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 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
 פאר־ האבען זײ װאס דאלער םיליאן האלב א און דרײ די װעניג נ»ך

םטרײק? גענעראל לעצטען אין טאבלעװעט
 האבען זײ װאם וױינינ נאך שארלאטאנעם קאםונישטישע• די איז
 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 •

 לעצטען אין געװארפען זיך האכען זײ װעלכע םיט םשעקם לארדיגע
? םטרײק גענעראל
 םאר־ האבען זײ װאם ווײניג נאך פאררעטער כאנדע דיזע איז
 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

 וױדער שוין רופען זײ װאם געװען, װײנינ נאן־ אלין דאם טער־באװענונג,
 אונזער פון װידער־אױפבוי דעם צושטערען צו כדי םיםינגען פעיק נײע

? .ױניאן
אײ־ םארניכטענדיג בלוט, אײער געצאפט װײנינ נאך זײ האבען

 חאט איהר װעלכע פאר םאנדען בענעםיט מובערקולאזען און סיק ערע
? פענים פארהארעװעטע שװער אייערע אפגעשפארט יאהרען־לאננ

 זײ װאס געלדער, נעשנארעטע אלע די פון זאט ניט נאך זײ זײנען
 אומ־ די פון חשבון אדיפ׳ן זײטען אלע פון נעפליקט און געריםען האבען

 פריזאן, אין םארשיקם האבען אלײן זײ װעלכע פריזאנערס, נליקליכע
 געלט־ נײע םאכען צו םיטינגען פעיק װידער איצט שױן רופען זײ װאם

? 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

 איהר וועלכע םאר שעפער, ױניאן די אין קאנדישאנם אויםגעקעםפטע די
!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 פחןזידענט. זיגמאן, מ

 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

 נמהאם האבען זײ נעשוםקן. ניט טיגנ
 ניבעז *לײן זײ או םפלה שרעהייכע אזא
*ו. עס

im םיט באקאנט איז עולם נרייםער 
 די האבען זיי און שטיפ פאיאצישע די

tmwtt 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 

 יח מפארסמט״ שפײז דפטמפ
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

 om םיט האבעז זײ װאם דעס אחוץ
 נע־ סיטינג זmנאר טקװער םעדיסאן

 «ן טאלער ואר א ארויסצונעםען זוכט
 םארזאםעל־ אריםע די םון קעשענעם די
 אר• ױניאדברצכערישק יייער םאר טע

 נאך נעתאט זינען אין זײ האבעז ביים,
 סאר אפיציעל זיך ערהיערצן צו יאך, «

ױניאן. אאאזיציאן אז
 לאנג שוין זיי טוט זאן־ דער אויי

 נע־ ניט דאס האבען זיי װארום בא:ק.
 או נעתנסם, אבער זײ האבען טאן.

 צו אייננמבעז זײ זיך ס׳ײעט װיגאאד
 וא< \ואס עואס, נרויםען א םארנארען

 t» זאנצן זײ וועלען האל, om אנפילעז
 די זיינען זײ און זײ טיט איז מאםע די

אין אםיציעיו זיך און ױניאז,
יוניא!. אואזישאן אן

 םען קאן דרעסםאמר און קיאוה די
 וײ און נארען נים םעהד אבער שױן

 ם׳מוםט ווי אזוי באיקאטירם, זיי חאבען
 אויוי וופלמ און נאיקאטי^, w זײ

סיט נימעס קיין סעהר זיכןר

 ילפ ועדנניוס דיזנעת עליעס װײס־פרעזיוענפ
יוניזז דחןסטײימר פימועלפיער פון םענעדזששר

 7 לעאטע די פאר ױדאן דרעסםאכער און װײסט פילאדעלפיער פ.־ן פיחרער
 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 ij m H H li ארגאניזאצ־אגם . טינטיגער א 
 נאנאנאגד יאהרען עטר־כע סאר קארפ״ן

 צוריק אגגעפאגנען האט ױ;יאן די און
 א נעש־אגען צוריק חאט און אויפיענען

לאקא? כוחות. איחרע פון טײר גרױםעז
GO א םיחרען אגנעפאננען װידער האט 

 און שונאיס די-אויסעמינע :ענען קאמזי
 װידער גענוג סראפם אגנעזאםעלט האט

 צו באלעבאטים וי צװיננען צו אסאר
 ארגאגיזאציןן די איחר »:ער?עגען

 אױמ- און טרײד, אין ארבײטער די םון
ארבײטס״ די םון שטאגד דעם צוחויבען

^זעיער. אין;ג אין באדינגוגגען
רעזיגגא״ זײן האט רייזבערג בדודער

 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 ז̂א עד
כא״ ער האט #אבער איצט, מאגאטען.

 זײן זאר מען אז אמאי, װידער שטאגען
 און אננעםעה ענמיך זיך צוריקציוזען

 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

 פיראדערפיער םון םענעדז^ער ארס
.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  םי

 צױ םון געראטעװעט ױניאן דעלםיער
 אויםזיכט דעם אונטער זוערען. בדאכען•

גע־ אנגעפידט איז רײזבערג כרודער םון

ך א  יאהרהונדער• פערגאנגענע אונצעהליגע ף
 בע• םיט װעלט די אלץ גאך רעדט טער, ״י

..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 . . 
 אדאטאט זעלםענעם זײן פאר נאםען א האם ער
טעם. אויפעמעוועהנליכען און
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m  nמױמ ׳פ jm  ms .װ עקז «g װיימ פ ״ ״
אינפפתעשאנאל פענטימד כמדסער, װענ דעם
 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
 באסטאן, אין אינעהארטען ,pm צום

 V אוראי און אודאי ־ םאסאטשוזעטס,
 1» יעבעז om אין נאדייטוננ גרויסע

nm'P^'o איע סאר א־נאג׳זאציע, דע־

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 ענ ד ^י • 
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
ר  םונ׳ס קארוי, om פון אױסנאננ ת

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 •
 װערען ״ט״,pכטינm,נע רm i־k םערקט

 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
 יי אין איצט, ער׳שט אבער שטאיק.

 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
ױגיאניזיחע^ צו זײ פער

 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
אידעט״ן, מ.  ער• גיט־ילאננ דעי ג

 אזוי דעם םון טיעעראן ריגקער וועהיטעד
 א יאקאל, פרעסערס יינקען גערופענעם

 ארויס״ די נאך זץ־ ♦שרעיט װאס גדויע
 א^טער יער םון קאםיסארען געװאדפענע

 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

̂־־העגיך ששילער מײן אהערמאז• (ליד
גארדי;. וו. — **ראןי צויא ». זײט
ן1 לאגיזן און אידעאל דזד־ .0 זײט  ®רייד י

 ארא (*װײאער ױניאנם,
יזורינסקי.

1«י
טילי•— יקעל)

ױן (בילדער !ןףעחן און געחעד* סו. זײט
i? א• ׳------- W t W; נײעס m

ח*י#פ״ ;הוידד«*ר א
איליגא) סאראנאא ♦

 פאננם סערטיפיקײטס העלט פה פארקדןז
וואו זדנפיגע שעפער m דדאזאין

 םשערלײט שאפ אלע צו אפעלירען םענטער העלטח ױניאן פון ז־ירעכטארען
 םערטיפיקײטם העלטה קרינען צו אפיםעם לאקאלע אלע הוםעז׳אמ צו

שע*ער• זייערע אין ארכײטער די צדױשען פארשירײטען םיכםינ זײ אץ
 אננעםאנגען איז וואס קאמפײז דעד
 אונזעחנ םיז םאו^וםײער די טון געײארען
 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־ יי אנ 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

)13 ויי• אויז* (אלוס

 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״
 זא־ צו דדשאב שווערעז א נ^באך איצט

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
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35 פרעסערם.ממ&ל אז זױ הערט זזאס
1 ין W *• . ̂ U*״ י• דזש. פון

ייזד.,135 סוועי־װײזער און יזער גפגי >־־1 (ג;ג•
װאס פיײע, אז !גי״ץ־, טי גאגץ איז עס
:זער או אין טעדגעיה קײז ;יט זײנעז
די בײ אז יכט,י>,י, c גקען דע ,‘יאקאי
ױײל •טרעפעריג, זעלר איץ ין פרעסע־־־C א
גצינ װי זעהי טען ט 4 % ̂ •»> * •י ̂ינז א װענען
ניט בט באשרײ טען -י;פע. פ ר דע אין
אונזערע ניט שרײבט c, ט׳בא אשי< אונזער

 מיטיננעז,
 װײטער.

 דודכשניטליבער
ש

<ױ
 װיר
איז

 אזױ איז אפיסל־ס אונזעיע
 דער דענקט גצטירלץ־ און

 מען אױב אז מענש,
 װארשײנ־ איז אוגז, װעגעז גיט ייבט
 איך שרײבען.. צו װאס פאיהאן :יט

 דאס אז פארזיכערעז, אבער אײך
זײ־ כױר או;ז. מיט פאל דעי גיט

 כײר אז םענשען, טאדנע אזױגע נען
 אױפ־ מען קען ױניאן א אז ׳ניט גי־ױבע;

 מען וױ אדער שרײבען, מיט צוריק בויען
 דאס דענ פובליסיטי, דורך :עס רופט

 רעואלוציאנערע אזויגע אין אפילו זײן
 טאן אין גיױבען כדר איצט װי צייטען,
 ױגיאך קאגסטרוקטיװע שװערע, פשוט׳ע
 צױ ווענ אזא אויף :א־ און ;ארבײט

 צוברא־ דואינירטע, די אױפבויען ריק
 גװאל־ און ישרײבען טיט ױניאן, בע:ע

 דאס טאן. וױגציג זעדזר ביעז סעז דעײעז
 ױניאן־ קאמוניסטען, פאר איבײט אן איז

 איהר טומלער. אוץ שטערער ברעכעד,
 װאס דער, אז באטעיקעז, איעטאל װעט
 אוטפע־ איז אדער אפיוױנציגסטען טוט
 דעד ארעמאל איז דער טאן, צו עפעס הינ

 באשױד װאס טוכירער,,דער דער שרייער,
 די פאידעקען צו כרי צװײםען. א דיגט

 באשולדיגט אוכיפעהיגקײטעז, אײגענע
 נא- טען זידעלט, טען צוױיטען, א מעז

 אום אלעס, — בייעקמעילט טען שסוצט,
 באמעדקעז, :יט דערוױיל זאר מײגער

 אלײז זײ טוינעניכטסען א פאר װאפ
זײנען.

 זײנען טיר אז איבערצײגען, צו אום
 כיר װעלען געדאנס, דיזען אין גערעכט
 אױס ניט כיאכט עס איעלאדעז, אלעטען

 איײ אזנזערע זײן כרעגען עס :וועמעז *
 א:״ פוץ טעטבערס אדער םעסבערס ו.ע:ע
 פנחם זײן אםירו םעג עס לאה?לען, דעיע

 טעםיג־ די באשרײבט װאס שכיואל, בן
אה^עז איע פון קײיט  *נע־ ךער אין י

 םאדנאכם א אין אםאל רעכםיגקײט״,
 א ספעציעל אדער ארבײט דער נאך

 עס אפיס. אונזער באזוכען צו שבת,
 אין טעטיגקײט םיט לעבט און שװעבט
 נייך דערכיאנט דאס .‘ראקאי אוגזער

 א״5 האט װאס אינצידענט, קדײנעם א
 ביץ איך װען צוריק, יאננ נים דא סידם

אפיסער. איס יאקאל אין צוריקגעקוםען
 טעם־ איטע גאר*נאר אונזערע םון פאר א

 באגריסען. מיך געקומען זײנען בערס
 יאקאל דעם און מיר וױנישענדיג איז

 אז אויפגעדריקט, זיר זײ האבע• נ^יה,
 דעריעבען נעװאלט נאר גאך װאיטען זײ
 :שטעהן װײטער זאר פיען אז צײט, די

 האבען זײ נעקסט. אין װינדאוס די בײ
 זא־ מעטבערס די אז געםײגט, דערמיט

 גלויבעץ דעם צוריסקרינעז ערװאכען, *לען
 מעםבערס, זעלבע די ױגיאן. דער אין

 עריטם געװאונשען דאס זיך האבען װאם
 זײערע ניט גלויבען צוריק, לאגנ ניט

 װאינש זײער ׳טנעל װי אויגעז^ איעענע
געװארען. םארװירקליכט איז

 אלטע אלטע, די אן זיך פאנגען עס
 אן הױבען מעםבערס די און צײטען,
 איז יאקאל דער אז נלויבעז, צו װידער
 עפעס קוועט״שט עס אויב און הײם, זײער
 ^יעכט,’ איז> עס אזן הארצען דעם אויף
 און ײניאן לאקאל דער אין מען סוםט

 #באס דעם אנטקענען קאמםלײנם מעז
 אנט־ אויך און םארמאן דעם אגטקעגעץ

 אײגענעם דעם באדויערען, צום קעגעה
 מיט מ׳ארבײט װאס ױניאךברודער,

 באצאיט צײמ זעלבער דער אין איהם.
 םיהלען אן םאנטזם און דױס עוין מעז
םיטפחה. אײגענער אן אין װי

 פילע נעפטאנעז זיינען אונז םאר
 זאלען מיר אזוי װי לײזעז, צום םראגען

 מאבען און איבערבויען װידער אנפאנגען
 און צובראכענע דיזמ םעסםוננ א םאר

 קאםוניסםישע די ױניאן. צו^טעםערםע
 האבען מויגעניכמסען *יז ^ארלאםאנעס

 ׳סימז קײן איבערנעלאזען ניט נאר ניט
 זײ נאר ױניאן, דער פון ברעקעל קײן

 סיל אזוי אוועקגעלײנם נאך האבעז
 אםילו גאר זא^ םעז אז וועג, אין דערנער

 אויםבויאוננס־ די באנײען הענעז ניט
 הססר־ א האבעןדגעפונען םיר ארבײט.

 פארהאן ניט נאר איז עס צרפםאנד.
 אלעם — נים טאר פעז וואס ז*ר, אזא
 חוצאה די נאך האבען זײ און . מען. םעג

 וחנגען איז מטונדעז וחנגען רײדען צו
 דעם וועגען נאר קאנדימאנס. אינעםײנע

 םאל צװײמעז א רײדען מיר וחניעז
 אבער וױיסען םיר אויספיהו־ייו. םעחף

 חנ״ א געווארען איז שבת אז זאך, אײן
 געאר• האס םען אנ.9ארכײםס״ נו<עחנר

 שע־ םייע אין מרײ. און פראנח בײם
 אר־ קײז געיועז ניט איז עם וואו *ער,
 סונדעסט־ מען סאם םאנטאנ׳ םאר בײט

 מצן ״אםעז גאנץ פבת גזוארבײם װאמן
צו נױטיג םאר געםוגען ניט אמײו האם

v n m m .!ד^סירע
גױײ » צוזאםעמע״שטעלט tftfft •יד

איך און ארגאניזאציאנס־קאטיטע, כע
 אונ־ פון צאל גרויסע א אז זאגען, וױל

 אפגערוםען זיך האבען טעטבערס זערע
 וױרק־ האבען זיי און רוף אונזער אױוי
 הא־ מיר ארבײט. ;יענצענדע :עטאן רץי
 דרעס־ און קלאולר דעם פארפ^ײצט בען

 האבען כיר האטיטעס. פיט דיסטריקט
 די ישע«ער. אמגטערנעהכיען א:געםא;געז

 צו געװארען געבראכט זײנען *יעסערס
 דעב פון איבערינע די אפיס, אץ אינז
 צום איבעיגענעבען טיר האבען יטאנן

 עװאוגג דעם אין באארד. ^אינט ד.
 פאר א אראפגענוסען אויך טיר האבעז

 זײ איבעתעגעבען און יפעפער נאךױגיאן
 דער פון ארגאגיזײיטאדקאטיטע דער צו

 און סעטיען. * צום באאא־ד דז״טאינט
 אננעפאננען האט טירען אפענע די פון
 אר־ ניעז טירעץ. פארטאכטע װערען צו

 ׳פרײ און םראנק כיעהר ניט ישוין בײט
 זעהר טירען די פאריפליסט טען נאר

 סטא־ ניט װעלען פיר אבער ׳טטײף.
 טיט ׳טבת אלע אננעהן װעיען טיר ׳פעז
 װעט עבת ביז #לאנג אזוי ארבײט דער

 דעם אין רוה־טאג דעד װערען וױרהליך
 אונזערע פאר דרעם־טרײד, און ?יאוק־

אי װארטען מיר טעמבערס.  געװאוג־ :
 פפע־ לאקאלען, איבערינע די אז *טען,
 פינישערם, די אח אפערײםארס די ציער

 שטיקער א כאטיט נעבען או:ז זאיען
 :א- םעמבערס, אונזערע פאר ניט ׳הילו*

מעמבערס. זײערע פאי טאקע
כױד

אלעטא^

 •צעהנע א דעדזיטיססריט האבען
 לעצטע די פאױ טעטבערס הונדערט פאר
 פרא״ גא:ץ זײ צװדןןען װאכען. פאר

 ראנטיט ׳.tr ב. צ. װי לינתע, טינענטע
 כיעבד באארד עקזעקוטױו וױיס, י. און

 קריײ ר. קלײזעל ליגקען זײער םון בערס
 פײזע, נאר און גארענ״טםײן קאפיאן, ו1די

 פי*אץ קײן ניט האבעז םיר װעלכע פירע,
 האבען זײ אױסצורעכעגען. זײ גענוג
 זײ אז סטייטמענטס, געסײנט ארע

 פאר־ ארץ פעסט דער םון אפ זיך טרײסלען
ױניאן־אײט. גוטע זײן צו יטפרעכען

 איז לאגע פינאגציעלע די
 װיכ־ זעהר א איצט אויך איז איץ געװעז
 עס לאקאל. אונזער פאר פראנע טיגעי
 דענקעז, וועלכע מענשען, פארהאז זײנען

 אז דערצעהלען, צו ״צאנדע א איז עס אז
ט V'P האבעז טיר ^  עס און ;ניט ג

 גלויבען, װעלכע אנדערע, פארהאז זײ:ען
 פרא־ די ניט. *טאגדע קײן איז ארים אז
 יזאקאל דעם אויםצוהאלטען אזוי וױ גע

 װיכ־ די םון אײנע געװארען אלזא איז
די ^לעכס, איז צײט די םיגסטע.

 און נים, לעבעץ קײן טאכעז מעמבערס
 דעם אויף םארט פען האלט אזוי װי

 זיך װעלעז באדינגוננען זײ ביז לאקאל,
 װערעז װעאעז צײטען די און ענדערען
 און דארםעז םיר װײל און בעםער?
 אױםבױען, םיז םראצעס אין האלטען
 עס .lhpp איז פשום זיך םיר גױטיגעז

 באצא* האםיטעס קײן פאר אז ׳אפת איז
 ארגאניזאציאנס־ גאנצע די ניט, סיר לען

 געטאן װערט לאקאל דעם פון ארבײט
 פאי־ דאך זײנעז עס אבער אומבאצאלט.

 םוז טען און עסספענסעס אנדערע תאז
 מיר האבען :עלט. דעם אויף האבען

 פינאנס־ אונזעד ביז נעטראבט, םיל אזוי
 אז םראן, א צו געקומען איז קאמיטע

 איז ׳סאן הענען םיר װאס בעסטע, דאס
 אײגענע אונזערע צו טאקע װענדען זיך

 די זײ םיט אויםנעהמען און מעםבערס
 זײ אז זײ, םון םארלאנגען און פראנע
 װיפ*ל לאקאל, דעם אױםבאתען זאילען
 און דאלאר 25 םון :סעז זײ פוז יעדער
 גאר געװען ניט אםילו איז עט םעהר.

 שלעכטער איצטיגעי דער אין אנגענעהט
 מעםבערס אונזעחן םון םילע װען ׳צײט

 םילע, און איגנאנצען, גיט ארבײטען
 אר־ צו דאס^גליק ׳שוין האבען װעלכע

 פולע קײן אויס נים איבײםעז בײםען,
 צו םעג־װײז. ארבײטען נ^ר װאכען,

 אום־ אזוינע בײ אז זיי, םון פאילאגגען
 דעם געלט ׳ב^י־גמן זײ זאלען שטענדען

 נאר שװער. געווען זיכער איז לאהאל,
 באשלוס, צום איז,געקוםען ;,קאםיט די
 קע־ מיר װאס בעסטע, דאם איז דאס אז

 גלײך זײנען םיר און טאן. איצט נעז
 הא־ םיר ארבײט. דער צו צוגעםראטען

 א צו מעםבערס גרוםע א גערופען בען
 די ערקלערט זײ האבען םיר םיםיננ,

 װי נאכדעם אוז יאקאי׳ דעם םון לאגע
 ברודצר און שורות די pc שרײבער דעד

 דעם םון טשערםאז דער קאהן, פאקס
 םע־ װאסילעװסקי, ברודער און לאהאל,

 די םון אײגער און לאקאל, pc געדזשער
ט׳אפגערעדט האבען פינא:ס*קאםיטע א  ה

 איז עם רײחנן, געקענט נים מעהר מעז
שוט  עולם דער װײל אוםםעג^יך, נעװען י
 און טיש, צום שטו• א געטאן זיר האט

 *p 100א אלארדיגעT50 #־דאלארדיגע25
 םא־ צו אנגעםאנגעז האבען דאלארדיגע

 האט אײנער ימדער חאנעל. װי ל*ן,
 דער זײן צו זכיה די האבען נעװאלט

 סודצער א איז איז אזוי איז ערשטער.
 קאלעק־ שםונדע האלבער אײן *\\ צייט
 עס דאלאר. סויזענט דרײ געװאיען םעט
 איײ יעדער אז נעװארעז, באשלאסען איז
 :עימ זײן םאר נאום א סרינען זאל נער
 געװארען באשלאסען אויר איז עס און
אלע װאו האנאר*באארד, א םאכען צו

 װאלונטירעז די םון זײגען װעיכע די,
^ װעיען ׳יאקא״ דעם אויפצוהאלםען  אוי

 בוכ׳י ;ארדע:ע סיט װעיען געשריבען
 צוסונםט דער אין זאר סען שטאבעז,

 יעניגע, די נעו*ען פ׳דינען װע** וױיסען,
 לא* דעם ארױס;עלאייפען האבען זועלכע

:ױט. פון צײט דער איז לאי
 װעלען א*ום צװײ אדעד װאך א אין

 ׳:עםעז דאזינע די פארעפענטליכען פיר
 א :עהמען ורעסערס א^ע זארען און

 איו קװאםא אינזער זײ; פון ביישפיר
 לא• דעם אויפצוהארטען גענוג מאבען צו

סאל.
 רוםען :אך־ װאך דיזע װעלען מיר

 נאך און גװפעךפיטיננען אזױנע פאר »
 דזשענעראל־ א רוסען מיר װעלען ועם

 האבען מיר מעטבערם. אלע פון פיטינ;
 דזשענעראל• א רופען געדארפט איצט

 איז פראגע דיזער צוליב נאר מיטיגג,
 א^ע געװארען. אפגעלײנט םיטינג דער

 צו זײנעז װעיכע מעםבערס, אײגצעלנע
 אדער דער איבער גרופעךפיטינגען רי
 געװא־ גערופען ניט אורזאך אנדער אן

 בײשטײע־ זײערע ביעגנען קענען #רען
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עװענױ. צװײטע
 איז עס אז ניט, םארגעסט !ברידער

 אלעמאל פאר אײנמאל נויטיג אבסאלוט
 איבערבױען ׳כאאס דעם אײנצושטעלען

 פעכםיגע א איהר פון םאכען ױניאן, די
 קענען אײך זאי״ װעלכע ארגאניזאציע,
 און באסעס, די אנםקעגען פארטײדינען

אר־ צו זיר פעגליבהייט די געבעז אױך

 װײטער אויױ זאיעז מיר אז גאניזירעז,
 םיט טרײד♦ םון לעבען א פאכען לןענען

 װעט אינטריגעס און ואליטיק נטרישער
 פעכטײ א םאכען. ניט לעבען ?ײ\ מעץ

:v, דערצו, פיהרען װעט ױניאן פעסטע 
יענען. א םאכען זאל םעז אז

 םאר־ זאי גאםען אײער אז זעהט,
 י האנאר־באארד אויפ׳ן װעיען יטריבען
 סיר װילען געלענענח״ט דער בײ

 גליק• געזונטען, גוטעה א וײנ״טען אײך
 פאםיליען. אײערע און אײך יאחר, ליכען

 יעצטענס אידזר האט יאהרען שרעכטע
 די שוין איז עס גענוג. איבער געהאט

האפען. לאטיר בעסערע. םאר צײם

דרו• םיר רעדאקציע: םוז אנמעריוונג
 ברו־ באליכט-פון דעם ®ארגעגיגען מים קען
 טאקע מיר װילען דערביי און ברעסל^װ דער

אוםיינקטייכקײםזען. מ אויף אגצײגען
 ״געדעכםיג־ די אז ריכםיג״ ניט איז עס
 ײעגען ב^ריכטען קײן געח^ט גיט האם קײט״

װ*ז־ גרודער .85 אין טעטיגקײט דער
 צוגעאזיקט א£ט גוןנץ אונז הץט סילעװסקי

̂בעז מיר און ׳ב»>ריכםען ןןזעלכע  נע־ וײ הי
מעחר. װאס פ*ריאנגט אימער און דרור,ט

 מען גען *רייבען ״מים מז דעם, װעגען
/ װינציג זעחר ׳ ן ^ י ו  ׳םיר דעגקען מילא, א

 ײוזרים קיבעץ. ע^יקעל # :לויז איז עס «ןז
 נ*קל#־ װאס צו טא ^זוי, ם*קע איז עס אוינ

 צו און פמרגאכלעסיגם .איז םען געז^יך׳
 ׳ב>זריכם לײםישען שרײבען ט*קע װאס
 װע* םאקע װעלען מיםגלזדער ברזדעד די װאס
לעזען? לעז

m פזן טיטינג m פון באארד 
ױניאן דרעםמאכער אןן

סעקרעטאר. םאזער, כ. פון
 ב^ן^יד דזש. םון םיטינ: רעגעלער א

 דעם םרײטאג, נעײארען ^פגעהאלטען איז
 איגטערנעשא־ אין סעפטעםבער, טען16

סטריט. טע16 װעסט 3 בילדיננ, :אל
קאפלאו. ב. ברודער — טשערמאן

 דזשאינט א סטײנבערג, ג. ברודער
 װײ לאזט (],לאקאל פון דעלענאט באארד

 אלס רעזיגנירט ער דאס באארד, דעם סען
 #נגע־ איז ער װאס דעם, צוליב דעלעגאט

 ביזנעס־אײ־ אלס געװארען שטעלט
 פערדונ: סטײנבערג׳ם ברודער דזשענט.

איט. אין גענופען װערט
 סטײנ־ ברודער פיט פארבינדונג אין
 וױסעה 9 לאקאל לאזט מעלדונג כערג׳ס

 ערװעהלט איז לואחן םיליפ ברודער דאס
 אלס פלאץ דעש םארנעהמען צו נעװארען
באארד. דזשאיגט צום דעלעגאט
פיריטע־ דדש. דאס פעלדעט, 89 לאק.

p רעזיגנירם האבען אלפאגא k לא t 
 פראץ זײער אויף און באארד עקזעקוטיװ

 לי־ שוועסםער געװארעז ערװעהלט זײנען
גאלאסא. יעאן ברודער און דאיטאנא לי

םענעדזשער. דזשענעראל פון באריכט
 אין דאס באריכטעט, האכפאן ברודער

 זײנען װאך לעצטער דער םון פאדלויף
 דיסט־ אײניגע געװארק אפגעהאלטען

 אינדאסטריעל־ די פון ריקט־םיטינגעז
 אינדעפענדענט און אםעריקען קאונסיל,

כיי־ דיזע הויפם־דיסטייקט. אין שעפער
גליין  געװארעז גערופעז זײנען טינגען

 אױ־ געווען זײנעז אוץ אדבײט דער :אך
 אן זעהר באזוכט. גוט סערגעװעהנליך

 געהעישט האט גײסט ענטוזיאסטישער
 נע־ זײנען װעהכע אדבײטעד, די צוױשען

 האבען אלע און כױםינגעז, די צו קופען
 די צו איגטערעס םמען א ארויסגעװיזען

 איצטי־ דער װעעגז בארינסעז םארשידענע
 דער איז אח ױגיאן דער אין לאגע ;ער

 װע־ פיטינגען אזעלכע מרל. אינדוסטריע
 קלאוק־ די פח װערעז גערוםען אויר ילעז

 אנדערע די איז איז דאוץ־טאון שעפער
 פון שעפער איע אין אויר װי געגענטעז,

דרעס־אינדוסטריע. דער
 װע- אויך באריכסעט האכמאן ברודער

 געפאכם איז װאס םארטשריט, דעם געץ
 אונ־ דער פיט פארביגדונג איז געװארעז

 דזשא־ די םון ביכער די םון םערזוכוננ
 דעם לױט םאנוםעקטשורערס, איז בערס

 טשער־ אומפארטײאײשען דעם םון ארדער
 האכ־ ברודער ערקלעיט ׳איצט ביז מאן.
 זעהר געװעז רעזויטאט?ן ד: זײנען םאז,

 נעלוננען איז אונז ארן צופרידענשטעלענד
 אדיעסען און נעפען די אױסצוגעםינען

pd װעל־ קאנטראקטארס, גיט־ױניאן די 
 ױניאךדזשא־ פאר ארבײט טאכען כע

 דזשא־ דער םאנוםעהטשורערס. און בערס
 אפ איצט זיר ניט דעפארטפענט כערם
 אלע דיזע ױניאניזירען צו דריױו א םיט

 הא־ םיר וועיצכע װעגעז שעפער, ניט־ױניאן
 דער םון רעזולטאט אלס אויסגעםונעז בען

 צאל באדײטענדע גאנץ א אונטערזובונג.
 אונטערהאנדלונגעז איצט םיהרען זײ םון

 סעםעלטעגט. א װעגעז ױניאן דער מיט
 אונטערנעשרי״ שוין האבעז זײ םון םילע

 װי־ ײעלכע די, אוז ;קאנמראקטעו בעז
 אנריםענט קײן אונטערשרײבען נים לען

 די פון געװארעז אויםגענעבען זײנעז
 אט מאגוםעקטשורערם אוז דזשאבערס

 ארנא• צום װעחןן איבערנעגעבעז וועלען
דעיארטפענם. ניזײשאן

 דער צו געװען אנעזענד זײנען דעלענאסען
 ערװעדר צו ארבײט װעלכע קאנפערענץ,

 ריכ־ אלס פענקין דזשײקאב װידער יעז
 געװען זײנען קאנפערענץ דער בײ טער.

 טרײד־ױניאנס וױכםיגע אלע פארטראסען
 נױ פון ארבײטער־ארגאניזאציעס און

 געװארען אגגענומען זײנעז עס אוץ ׳יארק
 ער־ צו רןאפ&יץ א פאר פיענער װיכםיגע
 װי פענסיז, דזשײקאב דזשאדזש װעהיען

 קאנ־ סאציאליסטישע אנדערע אי*ע אויך
. דידאטען.

ה ערקי״ערט ער  גאכ־ הײנם דאס *וי
 םי־ א געײארעז אפנעהאלמען איז פיטאג

 דיסטריקט־ איז יאקאײ איע pc טיננ
 גע- וועגען האנדרען צו כדי םענעדזשערס,

 אנגעלענענחיײ אדפיניםטראטיװע וױסע
 װע״ פראנע די אופצונעמען אויך װי ׳טעז
 אר־ צו ארגײטער אונזערע ערלױבעך גען

 אידישע די םאר שבתים צװײ די בײטען
 אײנשטי־ האס סיטינג דער יכױם־םובים.

 מזנגען ארבײטער די אז באשלאסען, מיג
 סעפטעפבער טען24 דעם ̂שבת ארבײטען

 גוט כדי אהטאבער, סען1 דעם שבת און
 פארליר?! זײ װאס צײט, די םאנען צו

ױם־טוב. צוליב
בד. אז באריכטעט, האכפאן ברודער

 ביזנעס־איי- נייער דער סטיינבערנ, נ.
 דורכנעטאכט האט ,9 לאקאל pc דזשענם

 ער אז דזנקט, ער pא טרײעל״צײט, זײן
 מיט ארבײס זיין דורנפיהרעז קענען ט ותנ

ערפאלנ.
ט האבפאנ׳ס *ברודער איינ  גוט־ איז ב

געווארען. :עהייסעז
 פרעזידענט האט פיטיגנ פון שלוס צום

 נעויעז, אנוועזעגד איז װעלכער זיגפאן,
 בא״ ערפוטיגענדען זעהר א איבערנעגעבען

 אץ יא;ע איצטיגער דער װעגען ריכט
 איבעדבליק קורצען א איז יוניאז• א\נזעױ

 דערגריײ נרויסע די געפאלדען ער האט
 אויפבויען םח נעביט דעם אױף כונגעז

 אויך װי ױניאן, אונזער פארשטאיהעז און
 ױניאז־סטאנ־ םון אײנפיהרוגג דער אין

 דאס םיל אזוי אויף שעםער די אין דאדדס
 איצט זיף געפינעז שעפער אלע כפעט

 אונזער pc קאנםראר פויעז דעם אונטער
 אוים־ האבעז םיר בעת באארד. דזשאינט
 קאםוגיס־ די געגעז קאפן^ דעם גענופען

 םאר־ געקענם ניט יןײנער זיך האט ׳טעז
 ער־ אזױ זײן װעלען םיר דאס שטעלען,

 ױניאן די ארבײט. דער איז פאינרײד
 פראבלע־ גענוג זיר פאר אויך אבער האט
 הא־ מיר צײט. איצטיגער דעי אין מען
 איגדױ װיכטינע זעהר אײניגע איצס בעז

 םאדערען װעלכע פראבלעמעז, סטריעלע
 דיזע לעזונג. קאנסטרוקטיװע באלדיגע, א

 װזך אױפגענומעז װעאען פראבלעמעז »אע
 םערטעל־יעהריגען קוםענדיגען בײם רעז

 באארד, עחזעק. דזשענעראל פון מיטיננ
 אין װעחנז איגעהאלטען װעס װעלכער
 םױ א סעאטעמבעד. טען21 דעם באסטאן

 װעט פארהאנדלונגען די םון באריכט לער
 באארד דזש. צום ווערעז איבערגענמבעז

 צד ררעלמן דעלעגאטעז די װי שנעל אזיי
יארק. נױ הײז ריקקומעז

זײ־ ערקלערוננען זיגטאנ׳ס ברודער
 באגײם־ םים געװארען אויםנענופען נען

 נעשלא״ דאן איז םיטינג דער און טערונג,
געװארעז. םעז

 ד• •גםמימים Tt האם עם װי *יהר״ ווייסם
 א'| כ«װענונג •דנײםער ריש«יי
 ווינטערגי״מנאי דער ■וו נצשינגת די ים1<

װ. יתיומ״ ײירמיפ נ*רםעגס י״דים , |« 
 א|י put איוור אוו י*יױו# ױיים
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עקזעק. ׳ם
ם דער מ און אידעאליז ײ ח עכענ כערג  םעמכעדס. באארד עקזעקוםױו די פון אי

ײער .־י̂י ױ*ט ז דן מראכלעם ה א אי. מ ק א  קאם־ װעגעז פראגע א — י
ר מון אפט^םיזם דער םלײנטס. ע שער די  — שיילםאן, סעקרעטאר-פענעדז

ט רעדט םען װאס װעגען  כע• ױך װאלטען דרעססאכער די װאס און ני
מראכטען. דארםם ײנ אר

שטדאל. כן פגחס פון
םענ־ יעדען בײ אםאל פאראן ס׳זײנען

 ארום אלץ עפעס װען #טעג שװערע ^ען
 פרה־ pn נעבעלדיג אוים קוקט א'הם

 מענש דער זיך פילט עס שחורה׳דיג.
 עיעס און אלט, און אױסגעפאסערט אפאי^

 זאפדיג איהם בײ אויס קוקען װעגען אלע
 פעסי־ םון פעריאדע אין איז ער קרום. און

 א פענש דער םירט דאפאלסט מיזם.
 צו־ ניט װיל ער געדאנהען. די טיס גאפף
■עסיטיזם pc באצילען די זיך צו לאזען

pc גע־ ניט אויך איך בין געפיהל אזא
 װאכען עטליכע פיט אויסנאם קײן װען

 געדאנ־ די אײנצושטילעז זוכענדיג צורײן.
 באזוכען לאפיר פיו־/ איך טראנט קען,
 סײ באארד עקזעקוטיװ 22 לאקאל דעם
 און זיך. טוט דארט װאס הערען און טי:נ

 פיטינ; באארד עהזעקוטױו דעם דאני, א
 געװארען פארטראגען װירהליד איך בין
 פון געדאגקען אין געדאנקען, אנדערע אין

 פאי װעלט א איז װעלכע ױניאן, דער
ך;  עלעפענט אן pc געדאנשען אין זי

 איז ױניאן זײער װעלכע צו פענ״טען,
 אי״ זײעד איז ױניאן די רעליגיאן, זײער
 דא זײנען טענשעז ס^רט אזעלכע דעאל.

 אײנצופלאג־ געלינגס עס אײדער װײנינ.
 ארגאניזא־ אן אין אדער פאלק א אין צען

 שעהנע אטת גרופע א אםילו אדער ציע,
«p קעםפער גענוג געהען אידעאלען, הויכע 

 צוטרא־ װערען םיהרער געגוג פארלארען,
 םאר־ געהען יאהרען געגוג און טען
 אײדער גענוג בלאנדזשען מענשען בײ.
 פונק, אםודען אן זעהן צו זײ :עלינגט עס
 הע־ גרויסער, דער pc שטראל אטת׳ען אן

זון. לער
 ײניאן לאלאל א אין הופען טיר װען

ך זעהען, טיר און א  דעםארא־ פיל אזױ אז:
 װעלנע םענשען פאראז זײנען ליזאציע,

 לײדענשאפטליכען זײער שטילען צו זוכעז
 אן pc םארװירהליכוננ א נאך דורשט

 װייל, זעהר. אונז עס פרעהט אידעאל,
 איינ־ בלויז פאראן זײנען אלעטען, נאך

 גע־ זײגען װעלכע נאטורען אזעיכע צעלנע
 אויסעדגעװײנלי• סיט געװארען שאנסען

 אי־ אן נאך דורשט און לײדענשאםט כער
 ניט זײ לאזט װאס אםת, אן נאך דעאל,
 ארביײ אײן אין האלטען זיי איז 3רוהע
דעם. פאר טען

 אט געהאט אימער האט 22 לאקאל
 םרעמדעי־ א אבער עיעמענט. סארט דעם
 עלע־ דעם םון טײל א איצט האט גאט

 דער אז צײגט^ דאס פארכאפט. מע:ט
 גע* איבערצײגענד געװען ניט איז אידעאל

 אידעאליזם געהאט האבען זײ כאסש גוג,
 גע־ האט װאס טייל, אנדער דער זין. א'|

 איז איז אטת דעם אין איבערצײגונג האט
 געבלי״ איז ױגיאניזם, פון קראפט דער
 געלאסען װי זעד,ן צו פרעהט עס און בען
פראגען. פארהאנדלעז זײ דוהיג און

 ,22 לאקאל אין געזעהן איך האב דאס
 pא םיטיננ, ראשיגעז קײן בײ ניט כאטש

 נעװעז זײנעז עס װאו מיטינג א בײ ניט
 דעם אױף אנגעװארסען. םראגען צופיל

 דער װאט דערמאנט, מיר זיך ר.אט פיטיגג
 םעטערלינק, םארים שרייבער, בעלגישער

 װערק זײנע םון אײנע אין ארויס זאנט
 םארשטעהט חכפה שיקזאל׳/ און ״חכםה

 איגהאלט נעװעדיגליכעז דעם אין ניט ער
 םאר־ ער נאר לעבעז, פראקטישען דעם םון

 ױעלט ריכטיגע א איהר או;ט<ןר שטעהט
אנשױאונג.

םענ־ זיצעז עם אז זעהט, מען װען
 צײט די םארברײנגען קענען װעלכע שע[,
 א איז טעאטער, א אין #אלעםען מיט גלײך

 אדער אפערא, א} אין םיהטשור, מואװינג
 מיט םלעצער, אמױזמענט אגדערע אין

 ברײנגט, דאס װעלכע םאםיייען, זײעדע
 צום נוצעז מעהרסטע די אײגיגע, דענקען
 םדאקםיש־ דער איז עס אז און ״איך״
 זינען אין ניט האט מען װען יװעג סטער

 אוז — האפ אױם׳ן זאכען פרעמדע קײן
 זײ אין האבען און זיצען טענשעז די װעז
 ארגא־ ארבײטער אן םון צױעס דעם נעז

 ;פאראײניגונג םון צװעקען די ניזאציע,
 מעהרער, מיר האלטען חכסה די pc אט

 עדשם איז םיר, דענסעז דאס, װײל
םראקטיס. ריכטיגע
םי־ באארר עהזעקוטױו דעם בײ און

 דאדט בין איך װען ,22 לאיןאל pd טינג
ו מען האט געװען,  םי־ גע׳פלפול׳ט ניט זי
 לאקאלעז. אנדערע אין וױ אזויפיל לײכט
 צום אכ^ םעלה. די דאך איז דאס אבער

 םראנע א ארױמגעסומען איז בײשפיל, י
 דער ארב״ט. ארנאניזאציאנם װעגען

ס פוג׳ם קאמפײן אנ  דעפארמ־ אתאגתאצי
 זאנענ־ אםת דעם געוױדמעט, איז מענט

 דרע־ די צו װי הלאוק די צו סהערער דיג,
 ברענטש א אלס לאקאל, דער און ׳סעס

 די צאהלענדיג באארד, •דזשאינט םונ׳ם
זעלבע די חאבענדיג קאפיטא, פער זעלבע

 ײון יאקייעו, jryruii די װי פליכטצן
o *»ר חאגעןדיג יוויר n  tirrui. n

 ארגא״ צו ארנאניזאציע, אן םון פראכלעם
 אגגעפלאדיע־ צאהל גװאלדיגע די גידרעז

 סאשאס״ ״קיד די װאס שעפער סקעב טע
 ױניאן, דזד אין איבערגעלאזעז האכען

ך פארשטעהט ׳האט  אױסצוזעצען, זי
 םים אגגעפיחרט ניט װערט עס פארװאס

 ארגאגיזאצי־ די ראשינקײט זעלכער דער
קלאוקס. בײ וױ דרעסעס בײ ארבײט א;ס

 איז פראגע די ווען דעסטװעגען, פון
 דעם װעגען איז געװארען, אויפגענוטען

 גװאלדיגער א םיט געװארען גערעדט גיט
 ותרען, געםיינט זאל עס װי ביטערקײט,

 א עיעס זײ געבען נעטאז װערט עס אז
 גע־ גערעדט בלױז איז עס םארברעכעז.

 אױפטערקזאם װי ׳טאן דעם אין װארען
 דזשאינט פון באאטטע די מאנען צו

 אפצוגעבען זיך פאדערט עס אז באארד,
 וױ שעפער דרעס די צו ענעמיע פיל אזוי

שעפער. ל^אוק די צו
 דרעס־ א האכטאז עפעס דאך איז —
 עקזעקױ פון טעטבער א האט — טאכער

 דאד״ עד דארף — געזאגט. באארד טיװ
 אזא ניט איז ער אױב װעניגסטענס, אם

 דארןי פאטריאט, פראצענטיגער הונדערט
 אױןי אז פאדשטעהן, װענמסטענס אם ער
 גוט אזוי טען דארף ^עפער דרעס די

 סםעציעל ליאוקס, אויף װי געבען אכטונ;
 איז דרעסעס בײ סקאנדאליזם דער װען

קיאוקס. די בײ וױ גדעסער איצט
 מײנען #סקא:דאליזם זאגעז סיר װען

 װאס ססעבערײ פון כקאגדאליזם דעם טיר
 שעםעי. דרעס די אין באנעהען לינקע די

 װעגען גערעדט האט זי װען קעשנער, מיס
 און געפוילט, ניט זיך האט פראגע, דער

 די־ באנוצען זאל מען אז געזאנט, פשוט
 איז זי אז אױס, װײזט אלציאן. רעקטע

 געפעלט עס pא געזאנען, אנארכיסטיש
 זאנםםיגער לדעפםיגער, דער נאך איהר

 שטילען א אויף װאדט. פוג׳ם אויסדרוק
 פאר״ צו גענעבען איהר םען האט װענ

 דרעסעס די אז געדאגק, דער אז שטעהן,
 ריכ־ קײן ניט איז פארנאנלעסיגט, װערען
 .דערצו װערעז אפגעגעבעז װעט עס טיגער.
 צו װי צײט און ענערגיע אזויםיל פונקט

 סיזאן דער םעחר, ניט שעפער. קלאוה די
 זיך טען האט קירצער, איז קלאוסם בײ

 שגע״ װאס שעפער הלאוס די צו נעכאםט
 האםט דרעסעס, בײ אדגאניזירעז. צו לער
 װעט לעננער, זײן זאל סיזאן דער אז ׳מעז
 א םיט דערכאםעז הענען ארבײט די מעז

שפעטער. װאך א
פרא־ דער װעגען האט פארבער סאגיא

 גע־ האט און פראקםיש גאנץ גערעדט גע
 װעלכע איבערבליס װירסליכען א געבען
זאף. נאנצע די כאראהטעריזירט האט

 םארטרעט װאס טאסהאוױץ, ברודער
 דעפארטמענט ארגאגיזאציאנם דעם איצט
 ווע־ גערעדט האט שעפער, דרעס די םאר

 דרעס־אינדוסטריע דער אײן לאנע דער געז
 איבער־ pn באטאנט כמעט אויך האט און

 ניט װעינען שעםער דרעס די אז צײנט
 װערט עס נאר װערעז, םארנאכלעסיגט

 און ענערגיע, pn צײט געוױדמעט דמדצו
 לעצ־ דער איז זײנעז רעזולטאטען םילע
 האט ער געװארען. דערנרײכט צײט טער

 אויסגעלאזען ניט אגדערע, די װי אױך,
 א אז םיחרעז לינסע די אז ׳פאקט דעם

 שאפם, דרעם די אין סקעבערײ נװאלדינע
 סקאנ־ דעם דורך םקעבערײ, דער דורך און

 אבי־ עם איז באשאםען זײ װאס דאליזם
 בײ וױ ארבײט די טאן צו שװערער סעל

 װערען טרים בײ טריט אבער קלאוקס, די
בײגעקומען. שװעריגסײטען אלע

םרא־ א נעװארען אויפגענוטען איז עס
 װאס דעם װעגען קאמפלײנטס, װעגען נע
 איג־ דרעם דער פון סאנטראקטארם די

 ״דזשענטעל״ זוי8 ניט ץײנען דוםטריע
 ?אםפלײנט א אױםצונעטען ?וטט עס װען

 דאש־ ברודער פעםבער. דעם גונסטען צו
pp איז באםײליגט איבערהויפט זיך האט 

 גע• ארויםנעבראכט איז עס םראגע, דער
 דעד״ ניט איז עס אז פאקט, דער װארען

 ניט האבען• קאנטראקטארם די װײל פאר
 אינ• דער םאר רעספעקט נױטיגען דעם

 םאםיאיי•8 באסעם די נאר טערנעשאנאל,
 נאך זײנען סאנטראקטארם די פון שאן

 אין געװמז איז עס װי פונקט לױז, איצם
ײ8סאסי8 מעריקאן8 דער מיט אנהויב י

w אר איז אינטעמעשאנאל די וחנן; 
 רע״ חור םים מוו^חנן פצרטיג װאס

 אױך האנען דאמאלסם חשיסטרײ^אן.
 אפא- אםעױחאן דער פון באסעס אײדגע

 אטאסי־ די און ׳קו;צען נעמאכם סיאײשאן
׳צונרא:עגע א ארױסאוםעגדינ

 פאײאנ״ צו האנען די זאך־װאס » אױך
m געקענט גיט האט שאםוגיסטען, די 

 vvh אױוי אנפאג; פון דעאגירען שטאדח
מעמנערס.
 װען ניסלאכוױח, ניסלאכוױח, אנער

עצעמע די געצײגט האם מגיאן די  אי
 מיט ספיאװען ױך m ױ אז כאלענאםים,

p זיי i גרײכע א געטען אגגעגוםעז האט
. גט^ז םעז וױ שטעלוע, " י ׳

 r אױסגעדריהט זיף חאט שװעסטער
 אייננע ז» האנען אסציאן׳/ דירעקטע

ף«  ד טייײע׳״ פאר׳ן איז ךי ^ ̂ן
 ירר בעסעי געמוזט האבען נאלעכאטים

pn געטוזט האט אסאסיאײשאן די און
ען ר ״ םעסםעיע » ״ ״ *  if;׳

 גטס# ,ןן^ע ךי »ון מעמבערס.
 *ננעהי־ *״ט יענער ינען ״ ?רעינע

טהי עותרינקײטען, אזעינע מים ייען
 “1ײ׳ כמז iim נ״נעיןוסען, סען
i>M< «ה״סט ען בײהוטען. אויך ד I K

ט׳ הור«עז ״י ״י י אט נ ״f, 0'wnV'v»̂י ̂ ^1י װעיכע ׳אסאסיאיישאן דער
ר״יא םאכט נענינ אױסייינ״ז ׳ לי ' יייר װי דעהרעױ ט*ן iv ה*ט ״ע״בערם, -VK״

י’ די אבע' ״יך. »:דעי כעװעי נעגד
וױסעז װעיען גיט םעהר דערםון װעט ניאז
אז אזע?כע, זײן װעט ׳£טע<ומ איהר אוז
יאנע• די איננאנצעו ענדערען װעט עס

1האנע ס־אנען די אין איגטערינענט
רארגןזלױת, נ״טען באטײריגט אויד )יד

קו«ער, ט׳טערטאן דער און ׳שטראסנער:
£ײן גאנץ םיהרט םײנוננ םיין נאך װ»ס

פיטיננ• עסןעתוםיװ אן פוז ט״ער די
זיי־ «וװענט, נאנצען דעם האב איד

ט אנװעזענד, ענריג ^ װ ע עפעם הערען נ
װי פעהרער *נעד יו<וםוניםטען, די װעגעז

גערעדט איז עס װאו ביינאםערסוגנעז, די
איז םסא:דא"זם, דעם װעגען געווארעז

קאםר װײל נעוו*רען. געז*נט נארניט
1סיי פער איצט איז האפ^, יינסער ניזם,
דעפארםמעגט• דרעס דעם בײ ניט א״שו

ם*<׳עטענדיג• ױניאז די האבען זיי
איז אבפארוט איצם איז צ2 <אקא<

עס וױ .פוגתט צױצםאנד, נארמאלען א
יופירו קאפוי. קיין נעװען ניט זוא<ט
װידער זיינען בײ־אינםםיםוציעס זייערע

?°; נענעםיט זײער אויםנעיעבט.
איז םעטיגקייט םון ברענם׳ש דער ס״עטי.

צוריף איז פאנד דער גאמ. פו<ען אין
װעם מעפונת צו א־ם־טמאנד איז און איי

און 7 םון בענעפיט רענעאען דעם צ^אען
n װאר• » דאיאר

ברענטיש דעם װעגען רעדען םיר װען
 אייגינע, אם׳טר דענסען ט״םינסיים, פון
 ױגיײז•• « בדט טאן צו ניט האט עם אז

 די װאם דאם טעות. א איז דאס אבער
 נױםװענדינסיים לענענם א איז יוניאן

 !,א ארבײםער די פאר אינםערעם אז און
 עם טאכם צײטעז, נארםאיע נעװ״נליכע

 כא־ אורעפויננ?יכעז דעם םיט *װעס נים
 איז ארנאניזאציע סאםםס איום ראקטער

 םאי־ באלעבאםים. די םים האמן» דעם
 װאס פע?־ז די זיך אין האט עם סעדט

 ־’ארנא: זייער צו ארב״טער די צו בינדט
 טרײד ענגלי־פע די <מ׳פ< נעפט זאציע.

 קאמםס א אױסער זיינען זוע<כע ױניאנס
 איגסםיטו־ הייזפס א אויף ארנאניזאציע

 צייטעז א־ן םיטנ<ידער זייערע פאר ציע
 ארב״םם־ און ׳פװאכסײט קראנההײם, פוו

 רע־ אװעק ניט נעםם עם אומפעחינקייט.
 צו קומם ױניאן » װען װאלוציאנעריזם,

 צו נױטװענדינ איז עס *ז םיינוננ, א
 װען גאר נים םיטניידער, די פאר זארנעז

 אונערטרענ^יכע אונםער ארבײטען זײ
 זיינעז זײ װען אויך נאר באדיננוננעז,

 םוז יוניאן טרײד די ׳פװאך. און קראנס
״ן אויר  1אי נױםװענדינקײט <עבענם א ז

 איז ארבייטער די צו אינםערעם נרוים םון
צייטמז. נארמאלע

א־ג־ די נעטאן. דאם האם 22 <אסא<
םא<• מעפבערס די איצט דינט סטיטוציע
ױניאז רי אז באװײזם, דאם שטענדינ.

גאננ׳ נארםאיען העכםםען איהר אין איז
אויםצו־ בכוח נעװען נים זי זואלט זאנסם
אינםטיטוציע. דיזער אויף פאסען
אננעגעבען זיינען װעילכמ ציםערען די

״נערעכטי:־ אין װאך לעצםע נעװארען
לע־ נארפאיעז דעם װידער צײנט סײט״
אמ בענם בעםטער ״דער .22 לאסאל םון נ

מיט ־שמעהען דחןםםאכער די אז באװײז,
םון זעהן צו איז אינטערנעשאנאל, דער
און ױגיאן אונזער םון אהםיװיטעט חנר
פאר לעצטע די פאר א״ננאםען די םון

 םיר ק״ן עם איז *לעםען, נאך װאכען.
^ ----------------

ט  P8 ױדאן דער פון קאנטראל דעד אז ׳ד
ט  יאחרען סיט נעװען איז װעלכער ׳דער ד

 אינדיװידועלער אן װען ׳אטאר צוײק.
 שא• ;אגצעד א אפירו אדער רעדבער

 האט דײס. צאדזיען צו אגטזאגט זץ־ האט
 פא־־״ידענע ;טי;;דיא;;עײ אפיפ י־ג־

 ניט זיך ה^ובען טעטכעיס די און טיטי״ען
 איז איצט כי־ר. pc אױסשליסען געקענט

 טיט אנדערע. גאנץ א יאגע די אבעד
 יעדער איז ,v?vi אויסגאטס היײנע, גא:*ו

 אין אײנגעצאלט װעיט װערכער כע;ט
 פון פארלאגג א pc אױסדרוק אן אפיס

 פאר ױגיאן, פיײער א םאד טעטכערס די
 זיץ זאר װערכע #ױניאן שטארקער 8

 אינטע־ זײעיע באשיצען צו אוטשטאנד
 אוגזער האט גון, שעפער. די אין רעס^ן
 ארײג״ אױגוסס מאנאט דעם פאר יאקאל

 פון דאראר, 11,398.06 גענױע געגוטען
 אייננעסא־ איז דאייאר 8,240.25 װעיכע

 יאקאיען אונזער אין געװארען יעקטעט
3,158.61 - איבעריגע די אח אפיס

 pc ^וסיסעס פארשידענע די אין דןיולאר
ב^ואדד. דזשאינט
 טאגאט דעם דורך אויך ה^ובעז ״טיר
 ערשטע די אױײנרעכענענדיג און אויגוכט,

 ארײננענומען סעפטעמבער, איז טע: 10
 טעטבערס, םאר אפליקאנטען גײע 451

 א אײנגעצאהלט צוזאטען האבען װעלכע
 טײל א אלס דאלאר pc 4,446.85 סוטע

ײטס זײערע פון ײינט  סוכיע די געלט. א
 טעמבערס, :ײע צ$הל די אויס שליסט
 אויםגע״ צײט דער דורך זײנען װעלכע
 pc אםיסעס די אין געװארען נוםען

 אײנ־ ה^בען װעלכע און ב$ארד, דזשאינט
 טײלװײזע אלס ד^לאד 1473 געצאהלט

 אײך געפעלט װי ׳נון געלט. אײנטריטס
> קרעטשםע״ פוסטע ״זעטאג׳ס
 22 לאקאל pc באאטטע די װעגען

 װעיטער. פאר א פארלירען אויך טען מעג
 טען װי זאיז ער שפילטאן. לסשל, נעמט,
 ארםײ. דער אין כאלדאט אלטער אן זאגט,

 דער אץ געװען ער איז 1901 אין נאך
 לײבאר ״ס^שעליסט דעם pc עקזעסוטיװע

 ״נע־ נאך ער האט 1901 איז קיאב״.
“לא םון ױניאן דרעסמאכער די דזשאינם״

G E R E C H T I G K E I T
4  / « U  M «f WfUy

Published m i, Friduy by the Im m M  Ludw Ctime.1 Verker.' Uulee
OSes: I Wm  16th St. lf«w Y«rh. N. Y.

MORRIS SIGMAN. PrmUm: 4 P4ROFF SetyTi
_________________ MAX D. DANISH, Editor

_  _ _ SibBcripti— pHo p«id hi tdnno: 11,00
Vol. IX. No. 38. Friday, September 23, 1927

אן געװען ער איז 1916 איןל8?
 לאהאל אין טעטבעד באארד עהזעקוםיװ

23 *p אין טעמבער. באארד דזשאינט א 
 קאפלאװימש און זיגטאן איהם האט 1918

 ער אײדזשענט. ביזנעס א זײן צו נערופעז
 גע- געקעמפט באארד דזשאינט אין האט

 ביז האט און טאשין, לאנגער דער גען
 םין אזא פאר עקעל אן טאג צו הײנט

 אםאל איז עס זױ ארבײט מאשיגאװע
 אדמי־ לאגגער׳ס אונטער אננעגאנגען

ניסטראציע.
 האב שטריך כאראקטעריפטישעז 8

 עהזעקוטיװ אוים׳ן איהם פון געזעהן איך
 אפגענעבען האט עד װען מיטינג. באארד

 ניט םאל קײן םאר ער האט באריכט, א
 גע־ ויסע1גע איבערטרײבען צו געזוכט

 גע־ האבען אײנינע אבװאהל ״שעהענישעז,
 זײ װײל דערפאר ניט האבעז, דאס װאלט

 האט עס נאר איבערטרײבונגען, גלײכען
 הערעז, עפעס געװאלט גראדע זײ זיך

 און באגײםטעיעז. זײ זאל װאס עטװאס
 געהאט ניט מיטינג דעם האט ער װען

 באין ער האט זאגען, צו זאכען אזעלכע
 געשפי־ האט ער נעטאן. ניט דאס אופן
 װײל געװען, איז זי װי אזו• לאנע די געלט

 ארױסגעזאגט, זיך האט ער װי גלויבט, ער
 כל סוף װעלען איבערטרײבונגעז דורך אז

 מעטבערם די מעםבערס. די לײדען סוח
 זי װי איז, זי װי לאגע די װיסען םוזען

 קעגען זאלען זײ אום געהט, און שטעהט
 זאלען זײ אז אזױ, רעאגירען אװזר אויף

 אז אנטוישוננ, ?ײז האבעז ניט נאכדעם
 מען אז זאגען, גיט :אבדעם זאלען זײ

 איז װירהליך, און אפגענארט. זײ האט
 געווען איםערצו נארערײ אזעלכע דורך
 זוכט שפילטאן און ױניאז, דער אין צרות

פארהיטען. צו זאבעז די
טיטיננ, באא^ד עקזעקוטיװ דעם נאך

 געווען, א'ז םיטינג דער ראשיג ניט װי
 האב איך װאס געשפרעך דעם נאך און

 אויך איך האב שפילטאנ׳ען, מיט געהאט
 נאד אפטיטיזמ. זעלבען דעם באקומען

 צוי געװעז ניס איך בין זאך אײן מיט
 באארר עקזעקוטיװ בײם זײענריג םרידעז,
 נאך נײט םען אז דענק, איך מיטיננ.

 איז וױיםטען די פון און װײסטלאך, נענוג
 עס װי אזוי געװארען, גערעדט גארגיט
 װעלם דעױ אויף װייםטען קײן װאלטען

 איז עס אז געדענח, אץ־ און נעװען. ניט
 םרן לאקאל שעהנער א געװען אמאל

 געװען זײנען זײ װײסטפײקערס. לײדיס
 לעבען ארײנגעבראבס האבען אח טעטיג

 װײסט־ די זײנען װאו ױניאן. דער אין
 צו ניט עס האט >' אחינגעקוײען מײסערס

 אפ״ דער טיט געטראנט, איך האב טאן,
 די ״האם עס >' לאקאל יענעם פון שאפוננ

 ארײנצױ דרעסדאבער די םאר ווערט
פראגע. דער װעגען זיך טראכטען
 םון רעדעז מען הען אזויפיל אויף

 עחזעקוטיװ יעגעם לויט ,22 לאקאל
 צו קומעז צו האוי איך מיטיגנ. באארר

 װעלען עס זואו מיטיננעז עקזעסוטיװ
 אר־ ברײטערע מעהר װערען אויפגענומען

 איז לאהאל דער גאניזאציאנס־םראנען.
 נענוג דא זײנען עס און גרויס נעצוג

 געגעבזןן םיר װעט דאן און פראבלעביען,
 װעגען רײדען צו מענליכהײט די ווערעז

 ייאי 3דנע ברײםערען א איז לאקאל דעם
 ברײטער װערען אויםגענוםען וועלען עס

גוראגען. אתאניזאציאנס

■(
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שםיםען
טרײד־פראגען און ױניאך װעגען

 ,ןראפאר *ולע פאד איז ער
פאדטועטערשאפט. ציאנעלע

! סײגוגנען

 זעלבםט־ ניט עקאנאם״* זי־ינען לאיאלען
 דעם םימ זיד האלטען זײ און ׳ימענדינ,

זײע- און אינטערנעמאנעל, חנר פוז חםד

* t־*

 קאנוחננ- דער צו פאחרען דעיעגאםען רע
 אינםער־ דער םון הוצאות די אויו• *אז

װ נצשאנעל,  זעהר דערםאר איו עס א
 איבער ?אנםראל א ת^בען צו צייכט

 שםײ זײערע מים און שםיכמנז, זייערע
ם די אוןםװארםען םעז  געװמשםע ט

 רעזאלר אדםיגיםםראציע) דער (פאד
 װאס יאתאיצן, גרויסע די פון *יעס
ט וזאם ע םעםבערשי•. גרויסע די םי

 דערמאנעז, צו *אדען גים וועם עס
m מײגערס די וױ ױגיאגס, גרעםמע די 

ן ן מי  *לײג טצדעריישאן וײ *ױד *וז י
מ ^ םארםחד •ר^יןומױאגעלצ י

* :דעדאהטאר ווערטעד
 I אײגלא״ אײער טיט זיך באגוצעגדמ

 װעגען *שדײכעז צו רעזער, די צו דו::
 •רא־ װע:ען דעפערעגדום קומענדען דעם

 װיל םארםרעטער^אסכ^ ■ארציאנ^ע
 דעד װעגען װערטער פאר א זאגען אץ־

 אזוי זײז זעהן װער איך און םראנע,
םעגריך. נאר וױ אביעקטױו

 ׳קאגסטײ אין בקי קײז ניט בין איך
 איך און ױניאנס ארבײטער pc טוציעם

 האל־ עם ױניאנס נאך װיפיל גיט וױיס
 םאדם גערעכט ניט און דז״עיקע אזא טען
 קאגומגשאגס, צו פארטרעטערשאפט םון
 דאזיגע די אז אבער דזאבעז, מיר װי

 םיט בערג געבראכם •או;ז האט םארס
 םיבות די םון אײנע איז און צרות

 טרויע־ אזא יעצט האבען מיר םארװאס
 דאם, שיאלטוגנ, אינערייכע ריגע

 ארע. איצט שוץ םאר״פטעהען זיך*, דאכט
 די פ<עגעז צוריק יארןרעז מיט ̂זוין

 אײ און יאקאיעז, גרעסערע יאדסער נױ
 יאקאל דאמארסדיגער דער בערהויפט

 םאלט זײ אױוי אז באק^אגען, זיך אײגס,
 טעיקםײ־ םון <אסט די יטװערער טאקע
 רעפרעזעגטײשאן. םון ניט אבער מאן,

 לאהאיל האט רעװאלוציע אײז גיט און
 אום״ דער צו<יב דורכגעםאכט אײגם

 םארטרעטער־ דער םון םארם גערעכטער
 אגגעהא^טען האבען םיר װאס ?זאפט,

 געדענ־ געװים און ױניאן. ״אונזער איז
 םרא־ םאר געשרײ דעם אלע ;אר קען

 אין פארטרעטעדמאפט סארציאגע^ער
 עק^אן דזשאינט דעם םון צײט דער

 אינטערנעעזיאנע^ די װען און קאםף.
 אויסגע^ילאסען מא< <עצטען דעם האט

 באארד, דזשאינט <ינהע געװעזעגע די
 גע־ <ינסע די םון נעשרײ דער אױך איז

 מאכט די• אז יעצט, ביז איז און װען,
 באארר עקזעסוטיװ דז^ענעראל דער םון ־

 לאהא־ פאפירענע די אויױ געבויט איז
 ער־ זײנען זײ אז הײסט דאס לען.

 םון ^טימעז די דורך געװארען װײלט
 קלײנע פארטרעטען װאס ,דעלענאטעץ,

 װעל־ לאקאלען, קאנטרי אומבאדײטענדע
 לילה בין ׳היה לילה ביז זײנעז כע

 אויסגעמאכט האבעז װעלכע אבער אבד,
 חאגװענעאן דער פון םאיאריטעט די

 םארטרעטער־ אומגערעכטער דער צוליב
 האלט אינטערנעשאנעל די װאם ׳פאפט

 םארטרעטערשאםט אונזער װיאלט אן.
 א געװען קאנװענשאז יעצםער דער צו

 קײנער װאלט פראפארציאנעלע, םולע
 בא״ און צוױיםלען צו געװאנט ניט

 םון אויטאריטעט םולע־ די שםרײטעז
 װאלט עס אוז ב. עסז. דזשענעראל דער

 שםארק־ זײערע םון אײגע אוועקנעםאלען
 פאפי• — געשרײ דער ארגוםענםען, סםע
לאהאיען. רענע

אונ־ םון זיםטאריעf גאנצע די אלזא,
 יאהר עטליכע לעצטע די פאר ױגיאן זער

 דער |'1א אײנעם יעדען איבערצײגט
 אונזער אין רעםארם א pc וױכטיגתײט

 און קאגװענשאנם צ\ םארטרעטערשאםט
באארד. עהז. דזש. צום אויד

 רעםע־ א האבעז מיר געהען יעצט
 מעםבער דער און דעם װעגען רענדום

 פרא־ םולער םאר שטיםען העגען װעט
 אדער םארטרטערשאפט •ארציאנעלער

 פראפארציאגעלער גראדואירטער םאר
 די־ איז דאס װאס פארטרעטערשאםט,

 הא־ אזוי ניט גאר יענמע, אלטע זעלבע
 םאר• פראפ. םולע געש<ײערט. םאםנע

 און געזונטסטע די איז טחנטערשאפט
 די םארטרעט זי וױיל נצרעכטעםטע,

 ארגאנײ דער םיז מעמבערם מאיאריטעט
 לאסא״ םאיאריטעם די ניט איז זאציע

 קען מעםבערס ידעלענאמען. אדער לען
 טוזען זײ טאכען. ניט הינםטליד םעז

 צאהלען אוז ױניאז דער צו באלאננעז
 קעסטליך שייז םען קען ^אהאיעז דױם•

 םעחר ױי דארוי מעז כאטש אנהאלטעה
 םיט םאל דער געװען איז עס װי ניט,

 תען מען און ,17 לאתאל און 11 יאהאל
 איבערהויפט באשאפען, סינסטליד זײ
 שוין גיט דאם אוז סאנטרי, דער איז

 מא• צו פ^ליטישענס די נעלעגעגחײט א
קלײנע גאר װײ< ביזנעס, םאנקי ב*ן

 קאגװעגשאגס, זײערע צו טערשאפט
 שטימען די מ׳צײלט אז הייסט, דאש
 יאקאל יעדער װאס מעמבערס די םון

ד איגטערגעשאגער אדער דעיעגאציע  ח
 דעם pc אפגעזעהן םארטרעט, יעגאציע

 אינטערנעשאגעל אדער יאקאל דער צי
 רעלע־ צעחז אדער דעלעגאט אײז האט

 דארף דאן און האנװענשאן, בײם ואטען
 גיט װיל ער אויב גאקאי, א ניט שוין

 דע־ גרויםע א שיקען :יט, קען ער אדער
אומזיס־ אין ארײגקריכען און לענאציע

 גע־ װעיעז שטימען זײנע הוצאות. טע
ט  דעלעגאט. אײן מיט אפילו װערען צײי
 שטימען די צײלט םען אז אבער, יעצט

 מעפבערס די םון ניט דעיעכאטען, םון
 pc איע קריכעז פארטדעטעז, זײ װאס
 שיקען אבי בדלות ם׳װערט און הויט

 די װי אזוי pא דעלעגאציע, גרויםע א
 א םון דעלעגאטען די פון עקספענסעס

 אינטער־ די צאלט לאחאילעז היײנע סך
 היב״ א אויס מאכט דאס און געשאגעל,

 קאנװעגשאן נאכ׳ן איז אפאיטיקו, שע
 » אדויף אינטערנעשאנער די לײגט
 עקסםענסעס, יענע אט דעקעז צו טעקס

 מעכד די טאקע צאהלען טעקס דעם ארן
 וױיל לאקאלען, גרויסע די פון בערם

 דע־ די האבען קאנװענשאן בײם כאםש
 לאקאלען פיצינקע יענע םון לעגאטעז

 האבען און מאיאריטעמ, א אויסגעמאכט
 װען אבער איז קאנװענשאן, די גערולט

 זײערע זײנען טעקסעס, צו הומט עס
 באדײטענדע סײז ניט אפילו םעםבערס

אינטערנעשאנעל. דער םון םינאריטעט
 פאר־ און סלאר זעהר איז עס אלזא,
 פראפארציאנעלע פולע װאם שטענדליך

 מ׳נעםט פשוט, איז, םארטרעטערשאםט
 םעמ־ די pc שטימען די צעהרט מען און

 פאר־ דעלענאציע יעדע װאס בערם
 רע־ 22 לאקאל בײשםיל, צום טרעט.

 יטטימען, טוויזענט צעדלן פדעזענטירט
 א. א. שטימען הונדערט פינױ 23 לאהאר

 רעזאלוציע װעלכע p» װ., א. א. װ.,
 שטימען, דעלענידטע סעהר ?ריגט עם

געװינט. יענע
 פראפ. גראדואירטע אבער איז װאם

 קאנװענ־ די .װאס םארטרעטערשאםט,
 װעט װעלכע איז אנגענומעז האט שאן
 איז דאס באלאט^' אוים׳ן זײז אויד
 עגין. קלארער אזא ניט םיר פאר שוין
 דער־ איז דאס אז אבער פאדשטעה איך

 האט װעלכער איבעל, אלמער זעאבעד
 נאר צרות, מיט בערג פארשאפט אונז

 ניט זעה איך פארהלענערט. אביסעל
 איבעל דעם זאלען טיר םארװאס אײן

 אפשאםצן ניט און פארקאענערעז בלויז
 פראפארציאנעלע םולע אויב איננאנצען.

 דער םאר גוט איז םארטרעטערשאפט
 םעחנריײ דער פאר און ױניאז טײנערס

 אויך. אונז פאר גענוג גוט זי .איז שאן,
 םארטרע־ פראפארציאנעלע גראדואירטע

 לאך א איבעד אלץ נאר טערשאפט.לאזט
 טא־ אמת דורכצוקריכעז, מויז דער פאר

yp םיט אבער ׳<אד סלענערע א אביסעי 
 עס װי שויז זיך זי וועט םיה אביסעל

 ננבא עכברא לאװ דורכשפארען. איז
 נאף װעלען מיר אויב גנבא. חורא אלא
 פאליטיקס, םאר פלאץ איבערלאזעז אלץ

 פאליטײ די געפינען ש\י\ זיד װעלעז
 ניט און םארדרײעז װילען װעלכע שענם,
עז דעם אכטען  באשליסע די איז װ̂י

טאיאריטעט. דער pם
בין איך :רעזוםירעז יעצט לאםיר

 םארטרע־ פראפארציאנעלער םולער םאר
 אויך איז חאנװענשאנס צו םערשאפט

דאם װײל )1 באארד: דזש. דער צו
 םארטחנ־ פון פארם גערעכטע די איז

 אורןא־ סײז ניט זעח איד טערשאםט.
 םינדער־ איז שטימע םײן װארום כע

 א צו באלאגנ איך װאס דערפאר וױכטיג
 שטיםע םשח׳ם און יאסאל, גרעםערעז

 דער- טאטמנציעלצר און װיכטיגער איז
 קלײגעם א צו געהערט ער ״װאם םאר

 פאל• •ראפארציאנעלע םולע לאסאל.
 גיט קײנעם יןריװדעט טרעםערשאפט

 •ריװילעגיעס, קײנע ניט קײנעם גיט און
 דצםא- נעחנכטצ און אםת׳צ איז דאס

 נציי סאזינאר ױניאז א איז קראטיע,
 םולמר א אונטער װאקםען איז דייחעז

 פארטרע־ פון ט#רם דמםאקראםישעך
םיחחנרשאםט. איז טערשאסט

 זןןזינדםטע די איז דאס װײ< )2
 שטארתײט די ױניאז. א םאר םארם

 קד םח ױניאז א םיו *וירהזאםקיים און
 tib ניט אוז ארויוי אונמען םון םעז

 טאפצ איז ־םיהרערשאםט אראפ. אויבעז
 א זיץ טוז זי אבער װיכטיג, זעהר

 גשום אבער םאסעז, די פון דעלעגירטע
 אױף א^יפגעצװאוננענע קײן ניט אוםן

 נאר און וײ. ארימנר אח מאסעז די
 םארטחד פראפארציאנעלע םולצ אוגטעד

 •ן םיהרערשאמם ודי אױ טעדשאפט
 דעם אויס דריסט »וז םאסאװע אםת׳ע
 מז די מאסען. ברײטע די םיז װיאעז

 סארטרעטעחפאפט טון םארם איצםיגע
•ראפארציא- גראדואירמע די אויר איז
VTלv אי לאץם םאדטרעטערשאסט 

ניט איז פאאיטישצנס פאר ײאץ
V

 איגנאר- און םארדרײען צו םיהרער כע
 מאיאריטעט, דעד פון װילען דעם רירען

 דער םון װירען דעם םארגװאיטיגען און
 או:־ און אפשװאכען מײנט םאיאריטעט
ױגיאן. די טערגראבען

 איגטער־ דער פון היסטאריע די )3
 רעצטע די םאר איבערהױפט געשאנעא,

 אדנאניזא־ אונזער װען ׳יאהר עטלאכע
 פון געװארען צוטרײסערט אזױ אױ ציע

 הא־ קאמפעז, איגערראבע שװעדע איהרע
 אײגפיה־ טוזען מיר אז איבערצימט בען
 פארטרע״ פראפארציאגעהע םולע רען

 דער אט םאר געשרײ דער טערשאפט.
 יעדען אין געהערט דך האט רעפארם

 מײ־ מײן :אך קאמפען. אלע די םון
 גע״י שטורעסס ארע די מיד װאלטען נונג

 גע־ װאלטען מיר ווען פארםײדעז קענט
 פראפאר־ פולע ױניאן אונזער אין האט

 קײנער םארטרעםערשאפט. ציאנעלע
 אויטא״ די באשטרײטען קענען ניט װעט

 דזש. א און פרעזידענט א םון ריםעט
 אויכד זײנען װעלכע באארד, עקזעסוטױו

 קאנװענשאז א םון נעװארען געקאיבען
 פארטרע־ פדאפארציאנעלער םולער סיט

טערשאפט.
גרוס, טרײד־ױניאז מיט

.22 יאק. ז, י p נ י צ ם.

 האבען ״מוױיױם״ די אזױ װי
שיקאגא אין געארבױט

רעדאהטאר! ווערטער
 אויסצױ געדאנק אײן פיר עראויבט

 יעצטיגער דער צו באציהוננ אין דריסען
׳טיקאגא. אין לאגע

װע־ געזאנט אלץ פאד אםריזזער זאא
 לינקער דער pc שטארקײט די אז רען,

 ױניאן שיקאגא׳ער דער אין באװעגונג
 א פוץ פראדוקט א געווען פאל אלע *איז

 רעכ־ די םון אופאקטױויטעט טײאװײזער
 האבען װעיכע עלעמענטען יצנע םון טע,

 אײ װאכען געקאגט אלײן און אײנציג
 שיהאגא׳ער דער פיז גאנצקײט דער בער

 פרידליכע לענאלע, די איבער און ױניאז
 קערפער־ צענטראיזע די צו באציהוננ
שאםטען.

 קעגען פיהרער לינקע שיקאנא׳ער די
 האבען זײ אז אויםצײגען נים אוםן בשום

 דער אין פאזיציעס זײערע פאר געקעטפט
 לאקא־ נײע געהאט האבעז זײ אז ױניאז,

 םלאן, א עטוואם אדער לאזוגמןן לע
 לאקאלע די צו באציהען זין• זאל וועלכער

 ױניאן. שיקאגא׳ער דער םח אינטערעסען
 אויטאפאטי־ טיט אזעלכעס. געװעז ניט

 איבערגע״ פעז האט פינסטליכקײט שער
 געגע״ לינקע די םון דרשות אלע די תײט

̂עז  מען האט דארטען יארק. נױ איז רא
 םען האט ׳דא און לאזונגעז די געגעבען

 נאכגע־ אינגיאך חדר גוטע וױ בלזיז
שריען.

״כא־ םיז רײדען עפעס קעז מעז אויב
 האט װעלכער אײנעם אלם חײמאן״ װער

 צו צוגאנג זעלבסטשטעגדיגען א נעוזאט
 ערנסטען אן אנגעלענענהײטען, ױניאז

 סעטלען צו װילען זעלבסטשטענדינעז
 בע־ געהאט האט און םראבלעםען ױניאן

 פאפולארי־ געװיסע א סטרײק דעם פאר
 קאמוניסטישער דער אבער העז — טעט

 ױניאז שיסאנא׳ער דער אץ םענעדזשער
 גלגול צעהנטעז אין אםילו צושטאנד אזא
 ניט אםילו איז עס דמרגרײכען. ניט

 םוז אדםיניסטראציע לעחע די צי זיכער,
 די באזונדערם ױניאן, שיקאגא׳ער דער

 םאםױ אזוי זיינען בעאפטע באןואלטע
 פיט־ אײגענע די צוױשען אפילו לער,

לויםער.
 פיא־ רעװאלוציאנערע די אויב נאר

 אויסגעציײ ניט זאנסט זיו האגעז נערעז
 פלעגעד קאנסטרוקטיװע מיט כענט
 םון געביט דעם אויןי אבער זײ 1זײנצ

באשא־ און באשפוצען, ארונטעררײסמז,

םאר אםטאספצחנ טויסליכםםע די םען
אדםי״ חנכטער דער םון טעטעקײט יעחנ

 גצװאלזײגצ געוועזען — ניסטראציע
 ןױ חאכען חינזיכט דעם אין מחבלים.

 יארק. גױ איבערגעשטיגען גראדע שוין
 כאשא* סיסטעמאטיש מען האט צוערשט

 דער אין אטמאסםערע גינסטיגע א פען
 די באאמטע. באצאלטע די צו באציחונג

 טיטעל״ דער גצװעזען איז ראל״ ״פעי די
 פרא- רעװאלוציאגערער דער םון םונקט

 האכען עס װי ניט וױיס איך םאגאנדע.
 כאאפטע באצאלטע אונזעתג געפיהלט׳
 הוג־ בעסער װאלט איך נאר דעמאיט,

 געשטאר״ הוגגער םאר םאג א פאל רערט
 עסען םאפיליע םײן זעהן צו אײדער בען

 אוטםאר״ יעדער םון איז װעלכעס ברויט
 באשמוצט באשעםעניש אגטװארטליכער

 קרײצ־ דער נעװארען. פאראומרײניגט און
 ביסלאכ״ איז דעי״ ״םעי דער געגען צוג

 יע״ אויף געװארען איבערגעםיהרט װײז
 אײנגע־ זיך האט װעלכער םעגשען דען

 אלע, אדמיניסטראציע. דער פאר זעצט
 זיײ לינקע, די םון אויםנאוזם דער מיט
 אומדירעקט אדער דירעקט געװעזען נען

ױניאן. דער פון באצאלט
 האכען הראדזען שװארצע מחנה ״א

 קער- ארימען דעם אויף אנגעזעצט זיך
 איהר עסעז און ױניאז דער פון פער

 דער געװעז איז דאם — שט״קערװײז״
 פראי• רעװאלוציאנערע די װאס אײנדרוק
 װי• ״מיר און באשאפען. האט פאגאנדע

 דעי ״פעי רעװאלוציאנערע ביױז לעז
 אונאױסנע- די געװעזען איז — נעמער״

כונה. שםראבענע
 גיםט דאזיגער דער האט לאננזאם

 דער אין אקטױו זײז װאס צו געװירקט.
 y אםט אן םאר לויםען װאס צו >' ױניאן

 אזן שםוץ פון ארוםנערינגעלם שטעהן צו
ע די קאנצענטרירען דאך  א אויו* ענעמי

 מען האט דערצו — פיסיע זויבערער
 םא- אויסערגעװעהגליכע אן געדארפט

 זײנען אזוי אנטשלאסענקײט. ראלישע
 די צוערשט זעלבםט, זיך פון עפעס,

 דזשאינט די דערנאן בארדם, עקזעהוטיװ
 עםםער באצאיוטע די דאן או; באארד
 םון פשיחים די פאר נעװארען ״פרום״

גלויבען. נײעם דעם
 פאד״ נאך דאן איז אפיס דעם אין
 לעצ״ ״דער קראהע׳/ ״שװארצע א בליבעז

 םען װען און מאהיקאנער״ די שון טער
 רעװאלוציאנעחנר מיט געװאלט האט

 אנשטענדינען לעצטען דעם נרינדליכקײט
 טרעזשורער, סעקרעטאר דעם פענשען,

 מען האט פליכטען, זײנע פון באזײטיגען
 אמבי־ די אז דערםײהלט, עפעס דעמאלט

 צו אביסערע געחען ״זיגער״ די פון ציעם
 אננעשטרענגײ אביסעלע בלויז און וױיט.

 קאנ• אביסעלע אויםמערקזאמקײט, טע
 ״ליגהע די און ענערגיע צענטרירסע

 מעהר־ רעכטע א געקראגעז האט ױניאן״
 די םה אקטױויטעט אביסעל בלויז הײט.

 אונ־ קאנדידאט, לינסער דער און רעכטע,
 מא־ ױניאן גאנצער דער םון טערשטיצט

 םון פראפאנאנדע דער מיט שינעריע,
 אר־ און אײרזשענטס ביזנעס לינסע די

 געפילדער נאנצעז דעם מיט גאנײזער,
 אװאגנארד׳/ ״רעװאלוציאנערען דעם םון
 א באױמען צו נעלונגען ניט דאו עס איז

שטיפען. מעהרהײט
 דויעײ אקטױױטעמ, דאדגע די אט

 אננעװענדעם םלאנמעסיג און האםטימײט
 לויםענדע די אױו♦ קאנצענטרירט און

 נע• װאלט ױניאז דער םון פראבלעמען
 די װאו צושטאנר א צו ברענגען םוזט

 ניט אפילו וואלטען קעמפער״ ״בראװע
ט״ זיר קרעםטען הײן געהאט  פרא־ מי
 אײ- אן גרינדען םון צוריקציהען. טעסט

 אםגע־• נאגצען אין שויז קרעפעל גענע
 אלע װי מעהר איצט, מען זאל רעדט.
 נע־ םעהלער דאזיגען דעם אט מאל,

 אביםעל אנשטרעגגוננ, אביסעל דענקען.
 מעהר אביסעלע ענערגיע, קאנצענטרירטע

 הא״ װעלען סיר און װילענס־שטארקײט
 נעגען מעכטיג ױניאז, געאײנעטע א בעז

 שונאים עק^וגאם״פע די פון אננריף יעדען
 װידערשטאנדכד ם^וראליש אויר אבער
 מויא• רעװאלוציאנערע די גענען םעהיג

העלדען.
גרום, קאלעגיאלען מיט

געגגסמער״• «w־
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7 סלאושנאןכער״
 m עטװ^ס ה^ט טעג רעצטע די אין

 דרעס־פארקעט, און קדןוו?• אין רטוס
 אױפמערק־ ספעציעלע א םארדיגט װאס

 חאט טאג חעלען פיטען p^ זאפקײטפ
 pH •ארשױן אכט ארעסטירט פאלים ךי
 זיך ה»ט קאורט pH אױט^םאכיל. »;

̂וס אז ארױסגעשטעיט,  כאנדע א איז ד
 סיט פארבונדען איז װאס נאיעס׳/

 סקעב־אײדזשזגנסי. קאפוניסטישער רער
̂וורט אין  געװארען, באװיזען אויך איז ק
 א ה^בען ארעסטירטע די פון עטליכע אז

 זײ און ■*ליס־רעק^רד בכבוד׳יגען גאגץ
 געװארען געשטעלט אנפאגג פון זײנען

בעיל. דאלאר טויזעגט 28 אונטער
אנגעגע־ זיך האבעז ארעסטירטע די

 ליײ און סיטשצנלײט וױיטערס, ארס נען
 פרעסע יארקמר נױ גאנצע די נארערס.

 פארשוײ די pc נצסען די אנגעגעבען האט
 גאסעך תאםוניסטישע דאס ברויז , נען

 האבען טעםעגי־צײםונ: די און כרעטעי
 אנגע• ניט ארעסםירטע די פון געפען די

געבען•
 געפאכט גלײר חאבען ק^פוניםטען די

 PWP ״ערליכע זײנען דאס אז ױצעקו, א
 ״רעכטע׳״ די וועכתן דרעספאכער״, און

 mW די גענגםםערס. םאר מאכען װילען
 אויםגע־ מאל עםליכע זײנען פוגיסטען
 די םארעפענטליכמן צו געװארען םאדערט

 ?לאוססא־ ״קרבנווז״ זײעיע פון נעמען
 אוג־ ם*ל יעדעס זיך האכען און כערס
 אוים״ דערםון תירוצים םארשידענע טער

 סא־ די זיר שעהםען םארװאס גמדרעהט.
 ״היײ זײערע םון נעמען די מים מוגיסטען

 אזוי זײ האבען װאס ,קרכנות״^ ליגע
 *רעװא״ זײערע םון נעםען די םאד מורא

 װאס צו pn כאוױירים** לוציאנערע
 קיטשענלײט וױיטצרס, עםמס זײ ברויכען

 *ארגאגיזאציאנס־ פאר׳ן יײכארערס און
 זײ םעהלט V ״ קלאוק׳טרײד אין דרײװ
 נאגױ זײ וואס הלאוהםאכער, אויס אםשר

ערב-רב^׳ אזא כױט זיך צען
גוט. צו דאס װײסען נאטירליך, ׳םיר

 שאר־ קאמוניסטישע די אז װײסען, מיר
 קלאוסםאכער קײז מעחר הענען לאםאנעס

 ניט ארבײט פארבחוכארישער זײער םאר
 צו אנסוסעז מוזעז זײ אז און געפינעז

 םארשטע־ זײ װעלכע *טלעגער, געדוגגענע
 םעז װען pn ״סראוקםאבער׳/ פאד לען

 אנדע־ און ״פאריערס״ פאר אױך ברויכט
 קא־ די םון פראהטי? די סאך־לײט. רע

 װאס םסעב־אײדזשענסיס, מוניסםישע
 הילף דער םים געםריבען איצט װערט

pd ,לײרער, אונז, איז געננסםער־באנחגס 
 נעמסטעדם, נעםם םען באקאגם. גוט צו

 ױגיאד זײ גיט מען pn נאסעךשלעגער
 ארײז, םאלען שלעגער די װען און ביכלעך

 און יוניאדלײט אלס אױס זיך זײ פוצען
 פראפע־ טרויערינע זײער םארשטערען

 ,“״בעדזש ?אםוניסטישען א אונטער סיע
 שארלאטאנעס האמוניסטישע די און

 מאל דאס שעפסען. אופשולדיגע בלײבעך
 זיך פארגעסען הפנים זײ האבעז אבער
 זײערצ כױט פארשטענדיגען צו גענוי

 ארײגגע־ מיאוס אזוי זײנען און ״כאיעס״
םאיען.
 ר.אט םען אז שרײעז, קאפוגיסטען די

 סלאוקםאכער, אוםשולדיגע ארעסטירט
 זעלבסט םארשױנען ארעסטירםע די און

 קיטשענלײם װײםערס, אלם אן זיך גיבען
 זא־ לםשל, װעלען, װאס לײבארערס. אוז
 קאםו־ ם׳ון אקט לעצטען דיזען װעגען *גען

 באםת אלע די גענגסטעריזם ניסטישען
 װעםען פאר כלל״טוער, אופפארטײאישע

 אר־ אידישער דער אין גענגסםעריזם דער
 נא־ גרויסע אזא איז בײםער־באווענונג

 גליי־ קאםוניםטעז די חרפה? ציאנאלע
 :געשרײ דעם אונטער אז אלץ, נאך בעז

 בא־ האנען זײ \ועלצן ״ !גנב דעם כאפט
 די און םארברעכען גחנסםען דעם געהן

 אזדישע די געגען לוםפערײען גרעסטע
 זײ ארגאניזאציעס. זײערע א*ז ארנײטעד

 דורך טעות. גװאלדינען א אבער םאכעז
 אח״םארלױט־ באלײדיגוגצז זידלערײעז,

 געלינגען נים םעהר שוץ זײ ײעט דונגען
 דער םארברעכענם. זייערצ םארדעקעז צו

 ״װײ־ ארמסטירטע ד• םים פאל לעצםער
 םון לײבארערס״״, אח קיםשענלײט טערס,
 םקעב״אגענטור קאמוניסטישע די װעםען

 ״קלאוסםאכער־ םאכען געײצצט האט
 אםילו אויגען די עםענען װעט הרבנות׳/

 ״אוםפארםײאײ נאאיװסםע זײערע םון
אפוטרויסים. שע״

 צװײטע די אץ געװאױנודיט
נאטור

 האם פרעסע יארקער גױ גאגצע די
 סאמוניסטישער דעוי אז פעסטגעשמעלט,

 איז גארחנז סקוחנר מעדיםאן אין םיטינג
 די און *סיימס״ די דורכפאי. א געײעז

 ״װײ די און ״העראיד״ דער װאיריד״
 ,מארגעז־ אידישער דאר וועיר״ סעגס

איאאור״ אוםיארםיײ# ךאר אפילו און זשומאל״
מ

בפפיפנמונגען) ױן בפמערקוגגען (נאשזיצען,

חעלין ם םון

 א געװארעז שױן אירם בײ איז שפ״ען
 די איז געװאױגח״ט ׳יא געװאױנה״ם.

נאטור. צוױיטע

 םון חשבון דעם םון אנװעזעגדע זעגט
 און ״םרײהײט״ קאמוניסטישער דער

 שװער אלז עס אז געזאגט, װערטערליך
 עס ?לאוקםאכער וױםיל םעסטצושטעלען

 פונקט געוחנן, אגװעזענד דארט וײנען
 וױפיל זאגען צו שװער איז עס וױ אזוי

 דער םון קלאוקמאכער רעדזשיסטרירטע
 מי־ בײם געװען זיינען אינטערנעשאגאל

גײגעריגקײט. צוליב טיגג
 טע־ דער םון ״לײבאר־עדיטאר״ דער

 איבעוײ קײן ניט אבער האט םענײכלאט
 זײן אץ באריכטען וײ צו צוטרוי גען

ן נעסט ער pn צייטונג אײנענער י  אונ־ ז
 קאמונײ ארימע די םארטײדיגען צו טער

 אין ארטיקעל ספעציעלען א pH סטען
 באוױײ צו זוכט ער װעלכען אין ״טאג״,

 געװען גארניט איז םיטינג דער אז זען,
 די םאתחנסמרט ער און דורכםאר אזא
 כיטרען זעהר א אוין• אנװעזענדע צאל

 דוקא אויך זיך באםיהט ער אופן.
 גע־ זײנען םיטינ; אוים׳ן אז באוױיזען, לו

 נים pH קלאוקטאכער, נלויז טאקע װען
 בא״ זיגמאן און ״פארװערטס״■ דער וױ

 געװען אנװעזענד זײגען עס אז הויפטען,
 זײגען עס אז סיטן, א םלםדים. בלויז

 ״ליי־ דער דדיגגט ?לאוספאכער, געווען
 װאס דערםון, ״טאג״ pc נאר־עדיטאר״

 אװא־ גרויסע א באקופעז האט חייםאן
 טאג, דער װי קלאר דאך איז עס און ציע.

 הײ״ װאלטען פעדלער און סלםדים אז
 ערשטענם, איז, אפלאדירט. ניט מאג׳ען

 דעם לױט װײל ליגען, שטיק א אויך דאם
 גאסען־ קאםוניסטישען דעם םון באריכט
 הײםאן ניט און נאלד איז אלײן, בלעטעל

 בא־ זעאיע דאם און געװארען, אפלאדירט
 טעלע־ תאםוניסטישע די אויך שטעטיגט

 אײ נעורען איז װאס שיתאנא, סײן נראפע
 צװיײ ״םארװערםס״. אין בערגעדרוהט

 און ״םארװערםס״ דער ניט האט ׳םענס
 קײן דערםאנם זיגםאך״באנדע״ די ניט

 אײן אז איז, אפת דער הגם םלמדם,
אנװעזעגד... געװען ?יכער דארט אז מלםד

 שװיצען אוםזיסטען גאנצען זײן םון
 דעם מיט צוגלייך אז זעהן, צו אכער איז

 בײם אויך איז אײנפלוס קאמוניסטישען
 זײן צו םארטרויען דער געפאלען ״םאג״

 זיך האט ״םאג״ דער *לײבאר־שםירצר״״.
 זײן אויוי םארלאזען צו געהאט םורא שוין

 טעדי־ לעצטען צום און פענשען שטיתעל
 ער האט מיטינג גארדען סתװער סאן

 רעפאמףר, אנדעיען אן נעשיקם םסתפא
 כמהר םאל דעם האט באריכט װעםענס

 װירה־ דער אנטשפראכען וױינינער אדער
 ״לײ־ דעם װארשײנליך איז דאס ליכקײט.

 װײל געװעז, געפעלען גיט באר־שםירער״
 שפײען צו געװארעץ געקויפט דאר איז ער
 האם ער וועלכער םון שיסעל, יענער אין

דאס אםילו און געגעסעז; יאהחוךלאגג

T®
און

im יאהד שול נײעד 
 אדבײטער־ אידישע

®אלק־שולען
 די אין אגהױב דעם פיט צוזאפען

 די אן אױך זיך םאנגען פאנליק״סקולס
 און ארבײטעד־ אידישע די אין לסודים

 א־בײטער די װעלכע םיז םאלקס־שולען,
 אמטײי־ אוגז אינטערעסירמן שולען ױגג

 נא- אוגזער םון גורל דער איז עס סטען.
 אונז אױף לײגט װאס לעבען, ציאנאלעז

 דאפערטע ארויף קינדער אוגזערע .און
 בײ הינדער די םון םאטער דער םליכטען.

 ימד א סיט םארזארגט איז נאציאנעז אלע
 שטאט דעם דודך ?ינדער זײנע פאר לע

 :א־ איע בײ שטאדט. דער דורך אדער
 אן אויך גלײכצײטלג שולע די איז ציאנען

 אונ״ טראגם װאס צדציחומס־אנשטאלט,
 דער םון אוצרוח די ?יגדעד די צו טער

< ײערענד ?ולטור, נאציאנאלער  אידען, ס
p ניט ערגעץ אין זײנען וועלכע ’P םאס״ 

 בא־ און פאסטאר נאציאגאלער געכענדער
 נא־ געזעצליך ?ײן ערגעץ pK ניט זיצמז

 זאיגען ספעציעל םוזען ׳שולע ציאגאלע
 און ערציהונג נאציאנאלער אונזער םאר

 װעיכע שולעז, אידישע אײגענע גרינדען
 דער םיט באקענמן קינדער אונזערע זאלען

 עלטע־ זײערע םון שפראך און ליטעראטװ־
 סולםור און ײכטעw״יגע דעד םיט pn רען
pc םאלק. אונזער

 צי־ און תולםור שפראך, אידישע די
 די םיז געבורטס־קינד דאס איז טעראטור

 אידישע ברײטע און ארבײםער־ אידישע
 קײן דעריבער איז עם און םאלהס־פאסען,

 די אויך װאס צוםאל, קײן און װאונדער
 אינטע־ גרעססעז דע נעםינט שול אידישע

 און ארבײםער־ אידישע די צי״שעז רעס
 אזױ פאלקס־מאסעז. אידשע ברײםע די
 גצגרינדעט װערען שילען אידישע די װי
 ארבײ־ אודישע pc אױסגעהאלמגז און

 :יט אויך איז םאלקס־מענשען, pn טער
 טראגען שולען דיזע װאס צוםאל, הײן

 כא־ נאציאגאלעז אויסנעשפראכענעם אן
 אן אויוי געםיהרם װערען ([K ראקטער

 אר־ אידישע די אופן. מאדערנעם אפת
 ראדיהאלען און סאציאליסםען בײטער,
 םאראיגםערעסירט דאפעלט אלזא דארםען

 ראדימא* די םון עסזיסטעגץ דער אץ זיין
 זײערע באקופען ערשטענס, שולען. לע

 נאציאנאלע א שולען דיזע אין ?ינדער
 מיט באקאנם דארט ווערען זײ ערציהונג,

 געשיכטע איץ ליטעראטור שפראך, דער
 דארט באקומען זײ און םאל^ אוגזער םון

 ער״ די װאו ערצ^הונג, פאדערנע א אויך
 אויס־ װעדען לעבען אוגזער אין שײגונגען

 װעיט־ אוגזער םון ליכט אין געטײםשט
 אי־ אונזערע פון נײםט pא און אנשױאוגג

דעאלען.

 דער עס איז *פעוייקע אין צזנז בײ
 זיך אױוי האט װעײכעד •יננ׳ אדכ״טער

 דער פאר זא־־־געז צו אױפ;אבע די ;עגופ;ן
 ארכיײ איריש״יאדיקאלע pc עחזינטעגץ
 א גאר פון משך אין האט א*ז טער*שויעז

 פוסטער• א אנטוױהערט צייט קורצעד
 עקזיסטירען עש• שד־טעטינקײט. האפטע
ד גאגצעז אין שױן טא; צו הײגט א;  י

 נאך האיטען און שורען ריגנ אדבײטעד
 יארק נױ אין װאקשען. אײן אין שטעגדיג

 אויפגעעפענט יאהר דאס״ װערען אלײן
ע 1 שולען. זיבען די

 פיט־ זײנען קי^אוקפאכעד טויזענטער
 הונדערטער דיגג, ארכײטעד פרן גלידעד

 אין קיגדע- זײערע שיקען ללאוקפאכעױ
 צעהנדליגער שולעז, רי:; ארבײטעי די

 שול־טוער. זײגען פעפבערס אונזערע פון
 די טיט פאל דעד אויך איז זעלבע דאפ

 םוג־ און טרײדס. אנדערע pc ארבײטער
 פאראינטערעסירונג די איז דעסטװענען

 קלײן אזוי ױגיאנס אידישע אונזערע פצד
!שול־באװעגינג רינג ארבײםער דעד צו

 מיר קאנען שול״יאהר נײעם צום
 אנגע־ אן קיגדער אונזערע זוינשען באויז

 פיטגלידער אונזערע און שוא״אהר נעהפען
 זײ אז מאכען, אויפםערמזאם פיר װילען
 םיט -אינטערעסירען)םא מעהר זץ־ זאלען

Din זײ און ארבײטער־שולען די םון גורל 
עקזיסטענץ. זײער אין העיפעז

 אונ* פאד ■רײזען רעחצידטע
 פארשטע־ צו מיטגלידער זערע

ױלד״ ״טעאטער םון לונגען
 צװי״ ארענדזשמענטס ספעציעלע לויט

 דעפארטםענט עדױקײשאנעל אונזער שען
 אוג־ װעלען גילד״, ״טעאטער דעס און

 סעזאן הײנטיגעז דעם םעםכערס זערע
 זעהן צו געיענענהײט די האבעז װידער

 נימ־״ ״טעאטער םון אױפפיחרונג די
 כײכד אונזערע םרײזען. רעדוצירטע צו

 די פון זעקס זעהז קענעז זועלעז גלידער
 הײנ״ װעט ״גילד״ די װאס דראםעס,

 בלויז םאר אויםפיהחנן, סעזאז םיגען
dpvt ,וועלען זיי הייסט, דאס דאלאר 
 דאי* ,2.20 קאסט װאס טיקעט, א פאר
 איז דאס דאלאר. 1 בלויז באצאלען םען

נעװעהג־י דעס פון האלב ווי ווײניגער
t פרײז. ליכען

 אויסגעהלײ װעלען פיעסען זעקס די
פט: פאלגעגדען דעם םון װערען בען  לי

 דובאי און דאראטי םון ״פארדזשי״
הײװארה

סיל״ pc ברודער׳/ זײן און ״זשעני װארא.
נהעסע פון ״םאוסט״,

בער־ פון דילעפע׳/ דאקטאר׳ס .דעם
שאו. גארד

 צװײג. סטעפאן םון ״װאלפאני׳/
םון גאטהיגל/ אבאאוט אדו ״פאטש

שעהספיר.
טורגע־ םון קאונםרי״, זיא פאנאם א״
דעװ.

 pc אויער דעם דורך קעפעל ״דער
לאננער. פראנסיס פון :אדעי״, א

קרי־ פען קעז סובססריפ־ןןאן־בלאגסעז
 עדױקײשאנעל אונזער pc אפיס אין געז

סטריט. טע10 ותסט 3 דעפארטםענס,

14־«■ הראםעו אוינערשטע די
(®עליעטאז) mW f װהילער ז. םון |

 דער אץ עס לעבען מענשעז ווי
 ארבייט, מען און ארבײט פצן !פינסטער

pK םאר אק םאתואס ניט ווייסט םען
וועםען.

 זיך האט מעגשעז סיט וועלט גאנצע א
 איז רחםנות גאנצער דער אז אײגגערעדט

 דאס קלאסען, ניעדעריגע די אויןי נאר
 באלאנגען װאפ מענשען די אויף הײםט,

 ״נידעריגע״, ארער ״אונטערשםע״, די צו
 די איז באוואוסט, איז עס וױ קלאסען.

 צװיײ pK אײנגעםיילט דאך םענשחײט
 קלאסען ״העכצרע״ אין :קלאסען ערלײ

 הע־ די צו קלאסען. ״ניעדעריגע״ אין און
 זיה םארשטעחט געהערען, סלאסען ערעכ

 םיליא־ נגידיס, אריסטאסראטען, אלצרלײ
 אריסםא־ גײסטיגע די אויך און נערען,

 װיסענ־ און דיכטער קינסטלער, קראטיע,
 א אז אםאל, טרעםם עס שאפטסלײט.

 גײסטיגער דער pc טײל גרױפער
 נײן לעבען, זײ וועז ליגט, אריסםאסראטיע

 םיז שטארבעז אדמה; דער אין אײלען
 איז דאם חעלם. פון פריהרען און הונגער
 זועלט. דער אויף לעבען זײ וועז גאר אבער
 יענער אזיןי גאר קוםעז זײ װי גץ־ אזוי

 באלד םטאטיסטיק די זײ נעמט װעלט,
קלאסען^ העכערע די פון צעטל אין ארײן

באלאנ־ קלאסען ״נידעריגע״ די איז
 קבצנים, איערלײ ,זיך, םארמםעחט נען,

 האחןיאשנײ ארבײםער, פראלעטאריער,
 צו באלאננעז װאס אנחנרע אלע •און סצס

 צו אגשסאט בתנםש, א אדער ױגיאן א
קאב... א אזיער םשעסבער א

נידע־ די םים אי? וױיסען, נױר וױ נו,
גע־ די און צרות שמעגדיג קלאסצן ריגצ

ח---------- ע די א ח י ג שםענדיג w ת קיא־ כי!ידצריגי •אר ן.ן̂י

 א האספיטאל, א בויעז פיען דארןי סען
 טורםעס, יתופיפ, בית א זקניס, מושב

 אזעלכע אנדערע און הײזער סעטעלםעגט
 דאױ* װעגען וועמעס םון אינסטיטוציעס.

 ארימע, די םאר טשאריםיס^ דעץ פען
 אויסנעזעהן האט עס קלאסעץ. נידעריגע

 די װאלט קלאסען נידעריגע די ניט װען אז
זארגען. צו װאס געהאט ניט גאר װעלם

 פון פראב-גםאר א צוגעהן איצט שומט
 !מענ^ען ־— :געװאלד א םאכט און יעיל

 קלאפען אויבערשטע די \ ראטעװעט
 קלאסען אויבערשטע די אונםער. געהען

 און זײ, באגראבט םען און אױס שטארבען
אן זײ נאך ניט בלײבט ?ײגער  אביסעל, נ

 אויבערשטע אהן בלײבעז װעלען םיר און
 גאנצע די נים נאך «יז דאפ אח קלאסען.

 די װאס איז, דערםון ערגסטע דאס צרה.
 און זיך םארמעהרעז קלאסען ,,נידעריגע״
 נעשטאר־ די פון •לאץ דאס םארנעהמעז

 פרא־ דער איז סלאסע?. אויבערשטע בענע
iHoyc ד חננסטyריבyאז ר oy א קופט 

yp...ריyאם אוױי אוםנליס רyגרויס
ן זyװ  די םון צרות די פח חנדט מ

2'p y v iinלאםy,ז jyo'Mi וו דאך םירyר 
 oy רyאב זוער זײ. אין שולדיג איז עס
 די פון אופגליק Din אין שולדיג איז

שוט איז ןyDלאp yרשטyאױב  חרפה א י
y^tiVD'iH.| טאק אלײן, ?ײV, די 
in ^ y r iH ,לאסען? iy:''T שוידיג איײן 

 חײנער און אויס שטארבען זײ װאם
 שולר זײער און זײ. נאך נים בלײבט

onyor*D גים די װאס רעם אין 
 רyאד lyoynnc זײ קינדער. p*p האבען
^ן ^ ניט װי ס ױ  אלס םליכט רyזײ אז ו

 םעהר װאס האב^ צו איז יאטריאטען,
ty זאל <אנד אתמנר נדי ?ינחןי, ^ n «

קלאסען. רשטעyאויב די פון כ&:שע\ .סך
 הונדערט זײ זייגעז |y3ŷ גאנץ א איז

 ציטערען ׳דyאפעריקאנ םראצענטיגע
 lyiyT װאס ״רױטזנ״ די םאר םות איםת

 — ?יאסעז אונטערשםע די pc ן1נאםל אין
pw זײ לאזען שםארבעז זײ וחגן \ עי ב  אי
 האנסטיטוצײ^ רער מיט םדינה, גאנצע די

 הפהי• אויח סyאינסטיטוצי די טיט און
 װאלט פז־ינה רyאונז פון װאס וױיפט װער

 קיאסעז׳ ריגע"yנידw די ניט jyii געװאתן
 און איהר אויף זיף fynnHcnin yלכyװ
מדבר... א זyדyװ זאר זי אז נים זyרלאלyד

 לסװאירםהy פראפ. רyד האט אזױ
 PK נטyרעבyגDאוי יעיל, םון האנםינגטאן,

 ווע^ען גיכעז אין גאר אז אויסג^חשבוג׳ט
 ז.yקלאס אױבעדשטע אהן זyבלײב מיר

מט ypריyאפ גאגץ די צו ו
?לאס^. אריפע איץ yרשטyאונט

jyn ניט מיר fy^n פיל אזוי 
 אונטערשטע די םאר איצט זאמען צו
pלאםy,גע״ אויד אםשר מיר װאלנמח ז 

 לyDאבי זאתעז ארDycראB Dm זyהאלם
 װאס כאטש .fyDHPp yרשטyאויב די פאר

pאנyכדר ז lycpyn אונז מיטyזאױגעץ, ר 
 סײ\ האבען ניט םארט iypni v:v' אז

 ?לאסען yגאנצ tyii נאר ?ינתר...
^ אויכ^און ןyשטארב װינ ש ר א  דער םון פ

רחמנות. דyDנרוי א yp*o איז לםyװ
 גאגצען oyn אין רyאב זאך הויפט די

 ט.pרyבאמ ניט פראםעסאר רyד האט עגין
 װעט ypריyאם אז ׳אםת yp^ ם׳איז אויס
 yרשטyאו:ט די םון נטyר, די אין רyאריב
 yטעארי yגאנצ די דאך איז דאן ז,yקלאס

 צו איבעײג^ אן HB*p־iyDHPp nvi םון
 אױבער־ די םיט זײ, פים lycDyp וואס
y זײ אז ?לאסעז, שטע r ^ r| דאר 

 דאם רyאיב אונז לאזען און אויס בטילא
 אױב !אלנהטיטוצי^ש ysH ט%פ י״אנד
 פאי״ פארשט^־ליך yטאס שױן איז אזױ
 טאממ גים זyװיי אםערי?אנע• די װאס
 ,yװאלוציyר א װאס צו דעװאלוצי^ הײן

 װי םײ לאנד דאס איבער ;עהדען זײ אז
סײ..

V ' !
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ענטפעי דיכטיגער אונזעד
זי־----

 װאך לעצטע האכען יארק ני,• פרן דרעסםאנער די אץ קלאדקםאבער די
 װאס דערקלערונג׳׳, ״םלהםה נײער דער אױף ענטפער ריכםיגען דעם געגעכען

 משאינט געװעזענעש פון קאםיםארען קאטוניסטישע ארױםגעװארפענע די
 ארױםגעלא־ זײ געגען האבען ױדאן דרעסטאכער און קלאוק דער פון באארד

צוריק. װאכען צװײ ם*ט םיטינכ, גארדען סקװער מעדיםאן דעם בײ זען,
ײ געגעבען ארכײטער אונזערע זײ האבען ענטפער דעם  דים־ גרױםע די נ

 אסטאון װאן־, לעצטע געודארען אםגעהאלטען ױינען װאם םיםינגען, םריקט
 אץ םיטינגען די צו געקוםען זײנען בעלי־מלאבות טויזענםעך דאון־טאון. און

 נײע עסענען געדארפם האט םען אז אזוי, האלס די איבערגעפאקט חאבען
 םיטינ־ דיזע שפעמער. אביםעל געקוםען זײנען װאס ארכײטער, פ«ר חאלם

 וױםען געלאזט כלויז האט םען ;אדװערטײזט געװען גיט כםעט זײנען נען
 די םיט דורכרײדען זיך װיל ױניאן דער פון פירערשאפט די «ז שעפער, די אין

 די װעגען און ױניאן דער אין צושטאנד איצטיגען וועגען.דעם ארבײטער
 די אין געקוםען זײנען ם^םען די און שונאים. איוזרע פון אטאקעם גײעםםע
 איבערנעבענהײט זײער אויםצודריקען מיטינגען די צו םויזענםער שװערע

 שטארק־ אם פירערשאפט. איהר צו און ארנאניזאציע זייער צו םרײהײם און
 װאס טויזענטער, די דאם םאקט, דעם אוגםערצײכענען דא םיר װילען םטען
 קלאוק־ ידנזערע כאםת טאקע געװען זימען םיםינגען, דיזע צו געקוטען זײנען

 פון םאכ צוזאםענגעלאפענער א ניט שעפער, די פון דרעםםאכער און םאבער
 םאםע די טאקע נאר באשעפטיגונגען, און טרײדם אנדערע פון װעםען אבי
 דער פון פײל און רענק דער םץ רוקענכײן דער באשטעחט עם װעלכער פוד

אינדוםטרי. דרעס ארן קלאוק

גע־ ניט האבען םיר װאם םילײכט, יאהרען צײט, לאנגע גאנץ » איז עס
 װעלכע די װי םיטגלידער, אונזערע פון םיםינגען שעחן־כאזוכטע אזעלכע זעהן

 דעם אין און האל, ברײענט אין געװארען אפנעחאלטען װאך לעצםע זײנען
םיטינגען די צו נעקוםען זײגען ארנײםןזר אונזערע אױדםארױם. דעכם

י אלג; די
פון אױםצוחערען אויך צײט

 ױניאן דער צושטענדע.אץ אלגעםײנעװעגען כאריכט א אױםצוחערען
t זעלכער דער צו און אינדוםטרי, דער אין אוז

 דורכ־ קאםוניםטישען לעצטען דעם װעגען םײגוגגען זײערע פיהרער זײןןרע
םיטינג. םקװער םעדיםאן דעם בײ פאל

 טײער־כא־ לעצטער זײער םיט באצװעקט קאםוניםםען די האכען װאם
 אביםעל כאטש םיט אײנצינער יעדער װאס דורבטאל, א — םיאםקא, צאלטער

 גע־ האט זינען א םאר װאם ? םאראויםזעהן גרינג נעקענט חאט פארשטאנד,
 שוין האט װאס קליקע, חאלכ־טויטער דער פון קאנװאולםיע לעצםע דיזע האט
 אין און ארכײםער די צװישען אײנפלום װעלכען אירנענד פארלארען לאנג
? אינדוסטרי דער

* * *

קלא־ איצט װערט עם װי אװענטורע, לעצטער זײער םון הױפם־ציל דער
 צװישען נײגעריגקײט פיל אזױ אױטצורײצען געװען איז םאג, צו טאג פון רער

םויזענד צעחן א װיי׳ניגםטענם אם אז דרעסםאכער, די און קלאוקםאכער די
 דערנרײכען, צו דאם אום גארדען. םקװער טעדיםאן אין קוםען זאלען זײ *ון

 דעם ,װעגען געפויקט נאכאנאנד װאכען־לאנג פרעםע קאםוניםטישע די האם
די אין געװארען צוטײלט זײנען ליפלעטס טויזענטער הונחןרםער םיםינג.
 גאנצע די אוץ בײנאכט, און בײטאנ, פריוז, דער אין לאננ, װאכען פאר גאםען

 אין ארײנגעװארפען זיך האט פארטײ קאטוניםטישער דער פון םאשינערי
 נאר זײ זיך זאל ערפאלנ. גרױםען א םיטיננ דעם םאכען צו ארכײט דער

 םי• בײם דרעסםאכער און קלאוקםאכעד טויזענט 10 ארײנצוקריגען אײנגעבען
 אז פעלדוננ, דער םיט ארױסקוםצן געקענט דאםאלסט זײ װאלםען טיננ,
 געגרינ־ אפיציעל דאן װאלטען און ,“ארבײטער םאסע די ז׳יך םיט האנען ,זײ
!ױניאן סקעכ אפאזיציאן אן דעם

 קאמו־ די האבען ארבײטער, אונזערע טון םויזעגט 10 אנשםאט אכער
 אידישער דער און באםעלאך םקעב די שותפים, זײערע אלע םיט ניםםען,
 העכ־ ארײנגעקראגען םיטינג, דעם געבוםט אלע האגען װאם ארגאן, טעמעני
 םקװער םעדיםאן אין דרעסםאכער און קלאוק טויזענט דרײ ארום םםענם

 די אץ באשעםטיגט זײנען װאם ארכײטער, םױזענם 70 די פון — גארדען,
 הױםטזעכ־ כױטינג דער איז װײםעד י יארק. נױ פון שעפער דרעם און קלאוק

 אחױן איז, און ערב־רב, קאםוגיסטישען געװימליכען חןם פון באשמאנען ליך
 פארשלא־ א געםעלדעט, שױן האט פרעםע גאנצע די װי געװען, אויך דעם,
 סאםע די אז־אפילו נעװןןן, איז םוןש דער אפערע. לעגענםלאזע אח פענע

 גע־ איז דאם אז ערקלערען, צו געװאגט נים חאבען קאםיםארען חוצפח׳דיגע
 גרינדען פון פלאן דער און דרעםםאכער, און קלאוקמאכער פח םיםמנ א װען

חרכנעפאלען. םיאום איז םיטיננ, דעם בײ ױניאן םקעב א אפיציעל
• * *

 האם, באארד דזשאינט םון און אינםעתעשאנעל דער פון פירערשאפט די
 םױזענטער די צו װאתו» א ארױםצולאזען נויטיג ^אר געפונען דאך אבער,

 םיטינגען, דיםטריקם די צו װאך לעצטע געקוםען זימען ומןלמן ארנײםער
m קא־ װײםערע נענען אױג שארפע א חאלטען צו אױפחערען ניפ זאלעז «ײ 

 גע• חאבען זײ וױ נאכחןם איצם, םאכאטאזש. אץ טריקם םקעב סתיסםישןן
 אתיםנעשםיםענע די וועלען עפענטליכקײט, דער אין םפלח א גאן גאפט

 ארבײט ױניאףכרעכערישע זייער קאנצענםרירען ווארשיינלױ •װאגטוריסטען
 ארגאניזירען ױארשײנליך װעלען זײ שעפער. ױניאן די אין ססילערזזײם

 שעפער, ױניאן די אין צרות אנטאן םרייען וועלען און שאפ-נדופעם סטילע
 און שעפער, דרעם די אין םיעציעל און ארייגקריכען. נאר קענען זײ

 פארכיטערען צו פאל קײן אױסלאזען גיפ באלעבאפױם די םים צוזאםען
קענעז. וועלען ױי װאו ײניאן. דער פץ םיטגלידער טרײע די פון גען
 צאלעז זאלען ארכײטער די אז דעם, נענען אגיםירען וואדשימלױ. יױי,

אפצושוואכען כדי איגטערנעשאנעל, דער צו אץ לאקאלען «ו«יי<ןרע
כחות. איהרע פארמינדערען

אגענסען. טאםקווער די ױן וזשגי)

 יוניאד שעפער. אלע אין װאך דער אױןי ױץ טיטגלידער אוגזערע דארפען
 פאר־ םוזען באחאלטען, ניט ויך ואלען ױי מאפקע װעל:ער אונטער כועכעו,

 איץ פלאין קײן ניט חאכען זײ רחטנות. אחן שעפער די פון ווערען טױגען
 םיט־ אונזערע כאװעגונג. ארנײטער דער סדן אטמאספערע עחרלינער דער

 חאלנ״סקעבישען פון טי■ אוסריינעם דעס דלדען ניט טעחר ױעלען גלידער
 חונדערט פארלאנגען װעלען טעםגערס אונוערע םיטע. דיער אין ארב״טער
 װאס אײנציגען, יעדען פון ארנאניזאציע ױיער צו טרײה״ט ױניאן וראצענט

 דורכפיהרען פאדערלנג דיזע װעלען זײ און פרױ, אדער מאן ױניאן זיך רופט
םאס, פולסטער דער אין

 פארטײ• זײערע דיםקוטירען אוגז, טען דערצײלט אדי קאטוניסטען, די
 קאםונים־ םון עטיק די עפענטליכקײט. דער אין װאס װײניג זעחר געשעפטען

 דעך פון נעוןעש שםוציגע די אז דעס, אויף כאשטעחט ״דעםאקראטי״ טישער
 גופא. פארטײ דער פון חדרי-חדרים די אין בלויז װערען געװאשעז טוז פארטיי

 די חארעפאשניקעם״, ״געםײנע די אץ נאכשלעפער די םאסע, ״קאמענע״ די
 זײ װי נאכדעם, שוין פערטיג, און פיקם שױן ״םלאגאנס״ די קריגען דארפען

 םפעציאלים־ די פון געװארען אױסגעכאקט און אױסגעקנאטען זײ פאר זײנען
 ״דיקטא־ דער פאר געדנטער פיל הפנים, איז, עם פארטיי־אױװען. דעם אין טען
 און פאליסיס די באריהרען װאס פראגען אז פראלעטאריאט׳/ דעם פון טור

 םאר־ אזוי און וױיט אזוי װערען געהאלטען זאלען פארטײ דער םון טאקטיק
םענליך. וױ םאםען זאגענאנטע די פון דעקט

 קאםוניםטישען דעם פון פארהאנג דער זיך וזויבט צײט, צו צײט פץ דאך,
 קוק א כאיען צו םעגליכקײם א דא איז עס אז אויף, װײט אזוי אוי,פ צירק
 קאםו־ די װען אפילו אםת, טאקע איז עם אינוױיניג. פאסירט ןןם װאם א,־י,ז

 ״פרױואטע ארן ביזנעם״ ״פריװאטע זײערע רײדען צו זיך דערלויבען ניםטען
 פאר־ האלנ א םיט און װערטער האלבע םיט בלויז זײ רײדען !עשעפטעך,

 קא• צװישען לעזען צו אייז זיך נעװאױנט טען אז אכער, םױל. םאכטען
 גענוי אויך װערםער האלבע זײערע פון אפילו םען קען שורות םוניסטישע
םײנעז. זײ װאס און ױילען זיי 5װא פארשטעהן

 פארגעניגען דעם געהאט טאקע םיר האבען צוריק טעג עטליכע םיט
 הויפט קאםוניסטישע די פון אײנעם פון ניגץ קלאג אזא צו זיך צוצעחערען

 נאדעל די אין כאװײרים די װאם םעות׳ן ״קאםטכארע די מכח װארנדזאגער
 לאװ־ דזשעי איז הםפד דיזען פון שרײבער דער באגאגגען״. חאכען טרײדם
 דער און פארטײ קאםוױםטישער דער פון םעקרעטאר איצטיגער חןר םטאון,

 און ״קאמינטערן״. קאםוניםםישען םאסקװער דעם פון ליבלינג אםעריקאנער
לאדז דיזער׳מר.
טרײדם ,נאדעל_ זײנע אױןז ז57בר שטארק איז פיארטײ, זײן פון קאטיטע״

.פאליטישער דער פאר שרנט ער װאם רעיארט א אין 'אװסטאון,
ז5:ת

 בארוכאװיטשעם, די און װארטיםען די זיטערםאנס, די חײםאנם, די חנרים־/
 פיהרערשאםט זײער םיט דורכגעפאלען םיאום אזוי זײנען זײ װאס דערפאר

 אםעריקאנער די װאס דעם, אויף קוקענדיג ניט ױגיאן, קלאוקםאכער דער אין
 שםיצע גרויםע אוננעהויערע אזא געגעכען זײ האבען םאסקװע פון אגענטען

 אזעלכע םיטלען. פראפאגאגדא סארטען אנדערע אלע םיט ־און געלט םיט
 די אין *״כאוױירים דיזע אט זײנען טויגעניכםסטען אזעלכע שליםזל׳גיקעם,

 זײערע אין ױניאן גרויםע א שוין נעהאט זײ האגען אם אט, !“טרײדס נאדעל
הענט! זייערע פץ זיך ארױסגליטשען געלאזען עם האנען און לאפעם״
 מ לאװםטאון םר. דיזער דערםאנט שורות 20 װאסערע פון פארלויןז' אין

 ױניאן דרעםםאנער און קלאוק דער פון פיהרער ארויםגעשטיםענע געװעזענע
 ,שדוערע זײערע און טעות׳ך ״ערנםטע זײערע אן טאל טוצען האלבען א

 װארט־זאנער קאםוניםטישער דיזער אז פילײכט, איהר, דענקט פעלע^ן״.
 םאר־ וױ -כפעט האבען כאװײרים זײנע װאס דערפון, פארזארגט שטארק איז

 זײ אז ;לאנד אין ארגאניזאציעס ארבײטער גרעסטע די פון אײנע גיכטעם
 םאר םטרייק נוצלאזען א אין ארגײםער טױזענט 40 ארײנגעשלעפט האבען

 ארבײ־ פון דאלארם םיליאנען פארשווענדם האבען אץ נאכאנאנד, װאכען 20
 די פדן טרעזשורים די אויסגעלײדיגט האבען װאם פארדינסםען; טער

 דענקט ? הובות םים קאפ איבער׳ן ביז פארזונקען זײ האכען און ױניאנם
 זײנע ודאם דעם, צוליג אױפגערעגט איז לאװסטאן םר. אז פילײכט, איחר

 איינ־ אן אין דעטאראליזאציע און סקעבערײ פארשפרײט האבען כאװײרים
 שאפ ױניאן דעט פץ םעסטוננ א געװען נאכאנאנד יאהר 15 איז װאם דוםטריע

 דעם צוליב נאאוםרוהיגט שםארק איז ער אז איהר, דענקט ? יארק נױ אין
 דואם ױניאנם דיזע אץ אינםטיםוציעם ארכײטער םארניכטעט האנען זײ װאס

 איז ער אז אדער אױפצובױען, קאםף און םיה *ון יאהרען גענוםען האט עם
 באשעפטיגט פשוט איצם זײנען כאװײרים זײנע װאס דעם צוליב אנטריםטעט

? אינדוסםריע דרעס און קלאוק דער אין אײדזשענםי םקעב א אױפהאלטען םיט
זיכער־ די צושטענדע, לעבענם באדינגונגען, ארבײטער !ניט נאטירליך,

 םאר קלײניגקייטען אלץ זײנען דאם — ױניאן א פון שטארקײט די און קײט
 ״שװערערי דער כאשםעהט לאװםטאון טר. א פאר קאםוניםט. פול־גלויגיגען א

 ניט באגאננען, האכען םרײדם״ נאדעל די אין ״כאדוײרים זײנע װאם “פעלער
 צושטערוננ, א און רואינע א נעלאזען זיך הינטער האבען זײ װאם דעם אין
 אלע םים געװאהמ ארױםנעװ&רפען און נאזינט זײנען זײ װאס דעם, אין נאר

 נידערלאגע, זײער ארגאניזאציע. דרעסםאכער און קלאוק דער פון בעכעכעם
 גאנצער דער םון צוזאמענכרוך דער כאדײםעם גוט, גאנץ ער פארשטעהט

 דעם םון צוזאםענפאלען דאם ױניאנס, טרײד די אויף אטאקע קאםוניםםישער
 בלוםיגע און כאראקטער־טױטעז, שםוץ־װארפערײ, םון קאםפײן גאנצען

 נאכאנאנד יאהר עםליכע אננעפיהרם האבען כאװײרים זײנע װאס בלבולים
 זיין פוז ,פיחרערשאפט דער אונטער ױניאנם םאר א. םארכאפען צו כדי

 לאוױ םר. אבװאהל פארגעכען. צו שװער איז םארברעכען אזא פארטײ׳׳.
 אן כדט װאונד, דער אויף פלאםטער א ארױפצולײגען פרוכירט םטאון

 איצט סוםען םעות׳ן דיזע געמאכם האבען װאם ״כאװײרים די אז ערקלערוננ,
 איצם זיר זײ.שלאגעז אז ח., ד. ליניע״, פארםײ דער צו נעהענםער װאם

 חןך אין באיעם״ ״נוטע נעהארכזאםע זײן װעלען זײ אז צו, זאנען און על־חטא
צוקונפט.

 ארויםגטדוארפעו קאםיםארען קאםוניםטישע די םאקע זײגען װארום
 װאם ? ױניאנם מרײד נאדעל די םון הערשאפם, קורצער אזא נאך געװארען,
? דורכפאל גרמדליכער א,ץ שנעלער זײער םאקע ערקלערם
 נאדעל די אין ,כאװײרים זעלגע די םען האם צוריק װאכען פאר א םיט
קאםױ אפיציעלער א אין דבורים, חארםע און פשום־ע אץ דערצעהלט טרײדם״

חשענעראל לעצטען חןם אין אז םאםקװע, םאםע פ.ץ ערקלערנוג ניםטישער
׳י ׳ י י ־........................ ............................................... ...................................... * ־

 *ו געלעגענחײפ נרױםע א פארנאכלעםיגט דערינער, האבען, זײ אז און
 פוער איחרע און אמםעתעשאנאל די דיםקרעדיטירען צו און פארשווארצזןן

 די אױפ און חאלס די אין נעוועז זײגען ארכײםער די כעת
שטארק טאקע תאגען זיםערםאנם ךי אךן חייםאגס ך

 וואנצן צװיי » אוםנעפעוזר םיט
 ארויס• אחײא םון דזשאוזש » האט צוריס

 אינרזשאנהשאן צייטװײלינען » נענענען
 • םון חויחתדנרונען די •יקעטען געגעז

 יױ טאינערס די ו״ויכער נײ ?אםואניע
 איג• דער יון סטרייפ, » פיחרט ני#!

 נאו אז נעיויטעט האט דז״״־אנק׳פאן
 פארגא• זיינען ן1איםיגראנט׳ סטר״קער

פיקעטען. *ו סעז
ניר״ 1היי ניט זײנען װעלנע *זערנע

 ניט ׳מגייש תיין ן vmװעלנע און נעד,
רעדען..
 איך נין דזשאדוש פונ׳ם ״חכסה״ די
 דער פון לאיער דער חאט טסתםא סוחיו.

 פרנוםענטירט האט ער װען <ואפאד,
 נפנג איין אין א'נדזשאנלשאז, אן ס»ר
 די ױניאן־לײט, די «ז דערצעחלט, שױן

 די *פאראײנערק״. זיינען סטדײהער״
 יױ אױפמחרערט אנער האס פאס־רוננ

 אורזא״ *נחנר נאנץ » פפר נ'«ון־?רײזען
 ענטשײדוננ די וױיל רערםאר, ניט כע.

 איטיגראנ־ רערלאננט האט ריכטער םונ׳ם
 אזא קאפ. אינער׳ן קר»■ נייעם » טען

 — סײנען נאר דאר סען אינדזשאנסשאן
 נעװא־ דא אדער נעבוירענע, הינע םילא,
 י1אוי *קליימען״ נאך פענען נירנער, רענע
 אנער ;םראגעי״ *ו.סאנען רעכט דאס

 דעם וועגעו איז ...1 איםינראנטען איהר
 — איז ט׳רעדט זואס ניט. םען רערט
 דער אין שםריכעל נײער » עפעם נכרל

 חייסט איצם, ביז אינדזשאנקשאדװאפע.
ד אן םאר tv נפוואוטט מען האס עם,  א

 איצם און ניייה אלפ זײנען דזשאנקשאן
 צוטחיילוננ v זײ| סאורטם אין װעם

 דער און ניט״נירנער, און בירנער *װישען
 דעם דורך װעט אינדזשאנלשאדפראבלעם

םעחר.ארילאנמערם. נאר װערען
 דאם איז דאס גראד tv םיר״ דוכם

 די טאקע איו וזיבטינ ;אוםװיכטינסםע
ע ש י ט נ א ר נ י ם י פראנע. א

 אינ־ חגם אין פלאנטערם װענען
 צ• גים איך נלױב דןשאנפשאן־פראנלעם,

מן. העמן nrtt די ם׳וועט  »נ«דעתעהנ
 ניט נכלי דאר דינען אינרזשאנקשאנם

 ריכטער די פון ענטשײדוננען װי םעהר
 ווערט — ״תשאחש־גמיד־לאאם״ אליין.

 חנר םון שירוור איו-דער אננערוםען עם
 אין גווומנוננ. *־נײםער אםערילאנער

 אינדדפאנקשאנם די סוקען שטאאט יעדען
 סד ריכטער יעדען םון און אנדערש, אוים
” cntntv D’nv מען t. לענט איינער 

 אראפ. ױאס נעטט איינער און צו, ע«עם
 חןר 1פי rijntv האנחןיט געריכט איין

 ריכטער vlivp םופרים צװײ צוױיטער.
 l»Mtvn שאורט, דעמעלבער און אײן םיז

 IV otnv גיט אײנער נלייר. ניט *פט
 עס נעםט אײנער און אינדדפאנקשאן,

 איג־ IV פץרשטארקט אײגער צוריס.
 איננאג־■ «ס t'V איינער און דזשאנקשאן,

 העכערע תונמן ושן און םבטי. צען
 ענטשײדונ־ די סבטל זיינעז און האורטם

 ’ttv אמאל סאורםם. קלענערע די םון געז
 נוטען צום אמאי ; tmntv אטאל אין
שלעכגמן. צום אםאי און

 דאל איצ נאו זיך ווענרעט דערצו און
 אינדוסטריע tv םון כאראסטער דעם א;
 אין םטרייה םונ׳ם רJםןpvכאר רעם אן און

 אינ״ tv ווערט אמאל אינדוםםרי. דער
 נרוגד אוים׳ן ארויםנענענען דזשאנקשאן

 הײםט ױניאן, די — ,פארשוחנרוננ״ א םיז
 נע־ ״Mvuromvp״ א נעסאכט האט עם,
 ײירער, «םאל. און ;באיעבאם v נמז

 ^ויםנענענען ivrptvrnj’V tv ווערט
 נעמט ״iropp'v, דאס וואם נרונד, אוים׳ן

 עם — כאר«ו?«»ר ״?ריםינעלען״ v 1א
 וױדעד, אםאל, ,נעשלזןנען״. וחזרעז
 ארויטנענענצן אינדלשאנ?שאן אז װערט
 ,פי?עצמן״ דאס װאס נרונד אוים׳ן

 ב«ר .םרײע שטערט ,םחנפי?״, •שטערט
 דער אױזי םענשען ייטינע1 םון ווענוננען״

נאם.
,חשאחש״ אינדזשאנ?שאנם!יינען די

 אױך ויך ?ײטיען זײ אבער מעיד״לאאס״,
 אננענומענע נעזעצע, נפ׳עטירטע טיט

םיט שיינות אין ניט גאר נעזעצע
,epinvD
 פון רעפארטס לעזען צו ;ענוג ס׳איז

 פאנ״ וייערע צו ױגיאנס אינטעתעשאנאל
 דא אינוזשאגהיצאן אן װענען װענשאנס

 זעחן צו דארטען אינדזשאנ^פאן אן און
 אין דא איו עם פיאנטער » פאר װאם
 װאס פראנע v — פראנע נאנצער דער

לאנד. אין ױניאן יעדע װערנט און ררי?ט
 עס צי ,ptVn דער «?זא, שוין, אח װאם

 נאד אדער ׳טטריכעלע, v נאר צו ?וםט
v יילאנטער דעם אין פניפעל{ 

 אײנס... אל■( שוין ס׳איו
 װידער איו עס tv זאגען, נאר ט׳?ען

 rv עם װיבטינ ײי באוױיז v װידער און
 נאקעט־ צו נאװענוננ אונײטפו דער רvם

 — אינךזשאנק־שאן־מנפה גאנצע די םען
vo, אויף v אויף סאי און סטייט־ליניע v 

באלעמםען. ,t שטיינער נאציאנ^ען
 *v« דער איבער אױפפאן־ ספעציעל א

 דארף און ז״ו נאר לעו אהייא אין סירוננ
 ״איםיגר^טען־עלע־ דעם ווענען |”t נאר

ריכטער. םונ׳ם האנדלוננ דער אין םענט״
dviiivc ען נכלל עי ט ^ ע ײ איטי־ א

1 r iy i tv  tvv;vit
 קאורט־ענטש״דוננען רייחע v דורך

 םעםטגע־ איו ארבײט מיט שײכות 1אי
 ניט־ v װעהחאד אז נעויארען שטעלט
 •pjmviv אלץ אין האבעו ניט ipp בירנער

r פון ציע v m מאכט נימער, א װי אזוי 
 ״אײ• נענונ !יינע ארבייט די אבער איח

 ער װען ■ראטע?ציע קרינען צו נענער״
 »םענ־1צו v אין ארגײט דער איבער איו

 אויך דאס איו אזוי וועםען. פיט שטוים
 נעזע׳ר םון ניט פראנע א אח עם ווען

 נתלטv̂ שטראוי. םון נאר פראםע?ציע,
r װענען ניט ,vt>v זיה v m• גלײכ^יט 
 געבויחר הינע רvם װי איםינר»טען םאר

j n ניט־ניר־ סאר וױ בירנער םאר אח»־ 
ם צוענען זיד ה»דעלט עם נער.  ת

 *jvt דער אין שטריד ן ע ב י ל ש נ ע ם
 UtPnjvrt וועיזזן ױניאנם די און ואך. צער

 םאהע פראלעטאריש־במחורליך, נאתיט
 ־ ש ג ע ם צו אנטתנ יעטװידער פון װײם

 * ן י ר-י דױער אויב ט י י p כ י <
ר ע כ י ל ש ג פ ד ם י ר ט  זאלםאר־ ש

optp ..ווערען

ו י א  װייל םראנע די אװעח אזוי שטער ״
 חאי־יאהריגעי דער צו שוין ויך נריים סען

 םעדערײ־ אטערי?אן דער פון ?אנװענשאן
 די װעט נעװעהגיױ, ווי ליינאר. אף שאן

 ״אי״ אוז ״איםיגראציע״ זוענען םראנע
 טאנ״ אױפ׳ן ז״ן װידער טינראנטען״

 אדױפקומען נ*ט װעט עס אוינ ארדנונג.
 רעזארוציעס פאחןװע יעחרליכע די דורך

 טרא־ ױגיאנס אוגזערע םון טאנכע װעלכע
 קאנװענשאנב די אין דעם װענען נען

 ארױםנע־ װארשײנליך עס װעם ארײן,
 פון םיהרער די םון דירעפט ווערען בראכט

 לייכאד. אף םעדער״שאן אםעריקאן דער
ײ tv דאר םען רעדט  זי־ נעקםטער דער נ
 װעט װאשיגנטאן אין קאגגרעם פון צונג

”i וױדער כעvציאנם־פרvאיטינר די t אן 
 v פון געגנער די ם׳הײםט, ;,אי׳טו״
 די !וכען .װעלען v'vwoםרייערע

אנםvא'םינר איצטיגע  טער גאך עצעtעrצ'
 אויפ׳ן זיך לענט עס און ען.pרvbרשvם צו

 tאpמעריv דער םון פיהרער די tv שכל,
 אנהויבעי װעלען לייבאר אוי פעדעריישאן

עו־סונטערען. צו דאס איצם שוין
— ינען1 אין יהאנען טען רףvד רערצו

װע־ לטעןvנעה וועט פאגוחננשאן די
א. שע<עם,tנדvלאם* אין רען ה^יפארני

איו װאו נענענד, v ארט, אן  נאך ס׳
u נענען ניםערער 'n 'v־v”vv איםי״ און 
t'v װי נראנםעז 'o אין עם v םאוטהערן 
. שטאאט.

 ׳׳יאפאנעדשער דעי איו דארטען
״םעקםיחאנישער״. דער און פראבלעם״,

v םעדעראלע חוץ v tv m, דא !ײנעז 
 סטײט־ <«vpv? איינענע, פאליםאתיע אין

w v m ר דער װעגען ע ש ד ע « « י  און '
W ’tvp’opjno בvפערpאיו זואם ערונג 

גרוים. דארטען
« איו נעועצע, אויםער  אין דא בכ

v t ’>vp^  ־t>vntv־tn:yD^ v שטעדט ^
ע נענען שטיםוננ טענדע « אי און «ר1י

•WVP’DPjtn
ײ עם איו פוזוי נריי• נ^.צער דער נ

.VDva־Dp>vv םער
 קאליםארניער די אילוםטרירען צו

.nvty: ״נעלער חןר וועגען שטיםוננען ^ 
 ישעtנעv»v^ די אן דארטען ם׳רופט װי

ptvnv״םעהסי־ לי אןיך טיילװיח און ״- 
 דער כעסםען av דינען קען האנישע״,

vpvp שניי• אידישע ?אליםארניער װאם

 װײםער, םיין פרײנד שטילער, םיין פרימד
. — קוק א ניכ
 קאלטער א םרויעריגער, א — איך

טאנ. פון שםראל

 חיםעל פון ערװארט אוםויםט איך
םרײד, שטילע

 לעבען, נ£אסען אין נים וױים איך
לײד... װי םעהר

 קומען״ װעט לױטערער א און
— םאנ א ניך
םארוינקען װיםםעניש אין און

פלאנ. די װעט
0

 בײזער א םרױעריגער, א נאר
געזאגג, אן

 וױימער, םײן שםילער, םײן ®רײנד
ױגג!..* שטארכען כ׳װעל

ק$ונ- is צו דעיע;«סען דער,
^sjsאינטע דער מון i? ײדים> 

 אױך האבען ױניאן, װאירקערס גאדמענט
יאפאנעזער. געגעז רעזאאוציעס געכראכט

 יא״ מ׳זאר אז געװאיט זץי האט זײ
 ;זןדמענט די *ו צויאזען ניט ■אנעזער
טרײדס..*
 גע״ דעד אין פאד^ריבען איז דאס

אינטערנעיטאנאל. דער פי̂ן עי>כטע
 אין אױסגעפיהרט נים האבען זײ אז

 די געוױזען אבער ס׳האט וױכטי:, ניט
דארטען. עטיכיונג

 יטטימונג די זיך האט דאן זײט און
:עכיטען. :יט

 םון ״צטימוגנ די פארקעוזרט, גראד
 זזאט יאהרען, שױךוױיטע זיר דאכט יענע,

סעחסטארקט. מעהר נאד זיך
 האלי* דער סװן םארטרעטער א איז אט

 בײ געװען באװעגונג ארבײטער פארניער
 האנאי^ולו, אין צוזאםענםאהר יצעצטען דעם
 ארבײטער־ פראגרעסיװער s גראד און

 דארטען ער האט אזוי װי און פיהרער,
 מילקסי• און יאפאנעזי׳טע װעגען גערעדט
 םיט אסעריקע? קײן עםיגראציאן קאני^ע

 װאס הנחה, יעטװידער געגען םעסטקײט
 איםיגראציאנס־ דער אין מאכען מ׳קעז

םראגע.
 קאג• אויפ׳ן צושטאנד kts בײ נו,

 םאר״ ׳טוין זיך מען קען ס<אץ, װעניטאז
 ם. א. האײיאהריגע די אזוי װי מטע<ען

 1װעגע רעדען װעט קאנװענ^אן ל. אוי
איםיגראציאן.

 איםי־ דער אוי^ הוקט <ל. אןי ם. א. די
 עלואנאםי־ אן אויןי װי גראציאנס־םראגע,

 אויפ־ ריכטיג נעװיס איז דאס פראגע. שע
 is אבער האט ל. אוי ם. א. די געפאסט.

 אי• גאנצער דער אויןי ביליס אלגעםײנעם
 עםיגרא־ וחןהרענד סיגראציאנס־םראגע,

 הא• פאיק יעדען םון אימיגואציע און ציע
 אפילו מםריכען באזונדערע גאנץ בען

 כא־ עקאנאמ״טעז זײעד צו שײך איז װאס
ראקטער.

 גע• װאלט אויםצואװײזען דאס און
 איםי• די םאר אויפגאבע אן זײן דארםט

איײן. גראנטעז
 אין איטיגראנטען מיר, האבען װאס

 דעם אין געטאן באװענוננ, ארבײטער דער
«רט^י

פארע• די דערמאהנט ןריהער כ׳האב
 ױניאנם אונזערע װעלכע רעזאיוציעם װע

 קאנ־ די אין ארײן דעם װעגעז ברענגעז
 אויםגעקיעהרט דארף דאס זועניפאנס.

 גענוי רעדען דעם װמגען ם׳דארןי װערען.
 װעל איך אםענהערציג. דורכאוים און

 ארטיקעל באזונדער s אין טאז דאס
 האנדלונג די װעט אם^״ר, װאך. נעקסטע

 װעאכער איבער אהייא, אין ריכטער םולם
ע איצט רעדט מען ךאי  ױניאךיורײזעז, אי

ר אידישע די װעניגסטען אם פיהרען  י
 װאם שלוס־ציהוננ געהעדיגער s צו ניאנס

 פאראינ־ דאך זײנען םיר טאן. צו איז עס
 אן נאר אויף םראגע דער אין טערעסירט

̂ שטײגער... אנדער

פדאבלעמען. בילדוננס װענען
רעדאקטאר! װערטער
 דער אין פלאץ ^טיקעל א מיר גיט

 םיײ םײן אויסצודריקען ״*ערעכטיגקייט״
 דעם װעגען צוםרידענסײט און נוגןג

 טען9 פון דעמביצער ם. םוז ארטיקעל
 אין פראביעכיען ״בילדונגס סעפטעמבער

ױניאנס״ די
 דעםביצער ם. איך דאנס ערשטענס,

 װאס םארגעניגעז גײםטינען דעם םאר
 .אר״ דעם םיט םארשאפט םיר וזאט ער

 דאגס א איהם קומט צװײטענס, ;סילעל
 אפהאנדלונג וױכטיגער זעהר דער םאר
 עט ביילדוננ. ארבײטער צו באצוג אין
 גע־ בא<עהרענד און הארציג זעהר איז

 אנבא־ אין גום ווערט איז און מריבען
 צו עפעס און װערעז צו גענומען טראכט

, דעם. װענען טאן
• אכטונג, םיט •

ראשװאלד, םשה
.1400 לעדזש. ,2 לאק.

 ערגסטע זײער געםאן חאבען זיי אז ערקלערט, חאכען און כאשולדיגוגנ דיזער
שאנאל דער אםאקירען צו  ווארשיע• אבער, סטרײק. פון ציימ אק אמפעתע

 אלעם נאכקוםען געקענם נים וױלען בעםמען זייער םיפ אטילו זײ חאכען ליך,
 םאםקווער װאנצדער און פאדערם ערוך שלחן שםוץ קאםוניםםיסער חןר װאם

9 . פאר. שרײבם רעצעפט בלאםע
 אק1 קאםוניםםישען םון קאץ די לאװםםאון םר. ארױם לאוט אבער, איצם,

 װאם טעות׳ן אנדערע צווישען אז רעפארט, דיזען אין אומ דערקלערם און
 צו פון טעות דער ווארשיינליך. אוין, איז נעטאכט״ חאכען כאװײרים !ײנע

אבם/ בלויץ קאסן) א .אנהאלםען  דאם איו נעשריחעןו נוואלד פאר״דמז
 נעוויםע א חאט םען װאם דחןםםאכער, די און קלאוסםאכער די 1א מענליך.

n גלויבעז״ םאכען נעװאלט צײם  m נאדעל די אץ .כאוויירים DTnc״ 
 חןװא־ וועלט דער פון .ריסער כשר׳ע און אידעאליםטען שניי־װײםע וײנען
 פשוט חאבען כאװײדים דיוע אם אז אגטז־עה^ אסאל םיפ חאבען ,“לוציע

 או םעגליך, טאקע עם איז ?.אנצוחאלםעךדזשאבם׳ כדי כלױז געקעםפם
 כדי או אױסגעפונען, װידער חאבען דחןסםאכער און קלאוקםאכער די

שאבס דיהו אגצוהאלטען  אץ .כאוױירים n האכען םעגליך, וױ לאנג אזױ ח
 םים שותפות טאכען צו פון זיך אפגעשטעלט ניט םריידס״ נאדעל די

ת פינםםערע אנדערע סיט און באםעם םקעב שלעגערם, נעננסטערם, חו ? מ
 זיי^ז לאװסםאץ^ײי^ל^םיר םד. חןם אױן» פאקע קלאנט װארשײנליר,

^^הצייגנאי ־ לאווסמאון סר. ט ן חאבען דעם צוליב םאקע אז טט, גאנץ ודים
ץ פ ט ם ׳אגעל ו ךג נן ־ אי א ע ד אי ע, מ ל י

די און באלעבאטים די געװארען צוריק זײנען און כאװײריס״ ליםטישע
ױניאן. אײגענער דיער םון םיהרער

* * *

 קײן ודוי לאװםטאונ׳ם טר. אונז םאר ענםהאלט זאגענדיג, אטת דעם
 לאננ שוין געװען אנטפלעקונגען אלע ע1די .זײנען1אונ םאר גיט. נײעם

 ארויםנעשמיםען דינען כאװײרים וײגע אײדער צוריק לאנג נאך באקאנט,
 פאר־ צו אן ניט אונז הײבט דעםטװענען, םץ ױניאן. אונוער פון געװארען

 מיט באשטעטיגט איצט װערען חטאים קאםודםטישע ע1די װאם דריםען,
 װערטער האלבע טיט כאטש אויב װײם״ אויף שװארץ טרערען, קראקאדילען

 שטארק, גאגץ רעקאםענדירט טם װאלטען םיר און גופא. פיחרער זײער פון
 האלב־כיטחן, יגע1דא די פאר לעזע־םאטעריאל, נוצליכע און געשםאקע אלם

 קלאוקםאבער די צװישען ארום ױך דרעהען װאם אידלאך, חאלב־צורוחורםע(
 נאדעל די אין ״כאװײרים די םיט “״שלום װעגןןן אלץ נאך פלאפלען און

 חכרח דיזע אז עולם, דעם אײנשםועסען אלץ נאך װילען װאם און םריידם*,
 אונדערע םון װאוילזײן דעם אין פאראינטערעםירט באםת. טאהע איז

 לאװםטאונ׳ם םר. םון םען קען וױלענדיג, גיט אדער װילענדיג ארכײטער.
 נאדעל די אין ״כאװײרים די או איז, דאם און שלום, אײן 1בלוי ציהןון רעפארם
 זײערע םיט 1בלרי פאראינטערעםירט תאף 1בי אלף פון וײנען םריימ״
 װעלכע אםביציעם, און צײעקען העםליכע און נעםײנע סלײגליכע, אײגעגע

 ״הײליגען״ דעם םים וײ, vt םאםט עם װי צײם, צו צײט פון םארדעקען ויי
. • לאכי• אץ דא אנענטור םאםקװער דער םץ םאנפועל
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 פין געשיכטע די דורך בלעטען טיר װען

 טיט דורך זיך כיר דרינגעז שטראפוננען
 טױט־אור־ אז האפענוגג זיבערער ךער

 אינקור־ ווערען אפגעשאפען װעלען טײלען
 ױײל׳ יענדער. צױױליזירטע איע אין צען

 באגרעגיצט כער סך א עס איז הייגט אויך
אפאר. <וי

 םארװאסי :םרעגען װאלטען ידר װען
 געזעץ, גענען פארברעכען װעלבע פאר

 באשטראפען צײטען אפאלגע פען םלענט
 שװער זעהר געװען אונז װאלט טױט, טיט

 רי און םראגע. דער אויף ענטפערען צו
 געהענם װאלטעז םיר װאס זאך בעסטע

 פראגע די איבערצוקערען זײן װאלט ׳ט»ן
םארברעכען װעלכע פאר :פרענען און
 באשטראםם ניט אפאל מעז האט זינד און

 םיעגט צײטען אפאליגע וױיל * טויט םיט
 באשטראפען קלײניגקייט יעדער פאר םען
טויט. םיט

קאמגקס, העברעאישער אלטער דער
 בבל םון האםוראבי םיז קארעקס דער <ױ

טױט-שטדא־ םיט אגגעפיקעװעט פול איז
__  *W*

 — מאן דעם -געטרײ ניס איז םרױ א
 צו סוף א געםאכט האט טויכדשטראוי

ת אויםםיהר. שלעכטען איהר טי ײנ  ה
 געזע־ בארבארישע אזעלכע זײנען צײטען

 םארגע־ לאנג און אפנעשאפט לאגג צען
 טשײ אזוי עפעס אױס זעהען זײ און סען,

אויגען. אונזערע אין קאװע
 אפצר אויפרוף זײן אין הוגא, זױקטאר

 אױס זיך דריקט םויט־שםראף, ^פאםען
 זייט׳ אונזעד אויף איז שכל ״דער :אזוי
 און זײט אונזער אױף איז געפיהל דאס

ט׳/ אונזער אויף איז ערםאהרוע זיי
 ער־ גרעסטע די גערעכט. איז ער און

 גאנצער דער םון ערםאהרונג די םאהרונג,
 ?איעס־ די םענשהײט, דער םון געשיבטע

 אויף איז ערפאהרונג געשיכטליכע םיװע
 יענע םון זײם דער אױף זײט, אונזער

 טויכד םון אפשאף דעם פאדעיען װאם
מטראף.

 מענשהײט דער םון נעשיכטע די
 םיר אז דײםליך און סלאר אונז װײזט
 גרויזאםקײט און ברוטאליםעם פון נעהעז

 צי־וױליזאציע. און םעגשליכסייט צו
 אינ־ ניט אויב טױט־שטראוי אפ מ׳שאפט

ט אויב און נאנצען  איז ׳אםאג אױזי ני
 גיטא איז עס טײלוױיז. און ביסיעכװײז

P'P טוים־ װאו לאנד צױױ<יזירטע אײז 
 געװארען ^םגעשאםעז נימ איז שטראו*

 גע־ עס ם׳האם סארברעכען, תיענערע פאר
 ^עכד צו געװעהר א אלס כיוםר׳שט לאזען

 גרויסע אנדערע און פערדערײ געגען םען
םארברעכען.

 נאר א̂ו צײט א נעװעז אבער איז עס
 שפע״ ניט איז עם צוריק, ױאננ אזוי ניט
 האבען עגג^אנד אין װען ,1780 םון טער

 פאר- הונדערט צוױי םון מעהר עקזיסטירט
 האט געזעץ דאס <ועיכע פאר ברעכענס

 אוים־ זועיעז םיר טויט. מיט באשטראפט
זײ. םון עטיניכע חנכענען

 םרעמדעלס א אין ^וים א אויסהאהען
 װאם זאך א גגב׳ענען װא<ד, אדעד םעױד

 א בא׳גנב׳ענען שייינג, פאר א װערט איז
 סרא^יקעם אויח זיך הא<טען עס װאו פ<אץ

 םון ארויסיאטכענעז עפעס (ראבביטס),
 םאר־ געװען זײגען א<ץ דאס קעשעגע,
 בא־ האט ננב דער װעיכע פאר ברעכענס

 גאגעהן םאר׳ן <עבעז זײן םיט צאהיט
 היג־ די אז צוגעבען נאך דארםען םיר *זײ•

 גע־ אױסנעפיהרם דאםאיסט איז ריכטונג
ה װארען טיי  און זעדיז זאיעז איע עפענ

 םוםר א זיר זא< עולם דער שרעהען, זיך
 און געזעץ דאס אפהיטען און אראפנעםען

ארדגוננ. די
 יעדערער אז זיך פארשםעחם עס און

 ארויס־ זיך חוצפה די געהאט האט װאס
 שטרא־ ברוטאלע וױידע n געגען צוזאגעז

 אױספיהרונג, זײער םון םארםע די און םען
 ״סאנ־ די םוז געזוארען דערקױערם איז

 א סאר צײט יעגער םון םערוואטארען״
 גע־ דער םאר שעדייך איו זואס םעג^עז

^ םאר זעישאםט, ײנ  יד־אחת איז וראס א
 זײ האכ»ן םםײטש, םארברעכער. די םיט

 גע״ דאס אפהיטען מוזען טיר געשריעז,
W געזעישאםט. דער פון ארדנונג די און

 זוען םאסט. היסםארישער א איז עס
 האט יאהרהונחגרט טען1םון» אנהויב איז

י סאםועיל כעיר  קאכד א אעעהױבען ראם̂י
 ״םערטיען״ ^אם אפשאפען םאר׳ן פײן

 םאראור־ דעם מםיקער אױוי (צױצנײרען
 געזעצ־ און וײכנתר די האמן מײלנתן)
 א אױםנעחױבעז ציים יענער םון חאיםער

 ראטייוי, םאמועי ער, אז מנוואיד-געשרײ
 מאכט און געזעישאפם די אום ברעננט

קאנסטיםוצת• די חרוב
רעאקציאנע־ רי מויז האבען טבע אזא

 :םעצקער א<צ םון און צײממ אכצ פון רען
c צו צו גאר זיד ריחרם איהר ווי m און 

 אן זײ חױבעז אויסמםעחנן, עיעם ודים
n אין איז געזעישאפט זײ :נעוואידעוחנז 

נעםאחר!
 נײן םון אינגעי א איז 1833 יאחר אין

וױים, ניקאלעס גאסאן מיא׳ן
דזשאדוש פון

 V פאדברענען זײן באשטאנען א'ז װאס
 ארײנגערוקט האט אינגעה ארים דער ער,

 פון שויב צעבראכען דאס דורך שטעקען א
 ארוים־ האט און קראם א אין פענסטער
 װערט איז װאס פארב ביסעינ א געשלעפט

 דעם פאר און פענעס. צװײ גאנצע געװען
 זיך האט איהם װאס פארברענען, גרויפען

 ער־ און םארב, אביפעל ?רינען םערװארם
 או<שו<דיגען אזא אױף געקראגען עס האט
 ער איז — שויב צעבראכענע א דורך װעג,

טויט. צום געװארען פאראורםײיט
 פריזואט־ אפי-יטען הײסט דאס אט

 אװעקגע־ קינד׳ס-לעבען א ! אײגענטום
פארב. ביםעי א םאר בען

 װען דאס חידוש דער איז װאס און
 סאמוע< סײר אויבעךדערפאהנטער דער

 םארגעיעגט 1810 יאהר אין האט ראםייני
 אפשא־ ם׳זא< אז ?אםמאנס אװ הויז אין
 זאכעך יאטכענען פאר טויט־שטראןי פען

 פינוי םוז װעניגער ווערט זײנען װעמנע
 ארויס־ םרענסיין קאלאנעי איז שי<ינגס,

 האט און םארשלאג זײן געגען געםראטען
 סרימינאל פון רעפאךמע אזא אז געזאנט

 געםעהײיױ זעהר האבען העז קאדעקס
 גע־ איז דאס קאנסעתווענציעס. שעמיכע

 װאס קאמםאנס. אוו הויז די אין ווען
! V נעזאגט לארדעז די אבער האבען

 גע־ איז םארשלאג זעיבער דער זוען
 ^ארדס, אװ הויז די אין געװארען מאכט

 טשיף דער עלענבאראוי, <ארד רער האט
םאמענדעס.: געזאגט דזשאסטיס,

 װעט קארדען איהר אז זיכער בין *איך
 װעט איהר אײדעי איבעײעגעז גוט זיך

 װעיבער עקספערימענם אזא צו צושטיםען
 פון זיכערקײט דער פאר געםעהריניו איז

 פאר־ וועט איהר אײדער און אײגענטום,
 אזוי מ׳האס װעיכעז סטאטוט א װארםעז

 םאר נויטווענדיג פאר געהאיטעז <אנג
 און זיכערהײט געזעלשאםטייכער דער

 איע םיט איבערצײגט בין איך רוהיגקײט.
 דער אז (דזשאדזשעס) ריכטער איבעריגע

 םא״ געזע^שאםם דער םון װאוילשטאגד
 אפשװא־ קײן צו^אזען ניט ם׳זא< דערט
 דער איז שטראוי־געזעצען. די םון כונג

 קענען םיר װאם רעזולטאט אײנציגער
^ דעם אפרופען פיז ערװארםען םאטו  ס

 ן16 צאהינ די פוז פארמעהרוגג די איז
 באנאנ־ װערען װעיבע גזיױת און עיבות

נען.״
 ׳אװ טשיף דער נייך, גענונ. זיך דוכט

 און בארווליגט ניט זיך האט דזשאסטים
:צוהערער זײגע געװארענם האט ער

 װע<ען םיר אויב <אדדען, ^מײנע
 עס נים (פארגעסט בי< אזא אז דערלאזען
 האט <ואס גגבה א זועגען זיך האנדעלט

 שי^יננ) םינף פזן װעניגער װערט דעם
 גים מיר װעיען וועו־עז, אגגענוכיען זאל

 ניט װעלען מיר שטעהען. מיר וואו װיסען
 קעפ אוגזערע אויף שטעוזען מיר צי װיסען
 דעם אפ שאפט םים. אונזערע אויױ אדער
 װעט איהר און טויט־שטראף) (פון געזעץ

 מענש א גע^עהן. •װעט עס װאס זעהן
 םון ארויסצוגעהן זיכער זײן גיט װעט

 שרעסען זיך װעט ער שעה, א פאר שטוב
 געםיגען גיט ער װעט צוריק קומענדיג »ז

 װע־ םארמעגען, זײז פון שפור קײן
באנדיטען׳/ די צעשיעפען תז

 אז ״אונז יערענט ערםאהרוננ די יע,
 אפ־ דער אוםזיםט. געװען איז שרעה זײן

 םאר־ א צו גיט ברעננט שטראף פון שװאך
 איד אין און םארברעכען. פון גרעסערונג

 ניט געזעישאםט די איז רעדענדיג געמײן
 װאס גיזאז דיגעם םון געװאדען געפאכט

 ברעכט איהר צו צו זיך ריהרט איהר װי
 אראפנע- ס׳קען ניש־קשח. גיײך. זיך זי

 די •וועיט, די הארצען. פון האנט די םעז
 ניט געהט ארדנונג די געזעישאפט,

 עס וױ גיך אזוי און אפט אזױ אונטער
 רע&תציאנערען. די דעם װעגען שרײען
 שרעקען, אײז אין כסנר האיטען זײ אבע^

 מײסטענטײלס און סטראשען. אײן אין
שרעק״. און ״שםיי די אײן זײ זיך גיט

 האט 1810 יאהר םון מאי םאנאט אין
 די איז דורכגעװארםעז םארש^אג דעם מעז
 אנטגעגען שטימען 31 מיט לארדס או חויז
 חידוש׳ען. צו זיד דא איז וואס און .11

 אבער האזען... מרעקעדיגע זײנעז <ארדען
 דער־ דא םיר װילעז פרט ס<ײנעם אײן

 גע־ .האבען װאס יעגע צוףשען םאהנען.
 וױ כלײבען זא< אזיטוים־שםראף שטיםט
 אפ־ שטיםעז זיבען גע־יחגז זײנעז געיווען

̂נן הויכע די םרן געגעמז  םון רײה
 אײן און בישאפען זעהס פריסטערטום...

 אפ־ נענען נעשטיםם האבען ארכבישאוי
 װאס גניבח א ןואר טוינדשטראף שאםען

 םינף םון ווענעער װערט אין באטרעםט
!שי<יע

 ארכיבישא^ אײן און בישאםען זעסס
 רע־ דער םון הירכע, דער םון םארשטעהער

 װע־ רײדעז אײן איז האיט װאם יניגיאז,
 פאר• רחםנוו^ בארמהערצייכקײם, גען

 גע־ האט װאס רערידאז דער םון נעבעה
 נים ם׳זאי אז םרעדינעז אײז אין האיטעז
 מאי רואו רײכםיםער הײן קיײבעז

 פארצע• ראסם און אײםעסען... עס קעז
דאמתן^ קיײבען ס׳זאר נאר חנן,

 װעלט םא.*צײטיגער אילטער, דער אין
 געשטא־ ״שטראפען״ און ״שטראןי״ איז
 זיך האט שטראםען דאס הויך. זעהר נען

 םון באםעה< א טוגעגד, א פאר גערעכענט
 גאטיריניך און געזעץ. הײ<יג זײן און גאט
 שטרענגסטער דער טויט־שטראף, איז

 רי םאר פאררעכעגט געװען איז שטראף
 זא<סט ״דו םצוה. טייערסטע גרעסטע

 איז דאס שלעכטם״... דאס אויסראםען
גערעכטיגסײט. םון קרוין די געװען

 צײט פארפיװכטער אלטער, דער אין
 װײן, דער געװען בלוט םענשליכע איז
 מעגש־ און געטער... די םון געטראנח דער

 דען האט און שפייז. זײער פלײש ליכע
 אוים־ אן זײן געקעגט געזעץ םון גאט דער

 אין אז פארגעסען ניט ם׳דארױ נאהם*־
 םען םלעגט אוךאלטע־צײטען אםאליגע
 הײסט דאס אפפער, מעגשליכע ברענגען

 םענשליכע ברענען קײלענעז, ם׳םלעגט
 םון אויסרײד קײן אחן באשעםענישען

 װעלט דער אין אזוי גלאט שולדעקײט.
# ארײן.

 יענע אין אז פארגעסען, ניט מ׳דארף
 םאגאדעס און טעמפלען די זײגען צײטען

 געװען טעםפלען) הינדעשע (כינעזישע,
 (סזבחות) אלטארען די בלוט, מיט פול

 םארד, פון םעלזענשטײגער געװען זײגען
 גע״ זײגען פריעסטער די כוהנים, די און
 דאס און םײער בלוט, העגק^רס. װען

 פעגשליכע געסםאליעטע םון שםעקעניש’
םלײש...

 גאר ניט צײטען. אגדערע איצטעד,
 םיה אםילו :אר קרבנות, פענשליכע קײן

 הײליגע די און ניט םעהר שוין מען ברעגט
 שםע־ צו אויםגעהערט האבען זײ טעםפען,

 די איז גערוך״ ״גוטער א זײן צו קען,
געטער... די םון נעזלעכער

 םארבליבען נאך איז גאט אײז גאר
 און םלײש םענשליכע האלט האט װאס

 דער נעזעץ, םון גאט דער איז דאס בלוט,
 געטש, דער אם טױט־שםראף. םון מלאך

 א נאך איז מאנסטער, שרעקליכער דעד
 װא־ םיט אנצוזויםען זיר בעלן שטארקער

 אנצופרע־ זיך און בלוט מענשליכע רימע
םלײש. םעגש<יכע פיט סעז

 מעהר שוין איז טעםפעל דער אםת,
 ״פרי־ א איז עס נאר םעםפעל.גיט, קײן

אך.  װי שטאלץ אזוי ניט קליננט דאס ז
 אנשטאט און^ ״טעפםעל״ װארט דאס

 איז הײנט מיר האבען אלטאר אמאליגען
 און טשער״... ״עלעקםריק דעם אמעריקא
 אײנ־ אן גאטס־פריעסט א פון אנשטאט

״עלעלטרישען״... פאכען
 קײן ניט עס איז אלײז, זאגט יא,
 עדםינ־ גרויסע איא באנוצען צו שאנדע

 מענ־ הרלענעז צו עלעקטריציטעט װי דונג
y שען...

 נעזעץ דאס עס. פאדערט געזעץ דאס
 הײנטיגע פיר, אבער אלץ. פח העכער איז

 אונטערשײ־ צו גוט נאנץ װײסען צײטעז,
 ״גערעבט׳/ און ״געריכט״ צװישען דען

גערעבטיגלײט. און נעזעץ צװישעז
 אפלאך און שפאט קײן ניט עס איז

 אנצורוםען םארשטאנד, םענשליכען םון
 ״נע־ און ״ריכטעי״ מיאױדינער יענע

רעכטיגקייט׳/
 אזא אפאל עקזיסטריט האט עם יןן,
 איז צײט, אלטער דער אין אויך. נלויבען
 בראטען עלטערעז פלעגעז כנען וױלדען
 די אויף זײ ארױםלעגענדיג קינדער זײערע

 טאיאך. גאט פון לאפעס אנגעברענטע
 װײט־ לאגג־לאננ, נעװעז איז דאס אבער
 טויזענטער עטליכע םיט צורית װײט,

 מעגש ■יעדעד פארשטעהט הײנט יאהרעז...
 שוצ־ בהענען צו אונמענשליך איז עס אז

 ניט עס װאלט קײנער און סינדער, לאזע
גאט... קײן םון נאמעז איז טאז

׳ניט אבער זײ פארשטעהען פאדװאם
 צו אונמענשליך װעניגער ניט איז עם אז

 נאמען אין מענשעז שוצלאזע הרג׳ענען
 צו אױסרײדען. אנדערע און נעזעץ םון

 ״אםגע־ זײנעז װעלכע מענשען הרנ׳ןןנען
 קענעי און געזעלשאפט דער םון זונדערט״

 םאראורזאכען; ניט שאדען חײן איהר
 װאוילשטאנד דעם פאר געפאהר וועלכע

 א םארשטעלען קען נעזעצשאםט דער םון
 זאל ער םארברעכער א םאר װאס םענש,

שלאס. אונטער׳ן ער#יז װען זײז, ניט
 זײ און דערצו קופען •וועט עס אבער

 רוקען מיר װײל םארשטעהז.יעס װעלעז
 םאניע־ נאנץ כאטש םאראױס, םארט זיך

יאך.
* * *

 איז יענדער ביםמי רעכט » אין און
א*נעשאםט. טויט״מטראף יטוין

 א■־ םויט־אורטייר איז עםטיייר אין
 בעל־ אין .1918 1אי נעווארען נעשאםט

 חיננעריבטעט ניט קיינעם םען האט נױם
 ארויס עם איז *רום אזוי און ,1863 זיגט
 ה»יט טשעכא־םראוואסיע טאדע״ .פון
 אהז הארעהס א צוזאםענ־פטעיעז בײם

 דארטען זיינען 1919 פון םוינדשטראוי.
 כאםש הינריכםוננען, צװײ םאתעקוםען

 אוא דערנרייכט האבען םוינראורטײיעז
 איז רענעטארק אין .206 וױ צישער הױכע
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ט.  פאר• גיט דארטען וײנען 1802 זינט ת
 גײער חנר חינריכטונגעז. קיינע יגעיאטען
 אחן איז 1926 אין אנגעצײכעגם האדעקס

ה טויט״שםראף.  מער• דער שאר•, קאר< ד
 סון יראםעסאר א סאדעקס, םון פאסער

 אוגװחנרסיטעט דעם אין קרימינאליטטיק
 ארויסגעזאגט זיך חאט חאפעגהאנען, םון
 טויט״ אישאפען װעגען ביל דער אז

 קייגצ אחן ווערען אנגענוםען זועט שטראף
 אײגגע• חאבען אלע װײלע שטערונגען.

 םאנכע אין װי דענעםארק, אין זעהן
 םון אפשאף דער אז לענדער, אנרערע

 די פארגרעסערט ניט האט טויט־שטראף
 מ׳םלעגט װעלכע םאר פארברעכענס צאהל
 צװישען טויט. מיט באשטראםעז אמאל

 זײנען 1892 ביז I860 םון יאהרען די
 אין היגריכטועען. פיר נאר םארגעקומען

 אפנעשאפט טויט־אורטײל איז האלאנד
 חיג־ צװײ נאר .1870 אין געװאדען

 געװארען אויסגעםיהרט זײנען ריכטונגען
 אישאםען םאר׳ן יאהר צװאנציג די אין

 טויט־ איז איטאליע אין טויט־שטראף.
 יאהר אין אפגעשאםט געװען שטראף

 נע־ ניט ען8דאר זײגען 1877 םון .1889
 דאס היגריכטוגג. םון םאלען קיין װען
 םיט םוסאליגי אײדער געװען אבער איז
 םארגוםעו האבעז חברה שװארצער זײן

 װילען, זײ װאס טוען זײ און לאגד, דאס
 גע־ אהן מענשען אום ברענגען הרג׳ענען,

 האט נאדװעגיע געריכט. אהן און זעץ
 יאהר אין םױט־שטראוי אפנעשאפט

 דארטצז שוין זײנען 1875 םון .1905
 אין היגריכטונגמן. קײנע םארגעקוםעז ניט

 גע־ אין געזעסען דארטען זײנען 1925
 •אר״ אין מענשען. פינף גאר םענגעניש

 גע־ אפגעשאפט טויט״שטראף איז טוגאל
 עס איז שװעדען אין .1876 זיגט װארעז

 אן םיט ,1921 אין געװארען אפגעשאפט
 קען םיליטער־געריכט דאס אז אויסרײד

 האט 1865 םון טויט. צום םאראורטײלען
 םארכײטען צו רעכט דאם דיכטער דער

 גאנצע דאס ״זיצען״ אויױ טױנדשטראח
 נאר זײנען אן יאהר יעגעם םון לעבען.

 1910 אין םאמעקוםעז. הינריכטוגגען 15
 איז ױט־שטראף6 לעצטע. די געװען איז

 םיגלאנד. אין אויך געװארעז אפכעשאפט
 אסגע־ טויט*שטראוי איז שװײץ דער אין

 םעדעראלער דער םון געװארען שאפט
 די אבער .1874 יאהר אין קאנסטיטוציע

 אײנצױ עס רעכט דאם האבעז קאנטאנעז
 םאדםע• וחגלכע קאנטאנען, 15 פיהרען.

 בא־ גאנצער דער פון פראצעגם 75 נען
 אײנגעםיהרט, גיט עס האבען פעיקערונג

 םאר־ זײנעז קאנטאנעז 9 איבעריגע די אין
משך א םאר הינריכטוננען זיבען געסומען

* * *יאהר. פערציג פיז
י » ר ע .קא ם

 טויט־ אפנעשאפט האט ארגענטינא
 .1922 טעז,29 דעם אפריל זי*ט שטראף

 איז קאלאםביא איז .1891 אין בראזיליע
 דעם געװארען אםנעשאפט טױט־שטדאף

 טוים־אורםײל .1910 אקטאבער ט*ז31
 אץ אױך געװארען אפגעשאפט איז

 אפ־ עס איז עקװאדאר אין קאסטא־ריהא.
 טויט־ איז פערו אין .1895 זינט געשאפט
 שוין געװארען אנגעװענדעם ניט שטראף
יאהר. דרײסיג םון. םעהר^

— שטאטען םאראײניגטע די אין
 טויט־ אפגןךטאםט האבען שטאםען אכט

 און אפגעשאפט, ניט האט זיבעז שטראוי,
 דאס ניבען שטאםען דרײסיג און דרײ

 אײנס אױסצוקיײבעז געייכט דעם רעבט
 אדעי םויט״שטראױ אדער בײדע, די פון

״רייף־אימפוײזאטענט״.
 טויט־ אפנעשאםט האם מישיגען

 אין אײלענד ראוד .1847 איז שטראף
 האט מײן ,1853 איז װיםקאנסין ,1852

 און 1876 אין טויט־שטראןי אפגעשאםט
 און ,1882 אין אײנגעסיהרט עס צוריק

 ,1887 איז אפנעשאפט םארט סוף צום
 ,1907 אין אפגעשאםט עס האט קענזעס

 אין נארד־דאקאטא ,1911 איז םיגעסאטא
יאהר. זעיביגען אין זיד־דאקאטא ,1915

 איז שטאטען זיבעז פאינענדע די אין
װער־ :אפנעשאפט נימ טויט־שטראן*

, םאנט, ס ט ע ז ו ש ט א ס א  קא־ מ
 נארד־ םלארידא, * יארס, נױ נעקטיסוט,
ניױמעקסיסא. און סאראלײנא

 צײט שוין װאלט עס אז רעכענ^ מיר
 ריםט װאס סטײט, יארק נױ אז געװעז

 דעמאיזרא• דער איז ער אז מאל אלע זיך
 אישא־ זאל לאנד, אין סטײט טישסטער

 געםענגעױ״ די זײנען טױט־שטראו*. םעז
!גענוג ניט שען

 אפ־ טויט־שטראוי איז אוראנװי אין
 װענ־ אין דרײסיג. יאהר א שוין נעשאםט

 םױכד אז יאהר םוםציג העכער שוין זועיעי
אםנעשאםט. איז שטראף
 אפ־ געזעצליך עם איז אוסטראליע ״אין

 םאקטיש אבער ,1922 יאהר םון געשאםט
 א נאד צוגעבען געסענט ם׳האט םריהער.

 עס חאבען ײעלכע םדינות, הלײנע פאר
אפנעשאפט.

 דעם םון זעדזן טען \vp יעדענםאלס #
 חאבען יענדער צאחי נרויסע א אז ליםט

ץ עם  מענען טיר איז איגעיאאםט. מו
— האפענוננ די ארױסזאגעז

נאכ• די וועיען יענדער איבעריגע יי
̂ מאז•

 ‘אי געווען כיאסאטשוועםס איז װאלט
ר . •ואיסנז םויט־שמראןי ־ געשאפט  ני

בע די אױסנצכױטעז אדיי ש
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?8י,ל ד ע Qם«ז8ס n m v  r i T
t« צו פאדװארט דעס אץ האכצן

 m• טױייר״סדאדוס װעגען אלטיהרען די
פונ׳ס דער אין זאנט
 פון חסרון דער אז סעפטעטבעמ ו;ט*ן

 דט ואגט ער װאס ,V* טרײד-ױדאניזס
 מצחר ״פר^חײט׳׳ נאמען דעם ארױס

 קלא״ א װעגען דט רעתו און נאשטיטט
 די װערט״אנשױאומ, באשטיסטעד רער,

 אמאדואציע דעד םון ארב״ט םאלןטישע
 אװעקמא- צײט חנד מיט אגער װעט
 צי?ט דער מיט וױיר #חסרון דעם כען

 נליחצנ״ א אױסקױסטארידחגן דך װעט
 טא;״ דעד א-בײטעד״^אס-אתציע. דע

 נא- ױגיאדזם פולם האםן• טעגױנעד
 •די״ דער און םאקטיש; דאם װײזט

 םעדערײשאן אמעריקען דער פון עטבעל
 כ*יט אזױ דט רעדט װאס ל״באר, אױ
 דעס פון נדסיע היםטארישער דעך פון

 » ואגען, צו אזױ ארבײםעד־קיאס,
o ,כד אױסדחק, דיפראכיאטישער v זאל 

 דצמתײ די אין שטערונג ?ײן זײן דט
םארנעסעדונגען. םאסענטאנע םון כוגגען

 איו דאן םאקט, דעד איז דאס אױב
 טרײד• דער און מעיח. א חסרון דעד

 שראגען תירוץ דעם סיט ?אן ױניאגיזם
געגנעד. איהרע

״ן ניט וױל ױדאגיזם דער  אזױ ו
 סאציא־ אוטאפישע די וױ אודפראקםיש,

 פדעדיגען צו צײט םארקס׳ פאר ליסטען
 געזעיצ״ אױסנעפלאגטע אן פאראױס אין

 א םון בירד א אויסצוםאלען שאפם,
 גזמערשאםטס״ארד־ באשטיםטער גא:ץ
נוגג.

טאי ס׳איז װאס דעם, אױסעל  און ע אי
 דער װעיכעד מיט פיאקטישקײט, קײן ניט

 עדפאמרײו, און שטאלץ איז ױגיאניזם
 יעסאן״ גוטען א געשיכטע די אונז גיט
 פרובירט האט װאס געזינדעל, א םון

 געזעל־ צוקונםטיגע א םעסטצושטעלען
 דער אין בורזשואזיע די נעטליך, שאפט,

 רעװא־ פדאנצויזישער דער פון צײט
לוציע.
 קאדף איהר אין האט בורזשואזיע די

 די פון אנטװיקיוננ םרײער דער פאר
 געזעל- א םאר פראדוקציאנס״קרעפטען,

 אומבאשרעגקטער םרײער, פיט שאפט
 גע־ האט זי אז גענלױבט, קאנקורענץ,

 און בעסערער אבסאלוט אן פאר רןעפפט
 װעלכער אין װערט־ארדנוגג, אײביגער

 ברידערליכ־ םרײהײט, הערשען זאל עס
 מענשען אלע םאר גלײכהײט און קײט

צייטען, אלע אין
 פאיםיעטענדיג טרײד־ױניאגיזם, דער

 םון גארנים האט װאס ארבײטער, דעם
 קײנ- זיך קען ארדנונג, הײנטיגער דער
 װאס פוניןט, א בײ אפשטעלען גיט מאל
 פונ׳ם אידעאראגיע די װי קליגנען זאל

 ארתונג, און רוה םון ?לאס, בורזשואזעז
ל  עקזײ איהר געװען װאאט דעם אין װי

 דער אין װי אזוי ױנקט כטענץ־געםאהר,
 עקזיסטעגץ- די איז ארדנוננ און רוה ניט

 גע־ קאפיטאליסטישען רעם םון געפאהר
זינדעא.
 די זיר ענדיגט בורזשואזיע דער בײ

 דינט דאס װײל אײגענטום, ביים װעלט
 איהר םון אױסגאנגס־ױנקט אן אלס איהר

 אױס־ אן עקזיסטענץ, נעזעלשאםטליכער
 סאציאליסטישע אלע םון גאנגס־פונקט
 איז בורזשואזיע חגר בײ ערשײנוננען.

 בא־ א געװען ״םרײהײט״ װארט דאס
 טרײד־ױניאניום בײם װארט. צװעקט

 ענד־ ״םרײהײט״ װארט דאס איז אבער
 ברײטען א זיך אין פארמאגט און לאז

 ברײט אזױ זיז, ברײטען א כא^אקטעד,
 םמנש דמר אםשר ביז עגדלאז, אזוי און

 דער װען שטוםע, די דערגרײכען װעט
 מיסיאן די םליכט, די האבען װעט מענש

אידעאל. אײגענער זײן װערען צו
 דעריבער װיל טרײד־ױניאניזם דער

 דער םון בילד דאס מאלען ניט בכױן
 ניט בכױן וױל געזעלשאםט, צותונםטיגער

 געזע־ און כללים געװיסע סײז באשאםעז
 צוקונפ־ די װעט אזוי אז זאגען, און צעז

 דעם אין װיל ער זײז. געזעלשאםט טיגע
 טרײד־ דער פאזיטיװ. זייז ניט פדט

 אײנשטײ אין *רײן דא םאלט ױניאניזם
 םארקסיסטישער דער םיט םיגקײט

 איז עם אז זאגם, װאס ײעים־אגשויאונג,
 אין םארהאז. נים אבסאלוטעס קײז גאר
 שםענדיגע א םאר מוםם געשיכטע דער

 עק־ און לעבט װאס אלץ, אןז באײעגוננ,
 םאר־ און זיד כאוועגט םליסט, זיסטירט,

 פארענ״ געזעישאםטען און ;זיר צנדערט
אויו. זיד דערען

 איז טרײד־ױניאניזם דער װאס איז
 זיכערחײם, םיט רעדט און פאזיטיײ יא

 םאר״ שריט ביי שרים געהט ער אז איז,
 םאר א■ ניט זין־י שטעלט איז װערטס,

 גיײ יעדע שסופע. דערגרײכטעףל ק״ז
 פאר׳ן דינט שטוםא אױסנעקעםםטע

 א אלט עטאו, אז איס טרײד־ױניאניסט
 כדט זאל ער וועיכער םון פעסטונג, נייע

 פאר קעםםען ארויסגאחן כחות ■דישע
 פארט״ םעחר םאר דערגרײכוננעה מעהר
םיג״ דאט און פרײהײנ^ מצחר פאר שריט

n« flirwi ,י >ט1 דצרט
נצואנט, ifPJjn » יןאא א^דעאי-ע^

 r» װאס מפמ, דצר 1צ ד»»ך ױינען
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 נשמת״ inv^t ^11 ד/ אץ וױױןליגט
 ד♦ אױפצופאסצן, ױ* געגװ גרױפ דעצן

מאסע ד♦ ױען װיס !1י חײ
v* א « גצמט n  } * v r צו אגשטאט 

o פארודדשרינעה v n v n איד,□;. ױ 
 סאסע n זאל יידצאל m אדעטאט

jvrvhin ך, נױטימר דצד צו ױ  ה
' יען  vt אידצאי דצם אדונסעד גאר ר

 דאס און ׳פפלקי^ איעעגעד זײעד
n דט טיען  m i «מw o, דינען װערנע 

 ■מסח, ראגות אץ פא-טאן שטענדמ
ד גאר ר  דאופען װעינע פיחרצמ ד» י

 די אח סאסען״ די םון העכעד שטעהן
 דעד םיס גאד דט טחופט צרח זעלנע

 יעדעד טים גאד נאװעמננ, טױידײודאן
כאוועגוגנ. געוער״צאפטדנעד

געז^ט, װצדט1□ וד אמת, גיט ס׳איז
 h אן נעחסם טרײד״מדאדום דעד אז

 טאד רצי איו. ױ וױ אוױ געזעי^אםט,
 פיח- ױניאנס די וואס #תאט«י טעגמנעד

 מדצדע- ארע די או יײקענט אה וען
 ױ;יא- מןר אז נאשטעםיגם, און רײען
r אנדער אן אז גיט, זא;ט דזם v m- 

v שאפט n דט דאס קען צר גויטיג גיט 
 געשטיטט ניט ואס װאלט אניט זא;ען,

 דער װארים ארנײט. גאגצעד זײן סיט
 קלאס, א דאר םארםרעט טדײד״מגיאדזם

 עס און םאדד״אן איו עס װערכען אין
 םאר אידעאל דער פארלאגג, דעד װאקסט

געזעלשאפט״ אגדעד אן
 איז םאקט אױגענשײנליכעד אן נאך

 זוכט טריױי-יוניאניזם דער װאס דאס,
 דורך מאכט — מאכט עדראבערען צו

 פארט־ םאכעז צו זוכט און אייניגק״ט
 וױיל קאפיטאליום. דמם איבער שריט

 םון אידעאל דעם פאיוױרקלינעז צו כדי
 גע־ עס װאונשען וועטענס קלאס, דעם
 נױטוועג• דער םון ריכטונג דער אין הען

 אנםוױקמג:, געזעלשאםטליכער דיגער
 םאן, צו דאס מאכם די באנוצען ער מוז
עראבערע; צו ער זוכם סאכט די אט און

 צו אנשטאט טדײד״ױניאגיזם, דער
 א םארצושטעאעז טעאריעס, םון רײדעז
 זײן בעסצר וױדםעם *גימות, אהן װעלט
 שוין האכעז םיר וױ ענערגיע, און צייט

 שדיט, נעקסטען צום באכיעדקט, אױבען
 גע״ דער אין װערען :עסאכט פוז װאס

 רײדען צו אנטוױקמננ. זעישאפטליכער
pb פאו האט ארדנונגען באשטיפיטע 

 ארבײט די גיט. ווערט שום קײז איהם
 גע־ חאבען װאס אגדערע, טאז ער <אזם

 םיט ויך אפגעבענדיג צײט. לײדיגע נוג
 דער קוטט ארבײט, פראקטישער דער

 םון תװאל, צום גליץ־ טרײד״ױגיאניזם
 חױיט־קאייםאלײ די קוטען עס װאנען

 אינדוסםריעאע :עםליד, צרות, סטישע
 אר״ דער וועלכצר אוגםעד שקלאפעךיי,

קגעכםשאפט. אין לעבט בײטעד
 םרײד״ פונ׳ם אנערסענם װערט עס

 םיט םאקט, היסטארישער דער ױניאניזם
 םאניםעסט, קאםוניסטישער דעד וועלכען

 הויבט עננעלס, און כיארקס םוז געשריבען
 פאמט: וױ זאנט, װעלכער און אז זיך

געזעלשאפ־ אלע םוץ געשיכטע ״די
 איצט, ביז עקזיסטידט האמנן װאס מען,
 קיאטעךתאםםען. פס געשיכטע די איז
 פא־ דער שקלאף, דער און סרײעד דער

 דער לײב״אײנעגער, דער אוז םריצעד
 אונ־ די :תורץ ■ועי, דער און מייסטער

 זײנען — אוגטערדריתםע און טערדריהער
 נעגענזאץ שטענדיגען א אין נעשטאנען

 גע־ האבען און אנדערע n צו אײנע
 א םארדעקט, דא און אםען דא פיהרט,

 וחני־ קאםף, א קאכטי, ניט״אויפהערליכען
 ענדינען םאל יעחנס זץ־ םלעגט כער
 איבערבויאונג רעװאלוציאנ^ר א כױט
 םיט אדער ג^זעלשאםט, גאגצעד רער םון

 קעםסענדינע איע םון אונםעדגאנג דעם
אינאײנעם.״ קלאסען
 םון געשיכטע חןר םון כלל רער אט

 איו װאס אנטוױקלונג, געזעלשאםםליכער
 און םארקס םון געװארעז םעסטגעשטעלט

 םאסט מאלאםאלער א אלס די:מ ענגעלס,
 סאז װער און ציים. הײנםיגער חנד אין

 איצולײקענעןצ דאס םיה םרעגען װאגען,
 לוין• איגדוסטריצלע מאדערנע די

 םוז קאנצענטרירװג די און שקלאםצרײ
 בא־ םונ׳ם חענם די pא רײכטיכמר אלע

 םון זיר אונםערשײדעט לעבאםים־קיאס
 <ײב״איײ םון סארם •רימיםױוער דער

 מא־ דער װאס דעם, מיט נענשאפט
 צו אגשםאט שקלאםעךבאזיצער, דערנער

pn אר־ די ®ון לײב״אײגעגםיםער דער 
 סאנמראלירט און באזיצט בײטס־םיה,

 איז און ארגײםס־טראםט זײער בלויז
ײ פארזאתעז צו םארפליכםעם גיט  םימ (

 ^איז וואוינומען. אח קיײדער שפײז,
 מסיאםערײ. אמר עס איז גענוטען גרונד

pnm םון פארס םאריײבטעטע א ppv 
 חײנםמער חנר צו צוגצפאסט איז וואס

 סונציג, אזױ צונעפאסט איז זי צײט.
m אננעןדײ די חנרקעגפן גים ואל םפן

 דעס פון ״׳;?ייאפעד" 11• לידצס נעגטע
 ט״טעױא^טעד, דעס |1א אלט/ןדטוט

 דצו טיט צחאטען וױ טזױ •מ»ט אנצד
m v i v חאט גדינען ױ פון י1קולט VJ- 

i די נל^חט v t t f v v,  וױ אזױ פוגקט "
 נױטעלאיטעד pc ריטערטוס דעס לצנען

 דעלשלא״ און אױסלײט גענדחט ד״אט
 אזױ פוגיןט #סאסען די םון

 ועד^א- דיער חײגט״געד דער אין נליהט
n, איגדו- ױ צ״ט, נ״ער חנד אין 

n/ כטליעלע w w
i 11א n n אץ עטופע נאווגדעדער 

 אנטװײן- טעגשלינעד דעד |1פ גאגג דעס
 אומנאשטיבד דעד סיסתגאנגען א>ז ױנג
 •װעלכען םאד פדײח^סס״גצדאנ^ טעד
 ה״נט דך שטעלט טדײד״מדאדום דעד

 ;צשרא״ דט וײ £אט עס אײן. טאג צו
 שאגד- קײן ^▼מיתה, סקיר̂ח קײן קמן

 מאטערנ״טען. אגדעדע אלע און קלאץ
 אינעד- דעם נאנגעפאמט גאד האמן ו״

i זײערע םון רוף ליכען v n v n, אײ דעם 
 דעם #נשמות זײעוע םח דראגג נעדליכען

:םר״וזײט ^טכאשטיסטצד חור םון רווי
 א חאבען צו דט און גליקיץ־ יעניו צו

 אינמר^זײ, רעדרען ?אל וואס #םאכט
 זיר, אינער ב#תבאס קײן חאכען צו ניט

 גאגצע דאס יון חערשען, ואל װעלכער
ײ pn ואל לענעז  אין באלעבאס חנם ב

 אומבאשטיסטער דער אט םאר חצנט. די
 טרײד־ױניא־ דער װעלכער כײ פדײחײט,

 איע מענשען זיך חאכען זיה חאלט גיזם
 זיך האבען און זײן סקריב געװאלט סאל

געװען. מקריב צײט י*חנר צו םאמע
הױפט־ די געװען איז סאל אלצ און
 עקאגאטישע די עקאנאםישע. די פראגע

 געשטאגען פאל אלע איז שלולאםעדײ
 אלע און אלעס. װי אױגען די םאד מעהר

 אפנעשיילט קאפוי דער זיך חאט מאל
 אר״ און ארבײטס״געבער דעם צװישען
 פע־ יעדעל םון געשיכטע די בײטער.

נאשײנפערליך. דאס כאװײזט ריאדע
 געבײדעס משונה׳דיגע םון בילדער

 םאד יאהרען טויזענטעד מיט נאך פון
 פאר זי־ך כױט שטעלען װעלכע קריסטוס,

 םיט קלאץ א אין ארײגגעזעצט מענש א
 שטראןי די באוױיזען #העגט n איז ציגעל

 געװאלט ניט האט װאס שקלאזי, א םון
 אױטאחראט, דאמאלסדיגען דעם םאמען
געכילדט. געבײדע די חאט װאאס

 עגיפטישע אלטע םון בילדעד ענליכע
 אז באװײזען, געבײדעס און םאנומענטען

 ארבײטער די םון לאגע עקאנאםישע די
 און זײן צו כיקגא װאט געוועז גיט איז

אויפשטאנדען. po סמנים אױך גיבען
 אין שקלאםעז װי צײגמן, בילדער די

 אנריקולטױ כאשעםטיגונגען, םאחשידענע
 ווע־ אנדערע, און אינדוסםריעלע רעלע,

 זײערע םון כײטשען םיט געטדיבען רען
 בײםש דער אונטער און אויםזעחער.

 אױם־ צום עתשנות׳דע דאך זײ רײדצן
זעהער.

 דער גלאדיאטאר, רויטי^ען דעם מיט
 םאלבונדען. זײנען םפארטאקום, שיןלאוי
 סענען שקלאפעךאויםשטאגדעז גרויסע
 באלע־ עקאנאמישע דאםאלסדיגע ז״ערע

 טױזענטער די אין עחיאםעז באטים.
 באלעבא־ זײערע םון אנטלויפען םלענעז

טים.
 קריסטליכע די סון אויםשטאגדעז די

 אפלײקענען, ניט מען קאן קאמונארעז
 באמת און רעליגיעזע געװען זײנעז זײ אז

 פארבונדען דאך אבער אידעאליסטישע,
 טרוי• ױדאניסטישע עתאנאםישע, כדט
 יע־ סאר :עפאסט זיך האבעז וואס מען,
צײט. נער

 מצרים יציאת ם,*ז ילעגענדע אידישע די
 װעץ פעריאדע, א פון איקלאנג אן איז

 עקאנא־ געװען זײנען (אידען) םענשען
 צו זיר געזוכט און םארשסלאפט םיש

 גע־ רעװאלט א געװען ס״איז באםרײען.
 דער און שקלאפערײ *גייטישער דער נען

 עקאנאמישע צוליב געװען איז רעװאלט
 ווערען אורזאכען די װי און םיבות.

 מאנ־ רעליגיעזען א פױט םארדעקט ניט
 םארט לעגענדע די אבער זאגט טעל,
 ״עבדים דער װי אמת. טיייל א אויס
 באצירט ניט איז בםצרים״ לפרעת הײנו
 זיך זעהעז נסים, איבערנאטירליכע מימ

 םארט שטרעבונגען עקאנאםישע די אכער
 די»אי- פון ארױםנאנג דעם און ארױם.

tin הןט באטיטלען מען סאז םצרים םון 
nײ ר ט ס ל א ר ע נ ע ג נאםען ם . p 

אי־ די ױניאניזם, pc אידעע די יא,
 האט םרײהײט אומבאשטיםטצר םון דעע
 ויד האבען עס נאר וױ באוױתז, זיך

 און ליכט םון שטראיעז די באװיזען
 זײנען באגריםעז דאזיגע די אױםסלערוגנ.

 אוי־ האבען מיר וױ געװאחנן, געבוירען
 םויזענטער םיט נאך גצשילדערט, בען
 די אין צוריק יאהרען •טויזענטער איז

 שקילא״ די םון מוחות פריכדטױוע כםעט
 טדייד־ דער םאר ועצט הײנט און םען.

טרוימען. זעלבע די ױניאניום
 יונקט הײגט איז םרייד־ױניאניזם דער

 האפי• דעם סענען וױחנר*פעניגונג אזא
 נע״ איז עס װי קלאס, םאליסםישעז

 שסלאןי דעם מון וױדעולפפעניגונג א ווצן
בארעבאטים די אימענטיםצר. קאגען

רי פײנינמצן זיטןר ivu'fn י
tv ייי ײ׳יו טר״ד־יוד«נס. w •גאו 

 ר7ו געטא(. אויא' ד<וס זי• <ויטען1ו
 וױדע־שפענ׳נונ! א א*י טדייד׳יוניאדזם

 העל• די נא;*י;דעט ע־ װ<וס דערמיט,
 דער• עד װ״ד נאיצנאפ, דעס פין *עאפט
ט די אז ;•ט, י«וזט אט׳  1טא זאיען מיןנ
 וױי< וױלצן, זיי װ<וט )וו*נײטער וי ט־ט
 אר־ דער ר־ט רעגענצן ייד רײעו יײ

 י•1ם,* א איז ד<וס וױיל נײטס־טאנט,
 נא• די צו זאנט ױאס הייטס־נאוועגונג,

 װע־ װייטע־ און חײנט פון :לענאט׳ס
 :אשם־רען צו דעח א דןובען ר*ר 1לע
 ױניאניזס דעי װייר ;כאדיננובנען די

 א־נדיסט־יע* דעם הענט די אינעד גיט
 איג־ פאר תעניפט ״ח אױט<ו?ראט יעז

פדייהייט. דוסטויעלעד
:זא• *דנ״טער די װאו אוטעטוס,

 דעם אננעפיהרט יוני^נס די חיד נען
 ‘צו נעלע״ענט האנען און יויאסען־שאדוי

 םון הע;ט זיינען-די איינינה״ט, עצען‘״.
 נע• אױטא?דאט אינדוסטריערען דעם

 צושטאנד דעד און נעװארען, •ענטעט
 פאר־ נאדײטענד איז ארנייטער די םון

 אײ• םון װעדט דעד געײארען. נעםערט
 די און נעװאדעז, )ל<וד איז גיגקייט

 א־נ״טעד פעםפענדע די פון נעװינסען
 זײגען.נע• בארעכאטיס־פלאס דעם לוענען

אוסנאשטרײטבאר. ײארען
לע• אהרען’ טױזענטער חונדערטער

 נרױ נעזעלשאפטריכע אין מענשען נען
 אזוי ?ױ־נעלאנט חאכען זיי און ■עז

 קראפט דעד דאנק » נאר אויםחאיטען
 צונעבונדעג* נעזעלשאפםליכער זייער םון

 אינ• סאציאלע זײערע דאנפ » סייט,
סטינלםען.

 ערשם זונט טדייד״ױניןוניזם דעד
 פארװאנדיען צו אינסטינסטעז די <יט
 קראפם גיגאנטישער םעכטינער א אין
 פ״ אחדות, פון הייוי, גענענז״טינער פון

 איז דאס םאיידאריטעט. *לנעמיינער
 םר״דױניאניזם, פון מעלוז נדױסע די

 נײא<- א פין ערשט װערט מעלח די און
 בא• פיר װען װערם, דיג־באדייטענדען

 ױניאניזם םוז רוף אינ׳ם אז גרייפען,
 םון טארםירער, םון סו<ות די קליננען
 אז ארבייטער, די צו זאנען װאס דורות,

 צום נרעננען זיי יועם מ׳שח פיין ניט
 םאר ארבייט די נאר פרײהײט, םון ילאנד

 ״די איינענע. זײער איז באםרײאוננ
 די איז ארנייםער די פון באפרײאוננ

 *ט זעיבסט.״ ארבײטער די םון ז»ר
 טרייד־ פונ׳ם אידעאיו דער לינט דא

ױניאניזם.
 םרענען ײעי׳ען עס, קומט װי אבעד

 דער אויכ װאם איינינע, רעכט טיט
 דער איז און נעווען איז טר״ד־ױניאנ־זם
 ער פלאסעןמאמי, פונ׳ם באנער־טר^נעד

 קאלעסטױױבארגעגיננ פראקםיצירעז זאא
 אזעל• נאר איז הלעם־קאלאבארײש*! און
 יר די םארשװעכען װאם םעםאדעז, בע

 איננאנ־ נאר םאכעז און ניאן־פרינציפען
 פלאםעךקאמיז דעם םאמעסען צו צען
 דער צו סוםען ppko מיר װעלען דא

 דאם *כער םדײד־ױניאניזם. שון לאניק
*רםיקעל. צװייםען א איז —

TO HOLDERS OFSECOND LffiERH LOAN 
K\ PER CENT BONDS

EXCHANGE OFFERING OF NEW • TREASURY NOTES
Beoond lib e r ty  Lows bond• have been called 

for paym ent on November 15th nest, and no 
intereat will be paid after th a t date.

Notice is given of a  new offering of l  mted 
States Treasury notes, in exchange for Second 
Liberty Loan Converted A W  per cent bonds 
The new notes will be dated September 15.1927, 
and will bear in terest from th a t da te  a t the rate 
of 3 H  per cent. The note• will m ature in five 
years bu t may be called for redemption after 
throe years.

Interest on Second Liberty Loan Converted 
A W  per cent bonds surrendered and accepted in 
exchange will be paid to  November 15,-1927.

Second Liberty Loan Con vert- 
■“  tensive, a t

•rs  surrendering Booond Liberty Loan 
ed 4 H  per sent bonds In exchange will i 
the tune of delivery of the  new n o t•

The price of the new iaeue of notes, is 100 )4• Hold*. . -------— iCon1
____reeeir___
nfries Interest

on such Second Liberty Lana Converted 4 H  par 
cant bonds from May lfi, 1997, to  November 15, 
1997, lean the premium on the now not•• iseued.

Holders of See and lib e r ty  I«enn Converted 
4 W per cent bonds who desire to  take advantage 
of th is opportunity to  obtain Treasury notes of 
the new iaeue, should arrange with their bank 
for such exchange n t the earbeet possible date, 
as th is offer will rnmeia •nan only for a  limited 
period after 

Further ii 
banks or tru s t 
Reserve Beak

may* be obtained from 
or from any Federal

A. W. MELLON,
Secretary of the Trs

f . 1927.W ashington. D. C ,
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ט ד ע ה ע ן ג ו ן א ע ה ע ז ע ג
 ױ• ױנזעי ארוס י״נדדיקע ױן (גייועי

׳יימיגי) אין נייזן

שמצקער א. »ון
ד* ה*ט װ*ס טער, דער איז װ*ס
_ 1 פאסירט
װעיכ* םיט װעדטער, די ו״גען ואס

גארט װעלנער #מ«מד תיאומ איטעי דער
in די;ע tie צ*וזו די n r גאר 

 סדױ איז ניט װעלכע pc פעידגער םיעל
 גנב׳עגען אין טפעציאליסטקע א איז װאס

 איז זי אז גיױכען מאכען און י*הרען
 דעוי איז זו*ס פרעפער. א וױרשריו

> מעקר
 דעיעגא• די נאגריסט ער ה*ט אזו

 פרײ• לעצטען געיןוםען זײגען װ*ס סען,
סײ כאאדד דזשאינט צום *װעגט טאג

 אזױ *לע עפעס וױדחיױ, און טינג.
 אדומגערא• דײן *;געטאן, ױם״טוב׳דיג

געזיכטער. פד״ליכע סיט דוט,
m ה*ט װאס טאשע, נו, —

 װארפט — i רײן אזזי עיעס ? סידט
 ארע און איעער, נאך פדאגעיע * אד״ן

 טאקע—טאשע דער וױיל זיך/ צויאכעז
 איז דאס גאר ווערטעי, א אזױ ניט איז
 װעלכע געשיכטעלע, א פון אויסדרוק אן

 פרעסער צוױי ׳וױ דא, דערצעהיט מען
 איינער און זיגםאנען, דיסשוטירט האכען
o פדעגט n ^טאשע, טאשע, :צװײט

זינסאן? איז װער
 עדנסט װערט שיק״ ״ױנגער אונזער

װאס :דבורים פשוט׳ע סיט פרענט און
 דאך זעהט אפיס דעד איחר? לאכט
 דא זיך פיהלט עפעס 'וונדערש. אױס

 צוױי באלד שױן םײנער, ;אט אנדערט.
 געסענט :יט דא האב איך וױ יאחר

 ארײננעי• יע אכיאר איר בין אר״נגעהן,
 א אנסאיען פױר אויף פרעגט שוטען,
 אזױ געװען דא איז איעס — טורא

 האט וױגקעי יעדען אין מיסטעריעז.
 םאמען וױ אזױ גע׳סוד׳עט. זיך מען

 בארי־ אויוי געהן גערארפט םעז ײאיט
 רעװאילוציאנע̂ר גרויסע די און קאו־ען,

 םיט םארנומען צופייל זײנען װעיכע שעם,
 אפייו האבען זײ אז צוגרײטוגגס״ארבײט,

 םען זיך. ארוםצואװאשען ניט צײם קײן
 אזוי װי יערנען און שטעהן נאר םיעגט

 געבעץ. סיגנא^ דעם זאינ עס װער און
 אםיס דעם אין געװעז עװער סאדנע ׳םע

ארײנצוגעהן.
 זעהר װ״יע א פאר ײערט עוים דעד
 צװײטען נאכ׳ן אײנער • און ערנסט
 ערפאהרונ־ זײערע דערצעהילען אן פאנגט

 רעװאילױ דעם טון יאהר ■אר די פון גען
 איי ארײן ניט — רעזשים. ציאנערען

 גאנצע די טעגעדז^ער דעם םון אפים
 גאר די םון איינער או דך רופט — צײט

 האב איר אז — ■רעסער, עיםערע חשוכ׳ע
 שםעסט אלעס װאו אפיס ױגיאז א פײנט

 װאס טײדיאך, װאו רעװאיוציע, םיט
 די רויען װיאען עקסײטסענט, זוכען

s ױניאז•
 זיך הערט __ אר, װי היער הא, הא, —

 ארײן <ויפם עס האי. פון עםיםע א
ע די העילען, ײ:  םארטרעטערין יומע ש

 אםעריקא״ טיפימ^נע א 400 ^אשאי םון
̂אגס הויך, ^ויקםעי, געד רירעוױ און שי

ו*«י-
 חא־ װע?נע מענ׳ןןען, פון רענגעישטערט

 זייערע »ון חע?»ט װי םעתר עױן נען
 *ו| pi*>p די אין פיורזוװענדעט יענענס

 ׳*ריינעו דעם טדויף איו ׳טעיער, דרןס
« e|עד»:ק, ״: pj«i « to םענ־ די »ט 

 אי״ נעװאנט איםער האבעז װעינע ׳ןוען,
ir דעד נער ;r, םוטער געטר״ע א װי 

 נע• ױני«*ז אונזער איז שינד, א אינעד
 «ור»רידעז, ןיי( םענען סיר און ט,6ס״

 רייט8נא ענד<יך זיך ה*בען םיר װטס
tie םאמיכטענדער דעד pimp, ױעינע 

 אבער א<ג^װאנט, ױ;<אן אוגזעל לאט
 טרייבען םעגשען די ארנינטעט.6 ניט

ovatp ־ כםעט נטך א־״ערע, די פיט;•? 
 זייע• 1אי נ»הא<טען האבען װעלכע דער,

m רע a n םאר׳ן חמםות שיינע יל8 אזוי 
 הע־ טעהן8׳ *ו גר״ט ז״גען און לענען

 סיט אום װעטעראנען, עיסארענע די בעז
 װאס Dip איבערנויען העישען כחות גײע

נעםאכט. חתב האבעז ״יענע״
jim אין סארטראכט ,זײענדינ אוױ 

 אםאל םיט לוטט נעיאנהען, םאר׳שידענע
 *ו־ און עײםער, םשערםאן, דער ארױןי

 אוים־ וײז םיט נעדאנ?ען ארע שטערט
.“םיטינג דהי אאעז טו ,טאים :רווי

יזנימ סלאוהמנער ®וזגמ׳מר דער וװ ניימס
אגענט ניזגעס קויחשנער, ». םון
 -»ט*דט אין יט ?ל«וו?םאנער די ניי

 *ר• אנרעסיװער »ן tw <ע*טעגס נעחט
 די או־נאניזירעז iv אנס*?אםוײן7«1נאג'
 די ה'או?םו«:ער. ארנאניזירטע ;ישט נאך

 ענט* ז״;ע| ױניאן אונזער טי) טעםנערם
iv^tm a* ivo»?r ױ טרויערינען דעם* 

 אונזער אין ע?זיםטירט װטס ישטאגד,
 און םאטענט איאטיגען דעם ביי טרייד

 א אז ?אנדי־שאגס, אזעלכע אײנ׳טטעלעז
 אג״ אן םאכען ה«»נען זטי ?לטו?םאכער

יענעז. ׳ןוםענדינעז
 PVP'ov » ט־ט ׳אױן ה*נןן סיר װי

 צייטוננ, אונזער דורך באריכטעט צייט
ר סיאוס די חאט ,“נערעכטיג?ייט «די » 
 באמיאסען טאראנטא אין ױניאן כער

 ?אםייין #מאניזאצ־אנס 1א אנצופאגנעו
 נ־ט איז עס םאםיטטאב. נרויסען א אויף

 שאר־ די אין ארײנצולאזען זיך װיכטיג
 נע• :זאבען װאם א׳־רזאכען, שידענע
 א«־ װערען ז»' ױניאן אונזער אז וױ,־?ט

 אייט די ;יט א־ןןט איז עם נע׳שװאכט.
 בײ ני׳ןוט ז״ך טאיעז םיר ווייל דערפאר,

 אין אר״נראזען מאםענט איצטעען דעם
א בויען םען דאחי איצט אלעסי?.8

סאםפײן ״חאיאס״ דעם פון ערעפענוננ די
פא״ די רעװאלוציע, און םיחמה *י1

 עשאנאסישער דער יעצטענס און נראטען,
<ענדער, אײראפעאי׳ןןע די אין קריזיס
 היײ אידישע טויזענחגר צדפטערט האבען

 טויזענט צעהנד^יגעד םארניכטעט #פען
 צוראבירט אח עשזיסטענצעה אידי״שע

 די װי אנג5< אזױ נוטס. און האב זײער
 םאר גאך זײנען אפעריסא פון טויערעז

 זײער געותן עס איז געװען, אםען זײ
אר־ אן געםינען צו דא האפנונג אײגציגע

 שינדער זײערע און זיך כדי פיאן בײטס
 זיגט ברויט. שטיש/נש א טיט באזארגען צו
 זיײ געזעצעז, שװאטא אוםגיישייכע די

 װאמערען און הייםיאז, אבען זײ נען
 פארשידעגע די איז ונד גע ארום זיך

שםרע־ און דואפעסעטעדט אײראפעאישע
 א נאר אונז צו הענד זײערע אויס קען

 פאהרען שענען צו כדי היין®. ביסעי
זײ. פיהרען אויגען ״ זײערע װאוהין
 אין םעקםישא, אין און קובא אין

אוים־ אין ניקאראנוא, און װענעזועיא
 זיך געפינעז אפרישא, אין און טרא<יען

 זובען װאס עסיגראגםען, אידיעע איצט
 אונגינסטיגסטע די אונטער דארט, זיד

̂עכמען אוז אוכמןטענדען  ה?ימאט שו
 אידײ א מאםען צו און אײגצואדדנען

v v\ האבען מיר װי אזוי פונקט ישוב 
 תנדעי דיזע אםעריק>ב אין געטאן עס

 ערטער אײנציגע די צוטאג הײנט זײנען
םארצװײפעי־ רי װאו זון, דער אונטער

עםיגרי־ קאגעז עםיגראנטען אידישע טע
 און דך פאר הײם א געםיגען און רען

 דערצו קינדער, הײמילאזע זײערע םאר
 עטײ אוגזער טיטיג זעועי אבער ?ײ איז
העי־ אילזא זײ זאיל װער היױף. און צע

̂שס־ אידישע ברײטע די ניט ווען םעז, םאי
 יהודים רײכע די ? מאסע ארבײמער און

 אין אײגצוטונשען האנד א םורא האבען
נישט איז םעז װײל אקציע, <זילםס דיזער טים יאכען און כ^יסםשתז אוינען די דיג,

 עטייכע ארײן געהעז גאך-איהד ױגענט.
 אנגעטאן, ױם־טוב׳דיג טעכטער, אידיישע.

ע און  זײער ארויס צײגען צוזאםעז אי
 דעד אפיס, דער אזוי װי באגײסטערוננ,

 — אױם. איצט קוקם ױניאן דער םון האי
 טענה׳ם גוד״, <וקס דיס ״דז^י־וױס,

־ אײגע. או׳/ דיםערענט אם איז *איט ־  נ
צוױיםזג א טענה׳ט
 די װעילכען געשפרעך, ערנסטעג דער
 װערט אגנעפירט, האבען ברידער עםילאכע

 איבעמעריסען, ״זיך פא^םעהם מוין,
 עפא־ צו אז םאנגען צוזאםען איע אדן

 עמעהען װינשעש אײן איז נאד סען.
 און םענשען ערנסטע עם<אכע איץ נאר

 ארגאניזיײ *גרויםע״ רי פון דיסקוםירעד
 ״אר״ נעוחנזענער דער װאס ארבײם, שאז

 אזוי \וי אויםגעטאן, האט גאנײזער״
 האבען עעפער יוניאן געװעזענע םיילע

ך ארויםגעגשיםעט זיר  הענט. זיעע חי
 אר• טאז געקענם ער האם אזױ וױ אז

 אפ זיך דוםט — ױניאן, דער םאר בײט
 פארנױ געוחמ גאר איז ער אז — אײנער,

 געװי• א פאר ארבײט לינקע םיט םען
 צו געהן צו און קייקע, •א^יטישער סער

 קאיעש־ םאר ארגאגיזי^אנס םארמילמגע
 קרעם־ םארמידענמ אויםצוהאלטן שאנס,

 דאס — ארבײם יוניאן די אבער י»ה
בײזאך. א אזױ ויך געײעז איחם בײ איז

 בא• די חנרחעחנגדיג ערײבער, דער
 נעםראכם: אזױ ?ין חאם םערשונגען,

 אגגערירט יעצם דא האסם ברודער׳*, «ו,
 קאטױ די — אםת ילעבאדינען שוםיש א

 םױאוס אזוי איבעראל דינען ניסםען
 חא־ זײ װאס חנרפאר נאר דורכגעםאלען

}  וואםער צוזאםקנשסעימז נעװאלט «
 אאייםימע פחנםדע א — כויםעי פױם

 עסאנא־ אםערישאגער «ן סיט סאכערײסע
 ■אלײ •רעםדע ;אדגאגיזאזות םימער
 ■דא־ יעבעדיגא םים טעאריעס םיאמ

מתאסען םים נאר סענעז וחןלכצ גלוםפן,

 פון אויגען די אין חן נושא איבריג
 עפד־ העילםט ייען װען םושצים, אוגזערע

גראנטען.
הא־ ארגאניזאציע םאילהס אידישע די

 אויסשליםליכען דעם האט װעילכע יאס,
 םיט עםיגראנטען די זזעילםען צו ׳צװעש
 םיט זיך: נויטיגען זײ װאם אין איעם

 םאטעריעיע םיט און חילן* טראנספארט
 א אויף הײם א םיט אונטערשטיצונגען,

 אנװײזוננעז, ױרידישע מיט און וױיילע
 גע־ אם זיף הערט װאס יענינע די איז

םטען  געשרײ װעה דעם צו צו םיהלם̂ו
 אומ* די צװישען אזסגליקליכסטע די םון

 א זײ םאר ארגאגיזירט און גלישיציכע
 הא^בען א שאםען צו סאפסײז חילפס
 האט צוועק דיזען צו דאלער. םיליאן

 אײ די צי נעװענדעט זיך ״האיאס״ דער
 שאפען זאלעז זײ אז ארבײטער, דישע
טוי־ חונדערט םון שטיצע \זלס זײער

טרױעררעזאלמױע
 ראםםער מ. י. םון ארבײטער די יםיר

 בא־ עוחננױ, אכםע 520 שאםפ., ענד
 םיטאר־ אונזער םון םוים דעם דויערען
 דווא־ ימראל ברוחנר ױגיאז אוז בײםער
 וועלכער 35 לאקאל םוז םעםבער רעצשי,

 םריוד סראנקהײם שורצער א גאד איז
 חנר םון געוואחנז אוועקגעריםען צײטיג
,ורעיט.

 חאט גאנצער א אלס שאפ אוגזצר
לױח. דער איז באטייליגט זץ־

 םינד םיפעז אונזער אויס דריסעז םיר
 שינדער די און אלםנח ער1 צו נעסיהל
פארלוםס. זײער איבער

משערםאן. אתםימ טײגכלאם, ב.
עגײדער, ח. שיײער, ב•

r, 2 ליק׳. פון;
טארמגאװיץ,

 לאה ®ון סלאוו,
קאםיםע.

 שאט״טעט אדבײטע־ דער דאילער. זענד
 אוים־ ריזע ארגאניזירט זיך וזאט װאס
 זונ־ יעצטען האט ערםייען, צו גאבע
 ו די םאר קאפיפײן דעם ערעםענט טא;

 גרוי״ א סיט עמיגראנטען אומגי^יקייכע
 לא־ דער אונטער םיטינג שאנצערט סען
 אידישען יעדעז םון דא^ער אײז :זוגג

 עםײ םארצװײפעיטע די פאר ארבײטער
- !:ראנטען

 ייאס פאי, ערשטע דאס גיט איז עס
 זיך אויס קוםט ארבײטעד אידישע די

 אונ־• פון געשרײ װעה צום צוצוהערען
 דער םון שװעסטער און ברידער זערע

 איז ציר״ק יאהרעז מיט • הײם. איטער
 װאס #ײ;: ארבײטעי דער נעװען עס

 מיםגלידער זײנע צ־ווישעז געשאםען האט
 און דאיער, טויזעגד 80 םון סוםע די

 װעיען איצט אױך אז זיכער, זײנעז םיר
 זײער ערפירען ארבײטער אידישע די

 עמיגראנ• טאר־צװײפ^טע די צו ם?יכט
הילף. אונזער נאך גאךעז וועיכע טען,

 אונזער זײן גיט זאל עס שילעכט װי
 עיג־ אין אפיױ דאך אונז איז לאגע,
 אונ־ װי בעסער מאל טויזענד פאל סטען
 שװעס״ און ברידער אומגליקיליכע זערע
 די אין ארום זיך װאלגערען װאס #םער

 א אהן שטעדט האםען אײדאפעאישע
 די יעבען. אין ציל א און האפענונג
 אדבײטער אידישע הונדערט םוםצעהן

 פארשײ די םון םארטרעטער זײערע און
 ברעג־ רינ: ארבײטער א\ן ױניאגס, דענע

 אין געפונען זיך האבעז װאס טשעם,
 אױ׳ף זונטא:, ילעצטען טעאטער פאביליש

 עס װאו מיטינג, סאנצערט גרויסען דעם
 דער׳ארבײטער געװארען ערעםענט איז

 באװיזען, •האבען האיאם םון שאטפײז
 פארשטעקען ארבײטער אידישע די אז

 טרא- צו װיליג זײנען און םליכט זײער
ף גען  בײ״ עםיגראנמען אונזערע םאר הי̂י

 געשא־ ארט אזים׳ן ג<ײך איז עס דער.
 פלעדזשעס און קעש אין געװארען פען

דא^עד. טויזענד 20 העכער
הא־ װאס אדגאניזאציעס די צװישען

 יא־ אויך זיך געפינט געפלעדזשט זיר בען
 לײ• אינםערנעשאנעל דער םיז 35 קאל
ױניאן. װארשערס נאדמענט דיס

 יא־ אנדערע די אז האםען ילאמיר
 ווע־ אינטערנעשאנעי אונזער םון האילס

 צװישען אין בײשפיי דיזען םאלגען יען
 סענטימענט א שאםען מיטגלידער זײערע

קאפיפײן. װיכטיגען דיזען םאר

 מניאן אונזצד אױנ און ױדאן, מטארשצ
 n אוינ וחורען, םארשטארשט דט װעט
 •װצשגע״ דשט װעיען שעפער אפען

o אוגטער װערען שטערט n קאנט־ מדאן 
 n אין מאכער שלאוש די װעלען ראמ

 אנצו״ בכח דין נישט שעפער ױניאן
 פדייוען, שיאגעדיגע די אפיילו האלטעז

איצט. ביו אן נאר חאיטען די װאס
 אנגענוםען װארים אזוי איז דערפאד

o פאד רווי אונזער געװארען n קאספײן 
 היאושטאכער. די צװישמן נאר נישט

 אד״ ארב״טעײפריעדיינע םארשידעגע
 סאסײעטיס כענעםיט און גאניזאציעס

 נא״ םארזאסיונגעז זײערע בײ חאכען
 סעםבשרשי•, זײער נאכצוזוכען שיאסען

 זין־ געפעען רײעז זײצרע אין אױב און
 שײן נישט דיגען װאס מאכער, שילאוק

 ױניאן, מאכער קיאוק רn איז םעםבערס
 בא״ די םון װערען געצױאוגנען זײ װעיעז

 װערען צו ארגאגיזאציעס טרעפענדע
םעמבערס.

ברי• און שװעסטעד זעחט, איהר װי
 דער םאר סעכטיםענט״ ד*ר איז #דער

ד *ו זיו נעסט גוטער. א ױניאן ח \ 
 לאנג וױ אײוען דעם שמידט און ארבײט

 דעם םאר םאשינערי די הײס. איז ער
 איז עס אײגגעשטעיט. איז שאמפײן

 יע־ םאר שאםיטעס געװארען באשטיטט
 דעם מיט און שאפ, נישט־װגיאן דען

 די אין עשזיסטירט עס װאס צושטאגד,
 שלעג^כע די לויט שעפער, גיט־ױגיאן

 כאחאנדלונג, שרעכטע און םארדיגסטע*
 מאכער קיאוק די אז צװייפעל, שײן איז

 רװי, אוגזער אויף אפרופעז זיכ װעלען
 וױיי ױגיאן, דער אין זיך אנשייסען און

 נישט, זײ האכען אױסװעג אכדערען שיין
 ארבײ- יעכען א םאכען וױלען זײ אויב

 װאס איעס דאס קשאושס., בײ טענדיג
 איז טאן, דארםט סאמיטע־לײט איהר

 און ׳ױי צו רוױ אונזער פאגאנדערגעטראגען
םארזיכערט. איז ע״םאילג דער

 װינשעגס״ איז צײט מרזעילבער צו
 זיך זעהען עם אז באטאגעז, צו װערט

 שע־ שאטיײן. דעם םון רעזולטאטען שויז
 סיאושטא״ אײנצעמע אויך װי פערזױיס,

 סיע־ רץר םאר יך5םעגי ערשײנעז כער
 :עםען און קאםיטע מעםבערשי• ציעיער

ביכילאך. ױניאן ארויס
 אין קאסיטע־יײט, ,ברי^־ אאזא,

 םון שישזאל דער ליגט הע:ט אײערע
 אשםיװײ אײער דורך ױניאן. אונזער

 שםארשע א אויפבויען מיר װעיוען טעם
 םאראײ־ םיט און לליאן םעכטיגע און

 אימ־ זײן םיר וועיען * שרעםםעז נינטע
 װא<- די אביסעל אײנצוצאםעז שטאנד

 באסעס אונזערע םון אפעטיטען םישע
 בעסערען א םאר.אײך םאדזיכערעץ און
יעבען. שעהנערעז און

 איר װיל געילעגעגהײט דיזער בײ
 אונזערע צו װערטער פאר א זאנען אויך

אמעםײן. אין מעםבערס
 םא־ בר. האט שוין, זוײםט איהר װי
 אינ־ די טאראנטא. םארלאזען לאקאף

 כריף א צוגעשיקט האט מערנעשא:ע<
 •איא־ ברורער א? באארד, דזשאינט צום
 באסטאן. נאך ארויםגערוםען װערם סאןי
 אז זאגען, צו נישם אבער .םײנט דאם

 אש־ איהר אױף גיט אינטערנעשאנאל די
םאראנטא. איז טיװיטעט

 באזױ תורצען אין װעם באראף םר.
 אז זיכער ביך איך און טאראגמא, כען
 עפעס זאנען צו האבעז אונז וחגט ער

װיכטיגעס.
 נוטצױ באשלאסען האט באאדד די
 כאשלאסעז אויך צושריםט. דעם הײםען

 װי אינטערנעשאנעל, די באדאגסען צו
 װאס הילוי, די םאר פאיאקאןי בר. אויך

 םאר־ דזןר אין נעגעבען אונז האבען זײ
 םיט איז באארד די און נאכנענהײט,

 אינטערנעשאעל די אז האפנונג, דער
 ברי^ליכע איהר םארםזעצען אויך װעט
צוקונםם. דער אין הילף

 &יצימלע8 נרינדען וױלען שיסאמ זח מםוניסטען
װ לעו8פ און m םסעכ ח

 צװײ־ איצם םאראן זײנען סילאנא א•;
 זײנען זײט אײז 1םי טעםינקייטע[. ערלײ
 םון ?אםיטעס ניײערװײלםע די טעטינ

 שאא־ תפען «ײ אינטערנעעאנעל. דער
 ווערט װאס ,8עא יעדער און םיטיננען,

 ארויס װייזט םיטיננ, bkp » *ו נערופעז
 אין און םעטינסײט. און באגײםטערוננ

 נעװעזענע די זיינען זײם *װייטער דער
 שי?אגא רי םון טשיםם האםוגיםטימע

 אםיציעלע אז נרינדען םיט ביוי יא?איען
?לייזעל. םשעב

 *תם נעהען נאאטסע נעוועזעגע די
 »ו אן זיי באםען און באיעבאםים רי *ן

 ארבײ־ ייניאז די טוועאמיקען זאלען זײ.
מז «ײ איז טעי מ  ארויש׳שי• דערטאר ו
ipp ,ארכ״טןנן ווערען וועלכע .לינשע׳ 

 חײםט ראם וױידײמם. סיענערע פאר
 *ו נענוםען זין־ הטטח זיי אז «עוט

סקעבןריי. אםמנע

 איגםערנעעאנעי, דער םיט *נריםענט
 סרא־ פוז אויםתיטען אבער זיר ײילען
 ניט אפיױ ווילעז זײ פת םילע און בעל,

*נענםעז. «po די םיט רײךען
 זײ ^אנעז װידער או־גייטער די צו

 *בער דױס. ללענעחנ פון הנחות םאר
 װי־ ניט זײ םון וױילען לייטע ױניאן רי

 עםליכע למ«טע די זיינעז אט םעז.
 באארר דזמאינם צום צונעסוםען טענ

 םי* און האנרסאנער פון ארבײםער די
 םיט זײנען אײנער וױ אלע און טעל,
אינםערנעמאנעל. חןר

 גוטע די עוין םיחלןן םיטנלידער די
 אגט־ אן <אאטטא. נייע די םון אונײט
ר װעלמר ארבײטמר, זאנםקר  נעומ־ מ

o ניט האט םענעדזשער זענער w n 
 מר רעאינסםײםעם איז רעאינםטיימען,

 «־<«י־ מײם נינפא, בר. דורך װארען
אוז אינטערנמאנינל. דער םון דעגם

 פירשמימןס סױיו m נושממד —
ר ע מו ע מ ע ל מז מ ר ז נן ז נ ז

)1 »••■ 11• #1ו«י
ער  ט׳מרטאן חנר אויר און האנטאן ח̂׳

תו ־?אטיט«,“דרײװ״ דער ןםו רו  *i«p נ
p יאז«ן זיו װעלען »ן,י im p סיהלען 

מן. *»י ihjpoip רי א*ן  ױניאן די ײן
 אומ־אטענדען איע אונםער סוזען װעט י

 «*יאנס־אר•1אדנ«ני דער םיט אננעחן
 אינןר׳ן חומטממן םוז זי וױיל נייט,
m גיט־ױניאן די ?א■ vדער נדי )ו 

« זאל אינער •pc«pv .אױ די וזערןן 
 אויוי װערען אוגםעתעגוסען טוז נייט
 זאי op t« ,3KPPDB0 נרויסען אזא

 דע־ די װערען אונץשאפט איננאנ^ן
 גע• אי*ט ניז איז װאס מאראליזאציע,

 נענונ אן אי«ט שע»ט ױניאן וי װען.
 »ין סיט »וון?«וסאכ«ן נײםט און כח

טװערינלייםען.
 ;עחט ױניאן דער םון ?עכען דאם

 די פאממן. אלטע די אין ארײן *ורי?
 טיכטיג« און אניטא*יע אוטערםידליכע

 חא״ איאט ניז ארנאניזאןויאנם־ארנייט
 דעם אר6 װעג א אױםנעפיאסטערט נען

 און לעכען. נארמאלען » *ו *וריש?עחר
̂ר  אויס, ײייזט עם װי געחט, װענ ד

 זיו האט קגוייל דער גלאטינ״ נאנץ
 זיך װעט און i»pp״p *ו אננעחוינען

 דערנרײנען װעט ער ניז אפשטערען ניט
ציל. ז״ן

 טעמנערם די פון כאנייםטערונג די
 WP ארגאניזאוויאנם־ארג״ט רער פאד

 ײאס פ»?ט, דעם םיט װערען נעשילדערט
 זעיגסט, ■זיך םץלס«ן ארנייטער םילע

 םאר סוטען נאד״טענדע םיט פרײװילינ,
 מעםנערם 160 ארנאניז»«יאנם־*רבײט.

 ••יל דעם אויוי האבען 36 יאהאל םון
 א'ײ זייער פון נעליחען ױניאן דער םון

 דער פאר ראלאר 26 «וו פא?עט נענעם
 װערט ניישפיר זייער ארנאניואצאן.

נאכנעסאינט. א־צט
*i װאר די האיט ױגיאן די p  » M• 

 אםאםיאײ״ »םערי?ען דער טיט פערענץ
 לאגםערענץ דער םיז pmx דער ׳שאן.

 םאר־ «וו נאלענטטים די מגכען או א־ז
 װאס תיתצים, אח רייי די עכעהז,

 םא־ ■אר א מיט אגנענעבען האבען זיי
 און יזםאלעז זייגען זיי אז צוריק, נאטען

וױר־ » אויםןװאיבען נענונ שטאר? נ־ט

 זייע־ע, נמרנערס גןוױסע אויף קומ
עו װ«לנע  אױס• טריהס ®אל׳עידענע ס«

 ׳וניין״לאגד״עאגס, סון זיד *ודדעייען
 tit* ײערען. אננןנוטען ;יט מעחר װעלען

 גענונ » «ו געסוכמן איז ױני«ו| די אוינ
 אין ווארפען *ו אושסאנד נאימאיען

o אריין «ניס n דער *ו ?אנטראלט 
 פארלע״ סאר אסאסיא״שאן דזשאנערס

o ׳י׳נז n ,אנריטעגט vp\ אױך ראס ױ 
 אסאסיאיישאז, jppnn* רn *ו ס«|

 נמהר אדויס«יינען ניט װעיען זײ אױנ
 און אי«ט, ניז ויי סאראנטװארטייכק״ט,

in^'Pi'KOH װעינע נאסעס, נעװיסע 
• מיט זיר שיײען «ו זוכען (1PD1P, אום 

ון״לאנדי״ פון ויך אויס«ודרעחען ימ̂י
.DJfP

 11זאד דארםען װעט אסאסיאיישאן די
 אױנ ט*ן. ראס ivp זי «י װארט דאס

 אימ־ אי«ט ױניאן די איז ניט, עס הען זי
 די «ו שםעיונג א נעחמען «ו שטאנד

איז עס װער ויי, ליינען און נאלענאםים
.?vpi«or

 איהר אויןי האט נאארד דזשאינט די
 פראנע די אויפנעגומעז זיזװננ יעיטער

 *ידישע רי עחלױנעניש די נעכען װעגען
 <אר די אין *רנייטעז • *ו ארנײטער

 יםים־טונים, עpאידי די *ײישען שנתים
 «רי• די ױניאן. w 1פי אוםמשטערט

 in^npi נענענען אלעטאל איז יױלעניע
 אייט די ײען נאארד, דזשאינס דער :ון
 אױך אי*ט איז ov און נעשסען, איז

 פרױוירע־ זעינע די inBiip: נאשיאסען
געכען. «ו ;יע

j’i i n ”i װענעז i n צו ערלױנעניש 
 יטיס״םונים, די אולינ שכת *רנ״טען

 .opvB m געײארען ארויסנענראנם איז
«t די האנען ײאכעז ואר ?ע*טע די 

o א»נעחיט ױניאן־שעפער n ױניאךנע״ 
 די שנת. אוס ארבייטען *ו ניט כאט

 איז נענאננעז זיינען װעינע קאם־טעס,
pii>?p־op’ioon די נטזוכעז *ו ipopp, 
 סײ וי נאנענענט ניט אנסאלוט האבען

c נעטראפען האנען זײ װאס טוא*יע, n 
?ir o n ,ארויםנע* זײנען זיי ווען שנת 

t נאזובען נאמעז t  ,opnpo’i  o n די 
̂ייען, ױניאז־ליים  חס־ זאגם, נמז װי ז

זײז. שבת טחיל 0נ וחיילה,

 פארװאנדעלט קרעסעל קאסוניםטישער
אייחשענס סקענ אפיציעלער אץאן

» #סאג * אוועש געחט עס װאס
 גערױ אזוי די אלץ צײגען םעהר, װאך
געװעזע• די חכדח, שאםוניסטישע םענע

:rni'ty: v ארויס ױגיאן, רער אין 
 יוגיאד זײער זיינען. זײ ווער הלארער

 ביז טאגז צו טאג םון שטײגם ברעכערײ
 םדרגח א דערגרײכט שױן האבען חײ
 װאס ^yonp סשעב אשיציעלען אן םון

 םח םובים םעשיס די אריבער שטײגט
 װעלען סיד אײדזשענסי. סקעב סולשעס

 סשע״ זײער פון םאקטעז די איבערגעבעז
 איבעמענוג זײז וועט דאס און בעריי,

i אז באוױיזען צו n גע־ נעוועזענער 
 םאר• זיך האט יוניאן דער אין זינדער

 סקעב אײנפאכעז אך אין װאנדעלט
אפיס•

 13 םון ״שאפ דתס שאדעטז אין
 ארײד זײ האבען סטריט, טע27 װעסט
o .םוךם קאםיטע זיישאז m •ט ר א ^ 
o אונטער איז װאס מענט, n אויםזיכט 

 צו געזוכט מאשקאוױטץ, רnברו םון
 גע־ אזױ די שא•. דעם ױניאניזירעז

 געראטען חאבען קאםוניסטעז רופענע
 חןד טיט םעםיען ניט זאל ער באס דעם

 געבען איהם וועתן זײ אז און ייגיאן,
 די םון פיעצמר די אנצופילען סקעבס

 שאי. םון׳ם ארבײטער סטריישענדע
o איז באםיחונגען זײערע טראץ n ■שא 

 ארביײ די און ױניאניזירען צו געיונגען
 יר אונטער איצט דארט ארבײטעז טעד
באדיגגוננעז. ניאז

 45 ברא^־ס, גױםאן םון שאפ אין
 אתיס״ זײ חאבעז סטרים, םע27 װעסט

 ססעבס טיט םעט גאנצען א געשיקט
 סטרײקענדע די פון «לאץ דעם אױוי

 ספױוקונון די צװישען ארבײטעד.
 סיםיא״ זאגאד זיך נעםינען ארבײטער

 זײנען זײ שאםוניסםען. די םון טײזער
מ, ױניאז אבער ײ  חדעער זײ זײנען ל

 די םים צוזאםמן םםוײיק איז ארוגטער
o יעצט פיקעטעז און רעדזשיסטרירםע n 

 אר־ סםרייקענת איע םיט ניײר שאם
 ריײ סשאבס סאםוגיססץפע די בײםער.

 וחנימנ זײעחנ, סיםסאטײזער די צו יעז
 צוגלײה ארבײםאר איע םים סטרײקען

 אר־ שאפ אין ארויםנעחן זאיען זײ אז
 וײ אבער םעםלגמנגם, א אחן כײטעז

 צר וױיזען און לײט מניאן װי האנדיען
פארמלאנ. סקעבישען זײער ריש

ץ פון שאפ סיאוק איז׳ם ^  און «
 איז סםרים, םע26 װעסם 130 פאיעץ,

 אישיגסקי, און אלין סיו שא■ דעם איז
 די אױך חאבען סטרים, מע20 װעסט ת

 אין אויך םקעבגג נעשישט קאם-גיסטען
 נים םםרײתעז שעסער דערםאגטע יי

 וױ. גוט אזוי אדנײםער רעדזשיסטדירםע
. . 41רעדזשיסמריד©

o n  nnt זיי װאס D0PP0 ipp’P 
ipp’p די אין  ,ip m p רוים אויד זײ* 

i וי אתס נאסען די אין נעננס w p, 
 דארוי poipbp ארגאניזײשא) די װאו

 פארפירען ,p«ipo איז ארוגטערנעםעז
 םעלע־ און ,opo'otp די סים נעשיןנען

jn ’ftc װ» i n .ליזױי•• tt• ארביים 
 ניט אײתשענםי oppito '1אםילו- האט

נעםאן.

 • פון פאפט » 1םי האכען אט און «
 •םיטע, p » אויף אנפ»ל ברוטאלען
o 31 דינסםאנ, nװי אויגוסט, םעז « 

jnjnir nj*o באםא־ זײנען גױכען אוז 
 בלקל־ און entopo םיט ?אטיםע » יעז

opppti אויןי potf טע26 און עווענױ 
 P,,! ניט |pff>pw האבען זיי יט.1םט

ת ת  ל״ט. ױניאז jnvop• אםת׳ע װי «
 סון םעםנער •קםױוער א( זאבאשינער,

 י1 םיט בײט1נע* האט וואם ,2 לאחאל
i אין לינימ n אוט־אורטאון jfoiPtP אין 

 זײ האבען ,p״ioo תשענעושל 1<ע*ס«
 ה•־ און איחם אױא נעלןזער די «וכען1*ונ
אויג. דאט צושניטען איהם בען

I m הארלעם i 
קאםערס «זו

 יארק נױ עווענױ, טע2 — 2118
 8־2־1 ־8800 לןדו״ ימלעואן

 י. ג עוו^ םע3 — 431 :כרענסרס
ivwxDpn 8066 1אעלזנ*א

בײםער|1» פארי׳ן גאנפ 1נײםע1א די
m בענקינג »לע

A ' /S t
p קראדיפ־סריוו, ײחנרס״ סןגי m rn

 סײי־ יאבל*ק» נאיארי אייס־קירפצן,
װאלטם דעיאזי■

דאר p אגגדילאםען

ס י ס נ מ ס ס א ײ ס ן ס ס נ מ
om ברוקיץ. עװענמ, •סיאנםױק

v  i «  :oppoaro״n■ ,.«» .נױאייו 
jw niMi> .י•• •. iv ttM t n l

 גױנחןן וױלעז שיקאגא איז קאסוניסטעז
יזדאן םקעב אפאזיציאנס אפיציעלע

S״8• J® ״ " ״ :  *ו כאיען און 1איה צ־ביוט-ג;ץ סײדעי, אךכײםער יין ®
 אץ מוםעל ארײנצוברענגען זוכען — געיט. טיט •אקעמבדק איחר

y ^ 1 סטרײקס. ®עיק דליר ױני*ן דער אץ טונג .

i n צו קאטוניסטען די םון ■יאן 
 אין ױניאן סקעכ אפיציערע אז גמנדעז

 דודכנע• יואיאסאל זײ בײ איו ק1יא נױ
ע פאיעז. ר ז  םיט ייעגע! שװאדצע ױי

 ארומגעט!אגען חאכען.זיר וועלכע-זײ
o סאר n 1סקװע ממדיסאן ^ אר  םי־ ג
 זעיבסט זײ םון געטוזט חאבען טיגג

 הא־ זײ וױ םnנאכ וחנהנן, אױםגעגעבעז
w אזא געחאט נען ^ p n r ,טאקע מפלח 

o אויזי n סקווער יסאז1מע איז מיםינג 
v:האבעז זײ װאו גאדדען, i v i i n v הא- צו 

 נרא־ זײער םאריײגעז און ערםאלג בען
קלימאציע.
 יארק נױ אין דורכגעפאלען י:1חאבענ

תז י חנ  אין מזל inyooj^o זײער וײ י
̂ק פוסטע ארױס יאזען זײ שיקאגא-  םע

 האט כיאשין״ ״זיגטאנ׳ס אז געשלײען,
 באלעבאטים רי טיט אחת v געמאכט

 םון בלױט דאס צוגעטען װילען און
םאמיליען״. אידישע 1ליגע1״צענ

i n ליגען. א גאנצען אין איו ײ1געש 
 גע• די ארױס עשסםרא לאזען זײ 1אבע

o םיט עס טוען זײ ש!ײען. n כדי צוועס 
 זיך זײ װעט זיך, די אכטען1ט םאמע!,

 א ע*עס גמנדעז צו אײנגעכען אר1
אפאזיציאגס . סעשכ אםיציעלע שםיפעלע

 הא״ אםוױעיגסטעגס זײ זאיען ױניאז,
 רעכטצוםערטיגען תירוץ פארטיגען א כען

סעטאדען. ז״ערע
 גע- שוין זיר זײ האמנז זאך אײז צו
 צו איז דאס און שישאנא. איז נדכיעז

 באםא־ זײ טעטאדען. געננסטערס זײערע
 ״כא• זײ. שלאנעז און טעמבערס די לע[

 םילי םיס באפאי*עז זײנעז װײרים״
 קיי איץ ארבײט װאס <n״o א #שגעל

 צוכױטינט האבען זיי שאפ. בראדערס
 בײ צוגעכאפם האבעז איז פנים איהר
 ס׳איז דאי׳אר. 30 םיט פאקעםכוש א איהר

 םאר פאסט ײאס ארבײט אן וױרסליו
״כאװײרים״.

 אויך האט חברה קאםוניסטישע די
 אכער סטרייקס, פעיק םאכעז פרובירט

 האמןן רפארn דורכגעסאלען. זײנען זײ
 גרינ־ צו ®יאן זײער אז םורא, צ£אקע זײ

 קײן זײן ניט װעט ױניאז סקעב א דען
 ״זיך דערוױסען טיר װי און ערםאלג.

 זײמר םון שװײג א טאקע זײ םאכען
 האםע־ אלע אויף גיבען און פלאן גאנצען
 ױניאן. סקעב געפלאנטע זײער אויוי נונגען

 באנ• זײנען זײ אז צו אלײן גיבען ?ײ
םארלארען. און שראט

ר ע ם ע ר ן פ ו ם פ ק ו א ל ק
 דאט דעפארטמענט■ םײער דער אז כאםעם אײערע אן ואגם

 װערען נים טאר וױיער-כרעטלאר קײן ד#ם געזעץ, א נעמאכט
 מוז עס שטאםען, ענענדע1כ אנדערע 1»דע האלץ אויף *וגעשלאגען

פײער*§תף. חרכאויס זיין
 װעלװעם «םען1• *ו װי־עי־ברעטלקר אונזערע אזיפנעפי?סם האבעז 1סי

ש9 o גאר יכטינ1 כעלױוייע און ל$\ n םיז אאננ1םא o n טבשנט.1א81ח 1םית 
 אױןי *ונעשאאנען זיינען וועאכע םסײאם, אאםע רי ikp אין האט 1איח אוינ

v חאאץ, ivp\ אייד םאר עס 1םי ipdp'o נאר o n וועם 1איה און נעזעץ נייעם 
ס.1אינס*קסטא ?״נע םון טו־אבעא ?יין האבעז ניס

ליינאײדעמיסטענס. דעם *יז יזלס גייע די נאד סאיםערס »זיו «#י?ויועז ם«ך
מארקעם. אין םאשינם פיגקינג בעסםע די אויר ח^בעז םיר

קאמפאני פרעםבארד וועלװעט »ון פלאש אמעױקען• די
 6661 און 6650 אשלאנד טעלעפאז יארק, נױ עווענױ, פינפטע 321

• זזםענדעם. ריכ«יג צרדערס קפוגנזדי ׳ •

פ פ י t סו o פ ם טי ע ז ד פ י נ ו S י B D W?
in w )  to אלע צו זיר in '^^ 'o 1םי i n ותאניזי!־^ 

כע שיד קויםען צו שאסט1גײסע1א םער  on האבעז וו̂ע
o אויוי ױניאז אונזע! םון שטעםפעל n אינוױינע־ 4זוי 

uroo > i* זו n בעטען סיר שיך. םון ציינינג דעם אויזי 
'•T סויםעז צו דם in ,,o , y v אם זעוזט 1איח on 

n״o םים שםעםפעא ױניאן v אוינעז. אײגעגע

ױניאז װארקערם שוה אח בוט
̂װ *עדערײ׳פפן פםעריקיז חני םי• *•ילי*יי*צד ו
םאסס. באסםאן, ׳םטרימ 1סאטע 248

בעין ל לס1טשא לאװלי קאאיםי
ל נענצראל״פ^זיחמש םעקר^מפר-םרע̂ז גענע̂ר

WORKERS'

לער־ענם
װעכענטליך דאלאר 200 בת 50 פון פערדינען הענם איחר

בעריחםםער דער אין קורם • נעחםט

ל ע ש ם י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ו ק ס
fig ,און םיסעס סרוחנן, «ג״ס pםענם^1גא סאר לײריס און סיײחמ־ מחנר
n יי^ייי ym *rm ״? םימז יי זימיי דעזײנײי®!•S, יײ aw m iti סי̂ס jomrvi ײי־ י ■ח ו»רספנסס ■»ר •»ד

יאחו*. 60 אימנוי נאגימדאט
ערײימ sun 9ספו די

jn m  w*t ס r ,בצםטע סיםםעמז tvogoMtti.
■ vm •W גפײיײ » פײגם ספוי דעזײגיע דער till n o f עס. נזסע וזײד̂ז
• ip*ra m ipfpo iw  rt'oyer• IM. פס 1אי

אויטזװאעתש. זיך אײכם mpi איז
em DMorf rwiim■ ייײ”■ «ײ<י ««' ײיייי יי״ימי* 

dim ,w w ד ן ו ס *י י » ו ז מ im• . _• ו m e n e nruwwa ויסתרגיו •ירץ■ »t זיחל וײנעז r>*no9P irm  noon nױ*«ן ימ ייייי״״יי״י D*rm ייטיינ• יממײ פמיידצ! »וז
Dfrntw

ו1|  wo* אונחװ־ אין ttP״itM|DPi ״
T>wnm wm רײו •פו• r«wnMM*M•

. ל ע ש מ י נ פ ג י ג י י ז ע i ד p pל ח
̂רק. נױ סםוי̂ג סע37 *ועסט 16 ̂ן י X070 װיסקאגוי) טעלעם
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עד מי חן מ  שײנעם t גיפ מװעבוגג ארנײפעו וי
ױ׳ אנסדהענוננס ױיזכערג כרוחןר is ״דנע

.
 אינטערנעשאנאל דער ס־ן ױניאנט, לײנאר סעגטראי »ילאדעל»יע פון רעדנער
 נמןנע־ נאליבטען ®ונ׳ם ארבײט די לויכען ■רעםע מרבייטער דער טרן און

 פון אױסדרוק אן אלס ביוטען שיקען שעיער — .50 לאקאל פון דזשער
־ אנערקענונג.

 סעוטענד טען1ד epi שבת, יעצטען
 po *רנייט׳ור״כטװענונג די ה*ט נער,

 אינטער־ די *רייננערעכענט םייאדערפיע,
goerpi? יו־ װאירהערס גארניענט ריידיס 

 סאר• ױן ארנ*ניזא«ימם אויד און ;י*(
 1צ םריינײידגעטטירטע פון ׳ןוטעהער

 ,טעסטיטא• * אויף יוניאנס, טרנײטע־
 געװארען געכןכען איז ogu דינער, ניער״
 ר״זנערג, עייעט וױים־ירעזירןנם לכבוד

 אנערקע־ און *כטוגנ זייער אויםנעדריסט
o צו נוננ n פון װעטעראן״מענעדז׳טער 

 ״|p ניט טאסע איז ײעיכער ,50 (אקאי
רײזנערנ. עויעס װי אנדעדע־

 מע״ איס תזיננירט חאם ר״ונערנ
i םון נעדזעער n װײסט״ סיראדעלפיער 

 האם ער װעיבער ױניאן, דרעססאכער איז
 דער דורן־ צייט. יאחר זינען נעדינט טריי
 נע־ פירא^פיע אין זיך ip האט צייט

 זאך, הױפט די און ;פרײגד פיל ׳טאםען
 אכטוג; איז ג?שאפען, זיך האט ער װאס

 ארבייטעד־באװע־ די און רעםפעקט. און
 אויםגע״ ייבע און אכטונג די האט גוננ

 עקסטרא איז װאס דינער, א אויף דרילט
נעװארען. אראנןישירט רייזנערנ׳ן לכבוד

 אנוועזענד זיינען igtipa 250 אדום
 זיי־ 200 ארום דינער. dpi אויןי נעװעז

 װייםט־ די םון םאוםרעטער נעװען נען
 פ־טױידע,־ אקט־װע ,ip»pr־DPii און
 ברודער האבען װעלכע ױניאן, רn םון

 *רבייט דעד יאין נעהאלפען רײזנעמ׳ן
־* יאקאל. םונ׳ס

 מיט באפוצט נעװען זיינען סיש?ן די
 סאלירען, אלערלײ םון בלוםעז נוהעטען

 די .ipapr םאר׳פיחמע פון צוגע׳פיקם
 דינער־םאר־ רער םון אםטןוספערע גאג*ע

 און נײםםרײו אזױ נעװען איז זאםלוננ
 *ײט לאננער א םאר ותט עס *ז שעהן,

 אגװעזענדע. די פון זכרון אין בלייבען
 חנר׳שאפט אםת׳מ אן נעהער׳פט ם׳האט

 װיים־ איכער באדויערען עמםטער אן און
 אב־ אװעתפארען, רייזבערנ׳ם ■רעזירענט

 נעװאוםט, האבען סאוזאםעלטע די ןןאהל
 ער־ PPH8 ניט נעהט רײזבערנ ברודער אז

 נעהט ער נצר ניקופות, װייםע די אין נעץ
 םון םעלד אנדער אן אין אינער ביויז

אינםערנעש^נאל. דער אין אקטיװיטעם
 אנער־ אויפ׳ן עהרעךנעםט די *וױ׳שען

 :נ׳וםונעז אויך זיך האבען טענוננ־דינער
 םון •םארשטעהער וײטשי, ה. דזשאזעױ

 «■ דער םון ))ואםײלוננ פילארעלפיער דער
 םילאדעלםיער פון באחו פרענל ל., אװ פ.

 בראניגםלי ד. ױניאן, לייבאר םענטראל
 בויר־ ב. םרײדם, הינרו ױנייםעד די םון

 ״םאר־ אידישעז רJrלפ'nילאD פוז גער,
o םוז י1ליא דר. ווערטס״, n םיל^לםיער 

 -no-i*onp»D און אינסטיםוט, לײבאר
 אינםערנעשאנאל דער פון באראף, זשורער
ױניאן. װאירקערס נארפעגם לײרים

גע* אויך איז םארזאםעלם די צוױשען
 םון וזײם־פרעז^נט םיליפס, דזשאן װען
 םעדעדײשאן םטײט ■ענםילװײניער דער
 דער םון הריםםינסהי עדיט ל״באר, אװ

 פרעגא־ ב. םר. לינ, טרײד־ױניאן םרויען
 אװער־ ל. םר. ,םארװערטס״, םונ׳ם וױטץ
 םלא־ םים לייבאר־אינםטיטוט, פון באך

 ארנײטער־ ק־נדערס די םון עדעםם רענס
 און גרינבערנ װײס־פרעזיחןנט און בױרא

 עסזעקו־ דז-שענעראל דער פון האלפערין
אינםערנעשאנאל. רn םח באארד טיװ

^_____ װעלכע אויבענדערסאנםע, די וווץ א

 םיםיננען סעסשאו לעצםע
זןרממ נדױסער - 9 מהאל פון

 אפגעהאלטען זיינען םאגסאט לעצטען
 ,9 לאקאל םון םיםיננען טעקשאן נעװארען

 םעקשאנם שאר׳ןױדענע אין (פעישערם)
 זיײ םיטיננען די יארס. גױ נרײטער םון
 האל, בעטהאוועז אין פארנעקוםען נען

 שולע ריננ ארבײטער די אין טאו;, דאון
 איז קלוב ריננ ארבײםער אין רארלעם, איז
 איז לייםעאום לייבאר אין און בראנקם די

 נ^ותז זײנען םיטיננען אלצ בראנזוױל.
 חיג־ יעדער אין זײנען און נאזונט, »ם

ערםאמ. »ן נעווען זיכם
 *ױםנעהערמ איז םיםיגנןן אלע אויןי
 טעטינסײט די ווענען בארינם » געווארען

 ארנא־ איצםינען דעם פון איז לאטאל, םון
o נאר דרײװ. ניזצאיאנם n חא־ באריכט 

ן  װיכטינע די דיםהוםירם םיםנלידער די מ
 אלע אזן םראנצן, םרייד און מגיאן

 *רויםנעזאנט זיך האבען אנםיילנעמר
 םעטינהײם ױניאן פצרשטארסטער » פאו
 םעהר נאר םים ןריןלארם ^ארייט זיר און

 ארנאני־ אין ארײנצואװארםען ענםוזיאזם
 נערעדם אױך איז «ס דרײװ. זאציאנפ
 םון נויםוחננדיניזײס די ומנפן מײארעז

םיםיננע[ סעקשאן די איז צאלוכגפן. רינם
ם אין חינ־ 1דאיינ« ת

מ ױ ר ןוגממחױע. ג

 ״טעסטיםא- דעם אױוי געיעדט ה^בען
 געװארען געגעבען איז װאס גיער״״דיגער,

 גערעדט אויך חאבעז רײזנערלן, רכבוד
 דער סון ברענטיט יעדען פון םאױןוטעחער

 mj'M רער מון ארגאגיזאציע םיגאדעי!פיעד
 ■דעדגאגט, סא^ :געטריר טערנעיצאגאי,

 סע־ ; ברענטמ •רעסערס םון ירעדדענט
 קא״ דעם םון ט״צערמאן וױניק, םױעי
 אײנבינדער, אראן ;ברענט״ש טערס

̂שערמאן  ׳האי?אן ס. ;50 גאקאי ®ון ט
 באארד דזיש. קיאוקכזאכער ®ון ט״שעדמאן

 גע־ האט קאייש עדיט פיראדעיפיע. םון
 ברענטיע איערײטארס דעם ®אר רעדט

 באטער־ ריהרענדע אייניגע נאך חאט און
 םון םיטגיידער די פון נא^ןן איז שנגען,
 וױיס־פרעזידענס ■דעזעכטירט ,50 לאחאד

 סינאר״ גאידענער א מיט רײזכערלן
באקס.

 פאר־ ניט אויך האבען געסט די צוױיצען
 איגטער־ גיאק, ערסי מיס זײן צו םעהרט

 צוזא־ האט װעיכע ארגאנײזעד, נעשאנאר
 אין רייזבער: ברודער כײט געארבײט כיען
 אין ארגאניזײ׳עאךקאמיײן יעצטען דעם

 דרעס־טרײד. און וױיסט״ פייארעיםיער
 םרס. געקומ^ן אויך איז דינער צום

 ארגאנײזעיין, נעגעד םרױען די טאםפסאן,
 דער אין אקטיװ געװען אויך איז װעיכע

ארגאניזײיצןאךקאפפײן. פון צײט
 געטיבטי-די זעהר האבען רעדגער די

 און רײזבעמ. װײס־פי־עז. פון ארבײט
ד די םון געריהרט ?ײענדיג רײזבערג,  ח

 צו דאגה א פיט געעגטפערט האט ׳דעס
 ארויסגע־ האבען װע<כע אנװעזענדע, אהע

 און אכםונג םי< אזוי איהם צו וזיוען
 ער האם אנדערעס צװישען אנערקענונג.

:געזאנט
 אין האכ איך אז ׳אמת ס׳איז ״כאט^

 אינ־ דער צו דינסט פײן םון צײט דער
 בעסטע דאס אװעקגעגעבען טערגעשאנאר

ר׳/ מייז םוז  אבער איך באםראכט ״אי
 האב איך ®ריװילעגיע. א םאר איעס דאס
 מענ^ז, גילײן^יכסטער דער געפיהיוט זיר
 יעניגע, די דיגען געקאגט האב איר װען

 אינטערנעיפא־ דער צו נגעןKבא^ װעיכע
ױניאן. װאירקערס גארטענט <ײדיס נא<

 ארבײטער״ דער דינען דאס איז טיר צו
 אינטערנע׳פאנאי: די ספעציעיו באװעגוגג,

 א געװען פייאדעיםיע, םון מיטג<ידער
y» v ערםאד»רונג. םון אוצר אץ <עבעז, םון 
 און^םיטגעקעמםט מיטגעיעבט האב איך
 קעםםער, גרופע אויסגעצײכענטער א םיט
 דחגסםא־ פייאחגיםיער די דאס מײן איו

 ^טענ־ װע* איך אז זיכער, בין איך כער♦
 װע?כע יאהרען, שעהנע די געדעגקעז דיג
 פייאדעיםיע. V* אװעקגעגעבען האב איך
 בעס״ און מענסטע די געװען זײנען דאס

יעבעןד מײן םון יאהחנן טע

חשעכעראל צום באריכם ס דגסאנ עז.
באאח־ עקזעקוםיװ 1

)1 ויי■ «ון («לוס
 ארבײ״ די םון באיעעםטיגוג; די זירען
 םאר״ זײערע םארדכערען צו און טצר

ײ אז #»זױ דינסטען  מא־ קאנען זארען ו
 פ<ענער ן יעבען א^טענדיגען »ן כען
 אין אמאדדרטע גיט די אמאנידרען צו

 אמאניוי• צו אזױ וױ ווינדוסטריע, דצר
 איז װערמנר דרעס״טיײד, דעם רעז

 דער אין גרעסטער דער טאנ צו חײנט
 זײנען עס װעיכען אין און אינדוסטריע,
 אר־ טױזענםעד צעהנמיגער בא^צפטעט

 די אט יאגד. גאנצען איבער׳ן בײטער
 גרעסע־ דעם צוריהכרעננען :םראנעז דרײ
 אינדוסטריע, דער אין ישאו טי» רען

 נױ אין דרעס־טױײד ׳ דעם ארגאגיוירען
 צו און צענטערס אנדערע אין און יארק

 טדײדס, קרענעדע ארע די ארגאגיזירען
 טיצירדרעגס־דרעסעס, װײט״גודס, די װי

 זיײ ״װ. אז. א. רײגקאוט עפבראידערי,
 פיט ׳םיא;ען הױוט־וױכטיגע די * נען

 פאײ־ זיך װעט ב. ע. דזיש. דער װעיכע
פיטינג. םאיצטיגען דע י1אוי נעהפען
זיג־ ברודער םון רעפארט דעם אין

 -צוזא פרענער, איע די אט װערען םאן
 װאס אגטוױקטגג, גאנצער דער םיט פעז

 דורכ־, יעצטענס האט אינדוסטריע די
 חסרונות, און פערות איהרע געפאכט,

 אז אנא^יזירט, אזױ און צוגינידערט אזױ
 א דערפון זיך ̂עאפט צוהערער דער ,

 קוטען דעפא^ט און ;בירד םוי^טענדיג
I און פארבעסערוגעז. פאר םאױטיאגען 
I װאס פראן, קאנסטרוקטיװעז דעם פיט 

 צום געבראכט האט זיגסאן פו־עזידענט
 א צו קופען זײן טנריננ װע באארד,

 ריכטיגען אוים׳ן ארויםגעהן און ׳טיוס
 אױסצואר״ פרענער .די אזױ װי ׳װעג

בײטען.
 האבען עס װעפען ױגיאן, די יא,

 אינעריזײ די פײ רעבען דאס אםגעזאגט
 ׳^•וגאים אױסערייכע די סײ און כע

 ױניאז די אט אסענע, און ם»ד?זטעיטע
 זי תחײת־הפתים, אױף איצט עטעהט

 אײנציגע• יערער כחות. איהרע צו לופט
 אײגציגער יזגרער בחוש; דאס םיהיט

 געפט פוטי;, װערט ױניאן די אז םיהינט,
 איהרע ערפייען צו ארבײט דער צו זיך

 זיײ ײערכע צייען, איהרע ^טרעבוננען,
 םיטדי־ די פאד אויסקעפםען צו נען

 א;* פעהד און פעגישדיכען מעהד א דער
ילעבען. ׳שטענדיגען

דזשעגע־ פון פיטיננ איצםיגעד דער
 דאס באװײזט ב#*רד ערןזעקוםיװ ראל
 דעריבער דארף פען *נופנים. איע אויןז

 םון געפיהל יעדען מיט אװעקמאכען•
 םוטלאזיגהײט, און םארצװײםיונ; יאוש,

 םיטניויד װעיכער אירגענד װעיכע םיט
 ווע<עז, פיר געפענטעט. נאך זיר געםינט

 געזאגט, װאך לעצטע האבען םיר װי
 איבערגעבען ״גערעכטעהײט״ דער אין

 רעפאיט פולען א טיטגלידעי־ די םאר
װעט, רעפא־ט דעד און םיטיגג, דעם םון

 ױך דופעו שעפער דדעם און המוה איז ארנײסער
כײטדאנעו נעלט און ומלונסירען םיס פױיװיליג 9$

is מםפײן #רנאניזאציאנם דעם
* . _____________

ײטער רי •פון ארב שאן פױרל הענ ם שװערען ש»פ קארפארײ ײ ײה ר  דער צו מ
םירען און ױױאן ט ביזנעס פרעזענ שענ ײדז ײדער א ט שנ פען. גאלדענע א םי

 בא• זיך בײ האבען אדבײטעױ די אז
 ױניאן א אױפצובױען װיו־ער ׳פילאסען

 אין דאס םאקט, דעם פון זעהן צו איז
 אויף זײ האבען וואך םארגאנגענער דער

 םרײװיליג אגנעחויבען סיטיגגען שאפ די
 אוגאניזאציאנס דעם םאר בײצו^טײערען

% קאםפײן.
 איבער אונז גיט פאזער סעקרעטאר

 די אין האבען װאס שעפער םיז ליםט א
 םרײװיליגע געםאכט םענ פאר לעצטע

 ארגאגיזאציאנס־ דעם צו געלט־בײטרעגע
 םאיגט: װי זײנען שעפער די סאטפײן.

 קאסט לײאן ;$285.52 קליםשטײן, ט.
 האסט. סאדאװסקי ;$47.37 קאפפאני,

 םײגענבוים, און מאלאםוד ; $74.50
 פאב• ;$128.00 פרעדריסס, .ה. ; $90.96

 םײנ- ם. ;$37.00קאםפאני> דרעס ליק
 קאםפ. קאסטום לײאז ;$73.00 גאלד,
$6.60.
 בײ־ פרײװיליגע די םון באוועגוגנ די

 סעקרע־ וױ אנגעהוימנן; זיר האט טחןגען
 סיאנ״ אימנר, אונז גיט מאזער טאר
 םאר• צו אז עחצזט זיר הויבט און טאז

 פעריאחנן די אן קוםען עס שפרײטען.
 גתיטצ זעחר א און אױ&לעבונג פון

 אננעזא־ זיר חאט ענערגיע םרישע םאם
 די און םיטגלידער םאסען די בײ םציט
אײגגעםונדעװעט. דורכדעם װערט װניאז

 ביײ םריױױלעע די מים צוזאםען
 שעפער די אויך שיקעז שםײערימעז

 ארנאניזא־ דער צו װאיונטירען ארויס
 מענייד, םאכט דאם און קאכדכת ציאנס

 זײן זאל דרײװ ארגאניזאציאנס דער אז
ערפאלגרײך. םעהר
*ז אינצמעמגחײט פון בײשפיל א

 פען קען באאפטע, די און ױגיאן דער
 א'ז װאפ רעזאיזוציע א פון זעהן אויך

 א־• שאפ די בײ געײארען אנגענופען
 יזאאפערײיטאז פוירל הענרי פון בײטער

 אד- יארק. נױ עװענױ, אכטע 519 םון
 געשװארען שאפ״האבען דעם פון בײטער

 פרעזענטירט און ױניאן דער צו טרײהײט
 דיםטריקט דעם פערלםוםער, ברודער

 איגדעפענדעגט דעם פון םענעדזשער
 םאוטען גאלדעער א מיט דעםארטםענט

 מיטיני. שאפ פוג׳ם רעזאילוציע די םען.
:םאינט זוי זיך <עזט

 דאם געטאז האט ױניאן די װי ״אזוי
 אונזער אין אײנצופיהרען צוריק בעסטע

 װעלכע דורך קאנדישאנס ױניאן שאפ
בענעםיטירען. שאפ פון ארבײםער אלע

 םענע־ דיסםריקט דער װי אזוי און
 ברױ און פערלםוםער ם. ברודער דזשער,

 אײ־ ביזנעס סנײדער, דזשײקאב דער
 איבעתעגע״ אפת׳ע װי האבען דזשענט,

 איע אגגעװענדעט םיהרער װניאן בענע
 ענט־ 2 ריאינסטײםעץ צו מעגליכקײטען

שאפ. אונזער םון ארבײםער זאגטע
 און פערלםוטער ברודער װי אזױ און
 אז בעסט זײער סוען שנײחנר בתדער

iv איז r קאנדישאנם ױניאז די זאלען 
ווערען, אפנעהיט

 אויסצױ באשלאסען, דאריבעה עס זײ
 די צו איםוגג םיפסטע אונזער דריפען

 פלאוס, באארד דזשאינט n םון באאםטע
 יױ םאכעד ריפער און דרעס סקוירט, סומ,
 די צו ספעציעל און י. װ. נ. י. א. ניאז

שנײחנר. און ■ערלםוטער ברידער
 אגצר־ אונזער פון אויםדרוק אן אלס

vd טכשוע pm אצגומ  i n w i r w

 יעדען בײ םאסען אוגז, בײ װי פונהט
 אנםשלאסענ• און זיכערקײט מיטגריד

 בא״ ױניאן אינטערנצשאגאל די אז חײט,
 און שטאיץ איהר װיררע, איחר קופט
פאכט. איהר

 סערטיפײ ׳העלט ®ון פ^רקויח
 אלע אין אן זיך םאנגט קייטס

װאך דדינטיגע שעפער
)1 ז״* טון («לוס

p אלגעטײגע אן קריגען קענען װעט ט י י 
 אוגזעה אין אוגטערזוכונג געזונטהײטס

סענטער. הערטה
 ר״ א י א ד ןי נ י ם א םון ?ױםער דער

ן ע ג י ט ד י י ק י ם י ט ר ע  װעט ס
 עססטענשאן״ ״לײף » צו באיעכטיגט זײן

אוגטערזרכרגג.
 ארויסגעשיקט זײנען •װעיכע בריװ די-

 און טשערפאן שא« יעדען צו געװארען
 דזשארדזש דר. םון נאפען אין טשערלײדי

 װאנדער, העדי און דידעהטאר, פרײס, ם.
 או̂י זײ פאדערט מגנעדזשעי, ביזנעס

 איע אין פאקט דעם פאכען צו באקאנט
 זײ םון קענעז ארבײטער די אז *שעפער,

 דאס און סערטיפיקײטס דיזע באקופען
 מיט װענדעז גיײך זיך ?עגען קױפער די
 די קריגען און הריניהס אזגזערע אין זײ

 זײן װעיען זײ װעיכע צו אוגטערזוכונגעז
 נע״ װערען טיטערלײטע די באיענטיגט.

 די פון אפיסעס די אין קופען צו בעטען
 דזשאינמ אין אדער יאקאיעז, פאדשידענע

 סערטיפײ די הריגען און אפיס באארד
 אננעװענדעט װעלעך פיטיען ארע ?ײטס.
 טשער־ שאפ די ערפעגירכען צו װעיען
 װאס האפפײן דעם אין העיפען צו יײטע
 אװעקצױ װידעד אננעפיהרט איצט װערט

 סענטער הערטה ױגיאן אוגזער יטטערען
 זײנעז ^פיר פיס. אײגענע די אױןי

 ״דאס בריװ״ אין עיליערט װערט זיכער׳/
 צו פייכט םויע אײער טאן װעט איהר

 'שװעסטעד, און ברידער ?יאנהע אײערע
 פון הייף דער אין זיך :ויטיגען װערכע
סענטער״. העיטה ױניאן אונזע־

 טע״ צו פאדזוך קאמוניםטישער
 מיט ארבײטער די ראדידרען
 ם*«לט •מעמאדען, גענגסטער
שאנדע מיט דורך

)1 זייט פון («לזס
 שילעגער פראפעסיאנעלע שטארהע דיזע

 זאנט דאס פעיץ, אץ ״צדיקים״ זי;:ען
 שריט נעקסטער דעױ ״פרײהײט״ די *שױן
 די אין קיאפעז צו זײן פסתפא װעט

 װעד און םמות״ תציל צדהה״ פושקעס
 זעהן צו דערלעבען נאד קאן פען וױיפט,

 די אויױ הומען זאיען פאדטירער די אז
 אילם םאלק צום דעדעז און טריבונע,

 קאמױ רעד בײ האפוגיזם. פון נאפען
 זיך קאן אםעריקא אין חברה ניסטישער

 װעט געשיכםע די ביז נאד טרעםען. איץ
 רײט חברה די אבער iyspn פאסירען,

 צױ םאר וחשבון דין אפנעבען דאיפען
 קלאוק אוגשולדיגע םיז פניפער ׳שנײרען

דרעספאכעד. און

̂װזן ״דנקער״ א נאך  עקזעהוט
 3 ״לאהאל״ פון מעמבער

רעזיגנירט.
 םעמבער א װערען וױל איך *װי אזױ

 לאהאל ױניאן, פאכער טעפםעל דער םון
 איך דאס איר ערקלער .י, װ. ג. ל. א. ,3

 אונ״ םון םעםבער לאיאלער א זײן װעל
̂ס ױניאן, איגטערנעשאנעל זער  איף ד׳
 דער םון באשליסע אלע נאכקוםען װעל

ױגיאן. לאקאל םײן און איגטערנעשאנעל
 א נעװען אויך ביז איך װי אזוי און

 עקזעקוםױד לינקער דער םון פעםבער
 אויך איר װיל ,3 לאסאל םוז באארד

 דעג פון רעזיגניר איך דאם ערהרערען
 ער״ איך און באארד עהזעקוטיװ לינקער
̂גז זײ דאס קלער,  םאר געװען נימ זײנ

 אונזערע פון בעםטען און װאויל דעם
.3 לאסאל םון מעםבערס

גרוס, ברידערליכען פים
#אקם םאריס

װ. ג. ל. א. ,3 ל^אל מעפכער

 פאונםײן גאלדענע א םיט שנײדער ברודער
vb,\ ארבײט. גוטע זײן םאר

דאס :באשלאסען װײטער עס זײ
 צו טרײחײט אונזער פלעדזשען מיר

 פאי• בדר און אפיםערם און ױניאן אונזער
 וױדער דער אין העלםען צו זיר םליכטען

 ארגא״ אונזער םון ארנײט אויםבויאונגס
 םון אינטערעסען די דינט װאס ניזאציע
ױניאן. אוגזער

םשצרםומ• ש»« 2 לאק. גארד, ל.
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שאנעל דער ®מ באראטונג נענעראל  באפעסטײ פאר ■לענער דגמאךס ®רעז. אן נעמט אינטערנע
ױננוננען ארבײטס ױ גען  װעט גרעםערע־־שעפער פאר סאמפײן — אינדוםטױ. דער אץ בא

 בײ ענטחיאזם גרױס מיט אױפגענוטען אינטערנעשאנעל ®מ פיהרער — װערען. אנגעפיהרט
 אויסנע־ װעט ,1928 מאי, אין שטאדט, קאנװענשאן — נאסטאן. אץ מיטינגען ספעציעלע

פארטרעטערשאםט. פארציאנעלע פרא־ װעגען רעפערענחם דעם מיט צײט זעלבער דער צו מ״מגליחןר פון װעךען חליבען
nאיגטער־ דער פיז לעבענס־נערװ ר 

 טיט געארבײם װאך לעצטע האט נעשאנעל
o נײ איסוצט און םלײם נאזונדער n 

 תשענע־ דער «ן טיטינכ םינוי־םאניגען
באסטאן. אין צאארד עהזעסוטיװ ואל

 איז נאראטוננ נענעראל דיזער אויוי
 חמארד נלענצצנרער א נעװארען נאװיזען

 א 1או אױםאענוננ אויםטואוננען, םון
 ארבײט סאנםטמסםיװע םון כװצליע

רן דורך איצט זיו רייסט o ח n נאכצען 
n«« די ױגיאז• דער םון לעבעז r i סון 

 חנר אין נעהערשט חאט װאס הםלנ̂ד דור
 םאר־ במדער־סרי^ דעם דאנה א ױניצן

 װאלקענם. די צײישעז תיד ויי שוױנתט
n אין ניט שוין זיר דטn איצט n יוגיאן 

 ארנאניזירגר די םח נאר סאטגיסטען, םון
און •אליםים פון אינחסטריע, םון קײט

 טרייד, דרעס און קלאוק פאר׳ן ילענער
 פאר־ זאלעז וואס *אאיםים און ■אענער

 אר־ קאגצעגטרירטע סון mini וױרקליבט
 אתאני־ צו פון נאניזאציאנם־םעטיגס״ט,

tn't גאנצעז אימר׳ן אונאתאניזיממ די 
 » םון ■לענער סון און סענעדע; און לאנד

אתאניזאציאנם־דיםציילין. סאס מיטיגער
pc סעז ■לענער נעזאנםע װאם גאו די 

 הא־ ארב״טער ווען ריידען ױניאן א גאר
o 1בע n אר־ דער אין. נלויבען גויםינען 

o אט און נאגיזאציע. n נלוי־ נויטינעז 
 םימצי־ אינטערנעשאנעל די האנעז בען
 “in נעוואונען. צוריה נראמנװײז רער
 קאנםטחס־ סון jn*n צו מענליר איז סאר

י ■אליםיס. און •צענער טױוע
םאר־ סאסיניססישע נערוסענע אזױ די

 װיס־ »כאםען קאטוניםטען עימטוער
ttsjuo t פרעדדענם o כאבאר

א פ ט ןינ א ײלם ה ײ פאקם דעם דערצ װע גענעראל דעם ב םי עקו  םי• באארד עקז
ק מינג אן. א ט ס א סםען די — כ א אין קאםוגי קאג ען שי ײנ שלאגען ז  דער
ט. צום ױ אן — ט ט אס ט ב ײ אפר שע די פון ב םי ס םוני םען. הא אנ טריג אינ

 ״ספעצען״ זײנען ?אםוניסםען די אז
 אז און שנאה, וױלדער און רכילות אויף

 םים חאנדלען צו ״ספעצען״ זײגעז זײ
 און פאליצײ םמויאה איגדאסטריעל דעם

 זײן. םודה םען מוז דאם — געננסטערס
 רגותי. איחר, םארשטעהט מיטלען, אלע

 ״רעווא־ רער םאר סאםזי אין כשר זײנען
 זײנעז גידערטרעכםיגקײמעז אלע לוציע״;

 ניםא איז עס םיטלצן. חייליגע זײ פאר
 ואה דער װעגען דעבאטירען צו װאס
 סאםוניסטען די אפילו ״אלע אלע, װײל

 קאםױ די אימנרהויפט טאקצ און אלײן,
 םער אלע אז אײנשטימיג, זײנען ניסטען,

 פשוט זיך האכען זײ און בשר, זײנען יעז
זײ נעביט. דעם אויוי אויסנעצײכענט

D.ארגײכנים אינהארט
□.39 נוםעד ,נערעכםינקײם״

נײצ^ .2 ?ײט
 •D — יאוור •ארנאנגענער יצי B ײט1

 זעלגםנד •ראלעטאריאער ;קורינססי
דעםביצער• ט. — ״ילר

 דחנ®־ די בײ ויד חער• זואם .4 ?ײט
בריע^ ;טפיעלסאז .m — םיממיס

 אצ ־־־ גאײצלצ) V(אקטיאדי דער .6 ײט1
 א. — יצ^צנדיממ • 1»י ;גוריח

ראתצקי.
עדייאריעלס. .6 ?ײט
 לאנ^ — #*וײ און ״םיר״ .7 זײם
 נײעפ ארבײפצי •ינטצרנאןיאנאלע .8 זײם

קראקאווםקי. פ
 (פארטזעצונג) צודיק יאחחנן סיי .9 זײט

קלאוקסאמר. אלםער —
 פוילען »<ן isuvnaa ירבײיןד די .10 זײט

מי •צנאאן » איו  ארטור; !י —מינ
 j»aftyw«* «וו באויפט •ינאנצאדאו

i זײם w i; נייאיו mv•

 םען װי ^ספעצען״, pi'rnirao זײנען
 קאםוניסטישען *אםת׳ד אוים׳ן עס זאגט
 דעם צו םארמאגעז זײ לשון. הרע לשון

 םאנטאזיע מאס נרויסע א פאך דאזיגעז
 אוגפארשעםט״ מאס גרעסערע א נאך און

קײט.
 אבער זיך זײ חאבען •לאץ אײן אין

 ארויסגעוױזען םיםלען דאזיגע די םים
 האט םאנטאזיע זײער ניט אהנםעכטיג.

 אונ־ זײער נים אויך און נעהאלםען, זײ
 גדוי־ זײער ניט אױך און םארשעםטקײט,

 דעם אין קענטנים און ערםאהרונג סע
 דער אין נעםליך איז •לאץ דאס םאך.

שיקאגא. שטאדם זוינטיגער
 דעם זײ בײ צונצמען נים לאםיר נאר
האבען ךײ אז צוגעמנן, ניס אח הרעדיט

)12 אויןי (שלוס

 מעזזר װעלען ?לאס ארנײטער םון זארגער
 רײען אוינזערע אין ח[םאראליזאציע קײן
 זײער האבען זײ אמיוכרענגען. ניט

 איצט אבער דערגרײכט, אײנםאל צוועק
 אר״ די און זיר צו םעמבערס די קוםען

 ווע• אויסגצהיט זיכער וחנט נאניזאציע
 דעטאראליזאציע, סארט יצדער פון רען
 ארגאניזאציאגט־ארבײט ױגיאז רעגעלע און
 דער צו <חנחנן, אנגעהויבען דערפאר קאן

 איג־ בעסטע די אוז צוםרידענחײט םולער
םיטגלידער. די םון טערעםען

 זוארט־םיהרער די םון באריכטען די
 נאר דער אױף אינטעמעשאנעל דער פון

 נאראסוננ גענעראל אפגעהאלטענער װאס
 די און באװיזען. דאם האט באסםאן אין

 געגומען דערײבער זיד האט באראםוע
 פלענעד און ■אליסיס אויסצוארבײםצן

w דעם םאר t f v טרײד. דחנס און
r, די װאס םראנע, וױכםיגע הוי«ט 

 האט באארד עהזעקומיװ דזשענעראן
 סאג־ארדנונג, דעם אױוי אוועסגעשטעלט

 אין נעזאגט האבען םיר װי געײעז, איז
 ״גערעכםיגקײט*״, גוםער לעצטען דעם
 גרעסערען דעם צוריקברענגען דאם
 די אנשטאט אינדוסטריע, דער איז שא■

 אויןי װאקסעז װאס סאב־שאפקעס, קלײנע
רעגען. א נאך שװעםלעך װי נאכט יעדע

)2 זײם וןןיןו (אלוס

 נאגלער איזידאר נר.
אינטערנעש*־ פארםרשט

מסמדזשעמס איז נעל
 רעזאלוציעם דאנק פארשלאגען װעט

 הילןן די ל.״פאר אװ פ. א. צױדער
 דאם םארהיטען צו קאםף דעם אין

אינטערנעשאנעל. דער פון לעבען

באקאנ• k נאגלער, איזידאר ברודער
 קאטערס ,10 לאקאל אין םיהרער טער

 אינ־ םון מאמדזשער דער און ױניאן,
 פון דעפארטםענט קאונסיל דוסטריעל

 וועט באארד, דזשאינט יארקער נױ דעם
 אינטער- די פארטרעטען אלײז היײיאהר
 ?אנװענשאן טער47 דער אןיף נעשאגעל

 אנדזשע״ לאס אין ל. אװ ם. א. דער םון
לעם.

דעלעגאטען, םינף איבערינע די םון
 געקענט ניט זיגםאן פרעזידענט האט

 לאג״ א אויף יארק נױ םארלאזען איצט
 אנדע- די און װעסט, די אין רײזע גער
 עקא״ צוליב געפאהרען ניט זײגען םיר רע

 אנגענוםען איז באשלום דיזער נאםיע.
 םון אנערקענונג װאריםע מיט געװארען

 אנ• אלע םון און גוםא, דעלעגאטען די
 יױ דער םון מיטגלידער אסטיװע דערע
ניאן.
 לאס דער אויןי װעט נאגלער בר.י

 םארשלאנען האגװצנשאן אנדזשעלצסער
 םאר אײגע — רמזאלוציעס דאגק צװײ

 און ל. אװ ם. א. דער פון גרין פרעז.
 די אר^ סאונסיל עקזעהוטיװ דעם םאר

 זײ װאם ברודער־הילוי, אויסנעצײכענטע
 אינטערנעשא״ אונזער געלײסטעט האבען

 געגען «1םארםײריגונגט־קאמ דעם אק נעל
 א און אוזורפאטאר^ קאםוניםטישע די

 אינטערנעשאגעלס אלצ די צו צוױימע
 טיט״ סאמף דיזמן אין אונז האבען װאס

 די װי אזוי הלואות, געלט םיט געהאלםען
 טאשיניס- די פריגטערס, די םײנערס,

 םילע און ארבײטער, האזיערי וײ טעז
אנדערע.

m m ערקלערען גענגםטערם 
סלאוקמאכער שלאגעז אין שולדיג דך

״רעװאלױ לם8 געלד זײ פ«ר שנארעט םקעב־אײחשענםי קאםוניםטישע די
םארטירער״ ציאנערע

 דזשעפערםאי איז איז װאך לעצטע
 געװארעז נעריםען8»רא סאורט םארסעם

o םון םאסהע שעגדליכע די n קאםונים־ 
 צױ װאכעז עטליכע םיט סרצווי. סי׳שען

 םארפעט onn און קלאוס אין איז ריס
*o v o o n שלענער, באנרע » געװצרען

 שע־ 2סס ®רבאנמירט m מםיטע ?תאנימצימס
מ פארניכסןס און פער שעסער ססענ פי

 ארגאניזאציאנם־ דעם דאנק s זיך סארבעםערם שעיער יוגיאן איז לאגע
װערען. אוי#געגעבען נלט וועט #תאניזאזױאנם־דרײװ — קאםייץ.

o אויןי n םי־ באלאטונגם נענעראל 
 דושולױס •נר. oyn באססאן, אין טיגנ

tvooyn, ח םענעחשער חשענעראל® 
i ווענען כאריכטצס נאארד, דזשאינם n 

 יארס, נױ אין נמםיגסײט אתאניואציאנם
 די װאם סאם«ײן, ארנאניזאציאנס זחננען

 אונגתרגןנוםען חאט באאוד תשאינם
 חאם t«D3*n ברודער חרכצוםיחושז.
ם אתיםמבראכט  די תרן־ m ■ונק^ ת

o סון צייט קורצע n צרגאניואציאנס־ 
 ארום נצויאוצן אתאניוירט איז דרייוו
i תונדערט צוױי n r r תונ־ ארום און 
B in ר סימב» ע  םארטריגען זײנצן מ

םארקעם. סון גצװארצן
o איו n חאם דדייוו ארנאניזאציאנס 

 סקומר אוגאגחיךסצ די גצשםערט םיל
n« ר״ w tm n  o n  r ייו מזיגרײ

 םון ערװאכוננ די אבער יוניאן. דער
in און טיםגלידש• די n צו צוםמי i n 

 טאנ, צו טאנ סון וואהסס װאט יוניאן
i םון םעםינליים זעלםענע די אויד ווי n 

 1זעה בײנעקומען חאט סצםיטע, •יקעט
i וואם שוועריגפײםען םן א n גײער 

oi«d באשאפען. חאס 1אגצגסו סימב 
 נע• האט דרײװ אתאניואציאנם תו•

im גוטע אכט1ב uo^un.
i n האט 1קאט«ײ אתאנמאציאנם 

 םילע י1אוי לוננ1װי א נצחאט אויר
t יוגיאן o w, ױניאן ,רי וועלכע 1אי 

 נע־ אצנעהיט ניט זיינעז קאנרישאנס
opjmon u װאושן. n םאר i n אר־ 

 באלעבאםים געשטינען. איז נאניזאציע
 םאײ סון נמװאוםט ניט ןyayn וועלמ

)eikp ^13 ןו»• ואו(

 *ifp די 1םא “עװצלוציעס1» םאכט װאס
 ?לאו? אין אייחשענסי םסעב םוניםטישע

o און n i איז ײד.1ט on^p זיך האם 
 נאבעלע ױזע »ז אתיסנעװיזען, גלײר

 װעלט דער אין אלעס זימעז פארשוינען
^pi ?ײן נישט 1נא p םר א אז ,1כע8מ 
po םאלים ינען11בכב נץ8נ 8 האנען זײ 

n  .n^pn »ל־8פ»רה זײנען 1שלענ 
 po בײל נחיםען 8 י;י1א «ן18געװ טען
.1לא81 םױזענט 28

^ ?^גצניםטישע י1 ט  זײנען 1ש
 ipvv’i. 18 8 םים תים8 באלר 1אב«

 8 נעמאכם האבעז נענגםטערס ״דנםאנם
 *pi8>P, יגע1ל1םש1א .יוי1א “.םתים״א•

 pir גאנג א״ן ikd האבען ן1א םאכער״,
 *pip 1רע8שנ 1זייע יםנעםאכט1א יך1א

יללח: 8 םיט םעל
11נעצ געצזײ

*180 חשעםעםאז ין8 ײעל1ט בײם
 זיר האבעז ר811םיט לעצטען on^P סעט
 נע*8צי1ל81עי1״ כם8 י1 םיז םינו* 1אנע
ינ.1ל1ש ער?לערט רען״

 oipipip זיך האבעז זײ װי גיך אװי
ב8ם 1י?8י האט ינ,1שול ל  װע־ ים,1^
 1צ נעיוננען הצבעז האםעיםט^ n םען

 *pi נענוםעז ם,8יל1נא י1 ינען1טײ18ס
 ל8י IV 18 חםים,1 זש18חש opi טען
dpi וואכען. צװײ 1אוי א^לײגן טײל1או

.180יע8ל i 1םי װיץ,8?1 n ~«אינםז 
 ױניאז יDipJpip, 18 1 האט נעש^נעל,

 שי־1װ??צ8 פאראינטערעםירט ניט יז8
1 1PP8«8 י pd:8>pp|1אי 1נא ,181י16 י 
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