זיך ער םא^טעלט
 א אונטער אדער קוני־לעםמל, א םון

 אח אוטפארטײאי־טקײם, פון םאנםעל
 צווײערליל אוי^ טאנצען עפעס םארוואם
 אן אנפיחרצן נים םארװאס חתונות?

 סיס- דעם אױוי קאםפײן אגיטאציאנם
 םראנט״ *םאראײניגמעז א םיז טעט

צױגיוםצ אוז קאםוניזם צװישען
 רעדאק• הערר איהר, דענקט װאס

טאר?
מלעכמ• נים נעווען אםשר ס׳װאלט

 אויסגזך צװעס דיזען םאר האב כ
לין, אריגינעלען םארטינעזן א ארבײט  י

 אנגזר נאר זאל •לאן דיזער אויב אוז
 צם אז זיכער, איך ביז װעיעז, נימען
 םאר צוםרידע^טעלענד גמװעז װאלט
 אזױ אבער באזמדער. םראקציע יעדער

 איו ״נמרעכםינקײםי״ אין ילאץ דאם װי
 ײא| דעם איך װצל ̂טPרעגrבא זעהר

י• אײער םיט םארעםענטליכען,  * פרײנו̂י
גומאי. ^וסצנחנן א 1אי צדלױבג^ כער

ינ^4«%ק םאקס
w י י״ז
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w סעאפעטכער, »ער9 מרײםאנ, a r

8 אח» באװעגונג זממרא־דמר ד פארץ אץ קאנגועס
י<קראפאװםקי. פםח פון

 טרײד־ אינטערנא*יאג«?עד דער —
 האט װאט ,1«»רי אין סאנגרעם יאןוני

 ,נראגד זא< גרױסען אין׳ם טםאם:עםונען
 אוי־ ט«ן8 חןם ביז ער׳ןוטען םון יע״,#א

 שטורםישער םך א פאר?אפען יניז נוסט,
 םאראויסזע־ געהענט עס האם םען װי

 ׳עטורם אונערװארםעטער דער העז
o אין אןיםנעבראבען ה*ט n םאםע 

 ביי נ<ײו םאטענט, ױם־טונ׳דינםםען
. קאגגרעם. דעם פון ערעפענוגנ ערר

 ר,*ל, ■ר»כםםו<ער ריזיגער דער
 דעקארירט. םעםם<ױ איז “פא<לע :ראנר

 םאדר רויטע ם^אטערען זײטען אאע £״
 און בצעטער ב<וםען, איבערא< <״,

 טוײ צונויף זיך פוטען איז גרינם.
 חן^ענא־ הונדערטע און געטט, זענטער

 איע םיז באנריםער צעגרער, 25 םוז טען
 באסאנ־ זיך םרעםען עט װעייט־טיילען.

 ערטער, די פון טוער א^טע םרײנר, טע
 םען רענדער, םארטידענע םון םיהרער

 םען זיך, באגו־םיט םען ארום, זיד באפט
 יעדערענם װידערזעהן, םים׳ן זיך םרייט
 1נצחו דער םרײד, םון נ<#נצען אוינען

 םאראײנינוננ אי:טערגאציאנא<ער פוז
 איםיעריאצים־ נאציאנאלען דעם איבער
 זא׳ל דעם אן םי<ט הא«יטא< טישען

 פר^ומטארי־ הייםישער <יבער א םיט
 װארם יעדעד און ׳שטיםונג ױם־םוב שער
 <ופיציע<ע די אויף אוםנעדויוד םיט שוין

זיצונג. ערשםע די אויף — ערעםעגוננ
 יעחנר פ^יננם, םיםיננם רער

 פיואץ. אננעװיזענעם זײן «1אוי זיך זוכט
 געתע־ דעם אויף אוועס זיך זעצם םען

 םאנאג־ אן זין־ הויינט םעז ארט, ריגען
 קאנ־ םאױפידענע די 1אי דערהלייבען

 צו־ נעשינט טען װאס נאנריבםען, גרעם
 שרײב־צ״נ, ערםער, די אויוי נעגריים

 אינ־ דעם און זאכמן, דרוק פאדשידענע
 עיןזעסר דער פון נאריכט טערעסאכטען

 אינטער־ אםםםערדאטער דעם פון טיװ
 םון טעטיגשײם די אינער ׳נאצ'אנא<

 <עצטעז רעם ײט1 ארגאניזאציע דער
 איגטערעםאנטער טאסע א סאגגרעם.

 םיטג?ײ םי<יאן םופצעהן ;םאטעריא^
 ארגאניזא־ טרײד אננע׳פ^אםענע רער,
 םאםע־ ^ענדער, אאע כםעט פון ציעם
 הי^םםטעטיגסײם נתיםע װענען ריאר
 םטרײפ, גענעראל ענג^ישען דעם נעת

 יוין־ אונטעררריהטע די צו הי<וי װעכען
 גרויםע די ווענעז באםבעי, איז שקיואפען

 <»פ*#וט דעם וועהרענר שםיצע נעיד
 נעגען טעםיגס״ט די .irumtr אין

 רײנער דער הויפטזעכיליך און םילחםות,
 פארא״נינועם־טע־ די ווענעז םאטעריאי

 די בםשך עהזעקוטימ דעם פון טיניןייט
יאהר. צװיי <עצטע

 באװײזען רעיצענאםע] די װאס הוים
 םים׳ז באקענעז צו זיר אויבערש^עכליר

 ■רעזידענם דער שוין װערט םאטעריאל,
 זיך באקוםט עס און ׳שטרעננער, נאאה

 םשער־ דער שםייוה״ם. םאםענטאמ א
 אינםערנאציא* אםםטערדאםער פון םאז
 טרײד־ ענגלישער באקאנםער דער נאר,

 אונ* ערעםענם, פוירסעיו, פיהרער, ױניאן
 אויםםערסזאםהייט נרעםטער דער םער
 אר־ וויכםינען דיזען אנװעזענחנ, די פיז

 עהרט און אינטערנאציאנאל, בײטער
 םארשטאר־ די םון אנדענה דעם כל קודם
 די װאם יאדזרען, לעצטע די א*ן בענע

 שטעהענדי־ אױם הערען םארזאםעיטע
 און נערעכטע זײער סאכט ער נערהײם,

 אינער באםערסוננען א־גטעיעסאנטע
 אינ־ םרײז־ױניאז פון צושםאנד דעם

 װירם־ איצטיגע די און טערגאציאנא<
 װירטשאפםיויכע די <אנע. שאםטייכע

 זאנט ;יאהר דרײ ?עצטע די אין לא;ע
 און םארענדערט, מטארק זיך האט ער,

 םיםואציע. ואליםישע די אויך דערם־ט
 ענדערונ־ גרויםע די אוי(י אן ײייזט ער
 פון ילעבעז װירט׳פאםטליכען אין נעו

 פראלעטאריזי־ די י1אוי אריענט, וױיטען
 אפריסע, אזיע, אין םע<סער די םון רונג
 טים זיך, באס^אנט און אויםםראליע, און

 אטםטערדאםער דער וואם י1דעתי רעכט,
 זיך חאט אינטערנאציאנאל טר״ד־ױניאן

 צו און אײראוא םיט אפנענענען צופ־י
 אר־ די טיט באשעפטינט זיך װיינינ

 די איז ארבייםמר די םון נאניזאציעש
 יקניער, אפנע׳פטאנענע אינדוםטריעל

 רײדעגדינ אתאניזירען. » יײ כיי
 נינע, פון רעװאלוציאניזירוננ די װעגע!

 װעט ניגע t» פאראויסנצזאנט, ער האט
 ױרש חנר װערעז םסתסא אן איצט םיז
 1פי דעוואלוציע״ סראנצויזימע די םון

 די נעצוינען חאס נמנ׳פחײם די וועיכער
ת לערע  דער 'אחד. 140 לעצםע די מ

 גרעם־ ׳ךער מים *ו זיר ומנרט סאגנרעם
 אויר־ װצן גאר אויםםערפזאםקײס. טער

ר םע^גיים מ אנד, *ו אי ן חויבם חסי  זי
 אוםצופרידענחײט, נרויםע » םערסען אז

 none םיגוג^ יצרער םים ײאפםם וועלכע
ם רעם תג׳ מן רוי א  באחויא־ nnuMfli פ

IPW ,םיננע^  JWMrn
י4

 איגטעוגאציאגא- דער םון טערװעגציעס
 אומצוםרידעגקײט און בורזעואזיע, לער
 האט ארבײםער, אײראפעאימע די םון

 גע־ פראלעטאריאט רוסלענדער דער
 דעם גענען קאםױ וײן זיגרײך פיהרט

 קעמ־ איטפעריאליזם, אעטערנאציאנאלען
וחןלט. נײער א םאד גלײכצײטיג םענדיג

 צו ביז אז װײטער,’ זאגט פוירסעל
 אז געגלויבט, םיר האכען .1טלחם רער
 הא־ םאציאליזם דער װעט דעםאלט גאר
 אר״ דער װען װערעז, םארװירקליכם נען

 א צאהלרײך, זײן װעם חלאס בײטער
 אנטװיק־ סאפיטאליסטישער דער דאנה
 ערםאלגרײכער א זײן םעגליך װעט לונג

 האי םיד קאפיטאליזם. דעם געגען קאםף
 אויוי האםנונג םיט געקוקט אלעםאל בען

 באװע־ סאציאליסטישער דײפמולאנד׳ם
 טרײד־ױגיאז ענגלימע די אױוי און גונג

 רעװאלוציע רוסימע די באוועגוגג.
 איבערצײגט, אונז פון סך א האט אבער

 דער םאלש. געװען איז האפנוננ דיזע אז
 איז װאס קלאס, ארבײטעד רוסי^ער

 די יאהר 10 יפוין האלט ^װאך, אזױ
 אג־ דאס הענט. זײנע אין םאהן רויטע
 האט םעקסיקא אפגעמטאנענע און רארע

רעגירוננ. ארבײטער אן
 די פארגעסעז צו אפעלירט פוירסעל

 םארביטערונג, פערזעגליכע און סכםוכים
 זיך זאגט און אײניגקײט םאדערט ער

 םראםע־ פאראײניגטען א פאר ארױם
 װעט װאס אינטערנאציאנאל, סיאגעלען

 םאראיײ א צן ׳&רים ערמטער דער זײן
 פא־ און קאאפעראטיװעד דער םון ניגונג

 ״םען באװעגונג. ארבײטער ליטישער
 םאראיײ די פאחעלעפען םעהר ניט טאר

 סלאס, ארבײטער רוסי^ען םיט׳ן ניגונג
 ענעד־ צוםיל םארלירעז רוסעז די איז םיר
 און באקעםפען צו געגענזײטינ זיך גיע
 סײנ״ װאלט רעא<זציע די באזידלען. צו

 װען חוצפה׳דיג, אזוי געװארען ניט מאל
 םיר םאראײניגט, געװען װאלטען מיר

 *סעריחאנער, די און רוסען די ברויכען
 םאדזיצענ־ דער ..“אונז ברויכעז זײ און

 םערסװירדעע זײן םארענדיגט האט דער
 אוםצוםרידענ־ אלגעםײגע אונםער רעדע
 טעהר־ די םון םארװאונדערוגג און הײם
 םיח־ טרײד־ױניאן און דעלעגאטען סטע
T װערטער: פאלגעניע םיט רער K

 אםווײט״ װי געהן צן בארייט בין אלײן
 איך אײניגסייט, ברענקעז צו כדי סטעז

 איצטיגע די זײן צו כמריב בארײט בין
 װעלט־ א צו געהן איז ארגאניזאציע

 זײ ברענגען צו צװעק מיט׳ן קאנגרעס,
 גאנצהײט דער צו באװעגונג ארבײטער

םאכט/ מטארסער און
- האט ערעפענונגם־דעדע דיזע  װי -

vw ארויסגערר — אנגעוױזען אויגען 
 םון אוםצוםרידענהײט גרעסםע די רען
 םארװאונרעדוגג א און דעלענאטען די

 טרײד־ױניאן םאראגטװארטליכע די םצד
 רע־ זײן םיט האט פױרסעל םיהרער.

 װאס פארםרויען דעם טיסברױכט •ע
 עס געגעכען, איחם האבעז קאלעגעז זײנע
 אײנפאלען, געקענט נימט קײנעם האט

 געברויך א מאכען װעט פוירסעל אז
 איהד און טריבונע, תאגגרעס דער םון

 אג• םעדזעגליכע זײנע םאר אויסנוצעז
 גע• איז םארװאוגדערונג די ^יאוגנען.

 קיעער װאס דערםאר גרויס, אזוי װען
 זיין, כדמער זיך געקעט ניט אפילו האט

 םיט־ איבעריגע די און איהם עןrצװי אז
 אם־ םון עהזעקוטיװע דער םון גלידער־

 זײגעז איםערנאציאנאל, סטערדאםער
 אין דעות חלוהי גרויסע אזעלכע םאראן

 םאראײניגונגס־ די ווענען םראנע דעד
 מאסקווער דעם מיט םארהאנדלוגגען

ט דער פראםינםערן. ה פונ ד ג  פון ^ו
 טרײד־ אםסטערדאםער םון ביורא דער

 דיזען װעגעז אינטערנאציאנאל ױניאן
 אין׳ם געזוארען אויסגעדריסט איז ענין

 קאג־ איצםיגען צום תעפארט געדדוקטע?
 איז רעפארט דאזיגען #ין׳ם נדצס.

 דער געװארען באהאגךעלמ אויםפירליך
 םאראײניגונגס־ די םון געגענשטאנד

 אםסטערדאם צווישען פארהאנדלונגעז
 אפגעדרוקט זײנען עס םאםסװע. און

 בײדע צװימען בריעוי אלע געװארען
 פארחאנד־ רײכער א אויך װי צדדים,

 םון גרוגד דעם אויף לונגבדטאטעריאל•
 בא־ דער באװײוט דאקוםענםען דיזע
 אײנ• די אז דײטליה און מלאר ריכט
 ארביײ דעם נזnיrםאבאטאז װאס ציגע
 דײ ניסמען. תאט די זײנמז פרידען טמר
 א*;םעתעשריגען אויך איז באריכם ?ער
 האט, ווער פוירסעל. פרעזידענט פון

 םיז אזא פאראויםזעהען ט»ענט אלזא,
 אױםער קאנגרעס^י דעם אױוי םארפאל

 געװמ״ איבערראמומ די אױך איז חנם
 איז פוירסמל וױיל דערפאר, גרױס זען

 די םיט געװארען געזידעלט לעצסצנס
 סאםוניסטען. די סצד ווערטער ןאיגםטע

 םטרײס געגעראל אין מטעלוננ זײן צוליב
 קאםוניס• די םח ער איז עעלאגד אין
 געווארען בא^םפט םאג־םעגליך םען

 ^אפימאליסםיאמר ,פארחנסצג/
איז •ייאור״*, י/

 . סאםוניס״ םנן װערטער p:nyr אלמ םיט
ווערםער״בוך. עןrטי

 ארױסטרעטונג פוירסער׳ס אםת,
 געװען ניט טאהע איז סאגגרעס אויפ׳ן

 וױ אזױ פוגקט לינתײט, פון סיטן א
 םרי־ זײנע זײנען צו צוױיפלען קאן טעז

 גע- רוסראנד צו םימפאטיעס העדדיגע
 אריענ״ ראדיקאלער םון רעזולטאט א װען

 פוירסעל׳ס געגעגטײל, אױ טירוגג.
 צו נארגיט האט רוסלאגד צו ^טעלונג

 דער :יט איז עס ראדיסאליזם. םיט טאן
 אינטערנא־ אויםריכטיגען םון םאטיװ

 םון געקלוגכעז האט װאם ציאנאליזם,
 דער אין טאן ראדיקאלען פוידםעל׳ס

 רוסי^ע די םיט פראגע פאראײניגונגס
 נא־ דער גראד איז עס טרײד־ױניאנס.

 דער פאל, דיזעז אין םאטיװ, ציאגאלער
 װעל״ אויף םאטװו, נאציאנאלער עגגלי׳פ

 און געמטיצט זיך האט פוירסעל כען
 זעלבער דער איז דאס ס^עסולירט.

 עס װאם םאטױו, פרא־באלמעװיסטימער
 די אין באראהס, אלערלײ די האבען

 דוסי׳פע אז גלויבט, מען װאו לענדער
 םאר־ עקאנאסי^ער א איז םיםפאטיעם

 איג־ נאציאגאלע געגעבעגע די םאר םײל
 דען חאן װי װײל האנדעל. און דוסטריע

 פרי־ אין גלויבען פוירםעל וױ םעדמ א
 ״פראפאינ־ םים׳ן דענס־ם<ןגליכק״ט<וז

 עס װעלכעז אין םאסקװע, םון םערך
 אלער־ אויסגעארבײט טאג־טעגליך װערן

 צוברעכען און רואיגידען צו פלענער ליי
באװעגוננעז^ טרײד־ױניאן לאסאלע די

 מא־ די געצזואונגען האט רעדע דיזע
 עקזעסוטיװ דער םון םיטגלידער יאריטעט

 טרײד־ױניאן אםסטערדאמער דעם םון
 ערסלע־ אן אםצוגעבען אינטערנאציאנאל

 םאראנט־ ניט איז אפיס דער אז רונג,
 פערזענליכע פוירםעל׳ס םאד װארטליך

ru n. אויםגענױ איז ערקלערונג דיזע 
 צוםרידענהײט גרויס םיט געװארען םען
 זעד»ר אבער איז עס דעלעגאטען. י1 פון

 נאכדעם גלײך דאס כאראסטעריסטיש,
 םראנצוײ די םון םיהרער דער זשוא, װי

 דא־ די געמאכט האט םינדי^אטען, זישע
 עקזע־ םון נאמען אין ערקלערונג זיגע

 דעלעגאט, אײנציגער דער איז סוטױו,
 דיזער געגעז פראטעסטידט האט װאס

 ענגלעגדעד, א גראד געװעז ערסלערומ,
 זיך בײ באװעגונג ארבײטער װעםענם

 קאנסערװא־ די גראד איז דערהײם איז
 אז באװײזם, אלזא, דאם, טעוסטע.

 מעה־ םיעל איז טpטאנדפונr פוירסעל׳ם
 אן װי ע?אנאםימ־נאציאנאלער אן רער

 פראלעטארימ־אינטערנאציאגאלער. אםת
 די בא?וםען האט לערונגpער ?מוא׳ס

iD די בעת צױפטימוננ אלגעםײנע i^ r- 
w דער מנין. דיזען איבער דעבאטע 

 געװא־ באהערשט איז ?אנגרעס גאנצער
 םאדאיײ די און דים?וםיע דיזער םון רען

 צענ״ דעם געבילדעט האט גיגומם־םראגע
 גרעס־ צום פארהאנדלונגען. די םון טער
 ארויםל עגין דיזער האט באדױערען טעז

 פ^רזענלי־ אוטגעװינשםע זעהר גערוםעז
 .צו געםיחרם האבען װאס סכסוכים, כע

 סעפיע־ צוױי די םון רעזיגנאציע דער
 ברידער די ע?זע?וטיװע, דעד םון טאחגז

 םון בראון און האלאגד םון איחןגעסט
 רע־ זײן םחםת איז פוירםעל עמלאנד.

 געװארען *אויםגעוױילט םעהר גיט דע
 איז ארט זײן אױןי און טמערםאן, אלם

 .DP'n ענגלענדער דער געװארן געװעהלט
 געהאט אויך אבער האט ?אנגרעס דער

 םפעציעל םאמענטעז, ױם־טוב׳דיגע אמת
 םאר־ פון געװארען באנריםט איז ער װען

y jjn 'r םון — םארםרעטער ארבײטער 
P'Dpyo^ אלבערט םון ׳אמערי?א זיד 

 דעם אדלער, םרידריך םון איז טאםא
 ארביײ םאציאליסטי׳מעז םון סע?רעטער

 בא־ איז װעלכער אינטערנאציאנאל, טער ו
 םון שטורם א םים געװארעז געגענט

 האט קאנגרעס דער אפלאדיסםענטען.
 םון רעזאלוציע א אנגענוםען אויך
 אינטענסײ א םאר (םראנ?רײך) זשוא
 םאר• האט און םלחםה, געגען תאםוי ווען

 גענע־ א םון פרא?לאםירונג די לאנגט
 אויסברוך, םלחםה בײ סטרײ? ראל
 םױ רעגירוגנען די צװישעז סלטוכים אלע
 גענענזײטיגע דורך װערען געלײזט זען

 םון מיטהילף דער םיט םארמטענדיגונג
ליג. םעל?ער די

 גע־ אנגענומען איז עס װי נאכדעם
 ענערגישען אז צו רעזאלוציע א װארען
ען םאר׳ן ?אםף ג די ה׳ ע  ארבײטס־ ^
 םארםליכ־ װאס רע^אלוציע א און טאג,
 אר־ צו ארגאניזאציעס לענדער די טעט

 דער װען א?ציעס, חילםט נאניזירעז
 עס װעט אינטערנאציאגאל םרײד־ױניאן
 אן געװארעז אנגענוםעז איז םארלאגגען,

םעער ס, אײ^טי ^ א  םאדערט װאס ב
װאנזעטי. און סאסא אםנעסטירעז צו

 האט פוירסעל ברודער םיט פאל דער
 דיכר די אז באוױזען גאכאמאל בלויז

 װאס אינטערנאציאנאלעז, די פון ציפלין
 סאציאליסטײ רrf צו נאהענט שטעזזען

 צו אביסעל איז װעלט־אנשױאונג שעד
 נופא אינטערנאציאנאליזם דער אז לױז,
 װײט נאך וױר?ליכ?ײט, דער אין איו
 ארבײ־ די םון בײגער די אין ארײן ניט
 לענדעד. ם;ןרשידענע םון םיהרער טער
 געװא־ באװיזען אם?לארםטעז איז דאם
 םיט דעלעגאציע, ענגלישער דער פון חנן

 ווע־ דעבאטע דער אין האלמונג איהר
םאסחװער דעם םיט פווראײגיגונג גען

האל• עחנליכמ אן

 זײ ארזיסגעוױזען אױך האבעז טונג
 אינ״ לעצטען אויפ׳ן דעלעגאטען עגגלישע

 ?אג״ סאציאליסטישען טערנאציאגאלען
 זיך האט עס װען מארסייל, אין גדעס

 בנוגע רעזאלוציע די װעגען ;עהאנתלט
 צום ארבײטס״טאג. אכט־שטונדיגען דעש

 םאםענ״ די זײגען נאדױערעז גרעסטען
 אפםטאל איגטערעסעז ?לאסען טאגע
 קלאסעכ״ איגטערנאציאנאלע דאס גובר

 װעלכען םאקט א איז דאש באװאוסטזײן.
 נאך װער װײל אנערקענען, םוזען םיר
 סא• און ארבײטער ראדי?אלע װי אחי

 אגער?ענען צו טחויב זײנען ציאליסטען
 עסאגאםי• די שון צװאנגס־געבאט דעםי
 דערםון מאכען אבער באדינגונגען. שע

 םען טאר טוגענד רעװאלוציאנערע א
 פאר־ די זיעען הײנט גיט. אופן בשום

 ענגלײ דער אז אזוי, גראד העלטנישען
 — ליגט אינטעדעס :אציאנאלער שער
 דע״ עגגלישע די םון םײנונג דער לויט

 א םון ליניע דער אויף — לעגאטעז
 באלשע״ די לגבי פאליטי? גוטםוטיגער

 אבער ;רוסלאגד אין רעגירוגג וױסטישע
 נאציאנאל• זעלבעד דער קאן םארגען

 אויןי ליגען אינטערעס עשאנאמישער
 צו פאליםיה םילדער א פון ליניע דער
 גע־ דער איטאליען. פאשיסםישער דער

 אינטערגאציאנאליזם אםת׳ען פוז דאנה
 פרא״ גרינטליך און לאנג עדשט נאך םוז

 סיה״ די םון סך א װערען. םאגאנדירט
 געװאוינען ערשט זיך םוזעז גוםא רער

 איג״ עסאנאמישען דעם באטראכטעז צו
 שםאנד• פון לאנד זײער םון טערעס
 ?לאסענ־ אינטערנאציאגאלעז םון םונקט
 נאציאנא־ ענגער דער םון ניט און סאמף,

באזע. לער
 אבעיר איז באדױערעז גרעסטען צום

 װײ גרויםער א םאראגעז גוםא אונז בײ
 פראח־ און טעאריע צװי׳פעז דערשפרוך

 אלע מיר זײגען טעאריע דער אין טי?.
 אינטערנאציאגאליס־ אויםגעצייבענטע

 איגטעײ יעדע באהאנדלען םיר און טען,
 םראלעטא־ א םון עדשײגוגג נאציאנאלע

 עס װעז אבער שםאנדםונקט, רישעז
 און הויט אײ;ענע אונזעדע צו הוםט

 װענעז זיך האנדעלט עס װען בײנער,
 םון עטװאס װעגען לאגד, אײגענעם דעם
 אפ־ םאס געװיםער א אין איז עס װאם

 דעם םון בען0ל עקאנאםישע דאם הענגיג
 פראלעטאריאט, ־ לאנדעס געגעבעגעם

 און ברילען, אנדערע דורך םען קו?ט
 ךער םון טא?ע פראגען באטראכט םעז

 אםת׳ער א באזע. נאציאנאלער ענגער
 אינטערגאציאנאליזם פראלעטאדישעד

 םריד־ די און פרידען דער דאס נלויבט
 בילדען באדעגוננען ע?אנאםישע ליכע

 געלעגעגחײט געזונמסטע און בעסטע די
 ענטוױ?־ ע?אנאםישער נארמאלער א צו

 פרי־ דער אז און לאנד, יעדען םון לונג
 אר״ דעם גלײכצײםיג אויך זיכערט דען

 י1אוי עסזיסטענץ רוהיגסטע די בײטער
 אין טענליר איבערהױפט איז עם װיםיל

 די געזעלשאסט. סא&יטאליסטישער דער
 אינ״ נאציאנאלער דער פון ענטװיחלונג

 צװײטען א םון חשבון אוים׳ן דוסטרי
 וועל״ םון סלזזםות, צו םיהרען מוז פאל?

 שטענדיג םוז ?לאס ארבײטער דער כע
 םון ארבײטער דער לײדט אםאל ליידען,
 דער ליידעט םאל אנדערש אן און דיזער

 נאציע, אנאנדער םון פדאלעטאריאט
 ארבײטער די עס זײנען אלעסאל אבער
 םאר- די םון םײנטטען צו לײדעז װאס

םלחםות. שידענע
אינטערע״ די אלזא, באטראכטעז, צו

 איז באזע נאציאנאלער ענגער א פון םען
 שטאנדםונקט פרא?טישען םון אםילו
 געהען אבער םיהרער די םאלש. זעהר

 װידער־ לײכטסטען םון װעג אוים׳ן
 אטשנעלסטעז רצאגירען זײ שטאנד;

 עסט װאס טאג, םון םאמענט דעם אויןי
 און אינהאלט םיםען דעם אויף אסםםאל

 צו?ונפט• פראלעטארישער דעד פון אםת
 םארשטעהן, דאס זאלעז םאסעז די אז

 ערצויגען דערצו געהעריג װי זײ םוזעז
 אין אױםנאבע די איז דאס װערען.

 אינטערנא־ דער אויף םאמענט איצטיגען
 הא־ לאםיר ליניע. ארבײטער ציאנאלער

 באשליםע און באראטוננען די אז פען,
 אינטעמאציאגאלען פאריזעד אויפ׳ן

 דיזער אין האבעז האנגדעם טרײד*ױגיאז
 די אז און אויפנעטאן, עטװאס היגזיכט
 אױם׳ן געשעהענישעז םון לעהרען

 די באאײגםלוסען װעלעז נוםא סאנגרעס
 וועגען מראכטען צו גײםטער םיהרענדע

 װעיכער אהן דיסציפלין, געהעריגער א
 הען ארגאניזאציע ארבײטער שום קײן
וױרקונג. פרא?טישע הײן האבען ניט

 אפ שטעלט רעפארטער דער
סײלסטאן דעם

 אם גליזכעשו ̂יגארעש װעלכען —
? בעםנזעז
סײלםםאן. דער ע:ש£ערם — םױראד, —
̂רשער.1רע דער פרעגם — ? װארום —
ליב סײלסלײט אלע װי װײל דערפאר, —

 א װוונען ביז װ*רטען און זיצען צו ניט איך
 פון פלעג ייך »ויף. סיך נעםמ קאסטימער א

ביו — קלעםעגיע גרויס אם*ל דעם
̂ב איך װאגען  א אזוי ווי אויסגעפונען ח

בארוחיגפ pn אײן םיגארעם םױרמד
̂ען. א  9 סמוק און זיץ איך אז איצם, םעג

̂םער א אויף װארט און \אד1םו  ®ר• ?וןספז
plw ג*ר שוין איז ציי• די און ם׳גי םיר 
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ר ע ז נ ו ן א א י נ ו ! י ט ב ע ל

 ארױםחעלפער ,פארוױאנעט; איהרע םיט פאכריק, ליגען קאםוניםטישע די
 ■אר לעצטע די פאר ױינעו ,שלום־סמכער״, האלב־קאםוניסטישע די צװישען
 אין חעצע־קלאננען פארשפרײטען טיט במשעפטיגט שטארק געװען װאכען
 ניט״, פונקציאגירט ױניאן ״די צונראכעך, איז יוניאן ״די אז פרעםע, זײער

 ניגוז גײער דיזער או• זיך, פארשטעהט עס פארלארעך. איז אז.אלעם און
 ;שםאטע נײער א אין געשלייערט יענטע קאםוניםטישע אלטע זעלמן די איז

 ענטםוטיגעז צו קאםיםארען פאריאנםע די פון פארזוך אלםער זעלכער דער
 זעלבעו דער איז עס ;םיטנלידער אונזערע פון גײםט דעם צונרעכען צו און

 םיט פארפוצט שלאננ קאםוניסטישע אלטע די כלי, נײער א אין םם אלטער
םלעקעז- נײע

 אונזער אויח און ארכײטער אונזערע אויף אטאקע ניפםיגע נײע דיזע
 קאםוניםטישע פריהערדיגע אלע זוי פונקט דורכפאלען נאטירליך זועט ־יוגיאן

 דורכגעפאלען. זײנען ױניאן אונזער אויף אטאקעם האלב־קאםוניםטישע און
 פון אױסנעקנאטען איז זי וױיל דערפאר געליננען ניט װעם אטאקע דיזע

 דער אין קאםעראדעז “״שלום־ליבענדע זײערע און קאםוניםטען די ליגען.
פיל אזױ פאכריצירען זיך טעגען צײטונג טעםעני־בורזשואזע אידישער
ײ וויפיל כלבולים און ליגענס רכילות  ךועלען ליגעגס דיזע מיט אבער װילען, ז

ײ  דיזע צוכרעכען. דט טיטגלידער אונזערע פון גײםם אױםגעװאכמען דעם ז
וױיל דערפאר אנדערען נאכ׳ן אײנער זײפענבלאזען װי פלאצען װעלען ליגענם

אינדוםטריע. אונזער פון לעכען אץ מןזים קײן און גרוגד קײן ניט חאבען «ײ
 דורכ• א מיט געטאכט קלאר זיגםאן *רעױדענט האט פונקט דיזען אם

 אין װאר לעצםע םיםינג שאפ־םשערםאן דעם אױןז שארפקײם דרינגענדער
 א נאךי אװאציע. באנײםטערטער א פון שטורם א אונטער האל, ארליננטאן

 אינדוסטריע קלאוק דער אין צושטאנדען די פון אנאליז זאכליכען און קאלםען
:פןךנם װי לאנע די רעזוםירט זיגטאן פרעזידענם ח»ם םפעציעל״

ױכער־ דער פאר חאבען צו םורא םעחר איצט גרונד קײן ניםא איז עם
אינדוםטריע. דרעס און קלאוק דער אץ עקזיםטענץ ױניאנ׳ם דער פון קײט

 דער פון ערהאלונג די געטאכט נאםירליר, האם, אנשיקעניש קאםוניםטישע די
 שװערער פיל סםרײס פארלארענעם פאר־א־יאהריגען דעם נאך ארגאגיזאציע

ארגאניזא־ די דאר זײגען דעם, אױן) אכםעגדיג גיט װעח. נרעסערער םים און
 זיד, צו געסוטען יארק בױ אין דרעםםאכער אץ קלאוקםאכער די פון ציעס

 םערקװירדיגער םיט אינטערנעשאנעל, דער פח פיחרערשאםט דער אונםער
 א צו נם א וױ קלינגט װאם פאקט, חיסטארישער דיזער אט שנעלקײם.

 טים כאקאגם נאחענט זײנען װאם אונז, פאר אכער, איז,. םענשען, זײםיגען
 םיטגלידער אונזערע װאם טרײהײט אםח׳ר דער און געפיהלען אםת׳ע די

איבערראשוננ. קײן גארנים ױניאן, זייער פ«ר באזיצען
 סלאוקטאכער טויזענטער צענדליגער אז וױיםט, אינדוםטריע נאנצע די

 ױגיאן אונםער שעפער ױניאן אץ יארק נױ אין טאג צו הײנט אר^ײםעז
אינדוםט״ הלאוס דער פון טעחרחײט נרעסטע די אז װײםען םיר כאדינגוננען.

 םים פארנעםם ארגאגיזאציע אונזער אז און ױניאניױרט הײנם שױן איז ריע
 אונםער זײ שםעלט אץ שעפער ניט־ױניאן טעחר און טעהר אלץ םאג יעדען
קאםוניסטדן, די פת םאנאטאזש דעם אויף אכםענדיג נים קאנםראל, ױניאן

 אױסשליסליך איצט זיינען קאםוניםטען די װאם דעם, אױף אכטענדיג ניט און
 אפענער אן אלס און אײדזשענםי םטרײק־ברעכערישע א אלם באשעפטיגט

םקעב־באלעבאמים. די פון שותף
* * *

 לעצטעז שריט פעסםען און םוטיגען איחר יםיט האט אינםעתעשאנאל די
 דרעם• די פאר און קלאוקטאכער די פאר יוניאן די געראטעװעט דעצעםבער

אונטער• און םקעכישע זייער̂י םיט קאםיםארען קאםוניםםישע די און םאכער.
 די װאם כלי ױגיאן צובראכענער דער פון גום. גאני{ עס װײםען חברים וועלם

 די חאט םטרײס, אוטנליקליכען דעם נאך פארלאזען חאבען קאםוגיםםען
 א כאשאפדן צו באװיזען יאהר חאלב איץ פון םארלויף אץ אינטערנעשאגאל

 פון רעםפעקם דעם שױן פארדינט װאם ארגא^יזאציע קעםפענדע לעכעדיגע,
 וועלכער פאר אץ אינדוםטריע, חןר אין כאלעכאטים קלאם בעםערען דעם
 סלאוסםאכער די טורא. כאםת שױן האם עלעםענט סקעב םװעטערישער דער
 םעטינע פאראנםװארטליכע, א האכען זײ אז װײםען, דרעםםאמןר די און

 נים איו װאס ױניאן א האכען זײ אז וױיםען, זײ שעאער. די אץ יתיאן
 איז ־וואס ױניאן א ;קליקע פאליטישער א פון ױעסם־יאקעם איז פאררוקם

 אז גאר פאליםישענס קאםוניםםישע פון חענם די אין שפילציע ז< םעחז* נים
 עתסם זיך פארגעםט װאם ארגאגיזאציע, ארכײםער מירקזאםע עחרליכע,

 ארכײטער די פוו כאדערפנישען און נויםען םאג־םעגליכע אימפאכע, די מים
דרעם־שעפער. און קלאוק די אק

 שטיס עקעלהאפטע אלע די אױף אנטענדיג ניט אז אױן, וױיםען זײ און
 יתיאן זייעד װעט גאםעס, םעקב די חכרים, זײערע םץ און קאםוניםטען די טון

 שױן װײםם נ$לט1 גאנצע די אוםפארלעצט. און אוםכארירט פארבלײבען
 איו ױניאן קלאוקםאכער דער אויף אנפאל קאםוניםםישער דער אז איצט,
 ױניאד r• איאסםאל הױיט דער פאםטער, םר. וױ אזױ — טיאםקא, א נעװען

 כײ צונעגעכען װאך לעצםע אליין שױן האם קאםוניסטען, צווי.שען גרעבערײ
 זיעע אננעזאנט חאם ער ײען יארק, נינ איז קאנײענשאן «ארטײ• זײעד

 ״וואס זאלען זיי אז װיל, אינםערגאציאנאל םאםקווער דער m נאכפאלגער,
dm זיץ אוגםער אםעריקא פון אינתםםריען׳ שנעלםםען,פארנעםעז,שליםעל 

די אויך, און ,“קאנטראל  אױפמערסזאםקײם צופיל שענקען קאםוניםטען אז.
מריידם״. נאדעל די אץ ארבײטעד אידישע די צו

* * *

 אנטוישם אזױ איז פאםטער םר. װארום פארשטעחן נריגג קענען םיר
 נאדעל די אץ טעםיגקײט קאםוניםטישער דער טון רעזולםאט דעם ■םים

 אפנעשוואכם נראד, געוױסען א ביז האנען, וײ װאס דעם אויםער םרײדם.
cpw איז ױניאנם טרייד נאדעל די טון איעינע טון נוצליכקײם די ציים א 

 אעםעתאציאנאל, םאסקווער פץ שםאנדיונקם דעם פון רעזולטאם, דער <
 אםעריקימער דיזע אט טארםשרים א ■אר װאם און םןמערער. א זמחר
^ m m  m tP P W m ]אןן אינדוסמריעז 'שליטעלי די אי

שוץ קען זעחן סע^

 גיפ ער וואו פאםמער, םר. ®ת רעדע זעלנער דער אין שטעלע א גאן סון
 אוימא• אוז ראכער דער אץ געװארען ״געשיקט ?ײנען אגעגטען זײנע או ,1*

אויס• חאנען זײ נאר ארכײט, ארגאניזאציאנס טאן צו איגדוסטריע מאניל
 אםעריקאנער, וײגען ארכײטער יענע *ון סעחרחײט גמןסטע די אז געפונען,

אױפטאןד גארגיט זײ סיט קענען די אז און
 ארגאני• ■שוט׳ע אױפצוטאן געקוטען איז עס ווען װערטער, אנדערע אין
 קאםודסטעז די חאכען ארכײטער, ניט*ארגאניזירםע צוױש;ץ ארבײט זאציאנס
 נאר קענען זיי געשםאק. זײער גאך גארניט ארנײט אן איז עס אז געפונען,

 און טרײדס נאדעל די װי טרײדס ארגאדױרטע אועלכע אין ארײנדרינגען
 ארויםנעשםיסען סוף כל סוף און רואינע, א און חורהן א דארטען אנםאכען

 זײ װארום גוט גאנץ דעריכער, פארשטעחען םיר אױף. דארטעו פון װדרען
 זײנע עצח אן איצט גיט פאסטער טר. װארום און טרעװאגע א איצט קלאיען

 װײנינעך װאם שענקען צוקונפט דער אין זאל םען אז ליגערם/ ״עדױקײשאנאל
טריידס״. נאדעל די אין ארכײטער ״אידישע די צו אױפםערקזאםקײט

* * *
 פאס• טאלנען װעלען קאטוניסםען די צי דעם, פרן אוטאפחענגיג אנער

 קאםוניםםען די םיט שוין ױינען ארגײטער אונזערע — ניט צי ^צח, טער׳ס
 זײ ;זיר בראטען און שויםען םעגען קאםוגיםטען די פארטיג. און פיקס

 יאוש־סם גיפטיגען םיט שפריצען און ליגענס, און כלבולים טיט נרױזען טעגעז
 אינדוםםריע דרעס און קלאוק דער אין ױניאן אונזער — זײטען אלע אין

 אונזערע טון קאםןז טאג״טענליכען דעם קעםפט און וױדער חײנט לענט
 די זעחן צו םיר האפען פאראיבער, װעט םיזאן דיזער א״דער ארכייטער.
 אץ םרײד קלאוק אין שעפער נים־ױדאן פארכליבענע די פון םעחרםטע

 ױניאן דער טון קאנטראל דעם אוגטער אזועקגעשםעלט עגטװעדער יאר־, נױ
 אין און פעסם. חעטליכע א אלם םארקעט פון איגגאנצען פארטריכען אדער

 זיץ וועם ױניאן די או םיר, חאפען )צװײ אדער םיזאן א נאן־ פארלױןז-פון
 םקעכ• לעצםע זײערע פון סװעטערם די פאריאגען צו גאנצען אין איטשטאנד

 חונדערט״ א אינדוםםריע קלאוק די םאכןןן אםאל װידער און םרײד אין לעכער
 האבען קאםוניםטען די אײדער געװען איז זי װי אינדוסטריע, ױניאן פראצענט

פארכאפען. צו איהר פארטאסטען זיך

, א װ א ר ן ב א ט ם א ן ב ו ! א א ג א ק י ש

••11
 נייעס די װערט םונטערער אלץ פרײליכער, אלץ פארגעהט, טאג א װאס

באסטא[. פון און שיקאגא פון קריגען םיר אס
כייחן דיזע טון באריכטען די ױינען צוריק װאנעז עטליכע םיט נלױו

נ^םנלי די יליך. כייחן אץ ױניאן דער פון כ^טגלידערפרײ פץ װײט נעװען שטעדט
 דער פץ נעװארען םארכאפט שטארק זײנען געזאנט, אונז םען חאט שטעדט,

 נעװארען צובראכען זײנען ארנאניזאציעס די ;גיפט־כװאליע קאםוגיםטישער
 שםעחט חןרצעחלם. אונז םען חאט אינטערנעשאנאל, די שםיקלאך; אױף
 אױנ אויטגאכע, לאננער אץ שװערער אוםנעחויערער אן םיט וניס אל יגים

אױסצוכעסערעז• שםעדם כײדע אין לאגע די פארנעטען זיך זאל ױ
 שװארצע דיזע פון אפגעשראקען גיט אבער זיך האם אינטעתעשאנאל די
 פארחןםערישען דעם נענען קאםןז דעם אויפנענוםען גלײך חאט און נכיאות

כאסטאן. אין און שיקאנא אין עלעםענם
 שםעדם כײדע די אץ לאגע די געפונען םאקע האט אינטערנעשאנאל די

 ױינען שיקאנא אץ װײל באםטאן, אין װי ערגןןר שיקאגא אין שלעכם, זעחר
 און צײט לאננער א פאר ױניאן דער פון קאנטדאל אין נעװען קאםוגיסטען די

 פארםיי. זייעד פון צװעקען און נוצען די פאר עקספלואטירט כסדר עם ך.אגען
 די צו דירעקם י אפעלירם אינםערנעשאנאל די האט שטעדם בײדע אין

 ירינ• די דאגעגען אדער דאפיר שםעלען אפען זיך זאלען זײ אז ארבײטער,
 אץ י כאװענוננ. ױניאן טרײד אטעריקאנער דער פץ ■אליםים די און צייעז

 אײעק־ לאיאל און םרײ ארבײטער אונזערע זיך האנען שטעדט כײדע אין
 פארטריבען חאבען און אינטןלרנעשאנאל דער פץ זײט דער אןי,ז געשטעלמ

ארגאניזאציע. זייער פון ױניאן דער פץ שוגאים די
* * *•

 געשיכםןן נײע גאנץ א פאר װאם באריכט, אנדערען גאגץ א פאר װאם
 באשריי־ דער אין איצט דאס טיר באקוםען באםטאן אין צושטענדע די זועגען

 ניי• כאסםאנער דעם םון איגסטאלײשאן םערקוױרדיגער דער פון בונג
— !װאך לעצטע באארד דזשאינט ערװעחלםען

 לאקאלען שעפער, פון צוגעשיקט בלוםען, אץ שװיםט ילאםפארםע די
 כאגײסםערםער א םיט אנגעפאקט איז האל דער םעםכערם. אײנצעלנע און

 געשפאנםקײט םיט זײנען אױנען אלע און םיטגלידער, ױניאן פון טאשע
 און חאלפערין װײם־פרעזידענטען װעלכער פון סטײדזש דער צו געווענדעם

 איבערצייגענדער און װאריםער א אץ פארזאםעלםע, די ערקלערען ריחבערג
 גאנצען דעם דורכגעםאבט, קאםף דעם אליץ חאבען װאם טענשען פון שפראך

 נענען קאםף פארטײדיגונגס ױניאנ׳ס דער פון געשיכםע דער פח חינטערגרונד
 טאר װאס ױניאן. די רעטען צו קאםף דעם אטאקעם, קאםוניםנױשע די
 באנריסען עם געשרײען ױכל א פאר װאם אפלאדיםםענםען, ®ח שטורם א

 דעמאנ־ א םאר װאס םאכען! ^דנער די װאם פונקט זאכליכןןן יעדען
 װאו באםםאז, אי,ן םיטינג דיזער איז אינטערנעשאנעל דער פאר סםראציע

 און םחלוקות פון געחערם נאר טען חאם צרריק ציים קורצער א כױט בלוי?
!םיסנלידער אונזערע פוץ רייהען די אין קאםף כתדער

 חאט און אױג יעחןן אין געלױכטען האם לאיאליםעט פון נײםט דיזער
 חאנען עם װאם טעלעגראםעם צאלרײכע די פון װארט יעדען אין געקלוננען
 אוועגט, נאנצען פון פארלױןז אץ םיםיננ צום ארײנקוםען איץ אין געחאלםען

 חילן» און טרייחײט צונעזאגט חאכען שעפער די פון ארכײטער די װעלכע אין
 אלגעמימעם דעם געגען אינםערנעשאנעל, דער םוםמר״ארגאניזאציע, זייער צו

 פון צוברעכער און צושטערער די און דרױסען, פץ באלעכאםים די שונא,
אמוױידג

• * *
’ ף שיקאגא אץ זיו הערם װאם און

 די אז עם, שײגם אונזערען, םארקעט גרעסםען צוױיםען דעם אץ דארם,
 פעםט אזוי געװען איז געדענקם חאכען םאגבע װאם חײזעל, קאטוניסםישע

^ אונזער אין איעגעפונדעוועם שטארק אח  “־־ ־ נעווארען צופאלען איז םרי
®ארכליבעז., ניט זכר קיץ כםעם איחר פץ אפילו איז עם אז אזױ ■יצלאך,
 לאקאלען אונזערע אלע טץ באשטעחט װאם כאארד, דזשאינט נײער דער

חײטידע די אוץ ארכײםען דארף יוניאן טרייד א וױ פתקציאנירט שיקאגי^ אץ
.....כאנ צו חזבט דאס ניט אפילו איצט ׳האבען קאםיסארען שארװאנעלםע

 נאםען אלטען דעם םים אדער “,אינטערנעשאנעל נאםען חןם םים זיר
 אג<ןנ__ קאםוגיםטישע די ביזנעס. ■ארםײ פאר יתיאנס שיקאגא׳ער אוגזערע

 װען«ײ און טעםיגהײם״ זייער.ױגיאן פאר נארע א דיגנען נים אפילז קאנען
 1אי קאתערם םמרים די אױן» זיך כאוױזען גים צײם צו ציים «ן וואלמעז

 געקענט םעז װאלם סטעטפס, םים פעדלעז צו דיםםריקט דרעס און קלאוק
םאסקווע. קיץ איםיגרירט אלע חאבעז זײ א« דענקעז,
 שיקאנסטאג• איז שעפער גרעםטע די א• האלםען זײט, אנדער דער «ון
צזם אוז אינםעתעשאנאל דער צו םרײחײם יױוערעז אץ םיטיננעז טעגליך
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 געטראכט איך תאג אלץ דעם םון
 װי־ װען דעי, לײנאר םאגםאנ, לעצטען

 אטע־ דער םון ■רעזידענט נרין, <י«ם
IVPH אין האט ליינאר, אוי פעדעדיישאן 

 יארפער נױ גרופע » פון נאגלײטונג דער
 ?ראנץ • א געלײגט טרײד־ױגיאניסטען

 בעג־ פון סאנוסענט דעס אויף בלוטען
 דארטען האב איך םרענפגין. דזשאטין

צדיפים... עט־־כע באנענעגט
!a i׳t. « • • •

 רע־ דער פון פאטערס די צװישע;
 םון באײענונג ארבייטער די ■האט •ובליפ

 איבער עטליכע, אויםגעפליבען אםערי?ע
 םפעציע־ א גאר םיט דײדען צו ײעסען

 די ,םאדעהװננ. באזונדערער » נאר לי׳נר,
 טראנען צו זוכם באווענונג ארנײטער

 ארײן חװית ײ״טע די אין נעםען זײערע
 םון אײנער םאהן. אייגענער אן אױף

 םרע;?לין, בענדזשאםין איז עטליכע די
 גאר אין העיד » נעװעז איז וועלכער

 אבער רעװאלוציע. דער םון אפטען םילע
 ארבײ־ די זוכם דעם צוליב דופא ניט
 דעם צו טוליענען צו זיך נאװענוגג טער

 בענדזשאםין םון אנדענפ היסטארישען
 נאװעגוננ ארבייטער די םרענ?לין.
 אן געװען איז ער אז אונטער, שםרייכט

 װען ■רינטער... א נעװען ארבײםער,
 םאר• די אדרעםי־ם האט גרין װיליאם

 יע־ ער האט טאגוםענט ארום זאםעלטע
 «ז ארויםנעזאנט האט ער מען מאל דעם

 א געװען איז םרענפלין בענדזשאטין
 אוים־ דעם באטאנט שארו* ■רינטער,

 “״*וינטער װארט דאס האט ער דרופ.
 דורבנע־ שנעל איז ער אױסנעצױנעז.

 רעװאלוציע, דער פוז אקטען די נאנגען
 נע־ האט םרענ?לין בענדזשאםין װעלנע
 װירער איז און העלרעךראלע, « שפילט

 ער «ז פאטט, צום צונעקוםען ײידער און
ר. א געװען איז ע ט נ רי  חערענדיג ■

 םאר־ דער פון נעטראכט איך חאב דאם
 אםערי• דער אין דא איז װאם חײלינוננ

 ארנײט, צז באווצנוננ ארבייטער טאנער
 אר• אן איו איינער םלאכח. ■שוט׳ע צו

 די איז דערבײ »לץ... ער איז נײטער,
 נעװארען איגערגעגעבען םארזאםעלטע

 זיינען זואם םעםעדזשעם, די םון איינע
 מע־ » נאטפערם׳ען, פון איבערנעבליבען

 םרענ?לין. בענדזשאםין וועגען סעדזש
 גאםפערט זיך האט םעסעדזש זײן אין

 ראלע דעד אוין• אפנעשטעלט םפעציעל
 םאר־ די אין םרענפילין נענדזשאםין פון

 טהראן עננלישען דעם םיט האנדצוננען
 חאואלוציאנערען דעם םארענדינען צו

 םולער דש־ צו נעםיהרט האט וואם פריג
 םאראיינינ־ די פו| זעלבסטשטענדיגפײט

 נאט־ רעפובליפ. א אלם שטאאטען םע
״ן אין אװעפ שטעלט «ערם טעסעדזש ז

 פאריערע זשורנאליסםישער ם״ן אין
 אין i״r צו אויסנעפוםען *ם*ל םיר איז
 אן רב, פרוםער » רב, א םון הויז דער

 שניט ארטםאדישען םון׳ם ,ורםאדאלם
״ םאר אנערפענט איז  נשםה־רײנפייט. 1ז
 אינ־ אן פאר איהם ניי נעװען בין איך

 געזעםען איז סיר אנטפענעז נמרווױ.
 נרויםע, מיט איד פליין־נעװיפםינער 8

 םער8בל זײן אויענן.. גוטםוטינע נראהע
 װײ־ ננער8ל 8 אין אײנגעפאםט «:ים
 װײט שטערעז הוינען זײן נארד, םער

 נאנ־ 1זיי האר, טא■ ווײםען צום ארויף
 נעװעפט טיר אין האט נעשטאלט צע

 8 איהם. צו צובונד אםילו • ;רעכיעסט
 נערעדט ער האם דערצו ■נים. הדרת

 רערהוי• 8 םיט צדפוח, ליבער 8 סיט
 נלויבען. זײז או| גאט זײן צו בענפייט

 גאנצע די זיך ארום געםיוזלט תאנ איך
 גייםטינפײט. רעליניעזע לט־אידישע8

 דורכנעפלאכ־ נעװען אויך איו רעדען זיין
 און תורה דער םון יסופים םיט טען
 חויז אין גםרא. דער םון םאםרים םים

 ארוםנעדרעהט בעת־מעשח זיך האנען
 ניט; איך װײם וועםענם ?ינדער, עטליכע

 ;טאכםער׳ם 8 אפשר זוהנ׳ט, א אפשר
 חא• זײ געבוירענע. הינע יעדענםאלם,

 נעװײנליכען חום עננליש, נערעדט בען
 און גאםען. יארפער נױ די םון עננליש

 יאר?ער נױ די פון פארשײםפײט די אויך
 האב איך נעװען. זײ אויןי איז גאםען
 םרעם־ 8 זיר הויבט רב ארום 18 געזעהז

 הייליג?ײםען די לויט אטםאםפערע, דע
 םםע■8טם8 זינדינע רצע).א8ה זיין איז
t האט ער רע. d עלענד, אויםנעפופט 
 האב ראך היילינער. נאך דערםאר און
 געונען איז עם און נעשםײכעלט; איר
 עם איהם. סון אפלאכץן טץ 8 טיט

 םרום טיוי־גלויבינ זײן איד.ם זיך ױילט
 םארשײטפײט... םון אוםגעבוננ אן אין

• • •
רעכ• אין לאפ,8ביז:עם־ג םיטען אין

 און פאמערציעלער דעד םון טיטען טען
 יאר־ נױ אוי(י עריי18פל אינרוסטריעלער

 אפט פירכע. 8 שטעחט בראתויי פער
 ארוים זיך רײםט איםיצער װי מען זעהט
 ;עהט געםוםעל, בראדװיי נצען8נ םון׳ם

 “ו8# םון׳ם זייט צװײטער דער ויבער8
 דער פון ?ידכע די א# צ»םט װאם קאז,
 שװע־ די בײ לני די אויוי םאלט נאם,
 נעבויגע־ א לינט און פירך, חגר םזן לען
 אין אינװיינינ הײלינפײט דער םאר נער
 8t8 געזעהן אםאל האב איך פירך. דער

 םון אװעפנעהן נעקענט כיט און בילד
 בראדזוײ האט ארום און ארום דארטען.

 נרעל.8װ און האנדעל םיט רעטט8נעלי
 האט טוסלערײען טויזענט פון נערויש 8

 םון האט ■לוצלוננ לוםט. די :עריםען
 נלאפ. 8 פליננעז אגנעהויבעז פירך דער
 טיו־ו־נלאס, הײלינען פון ?ליגגען דאס

 די םיז שװאכער םיל טאן איז כאםש
 עפ האט נאם, דעד אויוי זנערײען8בר

 לופט. נאנצע די נעשניטען שארוי אנער
 פאר נארטען אין אז באטערפט האב איך
 .פני, די י1אוי איםיצעו־ איז פירך דער

 נעהט נאס נאנצע די בעט, און פניט
 18יט88 איננאנצען איז ער ,18 ניט אים
 האנ איך חיםלען. די *ו תםילח 8 מיט
 חײלי־ 8 י1אוי זוי געפופט איחם אויוי

 םיר חאט הארצען אין סענשען. נען
 נעלעכטער. א נעשםויםען אויד אבער

 ביונעם• זינדינעז םיטען רעכטען אין
 8 אין זײן איחם ייד ײילט שטורעם

גאט... «ײ| טיט באהעפםוננ

 קאםו־ די m פאקטז דעם אנערקענט איצט חאכען שיהאגא, אין כאלעכאטים
 און ױניאן שיקאגא׳ער דער אין אױםנעשפילם גאנצען אץ שוץ זײנעז ניםםען

זײ• םיט וםשא סגע וועלכע אירנעגד חאבען צו זיך אנםזאנען זײ
באװיזען״ נאכאםאל חאגען שיקאנא אח באםטאן אין ארכײטער אונזערע

 גים קענעז םיר w באהויפטעז, זײ ווען זײ פארלױמחזן שתאים אונזערע אז
 אלגעםיץ אץ זיינען םיר אז אץ צײם לאננער א אןיף יוניאן א אויפחאלטען

 ערהאלוננ מערקוױרדיגע די אתאנהאציאנם־פעחינ. אוז ױניאדםעסיג גיט
 אםאל װידער איבערציעט באםטאן אץ און שיקאגא אין ױניאנם אונזערע פון

 ארבײםער אונזערע אבװאחל דאם — כאחויפטעט אימערצו חאבען םיך װאם
בעצם זײ זײגעז שװאכקײםען, ארױםצייגען אץ טעות א םאכעז אםאל םעגען

 בענדזשאםי) ארבייםער פון׳ם נילד יאס
 שאפ דער פרענללין זוי8 װי פרעכפלין,

 אוים־ אן םיט געשטאנען אי) נעל־םלאכה
 1טדאד, ?ענינליכע] 8 םאר #8P נעהויכען

 דעטא־ םון צייען די פון נערעדם או|
 איבערכעכלי־ א; נאטפע־םיעס פראטיע.

 האבען רעדע :רין׳ס און םעםעדזש נען
 װעכען טראכטענישען צו נעםיהרט םיך
 היילינלײטען א״נענארט־נע םך 8 גאר
 באװע־ ארבײטער אםערילאגער דער אין

 האט טראכטענישען אלע אין אבער גוננ.
 װידער נעװארט װיילע יעדע םיר זין־
 צדילים גרזפע 8 אנלופעז זוידער או)

 םאנױ םרענללין׳ס ביי ב8ה איר װעלכע
. נעזעהן. םענט

• • •
 דעי ל"ב$ר ̂טוין איז יארק נױ אין

 אדעד פאראדען םון טאג סײן ניט מעהר
 ^טעכד ק<ײגע אין דעםאנסטראציעס.

 פאראדען דעי <ײבאר די «ווערען ^אך
 איז יטטאט גרויסע א אנגעהא^טען. גאך
 יארק נױ אץ איז *לץ. אין זינדיג דאך

ם פון טאג דער דעי יצײבאר  םון אפ^ו
 ״װיק־ענד־־װאקײשאנס״. ווםערדיגע די

 צו מאנטאנ יעצםעז צוגעהוםען איו כין
 ם^גומענט פרענקלין׳ס בעגדז^אטין

 האל, סיטי געגענאיבער ססװעד, אוים׳ן
 װאם גאםען, די פון װי געזעהן טאקע און

 םון ברעג סײד װעסט דעם צו פיהרען
 אץ קוטען םעריס, די צו יארה, נױ

 זײנעז װעיוכע םענ^ען, סראודס גרויסע
 “״װיק־ענד דער םאר אדער טאג םאר׳ן
 זײט אנדער דער אויח ערגעץ געװען

 די םון געסוםען זײנעז זײ ד«אדסאן.
 די אין אראפגעיואזען זיך און פערים

 הײםען זײערע צו םאהרען צו סאםוועים
 קײנער ברוקילין. אדער אפ־טאון, עמעץ

 אוםנע• ניט זיר האט <ןראודם די םון
 םרענס^ידמאנו־ דער איז עיעס אז קוסט
 םלעגם, עקסטרא מיט אויםגעפוצט םענט

 םיט ענ5םי באזונדערער גאנץ א םיט און
 םעדערײ־ ״אמעריסען — אויפ^ריםט אן
 ארום פלאץ דער *ײבאר״. אװ אן6̂

 לײדיג. געײעז נאד .איז יםאנומענט דעם
 טרייד־ױגיאנים־ גרופע דער םיט גרין,
 בלוםעז סראנץ א ארויםצו^ײגען טעז

 געװען ניט נאך איז טאנומענט, אויפ׳ז
 טיר זיך האם אנהויב םון אנגעסוםען.

 װאס ער׳פטער דער בין איר או געדוכט,
 אין זײז צי געװעז מהדים זיך האב

 א אומעטיג. געװען םיר ס׳איז צײט.
 ארבײטעד יארס... נױ שטאדט, זינדיגע

 אײגענע זײערע צו קוטען ניט װי*ען
 זײערע ־םארבײ געהען םארזאם^ונגעז.;.

 זיך... אוםקוקען אז אהן הײאיגקײטען
̂ז צדיהים דערזמהן איך חאב פ^וצאנג א?... קום

 צוױי״ א נאכדעם אײנער, פריהעד
 אוי^ דרײ צו און צוױי צו דאן טער,

 פון װאיטעז זײ אזוי«וױ עפעס — אמא<
 ארויסגעקרא• װינקעיאך םארישטעקטע

 די םון װאילטען זײ װי אדער ;כען
 הויכע ארוםיגע די םון װענט שטיעערגע

 זײ ארויס. פױצ<ונג אפים־געבײדען
 געװען. באקאגט מיר זיינען פנים׳ער

 װאױ געזעהן? ניט דען זײ איך האב װאו
 אדבײ• אן ױם־טוב, ארבײטער אן נאר
 פאר• נעטײנמאםםייכע א טרויער, טעד

 דער אין גוםס ױניאגס, םון זאםילוננ
 רער אין ^יעכטס באװעגונג, ארבײטער
 מאםע, גרויסע א באװעגונג, ארבײטער
 אזמעםיג םרעהריך, גרופען, געצעהי*טע

 געיע• איע בײ און צײטעז אלע איז —
 זיינעז זײ דא. זײ זײנעז גענהײטען

 ענד זײערע באאםטע. הויכע תיין ניט
 גרײ• באוווענונג ארבײטער דער אין טער
 ״סארדא״טענט־ענדארסס/ ביז נאד כען

 עקזעקוםױױ יאקאי^ע ביז העכסטענס
 אבער זײנען זײ סיטג^ידעחפאםט.

 זײע• ארום טעטיגקײט ^טיהע די םרום.
 דינסט. רע<יגיעזע זײער איז ױניאנס רע
 זײ םון יעדער אז זיכער בין איך און

 םים די ביז קאפ םון אנגעםאן געהט
 ארויםגזד טיט זאכעז, “״ױניאךםעיד אין

 זיך. פאחפטײט ױניאד^ײבעלס, קיצעפטע
 n נעהענטער צוגערוקט זיך האב איך
 באנרײ• זײ װי נעהערט זזאב איך • זײ.
זיך: סען

דזשײמס. הע?א —
. םיט. העילא —

 ער- די בײ געדוםען זיך האבען א^ע
נעטען. שטע

 זאנ א פייצאזאפיע האט אײנער
:געטאז

םעיסעס... אילד סעים דהי —
פנים׳ש• דיזעלבע געםײנט: ס׳האט

אומעטום....
געעװיגעז. האבעז אנדערע די

באםראכט: זײ האב איך
 םארהאד- הענט, ארבײטער ^װערע

 םרתמ גאאמוע ?&טערע;ס, טעװעטע
אויגען...

 הונדערם פון צדיסים. זײנעז זײ
 אײנציגע די גמוועז זײ זײנען טויזענטער

 עמעץ דעי לײבאר אװעקצופאהרעז ניט
 ^װאקײמאנייזעס״, וױ םארברענגען װאו
 דאדפען זײ אז געװאוםט האבען זײ

 הערען קומען און שטאדט אין ב^ײבען
 ארבײטעד דער װענעז װארט םרום א

כאװעגוגג.
 אוי^ װי זײ אױןי געתוהט האב איך
 װײלדי אבער םיר זיך ס׳האט הײ^יגע.

 נעבאכדיגע לאבעז... געװאילט אויך װײז
 זינדיגער נרויםער אזא אין צדײזים

עטאדט...
• • •

 איד האב נאטיץ־נימל םײן אין
— םארשריבען

 בא־ ארבייטער דעד םון צדילים די
 לרוי־ םדאנען אםאל אויר וועלע) װענוננ

הלעז...8שכינה־שמר םון נען

m
ו

•
• •

ס ע װ ׳ ע ן כ א ל
(•צליעטןן)

װהילער ז. םון

נ w l
ןו

 אויך וױלען װיםענשאםטלײט אונזערע
 םאר־ אונז ואנען זײ און גביאים, זײן

 1אי לעבען װעלען םיר אזוי ווי אוים
 נצוױינט־ נעזעלשאפט. צופינםםינער חנר
 לע־ רצס םצר אונז זיי שםעלעז לאך
 גריננער און בעםער שפעטער פין בען
 צוסונםם דער אין איצטינע. דאם װי

 ארבײטען, רארפען ניט כמנשען וועלען
 זאר־ דארפעז ניט וועט םען זײ, זאנען
 גרײט. זאך יעדע לרינען וועט םען גען,
 אוני, םאר אלץ טאן וועט םאשין די

i'E אח f, אײניק* אוגזעחג הײםם, דאס 
 םרײ אוז גריגנ א האבען וועלעז לאך,

וועלט. דער אויף אנען
װע* אונזערע, אײניפלאך די ןיי, צי

 נריננ אזא פון נליפלױ שטארס ויין לען
 ניט, כצו םיר וױיסען לעבען״ ווע8םאשינ

up* ײ אונז, פאר טרײםט שטיקעל א  זי
 וועז דערװייל. דאם אי) זיירעם, ערע
 1אי שײער חארעווען װאם איצט, סיו,

 םארשידענע די טיט ארום זיך םראגען
 וועט jpd אז «יך דערםאגע! דאנוח,
 װערט רוחיגער, און גריננער לענען אםאל

שװער אמזער גריננער איצט אױך אונו

איז דערװייל םרײםט שטיהעל א לעבען.
עס.

 פרא־ אבער, וויםענשאפםסמאן אײן
 יארלי נױ דער פון שאו, נ. ם. פעםאר

 צו צונעט״טעםעם זיך האט ױנױוערםימי,
 איהם נעםעלט עם נעלעכםער. אונזער

 לא־ םענשען װאם אוים, װײזט ניט,
 ז'ין פאר נעמאכט dp ער האם כען.

 איז אז באװייזען צו אויםנאבע לעבענם
 לא־ נים םענשען וועלעז צופונפמ דער
 אין איז ער, דענפט לאבעז, דאם כע;.

 װי אווי או; זאך, איבערינע אן נאנצען
 ־8אפש וועלען םענשען צופונםטיגע די

 וײ ווצלעז זאבען, איבעריגצ םך א םען
 רער ®פשאפען. געלעפטער דעם אויך

 הלונ, צו זײז װעט ער, רענהט מענש,
 ארײנ־ זיך זאל ער או נעבילדעט צו און

 לאכען. װי רישסײט8נ אזא איז לצתן
 װעלען, ניט ער וועט שםײנלען אפילו
 װעט ער דארםען. ניט וועט ip וױיל

 פארשםעהן װ?ם און אלצדיננ ןויסצן
 IP8181 ip םpװ װאם צו טא אלצדינג,

 ־PDrD'nu און ליפ?ן די פארסאטש?ן
צײןצ pרשטpד8פ די לצן

 שאו דר. װי אםת זײן זאל dp אויב
 נרויס א זײן וו?ם דאן אומ, ד?רצ?חלט

 •1פצנש? זpטינDינ■Pצו dpi 1אוי רחםנות
dp וױ םארצושםפל?; ייר שײער איז 

 װאו o>vn א איז ipip5 קאן jpd אזױ
p״ip j און ניט לאכט ip j” p שמיי־ 

 pip: dp( װאו וו?לט א אין ניט; כעלס
םיט מצנשעז ,pd8I ארום

pddjip און pip*n .א װײל פנים׳?ר 
 שםייכ־ אדער לאכען ניט ipp וואם פנים

.iP'U inpi אי« לעז
 אונז דערצצהלט שאו פראפ?סאר

'dvdd א םאר וואס אין ניט d כי?נ* די 
נאר ז.pבpל װ?ל?ן רpכםpלpנ אחן שצן

 גליל־ או; פריי זיין װירלליך osm נשpמ
 פארשםצהן צו שװער איז דאן — לאר

 סענ• pליכpנלי און פרײ? אםת אזױ װי
ivtr װ?ל?ז dp גים און ל?ב?ז פאנמז 

נליפ. נרויס פון כ?ן8ל און IPשמײכל
רא־ ל?בען, זיי IPלpװ אב?ר טאמעד

 םון דיקםאטור א אונט?ר זאנ?ן, םיר
 *p*i א אונטער ארער, ריאט,#8ראל?ט

 דאן — ל?םאריאט8פר איב?ר׳ן טאטור
 םאר םארמטעהן צו נריננ אםילו אי)

 םארזוי?רם אזוי זײן וועל?ן זײ װאס
 פונדצסטוו?־ אב?ר — פארביטערט און
ipj או טרעפען זיך פאן DP זיף ייעל׳נז 

 װאש מענשען גענונ זיי צװיש?ן :עפינען
ip פון ן p כ 8 ל ס י ו א זין־ װ?ל?ן i 

 םאר• א םאכ?ן און דיפטאטור :אנצער
-TP1PK צו פטור איהר פון זוך

•vvz די :?ווען מאל אל? איז לאב?ן
 של?כםע א באלצמםצ) צו װאפצן טע

 djpppj נים האם טען װאט דאס זאך.
 הארםאטצן, און פוילצן םיט אושאפען

 באק?ם- נצסאנם מאל אלע םצן האט
ipd נ?ל?כטצר. םיט *pip נארישקײט 

 נ)ד םעגשען ווי לאננ אזוי זיך האלט
 הויבט 1אב? םאמער .dd:ip ןי מען
סוא א יאיז דאן דערםון, לאכען אן מען

W1P1•
נארישליי־ װיפיל 1םא אייך לטPDש

 באנאננ?), dp װאלטען סעגשען טען
ip i8 ,זאילז זײ ײעז ארויסנ?זאנט t” P 
 לאכ?ן ווצט םען אז האב?ן ניט מורא

 פא• איצ םים ,tppptpi 9*ל 1 זיי םון
 “פאו איז צרש«יל1פינ א זײנען ליסלײם

 ש#אטיש?ז נוטען אײן םים נלײר
IPD IPP •\V029>Vi DPI .IPD אג־ 

i  ;pen* סאנ* וואס םאכט ׳טטארפסטע 
 “םאי ip נ?זעלשאפט. אונזער טראלירט

 נאסעז אונז?ו־ע םון שאריאנט און םרייבט
*pip ?&#8 אומװינש?נסװ?ר)ip( אדצר 

?רשײנוננ.
אויטלר מענשעז װי הײנט

Yכטpלpנ dpi אהן מען p̂ םיינט דאס 
 1םא םאן ניט וועם jpo װאט אז »ךד

 אח זאנ?! ניט זײ ותט מען װאס זײ,
 וחד ז,pהלpרצpד ניט זײ װ?ט מען וואם

ערנ• אז טיט אויםנטמעז ראראטן
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 * געװען ױגיאן דער אין איז סםאל
 אײרז״עענטס, ביזגעס די to סיסטעם,

 גערױ אפאלסט1 זײ האט טען װי אדער,
 אדומ* םתגען דעלעגאטען, װאקיגג—םען

 קאיעקטײ iyoyfc ױגיאן די איבער געהן
ײ דױם רען  ביד יעדער מעםבערס. די נ
 גענוםען אפיס אין האט אײדזשענם נעס

פארסױ״ צום סטעמפס הונדערט 1פא ס
 אױסםאו״ זײנען סטעם§ס די װען םען.

i פלעגט געװארען, סויםט n איײ ביזנעס 
 סעקחד מיט׳ן אירעכעגען זיך דזש^ט

 די װאס ומע,5 די ^ופצאהיען טער,
גע־ דאן און באטראפען, האבען םטעמפס

 די םיט אנצוגעהן סטעפפס פרי׳עע םען
ביזגעס.

 אײנעם כײ סז פאסירט, סטאל האט
 איז אײדז׳שענטס ביזנעס אונזעדע םון

 זואס סטעםפס, סך א גענאנגעז סארלארע;
 הונדערט א בײנאהע באטראפעז האבען
 אפ־ צום געסומען איז עס װען .1דאלא

 דע- האט סעסרעטאר, םים׳ן זיך רעכענען
 ער אז גע׳מענה׳ט, אײדזשענט ביזנעס

םאר־ יראסט נאר פארקויםט, ניט זײ האט
 ניט זײ 1םא iy דארף דערםאר <ארעז, *

i באצאהלען. n אבער האט סעקחנטאר 
 סטעםיס וױסן: געװאיט גים זסך קײן םון

 עגדליד איז געישיכטע די געלט. אדער
 תשאינט דער ביי נעװארעז םאתעגוםעז

אײ־ ביזנמס דער סז װיסענדיג באארד.
* o w n סז איז i y r m y אין און מסז 

i n אויה קבצז גרױסער א צײט זעלבער 
באצאהלען, װעיעז אפילו זאל ער <וען
 בס־ מען האט טאן, ניט אויך עס ער קען

 װארטען סען זאל םארלויםיג אז ^לאסען
 סטעמפס די וועלען םילײכט גע(ד, םיט׳ן

אפזוכען. זיך
דערזעל־ איז שפעטער װאכען פאר א

 אתיםנעלןופען אײדזישענט ביזנעס בער
 צױ און ^זאפ׳ געװיםעז א קאנםראלירעז
 זעהן נעדארםט עוי זזאט םעליגערוױיזע

 האט װעלכער פירמע, דער םון באס דעם
 ארײגקומענדינ יפאױרום. אין געפונען זיך
 זיײ ווענט די אז עד זעהט ♦שאױרום, איז
 חאט סטעםפס. ױגיאן טים באקלעיט גען
םײ די :םאלגענדעס אויסגעפונעז ער

■ױט״ בלעכענע א געםונען האט גור־לײדי
 האבענדמ ניט און טסטעםפס. םי העלע
 סטעםפס די סיט די האט ארבײט, יןײן

^או־רום. םון װענט די דעקארירט
 שאפ דיזען אין גלײך האט ױניאן די

 מעסערלאך סיט און קאםיטע, א געשיסט
 םון אראפגעקראצט םטעםפס די מען האט

 דער עטימט עס צי װיסז צו כדי ווענט, די
 אזוי איז סעסרעטער, מיט׳ז רעכענונג

 ניצוי אײדזשענט ביזנעס דער איז אתם
 הונדערט די באצאהלען צו םון געזוארען

סטעטפס. םארלארענע םאר דאלאר
* * *

 אמאל איז אײדזשענט ביזנעם א
 געװיסען א קאנטראלירעז ארויפגעקוםעז

ארביי״ די צװיעען ער האט <פאפ. קלאוק
אפערײטאר. פוילייפען א געטראםען םער
 מיט צוזאמענרײדען זיך קענענדיג גיט

מא־ געקענם קוים איהם ער האם ״איהם
 ױניאן זײז אויח אז םאחפטעהן צו מ$ז

 סטעםיס םערצינ שולדיג ער איז ביכעיל
 אײדז׳טענם ביזנעס דעם האט •אליא<ן דער

 ער װען מא<, נעהססען אז #םארזיכערט
 נעםיגען ש('\ ער וועט ארויםקוםען, <ועט
סטעםיס, םיט אויסנעםילט ביכעל זײן
 װען אביסעל, שפעטער הוה: כך אוז

 נע־ װידער איז אײד^ענט ביזנעס דער
 דער איהם באנעגענט ׳מאפ, אין -קוםען

 ״פאני : םינע םרײליבער א מיט פאליאה
 יא — איזזם ער זאגט — דעיעגאטע,
 קופילאכ אין אפיס פאםט דא חאדזיילאם

 אײדזשענט ביזנעס דער סםעמפי״. סענא
גע־ אוז ביכעל ױגיאן דעם אויף עםענט

 מים םארקיעפט ביכעל גאנצען דעם םינט
סטעםםס. פאסטײדזש סענטיגע צװײ

* * *
שע־ גרעסערע די םון אײנעם אין

דער אױוי ׳יארק נױ איז •ער
 נע־ דןאבען עס װאו סטריט, צוועלםטער

 תיאוס־ הוגדערט םיגוי ארום אדבײט
 ארוים־ זשענט1אײ ביזגעס א איז מאכער,
 יואלעסםעז איז סאנםראיירעז נעסומעז

 פי< אזוי דיט סאז צו חאמגדינ דיוס.
 זיך אײתשענם ניזנעם לער האט מנשזנן,

 און שםיםונג גוטער א ו^ן געםיזזים נים
vm צו צו ער קומט םיד. ועהד געוחח 

ר איםאייעגימאן א ע ד פרעגט אח ^יי
 שניײ דער בוך. יוניאז זײז אויןי וױהם *

ר ניט פארשנזעחם ער m זיך מאכט מ
 ביוגאס דער *יחם. פא װיל כמן װאס ״

 א אחז אז איחם, ערמלעדם ווײתשענם
אין ארבײםאן קענען נים ער װעט בוך

e — !«וה — » t ר איםאייענער, מ
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 om עס דערלאגגט און באגק־נוך א העט
 זאגט — גאט״ מי ״דאצאי דעיענאט.

ט אײדושענ^ כיונעס דער ער.  פיח״ ד
 ארױס נצמט שפאסען, צו וױ זיך לענדיג

 ווען (אסאי, פאקעט פון םײפעי פאייס די
 שעיעמ נרױס^ו ועחר גצװען זײנען עס

 צו זױסלס חאגן אגעגטן כיונעס די פתגן
ט און שעפער) די סטאפען  איסא• דעם ד

 אדנ אויטיסאטוס^ אן שנײדער ליענישען
עמ ױניאן דעם גלײך ניט צ״גסט דו  נינ

 געסטאפט גלײך שאפ גאנצער דער וועט
 אהנטער. גײסט דו װאנען כיז װערען

 -גע א^ץ נאך דך האט שנײדער דער
 גראסערי און באנק זײגע טיט חכמה׳ט
 דעלענאט דער — פלוצלונג ביכיאך.

 סמקונדע » אין און #װיסעל דעם ביאזט
 אפ* וױ גענלינמן שא■ גאנצער דער איז

 H איו נ<יץ א וױ שנעל געשטארנען.
 וױסעגדיג ניט אריינגעראפען, םארלײדי

ד חנר ווען פאסירט. האט עס װאס י  נ
 אז ערקלערט, איהר האט אײדזשענט נעס
 דעם פיז אנםיאסונג די םאריאנגט ער

 חא־ ג?וואלט םארטידי די חאט שגײדער,
 צוריח שאי דעם כל קודם זאל ער אז בען

 םען װעט דערנאך ארבײטען, אװעסזעצען
 שגײדער םיט׳ן טאן קען םען װאס זעהן

 חאט א״דזשעגט ביזנעס דער וױ נאכדעם
 זע־ צו צוריק ארנײטער די אנטזאגט זיך

 כרירח אגדער קײן םארלײדי די האט צעז,
 שנײדעד דעם געהײסען גאר געהאט, ניט

 חאלב״ און געםינישטע די צוזאמענפאקען
 אג־ קיין ניט די אויף ארכײט, געפיגישטע
 און טויס דיגע נעטען און געפאנגענע,

 געזעצט זיך שאפ האט דאן געהן.
ארבײטען. צוריה

געװאוסט שנײדער דער האט דאז זײט
ײ יוניאן א צװי^עז אונטערשײד דעם נ
* * * ביכעי. באנין אדער גראסערי א אלז כעי

!װאירק נמ — וױםעל נא
 סטריט טערסער קארגער בליקער אויף

 אר״ 40 אוםגעפער םון שאפ א געװען איז
 דאדטען זײנען נעלי־בתים צװײ בײטער.
 איז באלעבאטים די םון אײנער געװען.
 םאכעד טאטראצען געװעזעגער א געװעז

 אפעריײ ^ יתג, גראכער א זעהר און
 גא״ אנדער קײן איהם בײ האכען טארס

 פײ די חזרים. נאר װי געהאט ניט מען
 גערוםע; ער האט זענער,5 ־ די נישערם,

 חאבען םינישעדס פמיען די לאפיטוטעז,
געחאט ניט גאמען אנדער קײן איהם ביי
איז דעם אלעם גאך .------------נאר וױ
 ארבײ־ צו געווען שלעכט גיט איחם בײ

 געװעז איםער כםעט איז שא• דער טען.
 דארםען פלעגס מען אז שאם. ױגיאז א

 פריײ די סעטלען שא׳ױרום איז ארײנגעהן
 יוענ־ זיד קאמיטע דער צו ער םילעגט זעז,
 איחר אײחנר ״חזדים, הלשון בזח דען

 אפוױשען נוט איהר זאלט ארײן, קופט
 געדארםט האט ער אז קאפיםעס׳/ די

 ניט איהם עד האט אפרײטאר, אן רופען
 ״חדר הע/ — גאר נאטעז, ביים נערװםען

!אהער קום
 ;יײ שוין איהם האבעז ארבײטער די
 *j געפונעז ניט זין האבעז און קענט

דערםון. רײדיגט
̂י  א געװען שאפ דער איז נעזאגט, ו
 קליפער^יך, אלע טיט שאפ, ױניאן גוטער

 אאםיטעכ פרײז טשער׳פאן, שא• א םיט
 אמאליגע אוץ־. װיסעל א אםילו און

 טשער־ שאפ בײס װיסעל א איז צײטען
 אינסטיטוציע. װיכטינע א געװען מאן
 ביו ארבייטען נעזעצט ניט זין האט טען

 דאס געבלאזקן. האט װיסעל דער װאנען
 גע־ חאט »ןן ־ײעז נעוועז אױך איז זעיבע

 דער ארבײם. דער פון סטאיעז דארםט
 שא^ גאנצעז צום באלאגגנו האט װיסעל

 איז ארונטער, איז טשערמאן אײן ײעז
 צום געווארעז איבערנעגעבען װיםעל דער

 דאםאלסדיגער דער בײ טשערמאן. נייעם
 טשער־ שאפ א געותז דארטען איז צײט
 שער־ נאםמז מיס׳ן אפעדײטאר אז טעז

 זײן געםוזט אילמס האט איהם בײ צער.
 אר־ אז וחנ? ױניא^ •ראצענט הונדערט
 א גענעבעז שמעס א נאר האט כײטער
 איז אדבײם, נעםעטעלםזן ניט באנדעל

 דאס געווען. דערבײ נלײך םשערמאן דער
 ארבײטס־ דער םױם נעוו^ז איז זעלבע
 אנםאננען נמדאדפט האט אלעס צײם.

. װיסעל נאכ׳ז זיד ענדיגעז און
 קוטם םריהמארגען שעחנאם א אין

 אוז םשערטאז שאפ צוט צו גאס דער
 שער• pvnv)m :םאלגענדעס איהם זאנם

 חיעם מיר ײעסם דו אױנ גנב, צערקע
 דורכ׳ן דיר איד וחני שאפ אין וױסלען

ארױםיואכפען!״ פענסטער
 קריגען םאתענס אזײגער צעהז *רום

o אז <ןאל, טעלעפאז א מ*ר n  pn •בא 
 םען או| םראגעל, א vא שאי סרעםענדען

 אײדושענט. ביזנעס א שיהען נלײך זאר
חאט ײניאו צוםיי 5האכענדי גיט
 ביוגצם חנר אטענדעם. ניײך עס םאז

 איגפארטאציא די סריגעגדײג אי״דזשעגט,
n r  f it• ,ד זזאט עס װאם םשארמאן  ס

t i תס װיג  אום כאס גא
m אדק נזרמ^פאר די

Mnm vn n גאס׳ חנם ̂רפאל[. m ז  י
oy urn שאררוס אין נסיערס דא ן»»נסן 

yo«n i סלוצ^ומ און n  n> ניאז^ א 
f jypn r« און דף fyp iy חרכ״

imio o n; און lyo^iii to
t<j iy oyii m^yoroio yj^p ן ע נ ױ ^ 

yo\ שאפ אץ איהס ב״ ואי ^ אז  oyi ני
,^ ס ד ײ ו ט װאס #חנ נ ״ ו iyo^ דא נ

oy i זאל }טאן צו n ^ אז  און inyj ו
ט  פאריארק ױדאן ד װאלט |,y?oii ד

r איחר ro o n o סאראל ױדאן די און 
oyjt<o iy חןרב״ װאלט i .jyo^yi• 

o״Djyrn סישנ זיך האט ;yny| מים׳ן 
^’jyn איו וײ נ*י און jooiyro שאפ y j 

 אזיײ ^ףyצװ : ifljytfoo ראס פאן צו
)iy זאל looiyr^ iy i גאד ודסי^ן, דט 

 געסטאפט ארנײטער די זאל^ מינדליך
m r  .inyn •נאכמיטאג זאי ארכײטצד 

 װיסעי די ניו ארנײטמן אגפאנגען ניט
 אײנב כױחוח, און בלאזצן, ניט ותט

vi"i iy;^to\ ארױ ארכ״טערmV2t 
im p ׳שאפ אין <in y םאר״ האט אײגעד 
 די גאר ׳פיאץ נ^ױינליכען זײן טטען

ט דך חאנצן מאשיג^ in ד iy a^ די 
vv'u:חאכ סyט דט ן פ א ^  די און ג

i ניט חאכצן נאדל^ n  v n v m שאפ

ל דער בײ ^ r קאמיטע א e 
3 לאקאל

i n א ארײגרופען חײסט טשערמאז 
 בחדער, א אךיין קומט עס און קאסיטע,
 אתגטעו״ אױגען די /שעסט1םא אכיסעל

 »ן 11 אזױ פיוזלט iy pm נעלאזען,
 אד| חויז פון אװעק איז 1װעלכע איגגעל

 טאג גאנצען א אתםגעה-עהט זיך האט
 חוםט על װען נײגאנט, און סטליט, אין

i װאס ניט ער וױים אהײם, n טאטע 
 א 1פא שטערען א;פא;;ען איהם װעט

 גאנצען א געװען איז iy װאן אגען,1פ
טאג.

iyi א אויף אן צײגט טשערסאן 
 און זעצען, זיך איהם הײסט 7שטול

 לאננ.1םא זײן * איז װאס איהס פרעגט
in איז n a  i n אפעלײ צו אן םאגגט 
in:
iy און ״טשערםאן ׳ n a, בין אץ־ 

 און םאן, ױדאן 1גוטע א געווען 1אימע
 טאן. ױגיאן 1גוטע » וײ\ אלעםאל וחנל
 נים קײנםאל אױך איך נין 1ליגקע סײן

 איצם איז צײט די וױ אזוי און געװען,
 איץ־, םון איך לא;;1םא גוט, אזױ ניט
o 1בילעע מאכען td זאלט 1איח אז n 

<\yo’2 ױדאן
i 1א זיך חפם n איר :סאן1טשע 

 זײם איהר אז געזאגט, שט1ע דאך חאט
 טא ױניאךמאן, גוםעל א געװען 1איםע

 נים זיך האט איהד װאס עס, ?וטט וױ
^y^זשיםט^Tאין ט i n עס װען צײם 

 ¥ רעחשיסםדײשאז די אנגעגאגגען איז
ojyoriy, 1אײע געטאז 1איח װאלט 

 צוױײ און םאן, ױגיאן גוטער *לס פליכט
ביליג.. נעקאסט אײך זואלט #טע:ס
 שםול אױפ׳ן 1ביודע iyi זיך ײט1ד

. צו װאס גים װײס און ^ פ ט נ  גאך ע
 נעעגטפעדט, iy האם שוױיגען yוױיל »

 װעט iy אז געוואוסם גיט האט iy אז
 און 1םעםבע 1גײע א iyiim פען1דא
 קאס־ םיל אזױ דארפען וויה^ װעט מס

 האט ־— געװאוסט אױך האב איך טען.
 נים װעט יוניאן די אז — טגזאגט ער

 אז געדענקט, דזאב איך און אנטלױםען,
גוט. זײז װעט סוםעז װעל איך װען

i n געוזן איהם הײסט םשעלסאן 
 באשליסט חאםיטע אפיל די און אהײם,

 1*דאלא10 מיט ביכעל זײן iy^o צו
 חאסיטע סעמבעלשיפ די װי 1בילינע

״ באשלאסען. האט
 בדודעו/ צװײטעל א אלײן קוטט עס

iy i זיך אױך הײסט-איהם 1מא1םשע 
 םאדלאגג. זײן איהם ם^גט און זעצען

 iy אז jyiyipiy צו אן םאנגם iy און
i צו שױן באלאנגט n 1916 זײם ױגיאן, 

 מניאן־ 1נוטע א געװען איז iy דאס און
i איז 1אבע איז iy םאן. n לעצםען 
 גע״ האט iy און גײםראל געווען םײם

 ען1ווע װעט אט אט, אט אז םײגט,
io און שלום, o in האט iy גים זיך 

ם ^ ־ םז ס שי i םים ^ n אינםעתמשא־ 
 «א< םצן אז ,iy לאנגם1םא איצט נעל.

 1םא געלט םיל אזוי רעכענען ניט איהם
באצאחלען. ניט קען iy ױײי כיכעל, א

i איהם פרעגט n איר :טשעדםאן
 נײטראי, נעווען זײט 1איח אז זאגט

 געלט קײן ניט חאט 1איח אז אױך »ון
 קוםט װי םא םיל. אזוי נאצאהל^ צו

 דױס געצאחלט האט איהוי וואס עס,
 און באאײ^י דדשאינט לינסען רעס

 גזד איצם זײם 1איה װאס עס, קוםט װי
 נאכ״ שויז מאן, ױניאן א rnyn סוםען

o n געצװאמנען האט ױניאן אונזפר וױ 
 כמכד 1נא בןףטעפםיגען צו באס אײער
i סון בעדס n ^איגםעתפשאגז i

m חנר n o וױיס און רוים, וועוים 
o סרײם סד .iny®ojy «ו וואס נים m 

m w . n זײן גאר.■ »

fynyj vn ניתתויס״ א וױ ojr איו 
oy #iy סוױי סױן n to איו ♦m  p w

נ•* נ*ר ארנימו iyj^p און *וײ«ור
m ווי ׳סאס אינור׳ן סחס ױיסס נאס 

« ly jy jiro צו װאס וױיסט און 
w צום צו יױפט iy טאן, i n און 

nו דט י o איו איחס סיט דווץ• ז r  m> 
ly j^ tn  i n ?ווי o ip r jyooo, סא״ 

1 nט iy ײ1א די אױןי in ףי רyoנ o f 
^lyo אנפאמען ro, נסי ̂iy j♦^  in y 

nyoojy fy איחם דט :w o n װאד־ סיר 
i וױ אוױ ^,6וױ אױס׳ן טען n 

looiye^ װyפייפ^ ט v o  in yn אג־י 
jyn- נ״טען,1א םאנגען  ly j^ tn  i n 

y1ט y i 1ט צוםy rמאן iy >זא p ir 
lyPo’ii, 1נא i n טש^סאן yנטזאגט 

jH טאז, צו אס1 דד jn n p iy אז i n 
 ױםצױ1א אסיסט1נעס איחם חאט באס

3 in  lycion׳iw o jyo  i אױנ iy וחנט 
o דט זyחאכ oy וױסל^. n  fyotyiyf 

iy j^ tn׳o ,אז טענות i n חאט נאס oy 
i אחם נקיצוד, טאן. lyo^ny; איחם r o 

i איז פאמאכט n רױיד שױן נאס yj- 
^ן ^o און טיג^ א וױ װ n in^ n 
 םיט אן01םשצ שא■ צום צו iy לױפט
iy n ״ש :נוסחŷצyp1y /חח א ממזו 

 1םי גיב !ײן1א טאטען טאטעגס דײן אין
״....ט אין בלאז א שױן

i וױ שנעל אזױ n חאט מאן1טשע 
ly די האבען געטאן, נלאז א j’n w כיט 
 סיאסען אנגעפאנגען אײזענס oyio י1

i און n םון פרעסטיזש i n איז ױניאן 
ז.nװאyג אםעװעט1גע

iy און ענטפעד, ?ײן i חײסט םאן1טשע 
ס 1א זיך םאנגם עס אהײם. געהן איהם

 שטונ־ גאנצע א אז האלט װאס יס?ו.סיע1
 כאשיאסען גאך1דע ט1װע עס און דע

o י?װײזען1צו עױױיל1 אויף n ברױ 
iy i׳o לא::.1פא

 9בר(ח\ר יטען1ד א אוײין רוםט מען
iv ir a  iy i חייםיש, שוין זיך םיהלט 

oy גיט איז iy װײל i כײ םאל שטען1ע 
iy i און ?אסיטע, אפיל iy זיך זעצט 

i לאץ.■ יכטיגען1 אוים׳ן אװע? א<ײן n 
 1םא iy װאס איהם עגט1פ פאן1טשע

 װיל עד אז ט,1ע;טפע iy און לאגגט,
o געגעז אפעלירען n פון באשלוס i n 

 איהם זאל מען אז ?אמיטע, שיפ1סעםבע
 ,1יעטע א 1גא ביכעל, קייז געבען גיט
 iyp:'P א געװען איז iy יוואס 1פא1דע

' םעםבעה 11באא ע?זע?וטױו
oy זאגעז אײך tvv איו i ,י•1ב אםת 

iy i — זאגט iy, — אנפאנג איז אז 
 ypטא םײנצז זײ אז ,op:ny3 איך האנ
nבעס1םא צו אמת׳עז »ן םים yאונ־ ן 

y:o i iy?. פױט זיך האב איך אז 1נא 
in, איר האב בא?^ט, iyoyn זײ y n n 
fy^ זײ או r םא־ גאנצע י1 גיט. דאס 

 וױ אויסג^גהצן זײ בײ האט yp''iyo־
 וױ |y<iyry:D'w האט oy שפאס. א

yr^p װאלט אינגלאךyגעשפילט זיך ז 
 םון איך לאנג1םא איצם ם^חלאך. אין

:o #אײך  זאלט 1איח אז בריד^, y״
y םיט ױניאךבימל א iy3y; 1םי ô 

m im, וױיל חאם, ױניאךםאן א ײאס 
̂לםזח אײר מים צוזא^ן װיל איך  ה

ly 'uo 'w שםא אyp1 ,װי אזוי ױניאן 
Oiiy^: יה^1ם זyהאב 1םי

in n n  o n  oy גyשםעלט 
y :n ^ i* c אג1םyאון ז iy ענםםעויט 

 צי נםnםyג אויך ט1yװ iy זײ. אויף
iy צו װיליג איז ^iy ז« nyppiy:: 
yoyi• iy איז i, און y iyם,1גםפע to 
iy װיליג. איז oy אײנשטיםיג װ^ט 

 זאל םזנן אז ז,yבאטn אהן באשלאס״לז,
ל.yביכ א iy2y: בחחוד דיהןן

ov ל י P ש, י ל ס
£ לאקאל קאםימע ײייל טעםבעי

 ער־ דער צו רױטמאן דוד חזן
 קאנ־ ארבײטער םון עפענונג
קאםפיץ האיאס םארץ £עדענץ

o 11 זונטאנ, זyנדיגyסומ nטצן oyo״ 
iy טyוו רyטבyט i האנםןך 1בײטזן1״א 

r:yi אפיציצל האיאס״ םאו־׳ן tyryoy 
 םי• אין ט1סאנצע א טיט ?אמםײן זײז

 עוחננױ טעiyoo, 2^ םאבילי? אין טיננ
 וחןיצן ט1קאנצע אין סטמם. yט4 און

j רי נעפיעז אנםײל ^ o n  םון ס1סטא 3
iy i 1אי^ ש iy ביהנצ. י i בסליבםעד 

ל 1שוישפייזנ ע ^ו ת, ס בו נ ^ א i נ n 
 אס־1ג אדתױן 1זינגע 1yצײכענטyאויסג
n ינסטע1ילעבצ אם1 םאז, o o> אי• םה 

 און תשײקאבםאן חײמי 1טעאטע ריש^
jyo, ־1אסו1סאיא זיסע רי יצקי,1לוב 
 םים״ן צוזאכחנן לעײיז יוסי אנא1סאפ

 און ,1וױינס מאקס 1זינגע סימיאטישען
i n 1אױסנסצײמנםע ly r 'o o o im 

w איז אװױיד םווסס 1שוישפילע i נאר 
i n 1וסמע1י1בא i« y חז^ קיגםטלעוי 
i n .תיםםאן

m םײנסטאז, ם. onpyo i n פח 
 •t«opijmw ישע1אי אימיגטס1םא די

tyo סאג״ 1בימאנ1*א םון מאן1טשע א\ן
ז ל ^ n ורעם חאיאס״ םאר׳ז ם y ro  p 't

םיםינג. םון מאן
ooyp'o y ^ it ז\ ט1קאנצא צום> 

fyo פול אפיס אק באסוםאן 
m n mסאר׳ן ז jN n m
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םױיד'ימיאניוס פה לאגיק אה אידעאר דער
קורינםקי. פילי■ ®ון

#מרװארט.
 »זוי איי וואם ױניאניזם, טרײד דעו

 אפי<ו )<ענחנר »יע אין אנםוױקעיט
 סאװעטי• רער 1אי רוסיאנד, אין אי*ט
 פילע, זאגען רעאובליק, ארנייטער ׳עער
 טאג־םענליכע )«ר*סטע » ינםרי איז

 סראנע. ענאאיםטישע ענג אן סראנע.
 םון אידעאל קײז דעם אין ניטןו ס׳איז

 ניט טרעט קײנער םענשען״נאםרײאוננ.
ם נאוועגונג דער אין אריין  כא־ א מי
 עטי׳שען און נײםטינען זײן םון ׳שלום
»ן.  וועלכען אידעאי, אן ניט ס׳איז ו
 ivcovp צו אויסקלײבען זיך סען כען
 ט4נ ס׳איז דעם. פאר זיך זײן םמריב און

 ניטא דעם אין ם׳איז ?דננות־װערט.
 :ישםה. מענ׳טענ׳ם םון באםרידיגוננ קיץ

 ארײנ^םױ איהם אין מען םוז דערפאר
tvs ז אידייען, םרעםדע  איהם «ו םוי מ

 אנאדכיזם, דעם שותפות אין נעמעז
 םאציא־ די *נארכיםטען. די יערייען —

 די ;סאציאליזם דעם — זאנען ליסטען
 איגדום־ דעם — אינדוםטריאליסטען

 םיט איינער יעדער װ. א. א. םריאליזם,
 םון אז װיי, ,איסט״ יעדער נאט. זײז
 ׳שטיס, א צוקלײבען מען זאל אידעע זײן
װערען. נעלייזט װעט ■ראנלעם דאם און

 ױניאניזם טרײד דער װירקליך װאלט
 ענאאיםטי׳ש, אזוי און טרוהען אזוי נעװען

 נרופען אידעאליםטישע די םון יעדער װי
 אין דםייז, זײער אין םאי זיך עטעלען

 ױניאנים־ די איו דאן םאנטאזיע, זײער
 פאראור־ איננאנצען באװענונג ט״פע
מ  קוקענדינ ניט אונטערנאננ, צו ם״י

 באתועע; ארבײטער די װאם Dirt או־ף
 אי| םארלײנמערידץי ױניאנס די דורך

 ה^ט װי ליידען. עקאנאםי׳טע זײערע
קארלײל: נעז^וגם
 טרײזענע,' הײ; ניט איז וועלט ,די
 םענ׳עען, זאך. אויםנערעכענטע ?אלטע,

 ווע־ דעם צו און נאציאנען״, װי נוט אזוי
נוט אזוי און צולײנען םיר <לען
 װענ אױם׳ן געהען ב^'וענוננען,..װאס װי
 רעכענוננ, ענאאיםםימען סאלטען, םיז

 םאר־ זייער צו םראט :אך טראט :עהען
 אוג־ זײער צו דערנאך און דארבוננ.
“טערנאננ.

 זי אױב באוועגוננ, ױדאן טרײד די
 פארנע׳צטעלט װערט זי װי ,ctp א-ז
 םיט באקאנט ניט זיינען װאס ם<יע םון

 טראט נעהן זי םוז דאן יסוד, הוי«ם איהר
ײ  אונםער־ צו םארדארבוננ, צו טראט נ

נאננ.
 א איננאנצען אכער איז ;עראנק רער

 א:נע־ גיט סאן נעדאנק אזא פאל׳פער.
 אזא ;באװענוננ קיין צו װערען װענדעם
 פאראור־ א אלעם ווי ניכער איז נעדאנק

 זיך הצבצן מענעען װעצכעז צו ם״ל
 האיטען און צונעװאויגט צייט דער מיט
 נאר ם׳איז װייל אםת. אן םאר דאם

 אן אהן ניטא באװענוננ היין איננאנצצן
 איז קראפאטסין, נאמערקט װי אידעאיל.

 רעװאלוציע״, םראגצויזייטע ,די בוך ז״ן
 װענען ׳פםאנד, דריטען װענען ריידענדינ

:נירנערטום
 םען ווען רעכט, ניט נעווען ״ס׳װאלט

 פון בירנערטום דער א« נעזאנט, װאלט
 געיאזט אוים׳שליסליך זיך האט 1789

 ענאאיםטישע עננהערציגע םון םיהרען
 אזוי םאסע ײאלט דאם װען אבז־בטען.

 דער־ ניט קײנםאל ער װאלם נעײעז,
 אינמר איז עם אויםנאבע: זיין נרײכט
 או אידעאר טראוען א נעװען :ויטינ
 האנעז זאלזע איבערקעהרענישען נרױםע

 םונ׳ם פארטרעטער בעסטע די ■אםיחו!.
 װירק־ חנר אין האנען שטאנד דריטען

 ערהאבע־ יענעם םון געםרוגלען ליכסײט
 *18 םון םילאזאפיע דער םון .קװאל נעם
 נעהאט האט וועלכע יאהר־הונחנרט, םען
 נעראנ־ נרזיםע אלע װארצעל איהר אין

 קראפאט־ &רצנט ח<ן, װאנען no קען.״
 פון קראםט די נענוםען זײ װאלטען קין,

Y אויפאפפצרוננ און איבערצײטננ
ריי־ צו אזױ אוםרעכט אן ם׳איז אויב

 דאםאלםדי־ פו♦ בירנערטום םוג׳ם דען
די האט װאם צײט, נער  ז״ן צו ניט נ

 פון צסספלואטאציצ דער אין באשרעגסט
 איננאכצען נעזוכם לוידארבײטער חןם

ײ די פון םרײחײם די אװעהצונעמען  א
 םער סאי טויזענט א געװים איו בייטער,

 אן •װצנען אזױ רײדען צו אומרעכם
נאוועגוננ. ארנײםער אםת׳ער
 פלאטא, וױ אזעלמ, םענשען אויב

 טהא&אט רוםסא, באל, תשאהן יעזום,
 םענשעז בײ זיינען םארים װיליאם יעין,

 אז געװאלם האנען זײ װי״ל נעשעצם
 םענליכ־ נלײכע א האבצן זאלעז םענשען

 װײל <קמז, זייער ענםײיסלעז צו קײט
 זײ װײי פרייחײנ^ נעליבט האבצן זײ

 טעאריען באריםטע די געפרעדינט האבען
no ,האסוניזם, <יבע, דעמאהראטיע 

 די און נלײכחײם, םרייחײנ^ *נארכיע,
 םיר װייסען דאן קיאסצ?, פון אפשאפיננ

 יוניאכיזם םרײד דער װאס פאר ניט
a אין זאי r t *5פ e n r v u n i  jrum• ־•־••'I'* f״Y44* ?״■**׳ ־מיייייג \F •%* * י

אז אויסװײזעץ, vl't דף יז*ז Dy כאטש
n װי ניט איז באװ^נג י1 n -רעלי
3'iy ty לוי- די השכינח׳/ ״מזױ זאגט 

o^piyo י1אוי גאטי םון ^  לשון אונ̂ז
iy דאס: הײסט o ’ iP אידy.אל

iy i װיל ־ױניאניזם1טדײ i.iyt די 
 lyooip, און lyooop םון אפשאםונג

 פתןנ- yסליכy־גlאונםא yאל די װי פונ?ט
v ןyהאב yלכyװ זyש m  o in y i\ די 

nכםy מ םוןyנשyג און זyזעהן װאלט 
 זאל לשאםטyזyג yoDyiy: גלײכע, א אז

ly פיהרטyאײנג iyti.
iyגאם לyvמyס ״ i  D̂^yl ־1םארשטא 

iyjy3 אונפאמ אוןy1סליכy \ח[ױח[:נ% 
iy םיז i .ריכטיג זיך האט ל., אװ ם. א 

 iy:ytt Pyp'oio אן אין אויסג^י?ט
o n ױניאניזם, 1ײ1ט םון ציל jyDpyti 
iy האט :ly n 'iry ספyציy׳ םאדן ל 

 iy .1919 אהטאב^, אין ̂טס״y״םא^װ
זאגט:yג אזױ האט
nם ןypי1yאמ י1״ yליײ אװ ^ײשאן 
n בײ ארויס לאזט באר i 'K ^  ?אנװ

p םמיהײםס שאנס nאצי1לאŷס yDiyw 
ly^ .i גיט ylo דט׳ן טאן צו טאל/ 

y אין ױניאניום ײד1ט i□ םון זין עגגען 
 טוט זי און 1אכע oy טוט זי װארט.

ov ׳זיך אזוי גלאט אט צופ^ג, ניט 
 -1םא די lypijon צו םיהלט אזוי װײל

̂ײן ̂ןה  1נא בסווצגונג, 1אונחנ םון שנ
i וױיל n םרײ־ א אא ױניאניזם טלײד 

 י1 םון בפפװעגונב n און זyבŷ,ײטס־שטר
 איז באװצגוננ ־ױניאן1ײ1ט די ױניאגס.

n באםרײאונגס*באװyםון גונג i n 
וחןלט״

 אס1 או i.iyt 1מי iyno װיסyג
in ״םרײהײם״ װארט y it ׳cyoy 

 באשטימטע א טראנעז זאל ׳סyבאשטימט
 ־yג ניט t'0'D .yאםיtםילא yסאציאל

 אין פמיהײט װארט אס1 זאכען צו נונ
מן א?ט.1אבסט 1מי נו  tto ט,1װא אס1

oy זײן ניט pc אtא poiod^ װי i n 
 בא־ t'M וואס *בר^רליכקײם׳/ נאם^

oy אויױ טpנnש i םון םא?וט ty ii'o y i, 
 yלישoגטyי1א n םון א« שטאמט װאס
 y^ytt ,lyp'OD'D ליכע1yלאלטyםיט און

 און הייליגע םוז ty3ŷ א בטyלyג האבעז
 י-1״ב ט1װא אם1 -םאנאכען.1yטלyב

p r * in״Dי1 םון אפ שטאםט װאם ״ 
^t'o ,yo װאס 1נא D in נא־ א 1זיכע
i װי נןובעי 'tto p̂̂אנyנ רyלyנ n 

iy םון פסו? t:io װאס ח,1תו o^t : דו״ 
tדײן ל'ב& אלסט iy m a וױ r t אלײן״ 

̂י ̂ואהבמ  ט1םא ot« 1אבע כםוך׳״. רyל
 ־1םא צו 1אימשטאנ ניט t'o םיםםיציעו

 פולם ציל און סלאן תם פאלסא^נ^
o t^ ow. א1 און i n  pm םולם חסחן 

^o װאס ,Dt^o'jp 1טױי t אתיס ניט 
ivoicnv םיט o n ״םמיחייט״׳ נאםען 
 א?־1אבסט דאט בסשםיםטןןס. מהרעו

p ^ינגט ״ײהײט1״ם װאויט טע m װי 
p:p*m״ ט1װא אם1 nn״o" םון i n 

lo הימזגל א װי ח,1תו t•
 1םא סוז ״ײהײט1ם״ ט1װא אס1

i אט n א̂וtםיעען, באשמים^ס אר 
p 1 לט אלtס׳ ypטא י1כ 'tט1װא אס 

y םון זאל װאס ליכ?ײט׳/1^1*ב iK״ 
tyo ג גלײךn iŷיגט m m. םולם 
nאpציאנy1y׳פאפ ן opjio א-1 םולם וױ 

iy : 'iy io  ty^opn ; א־1 .1 תשאהן פון 
ypםy1לy, סחג^נט םון 5י1לוזב װי 

 װ. ױתשין א פון װי iy™ ם,1yiגאם
1י1ב ט1םא אזא אויף רעבס. nליכpײט 

iyo א,t 1אי ''it םיט .1חש א ,1םי MtM 
i זיך ?אנעז ליכקײט1nי1ב n y i  n

ty ע?סםלואטאציע םון n n i אוים־ אהן 
pyn םבול א ביו ,1אםש לאנג אאי 
וון וחגט  װעלט די אסװישען וחגט קומע̂ז
im םון o m  ,n y  i y i םא־ םיט 

אוםג^כטיג?ײטען. ציאלע
i n דין םמ פויײהײט םון 1י1באג 

o אוי\י געשטיצט n אםעךבאװאוסט־^ 
pn, אזיוי o n ,אםת i n  to 1בײט<נ1א 

 יװע<ט גאנצע n ײך1 מאכט װאם קלאס,
pש די 1yאונט לעבט nם1םא ליכסטע 

i איז און ע?םפלואטאציע םון n יײ> 
v אין נטyטyלy 1^טסטע m  i n-̂  

שאפט.
i n נוצט סלאם 1?אפיטאליסטישע 

 װאם און םויײחײט, ט1װא לאס אוין
 ײהײט1ם ט1װא אס1 םס?טיש סײנט

o אונטש* n ^אפיטאליםטיש? YoyoD'D 
̂יה םיעט עם  -1א צו ײ1ם בוכשטעב

 ־1P וואם יציאנצן1פאנ 1אוגטזנ בײ^ן
^iy : 'in אמײטעה וײ i n 1בײטע1א 

 א^שפלאוי ניט טאג צו הײנט א<אםת,
 װי 1בײםס״ץוכע1א ז0ו̂ע1יװי1אינ צום
 1אבע לײב-אײגענשאםט. םון (yo n אין

bioo t'M iy אם1 און ש?לאןי. א pm 
 טע1צא צו אפיל אן םון אנע1פ א ניט

 וחד אנע10 א גיט t'Mfo נאפיחלען.
^ny אז ײכעn 1 צו דווי א גאן t •בא 

m n w a  y3n'>r ײ אױוי \9ו*ל  װיר־ ו
W איז ttfw  t̂ אסגעבען oyoy םוז 

1 i r n.םון אגפ1ס א איז אם1 ײכמום

 ךײ yoiyn באציהונגעז, yסאציאל םון
;jy פאדטיװ n ;:םון אפשפיגלו iy i 

גילנס yiy'^oi^^o םון גלופימנג  פא̂ר
 די איז לנ̂עyאײגצ םון חצנט די 1אי

i m א םון ortP. י
o איז אט n דגעז i n  pm א̂יyאל 

iy .1אונ?לאה Dt^M'Jp םון i פלי^מד 
iy 1יפ i .ל. אװ פ״ א iy i^ .פון לכדפל 
cy םון שוץ, yײטיגtנyגyג i ly iy rtiM P 
D 1אבע ^n ׳ם1בײטע1א 'l^ iy i iy 

 אנ־ oiyti yבאשטימט n»iO^P א סיז
lysoy שױאוננ. 'io  i n םוז i n א:־? 
iy םון yסטיטוצי i .זאגט ר. אװ פ. א 

:אזױ

 וױגשט, איעטאױאט1פ 1yיגיגtװאוסט
1n  oyםון ?ליכ?ײט,1װי םון 1נא ט 

 1אפש ליגט א1 און 1אי oy װאס דאס
pion iy i ױניאניזם. ײד1ט םולם m 

ט1ב אפשר 1םא  ניט ל. אװ ם. א. די ^
 ini'o lyrpn yii'M םיז אחיס

 אדויס״ האט נײט1א םון 1ŷיט די װי
^ ױרײ א יפשל, װי ג^אבט, װ טי  ס

 גמיםצ אײגעץ די 1םא האטy; האט װאס
1 t'M ov .iy::tnytאיז זי װאס 1^םא 

 םי״ 1באשטימטע א םון ט1ג^ה ניט
 א. n טאפט :yn oyi אין לאזאם̂י

iy אין ל. אװ ם. i 1םינסטy^ 1*יאב n 
ot,:onM iy םון בײט1א yטישpא1פ i* 
iy מיט טyװ yצי i צײט jyzo^pyiM םיט 
y i□ .חשתן oy װyמיט ט i n דך צײט 

jyTt^^DnpD'w 13 א'y ijy בײ•1א 
y'ypo. לאסp̂־yט

 װאר־ ניט 1נא 1מי זyם1א1 םא?טיש
iyo אזא אויןי pלאסyטע• י1 א?צי^ ז

 -טאג ױניאניזם ייד1ט םולם טיג?ײט
^ו צװישען אז 'ו\’וי1* װאס אס1 און אס.1 באװײזט ט

i 1מו ^עז n ,צװיש װעלטyאוג־ ן iy i י1פyמבyםון ל iy i .ל. אװ ם. א :אצי
 צוויש^ן ,1yp̂י11yאוגט און 1יקטז11ט^

 ŷלכyװ בײט^־/1א און קאייטאליסט
 אוז 1יאה צו 1םוךיאה ^1שטא ט1װע
^y טyװ p^ PM  iy:jy in חגזולטס־ 

jyo 1 םאד i nאצŷיג v:ĥנ u y,\ אויב 
 1םא אײניג^1םא ניט זיד זאנלען ױי
ypגyנt•«;און שוץ ײטיג v ' t v w. ום1דא 
̂שט די זyם1̂א  -1א י1 םוץ ŷהyםא

 iyDy::M יקא1א^ אין ױניאנס בײט^
y^ym םיטלŷשפ און ז  ־lyto זyײט1םא

 1בײטע1א n זyצוױש tyo^jno yכ
^ םון 't זאילען y^ytt יצאנז/ אונ  אױף '

 זײ1םא צו אום אײניג^1םא שט^יג
inv3 1םא uypiyw  n  ,'t:: י1 םון 

jnwyi, צו DyiM3 iy j''t ,,t y^ytt- 
טיגט.״

 מבלyי1פ nyi אין גיטא pm ג^ױס
 אנשויאוננ, לטyװ א םון ײטונג1אנ קײז
y פון אלnאי 1א םון i□ װאס iy i בא־

iy םון בולט אזוי גיט ר^ט i •היסטא 
o םוז מיסיאן יש^1 n בײט  ,D־קלא1ŷא
1 t'Mאס iyD't מעגיליד i n/י1כ ^־ 

 אפצושװאמח ניט י1כ זŷהים1סא ‘צו
oyi מאםyנטאנyביי-1א י1 םון. ?אםף ם 
^  שטע־ונג קײן f«t ניט ס׳זאל כרי ט

 םאמענטאנע םון ײכונגען1צמ1 י1 אין
 זאגעז, צו אזוי ס׳א̂י ז.yוננ1yסyב1םא
pniD יפלאםאטיש^1 » 'iK, ^י1 אב 

nנליכyטאג־ט o y p  y װ װאסy1yזאנגy- 
iy אונט^ םירט i ױניאני^ טיז םאן 

iy t"tto iג אז ׳yזy1װ לשאםטyאך1 ט 
ט ^י iy איז ג i שאלyםון כץ i n •אל 
^׳, n טyװ װאס לשאםטyזyג א ט n־: 

;iy 1םא גליק i n מ 1^גאנy.נשהײט 
i n ,ױגיאנס זײ װאס ?לאסעד?אמף 

jy ii'o ,אז iy i  t'M ^באװײז ^שט 
iM D iyi םון און n□ װyלy1םי ז f y i ' ' i 

^1א iy;n:yotP אין טי?

קאנםומער אלם פראדוצירער
- — , -  X

םאםקאװיטץ. הענרי דר. פון
i^ p y in איז לײבעא ״פלאסאגיס״ פון iy i ?י.1וסט1צס.אינ11 און קלאו

in in n o 'w tM  im צװישען ם^חמח m 
סו-אנע א tm׳o סיאס; א אןן

i y i צױ ט1בינ פובליהום 1אילג^יגע 
p:oiyj o n  fyDot בײט1א פוןŷ נא•1א 

pPDymiPn y'yMt'jסים ־ oyi ־וך1םא. 
iy די 1טצ T y n * ii זיך 1אײניגע1םא צו 
iy:'ipD'tiM צו י1כ  myp םון n y " t 

 y^yp צו זy^יננונגoב די באטיםyבאל
iy םיתלען די j''t ''t  tM .באױלכטיגם 
i םון pכניyט גסנצע די n 1בײט1אy 

̂ט כאװענוננ  טאז צו איננאנצ^ כםזןט ה
 די םון iy::ii'D»n yאײניגם1םא די טיט

 װי א^ om בײט.1א םון 1ע1אחצי1•
oy 1124 צו |י1א1בא ,P 't, בא-ױזך צום 

lyoyj*^  ,m בײט1א דיי ̂םטםאל^y 
im ױי אס1 o a 1 1גא? in :o :o׳אפמ 

ty און tn ,1 םיטעל iynאויסג יכטיגy־ 
 גתיס iy'tny:otM םון pn ױי ̂עז נוצט,
 inyt iy:yp ^t אם1 םײן, איך הילןי.

iy אויםאיבען גוט ''t א;־ אלס ?ונג1װי? 
םומעה

 nyi אפ זyשאצ רyבײט1א װײניג
iy םון oiytt יכטיגען1 t ' i װאםy װאם 

 בײט^1א אן .ojyri yiy>'t אין ליגט
t'M ניט ptfa 3אתצי1פ א  שא־ א 1
iyo, 1נא t»  iy אויך iy  ; iyoy מוז 

iy סוי&ען i  ; in '^ p בײט1אŷ שטyלט 
 אין ?ויןי־םאשינ^י yסטŷג די ןyאםtצו

in װאתם אומאך, p'M לאנה o  n״' 
lyjMp ^אי ארבײטtpnya t

lo ^םאלגו־ײך, אזױ o m  t'M אײ װײל 
ly it ro  y i ^חאב \y שטŷיג  באמיהט נ

iyD''pa'>:yo y םארגתס^ן צו iy "t 
 האב^ די װאס oyi דורך ,lyonp אלס
ײ 1םא y םםטypyאױסג ו ^ y n װיײ 

t̂שyבײט^1א זאלען װאחם אבעןי ; ס 
T 1םא iyjyp די אס1 םאזישםעהן, ניט t 
 אלס ?ונג1װי iy>'t מוך געװעצן םיל

 •MPnyoM n גןאנםום^. ס*ון1?ויםע
:iy האט באו^גונג בײמזס•1א lytn 

y 1לײבא 1איה ורך1 נטyp1אנע םא?ט i־ 
טמענט.1פא

ŷבײם1א די האמח ען1באחיע שיום
p m זײ אין n o״*i n אינדוסטדיצן n't 
n וױ ט1עםי1אעםע1סא ניט y n y i איז 

ir t n אין װאםע i n םון ם1םא oy i •לײ 
T איך חאב ̂עצםענם, בעל. t םײ־ אין 
i 1אוי אפנצשטצלט טיסעלto ||1 נעם n 

o אסהיט^ םון װיבטיג?ײם n םון פונ?מ 
iy ''t מיט טאז צו האמ װאס סנוײםענט 
oyi בײ לײב^. ^סזיאםאנים״ 'iy jy 

)D^nayjy^y, ג איך זזאבyבyטy,ז to 1אי 
 י1 אויןי pm 1אײצ אױםאיבצן זאלם

lyo• אלס בסל^םים 'to  . ly i'y n y i 
oyi װאם i n ל ^  -yaioo צו ^כט לי

y:o? iy«M tyiyo סלס ,ly v y n o n 
 די lyiyoynioo צו אויך oy בסצוחנ?ט

1 po m iy o ro ioי lyp'iaoo חויך iy i 
 ?אנ־ אלס ^אםט 1אײצ םון אנומנחנג

̂גאני די fjm םוכמנזי.  1בײטזן1א yט1יtא
iy םון i''? p  fy'no i n װאל־ י1אינחסט 
 fyayii ט1באגײס^ pniya וױרמליך זyט

o n ,ױי וואלםצן לײב*ל T t 1םא אלצ- 
't םון אײנציג^ p'p און אײניגם  װאלט '

in ס DO'ipyi נים o  o m װצל״ ?אוט ס,

iya ג ניט װאלטyאויף ט8ה oy i T t 
לײב^ אסאניס1ם

 fyti י?,1צו 1יאה ס 1ה1אוסג^ מיט
̂גאני האב^ 1םי Tא tי1 ט onyotojop 
 האבצן סאםיט^ לײבעל "d'jodoio״

ty'tio ya^yoioo y:':"M און in * i'o 
m םון o o riyo iyp  ya^yto אנ- די װי? 

o י1 ליג, סום^ס w w ױניאן 1ײ1ט 
D און ליג, y'yotw no y iy i:o, •איג 
y ט1מי1םא iy "t גy ry,אם1 םט־<ײט 
 אויב ױי, םון jyo'tp אויםה^^ זyלyװ

̂ ytt iyi"^p tyo'tpioo ניט זyלyװ זײ
vo אג1טyז oy i לײב^ אססנים״*1פ״ 
 ?־ttyi יiya^t fy>oo y 1לo נםעט איז

 בא• די ^ya״yy«PM tytiy: זyטoט
 אינ• גלײך jyaon ריםײל^ס ŷנyםy1ט

y סטתאירט iy " t ״a״o iy,״ to* זײ Ot־ 
iyv זyויפp ןyל '*p םיט o n ל.9ב”ל 

mטליכy אויב yri ly 'tio  y נ דאסypyנט 
lyp'itoa אין y t 'mטליכy ם,1סטא 

ypשט1םא זיך אי.הר גטyלyחד י1 װאס ן 
tולטoטyװאלט^ ן m  ,w m אלy ־1א 
 y:D'to• װאלט^ 1בײטזנ1א yם1יtניoג

iy איבט " t אײגיגט^1םא ptn אויוי 
 ז.yויםp ױי iyoyn םון ̂סyיטײלy 1אל

y iy iםpy1נא ניט ג^הלט זיך װאלט ט 
 י•1םאב י1 אין אויך 1נא ם,1סטא י1 אין
fyp, אויב װײל i n װ 1?אנסופמגyט 
iy 1 טyװ לײבצל, oyi לסנ̂ג1םא i-יטײ 

 די צו לאנג1םא דיזען iyay:iya'M ל^
 ̂ס,nטשוpyנוםoם י1 צו און חשאב^ס

̂אכטyג בםילא װאלט אם1 און to ב rn, 
 1yפyש פון נסנרחײט yסטy1ג י1 אם1

P y אדוצירן1פ זא<ען iy "t1לײ n ^אונט 
̂יגyאנשט י1  ינגונג^1בא ל^עגס yנ

i 1םא n  y^ytt לײבץל אססניס"1פ״ 
הט.yשט

ly מאך איך a 'iy i אס1 שלאנ,1םא ס 
ov ם1םי1םא זאל yiyp; ס y>y^yoo 

y^ or:ono אלצ םון y:yayjiyro יױ 
 tyoy: דך אויוי זאילעז y^yp ׳לײט ניאן

 oyi ײט^1שפ1םא צו אויפגסכ{ י1
p ׳ניט לייבצל, אססנים״״1פ״ m י1 אין 

lypmoo, ריטײל י1 אין אויך נאר 
iyy. אגסומ^ם ס האבעז 1לאםי? 

^D 'jo oo iiבאשםע־ ?אמיטצ, לײבעל ״ 
t םון כאוים1ת הצנד d  .iyD "aiK •הא 

m מין אזא שוין y'vot'30iiy םי־ פון 
^nyp "t און פתיצן, ט^?לאם  ytn 

 ־1א פט1א1בא זיך זyװאלט ןyשאפט1yפ
p'obop o צז1אנצוםיה ןy1יtניoג n םסי 

o n ם.1סטא י1 אין לייבוןל iyao אײ״ 
1 iy iוחני״ט אס :looy, ניט 1איה ט1מא 

iy ן.yסyג1םא "o אתצי•1פ אלם םליכם 
iy i. װyנnאן ט oלy1P y iy "o  yםטy,ן 
/ י1 אין lyo^aio סלם ^י  pyt, צו ש

to ם1נא ?ײןyנט Pot לאהח1םא ניט 
by i אהן שאם o n #לײבצי• אסאניס״״1פ 

iy ?1 םון אײניגוננ1םא י1 "oאלם אפט 
ly 1טצ1גאניד1א i^ n o io אלס און 

 נעידען וואלט 1yאנסופp 1אײניגנמ1םס
loartoao io.
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 PH Tt עגדיגט דעי אײבאר מיט
 ‘^פי וױיגיגפטענס צײט, ?וסער אמעריקע

 וױױןרינקײט דער אין װײ< אזױ, ציער
 היב^ע v זוטעי־דיגע דאס נאך רױערט
 נד^ד איו צײט דיזע און צייט, ניסער

 דער אין *;געגעדסטע און הערריכהטע די
 יארעש־ אסעריחאנער פיער ףי סן גאםור

צ״טען.
ײל^א יןא  ®ריאיגג דער קומט א
 דער ?ומט אמערישא אין זוםעד, פאר׳ן

 דער אין םריהריגג זרנעגדיגער קיחאער
 זוטער חײסען אין זוסער, נ*כ׳ן גאטור

 געזערשאפט־ פאר צייט הײן נישט* איז
 קוי־ פאר גיט אױך און טעטיגחײט, איכע
 מאטערען היצען די טעטיגתײט. טור

 ״”ט די הױו, םון טריובט זון די צופיר,
 גיט מאזען יאגקעס און װעידער בען,
 אין אײג?לצעז טינוט פרייער דער אין

 אטםאפםערע, שט$דט שטיקענדיגער דער
 די אויוי פאד?ס, די צו אונז ציהען און

 בערג די אין און ים, צום םעלדער, גרינע
 דער אבער איז דערםאר טאאען. און

 געזעײ פאר צייט פאסיגע די וױגטער
 ביאדונגס״ םאד טעטיגקײט, שאפטייכער

 אויפ־ אגדערע םארשידעגע און ארבײט,
 צױ די איז חערבסט דער טואונגען.
 וױס־ דאזיגער דעד םאר צייט גרײטוגנס

טעטיגקײט. םיגער
 עגטוױקעאטען זעחר א האט י^רח :ױ

 צוגעפאסט איז װעאכער נעץ, ניאדונגס
 בא־ דער םרן שיכטען ברײטע די פאד

 אאגעםיעע אבער איז דאס פעלסערונ:\
 יעדער אין איז װעאכע ביאחנג ביאדוננ,

 װע״ ניט אבער וױכטיג, זייער באציחוגנ
 איצט איך בין ניאדונג ארט דיזען גען

 אױס־ ריידען הײנט וױא איך אויסען.
 װע־ ביידוגג, ארבײטער װענעז שאיסאיך

 בא־ א ביויז ניט איז װאס בירדונג גען
 װעגען גאר זאך, אוקסוס א אדער ־רופס

 םיט פארבונחנן ע:ג איז װאס בי^דוגג,
 װעגען ניעט נוריל; ארבײטער׳ם דעם

 ארגײטער װעגען נאר <שםה, ביי^דונג
 קיא־ א גיײכצײטיג איז װאס בי^דונ;,

 אר־ דעם פון העגט די איז געװעהר סען
 אױך אבער געגגער. זײגע געגען בײטער
 בי^דוננ ארבײטער םון נעביט אוים׳ן

 צאה< היבשע א ?ןױן םיר םארסאגען
 סיר אבער אינסטיטוציעס. כי^דונגס

 צענטראיןיײ קײז ניט יניידעד םארםאגעז
 און װעזען, בי^דונגס ארבײטער זירםען
 גאנצע די שטארק זעהר יײדעם דערםון

 אר״ די צװישען טעטיגקײם בילדוננס
 דערםיז <ײדען הױיטז/גכיליך און בײטער

 עיע״ אדבײטער אידייט^טפרעכענדיגע די
םאנטען.
װיכ־ דיזע האט ילםיפר, אײראוא, אין

 בירתגגס-ארבײט פראיועםארי׳פע מיגע
 גילײך איז זי װײיל ערםאמ, אן נעהאם

 ■ראםײ דארט גצװארען. יזירט5«ענטראי
 ערםארונגען, געגצנזײטיגע‘ םיז םען םירם

 דאדט װעזען. כייתנגס געםײנזאםען און
 ביל• ארבײטער די םאראײניגט זײנען
 סאציא־ דער םון איגסטיטוציעס דונגס

 איגסטיטױ די םיט פארטײ, <יסטישער
 באווע־ האאיעראםױוער דער םון ציעס
 טעטיגקײט ביילדוגגס דער םיט און גונג,
 בײ ארגאניזאציע• ױניאן טרײד חןר םון

 אײ אדנאניזירםע איז אםעריקא אין אונז
̂פע  אײ די צװימען ארבײט בילדונגס די
 צעהן העכער א<ט מוין ארבייםער רישע
 קאםײ בילדונגס עקזיסםירען עס #יאחר

 דעפארםםענםס עדױקײשאנאל איז םעטען
 בײם געװערקמאםטען, םארטידענע ביי

 אויך עסזיםטידט עס און רינג, ארבײםער
 אר־ די װי אינסםיטוציע װיכטיגע אזא

 זײ האבמז קורסעז. לערער רינג בײמער
 געםײנזאםע איז ניט וועילכע אבאר

 זיך זײ אינטערעםירעז באראמונגען?
נדע די װעגען איעע  טראכםען Yא̂נ

 ערנסםע א שאםעז וואגען וױינינסמען !יי
 בי«לתמס• ארבײםער צענטראיליוירטע

 םאכט יערער !נײן ? אינסטיטוציא
 גיט װײםט אײנער און זיה םאר שכח

 ענטפערען, ניט םען זא< צוױיטען. םון
אײראפע, װי איז אםעריאע או

 דיזען אין איו אםעריקא אםת׳צ די
 די ג.). ,V (װ. פאראײניגט הינזיכט

 ביילדוגגס־איג־ ארבײטער אםעדיקאגער
 גע־ אםװײניגסטען האבען סםיםוציעס

 אינטע־ קאנגרעסעז, גי<דונגם סײנזאסע
 און אגדעחנ די נדם אייגא זיר רעסיראן
 וייערע אח גענעמייטיג זיך חעילפען

 קרוםער דער בלויו אויפגאנע^
ח  חוס למבעז״ ארבײטער אםעריקאנעד י

 איז יעבעז ױניאן אמעריתאגמר אידישצ
 אז פארגאכיועסיגם, אזוי צעםײלט, אווי

 ארבײםער װי עגין װיכםיגען אזא וחנגצן
 געטמען גים אויר ויך סאז קאן גילתמ

ײ וואלסען מי״• געסייגזאסען א בײ  װי
ir געוועז ניגססעגס o n דעות? חלושי 

 א בלויז לײחנר, אבער, עס איו
 גלײכ־ פארנאכלעסיגסײם, םון דאזולמאט

ז גילםיגקײם י  און אפגעלאזאגקײט. י
ד  ארכיײ איזײמא םיר װי אוױ *w ווו

y טיסעאן t סארק אזוי* pH « 
בילדונגם *ראיעםארי^ ;ינ«ר

l i l M .

דעסני«ער .e ם־ן

 אין ^ויס )ביו«יחו« יעדער אין
 נוט׳נ *ין תחרנינער, »ין אריס רען,

 יוין *ריס *«וי ערמט און ז׳עורנארען״
 *»ט> זיך מאנט ov סיטער, מאטעריערע

 זעלנער דער און איינער דאס
 אין טעםע דיזערנע אינער רעקטיעורט

che אינסטײ נילדוננס אדנייטער דע;ע 
 זעדנען ד*ס פיט םאר׳טירט ער טוציעס,

 *וויי׳ אין אינםטזטוט א*ין #ון ?עתט׳ןוור
 זװן־איגטעיע?״ *ײט נערד, װישיר טען,

 דערנײ oitpyj םען װאיט גתות טוערע
 *ו נטםיזזט ןיך װ*יט מען װען »רען.1<ןן

 אר״. אידי׳טע van:די *ענטראריזירען
 ױגיאגס, טרײד די פון בידדונג נייטעד

 ארניי״ »יגדע*ענדע;ט רי;ג, ארנייטער
 ארנײטער |1נ*«י*גא<׳ און ריננ, טער

 ״Vi אייין דערםון סען װאיט פארנאנד
 װי ענםװי?<ען «ו ס»ר ׳שאארען ?ע;ט

־ ארנייטער אידי׳פע די איז נעהערינ  ניי
 אינסטיטו*יעס, װיכטינע ׳פאפען דוננ,

 ארנייט ני<דוננס די סיסטעמאטיזירען
 ארניי׳ סיט חוי»טזעב<ױ נאזארגעז און

 אױוי *ענטרען ארנ״טער די ניידוננ טער
 אזױ זיך ;ויטיגען װאם •ראוױנץ דער

דעריז• מטאדס
 די נעװען איז איגטעדנע׳פאנע? די

 אםערי?ע, אין טרייד״ױגיאן ערשטע
 םי׳ » א) פאר׳אטאנען, חאט װעיכע
 *יי״ חייגטיגע אין ױניאן, טרײד דערנע

 ארנייט ױני*ן רוםינע די װאו — ןטע
 1ײי נעטטז װערם טאנ נאנצעז א שון

 איג־ ארנײםער׳ם דעם אז איז אפיסעס,
 אפטעד צוטאג חיינט װערט טערעםען

 םארהאגד־ םארעידענע בײ פארטיידינט
 ױ־ * םו« — סםרײהס, ם־ט ווי מגנען,

 איז פעחינע םון סטעא א זזאנעז ניאן
 זאיען װעלנע מעדטען, אי;טע?יגע:טע

 די נײ׳פטײן באציהוננ יעדער אין חאנעז
 געני־ װאס תאייםא?, פון םארטרעטער

 םאר׳פידענע די איז בייזדוננ זייער סען
 ער־ די האט זי און אונױוערזיטעםע!.

 דע־ עדױפײמאנע? אז גענרינדעט ׳פםע
 אינ״ מר פון כוגח די פארטםענט.

 אי־ »? נוטע, א איז;עװען םערנע׳פאנעי
 זײנעז רע?ו<טאטען די אבעד ׳דעא?ע

 אםערי־ די םאו צװייפע?האםטע• זעחר
 גע־ זי האט בילדוננ ארבייטער קאנעד

 אונ* װירקוננ. עפאכע־טאכענדע אן האם
 נע• איז דעפארפםענם עדױקי״פאנעיל זער
 דער םאר ביימפיל ערעםער דער װעז

 דעד פין טעםיגפײט ביאדוננם ארבייטער
 האט גוצען א פאר װאם י. אװ ם. א.

 דער־ דערפון «ח גיםײ ױניא) די *נער
 םא* די »r פארהע<טנים אין נרייכם

 ײען V סרבנוח םאראמ און טעריעילמ
 טוער עםייכע די *ראירעכענמן זאצ םען
 נעענדינט וזאמנן וואם ױניאז, דער איז

 םרײד• עטייבע און סאיעדזמ, ברוהװאוד
 םעז װי — האבען װאם ױניאניסטען,

 אראםיטירם — איגפאדםירם םיך האט
 םיטי אין קורסען פארמידענע די פון

 די פיז רעזו<טאטען די זיינעז סאלעדז׳פ
 םאר בי<דוננם־ארגײט יאהר אאגגע צעהן
נעבאכדינע. זייער יוניאן דער

 ײאו V דערםאר ׳פו<ד די םראגט ווער
 V רורכפאל דיזען פון פעהאערען די צינען
 פעחאנען םאראנטװארםציכמ די זיינעז
 ׳פויד ו׳צצום• חם ניין, i שוצדינ דערין

 נע־ בעםער אדער טעטאדע די איז דינ
 איג־ ד*ר װעצכער אין ם, ר * פ די זאנט
 םארנעיוײנט ווערס ביידוננ פיז האצט
 1וחנ סאםען. ארבייטער אידי׳טע די פאר
 ניל־ םענזתו װיםענדע װייגינ װיצ טעז
 סײנםאצ זיינען וואם םענעען, — דען,
 קיין פײנסאצ ׳פוצע־נענאננען, קײן אין

 נעמאכט, ני׳פם ניםנאםטיס נײםםינע
 װאך ואנצע די ארבײםען װאם מענ׳שען

 זײ םאר םען םוז — ביטער, און ׳שװער
 די םארם צייכםםטע די נעבען אצעםעז
 זײ פאד םוז םעז רערגרײכען, צו ביצדוננ
 פאר אטםאםםער *ננענעםע אן ׳פאפעז

ײ םאר םוז םמן לערנען, װעצמז *ו  ו
 פארביג־ ביצדוננס נויםינע די מאפעז
 אג־ ביצחזן דאם זײ זאה ײאם דוננעז,
 איז ov מאמן. צוציהענד און נענעם

 א טעלער אוםן ארויםצוצײגען נענונ ניט
 אימנרצאזען 09 און ביצתננ •ארציע

dot ארבײםס r:jra זאל ער אז ov 
מר װײניג דער םארדייעז; מנ  םוז װי

 ײערען באהאנחנלט באציהוננ דיזער אין
 ענטװייד איחם אק םוז םעז קינד, * װי

 כיל־ *ו — עםעז *ום אפעטים דעם לעז
 באציחוננ די rpc«r דארןי טען ;תננ

 םארזיכםינ איחם אין םו« נמז דערצו,
rra *ון ײילעז דעם אכםוויסלעז n  pm.

 אידײ די פון םעטאחנן בילחננם די
w הנם בכח. ניט ראם זײנען ױניאנם 
 אינםטיטוציעם, ארבײטער זייגעז זײ

 םילס עם םאלסםטיםליכקייט, זיי םעלם
 8 סאלםקײם, א איבעראל זײ בײ «יך

פרעםד, איז פארס די װייל פרעםדקיינ^
 נאגמ די פרעםד אויר איז חסריג®־ _

עס חױפלימײג^ םעים עם טגינח.

w* פ«לט v מי דעו סניגת״ ״י נ  אי
 ניל• די אין פרעטד «ױ פילט טטוחו;ט

own אגט• חןרפאר און , איגסטיטוציעס 
 אחין. ?וסט עד א״ד«ר זײ פון «ר רויפט

י אין  ׳פעד״ א חעך־פט יוגיאגס איוי׳פ^ ו
 אוט־ |8 ׳פטרענונג, אסימיראציאנס יינע

 וועײ איזן )אסיס*ר»ציע <1סטויני1נ»זוא
 די איז עס נונות. 1אפטלינ׳8מןעל נ«

 װי־ איגדיפ׳ד׳ונטע. די פון אסיסילאצי׳!
 א־| אנער גיז*דען,8אט׳נרי? סען װיל יען
 פײלען סען פארטריינט אסת׳ען ד«ר

 לעונט מען װײר טערי?אגיזס,8 פון װײט
 פארטריינט מען אוז אויס, גארני׳פט די
 אי| ;עסטען. נעטא די אין דערטיט זײ

 אינטער;ע־ די װי ױניאן נרױסער אזא
 אינטע• די צװ״עען איחר װעט ׳פאנעל

 אוי־ 8 געפינעז ארנײטער לינענטסםע
 ײאס טייל, נימטיגען סעמעװ״ניינען

 עדױ־ יאתר \rvv נאך ענגלי׳פ, גוט רעדט
p!״׳p:at? או| עגנלי׳פ אין — ארנײט 

 אנעד װארט אידי׳פ. אין חלילח ד׳פט
 נעײען דעפאדטסעגט עדיוהיי׳טא;על דער

 אינסטי־ ניידוננס ארבייטער אידי׳פע 8
̂יע,  יערער אין ט8רעזויט דערי װאיט טו

 א אויו ;דערעד,8 או געװען נאציהונג
 עננלי׳פ *ו נאציחונ; דער אין נעסערער

 נילתגנם־ ,־נײטעד8 אונזערע ױידע).
 נא־ װיינינסטענס זיך װארטען טוער

 דער םון כיריס די םיט רעכענען דארפט
 אײ־ דער אין (8 גיק,8:8«עד מאדעמער

 איחר, פיהרט מען װאס )׳»יר»ך נענעי
 םען :ר״פט8נ איהר, אויף חלום׳ט םען
 יפנע״ און נעסער סך 8 אונטעדיכט דעם
 זאל ׳פודאך. פרעםדער 8 אױוי װי לער
 וױל איך אז װערען,' געםײנט גיט דא
 אדעד:אציאגא־ אידי׳פיזם, ■ריידיגע! דא

 גאר אויך איך האב נא׳פטימט ליזם.
 אידי־ דעי אז װ־ר װאס bvj״p צו ניט

w ׳טפראך די קא:ע; זאר ארבייטער 
 עד װאו רענט, על װערכעז אין לאנד פון

 בא־ איז װאס און ?ינדעד, זײנע ערציהט
הײטאם. ׳שטענדיגע זײן ווערען צו רופען

 אז װיל, א־ך װײל נעגענטײל, אין
 קאנען זאר ארבײטער ערrאידי דער

 װאם און נעסעד, װאס עגנלי׳פ עננליש,
 ארביי• די אז דערפאר, איו נין ׳שנעלער,

 זיד זאלעז אינסםיטוציעס בילדוננס םער
 סביבה, נעוואוינהייםען, די םיט רעכענען

 דער םיט איעם םאר און אײנענ׳פאפטען
 1אי אדבײטער אידישע די םיז ׳פפראך

 אידיט םיט םרײד־ױניאנס. אונזערן
 רי םען װעט ׳פפדאך אונטעריכטס אלם

 ני׳פט סטודעגטעז ארנײטער אידי׳פע
 גיל־ םאם נרעסעדע א םך א נעבען נלויז
 װעם ער נאר *ײם, זעינער דעד אי| דוננ
 די אויםלערנען מנעלער םך 8 ךיו8 זיך

 ניט דארױ םען .8גופ מפדאך עננלימע
 װע־ ניט ז־ר האנדעיט דא <8 פארנץסץן

 ;עבוירען דא זייגעז װאם סינדער נען
 דא נאר עננר׳׳ש, איז שפראך זייער און

 אייננעײאנדערטעז ;8 װענען זיך רןדט
 אי• יז8 עס ׳פפראך װעםענם עיעטענט,

 חלום׳ט און דענקט װעלכער און די׳ש
 װענען בי־ױז גיט אבעד אידי׳פ. אויף
האג־ oy.דא זיך האנדעיט ׳טפראך די

 נאנצען ײענען םעהרער פיעל ז*ך דעלט
 ױניאנם די אין הערטט עס וגאם גייסט,

 צו און פראברעםעז סולטור אידי׳שע צו
 װערט איד״ש נושא. קולטור א־די׳ןןע די

 דאחי םאדם־אוסט. םאםעךםענ׳פ דעם
 רעדען איהם צו םאסםיטינ; 8 בײ םען

 װענען אנעד זיר האנדעלט אידי׳פ.
 אידי׳ש, םיט זיך םען קריםט לעקט׳פורם,

 ,אינטעלינענציע*, אלנדהייטי׳שע 8ל8
 םיט־ אלע ם־ם באװייזען וויל מעז און

 איז יעקט־טודם אידישע םאר אז יעז,
 איז, אבעד אמת אינטערעס. i״p ניטא

 די און י םאדקלי־ט. ■ונסם איז עם או
 נייםם טמאלען דאזיגען דעם םו| ׳שולד
 8 ערציהט ױניאן אידי׳פע a װאם איז,
 אר־ איהרע א*ן .אינםעלינענטקעם״ ■אר

 אנ׳פםאט אנ׳פטאלםקז, נילדומס נײטער
 פארקסטיםלי• אינטעליגענםע ערציהעז *ו
 ברענ־ דארפען װאס טיעד, ארנײםער כע
מז נעז  און םוער אים ױגיאן דער נו

םיהרער.
 די *ו צוחותען נלויז זיך דארף םען

 סעםײ למרער אידי׳טען םון רעזולטאטען
 לעדער רינג ארבייטער די פון אוז נאר,

 װאם איבעדצייגען צו זיך כדי קורםען״
 אי־ די האט עם װערט נרויםען a םאר

vvn אונטעד־כטם־שפראך אלם שפראך 
 םםודענגמן, ארב״טער אידיאמ די טיז
 הייםי־ a םםעדע,8טםtv 8 וױים ווי איז
 ran איז■ טםאסםערע8 וואריםע a שע,

 אר־ וזאט ארנייטער באאײנפלוםען צו
«ן8נ a בײטעז  צו *«,v איו טאנ נ
 און יערנען. צו םלײסינ אח זיד בילדעו

ר 19קאג םיר מ  זוכער8ב די אז זײז, זי
 *ua באשטיםם ?אנען מורטען דיזע םון
 אוגזערע ?אנען dp װיפיל צנגלײפ, פיל

 *an ט8ײ ארבײטער, אינטעלינענםםטע
 די אין ׳פטודידט לאנכ יאהד צווײ בעו

 פון קאםיםעםען בילתננס עננליזירםע
r די םרייד־ױני«מם. אידימע a«״p יר 
 dot ײי זיו נױםינזמ לסשל, גי«וגס,
ע אפיס WOTT8 אינםזנליגעגםע אין לןג

aw  ea ii .trasinp טדייר״יד אתזצר 
 w דעוארטטענט נילװננס nprwדאניס

 Iיפל׳נ פארװאם y פראגצ pin |pt<״
yswe פאראנטװארטריכע אויף טאל 

 װערען נאװענונג . אונוער אין ׳פטערען
sail iprjpa appavpjw םיט חאנען 

|p גאר אוג«  םױ סיר און געסײנזאט?ס ״
 סיר װײל אנפארטרוי?!, איעס זײ זעו

|p האנען  IP'at אױםװענ. אנדערען ״
 צו אועלירעו ןpונגpרpoנא pJ1tדא די
o חאנען װאם יעניגע רי n פון גורל 
 ;own otp«״ אין נילדונג איד״פע די

 ,dot יעגעז4 פאדטראנט^ ויו זאלען«ײ
 ־אינםטיטוציע נילװננס ארנײטער או או

 פאנריצירען צו ppm דעם ניט האט
oppjMP'ipea, איג* אויםצובילמן נפר 

ױניאן. דער סאר טוער טעייגענטע

״ ר ע ק נ י ל װ ״ טי קו ע ז ק ר ע ע ב מ ע  מ
ר פון ע ד ײ נ ל ש ^ ל א ט ל ז א ל ר א  פ
ן ר,ליר,ע די ט או ס י ל ד ש  אן ד

ר אן ע אן ד י נ ױ

די  מרכײטער די פון אינטערעסען .
ט זײ ליגט  זאגט — זינען״ אין ני
____קאפלאן• כר.

םעם־ נטער8ק8כ א האפיאן, דארים
אהמז PP'd י8פ און ,9 יאקאל סון נער  י

 -p: איז ס8וי ,18יױנ דער פון םיטגליר א
 ד?ר 1םי םיטגליזי a צייט נאנצע די װעז

 צו םען8׳פל8ב האט נאארד, עקז. לינקער
 און POTJ’tpa קאמוניםטי׳טע די שאריאזען

ר םיז רײה?ז די אין ארייננעהן צוריק  מ
 זייז קלאחר פאכען צו אינטערנע׳צאנאל.

 װארום אורזאמן זײנע און ׳שטאנדפונקם
 האט .לאװײרים״, די פון אוועה נעהט ער
 פאלנ?נרע: oot נעםאכט האפלאן בר.

 םיט איבער דרויזעז םיר װאס סטײטםענט,
/ :פארגענינען

 .1PV לינקער דער םון איינער ,אלס '
 18« 9 לאקאל ;עװעזעגעם דעם םון כאארד

— :ערקיערוננ םאמענדע איך
 םון מעםבער םעטימר א ״זייעגדינ

 יארמן פיל? םאר ױניאן ?יאוספאכער רער
 וועל־ פערזאנ?! די אין גענלויבט איך האב

 ׳"OT איז רעםארםעז פרעדינעז םיענען כע
 פאר־ ipiw באםת זײנעז ארגאניזאציע

ד די םארויױרקליכען צו איגטערעסירט  ח
לעבען. אין םארםען

 npn םון םיסנליד א *נעו ״זײענדיג
 *npi'8 ױך איך האב באארר עקז. <־נקער
 ,װאיר״ דער םון אינטעיעסען די אז ציינט
 *pn פיל זײ בײ ipnpDtr “פארטיי ?ערם
 די,?לאוס־ פון אינטערעםען די װי כער

 לפבפן a מאכען דארםען װעיכע פאכער
 דער און קינרער, און םרויעז זייערע םאר

 דער גענ?ן א־ן םיהרפן זײ װעלכע האטף
 םאר* צו צילם װאס אזעלכער איז ױגיאז

”PD די װאס ;עוױגםען אלע ניכטען OTa“ 
 םח יאהרעו יאננ? דורך נעװאונען האבען
 י8דפרם האב איך ל״דען. און הוננעד

 א; אגצױפלים?ז זיד םריױױלינ בא׳פיאסען
 פארפליכםע איך איגטעדנע־שאנעל. דער
 pציaניזBרגa דער העיפען צו לאיאל זיך
 זיי !Pips ׳פונאים אלע באקעפפען צו

 נוטע pערזענליכs מיינע זייז אםילו
• םרייגד.

 רpכaוסמaלp יענינע די אז »iyn ״איך
 ניט איצט ביז נאר זיו האבען װעלכע

 די םון האנדלוננפן די װאוהין איבערציינט
 דער אין זיך װעלען םיהרעז, ליגפע

 װע־ און איבערצייג?ן צוקונםם נאהענטער
 ■*a זיי פון םאראכטוננ מיט זיך לעז

 אינ־ ר?ר אן אנ־טליםען זיך און קקרען
 ראינ־8ם גאםת איז װעלכע טערנע׳טאנאל

 דיי פון iPopnpDJ’a די אין טערעםירט
 רטײl"P ■8 אין ניט און קיאוסטאכער

.VP'PP אדער
aרנpאינט די זאל לעבען ״לאננ rpנa!ל 
״9 ל8Paל זאל לעבען ״יאננ ! 

מן׳ םארים קאפי
.9 לאקאל ,623 נום. לעדז׳טער

ם א ט װ ו ן ט ע ט ט י ר ט ע ־ ד די  אי
ר ע ג ש נ ת ע ד נ א ו ו ם ױ ז א

 פאד׳שירעגע םון אידען טויזפנדער
 IPno pa װילען אײראפא פון ט־ירען

 פון טויפרפן די אבעד אויםוואגדערע!,
י פאױש,־צטמז, זיי פאר ז״נפן אם?רי?א  י

 נרפם־ ביים צונענום?ן Dan גזרח קװאטא
tvo אדיי;* םענליכ?ײם די איר׳מ טײל 

 PP* אין אויך אםעריקא. ?ײן צו?ומען
•ireps פיפל ניט p;a< די איז נ*־ע

 פםי* פאד אויםזיכטעז נעװיםע פאראן .
 רע־ אטער־שאנפר םאוט די אין גרא^־ען

,^ לי ב  ױד ipo tPP אזױ װי ,np»a ױ
 די ona.* דינען װאם א-ינארדנמן, דא-ש

 פסיגואגט tv IPP װאם V אום׳טםענדעז
מ oan ? 18« דארם  ,tPMDB אלץ זיינ
ל נרוים?ן a tOTPDMD װאס י פח ט״  י

 יײ לנ?8וו אוי% און אײראפא, אין אידען
 pj'opj) «1 צו איםיפטאנד ניט זײנעז

npBDJP.
npaspoaPD t, דעם זונטאכ, r o l l 

«npn »P ארגיים?ר, P*P *npnpB38P־ 
tpi ויין dmp!"■ צו 

־ .”יאס8חי

Bj♦״־

ט .. ___________ פ א כ ע נ ן ח מו

ײ p נ m ע ה נ ס לי ע נ ז י ן נ ן אי ײ פ ז א ש

 נאכט איין און טויזעגט פון םעשה א
 באריהסטעז דעס םיט פאסירט ראט

 דער אוםיארטײא״שער, דער ^ווילי״
 בײ אדבײט װאס תרפב, כראנזװילער

 װי איז גזךפיכטע די •וירל. הענרי
:סאלגט

 אין האם ■וירל, הענרי באס, דער
 •ערל״ װיםען געלאזם םאנ מעהגעם א

 םון םענעדזעער דיםטריקט דעם םוטער,
 אז דעפארטמענט^ אינדעיענדענט דעם
 9 םון ^א■ זיין םארקלעגערען װיל ער

 דעם האט פעדלסוטער םאמינעז. 6 אויוי
 דער כאכד&ז ביטע, די אנטזאגט באס
 ער אז אורזאכען אנגעגצבען האט באס
דזעאכער. א זײן װיל

קראנק־ צוליב אבער איז פערלםוםער
 זײן דורך און אפים איז געווען ניט הײם

 געכאפט כאס דער האט אפװעזענהײם
 געפלאנטען זײז אײמעפיקטט האט און

 םרעגט דפע, װאו םא^וינען. 6 פון שאפ
 אנדערע די אהינגעקוםען זײנען זיה

 אז ענטםעד, חגר איז ארבײטער? 3
באגראבען... הונט דער טאקע ליגט דא

 אײן צוגערעדט האט קאהען װילי
 הונדער־ נעהםען זאל ער אז ארבײטער,

 דער אלרײט. זײן וחגם אלעס און טער
 דרי/ די םון אײנער געזוען איז םאן

 געװארען, דיסט^ארדז׳פט זײנען װאס
 ער אז באי&טאנען, איז פערלםוטער אין
 ״װי- אבער װערען. רעאיגסטײטעט זאל
 צוצױ ביזנעס די םארשםאנען האט לי״

 נעםען זאל ער אז ארבײטעד דעם רעדעז
 אויזי קלײםען גיט און דאלאר &אר די

דזשאב. דעם
 אנדערע די • צו םיר קוםעז איצט

 פערלםוםער װאס אפעדײטארס, צװײ
 גע־ האט קאהן אז געװאוסם נים האט

 נע• זאיען זײ אז דיל, » זײ םים םאכט
 אפס^זע- זיד .און דאלאר פאר א םען
 האט דערװאוסט דדפאב. דעם םון פען
 װאס געלט, די װעז דערםון זיך מען

 באס דער אז צוגעזאגם זײ האט װילי״
 גע־ געגעבעז ניט זײ איז געבעז, זײ װעט

 האבעך ארבײטער צװײ די און װאמנז,
 דעם פאר ױניאן דער אין געקלײסט

דדפאב.
 אײ־ ביזנעס דער מנײדער, *ברודער

 דקפארם־ דאוךטאח דעם םון דדפענט
 אוי• דעם אין אדויםגענאנגעז איז םענט,

א•״ דערמאגטן בען  זיד געפינם װאט מ
 אםענ־ צו עװענױ, אכםע 519 אין איצם

 האט ער וחנן pn האםפלײנם, דעם ד^ן
 בעל־ םיס׳ן אײנצו׳םענח׳ן אנגעהויבעז

 מלאכות בעל צוױי די םוז ער אז הבית,
 ארױסנעקר איז ארבײט, דער צו זעצעז

 דיעל דעם םח סוד גאנצער דער םען
 דער ארויסגעסוםען אייד איז עס און
 געםאכט נאר נים האם װילי אז סוד

 זײ אז םלאכות, בעי די םיט ריעל א
 דער כדי שא• םוךם אראפגעהן זאילעז
 נאר װיל, ער װאס ט^ז קאנעז זאל באס
 גאנצער דער געייעז אוז עד אז אויך

אין טארנײ שטיה זטלעסע צו כערמא
 באשעסםי־ אײער מיט גליקליך זײם
 קײנםאל איהר װעט ניט, אויב ;גונג

באדײםעט. גליק װאס וױסען ױם

 צו חגאח פזוי װי וױיס װאם מעגש דער
 װ*ס םענש דער איז פרבײם, זײן *ון האבען

 חאם איחר אויב גליקליך. זיין עגדליך װעש
 םי•8בפאע פ״ער «ון נים פארגעגיגען קײן
 צוורידען זײן גיפ קײנםפל איחר װעם גוגג,
 19 זיך פריפט ®*רםאגט. איחר װאס מיט
 מאכען װעם op סיגארע®; םױראד 9 םים

 ענדע19ש — רגעניגצז9י 9 רב״«9 ײער9
 , י9® יון זעלבסט ײך9 יפי ■ארוױילוגג צײט

j (* רבײפער.9מיט־ אײערע

לערענם

 באזונ־ א ;עגוםען ה^וט ער און שאפ.
 בעל־ איבער^גע די װי פדייז, דעיע

 האט ער אז און שאפ, אין םלאכות
 דורר װײדזשעס גאס בײם גענוםען אוין־
 » סםרײק. םון צײט גאנצער דער

 אײנצעלהײטען גאר םאראן איז עס
 ארבײט, שעהגע שטיקעל װילי׳ם םיז

 םאר םארקוםעז דארף ער װי אזױ נאר
 די םיר װעיעז קאסיטמ׳ גריװענס דער
 אג־ «ז אויױ לאזען אײנצעלהײטעז אלע
 גריװענס־ די װי דעם נאך ׳םאי דער

 םסק־ איהר ארויסגעבען װעט האםיטע
 זאגען, נאר סיר װילעז דעו־װײי דין.
 כעסט זײן טרײם שנייחנר ברודער אז

 אי זעהן און דיער דעם סאכעז צונישט
 צױ ארויף זאיען םלאכות בעי צװײ יײ

ארבײט. דער צו ריס

ר ה ט אי נ ע ען ק נ די ר ע ן ® ו t פ o ו י ר 200 ב א ל א ד ד י ל ם נ ע כ ע װ
כעריחםםער דער אץ קורם » נעחסט

ל ע ש ט י ג מ נ ױ י ױ ע ל ד ה ר ה ם
na dpdw ,t §ון rn a  ,d'jpo פיײמר פמחד־ pa לײדים wronrwi naa ׳------ - ־ י— *•־ * ־״- ־«־ -י ־י «י״ — ״״ * —

״׳ ®׳תײ*ײ ם»מ« וװ מרנצז דצויממנ פ»ר סיוחי י עי פלײיאי• rj»o אח ואואפנאפ •אי «או דרעםןם״ mho Mmײ ivrfe ייףפימ י
יאחר. 50 *ימנר מגריגדאם

צריײגס oon npo יי ripw * • ׳»m  bw״w
•tpeae^mn m e n  ,troPDO'D m i ,tppra

“ •r פיייי אי װ•גסײיני • סיילוךמס יפוײנינ* ייי r J
■ *ורס

pa ^a*na pa w n  nas מ י •ראפעםיצז ו  a 
•nrrw Jw w  t w יייבט «  pa

ײממי פײפי איו מפיפו נפנפנצז י  • n יצססנס נאזמײרצ   •iWflTOi מ וולס ל ו  w b ליייס ז?חר וײנמ אום  ^ Tt אויסמימיו •ארץ נאדמנוננמ  n ױו ססוריפי איו   rtwtoo  t r m  • ציסספפ די וײניו יד מי9פ סיצר^י אנײדמ  «ו  m  • ימיפנס פײריײמו יי
^ .הלאסמ  jeiajli

im םפוח3 m  m  npm nboiiprt ו ײ י ו
Jttmmm** פי*יי פיר  v mי nי  mm

9 n i p p נ  נ י נ י י t p x י  צ
m  wb^ pd ot8' to ^ jw87 *op».. 16ja סײיי m

ל _ ם ע ײ ׳ ו8ם ע כ

)7 זײס ®וז (סלום
 קאן שרעהלאדי געװען דאר װאיט דאס
 זײן װעט דאס אז זײן, טעגיאך דעז
 I קעםםען גאנצען דעם םון רעזולטאט דער
 געזעל־ בעסערער א םאר שטרעבען און

ניט. עס זיר גלויבם עפעס שאםט?
 םון װעט מען אז מורא האב איך

 אויס־ זיר טעאריע שאו׳ם פראםעסאר
 אלײן פראפעסאר דער אז *דער לאכען,

 טעא־ זײן׳ װי ארוםזעהן זיך נאך װעם
 אלײן זי װעט און לעכערליך איז ריע
 װארים םארװארפען. שפױיכעל א םיט

 בערגםאן, פראפעסאר םארט איז גערעכם
 גמלעכטער דער אז אונז, זאגט וועלכער

 נאר אז אײגענשאםט. מענשליכע א איז
 דאס גאר אח ילאכען, קאנען םענשען

 רוםט םענשען םיט שײכות א האט װאם
געילעכטער. ארויט

 אויף װי דאס, הײסס לאנג, אזוי
 זײ צי מענשעז, זײז ודעילען וועלט דער

 וועלען זײ אדער גייקלעה לעבעז וועלעז
 וועיען גליק, זײער םאר קעםםען דארםען

 שםײכ- אח יאכעז שטענדיג זיכער זײ
,לאכעז״ מוזען מעגשעז לעבעדיגע \.9ל

 I pm הארלעם
קאםערס אזז

2 — 2113jיארק] נױ עװענױ, םע
.8-2-1-3800 לעתײ •עלעייו

י.| נ. עװ., םע3 — 431 ןברענטש:
 8065 לעקסינגסאן •עלעזיז

רבייטער|8 םאר׳ן pik« ארבײטער די
אפעראציעם| בענקינג אלע

A'A%
̂טס, קרעדיט־בריוו, ארדערס, נ»?גי  דרע

 »•1סײ יאנליק, רי9נ#« סימס־קארמעז״
װאלסס דעיאזיט

דער *ו אנטדיל*סעו

ה ־ םי אנ ל ם פ א טיי ס ם א כ
ברוקלין. עװענױ, אטלאנםיק 5941

 ס־והליז.! עװ., גרײחעם 182 |נר?נט׳פ?ם:
י. j עװעגמ, סע1 קאי• «ע108

אפעוײטאוס קלאוק
ל ®ױ א ק א ם י., װ. ג. ל. •א ,2 ל א קז ר ע מ פ ױ !א

מיטינגען םעקשאן רעגעלע
װערען אפגעהאלטען ײעאען ̂אPאא אונזער םון

, נ א ט נ א ן2 מ ע ט ד, ו ע כ ם ע ס פ ע $ ס >t ם נ ע ו *ו

ײ0 ״ ״ ־יי י בולװארר, ם״י־ו״עון 863 ־״־״ס. •

- ם ע ל ר א  פם. טע106 איםט 62 סענטער, עדיוקיישאנאל םאעעליםט ה
בראדװײ. איסט 175 כילדינג, ״פארװערטס״ — דאון־טאמ

ץ ל ק רו ל און ב װי ז אנ ר  ליייסעאום לײכאר בראנזװיל — ב
״ סםריט. סעקםאן 219

א און אײלאנל קוני ר א  סענטער, רינג ארבײטע — פארק ב
סטריט. טע25 נעבען עוועגױ םוירםײד 2518
 טיטינגעז די בײ װעאעז םראגען ארגאניזאיצאנס איז טרי^ד װיכטיגע זעהר

ווערען. םארד%.נדעלט און אויםגענומען
 מיטיננעז סעקשאן דאס באשלאסען האט באארד עקז. אונזער !ברידער

 מאגאט, א מאל 2 רעגולאר, ווערען געהאאםעז זאאעז מיטגאידער אונזערע םון
 םוז אקטיוויטעט דער מיט באריהרונג נאהעגטע איז אײד האלםעז צו אום
אלגעמײן. איז אאהאל פין און בםרט ױניאן חןר

 אײנפיהרען םון ארבײט קאנסטרוקטיװע צו גענומען זיך האט יוניאן די
 אינדוסםריע דרעס און קאאוק דער םון שעפער אאע אין האנדיציאנען ױניאן

ארבײט. דער אין אונז העאםען צו מיטגאיד יערעז םיז םאיכט די איז עס און
 אײער סטעמםם און גענעגי אײער אין זיך געםינט װאס מיטיננ צום קומט

אטענדעט. מיטינג דעם האט איהר אז #ציעען צו ביכעא

2 לאקאל םוז באארד עסזעקוטיװ
סעהר. פריעד, ה. מענערזשער. קאםלאן, ב. טשערמאן. צוקערםאן, ר.

נ ^ נ ט ױ ו ק ס
!אויפםערקזאם ,23 לאקאל םון מעמבערם I

מיםי־נג רענעלער א
װערען אםגעהאאטען װעם סקוירטםאכער די םון

נ8ד * פ ש ר מ ^ נ ז ו5 או ע ם ר, ו ע נ ם ע ס פ ע ר 7 ס ח או

לאר8 טען5 אױםץ סטױט, וטע4 איסט 231 אץ
װערען. אויפנענוםען װעלען פראגען לאקאלע װיכטיגע

זיץ. אנװעזענד םוז מעםבער יעדער

. 23 לאקאל באארד עקזעקוטױו
סענעדז״שער. פינתאװסקי, ל. ט־פערמיון.- קאנםקי, ם.

& פ ו סוי י ס ש S סי B P S D P  t t n v  d p i?

 ארנאניזיר־ דער םון םיטגאירער אאע צו זיך װעגדען םיר
 דעם חאבען װעאכע שיר קויםען צו ארבײטערשאםט טער

 אינװײניג״ זויא, דעם אױף װגיאן אונזער םון שםעםפעל
 בעםצן םיר שיך. P® אוינינג דעם אויף אדער זויא, סםער
 דעם אם זעהט איהר סײדעז •,שין סויםעז צו גים אײר

אויגען. אײגענע אײערע םים שטעםפעא ױגיאן

ט ו ן ב ו ה א ו ם ש ר ע ק ר א ו .װ א ױ ױ
 י9לײב אװ ז9*עדזור״* אםעײקין דער םיס פויליאײפעד
מאסס. באסטאן, םטרימ, סאםער 246

בעין א. טשאראס אאוולי קאציס
ר*«רעזס.9סעתרע* ל9געגעי גצנעיפל־פרעזיחנגס

לןלאוקם פון פרעםער
 האט דעפארטמענט םי־צגד דער אז באסעם אײערע אן ואגט

 װערען ניט טאר וױיער-ברעםלאך קיץ דאם געזעץ, א נע&אכט
 םוז עם שטאפען, ברענענדע אנדערע אדער האלין אויף גוגעשלאגען

פײער-פרוף. תרכאױם זיין
'dop’bpjd האנ^ז סיר w װעלװעט פרעםען צו וױיער־ברעםלעו אונז?רע 

 דעפארטםענט. םייער רעם םון םארלאננ dot נאר רינםיג בעליוױיע און פלאש
a אין ean יהר8 אוינ r■ 8 די>pd ,י1אוי צונעשלאנעז זײנען וועצכע םםיילם 

tpipp ,rJyn םיר dp אײף פאר tPDp'D נאך dot נײעם rptpi וועט איהר און 
do אינטפעסטארס. הײנע פון םראב?צ סײז האבען

םענפ.8י־דע«*י8ל״נ דעם »ון רולם נ״ע ךי נאן םאיםערם *ויד «רקוי»ען8 סיר
םארקעם. אין טאשינם פינקיננ בעםםע די אויך חאבען םיר

קאמפאני פרעםבארד װעלװעט און פלאש אמעױקען די
6651 און 6650 אשלאנד טעדעפאן יארק, ניו עױענױ, פמפםע 321
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M שױז פאנגט אינגערסאר טשערמאן
חעאמוס פוז ביכער ױ אונטעחוכען

)1 זײט pc («לום
)1 זײם סון (*לוס

ױגיאז• דער םיט אגריםענט אן נען
 אומפארטײאישען םון׳ם ארדער דער

 פון צופרידעגחײט דער צו איז טשערמאן
 האכמאז םעגעדזשער. האט ױגיאן, דער

 דעם פון אהט דער <וײל ערקאערט,
 רע־ דער טשערםאן, אוטפארםײאישען

 אונטערזוכוננ ביכער די װאם דלטאט
 דעם צו הילזי א זײן װעט ברענגעז, םװע

 ױגיאז די װאס סאםיײן, ארגאניזאציאנם
 יאר יעצטע די זינט שױן 1א םיוזרם

 אוםיאר״ דער װאס שריט, דער װאכען.
 װעט געםאכם, האט םשערםאן םייאישער

טרײד. אין קאנקורענץ די םארקיענערען
געזאגט, האכםאן חאט ױניאן, די
 אוי; װאכזאםע איהר האבען זימנר װעט
 דורך װעט זי גמשעהעניש. יעדער .אויף
 האמןז ביכער די םון אונטערז\כונג דער
 םארפאכטע. איע די צו שליסעל דעם

 װעט און שןןפער םקעב די םון טירען
 אז זעדיין צו םארלירען ניט צײט קײן

 אײנגעםיזזדט זאיען קאגדישאנס ץניאן
 אגרײ םון׳ם םארלמצוגג הײן און ווערען
געשעהז. קאמן ניט זאיז םענט
 דורך איצט זיך באכױזזט ױגיאן די

 ערהילערט, האכםאן האט םארהאנרלונגען,
 די םיז ביכער די אז דערגרײכען, צו

 דרעס־אינדוסטריע דעד אין דזשאבערם
 און ;װערעז אונטערזוכט אויר זאלען
 יטור םעגליכהײט א געבען װעט דאס

 שעפער ניט־ױניאן סך א םון װערען צו
 םון רעזולטאטעז די דרעט־םר״ד. אין
 דרוקען םיר װעיען םארהאנדלוגנען די

װאך. נעהסטע ארגאן אונזער אין

האנםאנ׳ס םענעדזשער *דזשענעראל
םעםבערם. זײ צו אטיל

און גיט זיך םארלאזט ױניאן רי —:
 םיט בלויז צוםרידען גים זיך שטעלט

 כאטש ביכער, די םון אונטערזוכונג דער
 •רויס פון איז שריט דער אקט, דעד

 גע• קאםןי איצטיגען אע׳ם װערם
 אין שעפער סקעב אגגעפלאדעטע די גען

 איהר טיט אן געהט ױניאן די טרייד.
 אונ־ איהר טיט א?ציאן, ׳׳דירעהטער

 םקעב די אט ;עגען האםף ברחטנות׳דיגען
 * טוײיו־. דעם רואינירען װאס שעפער,
 םאר איז ארנאניזאציאגס-ארםעע גרױסע

 און געװארעז ארגאניזירם צװעה רעם
 ענערגיש. און בדאוו ארבײט איהר טוט
 װעט ארבײט ארגאניזאציאנס די און

 די ביז יאנג אזוי װצרען םארטגעזעצט
 םאר- װעט שעאער םקעב די םון םגפה

 דרעס און פלאוק םוכ׳ם װעערן שװאוגדען
 װעלעז שעיער סקעב די ביז מארקעמ,

 טיט םארבינדונג איז ײעחגן. םארניכטעט
 םעגע״ דזשעגעראל האם ארבײט דעד

 אוים• אן ארויםגעלאזט זזאכטאן דזשער
 און סיצאוה אין ארבײטער אלע צו רווי

 אױם־ דער יארה. גױ םון דרעס־טרײד
םאמט: וױ זיך לעזט רוף

ברידער! און ״שװעסטער
 סקע־ םון םגיפה די געגען קאםוי דער

 רר צו טרײד דעם בדענגט װאס בערײ,
 יעדען נאננ. םויען אין איצט איז אינע
 רע־ געווינשטע <ןאםף דער ברענגט מא:

 אין בעיט, סקעב דעם אין זואטאטעז
םעריטאריע. ױניאן ניט דער

 אזוי אבער איז םניםה םקעב די
 די אנהאיטען םוז מען דאס םארשפדײם

 דער איזזר. גענען אטאקעס נעפאאנםע
 קראנק־ שעדאיכער דער אט געגעז גאסוי
 פארטגעזעצט איטפעט םיט מוז הײט

 י1קאם דער םוז טאג יעדען איז װערעז
דעם צו סעכםיגעד. שטארחער, װעדען

 פון קאאפעראציע די האבען אעז דארןי
 אײער חאנען מווצן פיד מעמבערס. אי־ע

 דער םון מיטגאיחנו די איהר, דױאוי.
 װעגען אינפארםיחנן אונז םוזט ױגיאן,
ט איחו וױיא #שא» ױגיאן גיט יעדען  די

 אנגע• די דורך יײדצן װאס יעגיגע די
 אונוער שע«צה ױגיאן ניט •אאדעטע
 םיר, זוידערחאאען »״ו, צו םאדיא:;

 סארט יצחנ ױגיאן דער געבען צו איז
 די אפבאיאנגט װאס אעפארטאציע

 איגפאר״ די אז געדענהט שעיער. סקעב
 דער צו װערטח גרױס םון איז םאציע
װעגען. טובח אײער םון איז און ױגיאן,

 זאיט איחר אז #ארך וױיען םיר
 אר• םון בײשפיא גראידײכען א צייגעז

 מיר שנת. דעם מענשען נאניזאציאנט
 און וױא ױניאן ױ ה״סט דאס וױיען,

 ארנאדוא- איס אײו, פון םאריאגגט
שעז, ציאגס  אנצױ ׳יײט ױני^ן אאס מע̂י

 העי• און קאטיטעס די אין ?יך שריסען
 ארבײטען װאס שעוער די כאזוכען םעז

 א«• םוז פארברעכעז ױניאן דער שבת.
באצײטענס. װערען געסטאוט
האםי• דיזע אז ארע, געדעגקט #אאזא

 שכת דיזען םארזאםאען זץ־ װעיעז טעס
 פון אםיס אין אז״געה 8 איגדערפדיה,

 סט. טע26 איסט 130 באאיד, דזשאיגס
 און סומען צו אױםגעפאדערט זײט איהר

ארבײט. די טאז העאםען
 און שאאוק דעם אין שאפ יעדעד

 אונעסטאפט שנת מוז דיסטריקט דרעס
 אױסגעקעםפט חאט ױניאן די וועו־ען.

 דעד און אדבײטס־טאג ־טא;יגעז5 א
 אונטעד טוז ארבײטס״טאג םעוי־טאגיגעד

 די װערען. אוגעהיט אומשטעגדעז אאע
 -אעצ די םאר געטאן שוין װערט אדבײט

 געבראכט חאט עס און שבתים ■אד טע
 םעםבערס, רעזואטאטען. געוױגשטע

 געװאויגחײט די געהאט האכען װאס
 חא״ #נא;עחן צו םאדברעכען ^וניאז דעם
 איי״ נאר טאן, צו דאס אויםגעהערט בעז

 באגעהען םיטגאידער אײכטזידגע ניגע
 אײער און םארברעמנן דעם אײדער נאר

 נאוױיוען סוז שבת דעם אקטיװיטעט
 אז רייחעז, אוגזערע פון אײכטזיניגע די
 אױפ־ אאעםאא פאר אײנמאא טוזען זײ

 זײן עובר און םאמװאאטיגען צו הערען
ױניאן. חנר פון נעזעץ דעם אויןי

 האג םאראאגג װיכטיגען א גאך אין
 איחר אז איז, םאראאגג דער אייך. צו איך

 בײ״ און א״ט ױגיאן ײי האנדיעז זאיט
 חא־ אדאנזש די ביכאאך. אײערע טען
 האבעז איצט װעט איהר װאס הארד, ייד
 אז נאוױיוען װעט סעשעגע, אײער אין

שואדען. אײערע באצאהיט האט איהד
טשער• אאע צו װעט װאך די

 ומנרען ארויםגעשיקט שעיער די םון אייט
 דיסט״ די פון אונטערגעשריבן בריעזי, א

 םאא• א טאכען צו מענעדזשערס ריקט
 אר־ די פון אונטערזוכוננ שטענדיגע

i די אין בײטס״קארדם m r. אור־ די 
 צי זץי אימנרצײגעז צו איו דערפון זאכע

 נוט• איז שאי פון׳ם םיטגאיד יעדער
דױם. דיגע אין שטעהענד
שא■ יעדען אין םרוי און סאן יעדער

 דעם םון קארד ױגיאן א זזאבעז םוז
חארד. פארביגע אראנדזש tv — םיזאן

t o טאן צו אײך, צו איעאירען 
 ארגאניזאציע. אײער צו םאיכט אײעי
 דאס םוזט איחר װאס םאיכט א ס׳איז

 און וועגעז טובח אײער צואיב עדפיאעז
 די צו און ארגאניזאציע. אײער צואיב

 ארגאניוא• אײער װאם ארבײט, גרויכמ
 אױס• און םוט מיט אז איצט םיהרט ציע

 םון אײנער יעדער זאי געהאאטענקײט,
 חנם אין מיטשטרײטער א װעדען אײך

ױניאן.״ שטאדסע א םאד האמף
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״• (11 לי•9( )1 ו
 פ^ורגע״ ה«וט ev נ*חנע. קרייגער דער

 ארנ״טעד פון ■•נאראטפ • *טעיט
 דורך ׳טטרענונגען ארנייטער און קאנזוי
מ  די «נ*ליזירט’ס האט און חרות/ ל*;

 יר• דעס םון נאפרייא*;; ענטנילטינע
 איע ׳עידאפערײ. םון פלאס נײטער

 אוים• גוט זע־זר זיך ח*נ«ן אנטײרנעפער
 סר. האט אינערהױפט און נע«ײנענט,

 נאג״םטןרט ערעפענוגגס־ריד פיליפש׳
)»לס. דעם

ריי׳ » םאדנעמוטען איז גאגט ׳פנת
 חאנען עס װערנען אין ס<ו;ותרט, נעד
 נאריהם״ זעהו איינינע נאטײלינט דך
 םידעײ ױנגער דער ארט־סטען. טע

מ, אנדהם ׳׳«י'יער ע  װעמען װע;ען נ
 באלד װעט מר אז נניאות, זאנט םען

 נרעס״ די *־ױ־עען פיא־ן ז״ן פאדנעסען
 װידער איז יא;ד, א*ן װירטואזען טע

 ױניטי אונזערע םאר אױפגעטר^טפן
 נע׳טפאנט ;ע־ןאיטען זײ חאט און נעםט
 פיליפם יעיייען. װאונדע־נא־עז זיין סיט
 אויסנעוױיכענט איסעי, װי זיד, האט
 זיי־ װעיכע ר׳דע*, לעבעדינע זײנע סיט
 װארײ זיין *ו *ונעפאסט נוט אזוי נען

 אנדעדע, פירע די נאס־מטיםע. סער
 הא:ען נאטיירינט, זיך האנען װעיכע

אױטגעאײכענט. עטאדק אויך דך
 דער האט פ־יה דער אין זונטא;

 דוד דדאסאטות, אידישע־ נאריהטטער
•por,, זיינע פון רע*טע ד• נענענען 

 דין םאד םארשטעױננען. װןכע;טרינע
 אױםגעפיײ ר1 האט אויפטדיט לע*טען

 דראםאם. עייטטע זיינע פון אײנע נען
 אױך עולם דעי א־הם ה<וט איניער, וױ

 ׳שטאר״ » ר־ט אויםנענוטע; ד«י דאם
*װאציע. ?ער

רער האט אװע:ט זונטאנ אבער

 אלע אינער׳פטינען נאל גרא״ ״םארדי
 <עפם וי אונטערנעמוננען. אינעריגע

ײ אין םארפוווט ױך הןונען מ ע w אי v  
זאל דער קןוסטיוסעז, און נע

 ?א• און ?אנפעטי טיט פול געװען איז
 סיט אוז ייענטעס, •אפירענע לירטע

 אװענט דער טאנץ־םוזי?. פד״לינער
 *PD םיט נע׳טראסען פארטער זיך חאט

 האנץן dp װערבע אין טענץ, דנייטאן
 און אלנערט ׳טוירלי נענט1אויסנע*י ויו

טילװער. מאדיס
 *נעד זיו האבען געסט די פון פילע

 נאנדעם טי׳שען, די ארום אדוםנעז׳סוט
 און נעפנדינט, זיר האט טאנץ דער װי

טאנ. ביז םאדבראכט און ;עזונ:ען האבען
אײנמםי־ געװען איז אײנער יעדער

 איז וױמ־ענד דעי <יינ*ר דער אז טיג,
 זיינען עס ערפאלג. םולער * ;עװען

 נעסס, 900 אינער נעװארען אויפגענומען
 װאס נאחיעיען, *ו נ*ר איו עם און
 א«*וזא• נע*װאוננען געװען זיינעז סיר
 דער *ורינ פריינד, חוגדערםע* ם׳לע ;ען

עננשאפט. גרױםער
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םעטעלם דערנאך און ■יקעטם, ױניאן ארעסםירען לאזען און םקעבס שיקען
ױניאן דער םים באם דער

 האםדניםטעז די װאם געטנ ניט
 איז םעםער » ארײננעשטאכע( האגפן
vo«o אינםןמע׳שאנעי, רער םון חאחוען 

 *רות םיי אזוי באאאופען חאכען און
 סעם־ אינםעתעשאנעל די «ו לײדען און

 זיך איצם דפם *ו נאך זײ האבען כערם,
 םקעב־ אפענעס »( אץ ארנאנידרם

 און םסעבם אפיזױעל מיתעז און סרפםעל
 איגטערנע־ דער פון האםיםעם די םםורן

 און ■אלי*ײ דער «ו האטיםע אאוגעי
 פאר־ «ו יוכמן איז *רעםםירעז לאזפן
 סעט־ אינםערנעמאנעל דמױיל אץ שיהען
 די אתאכיזירןז פוספן װעלמן בערם,

v ױניאן גים a p r,.
 שיגדעל־ אין ■אטירט האס םאל אזא
 “-עי האס א(יתי די ײאס שאי, ו^ים׳םם׳ם

קאםוגיסםי־ דאס פפױי^
מ׳ייט^ ;«

 הא״ חברח די םיין א םאד וואם קעטס.
 קחד םקענישען נ«נ*ען זײעד ם*ט בען
 דער *ו םסירות זייערע סיט און םעי

 חד דעם םון דדיננפן מעז האן )■אלי*ײ
 דערםאנטען װאס נאד דעם םון זויםאם

ץ שאפ.
 די װאס זזילוי, םסעבישע n םראץ

 האנען ױניאז דער פון אדויםנעווארםענע
 *pj דאד ער איז באם, דעם נענעבען

 ער t» אחםזווזפחז ייך נעוועז *װאונכעז
 ארויס• ניט ױניאן דער םון זיך וועט

 געיוו־ ונפ«םו בכבות איו אוז דדעהען
גפסעםעלס. האס און ױניאז דער צו םען

ד  M iriM n• n ח*ם «ם תי הר.’» מײסם   
t w n i M  I'M u u m <nr *רנ״םזנר 3* v»j

«מ«ומיש»א י«י ח » tm ’vtt •י Ml 
M  4T « ס י»ם ’ «נ ם ײארינרס «ר ;

(W J't>»
MMI

 עם אז כעםערקפ דאן װאלט איהר ? אנטיק
 אייממןל- פון םאםע גאנצע א דארם דא איז

.הײטען . שםי- קלײנינקע צאהל נרויםע א .
.קעלער.

• 1

• 1 
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 םינארעפ. אןיםערגעוועהנליכער אן איז סיוראד
 «אהל גרויסער א ®ון ןנוזאםעננעשטעלט איז ער
 םאבאק• אױםערוועחלםםטע און פײנםםע די פון

 אױםעתעוועחנ• די נור. וואקסען װאם םארםען,
 די פזן ןלונויפםישען אינ׳ם נעשיקםקײם ליכע

 דעס ארוים ברענגם םאבאק-םארטען, םײנםםע
געשםאק. און םעם זעלםענעם

M U

 שינאחמי אייסעתעוחסעלימר ד«ר
 סאז אוימתיווקמנציממ דעם פאר

בארעב איז ס•דאם םיחלט יועלכפר
r w a  r» *  o n מז א  m ו

>jpar

k'inbKf .

t « % * st ״ 1''* • * #9

tm ארבײגתר  na
 פ»דאיי־ לפגרפר,

 י1 און «ײו, ניגם
*|n וח» װ«<ם
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na ומןתהתימו® m .סיטיננ מארד עסז
m ויז s װעפ r a s s w O T O T na

 װעלען ארבײט אדגאניזאצי>ןנם און פארבעסערונגען אינדוסטריעלע פאר פלענער אױםגעארבײטע
 פראפארציא־ איבער רעפערענדום װעגען באריכט — װערען. םארגעלײגט זיגמאן ברודער םון

 אינטעדנעשאנאל—װערען. אפנעגעבען מיטינג דעם אויה װעט םארטרעטערשאפט נעלער
לאנד. םון טײלען אלע אין װעטזיךאיצטנעמעןצוארגאניזאציאנסארבײט

 איצט קומט איגטערנעשאגעא דער אין
 צװײטער, דעו־ נאר פאסירומ אײן םאר
 פאםידונגען. די אויםעז באיצען־שנעא און

 אויף פאסירונגען די זײנען איבערהויפט
 איבערבויאונגס־ארבײט. םון פעאד דעם
 אזא אין אז געריכט, עס זיו האט װער

 אינטערגעשאנעא די װעט צײט קורצער
 םערטעא זעקסטען א צו הוכיען סעגען

 מיטיגג באארד עהזעקוטױו יעהראיכען
 אר״ אן &ון באויז ם״אגען אויםנעםען און

 איז עם ¥ כאראקטער גאניזאציאנס
 עקזיס- װאס םאקט אעבעדינער א אבער
טאג. צו הײנט טירם

 יעהראיכער םערטעא זעקםטער דער
 םיטינג, באארד עסזעסוטיװ דזשענעראא

 אין זיצונגען זײנע אז פאנגט װאס
 טען21 דעם סיטײאך, נעקםטען באכטאן,

םיט םארגעםען זיך װעם סע״טעםבער,

 װײ םון זארג װיכטיגסטער הויפט דעױ
 איז עס ארבײט. אויםבויאוננס דער

ק#ומוניסטען. םון םיאגע סײ\ ניט מעהד
 א םון םראגע ?ײן ניט מעהד איז עס

 פראגע א איז עס מאחמה. א פון קאמוי,
̂גסטרוקציע םרן  דער״מאחמה. גאך רעס
 צױ חזיר, א חיה, צוױי־פיסמע א ײי

 מאחםה, די האט אזרי ערד, די רויעט
 צװיײפיסיגע ק#םוגיסטישע די װעאכע

 דעם צורויעט סאראורזאכט, האט חיה
 הא־ זײ ארגאניזאציע. דער םדן באדעז

 האט זועאכע םאחמה, א אננעמאכט מנז
 ווצא־ דודך חורבן, א זיך םיט געבראכט

 הא־ םיטגאידער אינטערנעשאנער די כעז
 זײ האט עס שרעסאיך. געייטען בען

 םארצװײפאונג, א אין ארײנגעװארםען
גױ די געאיטען האבען איבערהויפט און

 דודך דרעסמאכער און הלאוק יארהער
 הא־ זײ װאס סטריײן אומנויטיגען דעם
דורכגעפיהרט. און סראװאצירט בעז

 א נאך ̂אנד א װי פונקט איצט,
 איבערבוי־ מיט זיך םארנעםט םי*חםה
 איג״ די זיך ײעט אזוי ארבײט, אוננס

 מיט זיך פארנעמען איצט טערנעשאגאל
 זעקס־ אויפ׳ן ארבײט. איבערבויאונגס

 םי־ באארד עפזעמוטיװ יעהריליכען טעז
 היםטארײ א ווערעז געגעבען וועט טינג
 נע־ םארשידעגע די םון אושאצוגנ שע

 װעט עס ױניאן. דער אין שעהענישען
 דעם םון אפשאצוגנ אן װערען נעגעבען
 קא־ געװעזענע די װאס חאםוי, גאגצען

 געזינ״ סקעב איצטיגע און םוניםטישע
 דעד אוױי ארויםגעצװאונגעז האט דעי

 געוױנסעז, פון הכל םך א און ײניאז,
 אונטערגע־ װעט זיג און דעמרײכוגגען

 םון מיטינג דעם אויף װערען צױגען
באארד. עסזעהוטיװ דזשענעראל

 נוי־ דער זיין נאר װעט דאם אבער
 דער זאגט, םען װי ארײנםיר, טיגער

 אונטערהאגד־ ־הויפט די צו פארװארם,
 עקזעקוטיװ דזשענעראל פון יונגען

 אונטערהאגדיונגען הויפט די באארד.
 די וועגען זײן וועיען םיטיננ דעם םון

 דער םאר פילענער און אויםבעסערונגען
)10 זײצ אוי\י («לוס
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 האט ױניאן װארקערס גודס װהײט די
 םון אײנעם אריבערגעילעבט װאס נאר

 חגר אין סיזאנס סלעה ביטערסטע די
 דער כמעט ױניאן. דער פון געשיכטע

 ארבײט. אהן אװעק איז זומער גאנצער
 זײנען ױגיאן דער םון מעםבעלס םילע

 דעם םארלאזען צו געווען נעצװאונגען
 באשעפטײ דערװײליגע זוכעז און טרײד

 .עס וױ אום טרײדס, אנדערע בײ גונג
 טא־ צו יעבעז שטיהעל א זיך פאר איז

כעז•
 פאר־ יעצט דארום מאכט ױגיאן די

 אניטא״ אן אנצופיהרען בערײטונגען
 ארביײ די אויםצוקלערען ציאנס־האםפיח

 אילם אזן שעפער. ניט־ױניאן די םון טער
 די רוםם קאמפײן דיזען פאר אנםאגג אן

 און םשערלײדיס םון םיםינג א ױגיאן
 פאר שעפער, אלע םון האםיטעם שאפ
 בעטהא״ אין סעפטעםבער, טען20 דעם
האי. װען

 דער גאן גלײך זײן װעט מיטינג דער
 װעט מיטיגג דיזען בײ און ארמיט.

 גאנצער דער װעגען דורכרײדען דך מעז
םראגע.
 די אין ארבײטעי די אז •האפען מיר

 װיכ• די אפשאצען װעלען שעפער ױגיאן
 די אז און םיטינג ,דיזען םון טיגקײט

 מיכד און יןומען װעלען טשערלײדיס
 די לויט קאםיטעס, נויטיגע די ברעננען

 צו האט אםיס דער װאם אינסטרוקציעס
 אדום אזוי און בריןי, א דורך געשיקט זײ

 ארנאניזירען םון ארבײט די אנפאגנעז
אוםז״ געהעריגען דעם אױף ױגיאן די

 אפא־ אפיציעלע קיייין געםאנט האבען.ױט זײ װארום באנק טוט קאםוגיםטען
מפלה. « געכאפט האבען זײ «ז אלײןצו גיבען — ױגיאן. דציאנם

 א אין געזעהעז אםאל איחר האט
 אראפ קוםען עס װי י^טעדטעל <ןלײן

 ליײ אויף שטעי-ען און פאיאצעז פאר א
 אין סיאפט םען און בודקעס, װענטענע

 מאצען םיט טערק די אין און גאסען די
 אױוי. געהן װעט םען אז פויקען, אין

 און רײדען, װעלען םאגהים און שטריק,
 קװיטיעך, שלעיען װעיעז פאפוגאיעס

 און נורי, זײן אײנעם יעדעז ז#געז און
 װעט ער כלה א םאר װאס חתן יעדען

 איהר אזוי טי כלה יעדער און נעםעז,
 זיך װעט םען* און אויםזעהן, װעט מתז

 װעט םען הױדעלסעס, די אויןי דרעהען
 װעט טעז <וריזשעס, די אוױי ברעכעז זיר

וג אז. א. ipp די אויני שטעהן
 אדװערטײזטע די קוםט ענדליך אוז

 פאר א װי מעהר ארן שאו, בױריעסח
װי דרויםען, אין און אינװײגיג אינגלעך

O-----------------------------־ D־ םארצייכניס אינהאלט
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 ב. — באארד דזשאיג• פון מישינג .2 זײט

 דזש. — דחנסמייקערס די בײ מאזער;
, סייעאםא(.

 גריײ אין טימיגג דיספריקפ » בײ די. זײט
שמואל• בן ■נחס — חאל ע;#

 —־ טיפינג גירדען *ין רב ערב דער .4 ?ײט
 אראלאגען בײדע לייםאוױמש; דזש

אשייז. י. ם. — ני■ איחם גע^עז
 םרײד־ די אין קאםוגיםסחגן די .5 זײט

 די חנםביצער; ם. — ױניאנס
ל. מ. י. — ױנייי יין װאד

עדיםאריצל. .0 זײט
 אםספער• »ון ריןרגפניזירוגג די .7 זײט

הער־ דר. — איג:הנרג«*יאנ»ל דןןמער
י פראנק. מאז

אאנג. ה• ־־ •מסהגר אידיאזגז אין .8 זײט
ױגיאן 0 !ײט

» ויים .1סו־ו
— נאפיצען «ײ«

#לוקזן

פ

 םאכער ורעס אןן קלאוק טותענםער
מיטינגעו דסטריקט ר באזוכעז

 שםורעםדיגע םיט קלאוקםאכער די פון אױפגענוםען זיגםאן ,פרעזידענט
 אונזער ;זאך פארגעםענע א קאםוניסטען די מיט קאםה — אױאציעם.

 םקעכ־ די םארגיכםען און ױניאן די אויפצובויען איז הױפם־יראבלעם
פארזאםעלטע. די צו האבםאן םענעדזשער ערקלערט שעפער,

 די דורך איײנצוסוקען זיך דראפעז זײ
 לײזוענטענע די פון שפאיטען און יעכער

 לוײ װאס שסצים, אביםעל איז בודקעס,
 פא־ די קאנען דאחי, פון אן זיך פעז

םא־־נאדען. ניט יאצען
װעל־ פאיאצעז, די אז איז, םרויי דער

 מעהר סאנען און דורכפאר א האבען כע
 ציגײנער זײער אויף םעניס פאד א װי

 באוויײ טוזען אויםקלײבען, ניט לעבעז
 צו — דרויםעז אין קונץ א פאטש זעז

 װארםעז און שטריח א אויף טאנצען
 זײ װאם שםאטעס, םארשידענע זיך םון

 צו כדי זיך אויף ארויםגעצויגען האבען
 א איז עס »ז אײגדרוק, דעם םאכעז
קונץ.
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 דזשאינט דער םון *ראגראם דער
 דיס־ און טשערסאן דורכצוםיהרעז באארד
זאיעז באריכטען װאו מיטיגגעז, טריקט

 טעטיגלײם דעד װעגען װערען אפגעגעבען
 פאישטענדינ איצט װערם ױגיאן, דער םװ

 באקאנעז םיטגלידער די דורכגעםיהרט.
װירחלכע די םיט מיטינגעז די אויױ זיך

 מױנט.פון אוים הערט בארד חשאינט
קאםפיץ ארגאניזאציאנם ערפאלגרײכעז

 אוםפארםיי־ דעם דורך פאראנטװארטליכקײט צו נערופען שוין דזשאבערם
 םקעב־ ארבײט.צו ארויםנעכען פאר תירוץ קיץ — טשערםאן. אישען

 ביכער םון אונטעחוכונגען — װערען. אננענוםען ניט װעט שעפער
 באריכט גינםא׳ם — שאפ. םקעב יעדען פון ױניאן דער גאריכטען װעלען

שיקאגא. פון
קאמוגים־ די װ*ט צייט דעד אין

 בא־ און גצפײקט האט געזינדעל מישע
 םי״ שכת׳דיגען דעם װעגען ראבאנעװעט

 צו״ גזנווארען גערופען איז װעלכער טענ,
 זײערע אױף הכשר א זיי געבען <יב

 װאס צײט דצד אין ;םעשים סקעבימע
 ױניאן חנד מון טשיםס געוועזענמ די

 ‘גצוואל״־ײ אזעלכצ םיט געפײקט האבען
 שםדדגלמט״ jnr>t אין רעקלאםעם גע

 זײעי םיט געבלאזען האבען און ילאך,
 טין 2T31P חנם צחאםעגצורופן הארן

 אלע און׳פון יארק נױ םון נאכפאלגער
 אלע אוז יארק׳ נמ ארום שטעםלזנך
 — יארםײ גאגצער דער םון םזנםבעדם

 שוסטערס, בריפלײערס, קטרפענםמרם,
 גאכ־ אניסעל ױן םאריערס, •לאםנצו־ס,

ײ מ א ח w ®ח פ y י aw rDim —

Dip און םיטיגג א צו קוםען זאלען זײ 
 צושםערונגס• זײער םיט זיך באדיהםען

 ױגיאן. אינטערגעשאנאי אן םון ארבײט
 דעם םאד נאכט א םיט ״צײט דער איז יא,

 םײוועלשעז זײער האבען זײ װען שבת
 נא־ זײערע אין ערגעץ געפלאנט •לאן
 ■ארטײ, זײער םון װינפלאך און רעם
 איג־ דער םון באארד דזשאינט די האט

 ױניאגיזם, װעגען גערעדט מערנעשאנעל
 ארביײ די םון לאגע דער וחנגען נערעדט

 ארגאניזאציאנס־אר״ פון גערעדט טער,
 בייז אין טאז צו גמרעדט און ״בײט

אויםטאן.
 האכםאז םעגעדזשעד דזשעגעראל

 א אפגענעבעז סיטיננ דעם אויןי האט
 ארגאגיזאציאנס־קאם־ דעם פון באריכם

m v» 10 (׳ילוס w(

 װעחנן און ױניאן דער םון פראביעמעז
 ױגיאן דער צו צוגעבונדען טאג יעדען

ליבע. און איגטערעס מעהר טיט
 זיך איבערצייגען מיטינגען די אויןי

 די זיינען ארײן זײ אז מיטניידער, די
 באשייסע און װילען זײער אז און ױניאז
 דעם באקומען און דורכגעפיהרט, זוערען

םיהרער. זײערע צו צוטרוי םולסטען
 גע־ איגעהאלםען זײגען װאך לעצטע

 דרעס״ די םון םיטיננעז דיםטריהט װארען
 םא״ דרעס טויזענט 2 אריבער מאכער.

 םיטיג- דיסםריפט די באזוכט האבען כער
 טאנ יעדעז זײנעז װאר הײנטיגע גען.

 םיטינ״ דיסטריקט געווארען אפגעהאלטען
 טויזענטער און קיאוקםאכער די םון גען

 םאקט דער האלס. די אנגמםילט האבען
 לעצטעז געװען איז חאל ברײענט אז איז,

 םאסעז אז איבערגעפאקמ אזוי םאנםאג
 צודיפ געהן געמוזט האבעז הלאוקמאכער

 אריינ״ געקעגט ניט שויז האבען זײ וױיל
האי. אין געחן

 בא• גרוים הערשט מיטינגען די אויוי
 די םון ינים׳ער די י1אוי גײםטערונג.

 דעם װידער מעז זעהט פארזאמעיטע
 גלויבען םײערדינען דעם םון אויסדרוק

אםאי. וױ ױניאן, דער אין
 םאר איז וחנלכער זיגמאן, פרעזידענט

 ציי־ברעט, דאס געווען צײט יאהר םיר
 כסדר האבעז האמוניסטען די ־וועמען אין

 געװאחנן אויםגענומעז . איז געשאםען,
^יוא״ שטורםדיגמ מים מיטינגען די אויף
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