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מו 5 מו פון נאפױיאונג ױ m זװקט אינטערנעשאנאר מ מ מ ?
)1 י״• «ון (י»לוס

 באפריײ וײער םכח יעױזאנעז םמסרײכע
 ס^םוגיס״ pipenpi אזױ רי און אונג,
 חןד זיי װאס ארעס געטאן האנע; םען
 זארען ■ריזאגצרס די א? געקעגט כען

 קחנדיט דער א.ם ,fpijm םארהאלטען
אינטערגעע^געי. חןר צו געזזן ניט זאל

 טיט זץי האט זיגסאן ■רעזידעגט
 גיס יריזאנערס באסרײטע עטהיכע די

 געקענט נים זץ• זזאט ער באגוגצנט.
 חנם פון סרנגות די וױיל גארוחיגען,

עז םוניםט̂י  גערופען ח*בען געזינדעל ק̂ו
 ברױ :גראטעס די הינטער פון איהם צו

 געפעמ״ םון ארגו באפרײט זיגםאן, רער
 האב^ ?אםוניסטצן די װעלכען אין ניס,
ארײנגעװארםען. אוגז

אפילס, די פון אײגיגע זײנעז אט
 טד איהם האבצן •ריזאגערס די װאס

 האכען די װעלכע אין פריזאז, םון שי?ט
 זאיל זיגסאן •רעזידענט אז געבעטען
באפדײצז. זײ רעאםען

.1927 ,14 אסטאכער
— •רעזירעגט: װערטהער
 לעצטען דעם םון קרבנות די טיר,

 אײך צו אאעלירען סםרײק, קילאוקםאכער
 באקוסען אונז העלפען צו אסאל נאך

 אז #גמיכען םיר און פרײחײם, אוגזצר
העלפעז. אוגז קענם איחר

אייך, זעהן געװאצט װאלטעז םיר
 דורכרײרען זיך און קאסיטע, א אדער
 װאס װיסען זאלט איחר כדי אייך, םים
 דורכ־ האכען םיר װאס און םיהלען םיר

םים געמטאנען זיינען םיר זיגט געלעבם
• ױי...

 אייך זעהען צו גיכען אין האפעגדיג
 איגטערנעשא״ דער םון יןאםיטע א אדער
 און םאראויס אין אײך םיד דאנקען נעל,

גוםהערציגקײם. אײער אפ עעצען
 געװאלט שםאר? זעחר װאלטען םיר

 אײו םים זיך דורכו־ײדען און אײך זעהן
̂יך. ■ערזעג

גרוס, ברוחנר מיט
.46711 נוסער גראסםאן, סעםועל

.46894 טםער םרידםאן, הערי
.46708 נוםער קאיערטאן, פאוא

 אײנעם ®ון פרױ א r« כריוו #
?לאוקמאכער די פון
— זינםאן: •חגזידענם

 װאס םרוי, א אײך *ו ׳שרײנם דאס
 מאנאם^ן, 7 <ע*םע די פאר <ײרעם

 *<זא. •ריזאן. אין זיזום םאן םײז זינם
 צי שינד א װי אייך, ןוו זיך איך זוענרע

̂ם איהר א« פאטץר, א  ארוים־ םיר, <א
 דא כין איך װיייו נױם, םײן אין העלםען
 «ו זיר האב איך און מםײן א װי עלענד
 אייו *ו נאר ײענקןן «ו כים ק״נעם
נעײארם, און נעהאפט האכ איך אאײן.

יארס, נױ סיק *וריקפוסען >אלם איהר אז
 אײו גײ איז מיסזאל נאנצער םיין און
 םענ׳פען צעהנדיינער םי< הענם. די אין

 און פרײנד, ׳פ<עכםק דורך איצט <יידעז
 נע־ םארםיהרם אויך סאן םייז איז אזוי

 איהר אז אײך, איר מט דארום װארען.
 איהר און םיר אױוי חאבץן רחםנות זאלט
 טײן פאר טאן opap טרײען זעהן זאלם
 *ריבער־ נים םעהר ׳פוין פאן איך םאן.

 סינדער טין װײל עלעגר, דעם מראנען
 םאםער, םײן איז ער ניט. איך האב
 ברודעס און ׳פוועםםער םיין םוםער, םיין
 אלן לעבען. סיין אין אלןם איז «ר

 דער םיט נעםרייסם םיר האבען מעג׳פען
 אין העלםען טיר וועם איזזר אז האפנוננ,

 האוי איך און לאנע, אוטנליקליכער סיין
אײך. אייי נאר

 שװעםטער א «ז טעלענראם
 אײנעם ®מ עלטערעז די און

■ריזאנערם די םון
.1927 ,30 ס^פט. טאלידא, #

— :■רעזידענם זינמאן, סד.
 אויט מטרעפעז און זיך װענדען םיר

^ אײך צו האנם די  *«יל חארןניגען אין
 גים אונז וועם איהר אז האםען און

אפזאנען.
 פארםיחרטער, » פרידםאז״ הערי
 ועלבםט םון חעגם די אין נעצייג בליגרער
 די איצט באמוהלט אינטעחןסען, גײאינע
jn m r םארםיהרםסיים זײן פון טם^ןי 

ל׳מ• די פאר ■ריזאן אין זיך נעםינט און
 ■ojmr זײן איך, טאנאמען. אנט •

 זיינע און גרינםפון, סײדי םרם. טער,
 זייז וזאכען םוזעז וועלכע «ט׳נרעז. איטע

t וחננמו סןפארט, i װיי* זיי אײד. *ו
 נאן־ איהם תחן «ו אוינעז די אויס געז

 םיר טםימ. זייז סרינעז או( אםאצ
 אלץ סאן םריתו w אייך «י »«*ליר*ז

 זײן נעײינע! «ו up פ«נט איחר װאם
 ?ענט איתר t» וױים, »יך .נאםרייאונ^

rat ימט otp .דער־ וועט איחר טאן
 אוועםםער זײנע םזן הערןוער רי

impn פון הערעז «ו

 כעסטע דאם א״ך וױג׳שע( םיר און איױ
י<»חר. נייעם דעם אויף

נריגספון. טיידי טרס.
 ווידער זין־ האט זינסאן ■דעזידעגט

 פערזאנען, איינפלוםרײכע *ו נעװעגדט
 און ראזאלססי, דדשאי־ז׳ש *ו אויך וױ

 אינער־ געפרואװט כחות זיינע איע טיט
 אום־ ויינען פאראורטײלטע די אז *״גען

 רעזףלטאט דןר איז ײידער 1א' ׳פולדיג.
 נע־ םון טירען די זע־־בע־. דע,* נעװען

 נעעפענם, ײידער זיר האנען פעננגיס
 פריזא־ שלאוקמאכער *אזזל א נ^ך און

 • איזר די נעװארען. נאפרייט זיינען געדם
 זײגען: ק־־אותסאכער נאפרייטע טיגע

 און םרידםאן העךי נראספאז, סעםועל
 נעהעו םיר ווען איז פאלירםאן. ■אול
 נאפוײט באדארפט ׳שייז האט ojn■ <ום

נאחננטםײן. םאריס און זינן א. װערען
הא־ דעדציילט, אױנען האנעז מיר װי

 ׳פםערוננע! געםאכט האםוגיסםעז די נען
 קי־אוקפאבער ער׳שטע ךי ד,אט םעןי װען

 דאם האנעז זיי באפרייען. נעדארפם
 אםת׳ער דער געםאן. איצטער אויך זעלנן
 זיג־ ־•רעזידענט אז איז, טאקט

 באפריי• זייער אויםנעװידהט האט םאן
 נאר צור־ק, װאבען צװ״ םיט נאך אוננ

 יזא־ דעװאלוציאנערעו די האםוניסטען, די
 בא־ ער׳שטע די נײ װי אנגעװענרעם, כען

 I אוז םיםיעו, פאסהודנע דיזעלבע פרייטע,
 נעםוזם רעם דורך האבען סרבנות די

 זײערע אין טענ צאהל א נאר ׳פםאבםען
העסערלאך. פריזאן

 נאך האכען קאםוגיםטע( די אנװאוזל
 פריזא־ הלאופםאכער • די אז נע׳פטערט,

 זיי האבען ױערען, באפרייט זאלען נערס
 א סטיידז׳פען צו חוצפח די נעתאט נאך

 באארד יעכען דעטאנסםראציע כלופרעטע
 נא* די פאו אפיס ■אראל אװ

 זיי צייגען צו מ׳כלוםרשט כרי םרײטע,
 זיי אוז ,חבר׳׳שאםט״ און ״םרייהײם־

 אר־ היפאחריטי׳אעז רעם דורך םארגארען
 קרעםעל. םפעכ 1אי זיך צו ווערםײזםענט

 נעיפםאנען זיי זײנען זועיוי די װי אזוי
 םאר־ צו נעזוכט און איגװײנינ און ארום
קרבן. א צוקען
 גענענען אבער האנען פריזאנערם רי

 חנרח. רי צו הנא בדוך םארדינטעז רעם
 נים אייך זוילעז םיר פאררעטער, ,אוועק,

 היפאפריטי׳טע דיין קען ״איך קענען!־
 נראםמאן כעס האט אנקוקען!" ניט צורה

 פארט־ סאםיסאר צום געםאן נע׳פרײ א
 סיט אפגעשטופט איהם האט און נאי,
 רעװאיר נערוםענע אזוי די זזאנט. רער

 ניט ברירה אנרער <ןיין האכען ציאנעתן
אפםראנען. נעםוזט זיך און נעהאט
 זיינעז גאפרײםע׳קלאוסםאכער די
 נא־ אםים פאראל אװ נאארד פון נלייך
 זײערע סיט צוזאטען נעװארעז, נלייט

 םיז און ׳פוועםםער און כרידער םרויען,
 םעקרע־ נאארד, דזטאינט םון םעטבערם

 באארד דזמאינט אין םאזער, ברודער םער
 געװארען באנריםט זײגען זײ װאו אפים,

 ױניאן םון אוז עולם נרױםעז « םון
םאחפטעהער.

 םרערען םיט האבען פריזאנערם רי
 רע־ םייערדינע נעהאלטען אוינען די איז

 םון איינער סאםוניםטען. די נענען דעם
 נע־ האט נראםםאן, סעם באפרײםע, די

 1אי םרעדעז םיט םאינענדע דאם זאנט
:אוינען די

 נע־ זיינען טיר אײדער נאכט ״די
 געסו־ אונז צו זײנען טרייעל, צום גאננען

 קאםיםע, פיקעם דער םון טשיםט די םען
 ד־ םון לאיער דער לױבאײ, םארפם, םר.

 האנעז זײ אנחנרע. און סאםוניםטען
 םוזען םיר *ז אייננע׳טענה׳ם, אונו םיט
 נע־ האבען זײ טולדיג. ערפלעיען זיך

 ערסלזד זיך ײעלען םיר אויב אז זאנם,
 םים אפקוסען םיר װעלען טולדינ, רעז
 םוםפענדירםע א אדער םאיז, דאלאר 60

 ער־ נעװאלט ניט האבען מיר מטראוי.
 ניט ויינען םיר װייג עולדינ, זיך סלערען
 גין בײשפיל, צום איר, שולדינ. געווען

 דעד אין םילאדעלםיא אין נעווען נאר
 וועלבען פאר ם^רכחזכעז, דער ווען צײט
 םארגעסר איז נעטרײלט, אוכז חאט םעז
 נע־ האבען קאםוניםטען די אבער םץן.

 זיין וועלען סיר אויב *ז םטדאשעט,
 םאר׳שיקען אונז מען װעט אײננעשפארט

וריזאן. 1אי יאהר 10 אויף
:לאטיםארעז רי נעפרענט האב ,איך

 שולרע ערהלערען אויך זיך איהר יועט
? םרײלעז אײך \ועם טען ווען

ענטפער: ז״ער נעווען איז װאם .אוז
 םיר װעלןז לידערס, די זײנען םיר ,נײן,

שולדינ*. ערסלערען ניט זיך
 חאבען נאראד, יראםטען דעם .אונו,

 זײער אנער ■ריזאן, אין נעשיפט «ײ
אויםנעהיט. זײ האבעז םעל אײנענע
שולריג, ערהלעימן זיר איך סעז ״װי

 םילארעלםיא אין נעווען נאר ניז איר אז
נעפרענט. איו חאב צײט?' יצנלר אין

״1 שולדיג ניט ביזט דו טײנםטו ,װאס
 אונטער־ אז אויפנעשפתננעז םאיהם איז

 איך שולדינ. יא ביזט ,דו זעציגדענער.
שולדינ׳. ביזם דו אז וױ*ס

קא־ ■יפזנט דער םיז גיעיי דןר

־W סיר האט װאס םענש דער טיםע,
 אז נעזאנט חאט םײעדע!, אלע אין שיקט

 גײ איך אז וױסענדיג שולדינ, בי) איך
 I דערניי געװע; ;א־גיט צייט יענער אין

 !”0 טיעף װי נעזעדןן שױן איך האב
 אונ״ זיך <זאב איך און )איז אוםנליק

 אפגע־ םיך האנען זײ יא, טערנעגעבען.
מעסער. א אחן קױלעט

 נע־ זיך םיר האבען •ריזאן ״אין
 םויוענ־ געזאטעלט האבען זיי פלאנט.

 אנער נאמען. אונזער אין דאלאר דער
 דאלער א אױסבעטען קױם םלעגען םיר
 פון נעבען אונז עס פלענען זיי זײ, ניי

 אוז םרויען אונזערע װען ווענען. ױצא
 די 1אי זײ צו פוםען פלענען קרונים

 הערט, איחר — שטיצע בעטען אפיסעם
 ײ1# נײ בעטען נעדארםט זיך האנעז סיר

 נעסוםט, ניט אונז ס׳װאלט וױ פונלט
 ניט נעלד דאס װאלטע; זײ װי *ונשט

 קאםױ די האנען — אונז םאר נעזאםעלט
אפים. םיז נעװאדפען זײ ניםטען

 סענש• פרײער א איך בין -איצט
 נעװען איז עס או זאגען, איך פען איצט
 לע־ 1םיי איו טאנ אוםנליהליכסטער דער
 זזלואי כאנעכענט. זיי האב איך ווען בען

 םון געװאוטט גיט ה״נםאל איך װאלט
 אינטעתעשא־ דער םיט שטעה איך זײ.

 יאהרען און יאהדען שוי[ בין איך געל,
 אינםערנעשאנעל דער םון סעםבער א

 שעװסטער. און ברידער אייך, זאנ איך
 םון װייכט ןײ״ צו צו גיט זיך הערם

'1«עסט א םון וױ זײ
 פריזאנערם. באםרייםע אנחןרע ־י

 באשטע־ האבען תאלירמאן, און פרידפאן
 כאפרײטען םון׳ם װארט יעדעם טיגט
 געזאנט! האט פרירמאן נראסםאן. םעם

 איז זאנם, גראםסאן סעם זואם ,דאם
אפת״• רײנער יער

 אי| איבערנעבעז אבעך ווערט עם מי
 האבען אינםערנעשאנאל, דער פון אפים

 אויי נלייר נעפרואװט האםוניסםען *י
 1או גאפרייטע, די אונםערקויפעז זארנען
ס׳איז 1בי נעטאטערט זיי לאננ אזוי האבען

מיי, וױ געלוננען, די ק« *ו י מו  «י
 נראסםאן שנם גאפר״סע, די פון צוױי
ויי חאנען קאלירסאן טיט םרידםאן, און

 ווייסט ער וױיל ם*ג?ן, ;עסענם .ארניט
n די א׳ן ווערוי ,•י rin  moavv.] •

*אסי״ מזמתר חד *ו נאצונ ן א 5־................
 אוינ׳מדער• די ל*»מם זייערע אין כאפט

 זיד ירעויחוגט זזאט נאפרייטע, טאנטע
םאלגןנדע: ראס נעזאנט טאן

 און ?״ט עחרלינע זײנען זײ ״אויג
 «» װעי׳נן יײד, אייגענע זייערע אכםען

 אין ווןתמר, ױיערן חאלטען עחרליך
 דער pmM דאנקנאי זײנען זײ װעלנע

 נאפרײױנ^ זײער םאר אינםעדנעשאנעל
 אונםערגעשרינענע און נעזאנטע ז״ערע

 אל׳נ גארנישט *ו םאכט םטייטםענטם
 פאר• אי*ס זוערען װאם גערעחנרײען

נאפרייםז. די פון ;אםען אין שפד״ט
 זחר• קיין גי« זיינען ןיי אנער ״אזינ

 אוספאראכטװארטליכע און ל״ט לינע
 װאפ אויס גיט נאר פאכט ראן מענשען,

 זײ זואס רייד״ זײעחנ איע זאנען. <״
 זא• ז״ וואם און נעזאנט, נעםאר ראבען

ניט. םסשות שום ליין חאנען איצט, נען
געשיכ• גאנמר דער םון אסמ ,דער

 אננעחיינען חאנען סיר װען אז איז, טע
 נא• 1» אנשםרעננונגעז אלע םאכען צו

 fiotP*' ססרי̂י wptjmpj די םרײע[
 טאראינסעיד גישם גאר. אוגז זזאבען
 «ד חאבעז םיר פאליטיסס. די םירט

 א 1» קרכנות ז״נעז זײ אז װאוסט,
 •יקעטס די און םארראט האמוניסטישען

 פאר •רייז םייערעז א באצאחלט האבען
 געװאו&ט, חאנןן םיר פארראט. דעם
 סופארט׳ס צו פאםיליעס האנען זיי אז
 ••ך אונז צו חאכען פאםיליעס די און

 נאפרייען, ליבע זייערע זאל םען לידט
 אנשםיענ• אלע נמםאכם האיען מ<ר און

 פיײמיליגע אונזער נעטאן און נוננען,
 בא• זײעי און לײט. ױניאן צו פליכט

אלעסען." אונז פרעהט םרײאוננ

ר ע ר ד ע ט ת ע ש צ נ ע ז מ  א אי
ן י ב ה מ י ־ןז א או ן שי ו  א אריךש א

ט ע ר א ג .סי .7

 פון מעחרםנוע די בי־י שיפען זײנען ♦♦•ןיפעז
 איו םענש צעהנטער דער אנער אונז.״ 'א■

 אויםער- דער פון ליניעס פײנע די אויף טבין א
שיף. געװעהנליכער

 תי• מעגשען םעהרםטע די כאטש אזוי, פונקט
 פוז םענש איץ נאר אכער סיגארעטם, בערען

טאבאי^ אױו» טבין א צעהןאיז
 בע- םױראד איז צעהן פון אײנעם דיזען פאר

 עי םאבא^. אױף םבין א איז ער שטימט...
 זעלםע• דעם פײנעם,טעם... דעם אב שאצט

 אױסקל̂י פון פועל־ױצא דעם אראםאט... נעם
 דעד פץ םארםען םאבאק בעסםע די בעז

וועלם.
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שאינם  פלאנם םיפינג עקזעקוםױו ח
ױיד דועס אין קאמפײן גחיפען א פ

9 _______  i

 א אין טיטגלידער תי אץ פונקט לעבענס ברענענדען דעם אויפבלאזען דאחפ פיהרערשאפט
העל־ כוחות אלע טיט װעט אינטערנעשאנאל—זיגמאן. פרעזידענט פלאם,.זאנט שטארקען

 ױ, צוצוטומלען זוכט סתעב־געדנדעל קאמוניסטישע — קאטפײן. ארגאניזאציאנם דעם פען
צז. ניט זײ צו זיך הערט קײנער אנער ארבײטער,

 גע־ x *יגעהאיזטען איז רואר לעצטע
 •py דזשאינט איגטערעסאנטער אן װארען

 דרעס־ די םון מיטינג באארד זעקוטױו
 דיסקו־ זײנען טיטינג דעם אויןי מאכער.

̂ורען טירט  םארברײטונגס־פלע־ די געװ
 ארגאניזאציאנס־קאמיײן, דעם צו נער

 אנהויבען נעהען מאכער דרעס די װאס
 סיזאן דער װי גץי אזוי דורכצוםיהרעך

אנהױבען. נאר זיך װעם
 האט האכמאן מענעדזשער דזשענעראר

 האט און אײנרײטונגס־רעדע די נעמאבט
 די אזױ *ױ אנגעוױזעז רעדע זײן אין

צייט, לעצטע רי האבען מאכער דרעס

 גע־ געמאכט ריארגאגיזײשא?, דער זינט
 סאכע• דרעס די אזוי וױ און שיכטע,

 ארגאניזאציאגס־אר־ געטאן האט ױניאן
 אנטשײדענעם און טיכטיגען א אףןיי בײט
אוםן.

 דער צו צוגעטראטען איז טמן ״װען
 פארהאנמוג־ די צו און רעארגאניזײשאן

 אויםער־ האבען בארע;אטים, די מיט גען
 םארםית־ אויסגעקוקט ערשײנונגען ליכע

 װײל דערםאר, געדוען איז עס רעריש.
 לאגע די איכערגענומעז האבען מיר װען
 דע־ א געחעדשט האט הענט אונזערע אץ

מא־ די צװישען װירקוע מאראליזירענדע

W 8 פון באריכטעם דגמאן פרעז. S8 סײנערם ױ באװעגונגצרהעלפען לער 3
 — קאמף. װינמערדעען לאנגען m םאר זץי גרײמען םײנערס טױזעגד 156

די קאםף מוטיגער אױסערגעװעהגליך  גאג- די כאוועגם םםרײקערם פון
איגדזשאנקשאנס. געגען קאםף דעם אנצופיחרען כאװעגונג ארבײטער צע
 און העלפען, זײ קאנען םיר װען גליקליך געסױהלט דך װאלטען ״םיר —

האבען״ מיר װאס לעצטען םונ׳ם העלפען זײ םוזען םיר
 זיך האט זיגסאן מאריס פרעזידעגט

 םפעציעלען םון׳ם רטppגעpצורי װאס נאר
 איז װאס ■יטסבורג, אין קאגפערענץ
 עזpאםערי דער םון געװארעז אײנגערוםען
 צװעק דעם טיט <ײבאר, אװ םע^ערײשאן

 פון מײנערס סטרײ?ענדע די העילםעז צו
 פלעגער אנצונעםען און פענשיאװײגיא

 די באקעםםען צו אזוי װי םיטלען און
 מינען די װעלכע סיט אעדזשאנקשאנס,

 ארביײ די. אונטערדריסען אײגענטימער
סטרײסס. זײעדע ברעכען און טער

 נעװעז זײגען קאנפערעגץ דער כײ
 אינטערנעשאנעל אלע םון פארטרעטער

ען דער םון ױניאנס  םעדערײשאן אםער̂י
 און םעחנרײשאנס סםײט לײבאר, אװ

 דער און קערפערשאםטען, צענטראלע
 פרע• םיט קאונסיל ע?זעקוטױו גאנצער
שייץ. דער אין גרין זידענט

געװען איז װאס זיגמאן, פרעזידענט

•Dס םארצײכנים אינהאלט
.46 נוםער ,גערעכםיגקײם״

D --------------- O
̂ײטסענפ א .2 !ײט ̂ױו פון ס  •ון עקזעקו

 4ו — 2 לאקאל «ון נײעס ;91 לאקאל
םריעד. .

4D— אפםײלוגג ®ילאדעלפיער •8 ?ײם «אליז•
 ביאלים« ט. — •ײד?« «זק»גא״ער .4 ?ײם

, טעררי. ם.
םײגוגגען. בריף, .6 זײט
עדיםאריע̂ל .6 זײט
 םער8( יינדוסםריע קלאוק »ין שמ»נד *ו״י דעם •ארגעסערען נג פארזןכען .7 !ײט

ויגםאן. כג — *דטיקזנל) — fttv קלײנצם פון ■ראבלעם חנר •8 זײט ראזעגבערס א.
 געחט פןלק דאס *mi טעאטער יין .9 זײם

לאנ^ ח —
ײװ• pOfnj *ל*ט, .n-io-19 זײט

 באריכטעט, האנםערענץ, צום דעאענאט א
 װעל־ םײנערס, טויזענט 150 די םון דאס
 מאנאטען 7 אריבער שוין אן פיוזדעז כע
 האםף בראװען אויסערגעװײנדיכען אן
 םון באהאנדעלט אכזרױת׳דיג װערען און
 און גאנםען און פאליצײ האספאגי די

 ־DXP די װאם אויסװאװיפען, םארשידענע
 םײ־ סטרײסענדע די גענען באגוצט פאני
 דוונדערט סנאפע א האבען.בלויז ׳נערס

 אנדערע די רײהען. זײערע םארלאזען
 םיה־ סטרײקערם טויזענדער צעהנדלינע

 בראװען אויסערגעװײנליכען אז אן רען
noxp. האבעז ניט דאס p'P הײםען 

 װאל־ זיר דארםעז דאס און זײן צו װאו
 אנ?ױ דאם און םעידער, די אויף גערען

 שרעקט וױנטער, שרע?ליכען םון׳ם סען
 סטריײ די םון טויזענטער אפ. ניט זײ

 ערשטע די אין געהען םײגערם קענדע
 קײנע און מלחםח א אין װי טרענטשעס,

 טראץ פראדוצירט, :יט װערעל קוילען
 דער םון גאנמען װאס״די טעראר, דעם

 סטריײ די געגען אן זוענדען קאםפאני
קערס.

t 1MH•« 13( 0 («לוס

 נעװען איז נײסט דער און םוט דער םען.
 צוטרויען און נלויבעז רער נעטױטעט,

 קאטפס־פעהינקייט די זזמעקגערויבט,
 גענו־ ניט ה#ט עם ^כער םארניכטעט.

 אנ־ האכען םיטנלידער די און לאנג םען
 -tfP הארצינע זײער נעבען צו נעהויבען

 אגנעהוי• האט ױניאן די איז ןופעראציע
 ארבייט קאנםטרזקםעוער דורך בען

 איצט ערשט און זוערען. צו אױפנעבוים
 ארבײט: דער צו נעםען זיר םען דארן•

 די פון בנין דער םוז איצט ערשט
 ווערען אוועקגעשטעלט דרעםםאכער

 ארגא־ די כאדען. ריכםינען א אויף
 ענער• ארבײטען םוזען װעט ניזאציע

 דעם אין הפקרולן אפצושאפען •גיש
םאכער. דרעם די םון םארקעט

 ארום־ האט האכמאן װי זינען דעם אין
 אויך האבעז דרעם־םיטואציע די נערעדט
 עקזעקוטיױ אנװעזענדע אלע נערעדט
 רעדנערם די םון און טעםבערם, ב»*רד

 רײהע נאנצע א נעװארען םאתעלענט איז
 נעט)ון דארח עס װאס רעסאטענדאציעם,

 ארנאניזירם זאל טרײד דער m ׳ווערען
 רעדנער אלע כםעט זיינען עם װערעז.
 אז געדאנס, דעם םיט איינשטיםינ נעװען
 אנהויבעי זיר ײעם םעז*! דער װי נלייד

<ירנא• אן אנהויבען נלײכצייםינ םען ז#ל
)11 ז״ס י1אוי (אלום

קלאוהםאבעד מרןנמ
 בענעראל צו זיד נרײטעו

סטרײס
 קאם,ש צום זיך גרײטען ארבײטער

 ער- אן ערװארטעט ױניאן די און
רעזולטאט. פאלגרײכען

טאראנ• םון ױניאן היאוקראכער די
 טעטינ צײט א םון שויז איז קענעדע, טא,
 װאס שעיער, אפען די ארנאניזירען 1אי

 ארגאניזאצי^ס• די דארטען. זיך געפינען
 ױניאן די אבער ערםארגרײר, איז ארבײט

 ארגאניזירען קען זי אז אײננעזעהן האט
 א דודך קיאוהמאכער טאראנטא׳ר די

 ארגא־ דער דורך װי פראצעס, שנעיערען
 דאס און שעפער, אײגצעמע םון ניזירונג

/ סטרײק. גענעראל א דורך איז
 האבען באאמטע באארד דזשאינט די
 םון מיטינג א פארר^ען צװעק דעם צוליב
 און מיטנלידער עהזעקוטיװ לאקאלע אלע

 די דיסקוטירט און באטראכט האבען
 גע״ זײנען זײ און אנגערעגענהײט גאנצע
 געלמ״ די אויסצונוצען שיוס צום קומעז

 א םאר סיזאן נעקסטמן דעם פון גענהײט
 נעקסטער דער וױ אזוי סטרײ?. גענעראל

 נערא־ א זײן זאי מען ערװארטעט סיזאן
 אז זיכער ױניאן די דעריבער איז טענער,

 וױיל ערםארנ, אן זײן וועט סטדײק דער
 אפאר־ קענעז ניט וחדעז באלעבאטים די

 זיך װעלען און סיזאז א פארלירען צו דען
אונטערנעבען. פיוזען
 פאר• דער נאך גליץ־ האט ױניאז די

 אלע מיט באארד דזשאיגט םון זאטלוננ
 k ארויםגעלאזען יאקאיען עקזעתוטױו

 גוכד װעדעז צו ?יאוקמאכער איע צו ריח
 צום גרײט זײן און דױס אין שטעהענד
 וועט ױניאז די נאר װען םטרײס גענעראל

 אפ זיר רוםען מיטגלידער די רוםען. זײ
 1א נעהט עס און רחי ױגײאףם דער אויו*
 יע־ א יא^אלען טאראנטא׳ר די אין איצט

טעטיגקײט. בעדיגע

׳ • זניאז קלאוקמאכער פח ״רעטעױ ױיער םיראוױםש פאליטישען טעמעכי
0 .    - י— .

 םיר — הערען. ניט איהם װילען מענשען זײנע אפילו אבער קוײיעט, שעלי
 נעלמ קײן ניט גיבען און־טיר װײם־פרעזידענטען נײע קײן ניט דארפען

םײד• פראצענט 30 — אנװעזענדע. די שרײען בלאף, נײעם דעם אויף
 װאונדעת קלאוקמאכער״.-םאריערס די,אוםפארטײאישע צוױשען לאך
םי*־ צום נעהן געהײםען זײ האט גאלד ״כאװער״ װאם צו נאם אין זיך

 רע־ א שיקען װעגען כורלעםק־אקם א םיט ?t שליםט םיטינג — טיננ.
רחטים. נעטען און ל. אװ פ. א. דער צו זאלוציע

 פאעט א בײ ערנעץ פאראן איז עם
 ױנ־ א םון דערצעהלט װאם פאבעל, א

 םון אנטציקט «ױען איז זואם האן, נען
 ,IV’np אננעהויבען האט ער װאם דעם,
 פא־ די דערצעהלט האז, ױגנער דעד איז

 פלײט א אויף ארױפגעשפרונגעז נעל/
םיט האט און נעהען, אלע װאו װעג ביים

 ױ אץ שטימען מיטיננען לאקאלע גװסע
רעפמרענדזםס צור •

באארד TrDpy»py אן און באאמטע נײע ערװעהלט 35 לאהאל
*ppo לאסאלען, אינטערנעשאנאל די

 מיטיננעץ, םעמבער גענעראל און /שאן
 די געוואחח ^•געהאלטען זײגען

 *לע געוועז זײגמן װאך לעצטמ און ױאד
 געווען וײנען דאס און ו<כרײך.11צר

 לוידעײ דער פון םאקטען אםת׳ע •שוט׳ע,
איגטערנעשאנאל. דער םון אויםבויאונג

 ניט אמילו האבען ק*םוגיסטע? די
 דיזע אויף וחנחנן צו דערםאנט מזל דעם

 םאר־ זײגען םיטגלידער די םיטיגגעז.
 די יוגיאדפראגעז. װיכםיגע םים טאן

גוגע״ איצם זײ איז װאס םראגע, חויפס

 אלע פוטער. און ברויט שטיסעל דאס איז
 ־וועגען םראנע די דיםקוטידען םעםכערם

 בחןנ־ צו אזוי וױ און שא• גחיסען חנם
 טעז אז צושטאנד, א צו יוניאן די גען
 ססעב די נעגען ווערען באשיצט קענען זאל

לעבען. גריננערען א םאכאן און שעפער
 אלע םרן םיםינגען לעצטע די אויוי
 די געװארען דיםסוטירט איו לאקאלען

 םארמרע״ יראיארציאנעיע זוענען םראגע
 םילע םון חנזולטאט דער םערשאפט.

ippxpxp באריכטעט, שוין םיר ח*ביז 
)10 ז»»י ױיןי (אלום

 צו גערופען געװאלד א מיט אימפעט. אן
 געזאגם זײ צו האט און פארבײגעהעד, די

:הלשון בזה
!באנליסט םיך ה*ט נאט וױ ״הערט
 םאןי םײן קלאננ, םײן אויס הערט

 אױבענאן זעצמז מיך געװיס װעט איר
נעזאגנ... מײן פאר
 טענער אזוינע ניט גאר הערמ םען
הענער! אלטע אלע בײ
 דער אויף איז ניחגס עפעס הערען צו
כעלגים. םך א פאראן װעאם

 די׳ זוײטער דערצעהלט געװײנייך,
 היבש א נעםונען זיר האבען םאמןל,

 אוים זיך חאבעז װאס נאראגים ביסעל .
 אױס• זיך אװעתגעשטעלם נײגעריגסײט

זזענדעל. דעם הערען
 םליגעל די םיט האט הענדעל דער

 דעם pjnr םון האט ער גאר אפגעקלאפט,
 האט ער אפכאיען. נעקעגט ניט אםעם

 דעם אראינעלאזט קעפעל, דעם םארצויגען
pp, און אוינען די פארמאכט שרעס אין 
 ואד זהאם און זײ, םיט טאןpג נלאץ א

 א ארויסגצבראכט ppאװאלינפ װאליג?^
ך איז םאז רpד נאר טאן. ןpרשpהענ  נ
 אלטען אן בײ װי שטילצר אביסצל װצז
 צרשט װאס נאר האט ער װײל האן,
קרײצן. צו זpהויבpאנג

 זעד«ר דאס האט םארבײנצהענדע די
 תאט האן ױנגצר npi וואס פארדראסצן,

)12 ײ•1 אויןי (עלום



V יגער

2נומער?was?ונזערפוןדעםלעכעןפו̂ן ףםןץלךףןזןךף^ןmצןףםיםגלד&ר
P87. 91 ױניאן, סאכער קאום אינפענט אח

 ,91 לא?אל פון נאארד עחזעתיטױו די
 דעם אװענד, דינסטאג טיטינג חגם אױוי

 נא׳מיי״ האט ,1927 ^װצמנעו, טען1
 םאמצד דעם םארעפענטריכען צו סען
 פון מיטגלידער די כדי סטײטטעגט, דען

 מיט באסענען ?ץי זאיען מדאן אונזער
 נא־ דער לױױי. בעקי םון יןײס ךער

 ניט כדי דעם, צוייב אױך איז שלוס
 פאר א צו נעיעגעגח״ט קײן געבען צו

 סא־ צו פערזאנען אומפאראגטװארטליכע
 א פון *זייגעז װאם סטײטטעגטס כען

כאראקטער. פארפיהרערישעז -
 מיר האכען סעפטעמבער טען7 דעם

 אינטער־ דער םון צושריםט א ערהאיטען
 tut קײוק נאארד דזשאינט נעשאגעל

 עס וועלכען אין ױניאן, מאכער דרעס
 דעם גע;ען סלאגצ א געםאכט װערט

 למױי. בעחי קיטגליד, אױבענדערסאנטען
 געכעטען, כױר װערען בריף דעם אין

 װעט לױױי בע?י מיםגליד ווען דאס
 עקזעקוטיװ דעם צו װערען נערוםען
 לא־ מען ?אר קיאגע, דער װענען באארד

 קער־ אױבענדערםאנטער דער וױסען זען
 זאי זיי םון אימיצער כדי פערשאםט,

 םארצוברענגען פערזענלױ קופען קאנעז
 מעפר באשולדיגטעז דעס אין קלאגע די

אנװעזעגוזייט. בער׳ס
 םון קאפיע א גע׳טיקט האבען מיר

 אין אננעקלאגטער, דער צו היאגע דער
 םאו> ערשייגק צו אױםגעפאדערט וויהר
 דעם דיגסטאג, באארד עקזעקוטיװ דעם
סעפטעמבער. טען13

 פאני געפוםען איז סיטיגג דיזעז צו
 מעסבער כאארד עהזעסוטמו סארבער,

 אינטערנעשא־ דער פון 22 לאהאל פון
 ױניאן, װאירקערס גארמענט לײדים נעל
pit קלא־ םאלגענדע די נעמאגט האט ?י 
לױױי: געהי געגעז גע

 עהזע־ דעם בײ ערקיעמןט האט ױ
 צוזא־ איז זי ווען דאס באארד, קוטױו

 אינטערגע״ די םון קאטיטע א מיט מעז
 איז ארײםנענאנגעז מעםבערס שאנעל

 װארנברום און מרעמער םון שאפ דעם
p דעם סיט m אד־ די ארגאגיזירען צו 

 די אױםגעפאדערט חאט און בײטער,
 אר־ די םארלאזעז זאתן זײ ארבײטער

 כדי סטרייק, אין ארונטעתעהן און כײט
 ׳פאס, ױניאן א פאר א•8? דעם מאכעז צו

 מענ־ די צו נעיפריגעז ליװײ בעקי האט
w\ איז ארונטעתעהן ניט זאיען ױי 

 מען אז צוצונענעז נאד האט און סםוײק,
 געגנסטערס זיגםאן די םאינען ניט זאיו
• זײ. םיט טאן צו האבען <אתימט איז

 ער־ װײטער האט פארבער יפװעםטער
 גע״ אויפםערקזאם האט זי דאס ?לעהרמ,

 װי האנחגלט זי אז יױױי, בעקי מאכט
 האט דערםאר און ברעכער, טטרײק א
 זיך און שער א געכאיט אננעקלאגםע די

טארבער. םיס שטעכען צו םארמאםטען
 די אז כאםערקען, צו װערט איז עס

 צו שא■ אין ארױוי איז װאס קאמיטע,
 איז ארבײטער, די דארם ארגאניזירען

 באארד דזשאינט באפאימעכטיגםע א
 מיט איגעגעבען זיך האט װאס האמיטע,

 נאנ־ דער דורך ארבײט אמאגיזאציאנס
 ארגאגיזאציאגס דעם םון צײט צער

דרײװ
 אויוי נעענטםערט האט לױױי בעקי .

 וואם םאר אורזאכע די אז ?לאנען, די
 סטרײס אין אראפגעגאגגען גי^ט אי? ?י

 םון םײדלאך אײניגע װאס דערפאר, איז
 אין םרײנד איהסצ געװעז זײנעז עאפ

 הא״ װאס יענינע די .געווען זײנען זײ
 און ארויםנעגוםעז, שאפ אין איהר בען
 פון מיטגלידער טרײע זײנען םײדלמך די

 דזשאינט געװעזענער דער םון 22 <אקאל
באארד.

 מים אז ערקלעהרט, אויך האט זי
 װאלטעז שאפ םון ארונטערגעחן איהר

 איז םאוײוירעז םרײנדינס איהרע און זי
 דערזעיבער צו און תמאבם, די ?א•
 א אויב דאס ערקיעהרט, זי האט צײט

 דז^אינט געװעזענזור דער םון קאםימע
 ארונטער־• גערוםעז איהר װאלם באארד
 זיכער זי וואלם םטרײק אין צוגעהן

ארונטעתעגאגנען.
 גזדפטעלט איז וואס םראגע, א אױוי
 װאלט זי צי גיװיי, בעקי צו נעווארעז

 איײ איחר םון באמיוס א אױסנעםאלגט
 דעם פאלגעז צו יאהאל נענעם

 קאםיטע באארד דזמאינט דער פון רוןי
 •יקד־ און סםרײס איז ארתםעדצוגאחז

 ממנט־ װידער ױ האט ,amt דעם סען
v געזזן גים וחנס ױ אז פארם, w\ אװד 

 אינםצרגמאנאל די סײחנן טריעד, רע
 אחנטארצונעםעז עיעאמרײד וזין ותט
 אר• אנחנרע צאל A מריוזער םםרייס אין

 ארונ• אױך זי וחנם דעםאיט אח בײםער,
נמנוימומ

 אויסזמנחנר באארד,- צתזעתוטױו די
 די אױא ייוױי ממי עגטטער דאם דיג

 און ״באארד דזעאינם דער פון איאמנן
 אונענעבצז, אלײז האם וי ווי נאכחנם

m בא־ אײן אויםםאינעז נימ וחנם ױ 
 םעג באארד, צשזזמוםװו דער פח מיום
 אין ווערען עדאיעוזרמ אםיױ מא« חנר

 ארבײםען, ביײבעז דאך ױ װעם םםוײימ
 ארויבגעזאנמ זיך חאט זי װי נאכחנם יאן

»1 pn ומםעי־ חנר נענען אמגאנצין^

 באארד עקזעקוםמו די האט נעיפאנעל,
 ליװײ כעקי אױטצױפליסען כאישלאסען

.91 יאקאל פון םעמכער איס
 דעם האט באארד עקזע?וטױו די

 דעם םיטגעטײלט םעיטעםבער טען15
ליװײ. בעקי צו באיפיוס ראזיגען
 אננעקומען איז אקטאבער טען6 דעם

אפיי. אז פיז םארם דער אין צו״פריפט א
 געי דארויןי איהר האט יאקאר דער

 קאנסטיטױ דער לויט אז וױסען, יאזט
 זי דארו״ אעטעתעמאנעל דצד םיז ציע
 אפיל דער צו װענדען אפיל דעם טיט זץי

איגטערנעשאנעי. דער םון קאמיטע
 א יאהרען געווען איז לױױי בעקי
 אײז איז און ױניאן דער פון מעמבער

 עקזעקוטיװ םון מעמבער א אויך צײט
 באקאנט זי איז אזעלכע אלס און באארד,

 איגטער־ דעי םיז קאנסטיטוציע דער מיט
 -מען האט םונדעס^וענעץ נעיפאנעי.

 אנגעוױזען איהר און געענטםערט איהר
 אנ־ דעד אין טאן *עצט דארןי זי װאס

נעלעגענהײט.
 .ער־ זי איז אקטאבער טען4 דעם

 דער םון חאמיטע אפיל דער םאר ישינען
 גע־ אפערירט האט און אינטערגעשאנעל

 קאטיטע אפייזס די קײס. איהר גען
 און ליװײ געקי מיט מילדער געװען איז

 זי אז כאשטס א ארױסגעגעבען האט
 א אלס וועחגן ארײנגעגומען צוריס זאל

 יאהאי םון ױניאז, דער םון מעמבער
 זאל זי אז באדינג, א מיט נאר ,91
 פאר- לויםען טארען ניט צײט יאהר א

 צו ?ומען םארען ניט און אמט קײז
 האט באישטס דעם מיטינג. ױניאן הײן
ליװײ. בעקי װיסען געלאזט גלײך מען

 בײ ארבײטענדיג ליװײ, בעקי אבער
שעס לײדיס  טיטיל־ בײ אגיטטאט ד̂ר

 אפאר• דעריבער זי קאן דרעסעס, דרען
 איהער םון פאר א טיט ?ומען צו דען

 זײ און םיםינגען אונזערע צו םרײנד
. .צױטטערען.
 איז װאס מיטינג, יעצטער אונזער

 דעם דינסטאג, געװארען אפגעהאלטען
 אויך האט וועלכער ״א?טאבער טעז27

 לכבוד םײערונג־םיטינג א זײן געזאלט
 העדקװאר־ נײע די אין ארײנמוםעז דאס

 בייד אינטערנעשאנאל דער פון טערס
 בעקי םון געװארען צועטערט איז דינג,

 איהרע מים געקוםעז איז וױנלמג ליװײ,
 אין צוועק דעם מיט אבזיכטליך םרײנד
 מװאוסט גוט גאנץ האט זי כאט^ זינצז,

 קאמיטע דער פון באשלוט דעם לויט אז
 צו סוםיד צי רעכט קײן ניט זי האט
מיטינג. דעם

דערי־ האט באארד עקזעסוטױוע די
 האנדלוינג די םארדאמט אײנשםימיג בער
װעלכע אנדערע, די איז ליוױי בעקי םיז

םעקרעטער. םריד, ה. םון
 2 לאקאל די צו װידער ?וכיעז מיר

 פאר א ׳אין דורכרײדען זיך מעםבערם
 םאױפידעניארטיגע, די װעגען װערטער

 און .2 לאקאל אין ארבײט םארצװײגטע
 דאר־ איך, דענס ער?&טעז, איעם צום
 װע־ װערטער פאר א םארלירען מיר םען
 עלעק־ און נאטינײמאנס סדרה דער גען

 אין םארקומען איצט געהען װאס אנס5?
 ארײגגערעכענט אויך און לאקאלען אלע

.2 לאקאל אונזער
 געהען צװעק עיעק״טאן דעם פאר

 מי־ פעםבער דזשענעראל א האבען פיר
 בע־ אין נאװעםבער, טעז21 דעם טינג,

 ארבײט. דער ינאך גלײך האל, טהאװען
 גע־ באקאנט װעלען מיטינג דעם אױוי

 נאמינײשאנש לעצטע די װערען מאכט
 ערעק־ אן װערען ערװעהלט װעט עס און

 די קאמיטע. אבדדטעקשאן און שאן
 װי צוזאמענגע׳טטעלט װערט קאםיטע

 באארד, עקזעקוטיװ דער םון 4 :פאיגט
 דארפען זײ און םארל, פונ׳ם 5 אוץ

 בײ פעמבערס די םרץ ווערען ערװעהלט
מיטינג. מעכיבער דעם

 קא־ אבדזשעליעאז און ערעק׳טאן די
 װיכטיגע זעהגד א זיך פאר האט כױטע

 קאמיטעס דער• ארבייט. נױטיגע און
 נא־ איז עס װער זעהן צו איז אױפגאבע

 נאמי־ די אויב און געװארען, מינירט
 װאס אזעלכע זײגען קאנדידאטען .נירטע
צו זײנען  פאר אמט דעם םארנעמען ראו̂י

 זײ צי און נאמינירט זײנעז זײ װעלכען
 פארנעוז־ צו אמט דעם פעהיג זײנען
מעז.

 די םרץ םליכט די דעריבער איז עס
 דעם אויף זיך באציהען צו מערבערס

 םיט און זאך, דער צו ערנסט ״מיטינג
 פאראנטװארט־ און איבערלענטקייט פולע

 און עלעקשאז אן ערװײלען צו ליכקײט
^p אבדזשעק^אז  זײן זאל װעלכע ^

 די םון און בעםטע די און םעהיגסטע די
 עס מיטנלידער. ױניאן ארענטליכסטע

 קאםיטע, א װערען אויסגע?ליבען רארף
 פערזענליכע דורך װעלען ניט זאל עלכע1ו

 א דורך ארער אימיצען צו קריװדעס
 א אבדז׳טעהטען קאפריז פערזענליכעז

זײן דארף עס באיאט. פון׳ם ?אנדידאט
 דעם פאר םאראנטװאױטריך געװען זײגען

מיטינג. דעם פון אפברעכען
 צו אונמעגליך איז ױניאן .א פאר

 צוצו־ זוכט װאס עלעםענט אן דולדען
 די איז דאס בויען. אניפטאט שטערען
 עקזע^טיװ נאנצער דער שון מײנונג
 םיטגליד א םאר ןואס סײ און באארר,

 פאר יטולדיג װערעז געפינען װעט װאס
 זיכער זי אדער ער װעט האנדיוגג, אזא

 פאראנטװארטליכ־ צו װערען גערופען
קײט.

י. ג*װ. ל. א. 914לאר באארד עקז.
מענעדזשער. גרינבערג, ח.

ר ע »  זיו ווארפען םאכער דרעס rat סלאוס כ
טעםינסיים יוניאן פילזײפינעו אין ארײו

 דרעס און מילאו? באסטאנער דער איז
 לעצטער דער םאר איז ױניאן םאכער

 אינ־ אוז לעבעדיג זעהר געװארען צײט
 םארדאנ־ צו איז דאס און טערעסאנט,

w די נאר װי אנרערע ?ײז נים 
 האבען װעלכע זעלבסט, דרעסםאכער און
טעטיג?ײט. דער אין ארײנגעװארםען זיך

 תאט באארד דדפאיגט דארםיגע די
 מײ אפטע האבעז צו אײנגעםיהדט איצט

 אלטיװע און כדמערלײט שאפ םון סינגעז
 \v:w זאלעז עם װעלכע בײ םיםגלידער,
 אק־ די איז באריכטעז װערעז אאגעגעבען

%  זײער האבען זאלעז םיטגלידער טי
 אנגעלעגענהײטען. ױניאן אלע איז װארס

 םיטינגען סעריע אזא פון ערשםער דעד
 טען25 דעם דינסטאג טארגעקוםען איז

א?טאבער.
אונ־ פארנע?וטען איז סיטימ־• חןר

 אינ־ פאלא<ןאױ, ס. םון םארזיץ דעם טער
 בײ האט עד ארגאנײזעה טערנעשאנעל

 טשערמאן שאפ דעם פון ערעםענוע חנר
 בא- דעם אאנעגעבעז ערשטענס, םיםינג,

 דער־ און באארד, דזשאינט רער םון שלוס
 אינטערעסאנ־ אן געגעבען ער נאהזזאט

 טע״ ױניאן אלע וחנגען איבערבליק טעז
 האט דערנאר אאםיױגגעז, איז טיג?ײםעז

 טשערלײט שאג די צו געווענדעם זיך ער
 די םיז רעיארטס אינעבען זא׳לעז זיי

¥ שעיער.
םים זיך זזאבעז טשערלײט שאס די

 װארט צום געװענדעט אינטערעס גרויס
 פאױטידענע ד* דיסקוםירט prn םיט און

 האבען זײ זײערע. פראבלעמעז שאפ
 די אין םארבעסעױנגען װעגעז גערעדט
 פראגע די דעבאטירט האבעז און שעפער
 אײנ־ איז עס װאס איבײט, שםי? װעגען

שעפער. געײיסע אין געװארען געפיהרט
 ארום־ מיטימ דעם אויףי אויך ס׳איז

 סאניטארי די וועגען געװארעז געחנדט
 װי פראגע דער זועגען און באדינגונגעז,

 פראסאגיס דער אז רורכצוםיחרען אזוי
 יע־ אױף װערען אנגענעהט זאי לײבעל

 אויסגע־ איז עס גאדטענט. דען
 דער אז געדאנ?, דער געװארען דרילט

 אונ־ נעםינעז זיך זאל לײבעל פראסאניס
שאפ־טשעדמאן. םון ?אנטראל דעם טער

 לאס־ י״יפט גערעדט אויך האט עם
 סאניטארי דער פין דירע?טאי די ?אם,

 דערצעהלט האט זי באארד. ?אנטראל
 פון םיטינגען צאהל גרויסער דער װעגעז

 געװארען אדרעסירט זײנען װאם םרויעז,
 יג1װיככ װי ער?לערט זײ האט מעז װאו
 רעם םאדערען זאלעז זײ אז איז, עס

 װאס קלײדעד, די אויוי לײגעל !ראסאנים
 בא- » איז לײבעל דער וױיל ̂ויםען, זײ

 גע״ געםאכם זײנען קלײדער די אז װײז,
 י*זט זי שעםער. סאניםארי אין װארען

 גיכען איז »ז האםנונג, די אויסגעדרי?ט
 םאדע־ סטארם דעיארטםעגט אלע וועלען

גארםענטס. אלע אויח לײבעי דעם חנז
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 גאנ- תם ראדזי-מיט \ואס קאםיט̂ז א
 םענשען עוזרליכען אן םון ערנס© צען
 א*־׳ שכל םיט און םלײס פיל סיט און

 ווזנלכע טאר ארכײט, דער צו זיך געבען
טאן. צו אױס איהר ?לײבען םעיםבערם די

 םעטבערס n דארםען זאך א ;אך
 װאס נאםינירען חאבען,-צו זיגען אין

 כארע״ טאמער וױיל קאנדידאטע{, מעתר
 לויםען גיט װילעז און אײגיגע זין כענען
 גענוג גלײבעז זאלען אםט, ^ין םאר

 וױלען םיר םעלד. אוים׳ן ?אנדידאטען
 ?אנדידא־ אז מאכען, אויפמער?זאם אױך
 םאר לויפען װעלעז װעלען װעלכע טען,

 םאר זײן שוידיג גיט טארען אםט, אן
םאנאט. 9 װי .?ןעהרער ד^ס קײז
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סענ״ אלעס טוט באאור דזשאינט די
 א אויוי ױניאז די אװעקצושטעיעז ליכע

 אן געחט ארבײט די באזיס. געזונטעז
 אלעס און געװיסענוזאמט, אח עהרענהאםט

 םרײד״ אטת׳ען אן אויןי געטאן װערט
 לא״ יעדער העלפם ?יכער, אופן. ױניאז

 2 ל^אל דער און ארבײט, דער אין ?אל
 ארכײט חל? זײן זיף, םארשטעהט טוט,
 לאקאל דער טוטעי. אהן און רעש אהז
 די אז כחות, זײנע איז װאם אלעס טוט

 און םונ?ציאנירעז נארםאל זאל ^ױניאז
 די איז װערעז געפיהרט זאל אלעס אז

 א אין ארבײטער די םון אינטערעסען
 שון ױגיאן א זײז זאל עס אז שעפער,

 ער.Tמיטנל די םאר און מיטנלידער די
«e e e

פריפערעדנעס, מאכט לאלאל ד׳ער
 צו םיזאז, געקסטען צום צז זיך גרײט

 יאר־4ױניא אלגעמײנער דער אין העלםעז
 יױ די צורי?צובחננגען העלפען צו בײט,

 און שטאדקײט אמאליגע איהר צו יאן0
 ױניאן נים די אז זעהן צו אײנפלוס;

 אנגעפלא״ זיד האבעז װעלכע שעפער,
 די ײאס בירגער־?ריג, דעם דאנ? א דעט

 אדויםנע׳ אונז אױוי ?אמוניסטען.האבעז
ארנאניױרט.. זײן זאלען צװאונגען,

 וועט גאס, איז זיך הערט סיזאן, דער
 דערי־ װעט לאהאל דער גוטער, א זײן
 איע־ יעדער אז מיטלען אנװענדען בער

 אין נעניסען סיזאז דעם םון זאל רײטאר
 גרייםעז םיר װארט. ״ םון זינען פולען

 וועם -לא?אל דער דערםאר. צו זיך
 דעם םאר םיענער געװיסע אויסארבײטעז

 פלע־ די זיכער װעלען םיר און צװעק
 אלםען1ש די איז םארעפענטליכען נער
״גערעכטינקיים״. די ארגאן, אונזער םיז
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 דעם חוץ א דארןי, באװעגונג ױניאן א

 אויך ?אטוי, פראזאא״טען טעגליכעז
 אידעאליסטישען • אז זיך איז טראגעז

 א זײן דאדו* ױניאן א כאראקםער.
 ווען מענשען. באװאוסטזיניגע םון קרײז

 םיטגלי״ באװאוסטזיניגע האט ױגיאז א
 נע־ א*ן'ם ױניאן, די זי, קאן דאן דער,

 א האבען באלעבאטים, די טיט ראנגעל
 באװאוסםזינעע א ערםאלג. גרעסערען

 שטאר־ א ארםײ. שטאר?ע א איז ארםײ
 פאזי־ שטאר?ע א בא״טאפט ארםײ קע

 אראג־ דעריבער האט לאקאל דער ציע.
 לע?־ סיזאן. עדױ?ײשאנעל אן זשירט
 םארשידע־ װעגעז דיסקוסיעס און ציעס

 אפגע־ װעלען פראבלעםעז ארבײטער נע
 װאו טײלען אלע אין װערען האלטעז

• זיך. ;עפינען ?לאו?מאכער
 אן ערוױילט האם ע?זעהוםמו די

 צװעה. דעם םאר ?אמיטע עדױקײשאנעל
 סינד װעם ?אםיטע עדױ?ײשאנעל די

 עדױקײ־ דעס סיט צוזאמען ארבײטעז
 אינטער־ דער ׳םון דעפארטםענט שאנעל

 ילעצער ,t לע?ציעס, די און נעשאנעל,
 אפגעהאלםען װעלען לע?ציעס די װאו

 אזױ^ װערען אראנזשירט װעט װערעז,
 צוםרײ פולער דער צו זײן זאל עס אז

םעםבערם. 2 לא?אל די םון דענהײט
 די םיז אינטערעסען די איז איז עס

 םאר לע?ציעס די סאכען צו מעמבערס
 np דארפען טעמבערם די ערםאלג. אן

 סאסען. די אין לע?ציעס די צו םעז
 זויכםיגע א איז בילדונג עדױ?ײשאן,

 יאר־ מעגשען. דעם םאר שפייז גײסטיגע
 שאםט םח, דעם שארםט בילדונג בײטער

 כמנשען דעם אין שםידט באזואוסטזײן,
 םאר־ בילדונג װילען. ?אמ?טױוען דעם

 פארשיתנע די םענשען אין׳ם גיכטעט
אז האםעז, לאםיר ׳בײזע

 געלע• די אױסנוצען ומלען מעטבערס די
 םי?אן, עדױ?ײשאנעל םון׳ם גענהײט

 אראנ־ זײ פאר האט לא?אל דער װאס
זשירם.

 צוצושנײדן דך מװפ
פמסעונם

I קאייאיגג, חןזײני̂נ לערענם W* 
̂•דרעם̂ע טײקיננ,  קלאוקסי גרײדיג

 קורסען קלאדיגג. קיגדעד יויד ןארם,
יצי». •רײוען רעדוצירסמנ *ו
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ע ל ו ן ד א גלל נ ו ל ײ ט פ א
טךײד דדעס און וױיסט סקוירט, און קלאוק 50 און 40 לאק. פילאדעלפיער אונזערע סון טעטיגקײט און לעבען װענען •״יידזש א

•ן ממםנערשיפ פילאחןלפיעו חןר דענען
ױניןן ראצענס פ הונוערפ s ױניאז םייהערס סלןוה$1רנא אונזער

p םים ״ אגפאגנענדיג n פון נוסעד 
 ״:?מרעכטיג־ חנר ודן זתרס װאך רער

 פייא״ שטענדיגע • אײגמנפיזזרט מײט״
^ דעלםיער סײל אי
 טנ־ ווון מכען דאצן אז גטיבען. םיר
 לא־ םילארעל^יער אוגזערע םינסײט

 קו־ צו ,וואו •לאץ א האבען דארןי ג*לען
 \ואס djh אנשטאט אויסדרו?. צום מען

 וחנ״ ריימס און שרײבעז זאיעז אנדערע
 זעהז, טיר וועלען טעםינקײט, אונזער גען
 די אין סאר שוםט עט ודאס אלעס »ז

 אינםעומעטא־ אונתר םת םרײדסי צװײ
 און קיאוס רער — פי*אדעלםיא, זדז נאל

 — םרײד דרעם אזן װײסט און סטירט,
 ?איומנס די י1אױ אפשפעלען זיך זאל
. ״נעחנכטיגקײט״ דער &ח

pc אויפ־ פױר ויעיעז צײם צו צײט 
 דיםתוטירען צום פראגען װיכטיגע געמען

שטעגכ. א םיטגלידער. אוגזערע צװישען

אונ־ װי גאכדעס סאנאםצז אײניגע
 ןוימאו אז צר נע?זםעז איז ױניאן זער
 מא־ ©^קעדס דרעס אח וױיסט דער מיט

 עד־ כדר האבען אסח׳ז נוםעתטשורערם
 שאפ דעם «י[ אז קאכמלײנם, א ד«אלמען

 1דיכ זייגעז ליזוײ אוז זועסעל םון
 ארבײכמרינם,־ 2 געןוארעז טשארדזשט

 דערפאד יוגיאן, אונזעד פון מעמבערס
 םאד אײגנעשסעלס זיך האבעז זײ וזאס

 נעװען א*ז זחנלמ םיםארבײכמנרין א
 איז זי װעז יז8 װאכעז אײניגצ ?רא̂נ

 פען האם ארמיט דער צו צורי? געקופען
 די ארבײט. נעמגן צו אגםזאגט איהר
 מיט אױפמנוסעז פראנצ די האט ױניאז

 סוונופע?־ דער םון פארשטעהער דעם
 וואס *רבײםערין, די און אסס׳ז טשורערס

 דעאיג״ גצװארען m ?ראנ?, געװען איז
 האבעז מעלמ צוױי די אבער סטײטעט,

 דצי״ בײ טדעמז «ו אײטנעשסעלם זיך
 דיס״ נעבליבעז דינעז ױשר םירמע

 די ערלעדימז ?ענעגדיג ניט טשארדזשט.
 סח״דער ג^רשםעזזער דעם מיט םראגע

 יוניאז די ה*ט אסס׳ז מאנופע?טשורערס
 איז מיטעל, לעצטען צום געװענדעט זיך

 םשער־ אוםיארסייאישען צום איז דאס
 דאן וןיז סטו^ דזשאדזש װי אזוי מאז.

 ©ייסעס די זײנעז א,1אײרא איז געווען
צוריקהומעזו זייז ביז געדוארעז אפגעלעגט

 םאמענדעז ודבעד דא גימח מיר
צו נמיסם ח*ס דײ װאס בריןי,

 אײניגצ בדס צדדיק ססױח ^שאדזש
 םון צודיקנעקוםעז איז ער ײעז וואכעז,

:אײראפא
 סטוירן, האדאס דזשאדזש ,האנארײבעל

 האל, סיטי 290 רום
פא. םילאדעלםיא,

 אױםסערק• אײער ציהעז דדלען סיר
 ?אסאליינטס, אנצאהל אן צד זאם?ײט

 נעתענט נים האבען פדר יוועלכע אימגר
 דער כדט םאדשטעגדיגזגג ?ײן גרײכעז
 גע־ ניט זײגם איהר זוי אזזי און אסס׳ן,

 ביז גאך זיי זיימז םילאדעלשיא, איז ײעז
 כאראקמד רעד ערמזײנט. גיט איצם

 דאס ותגען ־דמען, ?אמםלײנטס די םח
 ארבייםס־ שטונדען 44 די אפהיטען ניט

 צײט האלבע ןמסםדא צאהתז און װאך
 דיס־ אײגינע ײח אװעדטײם םאר

 דער־ אויבען די וױ קייסעם, טשארדזש
ח ליוױי אוז זועסעל בײ מאנטע שיע־ י

 אונ־ צואו ודטלק, און םנײתנד בײ טער *
 נעדוארען אנטזאגמ איז מעמבער א זערער

 אײנצינער דער פאר ארמיט דער םון
 דער *ו באלאנגם זי װאס אורזאכע

ױניאז.
 <יוױי און וועםעל *ון ארבײטעוײז די

 פירטע דער בײ באשעפטיגט געװען איז
 פון ק״ים חנר איז »ח יאהר 4 איבער

סאנאטעז. 9 איבער װים?ין און סנײדער
 קאפד רי אז זימנו/ מאכעז צו אום
 *ארצױגען ניט וױ^טער וחנלעז פלײנטס
 םענע״ דער #•אגין ברודער האט ווזנרצן,
 מיט זיך-נצזעהן ,50 לאסאל םוז דזשער

 זז^ט זץשאדזש דעד און סטוירן דזשאדזש
 פראגצן די גריממייט זײז אויסגעדרי?ט

 פאר־ חור וױ שגצל אזױ םארהאנדלעז צו
 גרײם 1זײ זתם אססץ דעד פון טרעטער

% ?יצונג. א צו סומעז צו
 באשלוס ווײנשםיםינער דער איז עס

 ע?ןזעאוםױ^^ארד דזשאינט דעם פרן
 אוז מורציהצן פראסנן די לאזען צו ניט

אמוניעד. וואם הירימ א קריגעז
 ווױאבמנרת״ ו־יי יױחען דא װעלעז םיר
 איךדי םעםבשים אונזעחנ מון !ווס?ײם

מיכסיגקייס דער וועגען שעיעד •סס׳ז

 שא■, פח גײעס זײן װעט איטײלוגנ דיגע
 ?עגנן יוועלען מיטניידער אוגזעחנ וואו

 זא־ אלצ !אסירוננען. שא« אימרנעכען
 אפטײלוגג םילאדעלםיער דער *■*ר מן

 אפײ די אץ זוצרעז אויפגענוכיען וועלצז
 ־pלאוp - ױניאנם אונזערע פח סעס

 און טטױם, לאקוסם 810 ױניאז, סאמר
 כהן10 נ. 52 פױי?ערס, ררעס און זזייטם

סטריט\
 שצ־ די *פיז אוטײלונג דער װעגען

 װאלט עס אז באטעה?*?, פױר װילען ■ער״
 םיםנלי־ אונזערע אז וױכטיג, זעהד זײן
 מאס אלעס ײעגעז באריכםען זאלצן דער
 האנדלונגען די שאפ, אין פאד ?ופט עס
 די אנדערזג, די צו אײנע ארבײטער םח

 די צו באלעבאנדם דײ פון באציהוננעז
 ־כדיננונ*5ארבײם די װעגצן ארבײטעד,

 ־pp װאס פראנען *נדערע את אדן מז
 םײלען צו זיך איגטעדעסאנט זײן נען

לעזער. די םיט

 אלעם, וחננעז אינפארפאציע מבעז פזץ
 יוניאן צום שאפ, איז סאזי ?ומם עס װאם
 די אזױ װי ירריסעז זאיען מיר אום אפי̂נ

 א•־ זײער נאך ?ופעז מאנוםעהטשורערס
 פאר־ קענען םיר יוניאן. דער מיט מאך

 אינ־ די אז פעמבערס, אונזעתג זיכערצן
 זעתר ווערען מהאיטעז ־װעם םאדמאציע

 מאנוםזמטשר וײ און פריװאט שםרעננ
 נעלעגענ־ ?ײן האבעז גיט װעלעז רערם
̂יט  זועלמ די גענעז דים?רימיגירעז צז ה

ױניאז־׳סעסבעדס. גצטרײע זיינעז

מענעדזשער. פאלין, ם. םון
 אז פוז לעבען דעם איז װאכעז צוױי

 צײם סורצע א םילײבט איז ארגאניזאציע
 טיפעני־ די אין ארײנדוײנגעז ?עבען צו

 שםעהזנן זואס ^דאביעכתז, די pa שעז
 ניס אח װאם אײנעם םאד ספעציעל פאר,

 װעלכער נאר באאבאכטער אלס מקרסען
 דעם אין ארײנװארםןן גלײך דך םוז

 דער פח ?אסןי און לעבען טאג־טעגליכעז
אונ־ אז אבעד, נלויב איך ארגאניזאציע.

 אונ־ פח יעזער אלע אין םיטניידעד וערו *
 צו באךעכטיגס זיינעז װאכצגבלאס ז«ד

 יוגיאן אדנזער םון צושםאנד דעם ודכמז
. * י מאמענם. איצטיגעז אין

באדײםענ־ א ?אנםראלירט 50 לא?*ל
̂והל דע  זײנ^ן עס וועלכע םימ שעפער, צ

 די ^ועיםג לױם אגרימענםם געש^סעז
 ױנ־ פא׳לשסענדעעז א האבען ארבײםעד

 זיײ שעפער ױדאז די זעױשעז שאמ. יאז
 גרױסע גאר די פח רא״מאנכע אדיך נען

טער די נאר וואז את שעםער,  זײנעז ארב̂י
 די זוערעז ױניאן־לײט איבעדגעגעבענע

 די אח דדרכגעםיהרם ױניאךבאדימװגמ
 ארבײםער. »לע םזז אינטערעםזנז מסטע

 שע־ גענוג דא גאך אױך אםנר זײנעז עס
 יוגיאךקאנ־ אהץ ארבייםעז וואם פער,

 ד*ס אז ,Tt פארשםעהט עם אח טרא^
 יצמ אק אדבײםעד די װאם דערפאד איז

 בא־ צום גע?וםעז נים נאך זײנען שעפעד
 דעם אוײבערגעוואקםזש אדער וואוםטזיק

באװאוסנמײז.
 די ps .pppd pc צײט די איז איצט
 סיין ניטא כמעט איז שעפער מערםםע

 חא איז עס .װאו דא און ארבײנ^ שטאך
 פרא״ הויפט די איז ארבײט, גיסעל א

 אר־ דער םיז צוטײלונג גלײבע די בלעם
 םראמ דער צו ?ומט עס <וען pא בײט,

 קוםט ארבײנ^ םת צוטײלוננ נלײכער םיז
 גיט שוועריגקײטען באנעגעגען צו אוים
 סאר־ אח מאנוםע?םשורערם די פיז נאר

 םאנ־ ps אויך באדויעחנז צדם נאר לײטע
 פאר־ נים וױלען זועלכע ארבײטער, בע

 איו שאפ אק ארבײםער יעדעד אז שםעהן
 דער אין נלײך מאכען צו באחנכטיגם

 טאג טולער ?יק ניטא איז עס זוען צײט
 איימ pn דצדיבער עס זא< ארבײס.

&p ם אױמנאמן וױכםעסםע דיp אונ־ 
 ױנ״ ומםװחנ אק שאפ״סשערלײטע זעדע

 ארבײםער pp אז זצזק צו יאדכדםנלידער
װערען. וײמיגירטpan ניט זאל

 חאמנז •וועל̂כ שעמר, די אױסער
 מנ״ דער םים אנדיםענטס אינדיודדתמ

מ א prwc איז יאן,  טאנופצקםשי־ גדו
 אסאסיאיישא!, $ח איז ןװינ»ני^ט חנדם
 ©ןויעק־ « פאו־יח איז עס זועיכעד םיט

מן <וימ •נרימנם, סירמר תי וץ ז

קלאוקםײקער « םון
צײ־ שווערע די אויף קו?ענדיג נים

 דער איבערגעלעבט האט עס װאס טען
 די יאנד, גאנצעז אימוד׳ן סלאו?ס*םרײד

 און סעזאנען ?ורצע איז ̂סלעקס״ לאנגע
 יארק, גױ אין קאםף אעערלימנר דער
 ?לאוק־ רער פון פיהחנרשאםם די האט

 באװי־ םילאדעלפיא אח ױניאז םייקצרס
 פראצענט הוגדערם א אנצוהאלטעז זען

 אויף ?אנסראל פאלשםענדינען אח יוגיאן
< 'שעפער. די

 געװען איז סעזאן םאל לעצםער דער
 און םריהערדיגע די וױ בעסער ביסעל א
 אין ארבײטער די װאס זאך, ערשםע די
 די געוחגן איז געסאז, האבעז שעפער די

 ױגיאךבאדינגוננעז די אויף אויפפאסוגנ
 רױם איז גוכדעטעהענד ױוערען דאס pא

 סע־ פון זואך צוױיסער דער אויןי אז אזוי
 מעטבערס פחגהדסטע די שוין זײנען׳ זאן

נוטשסעהענד. געוועץ
 דעד םרן באארד דזשאינט דער

 צוזאכיענגע־ איז ױניאז סלאוקםייקערס
 40 לאקאי — לאהאלזגן 4 םזן שטעלם
 ,53 לאקאל ;סײקערס ם?וירט אח קלאוק

̂שערס, ,69 לא?«ל ; תאםערס  לא־ און םיג
 !האי־ ארבײטען אלע פרעסער̂ג ,71 סאל

 פון איגטערעסען בעסטע די פאר מאניש
ארבײטער. די

 נעהאלטען זײנעז אזתנט דאנזגרשםאנ
 אי־ לאקאלס אלע פון םיםיננצן גצװאדען

ר  װענען רעםעדענדום pפ פראכע דער מ
 דעלעגאטען ערװעהלען םון סיםטעם דער
 װעגען אויך ps י?אג«וועגשאנט די צו

 זאל קאנװענשאן די \ואו שט^דט דער
װערען. גצהאלטצן

 איע אין זיך באטײליבט ױניאן די
 נעזעלשאםטלימ אח ארבײטער וױבטיגע

 אין אקטעו זעהר איו אוג?ו*ינעםוננעז,
װען איצט סםעציעל לײבאר.אינסטיסוט,

 f פאלשטענריגע חרכםיהחגן קענעז בײםער
 װאלטען זײ אויב בוודינבועעז, ױנלןנן

 צי באיאננען און ארנאניוירם זיח גאר
ױניאן. דער

 מא״ די האבצז אגריםזננם דצם לוים
 דורב־ םארפליכטעם זיר נוםעתםשוחנרס

 יעדען — װאך שטונדען 44 די *וםיהרעז
 םאר שםונדע א און 5 ביז 8 םין ט^ג

 ביזי פון צייט אח 02 ביז שבת כדםאנ,
 שםונ־ 4 ארבײטעז צו צרלויבט איז סצזאן

 די אח אותר־םײם זואר דער דויד pח
 דואך pפ נעצאהלם ?רינעז וואס ארבײםער

 האלב * הריגזש #ווערםײם םאי דאדפען
 דעגע־ א םאד באצאחלם<וי כמתר ס*ל
 דאס האבען ארבײםער די שטרנדזג מר

 שטילדארבײם. פאר סעטיען צו רעכם
 צזםיילוגנ גלײכער רער אױ^ אױםפאסעז

pc איז ארבײםעד ײ1 צ׳װישעז ארבײם 
 אדױס־ דאס ?אנםראיײ־עז אױך און שאפ,
 עס קאנםרא?טאדס. צו ארבײם נעמנז
 ״npD'i קײז וועדעז ממאכט ניס טאחח

 בא־ פאר אדבײםער די מגעז םיגײשאנס
 ידניאז. דער איז א?םמו זיח אחנר לאמען

 שאם־ א האבען ־ קענעז ארבײכתר די
 וועלמ שאפ־?אכדטע, אדעד משערסאז

 מאנוםע?םשר דעם םימ פארהאנדיען ?אל
 באציהתגעז פון פראנעז אלע ותנען רער

 אדביײ זײנע pא אונםעתעסער צזוישען
 ױניאךבאדינ־ אגדערע רײזזע א און םער,

 ניט ?ענען ארבײםער די רדעץ נומעז.
 דאר־ באלעבאם, זײער מים דורכ?וםען

 די אח ױניאז דער װיםען לאזען די םען
 םאר פאר?וסען זאלען שטרייכדםראגעז

 ,פאר. םשערמאן, אומפארטײאישעז דעם
סםוירן. האראס דזשאדזש

 ױניאז דער םון ״פרײנד״ לינ?ע די
 לעצטע די זײן נעדארפם געװיס װאלטען

 זײ װײל אנרימענם, דעם אטאסיחגן צו
 אנרײ בעסםער דער »ז נום נאנץ װײסען
 ארביײ די *יועז זועדם ניט נאר איז םענם
 ארנאנײ גענוג נים זײנעז שאפ אין טער
w צו אום זידט m ױניאן די חדכפיהרעז 

 םארקערט, און שאפ. אין באדינגוננעץ
 גענוצט ווערם אנריכתנט ערמשםער דער
 דעתרײכעז צו מימעל לױכםיגצן א םאר

 זיײ ארבײםער ןײ .ויען םארמםערונגעז,
 מיטגלידער pk ?לאסען״באזראוםם נען
pc אנצוהערעניש לינ?ע די ױניאן. דעד 

 אגרײ םופלעםצנםערע » צפעס ותנען
 זײ pא לצכערליכמ א געװיט איז םצנם

 אבעד אױסנעםראכם, איז דאס אז וױיםיז
 דער נזןנען זאנעז צו וואס ח^בענדיג ניט

זאנען. צפעס דאד םען מוו יתיןח
 re נעזועז, צײט יאנג שוין וואיס עם

 םאר באםת זיך חאלםען וואט יעגמע די
מ אויפחגםעע  ארבײםער־ דער אין יינ

בייממםען אנשםאם ואלען כאוחנגזנ^

 שא־ צו דרײװ רער צומגוײיט ווערט עס
 די אםצוצאהלען סוםע גויטינע די םעז

 מײ?ערס pלאוp די זײנעז חובות, אלםע
 פרײגד די רײהע. ערשטער דער אין

 סערע און סםײז בע?י רובץ, דאטםקי,
 םאר״ די אין זיך באטײליגען גרינבערג
 דריױג דעם פאר ?אמיטעס שײדענע

 א פח ?עםסען דזגד איז רזבלן דזשארדזש
 א שוין האט ער און דיססריהט גרויסען
 העל־ צו איהם װאלונטירען צאהל גרויפע

• * ארבײם. דער איז פען
pk אד״ \וע:ע זעהד איצט איז טרײד 

 פלעצער אײניגע אין װאס אויסער בײט,
 דעם פאר כעטפעלפ געםאבט װערען

 —< זיכעד איז זאך אײז סעזאז• ספריגג
 ניט איז ױניאז מײקערס ?לאדק די אז

 םון e\j אטאלינען־ םון ױגיאז ײןp מעהר
 אדבײםער די ױניאן. סיעס און סיזאז
 װעלכע עיעטענט, שטענדיגער א זײנעז

 וױכםינ?ײט די אפצושאצעז וױ וױיסען
 איהד נױטיגקײט די אח ױניאז א פח

 יאהר״ א כזאנאםען 1צ אויפצזהאלטען
 ניט זאל סלע? די אז כיעכליך, כואכט דאס

סעזאז. םון עראבערוננען די פארניכטען

 אזן סמוין םון אדכײםעד
 פון *ון פױיד סקוירפ

םױידו דדעס און ווייספ
 אינסטיײ לײבאד פילאדעלפיער דער

 א שאםעז צו זזרײװ א אז םאנגם טוט
 פרעסענדע אלטע די דעקען צו םאנד

 און זױכטינע א זעהר איז דאס חובות.
 גע• וועם ־אװענט שבת ארבײם. נויטיגע
 םון םיטיגג ערשטער דער זוערעז האלםעז

 דאדםען ותתן ותלכע װאלונםידעז, אלע
 *װאיונ״ םעזזד זואס נעלט.- זאמלעז געהן

 װעט״ ערםאלנ גרעםערער א אלץ םירען,
 אײגעד יעדער ?וםם דרײװ. זשר זײז

 אינסטי־ לײבאר דעם העלפעז װיל װאם
םוט.

איגסטי־ לײבאד א pם וויכטינקײם רי
 אײר סיר אד&עז1? םילאדעלפיא אין םום
 די םא?םיש איז דאס ערקלעדעז. נים

 די פאר ארבײנמר־־זזײם אמת׳ע אײנצינצ
פילאדעלםיא. אין ארבײטער אידישע

 פלאץ געםיגען אינסםיטוט לײבאר pא
 ארביײ אידישער דער פח צוױינען אלע

טער־־באדועגוננ.
 םיז כױטיננ צום ומגגט1< שבת ©וםט

 אלס אן זיך שליסט pk וואלדנסירעז זײ
 העל• צו ארפדי וױכטיגער דער אין אײגער

 ארביײ אײנצעצן אונזער באפרײעז םען
הזבות״ דריסמנדע די pb טער־מםפעל

pK ?אשי דעם אנםאננע ױניאן, דער
 אר־ זײ pe ארנאגיזידתג דער םאר שאפ

 pD דודכפיהרונג דזנר םאר בייטער^אח
 און אסם׳ז זײ pk ױניאדבאדיגגוגגעז די

 א״י םח זױיסזנז מיר שעפער. ניט.ױניאן
 אנריםענט דער װאו שעפער, אסם׳ז גינע

 נע״ דארם pk אויסגעםאמם, ניט ווערט
 זײן צז קלײםען זואס ארבײטער זיך פינען
 ניט ?ײנמאל האם ױגיאן די אבער לינ<ן,

 ,וחגגען אדעד שאפ אין זײ פון נעהעדט
שאפ.

 דער םון סיטיננ לעצטעז רעם בײ
 װאו ,50 לא?אל פח ע?זע?וטיװ דזשאינם

 האבען ױניאז דעד pe םוער אקםױת די
 טרײי םרן פראביעםעז די פארהאנדעלט

pk ארגאניזאציאנס־ארבײט, װײטערע די 
 זיך זײנעז דא אז jypiyo צו נעװען איז

 םוער, ערפארורענע אלטע צוזאמענגע?ומעז
 ארבײיםער די פוז אינםערעסען די וועםעז
 וועלכער אירגענד פון מײערער זײנעז

 נעפיהל זעלבעז דעם פארםיײפאליםי?.
 בײנע• דזאב איד ׳ײעז געהאט איך האב

 פרע־ םח מיטינגעז ברענטש די װאוינם
 איבער״ בין איך קאטערס. איז .סערט
 גרוי־ אזא חאם װאס ױגיאז, א אז צײנט,

 אסםיװע אח איבערגעבמע צאהל סע
 מיכד צאהל איז װא?םעז מוזעז וחנם טוער,

 צו דודכדעם איינפמס אק pK גלידער
 ארבײטס־באדינ* די קאנםראלירען קענען
שעפער. רי אק נוננעז

 בײם פרעגט רעפארטער דער
דזשאדזש

.1 סיחר סםוקם סיכאו־ע® m §*ר װוום —
ריבםזער* דער זאגם — סױרפד,_
םױראד? עיעס ־ײארום —
 n םױר»ר a סמוקען צו ליב איך —
 חאג חגאת גרעםסע דאס סבער נ״®, יעדער

 איו «ןג •דוערעז » נאך טױר■* a סון ייך
 *ון אראסאס זיפעי גלצםמני, דער קאו̂ר

 *נגענעמ אווי סאגס »זוי, באדזחיגס םױראד
נערײען. די

 דער םיפ כאציהוננען אונזערק םיפ עס האלם וױ
אםס׳ן? מאנופעססשורקדם ורעס און ודיסם

פילאדעלפיער so ל8למ םים װומו צװיי
דרעםם־יפערס
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םראגען טרײד און יוניז$ן װעגען

רעדאסטאר: װערטהער  געװען בין איך יםורה זיך בין איד
 אין פיטינג ״אוםנארטײאימעך בײם

 װע< איר זיכער, זײט טעם§ע<. םעסא
̂ן. ניט אםא< ךני עס  געגױ צוםי< ט
 אנגעהערט נארימתײטע[ ייז יעטך

̂ב דערפאר זיד. ̂־ אבער זיך איך ה  א
 #אוס*ארטײאמו :יט \\יב «ז בערצײגט,

 אוטגע<וט*ערט, דאך ̂בער זײ זײנעז
 סען ״וױרת<יד אוםבאח^פען. אוםזיגיג,

̂ו אומנ^ומיערט זײן רןידא  רױ צו נארי
 םײ רוםענדיג אוםנארטײאימ, זיד עןם

 ױגיאז נאז א <ואס געיצד די פאר טיגגען
 א םון ארױסגעגער אן םאנופעסנדשורער,

 רעתער א םיט גיט, צײטונג הא< טעמעני
̂יכקײט״״, װיכטיגע » טעםע־ א ■ערזענ

 רע״ א אפער ̂ודער פ^יטישעז, להא ני
̂יסאנער  גיפ־ םאכעז <יטי**ז.א1 &וב

 אויוי יוניאן, רער אויוי אטאקעס טינע
 זיך חגשה׳נענדיג ,5נעיאאינטערנע?ו ךער

 <יײ אמ פעדערײמאן אםעריסען דער צו
 זוארט אײן <ןײן בעןאזז ניט און ׳כאר
 צױמטערער װירסליכע די אויף קריטיס םון
 !1מוגיסטעאס די — ױניאן אונזער םון

i װירסליר, וײ דענקען t זיד סייז דאזיגע די 
 רוײ דער םון ק^סיטע ערמײאםע ין4א?

 אז םאוז, הא<בעד ^ווארצער אדער םער
 דערקע־ גיט זײ װע<ען סיצאותםאכעד די

 דער םון םאסקע דער אונטער נען
אוםיארטייאיטסײם. מווארץ־רויטער ־

 נע־ א פארטײינט דארטען האט םעז
 האט םען און רעז^וציע, ררוקםע

 לק,אפ םון רעדגער גערופען כמםדפם
 טמער־ דער ראנ <ג.1םײג א זאגען צו

יגער דער םאן,  סעםפער דער ה̂י
 דעם^ראטי, און גערעכטיגסײט םאר
טע די םוז ם»רי!אנגט האט  אײן פארזאם̂ע

 אײגעגע זיעע ?ײנען *ט קאײניגשײט.
 אײנ־ נים זײט איהר ״אויב ווערטער:
 ״•״ רײדעז םון צוריס זיך האיט שטיםיג,

 פארזאםעיטע די םון טיי< גרויסער דער
̂ט זוי גערעדט. ניט האט  די אײך געפע
 די דאס איז ? דעםאסואטיע רטאס נײע

 װילט איחר זואס רט,אװ םון פרײהײט
 אײה דאנקעז םיר םוח<, V ברענגען אונז

 ^*וחםאכער ךי רעטער. אוםגעבעםענע
 דער םים חעלםען א<ײן ^ויז זיו זועילען
̂ױ  די אהז װגיאז, זײעד״אםת׳ער פון הי

̂יר די םון  םאנוםעה^זױ ̂ענדע
 סא־ פון ד.יי;ף דער אחן אויך און רערם,

̂יסטימע גגרעם<ײם.אס פיטאי
 םיײ םיטיגג, צום געגאנגען בין איך
̂ע? אפמר נענדע,  זיך וױינט עס טא

̂ום. אזוי דאך ד זיד טאה עס און ׳ש  נ
 טאסע דאס זײגען אפמר — טראכט

̂יכע אוםפארטײאישע  ;ארבײטער עהר
 צו סאװ עועס פארט זײ בעןאה אםשר

 ה*ב איך און יאםיר>העדען. גען.אז
 צײטונגס־ ל$1 טעמעני » אז געהערם,

מעני א טויזענטער; גיט ארויסגעכער  ̂ט
 און אריטעט5*ףא1 זוכט קאגגרעםסען

 פמט אינטערנעמאנאי די אטאקירט
 זײ חענענדיג ניט באאסטע,״ איהרע
̂בען און אפשד  גע־ זאגען צו גארגיט זז

 זעחר און זעחר איו עם צד. צװײםעך נעז
ע, א  !ארםיײ פארדעכטע א פארטײא̂י

אוםיארםײאימקײט. אישע
 די ןוענען זוערםער •אר א יעצט

̂ב איך פארזאמעאטע. אז געדענקט, ח
ײ,1 םיט אײגמטיטיג טאמע זײנען

 אבער זיך צוגויםרײדענדע גיט. איר נאר
 איך געפין ממים, גאהזגנטע םײנע טיט

 אױס געקוםעז זטנעז ױי אויך אז אויס,
 אז זיכער בין איך און נײנעריגקײם,

 חיבעע גאנץ א נעווען זײנען אזעאכע
 אוג־ *ואס ״גיט םעהר איז עס צ*דןא.
 די געיערגט גיט םען טאה מענשען זערע

̂יגע  םיטינגען, עטערען פון ארבײט הײ
 חאט עם טעאכ רוהיג, געזעסען םען איז

 ה*ט עס און רעדע, יס5אןןעי פון געגודיעט
̂ײסען סאװ סענשען, o*n געטאן װעה  ק

 מניאן, דײנער א סאר סעםפען זײ אז
 םאר טעטעני צו געוועגדט זיר האבען
 ױניאנם. בויען נעהט טעטעגי היילף.

 בײ געווען <טעזאװ <יגקע םי* אזוי װעז
 — פאר זיך שטע*ט םיטינג, רעכםען א

רוחיג. אזוי געװען ניט שוין װאיט עס
 געקױ איו עם זחנן געװען, איז שעהן

 קאילעמ־ דער צו ■ונקם, הױפם צום םען
mv. גייױ זיך חאבען ביס?< היבש א 

 איז עס כ*טש פון ארויסגערוסט
̂יכ• ״זויכטיגצ די אײדער בעיוען  ■ערזענ

̂ױחנרט טאשײט״״.ה  •אטריאטײ חנם דע
̂בען אגדעחנ ספיטש. ״טעז געםור• ח

פארװאס? — גע<ם זײ גיב םעאט:
̂נעז אנרעוש ײידער גאנץ געזאגט ח

̂ום :הויד געלם; •יעגםי ח
 געבען״״. זײ ז^נן — געאט ח*ט טזנמעני

 םײז גאגץ מאפע טאה עױם דער און
 סוט^רט, חײסם חוס אויב געגעבען. ניט

 חןד — צוםחתז און ווײנשטיסיגקײט
י M "1 כעז

nr מונען צז ער<ויגט,םיר שיוס צוס

 איהר אויב אוםפארטײאישע: דאזיגע די
̂יך װי<ט  אין הארםאני און שילום זויחן
 זעיבסט־ קײן גיט װערט טא ױניאז, דער

 רופען סטאפט װעלט־רעטער. געקרוינטע
 אונזער אטאקירען סטאפט ;מיטינגען

 םיטינגען אײערע בײ אינטערנעשאגעכ
ט  ביטערניש, און האס איהר םארשפ̂ר

 קריג. דעם םארשארםען םיטינגעז אײערע
 באטראכטען איײן ותסאכערא<̂ן די לאזט
 באשיניסען א<ײן זײ ױאזט ;יצאגע זײער

 רע־ קײן ניט שרײבט האגדילען. צו ׳ווי
 זעהן װעט איהר און זײ, םאר ז^וציעם

װי ;שױם װעדען װעט עס זױ
 װידער זיך װעיען וקםאכעראהי די שנעל

 דער םון הןאם דער אונטער םארזאטילען
 קעמםעג־ און םארשטארהטער באנײטער

 גארםענט לײדיס נע<אאינטערגעש דער
̂ירקערס ױגיאן. וו

רובינשטײן, ה.
.866 נומער יצעדזש. ,35 ל*<ז*ל

 שטי?־ װעגען דיסהוסיע דער צו
ארבײט.

̂עבען א מאכען מעמבעדס איהרע  און י
 סאםערן. ךארפען צאהיל :רעסטע ידי

נרום, ױניאניסטישען מיט
ק«ליש, עמיל

J71 גום. לעדדע. ,3 יאקאל

 ״גע־ דער פון רעדאקטאר כרודער
:רעכטיגקײט״

 לעצטען זײן אין זיגםאן, פרעזיחגנט
̂ינגעלאדען האט רטיקעל,  ענד רענק די א

 װי םײגוגג אונזער ארויסצוזאגען פײ<
 אינ־ אונזער רעאדגאניזירען קען םעז אזוי

 םאר־ זאלען םיר הײסט, ד*ס תסטריע,
 ו$ל םען אזוי װי פלעגער אײגעז,געװיםע

 אין שעפער גרויסע צוריקברענגען קענען
 גע־ האבען םיר װי אזוי טרײד אונזער

 אונסער ניט זיך נעם איו ל.אאם האט
 זא־ םיר אזױ װי פלאן א געןארצושלאם

 ווענדט דאס װײל דורכפיהרען, סאד לע\
̂בען םיר אוגז. אן ניט זיך  גארניט ה
 װע- מיר צי אץי/צוױיםמל און כח, אזא
 צו באװײזען קאנען אמאל דאס לע\

 זײ אז באלעבאטים, אונזערע צװינגען
 אין אינסײה מאכען ארבײט זײער ?אאען

 צו ארױסשיחען ניט און שעפער, גרויםע
שאפקעס. קלײנע אין קאנטראקטארם

 ביזנעס םיהחןן באלעבאטים אוגזערע
 איז, פרינציפ זײער •רינצי•. צו<יב ניט
 ט.5געי םעחר װאם און געלט םאכען צו
 א טאכען מיר צי אז גארניט געהט זײ

 זײ װי לאנג אזוי ניט, אדער לעבען
 װאלט געםאכט. ארבײט זײער קריגען

 װע־ געםאכט גע<ןענט זײערע ארבײט רי
 אםוױינע־ אדער כיליגער, אינסײד רען

 װאל־ אויטסײד, װי טײערער, נים סטעז
 געטאכט ארבײט זײער אפשר זײ טען

שעפער. נרויסע אין איגסײד
 םיינומ םײן זאגען איך \ועל יעצט

 נרוײ א בין איך שטיה־ארבײט. װעגען
 אר־ איך ארבײט. שטיס םון געגנער סער
 ?ריג אין■ און שא■ גוטען א אין בײט
 אדער כמהר םאך און װײדזשעס, גוטע

 איך לעבען. אגשטענדיגען אן װײגיגער
 גאג־ א םטרייסען צו װילע געװען װאלט

 געװאלט װאלט באס םײן װען יאחו, צען
 TK אבער ארבײט. שטיק אײנפיהרען

 נע״ זואלט איך װעז םאר״ טיר שםעי
 עט־ י1אוי ארבײטעז סיזאן ימדען דארפט

 קײן גאר זואלט איך אדער י^עצער, ליכע
 די און ארבײטען צום געחאט ניט פלאץ
 אר־ נעהן צו געטריכעז םיר װאלט גויט

 םון ?אנטראקטאר א בײ ערגעץ בײטען
̂ו אדער שטימ  םאנ• װאס װאך, םון אפי
 םון וױ ערגער גאך דאס איז םאל כעס

 טאג חנם טאכען טוזט איהר װײל שטי?,
 הא־ זאל האנםראיןםאר דער אז ארבײם,

 אוז באצאחלען, צו אײך ̂ואס םיט בעז
 סים געזונט דעם ארזיס זיד יאגט איחר
 װאלט םיר טיט וועז איז, ״נשםח דער

 װאלט ov אז זײן, סאן אאםירט, אזוינס
 גע- שלעכטער א םיר צו געיאוועט זיך

 געוױס* אין ארבײט שטי^ אז דאנס,
 יר כײ אוםשטענרען, געװיסע בײ םע<ע,

איז שעאער, גרויםע אין סאנםראל ניאן

 סאב־קאגט־ בײ ארבײטען צו װי בעסער
 בעגסאגהױרסט, בראנזוױל, אין ראקטארס
בראנקס. הארלעםיאדער ברױןליז,
 אײן דערצעהלען אײן איך װע< אט
 בײ טאג יעדען טרעפט עס װאס פאקט

 צוריס טעג עטליכע קאנטראהטארס. די
 אפדיײ אז םרײנד, א מײנעם איך טרעוי
 ארבײט. ער צי איהם איך םרעג טאר,
 ארבײטען געקענט װאיצם ער אז ער, זאגט
 װאס נאכקומען געקענט װאלט ער װען
 ער און םארלאננט, קאנטראקטאר זײן

 גע־ האט באס זײן אז םיר, דערצעהלט
 האט iv אוז <ןאוט ספארט א בראכם

 װאס אפערײטארם, םיער די גערוםעזvצ
 זײ האט ער און איהם, בײ ארבײםעז

 לאט « סריגעז טען ער אז געזאגט,
 ער װאס פרײז דעם נאך גאר ארבייט,
 די טאג. » 7 סאכען מעך מוז תריגט,

 קאוט דעם באקױןט האבען אפערײטאױס
 גיט זועלען זײ אז געזעהן האבעז זײ און

 טאנ, אײן אין <ןאוטס 7 מאכען קענען
 ער האט נעזאגט. דאס איהם האבעז און

 םון ארבײטען זאלען זײ «ז םארלאנגט
 ױניאך גוטע אבער זײ זײנען שטיק.

 אר־ געװאלט ניט האבען זײ און ײט5
 ארום-לײדיג, זײ געהען שטיק, םון בײטען

 »נדער אז בײ םען םאכט קאוט דעם און
קאנטראתטאר.

 אזוי שטיק־ארבײט, םײנט האב איך
 איך חזיר, םײנט האט איד םרומער א װי
 װי אזוי שטיק־אדבײט, םון געגנער « ביז
 יר א פון געגנער א איז ״םרײדוײט״ די

 קרעען ניט <ןען סען \(עלבער בײ ניאז,
IT ארבײטען ניט װי< איך דאלאר... •אר 

 ניט זויל איינער װי אזוי שטיק, םון
 טײטנ^ דער םיט בין איך נאר שטארבען,

 םיט ױניאן דער צו קוםט דזשאבער א ײעז
 האנטראק־ 10 האט ער אז םארשלאג, א

 שטאדט םיז עקעז םיער אלע איז טארס
 ער װיל לײסז, 100 באשעפטיגעז זײ און

 ער נאד שאפ, איגסײד »ז איעםיקסען
 ארבײטען איזזם בײ זאל מעז אז װיל
 דארף ױניאן די אז איה גלויב שטיס, םון

נאכגעבען. דאס איהם
 װאס ברידער, םײנע אז װײס, איד

 מא־ און שעפער אינםײד אין ארגײטעז
 געגנער זײן געװיס װע<ען לעבען, א כען
 םיײ צו זאגען איך זוי< טײנוגג, טײן םון
 די װאו טרײד, א איז ז בדידער, נע

 איז קײךגעבעז, מאכט״ניט טײל גרעסטע
 דער־ יעבען יע,א מאכען װאס ביםעל די

 אדער סיזאן געקסטען צי זיכער ניט װײ<
̂ך זײ וועילען ארום יאהר א אין אז  או

 יןלײנע די אין אדבײטען דארםען ניט
 גיט ױניאז א <זען צװײטענס, שאפקעס.

םון צאהל קלײנע א זועז עקזיסטירען

באגױםונג. בדידעולליכע א
:רעדאחטאר הער װערטהעד

 פון שיאלטען די דורך מיר ערלויבט
 סײנע באגריסען צו ״גערעכטיגסײט״ דער

 סירער׳ס ה. א. םון םעסבערס ברידער
 גױ סטריט, טע36 װעסט 223 שאפ,
סיטי. יארק

 ברױ טשערמאן, אוגזער באגריס אץ־
 גױ איבערגעבענער זײן םאר טװ״ דער
 געװידמעט האט ער ־וואס ארבײט, טער

 צזױי לעצטע די םאר שאפ דיזען צו
̂ע אױןי יןוקענדיג ניט און יאהר,  שטע״ א
 דיזער װאס שװעריגהײטען, און רונגעז
 דעם בעפאר איבערגעיעבט האט שאפ

 אבער איו סטרײק, דעם גאך און סטרײק
 קאנ•. די אױםצוהאלטען געיונגען דאך

 פרא• 100 א םון בעזיס א אויף דישאנס
שאפ. ױניאן צענטיגעז
גאנ״ א אלס שאפ דעם באגריס איך

 אוגזער צו לאיאליטעט זײן םאר צען,
 איבערגעבענהײט זײן טיט און ױניאן,

 פאד םעגליכקײט א באשאפען ער האט
 אויםצױ ליװײ, בר. טשערמאן, אונזער

 קאג- ױניאז און סטענרארד דעם הא<טעז
שאפ. דיזען אין דישאנס
 אלס שאפ דעם אויך% כאגריס איר
 צו גרױסםוםיגקײט זײן םאד גאנצעז

 א«• נענוג גרויס זײן צו און פארשטעהן
 גוטע די אנערסענעז צו און צושאצעז
 צו טשערםאז, אזנזער םון ארבײט
 טוכ ױם ספעציעיעז א איהם פאר מאכען

 םײדא״ א םימ פרעזענטירען צו אידןם און
אנדענשען. אײביגעז אז איצס סעט *אדיא

 א אלס שאפ דעם אױך באגרים איך
 נױט״ די םארגעסען ניט זײן םאר גאנצען

 דעם איז ױניאז אונזער פון װענדעקײט
 זיר האבען װאם םאםענט, יעצטינען
 אויםצוצאהלען םארפליכטעט פרײװיליג

אדווענם. אין דױס םאנאטען 3 םאר
 פון קאםיטע די אויר באגרים איך

 ארויסצױ אסטױױטעט איהר פאר שאפ
 םון באשליסע די דורכצוםיהרען העלםעז

 מענעדזשם|(ט גוטע ךי םאר און שאפ,
באנקעט. מוב ױם דיזעז םון

 ניט װעט שאפ אונזער דאס האםענדיג
 דיזען אויוי אײנציגער דער םארבלייבען

 אנדערע גאך אז חאםענדיג, און געביט,
 בײשפיל, אונזער נאכטאז װעלען שעפער

 אויוי ױגיאז א אױפבױען העלפעז און
 סאיי אוז יכחייט5ברידער< םון באזיס חגם

 ברידער• םיט איך םארבלײב ^ידאריטעט,
̂ גרוס, איכען

קיפליס, ם«קם
י♦ װ. ג. ל. א. ,9 יאס סעקרעטער

«א•. דיזען פון םיפזגליד
ױניאן! <זלאוקםאכער די ׳זאל לעבעז
באװעגונג! ארבײםער די זאל לעבען
!שאי מילער׳ס זז. ע. זאל לעבען

 פרעי פ$ספערנ«ה און נמזעמכער פץ ארנײםער
ױימגד, חשןו פשערםאן, שאפ זענםיחןן
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דאנק. העםליכען און הערצליכען א
הא״ זײ װאס רעזאלוציע, די לאז אט

 רייי מיטיני, שאפ אוים׳ז אמענוםען כען
:אלײן זיך םאר דען

 נאװעמבער פון ארבײטעד די מיר,
 אויף פארזאםעלט שאפ, פאטטערגאה און
 פאלגענדע די אן נעםעז םיטינג, שאפ א

:חנזאױציע
 אוג• רי אנבאטראכט איז נעםענדיג

 שאפ״ אונזער םון ארבײט ערםידליכע
 וועיד דײמאנד, דזשא ברודער טשערמאן,

 צױ קריטישסטען דעם אין חאט כער
 אין אויםצוהאלטען באװיזען שטאנד
 ברידערליכקײט און אחדות שאפ אונזער

 לויט מעגליכקײטען, אל̂ן םיט האט און
 ״עאפ אין אויםגעהאלטען אוםשטענדען, די

 יעדען אויױ האט און קאנדישאנם ױניאן
 טרײ• ערנסםע זײן ארויסנעצײגט געביט
 יו• דער צו איבערגעבענהײט און הײט
• ניאז;

 פרע• צו באשלאסעז דעריבער עס זײ
 איבערגעגעבענע זײן פאר איהם זענטירען
 ױניאן די איז שאי אין אונז צו ארבײט

 םרעזענט דעם מיט פין. דײמאנד א מיט
 צו צוטרױעז אונזער אויס םיר דריקען
איחם.

 בא• צו באשלאסעז אױך עט זײ
 אפי״ אונזזגי־ איז עםענטליר אידום דאנקען
״גערעכטיגקײמ״. די ארגאן ציעלען

 סאםיטע דמר אױך באדאנסען מיר
 װאם הייוי אונערמידליכער זײער פאר
 שאפ־טשער״ דעם גענעבען האבעז זײ

 צו אויד זץ־ םארםייכטעז מיר און מאן
 און טשערמאן שאפ דעם םיט שטעהן

 שפא״ ניט וױיםער, אויוי קאםיטע חנר
 גע״ און מיטיען, און מיה אוגזער חגז

 אונזער מאכען צו העיםען םײנשאםטליך
שאי. ױניאן מאדעל א םאר שאי

ניגער, תשאו קאהן. איזי
נאדעל* הערי קושגער, פ.

סאמיטע•
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 באגעגענט איהר װאם קלאוקםאכער, הונדערט יעדע פון גײנציג און גיין
 קארנערם די אויןן אדער םיטינגם, בײ סײ שעפער, די אין סײ — הײנט

זאך: אײן אויף אײן אלע שטיםען — מארקעט קלאוק אין
 דער אין פלמגענישען און איבלען אלע פון סיכה הויפט די װארצעל, דער

 אוםםאראנטװארט־ צוכרעקעלטע, קלײנע, די אין ליגט איגדוםטריע קלאוק
 שאפקעם, הונדערטער און הונדערטער די אין ׳טאפקעם, קאנטראקטאר ליכע
 פאר־ און ד׳רערד פון װי םזױ סיזאן, אנפאנג יעדען ארויס װאקםען װ#ס

 װאש ־ שעפער, ;םיזאן ענדע צוט ד׳רערד אין צוריק םײםטענם שװינדען
 האלב־דזשא־ פון אדער דזשאבערס םון אױפגעבלאזען און כאשאפען װערען
 װײט אזױ אויןז ארונטערצורײםען, צװעק.ג אײנציגען דעם םיט כלױז בערם,

 דאםים און קאנטראקםאר, בײם ארבײט־קאםטען די נאר, זיך לאזט עם װי
 אײן צװישען קאנקורענץ ודילדער שרעקליכער, דער דורך ארונטערשנײדען,

 קלאוק־ די פון פארדינםטען קלעגליכע די צװײםען, דעם םיט קאנטראקטאר
 אגיםעל דא יע שוין איז עם װען סיזאכס, קורצע םאגערע, ,די אין םאכער
שאפ. אין אךכײט
 אױ,פ םסכים קלאוקםאכער אלע כםעט שוין זײנען טאג צו חײנט און

 װעט און ניט, קען אלגעםײן אין קלאוקטאכער םון לאגע די זאך: א נאך
 קלײנע די פון פעםם דיזע אמ װאנעז כיז װערען, םארכעםערט נרינטליך ניט,

 גרויםע די װאנען ביז טרײה פון װערען פארמריבען ניט װעט שאפקעם
 נרע־ אנשטענדינע, אין באשעפטיגט זײן ניט װעלען קלאוקםאכער םאיאריםעט

 םאלק א םיט םארװאלטעט און ארגאניזירט זײנען װאם שעפער, םערע
 אײן םאר װײדזשעם, און ארבײטם־קאםטען די װאו חשבון, א םים און
 אװעקגע־ םעםט און אויםגעגליכען זײנען ארכײט, לײן דערזעלבער און

 שע־ אין װארט, אײן מיט — םעגליך, נאר איז עם װי װײט אזוי שטעלם
 האבען צו ערװארםען אםװײניגםםענם קען קלאוקםאכןגר דער װאו «ער,

 די אױף בלויז גים עקזיםטירען װאם שעפער אין דזשאב, שטענדיגען א
 צרה־ די םון ארויםצודריקען געלינגט קאנטראקטאר דעם װאם סענט, יאר
 צו געצװאונגען פשוט זײנען װאם ■ארכײטער, די םון פארדינסטען דינע
ברויט. שטיקעל א זײ אין זוכען

0 0 0

 םאםענט דיזען בײ טאכט עם און — אלזא, שאפ, גרויםען דעם אין
 “״אױטםײד אן אדער ״אינםײד״ אן איז שאם גרויםער דיזער אויב אוים, ניט

 איב־ און דיםארגאניזאציע כאאס, דעם םאר רםואה די.הויפט ליגם — .שאפ
 ױך חערט זײטען אלע םון אינדוםטריע. קלאוק־ די באהערשען װאם לען
 קלאוק־ די צוריקקוםען, םוז שאם גרויםער דער :פארלאנג דער נעשרײ, דער

 אױםגעװאקםען ניט זיכער אגן נעװארען, געכארען ניט דאך איז אינחםטריע
 שאפ־ אגםפאראנטװארטליכע קלײנטשינקע, אין שטאנד גרױםען איחר צו

 צו־ זאל אינדוםטריע םעכטיגע דיזע אז דערלאזען, ניט טאר מען און קעם,
 איצט װערט זי װי שטײנער דעם אויף װערען צובראכען און ברעקעלט

 פאר־ צו אן שוין הױבען דזשאבערס אפילו געםענעדזשעט. און אנגעפיחרט
 יאהרענלאננ האכען זעלבםט זײ װאם טרײד, פון צושםליטערונג די אז שטעחן,

 נים גוטעם קײן אינדוםטריע דער האט שאםען, געהאלפען און 1דערםוטינפ
 זײ אויב לײדען, צו שװער אױםקוםען װעט אלײן זײ אז און געבראכם,

 פילע פראדוקציאנם־םעטאדען. אלטע די מיט אנגעהז װײטער אױן* זועלען
 פרא־ דיזער םאר באצאחלט שװער גאנץ שוין האבען דזשאבערם דיזע פון

 אויה׳ אויםזיכטען זײערע און סיזאנס, םאר לעצטע די אין פאליםי פיטירישער
 אלטע די םיט אנגעהן װײטער אויף װעלען זײ אויב םייאן, נעקםטען דעם

 אײנער רײםען װאם קאנטראקטאר־שעםער, טעהר װאם שאפען םון ביזגעם
גלענצענד. ניט װײט װײט, זײנען קאם, דעם ארונטער צװײםען פון

* * 0
 נעםער אדער, ? שאם נרויםען דעם צוריק םען כרענגט אגןזר, אזױ, װי
 דאם םעגליר םאכען קען װאם שריט, ערשטער דער זײן זאל װאם נעזאגם,

 די לאטיר אמדוםטריע? קלאוק דער אץ שאפ גרויםען פון *וריקכרעננען
 אז גלױכען, װאם יעניגע, די פון ניט זײנען םיר טארשטעהן. נעגוי זאך
 איצ• דער פון םאכען זאגען. צו אזוי קלאפ, אײן םיט אםאל, םים קען םען

 זיך לאםיר שעפער. גרױםע םון אינחסטריע אן אינדוםטריע, קלאוק םינער
 די װאנען ניז ציים, לאנגע גאגץ א נענוםען חאט עם אז פארגעםען, גיט

 איז עם אח שאפ, גרעםעדען דעם ארויםגעשםופט חאבען שאוקעם סלייגע
 אםילו װאנען כױ צײט עטיקעל א נעטען װעט עם אז ערװאיטען, צו לאגיש

 אינ־ דער אין באװיזען איצט זיך חאט װאס װעגדוננ, ענערגישע נייע די
איהר פארנעמען אינגאנצען און.וועט פלאג אלםע ,T בײקוםען װעט חםטריע,

ילאץ•
 די נעמען באלעגאטיטזאלען די אז ערווארטען נאטירליך,זיט קענען. םיר

 חאנדלען םיר װאם יאחה 18 די פאר אנגעלעגענחײט. זײזער אין איניציאםױו
 םיר קענען אינדוםטריע, קלאוק דער אץ באלעבאםים די םיט קאלעקםיװ

 אויםטו, קאנסםרוקטיװען פון פאל אײן כאטש װעגען עראינערען גים זיר
 זײנען אזוי באלעבאםים. די םצד נעקוטען האבען זאל אמיציאטױוע די װאו
ענםפער. דער איז דאם און סױן״ «ײ

 דארםען װעט פעלע, םארנאנגענע אלע אין װי שריט, ערשםען חןם
 אם־ לײדעז װאס יענינע, די עם זײגען ארכײםער אונזערע יוגיאן. די סאבען

 און אנשיהעניש, םװעט־שאפ נײער דיזלר פון אםשווערםםען און םײםטען
 ■צײגעז צו אמיציאםיװע די און פליכם די איצט ליגט ארגאניזאציע זייער אױןז
 איכערצױ פלאנטער טראגישען דיזען אזוי וױ ווע^ דעם אינדוםםריע דער

אמייהןן.

 דעם פון םיםייגג לעצטען דעם בײ אז שוץ, װײםען קלאזקםאכער די
 דים־ גענוי און כרײט םראבלעם דיזע איז באארד עקזעקוטױו דוסענעראל

 איגטער־ דער םון קערםערשאפט עקזעקוטױוע הויפט די נעװארען. *"®ירם“
פעםטען קײן אנגענוםען ניט פראגע דער ודעגען אבער, חאם, ׳ *

 אפריהער זאל פראגע דיזע אז געװאלט, האם וױיל,זי דע̂נ «וליכ
םאםע גאגצער חןר פון ווערען חרכגעדיסקוםירם גרינםליך----

 גאדיי• ־די חאנען טאקע זאל כאשלום דעוי אז כדי ארגײטער,, אונזערע פח
 םײ־ אלע דיזע פון עצס דעם םאםען״באשלום. א פון געוױכט דעם און םוננ

 עט- פון סעריע א איז איכערגענעכען זינםאן פרעזידענט איצט האט נונגען
 דרוקען װאם און ״פארװערטם׳/ אין ערשינען זײנען װאם ארטיקלען, ליכע

 אױך דערצו גינען װאם און /,״נערעכטיגקײט דער אץ װעכענטליך איצט זיך
 ײאוקס לעה פון חינטערגרונט עקאנאםישען און היםטארישען גאנצען דעם
 קלאוק דער אין שא• קאנטראקטאר קלײנעם ד$ן םון זיך פארשפרײטען און

 אין םאר ניט זיגםאן ורעזידענט שלאגט אכער, געזאגט, װי אינדוםטריע.
 עמ־ גאר ילאז, טעארעטישען אײנגעשלאםענעם פעסט א ארםיקלען זײנןן
 םעגען קלאוםאכער די װעלכע װעגען (וארשלעגע, פראקטישע כויגיגע ליכע

פרעםע• אונזער אין זיך דורכרײדען גענוי■ און םארטראכטען זיך
 וױ פארשלעגע, זיגםאן׳ם םרעדדענט זײנען שטר*כען, כרײטע אין
:פאלגט
 קאנ• קלײנער דער איז אינדוםטריע קלאוק אדנזער א״ן צרה הויפט די

 חאט דזשאכער ךער קאנקורןןנין. װילדער װיסטער, זײן םיט שאפ, טראקטאר
 נאר חאט וױ.ער דערםונטערט שאפ סארט ־יזען פארגאנגענהײט דער אין

 חאבען געקענט ארכײט זײן האט ער װאו פלעצער, שאפען צו כדי געהענט,
 כא־ דעריבער, איז, אינדוםםריע דער אין כאאם ד;יר בילינער. געםאכט
 עקזיס־ חאכען שעפער קאנטראקטאר הונדערטער אין װאם דעט, םון שםאגען

 שאפ אײן חאט געזאגט, גענויער אדער ארבײטס־קאםטען, פארשידענע טירט
 דזשא־ פון ארדער דעם ארויםצוקריגעז כדי צ־ױיטען דעש םיט קאנקורירט

 דעם פון חשכון דעם אויף ארכייטם־קאסטען, די פון חשכון דעם אײז כער
 פון פארטינ געװען איז קאנטראקטאר אײן ;פארדינםטען ארבײטער׳ס

 קאפ, אײגענעם זײן םיט צוזאםען ארונםערצושנײדען, קאפ דעם צװײטען
״באנדעלם״. די ארײנצוכאפען אבי

טיש־ און כאאס דיזער אז זיגםאן, פרעזידענט פאר שלאגט אלזא,
 גאנצער דער אץ זאל עם װאם דעם, דורך װערען אפגעשאפט זאל םאש

 אדזשאםט־ און ״קאנטראל געםיינשאפטליכע א װערען געשאפען אינדוםםריע
 פעםטשטעלען אױסגלײכען, םיט פארנעטעז זיך װעט װאם קאםיטע״, טענט

 פראדוקציאנם־קאםטען אנדערע אלע און ארבײטם־קאסטען אײנרענולירען און
 איצטינע די אםצושאפען כדי יארק, נױ אין שאפ קלאוק אײנציגען יעדען אין

 אײן פון צװײטען, דעם געגען ארכײטער אײן פון קאנקורענץ פארניכטענדע
 יעדען פארטרעטען װעט. װאם קאםיטע, דיזע צװײטען. דעש געגען שאפ

 קראפם די האכען זיכער װעט טרײד, קלאוק אין עלעםענט ארנאניזירטען
 איז״אחן פארשלאג דיזער פלאן. דעם דדרכצופיהרען אויטאריטעט די און

 דורכפיהר־ א איז עם אבער, אויפגאכע, שװערע א אדן גרויםע א צוױיפעל
 אז דעם, װעגען נארען ניט איבערהויפט זיך דארפען םיר אויפגאבע. בארע

 םאםע אונגעחײערע אן און ארבײט, פיל אונגעהײער פאדערען זיך װעט עם
 קלאוק צוקאליעטשעטע און צוקריפעלטע די אײנצוארדענען צוריק ענערגיע

 װע־ אי.צט און באדען. ארכײטסםעסינען און געזונטען א אויןז אינדוםטריע
 םאר• אין םאכט זיגםאן פרעזידענט ודאם פארשלאג, א נאך באריהרען םיר לען

 םײנונ^ אונזער לףט אן, ריהרט װאם פראבלעם, זעלבער דער םיט בינדונג
רוקענכײן. זײן אץ הויפטנעוױכט, זײן

e« ♦ *
פרעזי• װײטער זאגט ,“קאטיםע אדזשאםםםענט און ״קאנטראל דיזע

 צו אנפאננען װעט עס װי נאכדעם, גלײך דארף, פארשלאנ, זינטאן׳ם דענט
 דער פאר פאדערונג די אויםלעבען נײ דאם אויןן שעפער, די אץ ארבײטען

קאנטראקטארם־*. אװ ״לימיטײשאן די קאנטראקטארם, די ם.ץ באגרענצונג
 די אזוי וױ גוט נאנץ געדענקען װאהרשײנליך, ^יטגלידער, אונזערע
 װאסערע םאר םאדערונגען די פון אײנע קאנטראקטארם״, אװ ״ליםיטײשאן

 די װאס און יאהר, צװײ איכער פאר געקעםםט האט אינטערגעשאנאל די
 אץ ױניאן דער באוױליגט ענדליך האט קאםישאן גאװערנארם געװעזענע

 די פון געװארען םארװארפען און פארסאכאטאזשעװעט נאכדעם איז ,1926
 דזשאינט יארקער נױ דעם איבער געבאםעװעט דאן האנ;ץ װאם קאםוניםטען,

באארד.
 ״ליםי־ דיזע אז געגלויבט, דעםאלט האבען םיר װי הײנט, גלויבען םיר
 די װאם געװינס װיכטיגםטע די געװען איז קאנםראקטארם״ אװ טײשאן

 א געװען איז עם קאמישאן. גאװערנאר׳ם דער םון געקראגען האט ױניאן
 דער פון איבעל ערגםטען דעם אין דירעקט געצילעװעט האט װאם געװינם

 דאן האט וואס שאפ, אוםםאראנטװארטליכען הלײנעם, אין — אינדוםטריע
 קײן ניטא איז עם הײנט. װי װײניגער ניט ארבײטער די געפלאגט
 צוריק יאהר צוױי םיט װאלט אינדדםטריע קלאוק די װען דאם צװײפעל,

 פעםט,. דיזע װאלט קאנטראקטארם״ אװ ״ליםיטײשאן אזא אײנגעפיהרט
 טרײד. אונזער פון נעװארען םארשװאונדען לאנג שוץ טאם, גרויםע א אין

 באגרענצונג די האב(ןן קלאוקםאכער די אז זינען איז האבען םוזען אבער, כױר,
 זײערע נאר האבען דאם אז אויפנענעבען, ניט קײנםאל קאנטראקטארם פון

 דיזע םארגראבען. און םארשטיקט באאםטע קאטוניםםישע דעםאלםטדיגע
 לאננ קלאוקםאכער די םון אבער, שוין, זײגען םארװאלטער קאםוניםטישע

נאר רעבט, דאם נאר ניט האבען קלאוקמאכער די און געװארען, םארטריבען
 קאנטראקטאר־ליםי־ פון םאדערונג דאם אויפצולןזבען םליכט זײער איז עם

 א םאר םארשלאג דעם םיט צײט זעלכער דער צו טאקע און טײשאן,
קאנטראקםאר־ פון םארלאננ דער קאםישאן״ אדזשאםטםענט און קאנטראל

 פאר םארשלאג דער פארפעסטיגען און םאר&צזארקען אויך װעט באגרענצונג
 פאדערוננ דער חינטער אז פארגעסען נים דאך םוזען םיר וױיל, קאםישאן, א

 נע־ דאם געשטאנען פאראיאחרען ערשט איז קאנטראקםאר־ליםיטײשאן פון
 דאן איז םאדעתנג דיזע אז םײנוננ, געזעלשאםטליכער גאנצער דער פון װיכט

 אײנ• און אינםעליגענטע העכםט פון גרוםע א פון געװארען אונטערשטיצט
 אץ שטודירען צו יאחר צװײ אםגעגעבען האבען װאם כירגער, פלוםרײכע

 רײבםטע די פוז פון/אײנע םראבלעמען די פאנאנדערםלאנטערען העלפען צו
 אים גיט צײם, זעלכער דער צו איז, װאס לאנד, גאנצען אין אינדוםטריען

 ם-1לעכע באשיידענע טים אםילו ארבײםער איהרע פארזארגען צו שטאנד
״ מיםלען.

 אײנער געװען װאלט םיר, גלויבען קאנטראקטארם״, אװ ״ליםיטײשאן
 אין שאפ גרױםען דעם צוריקצוברײננען אזױ װי םיטלען קרעםטיגםטע די פון

 אום־ און נוצלאזע בײזע, די אפצושאפען אזױ װי אינדוםטריע, קלאוק דער
 ארכײםם די ארויפצוהויבען אזוי װי און טרײד, אין קאנקורענין עהרליכע-

בכלל. שעפער אלע אין באדינגונגעז
* * *

 פארשלענע דיזע זאלען זײ אז םיטנלידער אונזערע אױף• פאדערען םיר •
 אפ* דיםסוםיע דיזער םאר װעלען מיר און דייםקוטירען, צו ערגםט זיך נעמען
פאדע־ נאר זיר װעט עם װיםיעל “אין.גערעכטיגקײט פלאץ םיל אזוי געבען

 איינענע םאכען זאלעז לעזער אונזערע אז נעװאלם אויך וואלטען םיר רען.
 װעלען װאם נעדאנקען, אוז פלענער אײגענע פארברײנגען און םארשלעגע

צורייןצר װערען נעטאן זאל װאס :םראנע דער אױף ענטפערען העלפען
אינדוםטריע קלאוק דער אין שאפ גרױםען דעם כרײנגען

 אינטערנעשאנאל דער פח םעםבער איםליכער װאם וױיםען, םיר ײאם
 זדז ידנדוםטריע גרעםטע אונזער אז איז, םאג צו הײנט װײם יארק ניו אץ

 פון 4ארויםראםעווע זי םוז םעז אז און אויםגעטוםשעם, און קראנק שרעקליך
 נעםען זיך װעלעז מיר שנןןלער װאם צושטאנד. ביטערען איצטינען איהר
 זיך װעלען טיר קלאחרער און םיםער װאם ארבײט, רעטונגס דיזער פאר

 *זוי וױ פאתעשלאנעז װערעז װאם װעגען און םיטלען די אין ארײנטראבםען
דך, נדר װעלען שנעלער דעסטא חינזיבט״ דיזען אין אנפאנג אן טאכען צו

. v
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סרײד מאוס r® sd« ױ אויסצומפ&תו

 דער ra צוױקנרענגעו
ו «ע1לע די יוניאן

ש טי ס מוני ו

 דעד ®ון שטדעכען דער געװען «ויז שעיער גרױס אינדוסטױע
די — פאגעגענט. האט ױניאן די װעלכע שװעדיגקײטעןי די— ־

ל נ ע ל -----------------------ו  - פראגדאם. אינדוסטריעלען אן לעבען אין דורכ»ירען לאזען ןו יניט קאמוניסטיש^ואליטיח
 אדבײטעד די סון לאגע די האט קאטוניסטען, די פון גע«יהרט סטרײק, אומגל^ליכער דער
? טאן צו איצט איז וואס — געמאכט. ערגער נאך

זיגםאן. םאריס •רעזידענט &ון
*ו«>ן»ל) (רריפער

 *פאר־ 1אי 1*רטי?לע *וױי רי םון
 אונז איז דינסטאנ, און סאנטאנ װערטס״,

 דזשפנינד די פזוי װי געװארען קל»ר
 ייז סיסטעם םאנוםעקטשורינג * סאנ

 איני סיאוק דער אין #רײננעיןוםען
 גע• חאנען מאס אוחפנען די װסטריע,

 די און *ן־ות די און דעם, צו ברפכט
 נעבראכם חאט םיסטעם פזפ װאס לײרען,

 ד«ר איז זײנען װאס עיעסענטען ץן
 שײו איז וואם נפשעםפיגט. אינדוםטריע

 פרפגע ״|p נאר איז ארנײםער, די *ו
 פון פםשטארקםטען לײדען זיי »ז ניט,
 די שעוער. די סון צונרעקלונג רער

 אונטערנענראבען אײנפאף האט םיסםעם
 א צו נעבראכט זײ און עקזיםטענץ זײער
 מורא די נױט, ^שמנדינער פון לאנע
 איינע איז וואי טאנ, סארגענדינען פאר׳ן

 לאפיטא־ דער אין סללות גרויםע די םון
 קלאוק דער אין איז ארדנוגג, ליסטישער■

 דאם און אםשרעלליכםטען. אינדוסטריע
 דעריבער איז עם אינערטרינען. ניט איז

 די םון ארגאניזאציע די »ז נאטירליך,
 ערשטע די זײן זאל ױניאן, די ארב״טער,

 אזוי װי םיםלען זוכען *ו כאפען צו זיך
 ווי אינעל דעם םארהלענערעז״ צו קמח די
 זוער־ אנחןרע אין אפצושאפען. איז עס

 אינדוםםריע די צוריקשםערען — םער
נפזיס. נזןזונםען מעהר א אויזי

 אינ־ אונזער אין יאהרען לעצטע די
 די םון יאחרעז נעווען זיינען דוסטריע

 ױניאן דעך פון פארזוכען םארשידענםםע
 אפ־ שעפער קלאוק די םון צוברעהלוננ רי

 נעלע־ אונז האט ערםאהרוננ צושטעלען.
 *ראסםי־ פריחער פון די דורך אז רענט,
 פיז םיסלען די אלײן, םיטלען צירטע
 רי אין העכערונג א פאו םםרײקם אשםע

 אר־ דער פון א-פארקירצוננ װײדזשעם,
 אנדי־ אויםכעבעסערטע און בייםס־צײט,

 ם׳יםלעז די םון בעלי־בתים, די םיט םענטם
 נים לײדען *רנײטערם דעם <תט אליין

 נעלע־ האנען םיר ווערעז. נעםינרערט
ךיי נאר קע:ען סטר״קס אז רענם,  נאר זיי

 אויסוועג אנדער סיין .ײען שריט, לעצםע
 געלע״ האבען מיר און ;ניטא שוין 1אי

 נעיערענט, האנען םיר םעחר. נאד רענט
 שע־ די םוז צוכרעקלוננ די װעט סוים *ז

 װעלען װייטער, און װײטער אננעהן פער
 םוזען םארכעסערוננען נעװאונענע אלע

 זועט עם װייל ואויר, אויש׳ן פארבלײכען
 צו ױניאז דער םאר אונטענליך זיץ

 קאנריציאנען ארבייט די קאנטראלירען
 די שעפער. פלײנע צאהל ריזיגער דער איז

 ארבייםם־ און נויט די און קאנקורענץ,
 ברעננם, פאנסורמנץ די וואס לאזיגסייט,

 אר־ צו ללאוקסאמר יי םרייבען םוז דאם
 אין באדמנונגען עתערצ אונטער בייםען
 ארביײ דעם כדי יתיאן. דזר םון נעהיים
 אן םיט סארמםערצן, צו לעבען טערם
v■ אױפ׳ן בלױז גיט אםת m, םוזצן וממ 

 ראדי־ סיסםצם •רארוקציאנם גאנצע די
 אלזא, חאמן, םיר זועחנן. נעעגרערט קאל

 אפשימלעז סומז ומס םען אז נעיערענם,
פלײגא ר♦ םון פארשפרײםתנ לוײםערצ די

 <וי און, שעפער, מאנופעקטשורינג ־ סאנ
 די םארחלענערעז אויך מענלױ, ווײט
 שױן זיינען װאס שעפער די סון צאחי

טרײר.־ אין דא
 םאר־ צו דאס נעטאן רי« האכען װאס

װיריןליכען
 דזשענעראל ידי האט 1923 יאהר אין

 אינטעי־ אונזעד םון נאארד עהזעקוט׳װ
 אינדוםטריע־ אן אויםגעארנייט גיישאנאל

 םון הויפט־פאדערוננ די פראנראם. לען
 באגרענײ צו געװעז איז ■ראנראם יעגעם

 סאנ״מאגוסעקטשורערס צאהל די צען •
 לויט באשעפטינען קען דזיטאנער » זואם

 דורכ׳! האט ער װאם ארבײט, מאם די
 :זאכען צוױי באצװעקט האט ראס יארר.

 נרעםערע א ארויםצול״נעז ערשטעכם,
 רזשאנער אוים׳ן פאראנטװארטליכקײט

 בעל די םון *רבייטס־כאדיננוננען די פאר
 צװײ• ;שעפער אױטםייד די אין םלאכות

 די םון צאהל די םארסל׳עערען צו טענם,
 דאר ז״נען עם זוארים, שאפקעם. קלײנע

 דעם רואינירען װאם שאפהעם, סלײנע די
 *ר־ די פון לעבען דעם מאכען און טרייד

 דאף מייסעז דאם אונערםרענליך. בײטער
 םיהלעז זײ אלײן. קלאוקמאגער די טאקע

טאנ־אויס. טאנ־אייז עס
 די אין פאסירט האט עם װאס נו,

 אי« ױניאן די זינט יאהר, דרײ םאלגענדע
 אינדוםטריעלען איוזר מיט אתיסנעקוםען

 נאר האם צועלבער יעדען, איז פראנראם,
 *רבײנמר־גאווענוננ, דמר מיט שײכות א

 די צוליב איז, ראם אויב נאהאנט. נוט
 פאר־ ױניאן, אונזער ארום טוםלענישעז

 שזר־ 1אי דא עם איך װעל נעװארען, געםעז
 האם םםים גאװערגאר דערםאנען. צען
 אפאינטעט האט און ארייננעמישט דאן ןיך
 קא־ די סאםיםיע. נעײאחןנע נאריםט די

 אויפ־ עתסםע, פון כאשטאנען איז םיםיע
 נעבראכט האנעז זײ כלל־טוער. רינטיגע

 צװײ םארשםענדיגומ צייטווײלינער א צו
אונטערנעמער אמ און ױניאן דער שען
אנ אויך תאבען זײ אינדוםטריע. דער אין

1אי זאלען
אום־ אלע שטודירען צײט זעלנער דער

למלכע עהספערטען, נעשטעלט
 אינדוסטריע, קלאוק דער םון שםענדען

 די חויפטזעכלױ ■ראבלעמען, איהרע אלע
 גענויער א נאד ארבײטער. די םון <»נע

 איז עסספערטען די האבען אויסםארשוננ
 יר די װאם אלעם באשטעטיגט באריכט א

 דער לוענען סאי ;באהויפטעט האט גיאז
 די םון װירקוננ דעמאראליזירעגדער

 םיםטעם דזשאבינג־םאב־םאנופעסטשוריננ
 איהר םאי בכלל, אינדוםטריע דער י1אוי

 באדינ־ ־ לעבענם די םון אונםערנראבוננ
 עקספערטען די :«רבײטער די םון נוננעז

 מיט נאוױזען האבען קאםיםיע דער םון
 נעװאלרינען רעם םאקטען אוז ציפערען

 דאלאר םיליאנןנן צענדלינע שון םארלוםט
 דורן־ יעהרליר האט אינדוםטריע די װאס
 םון צושפליטערוכנ אוםנאטירליכער דער

 באװיזען, דעם צו האבען זײ שעפער. די
tv כראנישער א פון ליידען ארנייטער די 

 *י־ די פון נויט די ;ארבײטםלאזינהייט
 שטיצענדינ זיך שרעהליכע. « איז בייטער

 יעקספערטע!, די םון באריכט דעם אויןי
די אז תסאנמנדירט, שאםיםיע די תאט

 םעהר א ארבײםער אונזערע פאר ^אפען חעלפען און כרעג א צו צושלאגען
אינדוםטריע. נארםאלער און זיכערער א אין לעגען ראיעלען און אנשםענדינען

 חאט גאארד דזשאינט דארםיגער דער א« קליוולענד, ®ח גייעם די
 קלױר פח אםאםיאײשאן םאנופעקטשורערם דער םיט אנריםענם דעם כאנײט

 שםארק וױ אםאל װידער פארצײכענט װאם נייעם, נוםע כאםת איז לענד,
 אן פאר װאם און איז ארגאניזאציאן קליװלענדער אונזער *ײנגעפוגדעוועם
םארקעם. קליװלעגדער דעם אץ חאם זי אימפלום *יױםגעצײכעגםעז

 אץ װניאן געזתםע נוםע, א חאבען ארכײטער קליװלענדער אונזערע
 אימפלוםרײר וײ זיינען- חןרפאר יאחר. עםליכע שעחגע פאר םרייד־ וײער

 איםער געגרױכען צו געצװאונגעז נ*ט זײ זײנען דערפאר שעפער״ די אץ
 קלױר די באלעבאםים. די םים קאנםראקםען ױיערע באנייען צו :םרײקם
 אתאניזאציאן זייעד אין אלעם, פאר פריחער זײנעז, קלאוקםאכער :ענדער

 נים קימםאל חאבען קלאוקםאכער סליװלענדער די ױניאניםטען. פרייד
 םארט־ א ארױפלעגען שארלאטאנעס פאליגױשע װעלכע אירנענד ־ערלאזען

קרעםעל. א זײער אין זי פארוואנדלעז צו *ח ארגאניזאצי* זייער אויף :ײחש
 באלעבאטים קליװלעגחןר די עם. װײסען נאלעבאטיט קליװלענדער די
̂וםע לײםע, ױניאן גוטע זימען קלאוקםאכער זײערע אז יוײםען  װען קעםפער, .

dj באדינ־ ארבײםם און זײעחו.לעכענם פארטיידיגען צו אויםסוםען זײ זאל 
 חןטפעקם באלעבאםים קליװלענדער די חאבען םאהע דערפאר און :וננען.

 אונזערע װארים באגריסען םיר ױניאן. זייער פאר און ארבײםער זײערע ואר
זייער פון כאנײאונג פרידליכער דער םים שװעסםער און בריזדור ;לױולעגדעד ווייייאז̂י

 די נ<וכ;ענען זאיען ארגײטס־נענער
 ױגיאן דער פון פאדערוננען וױכטינםםע

 זיינען רעהאמענדאציעס די צװישען און
 סאנ־ צאחל די פון באנרענעצוננ די געװען

 מענליר זױיט װי א ;םאנוםעהםשורערס
 צװישען ארנייט פון צוטיילוננ גלײכע

 לױט שעפער סאב־מאאשעהטשוריננ אלע
 נא״ שא• א װאס ארגײטער, צאהל דער

 גלױז ארנייט ארױםצונענען שעפםיגט;
 פעםט״אײננע• אין פערמאנענטע, אין

 רע־ זײנעז װעיבע שעפער, שםעיםע
 ניט ;אינדוסטריע דער אין דזשיםםרירט

 אנ־ צו ארנײט me׳ קײז ארויסצונענען
 באשטענדיגע די סײדען פלעצער, דערע

 באשםים־ » שאר ארנייטען וואס ׳פעפער
 הע־ א אויר ;ניזי זײנען דזשאבער טעז

װיידזשעם, די פון סקײלס די אױף כערוננ
 דעם פון רעקאמענדאציעס די זואלטען
 די הויוטזעכליך קאמיסיע, גאוועתאר׳ם

 די ״ליםיטיישאך, םון רעקאםענדאציע
 םאכ־מאנו־ צאהיל די פון נאנרענצונג

 1אי נעװאח דורכנעפיהרט םעקטיטורערם,
 דורכנע־ נעקענט האבען זײ (און 1<עב«

 די צו־טאנ היינט װא,יט ,ױערע׳), םיהרם
 אוים׳ן נעװען שוין אינדוסטריע קלאוק

 דורכנעפיהרט, דאס ערהאלוננ. צו <ועכ
 א צו וועג אויפ׳ן נעװען םיד װאלםען

 אינדוסטרי. רער אין צושטאנד גארמילעז
 א״גגע־ דערב״ װאלטען סלאמםאכער די

 אינערםענשליכע םון װאמון 26 שפארם
 האבען ז״ װאס םארלוםטען, און לײדען

 נענעראל־םטרײס. איבער׳ן דװבנעטראנען
 איצם ניז ׳פוין זיר זואלם איגדוםטריע די

 צאזזל היבשע א פון באפרײט נעהאט
 שאפפעם. םאב־פאנופעקטשורימ פלײנע

 נענאננען כסדר ארום אזוי װאלט ױניפז די
 שױן װאלט ;פראנרעס צו פראנרעם פון

 נוטען א הענטי איהרע אין געהאט
 ארבייטס־באדינגוננען די איבער קאנםראל

׳ .אינדוםטריע. דזר איז
 יאהר אין זײנען אגער, אוםגליק, צום

 האמיםיע גאווערנאר׳ם דעם זוען ,1926
 רע־ לעצטע איד%ע ארײננענראנט האט

 רודער ביים נעשטאנעז קאפענדאציעם,
 װעלכע דענשען, אזעלכע ױניאן דער םון

 איז אינטערעס קײן געהאט ניט דזאנען
 די אט פאליטיס, שפילען חוץ א טרײד

 שפילצײו נעווען זיינען װעלנע םענשען,
 ■אליטײ קאםוניםטישע פון הענט די אין

 און הלאוקסאכער די פון לאנע די שענם.
 דארפען זײ װעלכער םון אינרוםטריע, די

 פאליטישענס די איז לענען, א טאכען
 .וואם ע־קר דער אננענאנמן. זואם װיינינ

 אויוי — געווען איז גזמימערט זיי האט עם
 זייערע האנדלונג ימנע אדער די וױפיל
 םון פרעסטיזש דעם םארנדעםערען וועט
 זיי װעט דאם וױפיל י1אוי פארטײ, זײער
 די ברעננען פאליטישענם, אלפ אלײז״

 נעארט ניט זײ האט עם נוצען. מעהרסט!
 שטעלען פאליםיס שפילען זײער םיט װאם

 לעבענס די און ברויט דאם פאן אין זײ
 ז״ ארבייטער. טויזענטער. צענדלינע םון

 נעלענענהייט, נרויםע די *רום אזוי האבען
 די םאכען צו געזונט געזוען איז װאם

פארנעמבעלט. אינגאנצען •אינדוםטריע,
 אומ־ װעלעז ניט מיר ץיך זואלט עם
 םון צײט פינםטערער דער צו ייד 1קעחרצ

 יד אונזער אין חערשאפט האםוגיםטישער
 דערםאנען נאר דעם װענען װיל איך ניאן.
:םאמענרע ראם

 פאליטיל קאמוניפטישער חןר םאר
 די ארויםצוםיהרען נעפאדערט ויך האט

 נענעראל־םטרײה א אין קלאוסםאכצר
 נאר־ א איז אוםשטענדען. אלע אונםער
 וועלכע ארבײטער, אויןי צושטאנד, םאלמן
 לעבע;, א מאכען און באשעפטינט זײנען
 ניט פאליטישענם קאםוגיסםישע קענען
 קאטוניםטישע די אײנםללם. פײן זזאמן
 זועלכע אזעלכע, צו בלויז אפעלירט פראזע
 םון צוטוםעלט און פארצװײפעלט זיינעז
 זועלכע אזעלכע, צי פארצװײםלונג, זײש־

 װײנינ דענקעז און לײדען םיט זיר ווערגען
 ליידען די פון טאז, באמת דארוי םימ װאם
 םענ־ אויםנעמאטערםע ווערען. «ו פטור
 דעםא־ םון קרבנות אלם לײכם פאלצ) שען

 פאליטישענם, סאםוניסםישע די גאגען.
 אונזער י1אוי אננעזעצט זיר האבען וועלכע
 זײןרע געארדערט רעריבער וזאבען ייניאן,

 צי קילאוקשאכער די *לוישען אנצנםצן
 חאבען זײ םםרײס. א צו פראוואצירען

 ארויםנע־ איז םטרײס דער נפטאן. ראס
 ■ראװאהאציעם די דורד נעוואחמ. רופצן

i איו זייערע n געװארעז שוין םםרײס 
 איערלײ דוח־ אוםםארםײדליך. זױ אזוי

 נע־ זײ האבען טריקם אויםנעםסיםנמ
 יר זײער מים ^רב״טער די אז װירסט,

הילפאאז. װערען tir>*t ניאז
»א* האםוניםטישע זעילבע ךי אימר

 הויפטמכלױ סטרײש דעם מן ה*ט ליטיק
כיאנופעק״ אינס״ד רי ivivi נערינטעט
 איהפ רירטען צו נאר אגשטאט טשורצוס,

 פצחינ יײענדיג ניט דזשאנערס, די ;עגען
 זיינען קארף, אטען1װיר? » אנצופיחרען

 ?רעד פון ליגיע דער אויף ;ענאגנען וײ
 איז עס װאו דארטען, װידערשטאנד, סטען

 גאבדעם iwvp זארען זײ נדי לײנטער,
 ‘רעזול דער זיענ, נצנלאפטען א כאיען

 םפנ־טאנוםעהטשר די 18 נעװען, איז טאט
 געסע־ ניט און נעםעטציטע ׳פעפער, ריננ

 די פון ארכייט רי נעסאכט חאנען טערטע,
 חאנןן דז׳צאנערס די און דז״פאנערס,

 פאר סטרייס, דעם נעפיחים וױינינ זעחר
 8 נעװען גאר דאס איז דזיעאנערס די

 אינסײר״שע־ די װאס דעם אינער טונח,
 '818■ סטרייפ דורנ^ נעװען ז״נען פער

 נעמראגןן דזשאנערס די חאנען ליזירט,
נרויסע נאר געמאנט און אררערס מעחד

■ראפיםען,
 די חאנען סטרײקען, װאנען 19 נאר

 סםרײפ־ דער אין ״דאמיס״ האטוניסםישע
 אזוינע פוו הייזוי דער דורך פיהדעדשאפט,

 ענדלױ ראטשטיין, ארנאלד װי שתדלגים
 האוג• ״אינדאםטריעל מיט׳ן ;עםעטעיט

סי?״,
 נע• סעטעלטענט רער האט זואם

׳ ¥ בראכט
 װיכטינםטע די םארלױרען ם׳האט

 פנז רעלואטענדאציעס וי פון פונקטען
 װעימ פונקםעו, האמיםיע, גאװעדנאר׳ם

 נעװינען און נעװינען, נעקענט האט מעז
םסרײה. 8 אחן

סאנטראקטארם, פון באנרענצוננ די
i >»18 װי אזוי n םאר• ױ אפצושטעלעז 

 איננאג־ .איז ,1שעי« פיײנע םון מעהרונג
 ם,1נע8דזש י1 נעװארען. דער׳הרג׳עט צען

 יראצענט 76 ארום קאנטראלירען •וועינע
 הא־ גארמענטס, סון פראדוקציאן דעד םון
 8 1פי הערען נעױאלט ניט אפילו בעז

 אונזערע, ױניאן נאנצע די סעטעימענט.
 קאנדיצי־ עראכערטע יע8 םיט צוזאמען

 אנשטריינ־ גיטערע פיל אזוי דורך אנען
נעפאהר. אין געשטאנען איז נומען,
 אינטערג״שאנאל דער טאקע איז עם

 סיםו• נאנצע די איבערצונעםען געלוננען
 '1 טיט אפצוסעטלע! אשילו אױך ;ציע8

 םאעמאגופעת־ די טיט און דזשאבערס
 צו נעיוננען אונז איז דערמים טשורערם.
 נאך יז8 עס װאם און ױניאן, די ראטעווען

 איז װאם ראםעװען צו םענליך געווען
iy ארבייטם־קאנױשאנם. צו שייך i 

 װעלכןן צו ציעל, m אבעה חויפט״ציעל,
 באנרענצוננ די — נעשטרעבט האנץן מיד
 נעווען שויז יז8 — פאנטראפטארס םון

 םעחר נאך זיך האט צי< 1דיזע םארלוירען.
 די איז נאר ניט אונז. םון רעלװײםערט

 ניט שעפער סאנ־מאנופעפטשוריננ צאהל.
i דורר :אר נעזוארען, םארהלענערט n 

 זײ פון סםריית־טאקטיק 1רנרעכעכישע8פ
 אזעלכע םון צאהל h איז סאטוניסםען

 ער1 נעװארען. םארנרעסערט םיעל שעפער
 נעלענענחייט 8 געשאפען האט םטרייס

 הלאוק־ 1ע1רי8נירי אין אריעצוחוטען
 סאב־םאנױ נייע הונרערטע םאר מארקעט

 1טעה װאם נאטירליך, און, שעקטשורערס.
 ווע• קלענעי אלץ צאהל, ז״ער װערם עם
 רי סלענער װאם און ׳שעפער, י1 בכמ רען

 ציע,8ל'ז8ר8טn די נרעםער <*ז8 ׳טעפער,
 קאנטרא־ צו וםטריע1אינ י1 שװערער לץ8

 די פיז נע\8ל די װערט ערנער אלץ לירען,
א־בייטער.

A
 םון צאהל די באנדעגעצען צו אויף
אינ״ דער אין באסעס אלערלײ

 מיט געזוכט אױך ױניאן די האט דוסטריע,
 װאס סעסטצושטעיען טרײנגועען8אנין *ילע
 איןי״8«2י ״נעזעצ^יכער א חײסען 1זא< עס

 אז געזועז, איז ®יאז א אינדוםטריע. דער
 געבען קעגעז כאס א מוז מינדעסטענס
 מא־ צאה< געוױסע א םאר באשעפטיגונג

 מאמינען, םערצעהן מיט שאי א שינען.
 בײ איערײטארם םערצעהן זאגען, לאכדר

 נישסשח׳־ א זײן שױ\ <ןען מאשינען, די
 אנבעטראכט אין נעחמענדיג שאו, דיגער

 םון ארבײטער צאחי: דורכשניטייכע די
 באם אזא װאס טרײד־בוענכמןעם אנדערע

 ױניאן ׳־די באשעםמיגמה געםוזט װאילט
 אויס־ איערלײ געמאכט דעם זועגען האט

 א געםיהרט דעם םאר האט ;פארשונגען
 דעם װעגען האט ; פראואגאנדע ברײטע

 נעבער; ארבײטם די מיט קאנםערירט
 שיסען צו ניט דזשאבערם די ערזוכט האט
 צו נאר שעיער, אנדערע צו ארבײט לײן
 אנער־ ױניאז דער םון זײנעז װעיכע די,

שעפעד. ױניאן נעזעציליכע אילס ?ענט
 אונזער אז זעחץ, .צו איז דעם םון

 א געװען איז ^יםיטײשאן״ םון פראגראם
 גאנצער דער אויןי נענאנגען איז ברײטע,

 די באגרענעצעז — ^ימיטײשאן״ <יניע.
 דורף אינרוסטריע דער אין שעיעג צא̂ה

̂ענעדען  עקזיסטײ שייז צאה? די םארש
 שאיקעסן אוםםאראנטװארט?יכע דענדע

 צאחצ די באגרענעצעז — ״ייפױטײשאז״
 ערשט סענען וואס סאנםראסטארילאד

 אוםםאראנטװארטייכע סיט ארײנסוםען
 באנרענע־ — ״*יםיטײשאך ;שאפקעם

 צו םאב-םאנוםעסטשורערס צאחל די צעז
 ארויסשיקען קענען דזשאבערם װעמעז

ארבײט.
 םיט אזױפייל זיך םיר האבען םאדװאס

V אפגענעבען דעם
 חנם צו װידער אילזא, סימען, םיר
ר V פ ע ש ע ס י ו ר ג אין אז פוניןט,
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אץ 38ש קלײנעס פח פראכרעם חנד
אינדוםטריע קלאוק דער

no .ראזענכעמ א
 זײן שליסעגדיג pporitp • כרודער

 ״ *געועכטיגק״ט *in »ין *תונמנטאציצ
 חאט רב יעגצר װאס זערנע דאס טוט

 צו דיגעו איחנן צוױי j געטאן אסאל
 װען *דיךתװח׳/ * זועגצן געהוסען סיחם

 דײ םאוגעלײגט רנ פאר׳ן האט איעער
i האט טצנות, <ו n גט, רנ  ער אז גע̂ז

 צײיײ דער װען גאכהער, ן חנכט <ןאט
 טענות, דינע פאונפל״גט האט צד טעד
 חאט ער אז גצצנםפערט רנ דעו וזאט
 רי געזעסען אי? דערבײ רעכט. *ויך

 אײגער״ *שוטוז :צום־רב ױ זאנם רניצין.
 זוע־ פון טא גאראנט, זיעאן בײחו אוע
̂-געיט שרינען וועסטו םנן  /־״״■כ־י

 האט רעכט, אויך האסט וױיב, ם״ן מס,
גצצגטפצרט. רב רןר

Din םיט םאר יעצט קוםט זצלנע 
 1אי צדדים אלע *'|.pointp נדוחור

 אין נאר גערצכט, iy גיט דיסקוסיצ מר
 רעכט. אויך iy חאט צ״ט מחעלבצר

 אוםגערעכט, זיעען אלע אז חייסט, אס1
 יעצט דארף םען װאס אלעס אז נאר

מן, »  דאס און ױניאן מםארקע » אח ו
 טאקע אט צרות. אלע חײלען שױן וזעט
po ברוחנר ,on אויוי pu p/ דאך ?לאגם 
ר  םעג־ עס םען םאכט ווי— ״ם^ונך מ
y f שםאריןע א האבצן זאיצז סיר

גיאן?5
po נרודער זאיגם pu p* :אווי t i
lynno מרפין; לאנגצר קארופטע די 
 אװאגםורע, ?אםוגיססישצ די דעןיגאד

on  m «n ארײנגע־ כאאס 1נ*נצע 
טאר בראכס.  יעצט• םיר ליידזח ח̂ן
o ווינאר n, ,א דא נאד איז ברוחנר 

 דער שסעלען. צו פראגצ־ציימז גחיסען
 חאט כאאס רער אז איז, אםת *םת׳ער

im t פריהער, צײם א םון ע^ויסטירם 
 צױ כאאטימען דיזען דאנס א גאר און

 םרי־ געווארען םעגליך עס איז מםאנד
̂נגערשסשינע רער טאר חצר  דער־ און ל
 זײער םאן צו פאםוניסטען די נואר גאך

 ער א?ױ. זאגט פורינסקי ברוזתרצרצטצדונגס-ארבײט.
tm ברױ טיט אײנפאדמטאנחוז פאצקאם 
 ^טיק־ אז םײטנג, ראזצגנעת׳ס דאר

 ^ײן נים <ייט, ביזגצס זײנען וורכײםצר
 דערםאר איהר, זעחם טראאעםאריער.

 זײן םאר ײשר-כח א איהם איך נינ
 אײנ״ ניט אבער איז ער קאם«*יסענט.
 גע־ האבען זא< איך װאס טוורעםאנדעז

 « באשאםעז חאט װאך־ארבייט אז זאנט
 דעם יוגיאן. אונזער אין פארברעכער םך

 םםייט־ אזא איך האב זאגענדיג, אסת .
 האב איך געםאכט. נים קײנםאי! סעגם
 יעצםינע רכ דורך אז גצזאגם, גלױז

 םייע מעז אוםמטענדען, אוםנארםאמ
 געצװאונ״ זיעען םיטגילידער אונזערע םוז
־ארבײט ארבײפתן צו גצן  בגנבח״ מט̂י

 גע• םארברעכער א<ס זיד זײ באםראכםעז
 איחר װײסם דאס און ױניאן, זײער גען

ײמנז םארברעכער אז דאך,  ארום־ נים ̂ג
 םטײ־ ■אליס <עבעז צוםי< זיך צודרײצז

 זײנען פילאוקםאכער דיזע װען מאנס.
 אםיסעס, ױניאז די פון חנמוייטען 'טון

̂עז  ארויס אמגאנצען ביס^אכזוײ? זײ טא
 tvv* דיזצן אום און #יוניאן דער סון
 ^עגאיײ געסענט םען וואיצם ,tppwm צו

 אויוי װײניגסםענס, ^^ארבײם, וירען
 װאס די פאר #צײט אוםבומוטיםםצר אן

קריגע?. נים ארבײט פײן אנדצחצ קצנען
 דעם אוגטער אז אםת, איז עס
 זיך חאבען מםיפ״ארכײט פון סיםםצם

 אידעז פאו א געפתאן ^פער פי<ע אח
 ס\**על-ס(ג&ל גצםאכט חאבען וואס

 עס זימעז באסעסן די סיט גיזנזגס
m וומנר m אפ, א אין ■אר א באויז^ 

 לײכנו געפענם זײ האם ױניאן די «ח
 גאנ־ םים אבער, יצצט דיסציפייגיחנן.

n אזע<־ סך א און םארברעכער את«ער 
jd דיס• געח גאגג, א םיך פאאנ סא 

 ,םיי״ אאנפער! חונדצרם •אר א *ייליגיר
̂םארם א אנ^ואיעז זאיצ מן ךאן  פא<יס
 סא־ « אדער ,1*0 טויזענט פאר א פון

 יערען װאנממן צו ̂כדצעפא״ םתיסםימזנ
 וחנט ידאס איז מאי, פאדדעכםיגםען

 איז עם אז צוגצבען, סוזעז דאך אמןר
אוםםעגיליכפײם. אן

 קען םען אויב אז נים, איזזד חננקם
 m אזא גצײכער איז ענפארטען, גים r ל

1 אפצחצאפעז איננאנצעז זעץ
 עחצם אז ואגס, סוריגםפי גרודער

o tr פחר ווען אז אויםנעפונען, ער תאט 
 דעם פאתעמילאגעז חאמ זיגםאן זמיצכט

t»9ft די חאבעז םאמינצדאאפס, 14 טיז 
 איעד איחם פון זץ• ראכםי ו^סאיסדינצ

— ריכםמ גים איז זועימס
 םען געאאכם. גיס דצדפח האט קימאר

Wס onm בײם אז אנגצציעם, ביויז 
 גים זא< צם מם װי וױיצ?, ימסצזצז

i>n# װצרען תרכנעפיחרם גיט ס9 יאנן 
 די בײ »פי<ו ״איז ננמדינ מי

סעז םאגופצאםעורצרם <אדד»יםי׳םיים
m תאט ויאויתאר דאד 

חנר און
nn..

 אפעריײ 8 אדער 6 פאר וױ ניט נײט
 געהן ער זאר באיצעפטאען. צו טארס

 אפע־ אימןריגע די פאר ארבײט גגכ׳עגען
 סאב־םאנוםצממוױ די בײ ? רײטארס

 קײג־ ?עגען זײ ערגער. נאך איז חןר
 דער אדבײט וױפיל װיסעז ניט מאיל

̂עאבער סעזאן. דורכ׳ן ׳עײןען זײ װעט דז
 די םען זאר זאגען, איהר װעט נו,
 די צװישען אגטײילען ארבײט ביסעי

 אבער, אםוז דער איז ! אפערײטאדס 14
 דזשאבס די דארפעז װאס די אםיױ אז

 אװעק־ :יט אויך זיך װעיעז גױטיג, זעהר
 אז פאראויס, װײסעךאין זײ װען זעצען
 ער־ ניט זײ לןעעען סעזאן גאגצען דעם

 אוײ ארבײט. װאך םוילע קײן װארטען
 בדידער אונזערע נאר זײנען דעם, סער
 צו זיך סא^ידארי^ געװאילדיג אזוי גיט

 ברויט ביסען ארעמעז דעם טײילען װעיצען
 מיינגמ םראזע א איס צװײטען. א סיט
 ילעבען ̂יכעןpװיר אין שעהן, זעהר עס

דער־ װײט זעהר נאך פיר זײנען אבער
pc.

 *יםיטיײ pc םראגע די איהר, זעהט
 pn? זיך ילייגט קאגטראהטארס אוי שאן

 דערבײ װאס טראצדעם שבל, אויפ׳ן יע
 דאך מותי־יגקײטען. סך א דא אויך זײנען

 וױיגײ אדער מעהר דז^אבער דער העז
 ער םאעינען װיםיל אויסרעכענען גער

 גע־ א פאר באשעפטינען דארפען װעט
 די האבען יעצט ביז װײ< סעזאז, װיסעז

 ניט סטאס, אויםגעארבײט דדפאבערס
 דורך ארדערם. קײן אויף װארטענדיג
 װא<טען ?אנטראקטארם אװ ?יטיטײמאן

 גרע״ געװארען ^עפער די םםייוא מוין
 קע־ װעט דדפאבער א אויב װײיל, סערע,

 צאהל נאשרענקטע א נאר האבעז נען
 קרײ צו זוכען זײ זועילען האנטראקםארם,

̂כע מאפם, גרעסערע װאס גען  קענען װעי
ארבײט. מעהר דע<יװערען ביזי אין

 םון דיאגנאז א םאכען דאסםוירים די
 אז אזוי, זאגען און קראנקהײט אונזער

 געארבײט \ואלט ארבײט װאר די
 צדדים, ־גײדע, פאר צופרידענ^טעילענד

̂ט װאילט עם װען  געװארען אװעסג/ךמטע
 פרא״ די נאכסאילגען םון באזיס א אויוי

 אײנצעמצם יעדען םון דוסטיװיטעט
 באזיס דיזען נאך און אדבײטער ^אפ
 װי ווערען. אײגגע^טעילט פרײזעז זארצן
 װערען, דורכגעפיד״רט קאז דאם אזוי

 אײ היםעי. אין גאט איח גאוד וױיםט
 װאס םעגשען, אוגזערע בײ בערהויפט

 אין ״עולה־רגר׳ סעזאן דורכ׳ן זײנעז
̂יג א  וױ ניט איך װײם ̂טעפער, צצהגד

 װעט ארבײטער אײנצעלנער דער אזוי
 אר״ א( ־ פרײז. זײן םעםטשטעילען קענען

 װערט שאפ געװיטען א אין קעז בײטער
 צװיײ א אין און ײאך, « דאילאר 75 זײז
 דעם ?ריגען הוים ער קען שאי טען

 איך װײס הלאוסםאכער .אלס םקײ<.
 אין אמאל קען ארגזיטער 1א אז אױך,
 גארםענטס, 40 פראדוצירעז װאך אײן
 מעחר ניט ער מאכט װאך צוױיטע די און
 אין םען.זאל סײדען גארםענטס, 35 וױ

 אוי סטאגדארד א אײנםיהרעז םאל אזא
 אזא און אזא פאר אז פראדאקשאן,

 און פיל אזוי פאכען םען דארןי •רײז
 געװיםען א פון גארםעגטם םיל אזוי

 אונ־ אז אבעד, דאד איהר װײםט םארט.
 אוי סטאנדארד א געגען איז ױניאן זער

* פראדאפמאן.
 איעםאר״ איר ביז ■ונקם אײז אין
 די אז ברודער.קורינסקי, םים מטאנען

 זײנען דרײװם ארגאגיזײשאן אפטע צו
 א אין גאר םרוכםבאר, ניט נאר ניט

 סױ אלע pם אורזאכען די זין געװיסען
 גע־ זעלבעז רעם האכ איך מאטאכעס.

 די זוען ,1912 אין ארויסגעזאגט דאנס
 דעם אונטערגומען האט באארד דזעאינט

 סאב־םא״ דאםאלסדיגע די געגען דרײװ
דפעקנדפורער^

 םיט׳ן אװעק םאכט פורינסקי ברודער
 םאזער ברידער די םון םײנוגגען די האנט

 איז עס םערקװיףדיג, אנדערע. די און
 אוײ וועלט, דער אויף ױגיאז p'P ניטא
 װאיר- אינדאסטריעל די םילײכם םער

 ױגיאנס קאםוניסטימע די אדער סערס,
 פײמען זיך זאי םען װאו רוסלאנד, אין
 אדײ םון אימו א איבער בעלײבתים םים
 איבעראל ס<ןי< םיניםום דעם בער

 אר־ ׳פטארסערע די איבער םעז לאזט
 פעהיגקײט. אײגענער זײער צו בײטער

 םאר- צו איז ױגיאז א םון צײעמ דער
 ארבײטער. מוואכערען דעם טיידיגען

 זיך םײטען צו סחויב גים איז קײנער
 ער אפערײטאר דאלארדיגען 75 פאו־׳ן

 זאל צר כדי דאלאר, 90 קריגצן זאל
 םאנוםעקטשױ א װערען קענעין מנעלזנר

 ^ענדיארד. א וױיניגסטענס אדער רצר,
 אײ לאזט םען אז ריכטמ, נים איז עס

 די ״טו ארבײטער שנעיעז דעם בער
 אוים• כסדד װעם װניאז די וחנז דאגס״.
 די וחניען שװאמרע, די אויוי ■אסעז

 וױ נעניסען. דערפה מייא מםאמזערע
 י1אוי זיד םעז דראפעם יעצט איז עס
 און געמםויגעגע ניט איבער זוענם די

חנר און ,1פראכיצסצ גאפאיגעגע גים

 יצדענפא^ס ווערם ארבײטער מװאכערצר
טרײד! pפ ארױסגעװארפצז

 מא• מיט טאנען4אײגפאד בץ אץי
 l״p ניט איו דיס^ארדזמ *? זעד׳ן

 עס ערגידעריגט ער^טעגס, יראבלצם,
 נאס א ווצן זעלבסט. ארנייטער דעם

 א פאר פײט אזא מאכט םען אז זעחט
 ארבײטער דעם ער באטראכט דז׳צאב,

 איז W ער אז pא ̂זםאטע א פאר
 דערםאר ארבײטצן, גיט ^א• אגדער
 םיי. א?ױ ארבײטער דעם ער דריקט

 גאר האט כאס « װען צייטען, אםאליגע
 אר״ אן צו ארױסגעזאגט װארט סרום א

 די געװארפען איחם מען האט בײטער,
 געבען ;עהײסען pא פגים אין באגדלאך

 גא־ גיט זיך לאמיר צװײטענס, ;פעי
 אר־י קײגע יעצט ביז דאס זײגען רען,

 געװארעה קגעישסיט1אוד גיט בײטער
 באס א סען אגרימעגט ױניאן גאכ׳ן יױט

 אומפע־ פאר ארבײטער אן אוועפעיקען
 אויפםיח• שיעכטע פאר אךער היגסײט

 באס א װען דט, איהר דענקט רוגג.
 קען ארבײטער, אן םון װערען פטור װיל
̂ען איםער ער  אור־ געניגעגדע א געסי

 מיאד״ קײז גיט איז םע:יע קײן ‘זאכע^
 צװײטען א סיט אםאל זיך צוקריגט םען

 זידעיט מען אדער ישאפ, אין ארבײטער
 פאר־ שױן איהר זײט םארמאז, דעם אן

 זיך האט איהר װײל דזשאב, םיט׳ן טיג
 איהר מדצי װען אויפגעפיהרט. גוט גיט

 oyf וױ אגדערש שײפ אײן אמאר ׳מאכט
 גרינדע גענוג באס דער האט צוױיטען,

 אומםעהיגקײט. םאר אװעסצױפיקען אײך
 ■רא״ גאגצען דעם *ױן איהר האם דא

 ערפארונג, pפ אזיך װײסעז םיר !בלעם
 אײנעם אװעידשיקעז וױל באס א װען

 גע־ ניט, לאזט יוגיאן די און צװײ אדער
 א אװעק עיקט ער סקים. א ער םיגט

 אויס־ דעם אונטער אםאי, מיט צװאנציג
 זײז פארסלעגערעז געהט ער אז רײד,
 מען טוםעל, א שוין דאך װערט שא&,

 pא ארונטער. ביז קעםפט םען סםרײקט,
 אויב טטרײקען, זואכען פאר א גאך

 דורך סען סעטעיט כשורה, געהט אלעס
 ארונםעײ אנשטאט אז קאםפראםיס, א

 אהבײ• די םון םראצענט םוםציג ׳&זיתעז
 20 ארונטער בלויז םען שײזט טער,

 בא״ סעטלםענטס אזעלכע אוז פראצענט,
 א איס קרײזען ױניאן איז טען ^ראכם
 אן אםאל טרעםט מען װען זיג; גרויםעז

 עגטװעדער איז עקשן, אן באס א אויף
 א איס ארבייט און גארגוט סמטעלט ער

 איג־ װערט ער אדער שאם, נאדיוניאן
 םאר־ ביגױלבינו, דזשאבער. א גאנצעז
 זא־ דזשאבס. די ארבײטער אלע לירען

 נענוג עהרליך זײן קלאוחם&כער די לען
 הוג־ פינף ניט האבעז צו זײז, םודה און

 םאר־ קלאוקמאכער םעהר םראצענט דערט
 רעאר־ די דורך דזשאבס זײערע לארעז

 װי דזשאבערס, נײע און גאניזאציעס
 איז . V דיסטשארדזשעס אײנצעלנע ך1דו
 ע^לויבעז, װניאן א סעז צי פראגע, די
 דורכגעהן דארפען זאל ארבײטער דער אז

 V דזשאב א זוכענדיג *חבופדהקבר״י דעם
 איז אבער !ריכםיג גאנץ ברודער, יעס,
 באשעפםיגונג געםינען צו לײכםער ניט
 גאנ״ א םאר װי אײנצעמע פאר א פאר
 םענ- הונדערט אדער 50 םוז שאפ צעז
 רעארגאניזײשאנס די pם דא, אט ? שעז

 רי םס ניט ארויס, צרות אלע קוםען
 צו טא דיסטשארדזשעס. אײנצעלנע

Y pדערם טומעל אזא מאכען •וואס
 ארבײטס״ פון םראגע די יעצט קומט

 םער• אז ריכטיג, איז מם לאזיגקײט!
 אװעקגע״ ארבייטער זוערען סטענםײלס

 איז עס װעז צײט« סלעק אין שיקם
 דעם צו נאר ארבײט. הריגען צו שװער

 װען םיטעל. א געםיגען אויך םען סעו
 ױניאן א נעװען װאלט ױניאז אונזער

 די, םח אינטערעסען די פאר זארגט װאס
 םעגליך טאכעז און דױס צאהלען װאס
 טראכ״ ניט מסזיסטירעז, צו ױניאן דער
 װעימ, גאנצע די םארזארגען צו װי טעז

 אונזער אין ארבײטסלאזיגקײם די װאלט
 די אויף שװער אזוי געפאלען ניט טרײד

 אץ ארבײטער יעדער ׳אטת מימגליחןד.
 לעבען צו רעכט םאראלע א האט טרײד

 פרינ־ דיזען באשעםטיגוננ. קריגען את
 ױניאנס קאנסערװאטיװסטע די היטען צי■
 זאגענאנםע אונזערע װי םעהד םיל אפ

 טרײד אזא אין ױגיאגס. ראדיקאלע
 זיײ יאהר אין מאנאטעז 9 װאו 4אבער,

 צוםיל םראצענט 30 װײנינםטענס גען
 אינחסםריע, דער אין דא איבײטער

 ניט וױלען בעסטען בײם איהר וועט
 ארבױםםיאזע- די אויסםײדען קענעז
קײט!
 אז איננאנצעז, ריכטיג גים איז עס

 רעזערור א נעשאםען האבעז באסעם די
 סיס״ די אינדוסטז־יע. דער אין ארםײ

 םינד פיל האט ױניאז אונזער pם טעם
 א דא איז אונז בײ דצרצו. נעהאילםען

טי״ פארשיאסענע ^ײנע שלאנ״װארט:
 אויפגענױ זיך מעלדעז ױאס אלע רען,
 קריגען םיםנלידער, אלס ווערען צו םען

 פאר טראכטענדיג ניט אײנאא^ גלײר
 איע־ סעז אינדוסטריע די צי םימט אײז
 אונזערע װעלעז גו, באשעפטיגען. םען

 א£ד גים וועם מעז אױב זאנען, חכםים
 װעם װגיא!, חןר אין ארימנעםעז םצז
 אויסםע״ סאנאטען ביזי •אר די אין דאך
* יוניא! &ץ ײ  באסעס די דאר וועיצן י

 איז לײם! ױגיאן קײז ניט ארויםנעםען
דינצז עס :תירזץ א דא אויד דעם אויוי

 װאס אסיײקא, איז ױדאנס פי^ו דא
 טרײדס, סיואן בײ נאשאםטיגט זײנצן

 ניזי שםארק זײ גײ װצרט עס וחנן און
 םיטניני- גצנוג גיט חאט ױדאן די איז
 גי״ דזשאבס, די אויוי סופיײען צו דצר
 װאירקיע טעםיאחגרי ארויס זײ בען

 אגדערע םח לײם ,מניאז צו קארדס
 יאגג אזױ ארבײטען דיזע און טרײרס,

 אין פאראיבעה איז םעזאן ביזי חנר כיז
 װאירקיגג זײצחנ יוערען צײט סלעס

 די פארלאזעז זײ אח געקענסצלט קארדס
 סיסטעם אזא זוערט נאו ניט רזשאבסו

 פאנסערװא״ גאנץ די אין ■ראקטיצירט
 םון םאנכע אין אויו גאר ױניאנס, טױוע

 בײ ױניאנס. >דדישע ראדיקאלןנ אוגזערע
 געװען איז אבער קיאותםאמר אונז

 ^דײנגע- איז םען הפקר־פעטרושקע.
 טירען. די דורך ױניאז דער אין קראכעז

 <ןױמען דורך׳ן אםילו םעגסטער, די דורך
 אזא יעצט םיר .האבען דערםאר אויך.

ארבײםסלאזע. םון ארמײ גרױסע
 n האבעז צוריק יאהר עטיאכע מיט

 םעם- םאראנטװארטליכע דאטאלסדיגע
 אסא״ םאנוםעקטשורערס דער םון בערס

 צו װי פיאז א םארגעשלאגען סיאײשאן
 לע־ דער אז פראביעמען, געוױסע לײזען

 ניט זאל- פאנופעקטשורער דזשיםיםײט
 דעד ביזנעס. םון ארויסגעחן דארפען

 די אז דעם איז באשטאגעז איז םלאן
 אח װערען אײגגעםיילט זאיען ארבײטער

 ארכיי־ באשטענדיגע אין חלאסען, צװײ
 הײסט ^ורצעז אין צופעליגצ. און טער
 אויוי באשעםםיגם זײנען זואס די עס,

 ײעחןן װאס די און דזשאבם שםענדיגע
 ביזי די אױסצוםילען בלויז ארויםגענומען

 אד־ באשטענדיגע ־'ײגען זואס דיזזג צײט.
 די י1אוי רעכם א האבער זאלעז בײטער

 סע״אן זאיעז:אב׳ז צופעיעע די דזשאכס,
 פאר־ עס װעחנז. אװעקגעשיקם הענען

 צוריק, יאהר 10 םים אז זיך, שטעהט
 געווא• םארגעשלאגצן ייז פלאן דער װעז
 צװײתגעװיזען, ױניאן די עס האט רען,

 צױ. ניט ױניאן א ־קען ערשטעגס, וױיל,
 צוױי אין םימגיידצר אידרע טײלען

 הא- םוזען םיטגלידער אלע קאטענאריען,
 בײ צװײטענש, רעכטע; גלײכע בעז
 די האבצז צײט דאםאלסדיגער רער

 געהאט ארבײטער די םיז םעהרצאהל
 «לאן אזא און דזשאבס, באשטענדיגע

 ווע־ דיםקוטירט אםילו געקענט <יט האט
 טײל גרעסםע די װעז אבער, יעצם רען.
 וױ סײ זײנען םיטגלידער אונזערע םון
 באשעםםמטצ צוםע<יג זױ םעהר ניט סײ

 סיזאן, גיזי איז װאכען םאר א פאר
 זאל םען ױשר } געװען םילײכט װאלט
 ברײטיאך פיאן דיזעז )וועגען אפילו

 אב- םמ אויגען םים ניט דיסקוטירען,
 נאר אנשויאוננעז, םרינציפעז םטראקטע

 עס ײי שטאנדפונקט, םראקטישעז א םון
 צו קיאוסםאםןר םאר ײערען טעגליר זאל

 באנד־ מיט שעפער אנשםענדיגע געםיגען
נײען! צו קלאוקס לאך

אעע״ דאחי דאס אז ניט זאג איו
 עקזיס* יעצט וױ אזוי נאר ווערען. נומעז
 זזנחז םען דארף יעדעגםאלם, עס םירט

 בארגײך. בעסםעז דעם םאכען דערםון
 םאמעשלא^ בײשפ״ל, צום װאלט, איך
 באס א ווען :פלאן םאלנענדען דעם געז

 צוםע־ א א<ט ארבײטער אן אן נעמט
 ארבײםער דער זאל סעזאן, םאר׳ן ליגעז

 10 צװישען קריגעז צו pn בארעכםיגט
 דודכ־ דער װי םעהר פראצענט 15 ארן

 באשםענדינצ די װאם פרײז, שניטליכעד
 באםרעםצנחנן דעם איז טריגען ארבײטער

די פלאן: א נאד אדער שאפ.
 יר דער אין םעםבערם ארײגגענוםענע

 בא• צײם געװיסע א םאר זאיען ניאן
 פארלויפינצ, די אילם ווערען טראכטעט

 וועם ארםײ ארבײםסיאזע די װאנעז ביז
ווערען. םארקלעגערט
 די געבען געגען איז קורינספי בױודער

 אויף בי\ איך הנחות. געװיסע באסעס
 אין געגען! שםארק אה הנחות, גענעז

 שטונחנן, לענגערע ארבײטעז געגעז »בץ
 פאר אווצרטײם ארבײטען געגען בץ אץ־ 1

 אויםגעבצז געגען בין איד פעי, סיננעי
 רא• אבער בין איך האלידעיס. ליגעל די

 וחנגצן ?יך האנדעלט עס װען אז םיר,
 •pp צו םעגליכקײט א באסעם די געבען

 חנר איז שעיעד, גרויסע םים זיםטירען
אן אונזערע זאיעז צײט זעלבער  <ײם ױ̂נ

 באנדיאן• םימ שעפער געםינען קענען
 ארימצר זיך לױנט נײהעז, צו קלאוקם

 דיםהום^ א אץ באסעם די מיט געהן
 אזי מרײי. אי: •ראביעםען אלע איבער

 נאמ א וײ[ אבצר דארוי דיסקוסיע
 װאס זינען אץ האבענדינ ניט ברייטע,

 זאגצן. אונז אויוי וועלצז דעטאגאנען די
 וחד םענשצן אונזעות װען זיכער, זײט
 באזאתט זײן איז שעפער אין זיצעז לע\

 דעםאי רי וועלען ארבײם, באנד^אך םיט
חאמנן. ניט קײן.ש<יטח זײ אויף גאנען
חאב גאר סיר זאלעז טענה: די

 מיר׳םאחײ( װעלען מניאן, שטארקע א
 גצמו וחנגען םוח א זיך דרײען צו רעז
 5אױס שמארס גיט איז הנוזות, באסעס די

 נ?*, ראך םיר האבען אט געהאיטען.
 זײנען דאך ױניאן, שטארקע א האט

 צו׳* א צו געקוכתז ביסאאכוױיז
 אר^ גאחן מוזען מענשעז אונזערע װאו
מין װאו בעד־רוםס, איז טעז ײ־ד  ו
מר גיט נאך  וחמ pps ?ײצר סים זי

 א צס דזשאג. א שוין געפינען
T? װיג*« צו נעטג

׳־*■*

?*•4'

 ,איחר־ :«יעםע גענירם מ»הם
א״נ־ — סרייד״. חתונת ניאםע׳ם

טעאםער־געהער * פון דריפע

 ח«ט צוריק יאוזר צװאנציג א מים
 ארוטנע־ נאםען ם״דער איסט אויף «יר

אומנ?יס?יכער, «ן איד, אלטער אן ררעהט
 פארלאטעטע און צוריםענע אין אנגעטאז •

Pyv. ציל ארים, אונטער׳ז זאק » טיס און 
?ייגער. חארץ אלטער צוידער נעדריהט

 אויםנעהאלטען מעהרםטענס זיר האם ער
 גאסען די אין םטרים, םארםײט אױןי

 ער םטריט. קאנער און גרענד צװי׳פען
 ,סטופם/ ארום ארוםדרעהען זיך פלענט
 װינפלען םינסטערע־ אין קעיוערען, ארום

 םארזואין• א נעװען איז ער האלם. סוז
 צופאטעלם ח*ר, גראהע לאננע :רפעגע

 םיט םול אוז םארסאלטענעװאטעט, און
זיי־ בארד די אזוי ;בלאטע מיט ,not׳

אל־ בלאטינע ;זײנע נרעםען יד נע,
 געסראבען איהם הא^ען זועלנע האר, טע
 אויפ׳ן באהען, די אויןי אוינען, די אין

 אלטע די ארום און זיינעם, פנים נאנצען
 האט ער ןןײחן. אהן םויל « אויח ליפען

 נאר םלענט נערעדט. ניט סײנעם צו
 צורי־ די אין נעבוינענער א ארוםתױכעז

 ׳עטיהלאך טיט םארנארטעלט זעס, סענע
י מיט פרעפלען און ׳שטריס  לייעז. י

 זיך םלענם ער ¥ נענעסען זואו ער ר*ט
 די םון םיםט־בארעלם. די ארום ׳צוארען
 האם טױל םון ;נערונען איהם איז אויגען
 אומנליסליכע אלטע אן ;גערונען איהם

באשעפעני׳פ.
¥ נעײען ער איז ווער
 איהם איז אוםגליה אן םאר װאס

1 לעבעז אין מיטנענאמען
V וינען םון גערי^רט נעזוען ער איז
 זאפ, אינ׳ם געהאט ער האט ײ^ס אי)
 ארומנעטראנעז כםרר האט ער װעיטגן

 טייער־ דאס אלס אפנעהיט עס ןיך, מ׳ט
 זײז צו נעטוליעט עם איז איהם פאר םטע
האלץ?י אלם

נעװאוסט. ניט ראם קיינער
 באדויערעז באקוסען, איהם ם׳םיענט

אםרוקען. איהם םון זיך און
פי־ םון דירעסטאר דער געניל, מאסם

 סימפאטיע געהאט האט טץאםער, פעיוס
 בא׳עעפעני׳ט, אוםנליפליכער דער םאר

 אלטינ־ אומנייקייכען דעם פארצײכענט
 ארײננע* איצט און זכתן, זײן אין קען

 האט ער דראמע., א אין־איהם ׳עאפען
 ״טעםא״ א ,טיפ׳/ א םאר נענומען איהם

 װאם טעאםער־מטיה א אויםנע׳עטעלט און
םארנאנ־ אומנליקריכען׳ם דעם דערצעהלט

 זײז צו געסומען איז ער אזוי װי נענהײט, .
 פא* ה^ט איהם מים װ$ס נעםארענסייט,

סירט.
 ,איהר ,פיעםע איצטינע די איז דאס
 םון נע־פריבען קיײד״, חתונה סאםעם
 װעלכע שטײנבערד, ש. און נעביל מאקם
טעאטער. נעבילים אין נעשפילט וועוט

םון ״הים״ נייער דער אויך איז דאס
נאיוד׳צטײן, :עגיד< ׳פױ׳טפילערי] דער

••*
 פאלגענדע די דעױצזהלט די׳פיעםע

:גע׳פיכטע
 פון טאכטער א װאלער׳פטײן, ראוז

 םי־ א קלעזמער, א דואלערשםײן, ׳עמעון
 אין ארגאךשפילערין אן איז דעל־׳שפילער,

 אין ויך םארליבט עס און טעמפעל, «
 באריהםטעז רײכען א pc זוהן א איהר

 איז ר*וז חתן־כלח. ײערען זײ יזאיער.
 עםונ טאטען׳ס דעם םײדעל. ארים אן

 באלעבא־ א אבער שטוב, ארים אן איז
 אין נים אפנעלאזענע, סײז ניט טי׳פע,
 םוטעי סײן םאראריםגמג ליין נאנצען

 וועלכע יתוםח, א איז ראוז ניטא. איז
 םאטער. םיט׳ן אויםנעהאדעוועט זיר האט
 יויז. ער מער אויס ניס זאנט חתז דער
 האם ער או כלח, דער םארזיכערם ער

 אזױ, האנדעלם ער עלטערען. ליין ניט
 איז, ער ווער געזאגם טאלט ער װען ײײל

 זײן זעתן נעוואלט נלח די דאך װאלט
 נעװאוםט, ער האם דאם״ און םאמיייע,

 איחם ים׳זועט או דעם, צו םיחרמז וועט
 זײן חאנע). חתונח איחר מיט לאזען ניט

 םארתארצוחד א איז און רײך איז פאטער
 חתונח איחם נאר זוכט ער און םעג׳פ, טער

ײד * םיט מאכעז צו  ומטעם םײרעל, י
 ער״ װיל איז. פאטער, דער ער, אפעהון

 חחונח לאיער,' רײכען םונ׳ם זוחן דער
 זײנע נעחײםערחײד, ראוז׳ן מיט האבען

חא־װיםען.״ ניט «יד זאלעז עלטערען
 איחר אוז ראוז׳ן צווימןן ליבע די

 ער jrjnjrt׳ א און חייםע א איז חײז
ערקלערוננעז זײנע םיט עחרלױ םײנט

 צוריק זאלען םיר ומלםען זאל “עואם
m נרױםע קרינעז w איחר טרײד• אין 

 די טהאספן. םים באװײמן םוזצז ײעט
 וחנם יתיאז רער פון סטתפטור נאנצע

 יוערען, איבערגעאנתחפם םוזעז פילײכט
 ליײ םים טרייד־ױניאן » יחנחנן צו כדי
 וזי וזויז, ט׳צונעים סײז נים יײד,ג טעי
jmtt גיי נצותן איז אוגז כײ

 זוען ארנאז־׳פפילערין. אריםער דער צו
 קיין ניט האט ער אז הויז אין זא:ט ער

 נאך דערצו איהם. םעז נלוינט עלטערען,
 איהם םיט קוםם יואס פרייגד, א ער האט
 דער און נעליבטער, זײן פון הויז דער אין

 דאק־ באריהםטער א איז זיינער םרײנד
• ׳ ̂א

 א ־— חתונה דעד צו זיר גרײט כען
 איז pk נאר, געסט ביסעל « םון חתונה

חויז. כהה׳ס דער
גליקליך. איז פאטער כלה׳ס דער

 ̂ועלכע זײגע, טאכטער די װאס דעם, חוץ
 מאמען, « אהן געהאדעזועט זיך האט
 דער ער, איז האבען, חזזונה ענדליך געהט

 עס װאס דעם, מיט גליקליך אויך פאטער,
 םאר־ זײן פון װאונש א מלוים װערט

 םוטער. כלה׳ס דער pפ םרוי, שטארבענער
 א אויסגעדףיקט שטארבען םאר׳ן יהאט זי

 יתוםה, די קינד, איד«ר ײען אז װאוגש,
 הא- חתוגח געהן pא אויסװאקסען װעט
 אנגעטאן נעהן חופח דער צו *י זאר בעז,

 םא־ םארשטארבענער חגר אין אין.איהר,
 איצט זוערט דאס pא חתונה־קלי^ מע׳ס

 דער אז זיר םוט ראוז .6פאחוירסליכ
 זיך צרײט סען חתונה־קלייד. םאמע׳ס•

 נעװיין, אין pא םרײד אץ חופה דער צו
 זועט באלד אז אײז ניט םאיט קײנעם און
 גרוי־ א ארײ^נאר שםוב כלה׳ם דער אין

אוםניליק... סער
םא־ ^דעד אכער. קוטט אומגליק אן

 און לאיער גרויסער א — חתן pם טער
 םיט דצרצו םענש, פארחארטעוחנטער א
 זאי׳ זוהן זײז אז אנטשלאסענהײט, אן

 ױרש׳טע, רײכער דער מיט האבען חתוגה
 אכטונג, ניט םארםעגעךער װעפעם אויוי

 נאך דעטעקטיװ א נאכגעןאיקט האט —
 אויס, געםינט דעטעקטױו דער זוהן. זיח
 געהט באלעבאס םון.זײן זוהן דער אז

 אז סצענירט םאטער דער האבען. חתונה
 אוזעל־ איהם שטײגער אזא אויף ארעסט,
 ארעםט דער כלה. דער םון צוגעמעז

 \ועז חופה, דער נאך גקײר אויס םאלט
 איז פאטער •איהרpא גליסליד, איז ראוז

גליחלױ♦ איז חתן, דער, ער, און גליסליך,
 ראוז זיו דעתויסען ארעסט דורכ׳ז

 זײ האט חתן אז״דער םאטעד, איהר און
 און עלטערעז, האט עד ליגען: געזאגט
 אגדער אן זועגען נאך זיך רעדט דערצו

 דורך אבער, שפעטער איהם. םאר פרוי
 דער־ חתן, pd םרײנד דער דאחטאר, דעם

 חתן, דער ער, אטת. דצם »ך זיי װיסען
 ;ראוז׳ן םיט צחרליך געטײנט טאקע האט
 םון שטער. א איז נאר פאמיליע זײז

 בײזער דער און קראנס, ער װערט צרות
 ניט איהם צו ראוז׳ז לאזט זײנער םאטער

 ױנגע .זוהךס זיח אםילו איז זי צו.
 חתונה 8 געװעז שוין דאך ס׳איז ;םרוי

 םאטער, בײזער רער *ר, חוםח; א pא
 און דאוז םאי װיסצן. ניט דעם םון װיל
 הומען םאטער אוםגליקליכער איהר סאי
 ;הויז7 לאיער׳ס רײכען םונ׳ם טיר דער צו

אוועק. אבער זײ טרײבט מען
 די אנולירל) \ױל לאיער רײכער דער

 פלעגער. זוכם ער זוהן. זײן פון מתונה
 ער •לאן. טי^וצלשעז א אויף םאלט ער

 חגם 'םיט איבער כלומרשט זיד בעט
 איהר^פאטער םיט און םרוי ױגגע זוהן׳ס
 םון איז זיעער זוהן דער אז איהר זאגט

 אוועס־ געווארעז פארארדענט דאקטוירים
 איז אז.ער און ױרא•, אץ צוםאהרעז

 שנע״ װאס הוםעז העלםעז צו איהר גרײט
 םיט׳ן פענען זי*זאל שיף, דער צו לער
 צו לויפט זי םיםםאחחגן. איהרען טאן
 זי כיז צי>ט. איז אז קוםט pא שיף דער

 אױף נאר איז tip איחר tv אויס, געפיגט
 י1שי די tv עויז חויבט ניטא, שיף דער
 רײכעז פונ׳ם •לאן דער ריהרען• צו זין־

 צו איחר םרײבצן צו געווען איז לאיער
 אװעס־ איחר •pr רצר פון און משוגעת,

 סנטל אזוי p* סאנייטארױם, א אץ נעמעז
 פאטער איחר חתונח, די קאורט אין זײן

 ער און דעם, םון אבער זיך דערװיםט
 אוכד זײן ראםעוחגן ש<וי צו לויםט

 א װי <ױםט ער טאכטער. נליקליכע
 אבער איז צס גאסען. די איבער װילדער

 אפגעגאנ־ שוין איז י1שי די שפעטז צו
 בחנג, בײם בלייבט םאטער דער גען.
 אפ, פאחרט שיוי די זױ צו קופט און

 אלץ װײםעד, «לץ םאזזרט ;אפ םאהרט
 בײם שםונדען אפ שטעחט ער װײטער.

זינען. פון ארא• געהט ער ראס.
 טאכ־ די יאחחגן. אוחמ געוזמן *עם

 פאר סאניטאריוט » אין איז טער
 זיך דרעהט פאטער ךער און םשוגעים,

 ער גאםען. n אויא משוגע׳נצר א ארום
 זײן חאר, וימע נחוח• 1אי אלם וחורט
 םארלאזעז, זחנרט גווי גאנצער זײן פגים,

 אין אנגעטאז נעחט ער םארבלאטיגט.
 לעמנר. אלצ אין ארום זיר דרעחט זעק.
 יחןפצלט ער צו׳איעעם. ניט רעדט ער

 בײ כסדר <ינט צר ליפעז. די םיט טאר
 שײ א■ םאחחנז by וואגען םון דאקס, וײ

 זאק״׳זואס א זיף נדט גאר חאט ער םען.
 איז זאפ 1יי חארצא?. pu צו טוליעט ער
 די <ואס טרוי, m טון חופח־פלײד זײ

אננע* האט וײנע סאכסער אוםגליחליכע
tip נ<ימייד»וסגליפליכער איחי צו 

חתונח

 געשיכטע די tאי #עס, הײסט דאס,
 װעלכער טאן, פארלאזענעם אלטען םונ׳ם

T פלעגט t צוריק יאנור צװאנציג א םיס 
סטריט... םארסײט אויף ארומדרעהען

M ״ *
פיע־ א געמאכט דעם םון געביל׳האט

 אלערלײ מיט :שטייגער זײן אויף סע
 מיט טרעםענישען, אלערלײ כדט צוםעלע,

 די צונעמען ױי און סענזאציעס, סך א
 ענ־ עס גאר. בח פובליקום םון הארץ
 םאלט טראגעדיע די גוט. אםילו Tt דיגט

 אהע אויםגעקלערט. װערט אלץ צחאמען.
 םון װערט טאכטער די זיך. באגעגענען

 װערט פאטער דער באפרײט. סאגיטארױם
 װעלכע ױרש׳טע, רײכע די אויםקורירם.

 חתונה איהם מיט צײט דער אונטער האט
 קריגט ראח אויף. איהם גיט געהאט,

 גליק־ tyj''t אלע צוריק. געליבטען איהר
 םון אװעק געהט עולם דער אבער <יך.

 פולע און הארץ פולע א םיט טעאטער
 דא אויך זייגען פיעסע דער אין אויגעז.

לעכםער־סצענעס, געגוג  עולם דער און ̂ג
̂ן לאכט  זױ אזױ ;קולות םערתװירדיגע א

ארויםן געלעכטערס די תנערעז
 גארניט האט װאס דא,. איז געװײן אבער

 אינ־ םענער, און פרויען פארגיײך. סײן
 װי 'tti וכערtטעאטער־בא טעליגעגטע
 װיײ אלע — פאלקס־מעגשען אײנםאכע

 הערצער םארכאפטע םיט יצטt םען נען.
וױינט... מען און

 סצעגע די ריכטיג שעזtסטײד צו אום
 פרײ די םרוי, אוםגליקליכע די אזוי װי

 צום דך יאגט ראו^ כלה, גליקליכע הער
 חתן, איהר מאז, איהר דערכאפען צו שיף
 םאטער אומגליקליכער דער אחי \ױ און

 טאכ־ ײןtראטע^ועד שיף דצר צו לױפט
 דער אין ארײנגעבראכט געביל ר.אט טער,

 אח דאס פיקטשור׳/ ״םואװינג א פיצסע
 םון די־אהטיארען נײעס. א גאר עפעם

 אלס גאלדשםײן תשעני — ביהנע דער
 מאקס און בלה, גייסייראומגליקליכע די

 ־—םאטער ליכערpאומגלי דער אלם געביל
 פיק־ ״מואטיגג דער אין אױך שפילען
 און שגעלע א tאי סצענירונג די טשור״•

 איבעררײס; שום קײן ניטא גוטע; א
 גאלדשטײן׳ס דזשעני עהטt עולם דער

 און שיף, ״אמת׳ער״ אן אויױ ארויםלױםען
 יאר״ נױ די איבער לויםען געביל׳ם מא?ס

v p אי און גאסעהt םאר־ סצענעס די םון 
% כאפט.

 שאםט׳אױך הארץ־םארכאגונג אבער ״
 תשעגי ביהנע. דער אויח שפילען דאם

 מאנאטען די אין ראו^ אלס גאלדשטײן
 מיט און ראמאנטיש tאי חופה, דער פאר

 כלה־שטריכען, עטליכע אין מן. סד א
 און רייד דורך סאי אויף, טאל•'t װעלכע

ט שװײגען, דורך םאי  מיײ דער זיך ^ז
 't חתונוז. א ערב םון טרוים דעלשער

 צארנד איהר אין ריהרענד און צארט tאי
 Tt םילען אלײן דעם שיז שױן און קײט,

 צושויער. םונ׳ם אויגען די אין מרערעז אז
ט't זוען סצענמ די  םאר־ דער אן Tt טו

 א חופה־קלײד, מאמע׳ס שטארבענער
 און זועהטאג סצענע-םון א סצענע, שטוםע

 נשטה״פרײד, נחת׳דיגער א שאפט,pנyב
^v t אי דעם צו און ;זעלכפענעt t' 

 ?ינסטלערין די גאלדשטײן, משעני דאך
 אפיל. טיף״הארציגען פון רחםנװ^ פון
 פיע־ דער אין איהרע באװעגונג יעדע אח
t סע i הא^סטרונעס די אויף אנשפיל 
# פובלי?ום. םיז

 גרויסע א געשאםען בכלל Tt חאט ױ
 גע־ דער לויט פיעסע. דער אין ראלע

 די Tt זזאט טעפטער-שטי?, םון שיכםע
 הויפט־ ?אגצענטרירען געדארפט דראםע
 םאטעד, אומגלי?ליכען דעם אחם ^כליף

 וחגן pn געדארםט האט dpvd'Pp דער אין
 און ,tv:'t פון געריהרט װערט פאטעד דער

 אין און טראנטעס אין אתם זיך שלעפט
pjrt, זזופה״ איבערגעבליבענער דער מיט 

 געביל dpvo און .pvt א ?<ײיי'#ין
 אג־ ti םיט םאטער םון ראלע זײ שפילט

ײױ איז צװײ?געהאלטענקײט, נענעםער  זי
 ארויזי ?וםט ער װען און טענער, לידישע

 אין און פארשטומט ביחנע דער אויוי
t טראנטעם, 'i דער?ענען צו נים גאר t i 

 םון שוישפילער עלבערt דער tאי דאס
t ער א?טעז. פריחערינע די 'i ינםטלע־?

 גאג־ אין איבערגעשאפען, גאנצען אין ריש י
m\ .געביל, ער, האט איבערגעםוחנםט 

vt>i, גצדארפט pn שארםסטער דמר 
 אויג צושויער׳ם פונ׳ם צצנםרא<־יונ?ט

t עס אינטערעם. צושויער׳ם חנם אין 'i 
 האט שיייעז איחר מיט אװי. גים אבצר

i געשאםעז גאלדשטײן חשעגי זיד t i 
 אויג צושױער׳ם דעם רוםט זי אז ראל^

T צו הארץ צושויער׳ם חנם vpn\ און t. 
t ױ ' i אינטערעס םון צענטער אילם tti' 
 עם װאם זויםזא װיל םען איז. געביל וױ

 װיסען װיל מען און פאטער, מיט׳ן וחנרט
טאכטער. דער םיט ווערט עס וואס

 צװישעז שפיל צוױיאימנ i איו צס
 שםרײכט שפילען וײז םיט נצביל בײדאז.
 וועוד דדצעני׳ם צער, דושעני׳ם אונטער

 בעג^ איחר פארםרױמט?ײט, איחר טאנ,
 און נשמדדלײדען; אימרע אלע שאםט,

 דעם אחם דדאםע די אונטעד שטרײכם ױ
צװיײ i איז צס פאמער. ייכעןpאוםנלי

 כײ״ שפיל. לטצנעyt i און ש*יל, איגע
p איכער יעבען דע i םאכען t i צו• דער 

 װעהטאגעז, ארע איבערלעכען זאל שויער
 אינ׳ם *טהרילס״ אלע ״סענזאציעס״, איע

 ״it גאר איר דארף געביל׳ן װעגען שפיל.
 טיפ א ;עשאפען ככלל האט ער אז נען
 איז ער טאטען. ראטאנטישען א פון

 די טאכטער, זײז װעגען כאזארגט כסדר
 נאד ער האט האדצען אין אכער ;יתוטח

 זײ שפילט געכיי ױם־טוב׳דיגקײטעז.
 ער א?ט. ערשטעז אין גלײך אויס שוין
 אזױ הארטו:; און גרים !,,t דורך עס טוט
חוכיאר. ייביידלײכטען i דויר ײי

*
שא״ פיעסע דער אין געיעבטערס די

 קאהען טשארלי :אדטיסטען צװ̂י םען
 הױפטזעכייד סינקאוי. םרענציס און

 ראלע די שפילט ער קאהען. טשארלי
 פאר ארבייט װעלכער דעטעקטיזו א םון

t צר לאיער. ריימן דעם 'i גאנצער א 
 כא• זײן װען העלד, א כװאט, א־ ?נאקער,
p ;ניטא איז לענאס i אונטער װערט ער-• 
 נעפינט ער װען תמ׳עװאטע, pn טעניג

 קא״ טשארלי און ;כאלעבאס לעבען זיד
 אױסגעצייכענט. דויר עס םיהרט הען

 i פון ראלע א שפילט סינקאוי םרענציס
 םולם משפחה דער אין קרובוז, א םײדעל,
 שטענ• דך הערט זועלכע לאיער, רײכען

 דער אין ־װאס טיר א הינטער םון צו חג
 מען נאר װען און פאר, ?ומט משפחה
 םאר־'t ארײן.'t םאלט טיר, די ;;פענט
 װי סצענע א םאראן געלעכטער. שא׳פט

 קאהען, טשארלי דעטעקטעו, דער אזוי
t t אײן, איהר רעדט iאיחר זאגען אל 

t קרוב, רײכען i לא^ איהר טח ער 
 •pyopi דעם איחם, מיט האבען חתוגח
 *םארםיחרט׳/ איהר האט ער װײל טיזו,
 כאדאראם טעאטער דער דעם םון געהט
געלעכטערס. םיט

t דוכט, מיר i גע־י םון שוישפילער די 
 טעא״ פון עהזtארD זוערען טעאטער ביל׳ס

 אלס קאהען .משארלי טער־קריטיקער.
 גע• t’i בוף־קאמיקער, אדער .קאפדסער,

 שוישפילער גרופע דער'בעסערער םון װיס
 גרויע בעסערער דער פון סארט. דעם םזן

t ארטיסטען 'i ער פאפער. דײזויד אויך 
t ער חן. mt אין האט 'i געזוא?• שעהן 
 ביהנע־האיטוננ. םײנע א האט ארן סען
̂שע דער אין  םונ׳ם ראלע די ער שפילם םי

 ריײ םוו׳ם tnit דעם צו דאקטאר־םרײנד
 ״גר א םון ראלע א t'i'D לאיער. כעז
 םיט דודך איתר םיהרט ער םלאך״. טען

 רײכען םונ׳ם tmt דער אלס עלעגאנץ.
 שוי- גײער א שפילט חתן, דעם לאיער,

 שעדד א האט ער יאנאװער. דוד שפילער,
 זיין אין װײכקײט און אױסזעהן נעם

 ליבהא- םאר זיך עריפאסט און שטימע,
 געטאן, גוט אבער װאלם ער ;בער־ראלען

 מא־ פארשטײפט ניט Tt מאלט ער ווען
 צום אויגען די ניט הויבט איז נאטאז,
 צו ליבעס־רײד םון מינוטעז אין באלקען

t געליבטע. דין i אגגענעמען p t^ :''i 
 רא• די שםילט n סיערסאן. מיס מאכט

 סאיטשע ױרש׳טע. רײכער דער םיז לע
 i םון ראיע די שיילט זועיכע שאר,
 קלעזמער אומגלי?ליכען דעם צו שכנה

 אינטערעםאנ־ אן האט טאכטער, t"t און
 םאר־ רײכער דער אלס לעבעדיג?ײט. טע

 האם- יעקב שפילט לאיער הארטעוועטער
 דינע^ שױשפילער אנדעדע די שטײן.
 איז האניגםאז קלארא װילענסקי, מערי
 געװען װאלט גוט גאר שטײנבעמ. שלםה

 ווערט פיעסע דער אין ״םר^ע״ די ײעז
 איבעריגע אהץ וױיכער, ביסעל א געמאכט

װערטער... הויכע גאר
**

*

 i פאר אדווערטיחט ווערט םיעסע די
 געלע־ א גיט דאס ״געביל־דראםע״. נײע

 װע״ זוערטער פאר א poit צו גענר«ײט
 מען אלגעסײן. אט טעאטער יל'ס5גע גען

tגעװעהנליר, אגט t i טעאטעד געביל׳ס 
 אםד ti טעאטער, ?לאס ^jttin א אח

 םאל?״ ״פראסטע דאס פאר דרונגס־ארט
tpj''t ,tti און פיעסען, די tti, שוי• דער 

t םארצײכענען, איר װיל נו, שפיל. i 
 ״געביל־פיעסעך״ םך i נאר בײ דואב איך

tnyw מענשען, אינטעלעענטע באהאנטע 
 tw טעאטער־?ריטי?ער, די ױי צזוישען

 פונ?ט געװײגט און נעלאכט האבען זיי
 הויםטזעכליך םאל?״. ״פראסטע דאס װי

 צוא- גאידשטײן תשעני געוױינט. טא?ע
 װיץ געה הערצער. אלעםענם װאריםט

t t ניט, i'מ  םון קינםטלערין א םארט א
t ר$*ז הארציג?ײט. 'i גאלד־ דזשעני 

 מים שפילען Tt typ וי ?ונסט. שםײן׳ס
 באהערשט ױ ■ובלי?ום. םיז הערצער רי

 אין ניט ערשײנט ױ װען אפילו דאס
 גאר, שטיפט ױ מאמענטען. טראגישע

P i םיט אויד עס i װאם הארציגקײט 
 אײנםאכע, הארציגקײט, און ריהרט.

 כא״ דאס ־־־ חארציג?ײט םאל?סטימליכע
 אין טעאטער. געביל׳ם ירםtטעריpרא

 * דא ײנען1 ■יעסען געביל׳ם אלע כמעט
 אין אויםגעקליבעז בילדלאף, שטריכלאה

 אין אויפגע?ליבעז חאט ער וױ אװי גאס,
 אוםגלי?ליכען טי■ דעם םטריט םארםײט
 וױ איז זעה״ אין אײגגמ\וי?צלט אלטינ?ען

t עס 'i סימ בילדעל, דאס שםריםגל, דאם 
t װאם חופודקלײד, דער 'i פון געבליבען 

i געביל׳ט יא, םאםען. םארשטארבענער 
ijnn טעאטער :n iD  i  t^i טעוד קלאס 

 הארץ־זװוד פון טעאטער i ם׳אמ טער.
 םאג״ אחין ?ומעז דערפאר און רים?ײט,

 און פאל?ס־םאסע, םיםסםער דער פון שען
o חאבען וײ n ליב. םעאטצי
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 מיטינגען לארןאלע גרדםע :
 צװיי די אץ שטימעו

ועפערענדוטס
U י״י «י| (״לוס

vo די םוז רעזויטוןטען די און w לא״ 
:פאאנט וױ ויינען קטרסיטינמן

 ■רא־ םאד געשםיםט האט 2יאהאל
 יןוקאי םארטיעטערשאפט. וױאנעלע3*א

 דער 3פא נעשטימט הןונען 23 יייז 22
 עלז׳ױ נענעראל דעד סון רעסאמענדט«יע

 מ־ט לאחאלען, ארע די נאאח/ קוטיװ
 חאב«ן ,2 לאס*«■ jib אויסנאהדע דער
 cm אוס נאסטאן פאר נעשטיטט אױן־

װערע; אינעהאלטען זאל עס וואו ■יא׳ז,
 23 לאלאי לאנװענשאן. נעהםטע וי

 ווענען טיטיננ נום־כאזובםען א ניי ה»ט
cm יוע״ ס׳זא/אאנעהארטען װאו «יאץ

 אײנשטי״ נעשטימט ?ןונװענשאן די jm .י
נאסטאן. סאר סינ

mר •mהאאעז — ,35 לאלאל סער 
 נע• אויר האט — כאריכטעט, שוין סיר

 פרא־ װענען און באסטאן םאר שםימם
 די jvzifn חגילעזענטײשאן שיאנאל3«א

 רעלאמ:־ רער סאי געשסינזט םעסבערס
באארד. עלזעקוטיװ נענעראל פון לאציע

 cm מאנטאנ, אוין־ האט לאלאל דער
 עיעה־ איגעהארטעז נאװעםבער, םען15

 לאטי• םון אויסזיכט דער אונטער שאנס
 םון און אינטעלנעשאנאל רm jib גמס

נעװערל־טאסטע;. אידישע םאראײנינםע די
באטיי• זיו האבען עלעחשאז דעם איז

 גע־ ערותחלט און טיםנלידזױ־ 1079 ליגט
: פאמענחן די ןײנןן װארען

נעװא־ ערוועהלט איז בועסראו רזש,
 ;װאוטם 877 םיט כ־ענעדז־עער אום רען
 םשערםאן נעזוארען ערװעהלט איז העוי ל,

pc אלם שטימען. 832 םיט לאלאל רעם 
 Vi‘ ערװעחלט זײנען איידזשענטם כיזנעס
 שםימען; 725 מים נאללאװםלי ם. װאחזן

 באצאלעל ל. ; 709 מיט װאסיליעװסלי י.
 און 623 םיט לארפסאן ה. ;682 ריט

שטימען. t<48 מיט ׳טעכטער נ.
 נאשטעחם גאארר עלזעפוטיזו גייע רי

 אראנ־ טש. :םעטבערם םאמענדע די םון
pc,, .גלא־ ם. נינזןל, ל. אייזענבעלנ״ ס 

 דזש. האראװיץ, י, לעװינסאן, אנ. זער,
 ח. זאסלאװ, א. סילװערפאן, מ. ז״דטאן,
 רר ה. םריזער, ם. ראטסטײז, י. דאנאװ,

 .P נערסטײן, װ. טריליננ, ב. נינסטיין,
םריעד. לואיס און שלאקמאז ח. קאי־באס,
cm3 :ם. לייטש, ס. אפסיילוננ
 חש. ׳טאלדינער, .c׳n לאעכ, ס. ׳טעכםער,

r*p, .סאסס. ם. און קװין טש

 םון םראבעס איצטעע ביז די
 די אויסצובעםערען ױניאן דער

טוײד םוןקלאוק לאגע
)7 זײ• lit (י)לוס

 *piijtfp די פאר האפעמכנ נרויסע א לי;ם
>. י טאיער.

 הױפטזעכליר םײנט שעפער נרויםע
; ר ע פ ע ט ׳ י ־ ד י י ס נ י ׳  יע• םיינט, א

m,ע נםאים כ י ל ט ר ^ װ ם נ א ד א  פ
׳שעפער.

די פון לאנע די איז טאנ iv היינט

ר אין *רבייםער  אינדוסטרי׳נ סלאוק רן
m » זעחד m r. די אלע, װייםען חום 

 נאם צװי׳טען nmip:ijp האלז־יטניי^רע
 סטילא ׳שאפ, או« שא■ *װימען באס, און

 איז גופא, ארנייטער די *װי׳טען אױף
 cm דורך געזוארען פארג^^רט םיל

 אוטנליפ־ נאנדעם נאלד סיזןון. ׳טיעבטען
 דאם נענעראל־סטרײ?. ליו־םארצױמנעם

 Dט»נדrוmײי די אפנע׳פזואכט דאר ה»ט
 שעפער די *רבייטער. די פוז פעחינלײט

 אז *וברעקעלט, אזוי איצט שוין וײנען
nm ניט נאר האט כעל־טלאכח cpm’T 

 רזשא־ מיט׳ז פעםפען. *ו וועמען נענען
 בא־ אין גיט *רנייטער רm קוטט גער

 ?ליי־ cm םוז באלעבאס ^ ריהחננ;
 א איז ש»■ סאכ־כיאנופעלטשוריגנ נעם

 אינ• ^ אין נאשעפעניש הילפלאזע
̂ום דוםטריע, ”nm j ניט ה p 3 1איm 

איגדוסטריע.
 אויט טאז צו איצט אלזא, איז, װאס

? אונזעתר לאגע איצטינער דער
הי<פ־ אבםאלוט לאנע די שויז איז

לאת
— טאן צו װאם דא נאך ס׳איז ־»,

טאן. צו טך א נאר און
 הילפ־ דוו־ו און חיר ניט איז לאנע די

לאז.
 mpטDםינ א דורכנעלעבם האבען טיר

 און םארפיהרוגנ פ^םוניסטישזן די נאכט,
.pjni« איז נא?ט די אבער ;אפנארוננ

 דער אין אז טאז, צו איז װאס־זשע
 םאראנטװארםליכע • זאלען אינדוםםריע

 איײנקר םאדם שעפער, נרויסע שעפער,
 שריט ערשטער 3m זײז ]PP װאס y םען
 זיך זאל שטײנעל וועלכען י1אוי V cm «ו

צו אס3 טעםינקייט אונזער יקען33אוים

מןי ריי ת ת
 סיין איז tmm cm גתנעז וחנל איר
 נעז»<ם חאב איך טיפעל.3» נעפטטען
i» יי3ד שמימן j5p’B3, »כ׳םוו 3*נ 

.jjn93VB א ײבען3ש

pm  הארלעם 
DTO YK

יארק נױ עוועגױ, םע2 — 2118
£4*1*3800 לעחיי •עלעיאן

 י. ג ע̂װ םוע3 — »1 כרענטש:
8065 לזלסינגאןו ■עלעיאן

*־בײםןד ׳ן3טא באנפ 3נייםע3א די
אפעראציעם בענקיננ אלע

4 'A%
 OBtjrn, ׳קחנדי«דבריװ איחנרס, סןני

 סויןי• מבליק, נאשמיי ̂•ס־קארםען,
וואלטס דעי*זיט

̂סען דעך ין ̂גגזךול

ס םי נ א ל ם ס א י פי ה ס נ א נ
ברוקלין. עװעױו, אטיאנטיק 594

 ברוקלין. עװ.) גרײחעם 182 בחגגטעעס:
י. ג. עויעניו, »ע1 ?איי סם׳ טע108

« \

ט ׳ ל ע מ ע ה»לט פאפולאױטעט ק
שטײגען אין כםדר

״ *
* *

ם ג נ ו ר י ג ע ן ר ע ר ע פ י , צ ן ע ג ײ ז צ ט א נ ײ ־ ־ ה ו ג צ א  ט

ט ר ע כ ױ ו ר ע ר מ ה ע ם מ ל ע ם ע י ק ן װ ע ו ם ו מ ע  א

. ר ע ה י ר ע פ ע י ד א א י נ ע ד ר ע ד נ ן א ע ב א ע ה ז י ד

ם ל ע מ ע ו ק ע מ ו נ ר א ר פ ע ײ . ז ט ר א
י ' *

־>;

נוט אוױ  tmm וואצטען סינאחנטיגז אלע ווען  
tP3vn סט3וןן9ג גיט איחר וו*לט . pton  מי 

זײ מ»מגז  nr םיםצעז םפעציעצזנ קײן  jmmv
. pip ז»ד up ניט חאלז ׳ן3&א אונשצדליך  

אויםע־ותזזצםע רוו *־ט ד»ס פאתעחגאמ
«גמב#ה״סוורםעז

/

,*.■as

\\

. .  •

B־,
H

K. C.
4 * *«

r̂ j -*• ׳, m

ס נ י א ש ז װ ד י פ סו ע סז נ ק נ םי פ6 מי נ א ל

ײן פ ם א ץ ק ס א ע ר ד ו ײ ־ טו

)1 זײט «ונ (שלוס
דחנס׳מאכעי די גיז*ציאנס-קאם•״!.

 זײגען און um’D נוטען n ערװארטען
 דורכצולאזען ׳גיט אנט^סע? דעריכער

 זײערע 1םאח»סאחןע צו געלעגענחײם די
בויאוגגס'ארכײט. עגעמימ ט^ן צו נחות

 אנטװיקעלט מיטגלידער די צװישען
זעלבסט־טעטעקײט. אםת׳ע איצט ןיד
 גיבען װ*ס מיטגלידער טעטיגע צאהל די

 ענער־ און ציע* זײער ױגיאן רער אװעק
 זוערט ?^•עראציע וזאדציגע און גיע

גרעסער. און גרעםער
אנװע״ געזועז איו זעםאן רעזידעגט8
 גערעדם חאט און םיטיגג דעם אויף זענד
̂וט ער *•טיםיזם. גרעסטעז רעם מיט  ה

 דרעס די אז סאקט, דעם ארויסגעבראכט
 באװאוספד דעם w געקוסען זײנען םאכער

 ^טארקע א ח^בעז דארפען זײ אז זײן,
 אז ד^רפיחיט, חאמנן זי־י ארגאניזאציע.

 אפגע^אפט םוי מאר^עמ 1אי הםקרות די
 געחן. ניט אזוי זוײטער קען עס ווערען.

 אנצואװענדען זײנען.אגט^לאסען זײ און
 זײער ברענגען צו םיטלען נויטיגע די *

מדתח. וזעכערער א צו לאגע עלאנאםישע
 •רע־ חאט — םעמבערס, די צװישען

 פאראז איז — געזאגט זיגמאן זידענט
 לעבענס־םונק, טייענדער נויטיגער דער
 ער^טע די איז לעבעגס־פונק דער אט און
 דעם םאר באדינגונג גויטװענדיגע און

 ארגאגיזא־ איגטענםױוען אן םון ערס$מ
 םיהרערשאםט די און ציאנס־קאמםײז,

 לעבענם טליענדעז דעם אויםביאזען דארןי
 שטארקען איךא מיטגלידער די אין םונק

 איחר םון אינטערנעיפאנאל די םלאם.
 העלםען כחות איהרע אלע מיט וועט זײט
 די אבער ארגאניזאציאגס־האמפײן. דעם

 ארויסצײגען דארםען זוערען ארבײטער
 אנשטרעעונגען. און קאמםםלוסטיגקײט

 זיכער, זיגמאן פרעזידענט איז דאס, און
 חא־ זײ וױיר טאן, כױטגיידער די װעיען

 דערצג נײגערינסײם די בען
 צו זוכט געזיגדעל קאםוניםטמזער

ארכײטער די פון םוחות די צומוםלען
 םאכעי דרעס די ױ^כ צי־יט רער אין
 ארגאניזאציאנס־קאם־ אן צו זין נרייטעז

 איז איביעז די אפשאםען זאל װאס «ײן,
 בא־ זאיען ארבײםער די אז אזן טרײד

 קע־ צו כדי ארגאגיזאציע זײער םעסטיגעז
 קאמױ דאס קוםט לעבעז,' א סאכען נען

P ארויס ססעב־געזינדעל ניסטישע 'd 
 פארמיםדערי״צען זייער אין סטײטםענטס

̂פא־ דרעס די אז נײעס א מיט בלעטעי,  דז
 האלטען און ליתזוידירט זיך האבעז בערס
 !ינען איז האכען זײ אונטערגעהן. נײם
 די צוטוםלען צו נייעם געביאםטע די מיט

 דעם אױםער ארבײטער• די פון מוחות
 די זײט איז עטורכע א געבעז זײ ״וױלען

 אסא־ דזעאבמרס דרעס די באיעבאטים,
 מד האבעז זײ זואס דערםאר סיאיישאז,

 אינטער־ דער מיט אגרימענם »ז כײנט%
 צײט דער איז באארד דזשאינט נע׳טאגאל

 סקע־ אלע געגעבען זײ האבעז זײ װאם
 ארײנקריגען זארען זײ כדי הנחות, ביעע

 םא־ פאר א אויף כאט^ אגרימענטעל אן
נאטען.

 פון אויס אבער זיר לאכט עוים דער
 קאםוגיסטע רי אוי«י — בלאפס זײערע

vv\ בלל, דעם אגװענדען גיט אפילו מען 
 םאכען״. קאליע אויר. 1קע r»P -א אז
 ניט. אײגםלוס ברעקעיל קײן האבען ?ײ

 זיײ אבזיכטען זײערע איז ליגענס זײעדע
 דרעס אוז קלאוק די צו באקאגט גוט נעז

טאכערס.
געמיי״ די י1אוי האבען דדשאבערס רי

 סקעב קאםוניסטישען דעם םון ליגענס נע
 װאס י1ברי א אין געענטםערט געזי;דעל
 פון םענעדז׳פער דער ?ײאנס, אלםרעד

̂ויקט האט אסאסיאײ׳טאן, דער  מע־ צו גע
 באארד. ד^אינט ג»יז האכמאן נעדז׳צער
 געזאגט דארט װערט. אנדערעס צוױ׳פען

*םאלגענדעס :
 מאנוםעקפמוױ דרעס האיסײל די״ —

 דזשאכעדס) (די אסאסיאײעאן רערס
 און ביזנעס די אױפגעגעבען ניט האט

 אגרי״ דער דערבײ. ניט גאר האלטען
 איז געװארעז נעשיאסען איז זואס סענמ״

אר,  איפער. זוי גילטיג איז ,1927 םעב̂ו
 באציהונ־ אונזערע אנהאלטען זחדען טיר
 דער און ;איגטערנעשאנאל דעל םיט געז

 כאארד דזשאינט מאכער דרעס און קילאוק
 װע־ וואס ליגענס די אויף אכסענדיג ניט
נאפען׳/ אונזער איז םארשפרײט יען

• - יתרען כאקאנט אלץ םים װעם איחר אוו יעוײה לואים יד. םוז ױניאז, װארקערס נארסענם .?יידים אינםערנײשאגאל דער םוו געשיכםע די ?עום •םערימוו איו נאװעגונג ארבײםער •!ײ״ע1! • ד• אנםוױמים vt ח*ם עס וזי איח̂י ווייסס

G R A N D  R A P I D S  
F U R N I T U R E

• 0

B e n ja m in  R a d is c h
88-90 Arenue A, New York

 םארניטשור בעסטע און שעהנסמע
פרײזען. ביליגסטע די פאר

זיך. איבערצײגמ און ?וםט
 ®רייטאכ ®*רם»כם אװענט; ,אלע אפעז

בײםאג. שבת און ב״גאכט

 אנדיטולטור אידישע ױ
םאסיתפו הירש) (באח»

>M?n צואוניםיגצ• וין o w tn סיט nm•• itum FDtrp וזי אוו Tf 5»וי< tmrm איחר וחיז שוזינײער^ פח M'W א̂ר ווײןר•
in איתר א״ר#ר m»n»n <ײמ ני• s v\ וגו. סיס•

wtm מ מ ח סי •ידזינל*•. ױסס •דוו *ריינם in• אנסאיוס «f רו
vnm wm ו •וו — אגי« אוימי t«s יוור. 1 גיו ~ ?ונםסנ ו• m

fCWIM ׳S»IC«l.TUmAL

$ %

ם)ר ׳פוץ ®רעםעיר ן ר ו א ל
חאט דעפארטמענט םײער דער w באסעס אייערע או זאנט

 וועחןן ניט װייער-ברעטלאר קײן דאם געזעץ, א נעמאכט
 םוז עם ׳?זטאםען, ברענענדע אנדערע אדער חאלץ אױף צונעשלאגען

פײער־פרוןש. דירכאוים ױץ
 װעלוועט ■רעסעז צו טלער1װייער־בת אונזערע אויםנעפיפסט הארען 3טי

 טםענם.3תו»א פײער cjn םון לאננ3םא cm יכטינ:אר3 בעליװייע און לאש5
 אויוי צונעשלאנעז זיינען ײעלמ םטײאם. אלנמ די שא■ אין חאט 3איה אױב

 טmו 3איה און נעזעץ נײעם om נאך םיפםען אײף 3םא עס 3םי -יזענעז האאץ,
ם.3אינםיעפטא פײנע םוז טלאבעל j״p האבען ניט

ל״כאײךע«*ראםענ*. דעם ji« מלם נ״ע די 3י* סאיאערם 3אי* **יליייעו טיי
מארקעט. אין םאעינם פיגקיגנ כעםםע די אויך חאכען םיר

לןאמואני פרעםבארד װעלוחןט און פלאש אמעױהען די
6651 און 6650 אמלאנד םעדעפאן יןרק, ניו עײענױ, פינפטע 321

•סענחנס. ריכטיג ארדערס קאונפדי

ס ט י ד סו י ס ש ס םי ס ן ד « י נ s װ r o g B P?

 אתאניזיר• 3m »ן נױםנליחנר אלע צו ייר trujni 3טי
»3tn שאפט3נײטע3א jjic'B  nr וושלמ שין cm tnvn 

o יויוי ימיןן אממר פון שםעםימל n ,איגװייניג־ וויל 
 1 ב*ט׳מ טיר שיו. טון יײניכג am •pin 3m« «ו< סצמר

»’T ז «י ניט»  om אט מחט 3איח סייחנן ׳ייך, «י
אױנעז. יײנמע אייעחנ טים שטעכ»ע< ייניאז

ט ו מ ב ה א ו ם ש ר ע ק ר א ז װ א י נ ױ
יײגיר אוו •עחףיײ^אן •סןולץסן yp •«0 איייייײיןד

םאסס. נאספאן, סםריט, םאםער
\m ל< **רלסo צאווצי קאצים

סצקרעסאר״ײיז׳י• נאןרןל גמריי־ײצײחננ•

קאסיטע עלעקשאן אוז אבחשעקשאז
ו רינמום פון ע נ א ל יונימ, מ א ס 2»מ

פריח אזײגער 9 נ#וועמגער, טען19 דעם ׳שבת מיטעט
 ך• «ון נויסיגג לןצסען דעם סויןי געווארעז גאםיגירפ »יו װאס אײגער יעמר

 שבת/יחנם — «״ס ייז װעגדען דיי «יי •ס®/ װעינען אירגעגד פאר רײגקןוסםאכעזי
̂ז;[ װעלען גאמעידסע די ססריס סע25 אי©• 180 ׳לאקאל יון אפיס P• קאסיסע, עלעק׳יאן און אבדזסעקשאן דער «ו םריח, אוהר 9 נאוועסכער׳ טעז19  ײמיעז •רילגגעל
 מר ••י עדשײנען ױעלעז«גיס ײאפ יעגינע. די •לןי־בית. חןם גןך קאטיסע דער «ו

».9נאל אוי«׳ן װעחןן ארויפגעססעלס ניט געסזן ז״עוע ײעלעז ?אבימע/
̂גע מעםב̂ר  אין שריססליד אבדזשעקשאגס ן״עו־ע ברענגעז «ו בעב;סען זײגען גאמיגירטע, די «ון װעלכען אירגענד גע;ען יאגחשעקשאנס ס׳איו װעלכע חאמן װע

אזײגער. 9 םריח, שכת ביז װי *•עסער ניס ױגיאן דער וון אמיס
 באאםטע אלס נעווארען גאנױנירט זײנען םעםבערס פאלגענדע

: 1928 יאחר ׳ן3פא ניט־באצאלטע) און (גאצאילטע
:מענעדזשער פאר , י

3ניננ*צ 3דו
:סעקרעטער־טרעזשורער פאר

מײננאמו הס3אב
:לאקאל םװ טשערמאן פאר

לעװיט נ. טײםען ײוו3 נ3זוײםעאכו בעגי
:וױיס־טשערטאן פאר

מייסען, ײװ3 םאן,3י3פ נײטעז װײםעצבומ, בעני 'אוטערראן, סאא
נאפ3■אסט« קזןםצעה חשא.

:באארד עקזעקוטיװ פאר
 נייטע!, גער3נו הײמאז, נצום נעני, בעסעא נײטען, םם3אײב סאצ״ 1םא3אימ«

 אגלען3 סאצ״ נ3בו3נאל )מ. 3נאו־לינ ח., ין3נ ה״ שטיין3נאצ ה. נראיעװסקי
j 3.\וײסעלבו דזשעפ, פאן3װאסע ב., נ3װײסעאבו אייב, טאצין3הע םיציי, w n 

 לואי, זימאןמאן ל., אװ,3'זאצאם» זאצפין, שאפספי,3װא לזשעפ, װײנבוים
 לױױי איזע, צױױי נעני, 3אוימע םעני, טאבאק ל., גיפ3טאבא פיאיפ, זיװיטץ

 )תש. םאיטע א., נעגקין ײװ,3 םייסען איזי, װיטש8ל3סא סעס, ליסמאן ,3םאי
 יייפין א־זראעצ, פײננות טשארצם, עםענועל שוםען, י1א3סא קעם, 3ובאע3םט
 נאחןל, קאר* אײפ, jn*p גײטען, סרידפאן טאקס, מאן3י3פ ̂>.,’)3 3«אז;« כ.,

W דיױו, קאראצ ove .3 דזשא««ip .ראםםפי טא?ס,• פאפלאן ישראל, פציין )ח 
 3שניצע •דזשא.,3m”שנ סײסאן, יםש3 םייטאז, תבינסאז ,3טו3א pen ,3אש

■ םעם. א3שא»י מאמם, 3שצ״פע נייםען,
קאטיטע אבתשעקשאן און עלעקשאן

אאינספי םאא.

■אלינספי 3מאי

מאן3י3פ סעם

משערמאן. ציטרין, מאריס

אפערײפארס קלאוק
!אוישטערהזאם י., װ. נ. ל. m ,2 לאקאל םת

מיטינג מעמבער גענעראל א
3םא נערוםעז ט3װ« לאהאא 3אונזע 3פא

, נ ס ט נ ן מ ק ס , מ . װ § ױ נ ר ־ נ מ ר נ ע פ ד ײ כ ר *
םטרים טע5 א־םם 210 האי, נעטהאװער <*ץ

 םאן,3טשע ־,mDmprcnmpnpiyo 3פא נאםיגיישאנם לעצטע און צװײטע
 jmijwip cm 3םא אנענטען ביזנעם אוז )אענאטעןm 33באא עפזעלוםױו

 אז tmm עמועהאט אױך װעט עם — .jmm נעםאכט ורעאען םין3טע
 י3 3םא עאעקשאז om tmn’cive3n קאםיטע עלעקשאן און אבחשעקשאן

. כאאםטע. אאלאאע
 זאאען װעאכע אטען3י3סאנ םעהינםטע און בעםטע די ם3נאםיני אין פוםם

 םיט־ 3ײטע3ב 3m 1פי עסעז3אינטע n טעזmם3אD איבערנעבעז און איך3עת
יוניא!. 3m אין אוז שאי אין טDשא3mנאי

.1םא3טשע צוקערםאן, ר.
2 לאהאל פון באאדד עקזעקוטיװ

.3PVC ®ריעה ח.

•em mw wm tir«> יײ emmun יאחר. 50 3אימג
,די״נס am wo י•

m m  m J, זי/עאע«ו.1 י מסםע סיסמעסון, גייע
■ rm ײר •יו m מזײייי • ס3יס* ספוי דןזיממנ

m  15'p f t y  ran • אױ ם*נ«ר , ו י  מ יון ײ
lymmivmiw t♦< אייכם מחר איז

iw •••סנר• im r :____ __ _______ _m m סנײחמ סוו •  n rv n סײ«*<« 
•IFdm̂ p װעגט« m mo

* two אונתר p« jtprnoonrsm ו י י ו ו  
m r a i n  rna 3W mwrwa Mp

ל ע ש ט י ג ם נ י נ י י ו ע ל ד ח ן ק ס
4070 J'IJHPO’11 טעלעםאן יאר^ גיו סםרי̂נ םע37 תסט . u

ג לערענם נ י נ י י ז דע
װעכענטלץ• דאלאר 200 במ 80 ®ון פערדינען קענט איזזר

כערמוםטער דעד אין ?ורם א געחםט ^
ל ע ש ט י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ו ה ם

M ,גמג׳ם jr r a, 3 און כױסעטmpp גאײמנ®•׳ םאר (ײדים און שלימשו
imw wm n ײ• ** "****j iV - y ^ * w m  w iw b wy»nri
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w נײעד םױןװיסש, מרפישען פעממי w'״ 
̂קסאכער פון . יוניןן ק

*

)I ויי■ יגן *יו•* (
w ןוינעטןון «״ rit?  g נעמאנט זײ און 
tg אויס־ און 1*■׳טטעי,ע זיך זארען ויי 

 האנען »ון קרייען, דאמע ז״ן הערען
 זיך טאן נ^ױידיגעגדען g ד׳ט דעריכער

ivenymg חענדעל צום: 
 I חמרד ױננער סײן
 גלייף געקדייעט ׳*וין װאדסט דו ווען

חעגער״ אלע מ*ט
 שענער, אפימ — זיין ׳פױן זאי און

 אינעדאשט ניס אױך דאך װאיסטו
) >I«1 װעלט די

 דעם אגענען ogn דעדצעחלען ר־ר
פיטיננ. אומ»ארםייאי׳ן»ען ואנענאנטען

 װאס ענטצילט ׳טעלי, האן ױנגער דער
 קאמונים• קרײען צו אגנעהוינען האט ער

 צוזאסעד מעגען, ארע דורך האט טי׳צ,
 בעדוסענע אזױ םיטינג g אוי(• גןרוטעז

 אכער, םארגיינעחער. אוםוארטייאי׳טע
 האט ׳שכל, װײניג םון צי ׳פרע?, סון צי
 זײן, צו דארף «ס ווי נעקרײעט נ־ט ער

ogn הערען, נעװאלט ניט קיינער איהם 
 דארטען זיינען װאס םאריערם, די װייל

 נענע־ פון׳ם נע׳ש־קם נעװען, אנװעזענד
 חאסוניס״ נע׳שטימט זיינעז נאיד, ראל
 אודאי םײדלאן־ •דא*ענט 30 די ;םי׳ש
 קאמױ מענער, פילע די און ,,אודא אוז

 גע״ זיכער זיינען היא»ער•, ניסטי׳פע
 צחאםען איע און קאטעיסטי׳ט, עסידם
 אי• דעם הערעז נעװאלט בעסער האבען

 סאםוניסטי׳שען פארהארטעװעםען טען
 הענדעל, ױננען ;ייעם דעם איידער האן,

 dv װי פרײען ניט נאך igp ױאס ,,ט׳פאי
זיין. צו דארף

 אײנינע ivzgn — ?י ער װיל װאם —
iyysp i|?p, אוים נעקומען זײנען װאס
פון׳ם סרייעז ogn העחןן נ״נעריגקייט

 נעיט — ער װיל וואס — האז. ױנגען
 װיל׳ער װאס בלאף? נייעם דעם םאר

 g — }'וױיס־פרעזירענט g — װערעז
וועלען. םאר׳ן טכה

 צו אננעחויבען ogn ׳טעלי װען און
 ypg זיינען ,igrpitfy |g פאר לרײען
, האל. םון׳ם אוועס
גװאל־ רעם פון םייל אײן איז םgד
 םעלא 1םיטינג'אי היסטאר״פען דינען

טעםפעל.
 tvsgo טיר יתלען טיי< *װייםע די

 ט׳פלים פייז זועלעז סיר װײי קיחוער,
 ברעננעז, דארםען ניט םאגלען ס״נע פון

 װאוגדער• אזוי איז נעשעחעניס די זױי<
 דארױ םען tg איגשערעסאנם, און נאר
 איז בײזײימז ניט זאך קײן םיט דאם

 נע׳פיכםע, א איז ךאט באפעפץתז.
 לאנד נרויםען gtg אין נאר םרעםט וואס

 אםעם, דעם נא*ט איזא, אמריסא. וױ
 דעם םארמטעלען אײך װעיען םיר און

 םיראװיט׳ש. םד. ■אליטימען, םעםעני
 רע־ נייער g ס׳*יח, נייער g איז דאס
 איע אויםלייזען געקוכמז איז וואם םער,

 די ייייר נתוכם און גלװ^ פיז »ידען
 עריוייזוננם votna זײן קלאוקםאכער.

 זעל־ דעם אין tro^gnpt ער האם רעדע
 *וזאםען אויר און טאנ, היסטאריעען בען
 םעפא אין מעיי, |gn ױמען דעם םיט

טעםיעל.
אויםנענומען, ניט האט דרשח זיין

ptĝ נייגערינע ניםעל די צװישען װײ< p* 
 װער :םורטלען נעחערם זיר האט סאכער

 דער .איז ווער 1 םיראװיםזו דער איז
 די ראטעווען פוםט װאס ם׳שיח, גייער

 נעםוזט האט סיראוױט׳ןו םר. ? טאנטרי
 צו־ האט ער װאס דעם סיט סאכען טט

 ער װעם סאי ציװ״טען g tg געזאנם
 װעם ער tg ,ivtgt <*ים פארנעםערען.
 tg שאנגרעם איז ניי g אריינבדעננעז

T ױניאז פצאושםאכער די t Pgt אויפ־ 
אר־ דער װערען קוםען ער װעט <ייז«ן,

gt״ :vt,*• ז־ד און gg’ng Mtg^ ״ ^ 
 iv;gt, לצים tg און • ■חדידענט. אויף

 ניי װייל צותערען, די צו זיך סען רףgר
 םענייר. r?g איז טעטעגי נײ און נאט

 י1אוי טgגעה ׳טוץ האנען ivsgspigpp די
, igp נענ־נ ויך ] W 'w v m טרעפען ויך 

gog? נאך w i r ; g  ;g׳c. װינ׳טען םיר 
 ׳ױ נלעס דgJ״ ברכה. און מזר איוזס

סיראוױטיט״. סר.
 דעד םון np’jr *ום מיר ?ומען איצט
 איז ogn טpg יעצטען צום נעשינטע,
 םון׳ם כטgנ דער אין נעװארעז נעיצפילם

טעטפעל. gpjra אין נאװעםנער, טען15
 IVPin פוז םעריע א לומט ער׳פטענס,

*fit ,לאסוניסטי׳שע כי־שונה׳דיגע נולען 
 חי־ דעם ׳שיער אאנען די װאס ?ולות,

 נעװעז, קעgט איז עס צויטיאיטע;. פעל
 און .“ויו עפען ״הימעל זא:ט, מען װי

 רעזא־ נעפילסטע טאל דרײ א רעדנאד
 זאל מעז »י פיראוױט׳ש, סד. םון לוציע

 און ל. »g ם. א. דעד צו װענדען ויך
 טאן אלt tg’ 1 דחמים איהד בעטעז
דםיניסטראציע.g דע־ גענען עפעם

 היםטאדײ חגר יך1 חאט דערפ־ט און
נע׳טרצסען. םיטיננ ער1ל

 האבעז םיר װאם אנט״טורדיגט נאי
 צדיל, דער tg ,lדיכטעgב צו פארנעסעז

 האט פערלשטײן, סייערפע ר׳ הנאון, הרנ
 און טיטינג, דעם אוי(י נעלרייעט או־ר
 אייגנעכעםעז ייר האט סיראװיטש םר.

z״d עולם, לאםוניסט־שען t tg” ן !אלען 
 איהס•, און נולען פיל אזוי ניט איתם
טאן. קרעח איין כאט׳ש לאזען

 א- געפינען יך1 װעט עס אויב פליו,
 •vu+s g צוזאסעג׳טםעלען װעט און לץ

^ ניט דאם^עצטע עד זאל דיע, םל ױ  א
.dp;s סון׳ם
pk׳pjtfgp ד.י — ס. פ  |ge ,נעװען 

 דא־ 22 :דורכםאל טרו־עדינער g נענאך,
האל... גאנצען אי; לארלעב

 פדאנצויזישע ״די
נאוונוננ״ ארנײסער

סאמאס. ז. דײוױד פון לעקםשור א
״ע ״די  באווע• ארבײטער םדאנצױז̂י

א טעכרע די איז גוגג״  װאס לעקטמור פו̂ן
 ז. דײװיד םון ווערען געהאיטעז וועט

 נאוחנםכער, טען19 דעם ׳שגת סאפאס,
 אוידײ דעם אין נאכגײטאג, אזײגער 2

 3 אינטערנעשאגעל, דער םון םארױם
סטריט. טע16 װעסט
באווע״ ארבײטער םראנצױזישע די

 דיסקױ אוםן ברײטעז א אויוי װעם גוגג
װערען. טירט

 ױיעזידענט װײס האכמאן, דזשו^ױס
 דער זײן װעם אינטערנעשאגעל, דער םון

טשערמאן.
װײ• םיר אז אױס, אונז זיר דוכט עס

 און ענגיישער דער װעגען עפעס סען
 םיר באוחגגונג. ארבײטער דײטשער

 דער וחגגען װײנינ זעהד אבער וױיסעז
כאוועגוגג. א*בײטער םראנצויזישער

 נים חאט באװעגוננ ארבײטעד סײן
 םיל אזױ סלחםה דער נאך דורכגעמאכט

 די װי ענדערועען עקסיעריםענטאיע
 די באוועגוננ. ארבײטער םראנצויזישע

 גאנצע א דורכגעםאכט האט באוועגונג
 •רינצי־ םייאזאםיע, איהר אין ענדעדונג

מעטאדען. אזן טאקטיק יען,
אינסטראק־ הוייט דער סאפאס, מר.

 אין פראביעםען יײבאר װענעז טאר
 לעק־ זועט ימלעדזש, לייבאר ברוקוואוד

 װיכ־ דער איבער שבת הײגטיגען טשורעז
מעמע. םיגער

 דעם גופ חײסס 41 מסאל םיפיננ»װ מזונפער נופ
נאלענאפיס- ױ םים נ«נײסען«ױם«פ

 דעם צו ומכןן דרײ כמיז יס׳איז *ז נעדמהם
*װענם ו8ױזריײוניח יװיםי

 חױז. א«ערא מאנהעטען םץ רום באל אץ דעצעםכער, סבםען דעם גאכם, עבת
שפילען. פאױטװו ײעלען לאטעלע קלןףםער •יקאדילי װחײםםאן די —

 וויינינער אלץ ווערט ige א װאם
 ױני• נרייםעז צום ייך צוצונרײםינו צײם

 וױלם איחר אויב טאניג רײױגיאן טי
םאר־ ואן טאן, באננ גיט אײך Pgt «ם

 צו. גלײך ויד ודייט און נים נאכלעםיגם .
 193ווא 3 גיױו האט איחר tg מדעגקט

צײם.
 נע־ האט קאםיטע אראגד»ט«טס ױ
 פאר םארברייםוגנען נויםינע אלע סאבם

on -.נע־ ניט האט סאמיטע די איתנד 
 נע־ און נעים סיין און םיח פײז אאארט

 ארםירטי־ש אויספומן ואל אלץ או מחן
 דן trig' ייז ערפאמ אן ןײן pgt און

eg אווענם םארנענינענם א זײן װקם 
”ng און ongsego וואי t פריינד Igpgii 
 g אויוי Tt ותיען xm |gjg)g]g3 ייר

 אונםער־ פרעחליד אןפן נרויסארטינעז
 טאר־ ngyngi tvtgp םיר און האלםעז,

 gritwr-j היעם די m אױנאאנען.
:egn atong נר א וײןgםgרgר 

נזד איז og |gn איו og וױ

og די ייז1 אנוחסענד אויך װעלען 
 אין םהיטאנטען ארטיסטעז, ן,gטיארpא
 1יאינ האבען gלכgװ אנדערע אלע די

 אםױירם אופן rgrongo’vu א אױא
>ojm tv ױנימי אין rvt. ומלען אויר 

t” t ^gtgtag ימלכע לעסט׳פורערס, די 
 דים• gנgידrםאר די gnn’ggag חאבעז
g’mp^ און og ותלgאויר ז Mמוgtgנד 

חוידםםעוי. םענעח׳טיע נאנצע די זיין
 אװענט םgד םין פיכדפור הויפט די

 גא• ױעם רgלנgװ םאנץ, דער דין זחנם
 פאל די «וז םײימ םיט ווערעז נלײם

• לאפעלע. ntwtg>p וױיטםאז
 זgגינgםארנ האבעז װייען וואס די

 |g3'PDgngg]tg אן םארברעננען און
 םי• ttntPM3 קאנ׳מ אותנד םרעחל־כען

 דעפארם־ pgzgr״ppng אינ׳ם ימםס
םטריט. geltf וועםט 3 מענם,
 װאר- ארײגרעבענענדיג םי?עםם, די
 און רgלgך 1 1בלוי באםרעפען דראב,

םעהר. ניט

 סטי״ חעם און טאקערס, ,41 לאקאל
 ז״ער פיס נלײו איצט, חאנען ט״טערס,

 כאנײט אױך לאלאל, םונ׳ם כאנייאוננ
 באיענאטים, די מיט אגדימענט רעם
 טרי־ זועלען ארנייטעד די װעלנען דורף

׳שנירות. די אױף העכעדוננ א נען
 נלײך נעחט אנריפענט נײער דער

 ארביי־ די ליאפט. אין אריין װאך דיזע
 ׳שכימת־העכערונג רער פון װעלען טער

 tig ם?ייל מ־ניטום דער געניטען. נליין־
 וױ 1אי אנריסענט נייעס אי;׳ם װיידז׳טעס

 פליטערם ראלאר, 60 טאלערס :פאלגט
 ראל. 30 העלוערס פליטערס ראיאר, 43

 פון נעהעבעדט itnjm העפסטיטמערס
 סטיט׳טערס נאװעלטי .30 או־ף דאלאר
 אויוי דאלאר 28 םון געהעבערט װערען

^ האכען דועלכע ארנייטער, .30 ר ? ע ; 
 Igtnp װענינער אדער םיניםום רעם

t'n גלייר  g דאלאד. 2 םון
 און ריס?וטירט איו נרימענטg דער

 כא־ גוט א אויף נעװארען גוטנעהייסען
 האט ?יינער מעםכער־םיטינ;. 1וגטע1

 Din גץגץן אויםצוזעצען װאס ognyt נ*ט
 שאפוגיסטי׳טע איינינע .DJgontg נייעם

 װענ g נעזוכט האבען װעלכע אנהענגער,
 יונלט, g צו- ערגעץ זיך צוצוט׳טעפען װי

 ם׳איז tg נעװארען, איבערצייגם דינעז
 וײערע ט־צעפען. צו ogn צו נ״טא זיד

 ?gjgz ~י111 אױסנעקו?ט האנען פראגען
 אז געזעהן, האבעז אנװעזענדע אלע איז

 ליטם נע־טטעלט םראנען אלץ !יינעז דאם
 פאקט דער ?אפוניזם. ל׳שם זוענען, שםים

tg pg גע״טםיטט ניט האבען אליין ויי 
אנריסעלט. דעם גענעז

באלעבא־ די מיט םאזיהאנדרוננען די
 האבען אנריכענט גײעם דעם ווענעז טים

 באראף, םעקרעטער ;ענעראל אננעפיהרט
׳זויים און נרינבערנ פרעזידענם װײס

 לאטי- אלם ׳«ײ האלפערין. ■רעזידענט
 • , צוס באריבט דעם גענראנם חאנען טע,

 <gp רי .41 לאקאל פון םעםנער־מיטינג
 איכע,־־ איינצעלחײטען ט׳יט האט םיטצ

m a m םיטיננ צוס נאריכם רעם tig 
pרpלpדי ■וגקט. יעדען רט iw'ogp 5אי ■ 

ingt אןן געװארען אילאדירט ׳פטארל 
 m ■ נוטגעהייסען pg אנרימענט דער

װארען.

 א פמ באריכטעט זיגמאן ■רעז.
,צו כאװעגוננ נאןױאנאלער

/ -----מיינערס זײ העלפען
)1 ?ײפ *ון (אלוס

װירק• םון העידעךקאטןי א איו ״עס
 װעל• פון *ראיעטאריער, העילדישע ליך
 שטאר״ן איז כאװעגוגג ארבײטער די כע

 װי און סעגער, קעמפענדע אזעיכע מיט
 װען געפיהיט ?יך װאלטען טיר גלי<ןליך

 הילף טײל אונזער געכען זײ יזאנעז מיר
 אזוי זיר גויטיגען זײ װעיכעז אין

 םליבט הײליגע אונזער איז עס שטארק.
 סטרײקענדע העידײפע די ה^םען צו

 טיר װאס לעצטען םון׳ם קאסעראדען
האבען׳/
 פרעזײ האט באדיכט םון שלוס צום

 שאסט עס אז געזאגם, זיגמאז דעגט
 װאס באװעגונג מאסאװע א איצט זיך

 סטרײקענדע די העלםען נאר ניט װעט
 אויך װעיען וײ נאר פינאנציעל, מײנעױס

 נאקעמםען כח םאראײניגטען א מיט
 װעיכע איגדזשאנקש^ן, םעדעדאיל דעם

 געגען סטרײס דעם םאקטיש פארװערט
 קארפאריײ טףרםעאי פיטסבורנער דער

 אויפגעגעבען ניט װעט יןאםוי דער שאן.
װערען. געװאונען װעט ער ביז װעו־ען

מענש צעהנטער דער בלױז
אמבין

חינט, ליעכ האבען אומ פון עהרםטע
 םבינים ױינען אומ םון װעניגע אבער «יא/
 א איז אונז טון מעהרהײט דער צו הינם. אױף
הונם. א זזונם

 םיגארעםם. מענ־שען'רויכערען םך אױך,#א »וי
 פעשטעדוט פײגשםעקער דער בלוח אבער

קװאליטעט. םאבאק
4

 םױראד דער איז צעחן פון אײנעם דעם םאר
.טעם אױןז זיך פערשםעהם ער, געםאבם. . . 
.אראםאם .  קײן tg בעגרײפט ער געשטאק. .

 פון שאפען בײם גרוים צו ניט 1אי הוצאח שום
 דעם פאר םיגארעט דער אי\ םױראד םױראד.

~ םאן, צעהננ}ען

M U

 םי• אויםעתעוועחנליכער דער
 אויסצתצ* דעם אר8 נארעט

 ח g כ ל װע םאז. װ^נליכעז
 בערעבטיגט pg רg י*פ םיחלם

klgagTi’g ואכע g'tgoga די צו

}

gרני♦םgלי •ח ר• 
>vug, פאראײ־. 

 די און אייך, נינס
וײז og» װ«לט

wtmt נצדלתי
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n אװ0  d t o
שת ױ ױ פיימרפ ספ

 םטרײקענדע הונגעריגע בראװע די פאר װערען געשייקט גלײר מוזען שיך און הלײדער שפײז,
ר. אװ פ. א. דער פון אפיל אױפץ אפ זיך רופט דגמאן םריזעדנט — םיטסבורג. אץ מײנערס

 בראװער אױסערגעװעהנייכער דער
no«p, אז שוין פיהרען םײנערס די װאס 
 ארױסגערוםען זזאט צײט, לאנגער א םאר
 ױניאךבאװעגונג איגעםײנע אן <אנד אין
 גרױ- זײער אין מײנערס די העלםען צו

נױט. סער
 דער דורך באקאנט שוין איז עס װי
 אכזרױת׳־ סטרײקערס די װערען פרעסע,

 קאמפאניע־יא־ די םון באהאנדערט דיג
 אויס־ םארשײדענע און ״נאנמעז״ ליצײ,

 נםשות, פראװאקאטארישע און װאורפען
 פא• א םאד יןאםפאניע דער דינען װאס

זיך איזדעקעװען און שקרים זילבערנע

מײגעדס. סטרײסענדע די איבער
 סטריײ םויזענטער און טױזענטער

 און פעלדער די אויף זיך װאלגערען קערס
 װאיר־ מאין ױנייטעד די װאס ביייײאר,

 אוים־ זײ סאר האט אכיעריקא אװ סערס
 דאדטען זיך װאלגערען עס געשטעיט.

 בארװע״ הונגעריגע, פאםי^עס, טאסען
 אן איז סיטואציע די נאקעטע. און סע

ערנםטע. אױסערגעװעהגליר
 ליײ אװ םעדערײשאז אםעריקעז די״

 איע צו אפיל אז ארויסגעשיהט האט באר
 קערפערשאםטעץ. אננעשיאסענע איהרע

אנדערעכ צזוישען װערט אפיל דעם אין

 םיטינגם גרופען דיםטריקט אה טשערדט
ארנײט n צו צוטױט ערשטער דער י
םיטגלידער• ברײטע די *דױשען אנטװיקלען װעמ פיהרערשאפט ױניאן די

זעלבסט־טעטיגקײט. א־לעכעדיגע שאפט
 װירק־ שטארקען א םאר באדען דער

 די בײ קאמפײז ארגאניזאציאנס זאמעז
 קיאוקמא״ די בײ אויך איז דרעס־טאכער

 — און אויסגעאקערט, איצט װערט כער,
 װאך יעצטע געסעלדעט האבען מיר װי
 די זועט — ״נערעכטיגסײט״ דער אין

 די צוױשען אנטװיקיוען פיהרעחטאפט
 דעם םאר זעיבסטעטיגקײט םיטגלידער

ארבײט. אדגאני:אציא;ס פון צװעק
 סײ סיזאן, נוטער ערװארטעטער דעד

 דרעסעס, די בײ סײ און ?יאותס די בײ
 העכ• דעם װערען-אױף אויסגעגוצט םוז

 אז שטײשר, אזא אויף און נדאד, סטען
 אטת׳ן אן אויף זאל ארגאניזאציע די

 זאיז ױניאן די און װערען םארשטארקט
 אינדוס־ דער איבער קאגטראינ א קריגען
 ױגיאךקאנ• דער דורך ביויז װײל מריע,
 אפ* מארקעט אין הפקרות די קען טראי

 עקאנאסישער דער און װערען געשאפט
 קיאוק די אין ארבײטער די פון לעבען

װערען. פארגעסערם שעפער דרעס און
דזשענע־ האט — צװעק, דעם צוליב

 בײם ערסלערט האכמאן מענעדזשער ראל
 — באארד דזשאינט םון מיטיגג לעצטען
 שאפ־טשערלײט ווערען געדוםען װעיען

 םיט װעט לאגע די און נרוםעךמיסיננעז
 אויך זוערען. דיםקוטירט נרינדליך ?ײ

•*ןלאוס״קאםיטעס. װערען גערוםען ייעלעז

פארצײכנים אינהאלט
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ב•  — באויכפ באארד דזעאינט .2 ?ײט
מאזער.

איטײלונג: יער8פילזודעל .3 ײט1
•ײדז«. שיקאגא׳ר A זײט
 טרײד״ פון לאגי? אין *ידעאל דער .5 זײט

 D — *רטיקעל) טער4( מגיאניזם
קורינסקי.

עדיםאריעלס. .0 ײט1
̂יטער דער .7 ?ײט ̂וק דער פאד «ריט ער  קל

 •D* — ארםיקעל) (לעצטער אינדוסםריע
זיגמאן.

 אידי־ אין •ראבלעמען עקאנאמיאע .8 זײט
לאנג. ה. — מעא״עי ״ען

 דץלןן. — גײעס • ׳דרעסםיזקזגרס׳ .9 זײט
סייעאםאן.

אדװ. #לוםען, נ״עס, .12 ,11 4° זײט

 צוזא־ טשערלײט די פון אויפגאבע די
 קלאוס־סאםיטעס און שאם־ די מיט .פעז

 אלגע־ צו גרײט זײ מאבען צו זײן װעט
 אײ און ארגאגיזאציאנס־ארבײט מײנער

 ארגאניזאציאנס־אר־ דער איז בערהויפט
 שע־ די אין און דיסטריסטען די םון בייט
 שאפ־ באטרעפענדע די וועיכע אין פעד

ארבײטען. קאמיטעס און טשערלײט
 אמאגיזאציאנס־ די װי דעם גאך .

 םיטינגען קיענערע אויף װעלען פיענער
 װערען. אויסגעארבײט און דיסקוטירט

 זוע־ אריבערגעטראגען םרענעד די װעיען
 דיסטריקט״ ארגאניזירטע גרויסע צו רען

 כחות די זועיען ארום אזוי און מיטינגען,
 װערען םארשטארהט און פארגרעסעדט

 ו.'י פון ?אאפעראציע הארציגע די און
 גרוײ א אויף ארבײטען װעט מיטגיידעי

פיאסשםאב. ארגאגיזירטען סען
 םיטינגעז אזעלכע םון אנהויב דער

 *גערעכטיגקײט״ די און װאן, די זײן װעט
 ברײטע די \ױםען יאזען םסתםא װעט

 ארגאניזא־ אלע פון םיטגלידערשאםט
 אר־ שארשײדענע די און ציאגס-פיענער
עטיגהײטען.5גאניזאציאנס־

. :אזוי געזאגט
 מײנערס 150,000 פאראן זיינען ״עס

 טויזענט הונדערט זעתס סטרײה. אין
 אז אפהענגיג זײנען קיגדער און םרויען

 םופ־ און הונהערט זיבען סטרײקערס, די
 מוזען נםשות מעגשליכע טויזענט ציג

געשוכט. און געקרײדט געשפײזט, װער<גן
 דער םון קאונסיל עקזעקוטיװ ד/גר

 אפע־ יײבאר אװ פעדערײשאן אמעריקעז
 מיטג?י• מיריאנען די צו דעריבער יזירט
 ארבײטעך״ ארגאניזירטער דער םון דער

 זלי דאס םרײנד, זײערע און באוועגונג
 סליײ שיײז, געלט, מיט העיםען זאיען

 הונגעוײגע די העלפט שיך. און דער
 העלפט םײגערם. םטרײקענדע בראװע

!סמרײק זײער געוױנען זײ
 עק־ דזשעגעראל אינטערנעשאנאל די

 צו דעריבער אפעלירט באארד זעסוטיװ
 אין זיך גריגדען צו םעמבערשיפ איהר

 איט םין אזא אױוי און רעליוײקאםיטעס
 םאר הילף ארגאניזירטע סעגליך מאכען

םײנערס. לײדענדע די
 זיך לאקאל יעדען אין דעריבער ?אלען

 די װי רעליןיײןאםיטעס, ארגאניזירען
 באל־ און פאר, שלאגט אינטערנעשאנאל

 ווערען. געשאפעז ג<ײר זאל הילף דיגע
ווע״ אװעקגעגעבען מײנערס די דארף עם
--- ------- זיך טאר קײגער לעצטע. דאס םון רעז
 ס ױניאג דער אויןי א■ ?יך רוםען ױס,1̂ גאר װאס מיט העלםעז צו אנטזאגעז ניט
טעטיגהײט. פאר רוו• העלםען. קען ער

 אין נאו&ןז סעסרעסאר
 אויף נעטפ םאראנםא,

ראגע דארםינע
אװעל, געהט עס יענגער װאך א װאס

 טאראגטא אין לאגע די װערט אלץ
 אנגעצוײ םעהר א סאר<ןעט סלאוחמאכער

 קײ| ניט איז דעם איז שוידיג געגע.
 אומערטחגנליכע די װי אורזאך אנתר

 אין דארטען דזעדשען װאס באדימונגען
שעפער. ?יאוס די

 בא״ האט ױגיאן לל*וחכיאכער די
 טעטיגען א אגצופירען דארט שלאסעז

 אויסגוצען און קאםנײן ארגאניזאציאנס
 צום סטרײק א םאד געלעגענהײט יעדע

 ארגאניזאציאנס־ דער סעזאן. נעקסטען
 זואס באריכטעז די װעדליג יןאמפײן,

 ער־ אן געהט דארטעז, םון הריגען מיר
 דער״ סיזאז םון צײט די און פאלנרײך
 םער,חד דזשעגעראל דער זיך. נעגטערט

 אינטערנעשאנאל דער םון באראןי, טער
 בא־ צו טאראנטא שײז דעריבער םארט

 דער *מיט צוזאטען לאגע די מראכטען
באארד. דזשאינט דארטיגער

 ספעציעל איז באראןי • םעסרעטער
 טא־ דעד םיז געװארען איויסגערופען

 דיזען פאר באארד דזשאיגט ראנטאער
 באראטוגגען האבעז װעט ער צװעק.

 דזשאינט און עקזעהוטיזו לאלאלע םיט
 אדחד וועט ער און מעמבערס באאיד
 מעמבער. אלגעטײגע די דארטען סירעז

סיטינגען.
 זעהט דארטען איז לאגע די װי
 די ױגיאן. דער גוגםטען צום אויס אלעס

אין גוטשטעהעגד װעו*עז <ןלאוקםאכער

35 לאקאל פח כאאסטע ד־עחועהלטע
מיטינג גרױסעז s m איינגעשזוארען

 און ױניאן דער םון כויער די צװ״טען נעװען איםער זײנען פרעסערם די
— ארנאניזאציע דער םון גװארדיע פײער דער פאר נעװארעז באטראכם

i !יגםאן. פהחידענט !אגט
tg לgpgא צוריל װערט 35 ל 

 grgngDPg* דער פון צװ״ג עטארקער
tg’jp pgt ,לענינרײר egn םען otgpgt 

 איג• אײנדרולספולען שעהנעם, פונ׳ם זעהן
Dםg׳”לgeםיטיננ ן ogtt ל דעדgpgל egn

 דו גרײטעז לאגןאלם יארקער• נין גרויםע
עאמטענ פאו לעןװאח צו .
 די אין באטײליגען צו זיך ערווארטעט ווערט טיטגלידער צאל גרויסע

לא־ אין םיטיננ נאםינײשאן ערפאלגרײבער — עלעסשאנם. הײנםיגע
 גערעםעניש א — .23 לאקאל אין טעטינקײט פיבערחאפטע — .2 ראל
.9 לאקאל און 22 לאקאל אין קאנדידאטען אין

g םיבערהאםםע pg>g׳igE־prDge״e 
 אינ־ םארשײדענע די אין איצט הערשט

און יאר? נױ אין לאקאלעז טערנעשאנאל
 בא־ לאקאל יעדען איז און אוםנעגענד,

 אוז באגײםטערונג זיר םיהלט זונדער
אינטערנעשאנאל. דער צו טרײשאפט

 מעדר װאם אן נעמט טעטיגלײט די
 די סאסעךכאראקטער. א םעהר און

 אויף סא^ען די אין לומען מעםבערם
 לאסאלען. די םון רוןי װעלכען אירגעגד

 םון םימנגג א לאנג ניט געװען איז אט
 םענעדזשער עסטינג דער װי איז .23 לאה.

 האבען איבער אונז גיט םרימעט דזשאזעזי
 גרויסען א ארױסגעװיזעז מיםגלידער די

 אתאניזאציאנס* יעדער אין אינםערעס
 גע־ איז םיטיננ 23 לאקאל דעד פראגע.

זוארט. פון זין יעדען אין ערפאיג אן ווען

 אין אן נעהט טעטיגקײט זעלבע די *
 לא* ,22 לאסאל לאקאלען. אנדערע איע
 אויך שוין וזאבעז 2 לאקאל און 9 האל

 נאמינײשאך לעצ^נ זײערע אפגמהאלטען
 קײן איז לאסאל יעדען אין און מיטינגעז,

 סאנדידא־ אויןי נערעטעניש א הרע עין
 האבעז צו זוכט קאנדידאט יעדער טען.

 דער פון תדער בײם שטעחן צו עהרע די
 וױק איז ױניאן אינטערנעשאנאל גרויסער

 איבערגע״ און םעחיגמײט זײן װידםענען
 גרויסעי• דער םון דינסט דער צו בענהײט

 אלץ דאם מעמבערשיפ. אינטערנעשאגאל
 םון כח זואקסענדען דעם סימבאליוירט

אינטערנעשאנאל. דעד
לױפענ־ יעדער דעריבער טאהע זאל

 יזר צו םארםעדןלען ניט סאנדידאט דער
 יא• באטרעםענדעז זײן צו צײט איז מען
סאםיטע. עיעקשאז און אבדזשעהשאן קאל

 דעם נאװעטבער דינסטא:, אפגעהאלטען
טען.23
 אײנ״ זײגען באאמטע ערוועהלטע די •

 פרעזידעגט םון געװארען געשװאױרען
 פױיטטער• ?ײן אין האט ער און זיגםאן
 אנדערעס צוױשעז געזאנט רעדע חאםטע

:פאמט וױ
 געװען אלעטאל זײנען פחנסער ״די
 ווען און ױניאן, דער פוז בויער די צװישען

 גע־ זײ זײגען געדארםט, גאר האט מען
 םיז רײהעז םאדערשטע די איז שטאנעז

 זײנען סטרײס יעדען אין חאמף. יעדען
 םעהיגסטע און טעטיגםטע די געווען זײ

 ארבײט טאג־טעגליכער אין פיקעטס.
 בא״ פחגםערס די זײוען ױניאן דער םון

 םײער־גװארדיע דער םאר געװארען טראכט
 גע״ םען האט זײ ארגאגיזאציע. דער םון

 יעדען אין נזצגאנגען זײנען זײ און שיקט
 נלויב איך נעםאהר. יעדען אין און פײער

 מאכעז וועט לאקאי דער אז דעריבער,
 סײ את יאקאי, א אלס סײ םארטשריט

 ארבײטער נאגצער דער פון טײל א אלס
באװענונל׳.

 געעגרינט האט זעכיאן פרעזידענט וחנז
 די אײנגעשװאוירעז דאן ער האט רעדען

 האט אין באאטטע, ערװעהלטע נײמ
 מיטיננ פונ׳ם םיהרוגנ די איבערנענעבעז

 ברודער טשערמאן ניײערוועהלטעז חןם צו
 דורכנע־ גיענצעגד האם װעלכער ריעף,

 םארגע• ׳האט און מיטינג. דעם םיהרט
 הא- זועיכע רעדנער, אנדערע די שטעלט

 די מיט לאקאל דעם באנריסט װארים בען
 זיײ רעדנער די באאמטע. ערוועהלטע נײ
:נעװעז נען

 םאר• די םון םײנסטאוז, סעקרעטאר
 וױיס״ געווערהשאפטען, אידישע אײנינטע

)10 זײט אויןי («לוס
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