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n *ױלע ®סוניסםישן rn ווזיםעו נחןמו n 
וומעס ״לײנעד זיגמנ׳ס *רסז

)1 •״• 111 •1(«*
ױ  »«ייםי די ריקטירט הפט »»רטײ די »ו
4¥ייגי רער פון

*° אויי *טח זינר*ן ברודער  7יפ י
tv dpvb o פוױסגענראנט הער p דער 

גי« Hnywu *רויםנעחשען t»> סםרייש
ײי יודטו, רי »םנ«יפ»ט װ»ס  װ

 גפטױט האט סםרייס ן פרױסצורוםען
o v u p p b p  « ii» ip iv b. ו גו  ײי «ייײ ןו

טײ די או  מרנאויס גפװאלט נ*ר האט י
r גיט און םםרײס ן t p i v ראט iV9 טר־® 

o רעם מארםען tu p p c p טמיסנ׳ד און 
 אוסי־ענאיזן אן אויןי סםרייק דעם חםען
ווענ.

 חאט נאארד tt'Dipjttpit נענעופל די
o אתומענטירט n  i m m ד ברורער און  זי

 טרײס־ אײן אין געחארטען האם םאן
wדי םיט םענח׳ן p tjr ty n ,טז סיחרערם 

o זארען «ײ p ער רופען. גיט סטרײס 
i אויוי אנמװיזן זײ האט p רער איו לטנע 

i אױןי און איגדוסטריע p חגר אין לפמ 
ײ און ױגיאו.  זװנע׳טטיטט חאנען פליין ז

i איז לאנע די לױט »ז p ר • סטרייק » 
 סטרײק דער איז דאך און ןאף. פערליכע

 וזאט אזוי װייל נעלוארען, *רויםגעמםען
בא׳טטיםט. •ארטײ די

 נאײער־ פונ׳ם רעשאסעגדסציעס רי
 זינםאן נרודער האט קאפיישאן, גאר׳ס

 ניג* געװען זיינען נעריכנ^ אין ערסלערט
i פאר םםינ p נאר האט סען און ױגיאן 

 נעוױסע םאנען אדן דיננען זיך געסאנט
 דאם tv לאנג אזױ אנער רעזערװײמאנם ■

 אינסטאנץ קאפיטאליסטימער א שון הוםט
 חאט דאס נענונ. כשר נעיוען גיט עם איז

 סאלעגארייטאן״. ״סיטם זיי בײ נעהייםען
 טרנאלד טיט זיך םארגינדען *ו אבער

 םידאװססי באס דעם םים און ראט׳טטײן
 םון טעזיסן די <ויט נעװען.כער״ יא איז
i p פארטײ. ״היילינער״

 סאנטראסטארס אװ היםיטיי׳טאן ,די
 און נטווילינט האט ?אסי׳טאן די וואס
 פאחר חויפט די זײן באדארפט האם וואם
 די םון נעװארעז פארװארםען 1אי רומ,

 1ק«מוגיסםי׳ש' «פרינ*יפיעלע" געװאלדיגע
 םטמפעסטזוורערס אינםײד די ,לייט״.
 קאנ־ די און אננעגומעז ■וגלט דעם חאנען

 דאט װאיטען אםאםיאיי׳שאן טראשטארס
 נענלי• װאיטען דאן אננענוםען, נעווען

 וואלטען זײ דזטטמרס, די גיויז מן
 אויך ױניאן דער םון דרוק אונטער׳ן דאן

 V אי| ■ונקט דעם נאכנעבען נעםוזט
 געװארעז. םארםיחנן נעוחנן װאלט םםרײס

 נעיואלט פארט האט ■ארטײ די אבער
 דיקטירט האט ■ארטײ די םטרײס. רעם

ױניטז. חןר פון פאליםי די
 נערוםען דאך איז םםרייק דער ווען

 זאנמאן פרעזידענט האט געווארען
 רער tv נעוואלט גים איך האב ערקלערם,

 ד• tv אוז ווערעז ממטןרט *<t טטריײן
 אייג־ דעם םון <ײתן זאמז םםרײה«-ם

v ם׳אױ tv רדמ  in v e םונג  *מי• שאי
w\ אינטערנע׳טאנאל דער jtrf דדטאינט 

באארד.
 ײאד טער7 אדער מגסםטער דער אויוי

 ער האם דנםאז, דערזמהלט םםרייס, םח
tv iw tp « « v ווערט סטריײן חנר n vo 

iw חאט ער און םקעבעוועט s v w די 
it פיהרערס םטרייס סאםוניםםי׳שע r i ’ n v 

 ,זעח און לאנע דער אין ןיך טראכטען
v  tit ttntp .סעטעיוםענם

 סאנםראקטארב די נענען סם^ײס רעם
«f נעוואלם זיי האבען r> env t ׳ז1בי 

 נאד יואיט דאם און םחאן, נעהםטען
 •1JVB םויזענטער די רואיגירם םעהרער

 ותז םרײד. בײם ארבייםען װאם <י«ן
 »t tv נעײארענם, «n האט ינםאן1 פרעו.
מן  ערקלערם »t האם אח םאז גיט דאם »ו
t tv,, ארביטריי• דעם אכמחםימ זאמז 

iv J in v B  t v r, סאנםראיןטארם די וואט 
 «ד נים ך« האמן פארנעמיאנען, יואבעז
 דעם חאבען די און מײו און הערען וואלם

 דאניאלם 1ם׳אי *וריתנעוױמן. םארש<«ונ
ױ מווען ניט ברירח אנרער קײן  די tv ו

 יאל באארד עסזעתוטיוו דדשעגעראל
 וא־ אין םיהרערט«וטט די איבעתעהםען

 אונגמר־ םיז tjr>^va םויזענםער טעזוען
»גנ

tv •חמ. c i't ך חאט «r חו t» עחןיע־
b ארויטגץברווכט רוננעז p v b  o r t ואט 

tpp^v T האט ער t> נעוועגרעט tit 
 דער ותנען ןרקיעזזרוננען םים חיימאנען

 בולװפז יענער תאט <וי אמר םיםואזיע.
 פחנױחננם םת mint די גונםעז נאשאנט
iv o r t יתן t»v *nr דער נעותןpv טון

פארםיי• ?אםוגיסםיאמר דער
 דעד־ האט םטריי^ פון *יים דער אין
ט א  איימ׳ד ער האם ױגםאן, ברוחנג מו

 VQV& אינ׳ם םימבזןריי די דאם מתז
 «ר 1אי ריסםריהט pupp טונ׳ם מננתר

p גרזים. נןװואלדינ וחם irn  v דער 
no u id pPp v t iv b יימט דער■ v p* 

 נים ויך דאריבער האט *nr כדםזג
 ז#ש און איר «ײו וחנמנן מקןמרט

*tro y a n ארדנונכ 1אי ברעננעז «ו 
ט די » ,4אאגא---- יאס חאבעז די אמר קאסיטג פי

W »רח<ר8 אוין׳ן נראנט  IWPVB 
m m ױ ר ו*1א ו ײן חן או ד איו א  ס
fw »הוט  n« in yu w י  »רױ י1א« י

v m **מדטאי׳^ man ־ יואיטעו ״  ו
vvnvt ו אין י e ז m ,1«ײאלט גואח 

 ארײנגן־ או| גרוכ א איים^מראנען ויד
פאלטי׳* װײ< איחר״ אין ייך

v m *ונ*סטיא«9ש man גאו 1<ואיטע 
a«ן m  v זיי וואלט׳ון )נו׳»ח 

 ארײנ אוו גמנ א ;׳»ר#נ«ן
aw ײ<11 איחר, אין «ין ואר««ן1 o 

ijpvb ר *ויין סײ ױי סײ «ײ ת  נרונ איו
ײ װאם jvB חאמן ו y iJw ײ  וחנדןן ז
טמ די איו דערטרונקע( »לײ) װעי׳ סיט ׳י

trtB ולט  iw to rvB. iw to rv: 
iro n  on

 אנחןחן און וירמ הליושדן דעו גענען מױמן
etm װעועו מרנןזמפ w n קרממױימזעד

קליס פון *

»
a>mwy»M v פ׳טנױיו e r s. — ױגיאן 

t ך וועפ װ»ס פירסע ארױםמ• ?וכען וי

|l '$**■2

jib איז דאס jA r s  v. >חנרח די <ויי 
ױ אאי זײנען  נורנאנמז פראנאויזיא׳ו די ו

 ממרענט נאתיט פײנסאל חאנ׳נן וחולמ
פטתעסמן. גארגיט לײנמאר און

באוױי־ nr »»נט האט נודין לאיער
 נא־ אמאל חאט זיגמטן פחדיחננט tv מן

?t* v tiv דפי V”, .װ n. פחנדדענט אזן 
tv a אױף נעעגטפערט חאט דנפאן rt ער 

r די חאט און נאי»ננט חאט irv P iv n y 
tvtvnvfi אין iv b  190H אור* דיועלנע 

jjrsvt דעי נענעו געסעניפט האט ער װאס 
b קאטוניסטישער iv b.ניט חאט ער ״ 

 נאכ־ יך1 זאל ארנאגיו»»י^ די tv געמאלט
iBBVPr רטײ. פאליטיטע א נאך««

t»v in p r יאיער דיער װען געװעז 
 אויפ׳ן דרעחעז אמעחױנפן ייר חאט נודיז

 פ»רםייט׳ש«ן tv אמעחױנען און שארי?
tv ,piob o n חאטוגיסטפן די m y n נאר״ I 

 ן האט 1דנםא tv ואגץן iv געםײנט ניט
 . טחני׳*יײ, ױניאן דער iib נענאםען עפעס

 נלױו חאם פרעםן ?אטוגיסטיטע רי גאר
b j h ?w v  אינטערנע־ רי tv דנניאנ׳עו 3

w v r? נעלט די פארגו*ט האט ns דעם 
 איז פאגד. א־געורעגם אנעספיאיטעגט

r׳p »רמץ די דאך e( שאדוניםטי* די 
v e n i  v v געזאנט דאך חאט tn v  tv. 

v v האט וינםאן v iiiv b סיו טארמעגען 
 *Bnnva זיין אױןי איגטעתן׳טאנ^ז |רער
 אויף האט 1 אײלענד פוגי וועםטעדען טען
 IV װידער גענענען גודין לאיער דעם

 נעווארען נעזאנט נאר ם׳איו tv ענטפער
tv אונרענעלמע־ נעווארען נאנוצט ם׳איו. 

 נײם אינטערנע׳ןואנאל רער jib םינפײט״'
 אג־ דעם jib ז־אלאר aso.ooo פאתומן

אנד.6 אינ׳שורענס עםפלאיסענט
גענעבען ואו האט זינפאן *רעזידענט

iv דענעלמע ניט הייםט זואם פאר׳פטעהן? . 
 ן גאכדעם tv ערסלערט האט ןר םינ?ײט״.

 דעם צוטטערט חאבען טאמוניסטען די װי
 די און םאנד אינטוחננם אנעטפלאינתנט

 אוים־ דאם נע«װאונגען נעווען איו ױניאן
v r ציים, נעוויםעד v איז ניו צולעזען, v 

 געײארעז אוםנעפןרט נעלדער די פון טײל
tv את ארבייםער ארנײטסלאמ.a טייי 
 אוםנעמרט ט11נעם האט נעילדער די «ן

 זייערע םאר מאנופעפטטורעם tv ווערען
 זאבען1 סאסוניםכתן די ײאם םע?ױריטים

 צײט דער אין פאתוצם און צונענונזען
T חאבען ״t ײאס t פון אפיס אין נעטמען 
ױניאן. דער

יאתר, לאםוניםטישער דער נמ־ין, מר.
 םאר־ tv ט&אל נאו נץ^רואװט האט

 ,אמרענלנמםינפײם״ pid■ רעם טייטטען
jtv טיט לאםמיסטען די רעבטפןרטינען 

t״jnv .שױן האט דאם פאריוימדוננען 
$vrv נעדולד jib אחיםנעבראנט vrt 

jtv *pvnrtp דעם מדסמרט האט ער 
 tv Tfitv אויםחערעו זאל ער tv יאתר

 לאוען ניט איהם ױעט ער <וײ< כיטחןווען,
 «עז1ב»׳שם װארט פאר׳שםערט vtv מיט

vtv p עחרליכשיים די t חןו. װי יעתאן» 
ivo rt• -

r סרם. v  ap t ,ivo i’ t נעמעז יר1א 
 ivrttva האט םטענד, װיםנעס דעם 1י1א

 יטלאר «pb 8 פארמענען נתיםען דעם
r אפאונם ביכעל ptjra v אױוי v  Dipt זיי 

 oytt יאחר ער׳שםען דעם נאך נעבליבען
 .פוני חנם אײננפהאנדעלט יך1 האבען די

 אױך האט וי pv פארםענען. אײלענד״
ױ נץווכם האט *t װי באװיוען ?יכט םיט ו

v ארװער־ גרױםען רעם פאר ?אםטאםער 
 tv יוי1א ,tt אמר אײלענד. ,tip טייממן
 .nttp i״p נעפינען ניט יך1 װיל לחמיס

 ניט עס ױילען ?אםוניסטען די 1אפיל
 פארמענען, v סאכט מעו כאט׳ט ?ויםען

160 pa דאלאר טויתנד v פאר בארגײן 
דאלאר. ענט1םוי 6

oty בראדספי ח׳פאדדפ האט לעצט 
tv va v sn 4נ1ערקמר tv באויץ ואט 

pb דעם tvort •tna Dipt ,prnp האט 
 l״p BBtvtt אהייא, יײס םםארם אין

 Its פרעדחננם v c?v איהם יןי1א םלעק
ap *ל«ץ דאט אינטעתע׳פאנאי. דער t 
 v t'v טטאדם יזװעי• אין פפרמאנט ער

 pv rv« אנטטענדיג iv pv נעזעצליך
מר דך חאם v ניט דערםיט וי r  tv Dipt־ 
IVD•

nrr* םטײטנמנט r n y m  tut 
 pv בית v װי מטרטפען האט בראדספי

pb  ttnrtvn ̂ן די  וײ האם pv טאמוניסט
prunptva v  ivavivnv פלעםע־ הארץ 

 יראמס. דעם אױי םייוז וייער tv גײפ
 מל־ מר pv ארײנמפאלען זײנען זיי יא,

 »t נעניאמן, האבמ זיי Dipt גרזב מר
t r t  pv upinam n o t 'v  irnnt איי־ 

dwvi ,חאבןן די װ׳נלמן םיט ׳פםדו 
V מוואלט tv  ira*tvtt ויגםאן יחנוידזננט 
rt וײן iB

i סטוײפ חנר n  \m x קליפאםיין 
rnrtjv jtv vbtb, װי j ,זײתננ׳נרג 

 מלנע1 פר״׳ןוטאיט, pv דפטאטנסחי
 Pb אמיסאודחנח׳נן vsttyi «יך חאנפן
 פרםאלטײיו מערט פאנױאאגט, יןו;יאן

 *Pt DvvtWBivB vytt pv ט7פ*וטמו*
irn פירס׳וס וי ניז תן t ויו tjwjtv“ 

 סיט אפסאו פולס חאלטען jtv מנפן
 פאראנטמאוטלימ װי אוױ ױגיפו, דער

חאלםען. וארפפן פירםעס
י BBVooyiBv חאט ױניטן די  *JVP ו

 נעםאנט חאבען ovn טעפער טרלאפטיגג
 םירסעס, סטרײפענדע די םאר אגנעט

 מטען ועחר » אין איו סטרײ? דער און
dv וזאנען פירס׳נס די »׳»טאנד. 'v אײנ־ 

 געטאנעװ• חאנען «ײ טעות, זײער נעועחן
»v רירט ivd*iv׳ij ייט סלעפ די* pv 

 סיט אנריםענט פוג׳ס אויסלאכמן ויך
d ױניאן. דער p i ױניטן די ןײ dv ’v 

d לעסאן, » גענען p i cytt שלאנען ויי 
 פלע־ ו״ערע pv פע׳פעגעס jnp״t איבער

 אי־ נאונישט. tv נעמארען זיינען גער
 פריטטטײן פירמע די האט נערחויפט

 פיר־ די טעות. נרויסען איחו א״ננעועהן
 קאנטראש־ tv 12 אמיסנץגץנץן האט מע

 האנטראפ• ארע ו״נען ארנײט, טארס
 v pv איידו׳ןוענט ביונעס v תרך טארס

נעװאדען• »*נץסטא<ט ?אמיטע
 ײי dpjib Dim נטארד דזשאינם די

 װאך רעצטע ׳שטעלוננ v נענומען חאט ד
tv ױי םירמעס אוינענדערמאנטע די  אי

 װעל־ אירנענד נענען ננ1אגתל א נעמען
d פירסע כער p i Dipt אחיפ־ ויר ווכען 

pb tynm tv סאנדישאגס יוניאון pv 
װץט עס ױניאן. דער פיט אימאך דעם

 run pv irtpt אפגפלײנט גיט זאך הײן
ir נאגק. לאגגער t נאר Tt dpi dv 

pnjnvB נאלדינע pvpv פירםעש נעגען 
intit Dipt די אױסטמן מכען p ro 

 dpi ,iwinrwpritp זיתהן פאר צ״ט
 באלדיגער ײרך גפניו זײ יתיאן לי

tv jrvpv ,פאר׳יספחן tv דאפ «ײ־?טנפן 
____________ טאן. נ׳ט

ע ר ע נז ען או ג נ טי ^ כ _ ^ן װנ

«ײ• («לוס )10 «ון
pv p’vPrtB באװענוננ אידיטער דער 

 דערםיט אידי׳שיסטען, דך חפען װ»ס
 jnppv ניי יאל גמז אניטירט איחר װ»ס

 נאר ניט ענגליט. ריידען גאר סיטינגען
 אונאננענןםלימייטען חאנען איחר קענט

 אלנעםיי• אייער אינער ראדיקאיען די פון
 װעט איחר נאר ױניאנס, די אין נליה נעם
Tt דארפען אױך invBDtjnvB פאר 

 ז׳פים־ דאסטאר װי אידישיםטעו אועלנע
pv *pomp .דד ivosyn ארײנ־ פאר׳ן 

 אי־ דער pb רוקען אין םעסער » ׳טטעקען
ט*ראר.׳ דישער
 did ,1זיי נים אנער יטל ז»ר די וױ
» 1״o טײן נ*ך איחר ,tjױטע » עהר 
o זאך, p  t 'ltv r 'v ty רים״,1היצ ,נחיר 
o rt ארבייטס ta .tvo םיםינ־ ביי ריידען 
o פעסטצו׳פטעלען בלויז נןן p רינציפ• 
pb פרייע P 'Dvtpyop pv p p, האט 

p|״ i» rt ניס( pv 1דערצ בלויו נרעננט, 
tv םיטנלי דיpדיםנאםםעט לוערען ר pv 

 טיטיננען• מניטו נאװכען 1צ יוי1א הערען
קלאוקםאכער. אלטער אן

!►/
! L״*

iH

 אײנציגע אן אױס קלײבט איהר ךךען
.װאזע שעהנער דער םאר רױז יי . . 

חסרון. א אהן דין חיז איצציגע די מון

 םי־נארעט א אוים קלײבט איהר װען און
.פײנעם א האבען ער דארה .  ױיי־ .

. . כען  צו אום טעס זעלטענעם .
 צופרידענדדיט גראד יענעם שאפען

 װעט איהר װעלכען ®ת לוקסום און
געניסען. צו װערען מיד ניט הײנמאל

M U

ר םי• אױסעתעװעחנציכער מ
d p v j יסעת׳ד1א דעם פאר 

 ר v נ < tt 9 סאז׳ תחנלינען1
o םיהאם r t ערא o rD 3 p va  r 

tv 1 די p p o yaאכעו pv לעבען

it* 11

r *fe- ׳־
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B » r r s n  w װ »
i) צוטרױ טים | w i u u פ צוס r«ױו a

 יעדער—אימפעט. און ברעןי מעהר מיט װעדען םארטגעזעצט קאמפײן דער װעט װאר קומענדע
 — מעמבער. נוטשטעהענדיגער א װערען און םליכט זײן ערפילען טוזען װעט ארבײטער

 ביזנעס־ םה ר,אמיטע ר ע ל ע י צ ע פ ס דער פון הויפט דער איז דובינסקי וױיס־םרעזידענט
״דױיװ׳/ קאנטראל דעם אן םיהרט וואס טשערלײט שאפ און אײחשענטס

v צײט נײע r v אין איצט pױעלט ר 
 נײסם נייער v אינטעדנעשאנאל, רp פון

i םיםנלידער »יע »תם כא<ט p  |ib* אינ־ 
p דאס טערנע־פאנאל.  r vגײסט ר pv 

 pv אחדות פון ברידערזואפט, tie נעפיהל
יין.1באוואוםם ױגיאן םון

|ib טיטנלידער די נאר tun איבעראל,
 נערעבט האכען אינטערנע־שאנאי דער

’ipd• דעם אונטער p̂ p c סאמיניסטי״זעז 
 pv פאתונלענהייט ■ארטיי pv קא־שטאר

T האבען t נעםאכט פרײ pb פאררע־ די 
 די האט באטרינער, |1א ם׳פיחים טערישע

ברי־ יפיעבען.1א נענוטע! ארנאניזאציע

pראבען ר pרpברי ענטpר pv ׳עװעס־ 
 ״t ענט.pרp ׳פװעטטער האבען טער
pרDיהלען tv ארנאניואציאן די r v 

 v טעהר ;יט דינט און !ייערע מידער
 אינטערעסען ארעסענס נאר םארטיי,

נלייך.
np אינטערנע-טאנאל די '> :o ’o הא־

 v נעלער^ רעסציע ש^סייכע א בען
 זײ pv באצאהלט. לםוד שכר טײערע

 pa נעפיל דאם מאכען, tv גומ איצט מכען
 בא־ דאס ׳טםאמער, חערט ברידער־שאפט

p'toDtvtt םאראנטװארט־ און אחדות סון 
װאססט. אציע1ארגאני דער tv ליכפײט

 קאמודס־ פון m פ»רצוױיפעלםער
m איז מ״פקמס m  mw

 דער צו איבער געהט םעסטונג, קאםוױסמײשע לעצמע ׳שאפ קירשבאום׳ם
 װעט שאפ אץ ארבײםען װעלען װעט וואם יעדער — אינטערנעשאנעל

 ארוים לאזען קאםוױסטען ־־־ םיטגליה אעםערגעשאנאל אן ךין םדזעז
הלא־ קענעז צו כדי שאי קירשבאום׳ם אין סטוײיק « װעגען ױצעקר א

 געשרײען מאכען תלאוקםאכער פושקעס ״צדקה״ זײערע טיט פען
ײ זאל םען קליקע קאמוניסטישער דער כײ  — דױם. דיערע אומקעהרעז ז

 אפ- דארןן מעז און מאכען נאריש ניט זץ־ טאר םען אז זאגען, באסעם
אעטערגעשאנעל. דער כדט אגריםענט דעם דױטעז

— !אינטערגעשאנעיז די יענע עס
 איצט זיך טדאגט באנריסוג: דיזע אט

 טיםען א טיט און באגײסטערונג טיט
 שיקאגאער די צוױשען עתרעךגעםיהי

מיטגלידער. אינטערנעשאנעל
 ערװעקט װאס געפיהל, א ניט איז עס

 עס גאר עקסטאז, פון םאםענט א אין ויך
 אז איבערצײגונג טיםער דער םון קוםם

 אײ <ןא:טרא? האט אינטערנעשאנער די
 געקומעז איז דאס סיטואציע. דער בער
 חד די םון אפשאצונג ניכטערער א דורך

 קא־ די &ון אויםטו דקם םון זוילטאטען
 אין װי ■וגקט שיקאג^ אין טוניסטעז

יארס. נױ
 קלאר איצט טאכען סלאוקסאכער די
 ארגאגיזאציע די וועג. אײגענעם זײער
 גרוי־ א םים זואססען סוזען איצם װעט
די צײגט םאסט דער שנעלקײט. סער

 קאטף שיקאגא׳ער אין פאסירוגנ לעצטע
 ױניאז״ ^אטוניםםישע אםיצימלע די מיט

 םעט״ לעצטע קאםוגיסטישע די ברעכער.
ײי זחאו טונג,  א געהאט כאך חאבען ז

 איבעתע״ איצט איז קאנטדאל, שםיקעל
 אינטער־ דער םון הענט די אין גאנגעז

נעשאנעל.
 האבען שא• דעם םון אדבײטער די

 װעל״* אויזי ידאבע, זײער אויסגעהאלטען
 די געשטעלט. זײ זזאט יזניאן די כער

 א איעעם פון םארלאננט האט יזניאן
 גע־ דארטען האט װאם שנײדער, לינקען

מען דױם. צאהיען זאל עד אז ארבײט,
)12 וזי■ אוי;י (*לוס

 זיך פילט אויםמונטערונג אוז ערװאכונג
 אינטער״ דער פון געזינדעל דעם אין איצם

 װערען מיטנלידער די . נעיפאנאל.
קעפ. די אויף הױבען און דרײסטער

דערםון, סיר נעמעז באװײז דעם אט
 גי־ מיטגלידער די זואס ענטםער דעם פון
 דער װען דױס &ון רוף דעם אויף בעז

 אין ארײז איצט חוםט אײדזשענט ביזגעס
 געװעזענער דער אפילו איז דױם נאן־ שאפ

 םיט ניט רעדט געננער םארביסענסטער
 צײט קודצע א ערשם םיט װי לשוז דעם

 דעם אונטער נעווען איז ער זוען צוריק,
\י אײנםלום ן  *םאר״ ארויסגעװארםענע םו

 םאר־ ארגאניזאציע. אונזער טון םיהרער
 אז זײ, צײגען ענטםער זײער מיט קערט,

 זײ װאס חטא דעם אפװאשען װילען זײ
 אײנענער זײער• געגעז בא־גאנגען זײגען

ארגאניזאציע.
 םון באריכמעז די געװען זײנעז דאס

 םטעח דעם אויף אײדזשענטס ביזנעס די
 אפגע־ םרײטאנ לעצסען איז װאס סיטיע

 םון רום קאונסיל אין געװאיעז האלטען
אינטערנעשאנאל. דער

 דזשאינט דער םון מיטיגג דעם אױף
 מענעדזשער דזשענעראל האט באארד

 חאט ער זעלבע. דאס געזאנט האכמאן
)12 ״זײם אויןי (#לוס

9i W נייעם אין םזפפ
 איגםעתע־ אין *פיס

כילדיננ שמעל
 ®לא״ן — פלאר ערשטען פארנעםען

 םי• שאפ אץ עקזעקוםױר םאר
מיגגס.

 טמילדרענס די םון ארגאניזאציע די
 באטזז־י און דרעס הויז די דרעסםייקערס,

 איג• דער םון 91 לאקאל םײקערס, ראוב
 לאגג יאחרען האט װאס טערגעעאנעל,

 אויף הויז, פיפל׳ס אין אםיס 4א געהאט
 אדי־ איצט האט סטריט, טער15 דער

 אינטערנמשאנעל דער אין בערנעמוםט
 װאו סםריט, טע16 װעסט 3 בילדינג,

 ערשטען דעם פאמעסען װעלען זײ
םלאר.

 איז 91 לאקאל פון אםיס נייער דער
 אפיסעס ^עהנשטע די םון אײנער איצט

 לא- קלעגערע יארקער נױ אזנזערע םון
 םיר אין צוטײלם פלאר-איז דער קאלען.

 פינאנץ די םאר אײנער, איטײלוננען,
 םענע״ דעם םאר צוױיםער א אםיס;
 ;גרינבערג העררי בר. לאהאל, םון דז׳טער

 םי־ די 'םאר רום, גרױסער דריטער א
 אויף איז באארה עהזעסוטיװ םון טיננם

 רום םערטער א פיטינגען. א»̂‘ םאר
 און #רום װײטינג א אלס דינעז וועט

 װע־ אפנעהאלטען קעגען אויך װעלען עס
יטינ;ען.5 שאפ רען

 לאדעט גרינבעוצ װײס־פרעױדענט
 צו 91 לאקאל םון מיטגלידער אלע אייז

 און, אפיס, נײעם דעם אנקוקען קומען
 די באזוכען אויך שױן ׳װעג אײן םאר

 םילע ײעלכע בילדינג, איגטערנעשאנאל
 לא״ םון עלעמענט אינגעדען דעם םון

 קײנ״ אםילו װארשיינליך האבען קאל
נעזעהן. ניט םאל

 &װ ממעחשער ערװעהלט פאלין מױס
so לאקאל דרעםמײקערס, פילאדעלפיער

 ם־ט־ די האבען דאנע^טאנ סארינען
 פין דרעסםײשערס ,60 לאקאל פון רpנלי

נע־ מיטיננ, סיעשעל » ביי פילאדעלפיא,
 דעם נוםנעהייסען ,ppttv ועם פאר רוסען

 יע־1 באארד tvotpptpy רp פון נארינט
 ■אלען םאריס רpבת אג׳פםעלען ;ען

p םענעחשער אלם  pbיװיאן. ר pר 
 דער pv ב»»כט נוט נעװען 1אי מיטיננ

 IV סיט נעװארען אננענומען איז באריכט
שטימען. מאיאריטעט אוננעהויערער

םארצייכנים אינהאלט
.43 נוםער ,גערעכטיגקײט״,

׳ס
 אוים׳ן $פ ױך חפען וגלענאםען נאארד וזשאינם
פענסין דושאוזש ערװעהלעו חזןלפען צו אפיל

די װאו עװענױ, םעקאנד 1ס7 אין זונטאנ נעקסטען םעלדען ויך ואלען «לע
ארבײט. קאםיםע טריװ־ױניאן

ם
 קױרםצ״ נ. ס׳ לאק«ל פון גײעס .2 זײט

 ח. & לאקאל פון םעםבערס די צו ;מאן
 יל•10 דזש. גײעס׳ דרעסםײקערם םריעד;

מאן.
 בליר ̂יעיעמ גרויסע ײעגען .a זײט

שטײן.
̂סגא׳ר .4 זײט  ד. ביאליס« י. •ײדז^ ״יק

אײגענער. אז חארט׳
»i )3 גרויסען פון ■רןבלעם .5 זײט fמער 

 הורינסקי. ט. יסרטיקעל)״
ט. .0 זייט  עדיפאר̂י
̂לעטעז לאמ; ח. סםרײ^ .7 זײט  מרי

אקערטאן. העניך (לײ)«
«ר*ײ פוער8( «וריק יאחרען מיפ .8 זײט

 גיל״ סלאומםאכמר; אלםער אז <*נל)י
ן דונג ו  מ• פאגיא •ראגרעס״ ױגיןן י

קאהען.
ן •»ר«זי חןר «״ זױם  «וי• חנוי •י

ארםור. ז• מווחןונ^ לייעי
j p a i אן לון וחי^ ו

 באארד דזשאיגט לעצטען דעם אוױי
 םענעדזשער דזשענעראל האט םיטינג

 םון באריכט זײן םון שלוס צום האכםאן
 ױניאן, דער אין טעטיגקײט װאך״ם דער

ײ וועלכען חנלעגאטען די צו איעלירט  זי
 ■אליםומער געגען •רינציייעל ניט נען

 אנ־ נעםען צו (אנארכיםםעז), אחציאן
 וױדער־ די םאר קאםיײן דעם אין טײל

■ענ״ דזשײסאב דזשאדזש םון ערװעהלונג
תיז•

 א•״ זיך חאמ האכמאן טענעדזשער
 •ענ־ םון באדײטונג דער אויף נעשמעלט

 מד חאט ער וױדעו׳יערוועחלונג. קין׳ם
 אײ און םעטיגקײט •ענקין׳ט שילחנרט

 םאציאליםטײ דער אין בזןמעבענחײט
 די אין באוועגונג ױניאן טרײד און שאר

יאהר. 30 לעצטע
נע• חאכםאן האט — •ענקין, —
 רעקארד גלענצענדעז א האט — זאנט,

ווע״ א luo םיחחנר, ארבײםער pt נ»ון
גאיע־ אזויאמו ד*ר.ם<ח«ו אין גמראן \

 מען נאכ װאו ארבײטער. און באטים
 אין טעטיגקײט פון שיורען זומגן וועט
 םען וועט באוחננוגג ױניאן טרײד דער

 איײ געװעז איז ער פענסילען. גמםינעז
 אויםגע־ האט װאס ערשטע די םון גער

 םונ׳ם ארבײטער אידישע די װעקט
 םארשטעהען װאס יעניגע די און תחום.

 א איז קאםןי עסאגאםישעכ יעדער אז
 װעל״ אין יעניגע די קאםוי, יאליטישער

 גלויבען אויםגעוועיזט האט פענקין כע
 סוזען יענינע די חאחוער, זײערע אין

 םאר קאמף אין ארײגװארםעז זיך איצט
 א אלס אדװעהלוננ וויחנר •ענקין׳ס
<ןאורט. םױניםיפאל םון דזשאדזש

 איז האכמאן ברודער םון אייל דער
 ילע איז געווארען אויםגענוםעז הארצינ

 הא- באארד רזשאינם םון דעלענאטען
 ארײגצױ ערנסם פארפליכטעט זיך בען

 בא־ דער אין ארבײם, דער איז װארםעז
 ערוחנה• װידער •אגקין׳ם פאר וחנגוגג

)10 זײ* *וין* (שי׳ום

 םון מעםבער א איז פאליז ברודער
 11 לעצטע די פאר אינטערנעשאנעל דער

 געווען צײט יעגנערע א איז ער יאהר,
 דזש. םילאדעלםיער דעם פון סע<ןרעםער

 האט און ױניאן םײקערס קלאוח באאדד
 היסטא־ דעם איז באטײליגט אקטיװ זיך

 האט ער װען ,1913 ם.*ז סטרײ<ן רמזעז
 םון סעקחגטער םון אמט דעם םאתושעז

 גע־ אויך האט ער קאםיטע. פי<ןעט דעד
 געםטרײקטען גיט דעם געוױנעז האלפען
 שאפען געהאלםעץ און 1914 םון סטרײק

 אין ױניאן טײקער הלאוין גרויסע די
 ברודער װערט 1915 אין םילאדעלםיא.

 םילאדעל־ דעם מיט םארבונדען ואלין
 ער װעלכען פון ״םארװערםס״, פיער
 און מענעדזשער, דער שפעטער װערט
 ״םאר־ םון םענעדזשער זײענדיג שוין

 אגגעדאלםען נאר ניט ער האט וועדטס״
 איגטער־ דער אין מיטנלידערשאםט זײן

 ם*ט איגטערעסירט זיך נאר נעשאנעל,
ױניאן. דער םון םראנען אלע

 ױניאן דער פון ״םרײגד״ ליגקע די
 שלעכ״ א זעהר אין געםונען זיך האבעז

 אויםזע״ אײנציגע זײער און לאגע, טער
 ברודער װאס דאס, געװעזען איז צו̂נ

 זײ טרײד. אץ ניט לעצטענס איז נאלין
 זײ װען אז פארגעםען, נאר זיך חאבען
 ע.*שטע רי איז ױגיאן, א איבער נעמעז

 סאמױ צו עמטעי די איבער מעז גיט זאך
 זײ װען אפילו סאםיסא״ען, גיסטישע

 יזאנט־ און לײט עסטײט ריעל זײגען
 פעסבערס םאר זײ םען כיאכט ראקטעו־ס,

קעי״*. ״א איז עס און
 ברודער םון אנשטעלוננ דער פאי

 ארױם״ אױסגעלינסטע די האבען .ואלין,
 אין פאסתװיל, האנט שװארצע א געלאזט
 אײגציגען זײער אױס גיםזנז זײ וועלכעז

י1אוי בלאטע עכיער אן :פארמעגעז
ײ װעטען י1אױ רײזבערג׳ען, םרײנד  ז
 ער וואם דערםאר ברונז שטאדס זײגען
 װ- די פאײאיעז געלאזט ניט זיי האט

v !אלו• u i »12 וײ( *
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? דידדפססײקערם כײ דד חערט וואם
n •וילט«ן, חיי, סיז r . iw eוז׳יורוו״

tvayn oivasvo nvtire זיך ■  !יייי
tvanviBy ׳ די אויף• גיייי׳י ״י׳ טי  ס

vaavrr זײנען /)m1׳» iviynvi op י  י
Ivmm vaavn ,vmiv’ נ יי י  « ו׳«י״ר ״ו

ayjyo .דױס ««•* aoo |1& eivnyi
tvayn o iv a ו זיף  *W nairjVBVva ני

m a y o אין IMyn |1M o-cy aepya 
eanyyya tn־r וילזנמ a. אין b״v m i

o 'oy i y i  Me yavB נעװען IV ilie rivv i, 
in, אױסעמעוויינלינע *ולינ iV B ra re 

ry די ב»װירינען e ivaevo m v a n e e a 
IVIVP r עהסםרא םענ 10 t f dik  , t r n 

u y n v e ro u •ויער׳נז
oy שיינם tire, די «ן v i׳tvanee 
vaavrr םיר tvayn די םיט געחאט *iv o 

ivayn vaavrr ,tv r גיט anyrtyi• ײ  1י
ו)«״ט ראננעו yty פ*ר דייס « rw y די 

tap ivo oyrr vaenre ניט iv im e s ווי 
in* אין עס איז זיין, ry נאדארף עס yo 

yeo שאתאכרןסינוננ. אײנפאנע אן שעיע 
ry tvanyy איינעם ny u n yסטעסוס ״ 
ayoy *me, ן. גיט ע«עס ׳ןוםעהט» otya 

 סאי. ,«ױוייטעך ט פאר »■ עס מען
oy זיך קיײנט *«ױ ov ,ז* e גאו װטר 

iy rr  e, זװױיטען, רעם נאר טאגאט אײן 
u. װערט עם ויאנען ניז m r  ry vpyo 

 ט װערט טיך, איהר onvoenyB דאז,
• ! ויצקי

 דעם פון נעםער ניט o״n ?יינער
 זיינען אוסטענדןן די oyrr מריינער,

 ■paivap Mr אין טרייד דרעש אין יע*ט
avaeumo tre פארדיג* די זײנען עם 

a דרעםםאכער, די םון סטען iry v io אין 
iy די « y r  yjvoy, װעלנע סון oy זײגען 

 רערטאר טאסע אבער פי<. אזוי דא
 tnvrr נע׳טםיצט ױניאן די םוז אליין
a; רער םיט r j i n o n y  u rn o n די םצד 

 זיד תרנעחנטערט ןױיט די סעםבערם.
urn ווייטער װעט ױניאן דרעסםאכער די 

y איהר פאתעםעז ’ V’ tg• v rayoe אין 
 נעסאכט איז אנסאגנ סרײד. דרעם

o y i .tyrvo o n  tn y rrv i איז iv a y
o רי עסס«עריטענם. *ן נעווען iyaovo 
tvayn i סוםענרע די אין ודעילען y i 
iv פון ■רענער די oyrr הערעז t ire יוגיאן 
iy דעדיבער זײנען. o שײן זיך o v n־ 
 די און מםרײנען, לאיעז ניט מאכער
 נא״ נאד ניט זyBדאר <זyם”ארב װעילכע

ty>nyv ײ  \viva זײ נאר שולדען, yרyז
 איינינע װי פאראויס, אין כאצאהל^

ונעז ׳פעפער געטאן. עס ז̂ז
• • •

 םון מיטיגגען סעק^אן ילעצטע• די
̂איל אוגזער  געווען אימער, װי זײנען, ילא

 םון באריכט פיגאנס דער באזוכט. גוט
םאנד, רעיליעוי אוגזער פון און

 זײנען באריכטען, אגדערע אאע אויך װי
נעװארען. גוטגעהײסען אײ^םיםיג

 גע• חאט סע^זאן בראנקטער דער
 םזד םון חא< גרויסען דעם איז מיםעם

י  עס װי װעגכער, גארדעגס, ססװער קי̂ג
 צו זײז בא<ד עוין ורעט אױם, װײזט
 םעס• אאטאונער אונזערע םאר ק^יין

 טיטימ בראגזװי^ער דער אויך בערס.
 \w דאס באזוכט. גוט זעהר געווען איז

 דעם װענען זוערען געזאגט גיט אבער
 באזױ צאהי די סעה^אן. דאוךםאונער

 ניט וױים איז סעקשאן דעם אוי*י כער
 דער־ אורזאכע די צוםרידענ^טעלענד.

 צאזזיל די װאס ״איז סיר, גלויבען ״םון
 דער אויוי װאוינצן װעלכע םעםבערס,

ס ה<ײן. זעהר איז ^ײד, איסט ײ ̂ד  װי
 אוגזער אין רעקארדם די טאסע זען

 ער־ צו צוםי< שי<ײכט איז עס ^פים.
 איבער־ םעםבערס, סך א &ון װארטען

 אין װאוינען װע<כע די םון גאך הוי*ט
 צו ברושיצין, איז אדער.וױיט בראגקם די

 םיטיגג א אויוי דאוךםאון פאדב^יבען
 אװעגט. אין ^«עט אדוײם סוטעז און
 דעס אין יא אבער וואויגעז כע5זוע די

ײ װעז ה5עו< אן באגעהען געגעגד,  הוםען ז
. םיטיגג. טעת^אן צום ניט

• • •
 tviwya ניט טהפר ניז האבפז םיר

 באריכםען ty װיכםינ ארער גויטינ טטר
 טדער םפםבערפ אינדיװידועלפ וועגפן

n y sy r. ײז אבטר זײנפז מנוו  דא ^ג
 נאנץ « פיז זײנפן װע<כ¥ )y?yy ya>y«ז

 typ tve וחנ<מ פון כאראקםער, טנחנר
cyay ,tyriya m y  >go oysavo 

a ia  i t  .tP oyxM ig בטלאננט םארס 
 ד. פון ארביעמר רי פון vea'vya ךי

םםריט. ye27 וופסם 16 ׳יווטרץ,
 צוריס םאנאטפן איעינפ םיט ביז

 *ns D'Bg אתזזןר פוו verve n איז
a נטדימיאז ט טיט tngnva סראכט a r, 

a »ן a r  |yag. םיר tvagn אנ־ דארזם 
oruvwva םיםלזגז iw r  a n \* ד  י
ד»ן tyagn ארבייספר די גיאגיזיתן.

trtyaoye rum xt ivogam אמ־ איז 
wt* .ימיטז tvaipn ױי im p םים v 

ly זױים אודמר o y a v תרסח jMinva ױ  ו
מ ײ טון אײני  אויםמדדיקט, זיד tvagn ז
tmpn ײ v גאד ז y y j״eaya ט אויב  .חו

 גפװ»דס, tvo etpn ױניאך. די *ת
ivotpe, ...םאםער m n>« תאט im p 

־ י מ ly נפריםיז זונית מ p 'o r ,פליי׳י 
i v « ביז גע\ואלט, האט .r t g

tm u evu g  nasi

•«a רנ»ט«ו די«  ttragfl (ויוט^«ף iv
iy y ד«ר v p iv »ן  ie s  iy iv e g v

iv׳* ie ? P׳״ mi vae r t  ivaen hm 

m j « H H|
ev .avieirviiv«i<M i מיט ױרט n

i« (w e׳ivaavu ,M'M<e e p ײ» 
ivagn ײו e•»» •י e 'irn jn  , iv e n e ii

ts ,e r*n ײ m יטױן tv״»<Mi« ז vs  e»a 
 tvagn «״ ״,te’jv ױ ואס»איו

mvu o< m ניט i n  .eaesvi

9 לאקאל *ון נײעס
iv s n v jv s  , jw e ir v ip  j  in  

J*e v i״ p ivj<m • m e  ev די y i n
vu<e11• ן t ippaa iv t t ia,•* f ׳ i e e 

e jv ie u v i tvsaen׳w  v s j v n e •  n 
4 mie יט *רוייט• H  ,v’ l iv iv  ir iv s 

'fu  iveaeflviee e r a  ivavu ivu«en
m iv u ie  m i

te ovaMjya evae tee evu o n e ־  י
a ie״te tvaes tvavp tvagt iv e טד 

tvava tv׳• i'u v e און *jenea tvagt 
•tveavs mi ivivm חניט

• • •
tve lo  o v i ,eaime is e m v ie i 
e tvum tveaenviee evu ivaevuga 

iv a sve  a in v iv v n טיםינו tie איע 
rea■ iv i )  92 aevea mb e ivaays 

tie מיטימ *pvi unvu e re a e ie  evu 
u» װטו). iie * e v ie s  o n  im n 

I דן איז ’o e i vevva tie y e r iy”• 
e n fv פאר Mpyipy ,yeseea vaapga

n e e a  aim און •evo ve 'ogp ay»ayi 
o iva. די, •p v rneg  te n» inany inv 

m v אזן vaavu ,ye'sgp tgroyay te 
y די דורנפיחחון װ׳ןט m  .tvaneu 

tvayu און ד־סהוטירט )Itnyv a v o w 
ױי די D *ו onunyev i אינו״ןר■ חנר פון 

vay jg 'y igag i•  iv sm  a y ig ry i םאײ 
eeam yey ie חור שון •ראץ תט און 

te. רyסטpyנ r iyu igp
דער זיין אחן וחןט דאס

a װיכםינםטער סאמ a iy iy r t i מעסנער 
a? אונזער egu טיטיגנ, ry? װען ח*ט 

oy איז >eany. . מ 1928 יאחר חדyט 
ty a n r א yayi y& 'iu אין i y i נע־ 
s a z 'v םון i y i דרyסםאכyױניטן. ר oy 

typ מיט piyp't״D נעזאנט re ,tyiyn 
ey נעטאכט װעט e  tyiyn הy1פט'גy 

ay• חנתים aya די tyw’ny ry פארזוך i 
em  jyorpiy ,טנרים¥נט tyaayn זיי 

tyoyarvi tysyn םיט ty 'iv  ly tn e 
ey .iny» t«»yya גטך איז ry פריה 

tyrynyo 'nnyo סיט ere oyn םארזוך 
typ די .1אױםל«ז« זיך iy3y  no  ty’ in 
 רפאר1ח ey *oyae אויף ייט1ג «ײן
in איו y t װינטיג re רי yimenpry 

 <yr 22 aepya tie אדסיניםטרא*יע
tnyo rys סון oyn yoeys o y i טיר 
r ,Dvae ire ip< און *סארםטנעז r e s n i 

jyeyn ayr די tym ery y lrc די פון 
.o iypoye

yay םראגע די iy ry iyay ia  pc 
 טאי eyn yoayn פארטרעטערמאסט,

ysyo אויפנעטר״ם¥לט  e r r פון בנין 
ty 'jn  iy r r e, טיט ly rn p  e mae 

y״e ,?איז »רי iy  i y i ביי חױם ya*B 
e אונז פון iy s y iie a פאר *ly e e iira  e 

ry ,yoyaayia y r ’ e m p ye f li vaee 
P lypayn״w o  i y e ^ y  l*׳ tap זיך 

’jyn נים yea .זיינען םיר לײכטזיגיג 
iy דאדום r n  te ,lya 't טיםיננ oyn 

1 t r r 'D y iy o i'B ie cײםע1ב י tyoa’ r 
’ire ,B’ פון triyaoyo lyD ’ rn  ly tjra 
te ניט tyayn i y i 1 םיר ipay ie  y iי 

.jnarn  , ly 'e ’ ia  ye iepep ס־ר tvnyr 
i 'a r ” nyr י1 י1אוי i y i  ,tyum ’O אויך 

1 teי i y r a  ey tytya ypayn םאר 
,r״“, tyayn םאדטראטען עטארס זײן 

’ee2 n אח t .tyayn״y ra| דים• די אין 
שטימוננ.8א און קוס־עס

• • •
tyn v o tv l1 ־ tyaynארבייטפר י 

o״c פון y ia  iy. 263' און ppenyiaya 
ve38 eoyn ,סטריט e tpeaenyiay 

 tyayn זיי tyaayn 1אױ םיםיננ, שאפ
v r פרײװילינ eepyoyj 10 םיט iB> yi 

iyae’ אויף  ty iy״iy o 6 1אי ia a y i 
aaeB rry פאר ia e  yae״i y  e r r  ry ,e* 

u נאנױיי׳טאן y e פון e y i חטאינט 
m eya. אין a e r  e y i, אין ווי yaa 

p o v r  t'R  , iv a y r  y iy u e״t ערי-3אי 
y i ײט3אר yoo. ײ פארדינסטען די זי

e r ie i jya• גטנץ ap״iyay  tPJ” t .v i 
yoo די inyo או־פײטעו־ «e P״.Dyia te 

D ia y ,  ’ peny iaya (re״pD *Diyo 
i y i ױניאן. דחןםםאכפר ip e פון »t 

tyayn םיל געװירסעם y״<*iy iv  tre e 
22. aepya tyo’VU ery ײ מן ז ײ  װ

ie a  ty 'in  e eyn״nve נויטינ װי און 
t’, ו e״r און אי r ie i tyj רײט> ayn ry־ 

VB| איחה
rym  ayr3 ־ iv in y r* t יל8ײ y n 

ty'an anyy ye*ri> '1 nr lyee ro  eay 
ey ayt .iyayy אױך tyj’ i אלס y 

i n  ie a  ayrrp בטנײאתג ty 'jr ’  tre

tv iie ii iv fn e  t*e ev .in veav iin  i n  
v u < rs ױ   tvayr lym aiers vae te 
vague ivivp tvayr i* s  •re ivartva 
v i e i i  V i'eam ד   iv i bipd*i׳  r a im r

tvagn vaavn ויד i g i  tva’ apviiy •ד 
•tvagn va*aev veeva 

•ivb vae tn vn  eseavi ivtra ev 
e y i tvarr די nvrr ayt tg’ iv *׳iv n e e 

urn tn vn  tyevi ivp e y i סיטגיי׳ די 
ire t n ’ e n v e im  r r  tvavn i n 

e ie״ivsnv i a אין n e  i n״in  e 
iv v ie i m  tre tie agpya iv t ire 

דןן, e יו y i איז tyrpve tn iv e e  re 
n v u e  vae ire סיטיוגען iv t ire  tie 

*ig s  tre iv u rrm  tvpm one ,agpya 
iv t ire  tvayo ry m e nr iv iv a i tvava 

tvepyeyiB ry in v i P ie e v  ty’ in די 
tre iv e n v e im י1 אין 1נײטע1א די 

•a y i i  veereanr •i r e  e y i  . iv a v r 
eya, טיט Me ,3 .rpv ly r ire  ipsavrr 

y y iy i n ייט» eae i tre e sy i .tyoniye 
a ie1״ tVB1ע1מיטנרי י npyrpy i v i  ire 

ire n e y a  rr*e העיפען s'By a n  om e 
vp iveayn• טיטינגען tre ra n n ’ ic 

jvp yaavt e y i .n y a yB r iv i'ie ry  inyt 
m vrr e iy ty i װענען vrrepg v iyn re 

vaavn o ivaovo אין זײנען *n e n y  i v i 
r*  eeva iy״t tvrta vae .ve'syp ty״׳

tre סיט o n ױך ײנט3 טריין ire tvava 
o y i iiweyn מיר a tvavrr״vae ivorp 

”vaavrr tVB׳« pinvrr ׳tire tvnvee אין 
ire p ie o r  erne tvavrr t o  ire urn 

nr re a ve 1סי r״tvrrvi ayo vae tv i 
 oBgaive tvayn tveenrsyp ױ אײדעד

Bvea’n v e  ,rr iaya  tre װדאן, די 
*yopy tvaS l o v i ,lyo iye  tm vorp 

ire ig a rm  tvoaenty t o  tvavrr iv a

iv ii 'e m  tg r rv •  vavMtVM יייז aye* 
t •ayn n i v i

210 ,ayn tvrryneva —  ireeMrei 
ie •  ve t e r a׳s

eo*ay*«ye —  •yaign״,iv e iv o  tvs 
02 ♦•■nee veuw  i n

iv e iy e  im  iy e « a ie  —  e v iy ia, 
1081 ,v ivrrv ty e irv e rr

a*nriyia — ״>a iy a219״ ,erevo
♦^ie e  tespve

a״ iv ir e 'o  V B iy o m iv a n e  ♦i 
y i n ’ n v B  tn v n  • a n ie m v e  tvavrr 

e .tv ig ig  vrean r״*vrr t’ e  ♦i ire v i 
B i v m iv i  av iyenyey ie  tvi״ry t y r 

*vrr .tyerivruyp a e iy r v n v e re  i n 
.tn y n v i o in v i  a♦• m r  Me o n  tvi 

tvayn ev<e 1םי pa’aivo e״tviyr re o 
a ,e iyrr iv t ire״ tvu 'B 'B  tyrpvo n 

*jm D Terpen  r a i m  v in e  n  evrr 
e T rn  evrr ivaovo  m v ♦  tre i n 

n  tvaviey eyaea enp«e(♦ ׳עטינמ *vrr 
e "n iv iv a v iig  i n  tvi. 1סי tvavrr ײ  נ

i n  tvivrr ivonar in e  tv iix n a  n 
ten e iy e r •די tre ty n v rn yp  veepvi 

tveaenviey ayt ae iy trv rrvo re  i n 
.tvum

 pnvotne- יtvn 1׳v אויך anr איך
i v i ’ a ie 'o  n v r ire  pc a i*poyr אױף e 
ay iy tpvnve i'e  i n  tre epira קאנסםי־ 

syrr 10 teivpvo 10 aw ve iy  , iy n e 
vaavrr im a e r o  te ovena זיינען 

tnvrr o n i tvee iyo  9 nr m vo n anp 
eeoyone«״ i v i  iro tvay io irv i .ױניאן 

1 vaeי iy :  tvayn vaavrr אײנ״ נימט 
o v i  n v ” t oanyyyt דינען o y i earnv 
o iv b  ry ore tyo ry״iv i אונטננענעחם־ 

pa*a^ l.״
yrae, ׳ire ivoovrre ,בר־דעי i n  rv 

a ie״e ie o  o ׳i  ,iv inve״tre i v i 
ib*׳ c  tvryp ayr vaavrr ly ' iv  ivp ieoo 

o״a ie  ,i  tvi’ i״Ta ivo  tvaeo tre iy o 
1 tre iv » w n e a  n  tv ivova iec ryי 
.1״1ט אין ״טער31•

2 ל8ממ פץ םעםנערם ױ צײסוופרסערצו use א
שריד ח. ®ון

)2 יא?אל פון (סעיןחנטאר
.2 יאחאי מון טיטגיידער און ברידער

 וועגד ,2 יאשאי פון סעקרעטער א<ס
 צוצױ זיר א«יי אן מיט אײך צו זיד איך

 ■ראואר־ םאד רעםערעגדום צום גרײטען
ײ אנ  דארף װאס רעפרעזעגטימזאן, מי

 טען16 דעם וױ ישיעטער ניט םארסוכמז
נאוחומבער.

 איחר האט באקאגט, אײר איז עס יוױ
 ז״ן זאר עס »ז םארדאגגם, םאי אלע

 דער אין רעפרעזעגטײשאז ■ראפאױפיאגעי
 ױגיאז יעדען םון כייגונג די כדי ױניאז,

 דער אויף גיײך הערען זיך זאיו מיטגױיד
 אינטעתע• דער פון טריבונע חעלסטער

 אײער קאנװעג״צאנס. די אױוי יפאנאי,
 זא• עס אז נעװען, מאי איע איז וואונש

 די אין •רױױיעדרטע קײן זײן ניט יעז
 איהר ארגאניזאציע. אונזער םון רײהען
 םיט דערפייען וואוניפ אײער איצט קענט
 מיט־ ױניאז א םון רעכט פולםטעד דער

 מעהר װאס װאוט. דורכ׳ז איז דאס ג<יד.
 איגעבען קומעז װעיען עס לײט ױגיאן

 םאר רעםצחננדום בײם מטיטעז זײערע
 איץ רעירעזענםײשא?, •ראפאױפיאנעי

 גע״ דעם םאר שאנסען די זײנען גרעסער
 מעםבערס די וואס זאף, דער םון װינם

 זא< עס אז נעװאונשען מאי איע האבען
ױניאן. דער אין דורכגעחן
 מיטגילי- דעריבער, אײך בעמען מיר

 ניט םאמאכיעסיגם ,2 יאקאל פון דער
 נרײט נעיענענחײט. אײנענע אײער
 איצױ און מאסעז אין קומען צו צו איץ־

 פון בװ־נער אלס שטיםע אײער געבעז
 דער־ װעט װאונש אײער און יוניאן, דער

װערען״! םייט
# * •

o איז n יל איצטינען«• t o  tva’ rr 
ivaayt i אי| n צײט urnerr e tvavi

 סאװאוסט־ tvoeap איז םאצידאריםעם
ly םימ ןײן, a e o o n i ,i  vaayrr זײנען

באױאוסט. נעװען איס׳ור
tva'rr ,,a i n 1סי te ,tvpiyoea 

pporryjne i try i iveDmriv איינע tro 
iv t ire  tro oivaovo • v>e»ya veav n 

a e r  n  ovv' Me ,aepya־a iv ro״.n
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Act cf OrtMtar 1 1917. oraborl-d •• Ju ry Mg ייי*

 ביע־ דעם װעגען כדטגיידעד אונזערע צו
 פון ארויסנעגעבען ווערט ‘װאס #טע<

ען^^ען םיר געזינדעי. גײעם א  װיי
 דגםאן מארים •רעדדענט װאס ׳דאס
 אז — ארויםגעבראכם, מאי םיי חאט

 דער איז קאסזי p'P סעחר ניטא איז עס
 געזינדע^ א םאר ■ראץ שײן און ױגיאן

ביעםיאך. אזזנלכע ארױסצוגעבען
 מעהר נים זײנעז ביעםיאך דאזיגע די

 צייען, קאמוניסט^טע םאחעםעיטע זוי
 פאר װאס דורך אױ& ניט מאכט עס און
 ארויס־ און ארויסגעװארםענע די טיר א

 ארײלגנב׳ע־ זיך וױיען חברה געש*יגענע
 דאס — איגםערגע׳שאגאר דעד p* געו

 בר. װאס דאס געיזינגעז. ניט זײ װעט
 ארױס־ מאר אײנינע ״פוין האט זיגטאן

 ׳פיוום ^אין או ;עזאנט, און געבראכט
 געבראמ״ גיט א געװארעז איז ירישעים״,

̂ד  געענדערט ניט ײעט װאס געזעץ, נ
 די האם קיאותמאמנר דעם מים ווערעז.
ײ און געסאכט, ♦טיום ױגיאז  איצט ײנען7 ז

 װעלען צוזאכיעז און מניאז, דער איז איע
 אוים־ ױניאז די ציגע< בײ ציגעי פיר

 <ןאםױ די מיט סײװעי, מיט׳ן און ;בױעז
 קײן קײנמא/ מניאז י1 װעט גיסטען,

 אױם ניט כיאכט עס — כשובען ניט ?זיום
 זיך װעיען זײ סאסקע ײעיכער אונטער

םאר״פטעיעז.
 אױב דאס דעריבער, אפעיירען סיר

 ;אאױוע פאר * םאראז גאך זײנען עס
 איסם פארנארם זײנעז װאס ארכײטער,

ײ אז געזינדעי, םאױצםעיםען  ען5זא ז
ײז און םאריואזען גיײך חברח די  יאיא< ז
 וועט עס װארים אינםערנעשאנ־אי, דער צו
 כ<יײ ניט ופליט שריד קײן אױך זײ םון

 קאמוניםטיעע געװעזענע די םון װי בעז,
ײ וױי< םארםיהרער,  צוחנ־ די נאר דינען ז

VP] סאםוניסטען. די םון
 מוין זײנען חברה קאמוניסטישע וײ
ײ איז םויט p מעהר וימיעז ז 'p תחית־ 

אױםשטעהז. דם חםתים
* ס *

ווער• «או א זאגען אויך װייעז מיר
 זיך תאט װאם קיאננ, דעם וועגען םער

 די אריח נים ס׳נעמט אז םארש^רײם,
J דער צו זיר ווענדעז וואט כמםבערס 'r״ 

יצטערס. נאר די ם׳גיט און כמרנעשאגאי
ױי  גים 1י9 דאס אז ערקיערען, איד ו

 •ראװאקאציע קאטוניסטישע » וױ מעהר
 פאר• זייממ װאס ייגעו• געםײנער א איז

 דעםאחד צו כדי אמיכטליר ש^רײסען
 די ®ון םוחות די אםאי װידמר <יזירצן

םיטמיחנר.
? אז ערקיצרען, פדר  פמנםמרם, *י

ײעדר צו זיך טארטצחלט תאבען װאס  די
מז וואזשן סםרירעז מו ע רײ  חנר אק א

i r j v, זױ• צו נ*ר םעז נימ םורס9י און* 
 oyn חבר̂ד קאסוניסםישצ גערופענע

o אננעסיחרס חאנעז n דיד נעגצן סאםף׳ 
מידפ ױ *ח 'יג^ח חוו

שעמער גרױםע װעגען
כלושטײן. מ. םון

סיאוק״״צע־ גרויסע װעגעז םראגע די
 געװאידיגען » אחיםגערוסען חאט «ער

 דיסט״ שיאוממאכער דעם אין אינטערעס
 אין ארויסצװעחן גענוג איו עס ריקט.

 די װאו *ויעער, 1 און 12 צוױשען גאס
 צױ איז צוזאמען, זיך קוםען ארבײטער

 תבאטי• נעטטער מרשטער דער צו נעחן
 װעט איהר און ארבײטער, גרו*ע רענדער

 יינסע־רעכטע אגשטאט דמרחערען גלײך
 קיאוק• הלײנע אדער גרויסע — דעכאטען

1שע*ער
שא•״ קיאוק ״נרויסצר װארט דער

צױבער־־װארט, א וױ עיעס געװארען איז
געװא• איו דעם פון מעגליכסײט די און
 א זעחר לעבענס-םראגע. א •שום רען

 ניט גאר 1וױ<* ארכײטער צאחל גרױסע
 אזא םון ״פאנטאזירען;׳ אנטאננען אםיױ
 שנעלער זיתר איז — ן אונםעגליך זאך.

 באװײ• דאס זאל זיגמאן וועז אורטײכ
 גרמסטען דעם אױםגעטאן ער װאלט זען,

 די געראטעװעט װאיוט ער װאונדער!
 אנדערע אוננמוומאנג! םון סלאוקםאכער

 האם־ םיט »ו< ?ײנען םארהערט, װידער,
 אונזער אױוי נאד זיך ״םאריאזט נונגען.

נ*ט, םיר נלאם, ניט וועט ער ! פרעזידענם
 קיאוקםאכער! די ״אנציהעד ניט דיר

 נאך ס׳איז גאר עפעס, ער חאט םסתםא
 װעם ער װי שנעל אזוי און צײטיג. ניט

 סםתמא ער וועט פארטיג, חאבען איעם
דעדצעהלען. אונז װעט און אונז צו סוםען

 קויםען דארםען דאס װעם ער אויב און
 אומ ער װעט םרײז, געװיסען א םאר

 באצאהלעז \ױלען םיר צי םרעגען מסתמא
 דער םייאזאםירט אזוי אט ®רײז״ דעם

 קיאוס רוהיגער דער ערםאהרענער, פעהר
 בײדע ״״דורכגעםאכטער׳׳. דער מאכער,
 האםנוננסלאזער דער םײ אבער, גדופען

 אײ זײנען האםנונגסםולער, דער סײ און
 םון נױטװענדינקײט רעד אין כערצײנט

 גע־ דאס װאלטען און שאפ נדויסען דעם
דורבגעטיהרט. לעבעז אין זעהן װאיט

!װאונדער סיח ניט גאר איז עם און
 װאס האגט, מענשליכע א דא דען איז צי

 די פון בילד א אויפמאלען קעגען זאל
י דרעם און סיאוש לײדענדע  א מאכע̂ר

 װי ארויסברעגגען, בולט זאיו װאס כייד,
 טויזענ־ צעהנדקיגער םון מאסע ריזיגע א

 א אין קאגוואולסיזו זיך װארםען טעד
 װאם אינדוםםוײע, אן איז הונגער־היעם

 די רײכםמע, די צװישען זיך רעכענט .
שטאאטען. םאראײניגטע די איז נרעסטע

 אי• נים האד אײן איז שיידערוננ די
 קיאוקםאכער דא זײנען עס בערפריבען.

 סירינג־סד דעם געענדיגט האבען װאס
 סטײיח גענעראל יעצטען דעם פאר זאן
 געצעהלטע בלויז געארבײט האבעז און

 זײ אן. צײט יעגצר פיז װאכעז, עטליכע
 צאהל. קיײנער קײן איז ניט גראדע זײנען
 גרוים אבער מאיאריטעם, די ניט אםת,
 גע־ דעם אויםצואוועסען צאהי איז נענוג

 פאוד איז װאם םענ^ען, יעדען אין װיסען
 אוכד די םארמןסעדען צו אינטערעשירט

 דרעס״ און יס9סי די םיז יאגע גליקליכע
װע״ םארטראכטעז ערנסם זיך און מאכער

 געהאלםען חאבעז װאס איביען די געז
 אײנםאל און צושטאנד אזא צו ברעמען

 האנט אײזערנער אן םיט פאי איוע םאר
•ווארצעי. ביז׳ן אויםראטען דאס

 מען וױל פונקט. ןום טיר סוםעז דא
 מוז דאז קלאוקמאכער, די העיםעז באפת

 דא*־ די וועגעז םאדטראכטען טיױ זיך םעז
װאוקס, זײער #שטאם זײער איביעז, זינע
 אןעראציע, גױטיגע די םאכעז דאן און

 גע־ דעם שעדיגעז ניט זאי עס אז אזוי
 אלעמען נאך איז וועלכער טײױ, זונםען

צוזאםענגעװאססען. ענג אזױ
 הײנט שוין םארשטעהט אײנער יעדער

 אין איבעל גרעסטער דער אז טאג, צו
 סליינער דער איז אינדוסטריע אונזער

 לײ״־ײ נ״יי נימ pa שאי, סאגטראקטיננ
 אויך גאר בלויז אדבײטער די דעם פזן

 דעי אשימ און םאנוםעקםשורער דער
 אבסאליטער דער איז ותיכער דזשאבער,
 *יצכןיגץז דעם אין שזלדיגער

 װאס נזלם, דאזיגען דעם אט כאשאםענדינ
 דזשא־ דער האט קאנםראסטאר, ןיר רוםט
 וועט ער אז געדענשט ניט קײנטאל בער

 םו? אז יןראםט, אזא םיט שלאגעז קעגען
 אבסאלוטע די זוערען צו חלוםות זייערע

 מארקעטס פארש^דענע די טון הערשער
 חיום. א וױ םעחר ניט טאקע געזואראן איז
 און באשטאנד »זא םוז אינדוסםריע קײן
ױ םארנעם ריזיגעז אזא  גאר־ יײדיס ךי ו

 אזא םון ניט <ײד& אערוטםריע סענם
 חד דעםאראליזירענדער און שרעקליכער

 אינוועסםעטעז איחר םון צענטראליזאציע
קאויטאי. מײלעגחנן •ראפיט און
ט סעז ײען .  דער פון געשיכסע די מז

 דורך גאחט םען און איגטעתעשאנאי
 טון •ראצעם אנטוױקיומט גינצאן דעם
 םען זזנחם אינדוסםרי^ גארסענט דער

 חנר וואס ■צריאדצ דער ביז m טאקע
 םאקטאר א געוואחנן איז קאנטראסטאר

 איגתסטרי^ דער פח יעכען אץ׳דעם
 אגווײזצן נעקעגם םאר איע מעז חאט

 סאנ־ n זײנען דא אם :םינגער םיט׳ז
 אינתס־ װאשסצנחנר דער פון טראיליחנר

 *רײגלאחן נים דא זיף \וי< איך טײא.
*p בוך זשם פון ציטיםעז i t ײ 1נ 9

 איײ יעדער כאחויפטונגען. טײנע טינעז
 דעם איז אינערצײגען ילײכט זיר קען גער

 כיעטיאר עטייכע ערשטע די אויןי גרײך
גוך. פולם

 װאקסעגדען דעם אנאליזירט טען אז
 טײיענדען פראפיט און איגװעסטעטען

 עסטאבליש״ װאיזסעגדע די מיט קאפיטאל
 •עריאדע יענער pc שעפער אדער פענטס

 פרא־ דער יאגגזאם װי גלײך מען זעחט
 pא שעפער גײע אויםקומענדע םון צעס

 ?א*י• װאקסענדען דעם פיט םארגיײד
 דעד אז טײנט, דאס געװען. איז טאי

 קאנצעגטרירט געווען כמעט איז טארסעט
 גרר אײנפלושרײכעד אנער ?ליעער א בײ

»y ,נע״ זײגעז װעילכע פאגוםעקטשורערס 
 די סאנטראיירען צו איםשטאגד װעז

צײט. יענער םון סארסעטס
 לאגע די געװארעז אכער איז אנרערש

 אנגעפאגגען האט קאנטראקטאר דער װען
 װאקסען שעפער צאוזי די ארײנקופען.

 האנ־ די שנעיקײט. געװאלדיגער א טיט
 שאר• װערט מארקעטס די אויף קורענץ

 א( זיך םאנגט קאנטראל דער און פער
 אײנ״ הלײנער דער םון ארױסגליטשען

 א] םיט שפרײזט און גרופע םמםרײכער
 זי ביז שנע<קײט אוגקאגטראיניירענדער

 אלעםען״ פאר ״םרײ א צו דערגרײכט
 גאר כאפען און ינויפעז איע װאו שטוםע,

ניט...
 אין אריימאזען ניט דא זיך װיל איך

 האם זיגמאן פרעזידענט אײנצעלהײטען.
 pא סײ געיענעגהײטעז םארשיידענע בײ

 סײ און באלעבאטים די מיט קאנםערעמ
 די םון פארהערען םארשײדענע די בײ

 םארשײדענע בײ סײ און קאמישאנס
 אגגעצימם ארבײטער פון םארזאמיונגעז

 געלט פון פארמסם שרעהייכען דעם אויןי
 אדער גױףןץ pא געהט װאס ׳כחות און

 דורך עגג<יש, p* זאגט םעז וױ ״װײסט׳/
 פראצעס, אדעד סיסטעם יעצטינען דעם
 םרזד דורך. געהעז גארםעגטס די װאם

 דער אויף אנגעצײגט האט זיגמאן זידענט
 ױערען װאס ילאםטם צאה̂י אונצעהליגער

 םען אז און אױםגעהאיטען אומזיסט םמש
 דריײ דעם צורעכענעז דערצו נאך זאל

 n אײגםאל םיסטעם: שיפיגג פאכען
 קאנ״ צום דזשאכער פון •װאארע רויהע

 םארטיגע מאל צװײטע דאס טראקטאר,
 צום צוריש סאנטראקטאר םון גארםענטס
 דזשאב^ םון ערשט דאן און דזשאבער,

t צי קוים איד גמיב — סויםער די צו v 
 סענען זאל װאס עמספמרט, אזא דא איז

םארלוסט• שרעסליכמן דעם טעסטשטעיעז
 ױ.בלײ1א םדז עס צי ניט וױים איד

 קאנמרא אלץ נאך קען דאס אדער בען,
 A יא, אבער זוײס איר װעדעץ. <ירט
 םארתרייי אזא ניט האט אינדוסקןיע סײז

 אינוועס דער סײ װאו םיםטעם, פעלטען
 סײ אץ •ראדוצירער דער םײ און טאר
 און לײדעז אלע זאלען כאנטוםער דער
 גיט זיך זאל צדדים די פון סײנעם בײ

 פע&םען א מים םאז דער ארויםרופען
 איםשטאגד זײן דאז או; ז▼ אין גלויבען

 נוזר דער איז אנרערע איבערצײגען צו
 געזונטען א אײנשטעלען םון ליכחײט

 עם אז אזוי יןאגטראל םאישטענדיגען
 יעדעז םאר אוגםעג^יר װערען פשוט זאל

 600 פח קאםיםאל א האט װאס אײנעם
 ותרען צו אםילו דאלאר 6,000 ארער
 זאנעז און מאצוםעקטשורער א סיר אויך

 אחנר דיסטריבױשאן דער אין דעח א
 אינדוס־ גארסענט דער פון פארטײלוגג

טריע.
̂עס דאם נאטירליך,  זעהר םיך װאלט אי

 אנרידד ניט זאל עס װען געארט, װעניג
 די פון אינטערעסען די טץ* אזוי רען

 גע• זואלט ױניאן די װען און ארבײטער,
 אדאפװארפען נעװיםענהאפט גאגץ הענט

 לאגע. דער םון שולד גאנצע די זיך םון
p גאד 'o ,א ױגיאן די אױך איז םײנונג 

 םוזען זתם זי און שולדיג ביסעל היבש
 אין ראיע באדײטענדע גאגץ א שפילען

 זועט אזעלכע אויב רעשאנסטרוסציע, דער
 צר טאקע און םאדעדגרונד. צום סוםען

 און שולזײג איז ױניאן די װאם דעם ליב
 געװיסע א שפייען םוזען וועט זי װאם

 םאנאנדערחלײבמז, זיר םען םוז ראלע,
 און שולדען, די זײגעז װאס ערשטעגם,

 צו אםארדען זי קען ראת א םאר װאס
שייינעז.

 דוכט לינט, ױניאן יער פון ״שולד״ די
 כאראשטער ספעציםישעז חגם pa םיר,
 גאנצע זײן ארבײטער. אידישען דעם םון

 ארביי־ אידישער דער חאט נערוועזיטעט
 און יוני*ז, דער איז ארײגגעבדאבט טאר

ױ פונקט  את סאשיז חנר בײ יאגט ער ו
 אזױ אױגען, זײנע םאר ואך p'p זעחט
 סאליר, נאר ,m גאך יוניאן די דך יאגט
 אױםגעבלאזענעם ט*ד חנקאראצי^ נאך

p האט װאס •רעסטיזש 'p ניט. םשםות 
 גלות״לאגנע :איז רעזולטאט חנר און

 ,limpji• צעהנדליגער כױט אנריםענםס
 צו אז ניט םאגגען ארבײטער די װאם

 מען וחנן און זיך םוט זײ אין װאס וױםען
ײ דארױ  אחן דערפאר אבעד אױםנוצען. ז

באײ• imp און שאפמר אחן
 קיק גיםא •שוט זײנצן עס כאםים!

 דאזמע די אויסצונוצען וואו ׳אר9שע
אגריםענםס... שעחנצ
שױן, דך ציחם םראגעדיע דאדגצ ךי

דמר וחנן ,1910 זינמ םייגונ^ pnD נאך

 נעװארען באגאנגען איז טעות ערשטער
 די װאס זיג גדויסען עדשטעז דעם בײ

 קאטף דעד אפגעהאיטען. האט ױגיאן
ו האט י  פראגע דער ארום געדרעהט דאן ז

 סאב־קאנטראקטינג אינסײד דעד םון
 ארבײםער די פון לײדען די סיסטעם.

 דעש אק און שרעקייכע געװען דאן זײנען
 סאב־קאנ־ די אט געגען צארן און האס

 איעס אז געמײנט, פען האט טראקטארס
 פאו־טרײבען זײ איז טאן דארוי פען װאס

 פיר זיעען דאן און פעקטאריס די פון
 גע־ גיט קאטו* דער װאיט אויסגעלײזטע.

 מען װאיט ^ײדענשאפטייך, אזוי װען
 רעזויצ זײנע םאראױסזעהן געקענט אםשר
 צו^״פארטרײ־ זײ אנשםאט און טאטעז

 אױטסײד אין פע?טאריס די פון בעד
 און אינסײד האיטען זײ בעסער שעפער

 האנ״ דרויסענדיגע p'p ערלױבעז ניט
 פאר־ װאיט £aאר אזױ טראקסאדט.

 די אין קאנטראל דער זוערען שטארהט
 טען האט םעקםארי. דער פון װענט פיר
 זיי און דרויסעז אין ארויסנעטריבעז זײ

 דערנער װי אזוי אויםגעװא?סען זײנעז
 הא־ און סעיד באארבײטען גיט א אױף
 טראכ• צו אונפעגליך געמאכט פשוט בען
סאנטראל. איז מס װעלכען םון אפיױ טען

מ סאל צעהנדליגע  זיײ דאפאלסט ױי
 צו װי םארזוכען גע־ווארען געפאכט נען

 אבעד שעפער, אוטסײד די ?אנטראלירען
 א מיט דורך ױניאן די םאלט םא< יעדען
 קראניד אנטװיסעלטער יעדער נאד ?ראך.
 צ. אזוי רפואה. נײע א םעז זוכם חײם

 םאר םאדערונג דער מיט געײעז איז ש. ב.
 געװעץ, איז האפנונג די מאשינען. 14
 לײכטער איץ ׳שאפ דער גרעסער װאס אז

 זיכער איז האפנוננ די סאנטראל. דער
בארעכטיגטע. א געווען

 pH האט מען אז בלויז, צײגט דאס
 םון םאדשטעהן אנגעןויבעז ױניאז דער

 ?ײזונג די צרות. די זיך נעםען עס װאנען
 פאל־ א זיכער אבער איז םראנע דער פאר
vv. קען ״װינקער׳ דעם אין ניט װײל 
 ערילײזונג די ערלײזונג. די זוכען מען
 אנדעי נאנץ א pH װערען געזוכט םוז

 װעל־ די זוכען פשוט סוז מען דידעהשאן.
 סיטואציע די קאנםראלירען קענען כע

̂צע אלם  דעפ אויסקעמפען דארטען און ג>
 מוז ״ױניאן יעדער זואס ציל, באלדינען

 געבורט, םאמע אידזר בײ זזאבען זינעז איז
 שםוםענ־ » באשטענדיגע, א איז דאס און

 ארבײטס די םון םארבעסערונג וױיזע
 ארבײםס ־לײכטערען א קאנדיציאנען,

 איד ברויט. שטיקעיל גדעסער א איז טאג
 ױניאן די אז זאגען, צו ניט דערםיט ם״ז
 צילעז. העכערע p'p שטעלען ניט זיר טאר
 םון גראדע בין איך ערט(pפאר נײז, ׳אה

 דענקט װאס םינאריטעט, ?לײנינ?ער דער
 פאילײ סײן םון ?עגען ארבײטער די אז

 דערגרײכעז גיט ?ײנםאי פארטײ טישער
 א דורך דערגרײכען ?ענען זײ װאס דאם

 ליגם ױניאן דער אין נאר אז און ױניאן,
 טאקע און האםנונג ארבײטער׳ס חום

 ױניאן די אבער םוז אלעמעז דעם צוליב
 פאר־ נים זאלען ארבײטער די *ז זעהן,
 דער װײל איהר, צו צוטרױ דעם לירעז

 םארטײ פאלימישער א פון אונטערשײד
י װאס הער, איז ױניאן דער ביז  ערשטע י
 צוזא־ אוי\י ל׳עבעז צו ערלויבעז זיך מעץ

סענעז דאס םוז ױניאן די בעת גונגען

יעבען. טעגייכען אין באוױיזעז
 םון טײל היבשער א לינט דא איז
 דע־ זעיביגער דער מיט שולד. אונזער

 רעדט אי?יטי׳*-יעז9 דער װאס פאנאניע,
 םארשםרעכענדינ כטריט־קארנער, אויפ׳ן

̂דענע  דעטאנא־ זעיבע די אט ;בערג גא
 דער אויף ;עברױכט אפט גאגץ װערט גיע

 זיך לאזען מיר און ױגיאן־פיאטפארסע
 אויסנע״ די פון פארפיהרען אפט גא:ץ

 איז רעזויטאט דער און פראזען דראיטענע
יײדען. אופבאגרענעצטע

 שוין װײס ארבײטער אידײטעד יעדער
 איײן פראפאנאנדע אז טאג, צו היינט

 פרא״ א^סער אז ברויט, קײן ניט ברענגט
 רוהיגע די געפינען זיר פוזען פאכאנדע

 פרא־ נײע יעדער באטראכטען צו קעפ
̂אסענער נאנץ א אין ביעם  פראקטי־ גע
 דעם גאך ניט לײזעז זי איז פארמע שער

 דעמאגאג א םון קאפריז אדער װילען
 נאך נאר פאייטישען אמביציעזען אדער

 אז אזוי צײט, דער םון באדערםנישען די
 נויטיגען דעם ברעננען קענען זאיעז זײ

 שעפער. די אין ארבייטער די פאר גוצען
 אויסנעינע״ שוין זיך האבעז ארבײטער די

 טאג־טענ־ זײערע פון •װײסעז און רענט
 באלעבאטים די מיט באריהרונגען ייכע
 טשער^ן גוטער א אז שעפעו/ די איז

 גװאי־ סך א םאכט װאס דער ניט םײנט
 סך א פאראורזאבט און שאפ אין דען

 טשערמאן גוטער א נאר צײט״םארלוטט,
 נענײ א דורך אויס מײדט װאס דער איז
 פאר־ און קריגערײען סך א װעג טען

 אויסגעקעמםטע די געגעז דם דאך ברעבט
 ױניאן דער םון רא<ע די באדינגונגען.

̂בע. די אײגענט<ין איז גאנצע ס5אי  זעי
 מא־ זאילעז ארבײטער די אז זעהן, םוז זי

̂בער דער איץ און יעבען, א כעז  צײט זע
 פון אינטערעסען די םארנאכיעסיגען נים
ארבײטער. די

 םון ראילע די זוערטער, אנדערע אין
̂לטע א איצט איז ױגיאז חנר  ער־ :דאפ

 p'P פאר דעדשרעהעז ניט זיך שטענס,
 ריקאג־ םון פראצעס דעם איז דעמאגאנעז
 די האלטען צװײטענס און סטרוקציע
 װענען אויםק^ערונג םולער אין מעמבערם

 װעט װ$ס ענדערוגג פעגליכער יעדער
 ער־ דאס קומען. םוזען רעזויטאט אלס
 צופיל נאר שוין ונײ< נויטיג, איז שטע
 זיך ױניאן דער םון םיהרערשאםט די האט

 אוםן אזא או̂י און אפשרעסעץ געלאזט
 צװײ־ דאס שטראם. םיט.ן טיט־שװיםען

 םעםבערס די אויב װײל נויטיג, איז טע
 רײנעם א אויף אינפארםירט זײן מעיעז

 קײנער זײ זועט אוםן געװיסענהאפטען
 סיט פארפיהרען לײכט אזוי קענען ניט

פראזען. אויסגעדראשעגע גארישע
 אנ־ װע<ען זעהר נאך זיך זואיצט טיר
 פארבינדונג pa פראנען אײגיגע ריזזרען

 און כחות אין םארקוסט גרויסען דעם םיט
 דער ױניאן דעד קאסט עס װאס געיט, אין

idhp* ראלע די שאפ, ?לײגעם דעם םיט 
̂וט שאפ קלײנער דער װאס  געשפילט ד
 אסעס־ און דױס םון העכערונג דער אין

 װעי דאס אבער ױניאן. דער אין מענםס
 געיעגענהײט, צװײטער א בײ טאן איך

 נאך וועט עס אז זיכער בין איד וױיל
 םארבינ־ pn רעדען צו סך א אויסקומעז

 שאפ־ קילי־יגער און גרויסער דער מיט דונג
.!̂ תו־א

asm 82 iw ̂נהלער וועגקו שפיםען  פדאפארצי
 סאנװעבשאן rise rttfe אװ פארטרעםערזטאםפ
י• מסנער טעו31 דעם ם«נם«נ,

.פון פיטינג ספעשעל װיכטעעד א
 זוערען אפגעהאילטעז ̂ועט 82

 ארבײט, דער נאך־ גלײך אװענט, טאגטאג
 סי־ .דעם אויף א?טאבעד. טעז31 דעם
 רעטער־םעגעדזשערpםע רער וועט טינג

 בא־ ספעציעלען א איגעביען ראזעגבלאט
 װעט םיטינג םון׳ם עיקר דער און ריכט,

 שםיטען זוע<ען םיטג^ידער די <ואס זײן
 פראפארציאנעיוער םון פרא<ע דער זועגען

 םיאץ א װעגען און פארטרעטעדשאפט
\m אפגעהאיםען זאל ^נװענשאן די 

זוערען.

 זײן אויך םיטינג דעם אויף װעט עס
 סעקרעטער, םאד נאםינײשאנס ערשטע

 באאסטע. עקזעהוטיװ און םעגעדזשער
 איז זאכען אוגעגעבענע אלע די צוליב

 דע־ טאר עס װיכטיג. זעהר מיטיגג דער
 אנ• םאדםעלעז ניט מעםבער הײן ריבער

 מעם״ װעלכער אימעגד זײן. צו װעזענד
 צו אגװעזעגד פארםעלען װעט װאס בער,
 פאזיטיװ װעט םיטינג, דעם אוין̂י ?ײן

̂ט־שטראף. א מיט װערען באשטראפט  גע
.82 לאקאל באארד עקזעקוטױו

םענעדזשזגר-סעקרעמעי. ראזעגבלאט,

?dpctw rs וואס
 סון ערסינתעען וױכטיגםםע די pa איינע איז opeVops־
 ♦iiVP־i«aypy«m e איז oyi וױםענשמפ®. םעז־יוױנישער דער

 פון ילאץ דעם פאתעוזטם pe ס*נען דעם ם1חונולי װעלכעם
my®D«p> ,סער חסארבער ביטער-זמלץ  לאקרעץ כיםער־̂װ

yoiypnga ,ijmee פיללען. געשארבטע «דער pe אנ־ םילע נ«ו 
pm ly. »«שיח<-םיטלעז אלגדםאז־ישע דעו־ע iy  yaaprr nes 
ir אדער «־ױ p זיך פלענען ntpinvay.

opgVopy איז maypyna g־ i in  pe y in• גע־ איז עם 
pe pgov טזןם opiur pe געלאםען pe לע נענען נאטירייר« 

קחןםיפען. שמעחיען»דער אחן םאנען־סארשטאסונג, pe פאמען

אייך. איסעושיעט pe חײנם באקם y םרייעם
40 26 r y n  vae pe ,opya e .060 ire־o iyoo. .
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ניזי ווז

 ממוניס־ פװ סןמפעל א
8רנײ8 םישער

.18 יאיזאל סיטגליד קארט, דײיד פץ

וחני־ מעגישעז, וױ אורטײיט, און ד,ערט
 יחאגועםיװ, זײן צו פרעטעגדירען כע

 איד םיז ״פרײהײט״ זײער אין שרייבען
טען.3 דעם טאבער

 גראסערי- *עװעזעגער דער שרײבט
ביע־ דעם םון שנארער איצטיגער און מאן
• טעל

 זיך פען ה$ט קװעיען זינערע ״פון
ײ אז דערוואוםם, ד» n נ m v t w  M, 

 סקעב זינםײז׳ס םון אנענטען די װאס
 סיט נעהאט האנען *שיקאנא אין הרעםע<

 האבען נאאעבאטים, די םון םארטרעטער
 נײעט א פאבריקאנם׳* די צונעזאנט זײ

 םיזאז• הוםענדינען דעם םאר אגרימענט
 באדענאטים די נענען אנרימענט דער
 ארנייט שטיח איינצופיהרען רעכט דאס
 ׳פיפאנא א*ז אינרוסטריע שצאוין דער אין
 סון ארבייטער װארפען צו רעכט ד*ם און
 נאר ײעיעז ב*םעם די װען שעיער די

ײעיעו״•
 נאבע־םע׳טה׳יאך *זעצכע םיט אט
 אר* אונזערע ק*רםענען דאס זײ װירעז

 דיק־ עט זױיען חבדה דיזע אוז ב״טער,
 גא־ ארנייטער דער םון נאגנ דעם סירען

•י' !װענונג
ײע־ מיר און םאהטען פאר א יעצט

 אםת׳ער איהר אין וזברה די זעהן צען
נעשטאיט.

 *וריס געװען רא איז זיגסאן ברודער
 איז נעתוםען און מאנאטען, פאר א מיט
 יתיד יענינע, די םון רוף דעם אױן» עד
 יאה* זייעוע אצע פארבראכם האבען כע
 יייז באווענוננ ױניאן טרײד דער איז רען

 נאז ביים םיהרען געואזם ניט זיך האנען
 <ינ• עדױהייש*נעצ ױניאן טרייד דער םון

 א ארױסנעצאזעז קאטוניסטען די האנען
 יזיינ׳ א נעהאט האט זינסאן אז טצאנג

 ער אז און באיעבאטים די מיט פערענץ
 רעארנאני־ נעםיויך, קאנצעםיעם, זײ גיט

 און װיידזשעס אין רעדאק״)אן זײ^אן,
 איז םאנטאזיע שװארצע זײער װאם איועם
אױסצופיעו־עז. םעהינ

 אז געווןאוםט, נאטירצױ האב איד
 דעםאנאנמז, די םון הוצ דער איז ראם
 אונ־ « צוטרויעז איך האנ צוטיצ וױייו
 האנ איך זיגםאן. גרודער נאיינטען זער

 ענט־ זײן אךן זיגםאג׳ען םיט געדעדט
:נעווען איז םער

 ׳שאד• די װאס דען איחר ניױבט —
im ?אםאנעס p ?און אויםטראכטען 
 געזאנט האט איהר זיך דאכט װײםער,

 ער העציסבערנ׳ן. בײ ארנײט איהר אז
 אסאםיאיי־ דער פון ■רעזידעכט דער איו

 נעיע־ א האבען װעט איחר אױב ׳»*ן.
איתם״. בײ נאך זיך םרעגט נענהײט,
 װארטעז געדארםט נים צאננ חאב איך

ײי נים ענםםער, אן נעסראנען און  איר ײ
o סיס נערעדט האנ n .קוםט װי באס « 

 יעדען יעצם רופען זײ װי ,נןנגםטער״,
 ארנײטער, ױניאן טרײד אינערנעבענעם

 דער און נערערט. האבען י י ז נאר
 האס פאסירט נעענםשערם. זײ האט באם
:ײאם אט

 נע־ און באם צום נעקוםען ז״נען זיי
 \ואפ םאר העליםבערג, םיסטער :זאגם
 האנ־ נייטראסי זײן ניט איהר זא<ט
אינדעפענדענט. אונז םיט דעיט

װאיט איך :נעװעז איז ענטםער ױין
י םארגענינען, םיט נעטאז דאס י  דעם װי

 ם׳װעט נאר נעהאם, איך װאצט נענעפים
 א*ז םאדזמאריטי די צאיען. ניט םיר
 ■רעסערס, אפער״םארם, די ׳פאפ, םײן

 אינ־ דער םיט זיינען ׳פנײדערם קאםערם,
ם טערנעעאנעצ, ײ  ם׳האט אז וױסען, אוזז

 און ױניאז v שאםען צו יאהר 20 נעטסען
׳פנעצ. זעהר איזזר װיצט זי *וברעכען
̂רט, ד*ם איז דאם יעם,  ער <ואם װ

 די• נעווען איז ד<ום נןןנםםערט. האט
 איך נין דערנײ מטעהענדינ נער־טײם.
 זײ חאב און צוקאכם שטארס נעװארען

 איהר םענט \vavv :גץזאנם נלײך רארמ
 איהר םאחפצאנען! אײערע מיט ייר

̂ן » in 1םא« וױצט  און שאפ, נאךױכי
 בא־ צו אגיטירען אײר דארוי באם רער

!ױניאן דער צו ;אנגען
 דערמיט און טוםעצ א נעװאחוז ם׳איז

 חנית בעצ דער נעענדינט. דאס זיך האט
 נע־ זיך חאם מעז אוז געקצוננען חאט
ארנײט. דער צו נונמן
נעשטאנצ) איך בין טאנ גאגצען א

 רעחן טײערמר זײער *ון צוםישטער א ׳ױ
 איז «לאץ זײער אז נפטראכמ, תאכ ױן
 (עסט פארנאכט םשוגעים־זזױז. א *ין
 םיט פעדלעז סאהן םיםעם א אײנע ייך

 איך באם. דעם םאר> קחןםןצ ויהר
 די ם׳תערט אײז; זיד חמר את »טןח

 װארם, » םיט tv דר תא איד יײנז «י•
«ײ נאר, וי :אלייתנם  םעהינ. זײנעו װי

 װײט, .איר :נאס «ום «י ואנט סוא וום
 ער זוײצ זינטאנ׳ען, טיט ת»יט איחר וז

?*נטאאאגס׳ אײר יט
:אויוי מצתל « זיד T* ניב דאן
 איה זאנ — חימיםמת, םיםכמר —

 זינםאנ׳ען, םיט ארצדםג חאם איתר -
m t  b נים V חעציס־ טיםנזער ןליז״ 

jn איו דדמנםעלםעז. • זײגם איחר 
v f tv מז אוגו מן ני »</ *י

qo&oq)
 װערען בא״עטעטיגט װעט עס אדב און

 און דנסער א איך װער זאגען, זײ װאס
 צו װאס דט גאר דגטאלען ריט האב

י אז,13 ױי  ױגיאן דער אין באראגג איר ו
 זיגטאן׳ס פאר גיט און בענעפיט טײן פאר

בענעפיט.
 עטי״ א כדט אן זיך רופט באס דעד

״עטימע: יעד
זאגען, אננעהױבען האכען זײ -^װען

 א באסעס די גענעכען האט זיגטאן אז
 דא װעט און יארס נױ אין האגט פרײע

 צו אװעס מיר זײנען זעיוכע, דאס טאן
 מיט גערעדט און האטעל אין זיגסאנ׳עז

 עי• אין טאז צו דענהט ער זואס איהם
ען םיר װארים קאנא,  זײן וױסען. עס װ̂י

 ■רע- דער בין איך געוחנן: ענטפעד.איז
 די און אינטערנע׳&אגא? דער םון דדעגט

 דער צו באיאנגען יאקא^ס ^יחאגא׳ר
 איך כין עןיקאגא אין איגטערנעיעאנאכ

 קאגסטרוקטיװע געװיסע טאן צו געסופען
 ניט און ארגאניזאציע דער פאר ארכײט

 איהר ״דענקט אגדערש. עפעס צוריב
 א מאכען צו זיגמאן, מיסטער גיט,

 געפרעגט. איהם מיר האבען טשײנזיע^"
 איחר — געענטפערט, ער האט — ״ניין,
 װאלט איך װע<כען אגרימענט, אן האט
 אנרי־ דער געגעמנן. גיט קײגפאל אײך

 46 מ׳ארבײט און ^טוגדען 42 איז מענט
 שטונ־ סורצע פאכען מיר װען עטונדען.

 די ילײזען צו דערמיט מיר מײנען דעז
 לענ״ שאפען און פראגע ארכײטסיאזען

 ארבײט מען אז אבער ;סעזאנס גערע
 באצאדזיט איהר אםת, — ׳טטונדען 46

 באילמע־ ?עדיגער דער אבער דעם, פאד
 אױ דרויסען אין איץ ביײבט יאכע

ריידט״
 װענד — ? -ווערטער הערט איהר —

 הא״ ךי אבער — חברח. דער צו זץ־ אץ־
 צו װאס געהאט גארניט כיעהר שוין בען

עגטםערען.

 — םא?ט. צוױיטען א יעצט
vb• חיחעעגזאן. *עא• א דא האבען

 פאר־ דער צו נעהט ה״ענח רא״פ םאר איו
ײ זאגט און ורעסערס די צו כאן  ״םיר :ז

 סא־ ארבײטען׳/ ׳עבת, סארגען, װעיע)
 ירעסערס, די םון טיצערםאן דער #דין

 ״,עריױבט^ עס האט ״װער אים: פרעגט
 וױיס, ״איך ׳עטאפערט: םארמאן דער
 איחר רוםט וױ צוױיטע, די דארטעז, יעגע

 סא־ סקעב״קרעמעי״. די דארטען, זײ
טפער דין׳ס  א■־ װער ״איך :געװען איז ̂;
פרעגען״. און מניאז די רוםען

 אפ רוםט ער געט̂א און גערעדט
 ענםםערט, ביאייס ברודער און ױגיאז, די
 א און טײם פאר אדבייטען כעג מען אז

 און סאדיז ענטפערט ״אירײט׳/ האיב.
 םאר־ דעד רעסױוער. דעם אויף חענגט

 מ׳מעג׳/ ״נו, סאדינ׳ען: םרעגט מאן
 א און טײם םאר נאר מ׳מעג, סער, ״יעס

 ױניאן די או רופט פארפאן דער האיב״.
ענטפער. זעיכען דעם הדיגט און

 האט <ןײנער אז געײען, איז סוף דער
 הא־ פאריטוינעז די וױיר געארבײט, ניט
 ארביײ► צו אסגעפאכט געהאט שױן ׳בען
 געוױינ־ ׳און װײדז^עס רעגעיע םאר טעז
̂ען געװא^ט ניט האט באס דער <יך,  צאהי
 אמת׳ע די און האיב, א און טײם קײן

 הא־ און געװאיט ניט האבען <ײט ױניאן
ארדערס. ױניאן׳ס דער אױסגעשאמט בען

 םון יינחעז א געםרעגט האט מען ווען
 ניט, ארבײט ער װאס םאר ?ןאפ דעם
 אז וױלן, באס ״דער געזאגט: ער האט
 אײניגע, נאר ארבייטעז, זאיען איע ניט

 הערט, איהר אנטזאגט׳/ זיך מיר האבען
ייגעז?! אונםארשעמטעז אן

יעס, ?ןילום. וױילען זײ אז זאנען, זײ
 ױניאן. דער אין יעילוים פאר זײנען מיר

 ילײטע םײנע םאר אפעז זײנעז טירען די
װי באהײװען מוזען זיך װעט איהר און

/ !ױניאך<ײט

BQ0O0Q6O63C1

״סטדײס״ היססןןרישער .דער
איעעגעם אן םון

111 
סצענע. עױעטע

חיס#ןך דעם בעפוך ס*ע;ע (די ,
 ̂ייקא״ P* סםרײק דז«ע:עד«ל לי;קען רי׳נען

אנגע- איו װעלכע ׳רום א איז גא,
 קאמי־ דײװידסאן, כאװער — רויך םי» וילמ
 דעסק, » לעבען זי*® גזןנעראל-אזםאב •ון סאר

 אונד אין אעעלײגם איז עס װעלנעז אךיןי
 «ײ• דערחויפט ■איירען, אלערליי *רדנונג
 און ו״חײ#״8״ ״קוריער״, דעד װי טונגעז,

 סי־ און םיגארס חאלב-אויםגערו־יכערפזע אויך
גארעםס).

 אין (חאלטענדי־ג ן א ס ד י ו ו י י ד
 ער וועלכען ״■,B א חאנם ליגקער דלר
̂ם  ארוים לאזמ און ואררויכערט װאם :אר חן

 די *ו זיך װענ^נדיג לאגגזאם, רויך ד̂ע
דאך זײנען םיר חברח, :אגװעזעגדע)

 איך מעג אײך מענ^ען, איעענע ע5אי
 איז שאםןי דער אז אםת, דעם זאגען דאך
 *אסתוד־ איז לאגע די בעסטען. צום ניט
 די גוט. זעהר גיט ׳גוט זעהר ניט נע,

 ^אזען סטריט כױרען םון חברה רעכטע
 װאו אויםהויבען. ניט קעפ די פ^וט אוגז
 סיט דא זײ זײנען קומעז ניט זאילען םיד

 ״יעם מאכער. קלאוק פון קאםיטעס גרויעע
 ניט קען מען װעלכע מאכעד, סיאולן םון

 דער אין דאה װײ^ט איהר בלאפען.
 <יײ םאר שרײבען מיר מוזען ״םרײהײט״ '

 נים און געמסטערם זײנען דאס אז ׳טעז
 טיר אבער ױניאן, דער םון מעמבערס קײן

 זײגען דאס אז אםת, דעם דאך װײסעז
̂טע  װע^כע ױניאז, דער םון מעטבערם א
 פאר־ און װאך דער אויוי אימער זײנעז

 הא־ חלואי טריט. יעדען אונזער פאלגען
ײ װעז m !זײ םיר בען  אויף זײגצן ז

אנדעױן* <אר םיר וואלטעז זײט, אונזער
 די אז אויס, װײזט עם אבער, געחנדט. •

 איך אוגז. םיט גיט זײנען םאכער חאאוח
 זיך האב איך םאחאטעהן... ניט דאס קאז
 םאמגד,., ?יאוס די אין אפגעגארט נאר
ײ אז  אונז. •סון הערען ניט אפי<ו װיאעז ז

 םײדיאך... עכ*אכע םיר האבען טאמער
 צ דאס חאט װערדע א פאר װאס אבער
 גע־ םוז עפעס ױניאן. די ניט איז דאס
 איך — נים אז באלה טאסע וועיעז טאז
 זײכען ניט, אז — זאגען ניט דאס װיל
• סארילארעז. םיר

ר ע ו י א ן כ י ו ו ע  (אסיספועגט <
 » אויןי DIB א טארלײגם זי«ם קאמיסאר,

 •א״ לינקען אין חאנט לינקע די חאל® «וס,
 ןף»«ארם1אוגטער רענטער דער םי® און קע*
 האט דײװידםאז כאווער יע, :קאי) דעם

 אבעד אםת, טרויע^גען א ארויסגעואגט
 דאך סוז ע«עס טאן? םעז זאי װאס

אײג״י םיר םדזען װערעז,'אניט געטאז
ייקען♦

ע ט ר ע װ א ע כ ד י י  (אחוײ א
 רויומן חאלו, לאנגער » םי■ דא̂ר א און נע

ן •לעמז חאי, «׳ ו ני■ ■נים, ױי י  אאאגל V ז
פחממ טאן# ם׳ואל װאס :כעס) םיפ אז.יף

 זײגט! איהר װאס םײגלינגע איחר?
 i קאםוי א םיהחגן קענט איהר !טרוסען

 קאמוניסםעז, עיעס דאך זײנט איהך
 !טאן דארוי מען װאס דאך איחר וױיסט

 װען אפילו סעםפען מוזען קאמוגיסטען
 !םארלארען זײנען מיר אז זױיסען םיר
 מיר אז לאשיאסען האט פארטײ די ווען

 דער פאר ױניאן די פארכאםען דארםעז
 אויב און טאן, דאס מיר מוזען פארםײ,

 ױגיאן, די האנםראלירעז ניט קענען מיר
 אײדער צוברעכען, זי בעסער מיר זאלען

 זיגסאנ׳ס פאר ױניאז די איבערלאזען
 פארטײ קאסוניסםייעע די יואו חבדה,

 !זאנעץ צו װאס האבעז גארניט װעט
!...*קעמםעז מוזען מיר ׳נײן נײה

D רו־י־ דער «דן סאלדאמקע (ין י ם י י
 דעץ, װאס :באב) בוןי׳ס א םיט ארמ״, מער
 םאקראײ קאסף! א אײו בײ איז דאס

 דזשאינט די בײ יארס, נױ איז ניםערע,
 א נעװען איז רארםעז — קאמיטע עקשאן
 אין דארט רעװאלוציע! א תאמח!

 ̂ דא אבער םרײלאך... געװען איז אםיס
!רעװאלוציע א מיר אויך —

 *רונטער־ קעפ די ששיל, בלײבען («לע
פארםראנט). און געלאזען

ר ע ו ו א : כ ן א ס ד י װ י י ד
 העל־ אונז יןעז װאס זאך, אײנצינע די

 די פון סטרײק דזשענעראל א איז םען
 נאס־ א זײן װעט דאס שעפער. ̂רעסטע

 דאר־ םיר חברה... רעכטע די םאר אוט
 אז שעםער, גרעסטע די אפשטעלען םעז

 און דרײען, ניט זיך זאל רעדעל א אפילו
 :זאכען צװײ דערגרײכען םיר װעלען דאז

 מוזען הבתים בעלי די װעלען ערשםענס,
 צװײטעגס, אין, םעטיעז, אוכז צו קוטען
 ניט אוגז ײעיען ^ורבײטער די אז אפילז

 אר״ דער םוז סטאיעז גיט און םאלגען
 די םאר צײגען אבער םיר זועלען בײט,

 עפעס טועז םיר אז פארטײ האטוניסטישע
 אין שרײבען <ןענען װעלזח טיר .און

 אז ״םרײהײט״, דער איז אוז ״קוריער״״
 סטרײק דזשענעראל גרויםער א איז עס
 איהר וױיל געלט, האבעז םוזעז םיר און

 םאר־ מיר האבעז ־געלט אז דאד, װײםט
 װע־ רעכענונג דעם אויף װײניג. דאםט

 געלט. פאד אפעלירען קענען מיר לעז
 קאיעקשאנס, .סאכעז <ןענעז װעלעז םיר
 םאר דאלאר םאר א םעז1ארײנק װעט עס

פעײדעי...
ו ר ע ו ו א כ ן ע  אונטער׳ן (רעדם ז
האבען מוז איר *ײדע, יע, יע« נאי):
עי;  אײער אז געהט םיר דעז, װאס י

 װאישי... :א טשעהי, גא רצװאלוציע...
אײן... איך פאס נימ אז

 איך (•מרטרויעימ): ן א פי ס א ל ג
ר,  װאיט איר געיט. האבען םוז איד ײי

יעצט. גאך דאלער פאר א ױזעז מקענט
 חןר איז דאס יע, * : ן י ו ו ע ל

̂י (שלום )i*«v 10 אוי

,6 יאקאי סעדבער סאױס פון

 א לןריגען באמת וױל אימיצער װען
 ױגיאן, דער איז דד טוט עס װאס כאגריןי

 ױניידחעד״ די אין ארײנקומען ער דארף
 אזימעד, 1 אוו 12 צוױשען קװאטערס

 געװעהנ- וױיל — מיטװ*ך, הױפטזעכליר
 ײעט — ״יעײדעי׳/ דינסטאג איז ליך
 שטעהען עס ל״נס א םאר װאס זעחן ער
דױס. צאחיען און םענסטער די בײ

סעסרעטער, אונזער קענען װאס די,
 צו אםייו םארשפארען גאלדשט״ן, בר.

 כאגריןי א האבעז צו אוס אםיס אין קומען
ײ זואס אלעס ױניאן. דער םון  דאיםען ז
 גאלדשטײן׳ס אױזי טאן קוק א נאר איז

ײ און •גים  אז דערקענען כארד <ועלען ז
 איז ױניאז דער םון לאגע םינאנציעלע די

 צו שוין זץ־ םארגינט ער אז #\וט אזױ
!שמײכיען

 םײגע אםשד װעלען שונאים אונזערע
 שטיײ זײער אױף אױסטײטשען װערטער

 שםײכעיט ״עס :אודאי זאגען און גער
 וועט עס דױס. צאהרט מען אז זײ, זיר
ײ איך װעי פעיחנ׳/ זײז  ענט- גלײר ז

דער חברח. נײן, :זאגען אח פערעז
 מעכד די וױבאלד אז באדײט, שמײכעל

 אונ־ אז סימן א איז דױס צאהיען כערס
 אז איז געשטאו־קט װערט ױניאן זער

 װײל געזיכערט, װערט עקזיסטענץ איהר
 ױניאן די ווען צײטען, געוועחנליכע אין
 קײן מיט ארוכןגערינגעלט געװען ניט איז

 םאר־ צו איהר לויערעז װעלכע שונאים
 די םעסטען אויך מען םלעגט ניכטעה

 צאהל חגר לויט ײניאן דער םון שטארחײט
 סיעציעל סיטניידער. דױם־צאהלענדע

 חא־ כחות צוששערענדע אלע װעז יעצט,
 זוכען און יןאמבינאציע איין געםאכט בען

 מא־ די צוברעכען צו מיטלען אלע דורך
 םארניכטען און מעמכערם די םון ראל

 און אודאי דאך מען מענ ױניאז, אונזער
 די װאס םאקט דעם באטראכטען אודאי

 א אלס דױס צאחלען קומען מעכיבערס
שטארקײט. ױניאן׳ס דער פון סימן

 דער אז אםת, אויך טאהע איז עס
 געמאס־ ניט יןעז ױניאן א םון ערםאמ

 עס װאס דױס די גאך בלויז װערען טען
 אפ אויר הענגט ױניאן די ארײן. קומט

 סלאסעךבא־ און אינטעלעענץ דער אן
 איך מיטגלידער. איהרע םון װאוסטזײן

 םיכד די וראס םאקט דער אז אבער, גױיב
 אז\י דױם זײערע יעצט צאהלען גלידער
 זוערט נאר ניט אז טאקע באװײזט שעהן,
 די אז גאר געשטארקט ױניאן די יעצט

 אינטעלעענט םאקע זײנעז מיטגלידער
 זײ װאלטעז װײל קלאסעדבאװאוסט, און

ײ האבען געװען ניט דאס  געהאט יעצט ז
 דױס, קײן צאהיעז צו ניט געלעגעגהײט א

צייט. שטיקעל א םאר װעניגסטענס אם
 איםײ װאונדערען םילײכט זועט עס

 װענען םיל אזױ דא רײד איו װאס צעז,
 זואם איינענטלץ־ און דױס־םראגע. דעד
 געשע- גרויםע אזא פאר טאקע דאס איז

 — דױס צאזזיען דיחשעמבערס ץ העניש
 דעם װעגען דארןי מעז זײ. צאהלען נו,

 זוע־ וױ רײדען אדער שרײבען םיל אזוי
 קאפעלױש א טראגט מעז װאס דעם גען

!םים די אױו* ניט און יןאפ אױם׳ז
 םאישטענדיג געווען װאלט איר יע,

 מײנען װאס אלע מיט אײנפארשטאנען
 םון װאלטען געגנער אונזערע װען אזוי,
 גים־ פײן געמאכט ניט דױס־םראגע דער
ײ זועלכע םײלען טיגע  אונ־ אין שיסעז ז
!אדײן לאגער זער

ט צוריק טעג אײניגע מיט ױיז  מיר ו
 דעם אין נײעם שטיקעל א קלאוסמאכער א

 װאס צײטוינג, די — קוריער׳/ ״אידישעז
 ״אידישער ניט אז רוםען ארבײטער די

 אג״ און ״אידישער״ דער נאר הוריער׳/
 װאס װארט, אנדער אן קוריעד שטאט
 שטיקעל די ״ק׳/ א מיט אז זיר םאנגט
 איגטערנעשאגאל די אז זיך, לעזט נײעס
 שײ אין ׳ן דעמביצע• אראפגעשיקט האט
 צאוד מעםבערם די װײל געלט, מיט קאגא

 קײן ניטא איז עם און ניט דױם סײז לעז
!דעסק״באזיצער די פאר פעידע

 שטיסעל די םײנט אויבערםלעכליך
 וועט װער ווײל גארניט, נײעס ליגנערישע

 דער אגבאטראכט*\ואס אין געמען דאם
 היגע די דארטען. שרײבט *קוריער״
 ״לור־ דער אז יגוט צו זוײםען ארבײטער

 םיל אזוי אפ יעצט גיט וועלכער יער״,
 סײנ־ זיך האט ױניאךנײעס^ פאר פיאץ
 צױת די םיט םאראינטערעסירט ניט מאל
 האט און ארצײטער די םיז דאגות און

 ווען םינגער קײן צוגעלעגט ניט קײנמאל
 שװײס זײער מיט האבעז ארבײטער די

ן ארגאניזירעז צו געארבײט און.ביוט  זי
 זײ אבער ער האט דערםאר ױניאנם. אין

 לײדען און הארץ־װעהטאג םיי םארשאםט
 ווען יעצ̂נ און סטרײהס. םון צײט אין
 געדארםם האבען סאמוניסטען היגע די

 ױניאז, דער םאר מיאױהמות א האבען
ײ האבען  ״סוריער״ צזם געװענדעט זיך ז

 דורך ארגאן, דעם םאר נעסאכט איהם און
ױ װעיכען  םיט און יעד מיט שיסען ז

 שטיקעל די ױניאן. דער אויף שװעבעי
 צאוד םעםבערם די אז דעם< װענעז נײעס

 איז דעםביצער אז און דױס תײן ניט .לען
 סא״ די האבען געיט, טיט אהעד נעקומען
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סק/ טײלי• פון קוױנ
* 3

 סלאוק אין כאאס םאר^פרײטער דער
 שא■ יןיײגעמ פון איבעל דער — טוייד

 פון רואינע א צו םיחרט װאס אלץ אןן
 בלײנען ניט דארף אלץ א? אין ד#טרײ

 א דורכברעכען ם׳מוז און איז עס װי
 שױן‘האבעז אלץ דאס אט — װעג גײעם

 נאך מעמבערס טעטעע סך א אײנגעזעהן
צוריק. יאהרעז םילע םיט

 מײנונג א ברענגען םיר וועלען אט
 ב. אײדז^עגט ביזגעס פוג׳ם דעם ותגען

 א געםאכט חאט מיינונג זײן פײנבערג.
 םאר- האט ער זױיל סענסאציע, שטיסעל

 פראגע, דער. װעגען בדיוי א געלײענט
 יאחר אין געשריבען האט ער װעלכען

 ער און ״גערעכטעקײט״ דער פאר 1919
 אורזאכע אומבאװאוםטער אן צוליב איז
 דעם איז געװארען. אפגעדרוקט ניט דאז

 א•- גלענצענדע א געגעבען זוערט בריוי
 עט־ איז און לאגע, דער וחנגען שאצונג

 יעזט בריף דער בריוי. א װי פעהר װאס
:טאלגט וױ דך

 איג־ <ןלײדער די אז #םאסט א ״ס׳איז
 םון אנטוױקעלט געװען שוין איז דוסטריע

 ארבײטער די און ״יחודים״ דײטשע די
 יע־ צו באשעפטיגם געװען זײנעז װעלכע

 ניט אוגטער געארבײט חאבען צײט נער
 דאםאלס־ זײער באדיגגוגגען. שרעכטע

 א געװען איז סטאגדארד יעבעס דיגער
 צײט יענער םאר צופרידענשטעלעגדעה

 בלויז לאגע צוםרידענשטעלענדע ךי האט
 ארײנגעסומען איז עס ביז אגגעדזאלטעז

 וועל־ עלעםענם דער אינדוסטריע דער אין
 מא־ איצטיגע די צוזאמען שטעלט כער

 סאדאװסלי װי אזעלכע נופעקטיטודערס,
 צו אנגעהויבען האבען װעלכע וועסעל, און

 שאפ סװעט אונטער׳ן םאנוםעסטשורען
 שרעקליכ־ די מיטגעבראכט און םיסטעם

 n וועלכער אונםער עקספרואטאציע סטע
 האבען אימיגראנםען ארײננעקומעגע נײ

ארבײםען. געפוזט
 געשטיכד רעװאלוציאנער די דאנק ״א

 אין געהוםען זײנען װעלכע ארבייטער, טע
 איז ,1900 םון יאהרען די נאך אמעריקא
 גמגעראל דעם דודך 1910 אין געלןנגען
 איג־ די רעװאלוציאניזירעז צו סטרײק

 שאפ. סוועט דעם םארניכטען דוסטריע,
 באדינגונ־ ארבײטם בעסערע אײנפיהרען

עהספיואטאציע. ײײײײײ ײי״* גען
 פע־ א אין זיך םיר געםיגען ״איצט ו

ר u+* ר̂י צוברעקיוננס א ̂פ
 םיט אינדוסטריע. אונזער פו; פראצעס

 םאר־ װערט שנעלהײט מערקוױרדיגער א
 זײן אויף און שאפ גרויסער דער ניכמעט

 ׳שאפקעפ סרײנע זיך אגטוױהלען פלאץ
 פיהרט דאס איץ געכיעז. אלערלײ פיט
 סװעכדשאפ אפאליגע די צו צוריק או:ז

 פאל־ און איברען אלע פיט באדינגוגגען
שאפ. סװעט פוג״ם גען

 קאנטראל דעם פאדלירט ױניאן ״די
 דורך װאס ארבײטער, טײל דעם איבער

 אונטער־ אופשטענדען די םון דרוק דעם
 איבײטען צו שקלאפעז װי זיך זי< ווארםען
 אין באדיגגונגען שסלאםישע איע אונםער

 קײן ניט איז װאס שאפ, קלייגעם דעם
 װאס סריגען ארבײטער די שאפ. ױניאן

 צו םעגליכקײט וועניגעד אלץ װײטער
 שאם, נרויסעז א אין דזשאב א ?ריגען

 טענ־ די וױיל שאם, ױניאן א איז וועיכער
 איצ־ דעם אונטער באסעס די םון דענץ
 האבען צו איז ארבײט םון סיסטעם טיגעז

 װענינער ־וואם פעי־ראל אוים׳ן זיך בײ
ארבײטער.

ײ האט ערםארונג ״די  אז געלערנט, ז
 ארבײט צאהל גרעסערע א האבען זײ װען
 קאםט ארבײםער צאהל קלענערע א און
 םראדוצירעז, צו םייערער ארבײט די זײ
 פאריןלמנעדונג דער צו םיהרם ראס און
 םאנרםעסםשו־ א ווען און שא■, דעם םון

 םיניםום ךײ\ װי ארבײט טעהר האט רער
 איז אױםםאכען סענען ארבײטער צאהל

 אויםצוםאכען ארבייט די צוםרידען ער
 pn םארגרעטערען צו אײדער אויטסײד

 טײל־ צו געםיהרם האט דאס און שאפ.
סיסטעם. דזשבאינג םויעז און װייזען

 פלאץ דעם איצם םארנעםט ״דזשאבינג
̂ורער גרויםען דעם פון  1אי מאנופעקט

 םארקעט דעם םון אדװענטעדזש נעפט
 ארבײט זימע םאכט ער וואס דעכ צוליב
 דאס און שמיס םון מאנטראקטאר כײם
 דעם זױסען צו מעגליכקײט א איהם גיט

 און גארםענט. p't po קאסט״ ̂עקזעקט
 איבער םארצוג דעם ער יןוײגט דעם דורך
 גיט וױיס וחנלכצר מאנופעסטשוחןר, דעם

 אדער גארםענט דעם םון סאסם גענויע די
 איכעחפא־ *ו געצװאתגען איז יחנלכער

o םון קאםט דעם צען n .דאס גאדםענם 
 דזשא־י צי מאנופעקטשוחנר דעם פיהרט
ביגג.

 חנר־ פארלידען װאס ארבײטער, %י
 צוזאםען •לעצער בעםעו־ע זײערע ײײל
 גע־ װערען באדינגונגען מסצרע די םיט

 קאגםראקטאר צום אנצופוסען צװאונגען
y יאסען און iײ מ מנוו #יוי > פי ל » צו

 ױניאדסטאנדארדס די װאס די וױ גוגגעז
ו טיט שטעלען י  עלעמעגט, דער םאר. ז

 גרײט איז װאס אזעלכער איז ׳אמת
 צו אומשטענדען, געגען רעװאלטירען צו

 זיך ;עװען געצוואוגגעז איז ער װעיכע
 אן םאראז אבער אין אונטערצואװארםען.

 עיע־ אן ערגעחגד; אן עלעמעגט, אנדער
 אינ״ אונזער איז איײז קומט זואס מעגט,

 ״טשע־ זעלבע רי דורך טאיוע דוסטריע
 ני־ א צו געװאוינט זײגעז אבער געלט/

 גרא־ און יעבעגס־סטאגדארד דעריגערען
 אדיג־ אוגזעדע אונטער פעהר נאך כעז

 אזױ האבען םיר וועלכע פאר גונגעז,
 םילע אוגזערע דורך געשעםפט כראװ

סטרײסס.
 אנגעקלײ זיד האבען איבלעז א<ע ״די

 אופד און יאהר יאר לעצטע די אין בען
 געסאכט זאלען עס אז םאדערען, שטענדען

 זאלען װעלכע רעפארטען, אזעיכע װערען
 אינטע״ ארבײטערס די באשיצען קענען

 טיר דארפען םײנונג, מײז נאך רעסעז.
 גרונד־רעםארמעז, אונזערע רע־וױדירען

 אין אײנגעשטעיט וזאבען מיר װעיכע
 מיד .1919 אין איגדוסטריע אוגזער
 א טאן. צו דאס שעםען ניט זיר דארפען

 יעבעדיגער א pn פול און דארף ױניאן
 פלאץ זײן ס׳זאל ועלכעז1 אין ארגאניזם,

ענדערונגען. טאקטישע םאר
 אװעסשטעלען ניט זיך טארעז ״םיר

 דאנען ״םון :זאגען און ארט אײז אויוי
 טאק־ אזא םיט \" אפ גיט כױר טרעטען

 פארגליװערט. ווערען נאר טיר קענען טיק
 אוג־ סיסטעם דער אז *עהען, טיר אויב
 ברעגגם איצם ארבײטען מיר וועלכען טער
 מאנוםעח־ וױ רעזולטאטען אזעלכע אונז

 דאס און דזשאבמדם וחנרען טשורערס
 ;ססעב־נעסטען אוננעהײערע כאשאפט

 םיר האבעז דעם דורך אז זעהען מיר װען
 דורך אז און ארבײטסלאזיגקײט, פיל אזױ
p ?ופען דעם n n נידע־ םים עלעפע;טען 
 רעם דורך אז ;לעבענם־סטאנדארד ריגע
 איבער אגטראל1ל קײן ױניאן ׳די ניט האט

 װאס ארבייט, דעד םון טײל גרזיסען א
 — םארקעט, אונזער םאר געמאכט ווערט

 דער אז שלו^ ם1צ ?וםען םיר םוזען דאן
 ארבײםעז, מיר װעלכען אונטער־ סיסטעם,

 װיכטיגקײט, ערשםער דער פון נים איז
 גים איז ארבײט םון סיסטעס דער װײל
 צו םיטעל א בלױז. ס׳איז פרינציפ, קײז

ױניאן־מאז. םונ׳ם לאגע די פארבעסעדעז
 לאגישען צום לומען מיר אויב ״און

 p'p ניט איז סיסטעם דער אז שלוס,
 מוזען דאז — טיםעל, א נאר פרינציפ,

 שלוס, לאנישען אגדער אן צו הוטען מיר
 ווערם ױניאךמאן פונ׳ם לאגע די װען אז

 ארבײט םון סיסטעם געװיסען א דורך
 דעם מיר םוזען בעסער, אנשטאט ערנער

 צוריקציחמן. אוז רעוױריחנן סיסםעם
 ױניאז פאל*א געזינטער םיל ס׳איז װײ<

 צוריקטריט ארגאגיזירטעז אן םאכען צו
 אונ־ זואו צושטאגד, א לולדען צו אײדער

 אינדײ מאכען זאלען לײם ױניאן זערע
 װעלכע די װי צוריקטרעטוננען, װידועלע

 םוג׳ם באציהונגען פײנדליכע צו פיהרט
״ז צו ױניאךפאן  ׳טרעלד א צו און ױגיאן ז

 א^דוס־ דער איז דעפאראייזאציע ליכער *
טריע.

 צו צופאםען דעריבעד זיך מוזען ״מיר
 די איז װאס ארבײט, םון פארםע דער

 כאראס־ ספעציםישען פונ׳ם לאגישסםע
 ברענגט — איגדוסטריע, אונזער םח טער

 און שלום־סײנונג; זײן פײגבעת ארוים
 די איז װ/גלכע ארבײט, םון םארמע די

 איז — פײנבעדג, זאגט — לאגישםטע,
שטיס־ארבײט״.

 מײנונגעז אלע פון רעזוםע חגר בײ
 אױף .אפשטעיעז אויך זיך םיר וועלען

 ארוכד װערם עס װעלכען אין בריןי, דעם
ײ דאר אבער ענין. דער לאגיש גערעדט  זי

 נעװיטע םיט אײגשטיםיג ניט םיר נען
w איז שטעיען n .אין דערזוײי, בריף 

 מיר װעלען ארטיקעי, היינטמען דעם
 םון מײנונגען די פױט םארענדעעז נאר

 אנטײל האבעז װאס ױדאךטוער, אנדערע
 דעם לוענען דעבאטע דער 'אין געגומען

4עני
 םוז אײדזשענט ביזגעס ליבערםא, בר.
 אײנצמער דער אז דענקט, ,48 לאקאל

 שא■ גרויםען דעם צוריקצוברענגען וועג
 דאם אסציאן. דירעהטע נוצעז צו איז
 אר־ ןירך טיינונג, pn לױם זיץ, «1דאר

 די לצט11בא ער סאמפײנס. גאגיײישאז
 סינדײ רעװאלוציאנעחנן א םיט םראגע

 דערסלערענדינ אױםפיהר, סאליסטישען
 ארבײטער די האבען איטאליע אין אז

 אנ־ צו באלעבאטים די גאר ניט גצםאכט
 םאחנדונגעז ארגײמער געוױסע ערקעגען

 V חנגירומ די געצוואונגען אױך גאר
 װניאן׳ם חנר טאר זאכען מגא<יױחנז

*wm גפוחח ניט פריהפר זײגצן װאס 
 שטאגדפונסט. חוגירועס דער לויט לענאל,
 חד א צווינגעז סען םען ער, זאגט אוי^
 איק גיט ער זזנחס טאן, צו דאם גירונג

 שטארקעז v דורף ניט קיז םעז װאט ®יר
י אישאפצז קאםפײן אתאניזאציאגס  י

װעם חנם חרך וואם מאמר, קלײנפ

צום לופען מטילא שא• גרױסער דער
יעכען.

 דעם פון סעקדעטאר מאזער, ברודער
 סיט אײן גיט שטימט באארד, דושאינט

 מניאז־ די או זאגט, ער שטילדארב״ט.
 עד איגדוסטריע. די יא קאנטראיירט

 צױ פ׳קען אז מײנונג, די ארױס כרענגט
 דורכדעם שאפ גרויפען דעם ריקנרעגגען

 א פאוט״דיגען נאר ?אל ױגיאז די װאס
 נאכדעם ארכײטער. פון װײדזש מיגיסום

 אױ־ איגדױױדועיען צום בלײבען דאס זאר
 פעהיגקײט זײן פארטײדמען צו נײטער

 עס װען וױיל פעגש, פראדוחטיװער איס
 װערען ארבײטער אויף פאריאנג א איז

 ז-א;ט אױב, גערײז^ כמילא װײדזשעס
 ?אגצעסיע א מאנען דארפען זאי מען עד,
 פען אז ער, דענקט דיסטשארדזש, פון

 דיס״ וױיל טאן, געםענט דאס װאיט
 פרא• קײן ניט סיי <ױ סײ איז טשאו־חש

 שאפקעס, סלײגע צעחנדליגע די ביעם.
 ביזנעס pפ ארויס מאי את געהען װאס

 מאסען ארום אזוי ארויס װארםען און
 ■ראגלעם גרעסערער א איו ארבײטער,

 דיסטשארדזש״ די װי ױניאן דער םאר
 באלעבאטים די װי לאגג אזױ פראגע.
 ױניאן־לײט באשעםטיגען דארםען װעלען

 אז אזעיכער זײן װעט סיסטעם דער און
 איז ארבײטסלאזע, קײן זײן ניט ס׳װעט

 פראכיעם קײן דיסטשארדזש־םראגע די
גיט.

,9 לאקאי םון טענעדזשער ?וירצמאן,
 שםיק־ארבײט. טיט אײגשקיטיג גיט איז
 דזשאינט םון טשערמאן קאפלאן, און

 םון קאמיטע א אז דאםיר איז באארד,
 באגעגענען זיך םריהער זאל צדדים כײדע

 צר אזױ װי ■לאן א אױסארבייטען און
צוברעננעז  ױלינג, שאפ. נרויסען ■דעם ר̂י

 ,22 לאקאל po אײדזשענט ביזנעס
 דיססר p<p איז ניט גאנצען אין גלויבט

 קאטײ די ?אמיטעס. קײן pn און סיעס
 םעהר ניט געװצז זייגען ער, זאגט שאנס,

 צוזאםעננע־ דאחי מעז פיאסלא. א װי
 זײ זאגען און מאנוםע?טשורערס די פען

ײ אויב און וױל, ױניאז די װאס  װילען ז
 פאר־ און שאי נרױסען דעם אײנםיהרען

 פען דאריןי ?אנצעסיעס דערםאר לאנגען
לאנצעסיעס. םאכען צו גרײט זײן

 איז ,2 לאלאל פדן םע?רעטער םריד,
 װעט ^ל־ארגײט אז מײנוג^ דעד םיט
 כאוױיז א %פראבלעם. דעם לײזען ניט
 םאראן איז דחנס־מאכער די בײ אז איז,

 זעלבע די הערשען עס און שטי?־ארבײט
 אז מײנומ, חנר םיט איז ער איבלען.

 זאל עס נאר העתפעז, דארןי ײאך־ארבײט
 פרא־ אװ סאסט די װעחזז אױסגעגליכעז

 אוו תאסט דער װאס דעם םון דאלשאז.
 פארשײדענארטיגער, א איז ,פראדא?שאן

 דע״ םוז עם ?אגקורענץ. עס באשאפט
 ־Dpy דזשאינט א װערען געשאםעז ריבער

 צו צדדים, בײדע פון קאםיטע ̂ערטס
 באהיל־ זאלז ?אםיטעס שאפ די וועלכער

 פר̂א אור ?אסם דעם ברענגען און זײ םינ
 אזן סםאנדאדד; גלײכען א צו דא?שאז

 רעגולירוגג #ז סטאנדארדיזירוג; די ויעז
 װערעז, עררײכט ײעיעז םרײזעז די םון

 ?אניןורעגץ. די אפשאפן בםילא עס וועט
 עס אז אײנזעהן, וועלען. באלעבאטים די

 ארבײט p'p ארויםצוגעבען ניט זיך לוינט
נײעם א םאל אלע זוכען און אױטסײד

 עס װאס צײט דער איז קאגטראהטאר
אינצראל. פד״? זעינער דער זײ תאסט

 פון טעגעדזשער יעײטוטער, ברודער
 פע• חןדט דעפארםפעגט, איגז־עפעגדעגט

 וױ רײזוג;, & כדעגנעז װע;עז סיטיסטיש
 pH הערשען װאש איני׳ען די איצושאפען

 גיױבט ער קרײדעד־איגדוסטריע. דעי•
 געניע, אזא פאראן ס׳איז אז גיט, גאױ

 טאן. צו באוױיזען ר,ענען דאס זאר װאס
 ײ-0 אז דעגלט, ער װארום אורזאנע די

 דעם לייזען צו באוױיזען ניט \v? נעד
 קען :איגישט יעדעד וױיי־ איז פיאביעם,

 אונזער אין פאנוםעסטשורער א װערעז
 איז דרעסעס און לראוקס בײ טרײד.

 שטאל״אינדוסטריע ד#ר בײ וױ אזוי ניט
 איײ־ או זואס בילדינג־טרײד, בײם אדער

 עס׳ טוז בילדינג א אװעפ שטעלט גער
 ניט ס׳איז •פלאץ. זעיבען אוים׳ן שטעהז

 זײ לײגט פען װאו װאס טרעלס, קיק
 מווען און זיר זײ •כעפינען דארטען אװעס

 מא־ מעז ivp ארבײט די ליגען. בלײבעז
 אין אםימ און יטאפ קלײגעם א pn כעז

 די צו פיהרט דאס און כעד־רום. א
, איברען.

שלוס, צום אבעג קומט ■עריםוטער
 גרוײ דעם צוריקברענגען ?ען מען אויב אז

 םען דאחי שטיק־ארבײט, דורך שאפ סען
 אז םיינונג, דער םיט איז ער טאן. עס

 װאך כײ ניט װײס םאגוםע?טשורער דער
 איהם וחנט ארבײט שסיס א וואס ארבײט

 בא־ דער קען ײאדארבייט בײ האסטעז.
 וױםיל אױף וױסען גיט ?ײנמאל לעבאס

 ?אנ־ איהם פיט jyp באס צװײטער דער
 צו לוטט עס ווען דעריבער, לורירען.

 א איהם גיט און לאנטראקטאד א איהם
 זאל ער אז נאטירליר איז פוײיז, בילעעז

 יןאגםרא?־ צום אוועקגעבען ארבײט די
 דעם טאלע שען שטיש־ארבײם בײ טאר.
 אוים׳ן סענט 10 מיט ?אםטען אפשר באס

 ניש־ אזא צוליב אכער םעהר, גארמענט
 װעלען ניט ער וועט אוגטערשײד טיגען

 וױיל אױטסײה ארבײם די ארויסגעבען
 1Q די זײן זוזןרט איהם םאר װעט עס

 ארבײט די ?אנטראיירען לענעז צו סענם
 אר־ די וועט אגב און שאפ איז זיך בײ

אינסײד. געמאכם בעסער זײן בײט
 דיסםשארדזש־ די אנבאיאןגגט װאס
 חנכט דאס געבען גענעז ער איז םראגע,

 די איץ באסעס. די צו דיםטשארדזש םון
 ניטא טאקע איז שעפער לעדזשימימײמ

 באלע• די װײל פר>עע, דיסטשארחש די
 א<ן פאראגטװארטליך טער זײנען באםים

 םוז םען אויס?ומען. זײ מיט קען מעז
 שלײנע די אנבאטראכט איז געםען אבער

אונםאראנטװארטליבע, טעהר די
 אדװעגטעדזש נמטען זיכער װעלעז וועלכע

 װארםען װעלען און טרײהײט אזא פון
 האליש־ װי שעפער די םון ארבײטער די

 םײ־ דער םיט דעריבער איז ער תעס.
 גיט לאנצעסיע אזא טא̂ר מעז »ז נוגנ,

באסעס. די געבען
 מיײ אלע די םים םארטיג זײנען סיר
 וועלען ארטי?על נעלסטעז אין גונגען.

 אלעס, וועגעז איבערבלי? »ז געבעז מיר
 דעױ־ אוז געײאיעז, געזאגט דא איז וואס
 דאם האבען מעמבעדם די זועיעץ נאד

 ״גערעכ* דער םון שפאלטעז די ןוארט.
 פאר אפען ברײט זײז וועלען ,טיגקײט׳

דים?וטירעז. צו םראגע די מעםבערס די

 חױז יזניםי פון פויינו און מיפנלױער■ פויזענטער
 אונטערהאלפ דעס 8אוין זײן םשםח זיד וועלען

דעצעטכער סוםען דעם שנת,
 שפילערם באריהםטע די — םוזיק. באגײסטערטע םיט אװענם טאנץ שעהנער
 פרעה־ דעם פאר עקסטרא אנגאזשירט בענד פיקאדילי װײטמאלס פאל

אװענט. שבח ליכען

 דעם װעגען איצט רעדט אײנער יעדער
 םאר?ומעז וועט זואם טאנץ, הויז ױניטי
 איז דעצעמבעד, טעז10 דעם אווענט, שבת
 הױז, אפערא מאנהעטצז םון באל־רום דעם
עװעגױ. טע8 לעבעז םטריט טע34

 םריעט און מיטגלידער טויזענטעד
 זײער אונטערנעמונג. דעד צו זיך גרײטען

 אונטערנע־ דער אויןי זײן צו אינטערעם
 פארשײדעגע םון נערײצט ווערט םונג

 האל, םונ׳ם מעהנקײט די — אורזאכען
i וחןלכעז אין n אפגעהאי־ זועט מאנץ 
 םוזי?, װאונדערבארע די י :װעחגן טען

 שםילער פי?אדילי װײטםאז םאול די װאם
 איז אלעס םון טעהר און שפילען, װעלען

 זעהץ צו זוידער באנעהר א םאראן זײ בײ
 הא־ זײ װעלכע םיט םרײנד, די םיט זיך
 םרעהליכען א םארבראכט צוזאמען בען

 םון םך א הויז. ױניטי אין וואחײשאן
 םאר־ האבעז וועלכע םיםגליחןר, אונזערע
 ז^נעז הויז, ױניטי אין זײן צו םעהלם
 רײױניאן די אטענדען צו ניעעריג איצם

 זיר באגענעגעז צו כדי אונםערנעמומ,
 בא־ איםע איז פוײינד זײעחנ אלע םים

סאנסצ.
 םא?ט, דעם בלויז באדויצרען םיר

 אפערא םאנהעמען םון *אל־רום דער װאס
 אלעפעז, ארײנצונעמעז p'>p צו איז הויז
 אונטערגעםונ:. דעד צו פוםעז װייען װאם
 גרעסערען קרינעזיא געװאלט חאבען םיר
 צױ כדי אונמקתעםונג, חנר םאר חאל

םרײנד. אונזערע איע פרידעגצושטעלען

 האל גרעסערען ^ין האבען־ מיר אבער
 —געםינעץ,* געמענט ניט צײט דער אויוי

 דעם םיט בא^נענעז מוזען זיך טיר וועיעז
̂־אגען האבעז מיר װאס האל  םא״ און געי
מענליך. לױ רײך אזױ שמחה אונזער כען

 אתטער־ דער םון ציל דער מי אזוי
 נאר. םראםיכדזאד, p'p ניט איז נעמונג

 בא־ אח םרײנד אז אראנזשירט עהםטרא
 צו נעלעגענחײט א האבעז זאלען ?אנטע

 זיך און אנדערעז דעם אײנער באגעגענען
T האבען זײז, משםח b בא־ דעריבער 

 ניט ?אסטען זאל םיקעט א אז שלאסען
 ווארד־ אײנשליםענדיג דאלאר א װי מעהר
 אין בא?ומעז מעז העז טי?עטם די ראב.

 אונזער םון דעםארטםענט עדױ^ישאנאל
 סםריט. מע16 װעסט 3 אינטעדגעשאגעל,

.2148 טשעלסי :טצלעםאז
 איהר אז ,p't זיכער װילט איהר אויב

 דער אױ*י זײז אגװעזענד קענען װעט
 ?ריגען איהר טוזט טאנץ-אונטערנעםוננ,

םריהער. װאם טיהעטס
 צום ?ומען צו ניט םארגעסט אלזא,

טי  םען10 שבת, טאנץ, רי-״וניאן ױני
דעצעמבער.

ױ הומ* עם װי איהר, חײפם  רי וונםװיסעים ז
 1•מרי«ו »'! ב«װעגוננ וןרבײםער אידימע

 י1 *ינמשרני'׳*«נ דער פון ועמינכמ די י«ום
ס ״יי  .Tl M ימי•!, #«רמרם וארסשנס י
א םי• וו«ם *יוזר אח יעװיו. ױאים  י
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נשםות״ ״טױטע פװ יאײד א
 אונזערע םיט דורכגערעדט זיך םיר חאב;ץ צורילן צוױי װאכען « טיט

 ״קאםםאםאלצעס״, די װאם ליפלעט, כעזגראםאטנעם שטיקעל א װעגען לעזער
 אפעטיט גרױם םיט האכען טיידיעך, און נאיטשיקלען־ קאםוגיסטישע די

 דעם אונטער ערשינען איז װאש ליפלעט, דער םארקעט. קלאדק אין געטיילט
 דער פון אננעפיקעט, געװען איז — ■אסט״ ״נײע — נאםןןן גע׳גנב׳םען

 ■רעז. אוי,פ שיםפערײןןן און זלזולים םיט שורח, לעצטער דער ביז ערשסער
 דערקלערט חוצפח׳דינ חאט א־ן םיםארכײטער, נאהענטע זײנע און זיגםאן

 דרעם־ אץ קלאוק פץ קאטיטע ״סה־גער א פץ ארויסגעגעבען איז עם אז
, טאבער״.
 ניט װארט א םעאד פערל ,ליםערארישען״ דיזען װעגען האבען םיר
 אוגזערע װי כאקאנט װאויל זעהר איז אונז פארלירען. צו כדעה געחאט

 וױיסען מיר שרײבערײ. רינשטאק אזעלכע פון אפ איצט עקעלט טיםגלידער
 שקר שםוץ, די םיט איכערזעטיגט זײנען ארבײטער אוגזערע אז גוט גאנץ

 אין ארײגגעשםוגעלט האבען םנידים קאםוניסטישע די װאם באטרונ און
 נאטערקוננען ערשםע אונזערע אין אז אבער, דענקען, מיר באװענונג. אונזער
 מיטגלידער אונזערע װאלטען װאם •ונקםען, פאר א אױסגעלאזען םיר האבען
 צוױיטען דעם פון ערשײנונג דער םיט איצם, און פאראינםעלעםירען. זימזר

 דעם אויפחױבען טאקע אונז זץ־ װילט נאמען, זעלנען דעם אונטעו־ ליפלעט
 ווער םיטגלידער אונזערע צײנען און אינטריגע נײער אינער\יזער םארהאננ

 דיזען הינטער שטריקלעך די ציהען װאס ״אקטיארעך דא«ד'די וײנען עס
עקעל־טאנץ.

* * *

 דרעס־ אץ סלאוק די פון רעטער נײע שפאנעל דיזע עם ױינעז װער
/ ? םאכער

 אונזער םון םיטגליד־ דענקענדער יעדער דאך פארשטעהט נאטירליך,
 ניט עקזיםטירט דרעסםאכער״ און קלאוק 50 פון ״קאכױטע אזא אז ױניאן,

 — םאכערײקעס קאםוניסטישע םיסטעריעזע אזעלכע װעלט. דער אויןי
 נוםער, דיזען פאר שװאכקײט אזא עפעס האבען זײ — קאםיטעם׳ ״פוםציגער

 געחאט יאחר פאר לעצםע די פון פארלויח אין שוין םיר האבען — םופצינ,
 אונזער אין *אראדימן דאם פלעגען .קאםיםעס״ אזעלכע םאהל. עטליכע

 גאלע םיט מלאכים אלס םיםיאנערען, “״פרידענם אלס פרעסע פײנדליכער
 געשטוי״ ניט פון נאםען אין רעדען כםדר פלעגען וואם םליגלען, שניי־װײםע

 אדן ברעכער די םיט אנענטען, םאםקװער די םיט שלום פאר ״טאםען״ גענע.
 דיזע אז געווען איז אכער, ׳אםת דער ארגאניזאציע. אונזער םון שםעכער ,

 װדלט די פארבלאפען. געקענם ־נים קײנעם סײנםאל האכען םוםעל־םאכער
 זײ טים זיך רעכענען דרעםםאכער די און קלאוקםאכער די אז געװאוםט חאט
 נאר האט עם װער אינםריגאנטען. ביליגע גאנץ אלס זײ כאםראכטען און ניים
 ױיערע צו צונעחערט זיך הא# עם װער — טאן צו עםװאס נעהאט זײ םים

 האמ ליפלעטם זייערע נעלעזען נאר האט עס װער ייר, םוי׳ן זײער צו םענות.
 האט װערםערבור זײער אץ ארבײט. חכרח דיזע װעםען פאר געװאוםט שױן
 פאר־ באחאלטענע, :אױםםײטשונג אײן גלױז געהאט “״שלום װארט דאם

 דיזע ארכייטער אונזערע טאקע האכען חערשאםט. קאםוניםםישע שםעלםע
 זייערע טיט זאלען זײ אז םארזאגם און װענ דעם געגעבען ״שלום־זוכער״

דרעהען• ניט זײ קאפ דעם םעחר פארשלענע אידיאטסקע
 זײער אויף געליטען האבען קאטוגיםטען די װאם דורכפאל ׳םיאוס׳ער דער
 קלאוקםאכער די װען צוריק, םאנאטען צװײ םים םיטינג םקווער םעדיםאן

 אנטזאגט זץ־ האכען און געװען ככוד םוחל האבעןיזײ דרעםםאבער די און
 האם אינטערנעשאנאל, דער גענדן דעםאנםטראציע זײער צו קוםען צו

 האבען זײ וזאם קאםפײן ״שלום״ זאגענאנטען דעם צו םו,ז א נעםאכם
 אונזערע צושפאלטען צו האפענונג • באחאלטענער דער טיט אנגעפיחרט

 פארנוםעז ערנםט זיך האט ױניאן אעזער װען טפלה, יענער נאך רײחען.
 אינ• דער אין ארכײט אױפבויאונגס און קאנםטרוקטױוע װיכטינע םים

 קאםוניסטישער דער טון טאםע דער םאםטער, בילל עם האט דוסטריע,
 נױ אץ אײנגערופען םרײד־יוניאגס, אםעריקאנער די גענען פראפאנאנדע

 אננדזאנט, זײ חאט און די,כאװײרים״ םון «י םאםע די פון םיםיננ א יארק
 ױיע א אננעטען םוזען זײ אז נאשלאםען, האבען ■ארטײ דער פון קע« די אז

דערצעהלט, זײ ער חאט פארטײ די ױניאן. אונזער געגען קאםף אין טאקטיק
ד

 ארױםקלא״פען געלינגעזי װעט פארטײ דער אױב סייער,' פון ארױסראםעווען
 זײערע םון טיפדםיחרער נאהענםסטע זײנע םון עטליכע און זיגםאן םארים

 איהר םיט זיד אפצורעכעגען װעג איא אוי,ש און ױניאן, דער אץ ■אזיציעם
 אלע םאביליזירען איצם דארםען אלזא, ״כאװײרים׳/ די שונא. ערגםטען

 איצטיגע זיגםאנ׳ם אלע טיט פאראײנינען זיך דארםען זײ קרעפטען, זייערע
 און פאתיכטעו, אךן אםאקירען טערזענליר איחם שוגאים, אםאלינע און

 פון ױניאן״ די ״ראטעווען זאל וואם םיחרער״ .נײעם א סאר אגיםירען
זיגםסנ׳ען.
 א אז האפען, צו אוםזיםט איז עם געזאגט, פאםטער זײ חאט ניין,

 אלם װערען עתועחלט זאל• באכפאלנער קאםוניםטישער א אדער קאםוניסם,
 זײ קאנװענשאן. נעקםטער דער בײ אינטעתעשאנאל דער פץ •רעױדענם

 זײ װאס לײט, אזעלכע נדט אפילו פאראײנינען דעריבער זיך דארסעז
 װי,םעסער נעםען אזעלכע םיט כאצירט צוריק לאננ נימ ביז חאמןן זעלכםם

 זיגםאנ׳עז זאל םען אבי קלאם״ ארבײםאי צום .פאררעטער און הקלדען״
 איז עם וױ טוז םען !פאסעםו ביט און •ארטיי די חייםם אזױ אט שלאגען.

 זיד געםמט פארטײ די װעלכער אץ לאגע שרעקליכדר חןר מןן ארױםקריכעז
 האםוניםטישע חייליגע די אויר טאקע און וועלם, דער ציינעץ םוז םען ;איצט

 איהר אויכ אז געװאונעז. עטװאם האם •ארםײ די אז קרעםלין, אין טאםעם
 היילינער דער פאר אינםערנעשאנאל די םארכאפען צו נעלוננען גים איז

י זיגםאג׳ען כאזיגט אםוױיױנםםען זי האט זאך, קאםדניםנױשער.

 דער געגען־ און אינטערנעשאנאל דער נעגען קאםף דעם פארלארען האט
עפעס נאן־ דאך קען טען אבער לײבאר, אװ םעדערײשאן אםעריקאן

 קאםפיץ דיזען אין שותפים קאטוניםטישע די אנער, עס, זײנען װער
 און איגטערנעשאגאל, דער פון פרעזידענט אלם ױגםאג׳ען ארויסצוטריינען

 אריםע די װעםען אויןז פיחרער״ ״נײעם א פראקלאםירען §לאין זיין אויןו
? אוםנעדולד פײערדיגען םיט זאגען, זײ װי עס, װארטען קלאוקסאכער

 ״טױטע פץ גאלערעע וױרקליכע א ■ארטרעטען, פון םישטאש װילדער א
 זײ װעטען םיט איכערקלײבער גרויסע גיט.קײן ױינען קאטודםטען I נשםות״
 זײ אז *.*, אלײן ניכען זײ רוםעל. צום זײ ױך פאסט עס אכי זין, שדכנ׳ען

 םיט םקעב-כאלאכאטים, םיט גענגםטער, םיט פאראײניגען זיר װעלען
 זאך׳׳. ״הײלינער דער פאר ;יקםפלואטירען נאר זײ קענען די אױנ ;עםבלער,

 גענען קאטף דעם שםופען װאם זײלען די צװישען אלזא, מיר, געפינען װעטען
 אמטער- דער פון פיהרערשאפט גאנצער דער קעגען און דגםאן ■רעזידענט

 גיפםיגע דיזע שרײכט װער ליפלעטם, דיזע פאר צאחלט װער - נעשאנעל
*י ? גאםען די אין ױי פארשפרײט װער פאסקװילען,'

 װעטענס אינטדרנעשאנאל, דער פדן וױיס־פרעזידענט ;עװעזענער א
 איז װאם קלאוקםאכער, עהרליכען און ערנםטען יעדען ב״ טריןז איז נאםעז
 פארקויפען פון לעבעז א םאכט און זיגםאן, בר. פון שונא ועריענלינער א איצט
 דער םון באאםםער גענעראל אםאליגער אן ;מאנופעקטשורערם צו פאר

 באלעכאם, רײכער א געװען יאהר דרײצעהן לעצטע די פאר איז װאס ױניאן,
 אונזערע װאס םטרײס, װיכטיגען אײן קײן דורכגעלאזען ניט האט װאס און

 אםט, זײן םארלאזען געםוזט האט ער זינט דורכגעמאכט חאכען ארכײטער
 און פרעםע קאפיטאליםטישער דער אין אטאתירען גיט זאל ער אז דעם, אחן

 טיליאנערםקער א ;װעלט גאנצער דער פאר קאםף ױיער םיםרעפרעזענטירען
 האכען װאס אנפעלע, קאםוניםטישע פאר געלט פרײ איםער גיט װאם בילדער

 ״ראדיקאל״ גיט זײנען װאס ױניאנם, טרײד אוי,ס אטאקעם םיט טאן צו עפעס
 ״געװעזענע עטליכע דעט, חוץ א ;םאנען זײן.רעװאלדציאגערעך פאר גענדג

 געלענענהײט א אויף אזוי גלאט געטכלדן װאם ױניאן, דער אין םענשעך
 דיס־ צו איינגעכען זיך װעט עם פאל אין ידניאן, דער אין צורי״צוקומען
פיהרערשאפט. איצםיגע די קרעדיטירען

 װאם זוכער, ״שלום״ אפגעםליקםע הײפעלע דער פון אפגערדדט שױן
 שםאך א אהן ארוטגעדרעהט םאנאטען עטליכע די׳לעצטע אץ זיך האבען

 ארויפ־ װעלכען אויף װאגען א אכי זויען װאם נפשות, עלענדע די טלאכה,
 קענען װעלען זײ װאו שרלכעל א אבי יאזדע, א-עטיקעל אריןז זיך צוכאפען
 די און עז זיגםאנ שילטען דערכײ און םידור, ״לינקען״ דעם לויט דאװנען

!שטעהט װעלט ײ װאם אױ,ש אינטערנעשאנאל
* * * •

 כילדינג באלעבאטים, פון פארא^ניגונ: דיזע געזינדעל, דיזע עפעס האט
 .ארבײםער? אונזערע פארצושלאגען עפעם סײלסלײט, און קאנטראקטארס

 אוים־ 4אדעו רעפארםען אינדוסטריעלע םון •לאטפארםע א עפעס זײ חאכען
 באלםע־ אונזערע װאם דחקות די פארגרינגערען װאלט װאם כעסעתננען,

? הײם דער אין און שאפ אין לײדען לאכעס
 דיזע חאט געזאגט, םישטײנס װאם, אן. ניט גאר זיך הױנט עס

 טיםנלידער, אונזערע םון זארגען און לײדען די םיט טאן צו בכלל געזינדעל
 דער אין װאם, באװעגוכג? ארבײטער דער םיט טאן צו זײ חאכען װאס

 צו האם געםײנשאפטליכער זײער אױםער צוזאםען אויף זײ חאלט אםת׳ן,
 ערב־רג דיזער װאם אויף אלעם ? םיט־פיהרער זײגע אין זיגםאן פרעזידענט

 • ,“אלעם אין שולדיג איז ״זיגםאן אז איז, װײסען ױי װאם אלעס אײן, שטיםט
 האכען זעלכםט זײ װאם םשיח נײעם א םאר פלא־ן םאכען דארף זיגםאן אז

 שלאנען דערגרײכען, צו דאס בדי אץ קלאוקםאבער. די פאר אויסנעקליכען
 דרעם־ די און כןלאוקםאכער די אז פלאן א ליפלעט שים,ש זײער אין׳ םאר זײ

 די צװיננען זאל װאם ״רעפערענדום״, א אין כ$טײלינען זיך זאלען טאכער
עםםער. זײערע אױפנעבען אינטערנעשאנאל דער פון פיהרער

 עראיגערען םיר !םריק אויטגעדראשענער אלטער, ביליגער, א פאר װאם
 דעצעםבער לעצטען האט •אינטערנעשאנאל די װי נאכדעס נלײן־ דאם זיך,

 נענוםעז קאטיםארען די האכען יארק נױ אץ לאקאלם םיר די רעאתאניזירט
 דיזע עם זײנען אםאל םיט ״עלעקשאן״ אן םאכען זאל םען אז ליארעםען

 דעםא־ פון געםאכט חיזק און געלאכט אקארשט האבען װאם .דיקטאטארעך,
 איכעד־ נעװארען נארישקײטען, אזעלכע אנדערע און טאלעראדן, קראטיע,

 ארוםגעזעהן זיך האבען זײ װען — ״דעטאקראטעך, איכערגעגעבענע נאיט
 דער פון ארויסנעשטיסען זײ האט מיטנלידער די פון פײל אדן רענק די אז

 קלאוק גרױםען םון םארלוסט פאררעטערישען זייער פאר ארגאעזאציע
 טײװעל, װענען דערצעהלמ םען װאם געשיכטע, אלטע די איז עם םטרײק!

 איהם זאל םען געבעטען זיר האט און צדיק א געװארען פלוצלונג איז גואם
געװארען. קראנק געםערליך נעבעך איז ער װען םיאך, א פאר פארשרײבען

 צײט, ביםעל היפשע א פארלאפען שוין איז דעצעםבער לןוצטען זינט
 נאר ייר האלטען שקשים איהרע און קליקע קאםוניםטישע אלטע די אבער
 לערנען, זײ און גארנישט, פארגעסען זײ ;דרכים ליבע זײערע כייי אלין

 • צו געלינגען ניט װעט אבער, םייקערס, דיזע װײנינ. אזוי פונקט ער,Tזו
 םקיםס. ״רעפערענדום״ טיט ארבײטער אונזערע פון אדינען די פארכלענדען

 פרעז. או̂י אטאקע די שטיק. בלאפערישע אנדערע װעלכע אירגענד אדער
 םפאנדזש־ םײלםלײט, פאר קאםוניםםען, פון קאםבינאציע דיזע װאם זיגםאן,

ײ איז ער װײל דערםאר אן פיהרם בילדערם, און מאנופעקטשורערם  ז
 אונזער םון םאכען צו דערלאזען ניט און האלז אין בײן א װי געשםאנען

 פער־ אדער פארטײאישע זײערע םאר געשעפט שטיקעל םריװאט א ױגיאן
 װערען צוקראכען און פלאצען װעט אטאקע דיזע — אטניציעס, זענליכע

 אן,עהרליכען פאר יאםער קאםוניםםישער דער געפלאצט האט עם װי פונקט
 םשלח קאםיסארען די האבען ארכײטער אוגזערע װי נאכדעם עלעקשאך,

ױניאן. דער פון נעװען
 נרויםע די שפעט. צו ביםעל א געקוטען איז קאטעדיע נײעסטע דיזע

 פאיאצערײ דיזער םון זיך װעט ארבײטער אונזערע פון םאםע לאיאלע
 איצם האכען טיטגלידער אונזערע פאראכטונג. און שפאט םיט אױםלאכען

ײ זיך. באשעםטיגען צו װאם םיט זאכען װיכטיגערע פיל  פאר־ דארםען ז
 זייער םון געביידע די אויםבױען צוריק םון אויםגאכע גרױםע די עגדיגען

 םאר־ און אינדוסטריע, זײער םון איבלען די באזײםיגען דארפען זײ ;ױניאן
 זאכען אזעלכע כלױז לעבען. זײער פון באדיננונגען אלגעםײנע די בעםערען

 צו זיך לוינם זאכעז אזןןלכע םאר לעכען. אונזער אין ראלע א שפילען
 װעלעז םיר װאנעז ביז — קעםפען םיר װעלען זאכען דיזע םאר און ;קעטםען

דערגרײכען. זײ

 אינטערנעשאגאל אונזער םארטראטען האט װאם נאגלער, איזידאר בר.
 אנחשע־ לאם איז קאנװענשאן לײבאר אװ םעדעריישאן אםעריקאן דער גײ

 חאט זיגםאן •רעזידענם װאם באריכט דעם פארנעלעזען װאם נאר האט לעם,
 קורץ, און זאכליך דערצעחלם. באריכט דער קאגװענשאן. דער צו צוגעשיקט

 אץ םוטינ יאחר לעצטען םון פארלויף אין האכען ארבײטער אונזערע װי
 באוײכם דער ױניאז. זײער םאר און עקױםטענץ זײער פאר געקעםםט ערנםם
 אםע- די־ װאם חילןז די םאר באװענונג ארבײטער אםעריקאנער די דאנקם

 דיזען אמ איגטעתעשאנאל אונזער נעלײםטעם האבען יזגיאנם רי^אגןר
 צו גרין, װיליאם פרעזידענט אױף זיר שםעלם דאן קאם;־. היםטארישען
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לאנג ח. פון

 חור אינפר צוטראטמ זיר ה»ט »ווי
 פעדע־ אםעריקאן די — לאגד פון »רעסע
 םטריילם. נ«ען איז י״נאר *ף ך״ע״ן

 יאם־אגדזשעלעס אין האנװענשאן איהר
נאשלאםעז. האנען עס ןאל

סיך האנען םײנע פריינט צװיי ״ון
אננעכאפט. דעם װענען

אװ״ז בעסערצן » םען ד*רױ נו, —  נ
רעאפציאנערער װערט ל. ן»¥ .פ 8 יד אז
ז-------------i יאחו־ צו יאחר *ון פױן׳ אי

דארןי------------}'רעאקציע ישטיה א אלײו
י דינט זי «ז םםן קלעהרערעז » י

----------V קאייטאליסטען די םדי־בתים,
 צו איחר אין געבלינען איז גאד װ»ס

אן איז זי אז אנשטעל אן כאטש• האנען
ט-------------ארב״טער־הערפערשאםט^ מי

 איז האנדלוננען, ביױאיצטינע איהרע אלע
 !סטרייסס םאר געשטאנען אבער זי

צט------------ גענען שוין זי איז אי
-------------!אויר סטרײקס
 ז־ער אוז איינער, גערעדט האט אזוי

 װאם םארשטעלען <ײכט זיך קען לעזער
 אויף האט איינער דער נליס םארט א םאר

 בא־ ארבײטער דער אין פראגען און זאנען
װענוננ.
 נע־ םיר אויף האט צװייטער דער
״אונוםענטא־ םארט אנדער אן ױארםען

ציע״
- ̂וט ענדיניך - ל. אף ם. א. די זיך ה

ח#־ סטרײקס די-------------\ ארומגעזעהן
אין יזניןוז יעדע כמעט צוגעסען דאך כען

ן--------------אמעריקע! ו סטרײקס םון *
איג־ גאנצע רואינירט ד#ך ווערען/

ן---------------\ דוסטריען די גאר ניט או
<יײ איגדוסטריע אן אין צדדים דירעקםע

י--------------י סםרײסם םון דען שװעד־ ד
 סוף-כי״ דאך םא<ט םטרײקס פון קײט
 םון קאנסוםערט די םון קעי די אויף סוף

כריײ דער םון bv? די אויף !ראדוהטען,
ניט װא<ט-------------י ס*מאסעpפ̂א טער

 ערמונ־ אף פ. א. די װען געװען בעסער
 רעגײ םעדעראיע די רעױרונג, די טערט
 שאםען צו סטײם*רעגירוננען, די צי רוגג,

 אין סכטוכים אויסצוניוײכעז כמדפינערי א
טאקע זאילען סטרײקס און איגדוסםדיען,

איצםער, —--------, Y םארבאטען זײן
Y בעםראכם ל. *וי פ. א. די זיך ראט

ארויסגעטרןו־ זי איז פארװאס-----------
 ביטער אזוי און שארף אזוי און טען,

 אמאיליגען דעם געכען ארויסגעטראטען,
י--------------הענזאס־^אן^'

צװײ־ דער אז צוגעבעז, דא איך מוז
 ;זיך אריח קא• פראקטימען א האט טער
 און ״כדמיגאװניה״, קײן ניט איז ער און

̂ה  בא־ ער רעאסציאנער; סײן גיט חלי
 ברײטען א םיז סטרײקס טאקע טראכט

 א לם9 אז עס נעמט ער ;יפטאנדפונקט
—־ אבער ; געזערישאפםס־םראגע

רעדען, מען דארף ״אבער״ דעם װעגען
t e a

 פרעס־בא־ די האבען םרײנט בײדע
 ם. א. דער פון האנדיונג דער םון ריכטען

 סטרײקס בנוגע קאנװעגשאן כ אװ
 איז ל. אװ פ. א. די געיעזען. •שיעכט

 סטרײקפ. געגען ארויסנעטראטען :יט
 םארװארםען ניט האט זי ס׳הײסט,
 גע־ קריגעז צו װאפע א איס סטרייקס

 םאדערוננעז. געװינען צו רעכטיגקײט,
 קאנ־ דער בײ ערשט םארהעדט. נראד

 די זי האט אנעזישעיעס אין װענ^אז
 אפגעיטײערט, מעהר נאך סטריײדװאםע

 שארפ־ די געמאכט, ביאנקעדיגער נאך
 אנגע־ מעהר :אך סטרײקס םון הײט

 א אין זײנעז פרײנט בײדע יטטעיט.
 דעם םון זיף נעםט טעות זײער און טעות,
איבער־ איצט האט כ אזו פ. א. די װאס

 סטרייידבאװע״ א וױפי? י1אױ געטדאכט
 •9( אדעי גוטט געטאן איצט זואיט מנג

# ^אדען, כדאכט
a * *

אױסצוגר״• זיך סײ גאגג איהד אין
ו סײ טען, י  אכיע- די חאט םארטיפען, צו ז

 אננע־ דף באוועגונג ארכײטער רישאנער
תז א  ױ װאגט. יעטײנערנער א אז ^

 ארנאגיוירען צו ױגיאנס טוײבעז דארף
 טרײדס די םון ארגאניזירטע דט די

 אילײן דאיוי זי םארטרעטען. זײ װעיכע
 די פון ארגאניזירטע ניט די ארגאניזירעז

 ניט. ױניאנס קײן האבען װ/ד^ע טרײדסי
 צוקױ אבער ממז קעז װעג װעיכעז דורך
 דעם דורך > גיט־אמאגיזירטע די צו מען
 ניז געגאנגעז מ׳איז װערכען אויוי װעג

 גע־ צום ווענ דער ניט ברענגט Y איצט
 ל•9 אויפ׳ז אגיטאציע די ציר. װינ׳צטעז

 זועגען רעדען ניט. וױרקט ׳פטײגער טעז
 ;םאבריקעז די *אין יאגע *ט^כטעד א

 איז גו, ;פארששיאפס מ׳איז אז א;וױיזען
 צו געמומען איגדוסטריע אםעריקאנער די

 זעהען אדכײטער די אז אגטװײןיונג, אזא
 ״װעי־ די ניט. דאס פיהרען ניוול דאס

 #ראיןטי־ װערען װעיכע םעיר״־אידעען
 האיטען פאברמןעז גרויסע די אין צירט

 םאב־ םײוע אין צוםךידען. ארבײטער די
 האבען אינדוסטריען גרויסע די םון ריתען

 אנ־ קאיזמטױוע סארט א אויך ארבײטער
 געפעילשסע; א אפימ ס׳איז ערהענוגג.

 אכעד ;ױניאנס קאםפאני דאך ס׳איז
dvbv ײ ניט דא. איז אגערקעגוננ אן  יו

 ױ. קוםט ארבײטם־נעבער די כיצד רענדיג
 דא, איז אנערקענונג אן עפעס װײ< און

 רעגעיע די םאר עװערער’ נאד עס מאכט
 אונםעד׳&טע די װירהען,. צו יזניאנס

 האט סטריײדאגיטאציע אז איז, שורח
 מ׳מען קילאנג.1ןו געהעריגען קײן נים

 ױניאנם אין ארבײטער די איהר דורך
 שײך װידער, איז, װאס ארײגציהען. גיט
 םיז אידעאיען די םון פארטיםונג דער צו

 די אויך <ןען באװעגונג, ארבײטער דער
 ניט י1חי<ל סײן איצט סטרײק־סעטאדע

 אידעא־ די םון פארטיפונג דער כײט זײן.
 הען באװעגונג ארבײטער דער םון <ען
 זײער מײנען כל קודם נאר דאך מען

 ?עבען איגדוסםריעיעז אינ׳ם םארטיפונג
 ארביײ די אז מײגט דאס איז יאנד. פון

 רעכ־ זוכען נאר ניט זא< מעד־באװעגונג
 םייכטמן, זיך אױןי נעםמז אויך גאר ט̂ע
 אינ* אן האאטען הע<םען צו םליכטען די

 פאר קעגען סטרײקס געזונט. דוםטריע
 װאס אויםמאן. קגאי־װאס דעם
 'i נעטאז קאנוועג^אן ל. אװ ש. א. די האט

 בא־ שארםערער א םיט ערקיערט האט ױ
̂ע װי טאנוגג  סטרײקס :איצט ביז םאי א

 ניט w קײנער — סטרײהס יא! —
 םין סטרײק־רעכט דאס צוצוגעטען װאגען

 די איז דאם ־— סטרײסס !ארבײטער
 האבען, ארבײטעד װאם װאםע גרויסע

 װא־ דער מיט זיך זאיען ארבײטער און
 װען נאר כאנוצען אבער באנוצען, םע

!ניטא איז אױסװעג אנדער קײן
* * ♦

װאם־זשע טא :פרענען ביעז וועט
 האבען ױניאנם >' נ״עם א םאד דאס איז
 סטרייקם. אויף נעסוקט אזוי כיאי איע
”t טאסע דאם איז P די און נים, נייעס 
 זי אז ניט פליימט אלייז ל. אװ פ. א.

 נאר ם׳איז נײעס, מיט ארויםנעקומעז איז
 דער םון טיילעז אנדערע די צולינ ני•

 סטרייק־פראנע. דער װענען דעיןלאראציע
 באשארא־ װערט טײלען אנדערע די אין
 אין אנטוויסלונג אינדוםטריעלע די כען

 ײעי־ צו ■ונהט הויכער דער אםערישע;
;ארויםנעקוםען איז אנטװיסלונג די כען

ע וױידזש-פראנדערען א םאר װאס  און;״
 רעד לענענס־סטאנדארד » פון פראגצן
 ;ױ* װי ג׳ונראנט^ האט פו;קט חוינעד

 שטענד־נע א אנצוחאיטען איז עס טיג
 דארוי איץ וױ ;פארשוגג אינדוסטריערע

 קױוי : פאדשומ דער הױט װערען געבױט
 ארנייטפ״ און •ראדוקציאז פארסױןי, און

 בארענאטיש״ און פארװאיםומ קאסט,
 דעד מיט חאט ר. אװ ם. א. די סײט;

ו דעהיאראציע י  א טעאדיע, א גע׳עאפען ז
 די איו דאס און — פרא;ראם נרײטע

;ייאינסייט.
a * *

 T* דעי פאר כאגרינדונגען די <ױט
 אױןי כ אװ פ. א. די אױך הוקט גראם

 עגיגים אינדוסטריעוע אױוי און סטרייקס
 :אר חאט װאס עיעס אויןי װי דט בכמ

 פון צדדים דירעלןטע די מיט ^ײכות א
 נריי• א אױזי וױ גאר איגדוסטריע, דער
 חאיט אוךזי געזעיעאםטס*פרא;ע. טער

 בכמ געזעישאפט די איז עס אז טאסע,
 די זאגען. צו דעם װעגען חאט װאס

 גע- די זאי װעטען דורך איז: פראגע
 יעטאאט, דעם דורך ,רעדע̂ן זעי׳שאפט

 א וױדער ש\"\ איז i רעדרונג חןר דורך
 גאנ־ די רעגירונג די םארטרעט :םראגע

 דער םון חיאסען איע ,געזעימאפט^ צע
 װעדט דאס אײדער און געזעמזאפט*
 ̂עבען, אין םארענטםערט םארענטפערט,

 דעם אננעמען ניט י. אװ פ. א. די קען
 םון גאװערנאר אטאייגען םונ׳ם בל״ס

 אײנצו^םע־ נעזוכט האט װ^כער קמנזעס,
 ^טאאטייכע ארביטרײשאדקאורטס, לען

 אין םוזעז װאס קאורטס, ארביטרײמאן
 ארביטריײ געצװאוננענע זײן עצם ז״ער

^יאדקאורטס.
* * *

 צװײ צוזאטענישטױס א אםימ איז דא
 פ. א. דער םון שטאנדיונסטען צװײ יטען .

 זיך זאיל אינדוסטריע אז חןדט זי כ אװ
 קעריער־ אנדעד קײן ארגאנידרען, איײז

 אורטײיען, ניט איחר איבעד זא< ̂פאםט
 סעריערשאפט אינדוסטריעיע די אחמ
 די צװישען ״קאאפעראציע״ א *<יין,

 און אינדוסטריע דער טון יראדוצירער
 פון חגדט זי און םארװא^םער; איחרע

 אםט-1געזעיל? דעם םון אמעםיעעם, דעם
 אז און אינדוסטריע אין אינםערעס <יכען

 אסת׳ן דער אין איז געזערשאפט גאנצע די
 זי אינדוסטריע. איבער באלעבאסטע די

 דעמא־ דזשעפערסאנישער דער םון הא?ט
 די, איז רעגירונג בעסטע די אז קראטיע,

 דער־ און זועניגסטען, אם רעגירט װעילכע
 רעגי־ די אז צוילאזען ניט זי װייו םאר
 װאס ארײגקדיגען זאי ̂פטאאט, דער רוננ,

 אויםגאבען, מעהר םוגקציעס, מעחר
 ;אויםגאבען עקאגאמישע חױיטזעכ<יר

 זואס כח געזעישאפטייכען א זוכט זי און
 צױ עקאנאםישעז דעם רעגו<ירעך זאיל

 װירטשאםם, אינדוסטריעיע די שטאנד,
 זײן טאקע עס דארױ סווי כל סוף װאס

 דעם אט ביידעז זאיל װאס רעגירונג די
 זיך באדערט ל. אװ ם. א. די נאר כח.

 זי ״^טאנדיונקטעז׳/ װעגען װעגע
וזט  א אױסארבײטעז א^ײן יעבעז דאס ̂י

 זי, ־ווײסט איהד, םאר מטאנדפוגקט.
 דעם נאכצוגעהן םראגע גרויטע די ^םעהט

 אר־ די אז אזוי, אינדוסטריע םון גאנג
 אונטער״דער און ׳טוץ אונטער׳ז בײטער

 ארגאניזאציעס -זײערע םון רענויירוגג
 פון פראשיטען די םון ארויסקריגען זאילען

 אזוי חיק, גרעסערעז א װאס אינדוסטריע
 װען צושםאנד, א צו קומען זאי עס אז

 םאר װערען איערירט װעט אינדוסטריצ
 די םאר ניט און• איעמעז םזן נוצעז דעם

אט צו און אײגצעילנע; םון •ראפיטען

p איחר נ^ױדפמט איז פראגע דער irw i 
 איחד קידעװעט טעטיג^יט. איחד און

 וױיטערען א צו יןוטאגדווג^ט א״ן אװעח
 יעטאנד״ א;דעי אן אן ר געטט װע;,

 יעדען אגצונעטצז גרײט איז ױ ױגײוט.
ט,  ק»»ן האנעז גאמיט אדער *עטאנדס̂ו
 איג״ די צוצורודע-עז 1אנ •*;טאנדנוגקט,

 נדע;. אזא צו W דיטטדיעיע
* * *
אנ• זיך חאנען פרײנט צװ״

ײ לועז ױגיזט ״,.ירעכטען א אן נענאוט  ו
 געװארט סטדיײדפדאת דער דורך האבען

 קדײצ״ א פאד כ אזו x א. די צונאדען
 ;עװאד•1א ניט האט ל. אװ פ. א. די צו;.
 י, אוו .c א. די סטר״ס״װאפע. די פען

 צו צוקומען ?ענעז צו װעג א נאד זוכט
 יע־ אינדוסטייערען פון קװאיען סאטע די

 אג^טיענגונג זועניגער װאס טיט בעז
 װעדגעד װאט טיט אדנײטער, די טצד

ארנײטעד־כחות. פון פאײוסטען

 צואיב אז גערעכענט, האבעז קאמוניסטען די און ארבײטער, אידישע ^ייגען
ײ ײניאנס. דיזע םארכאיען צו אײנגעבען זײ זיר װעט דעם  אנגע־ האבען ז

 מאססװער דיקטאטארימען באקאנטעז דעם לויט אטאיזעס זײערע פאנגען
̂חן  גרויםע דיזע צובקןכען צו אדער באהער^ען צו ענטװעדער ערוך, *פו

- ארגאניזאציע.
̂יסאיך, אבער, בין, ״איד  םון טױזענטע םיאע אז מעאדעז, חעז איר אז ג

ײ און טרײד־ױניאניטטען, טרײע נעווען זײנען ארבײטער נאדעא דיזע  האכען ז
 װאס, דערםיט ווןאם אדבײטער דער םון שאמפאימענט גרעסטען דעם פארדינט

 זײ זײנען זײטען, אאע פיז געהאגעאט זײ אריו• זיך האבען אטאקעס די װען
ײ ױניאן. זײער םאר װאגט אײזערנע אן װי גע^טאנען  אױסגעפרובירט זײנען ז

̂אגען .זײנעז זיי םון םיאע ;םײער • ׳טרערןאיכען א אין געװארען  און געש
ירינצייען. זײערע צו טרײ םארבציבען אבער זײנען זײ געװארען, ;ע׳ממית׳ט
 דיזע אז קאונםיא, עקזעסוטיוו םון נאמען אין זאגען, איך וױא איצט ״און
ען מיר אונזער/^טיצמ. אויף רעכענען אימער קענעז ארבײטער  זײ װ̂ע

ײ װעאען מיר קרעםטען; און מיטאעז *f* מיט העיםעז  אין שטיצעז ז
 ארבײטער־ ארגאגיזירטער דער םאר און י׳וגיאניזם טרײד פאר יןאמוי זײער

״עאםט.״
* * *

 האבען װאם ױגיאן, אונזער פון מיטגלידער ‘טויזענטער צענדליגע די
 און גאנץ כלײבען זאל ארגאניזאציע זײער כדי געכלוםיגט אוז געקעםםט
מייט כשורח^כאגעגענען נאכעלע דיזע גרוס, שעהנעם דיזעז װעלעז לעכעדיג,

:על
״ / y וו י y י י I ip ״ י ״י 1/ ייr1 • ״ / •v• / ״י״ייי / י r r r•

 דיזע ײעיען ארבײםער אונזערע ליפען. זײערע אויח שמײכעל גליקליכען א
 געווען ניט איז ער שווער וױ קאטן*, דער נים.םארנעסען. קייםאל װערטער

 זײנען םיר לײדען. ךי און קרכנות די װערטח געװען אבער איז צײטענװײז,
 אונז. םיט איז באװענונג די און באװענוננ, ארבײטער אםעריקאנער דער טיט

 איז באװעגוננ דיזע װי פונקט באװענוננ, דיזער דינען צו בארײט זײן לאםיר
״ אונז. חעלפען און דיגען צו גארײט

כמה, שװעספער
איז פון

נמשםארכעז
 פארלוסט שװערער א איז טויט איהר

 שיקאגא די ססנ, לאקאל פאר ‘
לאקאל. דרעס־םײקערס

 טע• די פון אײנע בלאת,״ אננא מרס.
 םון מיטגלידער באקאנטסטע איז טיגסטע
 איז ארגאניזאציע ^יקאגא׳ער אונזעד

 קורצעד א נאך װאך דיזע געיפטארבען
קראנשהײט.

איבערגעלא״ האט וואס בלאק, מרס.
 אונ• םון טעסבער א אױך אלסן, אן זען
 זעחר נאך ;עשטארבען איז ױניאז, זער

 אײ עטװאס גאנצען אין מעגיפ, ױגנער א
 און טרײעד א אלט. יאהר 30 בער

 בראס טיס. איז םעמבער איבערגעכעטער
 איוד אפגעגעבען האט און געװעז, אימער

 ױניאן, דער םאר שטוגדען םרײע רע
 אין ריעס ■יקעט די אױױ קעמםענדיג

 ראט מיט״ הערפענדי; און סטרײק יעחגץ
 יעצ* איז קאמיטעס. אלע אין טאט אוז
 חא״ דרעסכיייקערס די װאס םטדײק טען
 יצוועםטער איז שיסאנא, אין געהאט בען

 צוזאמען :עװארעז, באשםראםט ביאק
 צו -#יקעטס, אנדערע צעהנדלינער מיט

דז^ײי. אין טעג 30 זיצען
 1925 האט.אין בלאין שװעסטעד

 בײ אינטעדנע״עאנעי די םארטראטען
 דער ®ין סאגװענעאז נאציאנאיער דעד

 קענ• אין <ינ, ױניאן טרײד װאומענס
 קאט־ איצטיגען דעם אין סיטי. זאס
 שיקאגא׳ער אונזעד באםרײען צו *ײן

 האמוניסטײשען דעם םון ארגאניזאציע
 א גענוםען ביאק שװעםטער האט ׳יאך

 אױןי אכטענדיג ניט אנטײל טיכטיגעז
 האט אזן געזונם, אפגעשװאכטען איהר

 ברי־ און שוועסטער איהרע געםונטערט
ױ זײער בא^יצען צו קאמף אין דער  י
 אוי־ און אינערריכע אלע געגען גיאן

שונאים. סערליכע

 אײלעניש, אין טוט טען װאס
טאן אמאל נאך מען דארופ

̂ס מענ« דעי —*  אויעגזיזז, ענעס וױל װ
 ער ogr. איבערלעגען גוט פרזחער זיך ד»רןי

 עס זעחן נא:דעם *ון ׳םאן צו זיך קלײבפ
 דעם חײסם - י דענקעז «ו יחרעז.8דודנ*ו
̂רך  ree זאך יוײז :י= טופ עגםוװקלען. מ

 איבערלעכעגחײםס ןאדערט װאס אײלעניש
׳*יח• װעט עפעס, טום איחר דעגקט

ly ty iv ה#בעו• דאי־ןען ניט חרםה קײן 
̂ט  און סיגאלעמ, םױראד א מיט זיך דעי־פרי

אײגענע אײעיע «ד א:גט8
(* ̂ פערזיגקײטען.

(א)
 דערזען, מאל ערשםע דאם זי כ׳חאב װען

 אויגען, נרינלאך־בלויע םיט אזא, היםלישע א
 ארױםגעפלױגען. שיעור םיר חארץ דאם איז
 :דערזען םאל ערשטע ואס זי כ׳האב װען
 םירםעלשםײן... פון װי פנים, װײס א —
 גוינעז• זיך געוואלט איך האב געטליכער א םאר װי

 דעדזען, םאל ערשטע דאם זי פ׳האב װען
אויגען... גרינלאך־בלויען מיט אזא, הימלישע א

(ב)
 הארצען• אין זון םײן זי איז םעג כםותע אין
 םרײד, םײן זי איז טעג אוםעטיגע אין
 רייד• איהרע הערען צו ליב םיר איז
 הארצען... אין זון םײן זי איז טעג כםורנע אין
 שװארצען, אין םיר צו קוטט יאוש דער װען

 שטילערחײט. נאםען איהר נאר איך דערםאן
 הארצען, אין זון טײן ױ איז םענ כםורנע אין
פרײד... םײן זי איז טעג אוםעםיגע אין
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*ושטערט דעלעגמט װ#רינג *
׳•יז®. רגי#ן א
p i^ vsv ,װען צײטען ivo ח*ט 

רע v t׳v ׳•.•ט״ה״ארנ״ט, געארנייס  ̂ר
 •־V פרעגט u־s װי נאגועם »ז )<עװע;

 די ח*נען סעז*ן, פאד׳ן ■וייזען סעטיען
 » אױוי ד*ל»ר ird » נענענען גטסעס
טעו די טײט.  •ppnv פרעגען י-גיי
 |im רעסטאראנט ניוהמגטען v אין געהן

v גרעסערע די אין •ארטי, א םאנען r* 
 vtv מאכען נאסעס די סלענען «ער

 ארנייטער, sue גאגצען פאר׳ן ■ארטי
 חונ־ אייגינע באטרפפען פיעגט עס װאס

דאלאר. דערט
 דער איז יארםיס גוויסע אזעלכע ניי
 אפט• סזזותן, נאנ*ער תר נעװען נאם
 מא• דעס איינלאדען סען פלעגט סאל
 נעהאלפען האט װאס דעלענאט, קיננ

 אויך זיך ואל ער פרייזען, די סעטלען
ארבייטעד. נרידעו די טיט זיין נדפסח

׳ןןע־ גרױסע די פון אייגעם vtv אין
 סאפער א בא׳עםעיט נ*ס דער האט פער
im נאנצען רעס פאר p ,ױ*ס ארנייטער 
 דא־ הונדערט פאר v נאטראפפן האט
 אויך איז דעלעגאט װאליננ דעג יאר.

נעװארען. אייננעלאדען
ן׳ ארבייטער אז לג כטונ ױחי — ניי

 צו אננעפאגנען האט עולס דער ווען
 ;וטע די פון נאנייסטערוננ די פיחלען

 נוטע די םון איגערהויפט סאכלים,
tpovvjr נע־ זיך םזןן האט ניער, און 

 אר־ יעדער ספיט׳פעס. חאלםען טםען
 *ינער׳פטיינען געװאלט חאט גייטער

o n ,פאר ױאס דערײ״זעגדינ צװײטען 
 נאס אונזעד סאן פיינער און נוםער א

 נע• נאס חוס חאט רעדנער יעדער ׳«יו
 זאל סעזאן נעפםטעז צום »ז וואונ׳ײן,

ip סארנרעסערס םעפטארי דין האבען 
נעפסטע די און ,am•״* חונדערט אויא

d i m* איז װןרען נפסאבט זאל n  v* 
האםעל! מלען

 דער געװעז איז רעדנער לעצטער דער
 נא־ אױך זייענדיג דעלענאט. װאפיננ

 ׳פטעלט ,npro נוםע די פון ג״סםערם
o סאנם איז אױו• זיך ער n םאלנענדען 

:ספיט׳פ
 איהר !׳פוועסטער און ״ברידער

 *וזאםענ• אלע ייד ניינאבם הײנט זײט
 דעם סים זייז *ו noro זיך דא נעפוסען

 איחר םיינם ■רײזען. די םון סזנםעלםענט
 כאס דעס האט איחר t» אסלזר, ךאך

 סיזאן .דיזען ojm איהר און אונעגאדם
 אייר, איו זאנ נעיט״ םך « פארדינעז

tv טיסטייל. גרעסםען דעם סאכט איתר 
 אײר האט נאס דער םארקערט, נר*דע

 קרענס פארדינען װעט איחר אפנענארם,
 דער װעט נעלם גאנמ די לדחות. און

 סאר ער האט דערינער און םאכע;, נאס
 נום אײר און ■אדי די געסאכם אײך

 זײן איתס ז*ל op כדי אמעטרונהעז,
 האם םיםז v פלילען. צו אייר לייכםעד

 איז •אדי הייכטינע די אפילו tv איחר,
 פון ־w נעלד, באס׳ סאר׳ן ניט אויך
otp דער• ניט אײר ח*ט ער ײאם נעלד 

 םים מנאפם די םעזאז. לעצםעז צאהלם
 נעטרונלע!, האם איחר װאס ביר, די

 כיר, און o»v;r סייך נעװען נים איז
 איינען אייער געטרונסעז חאט איהד נוור

 גע• חאט איחר װאס פליי׳• די בלוט,
ipdpi פלײ׳פ, אײגען אײער געװען אח 
dp>v עס װייל  r v נעלמ; אײער םאר 

 ptno די tpoptpjppttv איױ ?ר װאלט
 רp ײאלט ארבײם, אײ?ר פון סרופט

 *V■ צו.סאכען נעהאט גיט נ?ים סײן
 פאר נעמיןלאםט נים איהר וואלם דים;

 P'P ״t יואלםען בלוגױווינער, pרpאײ
opdri איך זאנ רעריבער נעװען: ניט

 םון tv בריחזר, און ׳פוו?סטער אײך,
 אלע איהר דארםט וױיטער און אן יע«ם

pn . ניט אוז <יימ ױניאן נוטע >tPtv 
 נאר ;בלום אײ?ר jprtt *אראדטען די

 נעניסען איחר optt ױניאז ד?ר חרך
 — J ארבייט אײ?ר פוז פרוכט pMb די

:אויס אלע רופס דערםאר
אז!״ פלאוקםאכ?ר די לעבעו «ם ױני

 צוס אום- דך־ רp onpp אנדיגענדינ,
Dip פאלנענד? די םים ׳פליסט אוןי 

ב*ס, םיסםעד אייך, «איז ויעלט?ר:
 יאלט סיזאן געהטטפן *וס tv איד, וױלע
 jp>Vt די און ,pn נים באס p'p איחר
p ’p דין נים ארבייט?ר* !

 pn<> די ווען טאנ, צװײט?) אוים׳ז
 צי אטעננצפוםען1צו ייר זײנ?ז םלאכות

i n ,ײ האנצן ארבײט  jpoviopi ׳*ױן. ו
o n דז־ כײ באס t d, צרפלצרצנדינ

t n r ,אײנ?ם ip  ■ tv האט ipoupuv 
o םון npp די n וצלונפפ ײאקיננ — 
u t םאר 1אי t״ p ’ P m po ניט, נאס 
 אר־ אוים איחם פאר זײנעז ײ1 און

נײםער!

 שםארק אח דיײניאן *ו וױםעז וזילען
m בראדוויל פ• a t a *  a v םטריס

)Xw:cao»mrc»(K(croo.oooo.oooooo.oooo.ooooooo
י װעטען טיט ־צאפ,  נעוזאט האט י־דאן ו

 t׳v *פאפ דיזעד ^ויטעגט. IV גץסײנט
^ojpop ױניאן דער נײ vp נעװען vלס 
v יעתס נאר יפאו, ױניאז נוטער Mo 

 פלענט דעלענאט װא?י» m 1װע
vP ipotPB’ t ivלעpןטע iv ’;v ,האט דױס 

ivre פאר א געטראפען א׳סעד ער 'vo 
טראצדעס, אפערייטארם, אוזן לײויג,

:ip׳vo די אױף איו ארנײט װאס 'b גע־
 האט דעלענאט װאקיננ דעד ר?נען.

^v^ דאס tv ,iv:vo^vo ׳פױן
ו זיי י nv .o פון אויס ז i’ v, ווי ׳פ;על 
 געםען אריינתוםען, איהס דערועה?ן זיי

tײ או( דרו דעם ״vער כיז ^בער דטען 
 פאר׳פוארען זאלען די כדי אוועס, נעהט

ייניאן. רpד צו דױס ^nv* «ו
 דעלענאט tppvn דער האט איינמאל
צלאסע!, ip ̂נ  tv »חנהז־לײם די םו 

■it v,| זאנאד װען ip דארפען װעט 
 שאו. א־ן סאג נאנצעז א םארברעננען

ip i ■׳פא v־t נעװ?ן v v n נרויסער 
 1פע װאו פיעצער פילע נעהאט ה»ט אןן

lo זיך נעקענם האס lvnvoo'iv.
 האגען ׳טט'?־ארבײם, ארנייטענתנ

 בעמ די optt געקערם, ניט נאס?ס די
i דרעה?ז םלאכות ' t ,און ארום hv, 

onv ארוםדרעחען ז־ך זיי פלענען V2 
 פלענט יןיענאט װאליגנ דער װאנען

inpippttv, העכ־ דױע־ען סלענט װאס
 פילײכט אדער ׳פסונדע הטלבע v סטעגס

v ?vsv .אנער מאל דיזעט ׳פםונדע 
 ׳פטונ״ צוױי ווי 1םעח נעדויעדט op האט
ip i, 1אי i n 1:» אח דעלענאט װאקינג 
v.■ איץ r  pv v i

םאד״ pn? האבען חברה י1 בהיצור,
ip׳ p i tv ipjvoc 1לע11װ מאי t” דך 

אױס־ און ארױסדריי?ז ip:pp גיט ׳פוין
ipvpivo לטענדינvהvב  ,in זײ v סך 

ru 1 װי 1«נח p in vw oצעהן םאר יוס 
 באטראפען ביוח ה»ם װעלכעס װאכען,

?נד״ זײנעז זיי- און װאך, v םענט 1צעת
אר־ נעזעצם דך און 1י?נעקוםע1צו ליך

.1ניים?
i n צו גלייד איו וזלענאט װאסיננ 

 jnp״t או־וי otpiopt און צוגעקוםען זיי
ײ סון 1י?דע כיכלאך. ױגיאן גע־ האט ו

 זיא״ תידוצים, םוייצע אנצוגעבען טרײט
ניט. דױס ?ײן צאהדען זײ רום

ט אײנער  םוט געמאכט ̂ובער ?יך ̂ח
 ער־ דעלעגאט װאקיגג דעם האט און

 געגעז ער איז ירינצי*יע< אז ?<ערט,
 גלויבט ׳א:אר,כיסט אן ױניאגס,׳דיע:דיג

גס אז גיט ער  יאנע די פארבעסערען ױני̂ו
ײי ארבײטער, די €ין  װי ׳טנעל אזוי װ
 װײדז׳צעס, העכערע ?ריכען אדבײטער די

 •רײזעז די ?אייטאליםטעז די וײיזען
 אר־ די און לעבענס־מיטלען, איע אױף

 זײערע מיט גארגיט געװינען כײטער
 ער פרײזען. העכערע םאר סטרײקס

 זעהן װיל ער םאכט, אין נאר נרױנט
 יױ די אויב איז, ױגיאן די ׳עטארה װי

 צו איהם געגוג יעטארק זײן װעט ניאן
 ױניאז, דער צו באלאנגעז צו צװינגען

 ױגיאז א װערען דאםאלסט ער װעט
_ ־ פריהעו״-. ניט מאז,

 גע־ דא איז דעלעגאט װאקינג דער
 ער זאל םאמעגענהײט. א אין בליבען

 דערװײל װעיזען ש**, דעם אפישטעלען
 אר־ טעג פ^• א םארלירען אדבײטער רי

 — >' װײסט װער און סעזאן. אין בײט
 פול ׳עטארקען א טאקע ער האט טאםער

 אמאל נאך קען דערפון און באס בײם
לעפטער א װערען סטיײס. םא̂ר

 זיך בײ האט דערענאט װאחינג דער
 ניט שאפ דעם שארױיפיג באישלאסעז

 אויןי בחור דעם צײגען נאר םטאפעז, צו
 ױגיאן די ^טארה װי װעג אגדער אן
ז>אי

 דער װען שפעטער, צװײ מא; א
 אר־ דער פון געגאנגען אהײם איז בחור
 איהם האבען אװעגט, אין ?ןפעט בײט

 לײט ױניאן שטארקע &אד א באגעגענעט
 ריכטיגע די בעגעבעז איהם האבען און

 די ׳טטארק װי געצײגט איהם און עליה,
איז. ױניאן

 בעל דער קוםט טא; צװײטען אויפ׳ן
 דעם םארבונדעז אםיס איז ארײז דכר
 װא־ צום זאגט און ־שסאטעס מיס קא•
געה אצינד ברודער, :דעלעגאט קינג
 איך װײל סאן, ױגיאן א װערען איך
 א האט איהר אז אויסגעפינען האב

ױניאן. שםארקע

פראגרעס ױניאן• אזן כילדונג
קאדזן. ם. םאדא פרן

ױ װי  א אין באמערקט שויז האב *
 בישעת םיר, האבען ארטיקעל, פריערדיגען

 ביל־ אונזער אויסנעארבײט חאבען םיר
 גרעסטע די געשעכקט דונג-אראגראם,

 צװײ םאיגענדע צו אױפםערסזאמהײט
 כאראקטער דעם — םאקטארעז חוייט

pc כא־ דעם אזן אינדוסטרי, אונזער 
 זז., ד. מיטגלידער, אונזערע פון ראקטער

 אינ־ און סאציאילען עהאנאםישען, זײער
 נאך אוז צוזאמענמטעל, טעלעסטואלען

 םילאזאפיע. סאציאלע זײער — סער
 אלע דאס אמת, איז עס ווערענד וױיל

 אײן זיד םאר האבען םיםגלידער אונזערע
 נײע א ̂פאפעז צו ־— ציל געםײנזאמען

 מאראלי״ נײער א אויוי באזירט וחניט,
 געטײרט אבער זײ זײנעז ארדנונג, שער
 אוםנים די װעגעז מײנונגען זײערע אין
 דער־ בעסטען אם הען ביל דיזער אזוי װי

ווערען. גרײכט
 זיין דעריבער,.נעםו?ט חאבעז, םיר

 אונ־ אנטוױקלען בײם םארזיכםיג זעחר
 וױיט װי כדי ■ראנראם בילדונגס זער

 ׳שטרייםיגקייטעז פארםײדען צו םעגייד
 נע- ניט חאבעז מיר סילאבדצימער. אין

 דאס זוײל טעאריע, אײן עטיצען קענט
 אויף אנגריוי דיחןקטער א געווען וואלט

רע האלטען װעלכע גרויען די  מיי־ אג̂ד
 נויט־ געװען דעריבער, אז, עס גונגען.

 פרא־ אוגזער זאלען םיר דאס וועגדיג,
 אמעםיינעם דעם אױוי באזירען נראם

 מיטגלידער אונזערע אלע םון אינטערעס
 בא- ארבײטער ארגאניזירטער דער אין

 אינטע- באזונדעדעז זייער און וועטנג,
 ױניאן. אינטערנעשאנעל אונזער pn רעס
 געמוזט האט געגענמטאגד יעדער איז

 ליניען• דיזע מים וועחןן אנטוױקעלט
 אונזערע םון םארלאנגט ניט האבען םיר

 אדער אנגעםען זאיעז זײ דאס לעחגר,
 םיעציעלער איז ניט וועיכער איז גיױבען

 גרופע יענע אדעד די וועלכע טעאריע,
ײ םון האבעז מיר ;אונטעחפטיצען  ז

 גמײ זאיעז זײ דאס םאריאנגם, בלויז
 ארבײםער ארגאניזירטער דער אין בען

 וומיד קראפט, מעכםיגע א אלס באוועגוגנ
 דער אויף ברענגען צו םעזזיג איז כע

 עקאנאטײ און םאזױאלע וױכםיגע וועלם
vr איבערהויפט, און- פאדמסעדוגגען 

ײ דאס  דעם צו סימפאטיש זײז זאיעז ז
 מינד אונזערע םון ^טרעכען אגםנייטיגמן

גלידער.
 דערי״ װערט, •ראגראם אונזער אין

 גענענשטאנ• אזעיכע אײגנע׳פיאםען #בער
 מיטגלידער אונזערע זועיעז װעיכע ׳דעז

 אנכד געשיכטליכער דער םיט גאקעגען
באוחנגוגנ, ארכײםצר דער ®ח וױקלוננ

 מאבעז שטרעכוננען, און צילעז איהדע
 קאטפען די פאדעטעהן צו בעסער זײ

 טא־ די און אנגעםיהרט, האט זי װעלכע
 געטריבעז איר האבען װעאכע טיװעז

 באטיהעז מיר מעהר, ;אך קאפיןז. צ־ם
 פאר־ צו ארבייטער דעם געבען צו דך

 װעלכע אױף קוקענדיג :יט דאס יטטעהן,
 ארבײטער די װעלכע חסרונות, איז ניט

 זי איז באזיצעז, מעגליך־ קען באווענונג
 װעל־ דורך באװעגונג אײנציגע די אבער

 פונהציאנירען קען ארבײטער דער כער
 סא־ די אױף פאקטאר װיכטיגער א אלס

 גע־ פאליטייג״ע איז עקאנאמישע ציאלע,
\ ביטען.
 סטו־ אונזעדע זעהען היאסען די אין
 און פראגרעס דער דאס אײן, דענטען

 בא־ ארבײטער דער פון אנטװיקלונג
 אינטע־ דער אז אפהענגיג איז װענוננ
 אירד םון םארטגעשריטענהײט און ליגעג״ז

 בא״ ארבײטער די װײל מיטנלידער, רע
 בא־ אנדער יעדער װי םונקט וועגונג,
 םארשטאגדד דעם אפ ע&פעעלט װעגונג,

 סא־ די און געבױ, אינטעלעקםועלען דעם
 עיעמענט דעם פון םילאזאםיע ציאלע

 איך איהר. אין זיך געפיגט װעלכער
 קרא־ אונזערע אין האבעז זײ דאס נלױב,

 א איז עס ־דאס געיערענט, אויך סען
 דעם, םאר שולד די לײגען צו טעות
 פראגרעס, וױיניג פאכט ױניאן א װאס

 דאס םיהרער. איחרע אויףי אויט״שליסליך
 מיט אויגען די םארבלענדען צו הײסט
 קוםט אלעמען נאך װײל אמת׳ן. האלבע

 םון ארויף םיהרער יוניאן טרײד דער
 זעלבםט. ארבײטער די םון רײהען די
 װערט ױניאן א םיז אםט6םיהרערל די

 און זעלבסט, ױגי־אן דער איו אנטװיהעלט
 עלע־ םרעםדע םון צוגעצועען ניט ומורט

- מענטען.
 סטו־ אונזערע האבען ׳דעם *ויסער

 ײאס דעס וועגען געלערענט. דענטען
 אױזער איז פאר קוטט
 טעטיג• דער ײענעז בכמ און בםרט,
 ,ײ ,־יע,iuuvu » גרוגט די אין קײט

 פראגרעס דער דאס געלערענט, האבעז
 עלא־ דער אן אפהעגגיג איז ױניאן א םון

 אינדוסטריע דער איז <אגע נאםיעער
 עלעסעגט דעם אן א\יר און זעלגםט,
 װ•ז __ אינדוסטריע, די םיהרט וחדכער

 אזוי װי אנשױאונגעז, סאציאלע ערע
ײ  װאס פראבלעמען די באגרײפצן ז

 און סטריע,1אינד דער םאר םאר שמעהען
ײ אזוי וױ אוסז חגם  צז צו טרעטעז ז

* פראביעמען. דיזע <ײזען
 אלס גענומען האכען יערער אונוערע

 אינדוסטריע. איעעגע אןנזער בײשפיל
 םאר שםעחען וועלכע יראבלעכמז די

ווינדוסטריע, קלײדער םרויען זשר פאר

ר אין זיעעז  דיסמױ עפענםייכקײם ת
m טירט r n m\ און ברײנמחגן * אויוי 
ױ אימז, אלזײטינעז מער  ניט װעלמ ו
 א קוםם דאם אינדוסטריזג אנדער איו

 אינםערנעשא״ אונזער װאס דעם, דאנ?
 םאראיד טיןי געװעז שטענדיג איז נאל

 דיםקױ פראבלעםען, דיזע אין טערעסירט
ײ טירענדיג  םארזאםלוננען אלע אויוי ז

 םי־ עקזעקוטיװ צוזאםענקוגםטען, און
ר טינגען,  פחד אוגזער איז םעהר נאך ̂נ

 איג־ דיזער זיך האט איבערהויפט סע.
 םון םארלויף אין םארשטארקט טערעס

 װי נאכדעם יאחר, עטליכע לעצטע די
 באארד עקזעתוםיװ גענעראל אונזער

 קאגסטרוקטיװע א פ$רמולירט האט
 די־ איגדוטטריע. אונזער םאד פראגראם

 אויפ־ די נעװאונעז האט פראגראם זע
 עקאנאמיסטען, פילע פון םערשזאםקײט

 םרוי״ און מענער םראגרעסיװע סתם און
 האבען זײ איגדוסטריע. אונזער צו ען,

 םין מוםיהונגעז די אפגעשאצט ריכטיג
 אונזער אװעקצושטעלען ױניאן אונזער
 זאך א מצב, געזונטען א אויף ױניאן
 איע םאר טובת א געותן װאלט װאס

 איהר מיט זײנען װעלכע םאקםארען
 אר״ די קאנםומערם, די — םארבונדען

 אינדוס״ דער םון לײטער די און בײטער,
 עתטענ• קאנסטרוקטױוע דיזע טריע.

 וױכ״ די םארשטאנען ריכטינ האבען םען
 באמיהונגען ױגיאנ׳ס דער םון טיגקײט

 אינדוס־ ״קראנקע״ »ונזער העלםען צו
 געוױ־ צו זוכט זי װאס דעם דורך טריע

 קאנסטרוק־ דיזער צו אדבײטער די נען
פראגראם. טיװעל

ערפאהתנג, םון װײסען אלע םיר
 קען פראגראם קאנסםרוקטיװע קײן דאס
 ערםאלג םיט װערעז דוכגעפיהרט יניט

 זײ״ דעריבער איז םטרײסס, דורך בלויז
 איבערצוגע• צוםרידעז געװען מיר נעז
 באטראכטונג םאר פראגראם אונזער בען
 קערפערשאםט. אומפארטײאישער אן צו
 םאר- םאראויס געװען נאטירליך איז עס

 זיף םארםליכםען מיר דאס ׳שטאנ;ה
 די־ םון אנטשײדונג די אנצונעטען ניט
 םארשפרע־ מיר גאר הערפערשאפט, זער
 קאאפערירעז צו מעגליך װײם װי כען

 גענױ שריט דיזען האבען סיר דערמיט.
 גרױ אײניגע װאס אכטענדיג ניט מען,
 געװען זײנען ױניאן אונזער אין פען

 ניט האבעז זײ װײל דאגעגעז, שטארס
 היםטאריש־בא־ דעם פאר׳טטעהן געקענם

 רעװאלוציעס, דאס םאקט, וױזענעם
 דערגרײכען ערפאלגרײכסטע, די אפילו

ציל. נעשטעלטען’ דעם ניט הײנםאל
 םון ארויס שפריננען רעװאלוציעס

 גרױ מעכמיגע אײן װאו צושטאנד, אזא
 געיױסע געםט,א געזעלשאפט א אין םע

 רירעקט איז װאס פראנראם, ראדיקאלע
ן י  פרא־ אנגענומע::*־ י־ץר צי גע;ע:זאץ א

 אײנםלוםרײכמר צװײטער א םון גראם
 אוכר דאן איז צוזאניעגשטױס א גרופע.

 גרופע שטארקערע די און פארמײדייך,
 גענ־ די אויב שװאכערע. די באזײטינט

 קוטען פראגראם נײער דער פון נער
 ארד־ זעינבע די בלײבט דגער, די ארױס

 אונ־ די אבער, #אויב פריער. װאפ נונג
 גע־ ארדנו;; נײער דער פון ־ טערשטיצער

 נרופע עדשטע די זײ םארטרײבען װיגען,
 זיי־ זײ און םאקטאר פאליטישען א אלס
 אױסצוםרואװען לאגע דער אין דאן נען

 פאליטישע און סאציאיזע נײע זײער
כױאנראם.

 פאד פאר אבער א'צט שטעהט עס
 רע־ דער דודך האט וועלכע גרופע, דער

 אױבער־הער־ דעם געװאונען זאלוציע
 אוים־ ישװערע אוטנעהויערע די שאפט,

 גראפראם איהר דורכםיהרעז ם-ן כאבע
 רעםארמעז די *יעםירען און לעבען, איז

 װי םארשפראכען. האט זי װעלבע
 גרופע די איז געװײגייך, איז פא.ל דער

 גרוײ די םילענדיג כיאכט, די האט װעלכע
 זי װאם םאראנטװארטליכקײם סע

 שװעריגקײטען די און זיך, אויױ טראנט
 פארכעסערונגעז, באלדיגע טאכען צו

 קאםפרא־ מאבעז צו געצװאוננעז אפט
 אין אבער איד/נאל, דעם אין ניט מיסעז,

 דעם םון דורכםירונג פראקטישער דער
 צוםרי־ אםטסאל זײנען זײ און אידעאל,

ײ געלינגט עס װען דען  צו טײלװײז ז
 שענקענדיג פראגראם, זײער רעאליזירען

 באל־ די צו אויפטערקזאםקײט הויפט די
 דער םון נויטען דרינגענדסטע און דיגע

געםײנדע.
 סײ םילע, דאס דערצו, ברענגט דאס
 שאחי זא?ען געגגער, סײ און םרײנד,

 סאליסי. מין אזא געגען ארױסטרעטען
 דער םון םיהחןרע די באשולדיגען זײ

 םארראטען האבען זײ דאס רעוואלוציע,
 םיע• מאםע. דער םין אינטערעסעז די

 רעזשים נײעם דעם םון געגנער די ציעל
 םיהרער, די. נעגען ארוים שארף טרעטעז

 און דעטאראליזיחנן צו האםגינג דער איז
 און רעגירונג. נײע די אונטערגראבען

 ארד־ •נײער דער םון םרײגט די אםילו
 שוועריגקײ־ די באגרײםענדיג ניט נוגנ,
 אזא םיט םארבונדען זײנען װעלכע טעז
 די איבערבויען װי ארבײט, ריזינמ םיר

 שא־ כמהר נאך אז אפט טוען נעזעלשאםט,
 רעזשים, דעם םאר געגנער די װי דעז

 אײנ־ זייצר #אמת׳ז דער איז איז, וועלכע
 די דערנרײכען סענען צי האםנוננ ציגע

ײ װעלכא םאר םארבעסערונגען  האבען ז
 צו גרײט געװען זזינען און געקעםםט

 סא־ די און שרבנות. גחנסטע די םאכען
 “חיי •ןײ וחנן אפ, ווארים זיך רוםט סע
מ דאס בוונרײפעו, «ו אז מז ויי »

mL'

̂יײקאמןן דער בעװעגונג ארבײםער פזילישער דער אין פאר
«רםור. ז. פון

 האבען ארטיק̂ע אעצטען אונזער אין
 םון וױרקונג דער װעגען געשריבען מיר
 דער אויזי פארטיײקאמף אינעריציכען דעם

 כאװייוגג פראםעסיאגעלער אמעםײגער
̂ען. אין  לאמױ די װאס מעטאדען די פויי

 צו״ קאםף, דאזיגען אין אן װענדען :יסטען
 אויף סיבות, ^ויבעריגע די מיט זאטען
 נא־ חאבען אנגעװיזעז, האבען םיר װעלכע

 א צו ברענגען געםוזט טירליכערװײזע
עז שארםען  אין קריזיס ^רגאניזאציאנע̂י

 פאיצײ צא̂ד גרעסםע די ;באװעגזננ רער
 די װזוסען ארבײטער, טיש־אינדיםערענטע

 נםאס, זײנעז רײסערײעז אינערליכע
 אזוי ארגאניזאציעס. די אויסער בצײבען

 איג־ גרעסטע די םז םאראיע^ז די זײנען
 15—10 א בײ געבאיבען צוױעען דזסטריע

 באשעםטיגטע צאהל דער פון פדאצענט
 םע־ מעכטיגער אמאא דער ארבײטער.

 און אונםעכטיג הײנט איז טא^־םאראײן
 װע־ דעצידירען צו אימשטאנד נישט איז
 אינ- תר איז ארב^יכדבאדינגונגעז די נען

 דער׳בערג־ אין זעאבע דאס דוםטריען
 ־5םעטא סײל גרויסער א אינדוסטריע.

 (םיײ סויילעז־גרעבער אויך װי ארבײטער,
 םאר- געלע די אין געאאםעז זײנען נערם)
 (קריסטציד ״כאדעקעם״ די םון אײנען

 אויבערשלע־ אין באזונדערם סאציאלע),
 איז װאם םאראײן, אײנציגער דער זיען.

 איז שטארק, ארנאניזאציאנעא :עביליבען
 באהץארבײםער, די םון פאראײן דער

 טיטגלי־ טויזעגט 80 הרוב צײ^ט וועלכער
ײ םויאען אין װאס דעם, דאנק א דער  זי
 רעגירונג־באאמ* באהן־ארבײטער די נען
 אויס־ לאגג שוין האט םאראײן דער און טע

 באהך די אויסצאהיצען בײם אז :עלעםםט,
 װערט (װײדזשעם), יצוינען די ארבײטער

 באהךמיניסםערױם םון באאםטע די דורך
 םאר׳ן אםצאא דער אפגעשלאג̂ע גצײך

פאדאײן.
 אין םאראײנען. פױ^ישע די אין אזױ

 האט ארבײטער אידישע םון םאראײנען די
 קא־ די פון מעטאדען די און קאמי דער

 םאר־ וױאדערע נאך אגגענומען טוניסטעז
 האבען פאראיעען פוילישע די אין ;מען

 א אגגעטראפעז דאד סאםוניסטען די
 מצד װידעדשטאנד םיזישעז שטאדקעז

 חינזיכט דער אין איז װעאכע ס., ם. פ. די
 די וױ ריקזיכםע װײניגער נאך געװצן

 צוריח יאחר אײניגע םיט קאםוניםטען.
 אנוחגג־ נעפרואװט קאפװניסטען די האבען

 אראפ״ םון םעםאד באאיבטען זײער דען
 ארבײטער. ױיאישע םון םיטינגען רײסען

 געענטםערט דארויױ האבען ס ם. «. די
 סא- קײן אוין• גארנישט אבער קלע•, םיט

ײ קאע■ ס.׳ישע ם פ די ם-יז טאוועס.  זי
:v\ קאםר טויטע עטיצאכע געםאאען אםלו 

 קא• די זיצען אן דעםאאט םון ניסטען.
 י1אוי אעמעאעך די זוי שטיל םוניםםעז

ײ םארזאםאונגעז, ס.'ישע פ. פ.  באנוגע־ ז
ו :עז י  אשסריגע, אנאניםער םיט נאר ז

װ. א. א. שטערערײ רכיאות, אנאנימע
 םאראײנעז די אין אבער איז אנדערש

 דאך זײנען דא ארבײטער. אידישע די פזן
 םען םעג דא קויאקעס.... עשו׳ם נישטא

ו י  טאקע האט צערעםאגיען. װײגיגער ז
 אידישע די װעאכער םיט װיאדסײט, די

אױף געװארםען זיך האבען קאטוגיסטען

 חגא־ וועלען שטרעבומען א\ן האפנונגען
 װי שנעל אזוי לעבען, איז װערען ליזירט

 דורך באלעבאס דעם באזינעז ײעלעז זײ
 נאכצר צוױנגען איהם און סטרייק, א

 ארבײםער. די םון םארלאנגען די קומען
 ערםאלגרײכסםען דעם נאך אםילו אבער

 ארבײמער די דאך זיך םוזען סטרײס,
 װאו שא« זעלבען דעם צו צוריקקעהרען

 איז ער כאםש באלעבאס, זעלבער דער
 ״באם״ דער םארט אבער ער איז באזיגט,

 איכער אויבערהאנט די םארט האט און
 אוטצוםרי־ זײער אין ארבײמער. זײנע

 אוםצוםרײ זעזזר ניט ,די םיט דענהײט
 וײ וחנלכע םארבעסערונגעז טענטאלע

 און םםרײק, דעם דורך געקראגען האבען
 לאנגזא־ דמד מיט נעדולד פארלירענדיג

 צו אראצעס דעם םון אנםוױקיוע פער
 איב• אננעזאםעלמע ,אלע פארבעסערען

 אין אנטוישם זײן צו זײ מאכם ׳יעז
 ױי װעאכער נעגען םירערשאפט, זײער

 *םאר־ םון געשרײ א אוין* איצט הויבעז
רעטעד!״

 בייד אונזער האט אן אגםאנג םון
 םאכעז צו ־באצוועקט פראגראם דונגס

 די דיס<ןוםײשן צו םיטגלידער אונזערע
 אר־ זײמר םוץ •ראבלעמען טאנ־םעגליכע

ײ וואו קלאסען, אזנזערע אין :אניזאציע  ז
 לאנע די םארשםעהן צו לערנעז ייעלעז

 װיר־ צו פרובירם האבען םיר ריכטיג.
 אין צוריסברענגען זאלען זײ דאס יזעז,

 אר־ םון געדאנק דעם שעפער זײערע
 םארבינ־ נאהענםע די ביילדוגג. בייטער

 די און קלאס־ציםער דעם צװישען דוננ
 ארוים״ זיך האט וועלכע אינסטיטוציע,

 דער אין וחןרמפול אזוי זײז צו נעװיזעז
 •ונקט זײז אויר העז נמשעםט, פון װעלט

 בא־ ארבײ^־ דער םאר ווערטפול אזוי
ײעגונג.

 איבערגעשטינעז פאדאײנען, אידישע די
וננ. יעדע  קאםױ די האבען דא פארשטע̂י

 די זיך םאר געשטעלם אפען גא:ץ גיסטען
פאראײנעז די באהערשען אויפגאבע:

 יעדער אין אוגטערבחגנגען. זײ אדער
 דעם גרופירט זיך ארום זײ האבעז שטאדט
פראפעסיאנעלע :הינטער־דעק *4גאנצע
פאנסען, גנבים,  מיט םעסעו־-שםעכער. ̂א
̂עז מען םלעגט הילף זײער  יעדע באפאי

 ארגאניזירט נישט איז װאס פארזאטלונג,
 םלעגען עס קאמוניסםען. דורן געװאדעז

 און יוגענט^יכע קײן װערען :עשויגט נישט
 אםשםיאען זיך םאענעז עס םרויען, קײז

 סצענעס, װילדע,-אוגםענש^יכע אזעלכע
 גךעד־ן םאשיסטישען איז נאר אםשר װאס
 גיצײכען. זײער זעהן םעז קאן איטאליע אין

 האט שורות דאזיגע די םון שרײבער דער
 סצע־ אזעילכע הונרערםער בײגעװאוינט

 דא מיר וויאען איאוסטראציע אלס נעס.
 האט 1926 אין :איעע בלויז באשרײבעז

 גע^ײענט וחגרטער די םון שרײבער דער
 ארבײטער־אודיטאדיע אן םאר לעקציע א

 אויף געװען איז ^צקציע די גראתע. אין
 מיט האט װאס טעםע, נײםראצע גאנץ א

 נישט שײכות שום קײן פארטײ־פאאעםיק
 פאר־ אויך זיך האס זא< אין און געהאט

 אן טײל נרעסטען צום עוילם, אץ זאםעלט
 דער מיטען אין אומפארטײאישער.

 אין און םײו* א יאוצים זיך דערהערט ציע
 צעהנד־ עטלאכע זיך רגעגיבען זזנלבער דער
 םאנאנדער־ געוועז זיינעז װאס ױגגעץ, ליג

 םיט לאז א—זאל עקעז אלע אין כעזעצט
̂ם צוױשען שטעקענס  אויף שלאגען און עו

 אויס־ אהן אלעמען אוםן מערדערליכען א
 כײ אנגעכאפט מעז ־האט פרויען ;נאם

 געהאקט עיה דעד צו :עװארסעז ׳האד די
 אײ דער קעפ. די איבער שטעלענס מיט

 אומדערװארטעט אזוי נעותן איז בערפאל
 ענטשטאנען איז עם אז װילד, אזוי און

 דער־ האט װאס פאניק, טורא׳דיגע אזא
 גױ די םון פאגראם־פאניק דער אין מאנט

 מא־ די זיך האבען שפזגטער צײטען. טע
ען אזוי אט אז באריהטם, מוניסטעז  װ̂ע

 אין ״בונד״ דעם אונטערברענגצן זײ
גדאדנע...

̂ז דערםיט, נלײכצײטיג  אויוי זײ םיצעג
 טעראריזי־ גײסטיג אויך אוםן צינישעז א

̂י שיעקואירענדע אצעסעז, רעז  זײער אוי
 עםענטאיר כמז פיענט :אומאענאאיטעם

 אז דעם, וועגען שרײבען אחגר רײדעז,
 אנאנדער אדער אזא האבען קאמוניסטען
 אויף גאײך זיך םלענט נעטאז, געמײנהײט

 ״די אז אויםרוןי, אן באװײזען מארגען
 פאלײ דער אונז אויוי אן װײזען םוסרים

קאסוניסםער... מיר!ײנעז דאס צײט,
 די אז םארשטאנעז, זזאם ״בונד״ דער
 װאאט באוועגונג דער םאר זאד ערגסטע

 א אויןי •ראװאצירען אאזען זיר געװעז
 בא־ װעאכע ארבײםער, די ברודער״קריג.

 אידעאישען א םון תב חנר דא שטעזזען
 אױםגעקאערט, בונד האם עלעסענט,

 איבערװאר־ נערײען, האבעז מוז מעז דאס
 משוגעת, םון אנם̂א דעם נעדואדיג טען

̂ג־ קאםוניסטישען דעם אקענענשטעאעז  כ
 ײא־ אוז דיםציפ^ין אײזעתע די — ראר

 ארגאניזא־ דער צו צונעבונדענקײט רעמע
 אין נאר געװאא־ מיט ענטםערען ;ציע

 געשעהץ. טאקע איז אזוי פאא. אעצטען
 און םיהרער די װאס גהינם, דעם װענעז
 געהאט האבען באוועגוננ דער סון טוער

 איז אויםצושטעהן, היעט נאר האבען און
 מענשען די םאחװשטע^עז. זיר אײכט
 גרויסע 8 פארמאנעז געםוזט באמת האבען

 אז נערויעז, שסארקע און אידעאאיזם מאט
 אראפגע־ נישט האט זײ םון אײנער קײן

 פאס־ םון אװעק ניט איז הענט, די לאזען
 שװאכערע זײנעז ארבײםער די פון טען.

 גע־ איז אבער רוב גרויסער דער אװעס,
 ארגא־ זײנע באשיצט װירדיג האט ,1יבע5בי

 מים זיגער. דער אתים איז און .ניזאציעס
 געזוארען נעענםםערט טאקע איז געװאלם

 דער למשל װיל טאאען, אזעאכע איז נאר
 אויפ׳ן איבערםאל באװאםעגםער ̂עצטער

 מראנספארט־םאראײז, םון צוזאמענפאהר
 רעײאאחור״ נעתנגעגע די האבען דא —

 (נענגםטערס) מעםער־שםעכער און העאדעז
 םראנסיארט־ זײ םיז אעסציע אזא באקוםען

ײ אז ארבײטער,  פארזאנען שוין וחואען ז
 האט אבער איז-אאגעמײז צעהנטעז״ 8

 קא״ די ם*ז פראװאהאציעם די טראץ זיך
 די םארהיטען צו אײנגעגעבעז מוניםטעז,
 מערק־ און ברודער־׳סרמ. םון באװעגוננ

וױ^דערע םיאםאך די טראץ :װירדיג
 סעראר קאםוניסםישער רער װאס םארמען

 אד־ אידישע די צװישעז אננענוםעז האט
 פאראיײ אידישע די דאך זײנען בײטער,

 זוי שטאריןער ארגאניזאציאנעא ארויס נען
 םיטנלײ צאהל די איז דא פוילישע. די

 אײדעד געםאלעז װײנמער םיל דער
דארט.

ען וועג דעם אויף hi ׳דעפ װצנען  װ̂י
 םאתיכ־ נישט םאראײנעז אידישע די ךײ

 איבער״ סאמוניסטעז די זיך האבען טעז,
ײ צוריק, יאהר עם^יכא םימ גאך צײגט  ז
)1924 (איז דצםא^ם דעריבאר האבעז

 יטפאאטוננ. :מעטאד א נאד אנגעװענדעט
 צוױי די געשפאלטען דאז האבען זײ

 אר־ אידישע די פון פאראײנען נרעסטע
עז איז כײטער  שנײדער־םאר־ דעם :פו̂י

 לערער• די םון םאראײן דעם און אײז
 אײגענע נעשאםען האבען און ארבײטער,
 אײ־ אײנצוהאלטען כדי אבער קרעמאעך.

 די םאר סען דארף ראמאניזאציעס געגע
 אױי ארנאגישע ם^זיטיװע, טאן ארבײטער

 קאםוניס־ די נישט קאנען דאס און #בײט
 אין םוסט נעװארען גיך טאקע איז טעז.

 יאהר צװײ נאך און קרעםאאך זײערע
 1926 אין זײ האבען שפאאטונג־פרואװ,

 בא־ זײערע איקװידירט און קאפיםואירט
םאיאיעען. זונדערע
 פארגעקוטען זײגען 1927 אפריא אין

 אוז םאדאײנען שנײדער םון קאנגרעסען
 שנײדער־קאג־ דער אעדער־םאראײז. םון

 טוי־ צװאנציג רעפרעזענטירט האט גרעם
 — קאנגרעס אעדער די מיםגאידער, זענט

 םאראיינען בײדע טויזענט. צעהן איבער
 קאמף־ אינערליכע ביטערע די םון האבען
 ערםארונגען, נײע ארויסנעםראגעז יאהיען

 צעמעג־ פעסטער זײנען אתאניזאציעס די
 זײנען לאםוניסטען די געװאחנן, טעוועט

 בײדע אױף נעװעז קאפיםואאציע דער נאד
 רעפרעזענטירט, שװאכער םיא קאגגרעסעז

שפאאטונג. דער םאר װי
באטראכ־ אײגענטאיד מען סאן איצט

 אויף אפענסיװע האמוניםטישע די טעז
 נעברא־ םאלשטענדיג םאר םאראײנען דײ

 װיאדע נישט זזײנט נאך םעאען עם כען.
קאמוניסטישער םון אקטען און סצענעס

ײ דאס אבער געםאאעגקײט, אוז צביעות זי
 פארצוױיפ־ םון אויסדרוקען בלויז שויז נעז

 װערען אזוי — אונמעכטיגקײט און לונג
 אר• תײז און באטדאנט, אאעםען פון זײ

טעהר. נישט דאס שרעקט בײטער
 פון לאגע די איצט שויז ביען קאן צי

 אין םאראײנען פראפעסיאגעלע אידישע די
 א, — i באפרידיגעגד םאר האאטען פויאען
 אי״ אאזט מאדוטה יעדע — !;ישט וױיט
 פארקריפ־ אין םאדװיסטוננ זיך נאד בער
 פדא־ די ;אעבעגס־פארטען די פון לונ:

 פוגקט פויאען, אין באװעגוע םעסיאנעאע
 האט זי װאו אעגדעד, אגדערע אאע איז װי
 קאמו״ דעם מיט מאחמה אינעראיכע די

ען  אדורכגע• צעשטערונג־עאעטענט ניסט̂י
 מאחמח דאזיגער דעד גאך האט מאכט,

אג־• :ירושה שעדאיכע אײן באקוטעז
 רןאאסעךארגאניזא• געשאאסענע 8 שטאט

 װירטשאםטליכען פאר ארבײטער, פון ציע
 די זײנעז קלאסעךשונאה, מיט׳ז קאטף

 םארבאיבעז יאהרען עע8י *1אוי םאראײנעז
 צווישען לאטח פאאיטישען םון ארענע אן

 זיף זאאעז דא פארטײעז, םארשידעגע
 פאאימישע םאר מםעז8ק די אױסשפיאען

 םון ענעתיע טײא גרויסער דער השפעות.
 דאזי• די אױו* װעק8 געהט פאראײנעז די
 איײ זײער דערםיאען צום און קאמםען גע

 עקאנאמי- דעם — אױםגאבעז נענטאיכע
 #ס8האפיטאאיסטעז*קל םיט׳ז קאמף שעז

ן זײ זײנען  און צעריסעז שײאה צו ^י
 אויסגעשעפטעד אז מים און צעפיצעאם

 8T8 םון ארבײטער די םאר ענערגיע.
 שווא״ 8 מיט נד8א 8 — ®ייאעז װי נד8א

 סאי־ אוםזיכערעד און װירטשאםם כער
 (8 פאראײנעז זעאכע8 זײנען — נױנגםור
 אין ארבײטער אידישע ר8ם און אוםגליק,

 נאךי װירטשאםטאיך זײנעז װעאכע פױאעז,
 ןזײנע — פויאישע די װי זיכער ױײניגער
 אנגע• םאראײנען, אפגעשװאכטע אזעאכע

—.פארטײ־האמןי אינערליכען מיט פילט
אומנאיק. טאפעאטער א

 ®נפרןל סאניטארי פון כאארד דזשאיגט כ»םט«ער
זינעד און ױין שעפער םאכען צו מיפלען נעמם»ן

 םאר־ סטרײק דזשענעראא דעם נאר
 דרעס *ון היאוק די האבען איאהרען,

 צװי־ אויםגעקעמםט באסטאן פון מאכער
 אילם פונחט א געװינסען אנחנרע שעז

 סא־ םון דארט זיך רעדט װאס אנרימענם
 דעם &אר און ןןאנדישאנס. נזטארי

 געװארען אמאגיזירט דאדט איז צוועק
 ־J8P סאניםארי אװ באארד דזשאינס א

 זעוזן צו איז אױפגאבע וועסעס טרא*
 די ײערען. אפגעהיט זאא •ונקט דער אז

 געװארען אײננעשטעאט איז אינסטיטוציע
סטרײק. גענעראל חגם נאר גאײר

 םאני־ דזשאינט םון מיטינג א אויוי
 בא־' יאסקאם מיר האט קאנטראא טארי

 האבען זומער דעם דורך דאם ריכטעם,
 םאר־ אדרעםירט באארד דער םון רעדנאר
 ארײנגערעכענט הגורזאמלונגעה שידענע

 הא- און סקואס, זומער און תאיעדזשעס
 נאר זאאעז סאײדער אז אגיםירט בען

 גא־ װאס •לעצער די םון ווערען געקויםם
 אין געמאכט ווערען זײ אז ראנטירעז
 םאראן איז עס און שעיער, סאניטארי

אײבעל. סאניםארי דער קלײדער די אויזי
באריכטעט, אויך האט לאסקאם טים

 1אי שעפער 106 באזוכט האט זי אז
 פאלשטעגדעע א דארטעז געםאכט האט

באדיג״ סאגיטארי די װעגען אונטערזוכונג

 זזאט שעפער די םון 37 איז גונגען.
 װאס באדיגגונגעז, אזעאכע געםונעז זי

 די צװישען ארײנרעכעגען זײ קעז כיעז
 באלאנגעז איבעריגע די קאאס. ערשטע
 צו אנחגרע אוז בי׳ קלאם צז אײניגע

 וחד אנגענוםען װעאען עס םי. ?אאס
 די דורכצוםיהרא םיטלעז שםרעננע רעז

 אנ• װעלעז עס און סאנדישאנס סאניטארי
̂גן  דער אז םיטאעז, ווערעץ נעטם

 יעדעז אויוי זײז זאל לײבעל םאגיטארי
גארמעגט.

̂י, ברודער  אינמערנעשאנעל פאלאקא
 םענע• דער איצם איז .װאס ארגאנײזער,

 דזשאינם דארטיגער דער םון דזשער
 דעם אויף רעדע א איז האט באארד,

 אנגע\ויזען מיםיגג אויבעדדערמאנטען
 הערשען װאס איבלען אנדערע די אױוי
 געםאר איז שםעאעז און שעפער די אין

 אדבײמער. די םון לעבען און געזונד דאס
 שעפעד סך א אין װי אנגעוױוען האט ער

 די םרײ, ניט םײער-עםקײפס די זײנעז
 װאסער םאר עםער די פארריגעלט, טירעז

 נעםא־ דארום האט און װ., ז. א. לײדיג,
 קאנ־ סאגיםארי אװ באארד די אז דערט
 אט נענעז עקשאן נעםען גאײך זאל טראל

 א בוכשטעבליד זײנעז װאס שעםער די
אדבײםעי־. די םאר געםאהר

 קאונסיל ליבאר און טוײד םאראנטא
■ טמזניסםען ארס שידסם ־

 ליײ און טרײדס טאראנטאר דער
 דאנערשטאנ, לעצטען האט קאונסיל באר

 שטורעםדיגער 8 נאך ,20 אקטאבער
 אנגעהאלטען האט װעלכע םארזאםלומ,

 שלאסען8ב נאכט, האלבער נאך ביז
 פון ?אםוניסםעז די ארויסצואװארםען

קערפערשאםט. דאזינער דער
געױא־ אנגענומען איז באשלוט דער

 אמענדמענט אן םון םארמע דער אין רען
 זאגט װעלכער קאנסםיםוציע, ךער צו
 פרײדינען װעלכע דעלעגאטען די אז

 יױ אינטערנעשאנעל צו מגנערשאםם
 עסזיס־ די צוצוברעכען זומנן און ניאנס,

 אויסגעשלאסען זאלע װניאנס טירענדע
 קאונ־ לײבאר און טרײד םון ווערען

סיל.
 האט װעאכער סימםסאן, דזשײמם

 אפען האט אםענדמענט דעם געםאכמ
 ?ע• איז קאםוניסטעז אז.די ערקלעהרט,

 אינ־ דריםען ארדערס״םון נעםען נאחנ
ײ ארדערס זײערע און םעמאציאנאל,  זי

 יױ מעחר װאס צוברעכען מ׳זאל נען,
 אום רײסערײען אריעברעננען ניאנם,

 די םארכאפעץ קענען דארמען זאיעז זי>
מאכט.
דעלעגא־ קאםוניסטישע עםליכע די

 גע־ שםארס האבעז האונסיל בײם םען
 איז עס אמענדמענט. דעם געגען סעמםט

 גע־ דער םיט געװארען אננענוםען אבער
 װעל־ מערהײט םערטעל דרײ זעצליכער

דעם. םאר נױםיג איז כע

N ew  W ord•! N ew
thoaaandM of thorn opoUmd, 
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WEBSTER'S NEW 
INTERNATIONAL DICTIONARY
The” Supreme Amthority'* Cut the Bret I

a few samples :
ooviot abrooction 
cypor rotogravur• 
askari capital ship 
■ippio mystery ship 
sterol f irredenta 

shonoen Flag Day 
Red Star Esthonia 
overhead Blot Croat

Here are
agrimotor 
hot pursuit 
Air Council 
mud gun 
Ruthene 
paravane 
megabar 
S. P. boat 
aerial c**1**̂ * 
camp-dire girl
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Sionhommof 
Information 
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̂רישער דער ־״ססרײס״ חיםט

A

ll*־1 ■

שיק«ג*'ר פון (שלוס
 סטדײק. רדעענעראל * פיאן, אײנצעער

 עס אז בתים בעלי די ערקלערען װעי איך
 « איז עס קלייניגקייט, קײן גיט איז

 םריה מ#רגען און סםרײק, דזיןןענעראל
 דער פון ארבײטער אלע ey איך סטאס

 זיך װעט רעדעל א אפילו »ז ארבייט,
- דרעוזע; גיט ס אײן ־  גע־ אלע און ייי
 גוטע א איז דאס יע, ארונטער. הען

o םאגעװרע. . m װערען♦ געטאן דאך םוז
 חבר און םיר די אויןי זיך ע«ענט (עס

אדײן^ קוםען סעו חבר און סאל
װי זיך, הערט װאס נו, : י א ס
opip אויס דאס ¥
מלים, זעוזר : ז א ס ד י ו ו י י ד
 מארנעז רוםעז געחען סיר מאים. זעהר
 װעט עס סטרייין. דז^עגעראי א פריה
 דאס םארחעט. אין לעבעדמ אביסעא זײן

 סו• מיר אטאקע. סורפרײז א זײן וחנט
 — װאפע לעצטע אונזער אנװענדען זעז
זאבאסטאוױןע. *לגעםיינע »ז

נוט, זעהר :*ם״כעל) » (מי* ל א ס
 ארבײט גוטע חײסם דאס — גום זעוזר

 װי יעצט, ביז וױ דעז, װאס נעםא?!
? גע׳אאאםען האבעז םיר

 אויך וועס ^אי אונזער :ו ע ם
? סםרייק אין געהן חאדפען

: ן א ס ד י װ ײ איבעראר, ר
m יעדער w

I  H D |ײן ל א ס או  חעכעיזן (
 אונז, בײ ניט !גא א <א, א :םענעי)

!אזנז ביי ניט !
פאריירען ניט װעלען םיר : 1 ע ס

p p גיט בין איך !אײד צוליב דזשאבס 
 הא־ םיר װעםען יאאד, דער נײדעל, װי

 קײן צאהאען צו גיט אײנגערעדט בעז
 װעאען םיר אז אזן ױניאן דער אין דױס
 דער איז װאס אזן פראטעקמען, איזזם
 קײן געצאהאט גיט האט ער — סווי?
 ארוגטערגע־ ױניאן די איהם האט דױס,
 האט װאס און ארבײט, דער םון נומען
 גאר־ גארניט, ? געטאן איהם םאר איהר
 סיר טאח איהר חעגט װאס גיט..,

 דאך קענט איהר אםת... דעם דאד װײסעז
 » «אר׳ ̂מ«ל (אװױיג* באאפען... גיט סיר

 גיט סטרײה אין װעאען םיר :וױייע)
;עהן.

עאפ אונזער דאס טוז : ל א ס •
 אהן ססרייק א זײן װעט גו, ? זײז אייד

 אר־ די צי ״ניט װײם איך !שאי אוגזער
 בין איר ארונטערגעהן. װעיען בײטער

 אבער סטרײס, דעם רופען צו אײנמטיםיכ
שאפ. אונוער אהן

: ן א ס ד י װ ײ זאא איראימ, ד
 דען דארפען מיר !̂טא■ אייער אהן זײן

 דאך דארםען טיר ? סטרייק דעם האבען
 אגדערע די פאר צײגען װי ניט טעהר

 א מאכען זאיען טיר בדי אוז מטעדם,
־ טאיער. אאר

זײן זאא אאראיט, : ן י ו ו ע ל
 דער אין םאמעז באיעט, ׳אאזא אןױ!
 םיר !מאםענט היםטארי^ען צום פדיה

 יראגרעסױוע טיר וױ צײגעז זײ װעאזנן
 װעט שטאדט די !סטרײק א םיוזרעז

!...אויםרודערען אזמ
קוקען כאװערטעס און נאװײרים (די

 ®ארלאזען אלע ^םײנלען. און איבזנר זץי
 עײ דער םיט אחײם ם׳געחם און רום די

 .דעם m טאג, םאארגענדיגען ®אר װארטונג
י מאםענט).־ גרויסען

ע. ג ע צ ס ע ט י י ו ו צ
̂ן אין פריח אוחר 10 םארגען (אוין״  זעלב

 דײוױד־ טרעפט ״אר«ין קוםט אעװין רום.
 נײעס פאר אומגעדו־לדיג װארטען סאנ׳ען

̂לאכטפעלד). ן פו
 װאס #נו ;ן א ס ד י ו ו י ד.י

זיך? הערט
סןגג־ פון ארויס (קוקט : ן י ו ו ע ל
*וױיג&ו). און סםער

איז װאם : ן א ס ד י ו ו י י ד
̂' דער ײ װאו זיך^׳ הערט װאם טער  זי
סטרײקערס? די גען

 ביסט, דו װאס גולם : ן י װ ע ל
 גרױ־ V ניטא איז קײנער אז גיט זעהסט

 פיאן טײערען א סײנער, פארדינעד סער
אױסגעארבײם. ה^סטו

: ן א ס ד י װ ײ זײנען װיפיא ד
V סטרײה איז ארוגטער

י ו ע <  קײן אפילו סײנער, : ן ו
ארבײטער אײן

 ןױ !קײנער : ן א ס ד י ו ו י י ד
!אוממעגלױ איז עס ? זייז דאס יזאז

אויס־ אונז האבען זײ : ן י ו ו ע ל
 אזא געיינט׳פט... ניט שיער געאאכט...

 ריר דאס האט <וער געווען... דוםהײט
 V פלאן אזא געגעבען

u* אדט װעטעז : ז א ס ד י ו ו י י
 איבער׳ן אװעס גלײך פאהר איך ? דאס

 זײן סוז םאתען געאט... יןאײבען אאנד
 װי ארבײטער, אלע אז ״םרײהײט/ איז

םסרײס... איז ארונטער זיעען אײנער,

ממאן מוז עס װערען... געטאן מוז דאס
4 װערען...
גאאסםאן). און זע\י ארײן קומען (עס

םי• #נו דײװידסאנען): (צו ןי ע ?
 ■אע״ דײגע אויוי זאנםטו װאס #אאזאף

 די איז אונז פון דאך לאכט םען % נער
 געיי נאר םיר האבען טאמער זזויפענס.

 n צװי׳ןזען םימפאטײזערס עטאאכע האט
 אויך יעצט ?יי םיר האבען םאכער, <ןאאו<ן

!אידיאטסטװא אזא פאראאדען...
 ! W :)זעןי׳ן (ינו ן א ט D א ל <

v T הא״ םיר אז זעה איך ? אײן סאקסט 
נעלער זואס אזן פארלארען, |בען1  טיר ̂•

 א« בעסער אאץ אײנזעהן דאם יוועלעז
. זײן. םיר לועאען

•גים׳ער). זויערע םיט אװעק (געחען

ט אינ ש  דעלעגאטען באארד דז
עלען  ערװעהלען העלפען װ

ש * דז א ש קץ ח ענ פ
t« (׳ילום i »1 «״(

<יננ.
 די אין זײן װעלעז דעלענאטען די

 אני־ און קענוועםע[ װעלען דיםטריסטען,
•1טית

 האכםאן םענעדזשער דזשענעראל
 רע־ םיט איבעראל אפנעבען זיך װעט
 און זײן וועט,נויםינ עם נאר װאו דעם
 װאס ױניאנס אלע םון הילוי דער םיט

 דעם איז אר״ננעװארםען זיך האבען
 ■ענקין אז זיכער, מען איז יואםפײן,

 שטול, ריכטער אויפ׳ן זיצען װידער מעם
 װעט אריםע די צו• נערעכטינהײם איז

 יענעם איז ווערען אויםנעטיילט ײידער
 ריב־ דער וועט פענסין װאו דיםטריסט

זײן. םער

1 mm 
H!( י 

- \
A

v 'f f l

דאם מאבט װאם םיג»רעט דער
פארגעניגען אמת׳ען אן פ»ר רױכערען

טאג גאנצעו ־ דעם קעמעלם רױכערען קענט איהר
0 , wfdSbkf . ̂

 יעדער «ז דעם, װי־ נעד^נק אהן«ן«נדער כםדר,
 די אץ דאס ערפרישונג. אמ הנאה T'8 פארשאפט

און טאבאת־סארטען אױםערוועהלטע פװ מעלה
מישונג געשיהטער

ס בײם ד אמ פענסטער ױו בי
 *״רזא) שיק*ג*׳ר «ון (׳»לוס

 תאט קוריער דער און נעחייםעז כוניסטען
 אפשר ד*ר לועט וױיל נעשריבען,

 קיין *מןר איז עס ו ױניאן רער שארען
 נע־ ד*ם תאט עס ווער ניס אונםערשײד

 קורי׳נר, דעם *חנר קאםוגיסטען רי ז»נם,
 וזלשות־םר*- טיט קוױסען זיך זײ איעןז

 גרוי־ די יע, — םעםבער׳פיפ די «עגם.
 עייםעז, םײל, און רענק רי מאםען, סע
 ■שום׳ער v םארלויטדומ, א איז עם »ז
 זייער ד«ור **חלען אלײז זיי װייל ען,נ<י

 מפינען וו*ם לײנם די זעחען און דיזם
 דױס, ווןוחיעז *ו םענםטער לעבען זיױ
 נאנץ איז dp װי אוצונעםען, נים און

 סקענ־קאיזעל דעם אין פאל דער אפט
םטרים. װעיום אויןי

י םארבײגעהענדינ  TVPipT נ«וך איר װי
 וועה־ אםשר זועם <ו«זס זוערםער, פאר א

 בא־ ארבייםער דער פון שונאים די ט»ן
 פרעהען אבער חום וועט דערפאר ווענונג,

 אונזעי םרײנט. ארבייטער טויזענםער 'די
געזי־ און גערעטעט איז ױניאן שיס»נ<ר

 אנױ^לםוד אידישע ױ
םאסײעםי חירש) (באראן

M?r< ײי ױו פארםייי װענאו פיגפטפ או*» ®י® פארםפרס *ופונפםינע איע £ 5 Tt %tfo*m פ«ים. אײ«ר ייחר ײיו ®װי;דתרס׳ פוז
m אימוי אײיפר דעאאזיםס פימפ ני• s• W אונז. םים

.vrarnn פוסס אינר ®דײגם n«« •נסאייט איו סים ייו on אתזאי
tm אױםנר סנגיױ nar - ניו • «וו j m אואר. 1 גיו — וונטיו

W  • Mי  B. 1ײ > •Ih

 נ*ד איחר חןוכען וחנימנ #די פון כערט
 איז הריזיס דער פארניכטמן. וואיט

 הערט נרידער־האס דער םאראיבעה
 כסיד םינסטערע די צונעחעו עם אויף.
 יינ• » חעלער, « אייוי שײנט עס רעם..
 *וריק סייגס ױגיאן די טאנ. טיגער
 און װעים, און גלאנץ אמארינעז איהר

 נאד דער און לאננ נעמזז נים װעט עס
 ײעם נעײעז, איז דא לואס טוסעי, «ער

ן יןאזארםו י םארנאנגענחײט. דער ז

 piss ~ה*דלפם
קאמערס אוו

 יארק ניו עוועניו, טע2 - 2118
 j־4־i־88oo ל«חײ ■עיעייז

י. J עװ., םע8 - 431 כרענטמ:
 HPU'DPP 8066* סעיזז״ו

אחנ״טעך פאר׳ן נאנק ארכייםער די
אפעראודעס כענקינג אלע

4 'A%
 דועו»ס, דבריױ,1קרעדי וורדערס, ס«ני

ס״ן■ ואנליק, ,1׳•<«ס־?אר»ע
װ*ל«ס דעיןזי■

וער ין *ע«׳»ל*ס?ז

כ«ס ספייט אפלאנפיה
כרוקלין. עװענױ, מטיאנםיק 594

נרוקליז ״np ojm״v 182 נרענםשעם:
re ios ע1 ?«י■ < סט ,s ג עייע*מ, י

קלאוקם פון פרעםער
האט דעםארטמענט פײער דער אז באסעס אײעלע אן ואגט

 װעהןן ניט טאר וױיער־כרעםלאך קײן דאם נעזעץ, א נעמאכט
 םוז עס שטאפען, ברענענדע אנחןרע אדער חאלץ אױןפ צוגעשלאכען

• םײער־ארוף. דורכאוים זײן
 וועלוועם •רעסען *ו װײער־ברעטאעך אונז?רע אויםנעםיקםט האב?ז םיר

d נאך ריכםינ כעלױוייע און פלאש pi ארם«מט.8ר? םיי?ר דעם םון פארלאא 
 אויןי jpi»>rp*» זײנ?ז ײ?לכ? םטייאם, אלס? די שא■ אין האט איהר אויב

n נייעם דעם נאך ipop'D אײך םאר dp סיר הענ?ז חאאץ, m װ?ס איחר און 
אינסי?טמארס. ?ײנ? פון םראבעא הייז האב̂ע ניס

ל״נ«ר^זנ^ר*םענר. ועם «ין יולס גייע די נ*ד ספיםעיס *ויד *«רקוו*עו פײ״
םארקעט. אין םאארנס פיגקימ כעםסע די אויך חאבען םיר

לןאמפאני פרעסנארד װעלװעט און פלאש אמעױקען די
6661 און 6660 אשלאנד טעלעפאן יארק, גױ עווענװ, פינפטע 321

in ippרינשיג *דדערם ׳ ••pup.■
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נ פער ױנ
p i ראדיקאלער שםארקםםער און גרעסטער דעו־ 

»8וועל דער ווױןי ארדען ארבײםער ווידישער
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 אידי• אײנציגער דער איז ױגג ארבײטער דער
 סאניםאר־ אײגענעם אן חאט װאס ארדען, שער

or /או מיטנלידער. תאנסאטפטיװ די־נע פ
v >

is< עלטער pp ארײננץגוס^ן ווןחןן םעםכערם  p
46 i n r.
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i m פינישערס קלאוס !אױפמעױןזאם ׳י. װ. נ. ל. *
 גע׳יײרען *■געתאלניעז «י*ינגען ױנזערע ?ילגען ױפ-יובים ויי יוליכ
j רעגצלטןסי

1927 אקאבער, ט?ןן31 דעם מאנטאנ, קוםענדען
««תאלאזז סיר װעלזן

מיפיננען סעקמן רענעלע און ספקציעלע
:ילעיער יןלגענת די אין

 ס&ריט. סע5 איסט 210 )האל כעםהאװען אין — טאון דאון
 עווענױ. ■ארק 1399 שולע, רינג ארכײמער דער אין — חארלעם
 עװ. װאשינגמאז 1581 צענםער, רינג ארכײסער אץ — נראנקס

סטרים. םעקםאן 219 לײסעאום, לײכאר אין — בראנזװיל
מ «עחר ;d דעם ז״גען *ואגען *וינפי j m ל*ה»ל אוטעי •ון ארדלתג 

ו *•רחאנהוי■ tm י m. י גןז י לן 1» •וי א מו א ס tm ױ n m n m m י *ו  י
im ד• >ן1א *ין B#wpiM*p *ול i rsyev די piwppi ה»גווזנ«#ו 

rn סי«ינגע ךו ניי tp^pn וי«ו«ז, ג׳ד»לאעז ז*ל » ip o n װעחנז. געאפיסם און 
»י • *נװעזעני ױעלען איגאןרמדמאאל תי •ין «הי7*•י ״ז ז

י• װ. נ. ל. m (פינישערס) 9 לאקאל נאארד עקז׳ן^טיװ
.nprnpjpo קױרצםאן, ג. םש?רסאן. ׳'יפם«ז)ק ל.

ר ם ע כ א ס ט דו ק
ס ר ע ב מ ע פא ,23 לאחאל פון מ א קז ער מ פ I ױ

םיטינג מעמבער חשענעראל 8
ip ױ פון p e se r ip o ווערען *■;?האלםען וועט

אוכייס דער נאד נלײך נ»װ. גפען דןנערשמנ,
ץ ט 231 א ס ע אי ם ט, »ז ױ ט פז ם י ר טען6 או א פי

>apn t רכוםעז*• pdctip אח >pd»p םאר נאנדניישאנס tt’Dipptpp n v v r m v o 
W רעלױי אוז גאארד 'v tip ס  אוז עלעהשא! «ז Irani ערװע״לט אײד װעט ן

 יןר ײעועז ײעיעז ז<ע׳«טים* או ךים?ו«יר« אייד ווע• op סאםיטק השאזעושדאנ
וזי «נ»ענ««, ipaopp* ד?ר «י פארםרעטערשאפט ■רא«אחױאנ?^ר <יו p*ר*ס

״י ״ ״ * י ״ ״ ״ 23 ״ ’״״ ״
טשערםאן. קאנםקי, ם.

?oBQSBg ו8יוני ד?ס מיס שיד סויפפ
 ארנאניויר־ תר פון ער4טיםנלי אלןן *ו ויך ןpנדpװ םיר
ipb ארנײס?רשאסס ט?ר ' ip ip דקם האבען וועלכע שין 

paspo r* אויןי יװיאן אמז?ר םון opn ,אינװײניד זויל 
ipo d >  ipdpp * ...; סיר שוך. פון לײנינג ד?ם אויןי אד?ר זו

»’T י גיס» tPt’ iP ,ם זעחם איתר סייד׳מ שיך* op i 
4אױנ? אייגענע אײעו? םיט שםעםיעל ױניאן

ױניאז ווארקערס שוה אמ טט
a*4« it״o ipa׳ip i a סעייקין• np ip am p ip t לײנ*י

םאסם. כאסטאן, םםריט, םאםער 246
o'9«p 9 סשארלס צאוולי. P3|*

«.1סזך!רעט«ר־»רע ג?נ?ר*ל . זיחד.ט7נענ?ר«ל״«ר

לערענם
װעכענטליד דאלאר 200 במ 60 פון פעדדעען סענט איחר

כעתחםסער דער אין קורם • געחסס

סהוהל דעזײנינג מיטשעל
dpd*d  , n r m  jefjgo  M און ip i»9p  m r p ־־ ^״״■ ײ 4נארם?נט םאר לײדיס און 
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 צופרױען נאוױזס און ער#»עױיד rww< ױוס
ירמניממ דעד צו םפםכעדס ױ פון

)a 1?״ pc (׳•לוס

 פונ׳® ײאו ערשטע די דורך m ערקיערט
p ’ aogp ?םיי געװארען נעכשכט אי 

 דןןוס שװעריגחייטען. אהן און •ראגרעס
 אמוד אונזער צו צוטרױען דער אז ציע®

 צו טאג 4םו ^טארסער װערט דזאץיע
 אױך זיך שט*ר?ט חנם כױט און טאנ.
 נדנד די צו פיחרערס די פון צוםרױען דער

 ארגאגיזא־ די *? אײן זעחט טעז גלידעד,
 שטזנדען די וױדער װערט ױגיאן די ציע,
 איצט, pa מיטגיידער. די בײ האפגוגג פון

 ארג*־ דער צו צוטרױען דער וױ יאנג טזױ
סון זוערט און װאקסט ניואציע

 נאחוטען מיר װי יאנג *זױ ;טאג iv טאג
 דער אין אינערצײגונג pa כוח דעם צורײן
 טיכטיגער פ*ר ר״וי יאגע די װערט מניאן

 צײגען אגהױבען װעיען מיר און טרבייט
 און גרויס וױדער איז ארגאדזאציע די אז

אויפגאבע. דער פאר שטארק
 ptt- םארענדינע• ט*סע נייר וױיעז

 די צו אױפרװ• אן מיט *םאל נאן כאזײכט
 אז מ־טגיידער, דענקענדע שװאך םעהר

ײ  קומענדע די *ז פארגעסעז גיט זאיען ז
או  ײע־ קארפײז דױס דער ערשט װעט װ
און ברען מעהר םיט םאיטגעזעצט רען

...... דזזנקיזל^ז• שװטף דער אימיעט.
̂ג־ שטענ־דיג דער וױ אוגקט גלידער •  דענק

 ן , םיטגי פדינענדער גוש pa דער
 ארגא־ אנגרײטען מוז ױניאן די אז וױסען

יאגע. די כאגעגעגען צו מיטיען ניזאציאגס
סיזאן נעקסטען צום סוזען װעט ױניאן די

 קטםוי ארנאגיזאזױאנס דעם םארטזעצען
טרײד. קיאוק די בײ

 אן אנפיהרען מוזען װעט ױגיאן די
 ארגאניזאציאנס ״שטארסען אינטעגסױו

 געװען איז דאס דרעסעס. די בײ קאמפײן
 באארד עקזעקוטיװ דער פון באשלוס דער
 דורכגעפירט מוזען \ועט באשלוס דער און

 האבעז ױגיאן » כיוז ארעם דעם צו ווערען.
 א אין מיטילען הויוט די און םיטיען.

דױס. איז ױניאן
 ױניאן דער אין װעט אנדערער קײן

 די שאםען צו װערען אײנגעיאדען כיט
 די ?ײ, מעסבערס. די גאר \(י מיטמן

 פריײ ארײן טרעטען זײ כעת םעםבערס,
ע  זיך אויף געמען ױניאן דער אין ײ̂י

 ארגא־ די אױםצוהאילטען םון םייכטען די
 אזא טעלסעס. און דױס דורך ניזאציע

 אונז בײ דערוױיג איז טעיןסעס װי זאך
די םאראן. ניט ױגיאן דער איז

 דאריבער איז טעפבערס די םון ״שוידען
 דעם דורך איצט און יײכטע. זעהר •

 מעפר דער םוזען וועט נאװעטבער טאגאט
 גוט־ װערען און םריכט זײן ערפיאעז בער

 ביזנעס די ױניאן. דער אין שטעהענד
 ״פא•, יעדען באזוכען ׳װעיעז איידדפענטס

 יע־ און ביכעי, יעדעז איבערקוחען װעיען
 געביטען מוזעז װעט ביכער ביאהער דער

 װעם טעמבער יעדער קורצען, אין װערען.
 װי אונסט פאר׳װאכען, סוטענדע די אין
 ענטםערען םוזען ײאר, ער^טער דער אין

 I וועט ער ױניאן, דער פרן רוף דעם אריוי
טעטבער. יטטעהעגדער גוט א זוערען טוזען

מו8נעכר שיסאנא אין

. פון םענעדזשער ערװעהלט פאלין ■םאדיס ,
so לאהאל דחןסםייססד, פילאדעלפיעד

)1 זײ• ®רן ג«לוס
 אויבענדערמאגטען דצם אין ניאן.

 א ארױס אויך זײ שטעיען •אטקװיי
 םע־ גיט־איסנארםירטען א םון <אזוגג

 װע־ אנגןךטטעי׳ט זאל װעיכער נעדז^ער,
 מער־ דעד םון צוטרויען דעם סיט רעז

 איז צוםעליג, װעל, םיטגיידעד. וז״ט
 געװאדען. דורכגעפיהרט יאזונג זײער

 אימפארטיר־ <ןײן ניט פיז יאיעז ברודעד
 גוטגעהיײ איז אנמםעלומ זײן און םער
 מאיארײ גרויסער 'דער פון געװארען סען

 אגװעזענד זײנען וועיכע טיטנלידער, טעט
 װאם סיטינג, ספע^ײ דעם בײ געװען

 און *טענסטע פ אײנער געװעזען איז
םיטי;געז. אינםערעסאגטסטע

מעמ־ אתטױחנ די זואם ציים דער אין
 בא״ מיט האבען ױגיאן דער םון בערס

 איבעײ זײער װענען גערעדט נײםטערוגג
 ארגא״ טאן צו גרײטקײט און געבענדױיט

 הײסא צו די האבען ניזאציאגס־ארבײט,
v געײארםען וױדער לינסע, די ״&דײנד״״ 

 נעגען שארלויםדוננען און אינסינואציעס
 מעםבער. ױניאז ארענטליכעז יעדמן
אזוי געוועזען אבער איז חאיםומ ןײער

̂יך,  געפיהלט אלײן חאבען זײ אז לעכער
 זײערע זײנען עס אומגעילוטפערט װי

 םון אנ^טעיונג די ארגוטענטען. אלע
 באגײסטערטעד דער און פאלין ברודער
 די צוטוםעלט אינגאנצעז האט ׳םיטינג

 רער *ױניאן.1אונזע אין <ןיײןע \יגקע״
 לעכערליכער זײער פאד באװײז בעםטער

 זידעל־ זײער װאס פאקט, דעד איז לאגע
 גאנצע װארטען טנדארפט האם בלאט
 Dyay אויסצוטראכט^ אום טאג שיער
 םיטענ, דעם ײעגען lya^4^! צו *ואס
 אנגע־ל ״טוין זיך זyהאב זײ ענײיך, און

 אזא ארױסג^טעז איז םוט, מים נומען
 אוגטער־ yנyאײג yרyזײ אז ?וואם^,

̂טו ?y lר jyoyr םיט זיך y>* .o n 
 וםױוpyזpy חגר םון רyטו א?םױוע
y אין רסyאסP די פון און באארד ia־ 
 DPnnyjD'W האבעז ברענכדפעס סערס
 ־yא;שט חגר מיט צופדידענהייט ױיץר
 פאר״ זיך איז פאייז׳ ברודער םון אומ

 גחגס- חגר םיט דyארבײט צו טליכ^ט
 -םאר דער ־םאר ײטpנyבyרנyאיב רyט

 רyאונז סון און-טאחמטאר^מ ׳גרעסערונג
ױניאן.

 פראכפפולע א םים מרעפענפ ראדיאספײשאן דענם
כילדעג אינפעתעשאנאל אין פדאנראס

 אוגשטערכליכען ®ונ׳ם אנדענקען דעם געװיךמעט איז סםאנציע ראדיא די
 און ®ראטאגאנדא םרײד״מגיאניםמישע טאר זײנען װעם און סאציאליםם
 וועץ אגװעזעגד דעבס סון כתדער — ארכײם. אױמק^ןרונגס אלגעםיינע

טאםאס, נארםאן הילקרױם, םארים — דורכגעמיהרם. צערעםאגיע!וערם
רעדנער. די צװישען חעיס גארטייד ארטור חאלםס, ח. דזש.

t p (אלוס i1״ e(

 זיך <ןאן ער אז דער^ערט איהם האט
 ער םוז ױגיאן די אבער ?אסוניסט, א זײן

 איהם מיט סאן מען און אױםהאיטען,
 װי לאנג אזוי אויסנאהם ?ײן lyDao ניט
 האט ער שאפ. ױניאן » אין ארבײט ער
 עצות. דיזע אויסצוםאמען אנטזאגט זיך

 רעדדשיםטריר־ א ךמי?ט7ג איהם׳ סען האט
y און בריעף, טען '̂D געװארענס. םאל 
 װי״ נעםאכס ניט רyאב זיך האט ער

ijy o.;'
 דעם :עװען םודיע דאן האט ױגיאן די

 םיט אגריפלענט אן האט רy אז באלעבאס,
 טיטגלידעד איהרע ־נאד אז ױניאן, רyד

 דעריבער שאפ, זײן אין ארבײמעז חאנען
 אנטזאגצן. גיט־ױניאךמצז דעם ער זאל
 אזוי די :עװארען. :עטאן אזוי איז עס

 דאן זיך האבעז ?אםוניסטען גערוםמנע
 צו געפאיען מםיט באס, צום טyנדyװyג
r״y j ,םאן דעם מ׳זאר בעטענדיג םים 

 בא״ דער ?ירשבוים, מר. אנטזאגען. ניט
 באיע־ די אז ;עענטםערט, האט יעבאס,
 נארי^ -נישט םעתד זיך jy^p באטים
 ריבערyד און ׳ס?עב־ױניאן א מיט מאכען

 נדעyגוטשטעה באשעםטיגען :אר ער םוז
אוp חןר םון מיטגליחגר ױניאן. מאכערpי

 האט יyגעזי:ד קאמוניססישע די
 איז דארטען אז ויצע^, א געמאכט באלד

 אין iya»PP ?א:עז צו כדי סטרײק, א
 סון פוששעס. סםות תציל צד?ה זײערע
 זיך האט טאנעװרעס שמד*שטי? זײערא

 עולם דער װײר בױדעם, א אויסנעלאזען
 זײערע איע מיט בא?א:ט שוין איז•

 ס״דש־ אין אז איז, םא?ט דער י׳ינצען.
 בײ כעבייבען איע זײגען שא& בוים׳ס

y i*. ,א םון אויסנאמע דער מיט איבײט 
אגהענגערס. פאנאטישע yiy''T פון פא־

 איז אינצידענט סאנטערyאינטער אן
 יעצטע יינקע די ,<וי םyנאכד געװען,

שטוננ  הענט די אין אלעזDyארײנ< איז ̂ם
 אג״ זיר האט אינטעתעשאנעל, ח*ר םון

 5ביסע< דעם צװישען רעװאהט א זyהויבyג
 האבען ?אםוגיטטען די װאס אנתענגער,

D y די געהאט. ^ ^ yיםפאםײזyרס 
ט, אנהויב םון׳ם ןyהאב זײערא ^ינ  אז ג

 זאגען צז Dyay נאו האט ױביאן לינ?ע די
 נעצאחיט רyריבyר איהר זyהאב און

 - האכען זײ װי נאכחןם אבער דױס.
:inyly באנ דעםpגע״ אזוי די &ון ראט 

ypr> yjynn, דעד אין אװעק זײ זיינען 
 זײערןן צורי? םאריאנגט און ױניאן ס?עב
דױס.

 רסyמבyמ די זיך האבען דערװײל
 ?אמוניססמ^ן א נאך פון דערװאוסט
 אז אויסנעםינען, האבען זײ שװינדעל.

 קאטוניס״ די יײגעז דיוס, די נעםעז בײם
p ארויף ניט טשיפס געװעזענע טישע p 

 זײערע ביכלאך yאלט די אויף סטעםפט
 באצאחיט האט רyאכDיאוקp א אז און

ײ האבען דױס  נײעס א זyבyנyג איהם ז
״ חנם אויױ און ביכעל. :oy ביכעל 
 סון םאר?ע א ארויםנ^ײגט זײ האבען

 בא- רyד ױאט yo>o די און סענט, 5
io־uyDy־ny גענעבעז זײ האט מעבובטר 

 צוגע־ זײ האבען ביכעל, איטען אויפ׳ן
 גענע־ ניט Bטyסט קײן און.האבעץ נומען

דערםאר. בען
 ?לאוק״ די זיעען שמד־שטיק דער םון
 זײ װי ונ?ט8 געװאחמ געװאר מאכער
 היפא?רי• אלע םון ערקונדיגט זיך האבען
 זייע־ שטי?יאך שװינדלערישע און טישע

 חברת די אז זײן, טyװ סוף דעד ארן ׳רע
אר־ די פון םוזעז זיך װעלען

 װײ :יט אםייו זאל מען רײען, בײטער
ivl איז. געבײן זײער װאו

c J

v  i k vf1

 געיוארעז באתכםעם שױן איז עס װי
 איג־ די ה*ט ״גערעטטינמיים/ חור אין

trc* טצרנעשאנאל n m m גאנצעז א 
̂ר  װ. ױדזיןױן טאר מלדימ ודחר םיז ®ל
̂ן• ראד̂י דעבס םםייש
 גע־ געעםענט איז סםאנצינ ראריא די
 טטר־ פת׳ם צײם יאחר צום *ונקט װארעז

̂וציש^ססישעז שטארבענעם  קעטפער ט
 גע״ איז ערעטצנונג זײ םארטידער. און

 הנ־ 1אי קאגצערט ט תדך נעײאא־־יעז סאכט
 נאז געשיידערט ודו עס זחנלכע אין דעס

 אונזער pa קאפסי אח יצםמ דאס װארען
םיהרער. און ברודאוי םאדשטארמנמס

r יעצםמר דער wאיו אווענט םאנ 
 זיך האבען סענשען וטוו *וחגגס, אן נעותז

 דעדמאנט װיחנר חאםגן און םאחאםעלס
 «שד- ליכםינצר דצר «ון םזנטיגמײט די

o וועימד זענליכקײם, ifi ויין םים 
o ייח געדוםעו שטיםע p rw ארביײ די 

 בע־ איז שצחנערע א פאר no»p צום סער
 םים וועיט א ט»ר נעזעלשאטם״ סזנחנ
טד״׳חימג אח שיח זוגזע מחר

 בײ דעבס װ. מסאזנד טרײחײםס דער
 דאס װי לינעד prturj איז קאםוי \jrtnו

 םרײ־ זײן סים D9rwpnp חאט און לעבען
ק ױמחpn »9 צוליב וזײט  אױטבױ דעם י

pa ראגשליט שעחגער א  ;מועישיפם נו
 מיעער װןוס שנםמד פדײחױםס חסי

.a m •  B JW fjD u אן p n סוםח
•י•־ » וױ

 ער — פאםען אינםערדריהצמ די צוייעעז
 זעלבע די w רײחנן װידער איצם ײעם

מ?מ פונסיו פרײע און םאםען  ײיחנר ו
 םויזזמ• חזנתדגמ אין וו׳נו־עז אגנעזונדעז

חעראער. םןנש׳וימ טער
 <וים׳ן פאתעקוטען 1אי ערעםענוננ די

םיליאם א. חשײםם :סרר פאמןנרעז״
 K ,”,אילװיהםום חענלי׳ם גזןזמגזן האם

 וינענעםpecnno םונ׳ם יויד באליבם
 מרעדם הןום ה*<םס ה. דזע. םיחרער.

 דעבם׳ *ז סםאנ<ױץ ראדיא דער וומען
 זיך ח*ט חיליזוויט ם«ורים און אנחןמ

 גרויסער דעבם׳ןם ועלנען אנגמםע׳לם
jr>m בא• םאזױ*<יםטײ»ך• דער איז 

וחננונג.
 וחננעז כמרעדט eyn טאטאס נארםאן

 ר»רי• *un טון וחנרט ערציחוננס חנם
 געמםען oyn איתם נ«יר און םםאניין

ד ארסור װ*רט ד«ס י מי ו״נים. נו
 «ח»ס»רבענ«ט דעם דעבס, טעאדאר

 זוענןן נעחנדם ת^ט בײז־ער, א פיחרערם
 ראדיא חןר «רן ומרם גתיםען דעם

 •דבייטער די אויפצממהחנן סםאנ«ױע
i םון *ייט איז b v p םאר *ניטיחנז *ו און 
 איז <ועימר בריותר, זײן פיז אידײען די

 דא מיוױאייזם פת סיטבא< חנר געומן
] יאנר. אין

װ. ױ. .ח»«<ױ טטאנ*ימ ראדיא די
 א בראדיזןסםען אוחמס יעדעז ײעט ד.״
נראם uw”«־ ז«חר זײז ותם א̂ו

ען ך ר א ך ע ט ער גו כ ט קו כ ױ ר ב ע ע ג ט  גו
טאפען י י ט ש א ד ה ד ט » אי כ ע  צו ר

ען ט ר א חו ם א ע ע ר פײנ ע נ .די . . » 
ר ע ע ס ד א ט וו ע ץ װ י ש ז ער ד ץ אנ  רי פ

ע עלכ ר װ ה ט אי פ ע. רו כ לי הנ ע װ ע ג
* ו

ער טער ד ר גרעם ע ר שו ט ק ע פ אנו  פון מ
ע טען םײנ ט סיגארע א ט ה ש מי ע פנ ױ נ  צו

ע די־ ט ם ע ט ל ה ע ערװ ם ר״ אױ א ם ק־ א ב א  מ
ען ט און מ כ א מ ע י םון ג י ד. ז א ד  מיו

ט א ט א .אר . ק . א מ ש ע *נ ן . . ם או ע  ט
ט איז אלעם ג ני ײ א עו ען צו פ כ א ץ מ  ם

ד א .מױר . ט א . ס סיגארע א ז װ ר אי ע  ד
ען בעסטער כ ל ע הר װ ט אי ענ ען. ק ס עני ג

 אויםערגעװעחנליכער דער
 יסעד- או דעם מאר *םיגאחןם

 וועל׳י מאן, געיועזזנליכען
 איו ער דיס •יחלא כער

בעסערע צו בארעבםיג•
מו י לעבען. אין י

ױניאן ווארסערם נארםענס ליױס אינפערנעשצנאל דער פון ארגאו מיציעלעו
=-=r^s=
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DOT DJ2TJ TO ־®DIS5T 8 ETI ® I •(!«װ
t o m־׳o t k  a n m  ; s n  m

ט. די ע ט ארי אי ל מ ג ט רTמי ס באסעס 3 די פון ע אנ ש אײ סי א ס ס םאלגען א ט דעם אױ נ ע מ ױ נ  — א
אן ט ער ש ל ט א ם ר ע נג ט אי ר קי א ט ם א טי א ב ע ל א ס ב א ען װ ק ר שי ע ײ ט ז ײ ב ר ס א ט צו ארױ ױ ני  י

אן ע ני ר א ט ק א ר ט אנ אן — לן ען ױני ג נ גו נ די א ען ב ײנ ט ז ה לאסט קײן ני ע אױ כ לי הר ק־ ע ע ם אנו  מ
ס, ער ר שו ױז מ ל ט א ב כ לי ר צו פ ע ע. ד רי ט ס דו נ אי

 אומ״ דyד איננערסאל, װ. רײטאנד
^pi רyד םון רםאזyטש •ארםײאישער p 

^ האט איגתסטדיע, סגעג  א ארױ
פ^ און דזשאבערס די צו װארגונג  מאנו

 אגרײ םyד זyצyםארי yװעיכ טשורערס,
 נאך םון fy>yp םירםעט אזערכע םענט.

 ן,yװער באשטראםט אן װאך נעיןםטע
 םינ?ט־ זyוםpכאכ ניט !וערען זײ אויב
.o:yD־*'ua שון׳ם פו:?טען די ליך

d װאס סםײטסענם, דיזעז m  oy- 
 רס̂אyאינג האט װארנוגג, אזא האיט

 אויס־ פרײטאנ, זyצטŷ ארויסג^עבען
?אםיטע מגר pa באריכט א הער^־ינ

pa 2 די פין צדדים, בײדע?»D«»y״c 
 נע־ זיך האט װאס אדבײטעד, די און

 איגטערזױ צו pyiiv דעם םיט גדינדעט
y״r זואס ?לאגען, אלע כען j| נעמאכט 

m געװארעז i  pc בא־ די דלגעז ױניאן 
 אדבײט ארויס שיסעך װאס

קאנטרא?טארס. ױניאז ניט צו
 a^»r^jy נטyסטײטם איגכערסאר׳ס

 םארט־ םון באריכט ערמוםעענדעז אז אויך
 אין געזוארעז געטאכט איז װאס שריט,

 צײט, yצטyל די זינט איגדוסטועע רyד
 אין׳ם יטyaפאד ניט אויך װערט ay און

^uvi ly צו סטײםמ^ט ony i פאקט

 באריכט שטױנענדען m הערט »לאק.
טערגעשאנעלאינ דער ײפר נלײנט אח

קרייגס־ דעם צו געלדער סןלאק»ל דעם אװעהגעגעבען האבען קאםוניםטען
 אידױויי־ אױף געלד די דע&אזיטען — אינטעדנעשאנעל. דער סון שונא

־ םעםבערם. זײ פון װיסען דעם אחן םערזאנען דועלע  ®ראוױזארישע ־
ער־ — כיזנעס. לאקאל די םים אנצרגעהן עתועהלט קאםיטע עקזעקוטיװ

 ב»- די םיט פארהאנדלונגען צו צוטרעטען גלײך װעט קאםיטע װעהלמע
 קאםו־ — אנגעהן. רועמ םעםבערס םון רעתשיסטריישאן — לעבאטים.

זײ. פדן אױס דך לאכען מיטגלידער די אדן סטראזען ניסען

yבאשערט איז נדליך c y i אםונים־? 
M ii'm  iy&” D ײז צו ; װידער ז ^  ט

yוaה*pצד םיט iyoa:די אין p r.ס
 לעבען צו נאר גרייכט פראש א וױ אזוי
 lynyp נים זײ ?אגען אזוי ביאטע, אין
rv i אהן y i־np־ypcna. ײ דואט  דערי־ ז

D של רבוגו דער רyב îy אונטערגyרוpט 
ײ און ,41 <א?אל םון סעש\ז א  שרײען ז

״איחגז, :;עװאלדען וױדער איצט
 אונז װעטyראט רחםנים, ב:י רחםנים

 ŷכyװ גזמים, שאנע^yרנyאינט די ״םון
ג לא?אל אונז״עד ןyהאב נ ציו  רעארגא־ ײו

 זשע לאמיר סארװאס״. א אהן ניזירט
̂נן ypטא ױ עולם דעם דערצעד»  די אזוי ו

ײ אח פאסירט, האט yשיכטyנ  ו
די רוצחים א סאר װאס אלײז

זיעען. כאאםםע אינט^עזךשאנ^
זyגעװאר געבענשט איז 41 ל*<ז*ל

a
ט ל א ה פ אינ כני י צי ר א ם

.44 נוםער ,גערעבטיגקײם״,

O

ם
םאזער. ב — בא»רד דזשאינמ בײם .2 זײט
 — בלאוי״ ״נײעם װזגגען בדיזו א .3 זייט

y,! .ברױו ךזאה pe דעס־ פ• — זועג 
^yvD'a

ביאאיסי ם. ־־־ •ײדזא ^קאגא׳ר א .4 ?ײט
װיז.ŷ א•

 דער אין לא;ע אוםנןןמירלינע די י/ ?ײט
ארטיקעל) (ערל»»ער אינדופםריע קיאזק

זינםאן. מארים —
עדיםאדיעלס. .f« זײט
 ידםײ לאגג• ח. — רזד»... םעז .7 זײט

 ווחיאער ?. — (יעליעמז) עז1ר׳י
 1אא גרויסען ®ון •דאבלעם דאס .8 ?ײט

קורינססי• .0 — ארםיקעל) (׳•לוס
 — (עמעחלונג) •רעסד ידע איז .0 זײט

ן פראבלעא װיבאיגס^ער דער תאוש. ו  י
 פאניא — באײעגונג ®דײד-יוניאן א
קימן. מ•

U ! י ,,f **וײם 40  to*** *

 בא־ קאםוניסםישע םיט צײט לעצסע די
^iy אםט^ n צו אנשטאט זײ Ijnjyoa 

 בעןyגyגBא רyסy•ב זיך ביזנעס, ױניאז צו
 האבען שםד־שטי?. ^זוניסטישע צו

 •yרנyאיגט די באצאהיעז ג^ױארט ניט
̂ם לyשאנ  באס־ די זואס אסעסםענט, ד
 גיט באשמיםט, האם ?אנװעגשאז רyטא:

א ?ײן ןyצ̂א ג^ואלט ?^  .Dpyo יםא8פ
רם לא?אר די  געשטיצט זהאכען םיה̂ו

 לא?אל'ס םון׳ם דאילאדם הונדעדטער מיט
:D ŷ ;ײ װאס חברים, ?אטוניסטיש^ ד  זי

 רער םון װארעןyג אױסגעשלאסעז נען
t* y ^ ry rw : 'K, און y:^n| אנגyםירD 

m: ?ריג ןyיטyוױיפvםאר א m אינ־ רער 
 גע־ נאך רצוyד ןyהאב ט^ינעשאנעל;

 עלרערג יא?אל אפנעשפארטע די זyנומ
)11 זײט אויןי (שלוס

 די זיינען װאס שעסער מאסען די פון
געװאיעז. ױניאניזירט צײט יעצטע

 אפנעהאיט^ ((יח[ר איז װאך ^דיזע
 דזשאינט דעד םון םיטינג א ןyװארyג

 אופפאױטײאי- פון׳ם אםיס אין ?אסיטע
 דעם אױןי איז oy און רםאןyBיט שו[[

 מי״ יעצטען דעם אגיוי װי טpפונ םיטינג
 די װעגעז זyגעװאר דיס?וטירט טינג

 ארויס ווײזעץ זואס נרס,nטשוpyמאנום
 פא־רעצען און אומםאראנטווארטליכ?ײט

^ דעם מ רי  האט אינגערסאיל מר. אג
o׳ בײ אויר n דעם נעױיבט םיטיגג 

 רyיכyװ װאויוי, סר. א<»ונט^ט, טשיף
 אומפאר־ םון׳ם רyהyםארשט רyד איז

y^'K’ 'D| טשyפאיזיכ״ דעש םאר רםא̂ז 
 געבראכט האט רy װאס באדיכט, זyטיג

 איז oy ר.y'ביכ די אונסערזוכענדע
 סיזאן דעם םאר צייט קורמר רyד דורך

 פון ביכער די זyװארyג אונט^־ץוכט
 דזשאבערס 100 רס,1םאל<פע?טשוח 132
• סאב־םאנוםע?טשור^ס. 78 און

 סטעןי רyנאנצ דער האט ,om רyאויס
DDM אלע פון אםיסערס DDwm און 

 אויןי צוזאםען געארבײט צדדים, y^K פון
Dאtnידyװאס קאםפלײגטס נע lyr'T 

ny i D ^ oy i־«>pa |y דyגעבען ױגיאז ר 
 דעם אויםםאלנען ניט פאר באל^טים
אגריטמנם.

 דורך איז װאס אינװ^דגיישאז, די
ף (*לום )2 זײם •וי

 וױכםינען רופפ 62 לאה.
םיפינג טעםכע־

 נאך גלײך דאנערשטאג, געקסםען
ארביייט. דער

 ױניאן װאירקערס :ודס װחײט די
 װיכטי־גען א זעהר צו רופט 62 יאקאי

 דעם דאנערישטא:, ■פאר מיטיננ רyפבyמ
 אר־ דער :אך גלײך גאװעםבער, טען10

 איסט 210 האי, בעטהאװען אין בייט,
yo5 .סטריט

 מענע״ דער װעט מיכיגג דיזען ־בײ
 בא- א זyאפנעב סנײד®־, ברודער דזש^ר,

 טרײד. איז צושטאנד דעם וועגעז ריכט
oy דיזער וועגעז פיעי זעהר פאיאז איז 

 טרײד,• דיזער זוײל ױידען, צו yפדאג
 װהײט דער אלס באקאגט איז װעלכער

 פיל אזוי אויף זיך האט טרײד, גודס
 געצררארגגען איז ױניאן די גע^דערט,-אז

 םארטראכ־ צו עדנפטע ל*:ע דער װעגען
^fy אגנעמען און טעז 'o פארדכערען צו 
 ױניאן די װאס ארבײטס־באדינגונגען די

אײנגעשטעלט. rrd פיל אזױ מיט האט
 אויך מיטי:: דיזען בײ װעט עס

pny אוןבא״שטימט דיס?וטירט ii ר דיpyא־ 
 נ•yאנװP nyovyp רyד פון מע:ר$צ'ע

 פרעזענ״yר םראפארציאנעיער ײעגעז שאן
 ראלyנעג דעד pb yאםיטp א טאצי^

lw ipyrpy װעט באארד *iM W )u זײן 
 0 ןyלפyארױסה װעט און מיטינג דיזען בײ
 ־y; אויך װעט עס םדאגע. דיזער אין

 װאו ̂טטאדט, רyד פאר ומדען שטימט
 אינ״ רyד פון טאזrנyאנװp גע?סטע די

ווערען. lyo^nny: זאל יyשאנyטערנ
אויםמער?זאם, אויך טאכט ױניאן די

n 8 דיגסטאנ, אז v iאיז נאװעמבער טעץ 
yיrp yדעם לויט טאג. אז ^Diyn'n 

 די אין קײנער טאר באטיםyב̂א די םיט
̂עפ ?yוױיל ארבײטען, ניט ר oy איײ איז 

 אלע םובים. ױם ליגזד די פון רyנ
 טאנ דיזען פאר סוזען רyדארבײטyזואכ

lyanp .באצאהלט

 געצרוײ• נאך האט איםיצזנר אויב
םון שרײען און ליארםעז דאס אז פעלט,

y^m חבדה, די i די רואינירט האםגז 
Kינטערנy^מבזח און שאנא :v:m\ אר־ די 

אײנפלוס ?ײן ןyהאב באזתגונג, רyבײט

 אנדערע אץ אה תליפשטײז נײ סטױיק
ערפאלג מיט טאנגעפיר װערען שעפער
 אמגע־ ם״האט וראם שעפער 8 — מעטיג. װידער קאםיםע ארגאגיזאציאנם

 ױגיאן אױןן ױניאן דער םימ געסעטעלט האבען װאך לעצםע סםאפט
 עס װי לאנג אזוי ארכײט די פארטזעצען דועם קאםיטע — באדינגדגגען.

גרײ־ שעפער גרעסטע — שעפער די אין ארבײט אביסעל זײן נאר װעם
דזשענעראל האכמאן, ברודער זאגט םיזאן, םפריגג צום שױן זיך םען

באארד. דזשאינט פון מענעדזשער

 בארד דדשאינט די וואס סטרײ? דער
 פירמע גןליישטײז דער געגען אן פיהרט

 װאכען yצטyל די םאר אגדערע pא
ײ סטריי?ערם די גוט. זעהד שםעהט  וי

 םטדײ?־ארבײם די אז איבערציעט, גען
pny גע?רױנם ותט ii ערפאיג. םיט

 אלע pa צונעדרי?ט איז פירסע די
 אין נעםאכט ווערט עס נאר װי זײטז(ן.

»njr פירםע די אז ?אםפלײנט, א מני#ן 
 װינ״ מזויסעז א pא עתעץ ארויס שיתט

^ ײ ח *ס נאר וױ ירג םיר־ י דא י

 ?ליפשטײךם זאגאר מאכט מעז אז דאכט,
 אפנע־ גלײך שאפ דער װערט םעםפעל, א

ארבײט. דער pa טטא«ט
 <yopyii בײ פאסירט חאט פאל אזא

 עס .vd"> 40 pa שאפ א בראדערס,
 שאפ Din 1אי אז פארדאכט, א געװען איז

 ארבויט. קליישטײףם געםצכט ווערט
 נעײא־ אפגעםטאםט גלײך איז שא« דער
pn. ערשט a pa אן װעז ארום, טאג 

 1אי געװארען כטaoyנ pa *וונטעתוכוננ
)a««t 11 יייי^ ^ל-פ

מע

•‘■י-
־••■%

f t t> -צ׳

 באודיזט ױום־קאמפײן ערפאלגרײכער
םאכם פעםטע 8 זוידער איז ױניאן ד

 לןר די אין און באארד חשאיגם אין דיום זײערע פרײװיליג שעפערץכרענגען
 בע־ די צו צוטרויען גחים ארוים װײזען ארבײטער — אפיסעם. קאלע

םיט־ יעדער — ארבײם. לי פלייםיג טוען אײדזשענמם ביזנעס — אםטע.
פליכט. זײן װיםען מוז ױניאן דער אין רעכט זײן פארלאנגט װאם גליד

w

 די דורך האב^ — ארכײטעד, די אויף
 דױס*?אםפײן רyד װאס ז,yאבn צװײ

:d m ,אונט אזyװייס םיז אויםזיכט דער ר 
aרyזיlnפאלשט זיך דובינס^ נטyנדינ 

 איז צװײפיעז זײער אז איבערצײגט,
ly בלויז ipaa: « pa גיט האט און װערט 
ממשות. ?ײן

* מעמבערס די פון זיך אפרופעז דאס
 <ויל- רyד aa צײגט, חאטפײן םyד אויף
 פארצװײםלוננ pc כח בליגדער און דער

 ױגיאךמיטגלידער. די בײ םארשװינדט
 רyװיד װעילען מאבער דרעס און ?לאוק די
 ארגאגיזירםע א״ אלס באװאוסט רען1וח

 ױגיאז די ארמעע. yדיסציפלינירט און
Dim װירער fy.yvi אײנ: פעסט אyםוג־ 

yoy iim לײן זײז ניט •וועט עס און מאכט 
 ?א״ זיך װעט װ^כע םאכט םאגאגישע1ח

 אמאל נאך איהר און לעזyנשטyנyג נען
 גערופענע אזוי די זוי זyשאד אזא אנסאן

y r 'D D ^ ^ p אננ איהר האבען חברהy־ 
י1טא

m i גױ ארויס צײגט קאטפײן דױס 
yo .וםט שאפ נאך שאפ רעזולטאטען? 
 דזשאינט דער אין פרײוױליג געהן צו

און אפיםעס די אין און באארד
 אריבעי און שוידען, yרyזײ זyבאצאהל

 pK wdwv::"MI איז דאלאר נטyטויז 20
 איז דאס צײט. װאכען צװײ VDשM די
p זױכטיגע העכסט א k עדפרyהענדn m  y 

שײנוגג.
 pny''t אין אײדזשענטס ביזנעס די

 זײ דאס טא?ע, זlחyרקלyד באריכסעז
'vd: געװאלדיג זיר האט צײט m.] גים

)12 זײט אויןי («לוס
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