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מװעחןשופסען ױ דערצעהלם זינםאן פרעז.
t דער אזוי וױ o געווארען נעוואונעו איז

)1 זײם פון (*לום
 װאלט דערםאר טאסע און גאקעםסען,

 באװע־ דער צו באדארםט געװען זיך סען
ערנסטסײט, טעהר םיט באציהען גונג

אינטערנעשא־ דער געבען קאטף ״דער
 *ytpy דער בײ אגגעהריבען זיך האט נאל

 ,1921 איז 22 לאקאל אין באארר קוטיװ
 אז <עװאיט האבען קאמוניסטען די ווען
 דריטען דעם אן אגישליסען זיך זאלען םיר

אינטערנאציאנאל.
טא־ וױלרע זײערע םיט האבען ״זײ

 באװי־ םיטיגג דעםאיסדיגען א אויף טען
ײ אז זען,  רעס״ ברעקעל קײן ניט האבען ז

 ארגאניזאציע עהאנאנײשער דער צו ■עקם
ײ װעלכער צו  זײ באראנגט; האבען ז

 מיטיגג דאםאילסדיגען דעם אויף האנען
 *טשערס״ די אױף געטאנצט װילדע װי
 רעװא־ דער פאר ״הורא :געשדיען און

 סיין געהאט ניט אםילו ס׳האט <וציע״.
 אבעי רעװאלוציע, םיט הפרשה סםיכת

 האט ױגיאךמיטינג א צושטערען צו אום
ײ בײ הורשח. סםיכת א ארץ ז

 אמע־ זיך האט אן צײט יענער *םון
 רינסען דאס און ברעכענײט דאס הויבעז

 ארבײ• אידישער דער פון פלײש שטיסער
 ױניאנס אנדערע אין מער־באװעגונג.

ט נאך דאס האט  פאסירט. ניט דעכי̂א
 הא־ ױניאנס אנדערע רי םון םיהרער די

 אלעמען, געגען זײן ױצא נעװאלט בען
 דארט; אי רא אי זײן געװאלט האבען

 אין מען איז איבעראל, איז מען װען און
 געװען, איז ױצא פועל דער ניט. ערגעץ

 צואװאק־ זיך האט װילד־םלײש דאס אז
 דער םיז קערפער ריזינעז דעם אױף םען

ונג.3באװע ארבײטער אידישער גאנצער
 זץ־ האנען מיר אויף אסאהעס ״די

 געװענדעט זיר האט םען זינט אנגעהויבעז
 אינ־ די דאס זעהן זאל איך אז מיר, צו

 אדװערטײזט זאל באנק טערנעשאנאל
 ״םרײ־ קאםוניסטישער דער אין װערען
 ארטיק־ שרייבעז זאג איר אז און הײט״

 ױניאז־ברעכערישען דעם אט פאר לעז
 װאסיבלעטעל, איז שרײבעז צו בלעטעל.
 ארבײטער* אידישע די אונטער נדאבני

 כאטש אנטזאגט, זיך איך האב באװעגוננ,
 מיײ אויוי אז םארזיכערט, מיר האבען זיי
 קאמענטארען קיינע ררעיפען ארטיהלעז נע

 םא־ דער אױן* יאון װערען. געטאכט ניט
 באנק אינטערנעשאנאל די אז דערונג,

 דער אין אדװערםײזמענטס געבען זאל
 איך אז געענטםערט איך האב ״םרײהײט״

ם און געשעפטםמאז קײן ניט ביז  נים וױי
 װאו און אדװעדטײזעז דאחי מען וואו
 קאםו־ די בײ איך דאז.ביז דנט ניט.

װעלט. דער אין ערגסטער דער ניסטען
 גע״ האבען חברה יעןמוניסטישע *די

 ציי־ שלעכטע די םון אדװענטעדזש ןוםען
 מאכעד דרעס *און ?לאוק די װאס ׳סען

 דורכגע־ יאהחןן יעצטע די םאר חאבעז
 צו נעהעצט פשוט האבען און מאכם

 איז צושטערונגס-ארבײט זײער גראמעץ.
 דזשאינט דער ביז װײט אזוי *וועק

שטעלונג׳/ א נעמען געסרזט האט באארד
 נעשיל־ דאן האט זינטאן פרעזידענט

 דער סיט קאםױ גאנצעז דעם דערט
 איצ־ דעם און קאמיטע עהשאן דזשאינט

 װי און קאםף, ארויפגעצװאונגענעם םיגען
 הא- לצים און שרצים םארשײדענע אזוי
 — שילום א מאכען צו איצם געזוכט בען
מאל. יעצטען װי שלום אזא

 מײנט עס װאם איהר װײסט ״אבער
 פי־ע־ האט — V שלום סאמוניסטישער א

 מאםױ א — אױסגעשריען, זיגסאן זידענט
 אונז גיט :אזוי םײגט שלום ניסטישער

 װעלען דערגאד און באװעגוננ, די אימנר
 וועט איהר אז זײן, מקבר אזוי אײך מיר
 אויםשטעהן. ניט הםתים תחית קײן

 פתגהד שױן העז גס״ ״שלום אז« #בער
 ניט אינטע^נעשאנאל דער םון לעבעז איז

■אסירען.
 יענע װי אזוי זיינעז שאםוניםטען ״די

 זי ביז קרבן, צום שםײכעיט װאס חיוז,
 און יאיעם, איהרע אין ארײז איהם הריגט

 קערפער זײן איז ארײן זי שטעקט דאן
 ביז אפ ניט איהם ^אזט און נעגעל איהרע

פ זויגט ױ  און ביוט דאס איהם םון אוי
םארך. דעם

ײ ײ האבען םיר אז שרײען, ״ז ^ ז  ארוי
ײ אז איז, אםת דער נעװארםען.  אילײן ז

 הא״ םיר נאר אויסנעשיואסען, זיר חאבעז
ױ נעםען, נעלאזם נים זיד בעז  זאגט, מען ו

זיכער. אױף
ײ האב ״איף ײ נעראטען ניט ז זא־ ז

סקול ױעער»טארי6 איראן
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V לצחיצי בעססמנ די K ערזענליכע• 
 יאחר. 27 •אר לצתררנג
 קאספוען יעחרע םעסיגע

 בײנאכט און בייםאג קאאםען
צומףייקי. ײי

 ײm 1 או| סטרײקן דעם ^םען לען
 ססרײק, חנם רוטען געװאלט יא חאנען

ײ איך האנ  רעסעחנד » פארגעשיאגען ז
 פון מאראג רי אויםצוחױכצן כדי ׳מם

 דעמא״ דאך •רעדיגען ױי מעמבעיס. די
ײ האכען סראטיע,  געדירפט דאס דאר ו

 פי< »זױ חארטען ךי ,אכער טאן. װעלען
ױ »?ױ פוגקט דעמאקראטיע םון  ד• ו

פראנט״♦ ״ױדיטעד א פון האלטען
ײ נדט םארטיג זײנען ״םיר איצט. ן

ײ  אױוי כחות די אבער קאנצענטרירען ז
 דער־י אז דענסענדיג ױניאנס, קלײנע די

ײ װעלען טיט  די צו צוריק ־קוםמן שענעז ז
 ארנייטער־נא• די אכער ױגיאגס. גרויסע
 לעסאן ביטערען » ;עיערענט האט װעגונג

 אין אױג װאכואס א האלטען װעט און
ײ װעט אויסװאקסעז.♦ צוריס לאזען ניט ז

 ארבײטער״בא• גינצע די דאגק ״איך
 אידישע די כ, אװ ם. א. די — װעגונג

 םאר״״ דעם געװערקשאפטען, די ,ױניאנס,
 אסאסיאיײ ״םאדװערט* דער װערטס״

 די פארבאנד, סאציאליסטישער דעם ׳שאן
 אװ פרעזערװײשאן די סאר ״קאםיטע

 םארא• זײער םאר — ױניאנס״ טרייד
 ײי װאס שטיצע, םינאנציעלער און לער

 אין איגםעדנעשאנאי דער געגעבען האבען
 סקעכ־אײדזשענס/ דער גענען קאמוי רעם
 ״קאמוניבד נאםען מיט׳ן זיך רוםט װאם

 אײו, פארזיכער איר פארטײ׳/ טישע
 ניט סײנמאל װעיעז קאטוניסטעז די אז

אינטערנעשאנאל״ דער אין צוריס קוםען
 כא• זײנען רײד זיגמאן׳פ פרעזידענט

 אפלא־ שטורמישע מיט געװארען גילײט
׳ דיסמענטען.

או  דזשענעדאל גערעדט חאט איהם נ
 דזשאינם דעם םין האנמאן מענערזשער

ײז איז האט ער באארד.  געשיל״ רעדע ז
 אינטעתעשאנאל די איז לאגע די דערט

 אנ־ די אז אנגעוױזען, האט און י^סאיעז
 <ע• ניט זײנען זיגםאנ׳עז אויךי פאיען
 י1אוי נאר פערזענריך איהם אויף םײנט

ארבײטער־באװעגומ. גאנצער דער
 טשערמאן אוז םײנסטאון סעקרעטער

 אנער־ זײער אויסגעדריקט האבען גוםסין
 זינ• פרעזידענט צו רעסםעקט און קענוגג

 די *ז פארזיכערט, איהם האבען ארן מאן
 אפ נעהערינ װי שעצעז געװערסשאפטען

 און זיגםאז םין-פדעזידענט ארבײט די
 איוים איז באװענוננ ארבײטער גאנצע די

 אץ טוער אײנציגער יעדער דאנקבאר.
 חא• — וױים, ארבײטער־באװעגוננ דער
 גע־ פײנסטאון, אי גוססיז אי #בײדע בעז

 קאט זיגםאן ^דעזידענם אז — זאגט,
 יעד םאר. נאר ניט קאמוי א געםיהרט

 ;אנצער דער סאר גאר אינטערנעשאנאל
ארבײםער־באוועגונג.

 ןנער «ער«ין peony *ן װון ®כפ
נעםער שויו זױ םיחלם

̂עחשער ביז װערען שיגעיײגמ װע# *•טײיונג סילאדעיסיער  ווע® *שיץ ס
 קמלא׳ «ום ■ראטעסםירט םיטינג 60 ישקאי — זין. *ו קוםעז אי:ג»נ«רען -

 זא• ש»יס — סטרײקערם. טון ערםסרדונג דער געגלן גאװערנסר ראדא
םײנערם. •עגסילוױידע די ®»ר ע«ײז און קלײדער םעיט

o י1י0י הסגץן נערס n ר»טעס• מיםיננ■
 ק«ל«ף סון אדאסס גסיממאו ווז סירט
r u n ױ*ס נרוםאליטעט די מגען m 

ר דעד סזן גסייסתן •ר»קטי*ירט ס $ ס  ש
v דעסױטי און m  o o n vr\ «ד 

y m n w סטרײהערם. םיינער כמטסל
i n >נא׳«<*סען אויו חאט <א?א tt 
»יייי 1»י הלײדעי זאסימן י «אר ׳ • י » י

 װעמיג איו סםרײקערם, םײן סימוייניער
o n ערחאלטען חאנען סיר »אם נריף 
fie ראזעגפעלה איידא ׳עװעםטער *pvb 

ov'M o לאקאל, פוג׳ס רעטארין pip *ואר
ױ אױס אסיס דער טען סטארייח׳** » ו

 יוליירער םיט סול איז אסים רער חױו.
 םיטניידער טאסען ׳טייידזאכען. און

חילפס• די *ן אננעטלאסען זיך חאנען
רעזול• טאנ יעדען ברענגען און סאםיטעס

ייוועק־• ערװארטעט לאסאל רn טאטען.
׳ש»ייז. און סייידער םיט סאר א *ו׳שיקען

n די — o^ o®),^ טײיוננ ר אין או  מ
ז װאס ״נערענםיגקײס״, י  נוווליך «זוי י

 נע־ גלײר איז און כמטנערס אמ פאר
ער די םון לינלימ דןר װאחנן א^פי  פיי

o פל«וש.יון n ,ער־ ניט װעט סאכער 
 םענע* דןר •ארין, סאריס ניז מײנען
 םאבער דרעס פילאדעלפיער פון דזשער

זיו. «ע סוסען נאנ«ען אין װעט לאקאי,
 לע*סעגס איז ■אלין םאריס נמרער

 *פענ־ אויף נעװארען קראנק ■יו«<ונג
 גע־ *וגענונמן גלייר איז ער דיסיסיס.

 אפערירט איז און חאספיטאל אין װארען
 limp «1[ איז אפעראציע די נעװארען.
 op און .געלוננענע, א «נער ערנסטע
 באריכטען, « און וױסעז »ו אונז םרעהט

«t זיר. «ו יענעל קוםט ■אליו כרודער
 חאט 60 לאקאי םילאדעיפיער דער

 ראנער־ לעצטען מיטיננ א אפנעהאלטען
םעם־ ־די רע«עמנעך. טעו1 דעם ׳שטאנ,

m אודנמר כאסטאנער m}
קאממחןרן מײנער

 » רופט ױגיאן דרעסטאכער און קלאוק פון כאארד דזשאיגט כאסטאנער די
 כאסטאן אין #רגאניזאציעם ארכײטער אידישע אלע פון קאנפערענץ

 דירעקטארס אף כאארד מ םײגערס. סטרײקעג)־ע די העל*עז צו
 שטיצען צו באשליסט ױניאן דרעסםאכער און קלאוק כאסטאנער דער פון
דאלער. 500 םיט מיינערס סטרײקענדע די
 סון באארד דזשאיגט באסטאנער די

 נע־ ?יך אויוי האט אינטערגעשאנעי; הער
 רע״ א רופען צו איגיציאטיװע די נוםען

 אר־ אידישע אקע םון קאנפערענץ ליף
 צו באסטאן אין אר&אגיזאציעס בײטמר

 םאר * הילפס״כאװעגונג א ארגאניזירען
 צו •האט און םי^ערס סטרײקמנדע די

 סםעציעלען א ארױםגעיאזט צװעק דמען
. ליםלעט.

 זונ־ םאתעקומען איז תאגפערענץ די '
 װעלכער אין דעצעטבער, טען4 דעם טאג,

 אידישע אלע באטײיליגט זיך האבען עס
 ארבײטער אלע באסטאז, םון ױניאנס

 אינ־ םון ברענטשעס די ברענטשעס, רינג
נא־ פון אנן ריגג ארבײטער דעפענתנט

 הלינען צו ספײש»נם ח *ונאנױױפ ױניאן
םיעערס ױ פ»ר שפיױ און שיו סליידער,

• פון (שלוס ״ )1 ו
ײ חאבמז זיי <ןינדער. אזן םרייעז זײערע  ז

ײםען די ־םון ארױטגעװארפען ײ װאו ̂ו  ז
 אדער צוואגציג צעהן, אפכעלעבט האבען

 אייסגעהאחד יאחר, צװאגציג און םינזי
ײ <ןינדער די אח חינדער, זײערע װעט  זי

םאינס. די אין ארבײטען געגאנגען נעז
לאגד, געדונגען האם ױניאן

 זעהר אגנעקוםען איד«ר איז דאס כאטש
גגנערשאפט ביטערער דער צוליב שווער  ̂ג

 אױםעגעבױט חאט און םאגגאםען, די םיז
 ארײנצונעםע! אודםאלאטקעס בארא?עז

 זײע־ און טאיצערס ארויסגעזוארםענע די
 און בדױט אויס טײלט זי יעז.5פאםיי רע

 און םאטיליען די צו שפײז געסענטע
 קיטשענס^דמר סופ ארגאניזירט האם

 סטרײ• די און אן אבער סוםט װינטער
 וד םעחר שטיצע סריגען מוזען קערס

ײ במםאר. איז װעךעס  האבען מוזען ז
y און קליידער v. קצ״ ^לאױוםאכעד די 

 סך קײן געבען גיט איצם אפשר נעז
 זיכער קען פאםיליע יעדע אבער געלט,

 זאכען, אפגעניצטע איהרע בײשטײערען
 פאר סלײדער סום, א אווערסאוט, אן

 װינ־ זאסעז, שיך, קיגדער, און םרויען
ױ עסענוואת, אזעלכע און טער־וועש  ו

 דאר- שםאוי געקענטע און צוסער מעהל,
 זײן ט1וה דאם װעדען. געזאםעלט םען

 דער אין הילוי ערשטע סאםע אונזער
צײט.״ שרעקליכער איצםמצר

n אר• גלײך זײנצז סאםיםעס רעליוי 
 טון נלײר חאבעז און געײארעז נאניזירט

 םארשײ־ די באזוכט אז פרײטאג לעצטען
 חײםען און נעגענדען ארבײטער דענצ

 שוין זיעען קלײדער םיט באנדעלם איז
 געבראבט זײנצ? און געורארען גצזאםעלט

 דער םון אפיסזס די איז געוואיעז
̂ באארד. חשאינט

באאיד, דזש. דער םון ^סיסעס די
 אר־ אײנצעלנע און קאסיטעס די װאו

 םון באנדלאך ברעעעז קאגען בייסער
 און שפײו קװילטס, ^יר, פלײדירי אלטצ

 םיעמדס די פאר זאכעז נוצליכצ אנדערע
 קינחנר, איז םרײעז זײערע פאר אוז

 מעםפעז און נױט גרוים אײדען וחנלכע
ױ  םינען ברוטאלע די נעגעז חעלדען ו

ײגע — אײנענטימער, ! m טאלגט:

 טע25 א. 130 אםיס, באארד דושאינט
 :7680 ססװער טעדיטאן טעלעםאז סט.,

 ;סט. טע121 איסט 165 אפיס, הארלעם
אםיס, טאון דאון : 8819 הארלעם טעל.

»3  ,0057 ארטשאדד טעל. עװ., צװײטע 3
 טעל. עװ., מאנטראוז 105 אםיס, ברוקלין
 219 אםיט בראנזװיל ; 2310 סטעגג

 בענ־ ; 4184 דיקעגס טעל. סט. סע^םאן
 עזו״ טע18 8120 אםיס, סאנהוירםט

ױו ביטש טעל. f .1880 ו
^ן אםיפעס ם  שטאדט: אוי

 עװ., בעלםאנט 190 אםים, נוארס
.4507 װײװערלי ל.yט דזש., נ. נוארס,

מאגטגאםערי 76 :סיטי דזשױרזי
.2883 םאנטנאמערי םעל. סט״

 טע101 9312 אפיס: \ואודהײװעז ׳
 .9892 היל ריטשמאנד טעל. עײ.,

pyojypyn .,52אםיס y'»n^ .סט

 הא• עס םארבאנד. ארבײט^• ןyציאגאל
 זyגאטyלyד גענומען אנטײל אויך בען
 םון םארטײ, רyסאציאייסטיש רyד פון

 און םארבאנד סאציאליסטיש^ אידיש^
i םון y i צױן. םועלי

 אנ״ זיר ןy געו.^ באשלאס^ איז עס
 באײ^נג \*V'5vi דyד איז צושליסען

 ליײ אוי רײשאזyדyם אסעריקען ivi םון
 אויסגע• האס קאנםןגרענץ די און באר,

 פארטרא• yאל םון yקאםיט א װײלט
y:yo אמאניזאציy,װ סyארגא״ זאי לכע 

 ״געלד דעם םיט אנםירען און גיזירען
זאםלונג. שפײז און קלײחגר

D אװ באארד די ^ opyi'T םון njn 
̂אסטאגער  אויד האם באארד דזשאינט .

 באשלאסען זיצונג לעצטער איהר אויף
 סײנערם סטרײ?ענדע די שטיצעז צו

דאלאר. 500 פון סוםע דער םיט

̂בערג װײס־פרעז.  אנגע• איז רי
 פון מענעדזשער אלם שטעלט

״ דעפארטמענט דרעס
)m» 1 2«י (שזלום

 ארבײ• דער םון אװעקצוגעהן אום װעז
 4אי איבערצוגעהן נאר באװענונג, רyט
 אין םyטיװיטpא םרן םעלד אנדער אז
ל.yשאגyאינטערנ רyד

t״y i האב םרײנדyאפנע• ניט זיד ז 
 זינט וױיל ז.yנונגyרעכ yny?" אין נארט

 פון רyדזשyנyם איס רעזיגנירט האט ער
Dילאדyלםיy םאכער דרעם און װײטט 

 טע• געװען איצט ביז עד איז ױניאז
 אר• םון געביטעז נעyםארשיד אויןי טיג

 אינטער• דער אין ארבײט גאניזאציאנס
y ^ y j^ איצט און oyn די דינען ער 

fyw nya rK אינט די םוןyרנעשאנyל 
 דחןס צום באלאגגען װאס םיטגלידער

.22 לאקאל

ען אנ ד שען מי מענ
דעס דורך חײזער זייערע פון קראנקהײט פארםײדען

סון נעכתיר וױיםינען

ם ק א ל - ם ן ר ן ן
רעגולירער מאנען באריהמטער דער

 לייכם איחר קענט םיליאנעז. יענע פון אײנער נים זײם אמזר אױב
 גא• עקם־לאקם װאס עקם־לאקם, כתיכען וועלכע די, םון אױםגעסמען

 אױוי געפינען זײ קענט איחר זוכען. ניט לאגנ זײ דארפט איחר דיים.
םעאטער. אין םקול. אין שאס, אין גאם, אױס׳ן םריט. און עריט יעדער
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 פאומיםדעו זינםאנ׳ס פרעזידענם
חשורי גרענד דער פאר פאוהאלםען

־ ברארםקי. ױכטער זאגט לינענס, פאבױצירטע  !ראטעװעט געװאלט, :שרײען ״כאװיירים״ י
אױם* האבען זײ װאם אוצר״ אײלענד ״סני דעם פאר פריזאן אץ םארשיקען זײ וױל מען

פרעסע. דער אין ערקלערונג זיגמאנ׳ם פרעזידענט — געדענןט.
 איגטריגישער רyד םון רעדאקטערע די

 ״אײניג־ די אץן ״םרײהײט״ די בלעטעל,
 ארויש גיט װ*ס טיyםאסײ די און קײט״

 א םאר דארם^ װעגען ״םרײהײט׳/ די
 iyop»D םיט באװײז^ דזשורי גרענר

^לי־ א אויױ האבען זײ םארװאם פאר  ש
 םרע־ באלײדיגט און באשםוצט אוםן מן

פרײ. זיין און זיגמאן םאריס זידענט
oy דזשורי גרענד דעד פאר ii גיט 

הא־ ןyוגיסטDאp די צי םראגע, הײן זײן
̂ריטי צו רעכט א כען >pירyז ^o:y7 'iy 

 דזשאיזש האט־שוין דעם אויף זיגםאן,
^Dyo האבען םיר װי בראדססי, ian אין 

 דע־ טען12 םוז׳ם ײט״pכטיגyרyג״ דעד
 םאלג^־ע די טיט נטפערטyגע צעמבער,
:װערטער
 םולע דאס האבען צײטוגגען ״יע,

lyTp צו ךעכט 'onp וזארץ זײער װיפיל 
 םאר־ אבער^יט טארען זײ געלוסט;
 זאגען, און נאםען ז׳סyנשyD א ןyשװארצ

 זײ ווען געלט, ג^גנב׳עט האט ער אז
 ען.7ליי א איז דאס. אז װײםען, אלײן

vw{ האבען צײטוגג^ yרyאײ v, אז 
 הונדערט םםyבאםר םלאץ זיגםאן׳ם סר.
 װעהרענד ד^לאר, טויצנגט םוםציג• און
oy באװײז, טינדסםער רער ניטא איז 
 yבאוױיז די םאשט. א איז דאס אז

 1גע?אםנ האט פלאץ דער אז -זיינען
 גע״ o:yoonnyD דאלאד, 03yp^ צװעלף

^v:vn ,םון םארטגײתש א סיט געלט 
opyt א<ג די דאלאר. טויזענטpy•לאג 

דאלאר, טויזעגט ry^ 150: האבען טע

v* האכעז זײ און t i n i v: האט װאו
 איז דאס נעלט¥ דאס גענוםען זיגמאז

 א גנבה. אין איהם באשולדיגט איינםאך
 איהר און געלט, פון טײערער איז נאםזח

 און%םאר- באשםוצען נעפרואװט האט
< נאמעז״״. זײן שװארצען

פאר א גאך האט בראדסקי דזשאדזש

םאכט דאט ער װען צוריס, װאכען  ̂נ
 פארהאלטען געװאלט סטײטסענט, דעם

 דזשו״ גרענד דער םאר סארלוימתגרס ד♦
 פארלוים״ קאםוכיסטישע די אבער רי,

 פאר א םאר אפגעבעטעז זיך האבען דער
 אז נקטyדyג האבעז זײ צייט. װאכעז

)12 זײט אויןי (שלוס

 צוצזטומ־ זונט ממזניסםימער-מדבתל
מאנעװרע מוחווזמיטדערשלום ף לען

 אז ב«לעב«טים, די פאר באשלום אן נעםען שעפער םקעב פון טלאכות כעל
ײ ט זאלען ז  װאם נעזינדעל קאםוניםטישע — ױניאן. די אנעדקענען ני

םץ טאן צו געהאט האט א אן שוין שטעלען םיטינג םי ק ע ש  איבער ^ז
 ארבײטען קאנען זאלען לײט ניט־ױניאן אז פארלאננען — שעלי׳ן. זײער

אן אין  די אפ צוריק װארפען םשערלײט שאפ — שעסער. ױני
ײ אז באשולדיגװג קאםוניםטישע שעפער. די פארטראטען האבען ז

 צושטערענדער קצםוניםטישער דער
 דעי אין נעהערעט האט װאם עלעםענט,

 קיין איצם שוין האם װאם און ױניאן.
 הלאוס די אויף ניט איינםלום ברעסעל

 « װידער זיך האבען םאכער, דרעם און
 שװינדלערי־ אלםען זייער צו נעטאן נעם
פעטענט. מלום לזען

׳צלום־טאנעװרעם לעצטע זייערע װען

 וריסי אויסצוליפערן זיך ענסזאנס סםיס נאוועונאו
פױים־אפ פון סרבן א זײן צו גיננאלד פרקזידשנם

 אויפנעכלאזע־ אן אויןז נעװארען אתוםםירט איז 20 לאקאל פון מענעדזשןזר
 כא־ גינגאלד—םאנופעקםשורער. עליזאבעט אן םון אננריף פון קלאגע נע

ט טאנ. זעלבען דעם אלבאני אץ געװען גאר איז ער אז םאקטען םיט װײז
ך ענםזאגם באװײזען, די אויםחערענדיג סםיטדו, גאערנאר —  נאכ־ זי

שױרזי נױ םון םארלאנג דעם צונעבען אוטאריטים. דז

 טשי־ א פאםירט האט װאר לעצטע
 ם׳צאטםהין, מאיער נע׳עיכטעלע. לאװע

 עליזאבעט, םון באלעבאם באקאנטער א
אן אויםנע־עװארען האט דזשוירזי, נױ

פארצייכניס אינהאלט
ם ׳

.60 ״גערעכטיגקײט״״נוםער

□
נײעס. .2 זײט

איגט י. נ. פון .8 ײט1 ב. ~ באארד ד̂ז
n ym o רוביז• ד״ — 8 ל*ק*ל אין

 דזש. — 35 לאקאל «אר אויפגאבען .4 ?ײט
— 2 לאק. אין •ראבלעמען סלאװ;yבר
n ה. y n D ל. — 82 לאק פון נײעס 

ראז^לאט.
 •יידזש. שיקאגא׳ער .5 ?ײט
# עדיסמריעלם. .6 זײט
 ױגיאכם ל*םפ»:י אויןי ליכט םעחר .7 זײט

לאנג. ח. —
 D ~ *ײא־נאאימן ױניאן .8 זײט

קוריעוסי. ,
ן בריןי .9 זייט ו  i דעמביצער &. — װ*ג י

קאטיטע. א — סעםבערם 20 ל#קאל צי
 #•ר־ סעחר »*סיגך»נ«צן ליאערען .10 זײט

 נײנםי ;א• ל. * — ? גרעכער
un» f ןויצ§> 12 און 11 וײט im W•

ד אז אפידײװיט,  מענע־ גיגגאלה דײזוי
 ױניאן מאכער רײנחאוט דער םון דזשער
 און געשלאגען איהם האט לא?אל

ױ די םארװאונ^עט.  גע• דזשוירזי׳ער נ
 םון םארלאגגט דארום האבען זעץ-היטעי
ס אז סמיטה, גאװערנאר  ירעזידענט וױי

 אױסגעלײ גרוגד דעם אויןי זאל גינגאלד
ױ צו ?1יא נױ םון וחגרען םערט  דזשוירזי נ

 צום װערען געשטעלט דארט זאל רy און
געריכט.
 דאר• דעם איז המצעםבער טעז6 דעם

 םיט צוזאםען אטוירני דיםטריסט טיגצן
 צ' געמנגעז דעפארטטענט «אליס דעם

 דע״ •אליס יארקער נױ דעם םון ?רעען
 ארעסטירען צו םערמיט א וארטסענט

 אויבעז״אננעגעבענער דער אױוי גינגאלד׳ן
 נעםאחר אין מנוחנן איו ער און קלאגע,

 נעשטעלט און וועחנן צו אויסנעליםערט
 דזשױרזי. נױ אין ■ראצעס א צו ?rum צו

 טוי־ אויױ נעװאחנז באפרײט איז גינגאלד
• בײל. דאלאר זענט

 ג מר. האט ארעםט זײ? נאך גלײר
 גאײשטיין םירםע דער םון גאלדשטײן,

 יאיערם די זײנען ווצלכע גאלדשטײ?, און
 דער אין םעטינ געװארען סע לאיןאל םון

 אי״ אין טעלעגראםירט זyחאב און סײס
 םארלאננם און ססיטח גאוועתאר. צו באני

 נאנצער דמר וועגעז חיריננ א םח־איהם
ײ אנמתגענחײט.  אי באװיזע?, חאמז ז

m די m וױיל םרײנדא•, »אי? נעשיבטמ 
 דער וואס טאנ זעלמח דעם אין «מקט

)19 ?יי• אזיןי (שלו•

 לײ גרופע טיט.די נדיגטyyנ זיר האבען
 םארשידע־ €ון ראדי?אלען און ראלעןyב

ײ זײגען קאלירען, נע  שטי? א אויױ ז
 דאס חױכה. *אוע געבליבען צײט
ײ װאס געלט, ̂פושהע סעל  האבען ך

 ארזצס־ yiyryny: די דורך ארויסגענוםען
 הא״ אױסגעלאזמןא שוין זיר האט טירטע,

ײ בען• o א אויסגעםונען ז y ''j עטענט* 
 אר־ אומפ^טײאישע כלוםרשט׳דיגע םון

בײטער.
w םאר o מען האט װאמנן און •̂  ג

 אין מיטינג אוםיארטײאישען אן בוםט
 האט םיטינג יעגעם ביי טעמפעלר סע?א

 נײער א — מאן טעםעני א באװיזען זיך
 םאכ^ דרעס און סלאו? די םאר משיח

געװען איז םגמיגנ עלBDyא*טpםע דער
 דורכ־ גרויסער א און חוזין פשוטער א

ל ^ קײן הארצען. אין װײטאג א און ם
)12 ?י*א אויף (אלוס

 צו ארום פאהרען םראסס
 »װ סליידער זאמלען
טיינשרס וי פצד שפײז

 טאר קלײדער נײע נ״יהען שעםער
 באטען ארכײטער — םײנערס. די

 קײן קאן ױגיאן דיי מױרניטשור,
אריבערשיקען. גיט נוױרניטשור

זײ• װאס סאםיטעס, דיסטריהט די
 דזשאלנט &װן געװאדען ב^שטיםט נעז

 םיײ די םאר שטיצע זycשא צו באארד,
iy;jyna ^ y j גyװינשטy רyזולטאטy.ן 

 אינ־ גרויס סיט ארבײטעז האםיטעס די
 גרוי״ א באזוכען זיי אימפעט. און טער;ש

 םאר״ אין זזײשגז ארבײטעד צאהל סע
 מאסען זאםלען און געגענטען שידעגע
 נױטלײדענדע די פאר שםײז און קלײדער
מײנער.
 עטליכע yהלטyגעצ רשטעy די םון

 נעװען בײשטיתרוננען די זײנען טעג
 םעגליד געםאכט ס׳האט אז גרויס, אזוי

 סליײ םיט טראק סאנצאן א זypאפצושי
• מײנערס. די םאר רער

 א•־ :ליץ־ זיך זyהאב שעפער yגאנצ
yony i? ױגיאן דער פון דוןי דעם אויף 

 נאד ניט און ?לײדער, אלטע געבען צו
 נײען נאר ?לײדער, אלטע זײ .געבען
 םעםבערם אײנינע קלײדער. נײע אויך

 געבען צו אגגעבאטען זאגאר .וזאבען
 םיײ נויטלײחצנדע די םאד םאמיטשור

 םאר־ קײן קאן ױניאן די אבער נערס,
 ארויס״י זיך אונטמרגעםען ניט ניטשוד

צושיקען.
^y שעפער םיאע אין n? ארביײ די 

 זאל מען באלעבאטים די נעבעטען טער
ײ  פלײדער, נײע זyאויםצוגײ ערלויבען ז
 ערלויבט באלעבאס דער װי גיך אזוי /און
̂וס זײ טוען זײ,  prn גמסטען םיט׳ז ד
איבערגעבענהײט. און

 באגדעלם צוגעשיסט אויך װערען עס
 םעכד ױניאן ניט םון מײנערס די פאר

 םון אפיל דעד אז װײזט, דאס רס.yב
 געסאונגען8א האט רנעשאנעלyאינט רער
 די <*ווארטאלען. ארבײטער אלע אין

 אראנזשירט אזוי האט- באארד דזשאינט
 מעגליך זאל עס אז ארבײט, היצםס״ די

 זאם״ צו הילף די רyשנעל װאס םאכען
 לע•yט א אתגר פאסטעל־קארד א לען.
 ברענגט.נלײו ױניאן דעו/ אין ?אל םאן

 באנדעלס. די צו נעםט װאס קאםימע א
 ?לאוק די באװײז^ אוםן םין אזא אויןי

 ®ח בײשייל א ױניאנס דרעסמאכער און
סאלידאריט^ ארבײטער

vיארקער נױ גרעסטע ױ אין עלעקשאנם 
m m i ןןאו חײנםיגע

 לא־ יארקער נױ די אין עלעקשאנם לעצטע די םאר הוםען זואך סוםענדע
טעםיגקײט. עלעקשאן לעבהאפמע איבעראל — .2 און 9 ,22 ,10 :קאלען

 יצר־ ניי די אין םינער עלעהשצז דער
 אינטערנעשאנאר דער םון לאקאלען
 ־א*ן םווי. צום שוין זיך ,דערנעהנטערם

נעווען קאםף דער איז מאנכע
 א פון םימן א איז דאם לעבהאפט. זעהר

 חאר דיזע ארנאניזאציע. לעבהאםטער
 םאר מים־נגען םאושיידענע אויף זײנען

 און נאםינײשצנם לעצטע די נעסומען
 לעצ־ רי פארקוםען װעלען װאך קומענרע

ז ביז־איצםינע די עיעהשאנם. טע »  ן
 םאר־ נרױםע די באװיוען דאבען שאנס

 םעםבערשיפ די װאם אינטערעםירטקיי^
ט  36 לאקאל חט־,ױגיאן. צו ארוים וױיז
 אזא נעהאט ניט יאהרען זײט שוין האט

io rpp> rjpo»o דעי יאחר. דיזען װי 
 א־ז 1» יא?אל פון םיםיננ גאםיניישאן

 1געשיכט דער אין גרצסטער רער גצווצן
 םיר ארנאניזאציק. קאםערם אונזער פון

un • חאםען, װילצן  i s* ,װאם צלעסשאן 
f פאחצטעו דארא p e i 7 j n .דצ««םבצר
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 יע״ םון בלײבען הינטערשטעליג ניט װעט
 גאםינײשאך היטטארישען גרויסען נעם

 סאטערס. בראװע אונזערע םון םיטיגג
 אנגעשטרענכ- די אז זיכער, אויך איז עס
 וועט 2 לאקאל אין װאהל־אסציע טע

 װאהל־באטײליגונג. גרויסע א ארױסרוםען
 לא־ םון ערװאר̂ט מען jyp yapyt דאס
.22 לאחאל דויעסערם םון איז ע האל

 ענ• עיעקשאנס די פון סוף דעם םיט
ר אויך זיך דיגט ע  די און סלע?־סיזאן, ר

 די אין זyרypאוס זיך װעלען ארבייטער
̂יאyרװארטy מען װאו שעיעד  גוטען כ

 אבער װאקסען דערמיט ארבײט. סיזאן
 םעםבעדשי! דער׳ םון פליכטען די אויר

 ױנ• און ארנאנײאציאנס םון געביט אייפ׳ז
 ײ וועיעז האםענטליר פליכטעץ. יאן

רוועהלטע זײערע און מעםבערס  •py נ̂י
 אויםנאבעז זײערע םארשטעחז זעסוטיװס

̂אײניגטע מים און  ערפילען כחות םא
 דעי• צי אוז ױניאז דער צו םליכט זײער

םעםמורשיפ. גרויםער

d

v *hi
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 אן אנפיהומן זועט m דרעסמ̂כער
̂דזאציאנם noKP אינטענסיוועןארג

ט ערשמער דער מיםיננען טשערלײמ שא« דיםםריקט  אר״ דער *ו ארײנםרי
 חןר אין סיטיגג דיסטריקט ערשםער דער אװענד םאנטאנ — כײט.

 *נשמרעננונגען נרעםטע די םאכען װעלען םיר — םקוהל. םטריט םער28
אן פולשטענדיגען א אײנצושטעלען צוריק ץ קאנטרןןל ױני  אינ״ דער א

ט חםטריע, ערג, ז»נ דעיארטםענט. דרעס פון םענעדזשער רײזנ

 22 לאקאל ױגיאן מאכער דרעס די
 עקועקוטױױםי־ סיעציעיען א בײ האם
 געװארען אפגעהאלטען איז װאס טינג,

 םיט און דגמאן •רעזידענם םיט צוזאםען
 גלייך באשלאסען אײתשענטס, ביזנעס די

 צי צוצוםרעטען און פלאנעװען צו איצט
ארגאניזאציאנס-ארבײט.

 אי״ זיך האט מיט^ג עתזעקוטיװ דער
 דער װעגען םראגע דער םיט נעגעבען
ױ םיטלען די און טאסטיק  דעם אזוי ז

 און אנצוםיחחח ארגאגיזאציאנם״יזעכייײז
 רוםען צו געװארען באשלאסעז איז עס

 דיסטריקט אן װאך נעקסטער םון גלײך
 םעםבער־ אקטיװע און טשערלײם שאפ

 םײ אזעלכע פון ערשטער דער םיםינגען.
 םאנ־ װערעז אפגעהאלטען וועם םיננעז

 דער אין ארביים, דער נאך גלײך םאג
 אין םער6 צװישען סיןוהל, סםריט כתר28
עװענױ. טער7

םיטינ־ דיסטריקט נערוםענע די אויוי
 ספעשעל דעם אויןי װי פונקט וועט, נעז

 די ווערען כאםדאכט םיםיננ, אסזעתוםיװ
 טעטיגהײמ ארגאניזאציאנס םאר טיםלען

 אין און באזונדער דיסטריהט יעדעז אין
אמעמײז. אין טרײד גאנצען

 ווערט דיסטריקכדםיטינגעז די םיט
 גרויסע, א אײנצושטעלעז כאצוחנקט אױך

 װאס ארנאנמאציאנס-ארםײ םרײוױליגע
אי  אךגאניזא־ טיכםיגע טאז ענצדגיש ז

ציאנם״ארבײט.
 —,22 לאסאל ױניאז מאכער דרעס די
 רײז־ םענעדזשער איצטיגער דער זאנט
ת  ברענ־ צו םאראינטערעסירט איז — ׳מ

 מד און נארםאלען א צו טרײד דצם נצז
 זאיען ארבײםער די 18 צושםאנד, סערען
 אױםצוזזױבען אין לעבעז, א סאכעז קענעז

 םעםבצרס די םוץ ״®אראל״ נמםאלענע די
ױניאדבאוואוסט־ םון םדרגה הױכער א צו

 אד נחנסטע די םאכען װצלעז טיר זײן.
 א צוריק א״גצושטעלען שטרענגונגען

 דרעס• דער אין קאגסראל םאלשטענדיגען
אינדוסטריע.

 ארנאגידרען דערינער װעלען ;עדר
ת  שעפערישע און לעבעדיגע ארע כחות, א

 חעיםען צו בכח זימען װעיכע קרעםטען,
 שריט אוי«י ארגאנחאציע. די אױםבויען

 ארגאדוא״ וועחנן געטאן וועט טריט און
ט זחניזנן, סיר ציאנס־ארבײט.  די מי

 זנדיױבען, אוגז זועיען װאס אוסשטענדען
 ארכײט - ארגאניזאציאנס די אגםיהרעז

שטארח׳/ און איגטעגסיװ גאנץ
 הערשט װאס איםיםיזם, ?עלבער דער

 הערשט רײזבעת, װײס־ירעזידענט כײ
 חןר םון טוער אנדערע איע צװישעז אױך

 ^קזעקר גאנצע די ױניאז, םאכער דרעס
 די אז ערװארטעט, 22 יאקאל טױוע^םון

 אמאניזאציאנס־ פונ׳ם דערגרײכוננען
 םיח״ שטארק לאזען זיד וועיען האסיײז

 ױניאז די סיזאן. חוסענדען דעם לעז
 נים- די קאי איבער׳ן דערלאננעז װעט

 ארגאניזאציאנס־אר־ די שעיער. ױניאן
 גמיסען א אױף ווערען געטאן װעט בײט

 דעמא־ די אישאםעז וועט איז מאסשטאב
 חאכען האטוניסםען n װאס דאליזאציע,

אר^ינגעכראכט. טרײד אין
 אן ווערעז אנגעםיהרט אױך וועם עס

kאמע־ אן םון אניטאציע ונערמידריכע 
 ברענ״ צו כדי כאראקםער, ױגיאן םײנעם

 ױגיאן־ העכערער א צו מעמבערס די געז
ט םענעדזשער אוןילױט מאראל, מ׳ מ ױז  ר
 תודצער א אין גאר דאס וועט םײנונג,

 אוץ אגיטאציע די 4װערען עררײכערט צײט
 וומט ארגאניוומויאנם־ארגײט טיכטיגע

 םאי־ א םאר וחנג דעם אויסםלאסםערעז
 דער אין לעבעז נארסאילעז שטענדיגען

ױניאז״

כ»װ עסזהסוםיװ נײער וער פץ אינסמרישאו
נאכער ססױרם 23 מהאל פװ

ע אינםםאלירם זיגמאן פרעזידעגט  םעגע־ דזשענעראל כאארד, עקזעקוטױו ניי
שער םריםעד, כרודער און דעםביצער פ. װאנדער, ברודער האכטאן, ח

ער דער שען לאקאל, פון םענעדזשער ניי רעדנער. די צווי
A .I

 אין איז דעצעםבער, טעז10 דעם שבת,
 באאךד דזשאינט דער םון בילדינג דער

 דעל םון אינסטאלײשאז די״ טארגעקוטעז
 23 לאקאל םון ב^ארד עקזעסוםיזו גיתר

 אינסםאלײשאן דעם בײ םאכער. סקורט
 נײ־ די געװען אנװעזענד זײנען סיסינג

 עסזעקוטיװ אלטע די איז נעוועהלטע
ר אקטױוע צאהל גרויסע א און באארז־  י

 האט זיגםאז •רעזידענם םעםבערם. ניאז
 עקזעקוםיװ דזשענעראי םון נאםען אין

 עסזעקוטױוע נײע די אמסטאלירט באארד
 דיזעדגעתגענחײט בײ און באאםטע און

 חןדע. אינטעחןסאנטע זעהר א נעהאלטען
 אויף איגעשםעלט םפעציעל זיר האט ער
 אינ־ ססוירט אין םארהעלטניש^ די

 דער םון םליכטען די אויױ און דוסםריע
 איצטיגען איז ױניאז מאכעד םקוירם

 צױ ענגע א םאר איעלירענוײג םאםענט,
 אינטערנעשאגאל דער םיט ארבײם זאםען

 אינסםאלײשאז די פאתענוםען ער חאס
 עסזעקוטיװ נײער דער נעזואונשען און

 טמטיג״ ױגיאן איחר אין ערםאלג באארד
קײט.

 האט האכטאז מענעדזשעד דזשעגעראל
 באארד דזשאינט דער םיז גאםעז איז

נא־ און עקועקוטיװ נײע די באגריםם

 צױ האםנונג די אויסנעדריקט און אםטע
 קומענדען אין וועם םען׳ װאס דעם ליב

 אויסארניײ װידער װאהרשײנייד סיזאז
 דער וועט םוטס, צאדזל גרויסע א טעז

 ענטוויקלונגס גרױסע האבען לאסאל
 צוריסקעהרען מידער און נעגליכקײטען,

 האבען עס שטארקײט. אםאליגעד זײן צו
 דער פון װאנדעחגר ברודער גערעדם נאר

 דעמביצער ם. און צענטער העלטה ױניטי
דעיארטמעגט. פראפאגאנדע םיז

 נײ־ דער םרימעד, ברודער װי נאכדעם
 האם לאסאל םון כמנעדזשער ערװעהלטער
 עקזעקוםיוו נײע די אז םארזיכערם,

 םיט זיר ווזןלעז באאםםע די און באארד
 די צנ*באנעגענען באמיהעז מיטלען אלע

 ארגאניזירעז צו טראכטעז אח סיטואציע
 נײער דעד האם שע«ער, ^ניאז ניט די

 דעם געשלאס^ קאנסק ברודער טשערמאז
םיטינג. איגסםאלײשאן

 עסזעקױ נײער דער םון מעסבערס די
 ברידער: םאלגעגדע זײנען באארד טיװ

 ר. םרומציק, ס. בוים, א. אלטמאז, ה.
 פא־ ה. לאנדסבערג, ח. קאנסקי, ם. הײעה

 סאדאם־ ה. דאבינאוױץ, ח. ריעם, ה. לעי,
סא־ ה. שוגערמאן, ס. סיטמלםאן, < ססי,
ז ס״ ילאױ ײי קאחן. י. איז מ

n וואפ אוגנתתאסונ^ ױ״יודאן n 
 חנר אין •ראגושירט חפט חױז יודטי

 1» מוחנן איז #חױו אוערא מאנחעטען
 כאל- n מרפאלג אױספתמוואחנ^כפר

 וזוגחנר- פיט אינמרפילט נווחנן איו חס
ך חפנמן די 1ײ כמנג׳ײו טצר  משפח ױ

אוםן. נמיסארטעצן א אױוי געײפן
ר אױף  מוחנן 1ז״נ* אתטעמעסוננ מ

 איגטפר- חור פון אפיסערש פאדפײחנגפ
 מפבערס נאארד פקתקוטױו ;נצשאנאי

 h סיט צוזאסעז און יאפאיען, אלע פון
 געכיל״ תאסדאס ם״מרס אט חננמ אלע
משפחח, םרעחליכע גרויסע אײן חנט

מר חנר  דארט אייר איז עיעכמננןו ױנ
 ךײןף איז ספרסראטען גרױסארטמ גצוחנז

n וײער און קאסטױמעה רײצענדע 
 ציגענעכען חאט פארכרעננען סרעחלימנד

 דער צו חן און רײץ נאזונדעחנן נאר א
אונטערנעטונג; גאנצער
 בענד פיקאדילי װחײטמאן פאויל חנר

 מיט עולם דעם פרעחלױגעסאכט חאם
 געוחנן ס׳איז און טאנז־סוזיק זײער

 יע״ אין לעכעדיג, און םרעחליר ליחודים,
 כאל״רום. גרויסען דעם םון װינמעלע דען

 דער געװארען געשאפען איז עולם כײם
אונטערנע״ אזא בײ וױדער זײן צי חושס

טי חור פון טונג  אס װאס תויו יוני
^ סםען.

 שומססצו• ויר חאט אױסגעצײכ^ט ׳
i* אלמסען חאט וי סוױטסקי. n v r v

ז י י ט ״ ף ״ ״ ״ י י ״ ״ ב י f!׳ "*ט ן f i . n i g שסיסוע נוטער ■ אין פלעסען ig 
n »•••« . •יין 1׳ מן י ו ^• נרוחןר ו  פ
 w נענעכ״, •נטונג חאט 10 יאסאל םון
» » נושם זיין זאל ט׳ננצער די »  5ט

 םיטנרי• טנתרע די דאנק » פומט אײד
 ־ טי• וייגעז וועלכע קאםיטע, דער פון דעד
 עויס חנס תעיפען *ו גרייט נעװען סאל
 געוועו סענליר גאר איז װ*ס טרעס סיט

 סע» נעוו׳זן איז סאםיטע דער *װישען
m? אײבראססאן, ם. ; »2 לאסאל )ג«ח m 
35 j מאתא־ ; «9 לאקאל באנענא, סערי - 

o n 8« לאפאל םעזשיס, ה: 10 ja•»
י ; 66 לאשאל מין, י י ד׳ םי ײ  : 22 לאליל י
 ־ פױרל'אנסוד ; 22 לאלאל שאפירא, םעני
 לטסאי רייטען, לילי ;22 לטסאל םיןי״

 רד סיני ; 23 לאהאל זאפפי, דארא ; 89
 שאפירא םערע ;22 לאקאל בינשטײן,

r נעלא ;22 לאקטל v c m, 22 לאסטל: 
 פארנער׳ סאניא ;66 לאלאל שארפ, ם.

ליבערםא! ג. דחעלליננער א. ;22 לא׳ןאל
• • .89 לאקטל נריים ; 22 לאסאל י

 8 נים סאמיםע ודנאניזאציאנס
פױדמן נ»ל לננוד פארםי

*ױעצומפען דד זוכט סלהעהאםוניםםישע
. 20 ממול איו

 דער פאר טעמיגסײט םיבערהאםטע א
 בא- ניט און באצןןחלמע פון ערוחנחלונג

 לאקאל אין אז געחט באאסטע צאחלכמ
 װאירקערס גארםעגם װאכמגר־פרון די ,20

 מאל אײז שױו חאם 5<אקא דער מניאן.
 סאםוניסטישען א פון םעם דעם םארזוכם
ײ את חנזשים  עגכר טים רײדעז םלענפז ז
d te o n םון אוםפעחיגקײם דער וחנגעז 

 האבען װאס נאאסמע קאםוניםםישע וײ
 דעם איז געוחנלטעט *ײט שטיס א פאר

יאקאל.
ײ  םארזוך א װידער אבער סאכען ו

D איז אםט׳ איז אריעצמוכמנז ih 4רעג»״ 
ע ברײטע די י1אוי פשום איצט כדמ־ לאייי

 ®ים־ די .20 לאקאל םון גלידערשאםט
 דעם םון ״באװאוסטזעיג זײגעז גלידער

 זאלען לאקאל זײער אין וועז אז
 דאס װאלט שםערתנעז, נייע םארקומעז

 טרײד. דעם םאר רואינע א געםײגם פשוט
 גאנצע די אז געםײנם, •שוט וואלט עס

 צױ און וומרען ארויסגעשיקט זאל ארבײט
 סקעבי פארשײדענע אין װעו־עז שפרײט
שעפער.

 דעריבער זיך האבען םיטנלידער די
 ער־ צו קאםיײז דעם אין ארײגגעװארםען

 מענע־ פאר צוריק גינגאלד׳ז וועחיעז
 אין סעסרעםער םאר פאלינסקי דזשער,

 צוזא״ טשערמאן. םאר טרײיטאן םעם
ײ זוכעז באאםםע די כױט םען  צי אויך ז

 באארד. עפזעתוטיוו לאיאלע א ערוחנהלעז
 צו האבעז ניט םאל קײן םאר זאל װאס
פאי־סײ. קאםוניםםישעד דער םיט םאז

 די חאט אװענד, םרײטאג לעצטען
 געגעכעז חאסיםע אתאניזאציאנס םרויען

 און םיטגלידער די םאר פארטײ סאפער »
 םרידםאן, םאלי שװעסטער לכבוד פרײנד
 אויף יארק נױ קיין געקוסעז איז װמלכע

כאזוך. קורצען א
געװא־ אראנזשירט איז דאס אבװאהל

 רום דײניגג דער איז אײלעניש, אין 4חנ
 קא־ קאאפעראטיװ קאנסוסעדס׳ דער םון

 םארטרעטער און םול, געװעזען םעטיריא
 זײגען לאקאלען יארק נױ אלע כםעם םון

 גע־ אויך זײנען עס אנװעזענד. געותזען
 םילא־ םון געסס דרײ אנוועזענד וועזען

ױ דעלםיא  אײדא שװעסםער די אויך ז
לעװײעגט. ליליען אוז ראזענפע^ט

 די רובינשטײז, מיני שוחנסםער
 ארגאגיזא־ םרויען דער םשערלײדי^ון

 טאאסט־ די נעוועזען איז קאמיםע, ציאנס
 קאהן. םאניא שװעסםער םײסטערין.
 קאמי־ עדױקײשאנאל דער םון סעק^םאר

 װאס ראלע דער וועגען גערעדט חאט טע,
 ארגאניזאציע דער איז שפילעז סרויען די
 אקטױױ״ םילע איחרע און ױניא[ דעד םון

 דעפארם־ עדױקײשאנאל דעם םון טעםעז
 םון סעקרעטאר ראזענםעלט, אײדא מענט.

 ױניאן, דרעסםאכער םילאדעלםיא דער
 און לעבעדיגער דער םון חןרצעהלט האט

 גזד ווערט זואם ארבײם אינםערעסאנמער
 רעקריאײ־ ״םילאדעלםיא׳ר דער םון טאז

 זזאט זזױפטזעכליך און סירקעל״ שאנעל
 אר״ דער םון װיכםיגסײט די כאריהרם זי

 דעם אױםצולעבעז צוריה װעג א אלס בײט
 ױניאניזם, םוז גײסם םר־ײנדליכעז אלטעז

 װיכסיגער דער םאר באזיס א װי גוט אזוי
 בהידער די ארבײם. ארגאניזאציאנס

 גרינבערנ, הערי און אנטאניני לואידזשי
 אינטערנע־ דער םון װײס־פרעזידענםעז

 םריד־ שוועסטער באגױיסט האבען שאנאל,
 װעלכע האםיטע, םרויעז די אויר ײי כמז

 יאהר. יעצטעז אנגעםאנגעז האט זי
 32 לאקאל םיז גאױ, מערי 'שװעסטער

 ליאן ,48 לאקאל נייז קאםאני, ביטריס
 אױך איהר האבען ,66 לאקאל פון האראד,
* באגריםט. װארעם

 םין שװעסטער א אלען, אײדא סיס
 קאםיטע דער םון מיטגלידער די םון אײנע
 חאט קאהן םרידא סיס און געזרנגען האט

 הא- אנוועזענדע איע אקאםפאנירט. זי
ױ דעם זינגעז איז גענוםעז אנםייל בעז \ 

j ארבײטער אנדערע אויר װי ליד טי״ 
 גערעדט אויר האט פרידמאז םאלי לידער.
y* םיז ארבײם דער דוענען M f גרופעז 

 הלױולאגד אוז שיקאגא אין יארק, נױ אין
 איצט. איז םאתאנגענהײט דער איז —

 אזא זעהן צו שעזזן מלועזעז איז ספעציעל
 םיטנלידע- איננעדע די םון גרופע גרויסע

אנװעזענד. 89 לאקאל םיז
 איז צוזאמענסונםם םרײנדליכער חוד

 אראנזשירט איז װעלכער צווײטער דער
 דעם קאםיטע םתיעז דער םון געווארעז

 גע• וועדט אונטערנעםונג אן נאד סיזאן.
ט  גרויסע א וועלכער צו יאנואר םאר ײאנ
 שע- ױניאז די איז םיטגלידער נײע צאהל

םיכד די װערען. אײגגעלאדען זיעלעז פער

 האבע קאמיםע םרויען דער םון גלידער
ץ/  עדיוקײ• דעם םון חילוי דער מיט או

 9 אתאנידדט דעפארטסעגמ, שאנאל
 םיטעמ װעלכע קלאט, רעקריאײשאנעל

 ,גיםגאסםיק, סאר אווענד דינסטאנ יעדען
 פאכליק אין שװימען אוז טאנצען גײםס,

 וױ א?ױ סט. םע21 וועסט 314 ,11 סקול
 אין אן באלד זיך םאגגט סעזאן נײער דער
 םדױע די האם אינדוסםריע, דתס דער

 סאר פלענער אויסגעארכײט קאםיםע
 ניט״ירניאן די איז אקםיװיטעט בדײטעחנ

שעפער.
 קאםי- דער פון םיטיגג קוםענדער דער

 • דאנערשםאג \וערעז אפגעהאלםן װעם טע
ײר דעצעםבעד םעז16 דעם  דער נאד גי

 דער םיז רום קאונסיל דעם אין ארבײט
ױי יעדע איו אינטערנעשאנאל אמן צו  וו

 ױניאן יעדע דעם. נאר דאנערשטאג אום
 אנצר* זיר אײננעלאדעז איז דרעס^זאכערין

 בײצושסיי״- און קאםיםע דער אן שליסען
אקטיװיםעכג און אידעעז איהרע מרען

ן י ךעזאלתױע. ׳
 און םילער ח. םיז ארבײטער די םיר,

 בײ סטריט, םע85 װע?מ 213 קאספאני,
 . אפיס אין אפנעריאלטען םיטיגנ, שאי א

 אקםאבער באארד, דזשאינם דעם םון
 * פא<- די אן נעמעז ,1927 טעז,25 דעם

• רעזאלוציע: גענדע
 גוטע די אגבאטראכט איז נעמענדיג

 םשערםאן, .שא• אונזער ײאס ארבײט
 פאר נעטאן אונז םאר האט לױױי ל. בר.
 דזאי איז ער וואס יאהר פאר לעצטע די

;שאפ אונזער םון טשערםאן
 אגבאטראכט אין אויך נעמענדיג און

 די וואס דעםאראליזאציע די טראמ דאס
 די אין אדיעבראכט האבען תאםוניסםען

 * דאד עם איז ^לאוקסאכער פוןידי רײהען
 אויםצוהפל־ טשערםאז אונזער נעלוגגעז

 קאנ• ױניאז פראצענט הונדעדט א טעז
שאפ; אונזער איז דישאנס

 בא• צו ערשםענס, םיר: באשליסען
װײ ל. בר. דאנקען  אר• װאס אלץ פאר לי

 ' בא• ווײייםענס, ;אונז פאר געטאן האט
 םיפ איזזם פרעזענטירען צו םיר שליסעז

ת דאלאר, 165 םאר סעט ראז־יא א  י
ײן םים איהם װינשען  צו זי םאםיליע ז

 אלס עם חאבעז און געזונטערהײם נוצען
 אוגזפר םון רבײטער1ו די םון אנדענקונג

ײז םאד שאפ ארבײט. גוטזנר ז
 דפי אז באשלאםען אױך װעדט עס

 «ז ווערעז איבערגענעבען זאל פרעזענט
װײ ל. בר.  9אל וואו באנ*עט, א בײ לי

 זאלען םאסיליעס זײעדא׳ סיט ארבײטער
ו י  צד פארברעננען און צוזאמענ^וטען ז

שטונדען* אנגעגעםענע עטליכע זאםעז
גרוס, בריחנרליכען םיט

: ע ם י ם א p י ד
וױנאןר, ס»קס 'אײגחאדן, יחודח

 י• חא̂י שייע ריתיצקי, •אל.
■וונאוױצץי, ». ,9■אקפעיאװ«א

חאנא. בר.
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 באארד
ױױ«ן דרעסמאכער אה

ס׳נקרעטאר. םאזער״ כ. םון
m איז נאא^ד דזשאינט פון םיטינג 

ם געיוארע} ,.נעהסלטעז ״ י , ׳ נ טי י י  םי
 װעסט 3 אין ,192ד דעצעםבעל*, טען3

םטריט. טע16
רײןי• ברודער — טשערםאן

צושריפטען.
 ד^ךעכםםע אויס דרי?ט 22 ל»קאל

 דזש. דער װאס דעם םיט צופרידענהײם
 דער םון םראגע די אױםגענוסען האט י

 בא־ אויך האם און דויעס״אינדוסטריע
 אלם רײזבעדג װײס־פרעזידענט שטימט

 דעפארםסענט. דרעס דעם pD מענעדזשער
 בײטראגעז םיל װעם ער אז פיהיען, ןיי
 דעפאיט־ דעם פון ארבײט רי כיאכען צו

ײ ערםאלגרײך. מענם  ברי םארזיכערעז ז
 די ?ריגעז װעט ער אז רײזבעת׳ן, דער

עןם  איז באאםטע די םון סאאפעראציע י
ױניאז״ מאכעס דרעס דער פון מיטגלידער
 םיט צוםרידעז אויך איז 89 <אקאל

 רײזבערג ברודער םון באשטימונג דער
 דע־ דרעס דעם םון סענעדזשער אלס

 דעם םון םײנונג די איז עס פאדטטענט.
 אז ^9 לאקאל םון באארד עקזעלוטױו

 באהאנט איז װעלכער רײזבערג, ברודער
 דרערס־איג־ דער םון פראבלעמעז די מיט

 םארנעמעז צו קאםפעטענט איז דוסטריע,
ײ אםט. דעם  דרעס די »ז ״אויך פיהלען ז

םון בענעםיטירעז םיל װעם ױניאן פאכער
דעם.

באריכט. םעגעדזשערם דזשענעראל
 »ז באריכטעט, חאם האכמאן ברודער

 סטריי־ די םאר רעליף םאר קאפפײן דער
 ערםאלגרײך. אן געהט םײנערס כענרע

 קלײרער, םילע ארײן ?ריגם אפיס דער
 צװײ זײנען איצט ׳ביז װ. ז. א. יךע

 אווע?* קײסעס 8 ן1ם שיפסענטס גרויסע
ר געװארען. געשיקט  די אין דענקם /
 8 ריגעזpגצוvאר טעג עטלימנ :עקסטע

 םאנױ סיםפאםישע םון קלײדער נײע סך
דזשאבערם. און• םעקטשורערס

 ?אג־ 8 אז באריכטעם, אויך האם ער
 שבת, געװארען אפגעהאלטען איז םערענץ

 דזשא־ דער םיט דעצעםבער, טען3 דעם
 גע־ איז ױגיאן די אסאסיאײשאן. בערס

 זיגמאן, ירעוידעגם םיז םארטראטען װען
 האכםאן, האלפערין, דובינס?י, ברידער די

 אסאםײ די און ?וירצםאן, און ברעסלאו
 ספערבער. ענגעל, העםט, פר. םון אײ^אז

 דים?וםירט זײגמן * ?אנפעו דער אויף
 איז פיאבלעםעז םארשײדענע די געװארעז

 עס און םאנ, צו הײנט אעדוסםריע דער
 אירגעגד אז געװארען באשלאסען איז

 דזשאבערס דער םון םעםבער וועלכעד
 םארלעצען זועט וועלכער אםאסיאײשאז,

 שי?ען אנבאלאננט װאם אגריםענם דעם
 גלײך זאל שעפער, נים־ױניאן אין ארבײט

אםס׳ן. דער םון װערען אױסנעשיאסען
 וועלכע דזשאבערס, אנבאלאנגט װאם

 דעפארט־ סעםפעל און קאטינג האבען
 ארױס־ איז פלעצער, זײערע אין מענטס

 םאראן זײנען עס ?8 געװארעז געבראכט
ײ דזשאגערם. םיםען אזעיכע צװײ  אי

 צאהל, באגרעניצםע א באשעםטיגם נערלײ
 באשעפ־ דעריבער סוז און ?אנטרא?םארס

 סעםפעל־םאכער און דעזײנער א טיגעז
 ?אנ־ די םאר סעםפעלם די אויםצוםאכען
 בא?אנם זײנען אנדעדע די טראקטארם.

ײ און אפם״ ״קאטער אלס  די שנײדען ז
 און פלעצער אײגענע זײערע אין װארע
 װעלכע אירגענד צו ארויס דאס שיחעז

 דזשאבער אזא שעפער. ?אנטראקטינג
 צו ניט םאראנטװארטליכ?ײט קײז האט
 אן דעריבער איז און קאזנטרא?םאד דעם

אינדוסםריע. דער אין איבעל
 םאר־ איז באםראכםוגג גענויער נאך
 זאל םראגע די אז נעװארען, שטאנעז

ײן צו אום װעחןן שטודירט םארזיכטינ  ז
ױ דער אויף דים?וטירען צו דאס גרײט ? 

קאנםערענץ. מענדער
באריכ־ װײטער האט האכמאן ברודער

 אפגע־ אויך איז ?אנםערענץ א אז מעט,
 אםעריקען דער םיט געװארען האלטען

 דע״ טען6 דעם דינסטאג, אסאסיאײשאן
 םאר״ נעויעז איז ױניאן די צעםבער.
 איז האכםאן פיידער די םון טראטען

 דער איז פונ?ט הױפט דער פעײםוטער.
 די אפחיטען בנוגע געוועז איז דיסקוסיע

 אזױ שעפער די אין באדינגוננען ױניאז
ױ גוט  גוטשםאהענ״ בלױז באשמםםינען ו
ױניאן. אונז^ר םון מעםבערם דע

 חאבען דיססוסיע גרינדליכער א נאר
 אסאסיאײשאז דער םיז פארטרעטער די

 דעי מיט חאאפערירען צו נאשפראכע[
 סטאנ־ און באדענוננען ױניאז כדי ױניאז

 שע״ זץ אין ערעז1ו אפגעחיט זאלעז דארדס
 אויך איז עס מעםמןרס. זײערע םיז פער

 װעי־ איתענד אז געװארמז, סארשטאנען
 װאס אסאסיאײשאן דער םיז מעמכער כער
אי אגריכמנט, דעם םאריעצעז װעט  -ז
 דעי םון וחנחח אויסגעמלאסעז נלײד

אסאסיאײשאן.
 הרעט״איגדוס־ דער אנבאלאננם װאס

 באריכםעם, חאכםאן כרודאר חאם טריע,
 םענאדזשערט n םח םיטמנ א אויןי אז
 פלענער * זײנאז לאטאלא! דרעס די םיז

יתיאגיזיחנן «ו כדי תווארפז דיסקוטירם

 סײ ?וםענדען דעם אינדוסטריע דרעס די
 א 18 געװארען, באשלאסען 1אי עס זאן.

 ־yipy די םון סיטינג געםיעשאפטליכעד
 22 ,10 לאהאלען די םון באארדס קוטיװ

 אי װערען אפגעה^לטען אל1 89 און 35
 אנצונעטע כדי צו?ונפט נאהענטער דער

ארבײט. םון פלאן דעםיגיטיװען א
 ײן1 םארעגדיגט ד.אט האכםאן ברודער

 ברודער אז ער?לערונג, דער םיט באריכט
 געװא־ באשטימט 1אי װעלכער ר^בערג,

 דעפארט״ דרעס םון מעגעתשער אלס רעז
 מאנטאנ, אפיס אין ארײן װעט םענט,

דעצעםבער. טען12 דעם
באריכט דירעקטארם אװ באארד

ר׳ ״ .1927 ,7 :ער דעצעםבע
:קאסיטעס

 דער פון ארבײטער די פון האמיטע א #
 אז םארלאנגט, האט הא. קיאוק סטוירלינג

 עהן1 זאל דירעסטארס אװ באארד דער
 װאס סיטואציע דער אין טאן קען ער װאט
̂ט שאפ. ײער1 אין אנטװיקעלט !יך ה

 געחארען איבערגעגעבעז 1אי קײס די
•׳ אםיס. צום

 באריכטעט האט מא!ער סעהרעמאר
 דעם םון לאגע םינאנציערער דער װעגען

באארד. תשאינט
 בא־ 1אי באטראכטונג גענויעד א נאך
 אלע םון מיטינג א 1א געװארען, שלאסען
 װעח& גערוםען זאל מענעדזשערס לאסאל

 צו דעצעםבער, טען9 דעם םרײטאנ, אויןי
 םראגע, װיכםיגע זעד«ר די באטראכטען

 אײנ־ געװארען באשלאסען אויר 1אי עס
םיטינג. צום זיגמאן פרעזידעגט צולאדעז

:באהגכטען םענעתשערס׳
 דעם םון מענעמשער ‘גאגלער, ברודער

 און דעפארטםענט, קאונסיל אינדאסטריעל
 דעם פון מעגעתשער פערלםוטער, ברודער

 דעפארט־ אינדעפעגרענט און אםערי?עז
 םענע־ די מים צחאםען האבען, מענם,

 דיםטרי?טען, אנדערע די םון דזשערם
 לאנע אמעםײגער דער װעגעז באריכםעט

 םארשײדענע !ײעמג אין שעפער די םון
ײ דיסטרי?טען.  ערקלערט, אויך האבעז ז

 ?אנםראל א מאכען צו יך1 גרײט םען 18
 אן1סי ?ומענדען דעם שעפער די איבער

 !א״ ױניאךבאדינגונגען די אז זעהז צו כדי
װערען. אפגעהיט לען

 באריכטען םענעתשערס׳ די
געװארען. גוטגעהײסען
 םון מענעמשער מאסקאװיץ, .ברודער

 באריכ־ האם דעפארטסענם, דרעס דמם
 1בי נאוועםבער טען16 דעם םון 1א טעט,
 סאכד 63 !ײגען דעצעמבער טען7 דעם

:םאלגט וױ גמײארען אטענדעט פלײנטם
ארבײ• 18 ?אםפלײנטס 14 די פון

ײ1 געװארען, שט1דיסטשארד !יינען טער  י
 ריאינסםײטעט םעלע 7 אין ארבײטער נען

גאװערען.
 ?אםפלײנטס די זײגען פעלע 4 אין

 די װאם דעם צוליב נעװארען ^געדראפט״
 די נעםאכם האבעז װעלכע ארבײטער

 די ווען ערשינעז ניט !יינעז ?אמפלײנםס
געװארען. אויםנענומען !ײנען קײסעם
 דים־ 1אי װעלכעד אפערײטאר דער

 דרעס רובי דער םון געװארען טשארדזשט
 צר געװארען ריאינסטײטעט ניט 1אי ?א.
 געװארען, באװעען 1אי עס װאם דעם ליב

אונםעהיג. 1אי ער 1א
געװא־ געמאכט !ײנען ?אמפלײנטס

 ניט םאר םירםעס םאלגענדע די געגען רען
 נאװא פרימען: די אױסגלייכען ?ענען
 גאמ .,8P ?אםטױם טיםעני *.,p דרעס<

 .,8P דרעם ס. און ס. ר. ברעמילבער, און
ײ1 םעלע אלע אין קא. דרעם לענארד  י

 צר געײארען געשליכטעט פרימען די נען
 םלאכות בעל די םאר םרידענשטעלענד

פירםע. דער און
 !יינען װאס ?אםפלײנטס 10 םון״די

 םאר םירםעם געגען נעװארען געםאכט
ײ1 ארבײטער, ױניאן ניט באשעםטיגען  י

 איגםטרואירט םעלע 6 אין םירםעם די נען
 םעכד בלוח באשעםםינען צו געװארעז

 דער אין- גוטשטעהענד !יינען װעלכע בעדם
*ײניאזי
 מלאכות בעל די !ײגען םעלע 3 אין

 ען1םארלא צו געװארעז אינסטרואירט
 דער אז אנשליסען !יך אדער שאפ דעם

־ױניאז.
 נעוואחנן געםאכט !ײנען ?אמפלײנטס

 אר־ די סארלעצען םאר םירםעס 7 געגמן
 n !יינען פעלע 3 איז ב'יםס־שטונדעז.

ריכטיג. נעוחנן נים קאםפלײנטס
 די אױך וױ םירםעס, םאמענדע די

 נעװאחמ h נעוואדענם זימצן ארבײטער,
 ארבײטם־שםונחנן די פאריעצעז נמנען

 דחנס טשארלםםאח *ו?ונםט: דער אין
ױ ױ סא. דחנס אריליא קא., דרעס פ

 נע• חאמן ארבײטער אינדיװידועלע
 םאר פירטעס געגען פאספליינטם 6 םאכט

ײ באזטוחלען ניט  ש̂ע1וױיז־ !ײערצ ו
 םד ארכײפתר די זיינעז םעמ g אין

 ביזנעם־ דער אײדפר חנן1געוון צאחלט
 םירםיי חנר n י1י1אר 1אי אײדמענם

 חאס אח.גארםאז נארםי! פירכמ חנר םח
 איז ותלמנ ,3.96 קאיעקםפט יוניאן די

נר. «ום נפװאחנן אןמתפגעבעז ארב̂י
מװאחח געםאכם ײג*ן1 ̂?אםפליעםס

6 w m די צוטײלען גים םאר פיממנס 
 ארבײטער. אלע צוױשען נלײר ארכײט

י  געװא־ אינםטרואירט !ײנען פירמעס י
 םון גלײו, ארכײט די צוסײלען צו רען

 אין ארבייטער אלזו צװישען אן, איצט
שאפ.

 13 !ייגען צײט דער פון משך אין
 דער פון געװארען געסאכט ■האמפלײנטס

:פאמט וױ אסאסיאײשאן,
געװא• געמאכט !יינען סטאפעדזשעס

 שע־ מעסבער אסאסיאײשאן 4 אין רען
 ?אט״ די !ײנען םעלע אלע אין פער.

 די און געװארען געשליכטעט פלײנטס
 ווורי?געגאגגען גלײך !ײנען ארבײטער

שאפ. צום
געװא״ געמאיט !יינען ?אמפלײנטס

 ניט סענען <ײ אז םירמעס, 2 םיז רען
 םע־ בײדע אין פריױען. די אויסגלײכען

 גארמענטס די אויף פריױען די !ײגען לע
 םיר־ דער צװישען געװארען געשליכטעט

 ?לויר?ס די אײדער ארבײטער די און םע
שאפ. אין ארױםגעקימען !ײנען
 צורי?״ האט קא. דרעס סטארםער די

 דיסטשאר־ צו םארלאננ דעם געצוינען
 ;אוגםעהיג?ײט םאד ?אטער 8 תשען
 צד האט בערמאן הערי םיךמע די אויך

 דיסטשאר־ צו םארלאנג דעם רי?געצועען
 אויפ־ גיט יד1 םאר ארבײטער אן שען1ד

שאפ. גוטיאין האלטען
 אויך האט הא. דרעס סטארםער די

 נעביטעץ זאל װאו־ארבײט 1א םארלאגגט,
 םראנע די שטי?־ארבייט. אויןי ווערען

 דער צװישען געװארען געשליכטעט 1אי
מלאכות. כעל די און םירמע

הא־ כאריכט דעם םון צײט דער אין
 צוזאמען אײתשענטס, בחנעס די בעז
 162 באזוכט ארבײטער, אנדערע םיט

 שעפער אינדעפענדענט און אסאסיאײשאז
און ױניאן־באדינגונגעז די 1א זעהן צו

שן• די אין אפגמחיט װערען סטינדארדס
פעה

אפגעהאי• דינמן םיטיגגען שאפ 69
 אעטע* װאס פראמן װאו געװארען, טען

 דיס?וטירט ןײנען ארבײטער די רעסירען
געװארען. געשליכטעט און

 נרױ חאט כאריכט, דין ענדעענדיג
 פירטע די אז ער?לעים, םאס?אוױץ דער

 בא• עװעדו טע7 625 מארגוליס, לואיס
 מעםבעדס גוטשטעהענדע בלוי! שעפטיגט

מניאן. דער םון
עדפאמ* געװען אױף 1אי אפיס !ײן

 צװישען סכסוך דעם שליכטען אין רײף
 רימױס, ע. םירמע דער און ױגיאן דער

 אר״ די שט1דיסטשארד די האט װעלבע
 דזשא• 8 1אי ד 1א באוזויפטענדיג בײטער

 מיט ?אנםערענצען עטליכע נאך בעד-.
 גע• צורי? שא• דער 1אי םירםע דער

 אר• פױהערדיגע די טיט געװארען עפענט
בײטער.

 איז באױכט טאסקאװיץ׳ס ברודער
געװארען. גוטגעהײסען

j באריכט מענעחשערס חשענעראל
 18 באריכטעט, האט האכמאן ברודער

 א«גע• קאנםערענצען !ײנען װאר לעצטע
 םשאבערס דער פיט געװארען האלטען

 םאר• אסאסיאײשאנס״ואו אםערילעז און
 דיס״ !ײגען פראכלעמען טרײד שײדענע
 צוםרידענשטעיעג״ און געװארעז קוםירט

געװארען. אגגענומען !ײגען פלענער דע
 8 אויןי אז ערקלערט, אױך האט ער
 דרעס די םון םעגעדזשערס די םון מיטימ

 רױ צו געװארען באשלאסען 1אי לאקאלען
 די םון מיטינג געסײנשאםטליכען א םעז

 לא?א• דרעס די םון באאררס עקזע^טיװ
 א!וי װי פלענער אויסצוארבײטען כדי לעז
א:י צו אינדוסטריע. דרעס די ירען1יוני

 נוט״ 1אי באריכט האכמאן׳ס ברודער
נעװארען. נעהײסען

3 לאקאל ױניאן, סאכער סעמפל וער אץ
סעקרעטאר רובין, ך. םון

םא־ א דעצעםבער^איז םאנאט דער
 אונ״ אע אויך אוןי עלע?שאנס םון נאט

 אפגעהאל־ םאנאט ם1ח דארף לאקאל ער1
 םענעתשערי םאר ,עלע?שאן װשיען טען

i סעלרעטער, r o w ip y דעלעגא־ באארד 
?אםיטע. ^אנ?ען און טעז

 דא׳ ײן1 װעט עקע?שאז םון טאנ דער
 ברײענט אין ,22 חנצעםבער נערשטאג;

f.tw 726 האל,  yoopyi ײעט שםיםען און 
v םען m\ 8 1בי םיםאנ ײגער1א 12 םון 
 אנען1 צו איבעריג 1אי עם אװענס. אין

 אונ־ םון ברידעד אײך, םון יעדער דאס
 םאראינ־ זײן םת און דאחי אל,P8ל ןער

 שםי־ ײן1 אפנעבעז סוםען צו טערעסירט
 איהר וועלכע ?אנדידאטען, ־די םאר םע

ײ 18 דעג?ט  פאר־ בעסטען אם װעלען ו
 צײט די אינטערעסען. אײערע טרעםען

 אײמר 1אי עס דאס עלכע,1א איצט 1אי
 ווער באשטיםם אויןי װיסען צו םליכט

 װעלכע אויןי םענשען די אלעד!ײן1 עס
 פאר־ יך1 פארםרויענסווערט ?ענט איהר

ײ דאס לאזען,  ארבײט די טאן װעלען ז
 װי; איר געװיסענהאפט. און עהרליך

 אלע־ װי םעוזר איצט, דאם !אגען ניט
 בעסטע די ערװײלען צו נויטיג 1אי םאל,

 אט דערםאנטע אויבען די צו םענשען
 אין נױטע געװען אח אלעםאל טען.

 ד• ערװײלען איהר דארםט אויך איצט
רען צו טענשעז בעסטע  אויר• רעפר^ענט̂י

 לאלא אײער שטײגער געהעריגען א
 !יינעז ברידער םאלגענדע די ױניאן.

 בא די םאר ?אגדידאטעז נאםינירטע רי
מעגעמשער םאר :אםטען !ונדערע

 םענסםער; ב. און חבין ד. רעםערpסע
רײג ם. :דעלעגאטען באאדר .ipy םאר

 די •אש געווען רעכט װי םעהר ;יט
 דארף םען װי װײסען װאם ארבײטער,

 װעני׳ יך1 !אלען םאכער, םעם*על אאבען
 לאזען דאס און אפיס אומער אין דען

 ;ע־ בעסערע א 1אונ גיט דאס װיסען.
 ערע1אזג ?אנטראלידעז צו לעגענהײט
 אחת םאכער, סעמפעל ע1ארבײטסלא

 םין יעיען םון םליכש די 1אי עם װאס
 אדויטחעל־ !עוזן צו םעםבערס אומערע

 םא״ סעםפעל ערע1'אונ פון יעדען םען
 צו ארבײט, אהן ארום געהט װאס כער,

 ריי• באשעפםינונג. ?ריגען איזזם העלםען
 אוים־ אױך םיר װילען מנרםון, *דענדיג
 פון טשעדלײט שאי די מאכען אם1םער?

 שעפער, שגײדער ספעציעלע אוטערע
 ניט טשערלײם. אנדערע די אויך און

 יתלכע{ איתעגד עצען1װעק8 ערלויבען
 ?ײן ;יט ברענגט װאס םאכער, סעםפעל
 ױניאן. לא?אל אומער םון ?ארד װאר?ינג

 סון קא.ײ װארש״ננ א האבען 1םו ער
 בײ \vu ארג־ ?אנען צו אום ^ לאקאל

 אומער* דאס האןי, איד סעםפעלס.
 םײגע צו ציהע׳-ען דך װעלען מעםבערס

 טים איינסלא:; אין האנדלעז און *ײד
לא?אל. ער1אונ םון םארלאננ דעם
ױ שנעל וי1א  עלעקשאן לאקאל אומער ו
 ע?זע?יטיװ נײע א און אריבער, װעט

 אינסםאלירט און עלװײלט װעט באארד
 םאר־ אויםגעמען באלד םיר וחגלען וערע^‘

 קענען םיר װאס עהן1 און םראגעז טײדענע
 סך א םילעס. דא 1אי טאן און ^אן.
 דארפעז טיר װאס אםעלט1אנגע יך1 :אם

 געחט דעם אונטער ^ױסבעסערען.
 ארבײטסיאױנ״ םון םראנע די ,רונטער

 אװערםײם שטונדען, װײדזשעס, זײם,
 ב;תע באהאנדלונ: אלגעמײנע די אוז

די םעמבערס אומערע > װי שעםפר. א
p'8 ס. פי^, א. םםײן, p d ^>d .אונו םאר שטעהט ברידער, עהט,1 איהר 1 גא־ ם
n ם. לאנט, ip, .בלי?סטײ!, נ, באלין, ע 

 שײאגער, ל. שםעטערער װם. ביליג, ם.

 א. װיסאצ?י, ם. לאם?י, בער?אװיץ, ח.
 םעג־ טײקעלסאן, ם. !ילבער, ם. הע?ער,

 שװארץ. ד. און דרײםום ה. ביציג, דעצ
בארענ־ ם. ?אםיטע: קראנקען פאר

ע. און ?עטינגער ם. בירענבוים, שםײן,
̂ סיפליעער.

 עלעהשאן םון טאג דער געדענ?ם,
 ״אין טען,22 דעם דאנערשםאג, איז

 אװעגם. אין 8 1בי 12 םין האל, גרײענם
 ?וםט און םײגד אײער אפ אצע ^אכם

 אפנעבען טאג באשטיםטען דעם אין
 אויםרער־ אײערע פאר שםיםע אײעד

 דעד אל1 און קאגדידאטען, וחנהלםע
 וועלכען אין םו?םעס, א ײן1 עלע?שאן

 בא־ !ין־ זאלען מעםבערס אונזערע אלע
טײצינען.
 דאס בא?אגט איצט שוין 1אי תדען

 8 געװעז 1אי סױאן םאתאנגענער דעד
 װאם עהן1 דארםעז Tם און שצעכםער.

 אן1סי נע?סטער דער טאן. צו וױיטער
 דער 1אי אן1םי ספריע דעם בעםאר

pשוין 1אי ער םיןאן. סעםפעצ ורצער 
 איבעראל, נאנג םולען אין כסעט איצט

 םען סארםערםינם אחנפער, אצע אין
p i r .שעפער םאנכע אין סעםפעצס 

 ״אװערטײם״. אםילו שוין םען ארבײם
 אונ״ םון פייע ראס אכער ווײסען םיד

 געהען מאבעד םעםפעל ספעציעלע זעחנ
װאלט עס ארבײט. אחן ארום כאןי•

 ניט אבעי־ םײגם ארבײט. םיל םאר
 װע-ען געטאז נאר ?אן ארבײט די דאם
 איהר אלײן. באארד עקוטיזו1ע? דער םון

 שטארק דעם אין סמען װעט ברמשר,
 צוהעיפען, אג1 איך װען צוהעלפען.

 רופט לא?אל דער װעז דאס איך, םײן
 תשעועראל א ארער םיטינג לא?אל א

t איהר דארםט מיםיננ r a p. איהר 
 א;עס אין םאראינטערעסירען יך1 דארםט

 טוט טאן און ט.יט. לא?אל דער װאם
 גאנצער דעד אײך. םאר נאר דאך םען

 איז טאז, צו עטװאס װעלען םון צװע?
 ברילע•. אײך, םאר כעסטען דעם םאר

 1א שויז, דאך איהר םארשםעהס נו,
 אדן טיטי;: א רופט לא?אל דער ווען

 נאנצער דער יך1 םארלירט םעהלט, איהר
 םיר ױאס צױעה, דעם םאר אינטערעם

 נאך אײך שיר זאגען אונטערנעטען.
 דעי ^אס יױלט איהר אױב דאס אםאל,
 ײ|1 !אלעז צמאםעז אײך מיט לא?אל

 איהר ױאש צװעקען n םאר אם1װירק
 צו ?יםען איהר דאדפם אונםער, נעםט

rרופם. לאסאל דעד װאס םיטינג דעז 
 יאהר נײער דעי דאס האםען לאםיר

 אײך, פין ענעדניע ם-ישע ברײננען וועט
 אנםאנ- װעם לא?אל אומער און ברידער,

 אינטער־ אונתד אין בלאט נײעם א נען
 יועלען ם*ר דאס אװי מגיאן, נעשאגעל

 םח םוסםער א לא?אל אונמר םון םאכען
^pi און םאמר סעס^על א p שנײחנר 

אז• לאקאצ ױני



m ̂ן ו&װ קלאוס ױ פ$ר װערען געט
?38 ממאל פון פרעסערם דרעס און

 ברעסיאװ, חש. םון
י. װ J ל. א. 35 אאק. נ״ענעדזשער

 עסזעקוטױו ;יײערוױירטע אוגזעד
 לא״ פאי־שירעגע ביזי. זע״זר איז נאאיד
 דעט םא• פי-עגער אױס אדבײטען מיטעס
 באארד עלזעקיטױו די סעזאן. ספריגג
 די װאס פאו־אגטװא־־טליכקײט די םיהרט

 א־ױפגעהייגט. זײ אױף דזאבען כד׳ןסבערס
 פעכד צאהל גרױסזג אזא אז פאהט, דעד

 די אין גאטיילינט דך האבען כערס
 ערוױילט זיינען זיי אז און עי,עקשאנס,

 געװארדיגע גדױסע, אזא פיט געװארען
 םידד צו זיי בט1פו שםיטען, מאיאריטעם

םאראנםװארטלץ־. זעהר לען
 שםעהט טאנעט־ארמונג דעם אױוי

 איין םען שטעלט אזוי װי פראגע די
 םעכטיג איהם םאכעז און לאקאל דעם
 אזױ װי אויך און איינפלוסריױ? און

 ספריגג נעקסטען דעם אױס םמן גוצט
 »*ר סעזאז
7סערס

■רע• די פיז מןנעפים דעם

פרא־ אוםשולדיגע 2 דיזע נאטירליך,
 אויפ׳ן ווערען <עשםעלט ?♦יכם קענען גען

 דיסקוטײ זיי נעמט םעז אז גאר ■א«יר.
 דאס דיהרם לעבען, פראקטישען איז רען
 ױניאן דער פון לעבען גאנצען Djn אן

 נעכט םילע מעםבערס. די םיז אויו און
 ניט נעכם םילע און דיסקוסיאנען םון

 םראגען. דיזע פאוגעםעז דערשלאםענע
 דיזע צו צו געהען םיר בעםאר נאר

ײ אום םראגען  צױ און ארוטרײדען ז
 אנדער אן סעםלעז ׳םיר װעלען נלידערען,

 װיכטיג-און אויך איז װעלמן םראגע,
 םראגען. דיזע םיט צוזאםענגעבונדען איז
 און אלעםעז צו ערסלערעז וױלעז סיר

 אויב אז םעםבערס, אונזערע צו ספעציעל
 צײ״ םארשידעגע איז לעזען װעט איהר

 פארשידענע ליםלעםס איז אדעד סוגגעז
 אויסגעטראכטע סםעציעל או| אטאקעס,

 גאנ״ א אלם לאקאל אונזער אויוי ליגעגס
 זאלט באאםטע, זײערע אױוי אדער צען

 װעלען םיר אז ערװארטען ניט איהר
 דער- ערשםענס דעם. אױוי ענטםערען

 געדארםט פשוט װאלםען םיר װײל פאר
 און ארבײם ױניאז אונזער אױטגעבען
̂טעז און נאר^זיצעז  ע:ט־ אײז איז האי

 <יגענס געםײנע םי< אזוי װײ< םערען,
 נעמריבען אבזיכט<יר טאג יעחןן װערעז

 גע־ װאיסען טיר אז םארמפרײט, א\ן
 און ענפפערען, און זיצען נאר דארטט

 גילאט םיזויב נים םיר ?ייגען צװײםענס,
ייגנעדס. ענםםערען *דער דיסתוטירעז צו

 צו נאר פאראנםווארטליך זײנעז פיר
ײ םעםבערס. אונזעז־־ע  ער־ אוגז האבעז ז
ײ וױילם.  זײער געגעבעז אונז האבעז ז

ײ און סאנםעחןנץ, םויעז  כױר דארםעז ז
 אונ• םון יעפאנד אויב און ענםםערען,

 אדער עיעם וױסען וױיל םעםבערס זערע
 קרײ עס ער קען אינםארמײ^אז, תריגעז

 םײ די בײ אדער אםיס איז אח[ר גען
 טענעען אויםסײדיגע םיט און םיגגעז,

 װילען מעםבערם אונזעדע םיט נימט איז
 םיר באדערען. נים זיר איבש־הויים םיר

 חנם און דערצו צײט די נים האבעז
 צו באלאנגט ױניאז n דערצו. וױלעז

 איהר צו בא^אנגען וועלכע מעםבערם, די
 גיט^חאבעז באלאנגען װעלכע די און
 אונז צו ם^זען צו זיך ביזנעס סײן נים
ײ וועלען טיר און  איגנארײ אעגאנצעז ז

רעז״
 דיסקו־ באארד, עסזעסוטיװ אוגזעד

 װערען, געםאן דארזי עס װאס טירענדיג
אמבאטראכט: אין םאלגענדעם נעהסט

ענעראל וועט״-א ערקלערען, םרײד־עקספערטען װי אלע סון םיטינג םעםבער ד̂ז
 זעהר זײן םיזאן ספרינג קוםענדער דער

 פרע־ די םאר ספעציעל און גוטער, א
 לעצ• װײל דערםאר, .עחפטענס, סערס.
 איבער־ סיזאנם ספרינג די זײנעז טענס

 װעט צװײטענס, און בעסערע, הױיט
 ביי און סוט־סיזאן, א זײן םיזאז דער

 און פרעסען, צו מעהר םאראז איז סוטס
 אר- מעהי זײן װעט עס אויב נאםיײיך,

 קענען םעםבערס אונזערע וועלעז בײט,
ײ <וײל אםעכ. דעם אפכאפעז  נויםינען ז

 די סעזאז. גוטען א איז ^םארח זעתר זיך
םיר זאלעז :איבער דאז בלײבט םראגע

 אונטער סעזאז הימענדעז דעם ארבײטען
 לע• א םאכעז און קאנדי^אנס ייניאז

ײ בראדזמעז זאלען טיר אדער בעז, ױ  ו
 און ארומגעהן און בלאטע דער איז טער

 עס צוױיטעס־ דעם אײנער בא״טולדיגעז
 העד־ די יעצט איז עס און געװעזען איז

 פלאוקםאכער, םילע בײ מײנוננ *ענדע
 םעם־ אונזערע בײ אויך־■ גאםירליך און

 און םאכטלאז איז ױדאז די אז בערס,
 מעמ־ איהרע םארטײדינעז ניט סעז זי אז

 יעדער דארף נאםירליה דאחם, בערס,
 זיך און סעז ער װאס כאיעז אײנער

 צױ איז דערצו און פארטײדינעז. אלײן
\ געקומען  םון נאל אוז גיםם האס, ח

n ײ יועלכע ברעכער, האםוניםםימע  ז
 צױ זאל אלעס אז וועלעז זעהר וזאלטעז
 אץ, װערען. םארניכםעט אוז נראכען

 דעד צו געבראכט האט ראס גאטיו־ליך,
 איז מםונדעז אונגעזעצליכע װאו <»נע,

 דעם אנשמאט געװאיעהײם. א מווארעז
אין שב\ז אז גמעספם האט םען וזאס

 פאיברענג^ און רויזזן פעז זאר זונטא;
 איז םאפיליען, n םיט ד״ג-הײם אין

r : r געשפט ארבײסס-םאג. דענע־יע־ א 
 מטיק-א״־בײט, פא-״עירײטע די קלפט
 פענט 25 פאד ••עבט פעז װעלנען שא״

 צוױי םעלע םאגכע א״ן אין האיט, א
 װאו ?זעיער, די אין ;מױארער א םא•
ו האט װאד, &,»ן א-בײם טעז י  פאר״ ז

 וױידזעעס די פון רעדא^אגט ^פרײט
 םען אז ׳פטונדען. אין העכעיונג און

 דאבעל, אװערטאים םאר הליגעז דאיו•
 דעם אין סען האם אױסנאפען, פיט איז

 n האכעז דאן פאינעסען. אינגאנצען
 כאס דער אויב אז פאיגעסען, פױעסערס

 סען דארף ׳®«*יז פרעסיגג א ױזען װיל
ד ־ י  גע״ איהד םעג ער צי באיצי־יפעז ײ
 קאנדישאגס. װעלכע אויף און ברויכעז
 א דען איז אוםמםעגחגן דיזע אונטער

 קײן גיט םאכט םען װארום װאלנדער
 ארוכד וײגען םילע װארום און לעבען

 לעצטען דעם אדבײםסלאז געגאגגען
י m Y סיזאן
 אײנמע זיךמוחנגדעט האבען אונו *צו

 באלאגגען וועלכע פרעסערס נאךױגיאז
 אור־ יענער אדער דער איבער ניט, נאר

 חאכען און לאקאל, אוגזער צו #זאכע
 ראטזאם װאלט עס אז גענעםען אונז

 םון מיטיגג א רוםען זאלען םיר אז געװעז
ירעסערס. נאךױגיאן אלע

 סיד אז ערסלערען, דא וױלעז מיר
 זאל מען אז געװאו^ען זעהד װאלטען

 זאל פײגער ־און ריכטיג פארשטעהן אוגז
 ׳פװאןי זיך פיהלען טיר אז דעגקעז ניט

 ער יעםאנדען בײ זץ־ בעטעז םיר אדער
 םיר לאסאל. או»ער צו באלאנגען זאל

 םיד דעם. םאר אורזאכע פײן ניט האבען
 יראצענט 95 »ז איבערצײגען, קענען

 אוגזער צו באלאנגען םרעסערס די םיז
 קיין ױט םיר האבען דארום און לאקאל

 בעטען. צו זיך יעמאנדעז בײ אלרזאכע
טײנונג ^ואראז איז עס נאר  כײ אײן.

 םיר אז םעםבערס, אונזערע* םון םילע
טס־ אונזערע העכערען זאלען ^רי  אי
 זא־ טיר אז גאר דענפען םילע געלט.

 כי־ אונזערע צומאכען אינגאנצעז לעז
 םעםבערס, נ״ע ארײגגעטען םון כער
ײז ניט װעט עס ביז  איבערםלוס פייז ז
* • סארקעט. אין פרעסערס םון

 צוליב איז, צײט דערזעלבאר אין
 םיעלע געװארען םרײז/ אין לאגע דער

 דער איז סיעציעל שעפעד, נאךױניאן
 אדויס־ זײנעז פילע אינדוסטריע. דרעם

 אר״ איב^ר ױניאן דעד םון געפאלען
 חג־ ניט אכיסעל און בײטסלאזיגקײט
דדפיםםרירטע.

באארד, עקזעפוטױו די םיהלט דארום
 סון בא^לוס א םאכען םיר בעםאר אז

 אדער געלט אײגסריםם אונזער העכעדעז
 רױ זאלען סיד אז ניכער, די צוםאכעז

 ירע״ גאן־^גיאז *ל<נ םו? םיטיננ א םען
w סיט םערס n ײ *װעא  ואײינצונעםעז ז

 וחןט סיטיננ אזא און לאתאל. דעם אין
 -19 חנם טאנטאג, ווערעז אפגעהאלםעז

 ׳האל בעםהאװעז אין דעצעםבער, טעז
 דער נאך גלײך םםריט, טע5 איסט 210

 אויט־ וױלעז זועלכמ די אלע און ארבײט,
 יעצם סענען געלעגענזזײם, דיזע נוצען

ײ אויב און טמענס, א האבעז  וועלען ז
ײ זאלען טאז, גים דאס  צו מיעטער ז

 םיט- חאבען. ניט טעטת קײן קײנעם
 אוחר, 6 דעצעםבער, טעז21 דעם ײ^יה
 בעטחאװען אין ארבייט, דער נאך גלײר
םיד רופען סםריט, טע5 איםט 210 .האל,

 רעפאטעג־ אלע װאו םעםבערס, אונזערע
 םרא־ אויבען-דערםאנטע די םון דיישאנם

װערען. דיסקוטירט װעלען גען
 אונזעדע אלע אויוי פאדערען מיי

 םיםימ דיזען צו סוםען צו םעמבערם
דיםפוסיעס. די איז אנטײל נעמעז און

 נײעם א םיט פרעסערס! ברידער
 דער צו זיך םיר נעםען ענערגיע אוז םוט

 לאסאל, אוגזער אײנצושטעלעז ארבײט
 אין קאנדיציאנען די אויך אײנצושטעלען

 אז םעםבער, אונזערע פאר שעפער%די
ײ  אפאטעםען. <ײכטער <שע<ען זאלעז ז

 אוםמטענדען אלע אונטער מוזען מיר
ון םפרינג קוםענדעז דעם אויסגוצעז  םי̂ז

 װעלען םיר איגטערעסען. אײערע פאר
 אונז םאר וועט זאך קײן און רוהעז גיט
 צופרידענצ^טע־ אום שװעד צו זײן נים
זע די לעז  אונ- םוז פארלאגמן עסאנאם̂י

םעמבערס. זערע
 א ה#נםראל, ױניאן איז םאטא אונזער
 זיינען טיר װאס צו לעבעז, לײכמערען

 םוז ױגיאן םרעסערס ז*י בארעכטיגט.
 די אדנאניזירם. פידאצענט 100 זײז

 אנםאנגעז םוזעז זיך וועלען בתים מנלי
.35 לאסאל םיט רעכענען
 טיט״ אונז פרעסערס, איהר, װעט

i״tpcsv כײ וועט ארבײט* דעך אין 
 נלײכנילטמסײם די םארשװינדען אײר

 זיר 1אי גױיבעז ניט דעי און
 נעװעזען אלעמאל זעגט װעלכע איהר,

 פדעסערס, איהר, ; אר;א;יזירט פעבטע
אװאנגארד דער געװעזעז זע:ט װעלכע

אזן וולגעםײנעד m ®ת  *יחר, ױני
n אזױ זיף חאט װצלמ vv\ אפגערוסען 

 האט איהר ערעק״פאנס, פון טאג דעם אין
 גע- אײגציגען דעם םיט ערוױילט אוג?

v אז דאנק, d מעכ־ װערען צוריס זאלעז 
 דעם םאר ארבײטען זאלען מיר »ז #םינ
 ווערען זאל לאגע עפאנאמי׳פע אײער »ז

 םיט אםאל גאך זארט איהר אז בעסער,
 באיאגגט איהר אז זא;ען iv:vv מםאיץ

.35 לאסאל סעכטינעז דעם צו
ײ אײגיגקײט, פון גײםט דער זאל  װ

 אויפבליהען איבערגעבעגהײט און לען
ױ 1 !אפאל ו

 דעך אײך בײ זאל פארשיױנדען
 םאר ניטא איז עם םורא. אין צוױיפעל

 אין אײך בײ זיך םיהרט עפ אויב װאס,
ױ גיט עא■  פיהרען, זיך דאדף עפ ו
איהר אויכ אפיס. אין זעוזן אונז קוםט

ם פאסילײג®, א האם ג תו  איחם נ
 >ױ»ד דויקט עס אויב אםיס. אין אוגז
ה א חאחוען דעם אויף ע  איחר װאס ז

 ױגיאן דער און זיד אנטקעגען באגעחט
 ׳ ״דורך אוגז טיט זיך רעדט און קוסט

ה םארויכערעז מיר  װעט עס אז »ײ
 גאראנטייי םיר ^אדען! גארניט אײך
 ד״ף םון פראטעק^זאן פולע די אײך רען

 אןן ױניאן די אז ניט םאמעסם ױגיאז!
 לעבעז אײער םון טײל א איז ^אפ דער

 הויד דער אויף אװעס זיך ^טעיט
 גע״ אםאל זײנט איהר װעלכער אויזי

שטאנען*
 אין בלאט נײער א אנםאנגען זיך זאל

לעבען. אײער םון :עשיכטע דער
 אוז געװעזען איז ױניאן םרעםערס די

 צװי׳פען מעכטיגסטע די בלײבען װעט
ױגיאנס! די

2 לאקאל אץ פראבלעמען איצטיגע ױ
סעק. פריד, ה. פון

 דורכטידך ױגיאניזם, אידייפער דער
 אז #װענ אזא אויף געהט פאל, םיל אויס

 אװעקנעיפטעלט װערען פראבלעפען אםת׳ע
 פראב־ גיט־וױכטיגע און חינםערגרונד אין

 העלד דער #זאגט פען װי װערעץ, לעטען
טא;. פון

פרא• א לםיטל טאן נעם א װעלען כדר
 דאס .17 ר1לאקז געװעזעגעם סוג׳ם גע

 קאנ־ דער םאר פראבלעם א גענצליך איז
 אייס ̂שויז נוצען םונדעסטװעגען װענעאן.

 עפ װיםיל אױף יאגע די פאליסיעענס
 םון פראביעם דער און גאר, זײ זיד לאזם

 אזוי געװארען צובראזען איז 17 לאפאל
 געהאנדעיע זיך װאיט עס װי שםארק,

יריחו. אײננעמעז וועגען
 יאקאר װעגען ׳עוין רעדען םיר װען

J7, פילע בײ : װאס אט זאגען םיר וױלען 
 געיצאפען זיך האט טיטגרידער געװעזענע .

 לאסאל א םאר םארלאנג א און געםיחל א
 גע־ איז יאקאר אנדער אן װײל דערםאר

 איבער קאנטראל דעם באקופען צו לונגען
 און חאנדײטאנס די װאס צוליב שעיער,

 גע• זײגען שעםער די אין סטאנדארדם
 אונזערע אין װי נידעריגער סך א װארען

 שויז קעגע,׳ בערי־פיאכווז די און מעיער,
םארטראגען. ניט מעהר דאס

 געװען איז יאגע די װאס דעם צוליב
 iyviy: מענליך :יט נאך איז עס אז ׳אז»

 אויף ארגאגיזאציאנס־ארבײט אנצוםיהרען
 ארוט״ זאל עס אז םאסיטטאב, גרױםען אזא

 איצט באיאנגעז װאס ׳טעפער די נעםען
 זײ־ װאס אזעיכע אויך און 91 לאקאל צו

 ארגאניזאציאגס* אויסער איגגאנצען נען
 א רע^ מיט זיך אנםװיקעיט קאגטראל,

 מיט־ 17 לאסאר געװעזענע בײ נעםיהל
 א געהאט װאלטען זײ װען אז גלידער,

 געווען לאנע די װאלט לאקא< באזונדערעז
איצם. װי בעסערע א

 און בעסער װערען וועט לאנע די ווען
 אן אנהויבען צײם דער מיט זיך װעם עס

 ארגאניזאציאנס־קאפפײן, אינטעגסיװער
 ניט־ די ארופנעמען װירקליך וועט וואס

 שטעלען זײ און שעםער אתאניזירטע
 די װעט ױניאךקאנטראל, םולען אונטער

 יעדענ־ אנדערע, אן זײן גאטירליך לאגע
 נאנ״ף פראגע דער אין זיך מען דארזי םאלס

ארײנטראכטען. עתסט
m* *

 אין ארײנגעקומען זײנען םיר װען
 געװען װירקליך םיר זײנען ױניאן דער

 ײעלעז םיר אז אײנדרול, דעם אונטער
 עלעםענטען, איע מיט ארבײטען קענען
 עלעטעג־ די דאך זײנען אלעמען גאר װײל
 אס די נעװען גרופען אנדערע די םון נמן

 אונ־ םייסטען אם די לײדענדע, םײסטען
 באדויע־ אונזער צו אבער כמרדריקטע.

 םאסירען. געקענם ניט דאס חאט רען
 צו זײ סיט אנגעהויבען האבען םיר װען

 אנגעלעגענהײטעז ־ ױניאז םארחאגדלען
 געװעי איז װאס אלעס איז טיש, אייז בײ

 םאר־ או;ז צװישען געטיעשאםטליכעס
 מיט אונמעגליך נעװען ס׳איז שװאונדען.

 צױ ארבײטעז צו עלעמענטען דאזיגע די
 דעד פילע. דא זײנען אורזאכען זאםען.

 די ארײננעמען בײם אינצידענט לעצטער
 נעװיזען האט יוניאן דער אין םעםבערס

 אונטער״ דער איז עס גרויס טואלדינ וױ
« זײ. און א'נז צװישען שײד

**♦
 םארםלאנ־ א איז אינדוסטריע אונזער

 אונטע- אםילו און גזאפריזנע, א טערטע,
 יזלאוק־ דער קעז אומשטענדען נארםאלע

 לע־ אנשטענדיגען קײן מאכען ניס מאכער
 לאגנע איז סיזאנס קורצע די צוליט בעז,

 זעלבסטםארשטענד־ טרײד. א^ סלעסם
 אומ־ »ז אנטװיסלען מאל אלע זיד סזז ליד

 דער מעםבערס; די צװישען צוםרידענחײט
 אױ* מאל אלע ליגט װאס •רנםח, םון יאד
 דער׳הרלעט ^אפ, קלאוסםאכער׳ס דעם

 *ומצױ סאל אלע איהט סאכט אין איחם
אוםצוםרידענעה אן געחז

 דעד נאר סען לאגע די םארגרינגערען
 װנ־ דער םון םיטגלידער טײל אסםיװער

 ווייל טײי, אקטיװער דער זאג איר 4יא
 ®אר- םיםגלידער טײל אקטיװער דער נאר

 אז װײסעז, און גרינדליך זאך די שטעחען
 רײהען אײנענע די איז אײנינקײם נאר
 לא־ אומצוםרידענע די םארנרינגערען העז
 אוםשטענדעז אוםנארםאלע די װאס גע,
»יז ארזיס. ברעננצז טרײד אוגזער אין

 עלעםענט אקטױוען דעם םון םײל א אבער
 צװי״ רײסערײען םאראורזאכט װאס ׳א:א
 געוױס און פעמבער, און פעסבער ש?(\

 דער צו ניט געזונט קײן דערפין קופט
ױניאז״

 קליײ ־איע די אז האםען, יאםיר נאד
 פאדשוױנדעז. רויר װי װעלען נינקײטען

 װאס ױניאן, דער פון םארשטארקונ; די
 סיזאן, נעקסטען דעם קומען .זיכער װעט
 םענש״ אלע פיט אװעקםאבען בםילא װעט
קלײניגקייטען. ליכע

82 ל«האל פװ נײעס
סעל. רא^נבלעט, ל. פון

 קא״ אבדזשעקשאן און עיעקשאן די
 גע־ א עקזאמיגירט האט װעיכע פיטע,
 האבזגי ײאס קאנדידאטען צאהל װיסע

 לאקא״ םאר נאםינײשאנס די אגגעני^ן
 טערםין נעקסטען םאר\דעם באאפטע יע

192S, ע:דיגם ניט גאך האבען  זײ פא̂,
ארבייט. גאנצע

 איצט טײי. אײן בלויז איז דאס
 צי צוטרעטען דארפען קאפיטע די װעט
 איז דאס און ארבײט, טײל צוױיטער דער

 דער איז עט װאהלען. די דורכפיהרען
 םוז אויר אזוי קאפיטע, דער פון װאונש
 װאס אז גאנצען, א ארס יאהאר אונזער
 זיך צ^זאיען יאקאל םון פעפבערס פעהר

0 װאהלעז. די אין באטײלינען
 איז עס װען װי פעהר יאהר דעם
פריהער.

עקזאמי־ די דארםען יאהר הײנטיגען
 קר צו םאדאינטערעסירט פעהר זײן נערס

 בעסםע די ערװעהיעז און מאסען אין מע;
 איבער־ און עהרליך װעלכע פענשעז,

 אינ־ עקזאםינערס דעם םאיטרעטען נעבעז
םערםין. נעקסטען דעם םאר םעיעסעז

 געהאט מיר האבעז וױיסט, איהר װי
 טראדיציצ, איטע אן יאקאל איגזער אין
 םאל איע כײר האבען װאחרען אונזערע אז

 םיע־ םיר לאקאי׳מיסיננ. א בײ נעפאכט
 םיעגען דארט און מיטיננ א רוםעז נען

 באאמטע די פאר װאהרען די פארקופען
ראקאל. פיז

 אז םאסירען, םיעגט יאהר איע און
 אפנע־ ניט זיך חאט טעמבער׳טיפ אונזער

 עהזא־ אונזערע זײן. דארױ עס װי \ופעז
 םארשײדענע אנגענעבען האבען פינערס

 אין זיך באטײליגען נים פאר אורזאכען
 גע־ איז אורזאכע הויפט די װאהלען. די

 מעג גאנצע קײן ניט ארבײט פען אז װעץ,
 אין טעג גאנצע אפליגען ניט הען מען און
 יןוםען און נאנט דער אויף ביז יארק נױ

מיטענ. צום
 און עלעפשאן־ אוגזער האט דעם צוליב

 אז באשיאסען, קאמיטע אבדזשעקשאז
 אונזערע האבעז מיר זאיען יאהר דעם

 אג־ לאקאלען, אנרעדע װי אזוי װאהלען
 אוהר 7 ביז בײטאג אוהר 2 פאנגענדיג

 לא־ םון מעמבער יעדער כדי אװענט, אין
 צו געלעגענהײט א האבען זאל 82 לאל

 װאהלען די אין נעמעז אנטײל און קומעז
יאהר. דיזען פון

 אונזעחנ אלע אז זיכער, זײנעז מיר
 געלעגענ־ די אױסנוצען װעלען מעמבערס

 װאחלען, די אין באטײגיגען זיך און הײט
 מאד װערען אפגעהאלטען וחגלעז װעלכע

 אין ,1927 דעצעםבער טען19 דעם טאג,
 טע25 איסם 130 אםים, לאסאל אונזער

.64 רום טלאר, טען6 סט.^אוים׳ן

סול0 ױפער»טארי5 ̂יראן
 בו־אזזױי איםט 185*7

 4478 ארםריארד ®על.
®מנצ. איראן, ע. דזש. *

.J אנגליש 
 רידזשענטס ב
J רידזמאנםם קאלעדזש 
 ביאדתג .בימעס4

פןרזא(ל*פ* און לעחרצר כעםטע די
*אמר. 87 •אר לעתרונג '

קאסמעז לעחחן םעסעע
כײנאכט איז בײכאמ קלאסען

גאלדשטײן. א ם. פון

 דער םון םעמבערש שיתאגאער יד
 זא־ באטת יעצט םעגען אײטערנעשאנעל

 םען װען װערטעי, אידישען דעם -נעז
 שפטרני׳״. ״ברוך צרה: א םון פםור ווערט

 געליגקטע- דער פון געװאו^ן ורפם
 די מיט פאליטיסס, לינהע די םיט מנםה

 ,פהעגען װעלכע רעזאלוציעם, קענלי
 צושפלי־ און רײכערײען ארײנברענגען

 גע־ םטיר םעםבעךס, די צװישען םערונג
 בא־ און װערטער זידעל די םון װצרען

 ה^ננאבטינע ביז די בײ ליידיגונגען
 ׳ די אויפגעהערט האבען עס מיטינגען.
 םלעגען גועלכע קריגערײען, םעגליכע

 דער םון העדסװארערס די אין םארסוםען
 הא־ שיר װי נאכדעם יעצט, און ׳ןא,ן"י
 פער-אדע נויטיגע די דורכגעםאכט יען
 עטאב־ צו צוריפ ,רעהאגסטראסשאן״, םוז

 געבײט באזים, פונדאםענטאלעז א לירען
 יעצט פרינציפען, םרײד־ױניאז רײן אויף

 די צו ארבײט, צו נעמען זיך םען דארח
 רירען װעלכע םראבלעםען, טעגליכע טא:

םעםבער. יעךען אז
 דאס באגרײפען םעםבערם די און

ײ נוט. ;ץגא  איז. ױניאן די אז װײסען ז
 םאר* װעט און תען װעלכע אײנצינע, ךי

 יע־ יף4א איגםערעסען זײערע טײדיגען
 יעדען. איז טאקע דערםאר און םדיט, עןד

אז דער םון העךקװאדערם די םאג  ױני
 קוםעז װעלכע םענשען, םיט איבערםילט

 אפי־ די םיט חרכרײדעז זיך םאנכע —
 ;שאפ םון םראגען געװיסע װעגען םערס

 שע־ די אין ?אםפלײנטס װעגען םאנכע
 זײערע צאהלען פוטען אנתגרע ;פער

 צו זיך אזוי קוםען פילע אויך און וס,ד
 באהאנטען. א טרעםען צו םארבחןנגען,

 װאוהין .נו, ניטא, יעצם איז ארבײט ?ײן
 ױגיאן, דער אין םען הוםט Y םען נעהם

 ױגיאן דער פון אפים דעד איז אזוי ןןא
 עט טעטיגסײט. םיט לעבען, םים םול

 לעבעדיגקײט. םיט סאכם עם און רוישט
 אויס־ ױניאן, דער םון םיהרערשאםט די

 טעג״ די םון געלעגענהײט די נוצענדיג
 טאסע די פון צוזאםענהוגםםען ליכע

 ״אםען אפט גאגץ אראגזשירט םעםבעךס,
 דיסקוטירען םעםבערס װאו םארוםס״,

 יע־ ױניא?, דער םון פראגען פארשידענע
 שטײ•״ אײגענעם זײן אויןי םעםבער חגר
 גע־ ןאל עס דענקם ער װא& זאגט געד
 םראנעס געװיםע לייזען צו װערעז טאן
 אי־ די באװאונדערען צו פשום איז עס

 צװי־ הערשט זואם שטיםונג בערנעבענע
 אום יך1 סערט עס םעםבערס. די שען
 מאז, ױניאז א םון באגריו* אלםער דער
 םא־ אין ביכעל א טראגעז :אד ;יט פון

 דיםציפלינירטער, א זײן אויך גאר ׳?עם
 אר־ נרויסע די םון סאלדאט נעטרײער

 נארםענם לײדיס איגטערנעשאנעל סײ
 אײנ״ מעםבערס, די ױניאז.. װאירקערס
 צו בכח איז ױניאן די אז זעהענדינ
 װעלכע הבתים, בעל די םיט האנדלען

 קאנדישאנם די םארנאכלעסיגעז װילען
 א;געפא::ען טאקע האבעז שעפער, אין

ױ רעכטע, זײערע פאדערען  סריגען ו
 עקסטרא און טוב ױם פאר באצאהלט
 האוי. איז אװערטײם, םאר נעצאהלט

ײ סוזען ױניאן דער םון פאדערונג דער  ז
 םאנױ םאנכע םאר באצאהלען. נעבאך

— זאך נײע א דאס אײ פעלטשורערס
 דער ײעז טוב. ױם םאר באצאהייען צו

 אוים־ ארויף סוםט אײדדשענט ביזנעס
o צונעםיפן jn ,ײ ק״יסעז סאםפלײנט  ז

 ױאס באװאוגדערוגג... םיט אן איהם
 טוב, ױם םאר באצאהלעז עפעס הײסט

ײ V אװערטײם םאר עקסטרא און ײ ז  װי
 לינסעײ דער זאך. אזא פון גארניט סען

 גע״ ניט זיך האט אײדזשענט ביזנעס
D סיט באדערט jn םלזד ארבײטער די און 

 אוים״ טאקע מעג עס שװײנען. גען
 אבער באלעבאטים, די צו נייעם קוטען

ײ. נים שױן דאס איז אונז בײ  אז נ
 צאח״ םען דארף אווערמײם, ארבײט םען
טאפע. באצאחלט tif5 און עקסטרא, לען
 מניאן די אז םארשטעהען באלעבאטים די

 אנרײ דעם דורכפיהרעז ביזנעס, םײנט
 זיך םעגעז פראצענט. הוניערט א םענט

 ארוים• און טוםלען כאײײרים לינקע די
 װזד סלאנגעז גארישע פארשידענע לאזעז

 סאג• שטיפ^ארבײט, רעדאקשאנם, נעז
 וױיםען מעםבערס די אבער צעסיעס,

י נעהםם טען און בלאזי זײער י  ניט ז
ײ ערנסט.  און אויסנעשפילט, זיעען ז

ײ דערםאנט םעז  אויםער, ױט, אםילו ז
 צי קוםען *נעװעזענע״ די ווען נאםירליך,

 פלאאען זיך באארד עסזעפוטױו דער
 פין געװארען פארםיהרם נעבאך ׳חטא על

 תשובח״ בעל װערעז און גײסטער, בײזע
ימױאן. דער מאכע^םיט צו גוט ניקעס,

 װענען װאוט לאקאל שיקאנא
 רעפרעזענ* פראפארשאנעל

טײשאן.
 ילאקאל װי לאשאלם, םעחרסטע די אין

 געוואוט שוין םען האט 81 ,69 ,54 ,5
 •ראפארשענעל פון פראגא דער װעגען

 גאגץ איז פראנא די רעפדעזמנט^שאן.
ן ברײט ו v באךןאנדעלט איכסעליגעגס י i
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 איז דעם אויסער םיטינגען, די בײ װארעז
 בײ געװארען באהאנדעלט אויך םראגע די

 װעלכע םיטינגען, עסזעקוטיװ דזשאינט
 באקעגען צי כדי געװארען גערוםען זײגען

 םראגע. דער םיט םעםבערס אקטיװע די
 איז לאקאל יעדען איז אפשטיםוגג די

 םאדיםיציר־ די פאר אײנשטיםיג כסעט
 רעקאםענדירם איז עס זוי םארםע, טע

 עקזעק.*טיװ דזשענעראל די בײ געװארעז
באארד.

 איז שםאדט קאנװענשאן דעי װעגען
 לאקא״ פאר א דעות. חלוקי געװען שוין
םי דער םאר געװאוט ד״אבען לען  ױני

 װעד־ און באסטאן, םאר פאר א און הויז
 םון באריכםען די םון הערען םיר ליג
 זײן מסתםא שוין װעט יארפ נױ

כאסטאן.
• • •

 װעט באארד דזשאינט שיקאגא
טײנערם• די העלפען

 זיג־ פרעזידענט פון אפיל דעם אויף
 הילםע זועגען קאםױגיקײשאן םאנ׳ט

 די האט םײנערס, סטרײקעגדע די םאר
 קאםיטע א אפאינטעט באארד דזשאינט

 סלעגער אויסצוארבײטעז םולםאכט שיט
 ארויםנע־ האם קאםיםע די הילפע. פאר

 אלע צו ליםםעז סוכםקריפשאן לאזט
 געזא־ װעט געלט װאו טשערלײט, שאפ

 ארויסגעלאזט איז אויך װערע^ םעלט
 עסענװארג. און זאכען רווי׳םאד װערעדא

 פון אםיס אין ברענגעז זאל אײנער יעחגר
או1 ױניאן, דער  אװעק• דאם װעט םען ו

 אז האםעז םיר םיינערם. די צו שיקען
 םארשעםס װערען גיט װעט שיסאגא

גודס״״. די ״דעליזוערען אין

וױלען טיר װאס ואס
! M B

 װיל, ארים שםארקע דייז «ז י^,
 דער אז איז שסיל. רעדער *לע בלייבען

 ערװאכם האם סי!אוקםאכער שיקאנאער
 אראינע־ ׳א^םערען זײנע םון האם און

 דעי־ pc נעםייזעכץ כיםעיל דאס װארםען
 הא־ ש־ר אז און פארםײ, סאםוניםםישער

 די םון ױניאן אונזער אויסנעהיצינם בעז
|p נים איז םארפיושר, <ינקע  נייעם, ״

 ניט דוברים, די אבער םאקנ\ א נאר
 םאדצײייםעלט זיינען נעדאכט, אונז ס*ר
 *ו װייםער ווי ניט מױן װײםען און

איען ײ כאפען טרעװ^נע, ס̂י  IV זיר ז
׳צטרוי. א

 נ<ױ פעסטוננ, <עצטע כמעט זײער
 םארקעט ם. 308 םון שאפ, םענםע^ד׳ם

 נע־ ־ הײנט כים איז, װעלבער םטרים,
 נעםאיען. איז ייגסער, א געווען דאכט,

 נעװארען און נעקוםען זײנען ארנייטער
 באצאהיענדע םעםבערם, נוטטםעהענדע

 •אד » םון אויםנאם םיט׳ן דױס, זײער
 גע־ האבען וועצכע )םרנ<ים יארקער נױ

 װעלענדינ ניט ׳פא•, דעם סארלאזען םוזט
ױניאן. דער צו באלאנגען

 אםא< נ^ך כאװײדים די האבעז
 װי• םעדיםין, פעטענט זײער אױםנעגוצט

 פוםםער א םיט אויםנע^צסען אםאל דער
 אויןז םםרייס, פייק א גערוםען און ?ויל,

ך, זיך, חאם «ס רוף װעםעם ײי  נאטי
*•נערוםען. ניט קײנער
 ארנײטען ארזיף איז שא■ יענעם אין

 װע־ םעםמר, ױניאן גום׳טטעהענדער א
 ער איז נע׳צטראםט האט נאט םען

 ארביײ ברעננדצ <*גזען א צו בא<אננט
, רינג. טער

 נעם א כאװײוײם די זיך האנען נו,
̂יען זײ »ז םםראעעז, צום געטאן  וח

̂אגעם ברעגנען  א־ז — איחם נעגען ק
 װי<ען םיר װאם איז דאם ברענט׳צ.

 ריננ ארבײטער דער באװײרים. טאקע,
 ברענם׳צ אייער םון בלויז ניט בא׳שטעהט

 די tv םען, \ױים דארם אױך און איײן.
 דרעסםאכער און קױאוהםאכער pc ױניאן

 גארםענם <ײדים אי:טערנעעאנא< די אי<
ױניאז. ײןוירקערם

v נ׳ר •ריװאם סײן נים את ױניאן 
u אייגעו יעדער װאו שעסם, p ווע־ען 

v און ויר, םאר באם v איז ױגיאז 
j״p ניט t ” >p t,> ט זועםעם  אויםנא־ הויי
 ■ארםים אויוי נעלם ?לײנען צו איז בע
דענםעם• טאנאחג און

v איז ױניאן Bifw ,ocmcm/t-vp 
 די םארבעסעחנן צו װיר?ט און םיהרט

̂אין  דאם tv איז שע«ער. וי ?אנרישאמ
 אי־ איז באארד חשאיגם אונזער טום

 v איז Dip וױיל דערםאנען, צו בערינ
apjfc■ ,

t o םים פאװײרים, זיך, מװי?ט 
 אננעחו וועלען םיר און חלשות־טראיען,

 , ארגײם• ױניאן אונזעי םיט
גוום, ױניאז םיט

מי לצדז׳יןר םאיר-ב*ר?אן, • .287 ני

 שלום מאכען ארבײטער
זיך. צוױשען

 און םיסםארשטענדניסע געוויםע
 צװישען געהערשט האכען צװיסטינקײטען

 םי־ און םוךהאנדמאכער ארבײטער די
 צװיסטיג־ די סט. מארקעט ס. 212 טשעל,
 גענומען אססײסטען זיך אאבען קײטען

 דאר־ האט װאס קרענק, ליגקער דער פון
געבױטעװעט. טעז

 אויבען־ דעם םון ארבײטער ףי זוען
 אראם־ זיך םון האבען שאפ דערמאנטען

ײ האבען לינקיזם, דעם געװארםען  ז
 ארוםגע־ זיך און אפגעאםעםט םרײער
ײ אז זעהען,  אוםזיסטע זיך זײנען ז

 אז צײט שױן איז עס אז און שונאים
ײ  דעם צו איכערבעטען. זיך זאלעז ז

ײ האבען צװעק  שעה־ א זעהר געטאכם ז
 חגסםאראן, נעװירצעס אין סאפער, נעם
 םאר־ פײן האבען ארבײטער אלע װאו

צװישעז שלום ג^פלאסען און בראכם
.___ . זיד•

 טשערמאן דער שײפאד, ב. בחדער
 דער נעװען איז באארד, דזשאינט םון

 םענע־ אװענם; םון טאאסט־םאסטער
 ׳איײ ביזגעס די און ביאליס ם. דזשער

ײ־ ראבינאװיץ, און דײוױס דזשעגטס  ז
 געסט. געלאדענע די צװישעז געועז נען

 שא•־ דער גראםםאן, םעתס ברודער
 געװארען פרעזענטירם איז טשערםאן,

 סיכ־ זײן םאר פרעזענט שעהנעם א םים
־־ ארבײט. טינער

ראזענםאל, זויליאם
טאסקארט, סעם
גאלדיז, דײװ

םענםס ̂םיפמג אראגד̂ז קן

 מאנופעק־ שיקאגא׳ער בײדע
 אסאסיאײשאנם טשוױננ

זיך. פאראײניגען
 געװען איצט ביז איץ שיקאגא אין

 דאון־םאון די אסאסיאײשאגם, צװײ
 אטסאסיאיײ םאנופעפטשוחןרם קלאוק

 טאגוםעקטשד פון באשטעהעגד שאן,
 גארםענם סארט בעםערען ךעם םון רערס

 סאנופעפ־ מלאופ װעסט גארט די און
 באשםעהענד אםםאסיאײשאן, טשורערס

 בילײ דעם פון םאנוםעקטשורערס םון
גארםעגט. גערעז

 טאביאס םר. םון טויט דעם םיט
 מאנוםעסטשוריגנ טאון דאון די זיך האט

 מע־ א איז גענויטיגט אססאסיאײשאן
 צו געביאכט האם דאם און נעדזשער

 הא־ אססאסיאײשןונס צװײ דײ אז דעם
 רױ א. םיסטער און גואראײצינם זיך בעז

 אלס געװארען באשטימט איז באליטץ
מענעדזשער. דער

 דעד םון אז ערװארטעז צו איז עם
 םאר• שיסאגאער דער װעט םאראײניגונג

 םאר־ די אין און פראםיטירען םיל העט
 זיכער װעט ױניאן דער טיט האנדלונגען

 װערען, געשםארט ענערגי און צײט םיל
 דײ און אײנס םען םלעגט פריוזער װײל

 םאר• םאל צװײ דארםען זאך זעלבע
 םענע״ באזונדערע צװײ סיט האנדלען
דזשערס.

 פארוױרקליכט ווערען עם וױ
 אונזערע פון נביאות די

פארזארנער. .
װ םון ײ .18 לאקאל םעםבער קארט, ד

 דעם פארלאזט האבען לינ<ןע די װען
 אלעם צו איז ױניאז, רער פון אםיס

ײ האבען ערשטען  בלאפען אגגעהױבעז ז
 האט אדםיניסםראציע ^יצםיגע די אז

 באלעבאטים. די צו <ןאנסעשאנם געגעבעז
 גע־ זיי האבען צײם שםיקעל א פאר

 נאנגבארע א איו דאס אז דענסט
 הא״ סעםבערס אוגזערע רוען םחורזז.

 בעבעט װאם :אגג*חױבען\פראנען בען
 װאו םאל, אזא אונז איבערצײגם 7איהר
x פאסירט? אזױנס האט

 די צי דעם אויןי ענטםער זײער איז
 אײר דערצעהלט םען :געווען סעמבערס

 קווע־ געװיסע םון םיר, אבער אלעס. ניט
אלעם. םיר װײסען לען,

זא־ לינען, א צו ^וטט עם ווען
ײ גען  <צוע״ געװיסע *םון אלעם אויןי ז

ײ לעך. ײ זײ| צו אפילו קלעיםען ז * 
ײ האלטען דאך נאר דעאליסטען,  זיך ז

 םימ קאפוסעס האבען צו פון אם ניט
נע־ אויבען שויז װי באלעבאטים, די

׳ זאגט.
ײ האמןן צײט שטיקעל א פאר  אג• ז
 דעםאראליזאציע. םארט אזא געםידירט

 אנגעחויבען דואבעז טעםבערס די ווען
 ניט איר, אז עס, פוםט •װי םרעגען,

 װייסט שעפער, ד' אין *רבײטענדיג
 םון װײסעז טיר און קאנסעשאנס, פון

ט; נאר  באיעבא־ די איז נאר ניט ני
 נאר געװארעז, געגעבען נישם גאר טים
? ״אפגעהים אוז ענפארסט ווערם אלץ

חא• געטראפען... ניט זײ האבען נו,
 אנדער אז אנגעהויבען באלד זײ בען

 זעחן, שוין װעט איהר מאסנאציע.
 42 ארכײטען זאלען מיר אנשטאט אז

 די .46 ארבײטען םיר װעלען שטוגדעז,
 טען וױיל ׳טאן אלץ װעלעז באלעבאטים

 אויף האגט םדײע א געגעבעז זײ האט
איועס.
לא• און פאקטען, פאד א איצט נו,

 א דא האבען מיר זעהן. טאקע םיר
 גער14 ביז פלאותס טשילדרענס םון שאפ

 צוגויםגע״ דארטען זיד האבעז סײזעס.
 סיר או| םענשעז, זײערע אלע זאסעלט

 םעס־י זײעד איז דאס אז געדענקט ה$בעז
 קאםסיסא״ די קלײגיגלײט, א טונג.
 ארכײם ראהטשטײן, אײדע אלײן, ריכע

̂וארד דזשוינט געוועזעגע און ד^רטען,  ב
 או םאסירט, אבער האט םעמבערס.

 שװאכ• זײער דערםילענדיג באס, דער
 דאס שנײדען אנגעהויבען האם ׳קײט
 אראפגע• און םארזײט האבען זײ װאס

 אנגע־ ם׳האט און לײטע, םיר שיקם
 סים װי רעכעגען צו זיך זײ םיט הויבען

שאם. נאנךױניאן א
 נע״ נאך זײנען וואס איבעריגע די
הן האבען דארטען, בליבעז  א? אײנגע̂ז

 פראטעקשאן, ^ײן בלויז דא איז עס
 הא״ זײ און ױניאן, די איז דאס און
 ביאליס׳ען םריינ-ד אונזער געבעטען בען
 עגט״ זײן םיטיגג. שאפ א רופען צו

 םאל אלע בין איך :געװען איז םער
 האט ער און דיגען. צו אײך בארײט
 דער מיט אלע, אזן םיטיגג, א נערופען

 װאס ״טשיםס׳״, םיר די פון אויסנאםע
 גע<ןוםען, זײנען אראפגעשיקט, האט םען
 צו געװארעז באשלאסען איז עט און

 דאחי ער אר באס דעם וױסען לאזען
 בױ אין פײגעלעך קײז לײגען ניט זיך
 לינסע די שאפ. ױניאן א איז עס :זים

 דעם אויןי סטרײק א נערוםען האבען
 םיטינג, שא• דעם פון םאג צזוײטעז

 װי ערפאלנ אזא נעהאט האכען און
 נעסםײדזשםע זײערע םיט םאל אלע

סםרײקם.
 וועד אײנזעהענדיג אבער, באס, דער

 ער װעםעז טיט און ױניאן די איז עם
 ױניאן די איגערןםעז האם האגדלען, םוז
 םוז ער װי אזוי דאס ערקלערט און

 דער אוי(י סײלטלײט זײגע ארויסשיפעז
 נאף זעגען חפלימײטס אלע ווןt ר*וד
 פרױױלעתש ער װיל םארםיג ניט

 ענט־ דער שבת. דעם אדבײסעז ם׳זאל
װען, איז ױניאז דער פון םער  אז ̂ג
ײ וחןלען אזוי, איז ■םאל דער ^וויב  ז

 םוזען זועם ער נאר אדבײםעז, לאזעז
 איז באס דער טיים־אוךא-העױ. צאהלען

 הײסט װאס *יםנעקאכט. נ>גװארען
 םאר־ ניט דאס האבעז ״זײי״ עס?

 אײד קעז איו איד״ר, איז לאנגט,
ײו אנערקען איר !םאדשםעהז ניט  א
V זײ םון ערנער זײט איהר און

 גיט ױניאן די אז זײ שרײבעז איצט
 ױניאן די נאכצױןוםעז געלט באסעס די

 םענד .אקטיװע אוגזערע באדינגוגנען.
זײ, זאג איך אויםגערעגט. זײנעז בערם

 ברוגז. זײן ניט זײ אויף דארף מעז אז
ײ  האבען זײ װאס דאס אפ לײקענען ז

 אין םוסט איז עס אז געשריבען, פריהער
 נעלט סײן ניטא ?רעטשמ*", ״זיכמאנ׳ס

 קײן געלט געבראכט האט און.דעםביצעד
 באיעס, די ״פעידע״ געבען צו שיקאגא

װײטער. אזוי און
װער־ םאר א זאגען איך װיל איצמ

 לאםיר םעםבערס. שיסאגא׳ר די צו טער
 זאך א זײנען זײ װײל םארגעסען, אלזא

 זיך לאמיר און םארגאנגענהײט, דער םון
 אין אז האף, איך און האבען, זינעז איז

 װעלכע טעמבערס גענוג דא איז שיסא̂ג
 זאכען איבער שרײבען צו פעהיג זײגען

 שיקאגא אז האוי, איך און טרײד, פון
 דער םון םוםטצר א איז אין זײן װעט

 םיט צוזאםען און באװעגונג ־ארבעטער
 װעלען באװעגוע ארבײטער גאנצער דער
 און שעהגערער א פאר ארבײטען םיר

מענשהײט. בעסערער

 א פלאנען מיטנלידער שיקאנא
 םאר אונטערנעמוננ גרױסע

וטען. ו דעם םעבװאר
װעלען 81 לאקאל און ioo לאקאל

אונםערנעטוננ. די אראנזשירען
; >י»**יו

 אונז בעטעז מיטגלידער שיסאנא׳ר די
ײ אז װיסען, לאזעז צו  גרוי־ א פלאנעווען ז
 םעב־ צטען דעם פאר אונםערנעמוננ סע

 בר דזשעססאן באל, טעמפעל איז רואר
עווענױ. פאלינא און לעיוארד
 אונטערנעמוננ דער םון צוועס דער

 םשפחח גאנצע די צוזאמענצוברענגען איז
 אין םיטגלידער אינטערנעשאנאכ זײ פון

ײ װאו פלאץ, אײז אויןי שיקאגא  זאלען ז
 םון אטטאסםערע אן אין םארברעננען

ברידערליכסײם. אםת׳עד
 אנאג״ װעלען אײנצעלהײטעז וױיטערע

ארבײטער־פרעסע. דער אין וחגרען סירט

י •נםײימלם t« ח»ם עס װי איחר״ ווײסם  י
̂פע ר אירי מ ײ  •םעריפאו איו בארוענמג ױנ

 אממרנײאממאי דןר םח נמיכפדנ די מ«®
 ײ• na יתיאו. װארמרם נארספנס יײדיס
מ גױם וועם »יחר אח <«װין. לואים  י

װערעו• ראכאנט
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 דימען *ײםונג, טעםעני * ארױם ניט װז«ם םאנופעקטשורער, א קען

 פאר• םאםע אייגעגע ױיער 1אפיל װעלען װאם אידלעך, ,געװעזענע
אן אלס ע»ענטליכקײם דער אין ארױםטרעטען און ,•עידע/ פאר

:וראגע א אונז שטעלען טרײד־ױניאניסטען, געטרײע אלטע, טעםכערס,
 איױ דינען ױניאגס, אוגזערע באװעגונג, אונזער װאס עם, קוםט אזוי װי

 נאלעגאטים, די געגען קאםף נאטירליכען זײער אויםער אז פארשאלטען,
̂לגוגגען אויסצושםעהן םחויכ אויך זײ וײנען  »ון -װןןחט«ג1¥ק און פארט

 כאװעגונג ארכײטער אלגעטײנע די װעלכע פון םשחיתים, םינים אלערלײ
 א איו באס א «ו םען, װייס גױם די נײ דאס ׳עם קוםט אזױ װי ? ניט לײדעט

 ארײד װאגעז ניט װעט *ײטוגג באםישער א פון ארױסגעבער אן און כאס,
 ארבייטער פיז עגינים די אין אופן •ראױאקאםארישען א אויף זיך םישען

 און חעצע, א און טוסעל א אנצוםאכען דארם pjnix דעס םיט ױניאנס,
 םאנופו א קען אונז כײ
 I פ«ר «

שםירען
 װאס און, ׳ױניאנס, ארבייטער ix"כעל־יועץ א אלם טרײנים/ .ארבײטער

 אלעס דאס 1אי פליאטקע־םאכער, און אינטריגאנט אלם חעםליכער, נאך איז
 אױןי *ירקולאזױע אכיםעל געװינען ix pjnix אוםכאחאלטענעם דעם םים
שאפען? ix געלינגען אים זאל עס װאס סוסאטאכע דער פון םםך דעם

 פאלי• קאםודסנדשע קליקע א אזױ וױ פארשםןחן, זײ, זאגען קענען, זײ
 ױגיאנס ארגײטער אין אינטעחוס װײניג זייער בעזנם חאם װאם םישענם,

̂, דאך זאל ױניאנם, אלם  געװיסע אײנגוריידען וױילע, א אויף געלי
 רעװאלוזױע, נשס זײ w קוםען זײ אז סאםען ארכײטער די צװישען גרופען

 סאססווע פון אד» “״רעװאלתיע דער אויף חסכםח די כרענגען זײ אז און
גופא.

ױניאנס, אוגזעחן פון םוג אלגעםײנער דער אז טעגלױ, אבער, joy איז
 *יי־ כאםישע עםענםליך אזא אז געפאלען, אזוי איז ארכײטער אונזערע פון

 אר־ פון נאםען אין םױל א עפענען *ו דעחואגען זיך קען .םאג״, א וױ םוננ
 לע*־ דער זױ כיז דלכע ערשטער דער פון איז װאס *ײטונג, א• אז כײםער,

 נאםען אץ ריידען זאל׳װאנען דאלער, אלםעכםיגען *ום געוױדםעט םער,
 חאט ױ אז אגשטעל אן םאכען און קאםף, ארנײםער אחדוו/ ארכײטער פח

 יד ארכײםער םיט אינםעחןסןןן, ארבײםער סיט שייכות א עפעם טאקע
? ניאנס

* * •
 ױניאן אץ׳אונזער װאונד אפענע אן כאריהרם װאם פראגע, אפעגע אן
ענטפערען. איחר אױף פרוכירען לאםיר לעכען.

 כאווענוננ אלגעםײנע די אז אםו/ נאנזמןן אין ניט קם איז ערשטענם,
 אםעריקא״ די *װישען שםיק. פראװאקאטארישע־ אזעלכע פון ױט לײדעם

 אונטעושונראבען גאלעכאםים פץ פארזוכען נים אויך פעהלען ױניאנם נער
 אינדוםטרי, אדער שםאדט יענער אדער דער אין באװעגונג, א פון יםוד דעם
 דער אץ קאספײנס חעזע תרך םשולחים, און אנענטען פארשטעלטע דורך

 אז •׳*ו אכער, גיבען, םיר טריי». ברעכערישע עחגליכע אדער פרעםע,
 װאלט אונז, כײ נעםאן ווערם דאם װי אפען גרוטאל אזױ חעסליך־רוי, אזױ
 פױתי• אםעריקאגער אן אוםםענליך. געװען װעלט אםעריקאנער דער אין

 און אםכיגיע לשם ארױס גים װאם זאנען, לאטיר םאנוםעקטשורער, טשור
 «ו דערװאנם נים ױך װאלם *ײטונג, א פראפיטען עקםטרא צוליב טאקע
 ואל עם אז אפילו װארטזאגער, ארבײםער אן פץ ראליע א זיך אויף נעםען

 ,סאאיאליסטישע״ אױסנעװעפטע םנין גאנךען א דינגען ix געלינגען אים
 אינטעתאןױאנאלקע״ ״רויטע די איחם פאר זינגען זאלען וואם משוררים

נאכנױםאג. יעדען
 ענטפער דער םאקע ליגט אונז, שײנם דעם, אין און זאך, דוױיטע א

 װעקם ערשײגונג אץ.חעםליכע אכנארםאלע דיזןז װאם פראנע, חןר אויןש
 ארגאניזא־ זײן וועםען םרײדיוניאניםם, ערליכען יעדען פון געדאנקען אין
םייער. איז ןדע

פאר״ אין געװארען געשאפען איז זי װי כאװענונג, אונזער אין לאנט די
 איז יוניאנם אונזערע פאר אז אזא, לייחןר אט יאחר, 15 לעצטע די פון לױף

 די נעגען קאםף םאנ־םעגליכען זײער צװישען אונםערשייחןן » שווער
 יתיאךכרעכערישער אץ פראוואקאטארישער דער נעגען און כאלעכאםים
 עלטע• לאנער. נאלעבאםישען אץ פריעט׳* ״ארבײםער דיזע פון טעטיגקײם

 דיזע אז װארשימליך געדענקען אעטעתעשאנעל חןר פון םעםכערם רע
 םיט זװזאםען כאוױזען״ ױך חאם גאס ארכײםעד אידישער דער אויף •עסט

 וואס ״ווארחײם׳, אםאליגער דער אין נאך םקעב־איידזשענםי, םולקעם דער
 אוױשען שגאח אץ חאם יייען «ו י«ח שו»ברעכעו אוגםעתענוםען ױך האט

אונ״ פאררעטערישען יעדען חעךען און שםיצען צו און םיטנלידער אונזערע
לאקאלען. אתזעחן און אינטערנעשאנעל אונזער גענען עלעםענם םערוועלם •

 אננע־ חאט “״װארחײט אלטער דער פון וואקכאנאליע סקעבישע דיזע
 די,ווארחײם״ חאם איים״ דיזער פון פאךלויןש אץ יאחר. עםליכע האלםען

 אינםער־ דער נענען סקעבישון,יוגיאן״ םולקעם די אױפכלאזען נעפרובירם
 םאחר־ שחןקליכער דער םארנעקוםען עס איז יאחרען יעגע אין נטשאנעל.

 יתיאן, קלאוקםאכער דער פון נדםנלידער און כעאםםע זינען אויף כדבול
 האכען אנענםעף זײנע םים םולקעם װאם זינםאן, פרעזיחןנם ארייננערעכענם

 אינ- אומער גענען קײי׳ךזװג כלוםיגעד ־גאנאןןר דער ווען אץ אינםפירירם.
 באפרייט זײנען קלאוקםאכער די וױ נאכדעם געפלאדט, חאט טערנעשאנעל

 אױך אים טים דוזאםטן .ווארחײם״ זײ חאם נעריכם, פון גןוזזארען
י לןןבען. אימשען פון געװאחןן אפגעווישם איז און ■דאאם,

 אונ• איז װאם .װארחײם׳, אלםער דער פון לעםאז קאםםבארער דער
 די באקעםפען $װ םארםאםטען זיך חאם זי װאם דעם, שוליכ םערנעגאננען

 איכערגענו־ חאכען װעלכע פון.םאנ*, ארויםנעבןר די חאט יתיא̂נ יױדישע
 םארחעלם־ פון ראםען די אין יאחר עםדיכע נעחאלטען ,‘,ודארחײם די םען

 ייון ■לאץ, זײער םארשםאנען האמןן זײ אנטשםענדיגקײט. ניםמןםינער
 ix נעװאגט נים םעחר אננעלענענחײםטו ארכײםער אידישע אין זיך חאכען
 .װארחײם״ אלםע די אמםערנעשאנעל, דער ix שנאה אלטע די סישען.

 װניאגס, די פון חשכיז אויפ׳ן וואסער״ כרודנע אין פיש כאפען או «די$ױערט
 באוױזען, עגדליר זיר חאם געלעגענחײם א װען און פארבליבעז, אכער, וויו,־
̂יסטישע ןיי ונן ניםערניש אק שפאלםוגגען באשאפען האט םוםאםאכע קאסו

שען ש דער חאט קלאוקמאנער, די אװי ס״ אלטער דער פון ױר חײ אר װ , 
 טעטעני פון ארגאן דער און ראלע, אלטער דער אין ארױסעגעשײנט װידער

ך טוט  דעמאגא• און פארעטערישען יעדען שטיטען ix חױט פון אױס איאט זי
 לעג• װאס וחאלטעןxאנ אבי אינטערנעשאנעל, חןר געגען עלעםענט גישען

 אר- די ™ױשען אומפאראנטװארטליכקײט און נאאס פון אושטאנד א גער
בײטער.

»4 * *
 גע־ ד״זע חדר, באלעכאטישען פון פרײנד״ ״ארכייטער דיזע װעט

ת״, ארגײטער פון אפאסטאלען דוגגענע חח  אר־ די ^נעכען ix נעלינגען ״א
עדנג, כײטער אװ  טון תקען אין טױט־םעםער א ארײנצושטעכען געלינגען נ

אן, נזער1א ? יעלxםפע ױני
 דעס יןז1א גיט לעכען, געשיכטליבער אעזער פארגאנגענחײט, נזער1א

ט״ די ױאם :עגטפער אײן כלױז הײ אר  געפעחרלי• פיל א נטןןר1א האט ,װ
ט אינטערגעשאנעל אונזער טון לעכען אין ^שטאנד נערען  אױם• געקענט ני

ט דאפיר חאט אץ פיחרען ל ^ז א  מ װאס אױף עקזיםטענץ, איחר טים כ
ר קאםוניםםען, ע ײ פוז j םי y x w האם פארלױםחגג, כאטתנ, פ.*ן • ארםענאל 

ער חאכען גאל, אץ ײ ער געגען װי ^קלאפט קאפ ז ערנ אײז  װעט מאנד, אן.
טx •דיזער ט זיכער זיכער, פעני־קאםטאםערם, סון נגס־געזינדעל1ײ  געליג־ ני

 פאר־ דער טון גןןשפענסט שרעקעדינער דער אז אונז, שײנט עס אץ ג;ין.
ט״, זונקענער  םקע־ איחר אין נאקען אץ האלז געבראכען האט װאם ״ױארחיי

ענוננ, ארכײטער דער נעגען קאמף כישען אױ  די עראינערען אפטםאל ז1ם נ
ב טעטעניים פץ כאלעכאטים טיגעxאי  אז איםט״סײד, דער אױף ארגאן ל״

ט אױך פילײכט איז חדין ױם איהר ױ נאר ני ט. אז מײ

 אן ין1ש םען פאנגט דרעםעים, בײ סײ און קס1קלא בײ סײ שעפער, די אין
1X זיך גרײטען a ix םאר־ שוין םען איז שעפער םאנכע אין סיזאן. םפרינג 

 געםעלדעט, װערט עם וױ פלעצער, אײניגע אין ן1א חפליקײםם, די םים טיג
ארכײט. סטאק ספרינג ix נענוםען שױן זיך םען חאט

 און שעפער, ק1קלא די אין םיזאן אנשםענדיגען אן ערמארטעט םען
 שױן זיך פלאגען מאם קלאוקםאכער, די אז זאגען, ix דא איכעריג איז עם

 רעכ־ א אהן סטרײק, אוטגליקליכען דעם ארײגנעחןכענט יאחר, צװײ אתם
 יס•1פארא דער אז האפנונג דער םיט אױם אױכען די װארטען סיזאן, טען
װערען. םקױם טאקע זאל סיזאן קוטענדיגען דעם װענען זאג

טשער־ שאפ די װאם דעם לױט שג$אגזר, די איל לעכעדיגער װערט עס

 קאנ• ארבײטם און באדינגונגען ױניאן האלטען1יפצ1א םאשינערי נױטינע די
דישאנס.
 אין שטאנד1צ אלנבאפארבטען דעם אסו/ דעם דערצעהלען טשערלײט די

 צוםרידענשטעלענד. פון װײט װײט, ילאגע ד איז שעפער פילע פילע, אץ שאפ.
 דיזע אין געשאפען האט װאקכאנאליע קאםעיםטישע די װאס װאמדען די

 געמנ פאדערען זיך װעט עס און פארהײלם, ניט וױיט נאך זײנען שעפער
 אםת׳ן אן אױף אװעקצושטעלען שעפער דיזע איבערגעכענהײט ן1א םיח

מארם. jib זינען ריכטיגען אין שעפער ױניאן זיי פץ םאכען ix מניאןכאזיס,
פאר׳׳ םארנארײםונגם־ארבײט םלאנםעםיגע נטע'און1געז אבער, איז, דאם

 טע• ארנאניזאציאנם די אז מענליך םאכען װעט װאם םיזאן, נעקסטען דעם
 זיך םאנגט עם איידער רעזדלטאטען. #ינשענםװערטע ברענגען זאל טינקײט

 גענויע א האבען באארד דזשאינט דער װעט שעפער, די אין ארכײט אן
 זיך באיונדער שאפ איטליכען אין ױעט און לאגע אלנעםײנער דער ®ון כילד

 אם אגצואװנדען קרעפטען זײנע אזױ ױי לאגע דיזער םים רעכענען קענען
ריכטונג. יעדער אין װירקזאםסםען

* * * *

 דזשאינט אינטערנעשאנעל דער פון פלאן גרױסער דער איז קח־צען, אין
̂״יף אין אז פיהרען1חרכצ כאארד  אלע אין זאלען םיזאן נעקםטען פון םאר
 כלױז ױניאן, דער םון םיטגלידער גלויז ארבײטען טרײד פץ שעפער יוניאן

 װערען װידעראםאל מוז ױניאן די אינטערנעשאנעל. פ^דער מיטנלידער
 אינ־ דער םון לעבען .אין פאקטאר טבאשטרײטגארןןר1א 'גרױםער, דער

 װאם שטאנד,1צ הםקר דער באזונדער. שאפ איטליכען אין אץ חםטריןן,
 םאכען אץ מערען אויםגעראטען םוז שעפער, טאנכע אין נאך עקזיסטירם

םאראנטװארטליכקײט. װניאניסטישע Tטרי אםת׳ע פאר פלאץ
םיזאן. נעקםטען םון םארלויף אין װערען אויםגעטאן ױעם אץ דארף דאם

 אנ־ דער אץ טטער, לעצטען געװארען געםאכט שױן איז אגפאננ טטער א
 ערגםםע די אין אפילו קםאכער,1קלא די אז איבערצײגם, אונז חאט פאגנ

ײ אז םאםאכע,1ם װיםטער דער םון םיד שוין זיעען שעיער, שױן װאלטען ז
 םען ױעלבער ix יוניאן, ריכטיגע א אײנגעשםעלט ם1םעט1א חאכען װזדזען

ו זאל י  מאלט װעלכע און צרה עת אן אין ױענדען קענען ז
הילןן. םטשת׳דיגע ריכטינע, געבען נעקענם כײטער

 פרײטאנ לעצטען האט עדות־זאגען, און “״הירינגם ױאכענלאננע נאך
 עטליכע םיט געבראכט האט לאיער זיגסאן׳ם פרעז. װעםטן ix ריכטער, חןר

 ארױם־ די געגען םארלױטתנג קריםינעלע םאר קלאנע די זװריק םאנאםען
 פאר־ ק,1יא נװ אין כלעםלעך קאםעיםטישע די םץ רעדײקטערע אץ געכער

דזשלרי. נרענד דער םאר חױפם־אננעקלאגםע די פון $װוײ חאלםען
 זאגען דזשורי גרענד די װעט צװײ, אדער װאך א אין ווארשײנליך,

 חשורי א פאר נאוױק און עפשםײן העררען שטעלען.די אץ מארט איחר
ײ וואו טרייעל,  פארטײמגען ix געלענענחײט לעצטע זײער האבען װעלען ז

ײ גענען זײנען װאם קלאגען אױםריכטיגע אץ שװערע די נענען זיך  גע• ז
, נעװאחןן. כראכם

* * *

ט אזױ ױ וױי פאלשסײט די ארויםגעגראכט שױן האט פארהער דער ו
---------pe גרוגםלאזינקײם און

 ,זשורנאי קאםוניסטישע
 זיגטאן; םרס. און זינםאן

 זיג אינלענצענדען געװאװען׳ קאםפיץ, ,לײבעל״ קאםוניםםישען דעם פון
 געקענט גיט שיםף-״םפעצען״ קאםװיםטישע די חאבען פארחןןרען די בײ

 זײעי און כאחױפטלנגען, װילדע זילבע׳פוןזײערע אײנצינע קיץ כאשטעטינען
 זײטען אלע אױף זיך דרעחען אין בלױז גאשםאנען איז תיתץ אימ*יגער

 געםיינםר. ניט יענעם אמ געםימם נים דאם חאכען אז.זײ דערצעחלען, און
שולדיג נשםח די אויבערשטען דעם כלױז זימען זײ אז אץ

רינםער דער »ו כאחױפםען גיט קאםוניסטען די קענען זיכער,
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הא־ ״גערעכטיגקײט״ דער פון ילעזער
י נאכגעםאמט געוױס בען  ב»ריכטען ו
 אינדז^זאנק״ דעם װעגען •רעסע דער אין

 סון ״איגםערב^רא׳״ רי זועילכע! «$*[,
דער געגען ^ורויםקרינען װיצ נױ

 און <ײב#ר, ^װו פעדעריימאז *םעדיקען
 אםע־ די אז געטראכט ^עזוים האבען ױי

ען  דארף <יעאר #װ םעדערימזאן ר̂י
 דאנקבאר דעם םאר *אעטערבאר*״ דער
 איגדז׳מאגק^אן םאד<אננםער רעד זײן.
 אונטער׳ן אויסערגעוויע^יכער. אן איז

ן ^ נ ^ דז נ ײן דארף אי  םיט־ יעדער ז
 אװ םעחנריײטאז אםעריסאז דער םון יד5ג

 ׳ױניאן א םון םעמבער יעדער גייבאר,
 אמערי^ען די אקז$. יזניאךםאן, יעדער

 קאר־ די העלפט <ײבאד אװ םעדעדײשאן
 ס^בװיי־ די ארגאניזירען יוניאן םענ׳ס

 דער םון אנגעשטע<טע די ארבײטער,
 אםערי״ די ד*ר קען ;״אינטערבארא׳*

 װענ״ זיך <ײבאר אװ םעדעדײש^ן קען
 ביטע « טיט ױניאדטאן יערען צו דען

 ארנאניזאציאנם דעד אין ארויסצוהע^ען
״אי:םע.י־בא־ די װי<, ;אדבײט

 װאס ח$ורט-םארב$ט, אזא רא״
 אײנציגען. יעדען װענ דעם פארצאמען

 פאר־ זיך שװער איז עם װי אזוי און
 סאורט, איז עם זועילכע א »ז צושטעילען

 קאורט, א םון דזשאדזש איז עם װעלכער
 ארויסגעבען; אינדזשאנקשאן אזא זאל
ױ אין ניט  נױ אין קאודטס די ;יארק נ

ל זיינען סטײט יארק  ייבעראלען םיי/וי
 סטײטסן אנדערע םון קאורטס די וױ

 פאר־ װארשײנייך אינטערב^רא די װעט
לירען.

• • •
 דוקא ניט זיך האנדעלט עס אבער

 װי אינדזשאנקשאן. «ז געװינעז װעגען
 אינטערעסאנט אױסקוםען ניט זאיל עס

 אינדזשאנסשאן־ »ז ^יז ארײנצוגעהן
 ?אמסאני, םיליאנערםהע א םיט םלחםה

 לאגע אזא איז איהר אוועהשטעלען און
 דאס איז םארלידען, םוזען זאל זי אז

 פאר־ גיט דארף םעז עיקר. דער ניט
 פארלאנגט אעטערבארא די אז נעסעז,

 םוןי סםד אויפ׳ן אינדזשאנקשאז דעם
 ױ #ד$ײסט דאס ,קאםאאנײױניאז. איהר
אן״ א שוין האט  צו ײעלכער מיט ״ױני

 חאורט םיז ענטשײדמנ אן האנדלען.
 אינדזשאנת־ םארל>|נגטען דעם איבער

װע־ ענטשײדונג אן זײן שוין װעט
 אינ• דןןר. םון ״געזעצליכיןייט״ דער געז

ױדאן. קאםפאגי טערבארא׳ס
^ • • •

 די• א זײן ניט װעט אױביעס און
 גאג־ דער םון װעט ענטשײדונג, רעקטע

 ליכט מעהר ארויסקומעז מוזען קײס צעי
 יןאמפאנײױ־ אינטערבארא׳ס דער אויו*
 בכלל. האמפאגײױגיאנם אויף און ניאז

 װערען קקאר קײס דער דורך װעט עס
 קאםפאנײױניאז א װאס לאגד פאר׳ז

 אסעריקען די םאר. זיך מיט שטעיט
 אונ- זיר נעמט לײבאר אװ םעדערײשאן

 די םון ״ױניאן״״ די אז באװײזעז, צו טער
 קען אינטעךבארא דער פוז אגגעשטעלטע

 n װערען. אנגערוםעז ניט ױגיאן קײן
 זעלבסטשטענדיגקײט. שום קײז גיט האט

 אוכד שטימער אײן קײן אויף איז זי
 אױב מיןזינגען, איהרע בײ אפהענגינ.

 פארטרעטער דא זײנען אזעלכע, האט זי
 דעג* אונטער איז זי האםפאני. דער םוז

 ?אםפאני־םארטרעטער. םון םיהרערשאםט
 גיט םארשטעהער סײן זי קעז אלײז

 ח״נם די איז טײג איז זי אויס^לײבען.
 םעחי• נאך און קאטיאני־םשוילזזים. םון

 גארגי^ט. אםת׳עז דער איז איז זי —־
אר־ »ן פון םארם א דא אםשי ס׳איז

̂גז (גאמיצען  ארבײמער דער אין עניסם װעג
בןוחןגונג).

ל«ע. ח. םון

 און אינהאלט. קײן ניט אבער גאניזאציע,
 גאנ־ דעם זײן בודק גזם זאל םען• װען
 אז ארויסוױחען, זיך <ועט ענין, צען

 איז ארגאניזאציע אן םון םארם א אפילו
 סארט א דא נאר ס׳איז ניטא. אויך

 אנגעשטעקטער אן װעלכען קאנטראקט,
 אונטערשרײ- םוז אינטערבאדא דער פון

 ארבײטס- אן קרעט ער אײדער בען,
 ער אז זא:ם, קאנטראקט דער שטעלע.

 ״בראדער- דער םון ״םעםבער״ א װערט
 דעד םון נאטען דער איז דאס — הוד״

 און ־— קאםפאנײױניאן אינםערבארא׳ס
 דאם גע׳פטר׳ט. עסק דער איז דערםיט

 םעדע־ אםעריסעז די אונטער זיך נעטט
 אין באוױיזען צו לײבאר אװ רײשאן
 <איערס איהרע װי אזוי און ;געריכט

 ראבערט סענאטאר — קײס דער אין
 יזאנגרעסםאז ^עװעזענער און װאננער
 אזא ^ענעז — פערלמאן ד. גײטחען

 שוין װעט אויסאדבײטעז, געהעריג קײס
 דער פאר בײטראג א זײן גופיא קײם די

 םון כאראקטער דעם װעגען אויפסלערונג
 נאםען װעמעם איז די, װי ״ױניאז׳״, אזא

רעדט. אינטערבא׳רא די
• • •

 עס לאיערס. די װעגעז װארט א
 דער װאס אויםטו, גוטעו־ א געװען איז

 קארםענ׳ס דער םון לאיער שטעגדיגער
 אין האט פערלםאן, ד. גײטהעז ױניאן,

 װאגנער. סענאטאר צוגעצויגען ?ײס ־־ער
 א האבען צו אום דעם, איבער .יט

 דער אין סענאטאר סםײטס ונײטעד
ײן ביז איז װאגנער סעגאטאר הײס.  ו

 סטײטס ױנײםעד א צו װערען דערהױבען
 <ןאורם סופרים א געװען .סע«טאר
 אינדזשאנקשאך סך א גאר דזשאדזש.

 םארגעקוטען. איהם פאר ז<ינען קייםעס
 צי רעסארד, זײן איבערקלײבעגדיג ניט
 אינ־ אן אדויסגעגעבען װען האם ער

 י ניט צי ױניאן, א געגעו דזשאנקשאן
 אלײן זיך םיט איצט, אבער, #ער װעט
ז  םון ארגומענטאציע די אז באװײז, א ז̂י
 איג־ געגען באװעגוגג ארבײםער דער

 ריכ״ א געװען אלעמאל איז דזשאתשאנס
 אז געװעז, איז אמוםענטאציע די טיגע.

 ארגאניזאציאנם גענען אינדזשאנקשאן »ז
 םון ארויטגעגעבעז ױניאן, א םון ארבײט

 װאפ אקט קײן גיט איז דזשאדזש, א
 געזעץ אבסאלוטען אן אייף זיך שטיצט

 םאר״ זאל װאס געזעץ, אזא ניטא ס׳איז
 םון ארגאגיזאציאגס־טעטיגסײט באטען

 אינדזשאנק־ אן פאירבאט, אזא ױניאן. א
 רעזולטאט א נאר איז עס, הײסט שאן,

 ארויס־ מיט׳ן ״סעלף־מעיד-לאא״. א פון
 זיך עריןלערט אינדזשאנסשאז אן געבען

 סע״ זעלבסטהערשער. א אלס ריכטער א
 קאורט סופרים עהם אן װאגנער, נאטאר

 א קײס דער אין אלזא, איז, דזשאדזש
 םיט זעהט, אט ־־־־ דעםאנסטראציע םין

 געװא- בין איך אײדער צוריס, יאהר א
 געסענט איך האב דזשאדזש, אוים רען

אז ארויםגעבען  עס און איגדזשאנקשאן ׳
 ״איצט ;״געזעצליד געװען אודאי װאלט
 םיץ אויסגעםאן האב איך זײט אבער,

 באקעכד עם איר הען •יכטער־מאנטעל,
 :יטא איז אםת׳ען דער איז וױיל פען,
 א| װעלכע אויןי געזעצליכקײט שום שײז

 שטיצען.. קענען זיך זא< אינדזשאנקשאז
 אינטער־ דער םון טענה די אודאי, */

ארגאניזאציאנס־טעטמקייט אז איז, בארא

ײ חאמ םארגעקוםען, איז פארחער לאנגער דער זיועםען םאר ,,םקי  ניט ז
 רײג־ דך געלעגענחײט מעגליכע יעדע אדרבח, דיל״״. ״םקװער א געגעבען

 װאם פאקטען די אבער געװארען, געגעבען חברה דיזער איז צואװאשען
 אױגען, די געשמאכען אזוי זןאבען שולד חעםליכע זי׳יער כאשפזעמיגט האכען

ײ אז  ענטפערען צו געריכט קריםיגעלען א פאר ערשײגען מוזען װעלען ז
א םימ כאצאהלען צו גיט, אױב און םויל, םולען א םימ קיאגעז די אויף

תעתועי^ םעשים זײערע פאר מאם סולער
* * *

 םיט נעװארען כאנענענט באװענוגג ארבײטער דער פוץ איז גײעס די
 זאנען ix דא איבעריג איז עם פרידענהײט.1צ ן1א פרײד אוםבאהאלטענער

 אײזען און שטאל געווען איםןזר איז גאװעגונג אונזער אץ ױניאן אעזער אז
 געגנער *רינציפיעלע פון אפילו קריטיק פרייע און ווארם םרייע דאם פאר
 איג־ קאםוניםטישען פון תלםידים די װען דאן נאר באװעגונגם־^נינים. אין

 בא־ זיך חאכען נעננער בנוגע טאקטיק זייער,אזיאםישער םים טערנאציאנאל
 זלזולים פערזענליכע גיםען געטםען חןוגען אץ גא^ אונזער אויח ױיזען

 זײ איז װאם פעחאן אײנצינע יעדע אויף פארלױםדתגען אפשטליםענדע און
 גע־ באװעמנג ארכײםער דער אץ םעגשען חאבען ױעג, איז נעשטאנען

 איז שםוץ פון םבול דיזען געגען פאלטײדיגען ix זיד נױטיג פאר עס םמען
t . . נעריכט. dix ת1גפש דיזע כרעננען
 בעצם זאל װאם װעלט דער עפעם-אין דא איז עם אז קױם גלױכטז םיר

 אונ־ פיז כאראקםער םאראלען דעם פארכעםערעז אדער יםרימיגען1א קענען
̂־חעלדען. זייערע אח קאכװניםםלער זערע ײ זייגען ט̂י ix נװי  פארזונקען ז

 טע• אז םעטאדען .קאטפם״ .זייערע אין אח גלאםע אזיאטישע זייער איז
 אנ־ םעחר אביםעל ערען11 צײם דער םים זאלעז זיי w וואפען, םעגען זאל

ײ גרענגען דאם אפאנעגט. אן כנתע שםענדינ  פאראנםױארטליכ־ ix ז
ײ טעט געריכט א ®אר קייט ױ לעםאן געזתטען א געכען דאך ז  זײן ix אזױ ו

צוקמפט. דער אין ארפעריי11 בלאטע זייער טיט פארזינטיג םעהר

 לײ־ אװ םעדערײשאן אםעוריקען דער פון
 די אויף ארבײטער די צװישען באר

 די סאכען צו טעטיגקײט א איז סאבװײס
 די זי, ?אנםראקטען. ברעכען ארבײטער

 אונטערגעשרי־ דאך האט אינטערבארא,
 אז ארבײטע׳ר, די פון קאנטראקטעז בענע

ײ  די ״בראדערהוד״, די נאר אגער?ע:עז ז
 דא אבער איז ױניאז. אינטערבארא׳ס

 רעגירונגם־םארטרע־ אז פרעצעדענט, א
 רע־ צו ענטזאגט זיך האבעז גוםא טער

 קאנםראקטען. אזעלכע טיט זיך כענען
 טשיעף װי אנדערע קײן ניט טאקע און

 נעװען איז ער װען טאפט, דזשאסטיס
 באאדר. לײבאר װאר םון טשערמאז דער

 קײס » איהם םאר נעװען דאן ס׳איז
 װעלכע קוילעךםײנערם, יוניאן ניט םון

 קאנט־ אזא אונםערגעשריבען האבעז
 איז קאנטראקט יענער כאטש און ראקט,

 סופרים פון געװארען גוטגעהײסעז
 אנער״ ניט איהם טאפט 'ר.אט קאורם,
 דער אין האט קאגםראקט אזא סענט.

 בא־ א געיןראבען װעלט איגדוסטריעלער
 :איהם רוםט מען נאמען. שטיםטען

 עס און קאנטראקט״, הונט געלער ״דער
 אין ם׳האן צי צװײםעל, גרויסער 8 איז

װערט. געזעצליכען 8 זעהז איהם
• • •

 נאגץ 8 אבער איז װיכטינ םפעציעל
 נדלוננ8ה אינטערעסאנטע באזונדערם

 זיך האט ער פערלםאן. לאיער םון׳ם
 םון׳ם אויסםארשונג ן8 אויף רנומעז8ם

אום קאמפאני־ױגיאכס. עבין: גאנצעז
 8 װאס דאס געריכט צום צוצושטעלען

 אוים- ניט עד האט איז, קאמפאני־ױניאז
 װאס ערםאד$רונגעז די נאר געחליבען

 םיט ט8גער» האבען סאבוױײארבייטער
 דוקא גיט אויך און איגטערבארא, דער

 ארבײטער־םיהרער םון ערפאהרומען די
 אינדוסט־ און טדײדס פארשידענע אין

 8 םיט םאדבונדען זיד האט ער ריען.
 װיסענ־ עסאנאםישע איז געלעד$דטען

 אי־ דעם שטורירט ה#ט װעלכער שאםט,
 צױ אינדוסטריעז, םון לעבען נערליכעז

 סאםםאני־ פון םאהטען םעלט8נויםגעז
 נעגויע 8 םענגעשםעלט8צוז און ױניאנם,

ײ. איבער אפהאגדלונג  נע־ דערזעלבער ז
ײ די אויך איצט זאטעיט לעהרמער  םי

 געלעהרטע. אזעלכע אנדערע םון נונגעז
 גאנצער דער איבעד אפהאנדלונג די

 אגער?ענטע םון טײנומען םיס פראנע,
 ^זויסענ״ עיןאנאםישע םון פראםעסארעז

 םאר׳ן װערען םארגעלײגט װעט שאםט,
 דאקוםענטאלער 8 זײן ס׳װעט געריכט.

 איהר םיט אינטעדבארא דער געגען עדות
 עס וועט צײט דערזעלבער אין ״ױניאן׳״.

ײז אויך אבער  װעט װאם װערס 8 ז
 און קאםפאנײױניאנס. באצויכםען בכלל
 בא־ ארבײטער די װאס איז, גראד, דאס,

 הא״ איצט דארף םעריקע8 פון װענוגנ
 קאמפאני אויף ליבט םעהר — בען

!ױניאנם
• • •־

 גע־ דערװיזען אויך איצט איז דאס
 דער אין פאסירונג גדער8 18 פון װארען

 געלונ• איז עס װעגוננ.8ב ארבײמער
 װעל־ ױניאז, פארטערס נענערשע די גען
 ן8פולם״ דער םיט סאםן* 8 איז איז כע

"8סאמפ  די םיז טי8םימפ די קריגען צו ״ני
 נעגער־ דער םון םארשטעהער בעסטע
 איז דעם םון רעזזלטאט אלס ראסע.

 צורימ <אנג ניט יארס, נױ #הארלעם אין
 יער־ װיכםיגע םון סאגםערענץ 8 געװעז

 i נענער־קװארטאלעז. די איז זענלימײטען
ײ  מיט׳ז צוזאםענגעסליבעז זיך האבעז ז

 גע־ צו אזוי װי דיםסוטירצן צו צוועק
 נעגערס םאר באווצמיכקײט םרײע פינען

 דערזעקבעד איז אינדוסטניען. אלע איז
 שמערוננ שום סײן זײן ניט זאל צייט
 ױניאנם. אין ארײנצוסומען נעגער פאה

 גע־ זײנען קאנםערעגץ אין׳ם באצײליגער
ט, רײכע נעגערשע װען ײ  לא• נעגערשע י

 אין כלל״טוער גלחים, דא<ןםױדים, •ערם,
 םון םארשטעהער און לעבען, ־;עגעירשען

 ״םראטוירנאל״״־ארגאגײ נעגערשע :רויסע
 אונטער- האט קאנםערענץ דער זאציעס.
 האלט עס װי — הכל םך 8 ;עצוינען

 אר־ אינדוסטריעלע אלם נעגערס די סיט
 נע״ זיך האט האנםערענץ דער בײטער.
 *א- ײניאיה די צו םדײנדליד שטעלט

 אעענומען האט םרײנדליר. גאר און
 די העינםען צו רעזאלוציעס רייהע 8

 און לײבאר. אװ םערערײשאן אמעריקעז
 א:נע• קאנפערענץ דעם אם בײ איז עס

 איגדוםטריען די אין אז געװארען װיזען
 קאמפאני־ױניאנס, דא ןזינען עם *ואו
 אינדוסט־ די אין ארבײטען נעגערס און

 קאסטא־ ״נוטע נעגערם די זײנען *יען,
 טײל־ ױניאנס. קאטפאגי די םאר מערסי׳

 דעם, םיז נענומען עס זיך תאט *ױיז
 8 נעגערס האבען ױניאנם סר 8 ״ואס

 ך ארײננעטען. געװאלט נים צײט מע8ל
אי  די ױניאגס. זעלכע8 איצט נאך ן8ז

 אױ לײבאר אװ םעדערײשאן ^^ריסען
n R t i r טשאר־ געבעז צו געצװאוגנען^ 
 ױגיאנס. נעגערשע םפעציעלע צו :ערס״

 v נעײ* ניט יזאיעז וועלכע ױניאנס *י
 נעווען ויעען געגערס, קײן ארײנגעםען

אויסענ״ װצט דאס אז איעזדוח אונטצר׳ו

v האלטען i אינדוסטרימ* פון נעגערס 
 װײ< ױניאנס, די דאס האבען געװאלט

 ווע• נעגערס די אז געגלויבט האבען זײ
 די םון סטענדארדס די אראפדריקען לען

 פאל־ 8 געװען איז דאס אינדוסטריען.
 ארײג־ ביט־װעלען דאס גלויבען. שער

ivfcyj נאר האם ױניאנס, די אין נעגערס 
 קװאד״ נעמגרשע די אין ז8 אויפגעטאן

 געםיהל שגעכםער 8 הש־ישען זאה טאי׳עז
 אל״ ׳שוין זיך םארשטעהט ױניאנס. צו
 געװארען זײנען נעגערס פארװאס ׳זא

 קאםפאגי״ די פאר קאסטאמערס״ ״גוטע
 ד$א- אורזאכען נדעו״ע8 אויך ױניאנס.

 נע־ בײם יעדענפאלס, געװירקט. בען
 קלאר איז קאנפערענץ רלעמער8ה גערשעז

 צו אום אז געװארען, *רויסגעבראכט
 םאסע גרויסע איצטיגע די דערגרײכען

ײ ארבײטער, אינדוסטריעלע נענערשע  ז
 מען םוז ױגיאנס, איז ארגאניזירעז צו

 דעדגרײכען צו אזוי װי װעג א געםינעז
 דער האט דא און ױניאנס. יןאמפאגי די

 8 אן אנגעשלאגען זיך קאנפערעגץ
 די װעלכער אן נט,8װ דיזעלבע װאנט.
ו האם באװעגונג ארבײטעיר גאנצע י  ז

אנגעשלאגען.
• • •

 האױי אין קאנםערענץ נעגערשער דער
 8 םון צײכען 8 גמװעז בכלל איז לעם

 קװאר־ נעגערשע די אין באציהומ נײער
 צורמן נג8י ניט ביז ױניאבם. צו טאלען

 פארצושטעלען זיך אוםם^נליך געװעז איז
 נע״ און געשעםטס־םענשען נעגערשע ?8

 םאד• זיך זאלען אינםעליגענטעץ גערשע
 אירבײ• םון ױניאז 8 העלפעז צו זאמלען

ײ האבען איצט סע.8ר זײער םון טער  זיף ז
 די העלפען צו נאר ניט םארזאםעלט

 ער״ צו בכלל נאר פארטערס, ״פולסאך
 צװײ םעטיגקײט ױניאן טרײד מונטערען

 קאנפערענץ בײם װען נעגערם. שען
 ײיליאם אז נעװארען, איבערגעטגבען איז

 םע״ מעריקעז8 דער םח םרעזידעגט פרין,
 דעך םרײני, ױ און לײבאר, אװ דערײשאז

 jd א. דער םון םארטרעטער יארקער נױ
 קאנםערענצען אםטע אין זיעעז ל., אװ

א. םיהרער, ארבײטער געגערשע די םיט
 און לאנקאסטער ראי ראנדאלף, םזזיליפ ‘

 .אוים״ ̂עס איז קראסװעים, ט. םרענק
 באזונדע־ גאנץ 8 םיט געװארען גענוםען

 גע• זיך האט עס און נערשענונג.8 רער
 ארויס־ זיך האט עס םעהר. נאך װיזען

 אין צײטונג נעגערשע זײ 18 געװיזעז,
 8 מיט — *דעםעגדער״ — גא8שיס

 םום״ און הונדערט צװײ םון ציע8צידקול
 ניט ביז איז װעלכע ׳<עזער טויזענט ציג

 <#ב*ן נעגעחעעז אין געװען צוריק לאנג
 גע״ האט ױגיאנס, צו כח געמערישער 8

 נ•8פראפאג זי ציהונג.8ב איהד ביטעז
 8 דא לזא,8 איז$ ױניאנס. םאר דירט

 די ארגאניזירען צו סענטימענט נוטעד
 ארגאניזירטע ניט טויזענדער צעהנדליגע

 םאי,8 װידער אבער, ארבײטער. נעגער
 סאמ־ די צו צוסוםען הענעז דארוי מען

ײ װעלכע צו פאנײױניאנס,  נעהערעז. ז
 ?אמפאנײױניאנס די צו םעז קוםט װי

?  אויןי ליכט םעהר זיך םאדערט עס צו
ן — רעם 1 ליכט מע־ר װאס קע8ט *ו

S

 ױע• העריס׳עס פון ארבײטער
 דעם פרעזענטירען שאפ קאוט
דאל. 250 מיט טשערמאן שאפ

טשער• שאפ דער יעסאער, דזשאי
 שאי, אויבעךדערמאנטעז דעם םון מאז
 אין זיך בײ סאפער בײם זיצענדיג איז

 אנ״ |8 געהאט םךוי, זײן טיט דערהײם,
 האםיטע 8 װעז איבערראשונג, גענעםע

 האבען שא■ זײן םון ארבײטער 6 םון
 װאו הויז, זײן אין ארײנגע^אזט זיך
 נע• 8 אינמיטעז האבעז און ױאויגט .ער

ײ וואס שפרען/  םיט רפיהרט8ם חאבעז ז
ײז און איהם ײ דעמאנגט םרױ, ז  8 ז
 איז דאס ״אט דא^אר. 250 פון טשעק

 און נוטע דזשאו׳ס םאר פרעזענט 8
 םים קאםיטע די האט ארבײט״*, ״געטרײע

םרוי. זײן צו געםאן זאג 8 ברעז 8
 שעצען םענשען ז8 איבערצײנט דאס

 8 זײערען םון ארבײט די אפ דאך
םיטםענש.

 איז ער זינט צײט, לעצטע די פאר
 v אויבענדערםאנטען דעם אין טשערמאן

 אויסגעצײכענם, זוי8 זיר ער האט שאפ,
 בא־ שאי אין א<עםען בײ איז ער אז

 איבערגעבענזזײט זײן םאר געװארען ^יבט
ױ די און סאםעראדעז שאפ זײנע צו  י

 רעזולטאט דער און אינםערעסען גיאגס
 האבען אדבײטעד שאפ ךײ דאס איז

 ירע• טײערעז 8T8 טיט לוינט8ב איהם
זענט.

 דער איז איבער, :ינז סאםיטע די װי
ײ ״י ײ װעיכען םיט יאלאי. פיז ״י  ז
 ״ טשער־ שאי זייער •רעזענטירט האבעז

ײן געגען נול 8 װערם ײ ד.אט נא;,  ז
 ױניאן• דער אין ארבײט איבערנעבעגער

 צו באשילאסעז דעריבער האט שאי דער
 גוטזגר זײן םאר סעסילער דזשאו דאנמעז

ױ דער צו ארבייט איבעמעבעגער און  י
 דער דורך עםענטליך שאפ צום און גיאז

 צו<יב טוען םיר און נערײכמײסײט״״ס
קאםיטע. די

 די םון באשטעהט ?אםיטע שאפ די
םארים םימנלידער: ױניאן פאלגענדע
ױ/ םארים קאטץ, םאריס ?צײםער;  ליו

 םארקס און קיג; נארני סטעפנער, טאריס
׳׳ פארםאף.
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צײט־נאטיצען יזניאן
קורינסקי. ם. םדן

 אונ־ דער — םײנערם. די םאר ארבײט רעליף געגעץ און םאר חלוכי־דעות די
 גרױזאם אזוי באהאנדעלט םען װארום — חיה. ביז םענש פון םערשיד

 םיטגלי־ אינטערנטשאנאל דער פץ באװאוסטזײן דאם — םײנער. דעם
— װערען. אפגעלעגט ניט טאר םייגערס די םאר הילף די — דערשאפם.

 עדיױ אנגעהױכענעם צום באכריסונג א — װאהלען. די װעגען װארט א
אינטערנעשאנעל. דער אין םיזאן שאנאל

צוױ־ דעות חלו?י א געװען איז עס
 זאי צי ױגיאז, דער םון טוערס די שען

 און ?לאו? דער פון באאדל דזשאינט די
 איצט ארגאניזירען ױניאן טאכער דדעם

 נויט<ײדע:דע די םאר נזילפס־קאםיטעס
םיעערס. סםרײהענדע

 נים געעעלס, די םון ארגוםענם דער
 איז ד.ײצפס־><בײט, םיט זיך אפצונעבען

 װאס דערפאר וחלילה חס געװען נים
ײ  םײ״ די העיםעז געװא<ט ניט האבען ז

 הילף צו קוסעז צו ניט װײל נערס.
 אי־ םון׳ם נאטור דער אין נים גאר ליגט

 איז טעגה זײער נאר ארבײטער. רישען
 תיין אנםיהרעז נים irp םעז אז גצוחח,
̂עכטער אזא אין ארבײט רעליעזי  שי

 איצט םאכען ^לאוהמאכער די װי צײט
דורך.

 האבען דרעסמאכער, און הלאוק די
 דער־ אליין זײזןנדיג גע׳טענה׳ט, אײגיגע
 #סרנסה דאנת שרעקליכער א םיט שלאגען
 היילםס־אר- די געבען קענען ניט ווזױען
ט  איבערנע־ אזא םיט םײנערם די צו ב״

ײ װי האדצעקײם און בצנחיים װאל־ ז
ארבײט, םון צייט א אין געטאן דאס טצן
 ארבײט יזנח5רע< די װעט םאלגליך און
עויפאלג. קײן זײן גיט

i פון n האבען אבער זײט אנדער 
 די אױוי סרקענדיג ניט טוערם, אנדערע
ארגומענטעז, לאנישצ א;נעוױזענע אויבען

חקירות. די אין ארײננעהן *געװאיט גים
 םעג אז זאך, אײן גע׳טענה׳ם האבען ?ײ
 ניט םען טאר שלצכט, װי זײן צײט די

 ווען שװײגעז רוהיג ניט מאן םצן און
 צו אידעא< » פאר jytoyp םענשען

ײן  מען ;ױניאן * אין ארגאניזירט ו
 װעז צוזעהן ניט <ןאן םען און גיט טאר

 םענשיציכע יעדע באלײדיגט םיעד א
 ניט קאן םען און ניט מאר סעז ;רעכם

 טעג־ טויזענטער הונדערטער װען '*וזעחן
 נויט און קעלם הונגער, באםת לײדען שען
 פון זינעז אםת׳ען שרעקליכעז דעם איז

ווארט.
 דעריבער האט באארד דזשאינט די

 און עקזעקומיװ דזשאינט א גערופען
זינ־ ®רעזידענט און םיטינג, .ממערםאן

 אין נענוםען אנםײ< האט װאס סאן,
ם. א. די װאס קאנפערענץ, ייטסבורגער

ײן האט און פאררופעז, האט אװ  א̂י
יכע געזעהען 1אועע זיעע םים שרעס̂י  ד̂י

 געשיל־ האט םײגעום, די םון בילדער
 די םיטיע גערופענעם רעם אויןי דערם
ײו לאםיר און םיינערם, די פון לאגע  א

 ערנםטע די י1אוי סוקענדע דאס זאגען,
 צוהערער םארזאםעיטע די םון •נים׳ער

 װי איז רעדע, זיגםאנ׳ס •רעזידעגט צו
 דעמביצער, ברוחנר םון דערנאר 1אוי

 םענשייכע שטודירט װאם דער, האט
 דעם דעךזעהעז געסענם •סיכאלאגיע,
חיה. ביז טעגש פון ^אונטןןרשיד

 טראכט א טען זזאט ׳אםת איז עס
 םאר noKp אין׳ם םאל םילע אז מםאן,
 האנ־ םענש חור דאם םחנפט דאזײן,

ױ דעלט ן און ׳חיח » ו ״  נדער ברוזשר *
o ניט מענט n .םאל םיעי צװײטען 

לע־ פאר׳ן קאם«י דער דאס זיך, םח^םם
o אפס שםופט בעז n האגד״ צו טענשען
ײן נ«נגע? ןצען  םון םריעב נאםירליכען ו

 אבעד איז דאס י.1חיל נעגעגזײםיגער
 סאסעגטעגװײז גאר םאגמנםענוױיז, נאר

 נײם איעענשאפט גאבעלע די אס וחגרט
 םען האט דאס אויסנעלאשען. םענשעז
 יענעם אויוי זעהן בעשיעיערלאך נעקענם

 גערוםעז םיםיננ, עקזעקוטיװ דזשאינט
o פאר n םײנערם. די חעלםען צו ,צוחנק

 טײ א לימגר, א געפיהל״ ״כלל א
o פעד n w j 'K צו אימורנעבענהײט איז 
 לעבען װאס םיטטענשען, בדירער ןןלע
i אק n ,עדוועקט זיך האט געזעלשאפם 
i אח n r יעדען םון חאו־ץ n n im w צו 

ם ג מ ז  ווענען שיידערונג זיבםאז׳ס »
ר םיעערס. די םון די ^ צ טויז

 אנצעהילען נעסענם כמז תאס קגײסשמ
י ן  פארזאםעילמע. די פין געזיבםער די »י

o אױוי ווימצר n ביאנ״ האט צוױיםען 
 גײגעריגע םים און נעקוקם דממגדיג

מז םראגע: די נעפרעגט בלי
 צו אזוי םעגשען עס קוםם װארום
ײ זיעען ¥ סאיפא^מ ם ז . 1 פיחלענד ני
ײ ̂ט ז o ג n םארך, זצלבצן b o n 

 םון גליד יעח»- איז f שארבען מצבען
n נים ארבײטער סיין nװאס רזעלכער 

י , י ײ האבעז באראנעןצ קױלצן n נ  ז
מ  שיעסײם םון באנדיםען דיזעלבצ ני

ײ באם!. םײן חצרליכקײם? ■ײי ^ ײ ז  זי
 םיט שםרעבזנגען, םים םעגשןנן
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ען די װי םענשליך  דאן באראנען. קו̂י
ײ עס הומט װאױם ¥ ז אזוי

 אױוי ?גײטש יעחןר האט —־ װארום
 אויס־ םארזאםעיטע די פון שטערענס די

 װאס *רבייטעד, די קומט — געשריען
 גוט איז װאס ערד, דער אוץי לץא בויען

̂עבען גיט װאס נוצבאר, און  דער צו י
 יעדען םאר לוקסוס באשאפם װאס ערד,

 איבערהויפט אוז באגעהר, םעגשענס
 ארוגטער זיך <אזט װאס ארבײטער, דעם
i פון געדערים די איז n םארשט און ערד 
 םינסטערגיש, דיקער דער אין זוכט און
 — אוצרות איהרע ארױוי ברענגם און

 — בריליאגםעז ד/5גא ׳ט;נטא< #היייצען
¥ באהאנד<ען צו אזוי איהם הוםט װארום

 פראגען אלע די אױף ענטםער אײן
in געגעבען קאן im — אסעך דעד>? 

קאםף.
m ניט איז םיעערם די פון קאםף 

 טײל » איז עס יןאםןי. זײער בלויז
 םײנערס, די זײ, ^יאסעךקאמח. םון׳ם

t באדײטומ די באגרײםעז ^ n, און 
o נאך אז זיך, דוכט n םארט־ נאנצען 
 ציװיליזאציע הײנטיגער דער םון שריט

ir הײנטיגע םון אוז n p n^ ^  ניט זי איז ־*
 ציװיליזאציע אלםצי רער םוז װײםער

 האט װאס שטאדט יענע אטהעגס, פון
 די םון פלײצעס די אויוי נעשטיצט זיך

שקלאםען. טויזענט 300
 ווען געםיהלט^ עס האם הארץ יעדעס

 נעשיל־ איז םיעער־ס די םון לאגע די
o n n .? ^ ײ ע D' ג n y האט*נע״ הארץ 

 יע״ (ןגעכטשאםט; הײנםעע די שפירט
i האט איעציגצז רע\ n נעטרא• טרויער 
 חײנ־ m אין גאד דאחי ער װאם םען

 קנמככד םון שאנד די םיהלען צײט טיגער
t שאםט; n r איז בחםט אײנצעענס 

 פ\ן שםערץ, פון איינגעפרארען זnװאyנ
 קנעכם, םיעער יעגע םון .באדויערונג

ײ האמ םעז וועלכע  זײער םון איצט ז
 •בארויבט; םענשע^כט און םרײהײט

 גע־ און געשלאנען האט הארץ יצושס
 דאס און םאננאטען, טײנער די שאלטען

 אנװעזענדען יעדצן םון באוואוסטזײן
o םיט צוזאםען ערװאכט, האט n בא״ 

i םון װאוםטזיין n ארגאגיזא- גאנצער 
 לײדיס אינםערנעשאנעל דעד פון ציע

 ניט און ױניאז. װאירסעדם גארםענט
 װאם צײט, שלעכטער רער אוי(* קותענדיג

ײ האבמן דורך, םאכעז רnםיטג^י די  ז
 אסיל □n אויױ אפגערוםעז װארים זיך
 הײטט דאס ארגאניזאציע. זײער פון

 און אחדות םון באװאוםטזײז אמת׳ער
סאלידאריטעט.

 ניט טאר םײנערס די פאר הילױ די
 נאך םוז עס נאר ווערעז, אפנעשטעלט

 װע־ םארטגעזעצם איםפעט מעהר םיט
i n ‘ . i n 1םײגע, i n גראבם װאס 

 םאתע־ ניט 1םא יןיייעז, די אוגז 1פא
 האט װי םינוט. אײן אויוי וועחח םעז

1 mעתדלשטאט פאעט 1ע1עװאלוציאנע 
:ליד א אין אמאל געזאנט

ב#זיך װאויעםם 1איה ווען ח1.  ר5י
ם בײ  םײעה עהליכעז1ם ח
iw םון מײדעט1םא n װינם, און 
 אםאיל, איהז־ נסטn צי
 1טײצ שרעהליך װי
אצינד? אונז הו̂י יטחןר קאסם עס
 אמאל, 1איה ענקט1 צי
 ¥ גוט צו צאהלעז 1םי אז

rm דיזע זעהט 1איה vn ^ i אשעס ¥ 
 במט םענשלימז םים געפאדבט זײנעז זיי
גםשות. ױננע 1טויזענטע םון

i n שעהן, און עהליך1ם ט1ם<אקע 1פײע 
o’ 1םי אין ציט^ם דאך n y ,אבר 
 םצבודשטײן א איז קויל רyדyי װײס, איך
n^םאy «ז םרן D זyט1 iy^ 'D 1קב!

ט ק o פון ^ n ^ נ ײ  זיין פון ם
^ינר! און םתי

• • •
m* די אמם קאך ty^nnii יז« i n 

מ לyשאנyתyאינם ױיז i אויױ אד ו n 
l y n w r װידyאויםל^yבליאוגנ און בומ 

^ םיז iy א גאניזאצי^1א אונז » iy y־ 
^y ״שאפט im קײן ניט האם >y^ אין 

o ״זיך o y i ניט כדטג^^חפאפט 1איה 
ס קײן ת מ ־1םא .1איה אין אינ

 כױכד טזגםיג* 1ס*,נה די זײנען קזסחרט,
1גלי n אינטn yםזנהרער^ץ־ וואס ט1סי 
i איז זyבאםױלינ צו n .םיהרערשאםט 

i קאך אזא איז רער**ר m i איז און 
 *ביסעיע, ײאדייזגן. y^אקאי *יע איז
i איז #ז#בען קאז n צופיל, סאך 
ױ ,1yאב i זאגט ו n דאס קיאוקםאמנה 

״ זיך וועס . מן ^ ס י או

n איז דאם װײ< און t i# איז oy 
צ to וױכטיג r אי n o v i *פון םיסגליחװ 

i n זאלען אינסערגמשאגצל v d )p\ צוס 
o טיס באקס באלאם ױגיאן n נױטעען 

o o n y, און ryo’ o r אלע פאר y ^ n n y 
ן y»noy: און ן # ױני ײ ^5זאי ל"  ז

t |yojn פאד שטימען i״i y גלוסט, האױן 
םאחיכטיגקײט! םיט 1אבע

 חײלײ און גוץיס^ » איז ױגיאז א
J :ער v u o v v קחעײ דעם םון סײל א 

^1א דער פון קדשים ט  באװעגונג. בײ
א[ א דאס. װי סעחר נאך  אן איז ױני

o סון אויסגוס n םון ים גהיסען i n 
^1א גאניזירט^1א ײ  פונקם שאפט.1ב

iy^»o:'P iy< א װי D 'n# ^מאלט װעינכ 
o n גמיםען y in : y i 'n  -1םא םוז ים, |3

 דעם טיט און ■יגזעל מיט׳ן ?ײן זיכטיג
i זyלכyװ םאן־ב y ,ױ1ד* אזוי באנוצט 

 בײם םאתיכטיג זײן םיטגליד 1איטליכע
iy3 '^p 1פא די םון איטייכען^ ^ ט  ש

iy. איהם פען1אy 1̂כyװ i'o :y T y i* y i
 אנ• איז ױניאה 1אוגזע ױגיאן, די
y i n געליםען אלעםאי האבען ױניאנס 
i מצד n 1איה צוליב שאםט1ע1טיטגלי 

iyo t» iiiy^ nyD איתחג םון אױסקלײבונג 
 בא־ ניט 1אדע באצאהיט^ ^1yהyשט1םא

 װאר־ אוז אױנעדקוקעז םילע צאהל^.
iyo די אויף גיעערינקײט סים n y i•̂ 

iyo»o ײ עלעקשאנס. די םון  טען1װא ז
 די אויף טעל1װע זnנyםאלג סיט׳ן
y אזא םאי? א 1םא װאס :ליפען i־
! גירונג

jjnsm 1 אויסגע^יבען^ אנ אקצי  ע
 פאיק אס1 אז #םען זאנט ^1yהyשט1םא

 אזעיכע װי װ^טח וײ ניט כמגהד האם
^ly o y io. כױ1םא אויס םעץ קלײבם 
ע j יטעטע1̂ג y r : y o צוגע־ «לע מװען 
 •רא• זײנען פאלקס־םאסען די אז #בען

:iv o y i ײ און iy ז ^ n אויסגyקליבyז 
y לױט 1העyשט1םא iy ''T אײגyגy אײ 

חגען.
n װאהל די םון רעז«ט**טעןyאין ן 

םאר װאס typyii יאקאי^ איע
 כױסנלירער- 1אונזע רץנירוננ סארם א

:r יערענ^לס םאח־ינט. שאפט  םיר fy״
yo צו פלאץ אם ip? ט1װא םים׳ז 

י I ג י ט כ י ז i א ם
• • «

oy איצט זיך האט :^i n  j y n . iy 
i אועײם. לyדױקײשאנy םרן זאןyס n 
yדױקײשאנyארטפמגנם, ל^ ^ נ  1או

i y i ם. םאניא םון לײטונג j y r w, האט 
d א מ1אגזשי1א iip  ly r 'O KoyoD 'D םון 

oy^pyP איז w t i v t m] םיט y ' ' iD| 
םניי ŷאונז 1פא אײגטריט 1םי n.שאםט

iy 1»:3 סיר o ' iדאזיג יy jW M i y 
y אז װײםען 1םי אז־בײם. iy r jw םיט־ 
^ר ל jy ג ^ n םיםען א ^o y iy o j צו 

>iy : iy גוג איז װאס אלץy ױ 1אוגזע  י
o* אן אויך איז ניאז y iy o r אלגע־ צו 

1® y : ''D.ן^ ל ב א
 אויםנע־ האט בײט1א ונגס1אוים?^

ם הריבעז '3 ח 'y:'OD| סון 1צושטאנ i y i 
^1א ט i פון באװעגונג בײ y i 1גא:צע 

וחןלם.
 םט1נעשא האט אויםקל^ונגס״ארבײט

a זואס n  in y o י1 םון באװאוסטזײן 
ײ און ארבײ^ר yלכyװ מיט מדלעמט ז

r קאסזי אין נ»טצצן צו זיך װ*פ*ן o
n «ב»^ננאסיס

̂/ןחלט געשיכטצ ױ  t8 #אונז חר
y»m צום ז>עצן סאשיוון די ײעז yן 
trw אײעצפיחרט םאל iiyi, חנר וזאט 
i ויד ארנײטאר אױפגעקלערסזגר דט n״ 

w nw,\ זײן אױסצוניסצן אגשטאט און 
 צו צארן און גאי #חאס םyנyליכpyאנג
 ביטער״ דין iy חאט ?א§יטאליזם, חנם
 און סאשילאן די *וי«י ןyגאסy^oאוי דש
 נרעמן״ צו אנגעחוינ^ זײ האט

 on חאס אױמקיצתנגס-ארנײט
vw ארנײט^ר m\ 8 םאדשטצחן, צו! 

im די עכ^1צונ v v rw,\ ט ר ^  צו
d v ih p■ □yi, iy םון i n זיין און ומלט 

8^oyjya װאױלז״ן״
o חאט אױפקלעתנגס-אדנ״ם n 1א 

 צושםערוננ ניט ?8 ס/אעעחױינ 4כײטער
 נאך און אױפבוי, נאד ציל, זײן איז

iy דויד  |yp on צו *ד8איטשט זײן 
jytoyp ל8כ די סיטyאון טים8כ 

 y:y;»^ v:"i פאר נוצליך שין8ם רי
jypyiiv.

 on ״ט1£8ב בײט1א אוים?^תנגס
 און yoDD’ppyip • די פון 1בײטע1א

 אוכד איז דאס — tyo^p ?סטע1שטא
lyooyi; i װיסענה״ם, n די םון שונא 

»iyo8o 1ארבײ(^ג
 נויםמ איז ארב״ט אויםקלעתגגט

 '•P)yD־38o on םאר ^םאמ ojn 1פא
vv 'd w >v\ אדי די 1םא ?אמןי 

 אױםכוי 'ן1פא און זyסy1yאיגט בײט^
iy םון i ארבייטער 1ג^יד»אםטלימג 

^שאפם.yזyג
o«nyppo’i8 נאפויײצן וחגט כײט1א 

 א־1 זyםאלש זyדyי םון iyo,’3^ די
 y^yn פיוזרער, יענע און״פון דיקאליזם

'’y און יקאליזם1א1 םון זyכ8ל i r| 81הו 
*̂ ^ס^־עואטױו. אי? װאס איץ פא

yi iyo'ii»n t o□ פון אגהויב on 
iy אין זאזyונגס•ס1yאויםקל i .ױניאן 

py'vyto ליב אוגז איז iy i אויפ״ םײל 
»iy. רי אויוי ?ל^וגגס-אושײט ,D,o 

 זאילזגן םיםיגג^ די אז םאמןן oyii אס1
 וחגט ראס און iypm זוי8 זײן נים

n  jynnaאז רצו inyo ^ םגי  1םי
ז.yזוכ8ב iy3:,o'o די זyזאי

 אױם״ אזא פאויגעשיאנעז זyװאלם 1מי
o«iiyip־D’’n  םיטינ* שפפ־ בײ אױך 8

vi,\ חאב^ םודא נים זאלעז 1םי וחןן 
y«: 1פא אז in אבײ ?ילייננען דאס וחןם 

PyD צז i8PHin.
dv אויד װאלט vnvi\ צו װיכטיג 

 בילדונג״םואװיס, iywrr די איז זyװײז
 אז jyc8i 1םי איז דײטשלאגה אין װי

i םיט n צײט ojm ד אױך דאס מנ  דו
.jnyii םיההם

jy^yny: oy די אויך אונז iyvJ8P״
jy. ארגאניזייט jyr't װאט טען, i8 iw 

dv םא?ט, פסיכאלאגיש^ א דאך איז 
 גיט ,Y98U8D תם אפ ®יישם םוזיה אז

 דען וױיסם ijm און ״y'ny:y נײע איהם
 הא־ |yn8o yoo:yr די אונט^ אז ניט

vv:vn |yi] יב1םק זיך *ww היײ 1םא 
 זyװאונyג האבען און זyאיyאיד

.kp©1 דעם
'V, יסעז1באנ 1םי on פון אנהױב 
iy i אין אױםפלזנמננס־אועײם iy i אינ־ 

.ly:8ryjiyo

ד ע כ י ל ם נ ע כ ע ם װ נ נ ו ד ל י ר כ א ד נ ע ל ® )
m "ייייי™®“"■■■■™ - י1“1“

דעצעםבער, םען17 דעם ׳שבת ,530 רום םקול, הײ אוױױנג װאשיגגםאן
נאכםיטאג. 1.30

i״ :מאסטע ז. א. n איז אועײטזןר oo8r^ytya i y n n 8 o  i nא ־— ״ 
oŷ 10 םון ס1פו 'vpy, וחגם װאס ovy ry :o i8o ן ^ .Tנםלyכyװ װ

פוײה. 11 דעצעםבער, טען18 דעם זונטאג,
iy:in :םאגין ב. נ. דר. i 1צײטװײליגy ^ ^1א אנ ?  א — ליט^אטוו/ י

d iip ל 10 םוןy.סאנס
ô םון ס1הו א נעב^ װעט קארמען ז. ה. דר. n  ipayii Dy'vpy •ירא

D n j ן8״ פון «1^ אנ ? o אויף טyבאגרינד ״yצױויליזאצי י n פון בוך 
iy און לס1םשא o’ ביy.ווזגלזגן פלאץ ‘אח צײט רד l y o y ip אנאנסירם .p n y ii

מאגען שלעכמער א .
 נ8 סיעיע און ««ענדיםיםים כיומ, אונריעע קאפ־שםערגעז. ברענבם

קראגקחײסען. חוחן

« ס א ל - ס ק ע

ר ע ד ד א ל א אגן ש ל ם ע ט מי ר־ ה מי ב א

ארדנונג אײו מאבעז אײקר חאלם
 עב *ערחי® «ײפ דערזעיכער אין און •עמ»סא«ונג קורירפו עקס־לאקם

 <ער ויז ״לעכטײח » קוםעז«ון וועיכע קראנקחײםען, ײיעיע <*ס אײד
םאגע•. שטאטמץץ

 יאתר־הוגחורם דיעזען pe עמינדתג וױכםױגםםע די ידז עקם־יאקס
ם«נען־ס«עןױןד׳יסםעז. ױ־פםמענםע 1« רעתאםןנדירמ װערס את

4 ם go «ח 26 0 » י מנ j 9ל9איז ס « n .סמןןוס

W

% wm

װענ פון ;בריה
ן נילדער נ^מינען, ו באטראכטונגען) י
דעםכיצעה פ, סון

l y ' i a  iyo 5.
 אמאני״ 1אוג?ע pm iyoyi סך א .

 (אהענטעל m איז זאציאנס״צושטאנד
 אין שוין חאב איך זוי װעסט, סיטעל

iy נדyחyאינײ;D nyni סאליגען i• 
v דיזעז אין סאגט. m:יאו? די איז ד? 

 רטHנםyאנצp • יע1אינדוסט דרעס און
 1םי fy^.i ט1דא און ?ליװלאנד, אין

^y ענדע1גוט־םוג?ציאני א p ^ ;ii8 
 גױ א און מעםבערשיי גתיסעל 8 םיט
 די אין און ײד1ט ׳ן1איכע ^טויאל טען

 ט1א1 איז טעטינ?ײט ױניאן רי .1שעפע
 סיגyלסyגy1 |yiyii ov ׳םט8לעכה 1זעה

 חש. די מיטינגען, yi8לא? לטעז8אפ;עה
 טע־ טע1י1נם1?א:צז 8 פיחרט 118כא

 ױניאן yi:yvl8iD:8P איע און טיגקײט
 yiK און באזוכט אםט |yiyn שעפעל

iy צו לײדיגטiy lyiyii ?אמפלײנטס i 
מעכד י1 סון ^^הײט1י1צופ גתסטער

o iy i.
 ?לױױ איז D^njy?jm:8 םײז בעת

iy זײגען 1נ8ל io  n y n w געורען אד1ג 
 װע״ אונטעהזאנדלונגעז מיט• םאלנומען

i מיט יסזגנט1גDy''j 8 לעם גען y i -בא 
 גע־ האמגן yD^yii אססאסיאײשאןץ סעס
 זŷט8 םון באגײאוגג 8 צו ט1םיה

אנלימענט.
l די y i i 'C םון i n מענע־ :ױגיאן 

y i3 'n p  i y r n^ און ?אטאװסקי i n 
i פון טשעײםאן y i הא־ ד18בא דזשאינט 

 םון ?ומעז8ױסצוב1א מיהט8ב זיך בען
i y i מאנכע ססאסיאײשאן8 באסעס 

 ־8̂ י1 װאיטעז און וננעז,1בעסע18פ
 גינסטיגעח[ ;עװען ײד1ט אין דינגרנגעז

 מאםעגט, איצםיגען אין זײנעז זײ װי
 די ײכט.1דעמ געוױס עס זײ װאלםען

c אבער :n:y:yp באיענאטים, y i איצ־ 
c אין צושטאגד טיגעז y i האבען ײד,1ט 
 \,V2v:m: געװא^ט נישט שןיא בשום

 האט ױגיאן 1ע1?לױולא: 1«או:זע און
 צו צװעקמעסיג 1פא רלםונעז טאל דיזען

O 1פאסיגע א אױןי טעז18װ '^ vw ^ v i' 
 מ^־ איצטיגען בײ יײזען1סס צו 1ע1א*י

 עתנגען.1פא פאוײאנגטע י1 1פא םענט
 ו;גען1פארע די אז זיכעי, 1אנע איז עס

 •1םא י1 פון איאפ נישט שױן װעיעז
 געלעגענהײט, 1קומענדמ בײ האנדרונגעז

 םyװ סיטואציע די װי שנעי אזוי און
 ?לױױ yאונזעי װעיען עז,1םארבעסע זיך

i יאנדעד y i ' i  געיע־ י1 אויסגוצען 2
גענהײם.

 יענע םוץ אײנע איז ?ליװלאנד
 יג1שסע: איז יוניאץ י1 װאו ט,1שטע
i מיט ען1בונ1פא עגג n אינטעמע־ 

 די װאס 1פא1ע1 איז אס1 שאנעל.
 אםװײנינ- האם ױניאן ^1קליװלע;

i םון געיליטען סטע:ס y i ׳מ:םה 1לי:?ע 
y ;עהאט אל1בעיא האט װעלכע ^ y t 'i 

 ונ־1בינ1פא י1 עז1צושטע צו ע:ץ1טענ
i מיט יא?איס י1 פון :עז y i אינסעת 

i אויו איז * 1קלױולאנ נעשאגעל. n 
in באװײז 1בעסטע c iy i, װאו ט1דא אז 

y< זע םון טרײ געװען איז ױניאז י1 p r 
tya: זי איז אײנפילוסען, 'lay אוםבאשy־ 

 ?לױױ איז אויד קאמםסםעהיג. און דיגט
 נ־yװyאננ ?אמוניסטזגז די האבען לאנד
 צזן־ צו ױניאן די סyנליכyם איעס דעט
y און ען1שטע i i 'K חד צו ^1מיטגלי 

 1*  ןyהאב גליק, :ר\"ס& צום ען.1אליזי1מא
iyo^ סײז אבער זײ 'i נישט ט1דא םזל 

 גע<וגבען קוים 1איה איז עס געהאט.
 ע1איה םון yטליכy זyאײנםלוס8ב צו
:y :y i* w y אנהyאין 1נגע irpp i n־ 

 1מוסטע 8 זײנעז װ^כע ױניאז, 1לענדע
 זyגצ8ג איז חוצפה 1?אםוניסטישע פון

.1ג8ל
 זyשם1y מײן אויןי געווען איז עס
 1אײדע יא?אל. ?אט^ס איז מיטינג

i האט װאדט, צום |yoipy: בין איך n 
 fy:am y:8iD די ם1יסקוטי1 לאקאי

 די נטײשאז.yזy1עפ1 ־שאנעל1אפא1פ
ly טyלײטyאײגג האט yוסיpדיס in i 

 זאכלי־ inyr באםת 8 םים קאטאװסקי
y 1כע in װyגyז yv?8i i n אגע.1ם 

i n געווען איז מיטינג inyr ־8ב גוט 
w איז זוכט׳ w  dv אויך ט1דא זיך 

 רעם םון זyאםוניםטp yטליכy געםונען
i טיפ באסאנטען r״iy. זיך אנשטאט 

 אויםפיהרונ̂ג י1 אויף לעזyשט1אפצ
fyr̂אײנלײט םיז .i 1̂y ג זײyרyװע־ דט 
 אםד־ 1V24 ״1נא װילט 1איזז װאס נעז

 טאוױ8ס 1yוד1ב |yiyn װײניגסטענם
זיך, Dהyשט1אD ס?י׳ס

i אז n די םון אינזזאלט onyi זײנעז 
wל8 םזן y'i8P א נעװען y iD in 'j y• 

>v ̂ס לײםחנגען,1םא  o:'cy3 |yo װ
i איז םאנ־אויס טאג־אייז n אםונים־? 

iy^D ̂־צײםונג  אינ־ m נענעז נאס
1yoנyשאנy.ביז איך ל lyoytya 1זי און 

i ם.1nזואונyנ y r 8 D i n j w w די 
 ג^ינחײט, און איגנאראנץ םון םאס

 די םון D''pPT8^D3^m8iy און חוצפח
pאםוניסטיyr ,זײם, אײן םון שוייתד 

 f38iy<8« און דולדyג די ןyגyװ און
 פיזד מניאן און oiy^ya nytai8 פוז

iy i םוז i n .זײצז oy ז איז« 
yoiyniy:i8 פון םיסנליד 8 ז8 זאה 

אין ̂ילויבען זיך זאל y*88Twn8 אז

Dn i:y iy ii38 1בײטע1א 1חונדערטע םון 
yp געבמיכען צו 'iio '18 y M i8 זױ 
:DiyoD;:y׳ vv*v  , ly o y r w, דזשאנ 

yD^jiy y:8 אוז ס1ע1האי i n פערל 
i 18״f ®ון 1םיחחג הײיט די געגען y- 

n און גאניזאציע. j y i ’ f^ 8 i8oy i v r i 
 םון חןדען צו נאו װאגעז איגדיװידו^

 •Dyo י1 טאלעויאגץ. און אטיע1חגמאק
 דיזע אין ז>ינען 1םיוזחג י1 ארן ב^שיפ

 טאלע־ צופיל אביסעל געװעז שױן ®איעז
 גע- צוםיל ביסעל היכש 8 ארן ראנט

דולדיג.
 װאמד און טאי^אנץ ׳אטיע1דעמאק

iv נים זײנען פרײהײט iy i, אז ly iy1 
iŷ ׳אנט1איגנא iy ?אונ- און חוצפה׳ני 

ly jy rw iy מאכען זײ םון זאל איננעל 
 יױ iyiy’ ידאװאצ^ן אוז סיסברױך 8

 װי ,jyoiyv:8P לnזי מיט סיטינג ניאז
ס תד \nvvi האט ̂ד ח  אויזי גרין ״כ

'oiyo8P □yjy קליװלאגד. אין םיטינג 
 :לײ• סך fyo>8ii iy:'i^i8B y 8לכyז8

 ײי אױסל^־גען onyiv זיר i8oy: כעי
vn*2 צו זיך ?וי8 v i\ סיטינג 8 אויוי 

y:8 םון :'ijyo r נשטאט8 #יײט ױניאז 
 yאײגציג די לסiylyoeiyD'i8 8 זיך

i. םיז סשיחים y i ,חןם געגעז ױגיאז 
B'cny3oyD iy םון װילעז i.

iy iJ8 iii'^ p  yiyr:iK י-1ב ױניאן 
i y i גyפינyצו זיך צײט נעגונ אויך ז 

Dy:>8 i םיט ןyפטיגyש8ג n״i y j -אר 
 זײ־ זײ װעלכעד כ^ו באװעגונג, בײטער

 איז 1קליזולאנ ן.yבונר18ם i:v נעז
 (לע1'אינדוסםו־ yoona י1 עוז 1אײנע

 8 האט און אםעו־י?א אין זy1נטyצ
yp די נאװעטנג• ױניאז ?ע1שטא 'iyo8| 

I8tr,,iy iy n יױולאגד איז לײבאד אף? 
;o iy iy י1 צו *VDOWDjmip גאגי־1א 
i אין .1לאנ אין ציעס8ז y i םון צײט 

i y i פאליטי־ 1פא באװעגונג יאםארעט 
lyp אד־ ?ליזולענחגר האט^די ע?שאז 

 דייטע:די*8ב 8 געשפילט בײט^שאפט
D אויך איז ט1א1 ארע.1 y t^ 8 i נא־ 

y: ט1םי:י i8 iiy| 8 עזיזש:ט1פ םאו־P־: 
 אט^8שט yםא^אײניגט י1 םיז אט1י1

 בא־ דא־ט iy האט װאתירען די ;תיכ און
vdw\ שטיםילן. כאיאריטעט א

 אין האב 1נ8?לױוי איז יג1זײענ
 אוז ׳צײט שאזpyעל אנד;טראפ£ן 1א1ג
 ?אסן״ איז םעד^ישאז n זyהyזyג

 יג^־1םאדטײ טײען,1פא איט•; די םיט
c יג1 y i 8 דײװיס»o jy o i:y נyגyז on 

D סיטי :y o rn y :y o אמיסזאג^דיג איז 
y א 1פא ?יך o p y i ' i פון װאהל i8 'y o 

o y i i m ^י םאי
iy i ^סיטי ביזאיצטיג iyiMny:yo 

 אויסג^וצט םאס 1ויסע1ג א אין האט
 ױניאנסי י1 געגען אםט פאליטיש^ זײז
 פשוט^ 8 םון yl8i 8 געשפייט און

 .tyoD,l8D,B8P גדויסע די םון ?ײ8ל
 iy האט שאםם1הע זײן םון משך איז
 די םאמיכטען צו אויןי iyoi:iKD זיך

 ־18P די טyניכט1םא ױניאן, 01■ײנםע
ojyo צאיײ צו גט8נטז8 זיך און ױניאז 

fyi די אוחנו־םײם 1םא yr'Di8ow ־1א 
 זיך iya8.i ײד־ױניאגס1ט די בײטעה

iyoi8iiy::'>i8 iy 3 'in נעבעז ?אמוי אין 
yi□ סיטי DjyDmy:yo, איד אויך און 

h דאסירם :8P iy^'0D'^8’V8D Dvi־ 
?אונסיל. ׳ן1םא דאט

t צו y n 1פא זיך ?ײ האבען ?אםף 
o און |yoD’>8'V80 י1 מים אײניגט y i 

'108P 1ארבייטן[ אידישע די צװישען 
D in 'oyj \v2*n ױניאגס. אידישע די 

i םון זyאלpלא די n ,^אעט^עעשאג 
i אונט^ n די םון אנפיהרונג l y i ' i i 

1Pײנnהאב סאװם?י,8? אוז לyג ןv־ 
yp*i y:8 י1 שפילט iJ jrvo אין \v v i 

 ערי^דאי דער צזויעען ?אםןי
̂ונג.ypלyD8ב

v יי 1םי אײנעם אויןי w ip םיטינ־
fy צו זyDוpyאויסג 1םי איז כען i” i. 
 אײן אויוי בעםוגען זיך איך האב ט1דא
o מיט יבונע1ט n י ז i פיז ענט1^ y i 

t 8 t r ' in y o  iypnyo8 לײבאה אװ
iyלכyז8 ii8 P 8  y, װי ®n זייז n y i, 

o םאל yשט1y דאם איך האב iyny ii םון 
8 y^Bnזy8® נט8נט i n  Pי?אנײ1מע 

 W^v: איז oy שאםט.1בײטע1א 1שע
 yנטyאויסגעצײכ און yיטענ8הyאויסג 8

n n םון Dy iyDPyii געאטעםט האט 
8 DD''r|yD8>p w n. האט דאס

i םיך ' 8  dvddvdhd ^ציײ1איבע טיע 
 איז גישט fyn טyװ ov אויב ז8 גונגען,

 ביײ1א yנדיגyלכסטשטyז 8 הזyנטשם8
iy o ,?װ פאליטיyקומען שענעז נאר .זי ט 
im 8 די^w r'nnyD  |ypn אף 

 זײן אויך זי וחןט דעטאלט אוז לײבאר,
 ־py>y yt'^n 8 נישם און ש״פאמ *\

.yםאנםטראציn שאז
i n איז, ?אםוי '^i n םאחלאחנן 

ly, אין |yi8>i8D iy38 ז.yגאנגyג iiy 
 y^Dy גענעז שטיטע\ נטyטויז 77 םיט
ט כצמ8 איז  ליס־8ייט8ה די פון ט^̂י

טײ^.18« טישע
• • •

i צו y i •^סליװלזננח iy:mDpi*>p 
 ןyנyכnצו 1אוי סעז סאן

Q n יאתושן םים םאלידא. איז <זאי8א 
v"א |8 נעתאט טאלידא חאט י®1צו m 

y q 'rv 8 סיט ומגגונג8ב iy p i8 o r

p^ p ר8ם  דארט זײנעז איצט ן״8יױנ מ
jy נלױו 1נא r P rw עטייכע iy»yr 
 קליײ 8 מיט ynooאמדו ?יאוק אין

 די יא?אר. ^1אוסכאד״טע; און געם
מ8כ ^ y םיט ^;ג iy t: i8 לא,־?מאכ^י? 

 איעדװק דעם נעסאכט םיר אױוי האט
wב די וױ m vi8 איגע?ומע״ |8 סיט 

 ;תיסע D8iy 8: מאלm̂env. 8 געם
 העד?װא״ ױדאן שעהגע מיט כ^ועגונג,
oy ,oiyi ג האטy1שfiל מיט אצטV2V] 

 הימט, אדן דעטע^יט, םיט און
̂נגם, מ׳שט״נס  שע- y״:ip פאר 8 געז

»iy׳ ijm ,באװ װאס ױניאזyגונJ זעד 
 אין או:ז בײ סט8ג iyo 8 זעהט טען
ry2̂ — ױניאז, דער n שטיר ^  מערט1נ

 yיא:גװײלטyג yiyr:i8 םון לייען ,ד
) .1נרידע

טא־ װאונדעה ?יין 1גא איז ov און
 סײ־ די וױ לאגגװײליג, היכש איז לידא
 אידישע אהן טלאדyשט ?אונטו־י סטע

 ״1א iy:8i8£ -גאך זייגעז בײטער\1א
 דארט ?ײ ^אפען שטעדט^ אין כײטזמי

T״iy פון ענטש1כ 8 זײ גרינדען #סכיכח 
 יאלײ אין זיך [V2?* יע,1 רyאדבייט

 ״y3iyD<;8 ז8 . זyנשטאלט818D טי?ס/
y:jyi3 in] 8 םוג*-׳  8 ראפ8 מאל8

iy n y i. ,זזאט טאלידא אזיך *םת 
 V2'i y]גוט yל8 די ®ון DDi8iiy3 מאל8

iy n y i iy^yii .iy2»T דאס זיך האט 
 אי- בײ טאלידא אין לטyשטyא■ג נישט

iy3nop^p y rn¥ קױ אבער הײגט 
jyrjyo v"i jyo לאזען1פא און צו נישט 

in* א1טאלי סעז לאזם18® y .ניטא טאג 
 pyii8 <1אינמסט ?לאו? vv1>hd* *די
̂יגyל lyoiyijin• זײ און טען,8י yבע

injyoip ט״ ד. טען17 דעם •#שבת 
jysip ײאהל^ לאקאל 1אונזע כײ 1®א 

 כא־ yכאצאחלט ניט און yהלט8באצ 18®
הר.8י lyijyDip oyi 18® טטע8
 20 לאקאל פיז oiyrayo ?ט^ע8 די 1

 איהר דאס האפען און אויף 1ײ8 ען1ע1פא
 8 הלעז8וו די איז באטײליגען זיך װעט

biyi:in־ ■jyv8i^ גלוי־ רעם האבעגדיג 
ya| ״8 איזlyojuya iy ױניאן־ 1טרײ 

 נסטען1ע 1אײע אין און באװאוסטזײן
 ־18שט און fyvw 8 זעהן צו נג8ל18ם

 םי-18פ שעגעז זאל ŷלכyװ לא?אל, לעז
1 |y :'iי iy o y ^ r8 ל8 םוןoiynDyo y 

 הא־ באזונד^; כמנטב^ יעדעז ®יז איז
n :y a אט on 8 איז גלויבעז«iy געזונ־

־P8 י1 דאר lyj'tya פארשטאנד/ טען
 נוי־ 18D 20 ל8לאק םון oiy^yo סױרע

t טיג y i y i^ n n אײך מיט זיך yc8״: 
y ציג1הע : ': ' '8  w w n 8װיכטיג yג;yלy־ 

ג^זײט^.
yשם^yאײך 1םי \וילען נס y i8D iy i|
 ביז האט לאקאל iy?:i8 דאס םא?ט, דעם

 •H38P י1 יגם1טײ1םא 1ענvנyגל איצט
 m נאר איז אס1 טרײה־און אין שאגס

 לא?אל אונז^ װאס ,dvi p38i 8 וחנז
 צוליב jyonw רלירyאינ גצװצן נימ איז
iy i י םון פאליטיק  לינהצ זאגצנצנטצ ר

 לא?אל אונזצר װאלט נצװיס צרלײז^.
 ®צרטײדיגען נטypyג 1צ1גלצנצצנ נאך

 טיכ־ 8 האבצן 1םי װצז oy'V'?8i םילצ
 פאלינםק• 1םײצ װי lyonpJfo זyטיג
 קאפ DV2Vאײג 18 און p*nypn א םיט
 האל״ ניט זאל רyלכyװ פלײצצס, י1 אויױ
v אײז איז טצז w n\ 18 18 צו'iyiyo 

B1אליטישy םאלג^ און ?ליקצ yiy»'T 
¥ באםצהלצז

iy אין i:yo ip  o y i /1װצלכע יאוזו 
̂| קײן זײז צו ניט כטy1Bש1םא  יג1איב

eyנדyנלענצ ii ,1y ^1האבי* לאתאל אונז 
18D די זיר v d w w ^אויםצוהאלט n 
 זŷבאדינגוננ yםפטypyאויסג איצט ביז
pyiw o 18® און y i גאנצ־ די נויטיג איז 

לא?אל. אונז^ םון קײט
oy איז i: y :3m ,גאנ־ די ז8 נויטינ 
y yvנyתיy בא־ אםיסערס, אונז^ע םון 

 אויך און באצאהלטע, ניט און yצאהלט
n y t^8 itb זאל לגעמײן8 איז ס1מעמבע 

Dאr in טnװענ1 y p פאליטישע אויף ניט 
iy אוז *^אנלעײיען " iy o 'n, אויןז ניט 
iyDnyp83 ־בא־1בײטע1א אלגעמײנע די 

 ־8נ1א 1yמוט 1אונזע און בכלל וועגוננ
 נאד ׳ט1בם אינטערנעשאנאל, די ניזאצי^

v גאנצע די w i v אננ זאלyװענnווע־ ם 
in ב ע1אונזע מיט סאםןי איןyלי־בתיc 
y 1םא iy o y i דאס 18ם און 1ינגונגע1בא 

 j^Doypy:o,i8 שויז י1 םון זyלט8אויםה
 איז אס1 טרײד. 1אונזע אין ינגונגעז1בא

י ניט זיכ^  1yלכyװ צוליב אבזיכט, ר
n y t iw לינסע lyo^ i נע־ 818 מיט 1זי 

 צי זיך ^38אוײינצוכ אימפעט װאלדיג^
לאסאל. איז אונז

lyp נטypyג האט איהר וױ iyoK i, 
jy r 't ז די ס ג י iy אין ל i3iK ל לאקאלyצ־ 
o iyo נyװאnט אױסןױע^ועהנלזר זyנ%ט 
o םיט n צװpy ז צו ^ י  בא־ ע1אונזע י

8^ in ם :yo ip  o n  i 8D .יאהר
 yp^: יiyn8i 1 זזגהט־אויס, oy <ױ

 שויז ױניאנס ישע1אי n^8 די איז
 געכיאכט. נוט און דענט1אyאײננ אלזןס

 עי־ די ננעזy1ב צו זעהן 1נא דארםעז זײ
iy איז װאס .20 ל8יא? איז לײזונג i 

no8׳iy די םוז אבזיכט yp:'P¥ 1זײע 
לא?אל 1אינזע אין py33'n8 איז אבזיכט

 i8Poryi h םיט 1וי סיט lyiy^r ז״
y פיז in J i ,נײטעד1א דער טי״דס 

 ד♦ אױפגעטריח^ט, װעדט נרענטש ריננ
 #אונטעד געדועז נרענט׳פעס vv'tפאי•

 או, jyvJH^:; *צטארב^ #אליטיקס די
ly־,8 אנשטאט א*ן jiy i 8 iy»yi:ivfi8 

 ארײגכאפ^ ױך 1yסyכ שיין זיך לױגט
yא ?יױויאנד אין iאו דעטראיט, אין ־ 

ddvdh ivd טיט 1ג>«נ̂צ אין ioyiB לע״ 
m

די• אין yoK^^iH j״p איז טאלידא
 טיעםט זערבע דאס צי*י;נ.8ב זער
y* סך 8 מיט iv ij ״ חיײנעinroyDy# 
 אידי- א גענליהט טאל8 האט oy װאו

^,v חאנ יאחרען 8 1®א ^י1איגתסט 
 אין כילד y״כyז דאס אגג^י־אפ^ איך

i y r ?*08 i y i י1איגדוסטyרŷ שטאדט 
®P ון־װור ס̂ס8מ נראחטאן, אין עיהי® 
 חאט יע1איגדוסט ׳עוך v*m די Wג

in38 iiy30 ,i8^ אר״ די ימם1א1םא און 
jv אין כאװעגוגג בײטיעי d iv d v ■וחנל 

יחסנ׳טע♦ גצע8ג 8 געײעז מאל8 איז yכ
jyi8Pi8£ 1אי האכ אוס^ט1םא

 די מיט א1טאלי y)^’ni3J8< «זוי אס1
 •pi8pp y;v?8Pi8B און א״נזאםטע1םא

iyDHoױ1ט װעלכע ׳yD8 ז iy;yp•מאלי
:yiyoy£ y ,אד דיוען אין און צימתן 

i !,א איר סאב סעט n ן טרײן^  ש
 אוג״ lypy^: דעם lyayii oDHioy; גג8ל

 ייגגען אזוי װאס נאר דעם ®ון סצמאננ
iv איז לעבעז אידיש^ r t v n v v אסחד 
n v w n שטvטלM,̂ זײנען עס װאו jnr• 

 ?לײנע ע1אונזע ןמשפרײט אוז זײט
 אםא• און ארנײנמנד אידממנ עשםיאד1

^.1אלעטא1• ליגע י

 ״כײט1ו(גס*א1צושטע yלכyז די טאן און
ײ װאס nנד8 די אין טאןyג חאב^ ז y 

 אין אבזיכט 1זײע ױניאנס. yאידיש
ywo*,pyrpy i אין י^געהן1א y i אג״ און 

 עזאלר1דאמונגס״1פא אין שיילען םאנגען
'*v m  ov\ ̂ך  באװעגוע ױניאן 1ײ1ט ד

 אינטעת^^אגאל אונזעד געגען און בכלל
i ט.1בם y ' ' i םאחואנת צו איז אבזיכט 
vow לען vrvv iy r : i8) קא־י 8 אין ד1כאא 

pyr'pp*i8^pyp 1םא i״y iy איג• לינ?ע 
סטיטוציעס.

 א iyoy^8 jvo םyװ םיטינג אײן בײ
V דאםונגס18פ 'W t m נענעז i y i •אינ 

 8 כען8מ צו שליס^8כ און ל8טעמעשאנ
pאלpy18® שאז i n .בי״י״ט ״פרײחײם״ 

 iyo’P^83 jvo 8 טyװ םיטינג צוױיטזח
oyp 18® i8rpy i8P• יlניט־גyיג8דyטr,׳ 

n 8 בײ v w w  8 —  ly o ' i i\ 8 1®א 
io yp ״הוליy י1 װ. ז. א. קבצן״ ypg 

?iy גוטעס קײן lypjm סyצי8כינ8מ ji8 
iyw װעט dv םאז. ניט 1yזיכ ל8לא? i8 
 oy:yB8 18 אין iypyo^pyii8 ל8לאק

i»8P סיט iyw i8 און אינט^מ^פאנאל 
i םיט ל:עםײן8 איז n בא• ױניאן טרײד 

^1א וחגט oy ומגונג. ^נג  שנאח ײג
y אין רײמרייעז אוז jy r ’ 8 yiyT3i8 

iy p " i 1םי און lyo'Mi זײ צי נים in y i i 
v\ 1 םיט :m 2 o nי y 'v i i8 i in אין 

1 iy£8  .8p'iyo8אם vD"n\ 1םי *y, 
8? iy?3i8 לאטאל iiy )/oy ii םײוחנל, צום 

iyi8P8P y:8 די ײי iy i זײנ^ זײ װאו
:1 iy iiyכ^ס.8ם י

 טרײד י1 אויוי בלי? 8 1גא םט1ווא
^8ניז8נ1א ױניאן י  קאםוניס־ י1 װאו צ

jy^ .i iyo גyהy8 1םא ^שט ly v i ip 
n און צײט,  onyi□ ײ װאס חירבץ חא- ז

1 \V28 ט1א::i y in p  8 .OD8oy ט8כ» 
o םוץ אײך y i צר נג8ל ניט 1גא .1ביל 

vvd d v d  P ' i װעלכ ױניאנס, 1ײ1טy י י י  ו
i: נען y i  jy iiy םון ש*^ל y:P8 i y i־ 

r i8  iy : ' 'D״m v ^ 2  iy D םיז אוז i n 
8'i y ^ ' i ,איבעתזויפט >vv\ כםyהילפ־ ט 

v לאז^ m 'B v x i, 8 טײלװיגז P38i 
yp'8 אונגינסטיגע ליכע1yאינ ynoD n j 

iy ^ u r i8 i אנ?1 8 1מעה נאך און 3 y i 
fiy i : y i ' t ' i8 i8 ^ y i ^ניy1עכטינ1רטy; 

yp י1 פרץ פאליטי? 1yביליג rp פאליטי^ע 
נעס.8ט8ל18ש

iy מיר iy i8  רײנקאום אײוי, אײך £
 \vm( טאז צו אכט1ט 8 ילמסט ׳1yנ8מ

o y i און ^lyo 'D מ 1סאyצינy5וועילפע ׳ז 
j y ^ i י1 נימ זינעז איןי ly c jy iyo rK םון 

i y i ן1איה און טײ1פא ?אמוניפטישער; 
yjyT'KHKD .קעפפס

iy® 1מי iy i8 אינ־ י1 איז אוױי אײך 
lyoy iyo םון iy i: iK שטיכמנן צו ױניאן 

ly איז iy28n yלכyװ מענשען, 1פא j 't 
 אינ־ די ױניאן, 1אונזע םוז נאנצקײט י1

lyo y iyo איה אלע םוןo iy in y o  y1 און 
iy< םון iy .^באזונד

iy צװעט עם1 1פא i'iyB  צו מיר 8
8"i%׳o iy M y o, 1םא שטימ& צו  כא״ י1

 ן5א טשצרמאז 1פא yooKKi צאחלטצ
 1טוצ yii'0P8 די װעלכע ׳ז8כי1װײס־טשצ

 ם,1אסי1אינ \V2nn לאקאל 1אונזע םיז
 די יכעזיאויס?ל 1אוי זאלט 1איה און

ty אוץ yסטyב o H i'i:K P  yDD:'DKB םאר 
ivo'.pyrpy c n םון 1באאי n y i צy״טעל 

tyr^yii 1מי m 'i3 y c8 p y i אײך. צז
נתס, ױניאן ײד1ט טיט

םעםבערם אקטױוע גרופע א
יי #װ נ. ל. א. .20 לאקאל םון

M ill ■  8 ״ “־  ■ T - « - = ״ ■— ■׳■־    ו ..... ■  ״ ־

pros *)נוופע & פון וואחלעו וי צו אויפרז םיפנלוקו 20 ממא?  .
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?פאדנועכעו םעחר איםינראנסען רפןחןן
א♦ ?. »0 םון

 הײן ניט ז״נען איפלגדאגטעז די דין,
1 §§רנרעכער

 םון «ראפעכ*ר g ד*ט jjg? דט ד•
a n געממכט אודװערדטעט פינ*ס*טער 

w םארברעכעגס װעגען אונטערווכוגג 
f f rw t f אמעריקע. אין איפיגראנטען די 

 *יע די tg סיוס, צום געסופען איז *ו
 צײט יעצטע ױ העךען פױ װצפ ר״ד,

 גיבען איפיגראגטען די tg דעם, ווצמן
ס ױ  דורכ״ ז״גען ם^רעכער, jfogo *ו
אופכ*גרינדעט. *ױס

 אז ■ראפעסאי דער באוױיזט צועױצט
 אין םארברעכענס םון ®טאטיסטימ די

 אימיגראגטעז די צװי׳פצז און נבמ יאגד
g איז נפרט ig, קײן איהר פון קאן מען אז 
מאכען. ניט יצטסען *ום

 םארשער און ׳טרייבער פאר׳פײדענע
 צװײ םארברעכענס םון םראגע דער ווצגען

vw\ דריי באנוןוט האבען איממראנטען 
 םאר־ ז״ער אין פעטאדען ®אר׳עײחונע

 בא*טטעהט טעטאד ערשםער דער שומ.
ן  געפעג־ ניט צ*חיעז, םון םארגיײו א *
םאדהעיםניס. שום קייז באטראכט אין דע

gig פאר באנוצט• האט פעטאד g 
 ’שיס* םון סאװאגא ריכטער דער יאחרען

 װע־ ארטיפיעז צייטוגגס סעריע א אין נא
m .אז גע״ןריכען, חאט ער סארברעכען 

 *בא־ ײערען װאס םארנרעכענס, די *חוץ
 דריטעי צװײ וחנחנן גצנערען, םון גאמען

 םאר־ די אין ם^ערעכענס איע פון
 פערזא־ םון באגאנגען שטאטען א״נעטע

 איז געװאר*ז געכארען זײנען װאס נען,
סינדער." זייערע םון אדער אייראפע,
 מעהי ריכטיג, איו םטײטמענט דער

 אג־ ריכטיג ניט איז םארהעיטד^ די דט
 אנצױ נעװען װאיט ריכטיגער געגעבען.

 דרײ צוױי אטצטאט פראצענט 55 נצבען
 *רשטצו דער דט צאהל דער םון סצי.
 און •ראצענפ, 30 איטיגראנטען רור

יראצענט. 25 — קינדער «ײעחנ
g םיט ig ,דער װעט אױסבעסערונג 

 אודדאך ריכמיג ריכטיג. זײן םםײטפענט
 םיי װײל .8םארפיהרערי? און אםת גים

 איםי״ די אז אײנדרוין, דעם דא נאקוסען
 מעחר אמת אן אױןי טאתע גיכען נמנטען

 בא• נישט װערט דאס און מרכחנכען,
 הא״ ציםערען די םאקטעז. פון א^דנטיגט

 באדײטוננ שום ח״ן אםת׳ען דער אין נעז
ױ יאננ אזױ #גים  זיי םאז־גלײכט מען ו
 כא״ די םון באפעלהערונג דער פיט גיס

n r u n .גרויעס
 די נעמען צו איז וועג צוױיטער דער -

 םאראוד־ און ארעסטען צאחי •מעםײנצ
 דך ׳&טעיט עס •ריזאז. צו נדילונגען

 טויזעגט חונדערט יעדע אויוי אז *רױס,
 זחד װאס ,489 מיר חאמנן וויםיגראנטעז

 רעםאר״ און ■ריזאנם אין םאר׳שיקט ךען
 איז הײגעבארענע די םאר בעת ׳«סאזײס

 g אויס מאכט דאס .239 נאר צאהל ך י
אײנ^. צו צנוײ ארום פון פארהעלטג̂י

פאיש, אויד איז רעכענונג gig אמנר
ao םען ווײל y rg D אי• די אז :דערבײ 

 תי״ די פון פאר׳&ײדען זײנען סינראנטען
 דער און געמיעכט עי&צר, אין ננבארענע

 יאנד. אױם׳ן און שטאדט אין פארטײלונג
 אונטעחןזײר, וױכטיגער g זעחר איז דאס
 איז מענער■ דערוואקםענע ױנגע די ווייל

ט די ד  גרעסערעז g אלעמאל גיבעז ^
 איםיגראנטען די און ם^רעכעגס, נױיל

 דערװאקסענע ױנגע םעחר סך g חפגען
שטעדמ. די אין װאוינען זואם סזנגער,

 צו װעג.איז דדיטער חנר
 םרעםד־ די םיט װײסע אײננעבארעגצ ךי

 םון נרויעס דיזעיכינע אין נאבאחננע
 דא טעריםאריע. און געעיעכט אלםער,
 די [•.gt נדערgנg נאר ׳טייז םיר ,מםיגצז

lya jgna^ H ארא־ צצהן םים נאר גיבען 
 אײנ־ די אײדער כערrרבוgפ מעחר «ענם

 .r^g ניט נאד איז דאם אבער מבארצנצ.
גענויעחנן g נאר דורך ^יחחנן םיר וײנז

 םפר״ צאחל די tg מיר, זעחען ם^-גיײר,
 איי iyajgnj'0'g די צוױיצען ברעכעגס

 ־ אײד ױ בײ אײרצד ,ר ע נ ע ? p גאר
... נעבארעגע  #<raP יאר^ נױ טggיטט דעם אין

 גצגצבצן איםיגראנטען luiao אין האבען
̂ in^gg מעחר פיאצענט צעהן כיט

 אבצג וױיסע. אײנגעבארעגע די אײרער
̂ Jvopgmyi צו ם^זערטגי׳ט דער אין

 ■רא״ 66 גאר געװען צא̂ה די איז פענער
 פון דױטצל צוױי נאר גאר אדער צענט״

גצבארעגצ. חי די בײ צאהה דערזעלביגעי
 ׳צטאדט די נאר נעמען מיר װען און

 טלוכח n דאר איו װאס ׳i^?g יאר? נװ
 #גאר טיר געפיגען אימיגראנטען, די םון
 דעם אין וױ ?מ;ער גאך איז צאהי די אז

יראצאנט. 59 — יפטאט, גאנצען
 םיר נאפוםען טעזgרע?ולט עהנליכע

.giig"g אין און טיגעסאטא איז
 גײ lyajgiro'g אויב ig מיר, זעהען

 אײג• די איידער םארברעכעגס מעד% בעז
 וױיל ^gg^ גים דאס איז געבארענע,

 ,igדערם צאר אימיגראנטען, זיינען זײ
 פראצענט גרעסערען g האבען ױי וױיל
 זואױגען און מעגער דערװאססענע ױנגע
 ומנן »ח ׳טטעדט. גדעסערע די אין פעהר

^ די םאמיײכט מען װ ר ע  מעגער נצ1ד
 דער־י די םיט ̂טטעדט די פון אימיגראנטען

w װא?ס?נע g P '^ g אױך מבארעגע 
 אײ די tg #םען געםינט ̂וטעדט, די אין

 םין דריטעי צוױי נאר דבען ^םיגראגטעז
 אײנטד די װאס פארברעכער, צאהי דער

ארױס. גיבען בארענע
 אוםגעםעחר זײן יטוין װעט דאס און

 צו awga אין rרהעיםניgם ריכטיגע די
 אימיגראנטעז די :נעמיניך םארברעכענק,

 זײער * םון דריטעל צוױי נאר גיבען
 םארגטיו־ אין םארבדעכער, םון ״?וואטא״

געבארענע. נערgריסyמg די טים
 םארװאס נאר, איז iug־iD אםת׳ע די ׳
 -yoo^aMmiga גיבען אימיגראנטעז די

 ניט און * ם^עחוכער, װעניג 'ng םיג
ogingg מעחר. גיבען זײ

̂ווןגען װײטערע  אז באװײזען, םאד
 Ijmjg^nD'g די tg ריכטיג, נים t'g עס

 ניבען אײראפא דרום םון*ם^ח.און
,yiaigc םעהר  גרד rtjrug אײדער ^
 זיך oftrcr עס נטעז.gאיםיגר «עס

 רבחנכערge צאחל גרעםטע די tg ארױם,
 זײנען דאס אבער םיניענדער, וײ גיבען
̂־־ברעכענם נאר  געגען און שכרות םיז ם
 חןר מון ^ננדסענט. •ראהיבי^אז דעם

1 W Jgעאטיעג־ די דמען וױדער, ײם 
 ^ערלײי איז ״*ט?ןעמפיאנס די דער

•tV3jg:gn דא װערען \ואס רויבערײעז,
 דף ערפלערט fyDgntg עזזנליכע םיט

 חעכעדע ם^זעױטניםםעםיג די אויד
 אימאליע־ וײ צוױשען &*רברעבענס צאהל
 אים^יענער די דינען יאהר אײן נער.

ig מינים געוױםע אין ערמטע די געוועז a 
 ang יאחר עטליכע אין אבער ברעכענס,

tyj''t נריכעז, די געוחנן גאכ ערמטע די 
tro חאבעז ̂יענערgאיט די און irw דעם 

 אח דאס ארט. םערטעז אדער דריםען
 םאחיכטינ וױ t̂װײgב איבעריגער tg נאר
 ציםערען, רויחע די מיט דין יlרgד םצז

שיוסעז. כטgמ מעז אײדעד
 W דורך דא כטgמ איםיגראנט דעד

g םון פראצעס עווערען Tt tPogaw צו 
 יעבען. נײעם g צו באדינגוגגעה נײע גאנץ
 גיד דא וחנחנן טראדיציעס jmi>g דינע

 פײן ךײ פון בלײבם עס ארז צובראכעז,
tטרא־ אײנגעװארציטע איםע די ניט. כר 

 םיהרוג״ געװאוינחײםען, ^טע די דיציעס,
 ,tng^gD דא װערען מאסעז ארן נען

̂ז ױי נאכמעהר,  ׳כטונגgרgD דא באגעגענ
 סי:חןר Da:g״w^'g דעם םיז אפטפאי

 ״Dy'gng»- און װמנעז אימע די גופא.
 אן אײנצוד^וטעז געהאילםעז האבען װאס

 ,tng^ga וועחנן ילעבעז, אין ארדנונג
 ־gב גיך ךײ םון װערט איםיגראנט דער

ניט נאד Tt חאבען נײע <זײ\ און םרייט,

יוניאן ארכײטער גודס װײס די פון *ונסעתמםונג
r-' ערפאע נרױםער א

. ,¥

 נודס װײט די &ון אוגםערגעםוע די
 י4ל אנע<6איגםעתע׳ ױניאן, ארבייםער

 שםארסער אםת אן נעווען איז ,62
 םיטנ<ידער יואסאל הונדערםער ־מרםאאג.

 אפם<יכער1נעזעמ דער w נעתוםען זײנען
 לאי דער װאם טאנץ, און וווגםערנעמננ

 עדיר דעם שון י1חיי דער םים חאם «ול
 אראנזעירט דןאארםםענם אייעאנעי

 אינםערנע־ דער טון אודיםארױם ןןין׳ט
pr.נרוים־ נעוועז איז זאן־ יעחנ ונ«נל 

 h בא־ האט א<עם און אראנז׳פירם. *רםינ
im n r « י םארגענינען אנװעזענדע. ו

מ ך  די בא*ו*ונג«ן, ןלעהםרישע ריי
מ די אוז םוזייד אטםאםטערע. חײםי׳

 ראס האם *ונטערכעםונג דער אוי.
6  א אויםםערקזאםיןייט די נןןװינען <0

.r a n t א און םרויעז, ױננע אםעריהאנער 
סן ײי  טיידלאך. איםאליעניעע %$ול נ

מ סײני  זײנעז מײעסםער איםא^יענימע י
n w m tt j חא־ און ם־םערס זײערע םים 

ן grs ׳ אם*זירט. םייז נאר זי
)o f אוני םין׳ם !,איגםערעםאנםםם 

M6H ײז pmn איז עם וו»ט

 הייםישען נאר א אויוי *ונענאגגען אילעם
 האבען םענשען נרויע א״ז שטיעער.

 אהן אנדערער, דער םיט כאהענט זיר
 נלייך ה*ט טען און צערעםאניעם שום

םרײנדעאםט. געשלאםען
 זײנען יוערטער באנריטונגס »אר א
 ביאק ק<םי ניי נעײאיען נעזאנט אויך

 םארטיילט איז «ם און נאיוי, מערי און
 טע־ דער ווענען ליטעדאטור • נעײארען
 חד עריוסייעאנעל דעם םון טינסיים

 דער אױף זיך האבען םילע אארטטענט.
 די ריענעז נאכנעםרענט איגםערנעמומ

 אוני• ארב״טער אינזער װאם לעסציע^
 האבען און אראנזמידם האט ווערטיםעט

 און סוםען צו װאונע דעם אויםנעדריסט
םארנעכינען. נײםםינען אביטעל האבעז

יא• םון באאםטמ די באגריםמן םיר
ra עדיוקײמאנעל דער איז 62 קאל 'o fp 
 נים ראט ערםאלנ. ער׳אטען זייער םאר
 את• די םים װייטער אנצמעחן םום אונז

 tg «יס»- זימעז טיר און טערנעםוננעז,
 ווע־ אוננמתעםונגען װייםערע אונזערע

>pn pr די זױ «רפ*<נריד «זוי w ent.

 «װ פיחחנן t» eri חמ<#.6«״»«ײ
 פיחחןן i*p דאם נ«ר6 פפרנתג׳נגס.

 זײ• װאס ערווייגוננ׳ח, »נד«חנ «ו אויר
ײױ גיפ און סמנם גײפפ נ»י מן פז  ׳
.rum no אױג<ן רי אין

 פין אוחאו *יסמ און •מ/וםײנא רי
 *JVC פון נ«ווענו;ג די ייז 4פ»רנרעכצ

r*וטארשסטע וי אוס 1» ארט סון ן{' 
̂נםליקט נרויס«ר דער איו אורז»ר  צוױ״ ק

 דער ווערטען. הולטוד tJrv'enae ׳א׳נן
 פיינליר זעדר אי« פאגפליפט דאזימי

 און אינער. איחם <ענ*ן Ofn ׳די פ»ר
 ער, איז פפרטײרענארטינ און גרױס «זױ

tg פארנרעכענם. צו פיחרען םוז ער 
 רערזעלני־ ta אויך, םרעפט •מפי אנ«י

 iwnptt הולטור *וױ׳פמן BP’>e;gP נ«ר
 דערנ״, פומט װ*ס אינערגרוך, דער און

 װערט׳ זעחר פפר׳פײרענע צו נאר פיחרט
ערפיגדומען. נייע םולע

 מע׳ןוות, די ta : ng>P איז ו8י אײ|
 צייט יעצטע די ta זיו חערען סיר ײאם

 נרעננען אימינראנ^ די ta דעם, װענען
 םין ויינען ויי ta רנרעכענס,8ם «יך טיט
 די ta tia פארברענערי׳פ, טור8ג דער

nptapnwa ײער ערמוטינט םרײחייט! 
 ט«שות ארע ta רנרענערי׳*?ײט,8ם

pstwa גיט און גע׳פטױנען ניט זיינען 
נעפלוינען.

Dnppiac, אויפ* י״כט קאן מען 
 םך a twtp נטען8איטינר די ta װיחען,

 נעזעץ, טיט׳ן ?אנסליחט אין וענינער1
 נעכארענע טערי?אנער8 ענטע, די אייוער
פעיל?ערומ.8נ וױיסע

נגען■ססידו צוױי
״ :?םאר8רעי בר. װערטער

 צװיי םערצײכענעז 1« םיר ערױיבט
 *a< לעצטענס חאט עס װאס סירוננען8«

 ta וױנ׳עענסװערם, איז עס איז סירט
w אעזערע anptapp דרעסםאבער ן1א 

רײנטר»כטען.8 דעם אי) זיך יפלעז
ײ  אינדע־ אן רטעז,8װײננ םארים נ

ta שאפ פענדענט il תרכ־ רבייטעז8 עם 
 ױניאן t״p ניט אױ עס און לינקע אוים
e a r, טיט נאם דער האט a װאכעז ואר 

*pm רנײטער8 אז רת׳עט8דיםטש a 
ao 'jtogp. ויע; אלעם, ניט איו דאס נאר 

 a ננעז8אננעם האם באארד שפינט1ד די
 ױניאן ניט יע8 ירעז1אדנאני *ו דריױו

 םאריס םון קאסונ־סטע• די האבען עעפער
 ונ־א;’ די ta ט8נער׳ טורא װײננארטען

ײ יועם ’tPtt* באס !ייער םיט ו tt י* 
a traao ■׳ ױניאזaats, ט׳ן”! האבען  .מי

 האט ער װי 'tta דיל, a אפנץסאכט נאם
 ױניאן חןר א•׳ םעפיוריםי י8דאל 1000

ײ ער יאל  *ו רונטערנעמעז8 יעדער.װאו ו
 אפנעמען וועם ער ײאנעז ניו ר8יאל 5
 ער rgt ר8דערם און דאלאר םויוענד די
ײ  קענען ניט pgt ױניאן די ta חעלםען ו

e ארגטניזירען a r  a r t. איצט ta האט ער 
ap'rptpjnta ער חאט פאמוניםם דעם 

 אפנע־ איהם זאל באם רער ta םערלאננט
 איהם האם ער ײאם דאלטרדינע 6 די בען

tw w p n w jn a וואר, יעדע )tie •ריאינ 
 נעסלעו־ם). נארניט פילו8 ער האט סטײםז

נעעננך װײננארטעז םארים איחם האם

 אויפםאנען t»ra ומפט ה אױנ פערט,
.ttinp ראס װעםטו
 ארבײט איו ײאו 1איע איז סײבער נײ

n אױך  ,ear tjnp inra ta נע־ ווערט 
עינן די סאנט  onao ניי וױ ארנײם ז

 ,Bar ייגיסו V איי bp נאר װייננ»רם?ן
 האט נאם רpו װאם יאחר פאר a פון איו

 np און ipaap a tpp'rppiia נעװאלט
 װ״ל ,tpp’rpptta atpppt ניט איחם חאם

 פאר a סיט .tptfppt נים חאט ױניאן די
 OP'W( רpװיד «ר תאט pnt* װסכפן
pen| און מנינספי׳ן י?ר1נר ip חאט 

 רp ta תנינסמי׳ן ר?ר1נר tie פאײאננט
wap d< א>חם ואל pi tpp'rpptta tPta ̂

ta i»t anpatriae ד1ברpתכינםפי ר 
 ניט איחם |pp רp ta atgtpt איתם חאט

ipp'ippptta, נאר d p i םיאום איז האטער 
pgsppa ipigupt אטפלײנטם וי? Its 

 אר ta דוניגםפי׳] atttpt רp האט נאס
ear d ןptaרלPD צו *וםרירען איז p i 

 tpppt 400 איחם ןועט נאם רpד אױב
 •ptpt איחס האט נאס רpד און ראיאר,

 ?ן1ײא8ם האט ?ר און ר8דאי צ60 נען
B דעם a r.

 קלאוט אויםנעיינלטע איר זעהט, איחר
 אונ־ דעם רט?ן,8װײ:נ מאריס םון מ״?ער

a ױניאן a און שיעד טער r* ניט ביו 
p״t (מניא e a r. ד?ויבאם האט אייך בי־י 

 |1א איינם רpט”ארב ta ארױסנעװארפצן
 נאצאהלט ניט איהם האם ער ן1א צוױי

 חאט רp אם1י רדינע8דאל 6 די אםילו
e דצם אין ן1א tpotjprtpBtria איהט a r 

tatt דזאט ארבייט איך a tw tjp t אר» 
d האט נאם דער אײדער יאחר jpppj 

ipp'rpptta האט ער און ארבײטער אן 
דאלאר. 360 נעבען געמיזט איהם

 pטpלינpאויםנ איהר, ta נלויב, איך
 װצט ,1־טע8װײגנ מארים םון כער8?לאופט

 כ־8ארײנטר םירונ:צן8פ צװיי די אין זיך
^ װעט איהר און טען םרעכ  צי אוי
 אייר םאר ױן־ לױנט ׳שפיל נצער8נ ר?ר

 צום tpotp aptt איהר ta גלויב איר ן1א
ta Dtprpp נצצר8נ דצר pop אייר האט 

 אין קוכיען װעט איהר און ג?מינט ניט
 ױניאן ווער?ז ווצם איהר און ױניאן דער

P״tta po ען8פצרל \ו?ט איהר» ta די 
a ײ?ר8 םאכען אל1 ױניאן r■ םאר a 
a ױניאן r.■ ויים, איך< ta יינם1 איהר 

 איהר װאט דצרפאר נאר לינפע נעװארען
aopn p די נענלוינט האט r ’DD’ ttogp־ 

pאםוניסטיp די ;אנען, r ^  »t ײאם ליננ
ױ8 1?האב  tpjpp ,,t ta גנע,י־עדט,”8 י

t ta ,T טאז אלעס 'a  nao1??רינ לענעז ״ 
 די 1פי אייר י8ם ?אנדיעאגס בעסםצ די

 ײ1 װאם איהר זעהם איצט טים.8באלצב
tpto ײ װאס און  אײה סאר טאן קענען ו

obpdpp י1 וואס סאלעס־טאנם די  םאכען י
 דאנ?ר^םאנ, און מאנטאג pלa ייך8 ביי

 יכ?ר11כי איר נארנים, ייך8 םאר די טוען
dp ta ייער8 און לאננ נעטעז ניט װעט 

a r■ װערעו װעט a ױניאן a r■ |איך אי 
 דערגאד װעט איהר ta זיכער, אויך ביז

p״t איהר ײאם 1?האב ניט חרםח opit
pna״tw 1אי a ױניאז tta ■ a r איחר

 ?ר1אונ שא.־מטארק?רען העלשען יעט1
יוניאן. לעטענם8

קאליש. עטיל
. וו. נ. ל. א. ,771 ל?ד. 3 לאס. םעםבער י

m.

 וינספ צום אינערנענענען ספאנציע ראדיא דמנס
האטן» םאנורי 5 אװ פ. א. פונ׳ם

 גרמ פרעזידענט צו טעלענראפירט בילדיגנ אינטערנעשאנאל דער סיז םטודיא
צוועק. קאםפם דעם םאר «פ«ר«ט ראדיא דעם איבערצונעםען

 כאלאננט ױאס טטיישאן ראדיא רער
p רצבם רעם *ו p n a o w ,און םאנד pj* 

T וינט t םון פלאר, טען6 דעס אױןי 
rרנwאינ דאר pאנp> ,3 נוםער בילדיננ 

w וועסם l ױ סםרים, 6 rp יאר?, נ tt 
 ד?ט tptpp noap Dt* t״t נ?װידםעם

t a r p t a m r a אינטערבארא די וואט 
 ארוים־ ײכם טאנסאני םרצנדט רע«יד

tptpp tpoptt* לײנאר אוו ם. א. רצר 
tta אנדערע און ארנאגייתרם די -pp 

 אסאסי־ אםאלנאםייםער ױ פון אםטע
 סאכװײ איז צלעסםרי? די סדן איישאן

, נאיזן ו םן ״ נ  אין שטערען t* כדי או
 די (to ארבײט א*יאנם1ארנאני דצר

ארגײטער. 14,000
 טעםא־ י?בס די האם אננאט דעם

 א דורך מאף די נעמאכט םאנד ריאל
wלpנראoatt pp איז tp iattpt r p 'r p t 
 נעםינם ציכער1ו נדיז, ירענם1■רצ צו

T t אין t* tta , ta B t r r a n פרײני, ױוו 
 אין ל. אזו ־ם. א. ד?ר פון ארנאנײ״נר

r ■פטריפ יארפ, נױ r דדפייםם און 
 די רע»רעזענטירעז וואט האלםעז, ײ.

ױגיאן. רwארבײ יט1טרעג
d'jib דעבס pp'̂ w סאנו t'a 

ata אנבאט tpttpa ,ד ײי  דאם ײײל נאםי
a  t 'a םח סאםי aרבײמpר tptpp בא־ 

tptpp w a p  a ,D'oaapP אינ־ חןר 
t וואם חשאנפשאדטכח ' t r  d d p נאנץ 

d p i  « aP י?דצר םון מר»אר 'K 'jt.)
 דצם םיז םראסטיס tta ־rtaaa די
רא• רעם אתאניוירם האם פאגד דצבם

a n סםיישאז tt .1' .tt• .פ דaחזם ר 
t* pptt* שםארקען t* jju p ttaD  n 

aניםירtta ,tpnp> tta tp-אאל -o 'n a 
W* חאפטנמז די ברעננען D " ta p  t 'a 

n פיז רתנ p D T t 'ta n a .ארבײם

 cptt סטײשאן aראדי חגבם רער
T איצט t םיט אפנעבען npppo'ta D n* 

 רpד tpo'tt tptap dpii ,ppii* ננס1ר
 *toap דפם tptptt rpa rpptt נאנצער
 באלעבא־ די tta ארב״טער רי צװיעען

טים.

Pm ה»רלעם
iw m־D

װ עווענװ, םע2 — 2118 יןןרק נ
־ JW1-8800 לעח״ ■זלזייו

װ, םע3 — 431 ברענטש: י. J ע
SOM לע?סמ^*ן *עלזזויו

a nרב”wבאנפ ר t'nao ארנײטיר

אפעו־אציעס בענקענ »לע

4/'z%
M קרעדי*־בוייװ, ינרדערס״ r i n
n ׳•ייס־קארמען, g w ^̂־ יאבלי  סײ

וואלאם דעיאזי•
דאר w אנגציילאנאנז

גאנו ססיים אטמנפיס
גרוגןלין.| עװענמ״ אםלאנטיק 694

 ברוקלין.| ^itp Djn״v 182 נרצנםשצס:
bo *b108.. .קאי jmt .צוואנױ J .י

t ױיננאוט oיױניאד a m
m .י. װ. נ. ל

באאמטע פאר װאהלען
םארקומעז וחנט ?ן)1'נרב***לנ2 און צאאטצg(ב

1927 דעצעםנמר, זזםהן דעם שנ^
נאכםימאג, 4 בח סוײח אזײגער 9 פון

סטריט טע25 איסט ו30 לאכןאל, פון אפיס אץ
 1?װ?ל ,nor ota ניט טרײבען אדער ניט 1?תאהר oatt רםpםבw די

tw 'o r |ptpp 7 ניז 6 פון nar .װ עטיםען נאכםpלtptpp tp םעכן־ ךי נאר 
 4מאכ? 13 גיז וױ װינצינער נים דױס ptp״t א«?צאלט האב?ן pp>ptt ב?רם

 װאהלען, די ב״ tpo'cr נים מעלען pלכptt םעםבערם, די .tarpp>p ב?םאר
pt1לpדאלאר 2 צאלען םוזען ן aw r.̂ •

 קאמיטע שאן)אבדזשער און עלעקשאן
י. וג נ. ל. * ,20 לאקאל ■

naopnppo קלײן, ישראל טשערמאן. ציטרין, םארים

קלאוק.אפערײםארס
!אױםטערהזאם ׳י. װ. .בל לאקאל פון

! 1928 יאהר פאר׳ן אפיסערש פון װאהלען די צו נרײט זײט

דעצעםנער סען22 ועם ואנערשפאג,
optt פאר עלעקשאן דער םאר?וטען '

 דעלעגאטען כאארד עקזעקוטיװ מענעחשער־םעקרעטאר,
יאהר קוטענדען פארץ אײחשענטם ביזנעם און טשערמאן

:.לעצער .אלגןגחנ די •'(
 םםריט טע41 קאתער עװענױ, םע6 — 726 ח*ל, בדייענם
 סםרים. םע26 איםם 130 בילדינג, כאארד תשןךגם

עװענױ. צווײםע 3d — אפים דאוךםאון
םםרים. םעקםאן 219 אפים, ברןןנזװיד '

אװענט ארן 9 ביז פריה 8־פגךסג קענען מען װעם שטימען
̂ײ® די מוגריײפם סימו־ »ז ?יכןר זיימנז םיי בריחנר!  מיעסיגץץ פון װיכמיג

IgrpyVy• יועלכע וודםיגיםפדווײצ קסםיעסענסע וו צרווצחלען פון סרווגע א ײז צס 
̂רקוננ ווון װידער־אויילעבוגג דער »ור וורבײ»ען קסנססרוקסיװ ?פל ^̂  •ון ®וור

 ווונוערע פון אינ«ערעסצן די רעפזען8סוור צו פכת ויין יצל וי in .y*Bgi>3gjng ווונז»ר
ממו. סצליחנז » *יױ זחןרצז »װעקגזדי«על« צוריק זצל איגדוססריע די »ו ̂יייד סי»גלידער

 ווסס pBg(״BOgBgp דער וועגען דערםאגען צו איבעריג איז עס «ז נ^וימה מיר
ן ויר נויגױגען סיר װרנגעסאכ®. לזנמיענס תפמן ביר י  סםסרקער » י
 דצתדײכעז «ו ogj ווום גוודינגונג(נן. •ריווערדיבצ די *וריקסיעגגצן קענצו צו

 »ון עחרליד קענען אײך ו»ל ײצלכע •יחו־ציעי•® יעחיגע י ijpgn םיד םווצן
ײײסדעסען. ייבעדגעבזגן

מר . , ר »ז םי<, igcgn מרי ן כפײיליגצן זיד Byn ײוו י  «ון יאן9עלצ תם י
מםסאגר. פארסײדענצ די •אר םענ׳יען yBoa*rgrt.n ערװעחלען

גד̂ו םרידערליכען םי«
̂פדװ י. װ. נ. ,ל. א. ,2 לאקאל באארד עתזע

.npopnppo פריעד, ח. .taonpro צוקערםאן, ר.

!אױפמערתזאם & לאקאל פון מעמבערם

פאאמטע פ«ר עלעקשזאז
tp̂ ptt !םארקוםע

1927 דענעםבער, W9 דעם ם$נס$נ,
װעגט אין אזייגער 7 ביז נאככױםאג אזײנער 2 פון ̂ז

םטרימ מע25 איסט 130 לאקזאל, אונער אין
6 fD 'ta( /םלאר) טעז

dvu•ר<יכpדnב םיט  tp
82 לאכןאל גאארד, עקזוקוטיװ

קלאוהם פון פרעםער
חאט דעפארטמענט םײער דער m באסעם אײערע אן ואנט

 װערען ניט טאר װייער־ברעטלאר קיץ דאס געזעץ, א נעמאכט
 »ז עם שטאפען, ברענענדע זמדעדע אדער חאלץ אויף צונעשלאנען

פייער־פרזןז. דורכאױם ױץ
וועליחןם ■רצטצן tv ?ר־ברעטלער”» oop'opto'ta חאב«• סיי

 .otwertasrt םייער on פח פטרלטנג dpi גאו ריכסינ בעלױוייע tta ■לאש
pe>a n •ar pa oatt w<a i'ta ,ססײלם ps>ra צתעשלאנ?ן זײנ?ן Tta 

 epn ־ura tta נעזצז ניתם חנם רaנ tpop'a אייד סאר dp «יר ipjpp חאלץ,
.vtaepraot'a סײנע tte סראנצל p«p tP3gn ניט

ן רולם ««•* ד• גאן ס*יםןרם »ייר tP*'tpn«t סיר ipane*PT|3«1 רעם וו i.«
םארקעם. אץ טאשינם טינקיננ בעםםע n אויך חאבעז םיר

חאמפאני ■רעםבארד װעלװעט און «לאש אטעױקען די
6661 אין 6060 אשלאגד טעדעפאן יארק, ניו עווענװ, פמפטע 321

׳ #•ןגיסג *!con nrng קןינסדי

װ. ג ל. א. 22 םעםנערספוױאק.
, ט נ ײ , ה ג א ט ש ר ע נ א ן15 ד ע . ט צ ע ד

י

VK

ז א ש ק ן ן ל ע
םאר

 עקזעקוטױױ אײחשענטם, ביזנעם ׳סעקר.־טרעזשורער
מעמבערס קאמיטע רעליעןז און דעעלגאטען באארד

םריח אזײגער 10 פון ̂םען זײן וועאען פאעצער פואינג םאלגענדע די
:אווענט אין אזײגער 7 ביז

 סםריט מער42 דער לעבען עווענױ, םע6 האל, כרײענט
 םםריט טע25 איםט 130 — בילזײנג, באארד חשאינט ,

סטריט םעקםאן 219 לײסעאום*, לײבאר בראנזװילער
 צו יוני^ן, דרעסמאכער דער םון מעמכער יעדען םון םאיכט די איז צס

 װעמען םיז באשטיכמז אליין און װאהלעץ, חײנטינע די איז זיך נאטײליגעז
הר. ^מענדען דעם םאר ל*קאצ סון אדםינסםראציע די באשםעהן זאל ̂י

גרום, ברידערליכען םיט

 קאטיטע אבדזשעקשאן און עלעקשאז די
י. װ. ג. ל. m ,22 לאקאל םמ

צוצושנײדן זיך לערנם
«יפעםערנס

 •עםערך קאפיאינג, דעזײגינג, לעדענ®
 קלצוק^ דרעםע^ גריידיג^ םייקינב,

 קורסען קלאדיט^ קינדער אויך •צרם,
יעצ®. •רײזען רעדונירםע צו

STANDARD DESIQNINQ 
AND CUTTING SCHOOL

1M—4th At•., c*r. 14th. Alftegil■ SS77

 אגױקולםוד אידישע ךי
םאםײעפד הירש) (באראן

D R• י ואוווסמו •מ ו m סין ווס8ו i.• m w  fe tr f ײי יח •*רסחנרי * \m  T i mwnw יתר ייחר מיו ^ײיו-ײעי̂׳ •ח•
do'Than יױיי#ד vra< 

v\ % .וימי
n« «n ט1אבס»י י״ז מס wm ארײגה una• דז«ליי. ױסס»»

v n m  wm וױיםיד war - ח• • . * ײחר. I גיו - וונםינ

עזיינינג לערענם ו
װעכענטליד דאלאר 200 ביז so פון פערדינען איחר־קענם

כעריוזםםעו/ דער אין רסtt ?1 נעחםם
םקוהל ײנינג1דע טיטש׳על

fm ,נארםצנם^ םאר ליידים און פלײדצר קינחנר אח סיסצס ®רויצן, מנג׳ם
י ,•״®יײ? ®•מז יי מרנײ דעוײגמנ •אי ספוחל 99vam י1 £ י י ע י י יייי״י1י י jb•'* י m »  tv סיס>A tom  x ןו r יייי נארמנסה «ו*ר ן jfo • י ״ ײי

יאחר. GO אימױי מנרינדצם
*ררײכט ean םפול די

nvrn JM,\ רצזויטואמז., בעסטע ,1םיםשנםי נײצ
ן9 ■ you tm tm בײייני • םײנם סקוי דעזײגענ םיםיתי דער ■ין ו m .וזײדז׳מס
Of אוז •רײיז, pit םענצר m סויאפעסיאז נוסי ס

אויסצולצרנצן. זיד אייכם מנחר סיז
Diaoy9 nnsvM i ותר?ז מנעכשו װעם t«a יײמגוי «~ער 

bib ,W'.mt ים איחר»? •in w rw  Djr̂ a י n ו u t ttuunas אײסלערגנז tt יײנ®!• זעחר וימען ta*m m די וײנמ e n וומרימי «יז סאםפאנת tw 
B a r m  tytnnaa n וו« irr^ rn ײ י תו  ®יסײ(* י

פיאסיז. אװצנם »מ מאג
3 ססוח תזצר •! ym ו י י ך חנסאנסםרײשאן ן

ת אר «חג1»מי#רם ױי » vnm v■
יטשעל ג מ ג י ג ײ ו מ םסןתל ד

X 970 I'tjaPO'v. iaev?PD .37 יארק גױ סטרים, סע  oopt. 15

שפפספסל ז8יזגי on מיפ שיד סױפס
m דזר םון םיםנליר?ר pPa t* זיך IPTtptt םיר t'ja n a 
paד tpo'tp ty 0Daanw"3*ta װעלכע שיך ippgn חום 

npttta tte >pw9per ײניאז T ta אימױמיג• »יל, דצם 
T לײגיננ חנם Tta ארןר זױ<> סםצר r  tte• םיר IWP3 
T ’ t נים *po»tp t| ,איתר םײדעז שיך oa Dnpt חנם 

ra w אײנענע אייערצ סיס שסצםפצל .tprta

ױניאן װארקערם שוה אמ בוט
צי םי■ #•ילי*״«עד ילײנ#י «װ tap #סערי י
סא̂ס באסטאן. םםרים, סאםער 246

P'Pwp צאמלי PP3 .> otnaro
^tp^mpwvpB Vtptpa u r m i i r t i a a t
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 T8S פארלױםדער זעמאךס פרעדדענט
דזשוױ גרענד דער $ו ד&לטען

)1 זײ« 21• לוס9(

 םארדרעהטע םיט געליגגען זיי וועם עס
 פארלױםדערס די אז װירקען גאוױיזע

 דער םאר סאדקוםעז דארםען ניט זאלעז
 לעצםען זיך האבען זײ דזשורי, נרענד

 בראד״ דזשאדזש ביי געבעטעז נאן־ סאיל
 גע״ געבאכיאך, װי האבען, און <ןקי,

 גים ?ײנםאל• האבען זײ אז ,טענח׳ט,
געזאגט. האבען זיי װאס נעטיעם

באוױ־ זײ האט בראדסקי דזשאדזש
 זײ *ואס צײט, װאכעז •אר די <ינם

 זאי ער אז איוזם, ביי געבעטען חאבען
 נעשריבעגע בירענגעז צו אום געבען ןײ

 ?ליענטען וײערע זאל םען אז סענות,
 ורי.rח גרענד דער פאר םארהאיטען גים

 ?אםוניסטישע די האבעז װאך <עצטע
 דזשאדזש צום איבערגעגעבען לאיערס
 אױס, װײזט rtf וױ און *בוײף״, זײערע

 גע״ גיט םענות געשריבענע די איז איז
 םינד־ זײערע אין װי אגרערעס קײן זועז

 בראדסקי דזשאדזש און טענות. ליכע
 די אז אורטײל, זײן ארויסגעגעבען <ןאט

 םארהאלטען זאילען פערזאנען פאלגענדע
 בעיל דאלאר טויזענט אונטעד ווערען
םלך :דזשורי גרעגד דעד םאר יערער

 דער םון• רעדאקטאר אלס *■שטײז,
 דעדאש־ איס גאװיק, .b ;*םרײהייט״

 םריײ די און ״אײניגקײט׳״, דער םון טאר
 האר־ א ארס םאםײעםי םאבלי^ננ זןײט

N •ארײמאן.
פארהאנ־ װעט סעיס די װי נאכדעם

 און דזשורי גרענד דער םון װערען דעלט
 װעט אינדייטען, אנגעהלאגטע די *ועט ?י
 רעגעלעד א םאר םארקוםעז מרײעל די

דזשורי.
 געפרעגט האבעז רעיארטערס װען

 צו נײעס עטװאס ער האט צי זיגמאנען
 בראדסחי׳ס דזשאדזש װעגען זאגעז

 םאל־ דעם געםאכט ער האט ווערדיסט,
סטײטםעגט: גענדען

 םעדזשיסטרײט םון באשלוס ״דער
 אוםםארםײדלײ אן געװען איז בדאדסקי

 אץ־, אז צײט יאתר pur 4 איז עם כער.
 אינםער־ דער םון פרעזידענט חער אלס

די םון ציל־ברעט דער בין נעשאגעל,

 *טור די םארלױמדונגען. קאםוניסטישע
 קאםוגיס־ א םון איגנאגצען זיעען פעס
 אין געהאם האבען און כאראתםער עןrטי

 צוױי־ םיסטרױ און האס זײען צו אבזיכט
 .םיםגליחנר איגםערגעשאנאל די ען0

 סיםערם זײ ױניאן. דעד אין איגװײגיג
 איז צװעס זײער ליגען, זאגען זײ װאס ניטי

 עחרעךחד םיח בא^םושן בלויז געװען
 חנר צו דינסט איבערגעבענער םון חאדד

 צײט, יאחר צ0 םאר נאװעגוננ ארבײטער
אלעםען. צו כאקאנט גוט איז װאס

̂וע אלע ״להכעיס  יראװא־ קאםוכיסטי
 ?ypjnwio זײ װאם װיסענדיג האציעם,

 זײ אז װיסעגדיג אטאקעס, זײערע םים
 די נאר פערזאן, אלס םיך ניט םײנען
 אלע אימארידם איך האב יוניאן, גאנצע
 אנ־ זײער אנםאלען. בײזװיליגע זײערע
 אן בארוםעז •לוצים אבער האבען םאלען
 אננעהויבען האבען און װענדוננ אגדער

 זײ כאראקטער. אנדעך אן טראגען צו
 מיר געגען ערסלערומען געםאכט האבען

 געהאל־ האבען םיר דאס םרױ, םײן און
 אײאװא. אין הויז אונמאראלי^ע אן טען
 איז םארם סיח אז ע-רקלעדט, האבען זײ

 איז זואס סלאץ, אטױזםעכט אן געװען
 םארםעגען, גוואלדיגען א געװען װערט

 צו דערםיט * באצװעסם האבען זײ און
 אג־ ניט »ז עולם, דעם יבען1גל מאכען
 אנ־ םארםענען דעם האב איך װי דערש

 דער םון באאםטער א זײענדיג געזאםעלט
 גע־ געצװאונגען דאן בין איך יוניאן.

געריכט. אין זיך װעגדען צו װען
 >וייסהערענדיג בראדסקי, ״ריכטער

 האט אנגעקקאגטע, די םון טענות די
 געגען סלאגעז אלע אזיזײ אײנגעזעהעז

 ליגענס. םאבריצירטע פ^וטע, זײגעז םיר
 צו ערשטוינוגג אויסגעדריקט האט עד

 אטא־ גרונדלאזע און גיםטיגע אזעלכע
סעם.

קײנ־ זײנען װעלכע ״כאװײרים״״, די
 זואס פאר םאראנטװארטליך גיט מאל
 וױ מעהרער איצט, ftf'nir רײדען, זײ

 נשטה די זײנען׳גאט זײ אז אלעםאל,
 צו זיך כדפעפעט מען אז איז ^ולדמ׳.

 אנט־ האבעז זײ װאם דערפאד־ בלויז זיי
̂״ אײלענד קוני א דעקט אוצר♦

 m מים סענליו נאראפװ ח»ננ»ן םקנעדזשער
פארלעצוננען $&צוספ«פ?ן ווזױ װי סשערליפ

. ׳ שעפער סמוה אין
 נימ ה»נט יוניאנ׳ם דער פארטטאדקמ פיל חאם חעמכערם די םיט םיםינג
■yv ניט־יוניאן אין װערען ארויםגעשיקם זאל ארכײט אז דערלאזען *ו

 דער םים ארכײםען וזאטעז1ן װעט אםאםיאײשאן אםעריקען — •ער.
 קאג־ די זנוױשען שאף שװארצע די טרײד פונ׳ם אויםצוראםען ידניאן

 געםאבט שוין װערען דויליכײםם און םעםפעלם םפריע — םראקםארם.
שע«ער. קלאוק אלע אין

מוחות די צוטוםלען צו זוכט נעזינדעל מםוניסטישע
םאנעװרע שלום נייער א םיס

* %
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)1 יײ■ p• (׳ילום
מ יענער ה*ט ,«רנסה" םי גע־ ניט םי

געבען. ׳
ײ םאר ח^ם נעשיכטע די גע• גים ז
 סיע־ א ■ אראנזשירם זיי האבען מויגט,
 אויוי האי. וועבםטער אין םיםיננ, נערען
 דער איז האל װעבםטער אין םיטיגנ רעם

 םאר־ נעװען געזינדעל קאםוניםטישער
 /וזאםען ■ראצענם. חוגרערם ,םר^םמ

 םסעב־ ■שוטץ םון םלאכומ בעה די םים
 אגגעםילט, געװען ה«ול דער איז שע»ער

קא־ דעם ■ראװען נעמםען האט םען און
םדר... םוניםםימען ו.

 ,שאר די נעסוםעז איז צוערשט
 נע־ האםוניםטימע די װי אזוי .“ירסות
 א אין םארװאנדעלם זיך האט זינרעצ
 געװעז דעריבער איז איידזשענםי, סיןעב

 םאםען *ו ■<אץ אין און «*םיג <*גיע,
 זאייעז באלעבאםים די us רעזאמציע, »

 םען אוה ױניאז. ויי אנערהענען ניט
 םײז, ריגטיגען זײער ח^־קעגען ניט זאל

 צו נים רעזאיוצ־ע רי נ^וסרשט אונט
v יינ זינטאן׳ם צו חמף ןןבעןi r•

םרוד. כולו דער נעקוםען איז דעתאו ׳׳
 רע־ הויאט קאםוניםטישער דער צו

 שלע־ 1בוםע דאם געהוםען איז ואצוציע
 בוםעז דאם *־עיידענט. פאר ויעער׳ן

 צונעגאננצ! אייד איז שלעזיננצר׳ן םאר
 ■אר א שטייגער, סאםוניםם״שען א *ויןי

 אינע־ די און נפםינירט איחם וואנצו
נעבוסעט. איהם האנצן ךינע

k םון אונטערשיר שטיסעל א pv d 
 ראר איי װענםםער כיז סצטועל ,

 נעטוזט םםתםא ע«עם האט עט מװען.
 טעהר גיט םרוימן ױי װאט •*םיחגז,

 די האבצן בצפאד. װי שמלי׳ן, זײ«ר
 ווענםמער דעם אױף רעריבצר אאםװיםטן

 טין jsppre « כאשטיםט םיטינג ןןאל
 דארםען ײעט Mppve די שםיס. 28

tv re vn ,ז שעלי׳ן  וחלילח חם זןול ער •
 ?אםוניםטישעז םון׳ם אראפגצחן נים

חישר*. ,דדך
ד חאנ^ן. חנרח מוםוניסםישע זײ  דיי
 דעם בוםען און «דמעוטײז«ן <א» «ײ«ר

 טשער־ ««ר » זיך צו פארשלקפט םיםינג,
 צו חוצפח ױ נצהאט האבצן און, <יים

 שאפ־ די tv בלעםער, זייצרע אין שריתן
ען סשערלײם  םארםרעםעז tvoipv( ז״נ

זיך ת^ט נאוזער םיפחגפמר ■ שעאער. די

נקדענס̂נ !סו ממל פמי םיסנלידעו mi on דמןםנןןר

 גע־ בײ נאכצוםרעגען םאראינטערעםירט
 אזן אםת, איז עס צי טשערלײט װיסע

 איבער, גיבען אלײן טשערלײט די װי
 אײגיגע ליגען. אבסאלוטער אן דאם איז

 דורןי זאגאר א• דאס לײהענען טשערלײט
 א איז אט אםידײװיטס. געשװארענע

 דזשױ םון אםידײװיט אזא םון סעםסעל
 טראי םון משערםאן שא• סלאטניה, לױס

:האםםאני סוט און סלאוה
 שאפ״ סלאטניק, דזשולױס י״איך,
̂זערםאן  סוט און סלאוק טראי די םון מ
 ער־ סטייט, טע22 װעסט 132 האםיאגי,

 אוײ גיט האב איך אז שריםטליך, קלעד
 ארבײט וזעלכער ראזענטאל, ב. טאריזירט

 רעױ?זענטירען צו ^אי, אונזעי אין
 זאנערוםעגעם רעם אויןי שאפ אונזער

 טיטימ, טשערםאן אוםפארטײאישען
 דעם געװארען אפגעהאלםען איז װ^ם

האל. <תבסטער אין חגצעםבער, טען11
ראזענ־ דאס וױיטער, ̂רסלער ״איך

 אויף םיטינג דעם אױוי געװען איז טאל
םאראנטװארטליכהײטי״. אײגענע זײנע

םלאםניס, דזשולױם
ם־יוקלץ. סטרים, הארד 58

 װאס אינצידענט, דעם צו באצוג אין
 שלעזינ־ ב. געבוקעט ן%א נעבומט חאט םען

 קאםױ קאםעדיאנססען דעם אויוי• גער׳ן
 שלע• האט סיטינג, ײעבסטער גיםטישעז

 דערקלע־ פאלגעגדע די נעםאכט זיעער
רונג:

 סאםױ די ערלוימן ניט װעל ״איך
 צו גאםען םיח געברויכען צו גיםטעז

 קא״ די אינטערנעשאגעל. די שעדיגעז
 געחזורען באזײטיגם זײנען םוגיםטען

 װאם םסרײס, פארברעכערישאן ̂עם פאר
 רואיגירם. און םארםיועם חאבען ?ײ

 בויען געהאלםען האט װאס אײנער אלס
 גיט !יכער איד וחניל אינםערנעשאנעל, די

 דעד שעדיגען ורעט װאס זאך קיץ טאן
 ניט און תאםוניםטעז די ניט ױניאן.
 געבדויכען שאנען אונטערשטויער זײערע

w״ און כאםעז םײן on* ̂ך  וחד טאר ם
 אמסערעס שום סיק האב איד זיחננט.

 טראגט נאםען םיץ אויב דערבײ. ניט
 עחרייכע אלזנ אויױ איו םאדער געלױכט,

 אתא־ די בויעז העלםען צו *לײט, ױניאן
 םארםיחויען זיד יאזעז ניט און ניזאציע

 םא־ ?אםוניסטישער וועלכער אירגענד פון
וזנווחד♦

 חאלט װאכען דרײ לעצטע די םאר
 אפ האכמאז םענעדזשער חשענאראל

 און םיטימען טשערםאן טעגלימרשא■
 לא־ <אנצער דער װעגעב אוי!י זײ ^לעיט

̂ן׳ם גן  װעגען זײ ערקלערט און טרײד א
 1אי אז געהעז װאס פארלעצונגען די

 שע־ קלאוק אינסײדיגע און אױטסײדינע
•ער.

 םאר־ די אזוי זוי אן זײ װײזט ער
 אין װערען פארםידען קאנען לעצונגען

 נױטיגע די זײ גיט אוך צומונםט דער
דערצו. אינסטראקשאנס

 רער םיט אז ערװארטעט האכםאן
 ביד און םענעדזשערט סטעןי פון׳ם הילף
 נע• זיכער איהם װעט אײדזשענטס, נעס

 אלע *די צו 8סטא א םאכען צו אינגען
 אלע אין אגרימענט פון׳ם יםארלעצונגען

 ױניאן םטריקטלי אז און ?זעפער, ױניאן
 אוים־ שעפער די אין זאלען סאנדישאנס

 סך א אויך װעט עס װערען. געהאלטען
 װאס אינװעסטיגײ^אז די דערצו העלםען

 גע״ געםאכט צײט לעצטער דער אין זײנען
 באלע־ די און ױניאן דער םון װארען

 ניט יעדען םון װײםט ױניאן די באטים.
 קענען דעדיבער װעט און שאס ױניאן

 עס צי וױםען אוז װאך דער אויף זײז
 אר״ ױניאן געמאכט שעפער די אין װערט
 די אין ארבײט די װעט יא, אויב בייט.

װערען. געסטאפט שעפער
 דזשא״ היאוק די סיט םיטימען די
 געװא־ אפנעהאיטען זײנעז װאס בערם,

 טען3 דעם שבת, װאכען צװײ םאר רען
 זיג־ פרעזידענט װעלכע און דעצעםבער,

 נסנו*־ אנטײל האבען חאכםאן און םאן
 רעזזלג געװינשטע געבראכט האט מען,

טאטען.
הא־ זזאכםאן און זיגםאן פרעזידענט

 קיאוז דער אז געם^דערט שטרענג בען
 די אז זאגט, װאס אגרימענט, איךם.

 אר״ זײער שיסעז בלויז זאלען דזשאבערס
 זאל שעפער, ױניאן איז נאר בײט

װערעז. אפגעהיט שטחגנג
 האכמאן האט קאנפערענץ נאכ׳ן

 נעה־ רעם אז האפנונג די אויטגעדרײןט
 םארלעצונ״ אזעלכע װעלען סיזאן סטען

 די אין אנגעגאנגען זײנעז עם װי ״גען
 אנ״ ניט טיזאן, לעצטען שעפער ױניאן
דזשא־ די מיט צוזאמען ױגיאן, די געוזן.

 שטאדקען % אױסאיגעז װעלען נערם,
 אגריםענפדםארלע־ אזעלכע אז קאנטראל,

זיץ. םעגליך ניט זאלע^ צונגען
 יױ די האט קאנםערענץ עהנליכע אן

 םון קאסיטע א םיט אפגעהאלטען ניאן
 דינסטא; אסאםיאײשאן אסעריסעז דער

 דער און דעצעםבער, טע^5 דעו אבענד,
 גע• געבראכט אויך האט קאנםערענץ

• רעזולטאטען. װינשטע
 שעיקר, קלאות סעהרסטע די אין
p ווערען באריכטעט, װערט ir געמאבם 

 דעם םאר דופלײןײטס און סעםפעלט
 שעפער אײניגע אין םיזאן. ספריננ
 דער סטאס. געאדבײם זאגאר שוין ווערט
 װעט טיזאן נעקסטער דער אז איז קלאנג

 סלאוקםא״ די און גוטער. א זעהר זײן
 װען זײז סשםח אודאי זיך װעלעז כער
 םאר ארויסװײזען זיך װעט קלאנג דער

 װעם עס אז זאגען סםגים אלע אטת. אן
סיזאן. גוטער א זיח װירסליך

 זיה אנטזאגט סמיט נאווערנאר
 װײם״פרעז. אויסצוליפערען

גיננאלד
• )1 זײ» סון (•ולוס

 אםירײװים זיץ איז אנגעגעבען האט באס
 עױ איז געשיאגען איהם האט גינגאיד אז

 ווענען יארק, נױ אלבאני, אין געװען גאר
 טיט טאן צו האט װאס ארבײם נעװיסע
ארבײט. ארגאגיזײשאן לאה>ןלע
 געװאי אראנזשירט איז היריגג די

 טען9 םאר׳ן סםיטה גאװערנאר םאר רען
 לא״ זײן דורך האם גינגאלד דעצעמבער.

 אקטא־ טען17 דעם אז איבערצײגט, יער
 געשלאגען כלוםרשט האט ער װעז ׳בער

 געווען ער איז דזשוירזי, גױ אין אימיצען
 דעם אגגעגעםח האט ער אלבאגי. אין

 רעדזשיסט־ געװען איז ער װאי האטעי,
 אויר איז אויטאםאב•/ p?' אז און רידט

 גא־י א אין נאכט זעלבער דער אין געװען
אלבאגי. אין ראלש

 גא- האט באוױיזע, די אויסהערענדיג
 גינגאלד־ם באשטעטינט םמיטה זוערנאר
 און געשיכםע גאגצער דער אין אונשולד

 גינ־ אויסצוליפערען אנטזאגט זיך האט
 איר.ם האבען יוואס יעניגע, די צו גאלד׳ן
האבען. געװאלט זעהר נעבאך

נים805פר ועס ארנדארסיו־הו ס$נס און פײלן
ר מ נ י י ז ל ן י ם או ה או ל ה

 אע־ צום שו־זיבט באםטאן אין םטאר דעפארמםענט גרעםטער פון הויפט
 געאי־ אלע ש1אול ליײבעל פראםאניס דעם נוצען צו קאונסיל דאםטריעל

- ער.Tקלי דערטע

 אסא־ די לאונםיל, אינדאסטריעל חגר
 םאנוםעסטש'־ אינסײד די םון סיאײשאן

 מאר״ סוט אי, האוט יארס נױ םון רערס
 בריף א עדהאלטען װאך די האט סעם,

 װי־ םון מענעדזשער רײט, װ. ארטור םון
 דעם אין סא. ענד סאן זפײ<יעז ליאם
 דעי- םון מענעדזשער דער עדקלערט בריןי

 װאונש דער איז עס »ז סטאר, גרױסער
 בלױז קלײלער סויםען צו םירםע דער םון
 םארלאגגט ער און שעפער סאניטארע םון
 מאנוםעקטשורערם םוט און היאוק די םון

 *1אוי לײבעל פראסאניס דעם אנצונעהען
 אר• סטאר םײליען׳ם װאס קלײדער אלע

דערט.
 יונקט « איז לײכעל פראסאנים דער ,
צװישען אגריםענט האלעקםיװען דעם איז

 דעם און ױניאן איגטערנעשאנאל דער״
 אנדערע די און האונסיל אינדוסטרייעלען
 םופר און דער-קאוט אין ארגאניזאציעם

 םוגדעסטוועגעךחאבען גאד אינדוסטריע,
 אױס״ זיר פרובירט באלעבאטים אײניגע
 איינפאס• דער פונחם. דעם םון צודרעהן

 סא- ארויםגעשיקם האט קאונסיל טריעל
 אלע צו בריױ באסטאנער דעם םון סיעס

 אנװײזענדיג סאנוםעהטשורערס סאונסיל
 םאר םאדלאנג און באװעגוננ די דאס זײ

 אמאל װאס װעדט לײבעל פראםאניס דעם
* גרעסער. אלץ

 םון טשערמאן דער גראםסאן, א. מר.
 גיײד חאמ קאונסי^ אינדאסטריעל דעם

 מאר־ זײן דאס רײט׳ן, מר. געענטםערט
ײעחנן, באװיליגט װעם לאנג

 אונטער װעלעו כאלעכאטיס און װנימ טון מםיםע
ךזשאכקרם ױ ײג װםס m די זוכעז

ארבײט. איחר אנגעהויבען שוין האט קאםיטע אונםערזובונגם
 יארקער נױ דעם םון םצרשםעחער

 באנלײטוגג דער איז ב*ארד, רזשצינם
»i׳d p t i>p ײ םוירטשענטם דער פון> 

 אנ־ האט, אםאסיאײשאן, נארםענם דים
או, דיזער פון חויבענדינ  א אנגעהויבען וו

 ?אטיננ־ די אין אויםםצרשוננ יער«ים«צ
 באיאננען װאס דזשאבערם, די פון רוםם

אםצמיאײשאן. םוירטשענט דער צו
 רעם \צװישען *ט־יםענט דעם <וים
 םוירטשענט• דער אוז נאארד דזשצינם

 בא־ דזשאבערם די ־טענעז אםאםיאײשאן,
 חאבען ע?ז*םינערם. נלױז שעסטיגען

 טארנתען תשאנערם איינינע צבער זיך
 חאבען און אנרינמכט דעם םארלעצען צו

 וואו תםם, האטיננ חגגויואר אייננעפיהרט
ײ תן י און שא* אין *רגײס זייש־ שניי

 אננעשניטענ׳ פאךטינ ארוים יציקען
באנמאך.
 צװי קאנפערצנץ יעצטער דער אויוי

 ,םוירטשענט דש־ און ױגיצז דער שען
 טניארפאושטצ די חאבען אםאםיאיישאן

 rayn און פאטפלײנט דעם נעמאכט הער
 פו םאמעצוננ v איז דאם «ז אננעװיזען,

 אי אספםיאײשאז די אנריםענט. דעם
 אפציננמ צו נעצװאוננעדנעווען דעריבער

tvoym װעילכע סאםיטע, א  >yi סין 
 אויטפאו »ן סאכצן ױניאן־םארשםעהער

 חש« ךי ױאו פתצער, איץ די אין שונג
מ tvayn בערם עי  אײ< חםם פאטיגג אז

 וו ייך, חאט אויםפפרשוגנ די גצפיהוט.
ןוגגעחױבי נשזאונצו, אויכען isayn טיר

יאיד. יי

ױני» ומרסערס גארםענט ליױס אינסערנסשןמל וער פמ ארגאו ?פיציעמר
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tsnis? 8q־%ko איז dsiss^ נחיפש־
w מזזמונג ױ •

 שע• פון ארבײטער מיט צוזאמען באארד תשאינט דיי — װאך. נאנצע »אן גײט פראצעם דער
קלאוקמא־ טאראנטא — אגרימעגט. דעם אפברעבען פאר אםאםיאײשאו די קלאנען פער
 צױ האכמאן, װײס־פרעדדענט זאגט תאמפײן, ארגאניזאציאנס וױרקזאמען א אן פירען בער

טאראנט^ פון ױקקוטענדיג
 םון באװענונג *רבייטער נאנצע די

 אויםנעשטר איצט איז ?אנארע סאי־שנטצ
 דאר־ דער םון פראצעם רעם צו<יכ רעםט
 אינטער־ דער םון באארד רזשצינם טינער

 מאנר טאראנטער רער גענען נעשאנאל
 אײנצעיונע נענען און אסס׳ן םעקםשורערם

 פאר אםאםיאײשןון דער םון םיםנילירער
 אנריםענם ^עפטױוען רעם *פנתכען

ױניצן. דער םיט נעםאכט האבען זײ ווצם
דישעגע• חאכםאן, דזשולױם ברודער

 דזשאיגט דער פון מענערזשער ד»<
פאד• אינטערנעשאנאיו אים האט נאארד,

o אוגטערנעשריבען שטײער n פאלעפםײ 
 םאנר דארםינע די נדט אנריםענט װען

 איו און צוריס, יאר 2 םים םעפטשורערם
 ז*נען ערוח דארטען נעםארען װאך יועצטע

 םון צוריפפונמגדינ ױניצן. m פאר
י אז חצבמאן, באריכםעט טאראנטצ  ו

 אויםנע־ איז נאװענוננ ארבײטער נאנצע
 נײנערינפײם םיט װארם און סטnשטו
o פון רעזולםאטען די אויוי n .פראצעט

 איז פראצעם, אינ׳ם אישוי חויפט רי
 סאנעי נעזעצע, סענערעד די אונםער אוינ
ױ פערפערשאםטען אינפארפאריוטצ ניט ו

פון כעאםםע אינםטאלירט דגטאן פועז.
יאר m רץפא ױניאז dto וער

 אינםפא־ אינטערעםאנפע — װאלען. די אץ זיך כאטייליגען סעםבערם 109•
חאכ־ םענעחשער חשענעראל זיגםאן, פרעז. — בעאםםע. פון לירונג

 שאפפ םיפױנג — רעדנער. די צװישען חבינםקי םענעדזשער ם«ן,
טעטבערם. אלםע פאר םאנד הילפם

 טיםגליחד• די אח באארד״ חשאינט די
 ?ערפער״ אינטארפארירטע גיט אזא פון

 אפבחר פאר נעריכט אין פ<אנעז שאםם,
o מו n די פון םאנעז און אנריםענם 

רעםעדזשעס. נאסצס
 דארוי עם װאם פוגפט אנרער אן
 םאמויוי איג׳ם tnsm נענאכט פלאר
 פ*נםטיטוצימ די צי «ראצעם,אש םוכ׳ם

 נ*ר- ריידים אינגמרגעשאנ*? תר פיז
 *דװאפ*־ די װי ױניאן, זואירפערס םענם

 אויס־ זוילעז אםאסיאײשאן די פון •טעז
 מרפערשפםט אוםנעזעצ<יכע אן םײטשען,

 שטצגד־ באארד דזשאינם דער אדשינים.
 םוז צװײ דורך םארטיידיגם וחנרם פונפם

 םיט םאראנטא פון יאיערם בעםטע ױ
i אױוי ראוע׳ו <¥יער n .שפיצע
o אין םאפטעז די n זיינען פראצעם 

)13 ײי« *ייי ושיוס

 צז חויז ױניסי ױ
,נאנמו פאר׳ו צפ?ן

י סימו ווינפער
___

 װי פוגקפ װיגפער אין שעחן
זוםער. אץ

 חויו ױגיטי אתזער פון צרצפצנוננ די
o פפר n ארויסנע* חאט םיזאז װינטער 

^ צװישען פרײד נרויםע » רוםען נ  או
ײ םעסבערס.  װי זעחן צו ניינערינ זײגען ז

 פראכטפולן אונזער אויס opip עס אזוי
 •in וועז װינטער, אין חיים זוסער ױגיקי
 זײנען בערנ די ייון פארפרוי^ איז טײך

נמפיך. שנײ.וױיםעז « םיט נאצירט
 די גןחאט שױן חאנען װאס יעניגע די

 ױניטי אונזער באזונען צו נעיענענחײט
 ב«ר פשוט זיינעז ײצה ?עצםע רמדפלאץ
 שײג• װינםערדינער דער םון נייםטערט

p״o און o n װאם אפרוח w איינער 
imp פאר נעםינען. דארט o n איז אנהויב 

tn, געעפענט ?אטעדזש איין במיז y iiv i 
 וױג־ םאר׳ן אייננעריכטעם םפעציעי און

םער.
יע־ די tv ראטזאם, ^יבער איז עם

מ תן װאט ני n איז נצתן \ױ n חויז ױניםי 
ו זאלען י i נאצײנמנס ז n ’ ioD ’ t n אין 

 וועםם 8 תפארםמענט, עדױ?ײשאנאיו
סטריט. םע16

o 10 סאנסאג, nםען np3Djnsn( איז
o האל, אמיעטאן *ין n םי־ שטענרינען 

 ivotppnve AO Pvpv< פון האל םיננם
 םאר באאםםע די םון אינםטאלײשאן די

o n נע־ ערװײלט זײנען זואם ,1928 יאר 
o 17 שנת, װארען n,אין װאלען אין םען 
m עם וועלנע yn 1099 באםײלינט זיר 

יועחלער.
 נע־ זײנען םיםינמן ־ אינסטאלײשאן

 םיםיננעז, ױם־םוב אויםשליםליך וױינלױ
i n די פון םיטינג אינםםאלײשאן vp* 

 וויכ־ v נעטראנען אויך אבער, האט, טערס
 אוים* און כארא?מעד, פראסםישען טינעו
 no נונםםען צום םאט שיינע v נעםאן
 V איז דאם און מעםבערם, *לטע זייערע

n װיכטינער םף v  m חד ױם־טוב׳דינע 
o n נע־ ווערען װאט מזאנגען, לויג און 

 נעלזד אזעלמ בײ פר*?טיצירט װיינליר
נענהײטען.

vpy> duiokp i n> געגרינדעט איז 
 1אײנע איז יון ,18801יא איז נעװארעו

 1יי10 1ישצ1אי m אין עלטסטע י1 פון
v iW חאט ip באװעגיננ. ױניאן ' in סד 
ז״נען ovn םעםבעו־ם, אלטע צאל װיםע

פארצײכניס אינהאלט
£i טםער ,גערעכםיגקײם״,

m

̂ס «רעי. .2 ײט1 י *ו בדיזי *גיג  ׳®־use י
חייזער. *םאלגאםײאער ;טען _
 «ר״י |1< לאנ»ק און *ידעאל ijr« & ײט1

ם• — אי«ימל) »עי•7( •וניאנײ^
.’ po j'itp

.5 ס■ — *•סױילונג «ילאדעל#יא .4 זיים
פאלין

 לעוױוי אײג — •ײיזש ש■׳שי?אג* .6 וייס
 .נענגםםעו־״. א אײגענעו/ אן

ערי*אריעלס. .6 זײם
 i לאמ .n — סטיייו tw ijnwin .7 זײם

ריו  .0 — בו־יי) (לא*ד וון^ «ו נ
חןםביצעו־.

י .8 ײם1 — אינדוס»ריצ פלײדןר •יייעז י
, , 4פו־א:י ח• וד•

ys'pe) «•»•) pm ד• װען .9 זײט  yoyo( 
קארל« אב —

% אומ. שלוסיט, ניין^ it hn ll ,10 זייט

 םייאינ נמר גישם אלם?יים זייעו• צוליב
 או־בייםער איננעחס• א ײאם לײםטען צו

i»p, טאמן און in n n נײםה1א שיין
מן. גישם פלאץ  םענע־ לוים חדנוײ

n׳ijnt ̂לעו־וננען, דובינסטי׳ם  זײגען עו־
 סון לײם ױניאן געסנמ די נו־אד דאס

 וועלמ שני̂ג א^אליםםישען אלנמן
 ניט אוטשסצנחח יײנע אוגטער װילען

iw נים־יתיאן טלײנע אין אמייטען p r, 
 צוםע־ פון געניםען נישט אויך װילען און

. אונטערשםיצונמן. ױניאן לינע
ip וזאט נאאח• tpoipptpp די a n n 

 םים־ זובעז צו םליכם, 1אי 1פא נעהאלטען
 1םא פאגד שםענתנען א שאםען צו לען
nעלם די p ,נישם וימען וואם נמםבןדם 

tpo זײ און ארבייטםםײאינ ip»  v ipopi 
pp'P .די שטיצע wotpptpp האם באאח־ 

e i'iip o p p n  i n n n אן אתיםצוגעב?ן 
iP* לכבוד זשורנאל זיננ”ם1אדווע ' o n 
 ב«ך צו האםען זײ וועלכען פון באל, ליכען

n  jpotp ?וזילפם י?רליכע נויטינ jnsto 
p 'vv iip oyp n  p t'i איז o i'o tpon און 

םיטיע. בײם tnyttpi ipoupuy אויר
ײ• ייויף (׳ילים i ו t(

 שאפ־פשערלײפ דיםפױהפ ערשפע עױימ8ן!רפ
 ימי»ן וחןםמאכער דער פװ םיסינמו

ממזממשױזמד שױן
 דרעם־ די פון ל«גע די שילדערט רײזבע̂ר וױיםשרעזידענט םענעדזשער,
 נעםען איםפעט און פלײם נױם םוז םען «זוי װי ערקלערם םאכער

 קאאפע- פולע צו זאגען םשערלייט — ארבײט. אךגאניזאציאגם «ו זיך
 שםמרסער פיל ארגאניזאןױןה די ם»כען העלפען והןלען און רא«י»ן

געווען. איז ױ װי
p inשט^p̂ אמא• אין יט1ייגט1א 

 tpo'tnpuv זיר סאם ניזאציאנם־׳סאםפיין
n .וױיט וואך oin'int און pipo- 

ipcrt פון Dim on ,ח»ארטםענט 
 שאפ און דיםםרי?ט אפ חאלט נ,1רייזב?

 ip װעלכ? נײ םיםיגנ^ טשש־לײם
 אינ* oni in אין pit? די שילדש״ם
pnoort, און oipjpip ip די אזוי וױ 

P1P1> 01PDP31VD ipp.| 9לאנ
 — ײכ?,1 א איו איגתםמו־י? .אונזער

 איינליי־ זײן אין נעזאנט וײיזבש־נ האט
nprouto א נײ אווענס מאנמאנ 

p*n» י?ם־כדטי:^1יסם1 םשערלײם שאפ 
 אגט־ פון אצזם1פ אין ®־שם איז און —

j j » pmi 1םי ipn'in iPtto לא־ נים 
tv ,|pt בײטעז1א זאלען אמײטש• די

םארלירמז m ממ. מנוױאםעןאיו מטוניםפישע
 וועט אינסטאליישאן — אראצענט. חונדערם עלעקשאן דעם געוױנען רעכטע

דעצעםבער. םען30 דעם פרייטאג, פארקוםען ־

 איג־ איז 29 לאתאל אין אפאזיציץ רי
 װ«<מ• יי ביי myttpi נעשלאנען גאנצאן

 אינער־ pp נעורען נים איז אפאזיציע די
 נ׳ד jO'FiPD'tv אן איננאנצען 1גא <יכא

io פון שסיצם  in״i ױניאן pi'ip״ 'Vtt־ 
 *uv'DO'ittyp in פון און לינ נא<

 נוואי־ א 01אננעפי זײ.חאב?ן פארטײ.
.l''tovp fpD'tii דינ

p די 't'ty ty  ppi'p נים «יר האם ty* 
p iv נעשםעלם e״pi •|?םיםל IPsyn 

o n  o i'e p iiy נעװיינ־ א אויא האםפיין 
03v שטײנ®־, ליכע^?אםוגיםםישעז b p i 

t f o w םאו־לויםײג־ און נאשולזײנוננען 
tpt די וױ אווי iPtyp tPDO'itsyp• ישד 

oyn ביױז ײננעשםופט1א סוים פוים, זיך
m״tpi אין twrpp i nטיװ m u p. די 

pm ps'v סין tvsm npp m בא־ וײ און 
n o m a ,  p»»yi און i n ײ סאןטשיר זי

 םים־ אינטערנעשאנאל לאיעלע p>v נען
נליחמ•.

iv o w o  m סון >vpy> איז ip* 
 ptpiipi*׳ סוײדםאן, opo ipiyttpi מיילם

ivon p p o  ip i, וױיס ivoiptro װײם?ל־
ip ב#־נ, m p ip o  iv o ,1פא ניננאלר 

urvo ivonppo* .אלינםקי■
tpatpptpp iv o לױוײ, םאו באאוד 

ip>opp a ישו־אי i p m «o, יױוײ, איד 
n םייסאן, דייװ o iv ,םוייד* נײםפן וזנין 
ivotpo םאן, 'm pro, אבינםאן,1 סײםאן 

0 OPO ,)VPBVP DPVD .|PP3yi B'P'B*א 
.M l

ivo די  ly tr'p yo o rv נײ די i p 
 םױיםאנ, ipdipivb optv ponpyp ווײלטפ

m n 'tp iv  ,ip o o p tn  tpeso o n זינ־ 
tvo און ivopippo וופיעו באי־אי in p n 

invPpu''M צו in 'P yeo p v נײ די ip־ 
jreovvo poP"u

ipo «v זײ n ipvoo 'tpp ינגוננ?ן.1בא
\ .t o םיט אוועקמאכען מוזען o n 

 יipapptt 1 אין ,P'P3 !?סיםיםטישען
”iPi בײםער1א t ך1ײ oא^שײnגp• אוו־ 
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