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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
טור םעגליכהײט א געבען װעט דאס  י

 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,
 דיט איחו וױיא #שא» ױגיאן גיט יעדען

 אנגע• די דורך יײדצן װאס יעגיגע די
 אונוער שע«צה ױגיאן ניט •אאדעטע
, צו םאדיא:; ״ו  םיר, זוידערחאאען »

 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 מעי

 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

ױ פיזון חןר 8 םיס זיד ענױנפ חױז יוניפי י
וויס־ענד. פראנמדלער

• (11 לי•9( ״ )1 ו
̂ורגע״ ה«וט ev נ*חנע. קרייגער דער  פ

 ארנ״טעד פון ■•נאראטפ • *טעיט
 דורך ׳טטרענונגען ארנייטער און קאנזוי
 די «נ*ליזירט’ס האט און חרות/ ל*;מ

 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

«י'יער  װעמען װע;ען נעמ, אנדהם ׳׳
 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
•p o r,, 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
י אונטערנעמוננען. אינעריגע  <עפם ו

w איעמײ אין םארפוווט ױך הןונען 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
ו י  און אלנערט ׳טוירלי נענט1אויסנע*י ו

טילװער. מאדיס
ו האבען געסט די פון פילע י  *נעד ז

 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

 נײ B38& םסענישע ױער פחנירען מםוניםפען
װו פאמו און - m שינדעלחיים׳ס ד

אן ארעסםירען לאזען און םקעבס שיקען םעטעלם דערנאך און ■יקעטם, ױני
אן דער םים באם דער ױני

 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

ײ האבען כערם,  זיך איצם דפם *ו נאך ז
 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 ir iM n •  n ח*ם «ם תי הר.’» מײסם   
t w n i M  I'M u u m * 3 nr>v»j *רנ״םזנר 

«י ח «מ«ומיש»א י » tm ’vtt •י  Ml 
M  4 T « ’ ײארינרס «רם«נס י»ם  ;

(W J't>»
M M I

 עם אז כעםערקפ דאן װאלט איהר ? אנטיק
 אייממןל- פון םאםע גאנצע א דארם דא איז

.הײטען . שםי- קלײנינקע צאהל נרויםע א .
.קעלער.

•  1

• 1 
#J
• ן

 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

>jp a r

k'inbKf .

t « % * st ״ 1''* • * #9

tm ארבײגתר  na
 פ»דאיי־ לפגרפר,

ײו, ניגם  י1 און «

ח» װ«<ם *|n ו

* I•׳ n i
ר
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n a ו מ י ת ה ת ן מ ו ® m .סז ד ע ר א טיננ מ סי
ז י m ו s פ ע r װ a s s w O T O T n a

 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
ו האט װער י  אזא אין אז געריכט, עס ז

 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,

ײ םון זארג װיכטיגסטער הויפט דעױ  װ
 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,
 דער״מאחמה. גאך רעס^גסטרוקציע םרן
 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
ײ ארגאניזאציע. דער םדן באדעז  הא־ ז

 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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 ומידקערס נודס װהײפ
 פשעד־ פון םיםיננ רופען
 מטיםעם שאפ אוו ליידים

נאדדעדארכײם דעםםאג
 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

ײ װארום באנק טוט קאםוגיםטען  אפא־ אפיציעלע קיייין געםאנט האבען.ױט ז
ײ «ז אלײןצו גיבען — ױגיאן. דציאנם מפלה. « געכאפט האבען ז

 א אין געזעהעז אםאל איחר האט
̂טעדטעל <ןלײן  אראפ קוםען עס װי י

 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

ip די אויני שטעהן p .ג אז. א ו
 אדװערטײזטע די קוםט ענדליך אוז

 פאר א װי מעהר ארן שאו, בױריעסח
װי דרויםען, אין און אינװײגיג אינגלעך

O------------------------------־ D־ םארצייכניס אינהאלט
^7 נוםער ״גערעכטיגקײט״
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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
ן װאד י יי י ני ל. מ. י. — ױ

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 ־ו .1סו

— נאפיצען «ײ«

#לוקזן

פ

 םאכער ורעס אןן קלאוק טותענםער
ט ר באזוכעז ק רי ט ס מיטינגעו ד

 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,

ײ  די דורך איײנצוסוקען זיך דראפעז ז
 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
ײ װאם שםאטעס, םארשידענע זיך םון  ז

 צו כדי זיך אויף ארויםגעצויגען האבען
 א איז עס »ז אײגדרוק, דעם םאכעז
קונץ.

)12 וײפ אויןי (שלום

 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

שאינט ן אוים הערט בארד ח פו ט. נ ױ  מ
קאםפיץ ארגאניזאציאנם ערפאלגרײכעז

 אוםפארםיי־ דעם דורך פאראנטװארטליכקײט צו נערופען שוין דזשאבערם
ץ — טשערםאן. אישען ץ קי רו צו ארויםנעכען פאר תי  םקעב־ ארבײט.

ט װעט שעפער  ביכער םון אונטעחוכונגען — װערען. אננענוםען ני
אן דער גאריכטען װעלען  באריכט גינםא׳ם — שאפ. םקעב יעדען פון ױני

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

<jnr אין רעקלאםעם גע t שםדדגלמט״ 
עי םיט געבלאזען האבען און ילאך, ײ  ז
 טין 2T31P חנם צחאםעגצורופן הארן

פון יארק נױ םון נאכפאלגער  אלע און׳
 אלע אוז יארק׳ נמ ארום שטעםלזנך
 — יארםײ גאגצער דער םון םזנםבעדם

 שוסטערס, בריפלײערס, קטרפענםמרם,
ן םאריערס, •לאםנצו־ס,  גאכ־ אניסעל ױ

מײ א ח w ®ח פ y י aw r D im —

D ip ײ  און םיטיגג א צו קוםען זאלען ז
 צושםערונגס• זײער םיט זיך באדיהםען

 ױגיאן. אינטערגעשאנאי אן םון ארבײט
 דעם םאד נאכט א םיט ״צײט דער איז יא,

ײ װען שבת  םײוועלשעז זײער האבען ז
 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» 10 (׳ילוס  v w(

 װעחנן און ױניאן דער םון פראביעמעז
 ױגיאן דער צו צוגעבונדען טאג יעדען

ליבע. און איגטערעס מעהר טיט
 זיך איבערצייגען מיטינגען די אויןי

ײ אז מיטניידער, די  די זיינען ארײן ז
 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

ײ וױיל  אריינ״ געקעגט ניט שויז האבען ז
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

ױ ױניאן, דער אין אםאי. ו
 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

)10 זײ* יוויף (אולוס
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wrm פח מיטינג  mm קלאוק 
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סעקרעטאר. םאזער, ב. םון
 דזשאינט םון םיטיגג רעגעיער א

 םריי־ געװארען אםנעהארטען איז באארר
 אינ״ אין סעפטעמבער, טעז9 דעם םאג,

סט. טע16 װ. 3 ביידינג, סערנעשאנאי
סאײאן. ב. ברודער — משערמאז
: ס ע ם י ם א ק
 אױפגעטראטעז איז סייקאין טתאטאס

 םון גאמען אין באארד דזשאינט דעם פאר
 קאםיםע רעייוי םײנערס סטרײסענדע די
 אי־ האם מר אינד. האוטע, םעררע םון

 םוז ארבײטער קױיען די אז בצרגעגעבען,
 סםרײק אין זיך געפינען האוט םעררע

ײ און אפרייל טען1 דעם זינט  געםיגען ז
 קריטישער און שװערער א זעהר אין זיך

 שטיצע םינאנציעיע םאמאנגט ער לאגע.
םײנערס. םטרײקענדע די פאר

 איייל דיזען באשינאסען ווערט עם
 דױע<ן• אװ באארד צום איבערצוגעבעז

םארס.
: ן ע ט ט י ר ש ו צ

 צױ א געװארעז םארגעיעזען איז עס
 טר״ד •ראוױזארישער דער פון שריפט
 וועיכעז אין קאםיםצ, קאנםערענץ ױניאז

 צו באארד דזשאינט דעם אײן <אדען זיי
 קאגםערעגץ א צו דעיעגאטען דרײ שיקען
 דעם װערען אפגעהאיטען וועט װאס

 האי. בעטהאװען איז םעפטעםבער םען14ף-
 <ועם קאנםערענץ דיזער םון צוחנק דער
 םים־ און •יענער אויםארבײטען צו זייז
 םון וױדער־ערװעהילוע • דער םאר <ען

 ווערט עם ■עגסין. דזשייסאב דזשאדזש
 איז אנצונעםען אייניאדוננ די באשיאסען

 האכםאן דזשויױס קאפ<אן, ב״ ברידער די
 געװארעז עדוועהיט זײנעז טאזער נן און

 באארד דזשאינט םיז דעיעגאטעז די א<ס
קאנםערענץ. דיזער צו

םענעדזשער: דזשענער»ל פון ב#ריכט ״
 עס דאס באריכטעט, האכםאן ברודער

 קאגםערענץ א געװארען אפגעהאיםען איז
 קאגטראק־ דרעס דער םיז פארשטײער םיט

 כא־ איז עס װאו אסאסיאײשאן, טארס
 וחד םראגען אײנינע געװארען האנדעים

 קאכד אויפנעםען םון םעטאדען די גען
 * נעװארען דערגרײכט איז עס •יײנטס.

 אסאסיאיישאן דער םיט םארשםענדעונג
 םאר־ איז אגגעילעגענהייטען א<ע וועגען

 דעי־ םאר מא״פיגערי דער םיט ביגדונג
קאםייײנטס. םון אויסג<ײכונג

זײ־ עס דאם װײםזנר, באריכטעט ער
 דיסטריהט געװארעז אראגזמירם ש(<\ נען

ט םיטינגמן,  בא־ םריזזערדיגעז דעם ױי
 די און נאארד, דזשאינט םון עמס

 די םון םיטינגעז דיסטריסט צוױי עחפטע
 אפגעהאיםעז ^זוין זיינמן שעיצר דרעס

 סעפ־ טען8 דעם דאנערמטאג, געװארען
 געוועז זײנען מיטינגען ביידע טצטבער.

 חא־ םיטג<ידער די און באזוכט גוט זעהר
 אינטעחןס װאריםעז א ארויסנעװיזעז בצז
םאר־ זײנען װעיכע •ראביעמעז א<ע איז

נעװארען. געבראכט .
 צוקוגםט גאהענטער זעזזר דעד אין
 דיסטריקט ררערען גערוםען אויר וועלען

 האריעם, דאוךטאון,. םאר םיטיגגען
בענסאנהוירסט. און בראנזוױי ברוסיין,

אויך, באריכטעט זזאכםאן ברודער
 געװארען ארויםגעישיהט זײנען עם דאם

 די איז ש*%~נ&ערל"נוע איע צו בריװ
 אױםםעדק־ זײער ציענדיג מעיער, סיאיה

 גרויסער אוםנעהויער דער צו זאמיזײט
 ױנ־יאן איע אפהיםעז פון זויכםיגקײט
 דאס אויר װי שצאער, די אין באדינגונגען

 דױס זײער צאהיעז זאיען םמםבערס די
 ארוים״ וועט קירצייר גאר ױניאן. דער צו

 צו ברױו עחניליכער אז וועחגז געמיקט
שאי־םשעמײםע. דרעס ארע

םיטוואד, דאס װײמער, באריכםעם עד
 אנגעפאנגען איז סעיטעםבע^ טעז7 דעם

 ביכער די טיז אוגטעחוכתג די גאײאחנן
 מאנוםעקממר און דזמאבערס איע םיז

ם אקווונםענטס, אונזערע םון רערס  יוי
 אומפארטײאי• דזןם םיז אגםמײדומ דער
 אװ• זײנען איאם ביז טאמנרסאן. מען

 ארום פון בימנר די געװארען סערזוכם
 ארויס. זיד צײגם עט איז דזמאבערס 40
ײ םח איע ככמנם אז  נא׳צעפסעט האבען ז

 יעחנז *ח סאנטראקמאדס. נים־יוגיאן
ט זייגעז פאי  טאמייײנםס, נעײאח מםייי
m איו עם איז n  xt,? רצזולסאט איס «ז 
 נעםאכט וחנם אונםארווכוננ דיזעד ®יז

•ראדוקציזנ. גיפדױגיאן n סוןי א װערען
חאכםאן, כתחנר בארינטאס w צום

 » געװארען אוגעחאיטען איז עס דאס
 סענע״ יאהארע איע פון קאנפערענץ

 דעם םון םאײאנג חנם אױןי דזיעערס,
 װאנדער, נרודער סענטער. העיטח ױניאן

 חאט סענטעה הזדטה םון מעגעח״שער
 דער דאם ערקיערט, קאנפערענץ דער בײ

 קריטי• א ?עחר אין זיר געםינט סעגטעד
 עס אױכ און ׳יאגע פעאנציעילער יעער

 די װערען נעמאםען ניט גריץי װערען
 דער םיט אגצוגעחן אויף םיטיעז נויסיגע
 חעיטח יוגיאן דער ויך וועם .ארבײט,
 קאגפערעגץ די ישריםען. סוזען סענטער

 דעם אינסטרואירען צו נא״שיאסען האט
 איע צו אפעיירעז צו כאארד ״דדעאיגט

ײ אז ױניאה דער םון מיטגייזחגר  זאיען ז
j כדי בײטםײערונגען פריעױיינע טאכען 

 העכסט דיזע אױפחאיטען העיפען צו
 ױניאן• יעדער אינסטיטוציע. וױכםיגע

 געבען צו װערען אױםגעםאדערט זאי םאז
םיי  מענליר איהם םאר נאד װעט עס װי

זײז.
 װערט נאריכט האכםאנ׳ס ברודער

 אנ״ דער אגנאיאננט <ואס גוטנעהײפען.
 םא- הייף מאםען וועגען געיעגעגהײט

 די \וצרט סעגםער, העיםה ױניאז דעם
 אװ באארד צום איבערגעגעבען םראגע

דירעקטארם.
 םארגזד דאן האט ט׳טערמאן דער
 גינםא. װײס־ירעזידעגט עחשםען שטעיט
 צוריקנמ״ װאס נאר זיך האט וועלכער

 ברודער טיקאגא. איז באזוך א םון סערט
 בא־ סורצעז א איבמרגענעבען האט נינפא
 דארטי־ אונזער אין יאגע דצר װעגען ריכט

ארגאניזאציע. נער
עיקאגא, קייז געקוםען איז ער אײדער

 דדשאינט דער זיך האט ערקיערט, ער האט
 מיט ילאקאיוס, איע װי גוט אזוי באארד,

 יאהאיס, ת<ײנע צװײ םון אויסגאמע דער
ו י  די םרן קאנטראל אונטער׳ן געפונען ז

 פון םיהרער^אםט די אױך סאםוניסטען.
 אנ־ פון באשטאנעז איז באארד דז׳שאינם

 פאדטײ. קאמוניסטישער דער םון הענגער
 האםוניסטען די װערטער, אנדערע אין

 איבעד קאנטראי פויעז נעהאט האבען
 אינ־ אוגזער איז ארגאניזאציע אוגזער

 אדםיניםטראציע דעם םון סײ דוסטריע,
ױ •שטאנדױנקט, םינאנציעי. אויך ז

 זיף ער האם ישיהאגא, איז אנהומענדיג
 גרופע א םיט םארבינדונג אין געיעטעיט
 םיט־ ױניאז איבערנעבענע און אקטײוע
 געגעבע; איהם האבעז זועיכע גיידער,

 דער אין אונטערמטיצונג הארציגע זײער
 אפגעהאל• האט ער װי :אכדעם ארבייט.

 האט ילאסאיעה אימ םיט מיטיגגעז טעז
 דער פאר אראנדזטםענטס געםאכט ער

 דעם אונםער עיעקטאנס פון דורכםיהרונג
 אינסערנע־ םון קאםיטע א םון אױםזיכט

 רעזויטא־ די װײס־ירעזידענטען. שאגאי
 געװען זיינעז װאהיען דיזע םוז טעז

 קאנדידאט סײן ערםאמרײך. #העכסט
 אוים׳ן ארױםגעהן געקעגט גיט האם

 צוערשט ניט האם ער סײחגז באראם,
 װעיכען איז ■יעדזש א אוגטערגזדטריבען

אי זײז צו זיך פארםייכםעם ער אי  צו י
 האבען װעיכע די אינטערגעטאנאל. דער
 זײנעז אונטערצושרײבען, ענטזאנט זיך

 די באלאט. םיז געװארעז ארונטערגענומעז
 פאר״ א געםאכט דאז האבען קאמוניסםען

 און םיטעידער די טעראריזיחגז צו זוך
 איז זיך באטײױיגעז צו ניט צוױנגעז זײ
 געיונ־ גיט זײ איז עם אבער ײאהיעז, די

 גע• דורכגעםיהרט זײגען וואחיען די גען.
 אוםן ערםאלגרײכםטעז דעם אויף װארען

 די נאר נלײד זײנען באאםטע די און
 י1אוי געװארען אינסטאלירט עלעק׳פאנס

אוםן. אײנדרוקסםויען אז
 איבערצונעבען בא׳פיאסעז ווערט עס
 פאר דאנק וואריכמן א נינםא׳ז ברודער

 ערםריי״ אמ איגטערעםאנטעז העכסט זײז
 באשיאסעז אױך איז עס באריכם. ענדעז

 די צו ברעו דאנק א טיקעז צו געװארען
 שיקא־ דער םון באאםםע איז דעיענאמען

 םון און יײבאר אװ םעדערײשאז גא׳ער
 געווערקשאםטען, אידישע םאראײניגםע די

 אנערהענונג םיםע אונזער אױסדריקענדיג
 וואס םיםהילף נריחנרליכער זײער םאר

ײ  אינםערנעשאנאל דער גענעבען האבען ז
 קאםוניסטישע די געגעז קאםן• איחר אין

 ווערען נעשיקט אייד ז̂א עס צושםערער.
 דזשאינם חןר צו גייקוואונש אונזער
 װאס זיג דעם איז שיקאגא pc באארד

ײ  קאםוניסטןן די איבער געהאם חאבצן ז
w ױניאן. זײער אין
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סעקרעפער-מעגעדואער.

ארגא• אונזער מיט עס חאילט װי
 ענטפער אוגזער ?אםפײח גיזיישא[

 םיט ■ראגרעס. מאכען סיר אז #איז
 יעדער טאג, יעחגן םון אװעקגעהן דעם

 םעם־ מעהר צו אלץ םיר קריגען זיאך,
 םארםערט ער שעפער. םעחר נעדס,

 אין ױניאן דעד םון *אנטראל דער זין־
 זיך םארשטאױסט עס אינדוסםריע, תד
 פערזענליך אײגפלוס. ױגיאג׳ס דער

 אומשטענ־ די אוגטער אז מיר, גיויבעז
 גע־ געמאכט יעצט ביז שױן אי.ז דען

 זאגאר װי םארטשריט, מעהר פיל װארען
 אפטיםיסטישע אוגזערע םון סך א

 זאיי דאס ערװארטעט. האבען פדײנד
 םעכד אונזערע אז מיר װילען גענדיג,

 םארשטעהן. קיאר זאיען^ארגז בערס
 עס װאס דעם דורך אז ניט מײנען מיר
 א ארוגטערצוגצםען געילונגען אוגז האט
 שוין װעט שעיער, דרעס הונדערט פאר

 דין. א, ישועה. די װעדען געבראכט
 פאר־ װײט צו איז טרײד דרעס דער

 םארסהעבט צוםיל געװארעז, •עפםעט
 א םון ױגיאניזירען דאס אז געװארעז,

 אויף האבעז זאר שעפער הונדערט נאר
 אויוי װירקוגנ. םמשות׳דיגע א איהר
 געמאכט דארםען װעט םרײד דרעס דעם

 און אפעךאציע ערגסטע גאנץ א װערעז
 צוקונפט. נאהענטער דער אין טאקע
 דעם װעגעז מיר װייען יעצט ניט אבער

 אדויסברענ־ װיילעז מיר װאס ריידען.
 צױ יעצטיגען דעם אונטער אז ׳איז גען

 מצד םרעכהײט געמײנע די םון שטאנד
 סקעבערײ אפעגע און הבתים בעל די

 שונאים, ױניאז צאהר געװיסעז א םצד
 םארשידענע אוגטער •אראדידעז װעילכע
 שװעריגקײטען די מיט צוזאםעז נעמעז,
 דאנס א דורך מאכט ױניא; די װעלכע

 םוז יאגע, פינאנציעלער ^לעכטער איחר
 גע־ יעצט ביז איז װעילכע ארבײט, די

 איס װערעז אנערקעגט געװארעז, טאז
 אונזערע איבעמעשטײגט האט װאס אזא

ערװארטונגען.
אדגאגיזאציאנס• אםיציעלער דער

 עגדיגען, גיבען איז זיך װעט דרײװ
 ־ םון ארבײט סאנססרוסטיװע די אבער

 אץ. ערשט זיך פאנגט לאקאל אונזער
 װע־ ארגאגיזירט םוז טרײד דרעס דער
 צו און לאזוננ אונזער איז דאס רען.
 געװידמעט זײז דארםעז אויםטו דעם

 דער און ענערגיע אילעםענס אונזערע
אפאראט. ױניאז גאנצער

םאיןשםענ־ זײנען קאםוניסטעז די אז
 קילאוק איז געװארען געשילאנעז דינ

 נטװאוסט. איעמעז שוין איז טרײד,
 באריהםען זײ צו. אלײן עס גיבעז זײ
 דרעסםא־ די אז חוצפה׳דיג, אבער זיך

 איײ און שטאל זײ טימ שטעהען כער
 נעמען זײ אז איז, הפנים שטארק. זעז

 װעלכע שעפעי, סקעב מאנכע ערנםט
 דער םון מעמבערס װערען ניט װילעז
 זיעען זײ אז זאגעז זײ םחםת ױניאן
 זײנען אםת׳ן דער אין װעהרעגד לינס,

 זײנען זיי רעכט. ניט און ליג? ניט זײ
 באהאלטען און םעהר, גיט אוז סקעבס

 ספאד־ קאמוגיםטישער דער הינםער זיך
 םען פארשפארט דערםיט וױיל ניצע,

דיזס. װאר א סענם 35
 דרעס־ די אז באװײז, בעסטער דער
 איגטערנע־ דער םיט שםעזזען מאכעד
 אהטיװיםעט די םון זעהן צו איז שאנעל,

 אײננא־ די םון און ױגיאז אונזער םון
 נאד װאכען. פאר לעצטע די םאר מע

 דער אז ניט, סוד הײן עם איז אלעמעז
 דער ניט איז יוגיאז דער םון קאנטראל
 צוריקל יאהרעז טימ געווען איו װעלכעד

 םעםבער אינדיװידועלער אן וועז אםאי׳
 זיך האט שאפ <אנצער א אםאיױ אדער

 דער האם דױס, צאהילעז צו ענטזאגט
 םיטלען םאו־שידענע אננעװענדעט אםיס

 געקענט גיט זין־ האבען מעמבעדס די אח
 אבער איז יעצט כמ. םון אויסשיליסעז

 גאנץ םיט אנדערע. גאנץ א <אנע די
יעדער איז אויסנאםס קלײנע
 אין אײמעצאהלט װערט װעלכער סענט
 פון םאײאנג א םיז אױסדרוק אן אםיס

 םאר ױניאן, פרײע א םאר םעםבערס די
 זײן ̂אל װעילכע װניאז, שםארקע א

 אינטע״ זײערע באשיצעז צו אימשטאגד
 אונ- חאט גיה שעפער. די איז רעסעז

 אויגוסט םאנאט דעם פאד לאקאר זער
 םח ,$11,398.6 גענויע אדײנגענומען

 אײנגע־ איז $8,240.25 סוםע װע<מר
̂עקטעט  יאקאל אונזער איז געװארעז חא

 $3,158.61 — איבעריגע די איז אםיס
 םס אפיסעס םארשידענע די אין

באארד. דזשאינט
 סאנאט דעם דורך אויך האבמז םיר

 ער־ די ארײנרעכענענדיג אה אועוסם,
 סעפטעםכזנר, טאנאט אין טענ 10 שטע

 איייתאנטע ג״ע •451 ארײנגאנוםעז
 צוזאםען האבעז וועלכע םעםבערם, םאד

 $4,446£6 םח סוםע א אייגגעצאהלט
 געלד אײנטריםס זײער פון םײל א ס5א
 גײע צאחי די אױס סט%שי סוםע די

 - דער תרד זײנעז וחנלכע םעםבפיפ,
 אפײ ד» אין געװארעז אויפגענוםען צײט
ווע<- אח באארד ךזשאינט דער 1פי סעס

 דאלאר 1473 אײנגעצאחיט חאבען כע
 סן גציט. אײנסריטם טײמױיזע אלס

 •וסטע ״זינסאן׳ס די אײך געפעלט װי
 דא נאד זיינעז צס יעם, סרעטשםע̂״

 דרעסטא• צאחל גרויסע באדײטעגדע א
װעל• שעיעד, צאחי גרויםע א און כער
 קאנט״ ױניאז חנר אױסער זײנען כע

ײ .ראל.  גצװאידיגע א םארשאסעז ז
ײ האנקורענץ,  כאאס א םאראװזאכען ז

 אוײ זײנעז זיי זםן כי און טרײד, איז
 שיעכט איז רשות, ױניאנ׳ס דער סער

 םיר װעיכע ציםערען די שילעכט. זײער
 בולט אבער וױיזען איבער, דא גיבעז

 םיר האכען ערשטענס אז דײטיליך און
 צוױײ און יאהאי שעחגעם גאנץ א שוין

 זי ײאקסט, ױגיאז אוגזעד אז טעגס
 דאסי איז יעצטע דאס און פראגרעסירט,

וױכטיגםטע. •
• • •

 זײנצן אווענט דאנערשטאג לעצטען
 גרויסע צוױי ־ געװארען איגעוזאיטעז
 אין םיטינגען, דיסםריסט דרעסמאכעד

 .dMpd גאס טער28 און טער24 דער
 אױפזיכם די אונטער שעפער די בלויז

 יאנדאלי אײדזשענטס ביזגעס די םון
נעװארען. נערוםעז זײגען פדוהלינג און

 גע״ םיטינגעז די אויוי זײנען װעלמנ די .
 אײ געװען זײנצז ױי אז וױיסעז װעז,

 םיט האבען אנזועזענדע די בעדגעםילט.
 בא• די נאכגעםאלגט אינטערעס גרוים

 טע• דזשענעראל םון אפילס און ריכטען
 זוײס־אחנזידענט האכסאז, נעדזשעד
 אד םאססאוױץ, ברידער די האלפעריז

 ווע^נן גיכען אין שעכטער. און טאגיני
םיטיננען. אזעלכע נאך װערעז גערוםעז

9 פוױמאל נײעס
קױרצםאן. נ. פון

)9 יאסאר (טענעדז׳*ער

 איז םיטיגנ נענעדאי ילע«םער אונזער
 ער־ נרויסער א נעװען הינזיכט יעדער אין

 נעיאקט, געווען איז ה«י דער פאינ.
 םח םייע אח אויםנעםי<ט פרעצער איע

in געםוזט האבצן מעםבערם די ro r, 
 קײן געװען נים מעהר איז עם װיייל

 אום־ אזא נעײען ניט װא<לט און פילא־ז.
 סיר װאלטען אבענד הײםער צרםרעניויך
 נעמען צו נעצװאוננען נעװען נאשטימט

האיו.- צװײטעז א
םאראינטערעםירש־ און ערענםט דער

 ח*ממ םעפכערם די װעלכער םיט ק־יט
 נא־ רעם או) רעדעם די אויםנענומעז

 האנען אפיםערש ױניאן די po ריכם
 אז איבערצײנען, נעסוזם איינעם יערען

 חא<- צו צנכדציאסצן זײנען מעםבערס די
 םיט חעמעז *ו םאר־שי׳־עכען זייער טעז
 די צוריסצוברענמן כחות זייערע *איע

 וועיו־ ןמין צױפאנד יענעם .צו .ייניאז
 ־MP די איידער נעפונעז זיך האט זי כען

םארכאיט. איהר האבען מוניםטען
 טד נעווען איז םיטיננ גאנצער דער
 ױניאן און טרײד דיינע צו װידםעט

 אויטטואונגען די איבער פראביעמעז.
 מ־ וזאט יואסאיו 1אי םארהעיםניםע אח

 חאם זועיכער הוירצםאן םענעדזשער רעדט
 םאר •יענער םאר׳שידענע םארנע׳פילאנעז

מעםינסיים. ערםאלגרײכער װייטערער
 דו׳*ו<ױם טענעדזשערי דזשענעראל

 איצ־ דעם ורענען נערעדט ןזאט האכמאן
 ואנ־ און דרײוו ארנאניזאציאגם טינען

 צו׳ןןםאנד איצטיגען דעם ערסלעהרם <יר
 איננמדעםאנ* רייע v םיט טרײד. איז
 פאר װאט באװיזען ער האט םאקטען טע
 tm ױניאן די באזיצעז האן עם כח א
 אױם־ די און נאר, װייעז ארכײטער די

 גתי* דעם אן *•נצושליםען זיך נעפאדערט
 די מנען דרײװ ארנאניזאציאנם םען

 נאארד דזשאינט די װאס ׳פעיער סהעב
• אן. איצט םיהרט

 דענד נרודעו־ רעדנער, נעקםטער דער
 דע־ ■ראפאנאנרצ םון םענעדזמער ניצער,

 דעם ומנען נערערם חאמ ■ארטמענט,
 «וי| און םרײך אין צו׳פטאגד איצטינען

ײ 'באוועגוגג. ארבײםער אירישער דער  1ו
pm איז רעדע w איגטערקםאנם זעחר 

 ח»ט יעצםער אלס באלעהרענד. און
 ח«י־ נחדער װייס־ירקזיחנגם, נערעדם

 גאגייס־ א נצסאכט האט וועלמר וערין,
« נמםבעי׳יי^ חנר צו א«יי םערטען  י

 **|rdmp איחר אין אויםהאלםען זאל זי
 ■ון פארניכםער סאסוניםםישע די נענען

, . ייגיאן. אונתר
i חאט צויעצם n כמםמר מנעראר 

י זאמן dr »« באשלאםעז םיטיננ מ  ת
 םײ IWRPRD irtrp אפנעהאלםען םעםינ
r יעי׳מ םיננען r a i מן איצ אין  hr םיי

 טיטיגנון אזעיגא יארא. נײ גרײםער
rd םאריןוסעז ויעלעז  ir u io ip  o nגםאנ 

 RDB איסט Min, 310 בעםהאוועז אין
o פאר סםרים, n םאון דאון W RRP■ י 

a *אר עווענױ, יארס 1399 n חארמד 
a רינו ארנײםצר אין ;םעסשןון םער n* 
 &או וײענױ. װאשיגנטאז 1681 סעי,
o n בראגקםאר irtpro, ליי■ אין און 
ס, נאר אי סי  טטױ^ סאקאאן 219 י״
o סאר n נראנזװימר

ײ סארגי»ט«ם אויו  קיאוקסא־ טײל a נ
o נער n ,סוחות, די םארטוםעיט נייסט 

 קענינרייו דאס אנער טעםו. זײ נעדאנט
i n  pc געניינען דאו איז ױגיאן Iim 

ו צו מומט י  גענערא? דער זיגטאן, און \ ז
pc פארגע• ט נ איז ױניאדארםעע, דער 
 דעי איחם. נעדענהט סען געװארען, סען

 צוםי׳שט האט װאס ׳עטן, קאנםוגיסםישער
n n ,עולם i n ,נעוזאט האט װאס שטן 

a זיי אז קיאוחדאנעמ די 1איבע שליטח 
1 m a tינען a n זײ יוארנ, נאידענעם 

m a t ,ד א צו בני־אחח, י1 װי דינעז ױ  ו
i n ח״, «אש  אט פייער, פרע״דען » צו וו
i n ײ•1אויס ;עקענט ניט אף1 חאט שטן 
 כיאן, עם1 צו ילינע י1 װארצעל םיט׳ן סען

 איינצד יעכעז זײן ייט1נ נעװען איז װאפ
i שטעיען n  ia t מאן, דעם צו ;ױניאן 

la נעסעםפט חאט װאס c א iR jnR r, 
 שטאיצער א פאך נעניידע, ס^נטינער
ױניאן. 1קיאוקםכע
 היאוה א אייגעד, 1םי צו טאקע האט
 ,1טי יענען נעזעםען איז װאם מאנער,

 זיינען עם אז װייסט, 1״איח נעזאגט:
tam ac בײ צייטען a ,עו־ װאם סעניטען 

j• געװיס! a איהם גינען אינעחננען i ia c 
 1דע פון וננען1אינע1ע הוי»ט1איבע נינען,

 אי־ לאזען יאחרען קינד^רשע V קינחזייט
o אויף זכרונות, אייבינע נער n נאנצען 

 געשעהן: איצט 1םי בײ איז אזוי לענען.
 אוים׳ן זינטאנ׳ען זעחן1דע האנ איך װען

 אונ־ אז דערטאנט זיך איך האנ םטייתש,
 יאהרען נליהפנדע די אן קינדודיס, זער
pc אינטזס־נע־ י1 ארנאניזאציע. אונזער 

 עדט־ די אין אונז כײ נעווען איז שאנאל
 «ר1 עקזיםסענץ 1איה פון יאחרען טע

n n, סדרח י1 ענט1נע<ע האבען 1םי װאו 
pc ,ניטמה א אונז האם און ױניאניזם 
a ia ח1יתי c און בא׳טמפען. ױניאן 

 בין איר כאטש אז זאנען, א״ך לאםיך
 םיין צו נעגנער a צוריק <»ננ גים נעותן

 װען 1אבע אינטעתעשאנאי, 1איינענע
 ט1םא איך םיהל !ינםאנ׳ען, דערזעה איד

a איהם צו יליבע; in s ט1םא זיך קװיהען 
 זעהט טען װען עראעעתננען, ךי םיט
o n .״ !ליב אך1 איהם חאט םען םאן 

pa רעדט. און זינמאן שטעחם אט 
pa טוט ער װען a ם־ר :אוים שרײ. 

!םאכעז צו שיום װעםען םיט נים חאבעז

ױ אזוי  און אלײענס לײנאר סאשץי די ו
 נענײנען איז עס װענמן סון ל. ם. רי

 •vi אך1 האנען מענשען, דאזען a נלױז
 די א*צט טוען אזױ -טטורעם, a כט8ט
 ז״נעז זיי קאטוגיסטען, זוי־נערופענע8

ײ טענשעז, דאזען א נרויז נעבלינען  טא״ ו
v אנער נען i□ ,פ-הרען זיי אז אנשטעל 
 זי♦ צ־ט ז*ד זאר טען ,is טאסעז, רי

רענענען.
iv i חען חנלה יזע-1 םון 1כארא?טע 

 ען1פאמע; דעט חרך װערען ערט1נעשיל
 אזערני! אז נעשריען, האנען זיי :יך1שט

 זיין ניט טארען בראנדי״ס, װי ,1םעגע
p״i חייסען װעם עם וױיר )1מיטרע1פא 

T 1אנע יישאן״,1?אלאנא ,יזלאם a r a 
 םע;״ אזעיכע אװם?י,1סא און !אטשט״ז

 חייסט ,1םיטרע1םא זײנען זיי װען שען,
 ״קיאס־?אראבא■• קיין ניט זיי ביי דאס

ריײטאן״.
ײ צװיננט מען *ז איצט, שרייען זיי  ז

 איז, פאסט דער זיף. רעדזשיסטוירען צו
 ארי• ?אננ שויין איז יישאן1עדזשיסט1 אז

 קאטו־ ׳שטע1כיומ י1 האם מען pa בער,
 צײט. נענונ גענעבען אנוזעננער גיםטישע

p ניט איז איצט ’ p 1 םראנע pc•עדזשי 
 ױגיאד דאס םיאגע, א 1נא ײשאן,1םט

m ליים a t ער.8שע די אין אמייטען
ivsaDpia די םאד פארהאז ם׳איז ip 

 — איז אסpa 1 אנלעם1« אײן איצט
 עס װי אזוי pa ױניאן. א אויםצובויען

a ia זונעז־שיין נויטינ איז c יעבעדינען 
ia נויטיג אויך איז אזױ מעגשען, c די 

 לעזען.- צו ■ראבילעם חגם ?יאוקמאנע!
 י1 נעםאכם האנעז 1םי אז זאגען, זײ

 װע* צו אײנינע צװינגען צו באיעבאטים
t n .ױניאן־לייט i r t ײ אז איז, םאפט 

o םארלעצם האבען באםעס n ,אנריטענם 
pa נים אין ימעגט1אנ דעם זיי האנ איך■ 
 די םיי נאלעבאטים, די ײנגעװארפען.1א

 םײ pa אגחויב pa ניאנופעקםשויעים
 געװארט האבען נאכדעם ם1זשאכע1 די

 טײאישפ.1אונ»א פון יאלע די שסילען
 די םיז מאיאריטעט די ותן דאז, שט1ע

 יױוי*1ם זיך האבען 1שעפע וױבטינםםע
 באלעבא* די ,”t pa ט,1י1זשיםט1ע1 <יג

ײ ם1מעםבע די אז נעזעהן, האבען טים,  זי
i מיט נען n ,ערשט אינטעתעשאנאל 

ײ זיינען אן1  בא־ צו נעצװאוננע! נעווען ז
 שע* די pa ױניאן־ליים בלויז שעפםינען

in *ער. s חאבען dRi ם»ר־ ■שוט םעזאן 
 ױניאן־ אז באלעבאטים, די פוז לאננט

 pa װערען, א*נעחיט ואלעז פאנדישאנם
 בארעכטינט זײנען ױניאז־לײם בילויז אז
“ױניאךשעיעו/ pa ארבײםען צו

 לאננ נים האט וואט :עזינרעל, דאם
 נעשלאנען. איז ױניאז, 1דע אין שם1נעהע

ײ  די םוזעז איצט צו. עם ניבעז אליי) ז
ivsaDPiaPp ז״ערע אויםהויגען i ia »vp 
t זײעמ אויםנלייכעז v w  ,ojppn צוו 

 העכערען א האבען pa באװאוסםזיין
אירעאל, »ז 1םא םאמאננ א םארלאננ,

 םעכםינעו• ,1שעהנע a 1םא םאריאנג א
אינ־ י1 באשיצעז jvsap זאל װאס ױניאן,

 געפונען האט טאן צו טחנק a קװאל a געזוכט חאט װאס װאנדערער
a ■ױ כיז שיקאגא פון אונשערשיד דער — שלאנגען ניפטיגע פון זוס  נ

 חןןכען קאםוניםטען די װאס םינים פאחמידענע פון ירף«ח מ — ק.1יא
קלאוק• — באװײזען. םיטינגען ערפאלגרײכע די װאס — איבעמעלאזט.

ען םאכער ם װײז עי צו אכטונג און ליבע גרוים אחי ײ  גענעראל אלםען ז
 נו געבראכט האט שםעקען קאטוניםטישער — זיגםאן. םרעזידענט

ױניאן. דער פאר רעםיעקט נויטינען דעם צוריק נאקוםט םען — צען.

שםואל. כן פנחם פון
iv s n a 1עסמאנע1ד טויזענט צװיי 

 יעצטע ם?וידמםט די אננעפירט יזאיען
n j,, װאס יםםריהט־םיטי»ען,1 די אויף 
i םון נצװארעז אונעחאלטען ען’י v i . __ .u• « ״ . ,w  m רויי it טוער

o אין ישאנם1?אנ v i געװען 1טר״ ■dp; i 
o א ק,1יא נ*ו pa װי v i p ;a i דארטיגען 

oap1וגיםטיש .o 'cnv i tvקאמוניםם¥| י 
1 ivsanארט pa o n v iv t ױניאגס דיי 

opsic נױ אין װי ’p ia. 1גא pa איין 
 חאט דא :אונטערשי! אן ivrvs איז זאך

voi;vt io ap  i v i| ט1דא און טאנאטען 
o האם iv ’ iiv t  ioap  i v i ביויז ys’sov 

vo livvys ,^האנען 1טי און װאנ t,  ״
”l טיט װי P .DiypvJD’ ia  ,o’ tvs a םיסן 

i איז זיי pc איז v i נ^לינען. ניט ױניאז 
ivs^ao i v i איז משיח iv o ia i ר ניר  ת

1 .m any: ojvpי ivsan ivsaopm p 
ײ ta ,invtv:j״a ניד אויוי דארט  ■ חאבען ז

 י1 איז אםpa ,ivosa 1 צו פאהן איין
B םאהן Ja rv ry o ra  i v i  pc.?

IVD’Tt i n  D-VDtrVrBD D1V11 DV 
iv m s  , ly s iy i ,האכמאן ?*a iV JV rti 

i jn  pc iv rn y jv o אװ. תשאינט א  נ
ny ,זאנט1 וױל iv, ניט l” P pc iv i” i 

vo ’ io .חױת i n נ איז קיוםויvװvנויט״ ז 
iv יג,1וחןנ sa איצם iv c ia i אין 1טי 

tpd vs  ,ip 'v  o n  ivsaa tvs’ t, אויס״ 
iv 'n iv ױגיאן. די

rap iv זיך m vM oonsic ניט ?*vn 
u rsao iv i no pa tvc די v iy ” D ,ימשח 

iv אונז ivsan ?אטוניסטען די װאם s 'K־ 
san m דאר iVD״n 1םי pa געלאזט. a 

ta ,osaiovs in איך s זיי m a n אונו 
yo’ tis  a o ta lv r v s ’ a ושה,1י nac po* 

m :ם־נים vנnשי v'op, ,רותות, לחושים 
trp נלנולים, ים,1ש ts i, ,שטװ^ חרםות 

װייטער אזוי און ?מות נדױים, זגיפות,
pa 1װײםע. onyoo iac ,laosan ,זיך 

oan ניט יתשה גרױםער אזא. םון •Vi 
i n  pc D in v s  oan laosan ; o iv i 

ײ ivsan ^שט«ם, :ושה1הוי»ט־י  ז
ivwnv*3VPD osymo D taPvrvs’ a, אא 

pc n a n נױ 'p ib, נלײר >iv ” t ivsv 
p,« ניז ןארום או נאז, ?p rs  pa : p ia 

 צװײםענם ב»םא»וירםט. און אנזװי<13
־ .ntstn.דאלאר םיליאן צװײ —  ײי

a  —  dsvd חונגעדימג v o i'rR a ia o n 
vs>yp ,nnsia ו לץ8 נמיוען גרייט איז* 

a iv צו ,sa טאן, u n s ^גךוים שטיק
?ינדער. און סתיען זייערע צו

ijr t  iv sa  d 'vsT ,םיר זיינען ימשח 
s ia  i n  ons ivuasvua״o. 1»זינם 

oan שםאלץ םיט o n  tvciattvs אנרי־ 
djvd נא^כאטיס די pa ײ|18 «נים 

m כיט 1םא vn װײנינם־ אױםסאלנען 
pa onw װאם דאם, נמגס ^  ov אגרי־ 
ט ivs מנ ’^ s s a.

שיי«* אלע א■ imo tvoo’snsap די
n״t םון איינע לאך. v שסיצלאך״ pc 

op’ io  ynv«t, אחיםצונעחן איז pa 
iv איז ױניאן די ta שו־ײןמ. s a  .p a is tv 

t״n v טרי?ם t״m צו נאהאנם שױן 
»y iy| .אײנעם ivso vd  i jn ,וױיםט ta

iy 1טי צו זאנט ב^ארר דזשאינט iD  a 
d״ivs nta Dan אם1 יתיאן. ,-n >ןא v 

 ‘אשלאsan 3 איך ta נײנ^יגקײט, מײו
d<״t»pjnta ם״  ivs״vsa vj נ״ט«ז1א 
na אלײן נעגמגנען invt איי* םייגע םיט 
o נע v i ;דיסםרי?ט־םיטינ •ptasp n  pc 

is  pa nysao״otv־pa .>an איך san 
dv : m צו װאם אויף גיט זיר aspas 

oan 1םי t׳iv s ניט ac taovs ttas- 
ivn .צייט

i n מיטיננ t o c ia iy j oan״i נ?ייר 
iy 6 נאך ייט.3אר ivn נאד j« ta. די 

t<a m אך: DPaovi גyחאגנyן V in 'a  pa 
t״vjyn ״ קיארעiol״m a n  ivd זיר 'Vi 

v״t pa צוינעו iy ׳ivsan ivPa iD t נאך 
’pa .ovdpv? vs״c נעװארפען i i v א»י 

iD י1 ווי f  vs’snt״ivsan ivc זיר vt* 
pc rn n v v i r t  m a n  nta ,iv:mv די 

iv e y c םענשען, שטואנתן i״vn נאך 
n״o n  Dsaoyj oan OBI pa .vn 

ר ivsan 1VSBDP1BPP יta 1 איינדחק,  יי
n, יpc 1 נ¥שײרט6» iv ,חםרנלים״ pa 

nn: דאם מי c ' p  s?s o:atv יחושס׳ן צו 
’ nnv ״כנחי ns ,ta״ — f ins״m נאד 

pa m אלם ניט atty t 1םי in n t  ivPn'c 
u צו aP  ivtsta  ivsijntny. םיהמן 1םי 

V צו װירער P ia o r ,vt'Dsyo a ivsan 
ivsaoptaP? ,ױניאן t Pat vspjnt״a i 

3 םאר שםאלץ ia  i n״nvo־! »wvttas
o n  pc iv u n v ia c  iv i םיטיננ 
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tn’nno iv r, װאס oan םיט |-vs” ? a 
IV צו אױםגצשרימ שטיטצ P 'i'a  o n

o n  pa o?Btm  oan oatt ,oo’svPvn 
t snpo שנתתמל  n n to״ia c  i ’ tn a i 

on’M oan tn’nno .is ip  a םיט vo a־ 
oan pa oD םער tis p ’ t o iv ’ tsv tsm 

’on יצן1אױםנצש a  tv: ,״םות Pv’ Ps is! “ 
vm> iv ,31שסא — r o s jn o in ’J n !

t ,31שסא i ,ײאם נעזינדצל n אױוי האסס 
i n  pc nsto o n מניאן snpo I'tn  a 

! ivttvt
o ” t i . i ’k. גיט BP ia e  a ,ti in vo•־

1 ivP’ tt oatt ,tvoo’jtoאם *’tt vsPvt 
pa ,m a n in 1םי ivsao אײו טים l” p 

n גיט. שלום  ojoaPassa. oatt pa 
ivsaopiaPp, טיט -ivsan ” t שױן 1טי 

o שלום <אננ sbo vj. דאס n  tvp’ itas 
i v i ’ Pso’D iv o jv t ’ tb, ױאס la ivP’ c 

n ריאלם pc ’D’Pas n  ott ivo” n pa 
i n ױניאן.״

pc ,:aonvtt pc Pri'evt o n  ons 
o” n m v sy jiv s ’ a, יא3הנ מיה1י •- »י 
t tv o in v :  oan”| ,האט אזוי נאציאן 

ivisvtPac o וינםאן n  o iy iv jo ’ t ia נ׳ד 
tv p :a i די ivsaopiaPp :

in a ’ m vvcic, האט צײס ivotjyj 
o n  lvtaPstvs” i a, ,נשםח די גײסט pa 

m a ’ ivsPam nsa pa pa ,ivoao n 
ia צײס  vpysat vt’ ta i n  ” t m a n״ 
a בײט is tv  ivsan ” t .ovos’r a c־ 

i«  i n  po o” ntnv» n  ,p'ov n  m־
« .ttvttas*ivo” s

o׳pa אמאל *”p pyrao a ivttyj 
” ivsan אלײענם אר3 t .a .P .o pa אױך 

iv ס.”31שטעתגנ»1צ געסאן s a מעו

a m a n ’.צחת, די .אט יגיאן ins oatt 
iv tjy is  tv?vtt ,oanyj ivsan נחי(.״ 

p ’ t ivp ov,,״ san איהם איך •v i 
oivcojv, נזען האט 1,אסש o c ia iv t 

o v i שטvpv,ן D'jtcap n  ivsPvtt ons־ 
ivoan |vo 1אפש דערלאננס. אונו oan 

ivtsta רבי אמאליגעו־ ^pve ױחאי כן 
ots םארשםאנvואך, די ן iv  ivtt נע״ האט 

w. ואנט, v o v  i n  ,“ppo, i n  ta 
p’ c invt tjta o m vis .נוצען ov ivtt 

a o ty io ,צייט ta 1םי ivs ’ tn מואם אן 
t o . ,|” t o ’ptns ויך ניבען tv iv s ’ a 

,ivsvp m ’J’ tos” > otv ,ntpsot ntpptn 
i דאן n  ,ppo i n  ootp שנאת ovP opiv 

ivtto ins n s  ,opiv זיך p’ ltv  unypota 
tspn ,ntpns, tv,״ .Paiao ivtsta tv 

ojrn ’ tta 1אפש •IB’ tt’  ivtsta ons i” t 
i r t םיםיננ Pan 0SV” 1S pa האס 

m 1םי pa ,ivptias ;ר»רע דאם ” t םים 
tta ovtt oan ta ,sstsvcan ivptc i n’ 

ivpata T :וײן t  m vn  i ’o־otv iv *נױ 
ivtsta iao  opvcoyi ivs’ o .מניאן

ysyt טשיםם r a c  ivs” t ,la ’st’  i n  j’a 
iv c ia tn a c  ,ivsa io םן nno  Pa m pn 

i n  ta  ,jvt’ ttas oan'o .nsnop םחםחד 
t p b p  in v o o s ’ o W ’s, דאס *v r ’ tta 

Pn קא«ניסטישס חפענע s ’ tys, חערשט 
as oan ov •la’ st’  i n  pa o ’s in vo־ 

83 m a n  ivsaopiaPp n  ta ,ivt’ tt־ 
o ” s ia  vtfoptioosap iao  tv ivoaMr 

a iv ’ tstvc’ ta pa װי 8ק18שט ,18י
w m  oan n n  D'saosan ia s 
ia c  P’ ta  ivtntp a osaops in s a t t 

o ’st’  o n’־i n t i s  pa ,t’ tn םאריס *s’ t 
vsivos’a  i n  pc o s n ’ tn a  ,tao׳ae־ 

p a  pa m attvs epporvnae P a  ,pas 
m attvs ivsuvsc ’ ta טיס n s r ito r  a 

.v’ vatta iv s n
opn ויך oan oatt JtS’P די ' ivso ’ta 

in t is  w אין וינםאן tvs’ta i i n ים■1א 
m ’tt oan ,voas ,נאײימן i n  ta 

d vst נן *av ivsvcrtvrm a i n  jsss 
o n  pa la o ’Dap iv a ’oo’sto ער־■ 

iat, ױ a, ז m  t v  a ^rontavnas a 
ivsan גיט נאך v n r i t ’  o n  uramv־ 

 o’oan nsns, די ta ,noa pa'o ניגרייד•
f i  vm so’stoap vsvcnvr’ tta o n 

p n p t. סים m e .p it״ oan mss>n 
svss” ia״i v t t v ost ^ י ״ ל ײ נ י  ד

ju n ^יײת־^״ײג׳ ואדמו 
nwp ^ ,r a r o tP s5®״!1 ׳ S ?  j C 

ntntsa, 3* ממגסם׳נײזםי X L 2 2 5 T 
tv1 iboais’a ,onvso’«n ,n ,os” oo

ova’s srpnivo ,oiattpo, יאים אח

m a is  n P ’ tt —  ivtaiD... םען oan 
tאױוי ״ svt1sap ic c P n a P ’D i v iשaז 

tvsvsvs די t oatt ,iao tv osao” ־  ויי
oa -,taovs »n m a n  oan pa •ivp די 

ia s  ’ tt v iv s ’ io a s די ivsaopiaPp 
t״tv ivs זיי ivsan ,ivotpystv osvnas 

ivepPosa ottovs , n ’o ,” t צי־ יןי1א 
ia c  in v tm  m a n  «t :pn tv זיך 

ToaP pa .ivsa>o vs’o c ’s אײד »*a 
ps *pa ta ,tvs שױן sstsvttas m  pa 

osn po ר p 14 יי s יאחר m attvs epa 
san v a  pa או  D*s ipssaPr vsPvta נ

!... irivtvs
tta’ ניך tt, די IV3” t ivsaopiaPp 

i r P  pa ivotppsp’ itv ^תײנ tvsan 
ר 1סי Dpnoosap tv tvotsvs T וי ’Ps’־ 

iv tt יים.3אי ivsan t o קיין in s ta tt 
m a n ,t” tttv?m 3 tv sa  ,laovsc’ ta o ’s 

י סיר ivPaoias a’ ו  tv e sa isvs  taut 
i n  tv o s rtsv s  pa is a o n v /םדיני 

T t  tven ivosvt’ to pa ivosvt’ to ta 
’ta tvP אונז׳נר a*ta aa נ<ײף c pa art 

..״r>an די
ia c  oPvotv ivo top iva  i n t i s נינ־ 

ac׳pa o a r r t n r o ’ nt iv o n v  u n  .i 
otaP c a t 's  ,M uarvs ivo s 'a  i n *’־ 

pa. r רייחמ בער«י v a te «0 m  tvsvtt 
ivam’ ניי vsvo otv T ’ l ir v t app ■tvpia 

p ’Pa pa taos’ t D v r tn a  pa taosan 
’asap. ניס o  nrsjm e sn a s  a  ■a *tv

tto אײן vs f a  ta’P n  ta  ,ivsvstv ia t- 
-as iv sa  >ns’ tv> D a i ,TP inv ivtt 
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 אבפיחר־םיטלען שםארקע פון aa זיך שרעקען
ן נעחםעז זאלעז

ם ק א ל
סאנםעסטור םהײערער א וױ םעם אץ געשמארן
 קרעםפען אחן גאטירליך אץ געלאםען וױרקט עםם־לאקם

t דערפאר ן.עחלעשמ אןן n אלעםען, ײ3 באליבט אזױ עם
גתים. און קלײן
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ן ע ג נ ו נ ײ ם - ן ע ם י ם ש
 גארדעו אין רב ערב דער

מיטינג.
:naopaipi ותדטער

 ט׳ג״י: דעם אױף נעבאן־, וחםנױו, »
° ארנײז׳ ניסטי׳פען ״ יז • *ט* י " *  י

 םא צו םארנעסען נראד האט פארםערעל
ם » נען  איז סתומר ױניאן א*ן װיזי
 םען ציםער א םאר וואם אגפחןנען זיך
 םע■ אין םענ׳פען נעוחגן איז ׳שוייבען קען

נארדען. םקװער ריםאן
 אי־ האט ער ווען טא!, צװייםען רעם

n דאס נערנעיעזען jp? פרײהײט״, אין,
 ד*מ ,jpriPD םויזענד 16 איבער אז

 ̂ננעפילם ה«בען- הלאו?םאכער, הייםם
am ער׳»ט ער האם נארדעז, נרױםען 
 ער עזעי אן םאר וואם דערפיהלם ךאן

 נעקענט ראך האט ער םטײט׳פ, איז:
! tvvjPD םויזענם 20 אינער ׳פרײנען

 אט מעםעגי. נעזארנט, ניט אנער
 נױ אין latwmv אן זייו וועם באלד
 דיינע אױםפירען סע:ען וועםםו יארס,
 אדװערטײד :ירערטרעכםינע םיט ׳פורות
 באצאלט נום קרינען נאך און גמנטם

אויך.
םרעגען, אייך איך װיל יעצט אןן

 זעחר דאך זיים איהר כאװײרים, <יבע
 איחו זײנט לינען, א זאנען *ו פון <ױים

 16 איבער אז איבערצײגט, נאםת םאהע
pa ,\w םויזענד ito ק^אוקםאמר, נאר 

¥ גארדען נרויסען dpi אננעםי<ט האבען
 אײר םיט םיםאײד זעהר האנ איך

 ווייי <י«עז. איבערםרעםענדען אזא םאר
 דאו איחר האט ולת1ל1ל ססל ח*י קײן
״  יו׳י־ הנס נענוםעז, גיט טיר דער נ

•dpp י¥ אבער םך. א תהר איהר האט 
 אז זימר, פאזיםױו נעווען איהר זענט
 נמ־ פועסע די ױזען וועם איהר אויב

 צוזיר קענמן אםשר איהר וועם םאדע,
propipo( אבעי איז טנינים. יאר א 

 מד .םרייהײם״ דער םון חנפארטער דער
 נעביי־ זיך pa ■bp איגער׳) ?וטאגען

 האל» א ptr איז op אידען, זערט:
 אחר איז J (pripi ליכט פאר ׳פעה
 ראוז םון הםכמח דער םיט הדעת, יעוב

 15 אז נעװארען באשלאםען ווארטעם,
 ארי־ ׳פפיץ א םים נאך \,vvim םויזפנד

ria » אח מר, i הכי• םד ׳שעהנער
צױיי־ א םרענען אײך איך ווע< יעצט

 וועי־ גםורים, צדיקים איהו/ :םאל «מן
n םיוינ קיין אפימ נים ט׳פעפעט איהר 

ותז יעצם, זאנאר און דער אױוי
 גידערטרעכםינען, א אױוי םימבם איהר

o< אזיף דאם דאך איז וז̂ע *םוצינען r 
a w, — נאםת״ םאקע איהר דענקם tv 

 קע<מר, אזע<כע זיינען ארבײםער די
 אםת, ¥ אמנםער אילעם ^יננעז װאם

 ׳שווער זעהר נעבאך מאקע אייך איז עם
 אייערע םון םםע<ח די ארױםצולאזעז

 א כאם׳פ םעז, זאנט ווי אבער המנמ.
 נאר, אײך דערםאנם :ױמר סאפיט׳פהע

 יעחנז ׳א װאך יעצמע האם איהר ווי
 ארנײטער די אין םאר׳פפרײט םאנ .

 אין יארס נױ ארום אויך קװארטאילעז,
 עםוצינע, אייעחנ עטעדםיאן־, קריינע ךי

 פארפעםטעט פ׳שוט םױרקו?ארס, ניםטינע
 חאב אדנײט אזא נאך םטריטען. די

 וועט יארק נױ נאנץ אז ׳6נעחננק איך
 םעז וואוגדער. בײז אײער אויןי ילויפען

 צו דעכער די אויױ <עען פ׳שום וועט
 ניים־ חײיעע די 1אוי בליק א כאפצץ

 ¥ נע׳שעחן . א װאם ענדע, אם םער.
 ארײננצ׳«יסט האט איהר וױ דעם, נאך
 קאםוניש־ חןר פון םקוואד גאנצען דעם

 פון צוזאםענגענוםצז פארטיי, טי׳שער
 סשעב יזאפוניםםיישע אײערע טרײדם איע

̂ם נים אויר האט עם ;אנענטען  געםעה
 פוז בתים בע׳לי צאה< היב׳פע נאגץ א

 פ׳פום זײנען וועילבע םריידם, םאר׳פירענע
 מעהנצר, דער און אײך, אין פארליבט

 חיי* דער פוז נמיעכם צארטער יוננפר,
 םסרים, טע21 וועםם 16 ם׳פוירט׳צ, <ינער
 חגר נאר ווען סייז די \וי פריכען װאס

 באפעחי. » גים םינאד קאםתיסטימרע
 סוד. א חנדצעחלעז »ייד יאםיר ׳את
 <עננם* אאנינצ םענ׳מז, אונזצרע פון

 מד ייייד דאר זיעען «יר, ײי םפרס
 םיםם די י1אוי :צאצ היבמע א ותזען

 חנם אויוי אויסנעזעצם נעווען no איז
וואניקעם נאםנער סור: פאינענתז

̂אניעם, גרייםע סים  קענעז זא׳לען רא
m i ,אין נעזעםען זיינצן תיואפען m v* 
 װיי־ אביםעל םו, נאםנצר <ײן; «ן
 ביםצי חיב« א נעבייבצז איו דאן ;נמר

 סר די amp װײמר <י«דיג סיאצרם
מומן ויימן רײדמן ratnv די ;<אריע

 סיםפא־ בוגרנאקאנטצ די םיט גאזצצט
ii פוז סייזצרם P’oe îm p a n פייי־ 

 פארצװיײ די װײימר, אביס̂ע ז«י.
ױני די יױא ייח םיג מ  סיסם וןי

b< נצבאך d w i w 1דלוו חנד 
 •םונמרחיים’ חאס גאדדצן נרױםצר

 פוגצון פיי אזוי םטײספ,
יאחר יצצסצז פח פאריויחמ איהר

6חמתי. n«* »« ד1 r

עןטױידיטד^ג און ״וגיאך עןװעג
 אוספארטײ* און פאוט״א״פצ ח׳פנונות,

 8 ני« נענען «ײ וועיצן םיר אז אי׳עע,
״ן םיר וועיען טענעען, טויזענד צתר״ ז

;ענונ. ליך
 ןײן אונעזוגגען האט רעדנער א װען

 זעינססםאר־ גוסח, אויסנעיטטודירטעז
 וואניקעס נאסנץר די יהאנענ שטענרייך

 גע־ געמװיגעז, גיט רייהען ער׳פםע די אין
 *VI זיך, אויפנעמםעלט נעפײפם, ק?א«ט,
 אי״ דעם באגייםטערען צו :ענאך טרײעט
 דער אז מריי, מח נאר עולס. כערינען

 1 אײו װי תאלט גצזעסען נראד איז ןולם
 חרנ* אניסעל זיך םיר װעלען יעצט

 דעפלאראציעס, אײערע װענען רײדען
̂נט איר װאו  װי פאלפ, םאר׳ן זיך באפל
 אנ״ האנען סליקע זײן םיט זינסאז -־אזוי

תר א נעפאננען  רואינירט און קרינ נרו
 פארוואנ־ ׳פעפער ױניאן פילע ױניאן, די

 נענג־ נעדונגען שאום, אפפן איז דעלט
 אר״ אום׳עולדינע םעראריזירען צו סטצרם

 אינשורענש די אװעהנענענען בײטער,
 ארנאני־ יעצםינער דער זאגאר פאנדס.
 פיטעל א ײי גמוחר ניט איו דרייװ זיי׳פאן

v אניסעל אײנצוסאיעקטען w. סי־ פילע 
 װאם אייר, ווענעז אפימ זאנען נעצערס

 אנער ¥ פרנסה צול^נ איד א ניט םוט
 זיינט, איהר ײאס ׳שורקעם געםײנע איהר,

 זענט איהר אז גוט, נאנץ דאך װײםט
 עה אן קאץ א אזוילו נענוג פעהיג ניט

 אזױ מענ׳פען סענען װי 1 צוצובינדעז.
 נלוינ, איך נעוױםען¥ ?ייער פארלירען

פארברעמר נרעםםער דער אפילו אז

 םון וח׳ענון רין אפנעםען אטאל י1דאר
 אזױ ?נחן א״ער טאקע איז א<יין. ייד

m p, אז פארנעסען ׳פויז האט איחר אז 
 איחר חאט אוםפפחעק״ט אייער דורך
 םםר״ה קלאוהםאכער דעם רואינירט אזױ
 נעלט ארבייטער׳ס מיליןוגען אזויסיל אוו

 גלאצערס, אױנען איחר אח, י ¥ מ׳פטר׳ט
 פאר־ זיר האט אייך םון אײנער ניס

ציקונםם... ׳שעהנער א םיט זארנט
 נאנץ האבען םעםכערס, אלםע םיר,

 ׳*טרויענע אלע די אז נעוואוסט, נוט
 פארם־ יעזום ה״מאז, כאװער װי הצלחזן,

 זינתרםאז, ?יד ׳פםערן, נייער דער ג^י,
 כאוחנרםע םון נאך רעדם װער חײנט

 נאנץ אין בסי א איז ײעלכע װארטעס,
 האכען נעװים !ױניאן הלכות און ס”«

 קאםיפארלעך איע די אז געװאופט, םיר
 ׳טאול רער אין םארםיהרען אוגז װעלען

 נעלעזען נ*ר האט עם װער תוזתיח.
 אז גוט, נאנץ וױיםט היסםארי, אביסעל
 פלענ־ האבען צבי׳ניקעס ׳פנתי אזעלכע

 אבער נלויב איך רואינירט. סענ׳צען טי
 לא־ די טיר, אז עלימזז, כאםונר יעצם
 דער״ ׳צוין דאר האבען סעםבערם יאלע

 וועם עם און הכױפר, ׳צעת דעם נרײכם
 װעט עס װער אז נעםעז ניט לאנג ׳פױן

 ם־פיחים נייע אלע די אט באנענענען
 אלטען חגם זאנען און אויס׳פפײען וועט
חרםהד.. עד ת׳צקצנו עקץ : *םוה

נרום, ױניאניםםי׳פען טיט
 לײכאװיטץ, חשולױס •
.6 נומ. לעדזעער ,22 לאה. םעםב.

ניט איהם נעפעלעו פ«רשלאנשן כײדע
 ערע:דום8רע װעגען דיםקוסיע דער («ו

:עלע יויבער וזרטרעטערעמ»ם)8 «ראייןרי̂י

«שמיז י. ם. פון
 די םון רעדאהסאר דער פאדיאגגט

 ארויסצוזאגען זיך יצעזער־הילאוקםאכער,
 אײ רעםערענדום קוםענדען דעם באצוג

 םארםרעטער־• ■ראפארצי^נעיע בער
 צד איהם םיר ויך ם5װי איז שאפט.

 אײנםארשטא־ ביז איך הגם ט*ז. ליב
 אז <ן^ו?םאכער/ ״איצםען סיט׳ז נען
 נאר צײטיג, ניט יעצט איז םראגע די

 אנדערע זײנען טעםים םײגע װי אזוי
 ■*ר א זאנען בכמ זיך וױ*ט זײנע, וױ

װערטער.
זיך/םא־ טען ק^ײבט זעח, איך װי

רעפעדענדום: גארענדיגען צװײ א כעז
 קאנ־ צו פארםרעםערשאםט די םאר )1

םארטרעסעדשאםט פאר )2 ; װענשאגס
 גע־ איך ביז נו, ב*ארד. דזש^וינט צום
 קאנװעג^אז, פייאדעיצםיער דער בײ וחנן

 אויערען םײנע #בער גאסט, אילם אסת
 גע־ איך האב טױב. געװען גיט זײנען
םדא־ די איז ק^נווענשאן בײם אז הערט,

 דזשאינט צו פארטרעטערשאםט םון גע
 נעװא־ געסעטעלם ■ערםאנענט כאארדס

 אנ־ אײנשטיםיג איז באשילוס דער רען.
 און קאנװענשאן בײם געװארען גענומעז

 םאהטישk קראפט. אין ארײן שויז איז
 באארד דזשאינט דער שויז זיך םיהרט

 םון באשילוס <ויט'ז,נײעם יארק נױ םון
קאגוועגשאן.

 נאך איך האב װענען זיכערקײט םון
 קאגווענשאך דעם דורכגעקוקט אםאיל

 ‘צייגען פארהאנדמנגען די און באריכט
 איך אז ),3S4—330 (זײטע דײט^יך

 אײנ־ האט קאנװענשאן די רעכם. האב
 סוב־ דובעסקי׳ס בר. אנגעגוםען שטיםיג
 ̂יגט ם*הר אז םײנט, דאס און סטיטוט

םאר. ניט םראגע די
 גרוי- א דאך איז עס וױוײןלץ•, און

 װאס קאנװענמאן, א םוז חייוס סער
 אײגםא^ װאכען, צוױי ארום דויעדם

 באארד דזשאינט א ביו יאהר, צװײ אין
 אינםטיטוציע. ■עתזאנענםע א איז װאס

 ניט אוםשטענחנן די יאד זײנעז חגרצו
 יארק נױ איז שטאדט• יעחנר אין ניײר

 פון <אסא?ס זיך געפיגעז בײשיי< צום
 סליײ אין םעםבערס םויזענט 14 ביז 12

 שטעט) םאכען(אדער םון יואקאלס נינקע
 הונ־ «אר װאסערע א נאר האנען װאם

 צװישען חילױן דער קעםבערס. דערט
 און אוםגעהױער, איו םעםבערשי• דער
 איז דובינסקי בר• םון סובסטיםוט דער

אץ. אם זעחר געווען וױרס*ץ־  עם יי
 דער םון ?ײזונג קארעקטע א געווען איז

נױ.יארק. פאר םראנע
̂א״ װי שטעדט, אגחגדע די אין  פי

 שיקאגא ק^ױויאנד, באסטאז, דעלפיא,
 םעםבעחפיפ גאנצע וי איז װ״ אז. אח

 פח סעםבערשי• די ק<ײנע. זעחר א
 חוג־ די אין געצײלם ווערט <אקא?ם די

 צוױי א פון חי<וק דער און דערטער,
 ײײני• אחגד םעהר םעםבערם חונדערט

איזיגער  דש• וחנן וױ אגדערש, גאנץ .
 םעטבערס. 10,000 אי! איז אתנתרשיד

 די פאר דעריבער האט קאגװענשאן די
 בען%,בי זא< עם בימיאסעז, קאגםדי

 םארםחננאנר• ג<ײכע בײ — איטען נײם
»ינםזנ<י• א געורעז איז דאם שאפט.

m m

געװיזען, האט װאס ׳באש^'ס גענטער
 אװעקגע־ זיך האט קאנװענשאן די אז

 און הויר געהעריגער דער אויף שטעילט
 אין ילאגע די אפנע״צאצט ריכטיג האט

• צענסער. יעדען
םרא־ די •טטיסען יעצט מען זאל נו

ײ גען  װעט װאס איז רעפערענדום, א נ
 וױ זאך אנדער קײז ,שטימען^ םען
 דאך מען קען באשילום קאנװענ׳פאן דעס
 םאר״ םינאריםעט קײן שטיטען. גיט

̂אג  וױ גאכדעם וױיג ניטא, דאך איז ש
 אײנ־ איז סובסטיטוט דובינסקי׳ס בר.

 דאך זײנען געװארעז, אנגענוםען שטיםע
 אויטאסא־ ע;ע5םאױפי פריהערדיגע א*ע
 די ערשטענס איז אװעקגעםאיזען, םיש

 האט קאנװענשאן די אז וױבאיד םראגע
 דער און פיאן א אויף געאײניגט זיך

iipft צװײ קרוב קראםט אין ^וין איז 
 רעםע״ א יטצים עיעס װאס איז יאהר,

 װיםען איך װי< צװײטענס, רענדום^
 צום יארק,זאה נױ אז זײן, װעט װאס

 רע־ בײם שטימעז איחרע םיט בײשפיל
 פראפאדציאנעיע באש^יסען םערענדום

 דזש. קאנטרי די םאר םארטרעטעדשאפט
 םיט זאי קאנטרי די אדער כאארדס,

 ענדערען צו באשיליסען שםיםעז זײערע
 םאר־ פראםארציאנערע םון םארםע די

 אין באארד דזשאינט צום טחגטערשאפט
 רעםערענדום אזא װעט נו יארק, נױ

טיג  װעט אדער פראגע, די <ײזעז ענדג̂י
 נײעם א פאר ברעךשטאף נײעם שאםעז

 װאם דער איז װאו םײער?...
 דעם צװינגען װאס אורזאכען די זיעען

 נאכדעם באארד, עקזעקוטיװ גענער̂א
ױ  די ענד<יך סעטעינט קאנװענשאן א ו

 םארטרע־ באארד דזשאינט םון םראגע
 אײנ־ דער צו יארס, נױ םאר טערשאםט
 בײחן םון צוםרידענהײט שםיטיגער

 צו אויך און קאנװעשאז, ביים ים1צד
 די פון צופרידעגהײט אילגעםיינער דער

 אצינד םראנע די זא? סען אז םעםבערס,
?י דאס.גײ םון אױפנעמען

 באארד דזשאינט װעגעז װײט אזוי
 םיר קומען יעצט םארטחןטערשאםט.

 אויך קאנװענשאנס. פון פראגע דער צו
 אין ניט פראגע די איז םיר, דוכט דא,

 עם ײעט — שײגט םיר װי און צײט,
 אונזערע אױף עגטםער קײן געבען גיט

יראכמטען.
 אזוי איז אינטערנעשאנעי: אונזער

 פון יאקאלס 7 דאס צוזאםעגגעשטע^ט,
 די נעםיליך באארד, דזשאינט י»רק נױ

 ,89 און 48 ,36 ,22 ,10 ,9 ,2 ?אקאלם
 גאנ״ דער םון דרימעיל צװײ ארום נעםען

 בײ זא< םעז װעז מעםבערשיפ. צער
 םאר־ ע5ארציאגעי1פרא םוילע געבען אונז

 זאיל אפשטימונג די און טרעםערשאםט
 װי — זײן, קאגווענשאנס אוגזערע בײ

 םעדערײשאן אםעריקען דער בײ לםשל
 יעחנ םאר שטיםע אײן — לײבאר אװ

 אויסקומעז, װעט םעםבערם, חונחנרט
 אוימנג־ םיז ?אקא<ם .גךעסערע 4 וײ אז

 םא• די האבען װעיעז זיבעז, חנרםאנסע
 א^צדינג וחניעז ױי שטיםען. יאריסעט

 דע<עגאטעז אנדערע די און באשייסאז
̂ד יאנה גאנצעז פוז *אקאים אלזנ און  װ
ם א חאבעו יצן  חעכ־ צושויעה.. װי יני

̂עז םטצנם •ראםעסטירען קענצן ױי וחנ
̂ים איז יאסידט... ךאם

צר אזא אז זיך, פארשטעהם צס

 קרי- א צו נחננגצן שנצי װצט שטאגד
 וחד יאקא^ס 4 וואסצחו א m זיס״
 שטי• ז״עדצ סיט סאכס די חאבען יצן
 שװער איז נאשטימצן, צו איצדיגג םען
 זײצר ײעיעו «ײ אז פארצושםציען, ?יך

 אג• תר פון אױסגוצצן.., גיט מאכט
 זאך "[P ניטא איז וױדעד זײט דערער

 צוהאיםצן זאר וואס מאכט, קײן און
 פחיצן דער פון צעגטצרס ?יעגערע איע

 ״אינ• דער אין אינדוסםריצ שגײדערײ
 ןײ װעיען פאקטיש ווען טערנעשאנעי׳*,

 באיי דער אין האבען גיט דעח סײן גאר
ס/ איהר םון שטימונג איי  זעח איך •
 פו?ע פון ;עםאהר די םאראויס דעריבער

 עס פאךטרצטערשאפט. §רא»ארציאגעיע
 פאנאג• דער צנ םיההון אוםבאדינגט םוז

̂וגג ״אינטעדנעשאנעיד. דער םון דערפאי
 םיר נעםעיט זײט, אנדער דער םון

ױיניג גא;ץ  פאישיאג צזױיטער חנר ז
 דצר םארטרעטערשאפט. באגרענצטע םון

 •אפיד, אוים׳ז איז ער װי םארשילאג,
 »ביסצ< יעגטע דיזעילבצ םאקטיש םײנט

ר או^ו׳ז געש^יערט. אנדערש איי  י
 ער- די םאר »ז םארגעשיאנען, װערט
 זײן יאקא< א זא< םעםבערם 300 שטע

 Iדא דעיצגאטען; 2 צו בארעכטינט
 נעקסטע די םאר דעיצנאט אײן נאך
 (דאס טױזענט. ביז סעםבערס 700

 אין .טױזעגט ערשטע די םאר אז הייטט
 דעיעגא• 3 ביז בארעכטיגם ייאחאי א

ױ ^עגאטעז, 4 אנשטאט טען  דער ו
 װאס יאקאיס יעצם). ױיטעט פונחט
ױ םעהר האבען  םזןםבערם, טױזעגט ו
 דעיעגאט אײז צו בארעכטיגט זײגען

םעםבערס. טױזענט עקםםרא יעדע םאר
 וחגרט דא אז אויס הוםט ם<וג אין

 יצ־ פון דציצגאט אײן ארוגטערגענומען
 װערט עס ארן יאתאל קרענערעז * דען

 דעיעגאטען דרײ ביז אײן םון צוגעגעבעז
 װא<ט דאם יאקאיס. גרעסערע 7 די צו

 אין אוגטערשײד אן םײנען געדאדםט
 זאג םען אויב דעלעגאםעז, 90 ארום

 קאד םאריגע די באזיס א פאר נעמען
 םארטרא• געװעז זײנען דאן װענשאן.

 אױס• גזןדאדםם װא<ט לאסא<ם, 83 טען
 װע^נן לאקאלס קלעגערע 76 אז סומען

 דעלעגאטען 76 םיט פארטראטען זײן
 — יאקאיס גרעסערע 7 די און װעניגער

 דאס ט^הר. דעלעגאטען 14 ארום מיט
 חר 90 ארום אין חילוק א מאכען װעט

לעגאטען.
 רי אנדערש. םעשה די אבער איז

 אינ״ װערעז לאקאיס סלענערע םעהרסטע
 ענדערונג דער םון בארירט ניט גאנצען

 מצםמנר• זײער װאס לאקאלס, צאהל די
 איז מעםבערס, 500 װי םעהר איז שי•

 גרויסע 7 די זזוץ (א .12 אינגאנצעז
 300 ביז יאקאלס ײנע5קי די לאסאלס).
 חר 2 שיקען װידער װעלען מעםבערס
 וחןיצן םעםבערם 600 ביז און לעגאטען

 ®א־י צו װי דעלעגאטעז, 3 שיסען װידער
 א פאר װאס טא קאנװענשאנס. ריגע

 װײגיגצר, דעלעגאטעז 12 האם באטרעוי
 <צצ- דער בײ חגלעגאטען צאהל די װעז
 גזד איז קאנװענשאן םיילאדעלםיער טעד
ײ םון און ,285 װעז  76 ארום זײנעז ז

 גרעסצרצ 7 די טון געווען דעיזעגאטען
 נצזאגט װי — האבעז װאם לאקאלס,

 םעכד דער' םון דריטעל צזױי ארום —
 אז םײנעז, ניט דאר קען עס בערשיפ.
 וועט אונטערשיד דער װאס דערמיט

 רי נאר ,75 צו 210 זײן ניט מעהר
 ערך אז האבעז װע^ען לאקאלם קלײנע

 לאקאלס די.גרױסע און דעאעגאטען 198
 וועט דעלענאטעז, 89 ארום יאחן נױ םלז
 פאר־ ■ראפארציאנצלע םון םראנע די

געלײזט... זײן שוין טרעמערשאפט
 םעהר־וױײ א שאםען װיל טען אויב

 פראיאר־ ירפר׳דיגע גערעכטע, ניגער
 זאל װאס םארטרעטערשאםט, ציאנעלע

ײז ניט  אץי װעיכער םאר םארם, סײז ז
 םצס־ דענקענדע אנדעחן װי גוט אזוי

̂עז בעדס  שםײ און אגימירען קענען זאי
אי װאס מען,  פארזי״ זײט אײן םון ז

̂ס 4 אז כערעז  א בײ ,83 פון לאסאי
 קאנ• די רולען ניט זאלען קאנװענשאז,

 זאצ זײם אנדערער דער םיז און װענשאז,
 דריטצ< איין »ז זײז, םעגליך ניט אויד

 צװײ װי םעהר שיסען זאיל מעםבערשי•
 אנחניע די װי דעלענאטעז פיל אזוי מא<
 פאר־ אגחןר גאנץ א םוז דריטעל, צװײ

 נצ־ חור בײ װערען אויסגעארבײט שלאג׳
כאארד. עקזעקוטיװ נעראל

פארש<אגען, איך װאלט סורצען אין
 וחד •וגקס דעם ענחןרען זא< םען אז
rom רי .פאר חויעגאטצן צװײ געז irנ 

 . א זאל דעם אנשטאט מעמבערם. 300
 באחנב־ זײן םעםבערס 300 ביז יאסאל
 םױ־ ביז דעלעגאט. אײן צו נאר טיגט
עגאםען 2 צו ?ענט  חנינ־ אײז און ד̂ע
 דאם טױזענט. עקסטרא יצדע םאר גאט
 יארא נױ װאו צרפםאנד א שאפען װעט

dim סים קוםען זאילען קאנטרי די און s 
 דיח וואיט לאגע די קרעםטען. ג<ייבע
 דדאאינא יארסער נױ דער :אזא נעװעז

 געזוצ סאנװענשאז א בײ וואלט כאארר
 in 80 גיז 75 ארום םיט םארטראטעז

 אי׳ ארימגעחןבענמ איז דעריז לעגאטעז,
 גרויםן באארד, דזשאינם םיז יאקאים

 דזשאימ דער אױד װי קיייגע, אזז
, דעלעגאט. באאא־
 פארםרא געװען װאיט קאנטרי די
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ען ט ם ני מו א ץ ר א
 איו יאחר, עטליכע לעצםע רי זינט

 פאר־ פאםוניםטימער דער פון לאזוגנ רע,-
םוז םיטנליד פארטײ ״יעדער :ײט

 דײטא־ אין “םעםבער! ױניאן א זײן
 קאםוניטטײ א אפילו ה*מ לםמל, לאנר,

 אויםצומליםען בא׳פלאםען פארטײ עע
 סיטנליחןר, יעגיגע די פארםיי דער םון

̂ס  טער• נעװיסען א צו ביז זיך װעלען װ
 טר״ד־יר דער אן אנ׳שליסען ניעט טין

̂ן  באמלוםען עתנליכע ארנאניזאציע. ני
 אג־ 1אי נעװארעז אננענוםען אויר ז״נען
 ?צםוניםםי- די וונם און יעדער. רערע

sv סאלדאטםהע א םארםאנם ־ארטיי 
 ניז םונדעםטװענען איחר איז דיםציפליז,

 צו בא׳פלוס דיזען נעלונגען ניט איצם
 אר־ צאחל די און ערפאלנ « פאר םאכען

 גיט זיינען װאט לאםוניםטען, :אניזירםע
 אויםער־ נאר איו םיטגלידער, ױניאן שיין

 אלזא, איז, דערםון גרוים. ארדענםלױ
 ארנאנײ טייל גרויםער א «ז נעדרוננעז,

 אר־ סײן בבמ זײגען לאםוגיםטען זירטע
 אוםצופדײ םון באמטעהעז און נײטער

 עלע- לוםם און רעזארנאניזירםע, דענע,
 דןוך םען tap אנדערע וױיל םענםען.

 ערפלערען. ניט ערמיינונג דאזינע די
 עלעםענ־ ארנײםזןר נעװען זיי װאלםען

 נעחערט באטטיםט דאך זײ װאלםעז םען,
 א ארגאגיזאציע, יוניאן טר״ד א צו

 פאר־ סאםוניםטיעע די אז ער׳שם, פעיטא
כםית׳פ. זײ פון ד*ם םארלאננט טײ

 םאי חורע םון׳ם ,פראוודא׳ דעד אין
 די־ ווענען שטאר? ppbo זיך נאפלאנט

 פאםר די צוױשען םיםםארהעלטנימ״ זען
 זײער און םיטגליחנר פארטײ ניסםימע

 די איז םיטגלידער צאתל ארגאניזירםע
 דער םון םענעדזשער דער טרײר־ױניאנם,
 *vtpv בײם אפטײלוגנ ארנאגיזאציאנט

 ?אםאינטערן, םאםקעװער פון סוטיװ
 פאםוניםטיסן זײנע לױט .’פיאםניצ?

 •רא־ דער אז אוים, ?ומט באהױפטוננען
 איז סאםוניםםען אוטארנאניזירםע צענט

 םיט לענחנר, אלע אין נרוים אוםנעהײער
 האסױ דער וואו עננלאנר, פון אויםנאהם
 םאי װי ם»י איז איעפלום ניםטי׳פער

 אינ• אזא אי? אוטגאדײטענד. זעהר
 זיינען דײנדאלאנד װי לאכד דוםטריעלען

 פאםר ארנאניזירםע פראצענט 70 סוים
 טרײד־יר די אין םיםנלידפר ניםנמן
 גד עם װאו אבער־מלעזיען, אין ניאגם.
 נאדײםענד־ און נרעםטע די זיך םיגען
 פאנרײ אײזעז און גרובען סוילען סטע
 קאםר פראצץנט 46 גלויז נעהערעז טען,

 םרײד די צו םיטנליחןר פארטײ ניםםישע
 עם איז בעםער ערך אן ניט ױניאנם.

 די װאו נעביט, רײן אינרוםםריעלען אין
 די אין ?אםוגיםםען ארנאניזירטע צאהר

 פדא־ 66 בלויו דערנרײנט םרײד־ױניאנם
 עטאדט ipevn נרויםער דער אין צענם.

 פאםוניםטימע 402 פין זײנען ׳שםעט•[
 מרייד• די איז ארנאניזירט םיטגלידער

 און רעװאלוציאנעחזן 78 גאנצע יוגיאנס
 םון נעזוארען אויסנעמלאםען זיינען 28
געװער^מםמע!. דייטשע די

 פיאט־ לויט זיינען, טרויערינער םך א
 םארהעלםגײ די םיםטײלוננען, ניצקי׳ם

 אינ־ דער אין באציחוננ ריזער אין סען
 ט׳פעכא־םלא־ ענטװילעלטער דוסטריעל

 ארנאניזירטע טויזענט 138 שון װאליע.
 רוײ די צו 86,663 נעחערעז ?אםוניםטען

 אכד די צו 9,100 ,1:עװער?׳פ»פםע םע
 עטלינע אח םרײד־יוכיאנס, סםערראמער

 (¥) ױגיאנס תריםםלימ די צו הונדערט
 ?צםוגים־ ארגאניזירםע םויזענט 93 און

 קײן צו געחערען רעװאלוציאנערען םיעע
ארגאניזאציע. טדײד־ױניאניםםי׳פער שום

 די אויך םארלםענטליכט פיאטניצ?י
 אוטא־ פאראײנינטע די װענען צאהיען

 אנכאבען זיינע לױט אםעריסא. םון טעז
 ירא• Dfip 40 לאגד אין אוגז ניי זיינעז
w»« דער פון םיטכלידער צענם p t־d 

 םרײד־ױניאנים־ פארםי אםונ־םםי׳שעד)(?
 נאדויצרם ער און אמאניזירט. םימ
 זײ־ *לײן עננלאנד אי? בלױז נאר װאם

 נעווער?* קאםוניםטען פראצענט 90 נעו
ארנאניזירם. ׳פאםטליד

 ?טטוניסטיאע דיזע זאל«ן םיר ײעז
 דאט איו רינטי^ םאר אננעםען ציםערען

 ארגאניזידטע די צזו״אען םארהעלםנים
 צו צונעתערינתײט זײןר און סאטזניםםען

iu נאםת טרײר־ױניאנם די n םרויעריג 
dp גלוי־• צז טעות א געוועז אבער װאלם 
 P*’ :לסזוננ ?אםוניםם״מר דער אז ב?ן

 טיםגליד פארםיי ?אםוניסםײמר דער
 אדנאניויוט, טרײד־ױניאגיסטײ■ יייז םוז

i«« פון ארוים דריננט r ,באװאוסמזית 
 איז פארטײ ארבײטןר פאליטיטן א אז

 דנר צו פלינם איתר ערםילמן צו םחויב
 מוםונים־ די נאותגונ^ םרייד־ױניאן

jpp אין פאראינםצרלםירט בלויו זײכען 
m טיײד־יוני*גם די an w םינזור ייסס 
t״w ivo  jnp,\ ותײיותז צו רארט נדי 

w חד פאו םיטנליחנר o m ie a p 
 פאטד מי«• עד*יל׳ס דארט און יארטײ

 אינ• פח .בותרעז <ח אױפנאני גיםטימצ
. • װײניג׳.

ניט ןמיך זיר וסט טפא פיאסגיצקי

 ■ארמײ קאטוניסטישע די איז
? •ארטײ ארבײטער אן

דעםביצער. < פון

 ״Vi די צו געהערצן ^וסוניססצן וויינינ
 פראלעטפרי־ זײער צולינ װער?׳פאפטען,

 די װפם ד?ם, צולינ װי פליכט, ע?ר
 די אין ipoo'Jiopp רי םון םצםינמייט

י טרייד־ױניאנם י  א לענדער אלע איז י
 ip מ»ס ײעגעז דורכפאל, ם«ולסט?גדיגער

 gpjw אויספירליך. גאנץ אונז דערצעחלם
ײ ע?זיסטירט op װי אזױ  אין אונז נ

 םר״ד־ בא?*;טע טרױערינ די אםערי?א
 האט װאם לינ, עדױ?יי?ואנמל ױניאן

 “״נילד?ן צו אױפגאנ? די םכלוםר׳פט
 אויך ע?זיסטירט טרייד־ױניאניסםען, די

^p לענדער אינערינע אלע אין ;np  vta 
pr'PO'iwifp ,??האט ןועלנע םאכעריי 

 ?אטוניס־ די דורנצוםיתרען אויפנאנע די
s v 'o י אין נ»מלום?ן פארטײ  ױניאגס, ו

 אוגזע־ פארנאפען. צו זײ טענלױ װ?ן און
 גיט ?ײגטאר ראט װילעז ?אטוניםטען רע

 אז אנ׳צטזד, רעס טאנען און צונעגען
 איז ליג עדױקיישאנאל ?אםוגיםטיטע די
 איג־ נילמננם ארנייט?ר אוםמולדינ? «

חאט װאך vovtf?otnv סטיטוציע.
 בא• ג?באך זיך חייםאן ארינמר דער

 ד?ר א« “,טאנ ט?םעני דעם איז ?לאנם
noKP ײ נענען  ■p: אוםר?כט םיט װערט ז

 ?אםודזם. ipjpp לאםו׳ » װי פיהרט
 איז אג׳פטעל .אום׳»ולדינ?ן' זײן י1אוי

 פיאטניצ־ םיט ?נטם?רען צו אםנעםטעז
P״'o אויםנא• די װעג?ן אפ?נה?רצינ?ײט 

 ליגם״ ,עידו?ײסאנעל דאזינע די פון גע
 צו זיינעז װעלמ טר״ד־ױניאנם, די אין

 עז?רינר*נד אזא םרײד נרעסט?ר אוגזער
דורכםאל.

 זעחט dp ני׳פטינ און טרוי?ריג װי
aum פון ??זיםם?נץ די אוים ap ptn* 

”*ppia טרײד־ױניאן טי׳פע ’ pvnp לינס 
ײ צעלען זײערצ און  טרײד־ױגיפנם, די נ

ps lap| װײטערע טניצקי׳ס8■י םוז זעהן 
 םון 'aniiana, דער אין םיטטײלוגנע!

 :ם#י טען19 און טען18
 פרא?• קאםוניםסי׳פפ די »ז צאחל ,די
 געגונ איז ױניסנם טרײד די אין ציצס

 איז ארבײטס־םעחינקייט זײער גחים.
np3a רײם׳פלאנד, אין . ני׳פםינ. זעחר 

 טרײד־ייניא־ 14 אין ע?זיםטירעז לם׳פל,
 סאםוניס־ זעלכע8 פארנאנרען גיסטיטע

 זיי לאנד. אינער׳ן םרא?ציעם טימע
m a n באוױזזמ ניטט איצט ניז אבער 

 װײסען און ל?בענס*צײנצז עום סזין
 צוזאםענ־ זײ?ר פון נימם פל״ן פםילו

 םוז פאסיטצט דיםטריפם דער טטעל.
 ta ,oiapa3 אונז םאכם נעגיט װחר

 *B’lioaP 213 ע?זיםטירען ליין8 דארם
 םר״ד־ױניאנס.-פון די ניי צעלען םי׳פע

ײ  40 נארניט, צענם8פר 40 ארבײםעז ז
 לעבענם־ a קוים םארםאגען פראצענט

 ארבייטע! צ?נט8פי 20 נצר און צייכען
 ̂צטאדט דער איז נעט?ל?גד.1צופריח

י פארסאנען חאםבורנ  ipoD'iioaP 120 י
 םון טרייד־ױגיאן דער איז םיטנלידעי

 זײ פון 30 נלױז און אננ^טעלטע פאסט
 אי| םיטיגנ?ז. צעל?ן די צו קוסען

 *8P די צו ipcip אז־םײז נ?פורט8פר
 10 נאר טיטיננען צעל?ן םוניםםיע?

 ל?צ* דער אויף םיטנלידער. פדאצ?נט
 דער םון פארזאםלוננ אלנעםיינער טער

 דייטלמן איז םראסציע ?אםוניםםײפער
 םראנת־ אין םאראייז ארבײטער םצםאל

 בלויז סאםוניםט?ז 209 פון ןײנעז פווס
נעוופן. אנװעועגר קאםזניסטצן )4ן םיער

pa ?זואלט ,איך ענדינט: ,פיאטניצ 
 פהנליכע םך a נאר אויםצײלזןן נעפענט
 דײט׳צ־ םון נאר נים דאט און פאקטען

 לענ־ נדערע8 אלע סון אויך נ*ר לאנד,
 *8אורז די זײנעז נם8אינסערעם דער״.

m ערסלערט םניצסי*8■י װצלכע םיט 
 םאחפידענע די pa םיםערפאלנ דעם

םרײי פאםוגיםםיטע  עדיוקײשפ־ יוניפז .
. זאנם: ער ליצנס*. נאל

 *pa פאםוניםטיעע די פון אפיס .דער
pa jpj צר נים ווצרט טרײד־ױגיאנם די 

 אר־ װאם נעגאסעז, פון זאםענגעמטעלם
 די pa pa סרײד אין פאפםימ נײםען

 פאר• סאםוניםםיטצ די טרייד־ױניאנם.
ia האםיםצםצן טײ  ta IPPPor דצר 

r a r םראקציצס ?אטוגיםםיסצ די פון 
pou ,אטת תאסזניסטצן you פאםונים־ 

pa,| ?ווימנ m ’aipna זיד m a ליי־ 
 פראנלןנם?! ן םרייד־ױנין pa גי׳»ם דןר
pa די nu'uspras DP'ypana דע־ ייה 

 װייל פראנ?ן, popaneoaa םים רינפר,
a>pt dp דאם זײ popnpiap םאטעריאל

װאם טאנ־פראג?) רי סאוהאגײזח צי
pnper( דאר אויוי npn pa in m r ia a 

 auUpiw3. יוגיאניםםיטאר םרייד
p איתר םיינם r io r *  ta ,nvea* 

aiat 1 זיו ta ipipi o«naים 
m at ipoe*irit**n««*ie גים ta inpar 

pe r תר a r ״לייח חס מײמ. דימ! 
Dfp פאדפרס «ו ta .t*a ארסײ .די* 

im p  ipm ,דסיפאר ta IPUPU'OfP

’iPDD נענפסעז די iw aP י פון •wap י
iP״t *ס11 םרא?צי?ס, ניססיטע i טע״ 

 !עהענטער זאיען ױניאנס, די אין סי;
 טען .’,פא־ט רער צו װערען צונעצױנען

ײ סוז  םלו*1איי8ב נאזוגרערס tpnpip’ ז
Dai ,|po די WD’ iw aP׳pB לי• פארטיי 

P’ J יאר pc זוערע( דורפנעש־תרט זיי pa 
ז און נס8י1םוייד״ױ די ’wD• די י iw ap 

p r רימדליניפן m a t ט זיי ניי•! la*
p *p ipd pw ׳u a a n p r n  dip. די *a i

 ם'ט?ל אי? סיט םען טוז ntP'io זי;ע
mP9 n װייל ,i״t גופד p iia די pi* 

Dan ,tPDD'iwap ivoai די אין ױצ?ן 
 *83 די )pin'B3in יט1 ט,18ױני סרײד

pc ipdiNp דער DD'iwaP״ipe פארטײ 
 ti ote*׳ p’p ארוט ,tta tita ipppii אי)
.“IPiipis גיט צען

D ipcp iac ip rv ip m p ca  ip tn  |tc* 
tc op״a po ליפונ! i| לידערס חויפט די 

n vo i'a cap  ip itpoao pd 1אי, atpa, 
a ia טלאד, c  oan ציעל dp ppitv pa 
m a n אוםפארםייאי׳ע?־ ל?8 די, w a r* 

p rw o ’i 8ױני ,טרייד( p r ip׳  ppi8e״
P לעט״. i" f אויך באװײזען טנױייויננעז 

 װי־ )PDO'itoaP די ta בא׳שײ;פ?רלאן־,
m םרײד־ די :אא״נפלוט?ן בלויז גיט 

t ia :  ,D ia’ i i’״ip אויםמליטליכער 
v a  pptty, זיי D tra צו pa ivaa s ia c 

pc זיי ty מאבען a דער פון אפטיילומ 
DD'itDap׳ 'ipa .פארםיי p ip tita אי־ 

PDD’ iw aP  P r* i( םיט t״p ip ״אום־ 
 *״םאן לא8 ׳פלעפ?ר381 !אדםײאי׳שע״

D״t און ip ען  או1 אלזא, חאבען, ני״נ
 טרייד־ױניאן די ta טענה׳ן, צו חוצפה די

p ia r ” p r iv> די גאט איז לינ :n c r 
’I׳ lPte, און ta די o ia o i't גרי:ם און 

ײ אויף האבען 1D8P a DsaiDPiD ז 'ta* 
 כא־ אויםערנעװיינליך לבול.3 ניםםי&ען

”tPi 8ראטטעריסטײ t י אויר  ■יאווא־ י
*W8P די ע3װעל םיט םיםעל, האטאוישץ

prwD*i •םיטגלידער פאיטי IPB ia i 
p די pa באנוצעז ייד ip r r ia c •טרייך 

 דיוען פון אניױיזוננען די יױט ױניאנט
wD*;waP׳ive לידער. טרײד״ױניאן

:זײ יעמט ייאטדצ?'
picwD ״די 'iwaP פארטײ ow־X•*

 עחזים• עש װאו לענדעי, יע;ע pa דעי
ip iw ײערבע טר״ײױניאנס, אױך w8־* 

 הא• כאראקטער, )poarp ׳ןוום p׳p נען
iw דיער לענען אוישנאנע די נען iw* 

ipoa די pa סיימ iiPD D oa טרייד-ף 
a ipm צו אויו ניאנס w *םיסטעסאטי 

piw pd  w״d און סאםוייימע די אין 
טר״ד־ױדאנט־ חייסטייכע

pa :הייטער
,d p i ,נאויצען עס װאס איינפלוט 

 סאציא־ ;אציאנארע און ?ריסטליטע די
m ליםטימע w ia i ארנייטער, די אויף 

tap 'טעט3פארנ ip ia  ,IPiPtt ל3ל 
d חרך ותרען ט3פנע׳)וװא8 חפחות p i 

 די• םון טוייד״יװיאנט די pa אריעטריט
pt ,פארםײען pa יטרער3 זײער חרך 

p ױניאנם. דיזעלנע אין טעטינטייט p i 
IP םעטאדען c ia i אויד DP iiyttp iia װע־ 

ip i די ננונע id״ipoaiiPDDDa) p( 
p דורך ייגיאנם rw o ’ iw aP |P>PDma 
ד piDpiB די אין םיםנליד?ר ■ארםײ  י
 ניײכציי* 1P3* נרויכען װעלפ? ניאנס,

 רויםע די tie ארויםצוטרעםען ים1 1טי
POBarpipnpi.*(

ןnולr לאסעיטטישצן דיזען לויט
t iPDD’ iw ap ,at>a ,ipipd  u i p״t 

D פארסיחןנע צװײ pa מיםנלידער ia’ i r 
ip3ppnp 1צ i .ױ• רויטע די אין צײט 

D ia 'i םיטנלידער פ׳פוט׳ע אלס pa (ta 
p די ip u b  p ip i ’ î b b אלם ױניאנם 

p■ אײנפאכע i8 0 8 P 8 iir i.| איצט e iptt 
i ' t r  tita די און לינע די סלאר אויך 

D” p i'ipnpnv, װאט tt dp״pt[ (םו 
p אחיט צייט 1צ צייט ip tita הײםײפע 

tP קאמוגיסטי׳טער ip ia ’PtPattPi 1צ ip i 
לייבאר. tta פעחזי״׳מאן אםעריסאז

**H3P1 na>Dti pa קאטוניסם?! די
 סעטאדען oDBanpn י1 יו1נל יט1 כען
jp פון r ’Dti ,ו1א נאר צאריזט p י i« t 
■ptrnaoapanai 1 מים?ל ipipiאר י 
נאװענומ. ם?ר”נ

ר א מ ד ל נ ז ה ץניטי אץ ww י ה
ל. ם. י. פון

 אין סעזאן הײנטיגען פון שמם דער
 םארבלײבעז לאננ ומט הויז ױניטי דער

 הונ• די ®יז זכרין דעם אין אײנגעקריצם
 דארם זײנען וואס ארבײםער חנרטער
 עטיימנ יעצםע די םארברעגגען געקוםען

 הײם, זוםער א״גענער זײער אין טענ
 נעװא־ געשאפעז םיח םיל דורך איז װאס
 טראכטםויער א אלס געדיגט און רען,

אץ אפרוה  ארבײטער םויזענטער םאר •י
 םיט געעםעגט זיך האט ■לאץ דאס זיגט

צוריק. יאהר אבכדנײן װאסערע א
 איז זואך, לעצטע סוף שטיםוגג, די
 אין םרײםאנ שוין ױבל׳דיגע. א געוועז

 װעטער, כמארנעם דעם טראץ םריזז, דער
 ױם־םוב׳- םיחיען אנגעהויבען זיד חאט
 א געכראכט האט ״באס״ יעדער און דיג

 םרויען זײערע םיט ארבײםער גרופע נײע
 און באגריסט זײנען און סינדער, איז

 םארשיײ די מיט געװארען אויפגענומען
 זואש גגונים, און לידער קבלת־ינים דענע
 צי סעזאן, נאנצען א געזוננען האט סען
 אדער גראז, אויםין בילדיננ, םעין אין

_ םײערס״. קעם•״
 שליסמן םון םײערוגנ אפיציעילע די

 אנ־ זיך האט םעזאן ערםאלנרײכען דעם
 דער םיט אווענט, פרײטאנ נעהױבעז

 םיש־ ״דער םון םארשטעלוננ קאלאסאלער
 װוטמאן. װאיט םון טרומפײטער״ טישער

 אר־ םיז באשטאנעז איז פערםאנאל וער
 אלץ, װי און ארבײםערינס או; בייםער

 גע״ אויםנעפיהרט היײיאהר איז עס װאס
 ספעקטאקעי דאזיגער דער איז װארען,
 דזשים ערפאיג. האלאסאלער א געוחןן

 שטענדיגע פערםין, םעקס און םיליפס
ײ הויז, ױניםי דער אין אינסטיטוציעס  זי

 דער םאר םאראנטווארםליד נצוחנן נעז
םוזיס. און חנזשי

 די כםעט זיך האט שבת-צדנאכם
 םאר־ באםעלקערונג חױז ױניטי גאגצע

 װידעי זיד און טאנץ-זאל אין זאםעטל
 קאנצערט. !דאכטםולען בײם *וםוזירט

 די םון אײנער בלויו געוחנן איז דאם
 זײגען װאס קאנצערםען, חוגעלםעסיגע

 םון םײ סעזאן, חרב׳ן נעװארען נמגצבעז
 םון סײ און ארםיסטען, •ראםעסיאנעלע

 ארויסגע־ זיך חאנען וחנלםנ געסט, די
ײן צו װיזען  די םאיאנטען. גרויסע גאר ו
 א צוגעצוינען תפױד חאט הויז ױניטי
 עולם. ארטיסטישען װײגיגער אחנר םצהר

 אן ארױםשטעיעז געדארםם בילויז ם׳האט
ױ אנאנס,  םײדיאר אכבײםצר גרומן ו

 אנשלי״ גילײד זיר םלצנאז ױנגעלײט און
 מען חאט אזוי טעםינקײםען. די ווין סען

םילע און געיםס •יעסעז, אויפגעםיחרט
זאבען.

 חאל׳ דזש. חאט נעימגענמײט דעוי בײ
 גע־ און רעחנ הורצע א נעחאיטאז פערן

 איבערמית איגחאימסרײממ אן מנמן
 האם חויז יוניםי n ומס חנם וחנגצן

ביו דערעסענוננ איחד זײס *ױפגעםאז

 אז געזאגט האט ער טאנ. חײנטיגען
 מים־ די װאס קאםוי שווערען דעם טראץ

 חאבען אינטערנעשאנאל דצר פון גיידער
 עםליכע לעצםע די איז חרםגעםאכט

 דאגא א חויז, ױניםי די זיך חאט יאחר,
 סאסען, ארגײםער די םון סופארט חןם
 אײגענע איחרע אױוי געשםעיט בלויז גיט

 װאס ■ראםיט, א כאװיזען אויד נאר םים,
 אימ־ י1אוי וחנרען אויסנעגעבען וועם

 וחד צײט דעם מיט און ■רואװפענטס
 גחגסטע און שעהנסטע די םון אײנע רעז

 .אינטערנעשא״ דער פון איגסטיטוציעס
 גע״ שטארס אומנעוזױער האט ער נאל.

י לויבם  דעם נאטאגט און םארװאיטונג ו
 געהאט נאר חאט װאם יעדער אז םאקט,

 םון זײם ארבײטש חןר מיט שײכות א
 אײ םיט געםאן עס האט הויז ױניטי דער

 װאלט דאס וױ 5פונס בערגעכענהײט,
 עפעם ניט און אײגענס שטײן א געװען

םרעםדעס.
 האל־ מר. האם שטאר<ן באזונדערס

 דזש. םענעדזשער דעם געיויבם פערן
 םעגעדזשער, אסיםטענט און אלױוער
 דער םיז זײלען צוױי די נאװאש, מאריס

 זײער דאנק א זזױו. ױדטי אינסטיטוציע
 די איז הארעװאניע שװערע און מיח

 בגין, בליהעגדער א געװארען הויז ױניטי
 א געםינען קאנען םאסען ארבייטער װאו

םאנאטען. זומער זזײסע די דורך נחת^וח
 ״מארדי א געודען איז אײענט זונטאג

 װאו קארנױואל, מאסקען סין אזא נרא״
 אםוזירט שטארק זיך זזאבעז געסט אלע
םריהמאמען, גרויען ביז׳ן

 סעזאן הײנטינער איז אלגעםײז אין
 ערםאיגרײכסטע די פון אײנער געװען
 אינטערע־ געהאם. האט ױגיטי די װאס

 האבען סעזאז חײגטיגען װאם איז סאנם
 געשםאנעז און באזוכם ארבײטער מעהר

 אין װי ױניטי, דער אין צײם לעגגערע א
 דאס םעזאן. אנדערען וועלכען אירגענד

 און אימירואװםענטס די דאנק א איז
 זײנען וואס באקװעטליכקײטען, אנדערע
 מעזזרסטענ־ אבער געװארען. געמאכט

 די װאם דעם צוליב דאס איז טײילט
 חיײ םעהר דארט זיך פיוזלען ארבײטער

 ארוםגערינ־ איז װאם ■יאץ א אין םיש,
 אזיע־ טײכען, םאלען, בערג, םיט נעלט
 װיר־ וואם סביבה, א וועילדער: רעס,
 איז עם לעבען. און נאטור םיט בעלם
 *לעיס״ יעבען שםעהען צו ווערט בלויז

 פארנאפט און זונען״אונםערגאנג• א בײ
 חנר םון הערליכקײט דער םון װערען
 די עסענם, געשםאסע די דערצו נאטור.

 םרײנד־ חבל׳שאפם, די נעםיטליכקײט,
 אנ״ טױזנעט־און־אײנס א און ליכשײם,

עז, דערע  ארכײטער דער וועלכע גאך ^
 קריגט אלעס דאס און פייל, אזוי בענתט

 אומזיסט ניט הויז. ױניםי דער אין ער
 א געװארען חויז יוגיםי דער םון איז

 די וועימנ םים אינסםיטוציע נרויסע
שםאיצירען. םענען ארבײםער
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ווערען נעלײוט מחען וואס פראבלעמען
 װעם אינםערנעשאנאל דער פון באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל די

 פארהאנדלען באסטאן אין םיטיננ פערםעל־יעהרליכען איהר בײ װאך קוםענדע
 זײן דועט םיטינג דער טאכעם־ארדנונג. װיכטיגען אױסערגעװעהנליבען אן
 די זינט עקזעקוםױוע דזשענעראל גאנצער דער פון פארזאםלונג ערשםע די

 ארגא־ דעם םון קליקע קאםוניםטישע די פארטריבען האם אינםערנעשאנאל
 אין נאר יארק, נױ אין נלױז ניט ארבײטער, אונזערע פון לענען ניזאציאנם

 דזשענעראל דיזער לאנד. איבער׳ן צענםער דדעם און קלאוק װיכטיגען יעדען
 גאנץ א פאר ערשםער דער זײן דערום, װעט, טיםיגג יבאארד עקזעקוטיװ

 קאנםםרוקטיװע נארםאלע, טיט פארנעםען זיך זיך װעט װאם צײט, לאגנער
 און רואינע דער םון חשבון גענויער א װי נאכדעם ארכײם, יו־ניאן םרײד

 זיך הינטער האבען קאםיםארען ארױםגעשטיםענע די װאם דעםאראליזאציע,
װערען. אונםערנעצויגען װעם אינעתעלאזען,

 ל;יצטע די אויםארבײטען אויך דארפען םיםינג דיזער װעט דעם, חוץ א
 םארטרעטערשאםט פראפארציאנעלער איבער רעפערענחם דעם פאר *לענער

 צו־ דער םאר פלאן דעם אויםארבײםען אויך וועט און קאנװענשאנם, כײ
 װערען אפגעהאלטען דארף װעלכע קאנװענשאן, קוםענדער דער פון גרײטונג

.1928 םאי, אין
* * *

 דזשע־ פון טאגעס־ארדנונג אויפ׳ן שטעהען װאם פראבלעםען די צװישען
 ארגאני־ צו אנםאננען אזוי װי פראנע, די דארף כאארד, עקזעקוטיװ נעראל
 אינטערעם כאשטיםםען פון זײן ארבײםער, פרויען ניט־ארגאגיזירםע זײ וירען
אונזערע.םיטגלידער. פאר

 אײננע־ ;ינגליש־שפרעכענדע, די פאראינטערעםירען צו אװי וױ פראגע די
 לעצטע די פון םארלויף אין איז ױגיאן אונזער אין ארבייםער פרויען בוירענע
 םון אויבען םאםען אויפ׳ן ארויפגעשװאוםעז םאל אײן וזי םעחר יאחר עטליכע
 װאס םעטאדען, ארנאניזאציאנם אלםע די לעבען. ארגאניזאציאנם אונזער
 פאראינטע־ צו יאהרען פארגאננענע אין אנגעװענדעט האם ױניאן אונזער

 ארוים זיך ציעען םרויען, און םענער ארכײטער, איםיגראטען די תןםירען
 ארבײט ארנאניזאציאנם אין אננעװעגדעט װערען זײ ווען ערפאלגרײך ניט

 פרױען־ די צװישען עלעםענט װאקסענדען איםער און גרויםען דיזען צווישען
 םרײדם פילע אינדוםטריע אונזער אין שוין האכען םיר ארבײטער. קליידער

 דער זײנען ארבײטער פרויען• אײנגעכוירענע ענגליש־ש«רעכענדע, דיזע װאו
 םילא־ אין אױך־ נאר יארק, נױ אין גאר ניט שעפער, די אין הוייט־פאקםאר

 און באלםיטאר אנדזשעלעם, לאס לואים, םט. שיקאגא, באםטאן, דעלפיא,
שםעדט. יאנדערע פילע

 די םילײכט פראכלעם דיזע איז שטאנדפונקט ארגאניזאציאנס פון
 און הענט, איהרע אױן» איצט האט אינםערנעשאנאל אונזער װאם נרעםטע

 אויף אפלײנען אדער פארשיבען ניט קען םען װעלכע אױפגאכןן אן איז דאם
 ארגאניזאציאגס פאםענדע געםינען םוזען װעט ױניאן אונזער צייט. לאננער א

 אוים־ קענען װעט װאם םאטעריאל פאםענדען דעם און טיטלען און םעטאדען
 אויף ארבײטער, דיזע צװישען טרײד-ױניאױזם אין אינםערעם דעם וועקען

 און פארשטעהן קענען עס װעלען זײ וואס שפראך אזא אין און וועג אזא
אפשעצען.

* • *
 אויםהערען צװײפעל, אהן װעט, כאארד עקזעקוטױו דזשענעראל דער

 אונזער פון שלוס־קאפיטלען די װעגען זיגםאן פרעזידעגט פון באריכט א
 דעםא־ קאםוניםטישע פארפיהרערישע די געגען קאםף ערפאלגרײבען ױניאנ׳ס

o און גאנען p אױפצושטעלען װידער קאםפײן ערפאלנרײכען װײניגער ניים 
צובראכען. חאבען אגענםען םאםקװער די װאם ארנאניזאציעם לאקאלע די

 אפנעגעבען כאארד עקזעקוטיװ דזשענעראל די האם ארכײם דיזער פאר
 אינטער־ די קען הײנט טאנאטען. 10 לעצטע די פאר ענערגיע נאנצע איהר

 פיל אזוי אויןז חאט זי אז םאקט, דעם אױן» אנצײנען שםאלין םים געשאנאל
 זייער אז אינדוםטריע, אונזער פון שארלאסאגעס קאמוניםטישע די כאזײטיגם
 עפענט־ פשוט׳ער, פון בלויז םאםענם איצטיגען בײם כאשםעהם מעםינקײם

אן אונזער fie מיםגלידער די געגען םקעבערײ ליכער  שאפ יעדען אין ױני
אן די װאס םםרײק  טאנאםען עםליכע לעצטע די פאר אונטערנוםען האט ױני

 שעפער. ניט־ױגיאן די אין ארגײםער די פוץ לאנע די פארכעםערען צו בדי
 אונאנגענעםליכע צײם צו צײם פון נאםירליך, פארשאפט, םקעבערײ דיזע

 םפע־ קלאוקםאכער אונזערע און ארבײטער, אומערע פאר שווערינקײפען
ץ זץ• חאבעז ציעל  טרײד זייער אין איידזשענםי םקעב א פון אפנעװאוינם שו
 סולקעם די פארטריבען צוריק יאהר 14 םיט האם אינםעתעשאגאל די זמט

 און קלאוקםאכער אוגזערע װעלען אבער, װארשײנליך, יארק. גױ *ון כאנדע
 א פאר נאך אנשיקעניש םקעבישער דיזער פון לייחןן דארפען ד^םםאכער

ײ וואנען כיז צי!«, שםיקעל  א אלם ווערען פארםריכען אינגאנצען װעלען ז
cops פון n p .בעםטע די אפילו דאך זײנען אלעםען, נאך איגדוםטריע 

ם טריידם ארמממירםע  די טיםםטערם, די םקעבם. פון איננאנצען פרײ ני
טינג די םריידם״ בילדינג  האבעז זשענםים,Tאי סקעג אױך חאכען םרײדם, •רינ

 פאר נשםה זײער םארקויפען צו פארנױנ איםער זײנען וועלכע קליקעם אױןך
a אין :אויםנאםע דיזער םיט בדױז טענט, פאר n p ,אנ אץ װאם צײטpרע 

 זײערײ אונטער עפענטליר, אייחש^נםים םקעב די .ארכײטען׳ אמתסטריען
ך באפוצען ,טירםעס״ אײגעגע אינ־ אונזער אץ םקעכם הײנט־םאדישע די זי

 געםײנשאפטליכען איזיא םמרייידברעכער, פשוט׳ע ׳און געטכלערם «לענער,
p געגען און ימיאז אונזער נעגען קאםף y n w .ארגײםער

ם יראגמ א רוי ג d בײ ווערען אױפנענוםען וועם וויכםיגקײט »ן׳ p 
y די פארדינט װאם באארד, עקזעקופױו חשענעדאל “ a o p i אויפ־

אן אין עז-  און אפשאצונג גרונטליכע און אױפריכםיגע זיג
ם1“ ט כײ אר D פארשיחןגןן די אין סיססעםעז * T 'n e און

y אינדוםטר^ אונזער אין טארקעטס iy " i זייעד חםרונוו/ און םעלות 
 ארבײטער די פון װאױלױין דעם אויף אײנפלום קםעןpאינדי און דירעקםען

D און םיזאנען. ארבײםם און פארדינסטען זײערע אויף שעפער, די אין p 
 ק^נערע, די פון װאוקם דעם אויף םיםםעםען ארבײטם דיזע םץ אײנםלום

o אויף און שעפער קאנםראקטאר אוםפאראנטװארטליכע p קאנטראל ױניאן 
אלגעםײן. אין שעפער די אין באדיננונגען ארבײםם פון

n פון פיהרערשאפט די p באטראכטען פראנען דיזע דארף און םענ ױניאן 
 םון פיחרערשאםט די הינטער־געדאנקען. שום קײן אהן ערנםט, און פראנק

pש װאם שארלאטאנעם, קאםתיםםישע םון ניט באשטעהט ױניאן רBיpזיך ן 
ױ פיל אזוי אויף בלױז נויטען און פראבלעםען ארכײטער די םיט  פאםט עס ו
 װאך־ארכײט, אז םוד, אפענער אן איז עם נײם. פאליםישער ?ײער פאר זיך

 און יארק נױ אין טרײד קלאוק אין שעפער ױניאן אלע אין עקזיםטירט װאם
 צוםרי־ פולםטער דער צו אויםגעארבײט ניט ױך האט םארקעטם, אנדערע אין
pלעכענס די אין םאראינטערעסירט ערגםט זײנען װאם די אלע פון נשטעלונג 

 םײנט נאטירליך/ דאם, םיטגלידער. אונזערע פון באדיננונגען ארכײטם און.
 דא איז עם אז אבער, צ*יגט, עם דורכפאל; א א״ז ארבײט װאך אז ניט,

 װערען פארענדערט םוז װאם פילעם װערען, באטראבט נענוי םוז װאס פילעס
 דאם זײן זאל אינדוסטריע הױפט אונזער אין םיסטעם ארבײטם די אײדער

 שוץ בעםטע דאס נעםליך, איוזר, פון ערװארטען רעבט םיט דארפען םיר װאס
שעפער. די אין קלאדקמאכער די פון פארדינסטען די פאר

 םקײלס װײדזש םיניםום ערשטע די װען אז זינען, אין האבען םוז םען
 דער ,אין 1919 אין גזךוארען אײננעשםי־לט דינען װאך-ארבײט אונטער
 װיםענשאםט־ א פון רעזולטאט א אלם ניט געװען עש איז אינדוםטריע, קלאוק
 בלויז נאר שעפער, די אין פארדינםטען ארכײטער פדן אונטערזוכונג לינער

 אויסער םיניםום, דעם אױםער אבער וױיניגער. אדער םעהר השערה א אלם
 באשאפען דאטאלםט אויך װאך־ארכײט האט םקײלם, װײדזש נידעריגםטע די
 װײדזשעס באקוטען האבען װאס קלאוקםאנער, קלאם נרויסען אוםגעהויער אן

 אז געװען, איז דעם םון הכל סך דער סקײל. טיניםום דעם פון העכער ,פיל
 איבער• די זיך אױף אויפצונעםען ?עצװאונגען געױען ױניאן די איז 1919 זינט

 ארבײטער די נאר ניט פארטײדיגען, און באשיצען צו אויםגאבע טענשליכע
 פארטײדיגען צו אױך נאר םקײלם, װײדזש םיניםום די געקראגען האנען װאס

 װאס ארבײטער אײנצעלנע םאםע אוםגעהױערער דער פון אינטערעםען די
םקײל. דעם אריבער װײדזשעס באקוםען פלעגען

 דיזע װאם שװעריגקײט אײנצינע די ניט געװען איז אבער, דאס,
 דארפען םיר שעפער. קלאוק די אין געשאפען האם סיסטעם װײדזש צװײפאכע
p באקוםען 1919 אץ האכען װאם ארבײטער די אז געדענקען, y ^ n 
 פ,ץ כאזיס אױפ׳ז געקראגען עם האבען םקײל, םינימום דעם װי װײדזשעם

 צװײ לעצטע די םון פארלויף אין ארבײטער שטיק אלם םארדינםטען זײערע
 דיזע װי לאנג אזוי נעװארען. אײנגעשטעלט איז װאך־ארבײט אײדער םיזאנם

ײ ױינען שעפער, זײערע אץ פארבליבען זײנען ארבײטעד  םיט זיכער בעוירען ז
ײ װי שנעל אזוי אבער םקײלם, העכערע זײערע  צו םארלאזען, זײ פלעגען ז
 ױניאן די האט דזשאבס, נײע געקראגען האבען און ,1919 נאך צײט יעדער

 אכער װײדזשעם, םיניםום די װי װײט אזוי אויף בלויז באשיצען געקענם זײ
 הונ־ און טרײד, סיזאן א איז םרײד קלאוק אונזער װי אזוי און העכער. ניט

 יעדען פון םוןז בײם שעפער די פארלאזען ארבײטער אונזערע םון דערטער
 םיזאן נײער דער אײדער דזשאכם נײע זוכען צו געצװאוננען זײנען און םיזאן

 און םיזאן יעדען צו זיך טאכען שעפער הונדערםער און אן, זיך פאנגט
 האבען םיר אז זיך, פארשטעהט אױף, זיך עפענען שעפער נייע הונדערטעד

 אזעלכע אונטער װאם ארםײ, רעזערװ גרויסע א איטער טרײד אונזער אין
 באצאלטע בעםער די םיט קאנקורירען צו געצװאונגען פשוט איז אוםשטענדען

םיזאנם. פארגאנגענע םון שעפער די אין םארבלײבען װאס ארבײטער
 אינדזסטריע דער אין קאנקורענין צװײזײטיגע א שאפט לאגע אזא אט
 באסעם די צװישען און ארבײטער, צוױיטעז דעם און ארבײטער אײן צװישען

 כאםעם די און װײדזשעם, ניליגערע פאר ארבײטער קריגען קענען װאם
ײ םחויב זײנען און ״םעטס״ אלמע זײערע אן נאך האיטען װעלכע  צאלען צו ז

װײדזשעס. העבערע די
* * * \

 דעם פון דעם אז זעהן, דערפון םען קען ודערטער, אנדערע אין
 פרײז־ הונדערטער פון םעטעלםענטס פרײז הפקר די״ פון אייבעל אםאליגען
 קאנ־ צו באלעבאס איץ םאר מעגליכקײט א געבען פלעגמ װאס קאםיטעס,

 קאסטען ארבײטס םון חשבון אױם׳ן באלעבאם צדױיטען מיט׳ן שארף קזירירען
 סטײלנ םארשײדענארטיגע און קאםםליצירטע די האבען דאן װײל דערפאר

 סטאנדארד אלגעםײנעם אן שאםען צו אונםעגליך פשוט געםאכט קלאוקס פון
 געװארען זײנען קלאוקס פון סטײלס די װען איצט, האט פרײזען, סעטלען םאר

 וױידזש־ םילםאכע די .םון אייבעל דער םארנומען גרינג, און אײנםאך
 אנצופילען םעגליכקײט א באלעבאס אײן גיבען װאס שעפער, די אין סקײלם

ץ  לאםיר נאר, צאלמ ער װעמען ארבײמער, דואכיגע דאלאר 75 מיט שאפ זי
 זעלבער דער איין שכן זײן װען צײט דעדזעלבער צו װאך, א דאלאר 60 זאגען,

 ארבײםער עלטערע זײנע צאלמ ארבײט, לײן דיזעלבע םאכט װאס בילדינג,
ײ װאס סקיילס וױידזש העכערע די  יאהר״ עטליכע פאר דארט שוץ באקומען ז

 טען קען שאםט, צושטאגד םין אזא תאגקורענץ און םישםאש א םאר וואס
 דאס זינען, אין האבען וױיטער םיר םוזען דא און פארשטעלען. אליין שױן זיך
 א געורעו אימער טאסע איז ארבײט שםיק אונטער װאם צײט דער אין

ײ ווען פרױזען איבערצוסעטלען םעגליכקײט  געםע־ שלעכם געווען זײנעז ז
 נײע זײנע צאלען וי4 באלעבאס א צווינגען ױם הײנט ױניאן די קען טעלט,

 לאנג זא בארעכטיגט זײנען זיי װעלכע צו װײדזשעס העכערע די ארבײטער
ססײל מיניםום דעם פון נידעריגער ניט זײנען װײדזשעס זײערע

r  *  *  *»

 אייבעל דייזען געגען אננעמען ױניאן די זאל שױן־מ״טלען א םאר װאם
 ארבייטער און ארבײטער צװישען קאנקורענץ פארניכטענדער דיזער געגען

¥ 1 ? שאפ און שאפ צוױשען און
 אץ םראגע דיזער םו; אויבערפלאך דעם באריהרט בלויז האבען מיר
 פון באטראכמען גענױ םראבלעם דייזע װעם ̂כ. עקז. דזש. די שורות. עטליכע

 שױן ב. דזש\עסז. דער האט פראגע דיזע פארדינט. עם װי אזוי זײטען, אלע
 דעצעמבער אין קאנווענשאן פילאדעלפיער דער אױה פארגעבראכט םאל אײן
̂ען א איז 1925 יאהר םון  אבער חאט לײדער באריכט. זאכליכען און קלא
 אונזער פון לעכען איג׳ם פאםירוגגען די און אנשיקעניש קאםוניסטישע די

 װעלכען אירגענד אוגםעגליך געםאכט האלב א און יאהר לעצטען םארן ױױאן
 אנפאנג אין ®ראבלעם. דיזער פון לײזונג אדער שטודירען אין פארשרים

 געשאפעז וועט מעגליכקײט א אז געחאפט, כדר האבען יאהר לעצטען פון
 װאס דעם דורד איבעל, דיזען גראד געוױםען א צו ביז באזײטיגען צו װערען
 איז וואם קאגטראקטארם, םון באגרעניצוגג די אנגעמען װעט ױניאן אונזער

̂ןענדירט  אזא קאםישאן״ *גאװערנאר׳ם געװעזענער דער פון געדדארעז רעק
̂אדע, קאנטראקטארם פ«ן באגרעניצונג  דער מיים כאסאנט זײנעז וואם האבט

 די טון צאל גרויםע א א*געשאפט וואלם ערװארםעט; אוגדוסטריע, קלאוק
 שטארס װאלם און טרייד פון שאפקעס קלײנע אוםפאראגטווארטליכע

אלגעםימ איין וואלם און גרעסערע פון אנםװיקלונג די געחאלפען
באדמגונגעז ארבייםס w צושטאגד

 "w כדי געוױגס קאנםטרוקםיוומ מזעז פארםאכלעװעם און פארװארפען
י m w 5 •ארטיי זײער פון םםראטעגיקע פאליםישע די צופאלגען
װעמ עד וױ גאכדעם באארד, עקזעקופױװ חשענעראל דער

חנםאנסםראציעס און פראטעםטען די
 צוזצםענ־ אין וחגלט, גצנצער רער איבער

 םראגע־ םאקא־װאנזעםי חנר םים האנג
 פרײ א געבראכס זיך טיט האבען ךיע
 אינטערנאציאנאליזם םון באװײז ^ען
ארבײטער׳באװעגונג. ם*דערגער דער אין

י<ן צום  די דעדװײל *בער ןזאט אום̂ג
 סאלידאריטעט װאונרערליכע דאזיגע

 » אײדער גײםטיגען סעהד » (אחדות)
 זי איגהאלט. םמשות׳דיגעז ^י-אקטישעז,

 ברײ םון געםיהלען די אויס גוט דריקט
 די צװישען םיםלײד און bײpדער^יכ
 אר־ םיליאנעד^פיגער דער םון גלידער
 ס׳טרע־ װעלכער געגען םאםייציע, בײםער

 געװיםענלאזע נײעדי אלץ ארויס עןט
 פארם־ און װאהלזײן דעם םאר שונאים.

ט  דרינגענד אבעד איז םאסען די םון ^יי
 פון געביט דעם אויף דןום נויטיג,

 איג־ רײךעק^נ^מישע טאג־טענליכע די
 אינטערנא־ םון גײסם דער טערעםען

 אקטײ אן זײן סאלידאריםעט ציאנאלער
כח. צופעריעסיגער און װער

 שוין טאג צו הײגט איז באהאנט, װי
 םארהער־ װעלכע ארגאניזאציע, אן ךא

 איז דאס גײסט. דאזיגען דעם אט פערט
 געװערקשאםטס״ איגםערנאציאנאלער דער

 נא־ אפיציעלען זײן (לויט אדער בונד,
 טרײד-יױ איגםערגאציאנאלע - ״די םען)
 עדחװאדערס#ה די םיט סעדעראציע/ ניאן
 אפ״ האט זי הא<אנד. אמסטערדאם, אין

 (קאננרעס), סאגװעגשאן איהר געהאלטען
 יאהר, צװײטען יעדען םאר סוםט װאם

 צוריק. װאכען אײגיגע םיט פאריז אין
 איג־ דעד אין שפאלטוגג די איז לײדער

 באװעגוננ, ארבײטער טערנאציאנאלער
 און סאציאליזם צװישען רים דעם צזליב

 א צו סניעה שטארקסטע די קאםוניזם,
 צוזאמענאר־ דויערעגדער און וױרקזאםער

 אלע אין געװערסשאםטען די םון בײט
 לענ־ צױױליזירטע אלע אין און טרײדס

דער.
 אלװעלטליכער־ ארגעםײגער דער חוץ

 עקזיסטירען פעדעראציע, טרײד־ױניאז
 םעקרעטא־ טרײד גערוםענע אזוי די נאך

 םעדעראציעם םאך הײסט דאם ריאטעז,
ױ צענטדאיע ענטש^רעכענדע די םון  י

דע; א'ן ניאנס  דא, איז אזוי לא;-. ̂י
 םון בו:ד אינטערנאציאנאלער אז למשל,

 שגיײ די םון ארבײטער, טראנםפארט די
 טרײדס, מעטאל די םון ארבײםער, דער

 ױריסדיקציע זײער װ. אז. א. מײגערס
 עקא־ אינטעדנאציאגאלע די ארום נעםט

 װעלכע םראנען, סאציאלע און נאםישמ
 יע־ צו אדעד דעם צו שײכות א האבען

 אײנע יעדע איז נאטירליך, * טרײד. נעם
 לע־ א טרײד־אסאםיאײשאגס אזעלכע םון

 םיליא־ םאר ^ערפערשאםט בענסװיכטיגע
 דער.גאנצער איבער הארעפאשניקעס נען

װע^ט.
 אר־ די האט צײט לעצטער דער ביז

 םאך־ אינטערנאציאנאיע די םיז בײט
 אין געװארםען װײניג זיך םעדעראציעס

 האט יאהר לעצטען דעם דורך אויגעז. די
אין םטרײה טײנער גרויםער דער אבער

 ארבײטער־ העםטיגע די און ענגלאנד, ־
 לעגדעד, סקאנדינצװי׳עע די אין קעםםע
 אינ־ אײניגע אין אפקיאנג אז געםונען

 דורך םאך־הערפעדשאפטן. טערגאציאנאיע
 ארגאניזאציעס דאזיגע די האבען דעם

 שטארקערע םי< א ציהען צו אנגעםאנגען
אויםםערסזאםקײט.

 אײראפעאישעד דער םון טײל א איז
 אין באזונדערם באװעגוגנ, ארבײטער

 עסט־ פון געװערק^אפטס־םארכאנד דעם
 אז געדאנק, דער געװארען רײף איז רײך,

 עקא־ דער םון אוםשטענדען נײעסטע די
 װעיט דער איז אנטװיקלונג נאםישעד
 םאר םאכט און אײנםלוס טעהר םאדערען

 טרײד־סעיןרעטא־ איגטערנאציא:א<ע די
 װעלכער ענין, אן איז דאס ריאטען.

 ארביײ אםעריהאנער די אויך אן געהט
 די םון טײל היפשעד גאנץ א װײל םער,
 נאדעל די אין באזונדערם ױניאנם, היגע

 צל־י די אן אנגעשלאסען זײגעז טרײדם,
 זײערע פון סעקרעטאדיאטען װעלטליכע

טרײדס•
גע־ דאזיגעז דעם םון אגהענגעד די
 דעם איז »ז כל, תודם פאדערען דאנק

 זאלען, איגטערנאציאנא^ ױניאן טרײד
 נאציאנא־ די פון פארשםעהער די אויםער

 דעלעגאטען אויך זיצען םעדערײשאגס, לע
 סעתרעטאריא־ טרײד באזונדערע די םון

 װארטפירר די זאגען דעם, דורך םען.
 אמסטערדאמער דער ערשם '<ועט רער,

 א איצט איז װעלכער איגטערנאציאנאל,
 די באקוםען קערפערשאפט, םאכטלאזע

 אקטיװעז אן םון םיטלעז די און קראפט
 אינטערנאציאנאלען דעם אין פיהרעד

<ןאמןי. ארבײטער
 טרײד־ די אז ״טא<ןע איז אמת דער

 <עזד דעד אין האבען םעתרעטאריאטען
 װיכטײ נײע סך א צוגעקראנען צײט טער

 הויפט זײער איז םריהעד םונסציעס. גע
 טען רעם, אין נאר באשטאנעז אױפנאבע

 א םון ארבײטער די באװארענעז זאל
 םאהחח װעלכע טרײד, באשטיםםען

 זאל םען דאס <אנד, זײער םון ארוים
 פון ױניאנס די אין ארײנגעסען גלײך זײ

 רעגולירט װערט דאס רױים. נײער דער
 געגענזײטיגקײטס־אייםאכען, די דורך
 לענ־ םך א אין טרײד״ױגיאנס די װאס
 דורך און זיך צוױשען אפ שליסען דעד
 םרײד־סעקרעטא־ די פיז פארטיטלונג דער

ריאטען.
 אבעד האט דור ילעצטען דעם אין

 ענטװיקלונג זײן אין קאפיטאליזם דער
 דער םון םארםען אלטע די אימןרגעיאגט

 ארנאנײ ארבײםצר אינםערנאציאנאלער
 אינ־• ארבײטער די זײנען בסילא זאציע.

 די םיט געװאדעז 1םארבוגדע םעחגסעז
 פראבלע־ װעלט־װירטשאםטליכע גרויםע

 םטרײסם און לױךםאדערומען די מען.
 באשרענסם בלײבען ניט אפט חאנען
 גרויסע ביי לאנד. אײן •אויף בלויז

 םרײד־םעק־ די דעריבער גיבען סכסוכים
 םמשות־ און םאםעריעלע א רעטאריאטעז

 אר־ די אז םײגם, דאס שםיצע. דינע
סך א פון אחנר <אגד אײן םון בײםער

 אױך קענען און געלד שיקען לעגדער
 די סטרײק סיםפאטי א דורך העלםען

 זעיבעך דעם פון ארבײטער אויםלענדישע
טרײד.

 סך א אין אז פאקט, א איז וױדער
 אינטערגאצײ איצט מען געםינט טרײדס
 אוגטער־ גדויסע אײז םירםעס. אנאלע

 עםענט למשי, םארד הענרי װי נעםוננ,
 ד״ לעגדער. סך א אין איטײלוגגען

 דער איז קאפיטאל םון קאגצענטראציע
 סינדי• און ריננס׳ טראסטס, םון פארם

 אויב יאהר. צו יאהר םון װאקסט קאטעז,
 א דורך קענען, זאל ארבײטערשאפט די

 פראנט, אעטערנאציאנאיעז געשלאסענעם
 אנגריף אן פון סכנה די בײקומען לײכטער

 קאפײ אינטערנאציאגאליזירטען דעם מצד
 א נעבען צו נויטינ כל סודם איז טאל,

 איגטער* די װירקוגנ און םאכט גרעםערע
 םיט סעקרעטאריאטען. טרײד נאציאנאלע

 םימפאטיע און אחדות םון געםילען בלויזע
 װעלט ארבײטער דער אין שוין מען הען

 װען צײט, א איז אויםקומעז ניט םעהד
 ארנא* דך פעסט אזוי האט האפיטאל דער

 אינטערנאציאנאלען דעם אויןי ניזירט
 פלאנ• א אלזא, זיך, פאדערט עס פראנט.
 \וגרײםוננ סיסטעטאטישע און םעסיגע

 טרײד די םון אקציע, געמײנזאםער א צו
 נעביכ, עסאנאםישעז דעם אויף ױניאנס

 דאיפען דא טאל. א פאר לענדער סך א אין
 אינטערנא־ די װארט לעצטע דאס האבען

סעקרעטאריאטען. טרײד ציאגאלע
 קאפיפס־ארנא־ צוקונפטינע דאזיגע די

 אינםערנאציאגאלעז, &ו^ד די גיזאציעס,
 זוערען ארגאניזירם אויך אבער דארםעז

 דודך ערשאםט.8קער נעשלאסענער א אין
 שטיצען גענענזײםינ זיף זײ וועלען דעם
 נראקטישער א אלס ערםוםיגעז. און

 םאראײניגוננ אזאי באשאפעז צו םיטעל
 איגםערנאציאנאלען, טרײד אלע־ םון

 אויםנע־ ױניאנס עסטרײכישע די האבען
 דעם רעארנאניזירעז םון ■לאן א ארבײט

 אינטערנאציאנאי. ױניאן טרײד איצטיגען
 נא־ די מיט צוזאמען דארםען, איזזם אין

 פון םעדעראציעס (צענטראלע) ציאגאלע
 אםיצײ אויך ארײנטרעטען לאנה יעדען

 םעק־ טרײד יערער םון דעלענאטעז עלע
 עםטריײ די האט דעט וועגען רעטאריאם.

 צוגזר סאמיםיע געװערקשאפטס כישע
 דענקשריםט אויסםיהרליכע אן שטעלט

 אלוועלם־ דעם םון קאננרעס ■אריזער צוט
 אײנינע מיט געווערהשאפ׳טס־בונד ליכען

צוריס. װאבען
 איהרע באנרינדעט דענ<ןשריפט די

 מכח ארגומענםעז די מיט פאדערוננען
 אינטערנאציאנא־ טרײד די םון דערראלע

 בא־ װאס נאר דאס האבען םיר װי ̂ען,
 אז אבער, איז אינטערעסאנט שריבען.

 אינטערנא־ ױגיאז טרײד דעם םאר אויך
 רעפארם אזא םון װאיט נופא ציאנאל

 •ראקםישער גרעסטערי דער ארויסנעסומען
עסטרײכעד. די ס׳האלטען <וי נוצען,
 עסטרײכישע די םון דענקשריםט די

דער אז אן, װײזט געװערקשאפטען
»4

 אמםערנ*• ױניאן טרײד אטסטערדאטער
 יעבענס• ערשםעז זײן פון האט ציאגאל

 שוחך םון לײרען צו )1919 (זינט אן טאנ
 מעג• גיט װארט זארגען. פינאנציע^ע רע

 םון יײזונג גוטע א געפיגעז צו געװען ליך
u אין װעז פראביעם, דאזיגער דער אט n 

 נאציאנאלע די נאר גיט זאיען צוקונפט
 אינטערנא״ די אויך נאר פעדעראציעס,

 צו העי:פען םארבאנדען, טרײד ציאנארע
 ױגיאן טרײד דעם םון קאסטעז די רעקען

 דרײצעהן אנ״צטאט ̂ אעטערנאציאנא?
 איצט, ביז װי ארבײטער, מיליאן )13(

 מײ )28( אכט־אוךצװאנצי; דאן װאיטען
 דער צר בײגעטראגעז ארבײטער <יאן

 אלי קאטפס*לוסטי:עז א פון עקזיסטעגץ
• פארבאנד. ױניאן טרײד װעיטייכען

 אינטערנא״ די ארום נעסט ם׳זעט, װי
 אין ארנאניזאציע ארבייטער ציאנאיע

 סעקרעטאריא־ טרײד די םון פארם דער
 צאהל דער םון דאיעלט װי מעהר טעז

 נא- די אין זיך געפינען װאס מיטגיידער,
 באיאגגען װעלכע פעדעראציעס, ציאנאלע

 אינטערנאציא״ אםסטערדאמער דעם צו
 אװ םעדערײשאז אמעריקען די נאל.

 צום שותןי קײז ניט איז למשל, #<ײבאר
 הנם אינטעתאציאנאל, ױניאן טרײד

 זיינען איגטזודנעשאנאלס זזינע אײגיגע
 אינטער־ טרײד יענע אדער די םון טײלען

נאציאנאלען.
 נײעם דעם םון געדאנהען גרונד די

 אומשםענ״ די אבער ריכםיגע, זײנען סלאן
 םאר רײף נענונ ניט גאך םארט זיעען דעז
 פראיעק̂נ דעם םון םארוױרקליכוננ דער

 נאר מאכען צו נויםיג כל, ראשית ס׳איז,
 אינ־ טרײד עסזיסטירענדע די מעכםיגער

 די םיז קומט דאס ^טערנאציאגאלען.
םאםױוען. פאלנענדע

״רינציי8פאך־ דער איז בעקאנט, װי
 זיך מוזען לויךארבײסער די אז אידעע, די

 גע־ טרײדס, זײערע לויט ארגאניזירען
 םאדערנער דער םח רוקענבײז דער ותן

 צונלײר ױניאניזם. טרײד פון טעאריע
 שאטעךזײם די באװיזען אבער זיך האט

 טרייזי דעי — ערשײנוגג אזא פון
 צו נעזוכם האם םרײד יעדער ענאיזם.
 פאר באדיננונגען בעסערע זואס שאפען

ו י  ווענען סך א זיך זארגענדינ ניט גוםא, ז
 אפצושװאמן אום טרײדס. אנדערע די
 יעדען אין איז שטרעבוננען, דאזינע די

 םעדעראציע א נעווארען נעשאםען יאנד
 דײם״שעד דער וױ ױניאגס, טרײד אלע םון

 עננלישער דער נעװערקשאפםס־בונד,
װ. אז. א. קאגנרעס, ױניאז טרײד

 אעטעתאציאנאלעז דעם י1אוי אויך
 דורכםא• ענטװיקלוננ די סוז מאםשטאב

 בא־ טאג צו הײנט Jifti זעלבעז דעם כעז
 ענאיזם מרײד שעדליכער א זיד מערהט

 גאווענוננ אינטערנאציאנאלער דער אין
 ענגלײ דעם בעת האמ, למשל, אזױ, גוםא.
 דער ,1926 איז סטרײס נענעראל שען

 ארביײ טראנםפארט איגםערנאציאנאלער
 פון טײל א אז םאחלאנגט, םארבאנד טער
 באשאפען <ועט װאס שטיצע, נעלד דער

 עננלישע די פאר אגיסלאנד איז ווערען
 אין אװעלןנעזזז ספעציעל זאל םטרײקערס,

 אזא ארבײטער. סנארט5טרא די פיז רשות
 אפ״ מסונל איז סעפאראטיזם שעדלימנר
 פראקטימע און גײסטיגע די צושװאכען

 פאר־ פמ ארבײט^ר די צוױשעז אחדות
ם.Tטרי שידענע

 די דויןא אז אלזא, באװײזט, דאס
)11 ז״® אויןי («לוס

 אונזערע צו איבערגעבען װארשײנליך עם װעמ פראגע, די באטראכםען און
 א איז עם באהאגדלוג^ ערנםטער און דיםקוםיע װײמערער פאר םיטגלידער

 די פון און פארדינםט״קראפם דער פון עצם דעם כאריהרמ װאס פראגע
 םוז דערום און שעפער, די אין ארבײמער אוגזערע ®ון באדינגונגען לעבענם

 פון װערען באםראכם זײטען אלע טןן אךן ערגםם זעד«ר אח גענוי פראגע די
 די אז מעגליך, איז עם םיהרערשאטמ. אונזער פון און ארכײטער אונזערע

 דיזער צוליב װעלען שארלאטאנעס און פליאטקע-םאכערם דעםאגאגישע
 םיהרערשאםט דער אויף בלבולים אדער חעצעס םאכען צו פארזוכעז דיסקוסיע

 װיל איגטערגעשאנאל ״די אז ליארעמען, צו אנפאנגען און ױגיאן אוגזער םון
 פללאט־ אזעלכע אידיאםסםװע. אזעלכע נאך און שטיק-ארבײט*, אײגפיהרען

 אוגזער און ארבײטער אוגזערע שטערען גים אופן בשום װעלען אבער, קעס,
 ארבײטם־ זייערע םיןמ כאריהרען װאם פראגען דל אויטצוגעטען פיהרערשאפט

 אװעק־ אזױ וױ באשלום א און מייגונג םעםםע א שאפען צו און באדינגונגען
 די אין ווײדזשעם פון רעגולירוגג די אץ סיםטעם ארבײםם אונזער צושטעלעז

 קאנקורענץ פארניכמענדע די אאשאטען וו{מ װאס באזלם, אזא אױ^ שעפער
 איגדוםמריע דעך פון און שעפער n אץ ארבײטער אײגצעלנע די צוױשען

 װאוילזײן דעם װארמ פון זלנען אמתץ אין באשיצען וועם און גאנצע א אלס
ארבײטער* אונזערע פון

pניט טאר םענטער העלטה ױניאן ר אונטערגעהו!
o «ון פאחואלטער די p אן  פון באשםעחען וואם םענטער, חעלטוז ױױ

 ארוים־ חאמח יאר־̂י ניו פוץ לאקאלען גרעםסע אונזערע פמ רשטעחער
^ר פון םיסנלידער די צו חילף פאר אפיל אן יאזען אן אונ  םפעציעל, װני

n אלנעםיץ. אין םרייד־יוניאגיםמען יארסער נמ אלע צו p םוז אפיל 
 קליגיקס די גאווענוג^ נאגצער אמזער אץ אפקלאננ װאריםען א קרינען יר

o פק אנשנמולפע^ די p אן  אוועקגע־ נלײך םוזען םענםער העלםח יוני
 י באדעז• ®^םםעז א אוין» ײעחמ עלם

 יוגיאן.העלטח אונזער פון קליניקם דיזע חאבען נאכאגאגד יאחר 15 פאר
מן :םער ע פנ תמרבארע אוי א מציג די אלם ארבײש, וו  װציעאיגססױס עאי

a*wo p p דן ו ו ן ................. י ארכײ«? גאנצקר ד

 או־בייםער אונזערע פון טױזעגם 78 וױ םעהר זײנען יאהרען דיזע פון פארלױמ
 לעצםע די אין און סענםער, אונזער פון קליניקם די אין געװארען כאהאנדעלמ

n־<u זײן פון פארוואלטונג םעחיגער דער אונטער יאחרען, p j, .דזשארדזש דר 
 םעטינקײם ױץ אױםגעברײםעם םענםער הןןלםה ױניאן דער חאם פרײם, 'ם.

 לעבעז קראנקהייטען, ארבײםם נענען ארבײם םפעציעלער פון פעלד רp אין
װ. אז. אץ אתטערזוכונגען פארלײנגערונג

4 4 4

 ױגיאן דער װי אײגריכטוגג ניט־פאליטישע אזא זאגאר האט לײדער,
 אינער־ דער װאם חורבז דעם פארםײדען געקעגט ניט אויך סעגמער עלטח
 אונזער אױןש ארדיפגעשלעפט האבען קאםדניםמען די װעלכעז סריג, יכעד
 דערפון רעזולטאט דער ארגאניזאציע. אונזער אין אנגעםאכט חאט ״גיאן

 אין אינםערגעשאגאל דער פון לאקאלען אפגעשװאכםע די אז געװען, יז
אן דעם האבעז וואם יארס, ו  זײן פדן םעג ערשםע די פון סעגטער העלםה ױני

 געקענם נימ האבען םוםען, געוויםע כױמ אדגמערשטיצט איםער פזיםטענץ
 אנגעהען קענען צו כדי צײמ. לאנגער גאנץ א פאר פליכטען זײערע נכסוםען

ײן יט  אז האםנרנג, דער םים געלט, געבארגט םענטער דער האט ארבײמ, ז
n ײ װעלען פאראיבער, רועלען צײטען שלעכטע די  דעם אפצאלעץ קענען ז
באדעץ. געזונםען א אױף ארבײט די אװעקשטעלען װליםער און יב

 העלםח ױגיאץ פזן דירעקםארם אוו באארד די האם צוועס דעם םים
 דעם דורך דאלער םױזעגד 25 פון פאנד א זאםלען באשלאםעץ#צו אלצט זנטער
אן אלע צו געזוגםם־סערמיפיקײםם פח <רמךימ  אלע אץ םעמבערם ױני
ץ ודעלען קױפער די װעלכע פאר דאלאר, פינןש ביז דאלאר אײן פון עיער!  זי

 דעם פון קליניקם אלע אץ אונםערזוכונגעז געזונדהײםס צו ורעכטיגם
י ונטער. ו  העלטה ױגיאן דער נים פארלאגגם דעריבער, זעהן, סען םען ו
 צײטװיילעע בלויז נאר ארבליםער, אוגזערע טון גדבח א ונםער
 אױסגע* די ארבײמער אונזערע געבען צו פארםיג איז ער פאחואס פיצע,

ײ וואם הילף סעדיצמלשע יכעגמע אץ פרײ כםעט באקוםען האבען ז
נאכאגאנד• לאנג יאחרען סלעיסס גזערע
 גאך רוןש דיזען צו וועלען ארבײםער דל אז גיט, צװײםעל סײן האבעז נדר

אן דער וואס לפ, ר ארויםגעלאזען, איצט האט סענטער העלטה ױני  זי
 אימציגער דער פ\ן עקױםטעגץ די באשיצען צו גערנקײם מיט ורופען

 םאר־ װערם און כאלאגגט דואם אינםםיםוציע געזונםהײטם יבײמער
אן אונזער זעלבסט. ארבײםער פון נלטעם  גים םאר םעגאער חעלטח ױני

ד ורםאכעז נ ץ פון צײם קריםישער דיזער איז םלרען זיי י  את עקזיסםענץ׳ ז
ץ צו באלד קוםען ויעלען םיםגלידער אדנזערע m איכערצײגט, זימטז ר י ז
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&דעי״ מ ®דן שעכפזער״ ״גריגבעיג׳ס
אידי■ *ין אוי*גע£יחרש ׳סלעגער.

̂י־יס i*י טעאשער קונסש *ען  ס
׳אװארץ.

אפגע־ אםאל האט אדער׳ערעגער מ.
 ער־ לענגערע א *םארוחגרטס״ אין דרוקט

 דך חאם אומגייק״ ״אן — צעהרונג
 םײדלאה צװיי םון חגרצעהלם דארםעז

p א םון טעכטער עוועסטער, y ro w איײ 
 v ארומיױםערקע, tv שטיםערקע׳ א נע

n די און ״םלעפער^ד, r u v שטילע, א 
tv צנועה. 4$ זיך, איז ארײנגעצויגענע 

ײ םאהחנן  ?אנ־ אין זוםער אװעין בײדע ז
ארײן׳/ *םאלט צנועה די גראד און טרי,

 *פ^־םיהחגר״. v םון פאעען זיך גאזט זי
 אום־ tv םאםיייע דער אויןי קוסט דערפון

̂יע די ר״אט פריהער ג<יק.  גע<עבט םאםי
 גחת דעם םיט נחת, שטיסנז v אין רוהינ,

 םשפחה׳לע סליין v אין זײן קען עס װאס
 איסט דער אויף בוט^ער אידימען v םון

 טאכ־ איין װאס דעם דורך אבער סייד.
<n און םארפיהרם, װערט טער yn טאכ״ 
y די טער, > w ,איז וחגלכע די, טויב 
 טאטען, דעם בײ באליבט יטטארק אזוי
 אוועסגע־ װאלט טאטע דער װעמען םאר

 םאד־ זוערט זי גראד ־־־ יעבעץ זײן געבען
 מען װײס װאכען •אר א און םיהרם,
 — אחינגעסוטען, איז זי װאו גיט *םילו.
 צױ צודריקט, מימיחה׳גע גאנצע די ווערם

 אדערמיעגער׳ס םארניכטעם. שלאג^
u f tn m v i, האט געדענ?, איך וױיט זױ 

 גע־ v <עזער. די בײ םוראר v תםאכט
 געװעהגיויכען םוז ערצעהיןונג וחנהנייכע

 געשםאילטעז אםת׳ע םיט אבער <עבען,
טע אהן און »  ארײנפיעכטענײ געקיגסט̂ע

w\ אין סיטואציעס אויפגעברויזטע םיז 
 שילחד אםת׳ע tv געײעז זי איז איהר,

 םײדער איסט אין װינסע< א םוץ רונג
 װײטע אזזן השנות, גרויםע אהן #<עבען

וועמדבענקשאםטעז. ̂חן עטרעבונגען,
• אפעלירם. האט ראס און

 אויזי רחםגות טvגעה ר»אם יעזער דער
 געחאט האם םײדעי, םארםיהרטער דער

 ‘^טען, צובראכענעם םאר׳ז םיםפאטיע
̂צ  ניט אוםן ספום איחר װיל ער כאט
 סײן גע^ט ניט אויך וזאט און ׳זײן םוחי
 אוגבאסאנטען װײטעז, דעם םאר מם

v אויוי מגס אין זײ געה, פארםיהרער.
רעמנן... שטיק

 ערצעהלונ: די האם אדער׳ציעגער ם.
 איצט זי ס׳םיהרט און דראמאטיזירט,

 טעכ״ ״גרינבערג׳ם נאפען אונםער׳ן אויף
קונסט־טעאטער. אידישען אין םער״

» m* *
באקענ־ ארום געהען ביהנע דער א'יף

 טאטע־ םײדער איסט tv :םענשען טע
 בוגדטערסע; v און בוטשער א םאמע,
 סיג־ סײדער איסם טעכטעד, צװײ !ײערע

 ־וועילכע באיס, סײדער איסם צװײ ;דער
 ;טעכםער די אין םארייבט באםת זײנען

v םון זוהן עםיגער v ,האט װאס םאטען 
v עסעס און םטאר, דראי־גודס .נרױסע 
v ,מען װעמען וועגען פרײױםײטערעיו 

 ער איז אםע|v '5 הןןט ער אז נאר װײם
 v און םעטער איוטער tv <יב; זי האם

 סײדעי־ איסט — בוטשער םולם מוהםע
מענ^ען.
 איסט tv איז אטסאסםערע די אויך
 בוטשער א םון חויז די ס׳איז םײדער.

 אוים׳ן אונטעז, איז םטריט, מאנראו אויזי
 סטאר. בוטשער די איז םלאר״, ״נראונד
 געהאלטען סםרים־סםאר, v איז דערבײ־

 v איז *נםקענען םעטער. אלטען םונ׳ם
 געהערט װאס סטאר, דחוײגודס גרויסע

 זוהן וועםעס און עקשן tv אידען v צו
 בוטשער׳ס דעם צו עם זיך שדכנ׳ט

 דעם איזזם, און טאכטער, צנועה׳דיגע
 4א ניט עס שםעהמ עקשז, דעם טאםען

ל א דא אייר איז חןרבײ ערג^וראו  ״יו
 «רייד דער באי, אנחנרער דעד װאו רום״

 בױ צום זיןי שדבנ׳ם וחניצכער םײטערעי
 באגעגענט םאכטער, צװײטע םשער׳ס

 ״געגג״ v עאעס קאלעגצה זײנע םיט זיר
 שױן זײגען — סציד איסם װיבציד און
מ וױיבער און •ושקארםט, דא חני  חא־ ו
 אין נאז דעם ארײנצושםעקען <יב בען

 גארעחנדסעס. וױיבצר #םע«ע< יצנעם׳ם
 קיײנע די אחים מרעם ביחנצ דער אױוי

וועיטעל. סײדער איםם וואכעדינע
 נשםח׳״ אכער איז וועיםעי דאזיגע די

s n גוענשיימנ זיד דארםעז
 און נחת, שגוירצד v איז אט הערצער.

 טראנעדחג״ v tv קוטט אט
9 m •

 אויף זיך חױבם מארהאגג חנר ווען
 כױחאלא נוםשאר־םםאר. א ביחנע די איז
 אימנריײנםען. אין םםאר בוסשער די

o n די םצממר, צװיי בוכדצער׳ס 
 ארזםשארינ־ די *ון אסתר צנחנה׳דיגע

 םאר ?אנםרי. אין זײגצן בעסי, גערקע
מ זײנצן tpovo מר  גיײר סצכטער מ
 ״t סאר חתגים וחנממ \?ך onvt n ־״

pmvo o n ױז אײסנע- אסחד נ*ר ו
ד r י u n אי ן

 צנדער קײן ניט האבען בוטשערקע, די װי
 *vo קינדער. די צחוץ געכען אין זארג
 לײכ־ #סצעגקעס שטייע דערפאר דאן

 דעם װאריםען װעיכע דיניגקע, טיגסע,
 םון ״■יקטשעמ״ v ס׳קוםט צושויער.

 טצטע־םצמע און קאגטר/ אין קינדער די
 אין בריװע^ v אויך ס׳קומט יןוחען.

 כעסי און בעסי׳ן, םון איז ברױועינ דאס
 זי, tv אסתר׳ן, בריװע^ אין םאר׳ססר׳ט

 v םיט ארום צופיל זיך שיעפט אסתר,
 סאטע די װערט ;סײלסמאן״ ״טרעװיויגג
 כעס, אין <וערט טעvט דער און אומרוחיג,

 פאר־ בעסי׳ן, אויף נאר אסתר׳ן, אויןי ניט
 <וי איז אסתר׳ן, ניט זי םארגינט װאס
ifv' אױוי שרעכטס זעהן צו גאר זי װ^ט 

 <יב־ #שטי<ע r:>v זײנען דאס אסתר׳ן,
tv און הײם־סצענקעס. <יכע i די ?ומט 

קאטאםטראפע.
ג קוםט בעסי ציונ  דער םון אהײם ײו
 אסתר׳ן. אהן אלײן, קוםט און תאנטרי,

 אסתר ניט. זי װײסט איז, אסתר װאו
 *טרעורוינג םיט׳ן אװעק ערגעץ איז

סײ<סםאך...
 ניכד זײער שרע?, ס^מעvטע־פvט

 נאכ־ און #זיך עסיטוט װאס םארשטעהן
 צואװעהםאג״ שטײגענדעTלv זײער דעם
i און אױםרעגוננ, טע n געםא״ םויע די 

 — צובראכע;קײם זײער זײערע, גענקײם
 v אויר איז ״ציעvסענס̂, נצעvג די

 <וײטערע y>v זײןעז שםי< און שטי<ע.
 זיך דערװיסט םען זועז אזוי, סצעגעס.

 םיט אױפגעוזאלטען זיך האט אסתר װאו
 דער אז און סײיוסםאן״ ״טרעװייננ דעם

 v דערצו נאר איז איהרער ם^םיהרער
 אסתר ווען ,,nv ; jvd םארחײראטער

 עס און אהײם צוריסגעבראכט װערט
 םון איהר צו <יבע די אפגעםדישט װערט

 דער םון םטאר־קיפער םונ׳ם ?והן דעם
 אוםגייק דער און סטאר\ דראי־גודס

 צװײ די װעז אזוי, ;שארםער נאך ווערט
 די אײנ?עמגן, ניט זיך קענעז שוועסטער

 דער אויף כסדר װארםט ״ם<ע*ערסע״
 דעם אויר ;איז זי ווער טער״vרםױvםי׳
 אײנגע־ םעהר און םעהר r^v טעךםvט

 און נמוםע די 'ttv װי און בראכענקײט,
̂טע די און םעטער א<טער דער  מוהםע א

 אין טר^עדיע גאגצער דער ארום געהען
 צװישען םארהעיטניסע די אםי<ו הויז,

 נעיליב־ איהר און ״םלעפערקע״ די בעסי׳ז
 םצ/ג־ yt>v — פרײדםײטערע< דעם טען
 האט םארםאםער דער שטייזג זײנען נעם
 מארים און אױםגעשריבען, שטייז זײ

 אויסגעשטעלט. שנ\'ל זײ האט שװארץ
שטיילע. א איז אויםםיהרוננ גאנצע די

 קונסט־ אידישען אין געװען בין איך
 איך ערעםענונגם״אװענט. אינ׳ם םערvטע

D זעהן געװא<ט האב ^ p ^ m n v דרא־ 
 איז זי אײדער םארם, רויהער v איז מצ

 צו זי געזיכט האב איך אײנגעשיילט.
y םיט םארגינײכען ijn jv דראםע־ שטי<ע 

 געװא־ אויםגעםיחרט זײנען װעיכע #<אך
 אידישעז םון יאהרען עדשטע די אין רען

 צום חירשבײךס, פרץ ־— קונסט־טעאטער
 v טעאטער־געהער, v אלס בײשפיי.

 אזע<- d>v אר7 — םײלער״ און ״רענק
וטיצען. םײנע איך שרייב כער  געדענק ̂נ
 םון אײנדריקע ערשטע מײנע אז איך,
 ;yov^ אויםגעפיהרטע חירשבילן׳ס פרץ

 װאס דראםע v נאר אז געװען, זײנען
 ,mv זײן קען דארױ v אין אפ זיך שיי?ט
 איז װארשײנ<יר שעהן. אזוי איז שטי<
 הירשבײן פדו וױיל ר,vדערם געװעז דאס
 ארײעעזונגען מעלארvדר זײנע אין האט
 v״ אין געז^ג. שטיג־יאעטישען זײן

 שמיד׳ס ״דעם וױנסעי״ םטרװארםען
 זvרvם איז םעמ־ער״ ״גרינע טעכטער/

 ה^ב־דאר־ און בית־חםדרש׳ע בPVדו די
 זיך שיינט װאס םאיקס־מעשה׳לע, םישע
 םיל־ אידישע םון איכעמעבונגען די ארום
yovT די ניט דארפס־םענשעז. אוץ נער i 
 אויסנעשטעלט, שטיי נעוועז איזא איז
 ם^׳ח^ום׳טסײט שטייע הירשבײן׳ס נאר

 איז צושויער דער דראםע. דער ארום
 די םון םעהר אבער באצויבערט, נעווען

 הירט־ וחןיכע װיגקלען״, *פארװארפענע
 װאס דאס םון װי אויסנעפונען, חאם בײן
 ״םארװאר״ די אין םארנעקומעז איז עם

 שריײ שטיק v נעםעז װינקיען״. םענע
 נױ שרײענדיגער דער םון יעבען עגדיג
 v איחר איז ארײנצױבערעז און ״יארס

 דרא^טישע v אויסשטעילצן חן, שטייעז
 ״סאיד יארקער נױ * י1אוי איבער<עבונג

 װאט דראמע, u ווערםער, אחז װאקס״
 ווערטעי• וױםיי <וארים #כמעם שוױינם

vp\ זזאבצז v איבעריצבוג: דראםאטישע 
 חאר־ אין טיוי ארײן זיר שנײדם װאס
 און יימױא נעםאן חאכען דאס —- צ*ז

 דאס און *שמאטעס*, די אין שווארץ
 און אדערשמנער געםאז איצט זאכען1

 די טעכמצר״ ״גרינבעת׳ס אין שומרץ
 וואמנדיגקײט איז ■ראסםקײט שםימר

 אידישמן אין זיינען סםריט סאנראו סון
 נעווארען. פאר׳יום־סוב׳ם טעאםער קתסם

 ו%י םאר«וצט. טנװאחנן נים זײגצן ויי
^ m מן ייאכצ- ניחנע חנר אויף נצביי

ײ װי דיג,  אויף זואכעדיג געװען זײגען ז
 ביח• דער אויף אנער ם׳זעחט גאס. דער

 — גשםות, מצנשייכע םון צא*על דעם נע
 דער פון םײר v װערט צושויער דער און

דראסע.
* m *

בוטשער, דעם שפילט שװארץ פאריס
 םאמענ־ אפיגו האט ער גרינבערג. זלסן
 איזײן זיך איםיטירט ער וועיזכע בײ טען,

 סצענעס מאנכע אין ראלען. אנדערע םון
 צום ׳ער שפילט געכראכעגהײט זײן םון

ײ אז אזױ, בײשפי^  שױ־ רערםאנען ז
 םון ״גאט אש׳ס םון שפי^־סצענעס

 ארום כאפט שאפשאװיטש׳ן װען נקמה״
 אונטער־ זאל איוץ *לז, אז באנעהר א

 אבער קען דאס װערען. צובדאכען געוזן,
 אײן דא ס׳איז וױי^ װערען, פ^־קוקט

ט נאר ניט װאס סצענע,  איהר אין וױיז
 איהם פון איצט ביז נאך ארויס שװארץ

 נאר קונסט, הויכע ניט־ארויסגעװיזענע
 ײ ער סאנצעגטריויע שפי<ען זײן מיט

א*ג און פונקט, אײן צו דראםע גאנצע
 1׳דראט די ־־־- םוגקט איגטערעסאנטען אן
זיך. שעםט װאס טאטען, א םון

 :אר דך, ער שעםט <ײטען םאר ניט
 דערזעל־ םאר זײנער, טאכטער דער םאר
 םאר־ געיאזט זיך האט װאס טאכטער בער

םיהרעז...
 װעגען רעדען קענען (ייט װאס דאס

 טאכ־ ״געפאיענע א חאם עד װאס דעם
 אבע• װיר עד ניט. איהם ארם טער׳/
 ער זיינער; טאכטער דער מיט רעדען

 עי ;נעהאט ליב םאל ארע זי דאך האט
 נאד איצט אוץ ;ליב אױך איצט זי האט

 צוייב יײדעז ארע און ױײדם זי מעהר;
 זײן און עלענד, שטיה v זי איז — איהר
 אבער ;איהר םאר אױס איהם געהט הארץ
 ארײנגע־ האט געטאן וןאט זי װאס דאס

 ־־ivn זײן אין שעמעװדיגקײט א װארםען
 רעדען. נים איהר צו ̂ען ער און צען,

 זײ־ םאטער v םיז געדאנחעז זויבערע די
 עפעש םיט םילחמה שטילער v אין נען

 די םאר איהט שװעבם װאס זינדיגעס,
 עס רעדען. ניט העז ער איז — אוינעז

 שטוםע v דראםע דער אין פאראן איז
 און (שװארץ׳ז) איהם צוױשעז סצענע

 (געשפייט טאכטער םארםיהרםער דער
 בא־ דער װען און גערסטין), vבערט םון

 אוםג<יס<יכער זײן םיט רעדען צו געהר
 זײנע פון פאיעז פארט, זיגט טאכטער

 ניט — װערטער פאר א אראפ ינייעז
 .״ . . > אסתר מאכסטע, ״װאם מעהר.
 םארקלעםט־ שטייער v סיט זי ער םרעגט
 איז װערטער עטליכע די אין אט סײט.

יכער מעדקװירדיגער v םאראן  םאטע̂ר
 כױט שטאיצירען מעג שװארץ אז נעםיהי,

סצענע. דאזיגע די אויסשפילען זײז
 צװײטען םיז אפש^וס דער איז דאס

פארהאנג. דער םאלט דערבײ און ׳אקט
 סאםפייםענט v שװארץץ קומט עט

 אבער שםייעז, םאר׳ן װי רעזשי דער םאר
שפילען. םאר׳ן טאקע הויפטזעכיליך
 דאך האט שױשפילער דער שװארץ

 טיוי״ גאנץ־םארשײדענארטיגע סך א שוין
ײ אויסגעשפילט, געםיהלעז מענשיניכע  ז
 בלוט און םלײש אין געמאכט, רעדעװדיג

ײ ײ און ארויסגעשםעלט ז  היבש־ v פאר ז
 נע־ אונפארגעסליך אויך צײט יאנגער
 v נאך צו איצט איהם הומט מאכט;

ײן פערי  פון םער< דאס — קרוין איז.ז
 ע• ש די ארויסברענגען קינםטלערישען

 װען פאטער, v םון ט י י p ג י ד ע מ
 דערהױ־ איז געיײטעדט איז נשמה זײז
װעהטאנען. םיף־טיםע דורך בען

♦ aft *

 די װעםען ארום הויפט־העידין, די
 — אסתר — זיך װי?ע<ט דראמצ גאגצע

 typ'o ביהנע. דער אויף זעהר,וועניג איז
 סארט v םאר זואס אנוױיזען ניט דערםאר

 םארב שױשםילערישע אײגענארטיגע
 דער אין ארײז ברעננט גערםטין בערטא
 היסםע־ איהר םון סצענע די דראמע.

̂וס בײם רי?ע  םיהרט דראםע דער pc ש
 םיר איבערםרײבונגען. אהן דורך זי

 אונטער- שלעכט װערט זי אז אבער דוכט
ט  וועלכע טײטעיבוים, אנא םון געשפ̂י

 םונ׳ם טאכטער צװײטע די בעסי, שפי<ט
 פאראנט־ דא איז איםיצער בוטשער.
 שוײ די :װער ניט װײס (איך װארטליך
 דער צי פיײן, טײטעיבוים אנא שפייערין

 ש<עמ םאר׳ן שװארץ) אדער םארםפסער,
v בעסי׳ן. םון אױםטײטש טען jv טײ־ 

 שפײ איהר םיט טאקע שאםט םע<בױט
 איסט tv םוז שטריכען גוט^ענמיגצ יען

 ;ארומשפרינגער?ע tv םײדע^ סײדער
 דער צו זיך פארהאיטען איהר אין אבער

 װי נאכדצם אסתר׳ן, ̂פיו ז\פג<י?ייכעד,
 אײ ניט זי איז אהיים, שויז סוםט אסתר

 ־ווארםען םא?ע זיר םענ ױ בערצײגענד.
 זי ;שוועסטער אוםנרי?ייכער איהר םיט

 םון דערנעחן װעילען אייד אבצי דארזי
 בא• זיגדינ?ײט םויע וואס זינדינער דער
 ארויסצר זוכען דאס דארוי זי און #דייט

 צײטענוױיזען v תרר איהר פון ?ריגעז
 ראיצ די ײא<ט איחר. צו זץ־י םײיצן

געייארען, אויפגצגוםען אזױ בעסי׳ז פון
. v  A .

 םארגחד זיר ראיע אסתר׳ס אױך װא<ט
פארטימס. און סצרם

ן פארשגתהט י  םאר• דער װאיט דאן #ז
vEסyםאר געשטאנען ר u ארײג״ געסאחר 

tv>VEiv צד םעיאדראםע. ביייגע אין 
 חגר אױףי םײדצי״ ״םארםיחרטצ םי<

 כ»מ#דראםע. בי<עמ צו ?וםען םוז ביחנע
^ע די געװען איז דאס אויב אבער  אװז

 אױף זואס־װעניגער אסתר׳ן חאבעז צו
 גאג־ אין געדארפט שוין חאט ביהגע, דער
 פון ראיע די װערען אויסגעראזען צען

 די שפיילט ווע<כע שניצער, vהעגךיעט
 װאס סיייסכמוף ״טרעווגיגג םול.ם םרוי

 אױוי איז וועױכע און אסתר׳ן, םארםיהרט
אנזאנענ״ מ<אך״ ״גוטער א ביהנע דער
 האט זי tv ם^דליע בוטשער׳ם דעם דיג

y די געפונען jyo v^ jv און פאר T tv, 
 גאנצע די אחײם. געבראכם אסתר׳ן האט

 גע־ חאט אסתר איבעריגע. tv T'v ראיע
D ?וםעז אלײן ?ענט ''nv# טא?ע און 

 סםרים־ איז םעטער צום ?וםען םריהער
 צו געהאט םורא האט ױ אויב סטאר,
־vo צו :לײך ?וםען ^yova.

 האט ״איבעריג?ײטען װעגען רעדענדיג
jyTV^D געםעגט אויך 'iv די ררערען 

 װאס אינגעי פײנטעי׳ס םיט׳ן סצענע
 םאר• טאטען t''T םון בריװער v ברענגט

 טא: דצם ענדיגען ?ומען גיט טען ער װאס
 סטאי. בוטשער אין פײנםינג־ארבײט

 םע־ איז בוטשער׳ס םוג׳ם סצעגע די אויך
 םא־ צו דערפון כדי צודגגעךזיך, םער׳ם

 דער םון אפטריט עםע?טםויעז tv כען
 װערען. אױסגע^עז געמענט האט ביהנע

 אודאי אח םראהיבישאז־״נומער״ דער
יגער. v אויך איבערינער, אן  ivtvp ב̂י

 םעטער, דעם שפילט װעלכער םריד,
 vtv זין־ חאיטען און גרים t''T מיט שאפט
 פראהיבײ די tv אלטינקעז, ליבען גוטעז

•חעיפט. ,T װי מעהר שטערט שאךסצענע
 אםת׳ער דעט. אהן דא Tאי הוכיאר און

 ?ונצעי. ארײנגעשםעיוטע םון גים הוכיאר,
^v'3 םון שםילען דאס Tאי דאס v  V3־ 

 יעדען םיז םוםע. אלטע די איס םאװיטש
 םון םערvטע דער קײכט איהרען װארט

 בעסטע די tv דוכט, םיר גערעכטער.
 אבראםאוױ־ בינא םון כארא?טעריסטי?

 צו T'V דראמע דער אין שפילען טשעס
 שילום־ v מים שפילט ױ .אז זאגען,

 הױכעז םון קונסט הופאר. עייכפ׳שען
 ?ינסט־ v — הוםאר, מיט סצענעס ;ראננ

 tyr'T - ?יגסטליכער ?ײן ניט לערישער,
 גארדסםימ׳ס יוזיאל דודך דא אויך דאך

 גא<דסםיט .PyרyםײטTםרײ דעם שפילען
 רײד אוםבאהאיםענע דורך טים v שאםט

 באוועגונגען אוםגעיומםמרטע דורך און
 T'V פרײדטײטער, א םאר םאסט עס װי
 כאטש *ל,1שױש טסםיגער דא דעם אין
 איבע״ שםיפעריש. t"T צו ניט ^כט ער
 אױך T'v איבערםריבען אינגאנצעז און ריג

 פון (געשפייט בוטשער?ע די װאם דאס,
 יעמאך םים tvoy^v ״טריט״ אפעל) אנא

 אנא צױאםם. עס טוט ױ איז װאסער,
 דצם. פדט ראיע איהר שעדיגם אםעי
 ארױסוױמצן םעהר אויך דארף אםעל אנא
 ױי ארוםנעטען דויר ?ינדער די צו ױיבע

 דער וױ ^דערש t''T דארױ ,T אפאל.
איהרער. טאז

 tyivD^va װאלןי אויר האבען ראלעז
 באלע־ םאר'ע?שנ׳םער ערTבײ דער אלס
 משה םטאר; גודס דרײ דער םון באס

Tייבערpאסטען^ trm t''T d>v, ותיוכער 
 ״ip ניט אסתר׳ן מיט האבען חתונה װ̂י

 גאילד־ יע?ב דנד; איהר אויוי הענדיג
 דער װעםען לעגדיארד דער אלס שטײז,

 םיט V)n זײן םאר?ויםען װי< בוטשער
ty דאס װען זvד vw אין איץ ! b 'i^ v 

 םי^םםאן םיט׳ן טאכטער דער םון
 און איבער; גאנצען אין איהם ברעכט

 טאםער־6פא v םרױ, v d>v יעש, רב?ה
yp די אין סטאר. בוטשער אין yPv רא־
>yT tyהט tv *^yo t t גאידם^ זואיף 

 נאר yjn'3 רyד אוױי T'v רy כאטש דען,
pורצy ^ ל ײ  זי?בצר?אסטצן משה װ
’y3 אויר פטvש '^p yD '^y .שטריכעיאך 
yאב אױ רyנ צוםיל רyבאכy.̂

* * ײ
t ס׳וױלט • t הvםע̂ן tv ארוים״ מיט׳ן 

 y^'D חנר אויף אדצרשיצנ^ן ןyגנyבר
 נױ םוז שיייצן דאם שװארץ באנײט

 רא״ ם^אן •tyny< זyאידיש רypיאר
vnyo^ אי״ די שויײבער. אויך םאראז 

 םיט״ן p*rv' ניי םיז זyװארטאיP yדיש
 צכםצ םיט םאי?ס־לעבעז, זyכvאײנם

 זיעען #&^?ס־לעבען טיםעז אין דראמצן
 אזעלכצ אױסנעשעים. ניט װײט נאד
^yp tyovצורי?ברצנגעז נעז v ווארימזנ 
vטמאסםyרy םעאטצה אידישען פאר׳ן 

T'v d און v i ײ¥ס o>nyt oy חןם איצט 
..nyovyo אידיש^

 כדם דורך רעדט~זיך רעפארטער דער
זיעער. אטערא דעם

— oynv:'D tyD^yii אכד נלײכסטו 
? זyסטyב

— n n  o w  —  ^ v^ 'o .יגגצר)
— V o n v ii — רזד דער םרעגט 

פ#-ט^
ly סײז — o ' iT אויוי םבין Pvnvo 

 דאן• חײם איך נים״ ypvo איך ביז
vtv tv םױרטד, װי טראםאט Dvn קײן 
njn:v נין דערפאר ניט. טיגארצם «T 

v םvרvחןליקא־י זײאר •אטייטט. ד 
p: םער vo ry םיו ח#ט m  n r •צמצ־ 

p צויגעז i r יאחרצן םיט

פדאגש ױניאן װעגש צײט־נאטיצש
------ — — — — — — ■ M H

ארגאניזאןניאגם־ארכ״ם. װעגען םײנונג א
ט ניט קײן פאר טאר זונטאג און שבת טיםעל. ־.אם#ם גפארייי ז ״ ר ״ ר — ײ י די n װי u < <  M , ״ , ״ י ״ ר- *< * ׳•®•/ I I_____ ׳ <יז < b

איס ״#ראשאנים״־ל״כעי דער

 באד״ט ̂װאט — ארבײטסיאיזע. די וועגען װארט א װידער — װערען.
................... קאםךניסםען: די טון לאזונג דער

קורינסקי. פילי• םון
D — !ױגיאן-קאנםראל ip איצט איז 

לי־ נאנצער דער אויף סאםםם־נעשרײ לער
.1ארנ«ניז«ציאנם״ק»ם»יי דעם םון ניע
 אײנ*ופיחרען איזוט שםרעבט ױניאן די

 אינ־ דער איז ארדנונג אױםוווהאלטען און
אײנ• דער איז אינדוסטריע די דוסםריע.

 ארבייטער די װעלכען 1םי קװאל, צינער
 בא־ די האם דערפאר חױנח. זײער ציהען

 ארויס״ שעפער די ןורנאניזירען צו װענוגנ
 די צװישען עגםוזיאזם נרוים נערוםעז

 נ*ר האבען ארבײםער די מיסנלירער.
 און װארט, ױניאנ׳ם דער אויןי נעװאדם

 אײניעםי- נעלזנענחייםען פארמידענע ביי
 אוי־ די םאר׳פטעהער זײערע נענעכען םינ

 נוי־ זיד װעט עם װאס מאן, צו טאריטעט
ציל. דעם דערנרײכען צו כדי םינעז,
 זיך האבען דרעםםאכער און קיל*ו<ד די
 דער 1אי אר״ננעװןורםען ענםוזיאזם םיט

 נױטווענדיגקייט די װײסען זײ ארגײם.
 דעם םיהיען ארבײטער, די זײ, דערםון.

 אין רעםאראליזאציע דער םון װעהםאנ
אײנער, יעדער וױ טעהר אינדוםםריע דער
 א םאר טויט צום זיר מוםשען זײער וױיל

 יאהר <אר ׳צועהנע » טוין נרויט עטיהעל
 בײ םאכען צו לעבען « נורל זייער 1או

ײ האם ארבײט דער  םארזוגקען װי אזוי ו
 זײ אוינ אז םיהלען, זײ :גאנט דער אין

 אלײז, זיר םאר טאן עיעס ניט וועיען
 אט װערעז. סאתיכםעט ■טום זיי װעיען

ײ םרײבט דאכ  דער אט קאםוי. צום ז
 קען יעננער m באוואוםםזײז, ערװאכםער

 אזוי זיר זיי םאכט אננעהן, ציט אזוי
 האטיטעם די׳ אין נעהן און איינצרעטעלעז

׳שעןעך. נים־ױניאן די א-ונםערצונעהטען
 ארגאניזאצ־אנס־קאמייין דעד זינט

 באזונ• א זיר האט אנעהױבען, זיך ה»ט
 דער אין אננעםאגנעז טעטינקייט דערע

 אין נײםם אױםלעבענדער דער ױניאן.
 םיהלען זיר לאזט ארנאניזאציע אונזער

 eyn עם טריט. און ׳צריט יעדען אויוי
 נייעם א ארויםנערוםען םעםבערס די כיי

 אבער איז עם אינטערעם. נייעם א חשה,
 איכערצוםרייבען ניט אויםגאבע אינזער

 איינ• דעם נעגען און אױסטואוננען רי
 װאונדער. אויםנץטאן ווערעז עם אז דרוה,

 איצ־ די װי *ייטען, אזעלכע זײנעז נעײים
 װאונדערליכע םאר גינםטיג ניט םינע,

 אויןי געװינם יעדער און אייםמואונגען,
 פון איו ארנאניזאציאנם־נעבים רעם

 דער »ז װײסעז, םיר װיכטיגקייט. נרוים
 אויפגע• האט איגאגיזאציאנס־קאםפײן

נרוי־ » װאם רערמיט, זאך נרויםע א םאן
 סארפארײעאז־׳פעפער און ספעב־ צאל םע

טײ< א איז נעװארען, ױניאניזירט זיינען
 אתא• דער םארניכטעט. װערט זײ סיז

אזעל• אויר ענטםיטינט גיזאצ־אנס־ררייײ
 גרינ• צו בדעה נעחאט האבען װעלכע כע,
סארםאריישאז־עעןער. דען

 די איז אז זאנען, אבער װייעז מיר
 אויםנע־ מעוזר טוז װאכען פאר קוםענדע

 נע־ אויפגעטאן איז עם ײי װערעז, טאז
 דענקען קאנױטעם, די איצט. כיז ײאיעז

 יע־ אין וחנרען פארנחןסערט םוזען םיר,
 ארנאניזאציאנם־ארבײט װאו אר̂נ דעז

 ארונ־ די פון צאל די איז נעםאז. װערט
 איו זיי אנװאחל שעפער, טערנענוםענע

 םח צוםרידענשטעיענד, נעוועז איצט כיז
 אוכד וואכץן «»ר קוםענחנ די אין אבער

 םע־ דעד ווערען. םארגרעםקרט כאדינגם
 אײנציגע די איז איצם סורץ. איז יאו

 ניט קענמז םיר ארנאניזירמז. צו ציים
irom כלײבען צו אפארדען r אײו אויא 

 נעצןאכם םוו עם ארביים. דער םיט ארט
 ארנאניזאציאנם־ דער פראגרעס. 1װערע

 גע־ גרעםערע אלץ 1ברענ<ע םוז קאםפײן
 וואס• א ארוםנעחםען טוז ער װינסען.

 מםאז Dip »1 טעריטאריע. נחןםערע
 םארלא״ גים זיך וחניען םיר װען יוערעו,

 די װען :םענעעז איינצעלנע אוייי זעז
 דער איז איינעם יעדען 1םי טענדענץ

 עםיצען לאזען צו זײז ניט ײעט ייניאז
אתו. פאר ארכײט די טאז אנדער׳ש
 אינםייראציע \מרען נענעבעז טוז עם

 ארביים, די טועז וועלכע טענשען, די צו
j די ארונטערנעהנמן נעהעז וועלכע r- 

v די צו װי אזוי פונפט ®עי, v3 vo,\ ומ<־ 
 אין אםט נחזםעתן א פארנעהםען כע

 *ר־ די אז דענמז, םיר אוז >ז•ניײ ליי
 tv אטוז, איז ןם נאבעלע. א איד בײט

 חרד מײאחנן םארבילינט איז ארבײט די
 ווןלען טיר אורזאכען. םא־מידענע

 י אין אנער דעם. ווענעו ריידעז אמאל .
 םיר װילען אויבערפצעכליך, קורצע!,

 וויכ־ די איז ארבײט די אז זאנעז, איצט
 חןד אין וגיכטיגסגמ םאםע די טינסטע,

 טוען ומלמ םענאאנן, די און ױניאז•
d םוזזנן ארבײט, די t o t i אויפ׳ן ווערז 

tw* םוז עם נראד. העכםטעז vom g
 פיל אזוי גיט איו אדגײט די *ז װערעז,
ױ נ׳פסױת׳דמ, ■ראםט, חנג־ איינינע ו

m, זי װארים ogn ײ ר ■ גא• « זי

די גענראכען״. איז ױדאן ,

V ,W נעי״! W( אױספ־ר,דו;נ. אידעאלע
גע• װעט איגסייראציע :ױט־:ע די װען

 װעיען םעםנערס, די צו װערען נענען
n זיך rM־vuחונדע־םעד און ׳־ 
 *ד״ דעד jg טענ קימוןנדע די איז סען

דעזדטא״ די און נאניזאציאנס״סאםיטע,
נאדייטענדערע. זיין זינעד ייעלעז 1טע
 א:נא■ אין װערען גענומן מיז עם

 און קיר׳ז; איז צייט די ײייר טראכט,
 דעד־ סך g טוז *״ם ?ודצעד דער אין

װע־ען. גרייגט
• • •

 ומנען ליינעל, ״*.־אסאגיס״ דער
 נעשריבען.:ע״ םיל *זוי איז עס װעלכען
in g it ״נע• אונזעד םון קאלוםנס די אין 

 װעדט *ײט, לעצםע די רעכטינה״ט״
 אלם א״נצעלנע פון פאי׳צטאגען ר1אפ-

g די 1נע;ע סאמפם״פיטעל ניט־נעגױעד 
 רעװא־ נענוג ניט אפשר נאלעבאט־ם.

 ׳שםודעמדינ גענוג דט אפשד לוציאנעד,
 געוױט כאראקטער. אין דראהענד און

jyjg :יט מ־ר קענען i, ״■רא־ דער אז 
 ״רעװאלו־ א עפעס איז לייבעל סאניס״

טא־ די פון א־־־םםרעטוננ ציאנערע״
 נעגען קאספם־װאפע •צטארקע א םעז,
 ••שדה׳• א נאר טgה עם כאלעבאם. דעם

 ־ijm־D;tng? אזעלכע ;^א-ט.יא דינען
,jg’Ypg ״ד־רעקםע װי םער,  *gjgpv״ '

״סא• “,אבםםרוסםיזם טע־א־", טי׳שעד
׳שארפע־ זיכער ױינען — “נעקאני נאט

 ה״נט ניז אײניגע דענזען םיטלען, רע
 ^*םרעבונננעז די אױסצופיהרען. נ,gט צו

 •דאיעטא־ די םון :׳אדעדיגגען די און
 אין האנדלען םיד װי אזוי נאד ריער.

 און סpוgיp םיט ״נעיעכם־נקײט״ דער
 װאו אינדוםםריע, »| טיט און דרעפעס

 פאר־ i»Dgn נלייך םחען ארבײטעד די
 ,אין אינחסםריע, אן מיט ;נעםערוננעז

 ■*g כאאס דעם זעחן פוז םען וועלכער
 ״סאציאיען g טיט נים איז צו׳שאפען

ר  װענען דעריבער םיר ריידען ,“טע̂ד
 פאר נום זיינעז װעלכע ?אםפס־ט־טלען,

דרעסםאמר. איז סיאוק־
 דע;?ען ל״בעי, “״פראסאנים דער

 ̂־,באקװעם נאנץ g איז דעדיבעד, םיר
 און *ptgpp די םאר ?אמפם־מ־טעל

 לייבעל "D'tgog״•׳־ דער דרעםםאבער.
 געזונד־ די רgB ?אמפם־םיטעל א איז

 םארזיכערתסם־באדיננוננעז אדן חייטם־
 םאר־ צו םיטעל v און ׳שעפער די אין

 פון אינטערעםען די נעגען זיך טײדינען
 װען און רם.gטpg:טרgp ניט־ױניאן די

 דרעם־?^םר*?טאר און -pigpp יעדער
 די דורך ^gflgt נעצװאונגען לטgװ

 ;לײבעי g ארויפצונעהען ארנײטער
 װאיט nttp t«p ?אנםוםער, |”P ווען

 א tng גארםענטם t״p נים.נע?ויםט
 דער אײננע׳פפארט עם לטgװ לײבעל,

 אר־ און נעלם ענערניע, םאסען ױניאן
 ״■ראםאנים״ .דער נאניזאצ־אנם־ארבײט.

 ■נעהיםg ריכםינ װעט ער װען לײבעל,
 געװא־ אויםנעדדי?ט איז עם װי װערן,

 אין ריעגgדיטp אן אין אײנמאל רען
 זיכער ער ומט ,”״נערענטינ?ײט דער
 ױ־ םארםעלען g אין »נטװי?לען זיך

 ipnge^gp וועט ער און ניאן־ל״בעל
g עטיננ־אדבײט. סך?'!

 ?אנםער־ א םײנונג vtv איז זיכער
 אזא אץ gn אם׳*־ איז oy װאםיװע.

pjtrty; אונזערע .םיט האםפר^ס א 
 IPP ?אםםם־םיטעל gtg דורך נענער.

f o\ בור• אלנעםײנע די «טא?יחנן ניט 
 אויפדע?עז און ומלט חןר פוז זטואזיע

 נאנ־ דער ם»ר •שעדליכ?ײם נאנצע איהר
ן טוז איך װעלם. צער  וטתודח םודח זי
 ״רעװאלו־ םעהלט נעדאנ? דעם tg זײן,

 קאטפס דעם אין און ענערגיןל ציאנערע
T נעםינט םיםעל t סראםם גענוג ניט 

 ?אםוי .אנם׳פײדענעם דעם טאכען צו
 נייער דןר און *לםער דעד צװישען
וועלם״.

 די געזוען ױיכןן ראט tg םעגייך,
 און סע■ ׳פוױנרעל אזעלכע פאר םאטױוען
 דער װי רעװאלוציאנערען*, .אםת׳ע

MngD'ogp ,•דערםאר און נארוכאוױכד 
 ?אטיםאר־ איבעוינע די םים ער האט
 דעם פון סאכען » 5וז א נעזוכט יאך

 gptt■ <ײבעי, ,■ראסאנים״ םון נעושנס
ײ וױ o פון oamnn >n g האבען ז n 

 דאם, אינשוחנגם־פאנד. ארבײםםלאזעז
ה פאחפםעהט  זיך Dgn חמי׳פ .t« וזי זי

 ןדיטאריעל, |g אין אויםנע׳פפראכען
vpvd v תלאם־קאלאכארײמאד. םיט, 

םיז םיר וױ אווי סור  חנר tg אב«ר, וויי
 g םארט אח ליימ< ,•ראסאגיס״

ח יוגיאז, חנר פאר ?אםפס־־סיטעל  אויב י
op נים איז p״i מז ריחאיתר  תם 1אי ט

מן רןוואלוציאנערע? ם יי  ווארט, «נ׳
 דיחמטע נװאידימ אבער dp נחמנם

fPW יpדpם ארב«ים?ר ז  םרייה יונ׳
gn־n  v o  tPtgo ,ארבײ«נר t tg״

■yj 1פ*ונוענע ?ײן Ifiytga ניט יײלאז
y און <״|g זיד גען i iptytאון )דאן1י ,־ 

|p t« ,\vm טנטומ זאהן  גארמענט ״
ir ניס זאל .y n  iyrg?yto'ng די פון 

o הענט p  mg ײנעל, ,•ראסאנ׳ס״?
״ אום iP ז g t א גענעז o ^ n vm 'iii.
r?׳ “*•ראס»יס חנד *ז t  »gt rya1 

 ױגיאן״ |V״y5־gc 0 אין פאדװאנדל^
p״ya^ דאס און oyn ר¥3וי lyttyna 

r ײטער3אר רי פ«ר גוצונן נװארדיגע j 
p רyד ^ p* דרעס״אינדוסטרי^ און

• • «
v T’ v tv’ v̂ v -פד״ה״טס״סענש 

y ליכע w o o yn, ױ:ט און -py o:v^v 
ײ tyavn דסטיחנה iv; ו f i ocoypy 

טדנײ״ n סון רעכט און פרײחײט דyד
yv די טער. jv i דעך פון טעטיגקײט 

io.״ynva t v w n;;^ הvגעצילט ט 
 ™נ״טס״שטוד ?ורצעדע אויסצומגםפק

nv פאר טרנײסצד. די פטד חנז i רyכט 
#צ״ט םרײע #םת;ח רyד פון

ו:ל'נ•1מ די רבײטערv רעס גים װאס
 סיט דך טמוױרען און רוהעז צו ?ײט
״ז  צו צײט tyBvn. צו און *טםיליע ז
״ז  דד מענש, o?v דך פיחתן צו און ז

t̂ N5,Tio:v בyסyגײסטיג און םידש ר#
y רvם — i□ הvטרײד״ױגי^ די ט -ya 

T איהר ױנס קעםסט ^ D ’Tpy.
3’T אין נטװצגונג טרײד״ױגיאן די 

tm p y j צו vtv ,סדרגח tv זי rvt 
8 tv  tycoypo'ivשטוגדי:ע- •-o r n n 

 y: ?רכגות אוסצעחליגע ױ oifn ט*ג,
 ט*ל.§'vp םון טעח חגם אויף כטvבר

l y r ’ T'D ly o ’ iv גװvד  סybטוד און י
y o או| y i Pv® y?’Bשvמvוואס ̂ט 

 ב^וצט האט סvיpטים״vכyלvב רyד
 טרײד״יױ חגר םון םיטגליחגר רי געבז

2\*' tV3vn ויי y::vשטyלט
t  ty3ym :v tyBvtv^® v w n i ) iל'̂v 

w ניט כדי תירוצים, w m w ױ חגר  י
p o n  tv'Jירצyרyדי ™:ײטס־ט^. ז 

ftm tn u a ־ ^®tycvtv פור־םײ״ סרעגעז 
ty:n ב דיvלyבvמיט םים V■^ o y i־ 

I■ די tv תירױו, ?ריטישעז Dl i r W 
yנ v מון זײנען םען Tריגyרyן pיv̂ס
ײ tv און  אויס־ צײם 11&רײ די וחנלען ז

 -ynv yoTV’D און yכטyלr םטר גוצע?
yp?# ל״?ײז ױי  ײT טyװ גגונגyגשטרv ו

 yDשטו רער צו‘ אױםהויב^ tyjyp גיט
v טון ? v m  ynyoya. דירpyטpv y- 

tV'v די דורך טרכײטמר די ®ח c w w 
npvvיv די טװןנקגקםאכט טvה 'n  y״ 

^ איז oy און געמנקעז, טישע ב  אי
tv ,tn* צײגט v w װײ• *רבײטער די

 רyײT םיט tv® צו ovn שױז םעז
ױ טעהרעד, סיל צײט, רyפרײ  װײם ov ו
 ״vפיטvp רyד •וסם״אודיווסטני?, חור

בורזשוי. דער ליסט,
 צטyרלvם װאנס ^נײט׳ור, יעדער

 רבײטv ,tv^i' חגר םון תוױנסען די
 jnvo די םארםל*?ט ^v®nr און שנת
 ־yג טvה לבסטyT רy רyלכyװ רy»ונט

איײ t''T שפאט צו ס*כט רy ?עםםט.
;oy:y .איך yם רvרגיכטyט HVT v

t רy סvװ v ^ v i  ovn t'^v, און 
't״p tv דערםיט, צײגט k ivt  t בײ 
^ג ניט איחם מי

vtv פון לײכ^יניג?ײט yo v^ :
iv םןאיחנכטיגען, צו את  tv איT לײכם־ 

t סvװ ז״yכvT ‘y*v אויוי דניג y t iv i 
y r ר.yטײ און ליב זיח אים v  ovניט רשט 

>tynya :3V םון ?*םוי חןר nyT:TV ױ  י
DyT o מוור גיאז v i^ םרײ םוןyצײט. ר

TT ty2vn d̂י םון װאונחנן די vp ov:v 
Tיכyר w ניט p” mvo^ זאלעז v i־ 

nyan ם דיvרברyכyםון נס y :''P□ ניט 
ty«v:vn י םיז ניט זייט וחןרעזיv iv 
tyov^pp, װ םוןyלכtyaj'T •n v i tyo y 

ip- 1 לױyבvד ,v״ רyד ovn ליד, סvד
M)^vo מארטירער, און פאעם tv^tt 
 TT 1 \ז*ט רy װאו. בעזרננען, טvה הילל,

ty3vnary3cnv :
n דײן פון בלוט םיט v n ביסטו •

o< שויז v n y r v  « v, 
vo םvרברyנ דעם נענעז ניט ךyדvנp

ױנ״יאן. דיין םון
v םאר םלײש ((*לסט\ i'\w .  V

pya ,געהאט
®V װי םליכט דיין טו .tvo v 

 םויסט םyד רvנ בענ?סט דו אויב
tfyn o ב*ס, דײן םון n/

tV'3i' טראכט, ניט אײגהיימ םון
ס*ר*בט.

p ח¥סט ת אויב p אין ם^לנג
ro רyינדיגT חגר ŷTi 

די ס*ל: און ב*ס צום שםײכעל
םאכט.״״ yרyםינסט

 אין ױני^־מאן חור tv זŷגלויב סיר
v«^ חגר :v ry n yo^ בא־ נעגוב איז 

 מאר־ om הזyגvב צו נים װאוסמזיגינ
v בחנמז m\ און ?יר v m\ דyר 'tV 'Ji. 

Doy3 !n זײט יתיומ־לײם, ya n אין 
v\ דג רyאײ ^vp ny^v אבט m\
!טײצ רyםפםypyגoאוי דאר • • «

 עטענדינקר דער ארבײםםלאזינ?ײט,
וועלכער סם, חנר *ו׳יסטגר, סאציאלאר

g yvoy* iM • איו איו לאצי jra^yii די 
m*״ m ו י ' Jptyt• י y t !»J*!fl •■m

yneMM 1• fflg I r im- •רייג•
yo-w ry j( א*ן o y i ן »י  *יטס•3אי »

Pi'tg?, • r»׳ oy*agi» די ״  ■ r  l• ;  ״
ytyi i y r»,«#«^ 1 אױוי vs -ya-yn 

o uytt־n n n  u ׳yuyiP־, in  ,typip
מו א ייייי• <י » »י לי מ ױ ׳**גד, »  ו
ליגיר,1 • ,ײייי * y«iy»gp ייי y ir 'i iJ,
 פיידם אזינ?ייט,,0ײס3אר די אט —

ya'tאייס ג׳ט ,־ lyta iv ,ײמרכעד טיייד 
י ׳  yt* יעלנ«■1 און nyttmpgp »י« י

» egga אי| ז*ו ■ינט ( i טױ• 3צולי 
lypgn יונט*ורל*י iv, ט¥3א* אין » ױ " 

ו י ה יעי ײ ײ ײ *yuyt אונזע־ע Dgn ״
»yay איו ט׳וויפס i y i !••ױנ tyagn 

ט.aר*3y»רייננ
ynyt ov| 1ט-ם;ל טעט־נע ארוס 

iyT .0{• טאר דאס און לײדינ •v i 
p - iry rײנyאין ר g r> פאר• גיט טאר 
g lyoyt| וחזלנזן מ־ט *רנײט¥ר, די 

g אין אינאיינעס חאט ץר r• ׳ijnng 
i; םרת ױחו 3ל ייט.3רgyנ ל«:נ r e,
, ogn נאר r g n  g 1פארני אלײן א׳ז 

ttnjntg o n  pyo rngc |yp ,onyo.
«an רyײ ר  ny tg איז, ז vrovפיו גו

 צרות די ער30 רy Dgn נראד, «רבײס
oagovta *יטסלאזיג?ײט3ד0 סיז in —
*go אדפײםסלאזע די Dgn ,vaלyז די

י דורך איצט־ כען - די פון צרח ו » 
aײטפלytg אײ איזyצו׳ח. איינענע ר

tg ,Tyan iy טיר r n װי ניט זײט איהר 
זיר, נאד ט3(י nya?yn ,vtn יענער

”| M נןר אויסען איז t:  ניצען, Dv;y״
g^ ױ  זיך רעדט ומלפער נ<ה יענער ו

 װײמרס די אלייז דדעחט ער tg איין,
 tg זיכער, זיינען סיר נעז.yל זײז פון

tg ,y אז onyoengo איהר 'vgt'tgng 
o איהר g i onyorngD ״אחדות״, װארט 
onyom איהר gt דאס o ign ״נענענ־ 

t»׳o׳y j ,איחר הילף״ o ryo ingo דאם 
 ב־ידער־ ענעד30ערל פון װארט נרױסע

 tyoyrgo ניס רy3ריyד <gt לינסײם.•
או לעצטע איז ogn »יל,0 דער װערען  װ

oagovt גyװgרyערעכ־ אונזער אין ז;, 
go g ogn ,“o ” p ro׳gt pe> ניס 

g אין לײדינ שטקהן r  g,■ ארניי- און 
אװער־ t״p ■רבײטען נ־ט זאלען םער
 נעהען ■נדערע Dgn צייס, א איז םייס
 אין סוז ארנײםזןר יעח»• לײדינ• ■רום
o האנען -זינען n ,רבײםסיאזעז■ ogn 
T ײי optig גאס, אין ■רום נעהם t 
 םיט׳ן ■■רבונדען t*g אײנס װייל אלײן,

 ,1•<י נים! דאס ■■רנעסט צװייטען.
ט; דאם ■■רגעפט גלייכ־ ניט זייט ני

1ז*יד דער צו נילטינ • « •
?^ןוניסטען, די םון ונגTvי רyד אז

^' די ר$וס 'T'V tv נyברvכyאח ז V 
:v און ליגען y םון iy״ r 'o y :  yiy''T 

 דעם םון pyT צו געגוג ׳ T'v טרי?ס,
 האכםאן טעגעתשער dvit סטײטסעגט,

r םון טיטינג v אויוי ;עמאכט טvה n. 
איי״ ןyדyי שטTנדyלvםש iy ארד.vנ
 חגד איז םפלײ:טvp v מאכם װאס ,ovנ

o צו ױני^, iy ii iv  tv ,tyt1irvn נים 
jn:yov» אויוי yT□ ריכטיגyאון אוםן ז 

p םון פיטyנyב צום נים y ^ y o  oy i 
 ב*ר^טי:ט^ v T'v ov רvג אויכ

vp.די ם*לײגט tv^ r ?א^איצםשס^־ 
 זyסyרyאינט די םאדטײדיגען צו געגדכ

tyo די pyרבײטv די םון ''ii o iy^ yo 
t םר^ט ר*ס. t: װyרrשy מאכט
 אח ױניאן די tv גאס, איזץ?לאנג חןם

̂אכעז  אנדעחן, ?ײן ניט רyיכT V געכ
v די נ>ר r t 'W 'o ,חברה ty>'T\ V2>w 

tyn'yvv אויפם דיyרpזvפpדי םון ײט n v 
^ tv חגם םון pyiiv בײטנר ־ pvc די 

t v w װyאויםגעבויט, רט tv* די ^  ױני
 חברח די .tyny* זyלvרםvנ v צו ?וםט

t םvה זvיגםT רyברוד װי א̂י t אױס־ 
 םיטיננ tצטעyל חגם אוי\י ןyכvשפרyג

ט. די םון ^ײ ש ט tyj''T oy״ ש»־
vDרהvז^ט ̂ז py ^װאס ש^נג t n 

 שם»- ױי רyבv ׳vyp די אפ די האחט
 .TT דלצט זין די וופונען T'3 ׳ניט כען
 זyגypנםv וחנר ,,T ?ומט ov אויב און

 ױ' ?ענעז יון־אונטערגאנג, חגם פארyב
גיםט. ny"T אריעילאזעז איהם אין נאך

o םון ?אפ רyד n םון שיאננ ny i 
 ^רםירט, ױניאן די האט yלכyװ חברה,
v nvרוגטyרגyהאpאב ̂טyםוטשען ױי ר 

t t און נאך V2*n) אין t t נ נאך^  נ
 OWDVD, די אין ארײנצול^עז גיפט

^ ״t tyoip yלכyװ ? ט  םאר־ אין אנ
yp^ אײחגר T,' ,פגר׳ז t,  װי ״

'nyiy ,נאד שיאנג yטאן שאדעז טװאס 
־ חגר און ױניאן. חגר ^t'v  tyװאס ״ 
Tŷ די 'TT די אײגרײחנן ^ ב ם ע  tv מ
 חןר רyאב ניטא.*״ T'v ױניאן ײז?

 װא־yג געמאכט T'k װאם טשאל^־^
tv ,tyT חןר pםון אםפלײנט 'ttny 
py3Dyo ױניאך?אנדישא:ם װאו -yn 

o* ניט רעז 'n v : i, װyװע־ אטענחגט ט 
^ juy: T'V רטyװ און ׳רען y * ^ v 
̂ארשטעהן צו  tv ,onynoyo די םאר נ

W דאס 'o  v T'v ד םון כונהyחברה ר 
t רטyה רײדען. צו אמי t צו t,, גיט 
 הטyג ער שטארבט, שלאנג רyד צו!

t צטyT tiT די אויס! t םאד T',. אבyר 
ny''T גיםט T'v םם. נאך ypזיך רט 

ײ פון ^T וױים װי ,pyviv ו yo• ס׳איז 
Pn :'Ty: T''oya v און p p •אנשםענדי 

nya אין דארזי מענש v w 'i אםות ד׳ 
הן.yשט גיט
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פון נאדינס אױס חערפ נאארד דזמזינט
האםפײו ארמניזמיאנס עדפאמרײנקו

װ עסז. דזש. פערטעריעהרליכער טער6  מיסיננ מ
- אונײס אױפנױאוננם פארהאנולען װעט

)1 זייפ ןון (׳■י״וס
p i, געװא״ אונטערגענוטען איז װאס 
 און װאמח, עטיליכע רעצשע די זיגט רען
 אינ־ טיט Me ;עװען איז באריכט דער

 טעטיג־ מיט םול *רב״ט, טעגסױוער
 עוםאיג־ ךעזױטאטען, םיט םול קייט,
 אדנאגיזא• דעם פין רעזױטאטעז וײכע

ציאגס־דרײװ♦
געזאגט, האכטאן האט זאכען, דריי

 די# און איצט, ציי הויבט אונזער איז
 און ראזונג דער זיין דארםען זאכען דרײ
 םיטניידער, אונזערע פון טהאט דער

 אין אריעטדאכטעז זיך דארפען װעלכע
 אפהי״ דאס — ל*נע א״געגער זײער

 וױידזשעס ?*נדישאנס, ױניאן פון טען
 אפדױטען דאש ;רעדזשיסטריישאן און
 ארײג* דאש און שבת, אדבײטען גים םון

i יעדען איז נעםען n r ארבײט^אזע 
ארבײטער.

 עד האט צײט, יעצטער דער אין
 ארבײט גוטע געטאן װערט באריכטעט,

 די װאו יארה, גױ פון טײיען *לע אין
 געפינען שעפער סחעב *גגעפראדיעטע

 איז ברוקייו בענסאגהױרםט, אין זיך.
 צו נעטאן אננעפאנגען האט בראנזװיי

 ארגאגױזאציאנס־ארבייט, גוטע װערעז
 דאוך פון הא־־ץ איז װי אזױ •וגקט
 ארדער דעם פון רעזולטאט אלס טאון.

 אינ־ טשערסאן אוספארטײאישען םון
 או:־ :עהײסעז האט װעיכער גערסאל,

 דזשאבערם, די םון ביכער די טערזוכען
 קאםי־ װעלכע צוליב שע*עד, די װעלען

 די זיך אפרױפען געדארפט האבען טעס
 אויסגעםינען און אונטערזוכעז צו םיס
ײ װאו  שװע־ אהן איצם װעלען זיינעז, ז

 םען װערען. פארעםענטליכט ריגחײטען
 זיי און אדרעסען זײערע װיסען וועט

 די ױניאן. דער *יז יןוטען םוזען װעלען
 װע־ ױניאגיזירט םוזעז װעלען מעפער

 עקזיםטײ װעיען װעלען זיי אויב רעז,
ײ װעלען זאנסט רען,  וחד םארגיכטעט ז
 געדו־ גילײך זיינען דזשאבערם די רען.
 םאראנטװארטייכקײט. צו געװארעז םען
ײ ן װעלען ז י  אױס־ קעגען :יט םעוזר ז

 פעיט׳/ ״נוד םון צוזאנ א דורך דרעהען
ײ אר1  טהא- צײנעז םוזען אונז װעילען ז

ײ האט ױניאן די טען.  אז באװיזעז, ז
ײ  פאראגט* א מיט טאן צו האבען ז

ײ און סערפער^אפט װארט^כע  װעיען ז
 װי באציהען איהר צו דאדפען איצט זיך
 סערפע^אפט. םאראנטװארטיליכע ־א צו

ע קײנע  דזשאבערס די םון תירוצים פו̂י
 ארויס־ מאנוםעקטשורער אינסײד אדער

 ?*עפער סקעב די אין ארבײט צוגעבעז
 מעהר.-עם װערען אגגענוטעז גיט וועט
ײז װעט אהער. אדער אוזין, אדער ז

איבערגענע־ איז םיטינג דעם אױזי
 םון באריכט ׳פעהנער א נעװארען בען

 וױיס־פרעזידענם ער׳פטעז םון ̂פיקאגא
ן׳ניגםא או  דעם געהערט האט עס װער .

 דא־ ערשט האט באריכם מיגדליכען
 ביילד די זעהז זיך םאר געקענט מאלסט

ױ  ־שי אין זיינען קאםוניסטעז די אזוי ו
 װאס דאס •געװארען. געשלאגען קאנא

עריבען איז  צײטונ־ די אין געװאו״עז נ̂ע
 קאםוניס־ די םון דורכםאי װעגען גען,
 נויל װי כמעט איז שיסאגא, אין מען

 אויסגעה^רט איז װאס דעם אנטקעגען
םינדליך. געװ^רען

 אין שטריך אינטערעסאנטעד אז
 קא־' די וױ ׳געװען איז באריכט נינםא׳ס

 שיקאגא, אין אדױטאנטען םוגיםטישע
 ױניאז, דער אין געוועז זײגעז װע^כע
 בא- זיך זאי םען אז געםאדערט, האבען

 םיר ״וזאבען םאסען. די םים געגענעז
 מיר םאסען. די םיט באגעגענט זיך

 זײגען םאס־םיטיגגעז, געהאט האבעז
 יע־ בײ און סיםגלידעד, 1400 מגקוטען

 םויל נעװען איז מיטינג לאקאגען דען
ײ מיט און םעםבערם, מיט האי דער  ז

 פראבלעמען, די דיסקוטירט םיר האבען
אנחנרע. סײ\ םיט גיט און

#שטו״ך איגטערמםאנטער אן נאך״
 װאס איז באםער^ען, צו װערט איז װאס

ײ  גע״ זײגען מיר אז געזאגט, האבען ז
 האבען *זײ זײ. מיט שיאנען זיך תוסען

̂עםאיל, װי גערוםען, אוגז  גענגסטערם, אי
 וועיכע זיגםאן, םון יאגראם־העלדען און

 שיוא־ צו זיי שיקאנא קײן נעקוםן דינען
ײ סיר האבמן סחי, צום גען.  באװיזען, ז
 סענםראל םון םעםבערס די ווען אז

 םאראינ־ גצווען זײנען ױגיאן אײבאר
 עס װאס הערען הוםצן צו טערעםירמ

 אגגע״ ־זיר האבען און אוגו בײ זיך סוט
 עש און צאה?, גרויםער א אין זאםעיט

 קאםוניסםימע די אויסגעװיזען זיר חאם
 םיםגיידער ױגיאן די אז •דױםאנטען,

 גע- םיד >ײ האבען ב«מ»יען, זיי געחעז
 נעזחוזענער דזנר אימגרחויים בעםעז,

 האט <לעװין, םענעדזשער קאםוניסטישער
V I יז,5*• רהםים: געבעסען םיר בײ

 וועט סען אז םורא האב איך #נעםא
b« אונו פיהד שלאנען. אונז 'n פון 

 װאם נעגנסםערס, די םיר, און רטגען״.
Uto אז געמאכט ,חאבען יאונז רומט 

אי «נו האר א אגרירען גים ז

,nm Vi

 צו געםאכט איןיין בעטען, רחמים זייער
 שפאט׳/ צו און שאגד
שטריך. איגטערעסאנטער אן נאך און

 האט ױניאן םעדערײטעד סענטראר די
 דער מיט צוזאםעגגעװאיזסען אזוי זיך

ײ װי אזױ אינטערנעשאגעי,  װאלטען ז
ײ יוגיאז. אײז געװען  םאדשטעהע[ ז

 שטע־ א געגומען חאבען און האםןי דעם•
 חנדת, מאמוניסטישע די גענען <ו:ג

 עםעס .זע<בסט. םיר װי אזוי פוגסט
 זײער געװען טאקע װארט עס װי אזוי

 איבערגעבעג־ רי און געשעפט. אײ:ען
 גארניט איז טעםבערס די שוץ הײט

ײ בײ איז עס אפצושאצען.  קײן ניט ז
 קאר־פעיר אױןי אפיױו געילט. םיז פראגע
ײ װען אםיט גיט, קײגער פרעגט  ז

ײ װײט. םײלען געהן דארםען  קענען ז
 אין אזײגער םיער ביז נאכט א אפםיטען

 צו געהן מארגעז אױף און דער־םריה
 אנדערען דעם אויןי און ארבײט, דער

 ליבע זע<בער דעױ םיט חומען אװענט
 אן צו אםאי: נאן איבערגעבענהײט און

יכער ארבײט. עהג̂י
 זאגם באפעיצ, האורט דעם םון און

ײ זײגעז געהערט, האבען םיר װי ער,  ז
 זאילען און םיס. און העגט געבונדעז

ײ  — איהם ברעכעז צו טרײען כאטש ז
ײ האבען דאש נאי ײ םורא. ז  זייגען ז

ײ פײגלינגע.  דזשײל. םאר םורא האבען ז
ך פ»סט דאש ^י ר  ״רעװא־ םאר ניט ײי

 דען האט װער אבער ילוציאנערעך״.
ײ אז געזאגט, V זײגען ז dv ײ  זײנען ז

 געזינדעיל, םקעבישע א װי מעהד ניט
ײ האבען געזינדעיל סהעבישע א װי און  ז

 און שיקאגא אין ס<אם דעם געקדאגען
 נע־ אפגעװישט און םארגיכטעט זײנעז

ארט. םון דארםען װארעז ילאנד̂־
 םיט אנגעגאנגען נינפא איז אזוי און

 איז אדום און ארום און באריכט, זײן
 אײנדרוהס־ און שעהן געװען םיטינג דער
 האפגונג און םוט געגעבען האט און פול
 איז װאס ״גאסט און דעילענאט יעדעז צו

 באארד דזשאינט בײם געװעז אנװעזענד
םיטינג.

)1 זײש סון («לוס
 דער איגדושטךיע. דרעש און הלאוק

 אינ־ גאגצער דער םון גאגג סאםריזנער
 ארבײטער אונזערע װעלכער אין דיסטרי,

 םון משך אין האט באשעםטיגט, זײנען
 זיר םוז ארויםנערופען יאהרען לעצטע די

 צו אום און דורכטאכונגען, נײע זעלבסט
 אינדוסטריע, דער ברענגען לעבען

 אײנ־ און כאאש דעם צושאפען6א אום
 די װעלכעד דורך סיסטעם, א םיהרען
 װידעי זא^ען דרעסםאכער און קלאוק
 םױ ױניאן, זײער דורך געניסען קענעז

 װעי־ פ^עגעי, װעדעז אוישגעארבײט זעז
 בא־ פיעי! זעהר געשאדערט האבען כע

^ט טראכטונגען.  האט זיגטאן םרעזי
 דעם װענען :אכגעדענהט פיעי זעהד

 און באטראנטוגגען די אט און איעם,
 דעם פאר םאריײגען ער װעט פלענער

 דיס־ צר באא^ד עהזעקוטױו דזשענעדאל
 פיע־ די װעיען װארשײנליך קוטייען.

װעדען. אגגענופען נעד
 װידער״ אדבײט, ?אנסטדוקטיװע ־יא,

 װעט דאש — אױפנױאונ:ס*אדנײט
 דזשענעדאי בײם פיןאץ דעם םארגעםען

באארד. עתזעקוטיװ
 אויך שוין טלהא אינטערנעשאנ^ די
ײ קען זי װאו םדרגה, דער בײ איצט  װ

 צו־ דעם װעגען טאן טראכט א דער
 אלע אין אינדוסטדי דער םון שטאגד
 םיטיננ דעש אויף און ׳יאנד פון טיילען

 ורנ־ באאדד עקזעקוטיװ דזשענעראיו םון
 פראגען װעךען אויפגענוכמז איצט לען
 ארנײטעי ךי ארגאגיזירען צו אזוי װי
 אין איניושטרי דרעס און קלאוס פון

אי װאו שטעדטצי, און *עטאדט יעדער : 
 אינדושטד• “דע אין זייגען ארבי־םע*־

 איגא־ פון פי־אנע די און באשעםטיגט.
 הױםט די זייז װעט ארבײט ניזאציאנס

 די ארײגצוציהעז אזוי װי ;םראגע
 ײעיל־ םײדיעך, און םרויען אמעריסאנער

 !‘א באשעםטיגט מאסענװײז זײגען כע
 גויטי־ דעם :יט האבען און טרײד דעב
 ױ־ אונזעד פון ציל םון׳ם באגריןמ געז

באזזנדע־ מעטאדעז, םפעציםישע גיאז.

 פאר אפעלירט סענטער העלטה וניאז
םיטגלידער אונזערע צז הילו»

ד א אן פאנגט  קליניקם די ראםעװען צו דאלער 25ססס, םון פ«נד א פאר ״דרײו
 םעדיצי־ פאר שעפער אלע א״ן םערםיפיקײטם םארקויפען װעלען —

י עקזאםיגײשאנם. נישע
 אינ״ די סעגטער, העלטה ױניאן דער

 לאקאלס גרעסטע די װאס סטיטוציע
 און באשאםעז האבען ױגיאן אונזער םון

 יאהר, 15 לעצטע די םאד אויםגעהאלטען
 אן ארױםגעשיקט זואך לעצטע האט
 םון םיםגלידער אלע צו הילף :אך *פיל
 סעג־ דער ױניאן, אינטערנעשאנעל דער
 און #לאגע סריטישער א אין איז טער

 אפיל דעד הילױ, באלדיגע האבען דארױ
 ם. דזש. דר. םון אונםערשריבעז איז

 װאגדער, העדי און דירעקטאר, פרײס,
4אלײ זיד פאר רעדט און םענעדזשער,

 ידניאז םון ערקלערונג אן און אפיל אן
סענטער. העלטח

ברירער! און שװעםטער
 אינ־ די סענטער, העלטה ױני^ז די

ױ טויזעגחגר העלםט זואס סטיטוציע  י
 אין פרױעז, און םענער לײטע, ניאן
ײ װעז צײט  אין שטעהמ סדאנס, זײנען ז

 צוליב װערען צו םארפאכט געפאהר
 ױניאן איהר, אויב געלם, אין מאננעל
 הילוי צו באלד קומעז ניט װעם לייטע,

 אנ־ אויח סומע נויםיגע די שאפעז איז
ארבײט. דער מים װײטער צוגעהן

 איךדער שטוײים אינערליכער דער
 הא- צו םארםעלט ניט אויך האט ױניאן

 אינ־ דיזש״ אויף װירקונג איהר בען
 יאקײ קײן םיט האט זואס סטיטוציע,

 אוים־ אײנציגע די טאז. צו גארנים טיס
 צו איז אינסטיטוציע דיזער םיז גאבע

װע־ נעזונט מעםבערם העלםען
 באצאהלט גיט האבען לא?»לס די רעז.
 טוײ צעהן סענטער העלטה ױניאז דעם
 חנר װאם ארבײם, םאר דאלאר זענט

 לאתאלס די םאר געטאן האט סענטער
 סעגמער, דער .1926 יאהד דעם םאר
 טןר העכסט די אפשטעלן װעלענדיג נים

 אין םעםבערס די פאר ארבײט ליכע
 װאו איבעראל, האם סםרײ?, םון צײט
 גצלט געבאתם געקענט, נאר האבען םיר
 סטרײק דצר װען אז האםגונג, דער םיט
 צוריק װערען \חנם אלעם םאריבער, װעם

 מנלט דאם תריגען םיר װעלען גאדםאל,
 לאיקאלס, די מון אונז ?וםם עס װאם

 אננעחן קצנצן וױיטער וועלעז םיר און
ארבײט. דער מיט

 עדווארםונגען אוגזערע פון װאם
 איתר װײסט אױטגעלאזם, זיך האט
 האט םםרײס חנם נאר באלד איע.

 און חנארנאניואציא, די אגגעהויבען ויד
דאט גייוחןנזנן ניט מיר האבען נאר ניס

 די :אר געקומען, איז אוגז זואש געלט
 אפגעשטעלט אזיך איז ^ײגגאםע רעגעלע

 סענטער העלטה דער אז אזוי געװאיעז,
 לא־ ?ריטישער א אין איצט זיך געפינט

 געטאן :יט עפעס װעט עס אויב גע,
שנעל. װערען

 זאל סענטיןר העלטה ױגיאז דער אום
 אד־ דער מיט אנגעהן ?עגען וױיטער

 און םיגןי םון סוםע א נויטיג איז בייט,
 צאה־ צו אום דאלאר טויזענט צװאנציג

 האט סענטער דער װאס חובות די ילען
 זיכער, זײנען מיר איצט. 1בי געמאכט

 װערען, נעשאפען לײכט ?ען סוםע די אז
 װעט פױי אןן מאן ױגיאן יעדער ווען

̂ק איהר אדער זײן בײשםײעדען  צו ח
םאגד. דיזען

 געשאפען זאל סוטע דיזע כדי אום
 א בײ :עװארעז באשלאסען איז װערעז,
 ױניאז דעד אז לא?אלס, אלע םון םיטינג
 פארשפרײטען זאל סע;םער העלטה
 דאלאר א םון סערטיםי?ײטס העלםה

 װער אזםז. פאלגענדעז אויף םינף ביז
יםען װעט עם  סערםײ דאלא־־ אײז ̂י

 -py א צו בארעכטיגט זײן זאל םי?ײט,
 דע־ דענטאל אונזער אין זאםעײשאז
 סעד־ צװײ־דאלארדינעד א פארטמענם.

 א צו בארעכטיגען זאל מיםי?ײט
 און ע?זאםינײשאן, םעדי?אל דזשענעראל

 מעז זאל סערמיפי?ײט דאלאר םינױ א פאר
r?:np עקזאמיניײ ע?סטעגשאז לײף א 

 np- םעז קאן סערטיםי?ײטס די ^אן.
 131 סענםער, העלםדז ױניאן אין געז

 דזש. פון אםיש אין סטריט, םע17 איסט
אפיסעס. לא?אלע אלע אין איז באארד

 נעמט קומם שוועסטער, און ברידער
 ?א־ דער א זעהט םעדטיםי?ײטם. די

 און װערען געטאכם גלײך זאל לע?שאן
 אײנעם אין געלט דאס ארײן ברעמט

 אז זימןר, זײנען םיר אםיסעס. די םון
 אײע־ צו פליכט אײער טהאז וועט איהר

 זײ־ װעלכע ברידער, אןן שוועםטער רע
 ױגיאן צום אנצו?ומעז געצװאונגעז נעז

 איהר־ און הי£י, נאך סענטער העלטח
 אינסםײ די צוםאכעז לאזען נישט וחנם

 יאהר םושצעחן מאר איו װעילמ מושאז
 גע־ האט און װאך דצד אױוי נעשטאנמז

 גע־ זיר האם וועלמנר יעחנן חאלפען
י.1היל אין נויטיגם

דירע?טארס אװ באארד
סענםער. העלםה מניאז

דיתקאאר. •רייז, ם. דזש.
נמגגצדזאצ״. בױגעס וואנדער, ה.

 גאגץ א און םיטלעז, אגיטאציאנט רע
 אגגעװענ־ םוז טעטיג?ײט אײגעגארטיגע

 עלע־ דיזע ארײנצוציהען װערען דעט
 דיזען פאד ױניאן. אונזער אין מענטען

 אמא־ װערעז אגגעשטעלט װעלען צװעס
 פאר םעהיג זיעען, װעלכע ניזאטארס,

 םאישטעהען װעלכע און ארבײט, דיזער
 עלעטעגט. זען ר םיט אנצונעהן אזוי װי

 געפונען דבעד װעלען סיטלען און וועגען
 איגםערנזףשא- די אז לאנג אזוי וחנרען,

 קע־ צו םדר:ת דער בײ שוין האלט :על
 װער יא, דעדםיט. אפגעבען זיך נעז

 םאשימננען י־י אז נעריכט, עש זיך האט
 אזוי ?איען אינםערנעשאנעל דע״ אין

 אזא צו דערגרײבען זאלען און לױםען
צושטאנד. גוטעז

 עיד דזשענעדאל די באגריסען םיר
 ״זיכ*ר זײנען םיר באארדי זע?וטיװ

 דזש. פון טיטינ; איצטיגען דעם מיט אז
 פ־אצעס א אז ערשט זיך םא:;ט ב. ע.

 איגטעי־״ דער א'ז פאשירוגנעז נײע םון
 דאס אויף אן ערשט םאנגט נעשאנעל,

 ?רעפטײ אמאלינע די אויםצולעכען :ײ
 לײדיס אינטערנעשאנעל מעכטיגע ע,נ

ױניאז״ װאיר?ערס נארםענט
״וע״ ױנ*א; אוגזעד םון םעטבערס די

 בא־־ינם םולען א באקוטען זיכער לען
 שא״• ײ1 װעט װעלכער מיטינגעז, רי פזן
 פיעגער, אלע די םון םארנעניגען פען

אננעמען. װעט ב. ע. דזש. די װאס

 דרעם און קלאוק טויזענטער
דיסטױר,ט די באזוכען מאכער

מיטיננען
־י• ׳■״ ״■״׳״״׳ ■
)1 זײש פון (שרום

 דיס־ די בײ האבען מעםבערס די ציעש.
 זײער צו ארויסגעוױזעז מיטיננען טרי?ט

 ווען אכמונג. און ליבע נרויס פרעזידענט
 די אויױ װאלטען קאםיסארעז אםת׳ע די

 װאלטען איז געװעז אנוועזענד מיטינגען
 םאטערליכע א םאר װאס מיט ו.עזעהן

 די אויױ װעיט זיגםאן פרצזידענט ליבע
ײ זואלםען אויםגענוםען פיטינגען  :ע־ ז

הארץ־װעהטאג. פון פלאצט
 ניט סך ?ײן זוערם כייטיננען די אויף
 װע־ זײ קאםוניםטען. די װעגען נערעדט

 פארבײגעהענדיג. דערפאנט נאר רען
 דזשענע־ ער?לערם האט עס װי — װײל,
 םארזאםעיד די האכמאן סענעדזשער ראל
 רעחנן צו װאם נים האבעז ״םיר — ׳טע
 פרא־ אײן נאר זזאבען מיר טויטע. פון

 אויפצױ איז דאס און אונז, םאר בלעם
 ס?עב״ די םארניכטען און ױניאן די בויען

שעפער״.
 זײנען, םיטינגעז ערםאלנרײכע די

 די װאס דעם דאנ? א זיך, פארשטעהט
 צוטרוי דעם צודי? באקוםען פיטנלידער

 צורי? בא?ומען זײ װײל ױניאז, דער צו
 אױפ״ ױידער פאדלאגג דעם װילעז, דעם

 נע־ װאלט עס אבער ױגיאן. א צובױען
 דא זאלעז םיר עולה אן אונז פון װען

 ?ריײ אײדזשענםס ביזנעס די אויסלאזען
 שנײדער, גאלדשטײן, םײנבערג, צער,

 אנדערע. איז סםיטה גאלדבערג, קאהן,
 צו אנזאנ זײער אױןי װארט, זײער אויף

 יע־. אפ זיך רוםט מיטינגען די צו ?ומען
 מעכד די אז צײגט, דאס און שאפ. דער

 ביזנעס״ איצטינע די םאר האבען בערס
 נױטײ דעם ױניאז דער אין אײדזשענטס

 איבערציײ אלגעםײן אין רעספעקט. גען
 װערם ױניאן די אז מיטינגען, די גען

 און זיך צו ?ומט ױניאז די שטאר?.
 רא־ נארםאיע איהר שםייען צו אן הויבט

אינדוסטריע. דער אין ליע

םאנער סלאוספאר«מן וױכטינ
 אפע־ דרעםםאכער, און ?לאו? אלע

 ?א־ און פרעסערס שנײדערם, רײטארס,
 דער צו באלאנגט האבען װאס טערס,
 נאר זײמנן און ,1900 בעםאר ױגיאן
 ױניאגס, זײערע םון מיטנלידעח יעצט

 וואס םיםיננ א צו אײנגעלאדען ײערעז
 םען17 דעם שבו^ שטאטפינדען וועט

 1אי נאכםיטאג, אוהר 1 סעפםעמבער,
 םע16 וועסט 3 ^פים, אינטערנעשאנעל

סטרים.
 פאר ק<וב א ארגאניוירען צו :צווע?

אונמערשטיצזמ. טיגעגעגעגזײ

 אנד^לםוד אידישע די
םאםייעמיודרש (נאח»

•מ
ns

nyo-w
ש»ו4rmוײמותח
D*•ו t f ll.

1♦

I V*S — WU1I

•* , A JBh ־

.dodo במםםאן, םםרים, םאםער 246
1בעי <. נדפארלם ■*ויצי

̂רןזידצנ* ̂רע̂ו גענציאל גץגעראל־ סעהרעסמןוי־

םרײ

 פןרשלאנען נײחן
ניס םוינען

)4 ויי# «ון («לוס
 רעלענא־ » טיט ק<ונײענשאן ב״ם םען
 דאם װי מלעכט .120 ביז 110 שון ציע
 V זיין אונטער׳פיד דער ««בער װעם איז,

דע־ 89 צו 198 װי סלענערער םיעל
ױענאםעז.

 הלע־ עטליכע «ז נאטירליך, איז עס
 םעםבערס ײ״ניגער םיט י־אקאלם ע-ענ

לען יאיואל נרויםער אייז װי  ביים ̂ז
 דעלענאטען םעהר האבען קאנװענשאן

 אונטער־ רער נדויםער. איין דער װי
 אזעיכער זיין ניט אבער דארוי ׳טיד
 אמע־ איז גװאלד. שרייען זאל װאם
 אנ־ ויען שאדעז װיינינ עס װעט טיין

 א צו ײעלעז דעאנאםעז 300 •:!םאט
 קלענערע די .200 זײן סאנװענשאן

 שיקען צו שװער צו װי םיי איז יאסאים
 זיי און דעלענאםען צאהל פולע זייער
ײז אםענרע װעילען  סען חעז צופרידען ז

לאםט. זײער פארלייכםערען װעם
 גאנצע די אז דענפ, איר װארום

 איז יעצט, ■לאץ אם נים את םראנע
 װענען נעשדיי נאנצער דער װײל פ׳פוט,

 צו פארטרעטערשאםם פראפארציאנעלע
 7 האבעז םיר װײל איז קאנװענטאנם

 טויזענם עטליכע םים יאהאלם נרויסע
 סרא־ א אבער איז יעדערער. םעםבערם

 לאקאלס נרויסע אונזערע האבעז צי נע
 איבערהויפט םעמבערם, טויזענדעד םיט
 םוקםעם? א םאר ארויסנעװיזען דך
 נרוי־ « אז אינערציינט ניט בין איר
 םיל אזוי באלד האם װאם יאקאי, סער

 ,אינטעתעשא־ גאנצע א װי םעמבערט
םרײדם, נידעל סלענערע די םון געל׳

 I pm הארלעם
סאטערס אװ

2 — 2U8עניג טע װ עוו יארק נ
.3־2־1־3800 לעחײ םעלעןאן

| ג נ. עװ., מע3 — 431 :ברענטש
8066 לעקסינג»$ז טעלע*אן

ארבײםערן םאר׳ן כאנ? ארבײטער די

אפעראציעס) בענקיננ אלע

 דרע*מס, קרעדיודברױו, ארדערס, ס?:י
 סיייי״ •צכלי?, נן»צײ «יןס־קארטצן,

װילים דזני*זי«
ז א»««ל*סען דער י

נ«ו ססײם אסלאנםיס
ברוקלץ. עװענױ, «טל»נסיק 594

 כײפליז. עװ״ גר״חעם 182 ברענט׳צעס:
yslOS י. ג. עווענױ, *ע1 ק*ר. סם.׳

 סעג• א־ז אסטר זאך. נ^זונטע א איז
o נעסינעז צו ליך v n ,זאי וואס נייעס 

 <א- אייניגע פון אינרען די אפ׳צאפען
 ניט אויר זאי און םיר, אייז 1ייי יןאים

 םון הו־הא דעם כאאס, דעם נרעננען
 און םעםנער װאו יאהאל, נרויסען דעם

 צו־ נעהערינ וױ נים זיך הענען סעסנער
> םאר׳פטעהן און זאםענריידען

נעתומע; איכעדחויוט איז צײט די
 אונ־ אויף צייכען פראנע א ׳*טעיען צו

 ארנאניזאציאנם־םארמ^, נאנצער זעד
 ענדערוננען, נרינדליכע מאכען טאקע איז
 אייצו i״p זיין ניט םעהר װעם דאז און

 םארםרעטער־ ■ראפארציאגעלע אינער
 צװיי־ א דעם װענען איער שאפט.

מאי. טעז

 אמס־ םה רעארגאניזירונג די
אינטערנאציאנאל. טערדאמער

)7 וײם *װ (אלוס
 פא־ אינטערנאציאנאלען טרייד שטאר?ע

 ?ערפער״ מעכםיגע א זיך איבער דעדעז
 און זײ איבער שטעהן זאל װאס שאםט,

 באװעגונג ארבײטער דער דיגען זאל װאס
 ספעציעלע די נ׳ים און אזעילכער, אלס

 םאר־ אין םרײד. יעדען םון אינטערעסעז
 דער איז אויםגאבע, אזא סיט בינדוננ
 װי אםילו אינטערנאציאנאל, ױניאז טרײד

 טאג, צו הײנט צוזאמענגעשטעלט איז ער
 י שליסט דאס נוצליך. און נויטיג אבסאלוט

 שאםען צו מעגליכ?ײט די אױס ניט אכער
 צוזאמענארבײט דער אין סיסטעם גוטע א

 סע?רעסאדי»- טרײד כאזונדערע די םון
 געװערק־ עסטרײכישע די האבען דא טעז.

 אין וואו־ט ריכטיגע דאס געזאגט שאםטעז
מאםענט. ריכטיגעז דעם

זעלבסטפאר־ ?אן, דער
 ארגאניזירעץ, לײכטער םיל זיך שטענדליך,

 מאס־ אינטערנאציאנאיעז דעם אויוי אויר
 דאס .d»?p ארבײםער דער װי שטאב,

 אבער ׳פא?ט באדויערליכער זעהר א איז
 ארבײטער די ?ענען דא םאהמ. א דאד

 יאננזאטע דורך ערשט פארװערטס ?ומען
שריט. גוט־באדאכטע און

 »ז געדענ?ען, צו אבער איז וױכטיגער
 םון ארבײמס־^אדיננוננעז די און לויז דער

 און לוי; דעם םון א« העננע[ טרײד יעדען
 אנדערע אין ארבײטס־באדיננונג<ז די

 םיל נאר לאנד, זעלבעז דעם םון טרײדס
ײ וױ אםשר טעהר  די םון אפ לזענגען ז
 גלײכע די אין אוםש^גדעז ועלבע

לענדער. אנדערע סון מרײדס
ױ באװײזט, דאס װיכ־ אוםגעהײער ו

 דורכצױ אלעחנרשט, צו איז, עס טיג
 ארביײ אילע םון ױניאניזיױונג די םיחחגז

 די באזונדער. יאנד יעדען איז טער
 רעארגאניזירוננ די איז אויםגאבע צוױיטע

 םון באזיס דעם אױזי ױניאנם אלע םון
 אלס ערשט ױניאניזם. אינדוסטריעלעז

̂טע  דאן װעט אױפנאבע ילעצטע איז דר
 פרינ־ איז װאס רעאמאניזירונג, די ?ומעז

 אינטערנא־ דעם םון נויטיג, זעהר ציייעל
̂אנאלען ױניאניזם. ־טרײד צ

o װי איוזר׳ ויײסם f די אנםװימים זיזי ה«ם 
^ *יו נױוענוגנ *רבײטער אידי*ע  *םעריקאו

ם  »ינכמרנײמאנ«י דער םוז נעמיכםע די מו
r ױגיווז׳ װ«רמרס נ*רסענם יײדיס u n s. 
n סיס װעם איחר אח ימױיז. ױאיס s ײןןרןזז ־׳*■** ־•

שפסמ̂סל װני»ז on 8םי שיד הוי&ס
 ארנאניזיר־ חנר פון םיםנלירער אלע »r זיך ײענרען םיר
o 1האנ« וחנלמ שיך סויסען *ו ארב״טערשאםט םער n

o אויוי ױניאן אונזסר םון ׳פםעםסעל n ,איגווײניג• זויל 
o 1אוי אדש־ זויל, םטער n במםען םיר מוך. סון לײניננ 
i״o מיך, ?ויפען צו ניט אייר n אם זעהם איהר c n 

״ םיט שםעםסעל ױניאז *n o אױנען. איינענמ ױניאן װארקערס שוה את בוט
צי םי« צ*יליאײ»עד ̂ר אװ יצחנרײאאן אםעריקין י לייבן

ש או ל ס ה ר ע ש ני ו w פי
, װ. ג. ל. א. !אויפמערקזאם י

מיטעגען סעקשאן רעגולערע וי
שטאטםינדען װעט

אװענפ אוד 8 םעפסהמכער, סעו19 םאנפאנ.
:האלס םאמענדע אין פינ׳יפערם, ,9 לאחאא פון

 סטריט. טע5 איםט 102 האל, בעטהאװען אין — טאץ דאון
 עװענױ. פארק 1399 שולע, רינג ארכײטער דער אין - הארלעם
 ןןװ. װאשיגגטאן 1581 צענטער, רינג ארבייטער אין - • בראנקס

סטריט. םעקםאן 219 לײםעאום, לײבאר א״ן — בראנזװיל
 װייל ער׳עײנען צו בא׳פטימט אויםנעםאדערט װערען מעפנערם אלע

 עש איז פראנעו ױניאן װיכטינע זעהר װערען פארהאנדעלט װעלען עס
 די פאר בעאטטע םארשידענע װערען אויםגעוועדזלט אויך װעלען

פעקישאנס.

י. וג ג. ל. א. (פינישערס) 9 לאקאל באארד עקזעקוטיװ
טענעדז׳״ער. קוירצטאן, נ. ט׳שערמאן. קױפםאן, ל.

ם נ ע ר ע ג ל נ י נ ײ ז ע ד
װעכענטליך דאלאר 200 ביז 50 ®מ םערדינעז קענט אוחר

נעריחםםער דער אץ קורם א נעחטם סר«רהל דעזײױנג מיטשעל
̂, םאר לײדיס אח קיײחנר קינדצר און םיסעס ארױעז, םעלם, ח0 גאו־םענט
Hr דרײ«ימ נרײריגג, מ«כעו vt מרנעו דעזימיגנ ■אר סקוחל •ינדיקי צי

סיײדער• כתג׳ס tui ג»רסענסס <אר םאר דרעמם״ םו̂ס &W9 •ימז
o n in in יאחר. 60 אימר

ערי״נם can >wo ר«
f**J ,נמסטע םיםםעםען, נײע איחמז >jwsw>wr

81«ווײדו feu ns *םעלע נאלדינן s פיינם סקול דצױינמנ סיט׳*על דיר »יו <ודס 8
עס איז פרויעז, אוז מענער םאר •ראפעסיאז נוסע »

 אויסצואערנצן. ױר אײכט זצחר איו
rtrtnms י8אײמנ איו וחנרצז נעגאנעו ומם ̂סאגס r,איעס ואלם ייתי יום ידאך .tnfomsi 

f זײנאן vt tfnnons ®אר׳ו מדיגנונ^ו ל• i^ ^די יימאן •יו לײכ Kpnfes pm f*3MBDSP ts*rf» feeo?f אןן pvtpnss v t! איעמײ אוז •זדזיאנס fops#רנ
 מאאסצן. אווענט און טאנ

j w t M WI סאנםאנ׳ rm « n n .סרײםאנ
א ײ ר 5סאוח אונזער אין דעםאנסםרײשאז §

se t וײע מאר מרזעגל̂י• jrtsensw's
נ« סױם_שעל נ י נ י םקןחל י

I'ljypD 070. טעלעםאן יארת. גיי סטריט. םע37 ויעסט 16 'v

ו ע נ ם נ י ר
p n ראדיקאלער שטאוקסטער און גרעסםער דער 

וועלט. דער אויף ארדען ארבײטער אידישער

 $2,500,000X0 — פאדטאנט
 83xoo — םיםגלידער

740 — ברענטשעם

ד שמיצ• ריע $דב ואו  י
 עקאנאסײ װיכאינען מן
m יאלייײמז ױן p**

מול־ חני  PR רינג ארג דזנר  
« אידי דער אין ךענםעו• ור • 

מײעגוט צר8ארבײ שער ^
־־ ״ ■ ■ar■:.. ,.׳.׳ajj.:...

קלאוקם פון פרעםער
 האט דעפארטטענט םייער דער אז באםעם אײערע אן זאנט

» געזעץ, א נעמאכט p דן 'p װערעז ניט מאר װייער־ביעסילאר 
לץ אױף צונעשיאגען  םוז עם שםאפעז. כחןנעבדע אנדערע אדער ח̂ן

סייער־סרוןז. דורכאויס ױין
 װעיוועם tvena צו םלמרnוױיער־ב nאונמנ אױפנעפיפסט חאנצן םיר

o נאך ריכטינ בעלױוײע איז פלאש n פון סארלאננ o n פיימ־ o im n N B n. 
»a אין האס איחר אויב r זײנ׳מ ומלכע סםײלס, אלםע די tw ta m y אויא 

o נאך פיקסמ אייד «»י «ם םיר ימנעז האא׳ו, n מץ נייעם  ומם איחר אין מ
־־»ינם*«קםארס. סיינן סון טר«מל הייז האביז ניט '

ו *אדקויפען סיר י י נא־ סאיסןדס ױ ױ רולם נײע י ’ei»BWi«amV3 י  ̂ art.
םארקעט. אין מאשינס •יגקמג בעסטע ױ אױך חאבעז םיר

סאםאאני ירעםבארד װעלװעט און ילאש אטעײמעז די
6661 און 9660 אשלאנד םעדעסאן יארק, נמ עווענױ, פינפםע 821

M •יחןרס ק*מאי• ; tvm  j*»»n

 אידי• אײגציגער דער איז רמג ארבײטער דער
 םאניטאר־ אײנענעם אן האט װאם ארדען, שער

bp מיטנלידער. סאנםאטפטיװ דינע פאר
i סון עלםער אין אריינגעגוםען ווערען םעםכערם s ביז

יפהר. 46

ר ייר שאיםם םיםנל^ קיין גיט נאך זייס איחר אויב י או נייי

ײצנרןןג ייד ױיססינ••! גאד

TH E W ORKM EN’S CIRCLE
175 EAST BROADWAY, NEW YORK, Y.



j ׳י .f •־ # 4  arV f

 מםוניססישע ױ ווײפעו אױן* אױך ״נאימסירפ
זימאו פועז. זאגפ םיפיננעו/ סהיה און ם»נ

J מ»כער דיפעד און דרעס סקױדט, קלאור״ אלע צו
!כרידער און שװעםטער

די צוױשען אײדזשענסי סקעב איהר און פארטײ קאפוױםטישע די
 ק#םוניסטיש;ין :אנצען זייעד געחפען האבען םאכער, דרטם און קלאוק

 קאאיעראטיווען, און אינםטיטוציעש קלובען, ױניאנס. אלע םץ ערכ־רב
וײער *ו שטעדטלאך און שםעדם ארוםינע אלע אין און יארק נױ אין

 אײנציגען םיט׳ן גאדערן, סקװער םעדיםאן אין םיטינג פארצוױיפלוגגש
 םיט באלעבאטים די פארזארגען צו ױניאן, אונזער פארניכטען צו צװעק

 קאםו־ דער פון טשיפם םקעב די פאר געלדער שנארען צו און םקעכם,
אײדזשענסי. סקעב ניםטישער

 קאםוגיסטישע דיזע אלזא װילען װאם ברידעו־! און שװעםטער
ארכײטעק? אידישע טאשע גרוישע די פון אגענטען םקעב

 פארטנאי׳ען אץ ציםערםאנ׳ען כארוכאװיטש׳ען, און הײםאנ׳ען איז
ײ װאס דאלער םיליאן האלב א און דרײ די װעניג נ»ך  פאר־ האבען ז

םטרײק? גענעראל לעצטען אין טאבלעװעט
נ נאך שארלאטאנעם קאםונישטישע• די איז ני ױי ײ װאם ו  האבען ז
 נעל־ שעקױריטי דאלער טויזענט דרײםיג און הונדערם אכט םארטאן

 האלטען צו גאראנטיע אלס אײנגעלעגט האבען באסעם די װאם דער
? אגריםענט ױניאן דעם
 דא• טויזענד 50 די גענוכ ניט באיעם פיקעט קאםוניםטישע די איז •

ײ װעלכע םיט םשעקם לארדיגע  לעצטען אין געװארפען זיך האכען ז
? םטרײק גענעראל
ג נאך פאררעטער כאנדע דיזע איז ײני ײ װאם וו  םאר־ האבען ז
 קאנ־ אװ ״ליםיטײשאן דעם םון געםאכט תל א שע*ער, די שקעבם

 אינשורענס אנעםפלאיטענם דעם םארםאבאטאזשעװעם םראקטארם״,
 לעצטען אין ױניאן די רואינירט און שטיק־ארבײט, פארשפרײט םאנד,

? םטרײק נענעראל
 ארבײ־ אידישער דער פון צושטערער פראפןוםיאנעלע די זײ״ איז

נ נאן־ אלין דאם טער־באװענונג, ײני ײ װאם געװען, װ  וױדער שוין רופען ז
 אונזער פון װידער־אױפבוי דעם צושטערען צו כדי םיםינגען פעיק נײע

? .ױניאן
ײ האבען נ נאך ז ײני אײ־ םארניכטענדיג בלוט, אײער געצאפט װ

 חאט איהר װעלכע פאר םאנדען בענעםיט מובערקולאזען און סיק ערע
? פענים פארהארעװעטע שװער אייערע אפגעשפארט יאהרען־לאננ

ײ זײנען ײ װאס געלדער, נעשנארעטע אלע די פון זאט ניט נאך ז  ז
 אומ־ די פון חשבון אדיפ׳ן זײטען אלע פון נעפליקט און געריםען האבען

ײ װעלכע פריזאנערס, נליקליכע  פריזאן, אין םארשיקם האבען אלײן ז
ײ װאם  געלט־ נײע םאכען צו םיטינגען פעיק װידער איצט שױן רופען ז

? זאםלונעןן
 כא־ נאכאםאל איהר האם שכת לעצטען !ברידער און שװעםטער

 ניט, וםשא םגע שום קײן באנדע םקעב דיזער םים חאט איחר אז וױזען,
 אין קעשענעס אײערע אויםלײדיגען ניט םעהר איצט שוין קאן םען און

 אלזא כאיקאטירט דרעםםאכער. און קלאוק םץ נאםען םכלוטדשטען
 און םיטינגען, םעיק און םאב קאםוניםטישע דיזע װײםער אױןז אויך

 םון םיטעגען ױניאן און דיסםריתט םעקשאן, לאקאל, די צו אטענדעט
!באארד חשאינם דער

 דעם םון דרײװ ארגאניזאציאנם גרויםען דעם אן אן זיך שליםט
 אפהיטען און שעפער םקעב די אױםראםען העלפט און כאארד דזשאינט

אן די אין קאנדישאנם אויםגעקעםפטע די  איהר וועלכע םאר שעפער, ױני
!געליטען און נעקעםםט בלוטיג אזױ לאננ יאהרען האט

!שעפער םקעב די געגען דרײזו ארגאניזאציאנם צום אױןז
!איידזשענםי םקעב קאםוױםטישער דער געגען קאםף צום
!םאררעטער קאטוניםטישע די צו םענט קײן

 ריםער און דרעם סקוירט, קלאוק, באארד דזשאינט די לעבען זאל *
!םאכער

!ױניאן װארקערם נארמענט לײדים אינטערנעשאנאל די לעבען זאל

ס די או אן, מ מ פחןזידענט. זיג

 םיםיננ מםוגיסםישעו נןומוםירען םאכער הלאוה
גארדען ססװער םעדיסאז אין •

)1 זײס pa ;«לוס

 קאםוניס־ דעם םיט נעווען איז אזוי
 סקװער םעדיםאן אין םיםיננ טישען

נאדדען.
 קאטו־ די 1אי געױישם האבען זײ

 טאנ יעדען טאצען. און יויסען גיםםישע
 ■אםקװילען םארשידענע זײ חאבען

 זייערע ײי םעהרי און פארשפר״ט.
 «ע■ פאםייק, פון שקציט סאםוניםטישן

 א Dm *ו און םייאדעלםיא, טזדםאן,
 פארשםע־ וחנלכע פויןרים, נאאױוע פאר
 טײ om צו זיינ׳מ סונצען, די גיט ומן

ײ נעשוםקן. ניט טיגנ  נמהאם האבען ז
ײ או םפלה שרעהייכע אזא  ניבעז *לײן ז
*ו. עס

im םיט באקאנט איז עולם נרייםער 
 די האבען זיי און שטיפ פאיאצישע די

tm w tt באיהאםירט, און איננארירם 
 סלאוק• די נעטאז דאם חאמז סיעציעי

 אויםצו־ זיך פיזולט עס און טאנצר.
 בראווא! פלאוססאמר די צו שדי«ן

 אלפסימ, נאר װייל קושדי̂« קוטט אײך
nm תאם סען »»’T יאתישז םיל אזוי 

ח מפארסמט״ שפײז דפטמפ  י
זײנעז גשםח אין םאיד *,

זיים

 צו זאך איינציגע די איז דאס און
 אט איגנאדירען װײםעד אויף איז טאן,

 *ו נעזוכט האבעז װעיכע חכרה, די
 באווע־ ארבייטער נאנצע די צושטערען

אםעריהא. אין נוננ
אז נעװיםע םון װײםען טיד

ײ װאם דעס אחוץ  om םיט האבעז ז
 נע־ סיטינג זmנאר טקװער םעדיסאן

 «ן טאלער ואר א ארויסצונעםען זוכט
 םארזאםעל־ אריםע די םון קעשענעם די
 אר• ױניאדברצכערישק יייער םאר טע

ײ האבעז ביים,  נאך נעתאט זינען אין ז
 סאר אפיציעל זיך ערהיערצן צו יאך, «

ױניאן. אאאזיציאן אז
 לאנג שוין זיי טוט זאן־ דער אויי

 נע־ ניט דאס האבען זיי װארום בא:ק.
ײ האבען טאן.  או נעתנסם, אבער ז

ײ זיך ס׳ײעט װיגאאד  צו אייננמבעז ז
 וא< \ואס עואס, נרויםען א םארנארען

ײ וועלען האל, om אנפילעז  t» זאנצן ז
ײ טיט איז מאםע די ײ און ז  די זיינען ז

אין אםיציעיו זיך און ױניאז,
יוניא!. אואזישאן אן

 םען קאן דרעסםאמר און קיאוה די
ײ און נארען נים םעהד אבער שױן  ו

 ם׳מוםט ווי אזוי באיקאטירם, זיי חאבען
ײ ^, w ז  אויוי וופלמ און נאיקאטי

סיט נימעס קיין סעהר זיכןר

ת עליעס װײס־פרעזיוענפ  ילפ ועדנניוס דיזנע
יוניזז דחןסטײימר פימועלפיער פון םענעדזששר

אן דרעסםאכער און װײסט פילאדעלפיער פ.־ן פיחרער  7 לעאטע די פאר ױד
 אין קעםפע גרויםע אלע פון שפיצע דער ייױןי געשטאנען איז — יאחר.

 פון דיגסט אין פארבלײכט — .1920 זינט םרײד דרעס פילאחןלפיער
_______________ אינםערנעשאנעל. דער

I r n i j m H H l i ארגאניזאצ־אגם . טינטיגער א 
 נאנאנאגד יאהרען עטר־כע סאר קארפ״ן

אן די און  צוריק אגגעפאגנען האט ױ;י
 א נעש־אגען צוריק חאט און אויפיענען

לאקא? כוחות. איחרע פון טײר גרױםעז
GO א םיחרען אגנעפאננען װידער האט 

סעמינע :ענען קאמזי  און שונאיס די-אוי
 װידער גענוג סראפם אגנעזאםעלט האט

י צװיננען צו אסאר  צו באלעבאטים ו
 ארגאגיזאציןן די איחר »:ער?עגען

 אױמ- און טרײד, אין ארבײטער די םון
ארבײטס״ די םון שטאגד דעם צוחויבען

^זעיער. אין;ג אין באדינגוגגען
ײן האט רייזבערג בדודער רעזיגגא״ ז

 חדעים דרײ א טיט אנגעגעבען גאך ציע
̂נר צורײן,  ױניאן דער מון םעטבערס די נ
 אז פאריאנג, א ארויסגעװיזען ה*בען

 זוםער די איבער ביז םאדב^יבען זא^ עד
כא״ ער האט #אבער איצט, מאגאטען.

 זײן זאר מען אז אמאי, װידער שטאגען
ך זיך צוריקציוזען  און אננעםעה ענמי

 םייאדעיפיער דער םון מיטנילידער די
 םאײאננ זיין האבען ױניאן דרעסמאכער

ערםיילט. ענדליר איצט
 חנר םון אװעקגעהן רײזבערג׳ס מ-ט

 60 יאקאיצ םאמידט ױניאן פייאדעיפיער
 ברודער םיהרער. איבערגעבעגעם אן

 דצר מיט אבער םארביײבט רײזבערג
 זײן םיט םוםט ער אינטערנעשאנעי.

נעק-־ דעד און יאר?, נױ קײן־ םאםיייע
 עקזעקױ עגעראי1דז? םון םיטיננ סטער

באשטי״ װארמײניציר װעט באאיד טיװ
 ברודצר ילאץ א פאר װאס אין םען

 זיין װידער אויםנעםען װעט רײזבערג
טעטינקײט.

 כרױ האט צוריק װאכען צוױי מיט
וױיס־פרעוידענט רײזבצרג, דער
 רעויגגירט אינטערגעיפאנעי*, דער פון

ער ארס  פיראדערפיער םון םענעד̂ז
.50 י. ױגיאן, דרעסםאכער און וױיסט

 מיט געװען איז ר״זבצרג ברוחןר
 יאהר. זינען רעצטע די פאר 50 יאקא?

 פייאדעהםיא אין אנגעקוםען איז ער
 געמען יאנג יאהרען איז ער װי גאכדעם

 אמאנײזער, טיטגריד, איס פארבונתן
 יאר• נױ דער אין טוער אקטיװער און

 ױגיאן׳ דרעסםאכער און װײסם ?עד
 םי־ אין א:;עקומען איז ער .25 לאהאי

 האבען האמוגיסםען די װען יאדעיפיא
 צױ זײער טײרװײו אנגעםאגגען שוין

 םיט צוזאםען אין, מטצרוגגס־ארכײט,
 דעם מיט און רעאהציע ױויילדער דער

 װאס קאמייין, ״אפעךשאפ״ םיגסטערען
 איבער׳ן גצבמזעזועט שטארק דאן האם

 א«גע• עטארק זײ האבען #לאגד גאגצען
 באייעבאטים די ױגיאן. די מװאכט
 געיע־ דיזעד מיט באגוצט זיך האבען

 אין איז יוניאן די ווען און גענהײט,
 באײחכיט־געװארע־ דעם אין ארויס 1922

 ארי־ געדויערט האט װאס סטרײח, נעם
 ױגיאן די האט םאנאטען, זעהס בער

 אכטענדיג :יט ׳&עיער, פייצע פאדיארען
יג־ םערסוױרדיגער דער אױף  אפפערוו̂י
מעמבעדס. געטרײע די םון קײט

 א מיט צוזאמען רייזבעמ, ברודעד
 איבערגעבענע און געטוײיע םון גרופע
א״ דער אבעױ חאבען *ײט, ױניאז  ם̂י

 צױ םון געראטעװעט ױניאן דעלםיער
 אויםזיכט דעם אונטער זוערען. בדאכען•

גע־ אנגעפידט איז רײזבערג כרודער םון

ך א  יאהרהונדער• פערגאנגענע אונצעהליגע ף
י  בע• םיט װעלט די אלץ גאך רעדט טער, ״

..שבא םלכת ווענען װא־נדערונג .נאטירליך . . . 
 פו'| העכער םך א געשטאנען איז שנא טלבת די
געװעהנליכע. די

 פערגאגגענהײט דער אין יאהרען פיעלע זײמ
 צוקונפט. דער אין יאהרען כמןהר םך א נאך און

 םױראד מענעד די האלטען יעצט װי אײי פונקט
 םך k םינארעט. אױםגעגייכענטען דעם פאר

.געוועהנליכען דעם פון ער שטעהם העכער . . 
ײן פאר נאםען א האם ער  אדאטאט זעלםענעם ז
טעם. אויפעמעוועהנליכען און
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m  nפ מ ׳ ױ j מ m  m s .קז װ ע מ פ י י «g װ ״ ״
נ דעם ע ר, װ ע ס ד מ ד כ מ טי נ ע שאנאל פ אינפפתע
 אינדוסטױע דער *ין שא• טי■ גרעםעדען m צוױקנדעננען s זײנען חױ*ט**ראגען די צוױשען

 #רגאניזדונג ;טױיד ®ון ארגאניזאציאן ;&יזאגס לענגערע און *ארױנסטען נרעסערע מיט
אוטגעגענד *ון ן5יאר נײ אץ אינדוסטױען קלענעדע אנדערע אלע פון

אינםערנעשאנאל צו זדים

איד רער סון יענען וזרשיס דרײ
 צ״ט יערער צו סיינט טערנעשאנאר

 אן פאר רעבען חושי^ דרײ פיר. זעהר
 פארמאגט װאס ױניאן, אינטערנעשאנאי

 טױזענטער צעחנרריגע אינער צעהנררינע
 נרוי• א צייט יעדער צו חאט סעםכערס,

 מיטגרידער איהרע פאר בארייטוננ סע
 שמועסט װער און ראנר. נאנצען איבער׳ן

 צייט, שטורעבזרעער אזא נאר איצט.
 דורנ• חאט אינטערנעשאנאר די װאם

 ייצטינןר דער זיכער האט געמאבט,
 נ;,ימיט נאארד עזזעסוטױו דז׳טענעראר

 נעהט צייטינג די ײען איצט, װערט װאס
p צום m, באסטאן, אין אינעהארטען 

 V אוראי און אודאי ־ םאסאטשוזעטס,
 1» יעבעז om אין נאדייטוננ גרויסע

nm איע סאר א־נאג׳זאציע, דע־ 'P^ 'o

m  tieזייעױע און א־נטעינעשאנאי ד 
פאסיייעס.

 חדש־ס דרײ ;טעטינקייט חדשיס דרײ
 דר״ ;נצחון און סאכזוי פון ;עש׳נטע

 סאר״ װירער im פאר אױפטו חד*ט*ס
 נאנ* און ױגיאן. אונזער םון שטארה־;;

 ווערען אויסגעחערט ײערען עס װי דעם
 אינער רעפערענדוס דעס וועגן נארינט;

 און פארטחוטערשאפט ■*אפא־צ־אנעיע־
 דזש. פון האםיטעס אנדערע איע סון

»tp. ,פארנאריי די וועיען באאדד
ד פאד טוננס״פרענער האבען וועיכע עיעמענטען, mיוסטעB די ,׳ װירערזנו־פבוי• ח

 אונזעד פון פא־שטא־קוננ אין אוננ
 om פאדנץטען אינטע־נעשאנאל ;אנצע־

 פון טאנןסארדנוננ אױפ׳ן חױפט־ויא•(
באארר. עחזעפוטױו דזשענעדאר

ט פון חנפאיט איז״דעס  •^ידענ
ווינסינ־ דאס א■ זיף שפינזדט דגטאן

 א־נטער• דער פון נע״-״בטע ניאט סטע
 א עפזיסטענץ; איחר זינט נעשאנאל

 די װאס ?אדף, א פוז געשינםע ניאם
 אדױפנעצװאונגען האנען ?*טוניסטען

 ?אמו• דעי אנעד ױ;יא(. im אױף
 הוייט דער זיין ניט איצט שױן װעט

 א־צט־נען om פון נאראהטער״שטריר
 װער״ ותנען חויפט־זאד, די רעפארט.

 זיין װעט װערען, נערעדט וועט עס כער
 םונ׳ס קארוי, om פון אױסנאננ תר

אינעד אינטערנעשאנאל דעד פון נצחון

 טריל אין צושטאנד פארבעםערםער
לעבען ױניאז נארםאלפו פארשטארקט

 יאר־ ניו — וואך. די אינעהאלטען אםאםיאיישאן אםעריקאן םיט קאנפערענץ
 אר־ צו שעפער ױניאן אין ארבײטער ערלױבם כאארד דזשאינם קער

טוב*ם. יטים די צוליב שבו/ קוטענדען בײטען

 בא־ טאל פגגע שוין האנען םיר וױ •
m־k םערקט  iנע ר,mכטינp,ט״  װערען ״

 װעײ גאדיננוגגפן, איטנארנמלמ א־־ע די
 ביס־ ױנ־אן די ציברעפצים האבען כע

 ױניאן די און פארשײאונדען, לעכװ״ז
לעגעז. גארםאיען איהר צו צוריק ?וםט

 אין ז*ך איין איצם תאט ױניאן די
־ ז־נע;  יועבעדיגע, אלע באשעסטיגען צו -

 נכת זייגען ווערכע <רעםטען, שעפער״פע
 ע.’<»רנאניזאצ די אויפבויען העיפעז צו

 און ש־יט אױף נעטאן ײערט דאס און
 איז, ארנאניזאצי«ונם־האט*ײז דע־ טריט.
 נע• אננעפיהרט אומשטענ^, די מיט

 נאנץ און איגטענםױו נאנץ װאדען
י אין איצט, ער׳שט אבער שטאיק.  י

 ענדינם פעזאן דער אײרער װאכען פאר
 םעגעדזשעי לויט *רבייט, די זיך,.װעט
 װע• אננעפיהרט ערפלערוננ, האכניאלס

אינטענםױו. נ־עהר נאך רען

טארצייכנ אינהאלט
נוםער ״גערעכםיגקײט״

 צױ םאדבעסערטער אביסעי דעד
 מעג• א גיט טרײד אין איצט ״שטאגד
 ארגא־ מעהר אוגטערצונעהמען ליכלױיט

 וואס סלעק, דער ניזאציאנס-ארבײט.
 ^■געהאי״ אביסעל האט נעחערמט, האט
 ניט חאט מען אדבײטען. פילע םון טען

 ׳טעפער, םאנכע ארגאגידדעז געקעגט
 אױך געארבײם. ניט האט כען װאו

 בײ־ אגדערע דעריז גע^״טעיט האבעז#
 צױ דער ווערט אבער איצט זאכען.
 געװא־ איז טרייד אין בעסע־י. *פטאגד

 ווע* עס װי אוץ ארבײנג טעה־• רען
 װערען געדאכטעיאמילײנטס, גאר רען

 יעע- די אין נעשיקט גרײך קאטימעס
ײ פער ױגיאניזיחע^ צו ז

 ארגא- דער םון דעמדײכונגען די
םענע״ םארויכערט גיזאציאגס־אדבײט,

)11 זיז* אויןי («י*וס

w די רואעירען צו געטרײעם :v.
 סיר װאס צײט, קורצער דער זיגט

̂רען יטור זײגעז געזינ• דעם פון גערו
געװידסעטד;< ברודעד אט רעל,ה

 «יע• באטיאכטען צו צײט גאנצע דין
 גאג• n םאר״עטארקען צר אזוי װי גער,
 אזוי וױ *יעגער ן אינטערנע^נאל צע

 ארבײטס־סיסטעם דעם אויסצוארבײטען
 אדגאגײ צו ■לענער קיאוק״םרײד;• איז

 אד״ װאס ניט״ארגאניוירטע, די זידעז
 צוריקאײנ- ■לענער טרײד; אין בײטען

 יוגיאדסאנ״ םױעטענדיגען א צושטעלעז
 ■לעגער איגדוסטריע; דער אין טראל

 אינ״ דעד אין צוריסצוברעגגען אזוי וױ
 מיט ישא■ טיי גרעפערען חנם דוסטריע
 סע־ יעננערע און םארדינסטען גדעםצרצ

 סםאבילי• צו אזוי וױ ילענער זאגעז;
)12 ןיימ iitm (׳ילוס

 םעהר, טא; א אװעק געהט עס װאס
 דעם איבײטער טעהר איץ פאײאזען

 זײ דערקענט מען יאגער. סאטוניסטי״צען
 פון וױ אזױ זײ םון אגטרױפט טען און

פעסט. א
 ער• גיט־ילאננ דעי גאידעט״ן, מ.

 אזוי דעם םון טיעעראן ריגקער וועהיטעד
 א יאקאל, פרעסערס יינקען גערופענעם

 ארויס״ די נאך זץ־ ♦שרעיט װאס גדויע
̂טער יער םון קאםיסארען געװאדפענע  א

 ארע אפנעבראכען האט באאדד, דז׳טאיגט
 קאכוניכטיטען ־דעם מיט כאציהוננען

 פא.״• געװענדעם זיך האט און עיעמענט
 •K־, פרעסערס נעזעציליכען אין כיכעי א

 לײדיפ אינטערגע׳עאנאר דער םון האי
ױגיאן. װאירקערס גארטענט

 א אונטערנע״טריבען האט גאיד^טײז
 ^װערט ער װעלכען אין סטײטטענט

 םאיםייכטעט און ױגיאן דער צו טרײדױימ
 דער פון נעזעצען די אויסצוםאיגען זיך

 דעם מיט און.צוזאמעז איגטערגמשואנאי.
 אפיײ אן נעטאכט ער האט סט״טמענט

 זײן יאקאי. איז מעםבעחפי• םאר קײשאן
 ווערען אויםגענוםען װעט אפריקייישאן

 עחזעקוטיװ דער און םעטבעחשיי דער בײ
.35 יאקאי םון כאארד

 יאחדען םאר איז :אאדשטײז ברודער
 דעם םון מיטגייד אקטיװער אן נעװען

 אוםקעהרען זײן .35 יאקא^ •רעסערם
 שוהד זײן און הײם זײן איז צוריה זיך
 זײן און ױניאן דער צו םרײהײט רען

 באװײזם, יאגער לינקען דעם םארלאזען
 דער פון זועט צײט קורצער א אין אז

 די ביײבען. ניט ופליט קזריד היין חברה
בלױבען. ניט ופיליט שריד קײן חכרה

 ארנײםער םעראריזידען צו פאחוך מםוניםםישער
שאנדע םים חוד פאלפ םעמדען נעננסםער םים

 אםאקע אן נאך ארעםטירט שלעגערם, פראפעםיאנעלע חכרה־לײם, שטארקע
 —זײ. פארטײדיגען חברה קאםוניםטישע—שעפער. קלאוקםאכער די בײ

שלעגערם. די דערקענען און קאורם אץ קוםען קלאוקםאכער

הא־ זײ אז ׳שרײען, קאםוניםטען די
 אײניגע אז און קײז;ענגסטערס. ניט בען

 די זײנען זואס שעפער די בײ נעשיענען
 זײ־ געװארעז פאראורזאכט צײט יעצטע

 מיד קיאוקדאכער. די פון געקוכמז נען
 דעם אױוי אגגעװיזען מאל אלזן האבען

םאק* שרײעגדע םיט ליגען חוציה׳דיגעז

 •רעסערס? די בײ ?יך חער« װאש .2 זיים
 באאיד דזשאיגם ברעסאאװ; דזש ~
מאזער• ב. — ארביי• דער בײ

 ®ױ באוורד עקזעקואיוו :ײם ?ײס
מםואי. בז פנחס —

 מײנונגעו. און #םיםען בדיף, .4 זײט
 — קאסו• און לעבעז אונוצר i*,t «־.. זייט

 העאין. פ .
 עדיםאריעלס. «♦. זײט
 נדײגד ;אאננ ה — #ימיגײאנםמן .7 זײט

אהערמאז• (ליד^־־העגיך ששילער מײן
גארדי;. וו. — **ראןי צויא ». זײט
 ®רייד ין1 לאגיזן און אידעאל דזד־ .0 זײט

 ארא (*װײאער ױניאנם,
יזורינסקי.

1«י
טילי•— יקעל)

ױן (בילדער !ןףעחן און געחעד* סו. זײט
iW? א• ׳-------- tW; נײעס m

ח*י#פ״ ;הוידד«*ר א
איליגא)

סאראנאא ♦

 פאננם סערטיפיקײטס העלט פה פארקדןז
וואו זדנפיגע שעפער m דדאזאין

אן פון ז־ירעכטארען  םשערלײט שאפ אלע צו אפעלירען םענטער העלטח ױני
 םערטיפיקײטם העלטה קרינען צו אפיםעם לאקאלע אלע הוםעז׳אמ צו

ײ אץ שע*ער• זייערע אין ארכײטער די צדױשען פארשירײטען םיכםינ ז

 אננעםאנגען איז וואס קאמפײז דעד
̂וםײער די טון געײארען  אונזעחנ םיז םאו
 איגטעתע^א־ דער םון לאקאלען גרעסטע

 םוז ראםעוועז צו צוועס חנם מיט ג̂א
 ױניאן אונזער פון קליניקס די אונטערגאג:

 די םאר חאבען װעימנ סענטעד, העיטזז
 ארביײ אונזערע נצדינס יאהר 16 לעצטע

 גוצליכען און וױכםינען אזא אויןי םער
 אנגעםאננעז וואך הײנטימ זיך האם אוםז,
 םשער־ שאא אלא אומן. טיבםיגעז » אױןי

 הא־ מעיער דחנס און ק<אוק די פיז <ײמע
 צרהאלםען צוריס טעג עםיימנ מיט מן

 אויפ״ מנכתר, חנם םח בריװ ספצציעלע
 זיתר צויעגען זאיעז וײ אז םאמחננדיג,

 שא״ ומניפאז *װז ארבײם חנר אין האנט
ojn m פון פאנו SCOjDDO זחני־ דאיאר 

מן w אוס גזיםיג איו מו־ אניי ח o י n

 קרי״ איצטיגע די איבעדרעבען צו צענטער
צײם. טישע

 אונזערע ראטעײעז צו דרײװ דער
 דעם אץ װעיעץ געםירט וועט סייניקס

 נעזונטהײט םיז םארסויף א םון םארם
 דאס אין סויםעד, אלע און סערםיפיסײטס,

 ױניאן, אונזער פרן םעמבערס אלע םײגט
 אונטערזוכונ־ צו באחנכטיגם זײן וועלעז

 פאילנענ־ דעם ױיט קליניקס, אלע אין גען
:אוםן דען

ן א םון קוישער די ע ג י ד ר א ל א  ד
 בא• זײן װעיען ט י י ס י ם י מ ר v ם

 איז אונםערזוכוננ אן קריגען צו רעכטמט
דעפארטביענם. דענםאל אונזער

ײ א םון קױםער דער ו ו  צ
ן ע ג י ד ר א י א • ד י פ י ט ר ע  ס

• אויז* (אלוס )13 ויי

 פאםירט האט װאך, לעצטע ̂ובער טען.
 ביוינדסטע, די אפילו האט װאס אזעיבעס

 די געעפענם םענשען נאאיװסטע די
אוינען.

אויטאפאביל. אן איז לייט חברה אכט
 אויף אטאקע אן געםאכט האבען װאס

 דיםטריקט קיאוקמאכער אין קיאוקמאכער
 זײ״ שעפער, די פארלאזען האבען זײ בעת
 ארבײם. דער בײ געװארען געכאפם נען
 אזא יכדטל װי לײט חברה די פון נעםען די

 װער זאנמ דזשארדעז, סלאנער װי נאמען
 ניט איז דאס אבער זײנען. לײם חברה די

 ״םרײהײט״ די פאר באװײזע נענונ נעװען
 דאם אז געעריען חוצפה׳דיג האט זי איז

 אריכמ נעבאך געװארען ארעסטירט זײנען
 ״םאד״ דער אבער האט הלאוקפיאכער.

 פאטאגראפיעס די אפגעדרושט װערטס״
 םײעדצ די םון רעקארדס פאלים די איז

 האם בלעטער *םרײהײט׳׳ די און ״בנים״
באך איצט  זא־ צו דדשאב שווערעז א ̂נ

םאבער.מהראו זײנען יײט חברה די אז גען
 ניבען אלײן שלעגער ארעסטירטע די

 אזוינס איז װאס ניט וױיםען זײ אז צו
 ער »ז זאגט דזשאז ״סלאנער״ ♦קיאוקס.

 סאנ״ א — ביא אנטאני לײבארער, א איז
 א — דזשאזעױ דײװ מישסער, שרים

 איז ער אז זאגט ארלאף דזשאהן עאופער,
 אז זאגט װײנער מאיס װאשער, דיש א

 נאנ״ דער איז אזוי און װײטער א איז ער
 לײם. ױננע ראפינירטע די םון צעטעי צער

 אלס זײ, דערסענעז שלאוקמאכעי װשלבע
 געװא״ געשיאנען זײ םון זײנען װאס די

רעז•
 צו וױיטער זייז װעט אינטערעסאנט

 קראיען װעיעז סאםוניםטעז די וױ זעהז
 אן לײט. חברה די םאר פושהעס די אין

)12 וײא אויזי ישלוס


