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w p צז.«ממ צוהערען ניפ דד טאר 
העצעס סקעכ אוז wsgft שלום

 װערעז ערלױבט נימ װעלען און ניט טארען סקעבס און מניאן־ברעכער
שלעזינגער בר. דערקלערט ױגיאן, קײן פיהרען צו

 אז יווײזען, מוז מען ארבײטער. די םאר I •אד * דארט און דא נאך טליען עס
 מע; אז און אםט אן םאר םעהיג איז מען קאםוניסטישען דעם םון האלעװעשקעס

סחעב־ חאםוניסטישען דעם פון בראנד,
 צאנקען האלעוועשהעס די גמזינדעל.

 געזינדער קאםיםארססע דאס און שױן,
 אױםגעבלאזעגעם זײער פון סוף דעם זעהט

 םאר־ איז פייער דאס אז זעהם, םײער;
 א װי םארטריבעז איז זי »ז ;<אשען
 בכײ באװעגונג ארבײטער דער םון §עסט

 ;בםרט באװעגוגג ױניאן דער פיז אוז
 אױסנעזוכש געזינדעל דאס דעריבער דןאט

 מיט וױל און בלאז־זא? *לטען אן ערגעץ
 א נײ דאס אויןי פאנאנדערביאזען דעם

״שלום״־םאנעװרע. אלכדנײע
 דעש אויםבקאזעז אין צװעלן זײער *

 זא״ עס אז איז, םײער א*שט*רמגנדען
 חברה די אז טליעז, ביסעל א נאך כאטש

 שטישע. א נאך האלטען סענען זיר זאל
 נאך רײםעז צייט דער דורך און צייט

 מא־ זירעס און קלאוק דער פון שטיסער
 אלן נארעז ביסעל א נאך ױניאן, כער

 אױפהאלטעז ארבײטער, די םאךבלענדען
 מיס םארבלאנדזעטע הײםעלע א זיד ביי

 אפשטיפעז ווידער נאך אןןי און גליח^ר
 מיטגלידע^ םארםיהרטע די װען צײט די

 בא״ און באזינונג זײער צו סוםען ,װעלען
 םארםיהרערישע א איז דאס אז גרייםען
 L••* די.איגטערנעשאנאל אז און באגדע

 ארײ:; איצט איז און באוינט באנדע די
 צו ארבײט <ןאנסטרוהטי\ועו אין ־געטאז

 •W זײגען װאס איביעז די באזייטיגעז
 איגדוס דער ם*ר ױגיאן, דער םאר ליך

 באזו:־ ארבייטער יעדעז פאר אוז טריע
אינדוסטריע, גאנצער דער איז ךעף

 םארשטאנעז באלד איז סקים זייער
 עאעמענט פיהרענדעז דעם מון געװארעז

Sר ע  דענקעג־ יעדען pc און ױניאן ד
 אח םרוי, און ױניאךםאן טרײד דעז

םען װאס װאסער קא<טע א מיט
 טליענרע זײערע אויף ארויםגענאסעז האט

טט םען האט האלעװעשמעט  געפאכט צונ̂י
S נײעם זײער מלום־םאנעװרע, נײע 
 איז ?יצאנג א םארשפרײטעז םוז ססים

 װעט צוױי אדער װאך א נאך אז םארקעט
. ״שהום זײ מיט מליסעז םעז

 םון מאסקע די און םהימם זייערע
 געװא־ אראפגעריסעז איז חברה דער אט
 דרעס און ^^אוס יעדען בײ יזעצטענם רעז

 האט װאך לעצסע מיטיננ. ױניאז מאכער
 פאר אדרעסירענדיג ^לעזיגגער, ברודער

 ײאבא עסזעחוטייי לאסאלע שײדענע
 35 ,10 ,9 ,2 לאקאל װי — םיטינגעז״

 הא־ די *זוי וױ אנגעוױזעז — ,48 און
 ניט־נעדער־ * אן םיהח^איןום םוניםטען

 םי היין װאם םקעבערײ שעגדיליכע מע
 צו נעװאגט ניט דאם װאדט סעם־באנדע

two. די אזוי וױ אגנעװיזען האם ער 
 רר אין םעםער א ארײן ׳טטעכט באנדע

m ױניאן מאכער דרעם און ?<אוש די 
 באריהםען צו חוצ»ה די נאך האבען און
םאטען. פארברעכערישע זייערע םיט זיר

 דאש טוט באנחנ ?אםוניםטי׳מע די
 װיאעז ער׳עםענס, : ippyny צװײ צואיב

 אױױ ױניאז. דער אין עמטער די זײ
 זיי אז דאס, חײםט מאםע־גיעון •ראםט

 זיי זוכעז צװײםעגם, דז׳טאבם. זוכען
 םאר־ צו ׳ציום־םאנעװרעם זייערע דורד

 קאטוניםטי׳טע םון נעץ » סורײטץן
 םארכא* *ו און ^אהאל יערען אין .<ינם״

tva זייערע אין סאבט די אםא< וױדער 
חמנט.

דא־ די םאר׳טארייטעז דעריבער אם
 אונטער׳ןוטויעד זייערע איז חברה זינע

 װי כדי, .של\ס", ווענען ה^אגנען 9*ל די
 פארבלענ־ *ו נעזאנם, אױב׳מ האבען םיר
 די םארטוםלען און פארט׳צארען *ו דען,

ארבײםער. די םון םוחות
̂ום־קאאנגען איע די .ווענען ות־ און ש

 םסעבישע סאםוניםםימע אלע די נען
 אמעםיי־ נאנצער דער ווזןנען און סע׳שים

 גע־ עלעזיננער ברודער האט <אמ נער
 איע די אויױ ערסילערוננע! היארע סאבס

סיםינגען.
 ברוחור האם — סאנומנעאז, ,די

 ארויסנעיא־ האט — נעזאנט, מלעזיננער
tpt וועיכען אין סאנימעםס, א dp ווערט 

yn' *ז נאזאנס, s םרײר אין ארנייםער 
ipp ארײנסוסעז t'«c םי־ די ױניאן. רער 
 tnw איעטען, סאר ipdw ברײם זײגנן חנז

 םיי־ ■אייםימע זייערע װאם אונםערמײד
 םאכם ױניאז די «ײן. גים tp>«t נוגנען
 נים, קאנםראקט קײן איינעם םים *כער

rs וועס ד t r t r  in n איינעם ts ,אסס 
 רער אין אריינקוםען נאר ojm ר9 אויב

ימי«.
 יונ- s איז גאאססער • 1זײ ts .אזס

1« no ,n r זײן יריומר s .מעטבעל 
D in  tie ise סאר סאן unאיז יוגיא! ־

•W• יל •t

 ױנ־ דער צו געםרײ און איבעתעבען איז
 אינ־ די וױרקיױ מײנט מען או און יאן

 האב איך ארבײטער. די םון טערעסען
 ן%ב איר אז געזאגט, אײנמאל ניט מױן

 װאלטען קאמוניסטען אםילו דאס זיכער,
 ױניאץ דער אין באאםטע זײן נעקענט

 סוסען זײ אז באװיזען, װאלטען זײ אויב
 צוברע• צו ניט און איהר דיגען צו אהין
איהר. כען

 ניט אבער מײנען קאםוניסטען
 װאס אז ׳איז םילאזאםיע זײער דאס.

 װעלען ״ ארבײטער די םארצװײםעלטעד
 טרײבען זײ דאס װעט גיכער אלץ זײן.

 דערםאר םײנען זײ רעוואיוציע. דער צו
 ױניאנס די אין מאכט די ארײגצוכאפען

 ילאנ־ אין ארבײטער די ארײנ?ןיע#עז און
 אויס־ און אױסםוט^ען און סםרײהס גע

זיי. הונגערען
צוצוהע־ לעכערליך דערםאר איז ״עס

 װאס הילאנגעז פוסטע אילע רי צו זיך רען
 מאר־ אין םא^פרײטען סאטוגיסטען די

 :סלאר איז זאן אײן לןעט.
 ניט סענען םסעבס און ״ױניאךברעכעד

ױגיאך ערלויבען ױגיאן. <ןײז םיהרען

 װניאן א אין באאמטע זײן צו ברעכער
 איבערגעכען זאל מען װי אזוי פוגסט איז

 װאס חױז, דער םון ^ליסעל דעם גנבים
 נאך חאב איך בא׳גגב׳ענען. װילען זײ

 װאס ױגיאן א פון געהרעט ניט קײגמאל
 דער־ באי!״ ״נוד : סקעב א צו זאגען זאל
 פארדיגסט דו סקעב. א איז ער װאס םאד
 באאסטער באצאחיטער א װערען צו נאך
 םאר* און סקענס !סקעבערײ דײן םאר

 םארטרי־ און םאר^פיגען װערען רעטער
 געזעמזאםט אנשטענדינער יעדער םון נעז
 נא־ קײן םאר גיט זײ מאכט םעז און

אפטע.
 צױ ניט זײן דארןי ארבײט *אונזער

 אדער קלאנגען םאל^ע צו זיך צוהערעז
 יעדער אגיטאציעס. און ססעב־וזעצעם צו

 מוזען צוזאםען איע און אונז םון איעער
 אר־ צו דרײװ דעם אין ארײנװארםען זיד

 ױך אײנצו^טעלען שעפער, די גאניזירעז
 ארבײ־ אלע אז זעהן צו אנס,6קאגדי׳ן יאן

 איז צעבען א מאבען קעגען זאלען טער
 נאר װערען געטאן טען דאס און טרײד.

 אלע־ םאר ױניאן איין ױגיאן. דער דודך
 שעהנע, די אױםלעמןן צוריש זאצ t םען

 ױג־ מאכער דרעס און חלאוס מעכטיגע
 אויס־ און באשיצט אימער האט װאס יאן,

 די םאר באדיגגונגען בעסטע די געהעםםט
ארבײטער!״

 שיועזיגגער ברודער האט רײד די אט
 מי־ לאיזאל קאםערס דעם אויף גערעדט

 זעל־ דאס אונגעםעהר און מאנטאג, טינג
 גע־ ער האט• װערטער, אנדערע איז בע,

 מיטינ״ עקזעהוטיװ צאהאל די בײ זאגט
 םענע־ די םון סיטינג דעם בײ און געז

דזשערם.
בײ האט דובינססי װײס־פרעזידעגט

 03*09( קיאר יד1* סיטינג קאטער דעם
מ די צו סטעיוגנ זײן  *לום״םיג^וד *
קאםוניטטמן. די פון רעס

 קאמוניסטיסע רי םיט טלום *חײן
 ?*״rV( ניט װעט םאררעטער און ססעבס

 tiM — געזאגם, ער חאט — װעחנן, סען
tt1) T טאחנן ארבײטער די t ^  n*D |91י

 װאס קײנגען בלאפערימע די פון טומלען
פארספרײטעןן״ קאםוגיסטען די

ד סוניי נ ע ל ײ א
רעסמראנפ ס*שעל

ױי ם. םרס. ױ אן .v םרם. און ל ס  אוי
•רא«ט.

טיס זיכער זײן װילם איחר אוינ
 פרישען און געשמאקען א

 אנגענעמע און מאלצייט
׳ געזעלשאפט

דעם באזוכען א־חר םוזט

רעספוראנט םאשעל
 םטריט טע32 װעםט 2959

עווע. רײצראוד האר.
 אלא און דינערס רעגעלע

צייט יעדע צו םערוױרט ־ארד
 נעדעריננס און נאנסעטען פארטים,

אטענדעט. •ינסטאץ־

ג נ ו נ ר א װ
ר! ע כ ^ קג או ר ק

 פארםוםלקן צו ײו8 זוכען וואם הפסר־יוננען די פון ווײכפ
!ױניע״ ״®מוניספישןו 8 םיפ מפ די

שע די םםי  האבען װעלכע הפקר-יונגען, קאםוני
אהרען צװײ פ«ר שלעפט• י  אינ־ קלאוק די ארימגע

שענעראל ־װאכיג;ץ24 א אין דוםטרי  און םטרײק דז
אינירם ענדער רו ערע און קלאוקםאכער טויז  םא־ זיי

אבען םיליען, ך ה ען װידער לעצטענם זי װיז  בא
שען ט קלאוקמאכער די צװי ײ צװעק דעם םי  ארײנ־ ז

ײעד « אין צושלע#ען בלאטע. נ
ך דרעהען זײ ט זי צ  הלאוק דעם אין ארום אי

שולדיגע םון ארױםצונארען טרײען און טארקעם  אונ
 דרײםינ־םענטיגע און דאלאר דרײ קלאוקםאבער

שע א פ«ר םטי םוני קא ע׳. ,  קע־ װאם אבער די ױני
ע די .גען עריג ע טרוי טאצי ע פון רעפו ענ  חברה י

«ז ען ם ײ ײ װ«ם דאלאר פאר די װ  צוזאטענ־ האפען ז
שנארען, ט צו ע צטי־ דעם םאכען צו אױף געהן וו  אי

םטערען גען  נאך קלאוקםאכער די פון לעבען פינ
פינםטערער.

שע די ם«ר םטי ם איז שארלאבאגעם קאםוני  ני
ענונ ײ װאם ג עבען חאבען ז ענ  דאם כאםעם די ג
שען צו רעכם שארדז םט ײטער די  » םאל *װײ ארב

ר; ח א ײ פאר י ט איז ז  בעסםע די װאם גענוג, ני
שען ץ םענ ד אונזער פ  פץ נעװארםען ווערען טריי

עדען שעפער די שץ י ײ פאר ;דעצעםבער און דז  ז
ענונ ביט איז ײ װאם ג ױםגעםריבען חאבען ז p אר e 

םאכם חאבען ארבײםער װאו שעפער, די םרײד  גע
ען אן דיג םענ ש ער אץ לעכען אנ ם פלאץ זיי ל םי  אעע

ר װאו םוועם־שעפער, כדם ײטןן םאר שקלאפען ארכ

 נע־ ניט איז זײ םאר ;װײדזשעם קלענליכםטע די
 האבען װאם קלאוקםאכער, טױזענדער װאם נוג

 קלאו־קם, בײ אפגעארבײט יאהרען בעםטע זײערע
 אנדערע אין ארבײט זוכען געחן איצט םוזען

 םיט םענשען םאר איז קלאוקם כײ װײל םרײדם,
 — באקוטען; *ו דזשאב א שװער האר גרויליכע

 די םאכען וױלען זײ גענונ. ניט זײ םאר איז דאם
טרויעריגער. נאך ערנער. נאך לאגע

 םיר דארפען קלאוקמאכער םאםען גרויםע די
 םאםען נרויםע די װײל װארנען, ניט זײ געגען

 באצװעקען הפקר־ױננען דיזע װאם גומ צו װײםען
פראפאגאנדע. םקעב זײער םים

 גע־ זײנען װארנונג םון װערטער עטליכע דיזע
 זײנען װעלכע קלאוקםאכער, װעניגע די צו ריכטעט

 אץ פארדארבענהײטען די םים באקאנט ניט נאך
̂  אץ חברה יענער פץ שארלאטאנםטװא די םיט
\ :םיר זאגען זײ

 זיך קעהרט !קלאוקמאכער בױדער
 םענט ?יץ i הפקר־ױננען די פון עקעל מיט

 טעהר נאך אײך װילען וואם חברה׳ די צו
 ש#רל#טא* די צו סענט קײן !רואינירען

 אײער אונטערצונראבען זוכעו װאס נעם,
 פון עקדסטענץ דעם און עקדםטענץ

| י !®*מיליע אײער

יונפו מום8ם ריפער אוז ורעס םסױר̂ג סלא̂ו כאארד חמוינם
װניאן.. װאירקערם נארטענט לײדים אינטערנעשאנאל
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 נאארר דזשאינם וי חאט ײאך לעצטע
 סאטפײן דױם s אנצופאננעז נאשלאסען

 ער• — יארי) נױ אין שעפער אלע אין
 די ױניאן דער סאר שאםען צו שםענם,
 ארב״סם• איחרע םאר םיטלען גויסינע

 װי ניס, יאר IPP ױניאן » װייל צוועקעז,
 ארויסשיקען קליקע, שאטוניםטישע די

 א גאםען. די איגער פושסע־הלא«ערם
 קערפעײ םאראנםװארםליכע א איז ױניאן

 אױןי אוישפיחרען יך1 םוז זי און owe׳
wtw .הכנםה איהר אוםן ooip אײן פון 

םימ־ די פון דױם םון נעםליך קװ»ל,

 וחך ממיפע ספמציעמ
 r פאר םשארםער 8 נען

 זל נעםפ לאסאל ױפער
רגײפ8 דער צו

ע פיער ענ ה ע עז ע אן א  טון םוער ױני
ם *נדערע טעד  ®#רשםע־ * און ש

װ ט. א. פון חער  דער אין jל א
טע. קאםי

 דעם אויגוסט םאנטא^ ^ומענדען דעם
 באס־ די װ*ס ה*םיטע, די וועט טען,27

 צו באשטימט ה*ט קאנװענשאן טאגער
 טשאי־ * וועגען םראגע די אונטערזוכען

 ריפעי־ םאר לאסאל באזונדער א םאר םער
 איהר אנפאגנען יארס, נױ אין םאכער

ארבײט.
 א\נ• געטי דארםעז װעט סאסיטע די

 אינדוסטריע־ *( םון םראגע די סערזוכעז
 שטאנדפונסכ *רגאניזאציאנעצעז און לעז
 אױםםאר• און אויםהערען געגוי װעט און
 װאס שטאנדפונסטען און צדדים אלע שעז

 אין םראגע דער אין פארװיסעלט זײנען
 אר־ די וואס װאכען «אר די פון םארלויף

נעמען. דארוי בײט
 ברידעד די םון באשטעםט קאםיטע די

 לואיס לואיס; סט. םמ גילבערט, א.
 םון רובין דזש. קלױולאנד; ,םון םריענד

 שיקאנא. םון נאװאס ם. איז םילאדעצםיא,
 לײבא״ אװ םעחגרײשאן אםעריחעז די

 םון םארשטעהער א צושיממן אויך וועט
 םיט צוזאםען ארבײטעז צו ױאשיננטאן

 דיזע םון נאםעז דמם קאטיטע. דעד
 אין *נאנםיחה מיר וועלקן פארשטעהער

גוםער. נע<ןסטען אונזער

 םארזאתט וחןרט דױס די דורך גליחנה
אן; דער פון זײט םינאנציעיע די  ױני

רסדי  טאג״טעד די געטאן װערט דױס דו
אן; דער םו) ארבײט רוטינע 1לי*  ױני

 געזא״ וחנרם טעססעס און דױס ח דורך
 ױניאי די וחנלמנ םיט םאנדען, מעלם

 םאג־טעגליכצ נױטיגע, איהחו אן םיחרט
 װען םאל אין אױך און קעסםע, קלײנע

 דער ם*ר קעטםע גרויס^ נויטיג זיעען עס
 דער ם*ר טרײד, םוג׳ם םארבעסערוגג
 אונזערע םון יאגע דער םון םארבעסערונג

םאםיליעס. זײערע און םיטגלידער
 ספע״ — ױניאן די צוױיטענם,-חאט

 * םון .באשלוס דעם טיט איצט, ציעל
 צד געצילט — דױס־דרײוו, ספעציע^נז

אז דער םון כח דעם מעסטען -  צו כדי ״׳י
ניםטיגע די וױרקט עס וױיט וױ זעחן

 םין און חםקר־ױנגען די םון פראפאגאגחר
 און חפקר־ביעטעי קאטוגיסטישען דעם
 אוםפארטייאישען כלומו־׳שטען דעם םון

 ארבײטער. די םון טוחות די אוױי ״טאג״
 צו באריכטעז םרײד םיט סעגעז םיר און
 *ז ״גערעכטינסײט״, דער םון יעזער די

̂ו;־ םון — טעג, «אר ערשטע די שוין  ם
 דעי־ ווען אויגוסט, טען20 דעם טאג,

 שױ« איז — אנגעהויבען, זיר האט דיײװ
 זיײ רעזולטאטען, ערפאלגרײכע זעחז צו

 םרא־ גיםטיגע די *ז כאוױיזע דא שוין נען
 די אויף ניט װירקונג קײז חאט פאגאנדא

ארבײטעה
 ד/ װאס דערםון סומען באוױיזע די

 מים אױוי נעםען שעפער די םון ארבײטער
 אלן א״דזשענטס ביזנעס די חגסיעקט

)13 ז״פ ווויןו (אלוס

פארדאםט טשערםאן־םיטינג גרױסער
/ױדע ״סקעב קאסודםטישע ד /

 נים לאננ שױן איז װאם ענםוױאזם. זעלםענעם א ארױם וױיזען םשערלײם
ם — נעווארען. נעזעחן שלעזיננער, װײם־פרעזידענט זינםאן, •חןזידענ

 םיט .אויפנענוםען נאגלער םעגעחשער אח חבמםקי ירעזידענם װײם
 קײן אונז פאר איז קאםוניםטען די פץ כאשלום .דער — אװאציעם.

 אװעק־ םענשען װאקלענדיגןו לעםאן א נענעכען ס׳חאם נאר נים, נייעם
 פרעזידענט ערקלערט האט ,“באדען געזונםען א אויף זיך צושםעלען

 װאם םקעב־כאנדע, ארנאניזירטע די כייקוםען װעלען ,םיר — זיגםאן.
 ברודער זאנט ױניאן*, די צוכרעכען וױלען אח קאםוניםסען זיך רופען

תן — שלעזיננער. ע  זײ האבען אױםגעשעפט, זיר האבען םקיםם .ייי
 און אינםערנעשאנאל די איז ױניאן אונזער ;ױניאן נײע א גענרינדעט

דובינםקי. װײם־פרעזיחןנט ערקלערם בלייכען׳*, טײער אונז וועט זי

®ארצײכניס אינהאלט
.28 גוםער ,גערעכטיגקײט״

גײעם. .2 זײט
 — *רב'י» דער בײ דחנסםאכער .8 זײט

ספיאמאז. דזש.
•אציז. jo — גײצם ל«יצר3«יי»ד זײט  *•*זיייע ביז *טאלגאסײשאן *ון .5 זײט

 קלאות״ * ווײט; א. .r — ױגיאניום
 קלאוק־ אלםער tM — קאםעדיצ ם*כער

םאכער.
עדיפןריצל^ .6 ײט1

 דער פון פואפלצסצן ױגיאן .7 ?ײט
— ppwmp •ft אויירוף in יואלי 

יענאראל צױן
*ױ ;וױאננטמלד

ײיצי יון קלאוקסאגצי קלױול^ךער 8 זײט
m ־־־־ מגייז r 
מני — י ליקיל ‘ lit & זײט א

״״״

 ברייענט אין םיסיננ םשערמאן דער
 נעװארען אפנעהאלסקן איז וואס האל,

 א*ן ־ אוינוסס, סען15 דעם םיסײאך,
 א\ים• נאר ניט זיר האס האל, נרײענט

 ער־ וואונדערבארען s םיט נעצײכפנם
 ־pprti יעדער װאם זינען דעם איז םאלנ

 אנ־ נעוועז איז האל נרויםען דעם אין לע
̂י?ם  האס נאר שאפ־סשערלייס, םוז נ«

 זעלסענעם םים אױםנעצייכענט אויך ויך
 איז װאם ענסוזיאזם, אן — ענסוזיאזם

 נעווארען נעזעחן ניט לאגג לאנ^ שױן
 ניט אױך און םיטיננען אזעלכע אויוי
סיטיננע!. נרעםערע אויןי

 jpd15 דעם םון סיסיננ סשפרסאן דער
 איז ווערז םארשריבן זיכער וועס אוינוסס

 אי״ דער םוז בלעסער חיםטארישע די
 ייאיר־ נארסענס לײדים סערנעשאגאל

 מיטינ:. אויםנאחםם ts dps ױניאן קערם
s  DPs ^םיסנלי־ די װפלכען י1אוי םיסינ 

 שטײ באנײםסערספ די תרך האמז דער
 בא־ רסרעסער8שאי־ם זייערע םח סומעז

ts ,fytnf נרינתננ דער דװך p t דפר 
p'S’tsss זיי באםרייפן םספב־יוניאן Tt

 און נידערנעשלאנענהייט זײער פון איצט
 דערסרישענדעד טיט. וױנטען םרישע אז

 אנזאנען נײע םיט װינטען סוםע!, יוםם
)18 ««« י1«ו» («לום

 ספױי־ סאום זונפענפ
 חעמדע געװינען סעדם

 שפונ־ 40 ון8 װײוזשעס
װאד רנײםם8 דינע

ײ שוין שעפער יוגיאן «לע כטעט  ב
 ניט-יוניאן גײע 12 — ארבײט. דער

 ארגאגי- — ארגאניזיר^. שעפער
 אנ״ וױיטער וועט ארכײם זאציאנס

 װײם־פרעזידענט ערקלערט געהן,
 פונ׳ם פיהרער הױפט גרינבערג,

# סטרײק.

 זײנען אויגוסט, םען7 דעם דינסטאג,
 סלײ- אינםענט און קאוטס אינםענט די

 * אין ארױסגעגאנגען ארבײטער דער
 בא״ שױן האב^ן מיר וױ — סטרײק,
 און ״גערעכטיגקײט״ דער אין ריכםעם

 מעל• צופרידענהײם מיט מיוי סענען איצט
 ױניאך םריהעריגע איע כםעט אז דען,

 4 םון אויסנאהםע דער מיט — שע«עד,
 סאנםע• * אפ נאך האיטען װאס שעפער,

 װײס• און זיגמאן ■רעזידענט םיט רענץ
 געסע• שוין האבען גרינבערג, םרעזידענט
ױניאן. דער םיט

באצעבא• די םיט סעטעצםענט דער
 צװײ״ א ן1ם באזיס דעם אויף איז טים

 2 גאראנטירט װאם *גריםענט, יאהריגען
 * און האטערס די םאר רייז א דאצאר
 ארביײ איבעריגע די םאד רײז א דאלאר

ארבײטס• שטונדיגע 42 * שא■ אין טער
 1א דאן םון און ,1929 אויגוסט ביז װאך |

 שםונ• 40 די ווערען אײנגעםיהרט וועט
ארבײטס־װאך. דיגע

 םטוײיפ פון צײט קורצער דער ״דורך
 אר־ צו םםרײס־קאםיטע דער געלונגעז איז

 שעיער. ױניאן ניט 12 נײע גאניזירען
 אײנגעםיהרט איז ער0שע נײע די אין

 און ארבײטסישטונדען זעלבע די געײארען
 ם*ר וױידזשעם די אויף רײז * דאלאר 3

נלײך. אלעמען
 דער גרינבערנ, ידענט1רע8וױיס־ װי
 ערקלערט, סטרײס, םון םיהרער הויפט

 וואם ארגאגיזאציאנם־ארבײט, די װעט
 ארױה• דעם אין אנגעהויבען זיד האט

 k םאר אנגעהן נאר סםרײק גערוםענעם
 םיל געלינגען וועט עם ביז צייט שטיס
 *םילו און ארגאניזירעז, צו שענער מעהר

 ארגאגיזאציאנס־אר• די אויך װעט ד*ן
 שטיי• נארטאלען * אויף אנגעהן בײט
גער.

 נעפױיען לפען8 םױינפ ססמנעױי מםוניסםישע
זערבםםטארד באנעהן פו דטיפנלי װניאן

ך נעםט ט קען ער װייל לעבען דאם ד עהן ני אן די װי צוז װאכט, איז ױני ש  אםנע
ם קאן און ײטען ני ױניאן״ די זאל לעבען לאננ — שאפ. אפען אן אין ארב
אה. לעצטע ױין איז או פון עולם גרױםער — צוו םען םיטגלידער ױני  קו
םפען צו שװערען און לויח זײך צו שע די כאקע םטי ם קאםוגי שי  מע

ם. עי תעתו
 ?יאוק־ דער םון היםטאריע דער אין
 נאך *ונעקוסען איצס איז ױניאן םאכער

 ײאם נעשיכטע, בלאס שטוינענדע א
 זעלבםט־ s םיט פארשריבעז זײן וועם
nsoםח ־ tPD>s ts, איבעתענענעם סריי

jtpppdot ̂ם !אזיפמערס
 פאררופען אמ דרעםמײקערם «ון מיטענ גרױסער א

 דעם אױנוסט אװענד, מיטװאך נעקםטען אןיןפ געװארען
עװענױ. טע6 און םטױט טע42 האלל, ברײענט אץ מטען,

 בײ װעלען טראנען צײט ברענענדע !צײם איז סומט
װערען ®ארהאנדעלט און אױטנענזםען נדפדנג דתעןנררםען

ן יתיאן. אונזער טון *יחרער ױ «

 לאסאל םון מעמבער * ױניאז־םיםגליד,
 *לט אומגעבראכט זיך האט װעלכער ,35
ױניאן. דער פון בויאונג דער םאר סרבן א

םארקו־ םלעמנן ®אסירונגען *זעלכע
 אין צײט רעװאלוציאנערער דער אין מעז

 רעװאלוציא־ ארעםטירטע װאו רוסלאנד,
 דאפ צוזעהן סענען ניט פלעגען נעחןן

 *נדעי־ *ן אויוי *ײניגען אדער שםײםען
 איז םיטקעםםער זײנע אוםז ברוטאלען

 אזעל־ באורעגונג. רעװאלוציאנערער דער
 דעם םון םעהרםטענס ױינען מענשען כע

 ברױ װעמען אויף םענשען, טי« אײדעלעז
 שלעכט זעהר װירקט רשעות און טאליטעט

 דאם ויר נעםעז און נערוחןן, די אויף
 דאזינע די בעען •ראטעסם *לם לעבען

האנדלונגען. בעסטיאלישע
 זײן טים האט ראלגיק סעםױעל

 וײן צו ארויסגעוױזען זיך זעלבססםארד
 סקע־■ די און םענשעז, 1טי דעם אט םון

 קאיי n מין ארבײם ברעכערישע בישע,
 גאװיףקם שםארא זעתר חאבען םוניםמעז

׳ CI ?ײ• אויוי (אלוס

\
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w ממםנערס ptpdps אלע װפפ  ms
אכענםעו םקעכ ױ נענעו

װע םי םגלידער *ק טיגג » אױף ענטפערען םי ם םי ם םי אז ד טו  דעס *ױןז ענ
אנדע — רוף. ײט •רא#אג ש§רײם װעט ארכ  איבעראל װערען אױסגע

ען מ װי n גרױסע — דרעסםאכער. און קלאוק צ w טינגען ®ארום  םי
ען ױנגעז חפקד — בראנזוױל. און כראגקס די פ#ר גע«ל«גמ  װעי

ױ גאםען די םון ווערען םריבען ײגען כרעכער ייוניאן »לע ו  פארםריבען ז
געווארען•

ה$־ כמןחיתים ?#מוגיסםײעע די זינט
 אפ*־ la פאר ערקלערם זיך אםיציעל בען

 צו זײ פרונירען סקעב״ױני*ז, זיציאנס
 טע־ זײנען זײ אז אד&םעל, דעם מזוכען

 זײגען זיי ia םײנעך ואל מען כדי סיג,
 טע־ זײער טרײד. דעם אין םאכם a נאר

 אר־ ארױס?ויקען אין בא^טעהט מיגקיים
 אונםאראכט־ אח כאגדעס נאניזירםע
c האבעז װעימג נפ׳ןוות, װארםייכע r 
 םיט ?וםריצען צו םא<אנט סרדעריגען

 פאר־ צו צוועק םים׳ן מיילאר די פון גיפם
קלאוקטאכער. די ניםטמן

 האט סאטיװעז, סטראםעגי^[ צוליב
 a נעילאזם בתאים דאזיגע די ױניאן די

 װעלען איצט אבער טאן, תוילייע a ביסעל
 װעט איצם הענט. די איבער סרממז זײ
 אפ־ מעמבערס אקטיװע פון ארםעע *ן

 גרואים די און בו״&מײעז, זיי*ר *טעלאן
 אין םייז וױ צויױפעז מוזעז זיך װעלע?

 װאו געהן םחען װעיען און לעכער די
 בא- ױניאז״יײט ווען געהען סקעכס איע

עז מג זיי. מ
 םון ט^ערסאן דער <ױױי, ל. ברוחור

 ביױ םראפאגאגדא באארד דזמאינט דער
 רוף ספעציעלעז א ארויסגע^יקט האט רא,
 סיטגלידער. אקטיװע לאתאלע y>a צו

 און זעילבסט זיך םאר רעדם רוןי דאר
:םאמט װי זיך ליתגט

 אלע צו םאב״ױזטציע טאר תןמ א
 יילדאן. דער ®וץ םעמבערס אקםיורע

:מװעסטער און ברידער
 םון מונאים די נעגצן קאמ• אינ׳ם

 נאכאסאל אױס אתז קוםמ ױניאן אונזער
 מעמבערס אקטױת M םאבילי?יחנז׳«ו

ר און ׳אטערער די נעמן ע ^  אונ־ םח ב
ױגיאן. וער

 םאםענט עתסכמן יעצטיגען דעם אין
 װען ױגיאז, אונזער פון לעבען דאם איז
 וױל ^יאנג קאםוגיסםישע גיםטמע די

 *ארגיטםען צו סא« איחר אוימחױבצז
 םאמנן טױט א\ן םאמבעחצי• אוגזער
ה צי מיר זאגעז אתאמזאציע, אונזאר  איי

 בא• ניט עםעהם װײטעז, ®ח ניט מםעזזמ
!זוגדער

 בא־ נאכאמאל צוזאמעז אלצ לאמיר
 ױניאן״ אונזער ױניאךכח, אונזער וױיזען
 <אםיר*^לי- יװיאז אונזער ארום גײסט.

 מטאמןע אײז מאכעז און הצנם די םעז
 סענען ניט איחר זא< ^ינא אז טײט

jro^nw.| איהר אז זיכער, זײנען סיר 
 #איחד אז וױיסעז םיר וױיל ׳טאז צס וועס
 ױניאן, דער םון םיטגלידער אמםױוע אלם

 ערנסטקײט און װיכטיגקײמ די באגרײפט
סיטואציע. יעצטיגער דער םון

 ארונטערגע״ חאבעז קאםוניסטען די
 באוױזען האבען און מאסקצ דיער דיסען
 אײנע־• יעדער •רצוןי. אסת׳ען זײער

 םאר״ די — צ^י ?ײער תהן איצם קעז
ױגיאז. אונזער פון ניכטונג
אוים־ הייליגע אונזצר דארום איז עם

 שאנד־קיאץ צום צוצונאגיעז זײ נאמג
 ױניא■ אלע װאו אחיז ?%י פארםדײמנז *ח

געװאחןן. םארטריבעז זײנען כחנכער
ם זאל ארב^ס אונזער אום  מקתינ

 דאס םיר סוזעז ערםאיג, םים ותרען
 נימ אוז אופן ארגאניזירסען ns אױןי סאן

 דארום חאמן סיר באזוגדער. יעדערער
 םיז טיסעג אלגעםײנאם ns אראנדפירט

 לאקאלם אלע פון כמנםמרס אטנדוחנ אלע
 דעם אוינוםם אװענם, סימװאך דעם פאר

6 \,jm22 אוײ דעם אין מארא, אזימער 
 3 אינטמרנעשאנאל, דער פון דיסאריום

תסט . • םם. 9ס16 ו
ע דמעז בײ סי  באמטיכד א ווצם סי

ם םיז ■<אן םאר  פאר״ ths פאר םמויג^י
 װאס קאל ראל דער וחגחוז. נעלענט

תט  צו באזױיזעז וועט װערען גמסאכם ו
 רוו• דעם אױ^ אפנקתמן זיד תאם איחר

*\ דער *ון  אײנער זייט איחר צו אח יתי
מן וואס רי סח  אױם• צורית חעיפעז ווי

nynui om i ^אתאגיזאצי
ע דיוען מי  pn אויר מעלען סי

 pat (אנאל9אינמעתע *ן
נאארד.

ס אין קיסס  אײער טוװייזט און *י
ײט  פון מניאן די םמויצען « נדײטי

M אותחנ snr•
מן  רוט^ג סיםכרידעדרי

מ נ מוי מ ד ו ר א סקױרם, מ
o jm ^ מ ר ^ ן י או מ י *ן, מ װד

a^< ליױױי, י. . iu ia r i» 't« n m
JUDKf

 *«־ װאריס זיר yn«n םיםגייחנר די
nwrua לױיײים נרוח»ר ווױזי jnn סיגד

m  oinrn װיי״ײיך *ye •  nm n
*Wl P M P  W7m | »  B 

מ ת סי מ י מ מי ^ניו ס m ז

 סרא־ טאן צו אנצוהויבען געװארען פאסט
 ברײטעז זעחר א אויוי !אנאגזיא־ארבייט

טאס^טאב.
 וחנלען /גרקלערט, לױױי ברודער װי
 גערוםען םיטינגען פארום ען8א גרויסע
 בראנזוױל אי־ן אוז כראגקס די אין ווערען

 װעיעז קאםיטעס נרויסע איבעראל. און
 פארשפרײ״ אח מארקמט איז איצט סוםצן

 װעט לאגע די וומלמג אין ליפיעטם, םעז
 םיטגלידער. די צו װערען ערק^ערם תלאר

 סגןעבס חברה די װעלען א<געמײן אין און
 מעחר זיך האבען זײ אז דערםיהלען, באלד

 אנ־ וואו דארטזןן שסופעז צו װאס ניט
 ױניאדלײס םון געזעל׳עאפט מםעגדינע

צוזאכמן. זיך תומעז

לא־ דער איז צײם לעצסער דעד םאר
 גיײעז מניא^ עמבראידערערס 66 תאל

d w נא צוױי ^טילשטאגד. א אין וױ‘ 
 דעײ געװען זײנען אורזאכען טירליכע

 ^טייל־ גרויסער דער ערשטענס, םאד:
 םען װאס דעם צוליב טרײד, אין ׳שטאגד

 עם־ םי< קײז געסאכט ניט למצטענס האט
 װי תיײדצר, אויןי םריםינגס בראידערי

 'לי וואס דעם צוליג צװײטענס, ;אמאל
 עטיקעל % זײענדינ חאבעז, קאםוניסטעז

 א חאבען יתיאן, דער םון אםט אין צײט
 וױ •ונתט #ױניאן דעד םון געמאכט תל
 ױג־ אגדערע םים געטאן עס האבען זײ

יאנס״
 בײדע דורד.די האבעז ארבייטער די

 ליײ די געליטען. םיל זעחר אורזאכעז
 אחיסגעגאכגען זײנען באלעבאטים טייטע

 די געבליבען זײנעז עס און #םרײד םח
באיעבא• <*<ײנע ׳נייע אױםגעלומענע,

י ממוניספישע ״ ו ע כ ע ק  נעסױיען אלטען טױינפ ס
. זעלנסםטןרו נאגעהן צו םיפנליד יוניאן . י

. )1 ויי■ •ון <*לוס
 בא־ האט ער און נערװעז, זײנע אןי^

 אלס ?מלבסם־םארד באנעחן צו עלאסעז
 א אלס און ברעכערס די צו װארנתג א

 דער םאר אפםערוױליגקײט פון מוסטער
 נא״ םיר באדותרען טאט זײן ױניאן.
 איז זאך די אמגר ׳פטארק, זעחר םירליך

 דאס ivp מען און געװארעז אפגעטאן
 םעםיועל ברודער צוריק. כאפען נ^ם ׳פוין

 אי? און ניםם אימגענוםעז חאט ראמײן
 דעם אין םארטאג סאנםאג נעעטארמנן

האספיטאל. אײלאנד קוגי
 — ױפיאן דער םיז קרבז א ביז איך״
אזי״ די זאל יעבען לאנג  דאס — ױני

 און װערטער, לעצטע זײנע געװעך זײנעז
 ארויס ערײט ווערםער דאזיגע די םח

 װאס געפיחל רחגחטאג^גער גאנצער רזר
 בא־ צל ראלגיק ברודער געטריבען האט
 ווער״ דאדגע די םון ;זעלבסטמארד נעהן
 נע־ אנקלאנא די נענוג ארויס שרײט טער
 זײן אין שולדיג זײנען װעלכע די, גען

 דער אתיס *רײט װמרטער די םון ;טויט
 דער פון פארברעכעז אומםאוצײהליכער

 סרײבט װאם באנדע, קאםוגיסטישער
 זעלבסט־ צו פארצװײפלונג, צו מענ^ען
מארד.

ער וואס צװאה, ראלגיק׳ס נדודער
 אן צוגעגרייט האט ססעןי מאטישער J ״איי ארבײטעי די צו איבערגעלאזען האט
דעם םאר פראבראם אױסערנעװעהנליר » •או זעלבסטמארד׳ באגאנגען איז ער דער

ירכײפ *ונאניחדןנס לענחאפםע 8
טינג ט םקול רענד אין םי א ט ה ײנ ס געצ עז אוי»לעכוגג גרוי מי׳י םיגד די *

8־"־•“ ״ ..................
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ען גרויסע לײגען י ןוײט. בעסערער א טאר האפענונג

 ««יפ- V*< זוי חאג׳ןן, ומלכע ״םיטיאך,
)»pnro• »י| ^ירײטניהעם נעקונמנע

מז און ז׳שערנע מהאנחןיט  יורך חן
ײריז נעמטכם דעם ײממוזויע־ »ז אייי י
טרייד. פון נעדםיואבות די אופן רען

 קייינע די *ט נ«וך ח«ובען דעם צו
 גענומען נא<«נ»םימ<אך אויטנעקומענן
 צ״ט מיענטער דער «ח אדוחמטײדז׳*

 ארנײטעי ד• געסטכט •׳»וט חאבצן און
 נים יייז or אז ליידען, צו שרעק<יף אזוי

»ױס*זחא<ם«ז. מעהר נעװען
 אויח געװארם נעחלדיג האט יוני^ן די

 עס ײ׳ח איצס> איז ^ײס■ בןסערער א
 נמחר בים«י » נטװיזען נאר זיך האט

יא־ דער ייף האם ארב״ט, עםבראיחורי
*רגא־ «ו געט*ן װ^רױ « נ?ײך 66 תא<

רי• נרזימד וױ איז ניזאציאנם־ארבייט.
*ר־ חןר םון טרעזשורער מםרעטער יעמ

סע• דער חטטםאב, בר. און גאניזאציע,
ארנא־ די אז םיהרעז װעיוכע נעחשער,

 די װעט עחןיוערען, ניזאציאנס־ארנײנ^
 דער י׳ובאן. צום קוםאן איצט ױניאן
 רי שוין ת*ט שעיער 8 *ז איז, פאסט
 זײ םיז 3 און ארונטערנענומעז ױניאז
 װײטערער און נעסעכמים, גלײך האבען

געסאכט. ווערם םארטמריט
ר חאס אװענם דאנמר׳מטאג דעם  ת

̂אתאל םמסגע^םי• גרױסמן א געהאט י
 איז םיםימ דעד סיןוחל״ חגנד איז טיגג

ױ:• יחגזידצנם םוז נעװארעז אדחגסירט
 לאקאל האכםאז, •רעזידמנט וױים מאז,

 סאקרעםאד און חאםטאב כיענעדז׳פער
ריזעל.

לאב• ?אוזד געװען איז סיםינג דער
ארױס־ ירסים אלע איז חאס איז ה*פס

%ד צוױממן אויםיעבוגג נרױם געצייגט
 זאחר ?ײנען חודנער די מיטגלידער.

 לױט און ,1 געװארע אויםגענומען װארים
 חגתער די פון נעמען אנגעגעבעגע די

 יזוזצר דאר ש(י\ פארמםעהט צײנען^
אינ• געװעז זײגצן רעדעס די אז בםילא

טערעסאנטע.
 באםערקונג אינטעחנסאנםע זעלור »
 ®ון םזנמ־אסאר דעד ארויסגאבראכט חאט

 pn איז לאגע די מילותרצנדיג יאתאל
־P9D די איבמרגאגעבאן תאט מר רעדע.

 האט ער װאס סרעזמורי, די אזױ װי טען,
 ער וחנן ױניאן דער אח איבעתעלאזען

די און סאקרעטאר אויס גצװארעז איז

 ראלני?׳ן ברודער זאלעןאפגעבען זײ דער
 יאנגײעהריגער זײן םאר עהרע לעצטע די
Dעמיגpוועלכער פאר ױניאן, דער איז ײט 

 גע־ ניט באלױנונג קײן קיינמאל האט יער
 זיך וזאט םריה דער אין םימװאך זוכם.
 קלאוק־ עולם גרויסער א געפונען מוין

 םאר־ רעם םין םרײגד אזוי און יםאכער
 םאדמטארבענעם׳ס בײם שטארבענעם

 סםריט, טע72 1960 װאוינונג, מצטעז
ברױןלין.
 תאט טרויער־^טיםונג חײליגער א סיט

 *5ראי בחחןר באגלײם עולם גחיסער דער
 גע- חאבען און באערדיגוגג זיין צו ניס

 צו קבר ראמיס׳ס בחדער בײ ^װאױרעז
 די בויען זזעלפען און צװאה זײן םאלגעז

 די םארניכטעז און ױניאן ?לאוסםאכער
 ראל־ ברודער חאט װאס באגדע סתעבי^וע

זעלבסטמארד. צו נעטריכען גיקץ

 דנ»ר פוכ װס םענ 4
איױוניפי'זזױז דעי

 דער פילען עמעץ זיך וועט עס אויב
 יתיט• אח pn עס װעט דעי״ לײבאר״

דרא״ אוז אונטערהאלםער אוגזער הויז.

 םא.׳ זאל מען געבעטען האס ער װעלכע
 די כדי *םארווערםס״ אין זגםענטליכען

 דעפ זאלצז סלאוקמאמר־סאסצן ברייטע
 וײן םון דעתויסען זיד און לעזעז בריוי

 לעזט ױגיאן, דער צו איבעמעבעגקײט
:םאלגט װי זיך

 ארנייטמר־באוחד גאנצע בא/ ״גוד
!גונג

 א אהז לעבעז ניט םעהר קען .איר
 איז ױגיאז קיאוקםאכער אונזער ױניאן.

 געפינימט. איז מבעז טיק און צוכראכעז
 עס םעהר. זײן ניט שקלאוי ?ײז typ איד
 ^אםען אײדער םױם דער ליבמר םיר איז

שאפ״•
 נריוי םייו זאיל םעז או בעם ,איר

 נמנשען אוז .םארוחןרםס״ איז יײשעז
מז זאיעז מינ ימיאן. די בױעז ו

 ״;p םעהר חאב איף ,תלןיוקמאמר,
 •לאנען נמנשען וױ זעזוז «ו ניט נעדולד

נויט. איז חוננער פון זיר
ײ אינטערנעשאנאל. נא«מ געזוגט, .ז

ראדניק, סעם
שער ,36 <. םעםב׳נר .260 עט. יןח

 קילאוק■ חנר פון סרבז » ניז .א*ו
אן׳ מאמגר ױני
 זעלבםםמארד דעם ווענען נייעס די

 םאר־ נלײד׳פנןל איז ראלגיי) נתדער םון
 און װניאן, דןר איז נקװארען שפרײם

 נאנלער םענמדזאמר וינמא(, «רעזיד׳»ם
 תאנעז נרעםלאיו מ׳מעדישער <אסאי איז

םיםנלי־ די «ו אויפתא 1א ארויםגמלאןם

 פײערונג םאנינער 4 »זײן ײעם עם םאג.
םאנםאנ. און זונטאנ שבת, םרײטאנ,

 *נטיילנעסען וועלען םאלאנטען םך א
 צװי־ פראנראם. םוזיקאלישען חנם איז
 באס• דער םיליפם, דז׳שייםס םר. זײ ׳פעז

 קא־ די טילער, פאוטער ר״ סים םענאי,
 דער בוירנ, אייב םר. לאראטור־סאפראנא,

שפילער. פידעיו
 דראםאטישע א זיין אויך װעם עם

 פיהתרשאפט דער אונטער ם^רשטעלונג
 או־ר װעם עס םיליפס, דזשײסם םון

 פאראי קיגחנר * ײערעז רורכגעפיתרם
 פערםאן. םאסם םר, פוז כײםוננ די אונטער

 אםוזי־ םארשידענע דארם זײן וועלען עם
 םון טענץ, פארשידענע או; נײםם רענדע
 תנאח גרוין זיבער וועם עולם דער וועלכע
האבען.
 טעכ פיר זיין וועט עם יןוחמז, אין

 בא־ שוין זיך האנען פילע םארנעכינעז,
 עס און ייעזער םיט פאחארנם *ײטענס

 איז אײנצינער יעדער »ז אוים זעהם
 און םײערוננ דער אויוי קוכמן צו גײגעריג

 אופן נרױסארםינ׳מ א אויזי םארברײננע;
 אמת׳ען אן ne םארגענינען האבען און

לייבאר־דעי.
v םיר *יים, נאך האט איחר w\ נאך 

 דעט א< ריפט .rg«< אײר פאר לאזען
 וועםם 3 חנפארטםענם, עויוה״שאנאל
םםריגס

 נתלעפאנירט אינפארםאציע פאר
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 אנגעומיבען דארס האבען קאםוניסטעז
 Tim שטייגער, זײער אויןי געוועיטיגעז צו

 םיםנלידערמאםמ די איבערצימט האט
 באיאבאנ^םלאך קלײנע די אט ווען דאם

 דעם פון געװאוסט ניט װאלטען
 װאל• ארים, אזױ איז ײניאז די אז פאקם

 צו ײד אזיי געוואגט געװעז נים זײ טען
 אין ארבײטמד די אעער איזדיעחעוחנז

 ױניאן די װאיט דעם חוץ מעפער. די
 סך א חעלפען צו מענליכ?ײט א געהאם

 ײאלט עס און םינאנציעל מלאכות בעל
 דודכצי־ זײ םאר ^װער אזוי געוועז גיט

צייט. די לייחנז
ט ס׳ד״אט אבער#  ו^י- צו ?ינען שײן ד

ר נעז מ  װי מילך״ אױסמןנאסמנע• די אי
 װײטלד דזאס — זאגם# אםערײןאנער דמר

 צו אפעלירם חאם און ערשלמרט, ריזעל
 חני pa טעםיג וחוחוז צו פױטנלידער די

 יױ אויסנעדרי?ט האם ער און ױניאז#
 װידצר אאוט וחוט ױניאן די אז האפנונג

 די בודטיצען װידמר װעט איז אויטלעבעז
 אםאל# וױ אזױ טרייד/ םח םיאכות בעי

מן קאםוניסטען די אײדער א  די מורם ה
באקומעז. מםשןזז

ם ע ל ר א ? ד נ א װ ב ס| א ר ע מ א ת
קומער * סי« זיר תאם וואם
p» *ײ« n אראײניגםםיפדןר••

ק י ט נ א ל ט ט א ײ ט ק ם נ א ב
 ®דאסם » גונײארען »י«ם »יז

נאסען דעם אונסער

י ם י W® ס B O S T  B B T

*װניויןחן
 »ײ*אי| באנק באזונחנחנ 6 פארםאגפ און
גיפ| זייוען װאס •אר* גיי גרײסןר אין

ד בינקעז בלויז י י י י י *דא» יןגאלא נ
SNttfP

:אפיס הויפם
pit< v סעקאני 8118 i  ,vipnv.

« j ברענםש חילל םאררעי
װעניי, «ג8 — 481 ^ גױ ן אי י

p איייגיי אסלאנסיפ m :אם<ס
8M ניזקלין, #ימניו, •יייצ״יק j .<

מ םאוקצט חארלעם מג ח :ב
siob ,ניז צײצייי m i 
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 ױניאן דרעסמאכער
ײ ארבײט דער ג

 ס«ילס«ן״ דד*. םון
םצתרצםאר־סענעדזשער.

טע םאנ רע טע ש^ן אינ ען, סעק טיגנ םי
 װעלכע םיםימען, סץקש^ן אונזערן

 טע;9 דעם מװארען |vo?aruua* דיגען
 גיכ נאוונט. גוט נאנץ נעווען זיינען jb ד.

ר י1אוי ?וקעגדיג  t*M חיז שתמלינער מ
 צו גמקוגמן םעטגערם רי זײנען אװעט־,

m און םיטגנען וי an אין ש«עט ביז 
 וועלנע ריכטען8נ די דיםהוםירס אווענד,

 םינד• די און jngww פארנעיעזע! זײנען
װעלכצ soousiדי םון רעפארטס ציכע

 <«a י1אוי פארטראגמז בעווען זײנען
םיטיננען.

ו האט מוועחגייר״ וױ י עי ז  ד
 םים אויסנעציינענט larpvo בראנקםער

ou a באנייסטער־ חענסם און נאזוכםען 
u חנר םיטיננ. טען n ro ra* טון עלעםענט 

ר די איו מאוינט <apa< אונזןר  cpנaנ
 דערצו טיםיננ. a זעלטען פארםעיוט און

 ריידען. צו וואט װ««ן איצט an איז נ»ר
 I"P און םייע an 1זיינ« •ראבלעסען

 *םיציעלע• רער 4כי« אויך םעיט *רות
 ריבטינעי דער איז ױניאן רער פון םיםיכנ

ױס־ ויר [V3VPםעםבערם רי װאו §<»ץ י
n ראט דערען a n. ד נאר ניט אוזa.די ס 

larpvo װערען און רארםען מיטיננען 
 פיאטפארטע םרײער a nac אױסנעניצם

 רער אי( םאר doip dוואס op?a װענען
m טאםער און את»:יז*צי« an דעפ םען 

ײנען בעאמטען יענעם ארער אנר . a 
ײ <?אצ רער אויך אי,ז מארדע״  רי נ
 דיםיץםיעט די זסן כ< םיטימעז. סעהשאן

 פערזענ־ קיין ניט םראנען אנםראנעס און
 טובח די iPPyiutaB און בארא?סער <ימן

 םאל קײן dv |yp ארנאניוטציע, ךער פון
 ייינען עם אויכ רט,1םאר?י שאחנן. ניס
תגןן םען רארוי איכרען, דא  רערען וײ ו
«יי דערצו פיחרצז װעט דאס און  וומלען אז

ײערען. אױסנעכעםמרס צייט דער םיט
שענעראל «ום קוםם  םעםכער דז

ע םי אך. — םי םוו סי
 tie אױםםערסזטם?ײם די ציהעז םיר
o צו םעמכערס אומערע n דזשענערטל 
n טזן םיםיננ, טעםבער a ארבײנתד 

 דחנם אין באשץפטינט זײנען וועיכע
מז ווערט װעיכער טי־ײד, ײ ע  רעם ®ח נ

 אוועגד, מיטװאר ר8ט באאדד דזשאינט
29 o nײטל, ברימנם איז אױכוםם ג»ז 

עזתגױ. טע6 723
 גײען ארום םאנטםען פאר א איז נאך

 דרעס רי םיט tropanoiap אונזערע אויס
 רארםען בטלד ותלעז מיר ה^תים. נעלי

 נאכייאמנ די װענען רעדען צו אנםאנגען
 איז עס ומהחמד און אגריםעכםס די פח
 אױס• די װאם •ראפעציװזען צו פריה צו

 p״nbb נענערטל a שײנם. זײנעז, זיכטען
 אונפאר־ זיין «ו טרײד דרעס דעם אין

 םיד אז דעריבער נױםינ איז עם כיידליך.
 וו«נען חרכרעחח באצײסענם זיך זאיען

 םאר פיענער לײנען צו אנפאננען אןן דעם
 םיטיננ דער9פוםע דער צופונפט. דער

 חרכצו־ צװע? דעם םאר נעחםען ווערט
 ווענען דדצסםאכער די םיט זיך ריידעז

p̂וt םילע די ווע?ען איז 1«י דעם wרp 
 חאט ציע8דנאניז8 די וועיכע פראכלעםען

לעזען. «ו
 Papa £2? םיז םעםבערס די םאר

 נרעםטען dpi צוזיםען ׳פטעלען וועלמ
י םיז טייל W י Ti’jama ,דרעםםאכער 
מ דיזער איי טי  אויםערנעװיינלי־ טון םי
 ומלען און סוזען «ײ װיכםינפיים. כער
 אנטײי אקטיומן אן tnavi אן איצם פון
 רבייט8 פארכרייטוננם נרויםער רער אין

 ױניאז. איגמר פאו שםצחט dv ומלכע
 פון םילע זאהז «ו דארום ערײארםעז מיר

 מםעגחנן דעם אױןו מעםכערס אונזערע
ו די סיטימ. ח י י  ׳ולעזימער, |,8זיגס נ

 םיםיגנ דעם וועלזנן אנדערע »ון רייזבערג
אדרעםירעז.

ף אונזער מ ע  ער װאם — ט$גד ר
ם חו JPM ט

 אונוער אין ע?זיםםירם 1924 ז״ם
 נונםטען צוס םאנד״ ,רעלימוי a יאלאל

טנ און קראגלע ,אונזערע  רןרםםינע8טי
 זײנען וועלבע אורזאכץן פאר מעםבערם.

 פאבסםיטואא; די אח אוטכאסאגט, אונז
 eprronaa נים טאל קיין פאגו דעס םיז

 י8 דמרצו נעםיחרט האט ראם נעײארען.
c פלייגער a נלויז m a n a אמיערע פיז 

 יײ־ op וואט נצמאוסם האבצן מעםבערם
חס די נען  איו ווקר »ון טאנו פח מנעפי

o כארעכםינם n טיגג ע י מנ  םאלנענדע ו
ע tun צו. פארחא־ע ל מ  אי« ותלכעד גי

« ײאם נאר *in a n n  o m w ־ ותט» 
ם: nauiM איגנמרצסירען װים ר מ ט  סנ

ר די צו ע ד ^ ם ד ע ב ם ע I םאכער דדעם ם

— ט־יחװ■:י און אװעסגמר
נ איז נ סי ײג  ns גט#$וט .סיט׳ן א

p יינמיריילל*• tr m ן ד ס u מ w w 
®ז7

 8 י8« מדמפט נינעלע ריזער װערט
 יוגמרצ צװישצן רטײלונג8פ פרייןר

 *3*13823 טיטע8ק חנליוי יי סעמנערס.
ט טעט םי  פןםבערם די iviypas צו ^־
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180 »8« 18*012188218 1* 12D812) n
י ם״י אובייט זייפר פארטצווקצען י י

ײייו• י י v״ ״ ז גאדאנס דעם אויםגעדריהם האס אח  י
 םאראיבזר איז צײם עווערסםע אונזער

״ 1ב״8ה םיר איז י » ״ ״ י ײ ״ ״ ״
1201811 12*12• a י ״יו ״ ײ ח ם י

mvepnoDW ארב״ס pa אד חןר

קאסזױסטישע ױ געכעז קאסףי צום
ן כרעכער ױניאן . .

טע ט סון קאטי ה דדטאינ ר א א ב  K iiaiH oaio 4 ....דער *ון אויסרוף אן
קלאו?םאכע• ?וװעסטער און נרידער

na דדמססאשר!
 נאכדעם צורי^ יאחר 2 ק»דמ סימ

 םיט האט םעסנעחטיפ נדױסע די וױ
Dan פין אפגעקערט זין־ ^•ראכטוננ און 

 זיך pa םאררעטער ^אטזניסטמוע די
 סיר וזאכען ױגיאן, חנר צו או«גאמערט

*opsjnp, פאיליטײ קאסוגיטטײשע די אז 
 זיינען זיי ׳אז איעזעהען, <וע?ען ׳פענס

 דיער אויפכעבען םאלגייך pa פארלאחנן
 pa ארײג?וסען ווועלען jia בחנסגריי,

an• .ױגיאן v o אנ־ #דארום דואכען 
rא<ןטי<וען אן אנצופחחרען טאט ^cap 

v m\ סארװענ• בעסער ^אפוניםטען, די 
 ארגאגי• צו כחרת pa צייט פפיגזער חנט

תן  םאכעז ׳טטארקער און אויטבותן #וי
 אבער, צייט דער pa יזניאן. אוממד

 םיט פארגומען געווען דעען סיר וחנן
 P& גויטען און פראגען םאנ״טמגלײמנ די

 אויןי געבען אכטוגנ פעטבערס, אינזערע
a ת9זיי r• ,ריס״ ׳סטרײ?ס ^אסילײגטס 

o y e m a w, ךעאינסטײטמענטם ta .a. 
 גמנרײט זיך האםוניסטען די מאגען וו^

a  nao נאכ• װען מאםעגט״ ״*ינלטיגען 
 ױניאז אונזער אייןי ארויםצופאלען אמאל

םארניכטען. נענצ^יך ױ אום
 האט ױניאן די <וען סעזאן, נזײגטיטנן

 ארגאניזאציאנט^ײזו אן אנגעםאננען
 אפצױ אויך צוי ״סוועט^»ע«ער n געמו

n  ynyor רבײס*&  שבת דעם pa שס
 בודטלאםען חכרים די חאמנז #בערײ9םק
va דaװײל דערלאזען• ניט סען םאר ס 

 א איז ױניאן די us ב^ױיזען, \חנט דאס
j)9ao מען ותלכער סיט y> &pn םוזען 

 חא־ םיר ?a*t''a זמוזען מיר חומנגען.
 םיר חמבין. pa גמנארט גיט זיד |9כ

 טיר עלעסענט. דיזן קענען חאכךגמדארטט
 ױי דאט םארגעסען געסארט גים חאבען
 םען pm מלאנג, דאר וױ טונקט זיעען

 <ואדםם שטיקמר, אויןי orr»a צחפניידט
y *ר i צר און נאך a^ אלץ גאר 

גיםטיג.
 מא״ pm סײן םאר אפילו מ*בען סיר

 אוגמוטענ־ מווערטטע די אונםקר סענם,
 •f>a אונזער אױפגפבען מטארם כיט רען,

 זײ• סיר *ועלםנן %ײ געמנן noaD םייתז
w אמעז ממג  יאהר ynap 2 די pa דו

׳ צייט•
 אינ־ דער םון סאטוענ^ואן למטע די

 ***האלטען איז ןןאס טעתזףיאנעל,
 טא־ a דורך ד,אט באםטאן, אפין נמוואחגן
 יעדע? סאר םירען די נעעםזננם ניטעסט
T זיך מםינט Dan איעעם n »  pa. דמר 
 פלע ארײנצונעטען געײעז איז טבזיכם

 יר די Dm ױניאן דער pa *למכמנסען
pnaor pa n װזנחח זאל גיאן a i.

 געםײנט קאםוגיסטעז n ײ¥למעז
 װײ זײ אז רײדען״ זײ וװאס דאס ערנסט

 ארבײטער די םאד ױניאן a בויען צען
 פאר מלײזעל a גיט און אינטעדעםעז

 נעװען זײ װאלטען דאן •ארםײ, ר9וײ
 קאג־ דער םון באמולום דעם אגגענזכמן

יױ דער pa ארײנגעקוםען און װעמואן
׳ !  אױןי האבען ענםםער אן םאר װאס

 #,רעװאלוציאנערעך, די געגעבעז דעם
נאנצע אײן וױלען זײ אז 1שרײ* װאס

• ? ױני¥ז
 אדגאניזײ צו ^שלאסעז tyaan זײ

 אפאזיציע, םלןעב פאסוניסטימע a רען
םאססע רי אוספארשעסט *(\ אפען

 װיײ אויוי האנען זײ ארונטערגעריסען.
 מאסהירען. ג^יוענט גיט םעהר זיך טער
 אײנס אויסקלײגען געדא,מום האבען ױי
pd אין ארײגתזםען אדער בײדען די 

 זײנען dp טירען זועמעס ױגיאז, דער
 טאן אדער געװארען געעפענט זײ פאר
 האבעז זײ געטאז. האבען זײ זואס דאס

 סקעבע־ אפענע די אויסגעקליכען בעסער
״רעװאלוציע״. pd נאמעז איז רײ

 גאנצער דער פאר זײ ^טעהעז יעצט
 העסלינער זייער אין װעלם ארגײטער

 ניט םעהר ױי \vp ?ײנער נ^עטקײט.
 אמא״ די ־םין טײל א אלס כאטראכמען

 האבזנן זײ ױניאנס. ארבײםעד ניזירטע
לטחניח. לחוץ o^yDWpyna p^a זיר

 איישגאנ^ אונזער יעצט איז װאט
pa טהאן? איצט םיר דארםען װאס

 צוזא־ אסאי ױיחגר אוז אםאל נאך
 pa כחות טרייר־ױניאן אלמ מענגעםען

 ױאס <ואנם ^טאלענע a בילרען נאר ניט
 T? נאר צוביעכען, <ןע:ען גיט זאיעז זײ

 אר^ײטער <ועסםענדע a אין ארגאגיזיחנן
 און פאדטדײבען ציפטעיען, צו ארםײ

 ytP-iypD און לוספעע דיזע םארגיכטעז
 און רענירע/ צו זוכט וװעלכע באנדע,

 ראס אלץ פארניבטען דעגיחגן, כיט א<יב
 אר־ סיט געװארען אויפגעבויט איז װאם

יאוזר. 26 לעצטע די םאר בלוט בײםער
!^זװעסטער און כרידער

 יױ a געהאם האט יחןלכע איהר#
 שע• די אין םאדטײדיגען צז אײר ניאז
ם די געגען «ער טי מו  װעל״ איהר, ;מלע
 גאג־ ױניאן אונטער טנארבײט האט כע

 זיך םאר לעבען a <עםאכט און די^ואנס
 הלאוק v«-a פאםיליעס; אײערע איז
pa ,די אין *זיצט װעלכע דרמסםאכער 

 אײער סאר איצט בלוטיגט און ^עפער
 םוט, רעם ניט פארלירט עסזיסטמנץ,

 פארגעסט גלויבען, דעם ניט פארלירט
 איבערסאר״ pa םאמען דמם אויוי ניט
 איו א.נזערע האםנמג אײנציגע די נען.

a וםארקע^ pa בא- צו ױניאן מעכםמע 
y r r| מא־ ?ענען זאלם אייהר אום אײך

לעבען. a מנן
טוט אײך: צז דארום זאגען םיר

 pa #1910 נממאן אלע ר,אבען סיר װאס
1913 pa pa 1916 pa אגדערע די 

יאהרען.
p סולקעסעס רי אוים דײנעט t אײע־

 קאםױ זײנען זײ יװען אפילו jyrrn רע
ניםסעז.
 די צ.* אויך זאגען או? דוםעז םיר
םעםכערם: א^טױוע

 רער אן אז זיד ^פליסט pa סוםט
!האפיטע פראפאגאנדע םרײװיליגעד

 זיך צו פליכט אײעד םוט pa ^ומם
!מעסבער^יפ כרײטער דער צו און

 ױגיאגיזם םון אמת דעם אויןי הלערם
pa בדע־ די םון מאססע רי אראט רײסס 

ר  ארבייטעד דער פון פארנ״כםער און מ
!באװעטמ

 pa װיכטיגער a pk סאטענט דער
a .הײלינער

nynw ?ײן a ניט טאד מעמכער י 
 פאל״ ױעלעז כױר ביז װײםען פון שטעהן

 גיםםיגען .דעם םארטרייבען מטענדיג
 אונזער pa רײוזען, אונזערע pd מלאנג
 אונ־ םאר אויםגעכױט זיק <חגם ױניאן

4װאחלזײ אלעמענס זער
י# ו ו י ל ל.
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18 זועגעןי ו»8בל קאמוױסםישער וער
m a g ועלפיע8פיל אץ ױניאן

 נױ אץ שװינדעלט ״פרעכהײט״ םיםט־סאסטען זײער אזױ וד
 יאר̂כ נױ מיט פילאדעלפיע אץ און פילאדעלפיע טיט יארק
 זײערע בײ אױםגעדעקט װערט פארראט און שוױנדעל זײער

מיטינגען. אײגענע
 אנער־ נעבעז מען םוז זאך איין םאר

 האםיסארען, קאםוניסטישע די צו קענונג
 גע־ שסילאוםי^ער זייער םאר איז ד#ס און

 ז*ד זײ װען ס^סגןווע. צו האדכזאכמײט
 אםעריקא אין אז ארדער, אן <ןיי<עז לען
 אין זײ זואילטען נאבט, ־שמענדיג איז

 ץונען־ הע<ע די אונטער מאג, מימען
 גע־ און יאויגען די פארםאבט מםראוזלען,

 גע־ ה$ט אזוי יםינסםער. דער אין ט**ט
 — אינטערנאציאנאיל רויטער דער חייםען

םאלגען. םח םען און
אין האכען אט  געשרײ מיטען זיי.

 םאר און פראנט״ ״טאראײגעמעז א ®אר
 א£אזײ — באיםעזזל א געסראגעז

 זעילבען דעם אין און ױניאנס! שאן
 געוױטי ״יא! באילד יזײ ?רײען אסעם

 «ליין לעגין אנדעדש, pn דען קאן װי
 אז צואזז, זײן איז גזדמריבען אזוי חאט
 צוכרעכעך אדער באיהערשען דארוי םע|

!ארכײט ודעוי צו זיר גענוםעז איז —י
<ןעסע<־גרוב, גמיסען דעם אין סיאא,

 גרויסע טיט ב<לאםעז סען |yp #יאדס נױ
 םון אנגעפילט יווערעז װעלכעי סיםימען,

 אוגטערשטױ זײערע םיט קאםוגיםטען
 א דאך איז םילאדעיל&יא אבער פער,

 צוױײ דעם \vv אײנער װאו מצמדטעיל,
 צו לייבט אזוי נישט דאך איז דא טען,

 זיכער. אויוי עולם כרײטען דעם געיהםען
¥לײן. זיך םעז נארם

 זײער םון נאמען אין םיטינג א רופען
 גע־וואגט, גישט זײ זזאכעז *ןעב־פרעטעל

חד םח מיטינג א גערוםען טעז האט  פ
 גרופע א פון נאמעז דעם אין סערס,

 האט םיטינג דעם ׳וועגען איז •דעםערם.
 געשריבען יארק נױ איז ״פחנכהײט״ וײ

 םי־ ״גרויסען א זועגען ^עפ נדויסע סים
טינג/ ״באגײסםערמער א טינג״,  איז מי

 םיםיננ, רעם לוענעז אמת דעם לײעגט אט
ען א״ו װאם  פילאדעל- איז נעדמט מוו
 כא־ א איז דאם .‘םאתחנרטם'w םיער

מ די «פי<ו <ואט ריכט, ם ס םוני  ע8^
 <יײ צו געװאגט ניט האט ״סרעפרזײם״

מגעזי
 ^ווצנט, םאנטאג #אועוסם טען6 ״דעם

 ברעכער ױניאן קאטוניסטימע די חאכען
 םי^אחנילפיער וײ פון םיטינג א םארחםען

 געהייסען פףעםערם. דרעם און װייסט
 געתאא־ ולארף םיטינג דעד m דאס, האט
 אבער #הא< באםילאווער אין ווערען םען

 רום, א אין ער איז געװארעז געוואאטען
 װי מערור ארײננמםען נישט <וען וואט
 נאך זײנעז עם און מעדמעז 40 ארום

טשערם. ^ײדיגע גענוג געווען
 סאםױ דעם צו גצרעכט ^ײז צו אום

 נע- <־ואט <וע<כער <ןאםיטאר, ניםטמזען
w. ב«ר w ׳זײן װײזען צו געאדכײט 

 אנגעבען דא טיר <וע<יען אחמפעחיגקײט,
א גענויע די  זײ ווער און אגװעזענדע ^וז

געזועזען. זײנען
מינג דער  געװארען גערופען איז מ

 געעפענט און ארבייט דער גאך באלד
 28 םיט #אזײ<עד 7 ארום ך1? ער האט

 גע־ דינען 28,די צװ״פען אמועזענחנ.
ר וחנן םיט ,^טיסאר פאמנייסט״שער מ

i אר«ױן» jr ru ,אע־ צזוײ •דיוטאנטעז 
uDfcpnp&P jm/מאנכד געוחנאגנעד א ־

n^npri, םײפערט ^לאוק די ױזנ?מז כײ 
 םארכיטערםעז א חאט\*גגעפיהרט יוגיאן

 מטעהען \וע^כע פרעטעףס -»וײ סמרייפ,
מ י נימט עועטטע די פוז אײנעם אין א
מ מעפער ױגיאן  אײן ;<ואנטיאקטערס אי

ר י/ מ ^ ע א םאר באװאוסט אי< מ •רעסעי
 פרע־ 12 אדיום ארן כמעכיז, צײט <«נגע
 און זוײסט דער פון םעםבארס און סצרם
 דער •¥יעז, ט. גױט מגיאן םאכער רחנס

 זײ־ *יועלמג ײגיאז, חנר פון מנצרזמער
u יווער זעזזן feroiwa גצן rrn די דאס 

wMm אונטער גאחאימעז זיד זזאבק 
tan ארעםמגטעז® vrm\ ירע־ גרג^ע אי 

truer,״״ o*n אונםצרגע״ גצוואזען *יו 
מו י  וחנאכען אין םירקוצאר, דעם א\חי #י

tm וזאט סןז n ri דרעס און וױיטט ד 
 ױאו &יטיגג, א צו אממן tv רסידאסא

מ וײ cam סנן צו <זי am 1» *יינ ױ׳  אז
מ ח מ מ או n א rn .״**>
n  unv ר ך ^ א מי ס סוני  האבען ^

tnvrtn״ n ר ר דן ת מ ד א  דער פון מג
pn> j r o i t ts  j i r m מ א ח׳ > rtro p s

tstv ,מג מ ס
nm " t
מ סי

 ־1אוי ^אינגאנצען געזואילט און טו־ב׳דיג,
 •נצינער %. דער םיטינג. דעם געבען
 עם זױ װאס, דאס, געװעז איז האילט

 זײער פון רעדא<ןציע דער אין שײנט,
ײד שוין איז בילעטעל שווארץ־רױטער  ג״

 ״בא־ א װעגען ח^פארט םארטיגער א זען
 דדעס־פרעטערס םון טיטענ גײסטערטען

 זיגטאן^זגע־ דער געגעז שטורעטם װאס
קיליקע״״. זינגער
\v, קא־ דער ג;דפטורעטט ד.אט עס 

 ױניאן. דער גע׳טצז קאטיסאר םוניסטישער
 נעדרײט עד תאט צײט שטונדע א םאד
 אילמרילײ געםאכט אזן צונד דעם ,טיט

 יגאם ארויסגעזאגט וזאט ער גיז הרנצעז
 די װען ימיאן. צובחגכעז!יי :װיא ער

 ױניאן נישט פרעםעום^ ארענטיציכע פאר
 זײ האבען דערהערט, דאס האבעז לײט,

 פאר־ במ»ט און *זסילען די געהויבען
 נע־ רא זײ האט םעז <ואם צו שטאנעז

 קאטײ תאםוניטטישעד דער װען רוםען.
 ברעכע־ ױגיאן זײן געענדי׳גט וזאם סאר

 אויפגעשטע<ט זיך תאט דרשוז, רײפע
 און וױיסט דער פון מענעדזשער דער

 ארוגטעמעריםעז און ױניאן דדעטםאכער
 יױ דעם # פוז םאס<ןע קאטוניטטימע די

 אויפווײזעדינ אגענט, ברעכערײפען ניאז
 גןאםוניםטי־• די םזן צװעק אמת׳ען דעם
 און ױניאנם די אין שילום־געשרײען שע
 סאםױ םון כאפע^ןן יואבען זײ אזױ װי

 פאדכא־ צו אינטערנאציאנא^ ניסטישען
 יע• איז ױגיאן צוכרעכען.יעדע אדער פען
ילאנד. ׳ען1ימ םון טרײד דען

 פאר די געדעדט m זזאבען ״עס
 אײגגע־ זזאיבען װע^כע סאנטרא<ןטארט,

 צר ױניאן די דאר̂ן סען אז שטיטט
 ריי״ זײ קענעז אגדעחפ װי און ברעכעז,

 גערעדט וזאט אנדעדש גאנץ אבער חנן.
 יזניאן א<זטיװער אז פרעסער, א^טער אן

 באקאנט איז זועיל־כעד םרערגאגט, #םאן
 דרעם און פאאוח יעחע בײ בא^יבט איז

 נע• האט ער פי^אדע^פיא. אין פרעסער
 אין טרמהרען טיט און <זארץ טיט רעדט

 כרעכערײ דער5י1י דער <ועגען אױגעז די
 זועלי קאםוניםטען, וײ םוז ארכײט עער

 פאדמידעגע אונטער זיד כאתאילטען כע
 דורסםײזזרען קענען צו אום נעמען, םא^מע

ט, אוםריעע זײער ײ ב  צוברעכען םון ^
ױניאן. די

 צום נעוועגדעט ץיך מאט ער ״זחנן
 ווער• די םיט פאםיסאר קאםוניסטי^זעז

נע־ אומ אמזר האט װאם ״צו טער:
 צוברע׳ אוניז <זײסט אמזר ? אזזער ת.םען

 םיר *ועילכער פאר ױניאז, אונזעד כעז
אוד ^עבעז, אונזער אװ^געצײגט האבען

און אויפצובויעז איד«ר אום געזונט, זער
 גײן! אונהאילטעז. טי׳ה ^ווערער מיט
 איוזד אויסםיהרען, ני^זט איד% וחגט דאס
 פרעסערס פון טיטינג א גערוםען האט

 פארװאם טרייד, אין <אגע דער װעגעז
 געוזאט ניט טרייד זוענמז איהר תאט
 איהר נאד ¥ זאגען צז װארט אײן סײן

 4םאר און <יגענס זאגען אײן אין חאילט
 װאם ױניאן, אוגזער <ועגעז אוײםחנגען

 גצגען קאטוי איז <ואםע אײנצעע די איז
כאילזובאטים״. עננהערציגע אונזערע

r םחצמאגט׳ס ״גוצחנר • a n גע־ האט 
 האט זוע^כער אנוחנזענדען, יעדען וײהרט

 ^וכעד נעװיסעז, שטי<ןע^ א גע-האט גאר
 מיט קאטיםאר קאםוניסטישען דעם ניט

אונטערשטופעה פאר זײנע
 ^בא• דער געענדעט זיך האם *אזױ

 זחד פרעסערס״״, פון םיטענ גײסמערטער
 אומפאר־ אזױ ב^איםט מפ ^ועצמנן נען

 ״םרעכ״ קאםוניסטישע געכטעע די שעמט
חײט״.

 ^ומיחנר האםוניסטײמער דער ״אױג
מ וחנט א ם  פאנ־ װיא*ע "\t צושפי^ען מ

ז^גט ע& <וי םיםינג, דעם ױענעז סא^יע
זי^ סיר ען5<חנ ״םרעכהײט״, ך צו

 א<ע פון נעםעז די געבען צו נרײט
ט סיטינג, בײם אגותזענדע  זײערע סי

 דעם אין םארנעטען יוײ \ו^ם עדםער,
ירעסערס. דדעס אזז ץוייטם פון טרײד

w **ױן tv צײט די w\ קא־ זײ 
 פאלממײט און באריהמעדײ מוגיסטימע

 ןי־ אויןי עו^ם דעם געםען געסענט האט
ג  זיי־• םעםבאדס ייניאז אפטיווע די מ

 װאך דער אויוי זײן w ענםט^אסען נען
 אוםפאיאננד יצדען לאזעז ניטם און

 זייער גחגכען צו טוײיער ווארטלימז
ארגאניזאציזנ.

אן מר, \וגי r צום בחו tfiv m w *״!
hpn fm« רי םיט חו־במפאיזנן m n

 קאטוױםםײ אין כרעגער ױגיאן די בען
 נ^יס זײער געפרובירט סאנט^עז, מע

 טרײר. דרעס אין ארבײםעז אילע םיט
 אונ־ ©אכמוױיל א ערשיגען אי? ױידער

 מען װאו נאסען, פאדשטע<טען א מער
 דרעס אין ׳ארבײטעד אילע שוין לופט

 דעם בײ אבער םיטינג. א צו טרייד
 נאנצען פון מיטינג ״<רויסען״ צװײטען

 ארביײ 80 ארום גע<ןוטען זײנען טרײד
 פון םעםבערס אסטמוע סעהרסטענט טער,

̂ל  דין געקומען זײנען װעילכע ,50 יצאקא
 זײער פארםײדיגען צו װאך דער אויף

 קאםר דער װי ׳פנעיל אזוי און יז־ניאץ.
 געווארען םארטיג איז אנענט ניסט«פער

 גע־ זיך און רעדע ^מוציגער זײן מיט
 גע־ זזאט ער געדרײט, און דרײט
די שרץ: דעם אונטעדצוטראגען ווא־גט

 דאס גענומען האיט — ױניאן, אפאזיציע
 איז האט װעילכער פאילין, כרודער װארט

 דעם אויפגעדעתט רעדע ^ענגערער א
 האםוניםטי־ דער םח שװינדעצ גאנצעז

 יד אוגזער צובדעכען צו מ»נע<ורע שער
כאװיזען, םאקטען םיט האט ער ני$ן.

 דעם װענעז נישט זץי• האנדעילט רא
 ױניאז, אונזער נישט געםעילט זײ װאס
 ער אמערמןא. אין ױניאן אנדער אן אדער
 האםוניםטישער דער אז םארילאנגט, האט

 וועילכע אירגענד אנרויםעז זא< אגעגט
 אירגענד אין ^אהגאניזאציע ארכײטער

 נישט זיף געםינט ?אנד,.װאם װע^כעז
 קא־ פון שטיװע^ שסוציגע די אונטער

 נישט זאיל <ואס דײןטאטור, םוגיםטי^ער
jnjni} געבראכען. א\ן םארילוימדעט

 רײזזע א גערעדט אויך יהאבען עס
 גע• האבעז ־וועילכע סיטגילידער, אונזערע.
 ^אםיסארעז, קאטוניסטישע די װארענט

 גרינדעז וועגען פאדגעסען זאילען ױי »ז
 א<ןםיװע .אײניגע ױניאן, אפאזי^אז אן

 ווערטער, מיט ערהצערט <זאבען סעמבערט
 תאר־ טיםעז םון געגאנגען זײנען װאס
צען:

 אעבענס אונזערע מיט ווע^ז ״מיר
“ױניאן! אונזער באשיצען
 נאך האבען ברעכער ױגיאן די אױב

 האבען יצערנען, צו עפעס םעהיגקײט די
 דערםיהילען געקענט מיטינג דעם םוז <ײ

 צו אזיסזיכטעז זײערע װענען פו^ם, דעם
 פיצא־ אין ױניאז אפאזישאן אז גרינדעז

 אז רערצײ<עז אונמ קענעז זײ דע^םיא.
 נײ נאנץ אײנגענחמען ^ויז האבעז וײ

 פאר רויך־רינגען זײנען דאס אכער יואףס,
 װעילכע םיט פאגטאזיע, צוהיצטער ?ײער

 הונדערטער די נארען נ־ישט קאנמז זיי
 ױײסט דעד םיז מיטגיליחעד אקטי־ווע

 וױיסעז װעלכע ױניאז, דרעןםמאכער ־אוז
 בא־ דיערע אין דא אי* עס אטת וױפי^

 גענוג געװעזעז איז עס ריזזמערײען.
 זײע־ לײענעז צז מעמבערס אגנזערע פאר

m מי־ פר*סערס דעם ודעגען באדיכט^ז 
 פאר נעװארען געשריבען איז װאס טינג,

 זײע־ אפשאצען קענען צו אום יארח, נױ
 אין ערםאילגען זײערע װעגען ?ינענס רע
י#ר<ן. נױ

 םיטינג צװײטעז דעם ײעגעז אכער
 טרײד, דדעס אין “ארבײטער ״*לע םון
 ליגעךארגאן זײער איז גאריכט דער א״ז

 געװעזען נ״טט אויך ^ויז ״פרעכהײט״
 װע- װי באגײסטערונג, פיע^ אזוי מיט
 #אױס ^גזזט עט װי ערשטעז. דעם גען

 בילא־ אויסגעמאטערט אויד טעז וועדט
 םעגאיד עpטא אײז װיפיצ און םעגדע.

 נארט םעז אז םײנען א\ן זיך גארעז צי
אנדערע.

jvDStmf tm א בײ געװארען נעבען
ױדאןי דעד f«r ס%אם אין סיש״נג שאפ

 און אסטאר ®ון ארבױטער
 פרעזטיטירען קרעימעד
טשערמאן שאפ

̂• איי דאס צײט '> ו ײ• וי׳
 אכטאד פיז אדבײטער די האבעז צוריס,

 * איבעמעגעבען שאפ <ורעיטער׳ם און
 ׳פאפ זײע.״ צו פרעזענט שעהנעם *זע־הר

 װעג• אויגוסט, סײםאן כרודער טשערמאן,
 געהאילטען צײט ילענגערע א האט כער
 איבערגעבענ״ גדויש מיט אין אםט דעם
שאפ. רע^ חרט געפ םעוזיגיןײט און הײט

 האט *טאי, פ־ז עיטינג ?עצטען נײם
 װא־י קודצע א געבעטעז אוי׳גוסם בדודער
 איז דאס איז אםט<• זײן פון קײשאן

 או״ זײ אבער געװארעז, באװייליגט איזזם
 וחנט עד אז איבערציעט, זײנעז כײמער

 איבערנע״ ױידעד און רו׳הען נישט אאגנ
שאפ. פון פיהרונג די םען

• • •
 טשער״ שאפ צו אנערקענונג

קאפדטעם םױיז און לײט
 גרופע <ע<ויסע א װען צייט דער אין

 פעזזילערעץ, זוכען אויו* כ<ויז עהזיסטידט
 :ויטיג, װען נאר זוכען, נאר גישט און
 אנעיקענונג אי׳ז אויסצוטראכטעז, ,וײ

 טעטיגקיייט ױניאן איבעמעבענער םאר
 צײט ילענגערע א שוין זויגטיג. ראפע^ט

 װע־ שרייבען געדא)־*פט מחאבען םיר אז
 וועילבע איז ^עםער, ױניאז איעינע געז
 אנער־ אויםגעדרי<ןט זזאבען ארבײםער די

אדער כדטערמאן שאפ זײער צו קענונג
 גע־ אלץ איז עס אבער קאטיטע, פרײז

כטײו  צו װעילכע טיט םיגערע-פראנעז,3װי <וען
 פון פילאץ כא^זרענקטען דעם םארטנפוען

 אויך אפטײ^ונג. פי^אדע^םיער אונזער
 א־בער אנדערש, נישט ?אינע די איז איצט

 אפ- דאס אומנערעכט זײן ?»ױן װא^ם עט
ױײמער. אויף צו^ײגען

 שא״ את בלום םת ארגײטער
 םרײז פרעזענטירען פירא

קאמ״טע
 ײ האגען צוריק צײט א םיט נאך

 אוים־ ״שאפירא און ום5ב םון ארכײטער
 אלטער דעד צי אגער?ענוגנ געדרימט

 א געזײנט ווע*כזנ~זזאט פאמיטע, פרייז
 איננש־ בעםטע די אין צײט, ?ענגעחנ

 האבען זײ ארבײטער. די םון חגסען
 ירעזעג- פון פאים חנר איז נעטאן דאם

 »רײד דער םון טיםג^יד יעדען םירעז
 געמאנק, וחןרטפוילען א סים ^כאםע

 פאר אנדענק אן פאר דינען ױי זאי וואס
^ ארנײט. גוטער זײצר

 גע- דאן איז פרײדקאטיטע חנר אין
ת וחגזען ע  אין <ײבאװמ נעקי םיזער, ס
מד זימצן •יעזצנטצן רי סיצי. ר מ אי

 טאקער בר. צו #ענוננ)אנערר
שאפ נודםטײנס חש. דזש. םון

 pc שאפ א-ן טיטנ^ידער אונ^רע
 א בײ האבען גודסטײן וײm דזשײ,

 זײעד אויסגעדריקם מיטינג ספעציעילעז
 ברודער טשעי־מאז, שאפ צום אנערקענונג

 םיט איהם פרעזענ״^רעז מיט םאסעי־, נ.
װאטש. װױסט שעהנעם זעהר א

טע• גאד נישט איז מאהער ברודער
 גע• דעם י1א** אויך נאר שאפ, אין טיג
 אקטײױטעט, ױניאז איצגעםײנער םון ביט
 עקזעקוטיװ אין-דער טיטגיליד א איז עד
 ־p« זיר באטײיליגט און ̂ונייאן דער םון

ױניאן. דער םוז ארבײמען אין טיװ
 נילוי*ן בדודעי צי ענטםער זײן אין
 איבעי;עכע״ אירם האט ׳וועצבער םיעילד,

̂לס פדעזענט דעם בען  םון אויםדרוק א
 :יטער דער םאר דאגס אח אנעחקע-נונג

 אפעילירט טאסער כרודער האט ארגײט,
 ארביײ א<לע pc האאיפעראציע חגר םאר
 זײן םאדטצוזעצעז פאדש-פראכען און טער
ארבײט. גוטע

 די, צו פרעזענט א געבען דעם מיט
 די פאד איבעמעבען ארבײטען װעילכע

 איבײטער די גי־בען שאפ, אין אחכײטער
 זײ דאיםען װעאכע יעניגע די צו םוט

 באילע־ די מים קעטםען און סארטרעטען
 ױניאך פאר און פרײזעז םאר באטים

דעכע־ נישט שײ\ שאפ. אין האגטרא^
שאפ״ יע״עד װאס פא;ט, דעם נענדיג

!ידט  םאר^י אטיטע1פרײז־< און טשערטאן
 1 זײער ערשי^ען צו אום ענערגיע און צײט

 קרײ אױסשטעדין אויך םוזען זײ פ^יכט.
 איפט גא;ץ או^ פארדינטע אםא^ ׳טי<ן

פארדינטע. נישט
• • •

 פון הױז ױניטי אץ דעי לײבאר
אינטערנעשאנאל דער

 50 ?אקאיל םון סוירקעיל סאשעיל דער
 tv אראנזשייט דרעסמאכער און װײסט

 אויוי •חויז ױניםי דעד צו ארויסםאהר
אר די  מיכד אלע זוי<ן־ענד. דעי״ ^ייג

 ארױפפאזד װעילען ״טוירסיל״ פון נ^יךער
 ?ענעז cy באסעם. םפעציע^ע רעזימיט

 pD דערי5םיט: אנדערע מיטםאהףען אויך
 װעילען װע<כע אינטערבעשאנע^ אונזער

 אפיס, אין רעדזשיסטרירען באילד יויך
 אילע״ איז עם סטריט. טע10 נארט 52

 צו אטוזירענד און אינטערעפאנט םא^
 ױניטי דער אין טעג אײנעע םארבדענגעז

 באזונדערס זײן אבער װעט עס הויז.
 מעטבער, יעדעד דעי* ילײ׳באר ^עבעדע

 א אין פארװײתן טט זיך װייל װאס
 ב^ויע די איז אסםאפפעדע פריעדציכער

 פראפט־ די װאי פענסײלװײניא, םיז כ־עדג
 זיך, געםיגט אוגזעדע יהײם זוטער םו<ע
די:עילעגענהײט. דורכילאזען נישט דארף

קול0 ױפעראטארי5 איראן
 4478 *רפףפארד מעל. ײ.1בראדו א• 185־־

ירינצימל. 4אירא ע דזש•
ctM7»nn קאלעדזא .8 ענגליש .1
ביללוגג ביזגעס .4 רידזשעג^ם .2

 לערוגג יעיזענליכע און לערער בעסטע די
וןאסםעז• צערע סעסיגע—יאחר• 27 ואר

באנאכט. אדז בײטאג ־קצאסעז
*וגעעיקמ. וריי קאםזאלאג

! ו ו א ט י נ ריט י ל ר א פ ר ע  ם
קלאסען״ יי «אר ייצמ זיך רעדזשיסםרירט

ע די ש די ר אי טו ל כןו רי  אנ
אן ר א ב ש) ( ר טי הי ע י םי א ס

 םי« •ארםערס *וקונפטיגע פלע חעל*ט
 ויד װי \w •איםערײ וועגען אויםקינ««ע

 אװיגדתויס, ווו אויםצוחיטען
isi*ip ארם. אײער•

 באיאט איוור איידאר דעיאזיפס קײנע ;יט
 »מ«. אי• ויד ן׳-
װ יאפ ױנזעי ו w י י  ירײ פבסאלוט י

מריענלױ. רקוס• איע ארײסי
 to 8 0 #ון ״״ אבת ױ;מנד פעגליד «*עו

׳ >אותד.1 גיו — ווגאאנ
lac.
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אמאלגאמײשאן פון
ױניאנמם אפאזיציע ביז

v סין  x. וױיס
oyn «ר#י^נ*נדע ס«>םוניסםימ׳נ עןזו
lie |w« .די ס*ל עישםען «ום jn די 

ם, ייני«גס «יבטערנעש«ונעי־  רעתריינ
 סדידסען עק«ונ*סײמ ,ווען ד«מ»לס ט»

rm אונחחסרי״ פאראודזאנגת ד«חרך די 
 גע־ r* אדנייםער די *וױשען דעמזײט

ט״»ק ר^ס «וארען <י אי ^ ט אי  פון ס
 ח*ט דאםאלס במדחתם, 1ג*םוגיסטישע

 זינ• םון טוסע? גאנצען רעם צװישען זיף
 סױ< נאנצען חגם צװישען ילאוזונבען, זע<א

 אאגאטיסער, *אליםישע פון געהלא£ער
 נעו־אנק, סיאוער אײן ארויםנעחערט ןיך

ד דער אין איידאוז־אײנציגמר ךער מ אנ  נ
ת ?אםונ׳סטישער אנ ל מ אז ר  נע־ חןר :ם

 אראכיע־ די אמ»<נ*סיישאן. שון ד*נס
די « געווען דא איז סאט-<ן

ט, ^  אינ־ נסדעי די אין ©■ע«ױע< ױני
 פון אדבייםער פארטרעטען רוםסריעז,
 אמחםט־ דער אין סעיזציצס באזונחןרע

שר אחנײט׳נן ווע^כע ריזנ, «t זי e חא־* 
 אחנײטמר *ז«<כע שא*. אײן אין סען

 זוען געוואוגען, טיעצ עקאנאםיש מאאטען
 אײנ• איין םון סארטרןוסען ,ווערען ןײ

 אינעםײן אח אמאנתאציע. הייטאיכער
 זועסענס סריזיסזן, עקאנאםישע װאאטען

 אלע אין זײנ«ז עס טיסאםאםען טיטע
 די־ פאסם אינדזסםריע חגר שון צווײנען
ם זעילמ, רמיעבם <ײכטער מקאנ מן  אי
ײ ווען זועחןן, ױןד jjroMim ז אז תאניז ^ 

ױטאן, אייז lie <עיו#רען ;עהמנדעיט <ע<
4am איץ דאםאצס r דער־ «ו געװעזען 

 באזיהוע גאנצע די אבזינטען, די הענען
 דאר־ און דא טאסע איז ®ראבלעם. צזם
 פיזתר■ ױניאן דער טון יןר״זען אין טען

 ד«ויי<« רפס געװארען דינמוטירט שאשט
 ויו ראכט איז •רעציאיעצ *ראבאעם.

 מײטנגס־שאד־ ?ײןינרױסע געװעזען גיט
ט שידענהיים. ײ ק ^  צז־ *;שטאט איי

אציטעחמ, n *ו א ג־עײעז איז ׳ » r« r 
 •ראהםישע די צו לויסווענדימיים.

 נע־ אח אסאצנאסיישאז םון אויטשירתנ
 די• עקזישםיחמחנ די װ« אין שסאנען

ם ײ מ צי  שיתרעדשאשט, די םון נים מרענ
מ די פון טאקע נאר n מך< »ח רן  lie 

 גיט ג*ר אח «ס ױניאנס. סאױש־דענע
l איז און געוועזע; ip ערנםטע היי) ניםא 

 םאיצ און רענ? די צװישען םארשטענדנים
 גא־ די אין ידניאנס שאדשיחננק די םח

rp ■די «ז איגדוםטרימ, חןצ r» i| ׳מס־ 
אײטזייט. איין צו טןימיש
«אר, אײן סירשטאנעז א־ז עס  1א ;

מן שון זועם םען אוינ ױ  זווזא־ m>־ א
 םאדשידענאד־ דאזינען דזם נזיגוהדםעז

 םזד איין ודן סענשעז־סאםעריאי גדגען
 ריכםי• v צי קוםען ערשט עס \ועט «ז<,

 םים צ״הען שען ותצכע ובװזו, iw< נען
 םאו־ די םון ז»זיסטענץ גאנצע די זיך

 אינדונט. אין ארנאניזאציעס שידענע
 זיינמן םאצען אזעצכע םאר כיישפיצען

 אסעריהאנעד חןר אין נענמ דא גראדע
הוננ די כאוחגגזנג. ארבײםער צי  צו מ

 IV למװען א׳צמסאצ איז ענין עצם דעם
 אייז סים 1גע*רז« םען הפם זמסטע,
 «מבט טריידם; ;אדעל די שון עצײענס

 וי אין דעשאדטפעגם נארעי v טיט ניען
 V (Vive און צייגאר, אװ פעדערײשאן

 fv האשנונ^ אינס*ירירעגדע שט*רקע
dp גים אױב קממן, דאך יועם v iv 
 iv דאד *אדשכועצצונ:, אצ׳שםענדי;עד8

 ני־ ביאזצנדלען אין איזצימם נזםײגזאםזנ
«ד*נצןםען. אינדדסמריע םיינזיסע

IVE '̂BK^VSV אצט iv אישי Bvn 
 יע־ םיז יאיסםערקזאמק״ם רי נעװאונען

 די סים כאימנם נאד איז dp זו?ר ד?ן
 טרײד־ טארשידצנ׳ר די pv ײײטאנ?ן

ססיגען.
 pnp< גצזי« אי« אישו דאויג? די «ז

v צי םיטעצ tv אוגזויגערצן V ,CWV 
 pv .קתינר ארייגצמיחען גצויז שיצדצצ

art י דעתאז־ אזם קדעםז^,• איינ«?ם» 
ipipp יוניאנס די צוטיי^צז : •iv e v e r

 ppvb tpsvn דאט «ײ, םאדאיינינען
 זײט ■DPipova צועדמט װײנינצ זזךזר

ח דאםאצם  pv כאוחןנזלנ ,איגקיר רי י
ע די pv >P'TP10 אוז אם?ריקא, די׳י  יי

מנ v מניאנם אן.ו ם גצנאלנע... מ״
אםאלגפנױישאו, <וען «ױים, דער אין

 נצםײנזאםע דערטים םײגט מצן אויב
 *V־i« אײן נאך איז &ראנען, אינדוםטריע

 PiropneDW די צועצמן םיט כצעם,
oevcnpre םרייד־יתיפגם די אין va*

תם pv ooonp זיו ן ד ו די  ענ
 prtpn םארם חמ«ם pv *דמר דעס *ין

ײ־ איז jspvb ײיײזייכעד * מ מ אי ם • 
v שױן באװצנמנ “ppr,^ די םאר שאן

jro .u פארנעס?נע rn| דאהא pvr ם ני
ז urn אםא^לאםײ׳זאן. ?ײן סעהד מ
»ום ׳*#•מךאמצכעלV 1 ;פבדזיכם ה*ט

n >וז*י  חאישישעז צושטידאנדצן ךעם איז dp ווי
 *חס־ ipo איז ,tpprnve *ו אינססמאמ •

ipjmopj ם און ^ ו י ךי «ויינא»ײפ> מן

or ם ניש * װ מן. «  סיט *זחןצא ניוי
 ipo evn ?1•ניפ׳פר׳ <ײי״ ציעינע

דא■ ךי ovn mv »ו| גמוואונתרס. זיו
 •pev װײטעו וײױײ׳אניס׳דילק״ט זעע

 *pa v «דם pe זייט אײן אויוי רירט•
n:vo ״>povo אייניל* און שיוס פאר 
 •ניס זייט אנדערער דפד אויוי קייס,

popvvrpio’iv ?נדײט «ױיחן וואיטיש 
 אמא< טאמיבסען. ײן איינזזג״םען

 |•W די if וייט צרשטצר רpד מיט
pnp׳v«v ,D> און זייט, אנדצר דצר מיט

ו. יײטיו גיידע ®יט יײיד ט°טי ״ ד  ױ
pv איז טזוי ipuvjp) dp אםאמא־ פון 
o״pa iv r ?ױניסנס. **אזייי

 וױיטער v אייגענטיױ, זיד, ד»כט
היו;  {•yvn v dpdp ייד, ד»נט ס

 זוויי די ipr’iw אונםערשיר שרייזמרצר
 נטדנד?רצ 3«זי זיו, דאכט אסזי<מן.
ײג, י?דען איז ידניןוגס ^ו  אינתסטרי

 אר8 ױניסנט «ײײ יאד איז ,oapf׳r זדז
 npnp נסר אינתטםית־זװוייל י?דען
ipav ד*ם ipp אונז נאר זיר iiv, אויס־ 

 אוג־ חױ״ איז טאסוניםט?ן טאד דוכטצן.
 א<אד- גין ivr״bvJ>vov lie טעױשיד

rv יוגיאניזם pa>pt e rr ר ײי  אונ״ ת
v T'tnpoוױשצן n ?דוים pv נדיגע

irupa, ?י»וי ד?ר וועצנn v־P’נoטרpר 
pn p» orrv ,כױיי iv oiv די נזזױנען 

ip’itnv n א^ספרתזאםפײם  pe. מ 
o rv i איי מן־ tv ארביים די IVdpj no 

v >vov ,ro ” t>PDPpn ipnpn ,רױט׳מ 
IP̂ אםאי |iv נרינעם v אסאי pa v 
ה סנ irv יסס |w נ ii oavop> no

ip’ir it n  m ,ntv fivvo שט?חן זסיען 
 itv' נןור דענקען, גיט נאר פאדגאםם,

jppip o>pap«ve דעם יא1א pv ,V tr 
pv ,חינמפר־נרונם opipipi םיט,*pove 

pjpo /חיסצזגן onpor דער *ipoopcn 
n, מם?י־סארש dpi ׳איצם און v o r 

 dm3 ipo tv ודנ^טױנענו, שאצעגד,
np איז dp rv סױם זיך B̂orpratiir,.

 דאס |pn נדמה־ם, נים דאס װאלם
 /pipe v:i3״ v אין סאר קוסס אצ?ש

עי די אין מי די סי איר• אין
 דעד דזסעצ ראזינצר דסר d?vo שע,

n>״p .1 חודבונות ipoי"שט PM iv׳ 
ם זיצי? ^יז  npovp< חור גים איז יזג
 ipoip חאדשימציו ip3pn dP ;“״סריק
 מיײ ipavojpvnp סעהר. pv סעהד

iv ,ipo צאננ r״*fpf דע זסן אייןpio*> 
ipa םריט׳, t >-w®p> nv דתד פאר 

 IPTpi םיס doip p״^mpn סיאפעטי?.
 in טוסצי, apijpyinve v .טריק׳

v ?ד1«נר«תרי? nrt״ iv| אױןי opa 
i ?pd כצײמט pniv ־ ;ר?דםקר,1ח '» 

 PDnpo'pnp אנםוישםע, שרגנוז^ ז?נטער
 ארני־ מניסני!^ אי| יב?ן1נצ pp״i אין

 ויך יוי1א pv o>pn דער אויןי םערם
3P נ«?נאינעד םיםטרויאיש ז?צבסט, ir 

3pa’?Dcv«^jip: ,ענאאיסט־ש באװענומ 
pv פיינד כצוט'גסם?ר דעד ,vnr |ib 

onm. ױניאן pyv
 ינ?ר1ד« רעד |pn ׳<vov rvnv אױב

p װעט םומזןצ 't סאדיבןר־ )pv סםאצ 
np opii דאך tptio הצרען)8י1א p |iv~ 

v pv rpi ■שא opn ארנײטאר אן 
tpoJvvr רעס v pp mp רנ»' 1¥ימי» 

ז םה צי אונט?רשיד pip ניטער, י י  י
 rp:ap «חזד מגיסן .דעװסצמיסנצר?*

iv תר 3 דצר dpu מניאן, אנ p rtn 
 י•1ס vtf pe איע?ר זיין אהבייטעד

o ״מםצר, v r ipavo pypn די אמרך 
p tpn jru, ?האמוניםםיש IPn.״ '

'■dpdpii jiiv לעזזקר ס?נש<יכער pv 
D»iP3pn־pa'rpe1״ dp oניט נאו ימען 

Dptnopjtv >poio tp n n  dpi pe גזד 
t <ואר?ן, » IPipd סכיטצצ IPPipnj'nv 

n« »1 דעם אין * r ap^Doa'pnvnr 
 ױניאנם׳ P’itmim ביי אסאצנאםיישסן

 מאצטישי די ךאך די jp>pi< םיצייכם
IPipripi סמיח׳מיס npn אין ציידן

y r r a t~ *mT’

קאמעדיע רןלאוקמאכער די
הייו ײ  ע»ע?יינען9י*1« *ת?ײו, 1«י ״

•'ײ '1 ?1'*P ■אינעמןגענןן יין «#יקע
»1• pm

קלמוקטסכער, «לטען •ן «ין
 pip"i סיט קאממיסםצן די זייס

n  ,ipojp’ipsvp ס,1ססיזןואנצ*« ipsapn 
 סאסשטאג נרויט?ן v אױי ipoii*i*d זיך

iPJi*iva tv די ip3voopn pv piippp
»ן אױף ivr pdp^13 פרייעד v סיט

pv ivn ,v;nv rp*tp»v נ׳דױיניליס
y נונטשען *״טען t די דארטען t״IPD

 pv pv ,|prpn|״ppv?ip «ראט«סיאגעצע
v pipijv״ipoip ipd דארטען זיך iv* 

u׳pmv i ט  ט״נאיס16 די ipp׳p pv ייי
pv DD3pa ,יינפס na «v? ,nv ביידע 

 nv ipo pv :hjpp’P ס*ד )pnpn ץדדיס
די jpn ,ovp* סהיים. זיד ג׳זזט

 pnvor 'irv nv npem קאםוױססישע
tv ,iPOPViiPi ענריױ ראנצן סיד nan 

IPi'PJ, סיי «י p IPonn IPJPP׳*pv |pp 
iproaia **איינ ipd” iiv opn, איך בין 

dpni פיטנעריסען אויך ivnipipi סיט׳ן
Tip ovnmn ppvo pv ,ovnor איך

 pv o״i»pjp>P3 viv invTnpyv op»p־
 fTPVDPvao viv pv ipov( אננדיי נים

tv ,mv nv dp איך pa נים IPiipi 
npio ipnivD>vr» vtv, וױ nrn ־«>

npi חייםאן tpnv* .נרעבסײיםש npan 
 an* וד nptoD״tv npyTpjnr vtv ניס

vjonvi, nrp*oeovp,״* o n  dvii 
pv o סיס׳ן v r» n v  miEenror נו־ 

pnv, דדט., גיו v דרײ tpttrt דרעםםא־ 
pv npa סארס»?נדט דעדגײ onv •וזרײ 

no טויזענם npn ps nvTn אינםזןר־ 
.ntrtpnD Tptvrpj

npav i n, נvד ipopTv, איד ״אנ 
Tvev יך1א onvirpuy ״ די )•pv pv 

#lPMpi opn |vc •■tor v ik *tpi 
oavo dp |pti tv ,TV pjpn nvnpn 

paTptv Tt ׳»nsv ,דירגא׳ paTptv ■|pti 
vt ,npD tpoip dTpvoppid> איו rm 

Tt opn pv סעחר ינען5גאם״ npnv 
 va* זיו ״a האנ איד pv וױעינעד.

no »>p n a r , ipov^r* — ױ no י
מן אויך מנ ט  נאר .nvo-onr opn מ־
DTPPvoppio גרויסע גסנץ די װי «זזי

ipstp נאר ®paTptv pv *tv ,ציינתן 
jpn סדסנים אניסלצ שריגם מען PD 

n  |pn *nrtv ,pupovd םון אחיסנעבער 
n n  v tv |pmr ‘a»o,״o n  ovn ,ivr 

ipo ivp גים דאן |pnp' iPDnvmp 
 iv כאשיאסען סיר גיי איך x$n טאג,

 V pv ®אדצויפינ Tppvdppm opn »-ון1
avorovo ipnpjpTp. נענד חאב איך 

v n r  v ipo׳pv npopan npn ytv n 
pv pavTop 'n mnv tuntp npoav 

 ivonn ovn |npt tv otj װייסינסםצ
doip .איך פאי ipp םיס אײך va* 

o r״v tv ,ipjv* D”poo ר» T« avn 
opaTm ^npttpi pv imrrpa iponn 

 יעזט dp 3גי pv סארזייכזמם, apt< איך
nvD אייך npa’v.

»5<pjr 'irv ,npv'tv n>pn*. dp;i 
 קרייען, ipjjvdpmv האבעז הענער די מי

pav,n| זיך PD3Ptno pv ponpnitn 
b it סיט Dpaonr ענוסזז; iprrv פזן 
 inpv P3״v pv ־,ivTopj זײטינע «צע

 סיט Dvjpnp די זייג?ן d״v גױדםזן
 נעזיארען opvenve נזןסצאך pj*o״t דיי

v» n סים  .jprjpo p»po nponn> v* 
Dpa n סים ייסציים rn  jpio oav>p n* 

opn ipa»notvnpn:vJvt epo נחיסען 
עואם.

 ,n זזאבען אויס, Dt״n dp זוי נאר,
 ערפאצנ. ipjnTvtip> i״p ;ים ואציס

nv p*po o n טאר׳ןקשנם tv| נעהט 
” xpdp אויןי t Die pv o rtrm p 

 *p< פײחואס, איין tie זײ סען סרייבט
I |pn״ iiv I'B’iv npa'nv״nv• v .|po 

 iv »4 »יה mpova npoper מיטםען
ipdvo potu n טיייען v Tt■ *•נח 

peni v pv 3’vtvnv pv ppv tv opp 
IP33V0 Draipon pv זיר v |id .iv־;

עד עזי ד אנ ם

ס ק ז ם - ן ק א ר

 געיאפען. אניסער צו עס גזןוזט פאגכ
̂ז נ$ר  װא״יגןער עס װזןדס ניסראכ׳וױ
 »ז וין,ש באמער<ןט סען װאדיפער, 1אי

ר די נײנז סען רעדס ג^ר דס  נאר מ״לז
תן פיס און חעגט ר* אפילו  שױן ר״
ײ אויך.  שפריצם תנאטאנטען םאנכע נ
 כ«ײסטע״ די עױיילער, די פון פ״עד ׳פױן
 *pa העבסטער דצר אדןי מױן *יז דזגג

I טאװע
 געממען ביסילאכוױי? זיך ריאב איך

 גדופעס חןבאטידזצנדע די צו ציטאחנן
אינ• פ*ר: ?ומט דארטען זו^ס המיען
 ױנ;ער א שטעדיט גרופע אײז פױטען

 אגי״ און פאחעװיצםער א קלאױןמאכעד,
 אונז בײ ױניאן״ גײעד דער ®אר טידט

 איז #ער ז*;ט ױגיאן, גײמר דעי איז
 ¥״p אחיס שיסז[ פיד פרײלאך. יעצט

 אזזי אח שעיזנר, ^רגאניז״רען צו סיטעס
Mw באװײוצן קאסיטעט אונזזןרע וױ 

 h זיך זזויבען ׳מעפעד, די א'ן ג^ר ויד
 אין קוסען אזן אױזי, ״גיײך אדבײםער

 סים״ )ווערען און יוגיאז נײעד דער
 די אז tiv ז*;ט ׳כא׳ווײזסל דאס גאיחןד.

 זײזעד איז אז;ז. מים דמען *רבייטער
 e געזחןן לױחט^אויס, אױך, איז גרופע

 ער פארילאנגט חל^ו׳קמאכער, רעכטער
 גחנמעג• עדקיצדט אזן ,װ^דם ד*ס אזיך
o n: מי גאך ד^ך נעדיעקס ודהר

 אין נעםאן אסאל ׳ה^בען ספטעס אײזןרע
 ערכ פאר נאכט tt מטזנדטלאך קלײנא די

 ¥<״ פלעגם אײערער טאטע דעד «סח,
 םענ• אלע י1אלי זזמץ מטישלאך לײגען
 ¥ טים ג*הן עד פילעגם דעתאך ססעד,
 םים yvtv^ ה״למתזן ¥ סים אדן ל^כט

 יפםלהלאך n אויפזומןן פיעחנרוױמ ¥
 ל/ך• דער איז עס ¥רייד*¥חנז און חכה
̂יס און פעא,  ״טמני געוזײסען וט$n ד
ײן/ חסץ  •ונקט »ױך םוט אייהד ז
 אײע־ ¥דויס איהר ?דקם פריהעד ¥זױ.

a וועלכער אויסצתעפיגען סהנלים דע iir 
 ^אסוניפםימ, פיאצענט חזגדערט איז

 קא־ אײערע ארױוי א*הר ^זײזט נאביזעד
 װי אנשטעל רעם מאכט און םיפארען
 דאמיט אזן ׳נעסאז ה¥כען טאסעס אי^עח!

חםץ. םבער איזזד זײט
 אדן קונץ ¥ זױעעז נ^ד פמבירס אנז,

i אזעילסע אדונטעדנעםעז ג^הס v w, 
 נ^יואחנבע קײנע ניט ז?¥ם אידזר וואו

p איד% <חגם קאסזגיסטען, tr דאסאלס 
 בױס זרז פאיק דאס ןױ אויסגצ^נזז

אי^ך.
T האס עו׳לם• ארומשםײענחנר־ דעד t 
 רער און םשל, דעם פזן צדלאכס שטארט
 נעבאך זיך האט גןאסוגיסט^ל אריםער

אפנעםראנע?.
 ¥ נאך ^וטעהט װײטעד ריטr פאר ¥

 רי ?עלכע. דאס לױדער און גצזמסעל,
 און נייע %י געזועז מורטען איז טמסע
vofm .ױני¥ר ¥t צױ ¥ םיט ארבײטער 

 און סיםען אין ׳פסעדןם פנים ם^¥םטעז
יר גײעד דער פין נסים די דערצעהלט

 9iv זאגט — שאפ, אין אונז ״ביי
 ארונטעדגצ־ נעכטעז אוגז מען ד«אם —

rrvr פאד ¥ איז אח איז נוסען
p סטרימן דעד איז שפעסער tr גזמזע־ 

 מוין ארבײטען םיר און געזו^־ען טצלט
יוניאן פאילשטענדעער א אאס צוריק
.0¥T

קלאױ^מא״ ¥ דעחכײ אויך שטע׳הט
 געשיבטזן גאגצע די וױיסם װאס כער,

 סחנגט זזאפ, באטדעפענדען דעם םח
וזי סעם, נאד, סיר ״ז*; אי;זם: ער

 דעם נעסעטעלט אײך בײ מעז האט
 װאד א שטוגדען ױפילV 1 סםדײק
 אײער ג*!־• לויט ארבײטען, איתר ד¥חפט

¥גריםענט?״״
 םיהלם ס^םוניסם באגײסטערטער דער

T1 ענטםערם ער םארלעגעסהײט. ¥ איז 
 פױר \vinn שטונחגן לוענען אז אבער,

גערדעס. ניט
*״n םרעגט —־ סעם, נאד «יר ״זאג

 יוי — אפערײטאר, דעכטער דער דתד
 פון װײדדשעס, די געסעםזנלם אי״זזר חאט

r o v זואךד״ פון אדעד
אךד ״םח  ¥־P חגר ענטםערט —־ װ

״ םוגיס̂כ
 כרודער, נוטער סעם נאר, םיר ?¥ג״

^ר איז װיפיל 4יעצט^׳״ סקײל אי
 האט סעם חכד ג¥טח»םעגדער דעד

 ײי< ער געריכט, נים צחה אזא אזיןי זיך
p דך tr םון אחיסדרעהעז אינגאנצעז 

 ארומשםעהענדע די נאר דיגאןוסיע, דעד
t’i א״הם לאזען קאאדקמאכער r נים M :

 אײ״ מלאפער n לש& סיט ,ארויס
 װאס ביזם. דו װאס סלזזןכאסש נעד!

דוונט?״ ױדתע׳ס וױ ^ודיגססו
 ¥ זוי נעב¥ך שוויצם בעל״דבר דעד
 און זײטעז אלע אויף ^יך דדײגן כיזוער,

 אפע• די פון *ז #זײן םודה ענדליך םוז
 ארתסערגןד בלױז סעז האט דײטאד׳ס

 פדן יײז וייח״ א דאלאר צ?הן צו ניפצז
דןד ¥יבען צו פרעסעדפ און פינישעדס די

- יואד• ¥ אאר
ד וויעי׳ל סעם, ׳באד סיד קי  מ

ײ גפנעמן כאס ודיער האס ריכד איי
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ב די ע ס ק«• די חאט כױך־װעהטאג לאנגען s נאך אײדזשענםי ס
דער אױן* ענדליך גדםט־בארג םוניםםישער ׳ ״ײוײז ,

 נײעסטע איהר זיך pt ארױםגעלאזען װעלט • ׳ וג ״ * ° *'זז
 •“.מגיימ אפאדציאנס קלאוקםאכער a — םקעב־םויז, די — עחעניש1ו־8פ

 אײלענדעל קוגי בראנקםער a איז כטaבײנ תכשיט דיזער איז געכױרען
ה ריח־גחוח דעם אין און “,״האירדי־גאירד a pa םענער די אוגטער  ט8פון,
 םקעכ אלטע ךי געדוען איז ז״נע מאםע די ;פיגאטם צובחןנטע און דאגס״

 כיםעל חיכש a שױן חר8י רaB לעצטע די פאר האם ױאם אײדזשענסי,
 םטרײק־שעםער׳ לעבען צובלוטיגט און צוקלאפט קע■ סלאושםאכערישע מוץ
 כ$פ- a געװען זײגען שםחה דער בײ םחותנים םענע1ננענ8 די צוױשען אןן
 רויטע׳ נעלע, נייע, אלטע, חםינים, םכל ך8רל8קם8נםר8ק סהעבישע םע

 װעלכען פון םםזר׳ל, נייעם דעם םיט זיך זײן םשםח נעקוםען זײנען װאס
׳ שיעזר. a אהן נחת זיך פאר שאפען זיך סלײכען זײ

 געווען זײנען צאהל באדײטעגחן a װעלכע צװישען צושויער, די און
 .קיגדער װײכער, אײלאנד, קוני גראנקסער דעם פון םער״8.קאסט פרײע די

pa ,די אויןפער ארוים, און אריין געחן אין געהאלטען האבען װאם םענער 
 װעלכע םריידם, לעa pt אגחענגער זײערע pa קאטלניסטען געשװארענע

 האבעז צושויער דיזע — רק,8י גױ פנות םארכע םענגעשלעפט8צוז חאט םען
 ־8חײב קאםוניםטיש?ז pt ,םפיטשעם* די צו צוגעחערם זיך לט8ק נאנץ
 וױ חאבען שאד, ,םײד אוםױםטע דיזע באטראכט קאלט נאגץ חאבען םעם,

צױ ביסלאכװייז זיך זײנען pa פלייצעם די םיט געקװעטשם -דיםגאסטעטע
* * יז•ארי נאכט יעי יייז רתעז

סכח. פאלגענחןר חןר צוליב סםזר׳ל נייער דער איז רען8געװ געכױרען
 ,jnipDao פון ארדער ja צדריק םאנאטען פאר a םיט אנגעקלםען ם׳איז

ra ״דעלױוערען זאנט, םען װי רפען,8ז־ פורצעם םוניםטישע8? היגע די 
 קאםי־ חינע די םען האט יאחר עטליכע שעהנע לעצטע די ר8פ גודם״. די
 מעגליר נאר איז עם װאו ,pa לד,8ג םיט סאםקווע פון געשטאפט רלאך8ס

 pa םטרײ? ?לאו?םאכער פארלארענעם גרויםען דעם אין װי אזוי געװעז,
 זייערע חאכען pa ױניאן־םחןזשוריס צוראבירט זײ חאבען פאריער, די גײ

 ביםער־פאר• ארכײטערם די אן אננעװאריסט געחעריג וױ חענט .חבר׳שע״
 דער לױט געװארען אננעפיחרט איז אטא?ע די דאלארם. חארעוועטע

 קעשעגע׳ pa פארשטע?ען און פארכאפען ױגיאנם די דארןז םען אז למיע,
 pa פארכאפען נים זיך לאזם עם װאו שםעכען pa כרעכען דארף מען אז
 חרך pa op'nBo נענעראל נרויםע אין שלעפען ארכײטער די דארף םען אז

רעװאלוציע. םאציאלעד דער פאר “.פראלעםאריזירען זײ “,ערציחוננ אזא
פיגןז־ זײט שוין געצויגען זיך חאם װאם .פארכאפוגנם־-?אםפיק דער

 ?א־ די רעזולטאטען. ?לענליכע גאנץ געבראכט אבער חאם יאחר 'זע?ם
 טיט pa געלם םאס?װער טים געשליידערט זיך חאבען וואס םוניםטען,

 ?יץ חאבען זײטען, אלןן אױף שוזעבעל י«ון פעך שםוציגע אםערי?אנער
p's יוניאן אײגציגע pa ניט אםערי?א tuypyi זײ אםו^ ..“.דעלױוערען 
 אפ• אײעענעבען זיך חאט זײ ױניאנם, עטליכע צו?ריפלען צו נעלונגען איז

 דרעםםאכער pa ?לאו?־ כליהענדער שעהנער, דער pb כלום דאם צוצעחרען
 כאנראכען געחאלפען חאבען pa חאנט א צונעלעגט חאבען זײ יוניאןן

 פאריער דער pb טייל א צופאגראםעוועט כען8ה זײ ;םטרײ? םיינערם דעם
טען.8רעזולט טיװע8נעג געווען לץ8 בער8 זי׳ינעז ם8י יוגיאז•
 די נעגען p'aoap וױלחןן דיזען pa ירושח פאזיטיװע אײגציגע די
?לאו?• די צװישען ם?עב־אײדזשענםים פאר a כלויז פארבליכען איז יוגיאנם

1 pa דהןםםאכער pa חולי־ פשוט׳ען פרא?טיצירען װאם פאריער, די צװישען
PB צײט pa ױניאן-ארבײםער איכער יאגראםעווען  pa םעראר ropwaa 
• םאנ דינעם  a זעחר אוגטער טים8לעב8ב צו ם?ענם ליפערען  pa םטריי^ם

,רעװאלוציע־ בלוםרשם׳דיגער &ון םעל .

M3

 בײם pa םאםקװט, pa דערװאוםט םוף כל םון) psnjn זיך םען חאט
 געטאן קלאפ a םען חאם אינטערנאציאנאל״ ,רויטען pb םיטיננ לעצטען

 אין םאכם םען ם8װ ,אינוועסטטענם״ םרױעריגען דיזען װעגען םרעוואנע
 חרכ־ נעהערינ וױ זועש ברודנע די האט םען װי גאכדעם און, אםעריקא,
 נאר־ קען םען אז ליניע. נדערja 8 אויף באשםיםם םען nan נעװאשט,

 חר*ח a דאר איז עם וױ זױpa 8 יזגיאנם, פען•8רכ8.פ םיט אױפםאן נישם
 נעםען ױך םען זאל םא קאםפם־פלאץ, pb צוריקצוציחען זיך שאגדע a ייח

tpssv איאזיציאנס־יוגיאגם I וועחםאג א׳ טאקע ם׳איז pa רים8װ רצען,8ח 
tr אזוי דאר nan ■אתאעענחײם די a .געצײנט pa ta פאלען אםעריקא 

 עהר- םים גענרינדעם ווערען ם8װ אזעלכע פילו8 ,ױניאנם׳*,
ד צוזעקען, כר*ר^ a דא עיעם דען ם׳איז כער,8 קראך. a םיט חי

? אױםוועג אן.אנדער דא ןן«עם ם׳איז
,נא־ a איצם םענקלאיען8צוז ארדער״ .*ער גענוםען זיך םעז

 a װעגען זען8אוק םים שיםם םןן םיינערם, די צוױשען יזױאן
 זיך קלײבט םען אינדוםםריע, טעקםםיל דער pa יוניאן

 a אין םרייד פאריער pa אײחשענםי םקעג די ׳שםד׳ן1איבע
* pa נענױ־ כאפטע םעראריםטישע אימעגע אונזער חאט ענדליך

.as םאםקאווםקי“ a ױניאן-םםזר׳ל pb קלאוקמאבער pa ,דרעםםאכער
 דער םים און ירעםע קאםוניםםישער גאגצער דער ps פײק דעם

ps חברים םעםעני איחרע pa םיש־םאנופעקטשר8באלעב דעם

 םקעכ איבעתעגמעוועםער דיזער ורװארםעט
 א פאר װאס נאם, כער8דרעםם pa .*יוכער ,

 כאשעפענישז גײער דיזעד p■ דיכ*ןן זיר
 װארגען *ו אפילו ידגערינ ס׳זױז אי ואגען ״

ױניאן, קיץ גי« אח דאפ ta »יש,ז —
י , עם זזארסג ps ח «ום קײן 1י

״ י • *

 זאל טען ta םע;עען. קלאר־דענקענדעז a פאר באליידיגומ a געװען װאלם
ת פיל אזוי חאט װאם פטע8כ דיזע אז דערקלערען דארפען איחם ח  דחקוו^ צ

 pa דרעםםאכער pa קלאוקםאכער טויזענטער פארשאפט mm pa לײדען
 געגרינדעט ניט בען8ח וואנטוריםטען8 דיזע ta קינדער, און פרויען !ײערע

a .כם8םיםגעם חאט װאם רבײטעה8 אוטערע פון אײנציגער יעדער ׳וגיןמ 
 ארױפגעצויגען האבען נעם8ט8רל8ש דחע װאם •עריאדע פיגםטערע די

 דיער ta גוט גץ8נ פארשט^חט אינדוםםריע, אונזער און ױניאן אונײר אויף
 רשלייערט,8פ נדערש8 אביםעל אײחשענםי. םקענ לטע8 די ra ױניאך

 םאםקע• נייער כלוםרשם׳דיגער א אונטער קאלעקשאדבאנדע אלטע די
pa םעטאדען ייערע1 לטער,8 ן8 ייערער1 פרצוף דער 1אי ר8נ ניט pa 

 ומך זײ װי נג8ל ,tta עלכע1די פארבלײבן צװײפעל, אן װעט, “״ארבײט זייער
 שטוץ־ פון טעראר, פון טאקטיק דתעלנע גאם, אונזער אויף האלםן •pt לען

 סקעכען pB pa רעװאלוציע לשם אױגען די םיט גלאצען טול װארפערײ,.
 דפיקעםם8ױני אויף פאליצײ דער צו םםר׳ן שםעחם, װעלט די װאם אויח
pa יעדען םיט האגט אין האנט געטרײ ארבייטען אול ױניאדסאםיטעם 

 אונ־ pa פראװאקאטאר אדער םקעב-באלעבעםעל יעדען םיט אויםװאורף,
י * 0 טרײדם• מןחן

 םעחר םאל הונדערט a r» װאם םקעכ־״װניאן״ יציאנם1אפא די» ט8
 PB געגרינדעט װערט װאם ױניאן׳׳, ,קאטפאני a אפילו װי פט8עקעלח

 pa ארבײטער־אחדות pa װאוקם דעם צוריקצוהאלטען כדי כאלעבאטים
 כלוטמע דיזע- װעלכען אויף קארט, לעצטער דער איז אינדוםטריען, !ייערע

 פארנליבען. ra ױי בײ װאם לעס8 אוועקגעשטעלט איצט האבען געםבלערם
 ײta 1 גען81פאראױם קענען צו כדי נביא גרויםער קײן ניט רה8י םעז

 פארשװאונדען pa ברעכען קאפ דעם ר׳ל1םם זײער םיט צחאםען וועלען
 נרוי• צו קײן p״t ניט דארןז םען לעכען. עקאנאםישען או^ער pa װערען

 ארבײטער־םאםען אומערע pb און נאטור םעןשליכער דער pb סענער םער
 אין פארנארען צו געלינגען גיט װעט די ta באהויפטען, צו איבערהױפט

 דער םיט ארבײטער עגמער1טוי צעהנדליגער די סרעםעל םקעבישער !ייער
 זײער םיט יאהרען צװײ פאר װי אםאל, װידער שוין געהען די ta חכטחח,
גאולח. די אלעמען uia פאר ברעגגען םטרײק, װיםטען

 קרױויע א פארכויגען אםאל מענען דרעםםאכער די pa קלאוקםאכער די
 דעם אבער ,p־ot שלעכטען א חאבען אמאל עולח, אן פארגעםען אדער
 דיער אין געבראכט חאבען םשחיתים קאםוניםטישע ע1די װאם חורכן
 זײ jet בל פארגעםען ניט ױי װעלען אציע1ארגאני ײערpa pa 1 לעבען
 דעם װענען דערצעחלען די װעלען קינדם־קינדער עקזיםטירען. װעלען

 געםאכם האבען םיםםיאנערען םאםקװער ptn װאם עקםםעריםעגט״ ,רױטען
צוראבירט. pa צובוטשערט ױ חאבען pa ױניאן ױיער אויןז

 אז ױניאן, nytra pb לעבען דעם אין פאל ערשטער דער ניט ra עם
 פאר־ געװאלט איחר חאט און עםלק, םקעב א אויפגעשטאנען 1אי איהר אויןז

 pa קלאוקםאכער די וױ נאכדעם צײט קורצע א צוריק, יאהר 16 םים ניכםען.
 pa שקלאפעדײ אלטע די אראפגעװארפען ױך pa האבען דרעםםאכער די

״גאם קלאוקםאכער דער אויף ליך חאט ױניאנם, נרױםע אױפנעבויט האבען
a jymtaD םולקעם, געװיםער א דעטעקטיװ, א פראװאקאטאר pa גע־ האט 

 I8B- לטעpa 8 אויםװאורםען רב, ערב הײפעל a pb ן״8.ױני א גרינדעט
pa רכילות כלוט, םיט גענוםען ױך חאט pa םקעבם, רטעװעטע8ח

פיהרעה איהרע pa ױגיאן אומער פארפאלגען טערדערײען
 פינםטערע.כלבולים די הײנט ra נאך געדענקען קלאוקםאכער אלע

 אן װאםער pa pa פאנריצירט דאן האט באנדע אויםװאורף ytn װאם
 פיחרער אויםגעפרובירטע טרייע, די פארשלעפען געװאלט חאט n אפגרונד

 שױדער םיט יך1 עראינערען נןלאוקמאכער אלע ױניאן. קלאוקמאכער דער פון
 חאט ,ױגיע׳ םולקעםעס׳ װאם באשולדיגוגג כלוט שרעקליכען דעם װעגען

 אנדערע פינןז אויף pa װאולןז םעטץ, ליגםאן, ידענט1פרע אױף געםאכט דאן
 דערטרינקען צו געפלאנעזועט חאבען זײ װעלכע אין ױניאן, דער פון באאםטע

 געדענקען, קלאוקםאכער אלע פארשטעהער. איחרע אלע םיט -ױניאן די
 ױניאךברעכערי־ טײפעלש^ iy״t םיט םשחיתים!ײנען דילע װי אויך אבער,

 פאר• דעם נאך גלײך טאקע !ײנען ױי װי pa חרכגעפאלען, פלענער שע
 a pa געװארען פארפאלען pa םביבח אוטער פון געװארען שװאונדען
• • 0װיסטעניש. פיגםטערע

 יםען קען טאטענט, איצטינען כײם גע8ל אלגעםײנע די אנבאלאנגט װאס
 נעשװיר קאםוניםטישער דער װאם ־דאם ta באחױפטען, !יכערהײט םיט
 יציאנם*1א6א אן געגרינחןט ענדליך האבען זײ און נעפלאצט ענדליך חאט

 כיז װי שאדען םעהר קײן דרעםםאכער די pa קלאוקםאכער די קען ױניאז,
 ארבײטער, שעפער די אין געװען נאך !ײנען טאםער אנטאז. נים איצט
oatt געגלויכט, בען■8ח ta נאך האט חברח דיזע pt pa־ a חאר pb ארביי־ 

 בען8ח ם,1ױניאני pb פונק a גאר םליעט די כײ ta טער־אנשטענדינקײט,
ptאיגערצייגט, יכער1 שוין יענע ־ ytn ta כיױז ײנען1 נעם8ט8רל8ש 

 אןיןט םאכם pa חשאבם — כאהויפטעט איםערצו בען8ה טיר oatt אויםען
 ױנ־ אען8רכ8פ דורך םאכט pa חשאבם ארבײטערן די pb pחשב דעם

 גיט דאם ta .pa,;םטרײקם פראװאצירען דורך םאכט pa דלשאבם ;נם8י
 םסעכס־ יציאנם1א6א ja דויר םאכט pa דזשאבם רעבט 1אי ,p’a ניט זיך

1 מניאן
pa ארבײטער 1אי עם װעלכע געװען נאך ױינען םער8.ט pa אונזערע 
DT'na, כט,8נעד זיר חאם עם װעםען ta קאלעסשאן־ ער1די םיט קעל םען 

 ־!*tan ױניאן די ta געגלויבם, ליך ט8ח עס װעםען כען,שלום״,8ם ינדעל1גע
 זײ pa ביזנעס “כען.פיםטי־פיפםי8ם רםיםטען8פינגער־ קלעפיגע ytn םיט

 פארשםעחען ױניאדחײם, או«ער pa חשאבם אויף צוריק ען18ארײנל גלײך
18 pwטענט,8ט דיזעז בי' דכער סענשען עלכע ta שםעלוננ, פעםטע די 
 חאט אלגעםיק pa איגםערנעשאנאל די pit ן8קאנװענש םםאנער8כ די ס8װ

 עחרליבע ia געדנטע. אםת ן8 געװען ra קאםיםארען, די געגען גענוםען
 יעחןן ר8פ לעםען,naa 8 פעןra 8 ױגיןמ די יעם, שםעלונג. טרייד־ױניאן

 צו כםענדינ8 גים םענשעל אנשטעגדיגען יעדען ר8פ םרײד,- pa רבײםער8
 םריח-ױניא־ ױינען ײ1 אלאע1 נאלאנגען, גיט יאלעז זײ •ארםײ װאםער
 װעם, ױניאן די ױניאן. דער pa פארטיי־פאליםישענם נים. pa ניםטען
 ימיאד די כױם נעם1כי .פיפטי־פיםםי* p'p םאכען ניט ל8פ p'p אויף אבער,

̂ קאםיםארלעך. ברעכערישע
 אינםער־ דער ps שטאנדפונקם דער ta געצײנם, ט8ח לעבען דער
 דיחןן ra נערעבם pa אויםנעחאלםען פאלשםענדיג געווען ra נעשאנאל

 ta וױיממ. איבערצײנם, םיר ױינען װײטער, װעם לעבען דער pa ירט,
 םסעב־ױניאנם אואױציאנס p'p ?עגען ארכײםער־גאם אידישער דער אויף
p'p חילף דער םים פילו8 חאבען. נים ?ױם par pa jmpoao pa דער 

צותיםעננעפיאכטען. םעםעני־פרעםע באלעכאםישער אוםרײגער
 םקעב־םאכע־ דיחןר pa וועלען דהןםםאכער די pa ?לאו?םאכער די
p צרעת נגע a pa וױ וױיכען ריי?ע 'p םעראר״ P 'P .ױו געװאלדעײעז  י

 jtp^p פאםוגיםםישעד דער װעט רכײםער8 די איבער דך איח־יעגמװעז
 ־aa צוקוגטט די רשיילען.8פ anap לעצטע דיער װעלען די חעלפען, גים

 די גלום. pa חאב ארכײםער pa נעםבלער דיזע צו :ים לאנגם
 אונהןר ra װניאז ארבײטער איינצינער חןר צו באלאגגם

j «7H) |̂Fjinyw h

m צײט דער פראבלעמעדפון
j■־■ «• ־--......^ ■ pa .קורינםקי• פ Z

a פארגלײך שלעכטער pa דער צו ימיאן יציע1אפא ?אםיםארם?ער דער 
a. עלכער1 דער איכעראל 1אי טײװעל דער - װ. װ tta איבעראל םוט 
 - רײדעז rotap אײעמליםםען ’tta זױ - ארכײט. םײװעלשע עלבע1 די
 יא׳הר 12 שוין שםאכטען oatt כיליננם און םוני טאם פון ענטפער אן
8? paי ״ ■ אנם.1ירי תיער8ליפ °
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 צו קאמיסארען וי פוז באשלום דעם
 «נ• האבען אפאויציאנם־ױניאנם *רינדען

 דעי םיט פארנלײכען צג ntjm די דערע
 נאר ניט װ. װ. א. דער פון נרינדוננ

 ov נאר ניט, םאתרייר קײן דאס איז
 מצכען װאס די םון עוכה אן פשוט איז
 תאט װ. װ. א. די װייל פארנלייר, »ז»

 און לעבעז איז צװעס אנרער אן נעהאט
is גרינדוננ. איהר פאר אוחאכע אנדער

ג װ. .a די pa r ו a םון צייט דער 
 לעבענם־בארערם־ a נעװען גרינדוננ איהר .

 אונארנא־ טיליאןײועפינען דעם פון גיש
 אםעריקע, pa ארנײטער־פלאם ניזירמען

 דער צײיב האם, ל. אװ ם. .a די וועיכע
 «ו נעיתבירם ניט אומאן־, יענער אתר
ארנ^נחירען. צײט יענער
 עלכע1א װ.״ װ. .a חןר פון נרינרער די

 םט. רעבם, װ. ױדז׳פין היױואוד, װי
 פאר• זיך םים האנעז װ., אז. א. דזשאהן

 ארבײםער־אידעא■ נעזויםע א נעשםעלם
r איחןאל זייער לאניע. a אינ־ נעווען 

 םאך אנשםאט ױניאנױם מסטריעלער
 ױניא• אינדוםםריעלער בלזיז ױניאנױם. ־

 װעט — גענלויבט, וײ האבען — גיזם,
 עװערען p*t pa ארבײנמר דעם םיהחנז

 ברעננעז איהם pa האםוי אלםענליכעז
 םאלשטענדינער צו ווענ ריכםינעז אױפ׳ן

נאפרײאוננ.
נע־ ניט ייר האט חייװאוד ד. װיליאם

 א ווענען <. אײ ם. .a דער מיט דוננעז
 באדארםט ניט ער האט דערפאר דזעאב.
 נע- האם ער װײל װ. וו• א. די גרינדעז

תםטעח דער pa האט  אװ םעדערײשאן ו
 חאם אוז דזשאב בכבוד׳ינעז א מייגערס

 אויסלעבען דושאב דעם מיט נעתענט דך
 אםעריקען דער pa יאחרען ביםער זײנע

אי אל1 ער וחנן לײבאר אײ םעתריישאו  נ
ײעלעז. נעוועז

שין הײװאוד, ר. װיליאם  דענס װ. ױח
 p.p נעשיסט גיט האבעז דזשאהז םט. און

ךײ• זײ ארבײטער. שיאנען צו גארילאם
 אינדאםםריעל צום נענאננען ניט נען

 זײ פאליצײ. יארסער נױ דער םיז ססוואד
הא־ ״t װייל ■ריזאן, pa נעגאננען !יינען

 איגדאסטריעל am םאראכטעם בען
 רע־ קאפיטאליםטישער דער pa כקײאד

 «אלי' נאנצען דעם pa גירתנם-ארדנמנ
נעדנדעל, צייאישען

 האבען וו. װ. .a דער םון גדינדער די
 סון וױרקזאםק״ט דער pa נענלױבט גיט

 ניט אבער האבצן זײ. פאריוגיאניזם.
 נעפיהרט דאח• ױניאן א אז נןנלויבט,

 ךײ דיקםאםארם. הײםעלע א םוז וועחגן
 ארביי־ דער ta נענלויבם, בלות האמן •

 צײט איצטיגער דער pa tto טער־חלאם
 איבער־ אינדוםםריערע און טעכנישע םח

לאםםם־ נײע שאםעז אויך מרענישע;
םיטלען. ..
 pa נענלויבט ניט האט װ. וו. .a די י־

 טיט האנםראתטע! דרײ־יעהוינע טאמן
 גאראנ־ זײ זאל וואס באלעבאטים, די

תן  ארבייםער אנטזאגע; צו רעכם דאס מי
pa ttrn א װילעז., זײ וועםען  שאחןן .

r אײנעם צו a איז איע״, צו שאחמ א 
pa tm דער נעומן n דער a. .וו .« 

 איננאנצעז וו. וו. .a די האם פאקטיש
pa נאטש — גצגלזיבט ניט קאנםראלםען 
 א נעווען איז דאם ta צונעבען, מוז מען

זיים. זייער pa םעחלער נרויםער
pa אםענשטױ•1צו שארפםםצ איהרע

א. די האט <״ אװ פ. .a דער מיט סעז
 אר־ נענעז ארבײטער נערײצט ניט וו« ײ.

 אגםיסעםי־ p’p נעשאפ׳מ ניט בייטער,
 פאראײניגט האם זי פארקערם, םיזם.

 jtbvu p»a pa ארבײטער פאיש״דענע
 tnvt נעפצנט נעםטעז אם םען האט ואס
 •עכמרטאן pa װעמר־םםרייסם די איו
 נע־ האט װ. וג .a די ויאס לאורעגם, אה

םייזדט.
pa די נערעדט״ קויזתז j t .װ. װ r a 
אגט־ חאט וזאט ארנאניזאציע, ta מוחח

מז . א  שםרעבונג, אידעאליםםיעע א שיי
ת p דױניאן5אפאדציאנ איצםינע די מ t 

r קאםיםארען די a א וױ םעזזר ניט
םאמרייקע. ח׳צאב־זוכענדע
jra  t i r o וועט םעהלערען, איחרע 

 דעי pa מערעז םארשרימן ײ. מ. א• יי
 םים ארביימער־יזלאס דעם pa נעשיכטע
שטאמז, נאלדענע ת בונ  סאמיםא־ די מ

ל, יעז מ מינ מן וחנלמנ נ א  צוליב ח
 א«אזיציאנכדיונ־ ta נלנריגדעט חשאבס

מחנן iveyraB יחזלען יאז,  פאר־ pa ו
ם םיז שויינדען ארבײםצר־חאריזאגט. דן

r איצנױנע די יא, a  tam nm rtaBa 
a םיט פארנלײך סיין ניט נאר  u n. .װ• וו

* • ־ ־יי
פא־ די םיט leap איצסמצר אוגזער

מ r{- . I

 לאטןו אלם אױםנעטייםשט לאגע דער
 פיהרערשאפט, ■ערלענליכער ריינער םון

ta pa נאד pa ,װאו אםערי?א p an-
 טרייד דער pa הער׳&ען פיחרער ציאנערע

 םענליך האמוי ata jpp נאװענוגנ, ױניאן
p’t•

 נע־ טיר װאלטען םריינד דאזיגע די
 ■אסירונ• פאר א איגערצולייענען ראטען

 חודש־ דעם pa• ים. זײט יענער םון נען
 ארויםנע־ פראנעז״, ,ארבייטער ושורנאל

 פראםע־ די םוז לאנדראט דורכ׳ן געבעו
 דער װעם ױילען, פאראײנען־איז םיאגעלע

 װאס !עיובע דאם כםעט 1נעפינע לעזער
 מעשים־טובים די .apnjma pa אונז גײ
p t עתגליך דינעז דארט פאטוניםטען די 
 אוםזיסמ דא. םובים מעשים זײערע צו

 אױסצוםיײ ־pt כדי םטרייפם נערוםענע
 םארראטען סטרייפ מאסמװע, פאר נען

 םאר- לינהע פוז שאנד־אויפרופעז דורן־
 אונפאראגטווארטליכע ציאזיציעס, ־ איין

 pa װײטער ,tta אזן שטיל דעמאנאגישע
.; f װייםער.
pa ,מז לעזט מער?װיח־ינ  אר־ די נ
אין טיפלען  אױבעךדערםאנםען דעם '

 םעז ta אוים זיו צײנם חודשחשורנאל,
 אינטער דער די,נערעכםינקייט״פח לעזט

 םאראנטווארט־ אנחנר ta אדער נעשאנאל
יטשל, אט, אמאן. םריידיוניאן ליכעז

p 1 םראנען״ ,ארבייטער די רעדם . t;טע 
 ,ווענען םראנע דער איבער ,1928 ױלי,
oatt םפלמז״ 1צ פיהחנז tta צװי־ זאנט 
tta,: אנדערעם שען

.ta רעדם םען p tr מאםענ־ ותנען
 ניט נישט םען tap דעםאנאניע, ;to נתן

 — ,אפאדציע״, ליבע נזער1א דערמאנען
 פראפעםיאנעלער רער אין לעבט װאם

 דעטאנאגיע. םיט אױםשליסליך באותנוננ
 לא־ אפט נאנץ :נארעז נישם זיר לאםיר

 דער םה טעראדידרען פארא״נעז זיך מן
 לאזט אפט נאנץ ;דעמאנאניע דאזינער

 אפ־ םארא״דנתטינהײם דער pc מעז
trtttnt כדי ערנםטקײט, נעהערינע די 

 ל״כטוי־ אלםנממטער, דער נאכ^נעבען
p פראזע גיוער t חיםע. די

 1ציאנערע1רעװאל באםת .װאסער
 .רע־ כלומרשט דאזינע די ם׳דואט וערםה1

 ״רױםע״ די po םראזע מאלוציאנערע״
pa ועהר האט באוועמננ, •ראפ. דער 
ען טאקע באװיזען גום ״  אינטעתאציא• ז

 *tap 1אױם׳ לאזאװסקי םיהרער נאלער
 ,רעמאלר .די •ראםינםעח. po נרעם

 — ,pDttata? זאנט — חברים״ ציאנערע
 וועלט־אים־ דעם טאג אלע .םארניכטע]
pa o דעם ?ר״צינען אעריאליזם, r r a t 

 נרױס םיט פארט״דינען רעאלציע, די
t r a ראטעךרףםלאנד tta כינעזישע די 

״ חנװאלוציע.  פאר־ אבער ײערען , ו
 iPtjnt זיר האנדעלט עם ttm שװאװדעז

 םרא־ יראזאאישע טענליכע םאר קאסןי
oai a צי נען״... tao irt נישט ta די 

oatt P’anp בונדיםנמז O'ta twtrt נע־ 
p טעטינ^יט חנר נען t סוםלניסםעז די 
 V נאדעמפאראײז untpenatt א אין

o׳r a טענליך אזנזער נעײארעז שױן דאר 
 די םארא״ז• <ראפ. יעדען pa ברױט

 לױנען, די ttti ד״סען מילען מ״םטער
 דער ;זאך אגדער אן נעשןהמ עס אדער

 סעק־ דער ננ.1םארזאם< א חםט םארא״ן
 לאנע, די אױוי ללערט רעדם, רעטאר

 ראטע־1אאצ אזױ װי אנוױיזצן ■וזאװם
pni ברױם דאם p t אר־ די חמ־ים, די 

 ta מ״ם, יעדער עתםט, דצען בײטער
 *atM ואך. וױכםינער a װענען נעהם עם

 שיט .ױמעדםאז, a אחיא שירינגם לוננ
 סעפרעטאר, אױפ׳ז עוחןבעל pa ■עך

 a pjnta געהם op pa םאראיין אױם׳ן
 ־ovt tptjnt כינ^ ױענען דרשה לאננע
 אפט־ .oMnt חןר pa אלץ וושגשז לאנד,

«מעט מאל trm־otr םיט אנמ»י aian. 
ta pa ראטצדתםלאנד r a שױן.נערא־ 

ם״, װן  שױן חנײאאציע כינעזי׳פצ די מ
ר״ דער .נעמאנט״ אנן ײי אל !^  שט״ט .

pa ט1בלא p t זיך tt, נאך a גרזיםער 
 a נעםט ארב״םער ta p» העלחגנטאט

 טיט ta םארשםעחן, t* ניט pa װארט
 באפעםפעז נישט םעז tvp דרשמו אזעלמ

n ם״םםערם v ta נאלעחימם pa נישט 
 ta כינע, pa nrt>atttn די ראםעװןן

ta tr ם׳דאחי tr t דש־ la t — א  ציגדס י
,חנײאלוציאנערע״ דאס ta ערשס דד

un פנענט ז״נט אידזר ,וױי< :נמם  pt 
jrta tm ta פארבינדעםע p t .» •* •ט 
Qt'raB pa, א'נ״ ••• סאציאל־פארחנטצר 

מ .יעײאל״ױאגןרמ״ םוראנאמך ת
«- לינ ,דאד אי מ״( ײן טופ  ;לאג
 דאם ,,t ttrim w סױל), םים׳ן

.pettatap Tta nnat nm,)' צ

r עו־ a אר  חטא, ועינען דעם נאנאננען י
oatt בונדיםםעז די pa ,לארז, :ואושע 

וױמע... צי
^.oan ,pottata נערעדט אויר jnt■׳

- סון אומנעלור«ערטקייט דער נען ו ד . י  ד
״ נעת טע״  האמשען, יא ׳צייז פיחרען ו

, tvoan יארטעז ,f tan .פאראײנען — 
ױ o 1 אי a iראש־ אונזער פון טיר ױיסען■ 

pa : pis די p jn a t האבען נוםערען 
 אוספאראנמ־ דעם װעגןע דערצעחלט טיר

 די ,it ,(tta לייבטױנינען הארטליכען,
 נעפ־הרט און ארוי«עדופען tvoan רױםע

a ׳ibk״lit p אין רעדער־ארנייטער די 
i ױילנע n  t»»tj tta ,מז  זײ oatt םי
 הייג־ pa נעבראכם. ארנ״טער די האנען
m גומער טינען n n i n דעם װענען םיר 

 מפארא:ט־1א tta ל״כםזינינען זעלבען
 נע־ האבען רױטע די ,tt ttta חארטליכען

P ?,,שטר a םי<זרם t די n a t״>n a•״ 
i ווענעז |ta סכעו־גלע אין טעי n ,מ«לןז

t oatt,, מ א אייד חאנ׳ י1 אכם1נענ י
םע1א i עם — .1ניי n : a  tap׳e ־ני׳צט 
t״t: ע״ די ט חי n’ כעת האגען , p• 

toap* 1ניכע pt pa םןםענטען ;p i tit 
a ,rtn םיז סאנאניע, tp tap״t i n, בלר 

p נױטען טינסטע t 1ב״טע1א די.
.pa ע״, עלבע1 די ט חי n ויאם , a-: 

ת 1ב״טע1א ,i נען  ווען ינ1שמענ פילו
״ ו w אפציע אן נאר tpotpaa ז י  pa ז
i, ייז1א הענט — t״ tn p o r ,ע׳ דאך  ח

 םאר־ די נענעז טאנ־אוים טאנ־איין צען
ען i זייערע pa א״נ n n 't, ״  האלטעו ז

ך  שיאלםע| 1צ כםינטnבא פאו־ 1»פיל ד
t ״t אבי םאראייגע;, t באת!מען pa 

t״n p הענט — pa רעװאױציאנערע. 
i הענם״...  ppko tptto, 1ב״טע1א p t 

ך פאר עז1יצ  װיםען pa חיטעז ט1נ ד
p םםך אױפ׳ז t םאפטען, די ta װענען די 

i n  p t ע חיטמר אדצי  פאו־ רי pa אי
ת 1צ 1נא םיזע־עז י אײנעז ט i<״ םי n 

i a t ״.1ב״טע1א אלע
i n נ1אױסצ נעבראכםער * אױבעז 

i ט,1באװ״ n  ta אל1איבע איז טייװעל 
i n טיט — 1ועלבע pi>pt ,i חעתעד 
tta 1 טיט o nהאליו/ חיטעז עלבען — 
tta ם1ט איב?ראל ip ם״װעל־ עלבע1 די 
w ,ארניים tta ?אל1איב tPtto םאך־ די 

in אנםײארםליכצ n 't איהם .tPtBPpao 
i י?ל?ר1,נצ,a t'a ■1 אם1  ia t *iqkp, 
iםnpנם,נס־אpנpל n  tit tp -מ־ײז־ױנ 

ta1 באװענװנ tta ניט P״t ?■1?נליכצ11׳ 
toap.*

* * *
i  tptt, ח װעלט־מלחםה טינע1בלaט 

ip זיד rin p » a 14 םיט 'v ia צמײק pa 
«aa 1מלחםה־שנ?י 1איה םיט ptta* 

 ״נרצכ?נ?ג■1א װעלם, נאנצ? ,ד שטעקם
 אמע־ האט BPapri — ■PP'iPoa ינ1

ט ויר aan oatt ,pp<״  םיט tpopr 1צ ני
a״tit r ia p n  ift 1ט־םא1בל 1ארב״טע 

a:ao ניםינג  p r ^ a to n  IPtPt la ta t־־, 
in< כיםטיש? tp, נאר ליכט םים וכם1נע 

a ?הי אױוי ת1בנ1־ל1«אחײארבײט  אי
o מובח n  p t הזיזב. ?נל npttpt a pa

a pa tta o:pr? p ro 3 n o m ’t ttt
m pttm at: צו i  tpopiatp, נאנצע *ia 

פראנציססא. סאן pa בײטעײבאװענוננ
ip i ra יאליצײ יארטינער tptjtppj 1צ 

 a jPBiKi: pa tPtrtpo 6 ״פריימן״
la נ׳'ליטעריש?ן שאװצניסטי׳ןןען א 1®י צייט t'a באטנצ iaa. .

i ײ1«ד tp t .  ,I  tit״poo״ t״tpt *בא 
 זיינען לינענס h װייל געװארען, פריים
pa tp אויגענשיינליך 1צ נ״ײען ia i pa* 
tpon אלעמע:ס p rta,; צװײ אכעל p t 

 נײדזן — בילינכם |ta פװני טאם — 6 די
ם ^ ״ אנ ת א ד א אי o י n  r a 1טיגע1דא 

i׳ioo׳op ת a ײח־ ,,אםוי rn tip  o a i* 
 נע־ מעל׳ראנאלז־, שר־ז געװיסעז a tit געו

i צו לענעז a t׳ina»B לצנ?נםל?ננ* אױף 
נעפצננני׳ש. ליכע
 מארטי• ױי1צ די ta יאהו־ צג pie׳
i n !?1?ה*<יםאהני * 1יא שמאכט i t,* 

at; ליב1צ tptntap n סונ׳ס tp ro iai 
 na •t .a .Pnt’tpt ?איימאליסםישען

n םיט tpoatw כאאםטצ ל. n :a לינזד 
pPai ה לאנל פונ׳ס נמגשעזaבpן in 

itao ״t אנג?שםסעננט  w״op pa tP 
r a די האבען איצט ננ?ז•1געל ניט ױי 

p פליינד t םארם׳רעד ױי1צ די *urrtt
ip צר tpow: דך rta i i r t ײ•1באפ 

o אוננס־א^יים i’Jpta paan pa צום 
fat ip לאליפאתי? ttt 1גאװ?תא  ta 

t,, .באגנאז־ינצז i n חאט, 1תא1נאוח 
ta■ א אנשטאט n a, נא־ נעװאלט ,,ז 

 םאד• ,,צװ י1 .■אראל״• איייי 1םר״?
o האב?| טידער n פאראל tptntptp’ita 

 וחןל־ אױף ,iptotp שטאלצען ata מיט
tPo איײגאליסםעו 1נא t״j»npt tPt 

 pa trtPtt םױלט1םא ipopo װעל .איך
 *pt מוני האט נ?ם?ננניש", אין שטארב?ז

a אין ט1ענםפע  a־tpopptt ,*p נ די  ־,,.
 אנצונע־ .א״חװ־ ,optnpt האט שאז״

?״aia»w סעו
ט אל״1»יא  לר,1ש םײן tpiptta ם״נ

otnt oai pa מאכ?ז םיד a ia t שטענ־ 
o 'ttt ipo jriiiat tp rv .איף שםאאט

ta: האב n a t. a tpopop״ p Pptt tta״t 
p״tat in :«  tניט ־ ooiipt a .tPop»a 

ijfupooa מענש פרייער tpp ניט *ia t 
tP:aio די pc t t t r in a ip אי אי ד י ח

לאציעס״.1נ
tpp ,tta oa ניט tnpttpj a t n n* 

 ontpt tta םענש, ד^כשניטליכצר ליכעד
 1נא tPP אזיי ארעםטאנט. t״p ניט

oitp r ם»ש, א רייחנ! a  oatt כל ijta 
n ח״נטינע ,i האסט oatt pa יג1ל1ש a 

oan ,vivo ;טננ  a oun ,tta זאנט pt
'ip:p םיר ,ױב :1ה?ל היסםאריש?ר
i, שלאכט pa ניב n n t a ט כ ײ פ  ד״

toap p t״ ; ipp'^tta דיייעז can i n 
o באױצם n כח ta ttt .ל א ^ i א n 

oiptt oan ניט oenpnao פיז a n ’a ta> 
p optt: oto o ניט <ao״ n  tPian צר 

 אוזיסצר o״ruptpppj a ײמטאװײמן
tnpt טיז ■ta r i אױוי o>Ptt iP” i t  i n, 
rt?o ליב1צ tt o n>״ a r a  oai •באל״ 

tPoi’Paia■ o. דיגװנ n  ia t

0JST18M די פון ודיכם אונײטעו, אידישע
יוניאנם!

_____________ ו
פארטיי צױן פועלי פמ קאמיטעט צענטראל םמ אױםרוןז

■*‘ 4%

 נןודע< די איז ארנײטער איד״שע רי צו
\ !םאכעז מנחגרע און

׳מזועסטער! ברידער
ט און סרײדס אידי^ע די  צױ זײ םי
 איצט <עבען ױניןוסס, אידי^זע די זצמען
 מא״ <ןריט״עען און *חמציכען א איבער
 אוימ־ ;זזומער־גויט אדער כרויט םענט.

 ןודער יועבען טארניכמונג; אדער בוי
אונטערגאנג.

 הא^ב זײגען טריידט אידימע רי
 װעחגן אוגטערנעםונגעז גרויסע חרוב;

ם ^ ע ^ ב ער ;צו  צױ *אכריקעז און •^עי
 -pF.s אײנזווםע זוײטע, אין זיך זי&ען5

 מען ױניא; דער םון חאנט די וואו םען,
 סיצעק, מרעקאיכע גרייכען. ניט זײ

 העילםט, י1אוי אונטערגעשניטען שכירוח
 ארכיײ די רדיטעל, א אויף אםי<ו אחנר
 דעל ערנידערעם, און כאלײדיגט טער

גע־ אוז בא^םוצט יזגיאן דער םון
ט טראמען םיט. די פי
 בושעױעם אדכײנתר רי צװחמען און

 ברודער-קרען גחיזאסער א יאהרען זייט
 די אז םילען קריג ®ח הרבנומ די און

i די אוז ג^וענגניסען די געריגםעז, r־ ' 
 די ®יז ב^וט מאףנאסענע ראס ;טא*ען

ערד. דעד מון *רײט כרידער צוימת׳עמע
ײן יאמער^ווון צום  אונ־ &ון •

n «רײי דער צו טרײנד, זערע t אלע 
ם, אומערע אי  געקוכמן איצט איז ^נ

ס םאהבײסעז, א*ס  דאם םיאוסטע, חו
 ארבײטער גאנצער דער םון *עמי^יכסטצ

 אירישער דער נוון בפרם און סאוחנגונ^
איאזיציאנס־ױדאגס! םון גדינדוננ די —

 ערנסטען און סורא׳דיגעז דעם אין אט
 אי־ אײד״ צו T7 םיד יוענרען מאםענט

מ ײ  אונזערע צו און בבלל, ארכײםער ז
ח חברים בפרם. םרײנד י

im פיר, m  n אד־ םאציא^יסםימע 
 צוױיג א צית. יוע^י •וורטײ נײםאד

m ר דיד**»*\& * w יא^םםי״נד

 אין ד*ט ױאס בא\ועגונ<, ארבײטער און
 איהר מון י^חד צװאנציג און עטיצאכע די

 איז ערצײגען, אין באמאםען עהזיסטענץ
 הונדער־ ימראיל, ארץ 1אי איז אײראיא

 וואט נארםײ א ױני^ונס; אידײמע טער
 אםע• אין עקזיםטענץ איחר םון בםשר
 נע• חבר׳'^ ארן כרידער^יך זי איז רי<*א,

ײ שטאנען  אידימע די שנין זײט רער ג
 געשטאמט. אזוי ׳זײ אזן ױניאנס

ד געה*צםעז או} ע רי  מיר — נויט, אי
 דער אין אײך, צו איצט זיד ווענדען

 איגער ״צװעבט װאס סכסח נרעסטער
 כחית אונזעדע אלע מיט און ,syp אײעדע

:אײך צו מיד רוםען
! ט ^ א ז ט י ח ע ט ג י ן נ י  א

• ♦ ד • י נ ו י - ם נ א י צ י ז א א א
 זײער אריבער ניט טרעט ! ס ג א

 1װענ א^אזיציאנם־ױניאן ךי !
 יועט און הונגער אײער בארחהיגען :יט
 אזי-8א די חהצ־ט. אײער מטיילען ניט

 די אין ארב־יט ^ײן וועט ציאנס־ױניא^
 דעם אנעטאט ;כרענגען ניט עע«ער

 גאנצען אײער א.*ן אײר ברעמען זי וועט
 ויעט פאדען. םורא׳דיגטמעז דעם םאך

 סט מרע^יכסטען דעם ארײגברענגען
 פון רואיגע די או,י ארבײטעד־אחתת םאר

 א^ עס װארום, אחבײטער־זיג. יעדען
 אפילו זא< עט וועז אז סאאר, דאו

 tא אויסצובויען גע^ימען קאטוניסטעז
 פאך ק׳אוס דעם אין איאזיציאנס-ית׳יאן

 * וועט פאר־א״נדוםםריע, דער איז אדער
 אינ- םאי ד• איז די אבער דאך

חד ניט אוםן ם»ום טערנעשאגע^ ט  אי
 טאן גים דאס טאר זי <ועג. דעם מעז

 דאן און — ויעלעו וואים n ווען אמיױ
ט טניאנס, צוױי זײן ױע<ען א ט ^  איי• א

 צזמײ• חײסם ױניאנט צװײ און גער.
 ארכײסאר 3פאחא<ידרם א יזײסט לונג,

ארצועטא־• חײסא <זײסם מאבט,
*ס זײי 4ײי (״יי•

*% ♦
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 אץ דמן ?מממגמו ?ליזזלאנחןו
איז יארקער, ניז טים ®וגליד

ממ מלמויי אמי
# —

 די אוז באדלז פדםשדז * tpw עמעחט יוניאן קלארקםאכער קלױדלאנחןר
̂ן. שטארקע & פארםמגען זײ m װײסען כױםנלידעד יונ־י

״)1װעל .*ידײיעד קלייולענדער דער «יז זקפ—(*יבעדגעז

וױעזענטעלד. לעאן םון
 אונמר אין *ארבליבעז איז טי? גיט

ר ®ון יאציוו׳צאנד ױמר אכז*ר דן  און נר
 איגרוסטריע, חדעם «ו| ימאזש סעפםימר

paPpit מ*ם auras—  ipapspi' צו 
 אידייזע אדן בכלל איעייסעד סויזצנםעד
pj*i ספהט. *רבײםעד  a סארמידענע 

 און של*וש די »ח ■•סירמגעז »ו| סיבזוז
 איבעמע־ כיםלאכװײז זױנחסםדיע דחוס

 אנ־ *ין umPivIp םח געיוארען «ראנעז
רן o מ ip o r, וױלעד־ און דזדםמר אין 

 גע־ m?a טארמיבעז זײנעז *i זשעס.
 כא• יועימן ,jpjjiobjtpojim «עה?סצ

■*■ipaiatp קיענערע םיעי א n*p> ד » 
ד כייססו/ מ  ש<י- אידען די ■װעלכע איז *

 םאי ?,pyb poanp די *יץ נאד 19?
 אהכייםער. *לם םאי אונטעתעםער, *לס
מן םיר «ויב *  «יז ,mpo קייז גיס ה

מר  םערםע די «לץ 1נ* ישסאדם «ונ
 בא־ נאנץ א םיט ap'ipoa אין ׳•נאװ־ט

 אינײםםריע, דאםען־ענייחןר דייטענדער
 ימיאן ררצםםאכער pa יויאײ! די 1*י

 ׳*אפט191סיםנ?י * שטענדינ נאך צעוזלט
 ג*ר די פ*ם טױזענ־ט, צדוײ זזעכער ■ון

 אתאניזירט גים ײינעז ip*pr *יױסע
 dw שיט זיי י1*וי <ה*ם 1יתי* די יײז

ניט. ײנ*לוס«
i א n  w«n אראל«נ«רו»x ון» i n 

jm e e iira ,אויך זיך, סאחפמהט ייז 
i •סזן n .?*נרױסער »ס ipaaopi*?p 

 יוניאן די פאחנליכען• פיע< נים ױניאן
 אפיםעט, נרױסע איחרע םיט «זײנט, *ח

ײ *״הרע יםיט  אאיט־ מענעדדצעדס, יוז
 ^תאני־ נאנצץן דעם און •אננעמםעלטע

 בזןםער אזשר איז ׳?ומי«ונס־»*»ראט
 נזזיכערטער טונדאכחמםאל וןוונאניזידם,

 יר *םאליגער ד«ד' «ון ׳*טאדחער אח
 אבער טיטנלידער׳מפט איהר גי*ן.

 זייז םעהר גים אובזטםענרען רי *ונטער
 איהר י*ויך םוז ײדעאר איז גרױםע, טײן

 די דאערענסםער. • בליעען אײנפציס
 ?אן ױניאן ישלאמםאכןר טלװולאנז־זר

 «לאץ »ז« טאתעםעז ניט ׳)יינםאל ®עהד
 די ײי לענעז אמײזאע יייניז דעם אץ

 םאד• חאם יוניאן קלאוקםאכעד *םאלימ
p* v m j סילא- אטילו אדער יארק נױ 

 גים, האם זי שיתאגא. ארער דעלםיא
 אײנ־ נרויסעז דעם *זאבעז, גים יזאז «ון

 חי־ דעם טןן אנםװ״קלוננ דער אויף ®לום
in איחרע וועלכצר למסען, אידי׳צעז 

 עטעדט אנדערע איז מװעםטעײױניאנם
 טיט כיז <עה»ט האבען ארער יז*בעז,

 ברױ דעי אײדער צוריה, י^הר עטלאכע
 ארנאניזא־ ארבייטער די אין דער־קאטןז

ד האם און אננעפאננען זיו חאמ ציעס  א
מאדען. יפיל אזוי נעטאן

 דאזעע ךי אויף אבעד אכטענדינ גיט
 *יקטען, <ויכטיגע זעחר *נדזרע נאך «ון
 *ו טאתינען טרןטוו־עם זיו סען ׳טאן

 אלאוא־ דעי־ ם<ט שײהנייז איז »ז זאגען,
ד ז כ ת יוניאז מ n גיו י r די איז 

 איר סים און *דגאניזאציע, אלײולארחזר
 נלישלי־ k אין םיסנלידעד, אי-הרע ייזץ־
«ע. כער ל

 זצגען, צו נים דעועים מײגמן סיר
m און גוט «ויום»כעד5ט די איז דא 

> או לי זײנעז זײ אז *ו ה א ײ te י  pm 
 טאדימרט, נארנים. שוין זײ «עלט ס*

ר  לאנע די איז טרייד אק »ז ײײסיין, «י
ט נראד איצם ה ני עזג טי ד ל מ  דער •וי
ט איז םעזאן  אין נוטער, איבעדיג טײן ני

ײניג נאר פאוזאן איז ־ימאעד די  אר־ וו
מ ײ  דער «זן סיגמלידזןר הונדערםזי *ח ג

ױ«ן מ יו רי ה א  ער- סמנען צו נ«נונ נים א
עז ד ם םען וחנן םאםיליעס. זייערק מ ה  זי
i צוו״שעז אאמזלעל » *נמר n לאנע Tie 

I מ די ױ  כדײ זייעחז און קלאויזםאכעד ז
ר ח ח מ ,rm- גױ א ר « לו זי  איי

מן י *ו א * ײן «ו סינ  איעענע אונזעחן ז
 :ײײנינמר jpa ,<מסםט״ דא ^ליידךר.

»r ם ך pm י־זג  איז דא :*זײנ^צר יי
ל סעז מד ד ױיגי א ו מ  נאד רזזנם r« ;מ
ה » ױזי יייבײמך־ *םאלתאר ז פ  סדן מ

 אי־ ניט םען זוכם דא ;#אליזאא־יכמט
ק ח מ ט אז ר מ «י 1«יי , י ן 1ײי ו  אדביי• n י

y m מ זדעען * ם *יארחתן נ  זיי®־ טי
ר rיגאנ« u n, מ ל י י א י מ א ײ  די סון א

9—ir—r אק a w n —P ארכיינמר־ 
 אין און ^ליװליט־ אין *חטמיזאצימס

pr o  f i n  i n? — ,ט ײי  ן— מ
י p ז— <יס hptp י n ^ן— אהכיי 

p ar— w u —  n —י« ן> p״i
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^ צ  די ^בער איגדוסטריע. דרעס און פ
 ג*ח*א א אןיןי נעפיזזרם ^וערט ױגי^ן

 מעגעדדנז־ לעם אונטער »ון אופן ^עז
נד^א־־רס מע:פ»עז, שעהיגע *וןײ ^ןן

 די טומ קאטאװספי, אײנ p« הרײנדצער
 םיג אזו &יטנ<ידער איזזרע טאר ױגיאז

 די פון רוב דער אין כמנציך איז עם װי
 &אלשטענדיג ^אגןע זיעען םיטגצידער

םעזרונג. איצטיגער דער טיט צוםרידעז
 סצ^ופמאכער וי!אנדער1פצי דער איז
 אוגד ״ציגפע״ יםאראן אױך ?ײגעז ױגיאן

 װ^ו?טען װע<כע עצעםעגטען, צוםרידענע
 אײנ־ זייער רות״.1«גיב טאװײזעז נעװאצט

 און אוטבאדײטענדער אן *בער .איז םצום
 צו. :יט זײ צו זיך הערען ׳ארבײםער די
 ג^כגעהז ״ײעלעז עואלטעז ״צעפע״ די

 מברים, יאיפער נױ זײערע טון ״וועכ דעם
 ױני^? די רואינירעז <ועצען װאאטען זײ
 ־w^>P *נדער0פצי.וו די איבערצאזען און

 אויםצי־ תטמר, אוי^ אינגאגצען םאכער
 אומגנ^דע ווון גנאדע דער צו זײ םערען

 פאחאטעהען גיליפ צום אם.3 דעם פוז
ס־ ארגאניזירטע םעהרסטע די אבער  ^וו

 דער אין אייז *צ׳אץ זײער אז ם»כער,
 דער אין צעט כח זײער אז און ינגיאן

 ^רגאנײ איצטעער זײער &ון שמארפײט
 ^עצטע די אין דעתדײבונגען די זאציז^
 ק^אױדאיגדוטט־ היגער דער .אין יאהרעז

 טארדאנהעז צו ארבײטער די ד^וכעז #עיף
 םמודגער דער און אחגאניזאציע זייצר

 י» דצחפאר, וױיםען זײ אנטעזרוע.
 גע־ װאי!ט עפסאעריבמכט גײער יעדער

 און *רגאגיזאציע, די געפאר אין שמעצמ
 עתזיס־ איעענע די אױך אטפזר דערסים

 הא־ םאפט דאזיגען חןם דאנ& א יטעמ
 מוװיזען כיט איצט ביז ״צעתע״ די בען
#נהענגער. פרײז גרויטעז סײן בעםינען צו

 ׳טםןןנחידנפט דעם פון מאפצ און
 *ױן5קי זז*<ע די דארטען ארויסגמחצנדיג,

 ס5אי װערען מםראכט מאבער דדעס אוז
 ווין ברמחנר זײעוינ טון גציפציכער פיעל

 אין ב^ונדערס גאר און ^וטעדט, אנדערע
n נױ r. םאדמז״ *׳צעכט, אךעי נוט 
 #בעו פליוווצאנד וויז פצ^וופםאמר די נען

 וועילמן ארמוניזאציע^ ^טארקע א ךאך
« צי״ט יעדער צו זיך מעז א ד ײ  םייר עז5א
 גע־ ^אםוי « אועמעמען פעז װעאמ ךײ,
 זײערע טארטײדיגען און ^וסעם די געז

 אר־ אזא pr י^רס גױ אין אינםערעסען.
 די איז דארט ;נ־יםא סםעט גאניזאציע

 םעכטיגע pw נדויסע אםאליגע די ױני*ן,
 אײנטצוטרײכ־ און ^זעהנסטע די מגיאז,

 אדגאניזאציע ^וחכײכמר אידישע טםע
 דעמארא^יזירט צוביאכען, אםעריפא, אח
 אומשסודאגםוו^רט^ײ סיארא^יזירט. זוון
 געמאכט איהר םון חאבען ע^עםענטען כע
 ברײ טרײה אײז פון ארבײטער חל. א

 **מוגזד יאהרענצאנג‘ ד^בעז זואס חנר,
 זיינען ױגיאן, דער םאר ב^וט זײער בען

 צאגע־ ומױי אין געײארען ®ארז^נדמצט
 און םהנות, פײגד^יכע צװײ *ין רע^

 איײ גרײט אנטפעגעז איצט זיך מטעזזעז
 חנר םון אויםצוםארדעז, «גדערע די גע

אאצואװי^מן. אויבערט^אך
 אננעםידם פאםןי דער איז איצט כיז

 גונוא, אתווניזאציע דער איז געװארעז
 סצע־ געװעז גיט איז ׳עאדען דעד באםש

ד ־נער  איז פאםוי דער •pm זיין האז עד י
 דרויסצן אין געװאחגז אדדיםנעטראנעז

 מיט װערען ^כנעטידט זדצט וועם *זן
 עס האט ^בצר דאס מיםצזח. וונחנרע

 יימ5וי< גדויםמ די m גארזײמצז, לז9 :גאד
^ דדעספמכצז־ *ח נ י  •וז כאשטצחט י

 דע־ נאר אח זועצמן ציע,אזאנ^גרא אײן
 די צוציב •אהאיליזירט pp םאדאציזידם

 ימערע «ון מכמרומען אוסאויטהערציכע
?jpdok \ר* $p ,מעז ־האט עת״צרה 

4W בעםענש זױיגיגססענס P עם אז 
 אר־ אאע טאראיממען צו ימעז5<ע זועס

m פ׳אד בײטעד m אינטע־ נעםיינזאםע 
 ניט ?W אבער גמז מאז זדצם דעסעז.
, הייסמז * שזוי ס*הד ז  די ײ

 די בשנראבען תאבעז יווזןלכע ־עאןגמנםעז,
 האבוז מעטאחגז, •זייעחג מיט ײגיאז

T^pocm ־נעמאכט TT םאמז צו באך 
 ארגאנײ זײ ^סגונגען. איז ־עס זוע^כע

וועלעז im גײע א צדצס דדזןן
 אויפ־ טאדזוך דעם סאכעז איהר תדך

 דעד םח ױארצעצ לעצםעז דצם צוהאב״ח
ארגאניזאציע. ®דבײסער נרױכמנר

״נים צי נערעגען זײ װעט דאס צי
*r אינז כײ וױבםיו^ נ״ט דא 

 די אז וועגאן םמחר זיך
טאױ <אמק זיךנ^ם זאיצז קלאמכטומר

itnpp ^יגקע״

 יארס. גױ אין שוועטטער־ארגאניזאציע
מן יאזעיזח זיכערע י*ון תאבען םיד פו א  ב

ע די אז *ינ&אדםאציע, פ נ  גדײטען “^
 די צװישען דדיי^ו א .אגצוםאמען זיר

 אגצושיי״ ?יך פצאופםאכער פצ^וצ>עדעד
 ױױאן, גאציאנאילער נײעד דער איז סעז

 ארגאגיזירעז קאמוניםטען די וועאכע
ם קײן גיטא איז אוגז ביי ורצט,  מו

 חא• סילאופסאכער ־חיגע ךי אז צוױיטעצ,
ן n נױ םוז <עסאן זײער נעצערעט מ r 
ז י  די נאמווגעזק חיטען גום זץי זועילען י

 ״רעכט״ םאר ניט זײגען סיר ״יצינקע/
/ םאר גיט און ט פ ע  די אין אבער ^

 סיר סוזעז ארבײטער די טון איגטערעסען
 \וע^כצ יעגע, אילע זוארענעז באצײטענם

כע נא.ך צײ-נען  האםגוגג איז עט װע̂י
 פײ־ *צעפ/ד. די םוז ״םאכט״ דער אויוי
 אומשטעג־ זזײגטיגע די אונטער פען נער
 װער ױאונחןר. קײן ב*וױ״זעז ניט דען
 ארבײטער, די אײן רעדט און קוםט עס
 איז עס לואם ־שואייג איז ױגיאז די אז
 איז ער אז וױיטט, ארבי״ם, תײן יסא1
 יוניאן די <ימער. א און דעסאגאג א

 אמעםימעם חןם סארבעסערען *ניט ימז
 פאן זי אח *אנד טון סצב עקאנאמישעז

 די װען אדכײט קײן ־שאםעז נים אױך
מאילב־ייאחאצידרם. זיינעז א׳זמסםריעז

 צו כדמוז גיט זיכער דא ׳האבעז סיד
 םון םחזרערשאפם כךכעr׳א די לועזןן

j פילאופסאכער דער r J n םאפט א אבער 
 תאטאזוספי פריעדלער, אז דאך, עט אח
ט די און שאינ  באוומען האבען באארד ס
 רעזו^- ג^צנצזמדע כמעט דעדגדײכען צו

 אין האט מעז םארוואס דאס, םאםעז.
 א אנפי־החון געמוזם ׳שטעדט *נדעדע
 גע־ דעתרײכס דא איז פאסף, שװערען

 פאנקרעטע אבעד שטיל!ע זואחחידדדר
 דןאט םידזחנדשאםם די מאדהאנדיצוסגעז.

מז די#ארכײטעד יועז שז באוױזען, ײ  ז
או םא^מז אח אתאניזידם מט  יײעדע נ

ײ קאנען םי׳חדער,  זײערע ארױפצװינגצז ו
ד בעילי־בתים. די אױ\י באדינגתמן ר  י

ױניאן די צדכדצכען צו איצם #בער בירמ
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LW.־' :uCi׳i'1׳;^ »j‘ ׳״ . A '־•♦•* ׳י "H • ׳ I*———*—*** * _ _ " ■■ —■

rotnn, 1929 מער24 מדײמזןג,
• ^

ד די וױ זעחן נאלד װעט איחר און מ  מ
o inw epro »נ־— •לע ז—צודײ «ן5זו 

ען «ן מהאפםזז ל i אח מ r tv r  ,p t m 
 וועלבע וױליויר־דמראאפט, א איינפיזזדען

 אונמרסרעניז. םאבען לאנע וייער װעט
m דיד אין <וזט קלימלאנד nײ—נ ר 

i זײן חוננ r w עתער נאך M װי 
 M*n iTBur וועחדולד זוייל יארק, נױ

o נאך איצם, טען n די ד.  יסטזןן— ז
 אויט׳ *יריק HU אנגעםײלם, זיך ח^נען

ir’ די *ובױען J i. ואלס' opt נע• דא 
 איינםאל אוסמענייך. איננאמען װען

 נעװארען, צובראמן דא ױניאן די װאלט
 חםתים תחייו p'P נמוזד זיגער זי מאלם

אוי*עשטאנ״ן. נים
w נאר »>oirnnm n»iM עלעםזת״

 ®ארליחק; צו בארגיט האבען יואם נמן,
 tan אױוי אדנייגמן וועלכע אזעלמ, נאר

 ו־— וױינינער טאך דיערע םון באפע־ל
H'פ״הרער, *נטװןא־םליכמ »>r מר זיך 

 VP1— » *ונרעכעז וועלען *ו צויבט
m< ארנאניזאציוג ארב״גמר r pn סעמו 

ם אזזרייח בױט ^  •S3 גים זיבער ויך יו
ן דערפאר סוז*|. «ו Dip וואנם טן ל ^ 

 זײן מדארפם קלאוטםאמר הינע די
sxena די ען—םאחיל ^זען *ו זיך PP■ 

pe מנען אוסםענליבע ן און פאחאחוג י  ז
 t•$ די m װיינ^ אזױ טאחפיהדען לאזען

 *רנא־ דעד םון תל » מאמן אלײן לען
״ <וע<כז :יזאציע,  אױטנעבוים האכסן ז

בלוס. און שזזיים זייער םיט
ד: סיר זזזר׳ען ד*רשאד און מ  אי

 דו טים פארגלײר אין איז קליװלאנד
 חיגע . לימע. נליקלימר * אין יארש

מן קױאותסאכער א  טזװד «טטאדהע״ » ה
 סיםנל־דצר הל— *זייזר כאטש ױניאן, נע

i נחןםער. זײן געםענט ױאצט n טאד־ 
מ די צובחוכעז «ו זוך ד  ארנאנחי- חו
bib n א איז «ײע  imii inxc—ו־אנט־ 

ײ ?לאויזםאמר רי און ײארםליכער  1אי
 ע5א גזים טארזוך ראזיגען דעם יארםען

 אזםםענלױ םיטלען אלע סיט און כחות
מאכען. צו

2 מהאל ׳ױ̂נ Bwnjw המוס וער אין
ק»טל«ן,־סעקרעטאר. בענדזשמםין םון

שיהחנז fit די
t t  n f m v z m v i W t m

pm t w
nr»»

 פײן און אויגוסט ענדע ̂זדין את עס
 ניטא. נאך סרײר אין איז אדבייט צתדל
 די באקאנט גוס זעהר איז unr טאר

 האבען סעםבערס אזנ־זעדע דואס לײדזח
 צייט ילאננע אזא אך1 זוזיסצושםעהן,

 סארדי־ קעגעז ניט זידז לײריג *רומגעהז
 צו <עבעז א םאר דאלאר ■^ר א גען

 םארבערײםדנ־ א<# םאכען מיר כמכען. י
 טע״ ערווארטעטער לאגג דעד װען אז גען
 אונזערע ז*ילען אנםאנגעז דך וועט זאז

באשעםםיגו^ קריגען למנען םעםבערם
 געהאט םיר ד^בען צװעס דעם &אר
 אגענטען, ביזנעם אונזערע מיט םיטיננען

 דיםט־ די םיט צה#?ןענגעדעדט זיך שױך
 דזשאיגמ דעם פון םענצדזשערס דמוט

n«Mpםענעדזשער נענצרא^ אוגזער און ־ 
 חאפנונג דעם האבעז אצע נאגלער, בר.
 זיך װעט ארבײט די דאס גיויבען «וון

 װיליג זײגעז אלע און אנםאננען, באלד
 העלםען און צזזאםעגארבײטען זווגז מים

 םעז^ן, דעם 5ם«עציע אסערײטארם, די
 װײל ארבײט, דער צו דזשאבם סריגעז צו
 ערנער סעזאן דעם זײנעז אפערייטארס די

 גארמענטס די פרעםטס. אנדערע די וױ *«
o r t איז סעזאז חײנטיגען םאכט םען 
 #•ערײטארט די סאר ארבייט צוםיצ פיין

 םאראן זײנען עס נאטירליך —־ גים*
 גאר־ שװערערע ם׳םאכט װאו אױםנאמעם

ווויך. כמגםם
 גיט דכער דסאיעװעט צאסאי אתזעד ׳
 קע• צו אזס געלס קײז אויך p# rro קיח
 אונזעדע pc ייידעז די פארלײכנמדעז נעז

מז צדועס דעם םוור םעםבערס. א  מיר ה
 תדמעזזן צו קאנםראלערס ןאנמשסעלם

 שד־ מעז װאו אויםנעמעעז און שעאאד די
ד לעחדע טאד»ז איז עס װ*ו און ביים  מ

 אונזעדע פילײםעז קעמז צו אום שינעז
*ײדיגמגדמר.

ד  בױר דופען ווורזאמנ מפבעד דעד «
ך  טשעדליײ די אגדס איז מאג יעדעז ^י

 שממר ק*דנסי* וױנדאםםריוול די טון טע
 סדן אמדײטאדס םון טיכױגמן אױך «ח
irm אח עס וואו שעאער די c אביםעצ 

םאשעען. לעדזרע און ארבײס
^ די - נ ו  אדנאנ- דױסען1 » אן «ירט י

 אײסװשמע־ זוועק כדטץ דדיימ זיײיןמס
 ארנא־ ניט די אין באדינמבמז מניטן לען

 איז מדלאננ אתזעד אח שמד, ניזירטמ
ijmsi ז* «mpi wt> m r  p ם׳וזעם 

 •לײםעי אוסבאדיננם םען זאל סזוםלזןן,
 *דבײס. דעד דו ױניאן דער סון םעםמהם
w rorur, ארכײטסיאזע די באזאדמן נז 

 מעפר די אז זוװײםענם, און חאאבס סיט
 דעד־אר־ «ז אתיז• שיקען םיד oirn מרם
 זזאכעי זאלעז װעלמ די pn זאלען בײט
o n ידניאן די אז אײםצויאםען פליכם 

 srnn— ש«» P» זאיעו באריננמננן
m  .p m חמארםמנס ן—אדנ«גיזײ 

r אומ זמיפם e זיי ויאס אלןט invp 
 זמל• איכייט גוםע וזימליד סועו «ײ את
מגט דאחי « tn אמד׳ m ז» nruw r 

» ײ,0«י י — י נוננ—י י—ב י

 M חאם ער צי סעטבער, געטרײער יעדער
ה  וועט ׳יט1 אדעד אדבײט דער צו •יו

 ער יואס *םינוט פדײע יעדע ^ויגעבען
̂וט  דמר ®ח צװ־יתבדיאונג דער םאר זז

 איבערגענעבענעד יעדער מוז שױך יזניאז.
 *חןואאנאנדי־ jm גאס איז זײן סעםבער

 «ו אנ^יגעז p» ױביאז דעד םאר חגז
 *ס2 זײנען װעלבע סיטגליחגר, אונזערע
 ןןרבי^ט דער םים גאנצען *ין באתאגט

 ,mo צו דמקט און םוט יוניאן די זואס
 ססצבײ די ^בצײמגן צײט זעלבער דער איז

pM w זוערם יוןוס ארביים .ברעכערישע 
 וווגםעי סוילפעסצם -גײע די םוז געטאז

 •ר־ די אום פאסוגיז^ םון מאנטעל דעם
 קױ איחד םוזם ערםאמ *\ זײן זאל בײט
T םארשרײבעז ווון ױניאז דער אין סעז t 
 םעגיי־ א<עס טאז pM ארבײט דער סאר
׳ שטײגצר. אתאניזירטעז אן אויף מגס

 h אז איצם פירט בןוארד דזשאיגם די
 ןופחיטען צו דוײיוו ערם^לגרײכעז זעחר
 שטונדיגען 40 און םאגיגעז םינןי דעם

 געװען איז י^וקאל אונזער אדבײטס״װאך.
 דעם םון פארלאננעז צו ערשמער דער

 גלױך זא< דרײװ אזא אז באארד דזש*יגט
 אוחא־ דאפעלטע א םאר ודעחןן, נעםאכם

jn ,6- דעם םאד מיר חאבען ־ערשטענס 
 •רב^יםס־ז^ך שסעדיגען 40 םאגימז,

 mtm — פזײח טײערעז א זעחר באצאהלם
 צוױי- »ח סטדײפ, אוםנליסליכער ל«נגער
 פיחרער דאםאלםטיגע די האבען םענס,

 :נעוױנם א ױםגפנעבעןr יוניאן דצר פח
 שזוי זז^בען קר*ו*ס*מד די וועלכעז פאר
 שזועקנעמבען, לעבעז און ממונם םיל

im געוױנצז צו עס 1910 *ין פריזזעד  pH 
 «וי«װזאיכמז. עס \rnmr שיעטעדע די

 dm פראמ^ דיכסשאחתש די םיח «יד
ױ־ז װאו שעפעד פאראז זײנען  סלייגע א ̂ב
 זיי am pit *רבײטעז םילאכות בעל צאחי
 ־שבזזים, און ^וװעחםײם •דביינמז זאלעז

n זוויך זיך וױיםענזױיז to m m\ ,זונםאג 
מן זײ ומלעז & ביסעצ n אױםמנ  *רבי

חני וחנלכע ברידער, אונזערע און  מ
 מעד פיק חאממ נים וחניען ליידיג אדום

 vm- כאמש *רבײם קדימח צו ליכקײט
w »ום װאכזח שיעמע vp  n ,עדמחתנן 
 רחי ווומער גךכדעד. p־» םחיעז זייעדע

 «ין כדט וודמ חעלסם איז, מעסמגרס די צו
ד בײ אז זעהט ײ pr̂ די »יז • ipr i w r 

DTflpê ־ זועחנז •חיפנענוםעז mniR צו 
מז אפ״לז אדביינ^ דער  ־אבײ מיום וייחד ז

va ־אױך יײחגז. דאחמז םעילע tfrm\ 
 \rtrn פוסמן זא^ם «ױחד m •ײר פח בױר

 ®אחצרײ• בדײןנט *יז םדיזז שבת
ך pir גאםעז וױיעד בעז  ײז מאדפױדמ זי

הן קאסיםעס,  $*ר ־און -nmjtr די *ין מ
 פיז *דביים אוםלעזעצעלכמ סטאאען
מ און ׳טנתים מעלי מ r: ז לי מ מז

in n e r.
e םידסאב<ן r e.ײ ײ ר ד ס דיו ד ון  ני

m r  ie ji3 iuy <n סיסנליד 
Ip r באתילפיכ זאל t 

י ד ײן

II* w•* װ»ןן *u#ijrt תיןוקסאגער 
%-n קיאוקסאנןד »ו מוזייו » — י»גל.
 וון *ײ׳איי • — דײ«. «*חין| לען

ייעיגע װ** «ון י\ני*נס, גױאיאע
 דער — ייייידןן. 1"«<י קלןיקסינעי

 *ירול קיסי רוס״יער ועלנסא״געקריינאער
jin 1 ךו■ spi — .1VM<I1S«P■ »וי

ו — יינסײ. *וליג *יד $ ייערסאן• ת

o n re r » דער ײיוי ־טאלעדאגטגײו 
ה«יט און עמעניו טע7 און סטרים טער38

VBH• ׳אטעחען איהס *חם און ®יל ןײן 
סויל ויין םון און קל^וססאכער, עםלאכע

n שװענ/ל, «ןן «עך ,ךז ם^, o r אי .1
i׳ אויוי נלאםע n און איגסעדנעאאנעל 

e’< עכםע1 *לע יףאו m 1אונזע סון 
ו ױניאן. מ י מ ו  חאט טאלעואנטניק ת

i אין n םון צאט i n ריאתאניזײאאן 
•ען־ שיטען *ום סויל דיזערבע נעיזאם

r שװעבעל, .און ie r די אויף בלןנםע און 
ף און ^םוניסטען  לי־ לינקע »יע יוי

ltn,& אין און i n ייט* id ן i n 
i זזאט סאםיםע עהשאן חשאינם n זעל 

 זעלנע די גענחיכם טאלעוזונטגיק נ®־
r סװעגעל, און •עד שיטען *ו סויל e v 
i אױו• נלאטע און n אינםעמעסאנעל 

ein*? ro אלע םים . a n 1אוגזע םון 
 *ז»עם נכיאות, זאג איך און ױניאן.

i און לאגנ נענמןן ניט װעם n 1«זעלכ 
i םיט םאלעוצנםניס r ^ y n n >װעט סא 

 און ׳טםוץ איועכעל, און *עך סיטען
 אלע סיט קאסזניסםען די אויןי נלאםע
. /0ליח»־ לינשע
שיי־ םיט שאז װאם טאלעראנטניש, א

 זיך חיג׳עם װאס אויסקוסען, נים נעם
 שיין ניט האט <ואס אריום, אלעםען םיט
 די אז ,1םי זאגט.צו ,1ײנ1פ נוטען אײן

 ווען נים, שכל שיין האנען 1שלאױןמאכע
 »נט־1טאלע •)אונז עתויילט לואלטען די

D״i 1םא ניתעם, in ’■? n v, 1םי װאלםען 
 סאי עיקםענםען, איע םיט אױסנעשוסען

לינשע, די םיט סאי און yean י1 םים
שטאר־ א נעהאט צור־ק לואלסען 1םי און
y װי ױניאן, שע d אסאל, געהאם האבען

 n אל נעענםשעלט, איהם איך האב
שכל, קײן נים טאשע האנען 1שלאוהםאכע

o ■1 אין 1נא nאס ם  קײױילען זיי 'י
n סאז־ טאלעיאגטנישעס י1 דם . r ' t לי־
• o in, ןלם1אנ1נע זײ •האבען irwt .שלונ 

im ליך 1ע האם cin ט  אויך סיר סי
• *ושו־יגם.

• • •
 םאראן זיינעז עם אז זאנט, םעז

 יר *װײ «ו ■האבען װאס שלאוקטאבעה
i ביכעל איין ניכלאך, ניאן n  pb אינ־ 

i סון אייגעס און םערנעשאנעל n אאא־ 
appo i סון ה״סט, לאם ימיאן, זישאו n 
ײע^ זיינען זיי און ױניאו, ם א ט׳  טעמ־ גו
oipa אין a״n .אבי ױניאנם IPO 
 סאעציעל און ,1שלאוסםאכע די אז זאנם,

'*in, שיין 1נא ,8לײ ױניאן גוםע זיינען 
 ועוזם אט צאוזלען. ניט זיי ײילעז ױוס

*iy, ױניאנס. *װײ אין צאהצען זײ אז
 ץוײ1ע3שצ<וױוםא מאנכע אז זײן, שען עס
 י1 װייל אא )יום1 שיין צאהלען ניט צען

 35 *'ננאנצען קלײן, inpt אח דױם
 נישםינע אזא םיט און לואך, א םענט
P ניט זיד זײ װילען סוםע in * j.|

ױניאנס, ישע1אי םון איך לויים אט
 װאס ױניאנם, גויאישע פון אױך *ון

 '1 1*י לעז1אי סך א גאצאעען דאיט
dpi א 1םעה און 1אצא1 א ט1א1 איז 
 ipaopD א שען ipjpwonnD און װאר,

 די *ון אידלעך סך א באלאננע! ט1דא
 *ונ־ אםען1נע װאלט איך װאכען. 1םיע

nvt ,נאכטאן זאלען זיי אז נאאמטע 
d די העכערען און ױניאן יענע pi, װאצ־ 
m מעםבעדס ע1אונזע טען u נעצאתלט 
 נעיףן ניט inpo *ויד װאלםען זײ און

וואכען. 1פיע 1פא לוי שוצדיג
• • 4

or און שצאוסםאכעד, פאלאן איז *
 ז״נען ןי> װאס צאזזל, זזיבשע נ*נץ
o םיט ןnצופרי זעמ־ n יצםינען* 

 צר ױײל אינתשםריע, 1אוגזע אין כאאס
o לינ n ־ אויס זיך ײען«יי11 כאאם  תו

ײ דױס. צאהלען צו פון <”וי  די נ
 פון ב״מלז1א צו ipopa איז ,חכטים״

in 3 פײטען1א שםיש, tn i j \a r*אזז*נ 
 א•1 5 פאװיגען און ששצאפען, װי יצצט
 װי 1וױיניגע 1אצא1 5 םים טאנ, * <*ר
 צאוז־ צו ניט *בי פאװינען״ דארפעו ייי
i צו דטם לואר א סענט 35 שיין לעו n 

 *ו איוײאםען, אזעצפק צו זועל״ ייני¥|.
*ipo ipp ■pnon paapi ואגען, 1נא 

m ויי *pnpo« i n אד :זאגט ,נ
o נצזןם n“.

• • •
v o שאםוניסטצן די n j'u w  |pa*n 
appo .וואלםען— <*זען זײ ױניאן * 

v i זיי און ש*»ו?נשאן, n r i i  pmw 
appo ײ אנעל.—אינטמת  onpt סיד ג
e )י<1שי m וױ אויס ד*ס n מד 

(» תז ס— ח,— גישאלאי׳ס ו— ם9ז

• •

ץא^ר ווו ם. ד ד פ ^ m צאד ק
-״ ׳.׳- ׳-־ .

 א אחו •אריז אץ
י ו ז ו י ׳ ז י ײ * ? P 'lgo 'ipo איזן *ון •

• ס iv *ייז *Jf׳ ס גי  ניס |,P»an* •יזי
ס׳ עי ט *יי םזיןו ני ”;npBJi* p «װטי i 

״ ם»נע|• ״יג n ריי iro g p איצט װעס 
ט זיין  װעלצו זיי שאסוגיסטען. די סי

m* 1• גרינחמ w r s e y^ ״ K י m 
ײיייי׳יז n■ • י  ,o in 'tp i״n '» n r o•;

םי׳ *יז׳ ס ״ *יי י ן ױ ייעיעז ײ •ppiw י
 וײ און סטריס, טער21 דער אויוי זעצען

ט שיטעו |9ײעל ipbi*p סי  ,!PtriD םים 
r e v, נעבשז o n n ig צו i״pip 

paip זיין װעט o*i »ון ,“,חסידים i'i 
ip o *p׳p ט סי  שיין וױיל שיריל, 1צ« לויי

P* ;p»pr |ניט זיי חאנעו יאקאלען ק״ 
ט זיי <יערען םט׳-יישס שיין n• גי  ipjpp 
ט זײ ײציען סטו־יישס שייז פען,  ipjpp ני

p ,ip>dpo״i שאמאהיינטס ip>pn נים זיי 
in :p o a  ipjpp• זײן ײ?ט דאס •pp a 

<ua *ח[ כינר״ד  a אחן און a .םאלש 
i *j ״ מים*npw i* ipjpp ia t  i קאמד

 צאר צו inPP ?|3צונ«לי bu ניסטעו
iiw»׳ שיריי•  u n m שיריי ta  ea'i?j 

 אזן *וסוליש 1« אין יצצט איז <*;ד זייו
״ו מי< ער ijm<* ז roaio 'ii*  u םון 

o n ,וסנליש* po«n| אנעו־ *p irtJt 
ta  ,ipbo' jio*p זיי >pa*r| ם9ד m n a 

o ,1איפייט? n אשניש1הא«? oaaiapi 
DPP' o צו n  w ,oa»3 IVJ'OVP' 0P1,* 

ipj ,אוסוליש i *j לואס enw ױי m די 
, t dmh”? ד.י צחת, i n״ •S3 ipaart 

D *ויוי מ־אכט Ti ,ipa*opia?P o n■ 
ipaae. י k>'P i *יו זיי ני n,־ ta ■רווץ 

t״in  or>  ,IB'JP appo ipj'OP'* ip 
enJ'U״ P J IPaa, ״piP” t 1» ” t IP>P 

vs און פאכאטישש  e ip jjp u a  p r ia a•
1 .pa«?op ipy ipo 'na  ipj,און אלאר 

iip j ייי לאחפצן |,paan inpt t*3pj 
” t װייצ t״.ji'dpj mpt lpj 

• • •
 •j'D «־. פא |p?P'oia די tp< איך

.Jae. אין ס?צשםיין  אויך jp?d איך '
pj” t iptp? ,ארטישלזן >oan ip  |pi

>p an rp| אין i n  . 'e ” pj'Danp>. i n
B Jaem  |P D » jp rti 1סי, ipp איר

p בין « '* m n  a ipiipj,> או» בײ איז
j* פון nnan צװײ ipiipj נאס אין r• 

inYD jn ײאס צאך, jp a r  |pjp?d 
״ טלחטות *pj די םיס p in ja. וײ 

IPDPJ1P 0»D 1PB11 T't ipjp?d, ויך
?^itfja און K ip j” B r ipoiatt״pj אויוי 
n* די n J. אח ta איך jp?b נוט דיז 

 ipoattv אויך איד JP>B ,*on איין נױט
ױי ip םיט, j” o r  ipoian 1*י i n צװיי־ 

ta t*j ,man ipo פצעג איך T't צו־ 
pj»ip| ט p?d ,ian o סי n> איך ■ip an a 
inpj צו i n צװייםפר man |ו* tpoiap 

ip j” Dtr ין* .wan ip o n p  i n 
אי־ m צו iPDippj איך כין אויך

tp ru  i p y n r  paaao ta  ,jjtj'm p a 
Mta װי )ipaaopia?P a  .ipa*opia?p 

i n  irn טאלפבאס ,ppii* on'* o p ir 
ip  onpj ײ אחפײטצן iponp״t ג  i 

Daa3 ׳ iponp  i” t ” 3 ,0Jnipj*p'אס 
ipjjpj, און •p) j«p B 'jiai oan ip 

)PD'ajpoi און ipaan o 'j n * i  ip 
p| m ״ ” i r  jtra jp o 'n p j, איד סאב 

ao i אפיצו n j a  ta ipaan ,op jnp j־ 
 D'J טוט ײאס ia< ,1?לאושםאכ? זוי אל1
a צוליכ 1אי •non...

• • •
i n משערמאן jj'B 'd אין BJP'na 

 P*? אין צרםאלגריױ , ipiipj איז האל
an i n  •ipoa'tj'n> יו* S3 iptwj■ 

”Pta?PJJ* «אקם. i| 1אי Ipo oan ?an 
n  ig j זואס ipaan ג«־,אט taonpre 

njpnpB׳ ratJ ip ia  o n a p .סינלאך n 
ip j ip i ״iPBtjpjo'iM ipd oa םיט 

inpt jpnpi ipji't o n n  ,i  ,opitatta 
inpt ipivpj r*  o?ip m  .pjpjji?pj 

i* באנ״םםצלט. n  TaJ jnjp?«Bit
j*a״jjnpBo, ואס> an po” ?iprB n* 

iP t'iipjo 'iia tpa בײ o n ^טיטינ 
a't?j ה  jj*? ipopj b»j opn op ta אי

 la'Ji' a Ipaan יש1צו ipipn yd און
ipaan y ווי b אםאצ oanpj.

ע ױ מעדי א ^כערק מ ה או קל
)8 ויי• ii* (*לוס

o ױניאן, n  i? 'ta  opn ip  ta צחוד 
iPo?an o jp o 'u a  ipj'i ?“

i -d, ס?^וריםי lauv  iptjt* y i
oa»t?j אין ניט no lont'ppo ipopj 
Dpoaa* — איו .ipotNP i n  ipiipj 
ipa*opia?p njpnpBTDna p>a די

a tpaan —יי taopj םיט און a פצוך 
n p ” t p* ?1טייל *tPBoijioap n  an 

tp ia?ppw « ,t r i l l  appo ipi»t iim 
o n פאדפוויצםשן |.”?a  op j''a  ipnaa 

i n  ,o n *  iao ra  m iw po ia *  a 
i, ךי r n p  tPjjMBpua ipaan ipjpn 

tpta?m» IPMatpjjf o n r  n  ipaan 
Btopar ipbij'o i — a  ,oppiao o n־ 

T לײוײג ipd*j רי «נןיי * P* in r a r j 
ip j” * tpyJapj pa ח  אויסין ײי

•vV M W f

m 9 לאקאל פח
iprnpjpo קוירטצםאן, נ: in י

j i סים n״iPJ*« ip־.n יי פיו ap־ 
pooijio,( װצלנע Poan( ויר *pjipdji•

 וײ אויג ,ipanai* «ו 1ױני* יי גיי״יו
ip ia ipiu*ioJap o 'j n ipjpp •דאשי 

in 'J, איו *"• inpo ipianvJ ivcarpj 
pju״oipaopo nptJi* ipr'ii* e אין 

,la’ji' i n  ibb neap o n
האט . ipoo'jioaP די P'PPB «1 רי

ptnnpo piptji* ta ,iv in  eaaiapj•
Yt ip?at OlpaBPO Plt'OPB iPJ'J 

aia i n  pa iPBi*nj” ia״B לא• סון
p?« פיו אין .la 'jt' ippj*j i n

ל. צוס שיי pjj'D נ״ 'O 'iar,; ײאס 
o j'a r ti i n יפט,1 באאײ ipip' ipipn 

onjpoa ojptta פון oipaopo nptJia 
ii'bippipp mb באאי־ד M'jajiB pa־'

 סי־ IP1P' ױ IPoip ,,t .PB'OBP 1ש*
pj'D'u p?a 'i  ipojna ipopj pa JJ'o 

;pjpii oipr'J'B '1 pb P'PaoiaDJ'a 
t״pa ,ipjjuj'iaa n p אויכ op איו *i 

cai dipii oj” ?ioaP ipalpn ijp jv* 
pa o'bb P* |papjpjipa*a 1סי ipnpt

”miJPJB'ia |p?ar ooj די ראם ?BoaP 
npn on און ipea.;

”cpi on* |pj די f paipii ,ipbjpb
”t |P יאקאי, ie״oal ,opoopa ip סיו

inpjja IP>Bt 31 סיט* ip iט״ ao ip- 
i  IPa' 8יוני| p iaor 1 אזם' 'la'Ji יאל 

o״i *iiai יי oan oai זייו n  pa t
nptJia i8B jpjjnpopaiaB iafi *iomp 

.oipaopo
• * *

11 a IPJJ8DPJJB oan ib'P ' nײןי 
on iao .nar ipd” 31* |Pta> ip b'J 

ipoip ppii* זיך 1טי nar inp' ipoatip 
an oJP”ia pa>( פין ipp'r i'o ipjan 

 jpaitaa ip?*i pa?pn שאםיטצכץ אתיס
 איײ oai ,ipnpt זיי 3אוי pa ,ipipb׳ די

ipbpb pj'J זיי זאיצן ײט*ן,51א p:aa- 
 ־bp 'i pd ײט31א יinpn. 1 םטאסט

op pa t*'ij?*bip inpt pa opo'o 
pa p m j” * ipdij a inpt eaao סאו־ 

j 'UPPIP du ,opp אױוי on װאס i'o 
p?a | ib ipjjnpor to a inpt ipaan 

ia i'o ipopj tbi ,IPe”t סיט iptjia
”OJ'IIPPJ 0PI1 B ײם318 < 31* '1 IIM

inpn םים peJia ipno i 'o  .j?bbip,• 
t in jpom i*  p?a״iropa inpo i אויוי 

i* ,?*pb? P* — o’apj in p' ױ a a r 
n ׳  oi* n ar pa ipjj'O'o״pa ii 

ס p '1 pa o.נוייזנ ia i pb pa ?BP־* 
 T't |p»*a pa?pn ,ip«pr די םיסצס׳צו

m  i* P 'ia אסבײס n a r ma. * *•״, *
tpoarpj oan n ױ a a a  o j 'a r ti 

IPOJI* DJPOOiaBPTMIJaJMBai* a- 
oBarinn'B  i n םון in n a פון ?יװיי 

o” aia n  .2 ?*pb? איז * p?P3BJ 
pj'u pi^ ' ij ei?a03M ta pa• די *BP 

ipoo' jio םים •j n  p 'ottnaipe n p ” t 
pp| אויפצוסאז in a iau. זיי.ipaao 

nipo ipo'ru a ipaa• די ,po'obp 
o n  pb ipibiipj ipoarpi t'M pa?pn 
ipopj J 'oa 'i T't opn ,Tiaaa o j 'a m 

aia i n  ip״•an  ' i  inp?po'ia po o 
pj*? pj'd פון io  o n״i וױ T'ia פון 

-o'JioaP '1 ipn IPJ” * P* IB'JV i n 
i oan pa IPJ” t  ipo״'poa'ta* n p 

i c זײ P» זיינעז׳ ia i ppii* P'?« tP?Pii 
ian ויי PJJ*?*a.| זיי t ip?pii״S3 ip■ 

t׳oa ניס DPI! IPO ?” 11 ,|PJ” P m ao 
 *?ז ןוי ,ip?pii זיי .ipjppin T'?j ויי

pii |pa'ioi*D ,la'Ji' i n  pb o'MJir- 
pa ,in די 'a i opn la'Ji| אתיס a 

-i *d pa ipj'oapo pa ip n a e r  to
0”1'1 |1B IPOnPBJ'* '1 |PJ' ײ־31א

ipo סים ooaip inpo זי זוי o*i opn 
B*n mpo ?po'a a .ipn'io ibdpj־ 

,o”pj'opo inpo ,|p?'ii inpo ,jju 
ipa't ip?pii i 'o  pa opo'ii'op* 1npo 
ipjJVDPJJ* tpaan i 'o  t* |pj*t ipjpp

j.!*' כײס1א די r  '1 iP'iaipa'* po
pa*n i'o| זי '*pn i'o pa o'lapjipa- 

t* inpt ip?. ז*? זי ipijhi ׳,,ippiaoe 
iDi?BJ''* pa ipj'oapo״.ipa

-cpnr pa i n 'i a  , r 'a ia  i n  i*
OOIP ,IPDI1 T'B opn ipo ipii i ipo 

pa איז הקיפט l B” 3i* i n 
* * *

 j'o'oTarppo p?pjn ipdii■ 1םי
n p ' ipj ווײ* poianip i 'o  .ipaan.' 

injpo* ?*t ipaopo in ? ' o*i ־• צו 
ipjj'O'o larppo »i .|pjj'B iriarppo 

ipa'?jnpnpjipo'iM po |p j''t וויפסיג־ 
 inpn tpjj'e’o tarppo די ײ3 קייס.

ji' m  Tib ipjmib p?• o?nj*niMB•
*«,i  o*i ,oi?raa a ipaap i'o .ta 

i* injpo* o'j |p?pn pa?p» צווײ 
i i  pa iPJJ'O'erarppo״ IPO*j*o 

inpn Di'BBier |p?pn םים .i*?*i l 
0*1 ,DPJ''M in*' |1B |PIJM?1MB I'O 

ci?raa on oa* pa ipopj |p>*t "t 
-j'lpiir pj'onjoia n tn”oD'iM pa 

 a'li raaj 'i ip injpea pa- שײסעז
 <*־ iptjia po ipjj'O'otbtppb םימ

ipdtipj mm pa?pn ,?up ם*י *יין 
pa צוױי .praan

—cm  jaouna ipo27 e n  — u

\

pa ipjj'O'o larppo m m  |PD?anpj 
1' |Pii*nopa pa : ippp?b nJPJ?*B 

210 ?,an א־סט op?ian | m ;.oo po6 
 poioe איסס ipojpo, 02 סאשעייסם

ipojpo j, 6181׳'ai* pa ;סט. j 'i  ipD 
ntj*ia pa pa ,.up laoJJ'ran>' •ײ? 

.00 |aOPPO 210 ,01MPO"? i*a
ip i pa ?” oj* t* oopj pa ooip

ipj'O 'iJ 1 פון ייט31א' p jP Y 'nao
*•i* ip i pa — ?*PB? po opo'obp 

.n a a a  oj’atrn po po'obp nJ«J■» 
i n  pa nar ipip'  ii” i r n a r  opi pa 

o” 3ia  ip i pa oo'pn pa ,y ib צו 
ipaao די 'Ji*׳jpjpp yo .piaor i 

o*i װעלען און ט*ן ana ,i*o o*i 
aia i n  pa |po?pn i *j oph in* B.״. '

otio in ט*ן o*i obi*i 1איח '*  pa o*i ;*1 ט
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איז, םינישערס די םאר סיזאז דער
 שיעכטער. ?ײן ניט אויס, צײגט עס וױ

 פאר אױסנוצען ;אר איחם דארוי מען
 אוג״' דארף מען איגטערעסען. אוגזערע

 םאמירען ניט אומשטעגדען קײגע טער
 יוני*ז יי דאס חאפגונג, די און מוט דעם
 <א- די םארבעסערען צו טאז עטװאס קען
מ פון גע  טרײד. דעם אין ארבײטער א

v םיר m\ מאי־ איצטיגען דעם אין זיכער
פינישערס, די םאר טאז עטװאס מעגט |
 עט און ם^ר סך א געהט סיזאן דעם וױיל 1

 םאר- דער װאו <אגע א אמעטייז אין איז
 און גאדםענט, בעסערעז א פאר איז צאנג
 כמז מוז פאראז איז פאײאנג אזא װען

 רױ דעױכער םינישערס. מעחר האכען
 נימ זאיען זיי םעישערס, אצע םיר פען

 געחן גיט זאיען און םארלארעז פיוזילען
 דעד אובטער און שטי? םון *רבײטען

 אויסגוצען סיזאז חגם קענעז םיר סגײל.
איגטערעסען. אונזערע םאר

 ם׳צוױנגט ײעז סאמײיינט, און קומט
 איר וועז אדער שטיה םון ארבײטען אײך

 אירנענד אדער םקײצ, אונטער׳ן ארבײט
 אין קוםט קאנדישאנם. אנדעחנ װעיכע

 ־ אלע װעגמז זיך באראט און ילאק. פון אפיס
 װאם שא•, אײער פיז אנגעיעגענהײטען

 אםים דעך און ווערען, געטאז ואל עס
 נעבען צו םעגייר ץןײט וױ םרײעז ותט

 װאס ראט און אינסארמאציע נױטיגע די
 אין האנמען זאיט איחר אזוי וױ און

םאל. יעדען
 וחגט װעלעז, נאר זא^ט איהר װעז

 באדינגונגעז די אז םאכעז, קענעז איהר
 נאד דארםט איהר בעסער. וועדעז זאיען

 צוזאמען א<ע םיר און חאנט, א ־צולענען
 םון לאגע די םארבעסערען זיכער וועיעז

 גאנצען דעם ־םון אזיך וױ םינישערס די
 אונזער םון ארבײטער אילע פאר טרײד
ױניאז״

 די צו דאלאר 5ססס, נאר שיקען
 אץ ארבײטער אידישע

ישראל ארץ
 סאטײ קעטפײן געוועדקשאםטעז דער

 אר• ^וידישע ארגאניזידטע די םאר טעט
 נעכטען זזאט ישראל ארץ איז כײטער

 ®ון טראנםםיציע גײע * *•געשיקם
 אין ,״חסתדדות״ דער צו דאלאר 5,000

 אינסטיטוציעס. איױזרע פאר ץישראל אר
זיי• נעלדער פרי<זערדיגע די טיט צחזאםען

 ארץ ײן1< געױארעז <»נעשי?ט שויז נען
 אײ קאםפײן ץזאײיאהריגעז פון ישראל

,דאלאר. טויזענט נײנצמ בער
 יעצט װערט טעטיגקײט ענעתישע »

 ,איבער׳ן שטעדט אלע איז אנגעםיהרט
אויסשטעזזענ־ אלע איעזאטלעז צו <אנד

 קר די סיז פארלויןי איז פלעו־זשעס דע
 נאציא״ דער און זואכען עט<אכע מענדע
 אין האפם קאסיטעט אדבײטער נאלער
 גרעסערע און צוױיםע א שיקעז צו גיכען

״הסהדרות״. דער צו טראנסמיציע
 א *פגעשיסט אויך װערט װאר ענדע

 נאציאנא׳ דער װאס מאשין/ לײנאטאיפ
 דער פאד געהויםט האט מאטיטעם לער
 צייטונג ארבײטער םעגליכער ישראל ארץ

װעל־ נעידער, ספעציעיע די דורן ״דבר״,
 דעם ־פאר געװארען געשאםען זײגען כע

pyiw אידישער דעי פון י1<זי<ל דער דורך 
 און יאמן נױ איז ױניאך שדיפטזעצער

חכרים. און םרײנד אנדערע

2יו#»ל8
)8 וײ» וון (אלוס

 צו שוילדען זײנע איצאחילען זא? א<ײן
 אלע אז זעהן צװײםענס, און, ױניאן דער

 דאם טאן זא<וען םון מיטארכײםער
p דעם םאר שיקען םיר זעיבע. m ארויס 

 איחד אז האפען פױר און בריף א אײד צו
 אויפ״ געהעריגע די געבען בריף דעם וועם

מערסזאםקײט.
םיםינ• סעקשאן אונזערע האבען םיר

 ווין םאגםאג םען4 אוץ םען2 דעם גען
 דעם מאנםאג, סוםעגדען דעם מאנאם.

 •1א יאקאי אונזער וועם אויגוםט, טעז27 ■
 םאר• םיר ? םיטינגען. סעקשאז חאיםען
 די צו קוםען אלע זאי איהר דאס יאנגען

 באשייםאן און חאנדמן און םיםיננעז
 טיט טאן צו האט װאס פראנעז איבער

 פאד עם איבער^אזען ניט און ױניאז דער
•גחנחנ•

̂מייי׳יייי
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 ,TsrpD אינער׳ן ניז *נהאלפעו װעט מגפואל שנת
חןסלאװג ־טדטזידענטװײס און נאנלהר םענעדזשעד מנעואל ערסלערם

 געזוגטע h ה#ט ארבײט דער צו שבת געהן צו ניט ױגיאן דער פון ווארגונג
 זײגען ױדאן דער געמאלגט גיט האכען רואס שעפער פאר « — וױרקוגג.

װאך. דער םיטען אץ געװארען ארוגםערגעגוםען
 2 יעצטע די p* שבת־קאגטראל דער
 װירקזא־ א געװען וױרקליך איז שנתים

 כבוד *ן׳ס *וגי דער פאר נצחון א און םער
פרעסטיזש. און

מאסען־אקציע, קארדיגירטע א וױ
 באילאגערטער דער אױסגעזעהן האט אזוי

 ײ מארקעט םאכער דרעס און קיזאוק
 איבערוזױפט און שנתים, צוױי <עצטע

 װאמנ״ הונדערטער שבת. ינעצטער דער
 םענע־ װי גאכדעם זץי, האבען טירען

 שבת־ טרן הויפט דער ברעסיאו, דזשער
 אינםטרוסציעם געגעבען זיי האט דרײװ,

 יאז א זיך .אױםצוםיהרען, זין אזוי וױ
 יעדעד דיסטריקט. קױאות אין געטאן

 זעוזן, געהעגט ג<ײר דערםון האט אײנער
 אכט אין װעגיג זעהר נעםט ױניאן די אז
 און ססעב־ױניאן קאפוניסטישע נײע די

 ױג־ דעם דורכצוםי־הרען אנםשלאסעז איז
 אר־ םינוי־טאגיגער דער וועגען יאךגעזעץ

בײםס־װאך.
 װאס דאס, געװען איז מערקװירדיג און

 קאמיטעש די װאו שעפער, םאסען אין
 געטרא־ זײ האבען ארײנגעיןוםען, ?יינען

 צו גרייט לאנדילאך אנגעשניטענע סען
 <ײגען ארבײםער די אבער אדבייט, חןר
 געצײנט. װידער האט דאם נעווען. ניט
 װערט ױניאן דער פון װארט דאס אז

 דעי פון װארנונג די אז רעספעסטירט,
 אפ־ ווערם שבת ארבײטען צו ניט ױגיאז

 םון םיהרער די וױ פונקט און געהיט,
ארבײ־ די אויך שענתען אזוי ױניאן דער

 אױפמערפזאכד קײן שעפער די p* טער
 פון גיםט־יראפאגאנדע דער צו ניט <ןײט

סקעב־אגענטען. ?אמוגיסטישע די
 ׳בא״ פאםיטעס די גענעבען האט דאס

 עס ארבײט. װײטערער םאר גײסטערוגג
 דער םויל צו םױ< םון םארשפרײט װערט

 ױניאן דער פון װארט דאס אז קיאנג,
 װאיוד םעחר און רעסיעקטירט װערט
 די און לאקאלס די זיד-איז ואגנדען טירס

 די אןן גרעסער װערט טוערס םון ארמעע
 יע־ ווערט ׳שבת־דרײװ דעם םון ארבײט

שטארקער• און שטארקער שבת דעז
.יינ־ דער װמלכע אין שעוער, יאר א

 חאט ארײנגעכאאט, זיך האם גיםט הער
 זײ האם ארבײטענדיג געטראפען כיען

 װאך םיטען אין א»נעסטא«ט ױניאז די
 און טשערםאן דער און אדבײט דער םון
 געװא־ גמרוםען ?ײנען שאי־קאצדטע לי

 דער םאר םאראנטווארטייכקײט צו רען
סאםיטע. גריװעגס
 ערקילערט האבען — אוםן, אזא אויף
 םענעדזשער דזשענעראי נאגרער, ברודער

 וױיס-פרעזי־ און באארד, דזשאינט םון
 שבת־ םון הויפט דער ברעסיאװ, דענט

 ביז ארבײט די אנגעהן וועט — דרײװ,
 און םאראיבער, זײן וועט סעזאן דער

 יעדען נעגעז װערען נענוםעז װעם עתשאן
 דאזינען דעם באגעהן וועט װאס שאפ,

 געגען און ױניאז דער גענען פארברעכעז
טרײד. םון ארבײטער אנדערע די

 אדםיניס• נייע קדװעהלעו לאיזאלען נאספאנער
טערםין דעםנעסספען פאר פדאציע

 אלם פלאץ פאליאקאװ׳ם סאל. כרודער פארנעםט אםדור װײם־פ^זידענט
 ױגיאן םאכער רעינקאוט 24 לאקאל — מענעדזשער. באארד דזשאינם

 װײס־פרעזידעגם — קאםפײן. ארגאניזאציאנס שטארקען א צו זיך גרײט
 «ן קריגם און םאכער רעינקאוט דארטיגע די אדרעסירם האלסערין
אװאציע.

 האט באארד דזשאינט באסטאנער אק
 יעבעגס־ גײע א אגגעהױבען איצט ןיך

 לאקא־ די זײנען לעצטענס טעטיגסײט.
 עיעס־ מיט ביזי ביסע< א געײען <עז

 הא• לאקאלעז 5 םאלגענדע די און שאגס
 באאםטע: םאר װאוזיען אפגמהאלטען בען

 לאקא־ל פרעסערס 39 ילאקא^ פינישערס
 ,46 יאקא^ ױניאן טײקערם דחנם ,12

 ױגיאן איטאליעגישע ,73 לאסאל קאטערם
 אפעריײ קילא̂ו דעם בײ און 80 לאקאל
 אפאינטעט דערװײל איז ^אקא< טארם

 אע־ דער םיז עסזעקוטױוע אן געווארען
םערנעשאנא?.

 ער־ שוין וואבען יצאקאילעז אלע די
 דזשאינם דער צו חולעגאטען וועהלט
 א צוזאםענגעשטע^ט האבעז און באארד
 גריװענס• און דידעקטארס אװ באארד

 דזשאינט פון טשערמאן דער קאםיטע.
 סי^ווערמאן, הערי ברודער איז באארד

 סעק־ ;גראסםאן m — װײס״טשערמאן
דאםינאװ. םרעד — חוטער
n סעקרע־ און םשעדלײטע לאסאלע 
:טאמט וױ זײנעז טערע

 פחנ״ פיז טשערמאן װײנער, דזשאו
 שנײדער, דזשאו ; 12 לאקאל סערם

 כ ױניאן פיגישזנרס דער פוז משערםאן
 לינ• ם. סעסרעםאר. — גאלדמרג ;39

 םיײ דרעם 46 לאפאל םון סשפרםאן יסקי
 נעיםאנט םאוײא םים אח יתיאן, קערם

 איז שפיגעל דזשאו סעסרפמערין. איז
 סאטערס ,73 ל*&ל פון טשערמאז דער

 לא־ םון טשערםאז איז םיםשע<י יוניאן.
 סעק־ איז בארייא םחגגח את 80 פאל

רעטער•
 א\יו םאתעניגען מיט וואלםען םיר
 עקזעקוטױו די טון נקםאן די געדרו^ט
 װײזט עס ווי אבער, טאסבערס, באארד

 ניט אוגאינקטליכקײט דירך איז אוים,
 גאנצע די *ייט p« געװארען צונעשיסם

 םיר אוז ערזועחלםע אלזן וי סים ציםם
y to m די םים צופרידזנז דערודיל דך 

ת גאסאז  jmoiuo חױאט די י
* r i d  o n  Hvm םאל. בויודער פון 

 קדאנק- צוליכ האט ומנלםנד פאליאיאװ,
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אאי די תאט שן תע ממ ארט וײן אדוי א

אםדוד, ברוחגר
 ביז •לאץ דעם
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 םעםיגקײט אוז ^גבען נײעם א געבראכט
 צײם ־דער1םי( און געביס, יעדעז אויף

 גרוםען םרעהליכע אפצוגעבען םיר האםען
 אין ארבייט אסטױוער געזונםער, וועגעז

באסטאן.
 *א־ םאכער רײנקאוט ,24 לאהאל אין

 םײ באזוגדערע א אז איצם געהט קאיל,
 צוגריײ דער םאר טעטיגקײט בערהאםטע

 װײם־ירעזידענט סטרימ^ א צו טונג
 גע־ אײנגעילאדען דארט איז הא<פערין

 געהאל־ האט און טיטינג א אויןי װארען
 אונז האט און רעדע שעהנע א דארט טען

 רײנ־ דעם פון גרום װאריטעז א געבראכט
 אז ערק^ערט, ער ל*<ז*ל. מאכער קאוט

 גצ־ וועלען רײנקאוט־םאכצר די םא< אין
 א אין ארויסצוגעפן גויטיג פאר םינען

 סטרײק דעם זיכער זײ וחדען סםרײה,
געװינען.
 ארױס־ איז גיגגאלד פרעזידענט װײס
 דעם םון באסטאן קײן געװארעז גערוםען

 גאלדבערג םקגעדזשער לאקא< דארטיגעז
 דער וואגען איחם םיט זיד באראטען צו

 צוואמענארביײ א וועגען און סיטואציע
 אמאניזאציאנס״ געפיאנטצן דעם אין טען

 וײינקאוט יארקער גױ עם1 םיט פאםפײז
.20 טםער לאסאל םאכער

ס מי א ען נוון , ש די ע- אי ט ט־ ם  קונ
ר ע ט ץ א ע א א ײ ם נ דדי

 אידײ*עז בעםעחנן םון םרײנד די
 געוויס עס יזעט י^דק גױ אין םעאטער
 סןן *םיס דער »ז װיםעז, is םחןוזען
p זיך געפיגט םעאטער סונסם ir אין 

,“םעאם^ר םיטי ״פאקם הײם נײער דער
 1ױני* (נעבעז םםריט «מ14 איסט 114 '

umpo,(םםײוועסעגט איז םעילעפןוז דער ־ 
£760 און 0628

iFouvuy iro אסיס אין n סיכ־ 
 און יאחר קוםענדזס• סאר׳ן סהריא׳יאנס

 #ננרייםעז מויז זיך ס«עז ארגאניזאסיעם
.Dturpn(און בענעסיסם זײערן םים

גאקאנם, ווזיך סאכט יעווארץ םארים
 vg'swiaim אידײסע • נרינדעם ער אז
 האט ער «ז אח ש\ל,םחיקאצי׳סע אןן

b&'ipm מלום בײ r r rp . n r ח׳סם׳ 
 בײדע נו׳לם״. .רער <ייױיק יו. בײ און

np iro אויםנעסיחרם יועלען סיעםען n 
 די — pen נעדענקם סעמן. ם׳מדען
ru< לתבהאכעד יעדעז no סיציכם n  tu■ 

pn 6 םעאםמר אידימע Drum is ns 
w אח םוגססרייגער  inrt (ןןרסר ייי 

pronp y s a n j « ם ח אק געמסי

ספױין אין ססרשעפןר איכער ארונפערנענומען צייפ סורצער א אין חאס האםיטע ארנאניזאציאנס
םענע. די צװישען שעיער גרויםע סיי ר 60 מריכער —.אחנטעתעגו ע מ  ע

 אױפגעפמהורם זײנען עעסער שוען סון ארכײטער — געסעטעלט. שוין
 ותןמין זײ — קןןםיטע. *ממניזאןױאנם דער אין כאםסלײנעו קוםען צו

סו טריד, ב ערקלערט ױני*ן, דער פון שטיזוע טולע די קריגען ................................- , זיבער
דעסארטםענט. דעם,#רגמניזאצימנם

 «ורנ«גיז»*יאנס־דע- סון ארכייט די
 אוחאכען, נעװיםע צוליג איז, •ארטמענם

 זואד לעצטע געװארען אננעפיחרט ניט
 עס װי םאםשטאנ נחיםען אזא אויף

 װעט אבער צייט דער טים זיף. םאדערם
 װי־ ארנ«ניזא«וי¥נס־ח»ארטםענט דער
ר  נרויםען נאר א א\יף טעטינ װע־ען ת

 םינאנ״ די אויף קוקענדי; ניט ׳סם״גער.
 איז שװערינת״טען, אנרערע און ציעלע

 נא;ץ אננענאנגןן איצט ביז ארנייט די
ערפאמרײך.

 ארונטער־ נעלוננען איז קאטיטע דער
 צװי־ ׳טעסער, הונדערם אריבער צונענמן

ivk וו. 26 נעלסאנד, ח. װי *זעלכע זיי 
 ?א., ח<לצ»וק ר^םפעיד םטריט; טע39

 װ. 260 קראן, רז׳פ. םט.; טע37 וג 326
 307 ?)<., פלאוק אםטאריא םט.; טע39
 װ. 306 ברןום., נויםען םם.; טע38 װ.
 טע37 װ. 266 בראם., רודין םט. טע38

װ. אז. 11א סט.
 םטרײק אין »ר<«סנענומענע די םון
 נע־ נעםעטעלט ׳פעסער 60 אריבער זײנען
 באזונ- צ אונטער שטעהען זיי און (וארעז
 און טעץ ברודער םון קאנטראל דערען

 א םון קאנטראלירט ײערען שעסער די
 סצר א אײדזשנעט ניזנעס באזונדערען

װאך. דער דורך מןזי
 םון מענערשזער פריד, ח. נרודער װי

גיט רטםענם,8דע< שאז”כיז8רנ8 דעם

 •vi אמנטעמעגוטק אויך איז אינער,
 שן־ קאוגםיל אינדפססריעל צװײ װ*תן

*ו זײנען וו^ס סער,  רע• נעווען ניט נ
 ךי םון ארנייםער J»?ז און דזשיסטרירט

 ױני^ן״לײט. נעװארע[ זײגען שעסער צװײ
 געױ*רןן רעדזשיםטױרט אויך איז עם

 און נאלדםאן קסנטראהט^ר םון שאס דער
גאנעל•

 יעתן צו ןיעלירט סריד םענעחשער
 טיען־ די 1« מאכעי דרעס און סלאוס

 ת»ניז*צי«נס•8 דער צו הוםעז צו שעיער
 כא• די װענעז קאמיליינען און סאםיםע

 איי• יערזז סארזיכערעז סיר דיננונגען.
 »ז — ברודעו*פריד, ערקיערט — נעם,

no h סולע די פרינען וועט ער r דער 
 ער־ ותט סןוםסליינם חןם םיט אוז ױניאן
 מ»•8 ותט שא■ דער ז8 װערען רײכם
 »ר- די פון ל*נע די און װערען ניזירט

 םארבעםערט װעם שעסער די אין נײטער
װערען.

 אמטער ארנייט װאם שאפ יעדער
 ניט ^ונסר דאחי קאנדישאנם ױגי^ן ניט

 נלייר נ«ר פסםיטעס, i״p אויןי װארטען
 װצם שאס דער n* ױניא!. דער אין הופען

 ארנא־ דער סון שםיצע םויוע די קרינע
 גאנצעי דער םון א(| ניזסציסנס־סאמיטע

 שע־ אײנינע to אי!, פאקם דער מניא:.
 צוסוידען זײנען זײ און דאס טוען סער
רעזורטאטען. די םיט

זיך רעדזשיםםרירען און איידזשענפ ניזנמס לינקען ארױס שיסען נאנעל און נאלדםאו פון ארכײטער
 140 םון שאפ, נאגמ^ס א\ן גאלדסאן

 מעז וױ געװען, איז סטרים, טע22 װעסט
םעס־ לינסע א ?אנג ניט ערשט ביז זאגט,
 אפאזיציע די ווען איצט, גראדע און טונג,

 די ןאיז געגרינדעט זיך האט סקעב־ױניאן
 און ן1געװאו צובראכען םעסטונג לינ־קע

שאפ. ױניאן רעגו^ער א נעװארען איז
 רעגו^עד א װערען צו באשלום דעם

 ד״ האבען ױניאךשאפ אינםערנעשאנאל
 שאפ״מײ א אױף אנגעגוטען ארבײטער

 איז אפגעהאי^טעז האבען זײ װאס טינ^
 סול־ נײער דער װאו אםים, ?יגקעז דעם
 געיע־ די געהאט האט ד«ײמאן, מר. <ןעס,

 בעטען און זײ פאר דרשג׳ען צו געגח«ײט
 ניט דאס זאלען זײ אז זײ בײ רחטים זיך

 הא- שאם םון ארבײטער די אבער טאן.
 יא־ אלײז זײ זאיל םען אז געבעטען, בען
 האבען און טאן צו װאס באשיליסעז זען

 ביזנעס־ ?יגמען דעם מחילה געבעטעז
 מײ געװאילט זיך האט וואם •אײדזשענט,

 עי אז אגגעילעגעגהײטען, זײערע איז שע
 און ;ארויסגעהן און גוט אזױ זײז זאל
 אהן איייה געבייבען זײנען זײ וועז

 באשיאסען זײ האבען ארויסהעלפערם,
 ױנ״ װערעז און חנדזשיסטרירען צו זיך

 ציײ םיט געווען זײנען זײ וױ יאז־לײם,
צומ^ײך. ?ײטעז מיט צוריס, טעז

 חשא״ פוסם סארפין מעגעדזשער װען
 ביזנעס־אײ״ דעד אדן דעפארטמעגט ביגג

 םארחאנדע^ט האבען שאנםילד דזשענט
 גאלדםאן קאנטראקטאר־באס דעם םיט
 תרי״ oh קען ער ערקילערט,־אז איהם און
 אזיכ דזשאבער םונ׳ם ארבײט קײן גען
 האט ייגסער, א זײז װעט שאם זײן

 די אויןי זיך שטיצעגדיג אוים וױיזט
 .*פריד דער םון סםײטםענטס םא<שצ
 ברױ אוז קאנצעםיעס, םאמאנגט הײם״

 ישוט גאגץ איסם האט שײנםילד דער
 עד םעג זאכען אזע^כע אז געענטפערט,

 פאת״ און סאפ. םון ארויסשלאגען זיך
 איהם םון נארישהײט א גאר עס איז טיש
 אײגועדעז גע^אזט גאר זיך האם ער װאס

 אגבא־ װאס וױיל נארישקײסעז, אזעלכע
 שאפ דער מעג ױניאךקאנדישאנס ^אנגט

 לינקען צום אםילו באיואנגען ארבײםער
 יוניאן די װעט נעזינדע^ סתעבישעז

 אירגענד װעגען ארבײטער די העיגםען
̂כען  יוניאן־ נים װעגעז מאמפיײנם װעי

שאם. אין קאנדישאנס
 געםוזם נעבאך ד״אט באיעבאם דער

 נאנץ און פי< ביטערע די אראפשלינגען
 די קאפ םון ארויסגעשיאגען זיך םײן

 שאפ דער און קאנצעסיעם אײנגערעדטע
 סשח כדת ױניאן־שאפ א איצט איז

וישראי.

ק או ס קל ר א ם ײ ר ע פ א
ת • ל פ א ק א ם .,,י װ. נ. ל. m ,1 ל א קז ר ע ט פ ױ א '!

ע ױ ט צ ע ל

מ^טיינגען םעקשאן רעגעלע
וחנרעז אסנצהאלטץן װעאען Dim 7.30 אוינו̂ם םען27 דעם סאנפאנ,

:הצלם םסלנעגרע די אין
ת א ט םםריפג ־טע5 ידסט 2io האלל, געטד&װען — :דןןון־
ם ע ל ר א םטרים• ־םע106 איםם 62 םענטער, םאשעליםם — :ד
^ נ א ר  כולװארד, םאוטהערן 863 סאלאם, פאינט חאנטס — ב

םםרים. טץ163 נעכעו
ל װי מ חין סםריט. םעקםאן 219 לייםעאום, לײבאר — :ב

lip' ד אנ ל ײ א און א ר א מנ ארכײטע — P188 ב  םעגטער״ ר
םםרים. טע26 געבען עװענױ םױרםייד 2618
in n ח אױסמטםען םיםיננעז די בײ װעלעז םראנעז םרייד (ױלטיגע  י

 1אי סטענחזז צ( אויפנעסאדערם װערזן םעםבערם די (מרען. סארהאנדעלט
סראנען. אלע אין נעםזמ אץגטייל

גרוס, ברידערליכען םימ
װ פד קו ע קז ד ע ר א א אל ב אגן mל  z .י. װ. ג ל

ץ םשנרםאן. װארםעל, י. ם א ח .TWRPJW קאסלאן, מןנ
ר ת ג isrp אין אטתזעגר זײן ײעט לאיןאל םון םונצדזשצר ג pD ד  וזיי

um »ח םייו  is ]דיי, אח םרײד אין לאגע איצםמער חנד פת באוײבטע. 
.» V E''. . 1 .. ... ■ % יזגי d^ ■

v

ארנייסער סױישע
nrvmiCWעיז װײכס

)7 «-«• 1(1 (׳ייו•
 ו״ר מייסש נחות, שםי־זיצנצ סים ציעס

מ די 1«י ■וייאוסוי גי י שומיש״ 1»י
 <ןן ש»••0« אהנייט׳גר! אירישע -

 רױ ײ«ס די 1 ••סױציסגפ״יתיאנס ױ
 א״צר «6יןי *,נ זײג׳מ ײןץ איױ סעז

 אין 1••יל UHf 1«ססמ )חײ;ם םונח
x» יאהרען n זי• ליגס עס )I'M r 

 W אי| ים110י 11» ■יין 1«אײ זינען
גן רי ת סאילאזאקײס! 1ײ שכיחת ױ;׳

די 1»י אײד 1ת»« אס11 סענשען, ױ
 ns קײס *ױינעו ••סזיציסנט־ױניסגס.

»n« iinm ,סיסיערלזיד po -»יט*ט)• 
n« in ,ײיו ײ ט מו אי  «•' 1»ינע efv. י
n איץ שטשזס rc« ;8o, נ*ס«»1שא 

i — וזש׳שאםט r  !niposo ודישןר 
 •Tjm איננ»רנ*ייאנ*ל, 1«אמוניסטישע

^ »י«ט עס וויל מר תני מ זײנ« אני  וי
ר 1ױי און ,סןזיסען׳ צושטז״וגנס״ 1ײיי

p*bp*o אייי tic iron o n אידישען 
op p פיאס. 1«נײט1א t rstmz i n

p פאנאםיש ױ־זער rn 0 o * sp n-, ,ט סאנ
עןן ײאס סענשען םון ס זי די  אײד »ז י

 ן1א :•ס אײד 1WSP װאס ימים, אינער
p?׳ אס11 ניט, אייד װײסען i n* ניס ויו 

ofi ת איבןר םינדסטע ע מ׳ איי מ ננ  אי
 אײד עס חסט טאכט וײזע אט — מן,

! די איז איצט
ײ זאנעו נײן, . פ0י גײו, ייח מי : 

תד אויך ע תי עהרל״רור י m ארביינ ’t. 
 ע*ליסט,1אי 1אידישע עהרייכןר יעזשר
 שטצרט יושר. או| אסח סיז 1פריינ יעדער

 א-ן רייחען נעשלאםזהע איז ״ז1צו זיר
 סאדױיס זיינען װעילע ױניאנם, אײערע

ת צװיי פיז ׳ם1קב די «זים ת י סין ח  י
סטע און ׳מחנסם׳ז חני  1ײסצ31א איי

י שםןחט !אידעאייסםען און םיײער י  נ
אנןז ײעיכע ױניסנם, אייןרע ײו ח  lie א

ם 'חןרשיצוכצנע קליינשטעגמיױנע, מלי • 
io נןסאכט o ,שטאיצע j nurcevp אר״ 
ד חאנעז יועלמנ ;נייטער ײ ר 1» י  ת

ם״ חנד םוז נעםאיענסײם סמ סי ם־ חנ סו , 
ױג׳ח געחאם שוין • » דעתז י  ז*«י•0« •
tjni נ»נצע די Ufj«pn»s8 ר עד1י ט  ״

א אייר איז מװעגוננ גמװןן. ספג
 איז ימיסז י1 !1ארבייטע יש׳נ1י8
 נ׳מזמװארט •wi n« באשיצצריז אײןר

ט צוסתםם. 11א  »װ ירײן «ײ אין טוז
in זײ ם»כט n i ,ס  :1» געזתס נחי

 «לע.שו. האנזז ײ1 אויג אײ !שטאײ
ס זייליז זײ אויג 1יײ ייי. יאח־יכם  ני

orroR iPR on — r ’B8iprpin • זײ! 
 אױ״ ניס את ײליאגם ײ א־־ז *י׳ז אמר
ר ײ; מ י גחיסש־ אײז n» ז מ ד ו  ו
t r’̂ ניפ און p'P 1»• ;צו־יססאלםמנעד 

מן אםת׳דיג «דיז ױמאייניג eiipo עהרלי

jm גיס f צזוײ jn m » מינ w ו v■
r o m  pn fn מ m *יי  im i צוו״‘ ,iyo

o יי •ײ ײ״ייי jrrfW c !־־«0 .r n
r h r r i a ד י ניי סבר׳יש »ן  ׳

n נלוס «יס h»'13»jbm« irrnno hr 
o* יאיוי חױנס ן n  pni גוי  ג

w« און i n  m  fit rfH>»r « •גיי 
«ו «מי « מ 10380 אײצר f׳8 אײגאקײס אין טיו

i׳90P צצנסראי n  l«  »o ,איד
יאן״ §י«יי ■ארטײ ארג. ססצ.

ג $ דונ מ ױ ל ר א ט ® ל ע ג א נ ע ג *ו I ■■I■ י״
 א(י* (sole no ״סחמח״ס* m *ין

ooii( ס אץ יתרם VPpoopp ,דערצ״יט 
 •ח •« סיט lorppo לעצטצו כייס »ו

 1אש*י .iff ,op3fi3 13 די אין 2 יאסאי
ס*גו* די םיס ISP's r»״ חאנ«ן

tut o m rsp p o די oivaurn גיט
 חויסט׳ n דינען ויי זו״ל ׳|30»יי;ריי

i n  no nr’o r ױני*! אן)03(זי“.
iro>pip ,אונםערצייכעגטע, די סיד 

11*0 0333' ”3 131133 133131130 |S3” f 
ifrpso ,סיטיננ *t »טםייםסעגט *ז 

o 1צ 03יי<3ח3 001103 1310 n »110 אי 
 O30S33 13101133, 001 0'3 1שסי0 .13
s* די סון 133איי איז m s is 033לינ, 
 ojrDifP ב״ניעטע<3ס? די 333311 סיס

יאהר. אין טאג |313י 13ז3ל 3א׳׳הר
n. ײ .177 13זש13ל ,13סי

 .6820 יעדזשער ,1300311 פילי•
ronm 10איזיד n, .1364 י.

.13TM3> ,poor 214 י,
בוסגקם. .pro וחוערגמן גודסאן, «

י נ ו ד ק נ ע ל ײ א

רעסמראנס משעל
אולםאן ש. םרס. און ליװײ ס. םוס.

•01*0.
נ1א םיס 13זיכ זײן וױלט 1איח י

mi ען ק מו שנ ען און גזו ש די  פ
ט די לז ^ ע אךן מ מ ע ג ע ע ^

ט פ « ש ? ע עז נ
o 1איה םחט n  I33H03

ועסמואנס משעל
 סםריט םע82 וועסם 2969

i  .10P)״nw ii0i.
ע ל ע עג ס ר ר ע » *ון דינ ל « 

ט לןארד ר ױ דו ע ע *ו ס ד ע ט1 י ײ
 נעחזריננס ji* |sosP303 סאדסיס,

.onijw* סינתםליד

ו ע ם י י נ ו נ א נ ױ
חודיקוולער שם^ןרקסמער pn גדעסטץר דער מין

ו אידיפעו ן ײו נ ו קן ן מ ו אױן ן ן וועלםג ו

ס0 אנ ס ר f — ו i WQOQQQQ
ר ע ד לי נ ט n — מי / o n 

ס ע ש ם נ ע ר 74• —כ

131 •3 m  o n
nn ט אוינ i וי f
urr ײז ינן ^ייי •ן

 yn ריינ»י> דאך
 »ידי• דאר P• *9<9< יײי
ר גאוחפגוטג י«ך1ז<רב מ

ר ע וטייבר• ד ג ע מ ז ר ר אי ע ױנע ד ײס ־ ר>( ײי * 
, ען ד ר ס א א ם װ ^ ן ח ם א מ ן מ י י ־ א ר מ פ י נ  מ

i m  o r צ נ י װו ך ט פ מ ^ ס אנ ר. ס ע ד לי טנ םי

ip o u p m e  jn p o  PTpaeyc ן עלסקר אין י «נ « גי
*•v s r  M

ו אױנ א ו ^ ד א י • w im  , i 4 s « r v m ד 1י* רני,* י

IBE WORKMEN’S CIRCLE17S EAST BKOAOVAT, NXWTOU.H.T.

4 I# 4\ I• •

פ מלאזק ו ן ז ד י m 1 ג
M .ם י., װ. ג. ל א קז ר ע ט פ ױ I א

ממ ױ מיטינגעז סעקשאן חן
110 *3 13131*3op אסנ׳זהאאםען װע׳׳ען ivim

אג, ט אנ ם ט ע ען27 ד ט, ט ס ױגו * 7 ר 1928, ה ט, או ענ װ א
לפ;8ײ י*לגענדז לי אין

ן או מ ד א  םנמ־יס. םע5 איסם 210 חאל, בעסחאווען ידן — ט
ם ע ל ר א  םםרים טע106 איסם 62 סעגםעמ סא«יאליסנדשען — ה
ס ק אנ ר ה וײננ 1ארכײטע ייץ — כ ע ם ענ  ןןװ. ט«ן33װאשי 1581 ז

ל װי אנז ר יט.1םט סעקםאן 219 לײסעאום, לייכאר אץ — ב
mst ײ ײעלעז 13אג10־1ײ1ט 3וױכםינ  *3ה»1פא נען3םיםי vm נ

tn m  o>n. ת םאסעז איז שמט* oovi אנם״ל. ן3טיכסינ א
 כאזוכעז םיםנלידער די דארסען לאהאל ivtno סזז רולם די לוים

 י1 »טען.3ם* )3( ײpc 11 סארלויף אין נ3מיטי איין ינסםענס3ארוױי
m די *ױם יס3 |3ג3סא 3כ33» 3ינ33י m  3n 3*1 1 םיט ט1שטו*אסי.

ד ר א א ל כ א ק א ס) 9 ל ר ע ש פיני )
קוירצמאז, ניקאלאסWDiym[,סמ*ן,1קא יואיס

סע־ רעמידינג קאהע:, איזידארםזןנעדז׳יער.

שפצמפסל ז8יזגי דשס נדס שיד סױפס ו
 *רנאניזיי־ in »ן םיםגציח*• 33* 1צ זיך inim 1סי

iso 1צ *רכי׳םערשאסט iso'ip חאמס 3כ3ע11 שיך on 
 יינוױממ־ ,3זױ an אױוי 1יתי* אוטש־ no 3ם*ע3*ט

11 isoo3י, *is i יי1א on ינג3<ײ io| .7 13033 1םי שוך
0*T ניס pw'ip is ,סייחזן שיך **in ט זןחם* on 3 ימי*ןp*oror 333”* םים”* ro* *1אוינ.

ױניאו װארקערם שוה און טט
*יג*יny 3 זןדןריי׳יאן *סזןריקאן י3י םי• •ויליאישאד
jsn סאסער 246 eo ,כאםםאן XD0O 

1מי .3 םשארלס •u3*p 3*311 י
»”שי«3י*30מ מ V« י W .»מיצא*ר־ארצז׳»

I ורעסעס פװ פרעסערם m קלאוקס
 האט דעפאדםכמןנט פײער דעד אז באםעס אײערע או זאגט 1

ט3 ט«ר װײער־גרעטלאר קײן דאם געזעץ, א נעמאכט  װעחס י
 םוז עס שטאפען, ברענענדע אנדעתן אדער חאלץ אױף ממךסלאנען

•רוןש. פייער דדרכאויס דין
 וועלדדעפז ירעסען צו וױיער-ברעטלעך אונזערמ אויפגעפיקסם האמח םיר

 דעפארםםקנם. פײאר חוס פון פווראאננ דעם נאך ריכםיג כעלײוױיע אוז ל<ך®1
̂ינצז װעלמ ססיילס, אלטע זײ שאפ »ין ח*ט איהר אויב ̂ונעז ז  אױן• צדנעשל

 װעם איהר אח געזעץ גײעם דקם נאך םיחסעז אײך פאר עס םיר קעגעז חאא/
׳ אינםפעסמאר^ תײנע פוז טראבעל פײז חאבעז ני©

^ייבפר־דעיוןיטמע:*, דעם *ןץ רולס נײע די נ#ד סאיםזנרס ײייד •#רק'י*עז סיר
ס םיגקיגג בעסםע n אויר ח#בעז םיר נ ^ כמרקעם. אין ם

און פלאש אטעױקען די
יארק, נמ עומןניו. •מפםע 821

̂נ״ פרעםבארד װעלװעט קאמפ
» םעיעטאז שי 6651 און 6660 13א

»יענדע» ריגשיג «ימרס קאיגיד•

ם נ ע ר ן ל
ד ח ט אי נ ע דפ ס מע ן עןד מ so פו ר 5« כ א ל א ־ ד ץ ל ט ענ כ ע װ

בעריחנטער דער אין Blip • געחםט

םהרהל דעױינעג מ״טשעל
v י•3* 1*מך* יה ס*ס*ס xm* ^3ס* ■* .׳ i 1*3301* ^דים «ת if• •

w* t f t t  «« j* ר juvnum ײ  in to  i t  nnv• n * m n מ נדיײינס  m ײײפי
+w  a o n  jmm jm m  m ר«» raro  m  ■tanrun ײיי פיי

9 60 מנױגרופ 3 i .4% יאחד
n m  *t ■פייי< ויי»i l l l w

I E V m i iSOn ,IVliVUW l wJ iWTV
1 mi mm י י י ױן ו ד א ױי נחאײ<יי י v a י r »t י*«*7ניי

f פרא«אסי־אז j  I f  i f  |w ^ ■
i יזו f t ר 1 זי I

ly■ §י u m t מ ••ר״ז אז ס זי מ y* י פן וייו ײנ I ז
i t ייײײיז יאייייי יי •יייס *u H B  j  l I j? XwF
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געוויסעז. איחנר םצז װעקט ״איצט
 אײניגפײט אייצר איז אז זאגען, מיר

 * ארביי״ :זאגען .בזיר םאכט. אײער ליגט
 :זאגען ױי און ;אײר פאראייגיגט טעו,

 ®רע״ םיר זיך. צושפליטערט ארבייטער,
 ירצדיגען זײ און ברידערליכסײט דיגען
האס.

 yt זײן הײנט דארח ענטםער ״אייער
 אײנער יעדער ױניאן. די מאכען שטאיק

 און דױס, זײנע גוכדםאכען מוזען וועט
 ענטםעך זײן געבען ער װעט דערםיט

 דער צו סקעב־באנדע, גידעריגער דער צו
 זיך אפרוםען דעם םיט םסעב-יוניאן•

 דער וועט ױניאן רער םון פיל8 דעם אויף
 ספעב״ דער םיט *נידער :זײן ענטפער

סלײזעל!״
 שאפ־טשערםאן קלאוק פון רעזאלוציע

םיטיע.
 הא- םאראכטוגג םון געםיהל א ״םיט

 אויו• אויםגעהצרט פלאותםאכער די ןבע
 םי- שאפ־טשערםאז האל ברײענט דעם
 װזד רעדנער די םון װארט יעדעס טיגג

 האבען^ און םקעב־ױניאן נײער חנר גען
 איצט װאס םרייד זײער אויסגערריהט

מ געװארעז איבערגעריסען ענדליך איז  א
 םסעב־אגענםען. די אט םיט באציהוגגען

 זײ אראפגעריסען. איז מאססע זײער
ט םעהר שוין הענען  ראלע די שפילעז ני

 זיך זאל מעז װעםען םאר נעבאכלאך, םון
 שלום! ״שלום, שרײען: און אנגעמען

 לײן8 זיר םאר רעדט אסט לעצטען זײער
 לט8 טײװעלשעז לעצטען זײער אויח און

 הא* ברייענט אין טשערלײט די האבען
 םא״־י רעזאלוציע, םאלנענדע די געםאסט

 םון שאם-טשערמאן דעם םון געש<אגעז
קא.: הלאוק קראון דער

 קלאוק״ די פוו טשערלײט די *טיר,
 םיט״ טיטינג א בײ פארזאמעלט שעפער,

 אין אױגוסט, טען15 דעם אװענט, װאך
 בא• דעם אויסהערענדיג האל, ברײענט

 דעם װענעז באאםטע אונזמרע םון ריכט
 ױניאן, אונזער אין צושטאגד איצטיגען

און
 די אז אנבאטראבט, איז ״נעמענדיג

 צו נעטרײעט ביז״איצט האבען װעלכע
 ארבײט איהר איז ױניאז אונזער שטערען

 דעטאראלי• א אדײגגעבראכט האבעז און
 גזד ׳האבען רײהען אונזערע אין זאציע

אפאזישאךױניאן, אן נרינדעט
 די םארדאםען םיר דאס ״בשליסען,

 זיר פארפליכטען און אפאזישאךױניאן
 איגטער- אונזער םיט פעסט שטעהן צו

 םינאנציעצ איהר העלפמן אזן נעשאנאל
 װעלכע די אויסצוראטאן מאראליש און

ארגאניזאציןג אונזער צוברעכען צו זוכען
 םיכר די אז איבערצײגט, זײנען ״םיר

 און קלאוה םאםען ברײטע די גיןיחגר,
 זא״ דער פון װײכען וועלען דרעםםאכער,

 וועלען און אפאוישאךױניאן גענאנטעד
 דעד העיםען כחות םאראײגיגטע םיט

 אפא־ די םאתיכטען צו אינטערנעשאנאל
 חנר1אי געםאן עס האבען םיר װי זיציע,

 און סולקעסעס די מיט םארגאנגעגהײט
סקעב״אגענטורען. אגדעחנ

 װידעראויפ־ דער פאר צוזאםען ״אלע
 ליי• אינטערנעשאגאצ אונזער םון בויאונג

 םאר און ױניאן װאירסערס גארמענט דיס
אנט דער םון םארניכטונג דער  4אפאזיצי

”\ ױניאז
 זיך האט רעזאלוציע דער םאר אט

 אין עולם גרויסער פארזאמעלטער, דער
 פון איםנעהויבעז םאן אײן װי אלע האצ

 באװיזען דערמיט און םיעצער זײערע
אײנשטיטיגקײט. םולע זײער

 איך װאם דעם םון װידערחאלונג א וױ
 גע• געלעגעגחײטען אנדערע בײ שוין חאב

 איצטיגעי דער דאנס א אבער זאנט.
 בעסער ווערטער מײגע װעלען צײט,

וחגרען. פארשטאנאן
 קײן ניט פאםירונג די איז אונז *פאר

 קאםוגיםטען די םון באשלום חןר נײע.
 װי פארפיחרען, סאגען ניט איצט וועט
 םעגשעז גוט־מײגענדע סך פײן איצט, בי?
 ?ײ ארבײטער־געזעלשאםט. דער אין

 אפא־ אן גריגדען צו נאשלאסען האבען
 געצװאונ• זײנען זײ װײל זיציאנס־ױניאן,

 זײערע אצע װײל טאן, צו דאס געװען גען
 אויסגע־ זיך האבען םיטלען ברעכערישע

 .זײ װאס דאס, געטאן האבען זײ ;שעפט
 צוריק. יאהר 4 מיט אנגעהױבען חאבען

 4 םיט װאס בצויז איז אונטערשײד דער
 געװאצט ניט מענשען האבען צוריק יאחר

 דעם שוין םען קען איצט און גלויבען,
 םויגעל״ םיט קארםענעז ניט םעחר עװם
 ניט סײנעם טעחר שױן הענען זײ םילך

 םאד ק<אר איצט איז זאך־ די ;בלאפען
אלעמען.

 גריגדען צו באשלוס איצטיגער ״זײער
 צע־ א געגעבען האט אפאזיציע״מניאן אן

 אוחגקצר םענשען װאסלענדיגע די סאן
 די באדען. םעסטען א אויף זיך שטע<ען

 טויזענט איצט איז אמעםײן אין לאגע
 ק<אוס די םאר זיכערער און בעסער מאל
םאכער. דרעס און
 ״אין געזאגט םריהער האבען ,,םיר .

 מקויכ דאס איז איצט און לרשעים״ שיצום
 איצמ מוזען טשערלײט די און געװארען,

 און תלאוק םון ױניאן א אז םארשטעהן
 ור׳ד אױםגעבױט צוריה װעט דרעסמאכער

 אםעריקאנער דער םון יסודות די אױןי רען
באוועגונג. ױניאן טרייד

 דע׳ אז ״שכצ אוים׳ן זיך לעגט ״עס
 גע־ האבען זאל סטרײק םארלארענער

 ארבײטער. די אויף שלעכט זעהר װירקט
 ענטוי־ צו געבראכט זײ האט סטרײה דער

 פוזדגות, און םוטלאזיגסײט צו שונג,
 איז ענטוישוגג םון פעריאדע די אבער

 םאר סוםט עולם אונזער םיט אריבער.
 איז ער *װעז שיכור. א םיט װי זעצבע דאס

 טוט און שלעכט זעהר ער םיהצט שיכור
 מעשים; םיאוס׳ע סאל פיל אפ זאכאר

ך וועט ער  ניט בלאםע, אין װאמערען |'
 ער־ גאך טאז און זאך דער צו העדען
 זעהמ זיך צו אבער קוםט ער ײעז גערם.

 געהאגדעיט ניט האט ער אז ארום זיך ער
תרטה. האט און םענש א װי

 םאר־ געװען זײגען סצאוקםאכער ״די
 בראנםען, גיפטיגען דעם םון שימר׳ט

 געגעבען זײ חאבען קאםוניסטען די װאס
 גיכ־ וײ זײנען איצט אבאר טרינהעז, צו

 האבען זײ אז וױיסען, און געװארען טער
 און סקעב־אײדזשענסי, א םיט טאן צו
 םפעב״אײ״ דער םיט האנדלעז וועלען זײ

 םקעב־ םולקעס׳ םיט װי פונקם דזשענסי
 חײל־ דער םיט װעלען, אןן אײדזשענסי

 ױגיא:, חנר צו איבערמבעגחײט גער
 פוז וױ סקעב־באנדע דער פון װערען פטור

סיןעב-באנדע. יענער
 שעפער אנדערע די און ״טשערצײט

 םליכטעז. באשטיםטע האבען איצט םוזען
 וועי וױםען צו אנהויבען איצט םוז םען
ױניאן. דער אין ווער איז

דאסזעצ״ דרשלען באצעבאטים ״אצע
 איז עס אז סאםודםטען, די װאס בע

 און טשערלײט און יוניאן, סײן ניםא
 קוראזש נײעם םיט דארםען ארבײטער די

 שטארק איז און לעבט ױניאן די אז ציעען
 םעכ־ און שטארקער אלץ imfh וועט און

טיגער.
דרײװ, א צו רוםט ױניא^ די ״ווען

 ױניאךםאן אהטױתר יעדער זיר דארוי
 רוף דער אז םיחצעז, מוז ער אפחםען.

 עס זײערטויוענען• םון איז ױגיאן דער םון
 זאך זײן םאר דארוי ער און זאך, זײז איז

אפטױױטעט. םעחר ארויסצײגעז
 w דעם מיט אז װיסעז, דארוי ״םען *

 פיהרען. נים ױניאן קײן םעז סען חםםורש
 אזוי וױ אכטוננ גיט באלעבאס יעחןר

 און מניאן, חגר צו זיך באציחט יעחנחנר
ל- די אז זעחט באלענאס חנר ווען  מ

 ױגיאן, דאר צו סלעתערס זײנען םצאבות
 גיט און געלעגצנהײט די אוים ער נוצם

 די זײם. אין בוכטשע א מנל־־םלאכות די
 אין אויפפאסען איצט דארםען םשערלײם

 איז עס אויב דאס זעחן, און שעפער די
 זאגס װאס חכם, א סm שאפ אין םאראז

 בצױז וחנרען געפיחרט דארןי װניאן א אז
 דאר ז<וי דיוס, אחן און פרינציפצן ׳גױט
ו דארט, געחן זץי חכם וי  פרינ־ בצויזא ו

 ױנ״ א חאבעז םוזען םיר זײמנז. ציפען
 זאצ וי גאר פרינציפען, םיט טאקע יאז
 בא־ די אז אוױ םעכטינ און שטאדמ זיח

.1איחרי פאר חאבען םורא זאצאן לענאטים

)1 «ײ• lit (אצוס
 פון צײט א — צײט, כעסארער א אויף

 בוײ יפת׳ער דאר אין דך אריינװארפאן
 פארשטאגד סון צײט א אזננס-אונ״טן

 אין זיר נאפינען םיר װאו כאנרײפאן טון
 איבעמעבעטזײט םון צײם א ;וואלט דאר
 דער צו ױגיאן, דער צו םר״ח״ט און

 װאיד גארםענט לײדיס איגםאתאשאנאל
ױגיאן. קארס

 זײנעז אפאזיציע איצטמעו דער כױט
 חאבען וואס בליצען, פאלשע די אוחנק

 האויזאגט דעם באלײכטען צו אגשטאס
 פאלשקײטען, די אװעק ;םארוױשט אלץ
 דער געחאדעוועט חאט םען וחנלכע סים

עט ױניאן  די יאחר. פאר לצצטע די ז
מ  דער װי געװארעז, קלאר איצט איז <ינ

 איצט האט יװיאן די טאג. *ױםאחנר
 םיט גרופעס, קײן םיט סאן צו ניט מאהר

 קײן םיט אפאזיציעס, אינערליכא קײן
 פון אישוס סײן םיט שלום, פון אישוס
 קלאד״מ־ א איז עם ;לינקס און ךוכטס

 װעלכפ ױניאן, א צװישען ליניע !וויגעגע
און בויעז יאהרען צעחנדליגער דורך וזאט
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 שעפער. זײערע פאר דיום פאראױס באצאלען.אין קומען שאפ־טשערלײט און טיטגלידער מאסען
 ךי אץ װעט קאמפיון דיוס — װאך. ערשטער דער אץ ארײנגעקומען דאלאר טױזענט 20

 קראםט, און אינטענסױױטעט מעהר נאן־ מיט װערען םארטגעזעצט װאכען פאר נעקםטע
קאמפיץ. דיום םונ׳ם אנם־הרער דער דובינסקי, וױים־פרעדדענט זאגט

 אלס אנגעשטעלט האלפערין דזש.
םארלאנג דעם אױף םענעדזשער

 פאר־ און קאנדישאנס ערווארבען שאפען
 ערװאר״ ;ארבײטער די פאר מסערוגגען

 שטארפער אםת׳ער אז nc נאםען א נעז
 סהע״ נײע א און ױניאן, שטאלצער און

 םארדעקט םולסעס-ארגאניואציע בישע
ם  םיט און לײבעל, פאםוניסטישען א סי
 איצטיגער דער םון אגענמען סקעב די אט

 איבערגעריסען איצט זײנען סקעב״ױניאן
כאציהוגנע?. אלע

סוזי״ ביז׳ז אגחויב םון רעדנער, אלע
 טשערםאן דער — סיטינג דעם אט בײ

תדער  מענע־ דזשעגעראל םטאלער, נ
 זיג־ פרעזידענט גאגלער, ברודער דזשעך

 און שלעזינגער פרעזידענט וױיס מאן,
 האט װעלכער דובינסקי, פרעזידענט ווײס

 גערעדט חאבען לעצטער, דער נזנחנדט
 עס װי זינען דעם אין םיטינג דעם אױןי
 געװארען. אנגעגעבען נאר־װאס דא *יז
 לא־ ריכטיגען דעם אין איצט ?ײנען פיר
ipow די און גער, itjppd א״ו ען4זײ 

 דער האט לאגער, ריכטיגען זײער
 גע- םטאלער, םאסס כרורער טשערםאן,

 א איצט איז סאמי דער און — זאגט״
 םון ױניאן א צװישעז פרינציפיעלער דײן

 8 און ארבייטער םאר און ארבײטער
 סאםױ דער םון געגרינחנט סקעב״פלײזעל

 צװע־ פאליטישע םאר פארטײ ניסטישער
 ארבײטער-באוחד די צוברעכען צו אען,
־ גונג.

 דעײ גאגלער, םעג^דזשאר דושענעראל
 פא־ די באטאנט וזאט ראת*ו, *ארשטער

:געדאגק םאלגענדען םים סידונג
 פאםוניסטען די פון באשלום דער״
 ^אין אוחנפגעשטעלט זעלבסם זײ האט

 חאבען זײ נאקעםקײמ. גאנצער זײער
 אראפגעריםען הענט אײגענע זייערע נױט

 םעחר איצט וועלען און זײעחג םאסתע די
 חא• זײ םארםיחרען. סענען ניט תײנעם

 באשלאסען םארצװײםלונג זײער אין בען
 אס סקעב־ױניאן, סולקעם א גרינדען צו

 איצט זײ םען וחגם סיןעב־ױניאן א אלס
 םייז״ זײערע אין םייז װי פארטרײבען

נאחנס.״
 דעו זיד, חאט גאגצער סענעדזשער

 אױף רעדע זײן אין אפגעשטעלט עימר,
 צו באוואויגען חאבעז װאס זאמח, אװײ

 שאפ״טשערמאן גראנדיעזען דעם רופען
ע: טי  די באקענען צו ערשטענס, םי

 םון טעטיגפײט דער םיט שאפמדפערלײם
 באטראכ• צו צוױיטענם, און, ױניאז, חנר
 די און צופונפט חנר םאר ילענמר טען

דורכצוםיחרע!. •לענער די אזוי וױ םיטלען
 םטעוי מנר אז אנגאװיזאן, חאט ער

 פזד צו כדי געװאחנן פאמרעסערט איז
 האט און פאםפלײנטס, צו אםענדעז געז

 לעצטע די געלונגעז איז עס אז ארקצערט
צו ^  שע־ חוגחנרם אתם ארגאניױחון ציי

 םשערלײט די צו אפאלירט האט און פער
 ארבײטס־ שטונדיגע 40 די אז ועחן, «

 פאפיד אױם׳ן בלויז זייז נים ץאל װאך
 דאר אין ווערען דורכגעםיחרם זאל נאר

 צו אטעלירט אויך חאס און װיראליכפײט
 אײנעי יעדער אז זעחן צו משארלײט די

איז נוטשטעהענד וועחנן זאל שאפ אין
̂ דיום•

j אונטאד  וזאט אזםשטעגדען״ אלע ,
u rm a 40 די *םוז גאזאגט, נאגצאר- 

nnrm m וחד אפגעחים ארנײנאדװאד 
. ן מן אלא מ א ך נאםעז אנסייל נ י  די י

ח קאסיסעט מז י א  סא־ טינאנציעלע ג
«m m ױ ױ ו א נ ד  ױן אאגױוחנ א

ט dwi װאט ראר  נוסשטעחעגד, זײן ^
ד ארבײםאן.״ xsm ניס wm מ

י ן  ברודעד חאט גאגצאי גרודאד ט
 דזשאינם פח םשערסאן דאר סטאלאד,

m v m  tm  *nmp ל און ע ס  פאר־ סי
 םיז •רעזידעגט וינםאן, אײיאול צאאשטאנ

אי, דאר אנ א מ ר א ט מ ױגםאן ברודאד א
mm גרוימ ממר א נמראמז rtwtm 

M  n s עגדא חאש אוז חאי *ין אממז

 איםטערן דעם םון סטעןי גאנצער דער
 דזש. םיט דעפארטמענט ארגאניזײשאן

 םארגײ זײן איצט װעט בראש האלםערן
 אין ארבײט ארגאניזאציאנס מיט מען
 .41 לאסאל פייטינג און מאקערס דעם
 אר- טעהרער איצט װערט טרײד דעם אין

 פריער- די צוליב אבער נעװען. װי בײט
 ביזנעכ לינסע אםאליגע די און סלעק דיגע

 אז צײט 8 גענומעז ס׳האט װעלכע םון
 האבען קומען זיר צו זאל ל8לא? דער

 באלעבאטיפד אויפגעקומענע די דערוױיל
 סמע־ סריגעל דעם םון געטאז נאש א לעך

 בא־ די אז געדענקט האבען און טענע
 מעהר זײ װאטשט ױגיאז די לעבאסטע,

ניט.
 אנ־ זיך האט עס נאר װי אבער, איצט
 דער האט טרייד אין ארבײמ געהויבען

 דער צו זיך נעמען צו באשלאסען לאהאל
 געמאכמ האט לאהאיל דער און ארבײט

 אז זיגמאז, פרעזידענט צו םארלאנג ׳א
 אינטערן דעם פון סענעדזשער האלפעריז,

 אנגע־ זאל דעםארטמענט ארגאניזײשאז
מענעדזשער. לס8 זײ בײ ווערען שטעלט

 פאר־ דעם חאט זיגםאן םחנזידענט
 אםםד 1אי גענומעז לאקאל םון׳ <אנג

 האלםערין אנגעבאטעז האט און טראכט
 אין אםט מענעדזשער דעם אנצונעםען

 דעם םיט האלפערין און 41 לאסאל
 ארגא־ איםטערען דעם םון סטעןי גאנצען

 איצם זיר האט דעפארםמענט ניזאציאנס
לאהאל. דעם םון ארבײט דער צו גענומען

ארויסגעגע־ שוין זײנען סוירקולארם
 דעה םון ארבײטער די צו געװארעז בעז

 אוים• איז לאגע די װעלכע איז טרײד,
 דאנער- לעצטען און געווארען. געקלערט

 מי־ א געװארען אםנעהאלמען איז שטאג
 האלפע- װעלכע בײ טשערלײט, םון טינג

 דעם םיז אײדזשענט ביזנעס דער אוז ריז
 װענען נערעדט האבען קרינשטײן לאהאל,

 פון קאםימע א םיטואציע. איצטיגער דער
 העלפען צו נעװארעז ערוועהלט איז 15
 אר־ ארגאניזאציאנס רוטינער דער אין

בײט.

 טויזענטצר )יי אין קאלעקטעט דױס
 אײדזשענט ביזנעס יעדער דאלארם.

 דאלארס הונדערטער מיט צוגעהץ סומט
 םרעהליכע ברענגעז און שעפער די םון

 מיטגלי-' די מיטגלידער. די םון גרוםען
 איײ ביזנעס די צו זאגען אלײן דער

 צייטען איטע די אין אםילו דזשעגטם,
\ )2 זײט אויף (שלום

 קראנס־ א אונטערזוכט דאהםאר 8 אז
 דאס כל פו׳דם ער אונטערזוכט וזײט,

 םיט קערפער נאנצער דער ״װײ< הארץ,
 ארנאנען און געותבען צעלען, זײנע אלע

 טעטיג־ הארץ דעם םון אםהענגיג זײגען
 דעם דאך שפייוט רארץ דאם װײל קייט,

ם  םארענ- יעדע און בלוט, מיט אמאניז
 האט טעטינקײט הארץ דעם אין דזגרונג

גוף. םונ׳ם ארגאנען אלע אויח װירסונג א
ט איז אזױ  מעם־ די ױניאז, דער םי

 הארץ דאם זײנען פינאנסען די אזן בערס
 ױניאן דער חאז דעם אחן ױניאז, דער םון

 געוועבען אלע רױיל אננעוון, ניט ארנאז
 אפחענגי^ זײנען קערפער ױניאז דעם אין
 טרעזשורי א םעטיגפײט, םינאנס רער םון
 ארנא״ גאנצען דעם שפײזט ױניאן א אין

 בלוט דער םיט ױניאן דער פוז ניזם
 חאבזנן, דאחי ױגיאז א װאס מעמיגקײט

 א חאבען םינאנסעז די םחגזשורי, די און
 ״נוף פולם ארגאנען אלע אויױ וױרסונג

 דער פון אפםײלונגען אקטױוע אלע אויוי
ױניאז.
 לעצטעז דעם אויוי דעריבער איז עס

 געװארע) באשלאסען םיטינג טשערמאן
 םינױ די םון הארץ דאס אונטערזוכען צו

 םינאנםען. די צו שטעלען וועלכע נלידער
די זײנען אײדזשענטס ביזנעס די

 באדארםט האבען זײ װעלכע דאקטוירים
 עס און ארבײט, אונטערזוכונג די מאכען
 אונטערזױ זײער איבערצוגעבעז םרעהט

 דער פון הארץ דאס אז ערקלעהרונג. כוננס
 נאנץ קלאפט מעםבערשיפ דער םון ױניאן,

נארמאל.
 די איז װאס דעם אויף ?וקענדיג ניט
װערט ארבײט, קײן ניטא איז שעפער

 אפען־ אן באט חײםאן, םר. ױניאן, סקעב די פון משיןש באריםמער מרױעריג
,40 אגשטאט שטונדען 42 גוט איז אונז םאר — באלעבאטים. זײ צו שאפ

 הײמאז מר. זאגען אװערטײם, םאר מײם םינגעל גענוג איז אונז םאר און
באס. נאן-יונייאן א מיט םארהאנדלונגען זייערע אץ װײם. און

 דערפונדײ םעחר אלץ װײטער װאס
 םון דדעם־מאכער און סלאופ די זיך גען
 אין געזינחגל דעם םון כונות אםת׳ע די

 אלץ וױיטער װאס סטריט. טער21 חגר
דרעם־ און הלאוס די דערזעהעז מעהר

 סא־ ײי ,ץ2 פרצוף ריכטיגען דעם מאכער
 און׳ םאדארימט האבען וועלכע םיסארען,

 טויזענטער צעהנדליגע די םאראומגליקט
םאכער. דרעס און קלאוק

אםיציע־ אן םיז גרינדוגג דער םיט
 אונפאר־ די אט מאכען סקעב־ױגיאז לער

 םאדצװײםעלטע א חברח אנטװארטליכע
 עס״ טרויעריגער זײער םאר אנשטרענגונג

 באלע־ די צו זיך ווענדען און זיםטענץ
 םאלשטענדינע םון אנבאטען םיט באטים

שאפ־באדינגונגען. אפען
 די םון מענשען גוכדמײנענדע ,סך א

 געזױסע 8 אויו און ?רײזעז ראדיקאלע
 אונ־ םון םיטגלידער םארםיהרטע צאהל

 געײאלט ניט אםשר װאלטען ױניאז זער
 זעפען זאל געזינדעל דאם אז גלויבעז,

 רי אבער םדרנה, סקעבישע אזא צו
 צו צײט םון ברענגעז םיר װאם םאקטען

)2 זייט »וי\י (שלום

 םארבריי־ — אנטאנינא. און ריתבערג וױיס־פרעזיחןנטען מ און נאגלער
 1909 פון גײםט דער — געמאכט. שוין ווערט סטרײק א פאר מונגען

ע״ םקעב — צײמ. איצטיגער דער אץ װאפע אונזער זײן מוז  ווערט \וני
םיטינג. גאנצען דעם פון םארדאםמ ביטער

געקומען זײגען \ואם רחנםמאכער םיט
דעם וועגען צײט אין װארט א העחנן

ווע־ און מוײיד אין צושטאגר איצטיגעז
פלאנם ױניאן די װאם שטעלונג דער גען
צושטאנד. דעם ענרעחנן צו נעםען צו

ע רעם םון טשערםאן דער טי איז מי
ױײם־טשער־ דער ךיםער, ברודער געוחנן

ברודער באארד. דזשאינט םון מאן
דער־ רעדע סװצער א 4אי וזאט ריםער
^ דעם םון צוחנס דעם תלערט טינ און טי

ערשטען חום פאתעשטעלם גלײך חאט
ם חנתער, ררמם פונ״ם םצגעדזשער ת

ט וױיס חנפארטםענט, חננ חנזי בי• י
• רײזבער^

אלעם צום האט רייובערג בתדער
טזד םון באריכט א אפגענצבען ערשטצן
ט דער םח טיגפײט דרעם רעם אין ארמי

צײט, יעצטצר חנר זײט חנפארטםענם
גיכער חנחנ ויין איז אםםעהו־םםעז אבצר

וחטגעז אײנלײטונגכדווארט אן געװען
טעטינגןײט צוגרײטונגט קוםענדער דער
ם טון » יוגיאז• רצרדחנ

a ,רייד ברודער האט פאנװענשאן
צװיי בישלאםעז האט נעזאגג^ בערנ

םטרײק אדזשצנעראל ערשטצגם, זאכען:
o חנר איו r n ^צווײ־ און אינדוסטרי

jom• י2» ייםי״י םי׳״ױעי׳י ״ י
י אינחםטריע ררמם ײ ײ ײ י
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ט ר אױױ סוקענרינ ני  עטיקענחןר חן
r n, ילעןוםעז נעחערעט דיאט װאם ip־ 

ם און נערשטא^  דעם אויו• הוקענדינ ני
 זעחר אי«ט איו טרײד דרעם אין װאם

 א זיינען םיאכות בעלי די און ,םילאו׳
 tie שע«ער, די אין ניטא טאנ נאנצען

םוי געורען ה^יל ברייענט איו דעםטווענען

ז 01*ל1 )1 «”י •ו
 בא• ד\ םאריאננען. זײער נ«ר מומען
 אווענם יעדען װאם דערפון, הומע; מײוע
 ביכ־ די םיט םשעמײט פרײײײוינ קומען

 סאילעסםירטע םיט און שע«ער די םון <אף
 די |1■ שײרען די באצ*ה<ען «ו נעלט
 tvoip באװײזען די מיאכות. {pi שא■

 ם<«נות בע< די ne ערקיערוננען די פון
 Dip »ז ױניאן־באאםטע, די צו זעיבםט

מנ סוילקעם קאםוניםםישע  סיײמ־ו * ס
 ניט וױרקוננ קיין די אויוי וועט און האט

■ האבעז.
 וחד נצואנט שוין ivp פי< אזוי אויןי

jp ון בלויז■ d p פאם־ דעם ■ון אנחויב 
v אין אנער דױם. פאר ■יין ip g e ון■ 

מן ■אר געקסגמ די א ײ — *ײט, וו  ע
w?p־d” h d»־d j p ' t p ,תבינםשי P' 

o פון הוי*ם p ,זיר וועם — דיוסידרײוו 
n ארױסווײזען ערשם p כח n p  p t *ית 

ip' יאן. v נ^חאיטעז וועם אווענט■■ 
jp jn i ע נ מי חנ  «יז שאי־םיםיננעז מ

d p 5סאוגםי אינדאסטריעל, * מנ ת נ  אי
p j p ו שעמר, אםעהיקען אח י  1«יי י

ײט פראגע די וחגם שא»־םיםיננע; די  בי
■D n p p » n ,ח ותרעז* n p r םשער־ 

ם ט»ן מ n וױ ■וגתט ו p r ביזגקסדודך 
מ םווען רזשענט ח ח פי מ  «*u*Og■ • דו

מ־. רי םון קאנםראל ריגען כי פדני  • ױני
npp' אין ארכײנמר mop וחנם rame 

ittWB «b זײן i i t w w i i  D>runpjM

 ריארנאני־ דיםטשארדזש, נעגען-פאדערוגנען, ■רעכע שטעלען באלעבאטים
אין םלאכות כעל אפלײגען פון רעכט דאם און ■ראצעגט 10 זײשאן,

 םטאפעדזש. א ■אר דעםעדזשעם טאנ א דאלער טױזענד און צײט, םלעק
 ענםוױ־ קאם^ — אפנעחאלטען. באלעבאטים די םיט קאנפערעגץ —

 געװיגען, פאדערונגען עערעכטע אונזערע װעלען םיר — זיך. קעלם
דרײזין. םענעדזשער לאקאל זאנט

ם  םאחר די זאל זי ױניאן, די בערשרעפעז אוים נעחט םע«טעםבער טןן15 ז
 אתיםצושטעלעז, חאבען טורא רוננען טײלארם לײדים רp פון אגריםענט

d זײ חאנצן באלעבאטיפ, די םיט 38 צא?אל ז p  d v m p םיוים, זעלבען

̂נדמלט ®ארצייטים א
,גערעכפױגקײם

 וואנ־ ח• — באארד דזשאיגפ בײם .6 ?ייט
אלטער — צבור שליח נייער » דער.

״ יןצאוהםאמנר.
 •1צ'81 ם. — נײעס «יליחןצ*יער .4 זײט
ט  םארים — פײדוש שיפאגא׳ר * .6 זיי

סלאוױז• נג — קאמהנן נח׳ס ביאצים.
 עדיפןריצל^ .6 זײט
צן פין mtw דרעט » .7 !ײם  (נריװ מלני

ון  חני לײבאר צאנג. j\ — »«ירא§») י
וינטאו• םאריס — באגויפוגג

• חנר פון פראבלצםען ױניאז .8 !ייט ײ  —י
פירינסקי. ם

 ווצלי־ ארנײפער »ן פון ביידזנר J ײט1
דעםביצצר״ פ. -י- •יילאמענ•

?”10 D. ^תאבאלאוו״ ס — שפיגמנז ברי 
43 a •• י

*tjtftHr jag** .is 41 0ייי

 האבען באלעבצטים רײגסאוט די װא^
 בא- האבען זײ אײדער לאננ ניט באנוצט
 דער מיט אגרימענט חגם באנײען דארםט

 חאבען זײ ױניאן. מאכער רײנסאום
 צו םאחנרונגזגן םרעכע ארויסגעשטעלט

 חאט ױניאן די איידער נאר ױניאז דער
םאחנרוגנען. איהרע נעשטעלט

 באלעבאטים די םון פאדערונגען די
 װי ותגינער נים איז םעחר ניט זײנען

 8 ניזײשאן,8ריארג דיסטשארדזש,
 פרא- 10 פון שכירויז די איז גןלענערונג

 חנכמד טאנ 8 דאצאר 1,000 און צענט
 סירט8« םםצפעדזש 8 ל80 אין דזשעס

 דעם צוריק ניט סוםען רבײטער8 די און
פעדזש.8סם םוןלם טאג זעלבעז

)2 וײ« פויוי (שלום

 די אבער םארצאנגט חויפט־פאדצרונג
 דעי אויןי דאצאר 2 םון ר»ז 8 יוניאן
 רײו םלעט 8 און שנײדער די ®ח םפײל

 פא־ אויך צעטען.8 י8פ דאצאר 2 פון
 םון אפלעגוגג קײן צז ױניאן, די דערט

ט זאצ םיזאן אין רבײטער8  םארקזםען ד
 איבערציײ ורנמ באצעבאס חנר םײדען

^ י1אוי שווארץ בימנד די חרד נען ײ  ײ
 ניט אדבײט סײן וױרקציך האט *ר ?8

v »ח  בעל אפצרלזגגען געצװאונגען 8
. םלאכות.

אײ גצװאלם חאבען גאצצבאםים וײ

n יחנזידעגם גאל n  v m w איז 
 שלצזיג־ בתחנר חמ8ניײ פאתעשטצים

 חנם נעקראגעז האט שלצזינגער גער.
 eon פי) אװאציע און חןספעקם זעלמנן

 ברוחנד וױ עולם גדדסצן םצלטצן8רו8•
ח יתסצרגוא״ ודו חןחנ זייו י


