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crncrc צוױנגט קאמיטע 
 מאנזפעתטשוימרס קלאוק כרױסע
ױנימ דער מיט לעןםעמ צו

 חונדערט אריבער — ארכײט. דער צו אמעשםעלט האםיטעם נײע 'םעחרערע
V אר־ טאר ארונטערגענוטען שןזןער ױניאן — געסעטעלט. שױן שע«ער 

 אײרישע רוטען פאר שטראף דאלער 26 באצאחלט באם — שבת. גייטען
 ארוים־ װעט ױניאן די — שבת־דוײװ. קענען זיך באשיצען צו •אליצײ
װא־ «אר נעקםטע די אין טעטיגקײם און ענערגיע םיט װעלט א װײזען

נאגלער. םענעחשער זאגט כען,

 געײען איז װאכען צוױי לעצטע די
 אקציע סון כװאיליע א ױניאן דער אין

pc r יעדען אויןי y e ארגאגיזאציאנט 
 אהציע םון כװאריע די און טעטיגקײט,

 באאכד ױניאן יעדען pc םאריאגט האט
 גע־ יאוש יעדען טוער אקטיװען און טען

ײ ענטװיקע^ט און חארצען סון פיוזל  נ
 מעכטײ » פאר האסענונג שטארקע יעדען

צוקונפט• ארנאניזאציאנס גע
 pc וױ»עלע יעדעז pc איבערא^

 און געבע: םיט גערוישט האט ױניאן חגר
 טעכיגת-יט יעדער אין און מעטיגסײט

 ניט געגען שאםוי ענערגישער גזדענען איז
 מאם;י עגערגישער אן סאנדײמאנס, ױניאן
 אן שעוער, סװעט ענטװיקעיטע די געגען

 קאםוניסטישע די געגעז קאםף ענערגײמער
ע  יעדער און באנדע, סקעב סויקעס̂י
 װאכען פאר ̂עצטע די איז טעטיגקײט

דעוסאלנ. םיט געװארען געחרוינט
 טעטיגקײט סון צעגמער הױפט דער

 אין אנזעהענד געװען װאך <עצטע איז
 נראפאגאגדא pא אמאניזאציאגם דעם

 ארגאניזאציאגס דעם אין דעפארטמענט.
 צוגע־ װאך יעצטע איז דעיארטםענט

 דאס און ?אמיטעס נאך געװארען שטעינט
 שע־ סײ:ע נאו אז געמאכט מעג<יך חאט
 ווערען. ארונטערגענומען זאיוען ■ער

̂ער ארונטערגענוםענע די צוױשען  גע־ שע
&y גאמ זיך סינען n u |מ«נוםעיןטשױ 
 געװען געצװאונגען זײנען װע<כע תרס,

 אג־ זיך און ױניאן דער מיט סעטי#ן צו
חאונםיל. אינדוסטריעל דעם pא שליס^
 גע־ שוח איז װאס שעיער צאחי די

 אריבער דעמרײכט געװארעז סעטע<ט
 נעהסטען דעם אין װע<ען םיר חונדערט.

 םאחנסענט<יכעז ״גערעכטיגסײט״ נוםער
 שעיער געסעטעױטע די סון נעםעז אלע די

 זיכער־ א לעזער דעם געבען װעט דאס און
 נים רעדעז םיר אז געדאנק זײער אין חײט

 דעײ צו און טאסטיש נאר אבסטראסט, ׳
 ״גע• נוטער נעססטער אונזער װאס צײט

 ם*ר וועילעז ארױסגעחן װעט רעכטיגמײט״
 םאר־ א סון נאך באריכטען סאנען אױך

 אנ־ םעהחגר םימ טעטיגקײט עטארקטע
—— האט דאס ענערגיע. ױניאן געעמרענגטע

 נעפײעדפ חןי לײמר
 א אױןז חױז יתיסי אין

אופו נרױסארםינעו
 דעי ?ײבאר דער איז הויו ױגיטי אין

 מעהנעם גאר א י1אוי געװאחןן געםײערט
 אפגעהאינטען דארט איז םיטינג א אופן.

 גרינבערג ירעזיחגגט װײם pא געוואר*ן
 םײ דעם פון טשערמאן דער געורעז איז

 האט רעדע ערעסענונג ױי\ אץ טינג.
 באדײטונ: דער וועגען גערעדט גריגבעדג

 דעם נאך און ^rt ״ילײבאר עם1 פון
ט ער ד,אם  טעז1 ועם אילס סארגעעט̂ע

זיגםאן. ירעזיחננט רעדנער
 *ז געגעבעז האט זיגםאן •רעזידענט

 דער וועגען ־א^גערבייפ חיסטארי^נן
 אר־ אסעריסאנעם דעם pc ענםעטעהונג

 צײטוױײ אױך האט און טוב מם בײםער
 די םון עררײכונגען די װעגעז <יג.גערעדט

 ארבײםעי ארגטניזירטע טםעריקטנער
 אז געםאכם אויך האט און באותגונג.

 צװישען נאר ניט אײגיגקײט טאר אפיע<
 םאד נאר ארבײםער אםעריקאנער די

 דער ®ון ארבײמער די צװישען אײניגקײם
 די םוז מטארקײט .די וחנלט. גאנצער

 גזד זיגםא[ •חנזיחננט חאט ארכײטער״
ארנאניזא- ארבײםער די אין ייגם זאנט,

 די חאבען הזיז יוגיטי אין םיטינג צום
 םרענס אח ראנדאיוי םייי• אאכמראדעז

 •ויםאז די pc אתאגײזערס הראטוחניסח,
 א«יי גײסםרײכעז א נאםאבס •ארםארס,

 מא־ םאר רעדעס, רי טח צוחערער די צו
r x r מ מינאגןױאילע *ןן טי  די פאר ע

 ארביײ נארמער אויסאן חױסיגע אאוארץ
̂נרט האבעז ראתערם די נתר,  די ערמ

 «ו וחננ איז מטעחען װאט
י אט ארגאנידחנן ן ו ױ ר מ ײנ מ  חאבעז ו

m וױכטיגקײם דנד אוי^ יסאט^ואאג 
די צװימען ארבײם ®ח

מי סארט בײ  אונטער אמיאםצז וזאט אר
yoon y  n .באדיגגונגעז

אימנרר־ וזארים !יד ח^ס
םזן סונמ די אח ‘ ^

y פארזיכערט אונז iy jy r f t? מעגעדזיצער 
ר די אז ערקרעחחנג, זײן מיט נאגרער  י

 װאכען •אר נעססטע די אץ װעט ניאן
 עגערגיע מיט װע?ט » ארויסװײזען צײט

טעטיגוןײט. ױניאן און
 װערט װאס דרײװ טב\ז דער איז אױך

 אוים״ םוילער דער אונטער אגגעפיהרט
 ברעס־ •רעזידענט װײס ברודער םון זיכט

 יעדען אין ערפאיגרײך געװען <אװער
 חאט מען װע<כע שעיער צאחי• א חינזיכט

 ארכײטען מאר יעצטען געטראפעז
 געארבייט. דט שב\ז דעם ^וין האבען

o רעזויטאט דער געזוען איז דאס n  pc 
 סון און דרײװ ענעמישען פארטגעזעצטעז

 ױניאן די װאס עטעױוניג פעסטער דער
 האבען װאס שעפער די צו גענומען האט
 ארדער ױטאנס דער אויסגעפאילגט ניט

 ארבעטס־ טאגיגען 6 דעם אפצוהיטען
 ארגאנײ די האט שעיער אזעילכע װאך.

 דעי אוגטער איו װאס יןאםיטע זײ^אז
 ארונטע.- םריד ה. ברודער pc אויםזיכט

 די און װאך דער מיטען אין גענומען
 •רעזײ װײם סארזיכערט שטעמנג זעיבע
 גץנופעז וױיטער װעט ברעסינאװער דענט

 זײן װעט װאס שא• יעדען צו װערען
 בא־ דעם אויססא<געז ניט איז חוצפה׳דיג

ױניאן. דער סון סעה<
 דערזעיבער זניז און זאך טישיקאװע א
 כאראקטעריזירט װאס פאסירומ א צײט

 5 דער אז ענטשלאסענחײט ױניאנס די
 אפגעזזיט ז̂א װאך ארבײטס טאניגער
 װאס שא• א אין ■אסירט האט ווערען,

 32 #יאקאװיטמ געװיסען א צו נאלאנגט
סטריט, טע28 װעסט

 געקאגט ניט האט בארעבאס וער
 אויף םארװאס באגרײפען אויס, װײזט

 ״יא תורח אידישער דער פון דין דעם
ntryn אםע־ די יא מעגען בשבת״ מ<אכה 

 דעם אויף און זײן עובר אידעז ריקאנער
 גע* דער ניט^י ױגיאן דער pc :עזעץ

 ז*ך ער האט דיך, איז ױגיאן דער טיז זעץ
 אויפ׳; געוואיעז געגעבען נימ געטראכט

 אז געװעז םי׳מב זיר ער האט סיני״ ״הר
 אײרישע געזונטע ̂זטעהען קארנער אוים׳ז

צײ איי  סא״ •איויצײםסע די אין אז pא י
 און םעהרער גאר זיך געסינען זארמעם

 טעיעםאנדעיצ דאס געטאן דחנה א האט
 גע־ זיך האט •אייצײ :עכייס ויבוא pא

ן יאװעט
 זײגען ארבײטער די המעשח, בסיצור
 און ארבײם דער pc געװארען געסטאאט

 בא־ געםוזט נאד האט באילעבאס דער
̂עז  די צוריססריגעז פאר׳ז דאלאר 25 צאה

 איצט און ארבײט דער צו םלאכות בעל
 ױניאן דער pc נעזעץ א אז ער פאר^טײם

 דין א וױ אםעריתע אין ׳שטארסער איז
תורח. אידישער דער פון

_____ Iks דזשוינס
מטוניססישע ד פוז טעשים ודלוע די צו ספאפ

״ חפהױונגעו
 חןר צו נרען און חתלחנות םיט ארײז זיך װאר«ען װאלונטירם חונדערטער

רן םיםטעטאטיש נעטאן װערט ארכײט - ױניאל. דער פאר ארבײט  ח
 קאטיטע. באזונדערע יעדער פאר טשערםאן « םיט סאטיטעט דיםטריהט

 םיפד זיך כןןטען ברעבערס, ױניאן די צו שטעלונג שטארמע א נעםט
ל זיגען, וועלען םיר און גיידער  אונזער אוין״ איז גערעכטיגקײט מ װיי

ט ױי טשערםאן - זײ סקענם. ״רעװאלוציאנערע״ די פון ארעםטירט ליו

 אדססיילן װעפ io לאסאל
םענו אלםע צו $5,ססס

װם־םוכים די ערכ נערס
 דער pc דובינסקי דוד םענעדזעער

 אנאג- האט #10 <אקא< ױניאז קאטערס
 עקזעקוטמו דער אז װ*ך, דיזע סירט

 “םא באמיצאסען האט לאקאר pc נאארד
 דאיאר טויזענט .סיטי נאנדמרצוםײיעז

pc סאי סאנד״ אײדד» ולר$0 זײער 
̂טמרע  דיזען חאבעז ̂ואס םיםנ^ידער, ע

• רזשאבס. קײן גיט סיזאן
 וואחד־ זיך עראינעחנן לעזער אתתרע

 יעצטען זזאט 10 לאפאי אז עײנליך,
 פאר פאגד א זאטיעז אנגעפאנגען װיגםער
 גע־ עוין האט pא םעטבערס, עיטערע

v tw\ סאר ראיאר טויזענד 20 ווינער 
 אײנקונסט חנם pc אונםעתעםונג דיזער

pc באי נרויסעז א pc pc םואותגיר א 
 pc אז אגערקענט, יאקאי דער זימותאל.

 נמננ• עיםערע סייע דא \vm זײנען טרײד
r t,\ מוועחנד איץ וחנרט עס וחנכמנן םאר 
pc ,o קרימן צו c c m ארביײ דימנ אז 

 זײזנר בימעמטייערט האכען װאם םער,
 אז מורדינען, די בוחנן «ז טיי<

וחנחנן. ארויםגעהאילסעז זאמן ?ײ
 וועיען %ײ װאס דאיאד, ממיניכע וײ

p באקוםען c טארײיוי pc נעקסטע רי 
ײ וועם טעכ אטייכע  נוט גאנץ םאקא ז

r>w ,מימנן P m איצט איז מס per 
װעיען \ײ «ח םובי^ יום די צו נאחענס

מר w ד n מר ויחר מ pn מג

 די האט אװענט םיטװאף <עצטען
 לאםיטע, אנאגוא1■וא באארד דז^איגט

̂כער סון  דער איד <יװײ ל, ברודער װע
 צוױיטען דעם ;עהאאטען1א ט^ערםאן,

 בי^ באארד דדשאינט דער אין םיטיגג
v דיגנ, i\ עס װער Pc אנװעזענד ניס 

 םאר־ זיכער האט םיטיגג דעם צו געווען
 ־pc יעדער װאס דאס זעהן צו פעחיט
 וױדפט מיטגייד איבערגעבענער טױוער

 קאםםסיצוסטיג־ איז דאס pc זעהן, צו
 פרוכטבא״ pc סאםפס־טעטיגשײט קײט,

 ■ראפאנאנדע־ דער pc רעזויטאטען רע
טעטיגקײט.

 האט — קאםיטע, פראפאגאנדא די
 אנ־ האט — באריכטעט, <ױױי ברודער

 װאס ליסיצעטם, טױזענטער געדרוקט
̂ערען  <יפיצעטם די pc #<אגע די אויןי ק
 מארקעט pc נעװארען צושפוײט זײנעז

pc לאטיטעס, װא^ונטירענדע pc דאס 
 אזיוי אײנדרוק שטארקען א געםאיכט האט

 האט דאס פאכער. דרעס און האארס די
 סאר pc <עבען, pc טעטיגקײט באװיזען

 I* געװען דאס איז סארזוך ער^טען דעם
ערפא<ג.
באנונע־ גיט אבער זיך טאיען ״סיר

 *יװײ האט — ארבײט, דער םיט נען
 פרא־ די םוז ערשטענס, ־־־- ער^ערט.

 c אויוי װערעז געטאן ■אנאנדא־ארבײט
 מוז צוױיטענס, ;פאסיטטאב בעסערען

 םעהר c אויף װערען ניעטאן ארבײט די
 װאיצוגטי־ די באדען. האנסטרוהטיװע[

 אין צוטײלען זיר פוזעז קאםיטעס דעגדע
 מוז האםיטע יעדער און דיסטדיהטען

 זײן זאל װאס ט^עיםאן איהד האבען
 און באריכט c םאר פאראנטװארטיליך

פאםירוגגען״. צוםעייגע סאר
ברו־ פון פילאן םארגעשיצאנענער דער

 און נעװארעז■ אנגענומען איז ריװײ דער
 איצט װערט פראפאנאגדא־ארבײט די

 pc מאס׳&טאב גרעסערען c אויף געטאן
באדען. קאגסטרוקטיװען מעהר א אויןי

 םיטינג דעם אויןי האט <ױױי ברודער
 סא־ די װאס מעטאדען די איבערגעגעבען

 ער םארקעט. איז באנוצעז טוניסטען
 בױדער אזוי וױ איבעמענעבעז האט

 םון געײארען גע׳שלאגען אי.ז סטוירליגג
 סאר ארנומענטירען פאר אױםײאורוי אן

 איבער״ האט ער אנא<.6אינטמרנע? דער
 קאםוניסטישע דיזע אזוי װי געגעבען

 באנ״ אין זיך ארגאגיזירען הטסר״ױגנען
 קיצאוסםאכער פאר c נאר װאו pjc דעם

 דער פאר ארנוטענטירען pc שטעהען
 אר־ דיזע *ויסען צו קומעז אזוי ױניאן,

 װארפען און הטסר־באנדעס גאניזירםע
 װאר־ און םײיצער םדעבע זײערע pc ניםט
 אויף קוילאחעס זײערע מיט אדויף זיך פען
דערונג די םענשען. די  אנ־ די סון ע̂י

 הססר־ די אט פון םעטאדען נע־וחןנדעטע
̂עםען האבען ױגגען  צו געםאכט א

 ארײגגעװאר־ מען1ז5»י ס׳האט שטויגען;
 באנ־ דער אט געגען אויםרעגונג אין םען
 אײנגע״ אבער איז אויפרענוננ די דע.

 בר. pc טײל דעם מיט געײארען שטי*ט
 לעצטע- דער דורך אז באריכט, ^יװײ׳ס

 :ע־ פראפאגאנדא־סאפיטע די האט װאך
 כ׳עשים וױלדע די אט צו סטאפ c מאכט

 הסקר־ אזן םקעבם סאםוגיסטישע די סון
ױנגען.

P c םא־ דעם סיט קאמוי צום םוט 
 דעם אױף איז םולקעס־געזינחניל דעתעם
ג  םײל• און דענק די סון נעשאפען מיט̂י

 אראפאנאנדא־םיטינ^ דעם בײ רעתערס
pc איבערצוגע־ אינטעחגסאנט איז עס 
ױיי נעזאנם, חאבען זײ װאס בען  דאס 5ו

 סענטיםענט חנם װירקילױ אױם דריקמ
pc אט םאסעךםיםג^ידער. די r e, 

 •ע״ ברודער סון ווערםער פאר c לסשל,
pc 22 <אפ*ל :

 האט — ערסאעחנן, אײך װי< ״איך
 םיר אז — געזאג̂נ «עקער ברודעו
 אויםתיערען םעםמנרם די גאר דארטען

 זייגען, םארקעט איז יצרזאגען וײ וחנר
pc ײ ען5יחנ *לײ\ םאסען די  פאר־ ז

 זאגס — איז, אט זיר. ®יז םריימנז
 כמורקעם איז אחמגענאנגעז — ער,
 וחנן און ",P י ג w * ft v ר א ״ח דער
 .חודסתד״־ינים p*i אנגעשטעאט ער
pc סערדישע זײנע םים געירעדיגם 

r האכ חענם, e איחם c געטאן סרענ 
 שםײ האט ער וואס ניקעילע, דעם וחמעז

 דחנס c אויוי טײערער מנוםען
«. pm ארבײטער אנדעחנ די וױ c r pn 

^יא^ס״ חנר  געחאם נים ח^ט .חאז
 סתעבישע זײנ^ אױוי עגםסערעז צו וואס

 אין .נחננשען די איחם חאמנן םעאױם,
 אור- אן ארױטג*ממס *ל"\ םארקזנם

> e טי tc  d c p *נשמח מארפויםמ
i t  w n

 געװעזענןר דער ןװקערםאן, ברודער
 ער־ חאפ לאסאל, חנם םון טשערמאן

 ■ראיאנאנדא• פאר צייט ,די :ס<ערט
 נרויםע רײף. זעחר איצט איז ארנײט
 רעו אין אי*ט סוטען םיטנלידער מאסען
 a נעםען זאל מען םאדערען און ױניאן

 ױניאן• די אט נעגען שםעלונג שטארשע
״ נרעכער.  װע־ זאל םען םאדלאנמן ז

 אין נעווען איז מען ווי טעטיג אזוי רען
 רעפרנאגיזיישאדאר־ דער םון צייט דער

 ta כאװײזט, ם»רל»גנ דער אט בײט.
 זיך אריינצואװארפען ר״ןי איז צ״ם די

 לעבען. און לײב מיט ארבײט דער אין
 «ײט דער אין האט סארלאננ דער װײ<

 ta נעמאכם, רעארגאניזאציע דער םון
 דער אין אריינװארםען זיר זאל ם»םע די

 פון יוני*ן די איבערנעמען און ארבײם
העגט. קאםוניסטישע די

 ויד טיר מוזען זאכעז צװײ ם*ר
 פ»ר — ארבײט דער איז אר״נװארםע!

 אידעע דער פאר און נרויט שטיהעל דעם
 עראבערוננען, די םאר ױניאגיזם; םון

 דורך אױםנעסעםפט האבען טיר ײאס
 איז גערעכםינקײט די לאנג. יאהרען

זיגע!״. םוזען םיר און זײט, אונזער אויןי
:נעזאנט האט דאבקין ברודער

 «וו איין ניט נאר דא שטע<ט ,םען
 ערשטען *ום זיך האב איך טעטינ. וי*ן

 ms װײס איך וױיל זײ, םאר נעשראקען
ײ  און חנרח חוצפח׳דינע זעהר זײנען ז

מ נאנחנם, איז ארנאגיזירט זײנען תל  ו
 יעתן םעראריזירען און ארום נעהען

 חאנ איר אבער יוניאךסאן. עהריליכען
 ייפ־ די טיט נעחן צו כבוד דעם נעהאט
 םינד גרויםע די אין מארימט, אין לעטם

 פי| געקראנען האנען מיר װאס פאטיע
 װאונדערבאך. פשוט איז םיטגלידער די
 םרעתם עם און חײלינע a איז ארנײט די

ארניים״. די טאן צו טיר
 יא־ פין קרעסגער נאנאשינא כרידער די
 *an S5 לאלאל םון לעוױנםאן און 2 קא<
 מי םארשלענע פראסםישע נעםאכם נען
 װירקזא־ יוערען נעטאז זאל ארבײט די

טער.
 n םון כחות ?אנצענםרירטע ,די

 נאם״, אין חוליגאנעס קאמוניםטישע
 ,האט נעזאנט, נאנאשינא ברודער האט
נול״. װערט דעם

 האט 2 לאסאל םון לעזוענםאן נרודער
 נערעדם, נלוינען און זיכערהײט a םיט

ta נעטען בלױז וועט עם a ײם קורצע* 
jn די און ta rw p D וועט t״i צושמע־ 

 רינד צװיי םון םאסט a איו דאם טערט.
 אוםסע־ «יר װיל ריכטוננ אײן טונמן.

 דעספאמיע, a צו םינםטערניש, «ו רען
 שא• און בויעז װיל ריכטוכנ אונזער און

זינעז״ םיר םוזען רעריבער און םען,
 «ד טיטיננ דער ויך טaה »«a אם
 םון שטאנרהאפטינקײט מיט פיהרט

 פת באװאוםטוײן ?־לארעז a דענקען,־םים
 ױנ־ דער *ו לאיאליטעם םיט צילען, די

 םאג־כמנ* וחןרט לאיאליטעט און ;יאז
 *ap די נאר וואו איבעראל, נעװיזען ליך

 די iao צו אויםנעםאחןרם זײנען מיטעס
T' רעי nac ארבײם נויטינע  •ta’ t i 

o די זיינען םריהמאתען דען ra 'cap אין 
:oa, םםרײ?ענדע די לעבען 'ysp-ia’Jt-

ip״t *nan םען ta איז יער, j ײ לעמן ן
 סאםױ די ײאס םטרײ?ם, נעפ*סטע די

 ארוים כלוםרשט רוםעז סלעבם ניסטישע
 די שטערען נעננסםערם םים װיצען און

ארנײם. דער צו נעחן פח ױגיפדלײט
 Dan בחננם װידער תאםוניםטעז .די

ײ נראט. און  םע־ אזעלכ? ta װענחז! ז
 •MPPD פאר זיך tvoaa װאם טארען

an םרײםאנ לעצםען  can* םשערמצז 
D סיט לױױי « rjm ’oaP םון ana njn*

 ױ ליפלעםם. צוטײלם ■אנאגרא־?אםיטע
 »ר נעפעכם ניט can man ?אםוניםםען

 אויפקלע־ taa anw man זײ מײן.
 ערשסצן evPa צום וײ man תגנ.

 בי־ און ליפלעםם די *ורײמז פרובירם
n נוצעז \ a־npm״ ; nwa ױ  זיי <ױ יז

t ta ,tnjmjn uian« ותלינו an an* 
a m װידצח*םאנה dp ta וועם t״ 

 man אןמצן, די pa ווערען םינםטער
t« אלס fpnpj o’te tpnpta’ttpattvn 

n םצדז p^attpn na נעב#נ»ן און 
 ט־וחני ארעםמיחנן זאלצן ״t פאלים
 .PDn»ap npn פח taonppo npn ליווײ,

npn פ^סםאן pa גיט tta ipttpj, 
 npn it בײנמטייערט ean און שלעכט

 אראםםירם. ליזױי׳ן oan pa ר?װאלוצי?
 מר 1נ»ל איו ליוױי ta ייה פאדשמעתס

 אייימ׳ צז can a&'J .tpnanpt םרייס
apnpoa איו a onaa לאגז/ פו־יי •  ײ
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פאר נרײפ .חױז יתיפי  
wo פאל שיינעם  s I מו פ מ פ ױפןו א m ־פןw מגװ

̂רפמ ר אונפערזוכונג פמי פ
̂ן דןןם אונט^ר ׳ננס ר ה כןן ןןפ^נטל ̂רזי י5 ין א צוװ װײם״פרטזידענט װאלל# מעטטױ פון פ

 לאק»לם פארשײדענע םון פארשטעהער — פרײטאג. ם^אכטאבען אנג^אננען זיר האבעו
ערװארטעט. באלד ווערט באשלוס — אױםגעוזערט. ןװערע נרו^עס און

n םיעציעלע npn oan PD’oap 
 באשטיםט Dan tartptttap באםםאנער

m צו a o די ווענען אונטערזוכוננען 
 בא- » פ»ר םשארםער a נעבעז פון פר»גע
npnttt ריםער m a o“ נױ איו לא?»ל ’pna 

p איו w טיט םארםינ nn»a אונטערזד 
ארבײט. מננם

n םיר װי פאםיםע m a n אננענעבעז 
opn pa רעם פון .גערעכםעפײם״ נוםער 

ברי• וײ סון onpooaa אוינוםט, טען24

a npn. ,לואים לואים, םט. פון נילבערם 
npno פלױולאנ^ פון rtn. םון רובין 

’ataP, םון נאװאפ ם. און עלםיעnםילא P 
a j םוז םארשםעױער » איז i a npn« .ל 

tatnpp npn pa ײייט םון otpn'tpna 
att•> טעטױ

 נע־ םארטיג איז לאםיטע ,n װי נלײו
ט אונםערזוכוננם npn םיט װארען ניי  *ו

 די צח־ים, ביירע װעלנע npשעפ 63 פוז
can נעגעז און פאר זײנמז a ■באזונ

 ױניאן םײמו־ס דרס
W 4 ׳ײאסאסיאײשאן חןר .

 דעם םײנען געװאלם נים חאבען װאם שעפער אינדעפענחגנט פון ארכײםער
 געוױרקם הן«ט טעל1נ ססרײק דער — םמרײק. אין גערופען• אגריםענם

םעטעלםענט. א ם«ר ױניאן די אפגערופען שוין חאבען ױי פון םך א און
 םענעדזשער אגם1 ױניאן, דער גונםטען צו ען1אויםלא דך וועם אלעם —

דרייזין.
 npn אין באריכטעט האבען םיר װי

 *opoapo טעןnpn 7 פון ;נצרעכםינ?ײט״
 באיעבור naםײל לייזײם n האבען בער
 IptjnpnaD פרעכע ארויםנעשטעלט טים

 .38 לאפאל ױניאו טײלאר לײדים npn *ו
inpp tpttpt m וײערע « t tpunpnaa 

 און יאחר |pnp« דיםםשאח־זש פראצענט
 ם*ר oprtnpopn סאג a na>an טויזקנט

rtnpaaoo a ר און  אנטי־ »ז?לכע ני
םארערונגען. ױניאן
’taטײל לײתם די tt ’  na לBPa88 ל 

aa oanנanpלtpo פאנםע־ .פארשידענע 
 tap n* אין ב«לעכ»טיט. די טיט רענצען

m . 1 פעו־ענצען a nכאםיילינט יך pn,־ 
nprtnptpo ל«פאל, דעם פון npinD 

D*nao ,tao■ דדײוין, rt otpnvpn 
np לינעל לם8 הילפװיט t'nna און a 
איו ean jnpotppwp npn po לאםיםע

 טארםשינםסי, /an ל• פח נאשטאנען
nan 'Pa /portpnn dpd און חשייפאבם

בערגשטײן. טים
ד  mtpnpDtap pנpoלanpפנa זײ ױי

m a n ב»ל דיa^Pט'̂ג tP3an Dan נע־ 
opn *pvt ta optpn און טומצל eaas 

n  oan ליגסע n  pa tpearpt m a n 
d די װצלעז ױגיאגם, p ip איצט *o 'ta 

a ^ t p  m a n  ,tpnn’D״P” t tnptpu“

□

t /npoחאבען ״ ta tnptpu«a די 
opn 88 לאל8ל 18ױני naטײל יםnלײ

tptpt ײ  nat ניט pa האםוי. v אנפיהרעו ו
m a n ײ  »נטי pnp«t צורילציען נ?םוזם ז

o m a tn a  tPt«t Dan tpatnpnaD ta’ tn 
tpnanpt פון npnpomaD ta’ tn  ,n, נאר 

 po tpnpt tptnanppt אויף זיינעו זיי
npn צו ױגיאן m a o אויםבעםערוננען 

opn pa אנריםענט. באנײטעז
 opn pa 1אויםבעםעתננע ר< לויט

 *pt «טים3אל?3 די ײנ?ן1 אגריםענט
 אװערטײם nan צאהלעז צו צװאוננען

̂.an a און טײם  tpt«t ארבײטער די ל
םאנאטען 4 שבת ארנײטען צו ם3ערלוי
ד  *־ipna tpnttor 4 צו nna’ npn ײי
 p»n a ארײנברעננען »t opn oan טײם.
iaלan 3 פון שכירות n אױוי n  a na 

m פריעי וױיל .npnnpo אוז a n די na* 
 םיננעל נלויז באצאהלט tptanppt ײטער3

o פון opn■ npn tptpn pa טײם. n* 
 tptap ניט ארבײטער פײן opn טשארחש
otatotp װערען o״eanpPas npn tpn 

opn אריינברעננען u a־P 3 ^ n פלאנן 
opn can pa נוטגעחייםעז tpnpn 1» .םון 

otpooD arna באאח־ opn p■ npna 
taonpro• אוטפארםײאישען

*an D'oasppas »סאס'א"שאן »לע
ן («לום )t•>< 4 וי

 אונטע.- צו אננענצבען האבען ס«ל8ל חגר
ע, י גלייר oan זונ  אראנזשירט po’oaP י

a װענען היריגנ npn .הירענ די םראנע 
p k רופט םען װי וכשםעבליר3 נעווען la 

a חירינג, םאלפס pa איז i^ * n p t« a 
opn pa ipnanpt פון תם האונםיל npn 
 האט איינער npnp’ אינםערנעשאג^

 זײן אנװעזענד הימנג npn צו נעהאנט
pa הערען pa nan tpotpom a ,n נענעי 

npo'n a nan nponaro a יאלאל pa צו
י ײאם פראנעז די  Dpn םיט po’oaP י

m לaײ םינטױ ז,aםnpטש a n  ,runs נע־ 
nptnpn ptpn’m די צו שסעלט ao.

a nan tn v n  npn *pta nptnpn »n 
י נעײעו זיילען nטעnטשא  2 לapaל י

npnm  Dnp30Po ,בעלם^, לעװעכטאל 
ם. סטײנסעוױםש t און' r״npn, ביזנעם 

 װײם 10 לאפ. no «.לאפ םיז א״משענט
pדז ײבינםהי, ורעזיחןנט rנעnסענע״ אל

npon נאנלעn אזז i»to>np» n tnns* 
npotnptpo לאונסיל. אינתסטת?ל םונ׳ם 

 בחוטלאי otpn'tpnl־o«n 35 יאפאל יזיז
 ווײס• 48 לאפ. סיז ,,potana npnro און

ם תנ תזי נינפא. י
 זיינען nponaro a גענעז nptnpn די
י 1נעײע  ,onpsopo moipptpp 2 לaPaי י

poni»pnan3 npnma/ .ניטל-ן ליװיי ל 
pa .באננאװ

pa nan tpotponna n זײנעו נענעז 
 pa העחה צו אינטערעםאנם nnpt נפװען

 װערם נעזאנם, אויבפו חאבען n*o וױ
^ oponanntn תיױננ npn נאך איצט a3 
npn באשלום yo'oap npn pc.

 געמאכט איםפתאװםענם מאדערנע
 װינ• דעם צוליב גילדיעס די אין

 טאגעער דרײ־ 8 — סיזאן. טער
װאך. דער םון עגדע די טוכ ױם

 זעחט װאחרשײנליכחײטען v*ל <ויט
 חױז ױנ>נױ אין םיזאז םא< דמר *ז אזים
 אזױ וױנטער אין ערםאמ אן אזײן וועט

 די וױיל זוםער, אין געװען איז עס װי
 ױנינ^ םון באזוכער p>c און םיטגלידער

 יוניםי אז איבערצייגט, זיר האבען הויז
 אננענעחם איז עס װאו םלאץ c איז הויז

צײם. סרײע זײמר צו'םארברענגען
 אעעהוימן זיך חאט סיזאן סא< דער

 ערסאיג,»ון דער און חני לײבאר םיט
 םיט־ אונמחנ טון םילע אגגעזעהן. שוין

 שוין םארברענגען םרײנד און גלידער
 קוםען עס און דארטעז װאכען אײניגע
 עגדס. וױק די םאר מעהרער גאך ארויפ

 צו אננעהויבען האבעז געסט אונזערע
 דער םון האבען לןנאה אוז באגדײפעז

 רײצענדא די סוז און אטטאספעחו רײגער
 באריחטטער דער אין שעחנקײט הערבסט

 זומנר pc וױ פונתט איצט חויז. ױניםי
 אלץ pc נעבלים ירעכםיג האט *לעס װען

 *CC אויך איז אױג, דאס םארכאפט האט
 שעחנקײ• נאםיריינע צוציחענדע ראנען

 ווא^ די װאם בי<ד נאטור c סון טען
 און טײר שעחנער בױיער דער בויםער,

 דאם םאר באשאםען ארום בערג ב<ויע די
j םענש<יבע ’ ic

 דערנױט בלויז נים זיך באנוגענען םיר
 צד חנר סון חנאח חאבען געסט ,די װאם

 בילד, גאטור שעהנע חערליכע ציחענדער
 שםאדמישע איח אויד סיקםען םיר נאר

 נאסט.זאל דער אז אזוי אויסבעםערונגען,
 באסוחנםליכסײט. יעדער &יז געניסען

 חנד ארײנגערעמננם בילדינג, יעדער
 מיט אײנגעריכטעם זײן וועט האל טאנץ
 אויםמנםע• אנדערע אלע און היט סטים

רוגגען.

 ף טראץ m פולעז אץ האמפיץ ױוס
ץם־טזנים פװ ̂ױינמישונג

s יתיאן דער ם»ר ד־ום  ra קלאוק די זאגען נויטװענדיגקײט, פאםיליע pa 
יום־ נאר גלײך װעלען םיר — אײחשענטס. נעם1בי די » װעםםאכער

 קראפט, אינםענםיװער דאיעלםער א םיט ארגייט די אנפיחרען ־טוב ,
קאטפיץ. זײום פונ׳ם חױפם דער דוגינםקי, וױיס־פרעױדענם ערקלעחרט

npnm m צוױי לעצטע די a n  m a r i 
P n נעצײנם,  taלaוp און np3aoopnn, 

aפnanדי ל m a n צוגע־ ל8ם פיל דד 
jtp 'nprnnan nr onpn וײיד |p j” t pa 

in n דײד ת ow nnan איו onatp»a 
ptann a  ooip op tpn ia n  ,tpnanpt

פארצייבנים אינהאלט

jbd נוםער .גערעכטמקײם״

חמרי — מר<כ• נאיךד דושאיגא .9 יט1
וואנדער.

אןו פוגוער A ײם1 מןננ  M — יאחר א
ל חנד ;?ורעסקי  * •אקציט. די ױן ײי

jo — אפטײלוגג •ילאחנל^ןר; 4 !יים

גאלרי א jo — זײט
p w ; אאדאניא »ין סמירוגגער — 

m ;י • מירזשגאר 
צדיפאריעלם. .6 זײט
י בײ ױניאנס איאויאאן .7 זײם  קלאויד י

 pnpnpa ;tnPWVWn •3א — ס*נעי
<(וצל שיניי■  וזוויל^• 4 <^-1«יי

t8״ o■ ן ו wap pa ?w י p w f f iia — 
I t  V  : npr3opn ■.* מד •ניגקצ*»

j .. Jinnio
^ 8 ײט1 - tpuM«<a ,tpo*av ניי p. ־

t ריעקאזט כאס&אנער o 8 געורנען 
מיטגל?ןןר ענײ m און העכעװנג לףן

 ארגןד נלענצענת טוט יוניאן װאירקערם גארםענט װאטערפרוף 20 לאפאל
אוםגעגענד. pa י*רק נױ אץ ארבײם נחאציאנם

oan |P028 Dpn ,laoe tn 
npsao map םון 20 ?אל8ל 18ױני 

a ipotnpjD'tna taoeas נענעיאל 
pa T»no o ia p rn  npn pa pi*noo 

npn ,rtm 3opp  pa pa taooas נ־  ײי
ean T ' id  map ן  tponpn לעצסןנם ױ

no pa  pa o>pppioni״T t  tpt’ npt n 
pa 800tP9*tw םױוענט .npo«3na 

npsa יתיאן ךי nnpo Dan ניס eattpt 
Panitap n tra  nprnS ױ  pn •pp ta ו
3n« go pa onpnttn״opn pa npo

מליש.
af*

T n o.
ו1 י »1י npn jw פילוי npn נדס Dan י

a>»n npn »1 *יס »ן

opn כױ'tin■ npoa« ao PanaP nppna 
onppvatt otponat 18ייני ean oan 

*anao PapaP nptaeeas epn m Panpt 
 tae צו tpa'tnpua פינאנצי?ל, pa ליש

1'Pntp Dan pa o«ana D ia 'ta t'ta n a 
Panptpm  a tpetnpto'tna אויוי ססו*ײק 

.Dioan eptpaptptta m w  npn 
npn סםרײק n  •T’ntPannp r a 

r יוגיאן tn  ean־ *,ta n a  P’ n o o  Dpn 
on>t נמיסא סיעינע np tp r ױ  npne די ו

pdvpp n  tPD'Pvna&oap n  ,taoatae 
pa .npD«iana 100 D t'onpras povn 
pa t* .t*a DaePttpn npti«eptPa npn 

)CM •**» VW  D tp

npn pn ripooupp tia iptpp opn pn 
t dp o 't ,ta’ tv״ a בײם טיאך IPtrton 

t ddip dp ttaנלייך ״ pipn t'n 'ia  ipffla 
n ערגסם p rn 'a כםומע a irp : םזוי 

V |P P o ro  ap זײן װעט װאם npn תנלית 
Pan po't n  oa pn׳v n  ptt םיס P3ppti 

ttia שוטוים  tpiitnan? ױ\ ttaP וחד 
tpp זיר םיר >t in a  |ta tpnatna tPta• 

jpnat ױ p ז 'm rn פו«51אמ
*pt ipd e |n  etrt *t'ia npnotp a 

p n  tprnp o taP*• צװישען לזנצטע די 
d p סובים j p d ניט npn •tna tHtppip 

3na npn װאס r״me pn pa pa njro 
d זײנע סיט נ*ש?םטיגט p םוב nnpnas* 

t שיר, a אננרײטען םיט גישזנן. 'Pp a 
Pipnta pa npnpp pa ,n o  pn  nan 

pt'D 'U פאםיליע np oan ,tprnnnpnas 
on  npsa ױניאן. די םארנעסען npn pm 

DPtP3 אײרזשענם nan otpnnpt Dan 
n  tppn ,opn םיס ביכל»ר pt dPp i* 

m p i צו נעײארעז •pm  o a t. •tppnatas 
n םיס כיכליד oppt, >3 ײייnp pa  dp 

d p טופ pa םיר tpnanrpm  T t  tPPm 
DPtptas pa on זייט טא צייט•  •tta 

ttia  nan״. ,opn עי «*י ■ tm ױניאן״ י
pin itraan$ נויםװעס־ינסייט״, םאםיליע

1 nr etatpt npsaoptaPPי eptt's 1אי 
oan ootprtn מ pn ttPPp n צ״  ta 

-eap prPao n  Dan pmapPanaopn 
)a  nm anam ar

זיייישיע
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 קלאוק פון באארד חשאינט פון םיטינג
m דרעסםאכער אה

סעקרעטער־טרעז׳טורער. װאנדער, העררי פון
a דושאינט דעם םון םיטיננ חןגעלער 

 און דרעם ,ovtpo קלאוק, דער םון נ^ארד
 אסנעהאלטע! איז ױגיאן םאכער ריפער

 םעפטעםבער אװענט, םיטװאן• נעװארעו
12 can,אוידיטארױם דעם 1אי ,1928 טען 
i םון n ,טע16 וועםט 3 אינטעמעשאנאל 

םטריט.
ta o iy ro — .םטאלער.. ם. בר 

 אנא:* םיטיננ םח ערעםענוננ בײם
i םירט n טרױעוי־ דעם װענען טשערםאן 

 םיטנליד א סילװער, העררי po טוים ג®
ly ®ן ro ta  ,X ױניאז, *רב״םער Wm* 

 א םיז נעװארעז ערםארחגרם איך מר
 צייט דער אין געננסטער קאםוניסטישען

dpp נעםאן האט ער ווען ' b .ער ארבייט 
 זיך דעלענאטען די אויוי ראן םאיתרט

 צוס אנערקענונג אלס אױפצושטעלען
 םיז םארםירער ױננען דעם פון אנדענקוננ

 איז װעלכער באװענוננ, ארבײםער דוןר
po taip a םעטינקײט. קאםוניםםישע

 אייגנעבוינענע םיט דעייענאטען, די
pv »yp י1אוי זיך ׳מםעילען שטיל, טרויער 

צייס. טינום א סאר
 דער םון באריכם סאלנענדער דער
p דעם סון רירעסטארם אװ נאארד o lo 

tyaovoevo,סארנעלעזען װערט ,1928 ־: 
ia  —  ta o iy ro. .גארראן. ל. ם

. ן ע ם פ י ר ש ו *
 או:ז איז צו׳צריסמ םאלנעגדער דער

 ענםםער its אלם נעװארען *רײנגע׳ציהט
ir אויא s m 29 םון בריןי o n®ט 

ystsa ,ootsnv 91 לאפאל. 
 - גמ^־טרעזשירער וואנחנר, ומדרי סר.

 און דחנם קלאוק, באארר, דדאאיגט
«ר  ױניאן, ivaao רי

 םםריט םע26 איםם 190
j* טו  ,p i .י

— :בריחןר pv ז»רר סיתרער
 צמא־יפס אײער אזיף ענםםער אן אלס
 דאס םיר שײנט אויניסט, ם®29 חנם

 תאםיםע pyry»o דער םון בארינם
 1טע20 חןם םון יועםער iytsm אין

 געײארען jysaonao ניט איז אוינוםט,
באאח־. דזעאינט m בײ

 איז נים, תײגטאי חאם 91 לאתאי י
ssaSPS'm מיט׳ז po otsraa נענע־ דער 

 ווןר־ די אייננעמלאםען באארד, .tpy דסל
 זײער אין האוטם״ oosyesm, «אר

o ערװארטענרינ ט׳צארמער, n יקצטען 
 רער םוז נאריכם דעם איבער פנםעײתננ

v r y w? פונפציאנירם וחנלכע פאםיםע
jn m

dp אנצופיחרען יעמרליך איז « 
 סאמ־ ׳ארגאניואציאנם id אדער םםרייס

 םיט ויך באטצענדינ פאך, אײז אין פיק
o n א«ן  װאט די װי פ«ך אנחןר פון«ן ג

אתאניוירכג וױרהליך וחנרט
גךום, נרידערליכצן םיט

 ■רעזידעננג זעם«ן, ם.
נעםיילטט. װערם צדצריםם דער

כאריכטען. מןנעחשער׳ם
 דעם פון םענעדז׳פער םאזער, כ. נר.

 דעפארנד אינדעיענחןנט און אםעריקען
a m, טעםינ־ חגר פון כאריכט א א■ ניט 
 װאכען 3 פאר דןפארטםענם זײן פון קייט

 סןוי טען10 חנם זיך פגדינעגדינ *ייג^
.1928 םינסמר,
 אטע:־ אפים זיין האם צײט דער פאר

614 iv  UPI זײנען וואם סאםפלײנםם 
jjmw פאלנט וױ הלאםיפיצירט: —

o v r r r w B o n-----------------------4 7
אונטער־ און פאנסרא<ירם

333 --------------------------- in n a tt
27 װײדז׳פעס און «עי נעק

ט און נ«ן מ ח׳ ײ 7---------וו
3-----------------בעחאנדלוננ

1--------*רביים פון נלייכםײיונג 0
6-------------------------ארב״ם 8
24 ארנײגמר ייגיסו ניט ינ«ז

מ מי מײחנז ו  16 — א<ײן ׳
 47 מםונדעז אוסגעזעצלינע

אכתרײןען פון ירם

-

 ־ אונטערזוכט םירמעס םון ביכער
 ױניאן גיט באשעםטיגען םירמעם

-----------------קאנטראקטארס

m
■r-

6-----------------צוזאמען 1 4
ײ קײסעס דיסטשארדזש 47 די פון  זי

 אײנער געװארעז, רעאינסםײטעט צ7 נען
 11 געװארעז, רעאיגםטײטעם ניט איז

 גענוםען האבען 8 ׳סאר<אזעז איײז האבען
דעם פארלאזעז און געלט

ביכער. טירםעס םץ אונטערזוכונגען
קאמינ־ י. ראםער, מ. י. םירמעט די

 סקרײ און שײגבערג און װיםענבערנ ססי,
 עריױבט ניט האבעז עישטײן אוז י$\*
 ביכער. זײערע אונטערזוכען צו ױניאן דער

 די עריויבט נאכהער האבעז 3 עריטטע די
 ׳8שא לעצטער דער אוז אונטערזוכוגגעז

 איז אומקאנטראיירבאר, איז װע<כער
 ארנאניזײ״ צום געװארעז איבעמעשי?ם

דעפארםמענט. שאן
 קאנטראק־ גיט־ױניאן באשעפטײגען

טארם.
 אנגעי זײנען װעיכע פירמעס 8 די םוז
 זײער ארויסשיקען םאר געװארען סיאגם

 די זײגען שעפער, ױניאן גיט צו ארבײט
 בא־ געװען ניט םעלע 4 אין תאםפ^ײגםם

* גרינרעם.
 <זאמ*ילײגטס די זײגען םעלע 3 אין

 םירםעס די און געײארעז פעםםגעשטעדט
 צויהאנד־ ניט םעהר םארזיכערט האבען

םירםעס. ניט־ױגיאז םיט רען
 אפנע־ םירמע די האט םאל אײן אין

דיגונג די יײקענט  אײנגע• האט אזן באש̂ו
 םאר ביכער זײנע איבערצוגעבען װי<יגם

אונטערזוכונג. אן
 װערט כאטראכטוננ געגויע א נאך

גוםגעהײםען. םאזער בר. םון באריכט דער
 מענעדזשעד מאראםוגעטא, מש. בר.

 ijn װעגען באריכטעט אםיס, ברוקייז םון
 טען20 דעם ביז אםים זײן םון טעטיגקײט

אויגוסט.
 דאם ער ערקיערט באריכט זײז איז
 אנגע־ ווערט װאס אגיטאציע די טראץ
 װעיכע <יגסע, זאגענאגטע די פון פירט

 נענען סענטימענט א שאםען צו טרײען
 געיונגען איהם איז אינםערגעשאגא*, דער

 האבען וועילכע שאפער 46 1א«צוסטא«ע
 וחגל• םון טיאכות, מניל 467 באשעםטיגט

 איערײטארם, 298 נעװעז איז צאה̂י כער
 <ןא־ 3 און •רעםערם 64 םינישערם, 112

 םירמעס 17 האבעז צאחל דער םון טערס.
 ברוס<ינער דער אן אנגעשיאסען זיך

 פיר־ 3’ אסאסיאיישאן. קאגםראקםארס
 א װעגעז םארהאנדמנגען 1א םיהרען םעס

 עס וועילכע איז םירםעס, 26 םעטזגיםעגט.
 זײנען ארבײטער, 190 םארםישט זײגען

 ערװאר־ אמגר איז עס סטרײס. אין גאו
 םיט סעמיעז װעלען פירמעט די אז מעם
 צר נאהענטקר גאנץ דער אין ױניאן דער

קוגפט.
 ווערט באריכט קאדאטװעטא׳ם ׳בר.

גוםגעהײסען.
 ארגא־ םיז סענעדזשער םריעד, ה. בר.

 דעם אפ גיט דעיארםםענט, ױזײשאן
 טעטיגקײט דער םון באריכט םאמעגדעז

 טעז22 דעם אויגוסט נוון אםים זײן .םון
— :צוטאנ הײנט ביז

 דעיארנד זײז חאט צײט חור םאר
 וועילכער םון שעפער 4 אפנעסטאיט םענט
 און ניכדױניאז 27 געווען זײנען עם צאח<

 איהם צו זײנעז װאם שעפער ױניאז 16
 דזשאינט םון געווארען איבערגעשיסט

 שע• נעדױניאז 27 די םון אפיס. באארד
 זײנען 11 *ח געסעםעיוט 16 חאמח •ער
 ־jrr נעסעטעיטע n םון סםרײק. אין נאך
 םון םיטגיידער געוואחנז 12 זײגען •ער
 אײנער אסאסיאײשאן, אמעריקעז דער
 איגדעיענדענט אז אונסערגעשריבען חאם

 םינמייחנר געוואחנז זײנאז 2 אנרינזענט,
 און קאונסיל׳ אמדאסטריע< דער פת

 דעי no םיםגייד א נעוואחנז איז אײגער
w m .אסאסיאיישאן

 ארונטערגע־ זײנען שאיער יוגיאן די
 געידאנדען איגעמאשיקם צוריק און נוםען

— :חניארםםענטס פאיגענדי די צו
 גע• איבעמעשיתט ?ײנאן שעפעד 13
םאמר. בר. צו װארען
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 *M אינעתעאיהט דינען מעפער 2
מעטץ. בר. *ו ײאתן
 תר *ו אוםנעקערט זיך ה*ט שאפ 1

וועט ׳צטעדוגג װייטערויגע r און אובײם
. װערען. נעגוםען
̂לנענדען דעם א• גיט סעטץ נר. #
, - . — :באריכט

סײ| אינעמענומען ה*נ איך .זינט
 נןוו^• אינערגע־פיקט םיר צו זײנען אטם
 ארנ*ניז»ציאנס דעס פון ׳עעפער 86 רעז

 םעז האט צאהל דער םון דעפארטםענט.
 1אי װ^ו. פון גע»רנ״ט ׳צא■ 1 אין נלויז

 געד«ר#ט מען חאט ׳פעפעו איבעריגע די
 רי אזיך ווי *רנייט װ^ך אייגםיחרען

 דעם אויםעו נאדינמננען, ױניאן אנדערע
 ■ריײ די סעטלען נעדארםט ם׳האם װאס

םלאנח. כעל אײנצעלגעם יעדען ם»ר זעז
̂וצענם 60 אוםנעפעהר .אין  די פון •ר
 *ו נעצװאוננעז נעװען םיד ז״נען ׳עעפער

 צו אום מאל, 3 און 2 סטרייקס, רוםען
 אלס באדינגוננע!• ױניאן די עטאבלירןן

 ענםשיאםענ״ אונזער פון רעזולםאט א
 נאדיננונ״ ױניאן די דורכצופיהרען הײט

 װעלכע ׳ןןעפער, רי פון 44 איז איז ,ען
 עש אײדער *רנייט גענונ נעחאם האבען

 קאנדי־ ױניאן נעײארען אייננעפיחרמ איז
 *ר״ װאך » טעג 3 און 2 פאראז ׳פאנם,
בײם.

 *ו זיינעו װאס ׳צעפער 86 די ,פון
M 1 איז געװארען איבערגע׳פיקט םיר V 

 אםעריקאן צוס נעװארען איבערנעעיקט
 איבעמע־ זיינען ׳פעפער 2 דעפארטםענט.

 סאוג־ איגראסםריעל צום נעװארען ׳פיסט
 זיינען ׳פעפער 7 ־ דעפארםטענט. סיל

 אונאניזיײ צום נעווארען איבערנעשיקט
 הא־ םירםעס די װײל רעפארטםענט ׳טאן
 אונ־ םים האגדלען צו אגטזאנט זיך נען

 פין ארויס ?יינען 3 םארםרעטער. זעחו
'ביזנעם. ,

ניטא. *רבײם קײן אין ׳פעפער 7 איז
 נעווארען זיינען װעלכע ׳פעפער, 3

 אםאםײ אמעריקען דער פון טיטנליחןר
 אויך און ארבײט הײן ניט חאבעז אײשאן,

 חאבען זיי זינט םלאכות, בעל ליינע ניט
ױניאן. דער םיט נעסעטעלם

 זיינען קעפער 82 איבעריגע די איז
 וױ מלאנות, בעל 1023 נאשעפטינט

• — :פאלנט
אפערייםארם. 402
 םיגישמרם 463
פרעםערם. 156
סאטערם. 62
ץפזאםינץרס. 11
 איצט זײנעז מאס שעפער 72 די םון
 נאנדעל 14 זײנען אױפזיכם םיין אוגטער

 אר״ זײער פרינען תלמ1 קאנטראקטארם,
v |1א םאנופעקם׳פורערס פון בייט r n* 

 קיינע באשעםםינען םירםעם 12 בערס.
 איצט ipp שטעלוננ קײן אבער קאםערם

ײ װײל ,ijnjm נענוםעז :ים  ניט האבעז ז
 זיך װעם עם װי ניד י1*ז *רנײם. ק״ן

 אנשטרענ־■ יערע װעמ ארנײט אנפאננען
י tv וחנרעז נעםאכט גוננ  זא־ פירםעם ו
יואטערם. באשעםטינען לען

 דאש ואנען איף חיל לעצט יף1א
 V םאדערען שעפער נעםעםעלטע ג״ אלע

 די חאנען ביז אױםפאסוננ שםענדינע
 םאיקאם װעלען נאדיננוננען ױסיאן

iru עםאנלירם n i ציע1םים די זײ. אין* 
 םיינע |1א אננעשטדעננטע tv זעחר איז
tro יםהעלםער1»ר vm ען1ם טיר םיט 

oy>v האבען 1צ םענליך נאר איז ײאם v 
 שע־ די אינער קאנםראל פאלשםענדינע]

«ער.
 דער מערם דיםסוםיאן נענויע v נאך
גוםנעחייסען. םעטץ בר. |1ם ב^יכט

. ־• ן ע ט פ י ר וש ג
>89 <vpv םאלנענרען דעם 1צ שיסט 

 — :צושריםט
 און piv?p באארר, תשאינם

 )4ני1י דחנסמבער
 םםריט, םע26 איסט 130

— :ברידער
 פרא־ די tv װיםעז i״v tJ״v< סיר

 פון באארד דזשאינט םון םאסאלען
o 9 אױנוםם n,זיי־ םען23 און םען16 םען 

̂<ט,vרחvפ :ען  טנד אח דיסיאטירם נח
ײ אחנן1נעי נעחייםעז  לעצםעו אונזער נ

tpy. םעיטעם־ טען5 דעם םיטינ^ באארד 
yo םים גער, v io 'iv  n n פח o n יונקט 

o װענען n צײםװ״לינעז vוvנדזrםpנם 
י <ויםטעלנער vל י p v ן לע t• י י

ן ם נע ע ט כ י ל ם ־ ^ i ם v 4צ*
ז » ם י ו ט4׳»1י * נ ד י ר א א  ב
6 1 פ ט נ צ 4 ר י 0 ר 1 ן י י  ו

נ נ י י ,4א ע ט ם י ר ס ױ דן. נ י ו  י
ן ם ם v נ 1» ן v פ 4 ר ם ש ו 1 

ם ט י ר ט נ י י , א ם ל ע ר נ ע נ ע  ח
3 י11 ר4י 0 » t י v  l i t 
v • י י v p ם. נ

 לען1ם א'| 1אי באארד .tpy נמר1א
^ננ נ t4tppyvn34 o 11 םים איי nאס 

tn 4 iiw  osvoyi t 'v םח o n אונםער־ 
o ביי ציינענםען n ינם4דז׳» «ן םיסיגג 

ח «יד.4ב w װזולמר י rpO T io4 איו 
o »יז םסרשרימו גיס »ור4ז n »ינס4דז 
o 23 1« ל4ס4ט4•י סרד4ב nסעז 

אױנוסט.
 םאר־ V פאו l 0411״v נים tynyf םיר

o ל״כם׳נוזגג ty o rru v iv  nytn ט4װ 
o ברײמעו n ע  איז ס4י באארד. ינם4ײ

v מ «ר<ײנטערתנ » ותם ײ
tv u ru י vtv< י  tv pr>vP4

in זיך ומט oy to צושס^ר m  i o n n 
n רען n t v סזוי װי סיסמן flr **אמיי• 

iy ivo י ױן יסג* ד ס* יסקסמן י  תיג
a o n y  ,ivp o ty e r t t r o  0140 vtv ג׳ד 

o in, 4 דס;vnno im t n w  iw « y j 
>gp4> מינ* ro o iv m s אורזסנסן *wm 

vs מרינ פסי חסלסען סיר י אי  *tvjo י
oy .tvpnyo ווינטשןגסװערםח איז n

ר to סייו תרםסנ״ז oon >opo< ױנז׳ו
pjys ?no* 0 iv נעװיסע  tyjJies'PB ive, 

jn jy jy p n j’ n v ד ימטעונ׳ײסנסל די  י
tvt® t «0301* ני»ן o  lysPtm tv p jv j 

n' יסלסר 100 יסחלען דיננם y .ו«  װ
n io  i n  no^ ,אונמר חסט זײס ip• 

op> לגס4אויסנ«פ lo o ט4■י  T די «נ
i n  0411 oyntiupoop נסרד ח׳יסינס 

04n ציים 4 סיס נט4געמ tvjyit ,pm v 
v?W ?  n y r jiv  tnyjy>pi4o •יויסגס

tyoo ly* ך1ח נען, r j iv  tn y jy ip i4o
t1M .אנגעשטעלסע

v i חפרםען םיר n  t4״Jim iy j 'v j 
o לייזען צו מי n a o i•  tn y ’ VJVJ'c o n 

ly tt iv  po אין, יג1נענ4ח — ן4ױני it*
BO יר?לינע1ו ר41אװ ;ען om n 'W o 'o 
 tm — אײננפחטע מירשרינע אזנזער און
 אח•43 ינט4תש עם1 מפניזירען4«1 *ו

n?4 װי נטזיס זערבען דעם אויף n J i  tt 
yJiw ינס4דזש tJ’ V ly tJ iv  t»  0H K 43* 

,4נ4ש m 1 י o י4 v« vo p iy>4״4 o* 
 װיי־ 1םי .ypnyov 1® רם4ירס4װ ינג1

tv tyo חעםםיג װעלען הארען4ל נעװיסע 
oy .D באששרײטען jy o r t ijn v  vtv 

י נער4 איו  fy>4t 1טי tv צײט רמכסםע ו
1voשטײtv l לויט a n איצםינען jjvj 

B«v i םיט y>vpvi 1 זעלבע די זתלען n 
n't נעפינעז «yjv> iya>yt i n  p װי 

vpv> ly tttv? חײנם *ך1 נעםינט .J401V 
i n דtינט4ש nvyoםוז ־ jyoyJB'iK 

tytn ר mv PV נלץט4ו P 'iv i די *yJ4t 
pojvj צייטוױיליגע D O Jyo rtiJv iv 
o ווזלכע 'J  D” pp'>pi'tt i n  t'v  tyt” t 

ly יוםטע זױ 1מעה o iy it.
m םים n o ,נמס

סנםסניני, לואיתשי
ivo נענערסל n p yo לסל4י 

i y r i ומלט צושױםם tvouyuv 
i און שםימע v סלס n 1םשערםס n o n 

13. j ' jv b jv, 1 «ו tn jy ttזײן םיס יך 
i שלסג14ס n  tv ספצציעלער yo ’ovp 

o'vtt ויד ניט v■ סינסנצי¥ל& ױ מים 
o n  |io |yo'*ntvtnyt:v ינט4חש 

גססרד.
4 די i« 3 n סאנטאטוטיװ דזשואיש 

nטעל סאםי^סי ליויo n אין v צושריםט
tv ײ n ו n vo jv p  v tvon ה4ס'טוי o n
איכט 228 אין סעפטעםנער, טען19
in «י P«t* ttn םיט דװײ,4בר 't 'J V iiv 
v דרײײ״, tyovr tv נעלם o n  iv b

tn 43 n ,און סאניטארױם pm  in v l  ” t 
o n זײז צו 1־באאו ינט4חש *v io iv o 
tyo דיזעז בײ *n n  2 i i n  rtnyoJVP 

נאםען.
o איינלסחגנ י1 iy ii אנגענוםען no 

i'13 י1 n .ם tynvp, סיו >fi >VPV 
pv .1פי ושבינאװ, מש >vpv22 ל, yn■ 
tn בסשטיםט ijto n o iv o  n v tt iv  dpv 
n. צו n yo jv p  tytn

באריכס. םענעחעער׳ם גענערסל
 *v• די ווענעז ב^יכםעט 1נאנלע בה

iv םיז םיתננען «  ly jy jjv n v o  i n, און 
iy 1 מעלדזם tvי ypy'vyvo סאםיטע 

 ny'VJVJ'O י1 םים ■4 ויד ניט 0411
tyo»n jy jny«v סון o r t tm אח־,4ב 
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««לין. ם• םון
״ חאבען נעכמעז ״גאד  זיד ז

 יאח״ אוגזערע *רום נעדרעחמ
 זײ ז״גען חיעס און גען

לאגער׳/ אוגא׳ס אין שו«ן

פארראט. פון געשיכטע די
ip* יערער iv d p װע־ ווײסם םעסבער

i מן n הײפעלע דעם םון אױפפיהתגג 
 גערוםען זיך האנען וועיכע נתםבערס

*.p p r.דער םון םיטינג יעדען בײ ״ 
 זיי האכעז ױניאז דרעספאכער און וױיסט

או קײן םאר איגע״טטעיט גיט ?יד  אום ז
 צו מערהײט גרויסער דער מםערען צו

ײ םראנען. ױניאן םארהאנמעז  האבען■ ז
 װארט דאס גענוםען םראגע יעדער בײ
p געדו<ד די מיסנרויכענדיג און t די 

 איע שות,1ד לאנגע געהאיטען םעםבערם,
 היגטער־סאינון פון טאן זעלבען דעם מיט

 םיהרער יכעז5ארענטי יעדען געגען מאראך,
 נאםען איז אינטעמע׳ןןאנא^. אונזער פון
 אײנ־ אונז זײ האבען דעםאשראטת טוו

 םיר און פארמיםדעט און געזידע^ט פאך
 גע־ האבען םיר געדויודעט. זןם חאמן
 שטעהמ חײםעילע דעם אונטער אז וואוסט

 א טראגט װאס אארטיי אאליסי׳אע א
w n y r□ ,אויפגאבע איהר אבער נאםעז 

 •איניםישע א װאס שענדיליכסטע די איז
 איז דאם און געהאט ווען חאט •ארםײ

 אר־ יעדע צוברעכען אדער מוחערמען
 דאם האבען םיר ארגאגיזאציע. בײמער

 זײ םיר חאבען דאך און געוואוםט, $ןלז
 עםענט<יך װײ< אײגענע. וױ באחאנדע<ט

ײ חאבען ̂נט םא< אלע ז  דעם גע<ײק
 זײ אטאקעס. זײעחנ פון צוועס אםמ׳ן
 *גשטעל דעם ממאכט םא< א<ע מאמן

ns גתיס םון חאט וועגכע םוטער, יצמר 
 קינד איחר געדריקט שסשחז אזױ <ינ*

דעח*טי?ט. עס חאט ד ביז ויך «ו
 זײ האכען ־מ<עד*נחײט יעחגר בײ

 גע־ וױנקע< נאהאיטענעם א ערגעץ פח
 םון ?ײט דער איז םעסצר א מטאכען
ײ װי ■ונקם ױניאז, אונזער  דאס האבען ז
ײ ױניאן. אנדער יעדער אין נעסאן  הא־ ז

 ■אס־ עםוציגעז אײן אחיסגעלאזט מן
 הא־ ךײ אנחנרען, מון מענד<יכער קוױ<

i אי^א געעריבען און געחגדם מן rראר 
 םחג־ ▼!ניאן געחנגענמ צרגסםע די װא׳ם
 געמאכט און געװאגם, ניט װאלטען סעוי
ײ טוען דאם אז אנשטעל מם  צו אום ז

כמננמחײט. די ראםעותן
 בא• ױניאן די האט יאחר יצצטען וחנז
 ארגאניזאציאנס אז אנצופיחחנז *יאםעז
 הא־ םאס^טאב, קלײנעם א אויף קאםפײן

ײ נען  האבען נאר םוז םען אז געמריעז ז
 יאדד דעם ווען םטרײק. דדפענעראל א

 בא־ מניאן דער םון עקזעסוטיװ די חאם
 איגעםיײ אן םאר גרײטעז צו זיך של*סע\

 פא־ דעם אין זא< כער5וועי דרייװ, נעם
 איבערגעחז נויטיג ווען םאםענט, סצנדען

 דאס האט סטרײס, דזמענערא< א אין
 בעגען געמטורעםט <ינחע חײםעלע זע<בע
ײ דעם. ט חאבען ז  בחד א אחן געהאנח̂ג
ע קע< ײ ױ  און רעספעקט זעיובסט און ו
̂טען אלץ זיד  םאסקע דער אונטער באחא
̂יזם. אח חנוואיוציע ®ון ראדיקא

n אנגעחא^טעז ױי האבען םאקטיפ 
 ארדער קאטוגיסטיעער דער וױ <ו&גג »זוי
דו  םון מטיקיעטוײז ברעכען נאוחנזען ו

אעװײניג.
 vx םאנאטען אייניגע tm צוריק

 איז נימט ענחנרוגג. א םארגעקומצן אמר
 םון אחנר יוניאן חנר פזן לאגע דיד

מ !גײן עי זא־ אוםוויכטיגצ אז
איגטע״ ני^ט אימרחױפמ ױי
 פארנעפוסע} איז צגדצחגג די

קאגג־ יוניאן טרייד קאםוניםםיאמנן
 באמיאסעז איז דארט םאסקוחנ. וין

 וועם אינוחנניג םון נהנמן אז
 אתיס ,ד»ר*1כמ און

ױגיאנס. אפאז^יאז
און געװארען,

 ױניאנס.
 גך איז *ט

 ױגייו
 אנפאנג

חפעז צו

ע  טטרענ״ א געגעבען האט ■ארטײ <יט̂י
 םײנוגגען אײגענע סײן אז באפעהל גען

 1א און #ראלע קײן שפילען נייעט טארען
חײםט. מען װאס םארגען מוז מעז

ײ און  געװאגט! עגדליך האבען ז
 דרעס־ און װײםט םים אז זעהענדיג

 ױניאן אפאזי^אן קײן םען קען מאנער
̂עט  האםוגיסטיטע די האבען גרינרען, גי

 אין םיטינג א ארגאניזירט קאםיסארען
 ארײנגע־ האבען זײ װאוהין האר, נרעגד
 אײגענע ״בלאגאנאדיאז׳פגע״ ביויז לאזט

ײ און מענ״עען, ̂פט גאר ש(י\ האבען ז  גי
 בא• איינער םאך װעלכעז צו געקליבען

ײ האבען דערםאר לאנגט.  באזארגט זיך ז
 חא־ װעלכע יאליצײ, פון אטריאד אן םיט
 קאםוניסטײ דעם פון ביטע דער אויןי בען
 סײנעם ארײנגעלאזט נישט קאםיסאר ,שען
 װעלכע דחוסםאכער און װײסט די פון

 אזן געטרײע זײן אין פארדעכטיגט זײגען
 יי־ ײג אט ?ײט. ױניאן איבערגעגעבענע

 חא־ סעפטעםבער, םען5 דעם םיטינג, נעם
 אונזער םון אױסגעלעלטע פאר די בען

 און חאםוגיסטעז םיט צוזאמען ױניאז
 טרײדס %גדערע פון נאכ׳עלעפער זײערע

 באלעבאםעלעך דאלטוירים, אביסעל און
 אפאזי״ זײער ארגאנידרט ^טארסע״ און

קיײזעל. שאן

ודדערשטאנד. אונזער
 חאט םיםגלידעחמאםט ברײטע די װען

 חא״ פארראט, דעם ווענען חגרװאוסט זיך
ײ נען  טאג, צוױיטען דעם אויןי באלד ז

ױ אזוי נעהאנדעלם  חאט געװיםען זײער ו
 או^א־ א^ן אין האנדמן. צו דיסירט זײ

 ארבײטער די זיך האבען שעפער גיזירםע
 םארדע־ די םיט ארבײטען צו אפנעזאנט

 דערזעהן האכען םעםבערם אונזערע טער.
 םון פראגע קײן ניטט םעחר איז עס אז

 םא<מע אדער םארמידעגחײטען םײנומס
 וחד ?יך חאגדעלם עס נאר •רעסענזיעם,

 צוברעכען צו ארױםםריט אפענעם גען
 איו 5םא אזא איז איז ױניאז אונזער
 אוועק־ װי אױםוועג אנדער קײן נישטא
v>vw\ יםחנה. םחוץ ברעכער ױניאן די

̂זע א םון םארלאנג דעם אויף  טא« רײ
̂ידער אקטיװע און משערלײם  אי? םיטג

nw ספעמעל א געװארען גערוםען pyrpy 
 םארברעמנריטע די װאו סיטינו כאארד

 אױםגענױ איז ”vvrtm די פיז האנדלונג
 איז םיטיגג יענעם בײ און נעײארען םען

 סאעשע< א רוםען צו געװארען באשלאסען
 ווע^כען צו םיםינג םעםבער דזשעגעראל

 םאל־ דאס ווערעז רעקאמענדירט זאל עס
גענדע.

ך האבען װעלכע די *אלע  בא• זי
תע דער אין טײליגט  דער פון גריג

 ורעלען װעלכע די ױגיאן, אאאזישאן
 אץ אדער אנשליםען, איהר אן זיך

 יע- די העלםען װענ װעלכען אירגעגד
 פון ארבײם די טדען װעלכע גיגע

 אױטא- זאלען ױגיאן, אוגזער ברעכען
 םון אױסגעשלאםען ווערען םאםיש
 ארכײםען קענען ניט רייוזען, אנזערע

 זיך געפיענן וועלכע שעאער די אץ
 גע־ אמ קאנםראל ױגיאן אונטער

 םאררעטער אלם ווערען שםעםאעלם
..4באוועגונג״ ױגיאן Tטרי דער צו

 םעםבער דזשעגצראל סיעשזנל דער
 דיגסטאנ נעײארען נעחאלטעז איז םיםינג

 גזד איז דאס סעיטעםבער, טעז11 דעם
 םײ באזוכםסםע בעםט די םון אײנצר וחגן

 געװאחנן דורכנעפיחרט איז און טינגען,
 חד די ווען ארדנוגנ. מער?װירדיגער אין

 איז ע?זעפוםיװ דער טון ?אכמונדאציע
 גענזך איו עס און געווארעז, םארגעלײענם

 דצר אימנר איבערזיכט א( געווארען בעז
 אנצונעםען געצוואתגען האט וואס לאנע,
 גרױםע א חאבען רעקאםענראציע, דיזע

 צום געכמידעם זיר םיטנלידער צאהל
 אנחנרען דעם נאך אײנער *ון ווארם,
 רעסאכמןנדאציזג דער םאר נצרעדם האבען
 כײם נעוועזצן איז וואס אײנער יצחנר

 איז דאס אז זעהן גע?אנט האט סיטיע
 איע־ חנם אויס דרי?ם וואס גאשלוס א

םעםבערס. אונזערע פון וױלען שםיםיגען
ױ נאכדעם  םארברעמנרישע די ו

 באטײלי־ וועימג יצנינע, די סון חאנדלומ
אן״; איאזיצחנ דצר אין זיך גצן ױגי . 

ױ אדער־  דאס חאבעז סעםבערס פילע ו
איז — :אנגצתטמז

ז געװארעז, ארוסנצחןדם געטי י  חד די י
 די ארױסווארפעז וחננצן קאםמגדאןױע

 אמזד וײיהעז, אתזערע םח מניאדבחנכעי
*ױעשסױבױג געמארען נוממ

 אין ױכםיג כאוונחנר דין צו ארויס דד
 פאר• דתר און ?אםוניסטצן רי צו נאצוג

 ארבײטער •un צו טאחטיח חנטעױמער
 װארט יעחנר ןײצר אונטער נאוחנװנג.

 זײ אינחאיט אגדער אן טױעגען איז
 דיערע אין געניוינט ניט קײנסאל חאנען

 םא־ נטנחן די וױ און גאווגגען. איעענע
w דער פון צײט דער אין גאטיקער r,• 

ײ באדיעז אינ?וױ?יציצ שער  גרעסטע די ז
 אופי• די מיט גלאצען און פארכרעכצגס
 געחנכטיגקײט. וועגען אױגען םארש^טטע

ײ  ױדאן נידעױגסטע די װי חאנדלצן ז
 געגען *סטרייקס״ ער?יערעז און ברעכער

 צוברע״ גי״פט וײ לאזען װעלכע יעדגצ די
. ױניאן, אונזער כען

 געגען וײץ סטרײ?עז װעמען גענען
 באיע״ די מיט !גײן >' באלעבאטים די

 פאר־ צו אזױ וױ מען ?אנספירירם באטים
 גענען ״״סטרײ?ען וײ ױניאז, די ניכטען

 לאזען נימט ?יד װיל װאס ױגיאן דער
 ׳פטאיץ א דאריבער איו עס צובחןכען.

 םיט־ ױגיאן אױסריכטיגען יעדען פאר
 די פרן װערטער ?ידער די חערען צו גליעד,
 װארט זידעל יעדער וױיל ברעכער, ױניאן
 נישמ האבען ברעכער ױניאן די אז צײגט

 אױך נאד געוױסעז ־זײער פאריױרען נאר
?זאנדע. זײער

V פאריירען צו ?ײ האבען נאך װאם
 מיט־ אונזערע איע אז וױכטיג איז עס
 אין ראנע די באנרײפעז זאלען גלידער

 אונזע־ גענעז רײחעז די ̂זליסעז םעטטמר
n אםע- איצטיגע און ״פרײנד״ נעכטיגע 
 וױ ערגער זיינען םאררעטער םײנד. נע

םײנד.

 נעתס־ נײם חאכנ»ן בחדער
 מעמבער חשנערעאל טען

מיטיננ.
 םעיםעםכער, םעןDm 26 מיטװןוך,

m נעחאלטען *ועט in i דז׳ןןע־ ם«ע׳*על א 
 איג־ <ײנ«ר אין םיטיגנ םעםנער :ערןןי

 נאר נ»יד סםריט לאסוםט 810 סםיטוט
*רכײט. דער

 *רנא־ דז׳טענערווי ח«וכםאז, נרודער
 ימט אינטערנע׳ןןאנ•? אונזער |ie ;ייזער

״ן  אונז םיט זיך און מיטיננ Din ניי ז
 אויםנא• נ«וחעגטע די װעגען דורנרעדען

 דעם ווענען און ױניאן אונזער םון נען
 »ן זײן װעט דאס דרײװ. ארגאניזאציאנם

 םיטינג װינטינער אױסערגעוועחנ<ױ
 טיט־ יעדען איגםערעםירעז דארןי װאס
אמז וונדעחג »יע אנ דייגט גריד,  אין ז
 נ«וך נאלד מיטװאר מיטיננ צום קוםט
ארנייט. דער

 װעל־ מעמבערס ױניאן אלע צו
 ־אפען. אץ ארבײטען כע

שעפער.
 און װײסט דער ם״ן מעםבער יעדער

 מאכעד ?יאו? אדער ױגיאן, דרעסמאכער
 ״פא• איעז אז איז ארבײט װעלכער ױניאן

 דער םון אפיס אין ?ומען געבעטעז איז
ױניאן. דרעסמאכער און װײסט

!וױכטינ זײער

 פמסס־ צוױשען נעופןרו נױ אין פארחאנדלזבנען
 נאלענפים וי און פאדשםעחעד ארנײפעד םיל

.רעזולםאםשו םעםעלטמנם קיין ניפ נוענגם
נױטיג זעחר איז חילןש און סטוײיק אין װאכען 22 שוץ שטעהען ארבײטער  װאכק

jjc זאל זיג. א םיט ענדיגען זיך זאל קאםןש דער אום

 ן ארבײטעד טע?סטײר טױזעגט 30 די
̂ז וועלכע  אין װאכעז 22 מייז ׳פטעד
 ?אמוי העידימעז א אן פיחרעז איז סםרײק

 איצט האבעז באראנעז טע?סמײל די מיט
 כדי ?טיצע פאר אפיל א; ארויסנעלאזעז

 זײעד םארטזצצען װײטער ?אנמן צו
י.1?אס

 אפ־ לעצטענס זײגען פארהאנדלוננצן
 ־DPPO די צײישעז געװארען גצהאלטען

 די און םאחפםעחער ארבײטער טײ<
 םאר־ די אכער באיעבאטים טע?םםײל

 געפירט. נארנימם צו חאבעז חאנדלונגעז
 און אײנגע׳ע?טלט זײנען באלעבאטים די

 אין רעדאידפאן זײער אויוי באמטעחעז
 םטרײ־ די האבען איצט און װײדזטע®,

p ?ערם 'P װײטער וױ ניט ברירה אנחגר 
נוימה. און הומער לײדען און קעםפען צו

 סטרײקערס די אז װאכען 22 שױן
 זײער םאר קאמף העלדישעז א אז םיחחנן
m און לעבען צו רעכט w ,ע?זיסםירעז 

 אײן אין האיםען ?יטשענס סופ די
אויס נעהט עס טאנ. צו טאנ פון וואקסע}

 די צוצוזעחן החמנות םון הארץ דאס
 ?ינדער־ די םון •נימ׳צר אויםנעצעהרטע

 ארבײםער. טטרײ?ענדע די םון לאף
 מוין ?אנען ערװא?םצנע גרויםע די אםילו

 נויטח און חונגער דעם אױםהאלטען נים
w* גיײך םוז חייצוי איז w v .וועחגן

 בעדפארד נױ אין סטרײ?ערם די
 אויב ?אמוי. דעם פאר?ירען ניט טארען

 גאנצע די םארלירם דאן םארלירען, זײ
 דאן באװעגונג. ארבײטער אםעױ?אנער

 אלעמען. םאר נידערלאגע א דאם מײנט
 ארביײ יעדען םאר םורא א זײז וועט עס

 םורא אױס סטוײי? אין ארויסצוגעהן טער
 ®ון קאםןש דער לאמוי. דעם םארלירען צו
 דאדיכער איז ארבײטער מעקםבזיל זײ

 ארבײ- גאנצער דער פון קאםןש דער
!גויטיג אייז הילןש !באװעגונג טער

 דעם אזיןי װערעז נמשיקט זאל עטיצע
 בא?ס אםיס פאסט אדרעס: םאלגענדען

 מעננינג, םרענק מאסס., בעדםארד, נױ ,57
סעסרעטאר.

 םאראנםא פדן פרעסערס
 כר נ«ד סרױעדען

דאמיס סעםועל

n יוניאן־ברע־ פון טרײקכױ6״ 
 נעםדײע גענען כער .

װניאךלײט.

 דעם .םוז «געחגכםיג?ײט" דער אין
 דעם נעלעזען םיר חאבען אויגוסם םען24

 םארלוסט דעם ורענעז נאטיץ טראגי׳פעז
 גלײ־ דאס און ראלני? םאמיליע די וואם
 ברודער אז גמהאט, האס 36 אלpלא מנן

 דעם נענוםען זיך האס ראלני? סאםחנל
 ער װאס װידו לעצטע זייז אין אח ן1לצבז
 ?אםד די אז איז, אימגתעלאזען חאט

 געטריבען* דעם צו איהם האבען ניטטען
 לא?אל םיז םיטינג םפעציעלעז א בײ איז
 טאראנטא אזי ױניאז ?לאו?מאכער 92

א ארײג^יקעז נעװארעז באטלאסען . 
 די ארגאן אונזער איז חנזאלוציע טרויער

«נעחנכטיג?ײם״
. ע י צ ו ל א ז ע ר

 ראלני?׳ס. םאםיליע די געגריםם זײם
 םיחלען 92 יא?. םון ארעסערם די םיר,
 אײער םון םארלוסם דעם אײך םיט םיט
 נעטרײסם זײט םרײנד. און פאטער םאן,

 זיק זאל שריט ראלני?יס בר. אח םרײנד,
 באוחך ארבײטער דער םאר װײזצר וחמ א

 אינעחיט מוז איז דאחי ױניאז א וױ גוננ
 זעל־ דער איז איז געטרײסט זײם וחנרען.

ר  האט איחד אז עטאלץ זײם צײם מ
 ארביײ דער םאר ?רבן א אוחנ?גענעבעז

 איבער- אלייז דאפ און נאוועגתנ. מעד
 אױםגעטאן האם ױניאן די וואס צימט
 ?אםױ די וואם און ע?זיםםירט איחר זיגם

י םיעז נישםצז ו י י  אױפםאן, ?ענעז איז י
 ארביײ דעם כחנננעז וועם אלײן דאם און

 ?עמפעז »יז באוואוססזײז זײן צו מקר
 אינםעתע- שכאר?עד און גומעי א םאד

גצטרײסט*. זײם ױני*ן. שאנאל
«92 לאק* ארעסער קלאוק

 װניןןן טיילצרם לידיס
*סס׳ן םיטדמו סמםעלט

)1 וײ■ •ון <«לוס

 אויס־ די טיט אגרימענט דעם באנײט בען
 בא־ אינדעפענדענט די נאר בעםערונגעז

 חערינג, פיליפ« ?לובמאן, מר. לעבאטים,
 ?אהען, .6ע םארםאן, ח. ?ארנעגי, עטי

 אגרײ דעם באנײען געװאיט ניט האבעז
 ׳ די און אויסבעםערונגעז די םים םענט

 גע• זײנעז מעפער די אט םון ארבײטער
 דער א\ן ססרײ?, איז געװאיעז רוםעז

p 'noo נעװיר?ט. םײז האט םיטעל 
 אפנע־ ^וין האבען באלעבאםים אײניגע

 אפוינםםענם םאכען צו ױניאז די רופען
 םעגע• דער װי און ^םערענצעז םאר

 דרײוין ברודער £8 לא?א< םיז דזשער
 צו אויסלאזען אלעס זיך װעט ער?לערט«

ױניאז. דער נונסםען
 חנזולםאםצן די וועגען באריכטען די

 סיט קאנםעחננצען אפנעהאלטענע די םון
 געװא־ פארנעבראכט איז נאלעבאטים די

 מיטײאה לעצטען םיטיגגען 2 אויוי רעז
 פרײטאג, אוז סעפטעטבער, טצ{12 דעם
 ארבײ• די •םאנאט. דיזעז פון טעז14 דעם
 גוטנעהײסען ,אײנמ^כדג האבעז טער
אגריםענט. באנײקען דעם

 האם״פאסירט אינצידענט נעשלעג א
 נאד סיסעב םרײטאגדןנעז דעם אױוי
 רײזי ברודער װי דעם

 אוז אפגענעבעז
 חײםעז

. אויסנאםע

7»r sats#׳:.? Y״ו׳
0 * t \
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פײחש אנאיערי
שיקאגאז איו זיד װאם_הערט

H גאלדשטײ[. א. ם. פון H ■
 םאנאט דער שוין איז עס אבװאחל
 די אויך *לײכצײטיג און סעפטעםנער

 כײ סיזאן דער וחנן טובים, ױם אידיטע
אוחס ײז נצדארפט שױן חאט ̂י  אין י

 מיאכות *נעל אלע וואו םארגעם, םול
 אפנעמעז געחאט נעדארפט ׳שוין האכען

 ״ע־ זיר אום •עי, װאמגז פויע עטלאכע
 הובות, די ארוטצאחלען אביסעל נען

 דורך געװארען געמאכט זײנען װעלכע
 צר קיין נאך אי? ראך צײט« םלעק דער
y שי?אגא די אין ארבײט םיל r  pw >p- 
pw חנר ניםא. אער >p זיך חאט סיזאן 

 די און טארשפעטיגט יאהר הײנטיגם
 געצויגען, לענגער דך חאט צײט סלעק

 פאגגט װארםע|« לאנג גאך ענדייה און
 ד̂י שעיער« די אין ארבײט די אן שוין זיך

 און דרמהען אן שוין זיך םאמען רעדער
 ווערען נאדלען די #ארעמן אײזענס די

 לע• *אכיטעל שוין ווערם עס — בעצויגען
 םרײ־ חארצען אוים׳ן שא•, אין בעדיגער
 אויזי אויםגעלעבט חאפנומ וײ לאכער,

 עחפטער דער און צײם« בעםערע א
 ארבײטען ארבײט. ארבײט, איז װאונט

 פאר און זיך פאר לעבען א םאכען צו
 אן מיט ווארם וחנלכע #םאםיליע חנר

 דויע״ דער דורך נעדולד אײנגעהאצטענעם
 דעם אויןי סלע? אײגגעגעסעגער דענרער

םיזאן. םון אנ^םען
 םאל אין איז איגדוסטריע ?לאו? די
 לעצ־ די פאר שוין אלגעםײן אין סיזאן

קײן יאחר 7—6 םע טי  נלענצענדע, ני
 שעפער, ?לענערע וײ םאר סועציעל און

 שטאדטישען םארחנם ארכײטען װעלכע
 סטאר?^ם זײ ביז װארטען און טרײד
ארדערם. זײערע ניבעז

 די אן חאלםען וועלכע ארבײםער, רי
 וײ *מיער, ?לענערע די אין דזמאבם

 צום געטראםעז יאחר הײגטינס זײנען
 ארבייט כיו װארםענדיג עטארתסטצן,

 נחנ״ די זאגאר און אנפאנגען. זיך וועט
 םאר ארבייםען וועלכע ^עפער, סעי־ע
 דײ בײ פלעגען און טרייד קאנםרי דער
ײ #צײט פולע ארבײםען צײט זער ײ ז  זי
 ?לײז גאנץ א םים יאחר, חײנטיגם נעז

 כיזי. ניט שאפער, פאר א פון אויםנאםע
p אויס ניט ארבײט מען p װאכען. םולע

 ױניאן דער פון פיהדערשאפט די
 אוםשטענחנן, די גום גאנץ פאר״ןוםעהט

 ״זיך געשינען ארבײטער די װעלכע איז
 פרײ צו םיטלען אלצ אן װענדט מען און
לכע די םאד באשעפטיגוגג ׳גען  האבען ̂װ

 הא״ ראלע םי און דזשאבס. זײ\ ;ים נאך
יאהד נײעם אויפ׳ן און סצן
 בעסערען א אין זױיסזא בעסעיע פאר

לעכען. גליקליכערען
 בא״ די םוז כאארדס ivdipptpp ךי

 לעצטע די םאר זײנען לאקא־לען זונו״לרע
 איץ א?טיװ דיער טאנאטעז עמליכע

 די אין זיך הערט װיוס אױסצוגעפינען
 דער םון קאגײ^אנס די צי ׳פע&ער.

 צװעק דעם פאױ א*;עח-ט. װעיען ״וגיאז
 געװארען גצדופען םיטיגג יעדע; צו זײג׳גו

 צו שעפער פאױאירענע פין אדכײטער די
 א װאו ןןקזצתוםיװש, עתפױוע507ר די

 אױםנעפדעגס יתדט םון>פאפ נצריבט
 עס װאו פעלע אין און אױסכעפארשט איז
 איבלען געוױסע געװארצן נעפינען איז
 סײ און קאנד^אגכ צו באצוג איז סײ
 צװיטען צוױסיזמקײנמן צו באצו; אין
 גע־ :זגנוטען שייטע איו אדבײםצר, רי

ir צו װארען w j^ p.
 איהר אויוי באארד עחזעקומױו יעדע
 די חילםע לײםטעט טסײנער אײגענעפ

 און לײזען. צו טרײד פון פראבלעסען
 חנר םון חעד?װאחנרם די זײגע הנרםאר

 איכער־ אווענט םא^טאנ יעדצן ױניאן
 װארםען וועלכצ םעםכערס, םיט םילט
 װאו האלס די לצבען נעססט זײער םאר

 די װײל טיכמנן• באארדס ע?זע?וטיװ די
 דצר װי באארד, i)nD*.ppTpp םעהרםטע

 לא־ ארעסער רער JS אלpלא איערײםארט
 לא?א< סאכער דרעס די און 18 קאל
 ארבײט• דער גאך מאנםאנ מיטען ,100
עטליכע גאך עס ווען און
rאt װענם, ועלבען אױפץ טיטינגען^ 

 םאז צן קעהר װאו,א ניטא •מוט איז
 חעד?װאדערס די אץ עגג איז עס זיך.
 גענת גיםא איז צם יוניאן,־ חנר פון

 םײ אלע n אאך אלעצצר סיםינג ק״ז
 וחני און זכ̂ו חקודם בי און טינגעו׳

פריחצר. םיטעם םריהער ?וסט עס
̂וויסצט דיזעלצצ לצבצדיג״ און *אקט

 צקזזנקוטיװ ̂יגישעוים וײ ,%ב איו ?ײם
 לאקאל סו?

 אזייג 8 אװעגט,
 באשםעממ קאל

פרויש

 דינסטאנ סיטאמ
 צא־י פינישצרם י

ןאןחייחנגיסח אטטצחרסטענט
ימיי• וױ

 איד גאנצער דער איז טיטיגנ א צו םען
 םיט און פארטראטען, טעמאציאנאל

 טרילענדײ און סנים׳ער םרייליכע זײערע
 אנװע־ זײער דורך זוערט געלעכטער גען

 און לעבעדיגער, רויעיגער, נאר זעגחייט
 זעיבסטכאװאוסטזײ צופרידענעם א םים

 װערעז ̂עסער זײערע ביו זײ װארטען
כאארד! עקזעקוטיװ דער צו איײגגערוםען

 האט עלזעקוטיװ יעדע אבװאהי איז
 אוז נראביעטען, אײגעגע איהרע זיד

 איעענעס זײער אויןי זײ מליכטעט
 כאזונדעד יעדע אבער« ארבײט שטײגער,

 ױניאן די םיט אײנקלאנג איז הארטאנימ
 איג• דער םון סאליסיס 1»י פרינצייעז

 םיט הארםאני איז און טערגע^אנעל,
באארד. חעאיגט שיקאגאער חנר

 אי-. די ,5 אלpלא פיז עקזעקוטיװ די
 פוז סיזאן ססרינג אין האכען רײטארס,

̂לאגען יאהר דעם  לאהאל םאר׳ן םארגע
 פאר טעקס דאלאר א דורכגעםיהרט און
 חײסט דאס םאנד. אנעםפלאיםעגם אן

 אין זיך טעלדען וועלכע םעםכערס םאר
 נויטיג געװען איז דאס אז און ריסםרעס.
 די דורך װאס םאסם, דער באוױיזט

 ארויס״ עקזע?וטױו די פאם סלעק״טאים
 םעםכערס דרײסיג ארימגר געהאלפען

 גאד איר צו געווענדעט זיך האכען וחןלכע
 דער דורך איז עס הילםע. כרידערליכע

 צו נאהענם געווארען אויסגעצאהלט צײט
 סעםבער, דער דאלאר. זזונדערט םיער
 וױיס עקזעקוםיװ, דער צו ומטp ער ווען
 זײ• װעלכע ברידער, צו ?וםט ער אז ער
 א ארױסהעלפען צו גרײט איםער נען

גויט. א אין ברודער
 אינ־ דער פון ;יאסאלס מי?אגאער די

 צוזאסען טטעלען װעלכע טערנעשאנעל,
 געסייג־ א חאכען כאארד« דזטאינט די%

 װעלכער פון ?אםע, ?ראנתען שאפטליכע
 געםינט זי, אדער ער װען םעםבער, א

p זיך h o p, געװיםע צו בארעכטיגט איז 
p בענעפיסס. i איז םאנד דער ואבװאהל 

 דאך יאהרען, פון עקזיסטענץ אין שױן
 די סיט באתאנט אלע ניט נאך זײגען
 בײ רעאגירען זועלנע גמזעצע, און תלס

 יעדע בענעפימס. פח אויסצאהלונגען די
 געזע־ געװיסע האבען םוז איגסטיטוציע

 באזיס א אלס דינען זאלען װעלבע צע,
 םוג?־ רעגעלםעסיגען און ײאקטימען פון

 אונזער טיט איז אזוי און ציאנירונג,
 יג?זעז4ו םיר פא;ד. בענעפיט קראנקען

 זײן םעםבערס אוגזערע זאלעז בעסער אז
 םאנד. צומ אנהיסען דאדפן ניט און געזונם

 דאך ס׳װערט אז זיך ס׳כיאבט אבער ווען
 װען אופבאקװעם זעחר איז דאן זראנק,

 א■־ נים פא:ד םון רולס די האם זען
עהיט.

 באר׳עטעמ-צײקחדנקען זיין צו אוט
"EPf^IyT, גוט־ זײן חןדערטעטבער םוז 

 םעשבער א ױניאן. דעד אין טטעהענד
 װא־ 6 װי מעהד עוילדיג איז *ועלכער

 ?ײן צו באדעכטיגט ניט איז דױם• בען
 גלײך אויך םוז םעמבער דער :ענעפיט.

 ױניאן דעם ארײנשיקען און רעפארטצן
 כדי ױניאן, דער פון אין-אפיס ביכעל

 םון רעקארד א האבען זאל אפיס ,־ער
 ״פילען זאלע^קענמן םיר און קײס, רער
 קראנקען צום האססיטאלער ױניאן רעם

װיזימען.
 באםער״ טיר װילעז כײװענענם אח

pp,? םיר רעפארמ.וזאס דעם װעדליג אז 
 דזטאינט: בײם איבערגעגעבען האבען
 ?ראג?ען דעם םון איז מיטינג, כאארד

 דער דורך געװאחןן אויםנעצאהלס םאנד
פולײ םון םאנאטען, 12 םון צײם  ד̂ז
 טעז30 דעם דזשון ביז 1927 מען,1 דעם

pבrח א ,1928 t p הונדערט זיבמצעםן 
 צו )1,745( דאלאר םערציג און פעף מיט

 םיר בעגעםים. »לס מעםבערס ?ראנחע
 סײ- 98 געחאט יאחר דעם חרך האבען

 דער םון מעםבערס. ?ראנקע פון םעס
 אױסגעצאלט געקראגע? 82 האבען צאחל

 בארעכטיגט. געװען ניט זייגען 16 און
 גע־ חאבען וו$למ םעםבערס, 82 די פון

 םע־ 62 געווען זײגען בענעםיט, ?ראגצז
pî םחיען. p 30א נער ^p אפערײטארם 
 ם;po»'p 10 פרעסירס ;?ייםעם 22

 פינישערס ?ײסעס; 2 םאכער רײנ?אוט
nc 10 ?ײסעם: 24 ?לאוקס Dlpo»p 

 *ון קײסעם 13 דדעםםאמנר ?ײסעם:
82 צוזאםען .o"p 1 טײצארם לײדיס

p״dpd.
 בס״ אפגעגוםעז חאבען צוזאםעז אלע

 בא־ וחנלכעס װאכען 849 פאר גצפיט
דאלאר. 1,746 שון סוסע די טרעפט
 וועלצן מעםבערס די אז חאםען םיר

m בור עטלי׳כע ןײ אסכאטראכט איז 
דאי־ גיט כמן זאל חלואי און םצחאנגצן

 װינ־ מלענענחײג^ די *״אױסנומנדיג
ttw םיר r v t n i נמםנערם tDU v)
i t מו ײי גי ײ- ו זיי

ו<ןנ«כער8סל ױ נײ נײעס און פאסױוננען
י פ»ר»נפ» אין

pt קירזגער. א. װײס־פרעזידענם
 ניט ?עהר איז םיזאן איצטיגער דער

 װאר־ קלאו?ם*כער די געראטענער. קיק
 ביסעל א װערעז זאל עס אלץ נאו טען

 װאס ארכײט כיסעל די און ארבײט.
oy םיעסטעגס עס װערם פאראן, יא איז 

̂פעסער די אין אויםגעמאכט  אונ״ ססעב
באדינגונגען. עמסטע די טער

 אזעלכע אונטער זיך, פאר^טעהט
ר דער אין ל»נע די אי? אוכדפטענדען  י

 מערק־ םרעהליכע. ?ײן זעהר ניט גיאז
 קלאוק״ סעהרסטע די אכער, איז וױרדיג
 שע~ סקעב די אין ארבײטעז װאס מאכער

 די און ארבײםער אידישע ?ײנען פער
 גערופענע אזוי די זײגען טײל מערסםע

 יעדער צו בארײט זײגען װאס ״ױגענם׳/
 װע־ נאר רעװאלוציע. די םאכען צו צײט

 ניט און ױניאז דער אין םיטגלידער רעז
 דעם צו כאס, צום םאושקלאםט אזוי זײן

ײ זײנען  ליגען דערװאקסען. גיט נאך ז
 אונ־ ארבײטען שעפער, סקעכ די אין זײ

 פארס?ע־ אוםשטענדען, ערגסטע די טער
 אונטער־ ליגען טרײד, גאנזרןן דעם ממ

 םען און באס, םון קאפריז צום געװארםען
 װאנען אוזי!ײ װיל טעז װאס זײ םיט טוט
p שטימע א אױםצוהױבעז*אפילו ניט t 

פראטעסט.
 אין צוזאמען אבער ויך קוםען זײ <וען
 כתן שיסט ?לאבס, גמיופענע אזוי זייערע

 רעװאלוציקם. מאכם כתן pm םראזעז םיט
o םעות, ?יין נים האט נאר p jn אז נים 

 נעגען געםאכם װערען רעװאלוציעס די
 דאס נײן, קלאס. קאייטאליםםישען דעם
 גצגען ױי םאכען רעװאלוציעס די ניט.

p קלאוקסאכער די lf ארונכמר שלעפעז 
 םען ווען אפגראט. צוס ?לאו^מכער דעם

dpip א םען זעהט צורי?, אויןי װײלע א 
 אםאליגע די םון אונםערשײד גוואלדינעז

 אםאליגמ די איצטיגע. די ביז ױגענם
 האם װאס יענינע, די געווען איז ױגענד

 באגײס־ חאט און געבוים ױניאנס די
 על־ די זיך םיט סיםגעריסען אח טערט
 די זײנצן ארום אזוי און או־בײטער, םערע

 אויןי ױניאנם שטארמע געװארען ױניאנס
 יד הײנטיגע די או? גאס. אידישער דער

 םארסקעבען ,ץאס יעניגע, די גצנט.זײגען
 ים זײם יענער אויױ גאך זוײל מרײד, דעם

 ?אםוניס־ דער םון םאר׳סם׳ט זײ װערען
־OD'Tpy די יראיאגאנדע,געגען טישמר ' 
ױניאנם. רענדע
 בא־ שוין איז קםאכער1?ל^ דעם יע«
 זײן אויוי צרות אלע םראגעז צו שערט
 טען10 דעם םאנםאנ, לעצםען דיהען.

 אפגעהאלטען סיר האבען סעפםעםבעד,
 םעםבערס גענעראלען ערםאלגרײכען אן

 האכ־ בר. װײס־סרמזידעגם םיט םיטינג
 נומ זעהר נעװען איז םיטיננ דער ם*ן.

 םארג האט ?ירזנער בר. באזוכט.
^UIבאשולד^ א iמו-^^!n' י ד ן  האמױו

אויפ־ ,14 לאקאל םון אאמטע
 קאםױ די אז הלאוקמאכער, די צײנענדיג
 סאבאטא* לאקאל פון באאסטע ניםטישע
 ווען צײט דער אין ױניאן. די זשזװען

 געװען טיר זײנען טאראנטא אין אונז בײ
 אונ־ אז געדענקט, האבען סיר און נאאעו

 סון נעקנאטען זײנען קאםוניםטען זערע
I יארקער נױ די װי טיינ זעלבען דעם ניט

 פאו םיםינב נרדסער
 איו mo ב»רםאז

ס 8«שי
 סעפטעכד בײטאג, זונטאג הײגטיגען

 םון ארבײטער די וועלען טען,23 דעם בער
 דעם גאסם, גרויםען א האבען שיקאנא

 ירעזײ םאר ?אגדידאס סאציאליסםישען
טהאטאס. נארםאן גענ. דענם,

םאציאליםטי־ באגאבםער חויך דער
 הוייט דער זײן וועט האנדידאט שער

 די װאס טיםינג, נרױםען א אויף רעדנער
 האט • באװעגונג ארבײטער שי?אגא׳ר

 אםאל״ איז כבוד זײן צוליב אראנזשירט
 בױרען װאן אוידיטארױם, גאםײטעד

 צוזאטען עוועניג עשלענד pא סטריט
 דיזער אויוי וחנלען םהאםאס jya םיט

 דער •,ip דזשארדזש רעדען םארזאםלוגג
 אילינאי אין גאװעתאר פאר ^דידאם

 סאציא־ באוואוםטער דער און םטײט,
 דזשאדזש ■ראם. לע?םשורער, ליםטיטער

 סאציא־ אלס לויםט װאם ?ויר?פאטרי?,
 לונײטעד םאר ?אנדידאט ליםטישער

סענאםאר. טײטס
 ווערמ עולם נרויסער אומגעחויער אן

 אלע און םיטימ, דיזען בײ ערווארטעט
 נעללגעג־ די םארלירען ניט װילען װאס
 באליבםע די זעחן א\ן חצחנן צו חײם

p •ערזעגליכקײם t .זאלעז טאםאס גענ 
 אביסעל ?וםעז און צואײלען מאמ זיר

 זײן צװײםעל, אחן וחוט, עם םריחער.
n אײנצר  p t די וואס םיטיגנען, גרעסטצ 

 חאבען שיסאנא אין מאםצן ארבײטער
בײנצוואויגט. איז עס וחג?

 האכען קילאוסטאכער די און קאמוניםטען
 אםטען םארשײדענע םאר ערוועהלט זײ
 אכער זיר סיר האבען ,14 ל*<ז*ל אין

 פלאנ• האבען זײ אז איבערצײגט, שנעל
 די געגען םארשװערונג א געמאכט טעסיג

 א געװען איז סלאן זײער סלאו?מאכער.
םארנעםעז װעלען זײ :אײנםאכער גאגץ

 ױגיאן, דער םון עסטער פארשיידענע די
 -py םון װײס־טשערמ»ן טשערמאן, װי

 דזשאינט פון מעמבערס באארד, זע?וטױו
 די צו קוםען ניט װעילען זײ און באארד,

 עס װער זײן ניט װעט םאוזאטלונגען,
 םאלגליך םארזאםלונגען. די םיהרען זאל

 אזױ אין אסשטארבען, ױניאן די װעט
ײ װעלעז ארום  באשלום דעם נאכקומען ז

 צוברע־ און אינטערנאציאנאל דריטען םון
 טיר האבען גלי?ליכערוױיז ױני^ץ. די כעז
צײט. איז געכאפם זיך

 הירד בר. האט באשויצדיגונגען די אט
 םארזאטלונג דער בײ םארגעבראכט נער
 גע־ ניט עס האבען קאםוניסטען די און

 װײס־פרעזידענט אפצולײ?ענען. װאגט
 די *דרעסירם נאכהער האט האכםאן

 ?לאופ־ רי אז באטאנענדיג םארזאסלומ,
 איבער ױגיאן זײער בויען טוזען מאכער

 ״pupp די קאםוגיסטען. די םון »yp די
 שםי״ זײמר פארלירען ניט םארען םאכער

 קאםוניסםעשע די צוליב ברויט סעל
̂םגמ• האכםאן בר. האם אוואנטױרעס,  ̂וו

 דעם צו םוןי א נעםעז םוז עס שריען.
 ווע• םחי טאראנמא צושטאנד. איצטיגען

 קאמױ די אויב און !ױגיאניזירט הנן
 •p^?p טאראנטער די אז טעגה׳ן, דסטען
i םון גאריניט האבען םאכער n -אינםער 

 איבערציעט האכםאן בר. חאט נעשא;אל,
 די םאר האט inpjpp אז ציםערען םיט

n געקאסט יאזזר אכם למצכת n -אינמען 
̂נאל  <ם ל4װיפ פיל אזוי טאל דדײ נעש

n ארײנגמלוםעז איז y : n  p t אין n n 
 פאר־ די טעקם.' קקסימא םון«עד םארםצ

 ןnאינסםרואי צו באשיאפז האט ?אםלונג
 אר־ ?8 אנצופאנגען באארד דזשאינמ די

 עלע״ יעניג^ די און ?אםסײן גאגיזאציאגס
 לא״ און זועג אין שטעהעז װאפ ממנטעז

̂יפבויען ניט זען  ױניאן, שטאר?ע א א
ווערען. ײמיגט1נ» זאלען

ov טא• די צו איבער אוצפ בלײבט 
 צו T? נעםען צו רyםאכpלאוp ראגטא

i n א ארבײטp 1סא עס ױניאן, די בויען 
 פארבלײבען, גישט איצט איז מס װי אזוי

i וועחח גישט ען1טא ?לאוקםאכע! י1 n 
 אװאנטווײס״ ?אםוניסטישע םון שוילציינ

a נאו טאנצעז וראם טען n פײפעל p t 
i צו און שאסקוחן n זיך צײט 1זעלבע 

p אויםנוצעז לאזען t חבתים. בעלי די 
די ב<ויז

 מאכען צו אימשטאנ! זײן ווסםאכע!
 אנפ1ם י1 שייז האט 11באא י1 לעבען. א

 אויםגענױ בײט1א אמאניזאציאנס װעגען
o 18 !ינסטאג, איז םעז nגע־ ט1װע טען 

m םיטינג ססעציעלע! א מםעז  p t 
 ם,1מעםבע אהםיװע םיט צוזאמעז באאצ־ד

 בײט1אויסגעא וועלען סלענע! אלע װאו
i« t  ipijm די צו בעצוג אין לאםפײן. א 

 ױניאן, די סאבאטאזשעײעז װאס באאמטמ
 א תםען צו נעחארעז באשלאסען איז

 װאו 14 לאקאל פון מיטינג םסעציעלען
 נייע 1םא װאהלען םא!קוםען וועלען עס

♦*באאםמע.
*

 ם^נזײגם װאם 1נא זיר האט עס
 ליײ און ײד1ט דעם םון ?אנװענשאן י1

 אפ־ איז ,װאס yiywp או* סאנ^ס 1בא
 עס טאלאנטא. אין ען1געװא געהאלפען

i ײהע1 א עז1געװא אנגענומען איז n ̂
lבא י1 ענטהאלמען װאס יוציעס nםנישע 

p t אין םאסעז אלבייטע! די no:yp. 
 אנ״ זײנען װאס !עזאלוציעם די צװישען
 40 א 1פא אײנע איז ען1נעװא גענוםען

 װענעז אײנע װאר, בײטס1א שטונדיגעז
 די אין ײניננ1ט םיליטעלישע א*שאםען

n»: ײהע1 א אזן סקולס סאבליט n די 
 םאל שטען1ע צום אויך האם יןאנװענשאן

 א י?געוױזען1צו געשיכטע 1איה אין
i !עלעגאם. קאמוגיםטישען n י?גע״1צו 

 ־pyo ,1אנעל1מעה תשאהן איז װיזענע!
i םיז 1רעטא n !טײ1•א האםוניסטישע 

ip אין  .pip jpp יסגע־1צו װאם 1נא איז 
 tptpi^ איז ip װאו p̂װpמאם םון סומעז

ip א i p t t*:p>n ^האמוניסטיש 
 װאז מאציאנאל,pאינמ םצן3 צום טײ1סא
dp באשלאס איזpג זpװאp lבױען צו ן 

 םאתיכטען צו און ױניאנס, אפאזיציאן
ר שאנאלpנlpאינט pi3n'DD'tpp י1  י

 -1פא |pt?pn און mvwv איז ניאנס
lש iײטpאזוי י1 ז p jp tnp i ״נאציא״ 

 ךי נענען ?ptppo װאס ױניאנס, נאלע״
nw i'D D 'tpp .ױניאנס

 שםײ 21 בלױז און םאי ןpשטימ 223 מיט
v מעז w m) האכp׳ נוטיי ^ענאנמן? די ז 

p n  i n  ipo^ip iאםpנוp t J n r r דער
^pd ?!^נשעל p ־ צוצולאזאן נישש 

t n ױניאן w n t 8 אלס w iM ^ n 
i n .אנווענשאן?
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לעצטע דיער

<

 און שארפער »לץ פאראיבער, געהט װאך « וואס
ארכײםער־ אונזער אויף לאנע די װערם איבערצײגענז־ער

אײנ־ יעדען פאר עם װערט םארשטענדליך םעהר «לץ נאס,
 קוםט ױניאנם אונזערע אין םארם קאםוניםטישער בלוטיגער דער אז צינען,

םוף. םיאום׳ען םארדינטען זײן צו שוין
 ארגאניזירע; צו םארנוםען איצט זיך האבען װאם אגענטען, םאםקװער די

 דורכנד־ קראן־ אז« םיט זײנען וױיזײ נאכדעם םקעכ־יוניאנם, אפאזיציאנם
 עקזיםטירענדע די ןארכאפען צו פארזוך זיבען־יאהריגען זײער םיט פאלען

, פרעײע״׳ שסױקע/ יערע »ראפ זיך םון װארםען ארבײטער־ארגאניזאציעס,
*p ארבײטעז זײ «ז אנשטעל, בדאפערישען אטאליגען יעדען .אידעאליזם״ 

 פשוט איצט זיך האבען קאםוניםטען די אםעריקא. אין “.רעװאלוציע לשט
 זײ בײ ם׳איז םקעכם. באשיצען און ױניאן־לײם םארדעװען םיט פארטםען
 צו פיקעטם, באםאלען צו גארילאם זײערע שיקען צו איחןאל «ן נעװארעז

 און צרות םעהר װאם ױניאנם «לע אין אנצוםאכען און םרײדס־ פארסקטבען
םראגעל.

* ■ * *
 צוריקגעהאלםען זיך קאםוניםטען די האבען איצט ניז »ז נים, חײםם דאם

 אין נאלעבאטים מיטהעלפען פון און ױניאן־לײם אויף אטאקעם בלוםיגע *ון
 דער צו םםירות &יט און םעםער־העלדען אח םקעבם םים סםרײקס ps *יים

 םעז דארף דרעםםאכער די און פאריער די אץ קלאוקםאכער די **ליצײ.
 שױדערליכע א םאר װאם רדיפות, כלוםינע א םאר װאם דערצעחלען נים דאך

 הענטש- .שװארצע קאםוניםטישע די טצד אױםגעשטאנען זײנען זײ אגיאלען
יאהר. עטליכע םארנאגגענע די םון פארלויף אין חוליגאנעם םתם p» קעם״

 בלו־ דעם םארגעםען נים זיכער דאך האכען קלאוקםאכער די און פאריער די
 די אין “קאםיטעם .פיקעט קאםוניםםישע די פון םעראר .רויטעף םיגען

 װאם ארבײטער אײנציגען יעדען םון חאלז tדע אױן* װען סםרײקם, לעצטע
 «*s כאנדיםםקע זײערע גענען פראםעםטירען צו געװאגט נױלד אפילו חאט

 װען גארילאם, גריכישע זײערע ps חלןש דער געהאנגען ?יםענדיג איז ליםים
H םײ און ג נױס א נײ םײ עםענען םויל דאם געװאגט נים חאם םטרײקער 

 אדער חאל, אין צובראכען קאפ דעם קריגען װעט ער אז םורא פאר נאס אויפץ
טשולחים. קאםוניםטישע פון װערען צובוטשערם חײם דער אין זיך גײ װעם ער

 םאר װעניגםטענם אם װאקכאנאליע, בלוטיגע דיזע איז אכער, איצם, ביז
 טבמטז־פוז.ר עלםאנט א אונטער םארחילט געװען עולם, זײטיגען גרױםען חןם

 די^וניאגט־ אין אחסאגצםאריאך אגענםען קאםוניםטישע די קאםף. לינקען״
 ארכײטער־באװע־ דער פץ ^ר%יל1יג»ו1אז_זנג גע׳טענח׳ט, אלץ נאך זזאבען

nrpw אויף זאגאר און ױניאן-לײטע אויף ^לי&ױמך־אטאקעס ערעיד 
 באשיצען צו “״פארטײדיגונגס־אקטען בדויז זײנען שעפער, לעבען םםרײקערם

 םאנכע און שעםער, “.לינקע זאגענאנטע אין גאכםאלגער און זזברים זייערע
 םםבע כשר׳ע א אלם אננענוםען זשוליקערײ דיזע האבען םענשען גאאיזוע

pH גענלױבט. זײ חאבען
 איחרע יצו ארדער אן ארױסנעגעבען האט םאםקװע װען אבער, איצם,

ױניאנס, אײנענע ארגאניזירען אנהױבען זאלען זײ אז אגענטען, אםעריקאנער
 איצט ארונטערגעפאלען. פנים׳ער זײערע פון אינגאנצען םאםקע אלטע די איז

 ״פארטײדיגען צוליב שלאנט םען אז תירױן, קײן האכען נים שױן םען דארף
 ױניאךלײט בוטשערען צו טצװה קאםוניםטישע א געװארעז איז איצט ;זיך*
 םקעב־נעםטלאך. זייערע אן אנשליםען ניט זיך װיל װאם טרײד, איםליכען אין

שלא־ םקעבעז, עפענםליך םענ םען אז חכשר, א ארױסנעגעכען האם םאסקווע
 כלוט־םיטעל קיץ פאר אפשטעלען גיט זיך דארף טען אז טארחןװען, pH גען
 נא דערי פון תל א םאכען צו אבי ארבײםער־ױניאנם, די םארניכטען צו אכי

 םינ- זײערע אלע םים שםד־שםיק, זײערע אלע םים חאכען זײ װאם ווענוגנ,
פארכאפען. צו באוויזען נים לאננ יאהרעז פאר םאנעוורעם יעזואיטישע סםערע

a  *  *

בוטשער־ארבײטער, ױמען דעם םון םארד גרויזאםען דעם באטראכט
 קאםונים• די ps קרבן אלם געפאלען װאכען צװײ טאר איז װאס םילווער, ויערי

B״ps פאר־ שרעקליכער א — בראנקם די אין שא• א לעבען זעלדחעדיעסעס 
 םארך p» כלוט טראפען לעצטען כיז׳ן אויפנעשוידערם חאם וואס ז,לעעבר
n ארבײט םינםםערע די כאםראבם ארבײטער־וועלם; אידישע גאגצע ps דיזע 

 אץ קלאוק־שאי צו קלאוק־שא■ ps ארום איצם געחען וואס סקע^אגענטעז,
gfSBSI^ באסטאז אץ pn פילאדעלפיא אץ pH באלעבאםיכ די אן באםען 

m ix ^אבי חאלידייס, ליגעל די פארטאכליעווען ארכײם, שבת וױיחשענ 
 םקעבערײ טאג־םענליכע זייער כאםראכט ;זייער.יתיע״ אנערקעגען י^מן

,pn יעדען pn Sm v א םים סכםוך א חאם ױניאן א נאר װאו םרייד יעדען אין 
םיט-״לינקע־רעכםע״ נים שייכות קײז לחלוםין חאם װאם )כסוךs 1 ״

 אונםערװעלם־ יעדען טים טארםגערשי■ זײער כאםראכט ;טױםען
pn דער םיט חכר׳שאפם זייער לעכען, געזעלסאפטליכען אוגזער 

אור־ דאן pn ■אםקװילען־שרײבער, איחרע pn טעםעני־צײטוננ
 יעדער װײט וױ נעזתקען, איז נעזינדעל דיזע *pn וױ *ליץ *יך אר

 דיזע צװישען נעווארען אויםגעלאשען איז »רנײטער-אגשטענךיגקײם
tpnonmisnv, די נעחאם צוריק לאנג ניט דא כיז חאבעז װאס 

וואם עלעםענם •ראגרעםמוער דער עם זײנעז ױי אז עזרעלדיטפרע «ו
!ארגײםער־נאווענתנ

A x

tre e

f .  '

pn דיזער װעם װניאךלײם םאח־עווען םיט 
n חילןי ר s ץ גאלד, םאםקוחזר ס־ קי אנ ^ אז  אי

w ונו e s t. אז חאבעז, זינעז ודן דאםיר 
is אץ אן איז אפאײציע־יוגיאנם נדיגדש 

ז ויעזולסאפ ך‘ ־־“'  װאס יאוש, דעם «
ײ װי נאכדעם ענם  חאבען ז
p נאבאנאנד יאחרען גײם m 

ץ זץ• בײ יוגיאנם גער ' «

 פאו־גופען«נו זיך חאבען זײ װעלכעך םיט םארד־טאקםיק, איצטינע זײער
 פארטזעצונג כלויז.א איז ״ױגיעס״, א<אזיציאנם זײערע פאר באדען א שאפעז

 צוגעדריקט זיינען װאם סאניאקען צוױשעטע ps פארצװײפלוננ דיזער פון
 בלוםינער דער ps ארױסצופלאנטערען זיך אזוי װי ניט װײםעז און װאנט צום
ײ װאם ברוטאליםעם, יןןדע פארקראכען. זײנען זײ װעלכער איז נעץ  כאי ז

 צו טרײען זיי װעלכער םיט םקעבערײ פרעכע יעדע ױניאן־לײט, גענען געהען
 קאנ־ H בלויז איז שעטער, ארגאניזירטע איז ױניאךבאדינגונגען צוברעכען
 אץ גוםם׳ן כײ חאלט װאם קערפער, צופוילטען קראנקען, א ps װאולםיע

אום״ זיך געפינט ער װעלכער אין םניכח די נעשטאנק זײן םיט םארפעםטעט
. גליקליכערװײזע.

 צװישען טאג־טעגליך װאקםט װאס צארן, pא אנטריםטונג פון כװאליע די
 הא״עז׳ לאטיר װעמ, הפקר־כאנדע, דיזער געגען ארכײטער־םאםען גרויםע די

 זײער ארבײטער־גאם. אונזער פון אראפשוױינקען טעםט דיזע גיכען אין גאר
 װעלכער אן שטרױ, לעצטע די זײנען כוערדערייען און בויאנםטװא איצטיגע

 טיט זיך ראנגלען אץ אננעכאפם צייחן פארשטשיםעטע מיט זיך האבען זײ
 אייוי שטריק. לעצטע ז״ער ם׳איז םארזונקען. װערען זײ אײדער כחות אלט

j אויפהענגען. אלײן זיך װעלען זײ װעלכער
» * 4 _ ז

די אין ארבײט שױז זיך באװײזט עם אין לעבעדיג װעדט עם
u קלעגערע טוךאונזערע אײניגע טון שעפער טדײד^ סלענערע אונזערע  jn y u iK םעזאן םיט׳ן אח יארק, נױ אין טרײדס

ארנא־ דיזע אץ טעטיגקײטי לעכעדיגע גאנץ א אנגעפאנגען אויך זיך האם
ניזאציעם.

 אינטענ• אן דורכגטפיהרס אקארשט האט טײלארס, לײדים ,38 לאקאל
 איז װאם באלעבאטים, די םיט אנריםענט דעם באנײען צו קאםפײן םיװען

 העכערונ: א פארלאנגט האבען דאםען־שנײדער די װאך. דיזע אויםגעגאנגען
 אפלעגונג קײן 1א נעפאדערט, האבען און ארכײטער אלע םאר װײדזשעם אין
 טאנכע־ װאם תירוצים, פארעװע צוליב װערען ערלויכט ניט זאל ארבײטער פון

 זיך פלענם עם װען אנגעבען, צײט, צו צײט פון איצט, ביז פלעגען באלעבאםים
ארכײטער. “״אוםגעווינשטען אן ps װערען צו פטור פארגלוםםען זײ

 דעם אין אםאםיאײשאן באלעבאטישע די אז איז, דערבײ אינטערעסאנט
 באםעם, רײנקאוט די אויף םארקוקט אפנים זיך האט טרײד טײלאר לײדים

 דעם באנײען באדארפם האבען זײ אײדער םאנאט, לעצטען האכען װאם
 םשונח׳דינע ארויםגעשטעלט םאבער,ױניאן, רײגקאוט דער םיט אגריםענט

 ״מילדע״ אזעלכע ארויםגעשטעלט אויך האבען און ױניאן, דער צו םאדערונגען
 דיםטשארדזש, פרײע װײדזשעם, ps םארקלענערוננ װי געגען־פאדערונגען

 עהנליכע pn סטאפעדזש א ps םאל אץ ארבײטער די אויף שםראפען שװערע
שטיק. דיקטאםארישע
 נארנישם באלעבאםים די פון פראגראם װילדער דיזער פון איז נאטירליך,

 אפנעהאלםען. זײ םיט האט ױניאן די װאם קאנפערענצען די בײ געװארען
 ער זיגם האלב, א pא<יאהר לעצטען ps םארלוין* אין איז װעלכער ,38 לאקאל

 םארשטארקט בערך גיט יאך, קאםוניםטישען םון געװארען כאםרײט איז
 די םיט אגריטענט דעם באנײען צו נעלוננען איז פרט, יעחןן אין געװארען

 דער האם אנריםענם נייעם דעם אין קאםף. עפענטליכען אן אהן באלעבאטים
 אן םרײה ps געשיכטע דער אין םאל ערשטעז צום אויםנעפיהרט, לאקאל

 פראצענם 50 םים צאהלען דארפען כאלעבאטים די זאלען אװערםײם פאר
 גע־ אויך איז ארבײמער אפלענען צו רעכמ דאם װאגען םראנע די pא םעהר,

 דעף ps םעםבעדם די ps צופרידעגהײט פולער דער צו געװארען סעטעלט
ױניאן•

* • * *

p םענעחשער אלם האלפערין דזש. כרודער פון ארײנקוםען דעם טיט s• 
 און טאקערם די כײ איצם זיך האט צוריק, װאכען עטליכע םיט ,41 לאקאל

 מען װעלכע פון ארנאניזאציאנם־ארבײמ, לעבעדינע א אנטװיקעלט פליטערם
רעזולטאטען. פרעהליכע גאנץ ערװארטעט

חעטסטיטשערם, און טאקערם די האבען צוריק יאהר עדשם-מ«בדעםליכע------
 לאקאל געזונםען גאנץ א אויפנעבויט אינטערנעשאנאל, דער ps הילןש םיט־דער

 איגער׳ן כםעט ארכײטם־באדינגוננען אנשטענדינע אײנגעשטעלט האבען pא
 אין װארט־זאגערין א און םאכט א נעװארען איז ױגיאן די טרײד. נאנצען

 םםשות׳• געקראגען לאקאל דעם פאר האכען כאלעבאטים די pא שעפער די
• דרך־ארץ. דיגען

 נע- אננעשטעקט אויך לאקאל דיזער אכער, איז, אוםגליקליכערװײזע
 םאר־ שוץ דך קען טען װי א̂ו חולא̂ר קאםוניםטישער דער םיט װאחןן

 פשום האבען תל, א געטאכט איהם ps קאםיסארלאך די האבען שטעלען,
 פארטאכלעוועם דערצו pא שעפער, די אין ױניאן־אײנפלום דעם פארניכטעט

 דער איז יאהרען א פאר װען פארמאגט. האט לאקאל דער װאם םענט, יעדען
 אגענםען, קאםוניםטישע די ps געװארען פטור ענדליך טאקערם די ps לאקאל

 דעם צוליכ םלעק, ביטעדע א אננעפאלען טאקינג־טרײד דעם אויף אבער, איז,
 נאטירליך״ איז, לאנע אזא אין pא אוםגעביםען, יך1 האכען םטיילם די •ואם

 נעחאלםען חאכען באלעבאטים די pא אויפצוטאן, עפעם שװער זעהר :עווען
טריט. pא שריט יעדען אויף שעפער די pא ארבײםער די דריקען איץ אין

 םים לאקאל, דער pא טרײד, אין ארכײם באוױזען זיך חאם אכער, איצט,
 ארנא• םיכםינע פאר נענוםען זיך האט אינמערנעשאנאל, דער ps הילף דער

 א םים כלױז או איז, םרייד גאנצען אץ שטיםוננ ז*י ױזאציאנסיארבײט.
 שעפער, אלע דורכרײנינען pn אױפםרײםלען זאל װאם םםרײק, חשענעראל

 אץ אוםעםום ױניאךבאדיעונגעז אימצושטעלען געלינגען לאקאל דעם װעם
 אנ• איצם םאקע װערט ארנאגיזאציאנם־טעטיגקײט באנײםע די pא םרייד,

ריכםוננ. דיזער אין נעווענדעט
* * *

ps םעכ דױע םיר כאקוםען ,66 לאקאל ױגיאן, באנאדעםבראידערערם די 
גחם. פדעחליכען א נאר

. צוליכ סלעס שרעקליכע h חרכגעםאכם אױך האם װאם םרײד, דיזען אין
 אפנעשטאך• איננאנצען ווי כטעט איז עםבראידערי אוין* םאדע די װאם דעם
ביזי׳/ נעװאחון םינעאמאל לעצםענם דא איז דרעםע^ pn קלאוקם אוין* בען  ״
 אתיםגעװאקםעז פלוצים איז עם pא רעדעל דאם נעםאן דרעח h ייר האם עס
 - נים אז ארום אזױ פײיעדחעטט, אוין* עםבראידערי גאך פארלאע גרויםער א

ױ װעניגער ם6םא איצפױנען עם1 ניי זײנען ארנײםער חונדערט פופצעחן ו » 
 ווערם דערצו םילינעימקעפעו־. זײ פאר בלױז עםבראידערי גײ באשעפםיגט

p דרעםעס אוין* אױך עםכראידערי כאנתנם םיזאז דיזזןן i איז שעפער די אין, 
לעבעדיג. געווארען

 ןותםםער m ps הענם די אץ איצם זיר נעפינם וואם ,66 לאקאל pא
ױ נלײך זיך חאט יתיאז־אדםמיםםראציע, םרייד  געװארען ««מ טרײד אמ ו

 גיפ ס׳געחם י ארגאניזאציאגם^ארבײם. חעפםינע פאר נענוםען פחןחליכער,
n אחן םאנ H אריבער jn אךגאניזירעז ױט זאל םען אז s ןייעם-

®מרדדיף
י - . .......... . . י י ס י ם י -

שעפער. נײע 20 ארום אךנאניזירם חאם את בערם

-*M' ט •• e /Wy I> *■״y| 9׳/ JVA »0 « A*
 אץ און אוועגט, יעדען אפנעחאלםעז וחןרען םיםיננען
ארײגנענזו 66 לאקאל ...... חונשוץ האט װאכען דרײ
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 קאנטראל דער פארשםארקם אױך װערם שעפער
 __ שטארקער אסאלמער חןר אז פיחלען 7H זיר תױבם

 ״ ״ ramppaip זײ אײדער באנאז־עםכראידערעך^ ךי ps ניזותיע
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_ץניאנס _ קלאןקמאכער]_
.w חרכגעטאכם. שוין חאבען הלאוקמאכער די ױניאגם אןאזישאז —• 

איכערכליק. חיסטארישער א — .ױניאן*■ נייער דער ps אױםזינטען ך

ps .ראזענכערג אכ

 ײאס דרעםםיגער, און pii*>p יר ־
tnsipvw .ײ»ו na פאר ױניפו דער אין 

vw rin פי־ װ«ם יאזזר צװעלף—צעוזן 
JL3א«אזיציאגפ*יוניאן, יעצםינע יר ״ 

 נאףוכאװיסש, ח״םפן, םון ■נ״פיחרם
 אים אויסזעחען אנדערע, pM ««יר2

 ארניײ חנר ,אין נאװעלטי •
י ר«  H איי עם זוייל pK ווענוננ,נ

C נאכלוים׳נר, םך * ןיך געטינען 
a»i ײז אוים׳ן לויפען  זעחן װאונדער נ
װ*ס און איז ןס חיח׳לע * רש* 0~

מ? אירען ווערען. וועם תרטז  אין יזיי
M פלע• גליינ•׳ וואם פ*לק 

w משה איז זאכען. “״ענ timjrj 
ו i ״ m סדנר, .דער1אי אידען די פון 
iw;ז» ipp זיינע םיט ?רח pt און H 
m נעװארען ז״נען אידען סי p׳o אנ־ 

 זיי חאט ׳ןרד די סיירען און )רמ«»
««»ppjitj,| פםור ניט זיי םוז םען איז 

 מווען pns׳ אידען .די זיינעז «וו»תן.
 פיוזרער די און ״כנען״, לאנד תם «ין

 הא־ שופטים, די נעװען זײנעז ״יןרע
 — ליארעםען נענוםען װידער זײ מן

ו  האט ה*נען!״ זײ װילען ,ני
 פאר שאול׳ן ;ענעבעז זזנניא שםואל זײ
«r ן p, נע• םיאום גלײר זיי ער איז 

תן  אנ־ זיך האבען רעװאלוציעם און ן״
אין •נעםאלעז איז ער ביז נעפאעען,

*PP אידישער חןר נעת*רען חד איז
 אננע־ איחם נעגען נלײך זיך ה*ט

 ניז אינםרינעם, און רכילות שאג«ן
 ע־P אידישער דער נעווארען איז שלםמ

 ומן צײטזנן, שלםה׳ס אין אפילו נינ.
 חכם נרעםםער דער נעווען שוין איז ןד

 חאבען םארםאנם, האבעז איתן וי וואס
 *HSHSH< נעםונען דאםאלםט ד*ך זיד
 אפילו פאראײנינם זיר האנען װפם נןס

 םאר־ שלםחץ חאגען אח אשםדאי סיס׳ן
 *ייגמן שלםח׳ס נאך םראן. סון םריבען

 צוריםען נאציע אידישע נ*נ«ע די «י«
 טושקציע^ םארשידענע אין נ«וו*רען

 סלחםח נעפיהרם האט פראקציע *יין
 װײם אזוי איז עט צווײטער. דןר םים

 op*YPr>s סארשידענע די m מנאננעז,
tnsn צו אונםער׳חנפח׳נעז נענוםען ויך 

 פון מריגען צו גדי הערשער, חיםישע ױ
 צוױיטע ד' נאפץםפען צו הילוי יײ

 אבןר איז דערםון סון• דער •ראס*ת.
 נאנ־ דאם חאבען רויםער די *« מװען,

n פארכאוט לאנר אירישע pk אי־ די 
IPDM. זייעחנ םאר מםאכס תן p̂r 
 די װאס דערםאר געוועז אלץ איז דאס

 נײע נאר נעזוכם אלעםאל האבען אידען
 אםילו נעםער, נייע ?סרים, :״ע מכען,

נײע. נ«ר אבי פעלבער, נפלדענע
 זיינען בריחנר אונזעחן ווי אזוי און

 אםאלי־ די פון אייני?לאר װאחפ״נלױ
n ,זעל־ חנם אויך זיי האבען אידעלאך 

tn גייעטעז גאו זוכען צו טעםיעראםענט 
 נייע חברות, נ״ע נע׳ירשגם. זיי •ת

 עם וופן pa מנידים. נייע און שומן
 נעהט טען אז אםאל, נאך זיר נ*נט

 *ו איאזיציע אין ױגיאן נײע • נרינתן
 זײ־ דא 04 עניאן, עפזיםםירעגרער חנו
 אױפ׳ן זיכער לײטע אונזערע שוין «|
*tip; אאנים האלטען זײ ps דעם 

 םרײד k אין ױניאן אײן אויב » נמ,
 ױגיאנם צװײ װעט זאך, נוטע א איז
 בעםער. נאך זיין טרײד זצלבען תם »ח
 ;וױל pro וואו ;עהן ipjpp װעט ם«ז

 אונטער אונמעתוארפען זײן ניט ט׳װעס
p״pj אויד •װעט םען אח דיםציפלין 

 שטונדעז. דאפעלטמ ארבײטען יומז
 םאר פלעצעו dp נאשאפט on יימזצר

 נ<י *גדערע און שםשים ננאים, <ימ
»bp .n י נעלענענחייט א אױך ניט» 

זואב׳מ װאט םענשען, *־אסטע *ילו
 Dsnp* ניט d«wp*p>pj ?«p ?ײנס*ל

 *ױים ps ip?h« זײ אז וײן, צתורה «ח
w ציים pjnjptMPiH |h ;pjnp ;p*pp

tie,* נעואגט, װי pjp's אוג־ פון
 גןאוײגלינע pm װ?מען ,jpwpd ייוו

 tpo םוו רוון̂י איו ס9*ל ײעז ייי»מ«
*os אימ»-נז»ו«יד IPsmd פ*ר. 

 זײ tPPPomn <ײט, ייגייז
• »ppe> ,לייגין זײ *ח*, סחלוקח 

 די אין זיך ;npor זײ ד*! ײיח
 dpi י טאר ׳ tpsopp און רייחען .יראם

 לא̂ג me tpsopp pm *רינ«יי ייייי״ש
 אויס זיי anp* dpso*s m וואנעז ניז
nptino pprwr *נאנדאר tp»** ניז «ז

tn  •t* T* sans די ויך װארײז 
*pan שחױם אנרערע *דער o n  ps 

i אח ארייז סיז שיײז n ײ*פ־ נישר 
r n m אח a dp״o !*.וױיקימ aa*a 

I י *י ““־ '־־־ ,ipasDpiitiP י
on t* , ייס* pa 

trav n, וויל ts ',|Pa*f vt •pM 
asm ניס is pn 

s־ m s e - B
.r״in

n n םענשען ps נאטוננ אײער y j• 
 אר־ צושטערענדע זעלבע די טח*ן טרייט
 אין עם ערפ*לנ. *חן איםער i*a גייט,
 די ה*נען צייטען אלע אי| אי אטי*׳

 כ»• טײער זײ?ר ארנײטער עחרקיכע
 עס װי ד*ם, נ*ר דערסאר צ*חלם
 רי העלפען. ניט שוין ipd ipp שיינס,

p e n ’ s נעשיכטע pm >םיר דערםים. פו 
 א לבן, * בלעם, * *ס*ל.נעח*ט ח*נען

 ■*־ » ט*ר?װעסאד*, * נבוכדנצר,
*ו און ניעתאסצעװ  די נ*ד אנדערע, נ

p e n ’ s נע־ ג*נץ ד*ך זײנען טאםען 
 ניי איו ליידען ps חונגערען נליבק.

”j i די P i p m d p i*?p״dp ,נ*ר ניט 
 ליידט, ק<*וקם»כער דער ס?הר װ*ס

 גענעז גקם~ די זיין וועט םעהר דעסט*
 לײדען. זײערע פון פ*ראורזאכער די

>**1P זיצי*ניס- יעצטינע די זיד*«*, 
D’a “ ipd בר איז פוינעלאך קייז ליינען 

p זים s םינוט, אײן םאר אפילו דענקעז 
ײ *ז  לאמוניםטי־ * אויפבויען װעלען ז
 דער ד*רטען ז*נט װי ,ױני*!*. שע

 .“נועועז ר« אלעם ש*ן איו dp :דייםש
d ײעז איסערצו, p i איז קלאותטאכער 

 זיך 1ה*בע עלדינ,'3שײ גענאננען ניט
 געטרײט און קליסעם צוזאםענגענוםעז

in a n a ס', נײע  *הן איםער נ*ר ,ױני*נ
!ערםאלנ

 בײ *«*זיצי*נם־ױני*ז ערשםע די ־
n נ?װ*רען נענרינדעט איז ?לאוקםאכער 

 זײנען קלאױוםאכער די ווען ,1891 אין
 סםרייקס פילע םון געװען אויםנעטאםערם

ipd* און d pi. נפיחרער די* tis דער 
* נייער ױני  *ערז*;עז, געורען זײנען '1י,
o*n כבור נענונ נעתראנען ניט ה*בען 

ײ ױני*ן. חד אין  *פילו זיך tpa*n ז
p םייל * סיט *אראײניגם s ב*סעס, די 

dim ײ םון ווערען צו  נ*ר אנערקענט. ז
o*n dp •זי tPB**npa ױ ’IPD * ו io 
eppasa; איינם ps צוױי I ’q |pa*n

ײ i.* ז ip  i n  tis d r ’ iipas
n איז ***זיציאנם־ױניאז צװייטע 
1892 nap  tn*npa o n a ’iapa, װעלכע 
n אױך ה*ט  osnpa פון שםיצע i n 

*°D o tip r ארטײ, *ר3לײ» is| טר*צ־ 
d p i װ*ם ip ” i ז נעווען איז םענח* 

ipb זיי b pp פרינצי■, ןויילינען * פאר 
pan* ip a Jp n p i opoa’* וועלכען פאר 

 ה** ד*ך איצט, ipbdpp ק*ם)ניסםעז די
’op .tsoo נ*רנים זיי בעז is  oapppa 

p in  t* ,nos p s נ־ ה*ט *«*ויציע* 
ossopa * זזורבז ip ia is  p s 1טריי. 

ײ טיר jpa*n ד*ך  K *ון םשך אין ז
ip *ײט י*חר ia is  ps ,osoppsa |*ױני 

 נ?וו*רען, שסארקער פי?ל נאכדעם איז
ipn ווי ’ i s  p s  dp ipii.

1894 nap, נ*ך ip ia is םארלאחד 
cpa ה*בען ארבייט, וו*ך םאר םםרייס 
 »ן םים i*o צו o*npa ווייםער םיר

*t*»ai’  Da*’ P’ t*s, איו װעלכע anapa* 
jpo’ iipa * p s  |pi*npa d p i םארים 

ipa?p ק*חן, ii ס*ל איו* tpiipa * ביד 
p s  ,i* ’ai’  ip ia is  1»  Daprrp ’ s  Dpa 

n n a *  i* a .שרציט tis םראצדעם 
j o*npa jpa*n ” ♦ d*ii־tppa*a np םר 

n  tis  d i*s נתים, בעלי I ’d |pa*n 
ip ד*ף זיי• p i ip  ra*a * p s צײט 

oatippao’ iM.
**n P’P’ i*•*  pa’D3’ i i pooppa n 

ps 1906 p 1907. 1סי געז s  Dsnpa 
i’ *n ?p»ios*ia’ S n־u is  tpa*n Dipp 

p סיט ג?װ*לס s  ip»)DDa<ns o?*»pa 
n םוחות,ip ” t ?תור̂ר אמחםטרי?ל 

p s טיר jpj*n יך» o>a .נ^ל*זען tpa” i 
jn« רערםאד 1םי * iip און ״פײלערם 

ipd  p s * D ijtiiia ח*ט pa tais tpapa־ 
t i ’ s*  .oa*»ai’  |* rn*s*  onanpa 

ip ta is איצםינער D an ’ t n s איז זיגםאו
 נעװארעז םיטנ?טשלע*ט אויך ד*ס*לםט

i םיט n תורח*. .איותםטריעלער ipii 
pa*n opp’a>«nDD*ia’M n| ג?ר* 

o n  in p n n ײ ןו*ס חורבן  I* ipa*D ו
n  p s ע pa*n ,ip| ריױו d ” tim  n  p s 

ײ  **ליטי זייער ipapapas’m גלײר ז
p s » ײנ ’ipoippaa* ז n סױסגלײ *לם 

i n  .5pa*rjraipoa’ * ip tp a  p s  m 
p s  aa«’a” s is *  ip tn  |«  d *d 5i»p i 

n  tpiipa אויםלעבזנג npoa’ s  i n  ps 
n  p s >va*vpa 1» םטרײסם זינרייכע 

31900” 1910 ps |IM 1P3MDOPT1 n 
ײ i ג p 3*dpi*jp  n.

pa*n 19M p s| ןיך »paapD*ti־
י *לינעז י ײי pa’Tinp nד» ^י,4יב1ב״  d ’d tPoisiirpaD ’D ipa 

n *  |pa*n ps ,1910 d ” i ipasopiH^P 
i * נאניזירם n  ipoa is i* ’ac ippo

s ’ n n t i ״יױם«״ * «ח *E L S E
>W K * m״ S T S S L  JE* J U S  איבער סאנםרא< ®ארכאאען סיט ב<ויז

ער נטױס« ײ נ#ר י«* טגי חאמז ז
r r ru g ®די ויי מיחיל n*3tp 

im%i םן «ןנ\קר
™ * ר * ן ^ ײ p םםיתה * w ײ ז

 צוזאםען םיטנ^יחגר, אונזערע םון 1מ
 זײ האבען און זיגםאן ■רעזידענם םיט

דיגט ̂בען זײ םארד. אין באמ̂ו  גע״ ה
 קיאא אײן םיט זײ װעיען דא אז דעגקם

 אבער זיך ה#ם עס סארגיכטען. אונז
 <ידערס אונזערע אגדעחש. אוי&גע^אזען

̂ורען באפרײט זײנען  סקעב די און געװ
מארק. םון ארא■ אויך איז ױניאן

 געזאאט אויך זיך האט 1917 אין
 קא• ױניאן. #יאזימאן 1« ענטוױ^ען

 דער »ן רובין געװיסען » םיט ,1 קא<
 איעריײ דער «ז געדענקט האט מייצע,

 ״ססװער קײן נים לורינט ילאקאי? טארס
 דערפאר באארד. דדעאינם דער בײ דייצ׳׳

ײ האבען  צוריקציהעז זיך בא^אסעז ז
 איערײ־ דער באארד. דדמאיגט דעם מון

 מעי־ א אימיארטירט האט לאקא̂י טארס
 פמ־ דער עו/ און ׳שיקאגא, םון נעדזמער
̂, םיט׳ן צוזאםען ׳נעדדטער  הא״ יאקא

 אואזי• ארגאניזירען אנגעםאננעז בען
 ירע־ ,פינישערס, פון עז5<אסאי ציאנס
 ׳אבער זײנען םיר אנדערע. איז סערס
אב אוים׳ן געװען נ<ײד  איז און ד̂ז

 רע־ םיר חאבען צײט װאכען אײניגע
 יצאקאיצ אפערײטאי־ם דעם ארגאניזירט

 אינ־ דער סון ״לאקאל ̂איאילען א אלס
 זיך האט דאמאלס זײט טערנעשאנא^

 צײט א םאר ״רעװאאוציאנעחנן״ די בײ
 אפא־ פון אםעםיט דער אװעקנענוםעז

— זיציעס
 א אויםגעשטאגען איז עס װאנען ביז

 אנענטען זײערע און מאסקווע, תורת
̂װעילטיליכע לשם אנגעםאנגעז האבעז  ״א

 אין ספאדיק א דרײען צו רעװאילוציע״
ארויסגע־ האם מען י<גיאגס. אונזערע

 נים װעי מט װער אז אוקאז, *ן געבעז
 די זײנען <ןאצא«עס די אז אנערקעגעז,

 זאכעז ארבײטער אין חכםים גרעסםע
 רעװאיוציא אין און בכמ אםעריקע »יז

 די םארניכטעז. מען דארןי דעם בםרט,
 די אנערחענעז ניט ײעיעז װאס ױניאנם

 בא־ מאסקעװער די םון אױבערמאכט4
 דארף ת<םידים, היגע זײערע און סעס
 גית ארגאניזירעז און •פארניכטען מען

 ערב״ — געזאגט *ױן װי און ױניאנס.
 און ביסעיל, ^עהן א אונז ט־ר האמנן רב

 נײנעריגע, צאה< א דא סתם זײנען דאן
 און נייעס, עטװאס זעהן צו גאײכען װאס
 צוזאםין עס מטע<ען עמענטען5עי דיזע

 איז װאס ױניאן, דיע זאגענאנטע די
 גע־ און רץש אזא םיט ארויסגעקוםען

ייאדער.
̂ײז̂ע דיזע אז זיכער, אבער זײט ק

 די װי ערםאלנ םעהר «אבען’ניט װעם
 ניט מאכט עם איאזיציעם. םריהערדיגע.

 קעםםען זײ אז שרײע\, זײ זואס אוים
 עס איז עריפטענס, ארינציו. א םאר
 דער זײז זא< עם װער ניט, •רינצי* קײן

 בא• נאנאער; אדער הייםאן באאםטער,
 אדער װאנדער םריד; אדער ראכאװיטמ
 פראגע א ביויז דאך עס איז פארטנאי.

 דרײט דטע װאט טא פערסאנאיל. װענען
 פרינציפען? ותגען םו<ז א דא איהר
̂ו אז איהר, זעהט  אינ- די בײ אםי

 איז עס װאו װאירקערס, דאסטרי̂ע
 א אויך פרינצי*, א געװעז װירקיציך
̂ען ױניאנם די. ווי פראגראם  געבויט זא

 גע־ נים אויך םאסעז די האבען ווערען,
 זיינען, זײ נאר װיסען. זײ םון װאאט

)11 ?«» (אלים
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\ m שונאיס ®חנרנע
(®עליעפאן) W| װחילער ז. םון

 הערען צו אױס אסט אונז <זוםט עס
 אין ארטיקצען, ^ײענען אדער רעדעס,

*רייבער, די ̂ךעד רעדנעי, די
̂יגע די סון א& ̂אבען  ארבײטער, אגזא

̂וינעס, די כען1$צוכר ה*בען ווע^כע  סא
 די אין ט5ארײעע^טעי האט םען װאס

 מען דערצי^ט ארבײטער, ךי פאבריקען.
 גא־ םיא *זױ אויוי נעװען ^ײנען אומ,
 pr«D די באטראכט־ ר.אבען ױי אז ריש,
 רעם ארוים רײםם ׳מונא^וואס א טאר

 אין יוען סוי*, זײער פון ברויט כיסען
 אר־ דעם גאר םא^ין די איז אמתץ דער

 דער־ זײן און םריינד כעסטער כײמער׳ס
<ײזער.
 קוסם עט <ואס אבער זעהט מען ווען

 נײע די װי אועען, אונזערע טאר פאד
 טרײבען מדפינעס און ערטינד«גען

 זײע־ פון אדבײםער םחנות גאגצע אחיס
 מ זײ פון <צו געםען און *רגסות רע

 [,V2V< א אויוי סארדינען צו םעג^טקײט
̂יך װערט דאן  יענע, טארװאם םאד׳מטענד

̂יגע,  געהאנ־ אזוי ױזאבען ארבײטער אמא
 זײגען צי םראגע א <ועדם עס און ט.5רע
̂ןז אזוי געזוען טאקע (ײ  זײ װען נארי

 םדאםעסט זײער אויטגערריסט הא^עז
 ערפינדונגע̂ן טןרפיגעס. די כרעכעז דורך

 םאר זאך גוטע א ס»<ןע זיעען מןךטינמט
 םאתריגגערען ־זײ <וען געזע^פאםט, דעד
 אר־ די םון צעבען דאם שארכעסערען און

ײ ווען ניט #בער בײטער,  ווארפען ז
 <אזען און גאם איז אדבײטער די ^דוים

ײ מיט. <ײחנן און חונגערען xi איגער ז
 טע־ $ אין טעג די געװען זײנען סיר
 די׳ביי$־ געוויזען װערען עס <ואו אטער,

 ״סואוויטאן״ און ,ץױיט^םאך מיט דער
 אנ^טאם אזן מרםינדומען, ׳נײעסטע רי
 מאחפטע־ דער םון םאמענעען ריאגען צו

̂צע די מיר זזאבען  גע־ צייט נאנ
 טוזי^ער, טױזענטער די זחונען טדאכט

 אנגעשטעאטע אגחןרע און ^וימ»י<ער
 דער ^ליב זײנען ווע^מ טעאטער, בײם

 ברויט. אחן גע׳ב<יכען ערםינדונג נײעד
 װײ ^רגעמטע^ט זיד זזאכען מיר און
 לײדען צו אזיטפוםעז וועט עם נויט פי<
 ארבײמם־ נײע ארםײ גרויטער חנר אט

 איזוכען זיך <חגלעז ץײ זואנען ביז לאזע
רע  צו*א• זיך און באמעמטעונגען אג̂ד

 אויןי אעבען ̂אגען צו אום יויי צו סען
̂ט. חני ווע

 ניט און ערמטע זײ גיט איז דאס און
 ערםינ־ די \ואו אמאסטריע, £ג*טע די

 פאר זזודבן א אנגעםאבם וזאבען תנגען
 גיט צוײט דארוי מען ארבײטער. וײ

 א םאר <ואס קוק א טוט אט זוכען. גמחן
 סלײ• דזנר אין געװאדזןן איז מט חודבן

 ערעט ״̂יר דא<ט אינתטטריע. דער
̂ינ אנרעחחאיצכעז כױט  צױ יאהר צענד

 גשוען אינדוטטייע ^ײחנר די אי.ז ר̂י
 די אײנ^עגעז ט<ע<ם <ואם חחום א

 איםיגראנטען. אומערע טון טײ< גרעטטא
 צעזזנד^ײ יאהר אלמ א^׳כמז םצמגען עס
 נײע טויזעגטע חוגדעדטע טויזענטע, נע

 די אין ארײנפאלען און איטיגראגםען
n מנײחנר y iy r. ארכײטען םילעגם םען 

̂עגט טען סעואנען, צאננמ  ארבײםען ט
 םאכען רק ס׳פלענט און .אווארטײט״

<ןי»ךער. מחר m םאחר
 יאהר צעחן אריבער *ױן וײנאן אי«ט

^יײ די פאד אי׳כױגראכגתן גייע קיק און

̂וטעז. ניט זײנען ^עפער דער  םון • צוגע
̂טע רי  אויך ^זױז ־זיעעז ארנײטער א

 אינ־ דער ארוי«עפא<עז םויזענטע
 זייי <ואס די טאר איז דאך און דוסטריע,

 אד־ גענונ קײז ניטא &ארב<יבען, נאך נען
 םאר־ <עגען. * .סאהעז צו אויזי בײט
 דעו- ער־פיגתנג. אן אי־בער ? װאס
 אוי־ ̂ען מאכט דעטראיט אין יוואם םאר

 ארום יאר? גיו אין געהען טאם^כיאען,
d קויםם עו<ם יער <ײריג מנײדער u 

 א| דיאט אײמר אז סיײחגר. קײן םעהר
 זי^ שוין ער םאחפאארט אויטאםאביצ,

 1א טוט ער ^ײדער. *עו(נע אין אנטאז
 ץא״ ־יאנגע טים פעט6םײ קודצע *אר א

 W אײן שון אדום אזוי סארט און קעז
 ק^ײ־ פרויען פון צוױיםעז. ביז׳ן אאנד
 האט "I בײ *פגעחגדם. דאר איץ דער
 p*x< אײן־ םיט א־פנעווישם מאדע די דאך

 ױ1אזזיננע< זײנעז *יואו ױניאנס. גאנצע
 י.רנד1סת די צורייק לאנג גיט םון מען

 פעטיקאוכר מיײוערס, װײסמ םײקעדס,
 צענד־ א און חארסעט־מיײןערם םײ<ןערס,

 עם טעהר. ניטא ? טײקערס אנדערע יליג
 די גענוםעז ׳ניט קײנער אםילו זיך האט
 סווא^ײ די אט װאם אויסצוגעםיגען מ״ה

 דורכגעמאכט האבעז ארבײטער םיצידטע
ײ אײדער  אין אדײנגעפ׳אסט זיך רואמןן ז
אינחסטריעס. אנדערע
 אונזערע פאר כאר זיך פיצאגען אט
 ארבײ־ טויזענטע צעהגדציגע די אויגען
 ברויט אהן געכיליובען זײנעז װע<כע. טער,
̂זאז דעם דורך  צעהנדי די נעזעץ. ^ראהײכי
 ברויער ביער נאאיװע טויזענטע אינע

 זײ אז זז^םנונג, דער טים ̂אד לעמזז
 בײ צוריס ארכײטעז אם̂א נאך ייע^עז
 ־htn זײ *וז אםעדיקא אין םרײד זײער

 צי ױגיאז. זײער אז אםילו נאך טען
̂יכער, א איז טדײר זײער  נים, צי ניצי

 זײ אז אבער פראגע. די ניט רא איז
יעז זײערע סיט  בארעכטיגם זײגען פאם̂י

 לײ• גיט קײנער דאך זועם ̂עיבען, צו
מענען.
 אין ארבײטער די מיט איז אזוי און

 זזאבעץ זײ אויך םאבריחעז. ^יך די
 קאנען ערםעדוג׳נעז די איבער אז טענות,

 עו<ם, דער ם*מון. ניט יעבען ^ײן זײ
געז  אויטא־ אין ארום םארט יואט ךײ ̂ז

 דעד מיך. <וײן ניט רײםס םאביאען,
 דער בײ יזויז אין ז^וט װאס ם,5עו

 רײטט און ^»אצידען גיט געהט רייליא,
T מײז ניט r, םוזען ^וסםער אאע און 

בארוועס. געהז חנם איבער
 עם ױאס װאוגדער, א צפעס עס איז
 די אין אוגזרוהיגקײמ אזא ד.ייגם העחפט

 אר־ אז ר.אם אטא< V רימזען ארבײמער
 ̂וונא, אײז האט ער אז געוואו&ט, בײטער

 האט אי־הם <עגען און ^אפיטאליסט, רעם
 םארםײדײ זיך עד דארוי געװאוםט, ער

 *בן*ר סעטםעז. ער דאוץי אמזם םיט גען.
 םיז *ונאים איזזם אויוי לויערען איצט
 *ונאים, אזעלכע גאך 1אי זײנתז, אאע
 ויי. געגעז קעסםעז גיט <ואן סען װאם

>liDyp rsy• טיט סעמןי !םאדע דער םיט 
v ערטינתמען, & m חנם ארויס רײםען 

 הײסעז און וזעגט די םון טרײד
ימםות. גײע זומנן געהן

yp*| זזןובעז פאראיבע{ סען ¥  די או
 ;«<אזזנן נים «אר ארבײםער אםאאיגע

 איגדוסםריע דער טון ארױסווארטעז
? פראטעטם א
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דעםביצער. •. פון

 רעדאק־ און מערדער ג»םען
באנדיטיזם. ציאנס •

 איז צוריל װאכען עטליכע קוים םיט
 באגאנגען תלאוהםאכער אלטער »ן

 די גע;ען פראטעסט אלס זעלבסטםארד
 אין צושסערוגגס־ארבייט ^זוניסטישע

 איצט און טרייד־ױגיאנס, אידישע די
 אומשולדיגער איז םרײער « איז וױדצר
 א פון געוןארען ערםארדעט םאז ױניאן

 ג/גגגסטער קאםוניםטישען טט־ונגענעם
 שיפרין אבער שיםרין. נאמען םים׳ן
 םאראנסװארט־ אינגאנצען גים איז אלײן

 אויף םארד אפשײליכען דיזען םאר ליך
 םיל א םאן. ױניאן אוטשולדיגען א

 מים־ װי םאראנםװארםליכקײט גרעםערע
 האבען קאםוניסטען די װעלכען — רין,

 דעם איהם און געםריבען און געהעצט
 געננכטע־ און םארד צו געגעבען זזכשר
 בא־ ארבײםער רעכםער דער געגען ריזם

 באג• פאליםישע די םראגעז — וחנגונג,
 פרזד װאס רעדאקציעם יענע םון דיטען
 ד שנאה.<עגע| און זזאם דיטנן

 •עדעז געגען און באוועגונג ארבײטער
 ניט זיך װיל װאס טוער, ארב״טזנר

 קאםוגיסטײ זײעד אונטער אוגםצרגעבצן
 ער־ םיעיצ דיקטאטור. בלעקטעיל שער
 די זײגען םערדער נאסען די װי געו

 שון מערדער גײטטיגע און שאליטישע
 אפ־ םארםאסען װאס דעדאקציעס, יעגע

 דאסופענטען שאנד און פוז• נבל שײליכע
 גא־ דעפ אוגטער זײ אװטער רוסען און
 געגגסטער־ באתאנטען יענעם םון םען

 װעל־ סטריט, טער22 דער פון אםאםאן
 אדעד באשטעלוננ אויןי ליפערט כער
י סקװער ױניאן פון באםעל אויןי  קא* י

 לעצ־ איז דאס װי געמסטערס «וניסםישע
 קאםו־ דעם םיט &א< דער געװען םקנס

 שיםריז* נענגםםער םאריער גיסטישען
 םון צושםענדעז אזעלכע אין שולדיג
 רעדאתציעס די זיינען ריפתר און םארד
 ‘לא פארםלוכטעז יענעם פרעדיגען מאט
 םיט־ אלע וזייליגט ציעל. דער אז זונג,
םעײער. די הײליגען גופא זײ און לען,

 אי| גידערטרעכםיגער םיעל *וייל
 איז גופא, מארד דער װי םערדערימער,

 םיט טאז, הםקר נידערטרעכטיגער דער
 םאר־ םערדער רעדאסציאנם די װעלכעז

 קאלע״ זײער םארטײדיגען און חערליכען
w ערפאױ איז עם הענט װעםענס פון 

 איבעדנע־ און טרײער א דעט.געװארען
 םאםע רעם אויף ̂שאן ױגיאן בענמר

 אר־ טרײד־ױניאן זײן -םון *לאכטםעצד
 טעריער קאטוניםסיעע די באניזאציע.

 אוםגעװײגליכעו א םיט נעםט באנדע
 דעם אוםםארמעטטהײט און וזוצפח

 איו םלמעל אירע אונטער םערדער
rאירעאליסט, א װי ארוים אים םעלט 

 זײנע טארטײדי;ען געגאנגזנן איז װאם
אוגאניזאציאנס־אינטערעסען.

 דאזײ דער חאט װאם #םיר פרעגען
 םון םאריעד אינדיװידואום^אלט גער

 בוטטעי בײ טחאן צו געהאם םרײד,
o m r ? םא־ איז * םאר ̂ואם

 פאריעל ^אםוניטטימע די צװמוען ראן
 בו־ <ינקע פאר וײ אין נעננסמערם

d w d¥ װעםענס #םאן א קומט וױ 
 איז דאו| איו *ס םאראעט םרייד

 ארוםצד זיך גאסעז, דרײסעםטע די
 אין באװאםעגט םעסערם םים וואלגערען

מעיצר? בוט׳צצר די צװימען בראנפס וײ
 אויוי זײנעז קאםוגיסטעז די יצס, *
 וייער צו גצטרײ לינת גאנצער חנר

 את ױניאז/ ביג ״וואן טון טרינצי•
 ארגאגיזא־ טצראר םערדערימצ זייערע
 צו צײט פיז טעראריזיר*! וועלבע ציצס,
 אין גאס ארבײםצר אידימע די צײט

 אר- אויך זעחען מיר וױ איז אםעריקא,
 ״וואן םון טוסטער דצם לויט נאגיזידט

ױניאן/ במ
 געגען טחאט םארד מעגדליכער דער

 אי־בײטער, בוטאמר אומטולדעצז דעם
̂ווצר, חצרי  בא• א ב<ומ גמוט איז סי
ױיז  גענגסטע־ מענדלימנן תם נעגצז ו
 כו?י;אנעס קאםודסטימע די פון ריזם
 אלע פאר םאל אײן נאר אםעריקא, ןןין

 װאס נאװײז, סיארצר נצגונ א אױך טאל
 סאםר די איז צם םצדדצר־גתב א ̂טטר

מ סםי  טע-22 דעם אין חצדשװאדערס ני
 דעי ממאםט עס וואנצז טון סטריט

 נענגסטער טאריזד ^דדמליסםיעמר•
 זייערער. איז םעס־צר חנד #«רק4א

1 םטמױחנר דצד איז אתואד
• • '

M i .  | M i  i i i i i דיםײנערפ ®ז װענ םיטץ
 צור־ס תד׳יים סיט up איר

ז ^טאראױטגצזאגט קאטיניס״ נײו ד ן
tm םייײד רי

w rav וחנט m |nt m« גראד

מו וײטצי
י״ד

̂עט האבען ;יסטען  כארגארען געקענש גי
 לאזוגנ גאבעלען אזא םיט ארבײטער די
גע־ איז םראכט אײנהײטליכער דער װי

אר־ :ץאױוע םך א האט װעלכער װען,
 זײ טוזען םארדרע־ןע, ?אפ דעם כײטער

 םון לאזו:; כדטוגענעם נײעם זײער טיט
 ארבץטמר די צוברעכען און שפאלטען
 און ;רויכע א האבען זיכער באװעגוגג

 אז ״זא;ען הען טען און ם&לה. םיאוסע
״iw סך א געקומען איז םפלה זײער
 2V האבען אפטיםיסטע, גרעסטע װי לער

ארויס, אלזא, זיך, טע:ט6? עם ערװארט.
 געזונטען א דאך האנען ארבײטער די אז

 זײ פאי איז עס װאס םיהלען און חױמ
ײ•1 םאר יפיגעכט איז עפ װאיס און נוט
טײײדם, ;ידע< אונזע־ע בײ אפילו און

 יאנג יאהרען האבען קאםוניםםג,־ די װאו
 אין #חע;ט זײערע איז םא׳ןזין די נעהאט

 צוליב האבען ?ײ װאו אטםאסםערע, אן
אונ־ א*ן אורזאכען קרוטע סארשידענע

 געוױסע געהאט געמײזאכץ אידי״פען זער
 די י.או אייען, אויז ניי ״ען סימפאמ

 אינטעו• א*ז טעסיכזײט קאםוניסטיי״זל ן ,
י. סיװער נאציאנאלי־ דערע א צװייפען י

̂פע אונז צװישען און םעטען, אר־ אידי
 האר־ געבוירעגע זיײעז װאם בײטער,

 ײצלח לא יעײעד װאו און שפאלטער,
 װערען |srp קאפלאן און גרםערזאן אלא

?אםוגיסטי־ די איז קנאקער, גאגצער א
 ױניאנס אפאזיציע םאר אשענסיװע שע

דו־כ־ םיאוסעד א געװעז םונדעםםװעגען
םאל.

דחנמד

^ ־׳>

 אפ־ אבער ?ײ האבען עתער םיעי
 דארט םיז מײנערס. די בײ געמניטעז

ױ געװארען םארטריב׳נן זײ זײנען  די ו
 גים םאחפטעהען גוײם די װײ< פעסט,

 סהעב געגען האנדלעז און -חכםות קײן
ײ וױ אזױ ױניאנם  און עם, םארדינען ז

 די םיט במיז ניעט קעסםען גוײם די
 רי טהאטצן: םיט טאקע נאר םײלער,

 םײיער די אין האבען קאסוניסטען
 םײס־קאגפערענץ א גערוםען דיסטריסטען

 םאר ױניאנס אפאזיציאנס גו־ינדען צו
 ארגא״ די געקוםען זײנען #םײנערס די

 די אויןי באטאנם סיט מײנערס ניזירטע
 די געגען קאםיטע פיקעטינג אלם לאצעז
 ̂רע־ געהעריגע םיט און ױגיאנס פקעב

̂עלם,  סאנווענ״ םסעב די םון און דעג
 איז דאס געבליבען. נארנישט איז שאנס
 םאס?ע- דער אלעס. נמזט נאר אבער
 יר א&אזיציע גרינדען פון באשלום ווער

 רעם אר״יסגערופען אםילו האט ניאנס
 דער פזן ;רינדער די בײ צארעז גרעסטען

 האם װאס קאםיטע״, ױגיאן די ״םײװ
 אפאזײ שטרענגער א אין געםוגען זיך
 און pr«D צואיס׳עם טרעזידענט צו ציע

 ^טיצע הויפט די געװען איז װעלכע
 אניטאציע קאםוגיסטישער חןר פאר

זעז  אלעהסאגחנר״הא־ םײגערם. די צװ̂י
 זײנעז וועלכע בראפי, יאהאז און ״װאט

 דחי ״סײװ דער פון גרינדער די געװען
 ארױס איצם טרעטעז קאםיטע״, ױניאן

 די נעכען שארפסײם גאנצער דער מיט
 אפאזי״ <ןאםוניסםישע די םון גריגדונג

 זײןיסטײטבמט אין ױניאנם. ציאנס
 י-א״ און ערםאהרענער אלטער דער זאגט

 בראפי י¥*ז ארבײטער, םײנער דיתאלער
אזױ:

 דא- ױניאגס אפאזיציאנם נײצ ̂זײ
 ווצז וחגרען צו אויסזיכט קײן נישט בצן

 קאמפספעהיגע און שטארסע איז גישט
 קענען־ װעאעז װעלכע ארגאניזאציעס,

 איגמעחנשמז ײירקליבע די פארטײדמעז
 איג־ אסת״ע די ארבײטער. םײנצר די פון

 ירד ארבײטער םײנער די םון טערעםען
 ױגײטזדי די םארטײדיגען וױיטער לע\

 אםעריתא אװ ײניאן װאירקערס מייז
 אנ״ יאחר 38 םון לזשך איז האם וועלכע

ערםארונגען״. םארשידענע געזאםעלט
 םײנער ראדיסאלע די םים צוזאםעז

 ארױם שטארק אויך טרעט ארבײטער
 אפאזיציאנעלע פון גרינדונג די געגען

 פאלקס־צײ״ קאטוניסטישע די ױניאנס
מ יארס, נױ אין םונג עי  נא• װערט וו

 פאםוניסטצן די טון רערםאר טירליך
פארראט. איז באשולדיגט

כאראקטעריםםיש, אלזא, ״איז . עס
 לײם ױגיאז לינקזנ יעגיגע די אלע דאס
 זײנען װאס םיהחנר, ױגיאן לינקע און

 גישט חמלצן און קאםוגיסטיש נישט
 לוים נאר באםעהל, םאםקווע׳ס לױט

 אויסגע־ זײגעז שכל, אימעגעם זײעד
 קאםוניסםײ די פון געגגער יפפראבענע

 אױסנאם אן ױגיאנט. אואזיצ^אגס שע
 געשטאל- אײגענצ אוגזעחנ נאר :עןי?י

 פא«יא;ם, די און פײנבעתס די : טען
 זײי• וחנלמנ שעליס, די אזן דסצרואגס ד•

 קאםױ די צו שלום נאך נע:א:;זנן גען
^ נעבדאבט האבען אין גיסטצן אזי  אי

vm ווצג דצר איו דאס ױניאגס. םפעב 
ח  זצלבסטזיכ־ קלײגממ א:יגיןדעוע י

דצר אכאלפאנעטצן. •אייסיאת טמצ

 אידי• קלאםענבאװאוסטער דער פוז װעג
 דער זײן דארןי ארבײטערשאםט שער
 סלעכ געגצן םײנערסײןאםף םון װעג
ױנואגס. אפאזיציע און

 קאמוניס״ ױ םארטרײבט מען
װניאנכס טרײד די פון טען

 פון ענדליך וזאבען קאםוגיסטען .די
 דורך און םאסקעס די אראפגעריסען זיך

 אפא* גרינדען םון טאהטיק אעצםער זײער
 אר־ איע איבערצײגט זיציאנס־ױניאנס

 זײנען. זײ װער װצלט דער פון בײטער
 גע־ כריטישע די םון קאנגרעס דעם אויף

 רעפחןזענ״ איז עס װאו װערקשאםטען,
 טרײד״ פראלעטארישע גאנצע די םירם
 לאםוגיסטישע די איז באװעגונג, ױגיאן

 חאנ־ םון געװארען ארויסנערופען פרעסע
 חנר פון באשלוס דעם לויט האל, גרעם

 ווע־ קאמוניסטען די װײל סאנװענשאן,
 גע־ םײנדליכע א אלס באםראכט רען

 אין ארבײטערשאשט. דער פאר סאהר
 עטלאכע טיט איז עס װאו ענגלאנד,

 טרײד־ױגיאן די פארגעלוםען טעג״צוריק
 א געווארען אנגענוםען איז האנװענשאן,

 ווע־ אויסגעארבײט זאא עס אז באשלוס
 לאנײענ־ נעקסטער דער צו פלאן א רען

קאטױ אלע אויסצושליסען אזוי װי שאן,

מג, תינ וו

 dm םרייד*ימי*נס די «ח ניסמ׳מ
ניומווגג *רנײט׳ור uh ם*ד יינע

 טרייד״ױניאז דער ח«ט סאנאחו »ין
צ זיינע «ן אויסנע^אסען קאמרעס  נ
d ראטוננען p i איינצינען t j r e o ’JiBVP 
 xvo 9 יייז ער 6װ« רערפאר, דעיענ«ט

w » איז זו«ס יארםיי * «ן נ<יר r• 
 13 ארנייטער דער פאר נע»אוד <יכע

 אינער»( »ז פױ זעחען אזוי װענוננ.
 נעסוס״ כאװענוננ ארנײםער די איז
n• מיט tv נ»שלוס צום tv  tr r^ 'M 

״ מאס \,vvivo םיט »ז >י»טא«ס נ  זיי
b אין t|« ארסי) •אייםיעער » סון■ 
 ווןס טענעען סיט אז םאסקװע, אין

טרוי םיט יעענס, םיט ארנײט׳ין » 
 *ין$״ רער »ז דעם צולינ פ*רר»ט סיט

 עחרייש <| 1DP םיטיען*, א<ע ח״אינט
 אןו .נןחן ני׳*ט ארגאניזאציע ארב״טער
*וזאסעז. ארנייטמן
 םרײד עננייעע די «ז «ו?ט, תר

 םאר״ נאוטינ זייגען װאס ױניאניטםען,
 םיס נאציהוננען נוםע אין אינטערעםירט

 נ«־ ארנייטער ענניײ*ע די tv םאםסװע,
 חד רײכע אזא נאזיצט װאם װעגוננ,

 זיר;עמוזס חאט מראדיציע, םא?ראטי׳שע
 P'dpko שארפער אזא צו *נם־טיויסען

 פון ?אסוגיםטען די אױםצו׳טאיסען װי
 אתאניזאציעס טרײד־ױניאן עננ<יעע די

 די אי« אינםםיםוציןם, וויגטיגע און
 די פון פריטיפ ר1ח געגען תעובח בעסטע

 ז׳שורנאייסטען טעםעני אוספארט״איעע
 איחר פאר אינטערנעמאנע? דער אויןי

 דעד אין סאםוניםםען די נעגען חאנחצונג
י נענען און ױניאן פ^אופםאכער  א«ר י

 די |WJ«?ײנאר, אײ םעחןריימאן ריפען
יוגי*ן. פאריערם דער סאמוניסטען.אין

>

שםעדם נרויפע די אין סוחרים נאסןן סלייבינסע
 די זײנעז סוחרים״ ,,נאהען לאײגע

 איז עס ארבײםער. יןעדער איניגסםע
װע־ אויסםארשונג אן געװארען נעםאכט

 אכם אין גאסען״ארבײט אין קינדער נעז י
 דעם װעגען נאריכם א שטעדט. גרויסע

 גמװארען פארעפענםליכט <ואס נאר איז
 װגייטעד פון בױרא טשילדרע<ט דער םון

 אין לייבאר. אװ דעפארטםענט סםײט
 אינטע־ סיר״ןעהר געםיגען *באריכם דעם

םאקטען. רעסאגטע
 <ןיד װאו ארבײםען, אנדערע אלע בײ

 על־ זײער ווערט באשעםטיגט, זײנען דער
 צווישען גאר וזעכער. ביםלאסווײז טער

 אין געװען. <וי עס בלײבט גױסבאיס
 אונטערזוכונג די וואו שטעדט, אכט די

 א צזוישען זײנען געזואחון, געםאכט איז
 גױס״ אלע פון טינםטעל א און צעהנטעל

אלם. יאהר צעהז אונטער באיס•
 אינגסטע די א? געיױי^יך, םײנט םען

 כרענגען צײטוגגס־סאדקויםעד אינגלאך
 םאר־ םע<־.ר הײזער ץײערע אין ארײן

 טון ציםערען רי עלטערע. די װי דינסט,
 איז דאס אז ׳ווײזען, אונםערזובונג דער
 דער אז אםת, ניט אח אויך אזױ. ניט

 יתום, חייגזלאזער א חקא איז נױסבאי
 א פון שפײזער איינציגער דער אדעד
אן.אלטסה. םאטע
אונטער־ די <ואו שטעדט, אכט די
 זײנען: נעווארע?, געטאכם איז זוכומ

 האילאםבוס, ;דושארדזשיא אטלאנטא,
 נױ פעטעדסאן, און גואףק ;*הײא
 װילמיסבאר, נעבראסקא; אםאתא, דזש.;
 ״הויפכד די און יארק; נױ םראי, «א.;

ק. ד. יואשינגטאן, שםאדט
גע־ זײנעז פינדער טויזענט עטלאכע

 איז אינםארסאציע די געװארען. נומען
 אלײן, ^ינדער די םון געוואחגז גענומעז

 רער אלערלײ טון סתולם, די םון אויך און
 *גענטורעז. םארשידענע םון און קארדס

 די פון הײםען וײ באזוכם אויך האם םען
 םאסעריעלע די אויםצוגעםינען ־קעחגר,

 זזאם םען .טאםיליעס. זײערע טוז אאגע
 ציײ די פון םענעדזשערס די טט גערעדט
ױ. .m א. טונגעה
 אנ• נים אח פאלען טערםםע די אין

 נעהט אינגעל דער w געװארען, געגצגען
 וױדיןלימר צוליב צייםונגען פאחןויםעז

 מערהײט דער בײ דעתזײם. אין טיט
 נײ־ זזײם, א גע&וגען סצן זזאט חינדער

 געװען איז םאםעד דער Iאו עצטערען, מ
 שטאם אײן איז בדױטנענער. חויטט חגר

 םון פראצענט צוואנציג איז אכט זײנען
n םאר־ צו נעוואחנן גצאװאועען ?יגדער 

 נויט, צוליב גאס אין צײטונגעז קויפעז
 חא־ פעדער די טון טראצענט עלף און
 םארדעסטען זייצרע אלע אטנעגעבען בען
• ,׳״ חײם. חור אין

 <ןיד אלע טון וזצלפם א טון וױינעער
 אײנער, חח שטעדם, אלע די אק דער
ױי ױי וױיגמ אזוי און  אין םינפםעל צו

 אנגענעמנן, חאבען שטעדם, די טון צוױי
ײ אז y חאכען ז t צייטוגג• צום געניגמז 

 אודזאמן״, ״פינאנציעלצ צוליכ םסחר
 ו4 עמלעדם, »סי<ו חאמנ? אײנינע און
ײ וױיל ״עס טרען די  אויסנצכעז װייען ז

געלט.
מנצגט• <זאגמ קינתר צעגדליגער

איו :מרט ̂ט חאנ .  םאן״ צו יואס <
.jrM דאס״. םמן איאלאך .tJrsipt jrM, 

m איו יס אי n w e n t ou ־ 
ר *ייסממף. ז i »ז אח, אםת ז

 n אין געםונען גיט •זיך װאלטען קיגדעד
ר ווואלסען און גאםען  פאתוסען גיט זי
 שטעדט נתיסע די <ועז וזאנדעיל, מיט׳ן

 און שפיא־זפלזנצער <עגוג געחאם װאלטען
׳ <ןמדער. די פאר רעיןריאציע

אוגטעחוכ־ די פון איינער יעדער איז
 m אױסגעמונען, םען זזאם שטעדט טע

 סצחר אלץ אינגעל, דער עלםעד ̂ואס
 צײטוגגען. פארקויפען בײם ער םארדינט

 ירא• צוואגציג און אײן ביז עלזי םיז
 אוד געװעז זײנען נױסבאיס די פון צענט
אלט. יאהר צערזן םער

 שםצט אכט די טון אײגער יעדער איז
 ויגעדיאהרי־י און זעקס געפונען סען יןאט

 צײטוננען, פארקויפעגדיג אינגלאך <ע
 געווצן אפייו זײנען ^טאדט אין און

 קוקענחן גיט לינדער, פינוי״יאהריגע צװײ
 שטעדם, אלע די אין <ואס דעם, אויף

 פאר• צו טארבאטען איז צװײ, אויסער
 צעחן אוגסער <ןי:דער צײטונגען לןויטען
 דצד איז שטאדט אײן אין און יאהר,

 באשעפט^וןן אזא פאד סיכי׳פום עלטער
יאחר. צוועלף
ארױסגעבראכם' האט אונםערזוכונג די

 פוטצזןחף און טזךצעזזן א־ז פאחט, דעם
 גד וזאבען צייםוננ־פארקױפצר יאהריגע

 פון אזױ מאל דדײ און צוױי סאכט
 יאח• י1על און צעחן אײדער םסחר, זײער
נױסבאיס. ריגע

 םאר גזסהט היגד א װאס ,6דע פון
 גד קײן אייהם <ןוטט צײטוגגען, הויםען

 פארקןיטצן קען איגגעל א צו. ניט זונט
̂• ?ײן אניהאלטען און צײמונגען סקו

I
 פאו צײט לײן איבער :יט איהפ בלייבט
 צוצוגריי אױוי רצלריאציע, א״ן אפרמז
 באסײליגמ? צו אױף און לזוטאנס, זיעע

̂כען דעם אין זיד ײן פון ל fc. פאםיליע. ו
 II קיגד דאס ארכײט דעם אויסער

 און וגצלםזגסיגn ניט עסט עס לא̂נ
 דחיי אין כ&רד איז עס אײלעגי^

 ym נעכט אין לחנטאיען, שלגפטע אין
 ״דיסםריבי די אי[ פארביאכט

 זיך .פארטםעהם אלץ, דאם רוסס׳״.
 אמאו נאהטאלער דער־ פאד נוט גיט
״י• פיגד. מח לונג

 מט לײחן\ שטעדט קלזננערע די
 או&אגגצגצמצ אלע די פון שטארק

\t שעדליבע M t צזנלממן וואם _ . 
£ טון ״גיוס די איו אלעפאל י

fen*

m

i*m אויו איו   op . מטעדם נרויםע  
P#er» ,דיסםרינױ׳שזז *ש *דום ניט אז  

ני מי זי  w  v ra v *ייטונמן פװ (
 « אי« מם אנ$ר אטםאספץר.

 .דיססייגיוםי«ג דאזינע די »ז
מ י יייז׳ tv« »ז r o  tcnw i t 

 יעחמט אינגעי רער ווזדכע םון
r די א■ w,-\ די 
a םפמיא רי אח n  rw 

o און טרעס■, n  v 'W
a n

V׳

ח י
אימיטאם
1m

;r i :'a.
אונמייימוונ

ו י T־י i. ^

/

 ̂• iר # 11ג

ײ װ ת. שלאןע נ מו לו ח
תדאפטןזרן נר. ומוטחער

 איך 1ני נייגאכט רינסטאג צעצםען
 •PJ א| פיז אחײם ovvtt זעחר ״פוםען

m װם  ײעז <•HP<« םייו פון םיטיננ י
V■ אנמיאפען און אפנענעסעז האנ «ך . i 

)געת<וס׳ט זז<ום א םיר זיך חאם װ«מן;
 אזיינער mini. ארום מאנטאנ איז עם או
 און מא« אין ױץ איך פרי״. תר איו

נוט.. ניט זעוזר טיח< איר pM ■רבײס,
i זעחר ע«עס זיך פין* אױ im r און 
i םעם»ע< אײן נעח »יר r’| א נא(ד 
 צודאפםע א זעחר איז עס צייט. י״ר

p<w א זעחר אויר און ארנייט rשכטע 
n g l. נע־ טוין האב איך ותן און 

 סזנם־ דעם םינימעז ביים נ»?ד ח»«»ו
 דעם און א;;עפיט איחם םען האס

o ווי נעװארען נעםעיעז ניט איז סנ» r 
 און צוםרענעז איחם םוז איך און ,ם»
 נעחם באם דער און אינערנעהען, pn״

 םיר בײ נעטט עם זואם נװגז, אחם
 און םעםיעי, דעם אויםצונעהען צאננ »«> י

 דער פארװאם נרונז איז דעזיינער תר
 ניט ארויםנעקוםען םיר ניי איז ם«ם*ע<

 עם ta ^עכם, אזוי פיה< איך אח טם
טייכען. 1אי טװיים דער םיר םון ױנט

 אין גערודער a איד דערהער *<ו*ים
n tr. דעם אויוי הויב איך aP• איו אוז 
m ארייז ?וםם ב*ס צװייטער תר װי 
 אוננמר׳ן חייםאנ׳עז םיםטער פיחרם אןן

 fifi נאך נעהם סאןיאן חאװער און *תס
 ריננם באם דער װי זעה איך און םען,המ '

o םאצ דױי ■ n ,טטא«ן איע און• בעצ 
i •ח n ,ריכם הײםאן און ארנײם? 

n הא<ם און טימ a אויוי אוגיא m  a 
:n<׳*n נזח

ipoop iir כאווערטעס ברידער, און 
:נאװיירים און

a םון םאר׳פטעהער די םיר, j i n* 
 חאבען ?^יםיטע, ארנאניזײ׳טאן ןױאגאלער

n n p p ja p  a tvoMmnia לעצטעז n o r 
■ראםעק־ דער פון םאו״עםעהער די םים
 גרויס םים און *סםאשיא״מאן, םיװ
̂וגנעז אוגז איז םאםערני׳פ און םיח  נע
n״a אינערצײגען «ו v ,באלעבאםים >«
 ציהוננען8ב זייערע אינרעכען ז*<ען זי'

’pp זי;םאן^עזי:<ער ױ םים pp, זיי איז 
 אםת׳ע די טאר אנער?ע;עז אונז זןלעז
 נדצען.8םארה »?ץ אונז םיט און יתיפן
 ם8י האבען טיר אז װיםען זא<ט איזצ־

 ר8נ אונזערטוועגען, צואיב ניט נעסאן
 אר־ םיר װײל װענען, םובה אײער «ו(יב

 און ׳פעוער, די אין נים װי ס»י נ"םען
 ניט װע<עז םיר ta גאם, צו םאוהאוי איך

u ק״ן אין ארנייםען ד»וםען a p r און 
 *p>ao די װאס טובה, גרויםער דער פאר

 נעםאז, א״ך און אונז האבעז מםים
״ םיר ומלען נענען־ a אפםאז סוזען ז

i ויי םינח, . n זאנס אםעריקאנער: ,ia o 
 סאמ־ םאר נאטהיננ, נעט ױ שסחיננ

 איחר זא<ט .“סאםםתינג נעט ױ םהיננ
n״a ׳פוואדינ זייט איהר »ז װיסעז, p 

ײ װעט איהר און חוב, » נ«<ענ«םים  ז
fiv זעחר איגעבען םוזען חונ תם iv

ם׳, װיסען זאאם איהר  ta ,כאװ״רי
̂יכע די.אםת'ע זײנען םיר p ארענט 'ir o 

 “Utoa זיינען םיר ̂ידערם. ארנײטער
 די ציאנא<•8אי:טערנ דריטען םון שנט

jmon ,ײאם םאררעטער״ די צידערם 
 צי«ר8אינםערנ דריםען אין ניט גיוימן

M l נעםעז נים װילען װאם און P 'P
o ׳ im a ײ בײ איהס, פון ip ז ’ y i n  t'N 

ta זײ tp rip אײך 1םא a דא<אר §אר 
a א ויאך t 'n און r t o w r  a װײניגער 

 אינעחוײנען אײך װעצ איו בײם.18
IPta^o d״b די אזוי מי ip p ה  און איי

ta אצײן װעם איתו•  ,m a t חאב איך 
 a Dt*ip איחר זוי <אײך «זוי תנם.

’t 1י«<א <יי n  a, ענד־ תר פוםט>
>n a, טאח*ײ און בוםטעו־ יםאן,1נח«םע 

oa .ovpna'a n n t a  part וײ 
t ta , iro u a n i״ ta v t  n ro 'tn n 

m«a , ה*ט ,n  jjt t 'n  , t 'n  a tvtaippt 
n* סאא דרײ און צװיי אייך ־ . ,Va n ta

w a• האס tpianpw, דארםט איהו־ ׳און 
t אײער *ו צוצײגען ואר ־ 'r t. די אויד 

n tw r •נײסען װײנמ׳ט** pm גאיי 
o וים ipn. 18 םען tvpאו .ביינ»ן  נ

n t w r  a. 8 איחר ועחט יעצט taיד 
laM ׳.־*ח ap ipnas) .doptw ז פים 

a* .תן ״ אדי און ppn< םיר איחם). *יי
jtdu אםת׳ע א״קומ tPt״t #םו;יסטען ״י
עז םיר ■רימד. ־ ״י Dan r>a ta וױי  אי

n  tvua^ao >at ,oaar-*v .מי אייו  א
*ia t  o a i dw p w דאן tn a n, וחנן״

טרײד*«ראגען און ױניאו־ וועגען
 ־ $.t״pa ,נינעד דומנעזזן נ״טער

ס9 גויט, און iP»tn יעז”< דאחי ער ., 
lie״h ניט װאמם. און  i p j װעט א״ר 

 װעג. םיטצן אויפ׳ן םארטירער אלס םאלעז
 בלײבען װעלען װאס די דערפאר, נאר

 פון זויסען ניט גאכחער װעלצז #קעבען
׳גוט אזוי ז״ן זײ װעט ov נויט״ הײן
 אוז רוסלאגמ אין ברידער אונזערע וױ
 צושרי• זײן אױך דארםען טארטירער די

 טארטירערשאםט זײער טיט וױיל ׳דען
ײ װעלעז  און לינדער זײעדע םארזארגען ז
 צו• גליקליכער א םיט קיגדער לינדס
לונסט.

םײנונגען

»כרידער, 1איח זעהט איצט .t 1טי 
r אזעצכע םיט ניט זיר געמען1םא ' la t*

i■ » ײי קיייזעו  a ip^a• ia״t און a
n t w r  a װי בײם18 װינצינער T' רענ־

iip די )otpp״d טע ja ’VPan .אונ־ טועז
 a 1זעה און חויכעד a איז צ8אידע יעי

• צע8צי8ס די חייסט, ס8י נדייםער, ן ו
o איחר יייז ײ^וציע. a i o>at וויסען 

, ata ta םיינע i n ’ io חנװ^וציע ivp 
ia 1סע J  tPPao 1כייטע1» אזעצכע טיט, 

oan און נויט דער i n האט הוננער t״
 האבען זיי אז ׳פטופע אזא צו נעייאדט

jn r ניט oati ען.1פ»ר<י צו po>pta 
a׳«j״u׳i i נע־ צו ײט1נ 1אימע ז״נען

 און ■צייצע 1דע אויי ביקס דעם םעז
m ב*־י די *ו נעחן צו ap קעמפעז אוז 

oan i« c in  —  .p'*t>ann i n  ia o 
Jata 'PanrenH  ip o ' i i  m נעגענעז 

m ia  la צו n a זיינע ta ,ivupnta 
 און ipo^aarmt , ivaanao זאיצעז זײ

m פארניכטען, n o jn t און tn ro rp y 
w o n  n a נס.8ױני oan נאר װעצען זיי 

v m\ און n a  tn jjm ta  tvvp " t 
a לינען, װי — םיםצען ta o n  ,?non tr׳

מז םיטצען p>a — םקעבערײ ניע,  ויי
i בי8 נש־, n איז ציל i J i n״DP.

m a n  ia o in אין 1םי a ia  ip t ra־
:a o a i ,ונפט■ tint ta תםען 1םי a 

ido״m a o  ,p איחס םיר i>ao גיט 
ia סעטצעז J איחם םומן 1םי >tPta ייד 

v םארציהעז u v f oan ײייצ a oan 
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ta r (םיר װ?צע ipopnpo'a די •iPDJ'a 

 די ta יאה װייסט 1איח און נײטאנאצ
 חנכםער ■m םיט אינטערנײעאנאצ
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a( זזובות vU די צאחצען i איחם גיס 

8? ipnao1 |8|צ a  ta • n r  aאיז ײט 
m n 'o r  on 'a otat״i םיט a װײנאנ־

 םיר ta אויו״ «יי o>at. גינון: דינען
PD iai? אױך a m ao .זינט 1םו צעבאן 

tptianw םיר o'na tp r 't םיז i n ױנ־
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ta ,oipMMPpi tao«n דאס i p  ia o 
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 םיי־ ױי tp>at מצם, אהן ארבײטען ®ר
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i ווי אזוי אח t h ,װײסם m a n  i®  ta 
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 nta^jrnniJattn ןױואצא8ס די m״5
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o r ,תםצאנד ia n r t־ >pjut| זײ
w m וױיצ גציקציד, an» b p m 

mm m o t

 וחד כױר ווען כםלים, נפל אפנעסעז דא!ם
 רעװאלוציע סאציאלע ךי צזגלצערך לצן

געםאז גזךפריי » oipn סאפיאז (נאװער
אםזן^• ^ ׳

חײםאלעז פחנגצן גווואלט חאב איך

3

̂גט ניט װארט קײן ח*נ איך  ארויס- געק
— רײדצן

אויםגעכאיט... זץי ח*ב איך און
אײגגעשלא״ װידער אץ־ בין עגדליר

 גע׳• װידער מיר זיך ח*ט עס און פעז
:חלוט׳ט
 צװעלוי גאו האלב פרײטיג, איז עם

 רעסטןוראן, פון ארויס גײ איך נײט*ג.
 ללאוק־ רעדלאך שטײען עס װי זעח איך

 אין פײפערם האילטען זײ און םײקערס
 גײ איו ערנסט. אזוי לעזון און חעגד די
̂ור־ א י1קוי איו און סטענד צום צו  ״ם

 עםען איך ״פרײחײט״. א םיט װערטס״
 גרױסע זעח.מיט איר און פייפערס די

 פון מאסקװע, פוז טעלעגראמע א װערםער
 אן הויב איך אינטערנאציפגאל. דריםען

קא:* די װי *אזוי :נײס די לעזצז צו
 אינטערגאציא־ ־טער3 חןר װ*ס װענ׳»פז,

 אוים־ האט מאסלװע, אין אפ האלט נאל
 װאס טאלטיס די צו םראגע די גענומען

- “ םיחר̂ד גןאטוניסםען די
 סא• דער םאר נוצען נעבראכט חאט דער

. - ^r.. - ציאל־<ר
 רע-־וא־ די דערנעהענטעום טאקטיק דער

 זיך רעדגער אלע כםעט חאבען — לוציע,
 א איז טאגןםיל די אז אױסגעשפראכען

װען איז טאקםיה די אז םעות, גרויסער  ̂ג
 רערנער אלע דורכפאל. יאליםישער א

 צעברע־ דעם םיט אז אנגעוױזען, האבען
 דעם מיט ױגיאנם, די םאתיכםען און כען

 אויס־ װערעז װאם ליגענס די און שםוץ
 ױניאנס, די אויף געװארםען אוז געקלערט

םון חאבצז ײ׳  אלע םארשטױסען זיד ז
 ארבײםער. באװאוסםזיניגע ארצנטליכע,

ײ  ארבײטער־ די דעםאראליזירט חאבען ו
 איז װאם ארבײםער יעדער און םאסען

 דעם םארלארעז האט ״איסם״ קײן נים
 צו סײ און רעכםע די צו סײ צוטרויען

 יןאנװענשאז די חאט דעריבער—לינקע, די
 טאק״ פרידליכע 4 אנצונעםעז באשלאסען

 ױניאנס, די ברעכען צו םעחר נים םיק;
 אויס־ דט און שםוץ װארםעו סעחר גיט

 קאםוניסםעז אלע איז ל'גענס ללעחחגן
 ױגיאנס זײערע איז צוריס ארײמײן םוזעז

 װאם געזעצען די נאך םיחרען זיד און
 זעלבער חןר אין נאר חאבעז. ױניאנס

 סא• די פראפאגאנדירען ךײ זאצעז צײט
 — קאםוניזם םיט׳ן חװואלוציע ציאלמ

םרידליכעדאוםן״. % אויף
 םעלע־ חןר אח געשטאנען איז אויך

 צושיהט האט קאנװענשאז די אז ״גראמע
 יאר־ קאםוניםטישע אלע צו מעלעגראםעס

 אר־ אז םימ וועלמ גאנצער דער םון םײען
דורכצוםירעז. גלייך באשלוס דעם דער

:מיר זיך חלומ׳ט עס און
או איו עם  גײ איר און ארבײט דער נ

̂ן םיטינג צום  הע־ בןוארד דזשוינמ דער ם
 זאנען װעלען לידערם אונזערע װאם רמן

 אינםערנאציא־ דריטעז םון נײם די ווענען
 אינטערנײ־ דער צו צו פום איך נאל.

 שטײען עס זעה איך בילדיגג; שאנאל
ײ אלע אוז הלאוהםײקער הונחןרטער  זי

 אורזאך זעלבער דער צוליב געקוםען נעז
געקומען. בין איר װאס

 אונ־ איז עס אז עננ, אזוי איז חאל איז
א װאס דאס נאר ארײנצוגײן. םעגאיך

 איז דאם מעז קאז באוױיזען, קאז חלום
 איר אויםטאן. ניט וױרלליכקײט דער
 איז אדיטארױם דער אינסייד. ארײז בין

m m ברױ םעסרעטאר, דער און נעפאקם 
 האט און געשטאנעז איז וואנדער, דער

 איך ווען דאן •ונלט צושריפטען. געלעזעז
 צושריפט א געעםענט ער חאט אוײן בין
:לעזען צו אגנעפאגגען חאמ און

 קלאוקמײ• נאארד דזשױנט דער צו״
 j ל. m ױניאן, דרעסטײשערס עגד קערס

 איחר װי אזוי !ברידער טײערע י. וג
 פון טעלעגראמע די געלעזען געװיס האט

 דעם פון כאשלוס דעם װעגען טאסקװע
 אינער־ זײ אז איגטעמאציאגאל, דריטען
ס טאקטיק זײער »ז לענעז  חאבען זײ ̂װ

 מיסטײק א געװען איז יעצט ביז געפירט
״ און  ■א- םרידליכע א אנגענוטען חאבען ז

 י1אוי לידערס די קריטי&ירען צו װי ליסי
 רעװאלוציאגיזירען אופן; אגשטענדיגן אן
 און װארםעניש שםױן א אהן ױניאנס די

 געסרא־ םיר חאבען אויר ליגעגס. אחן
 אויפ• גלײך זאלעז מיר אז ארדעו/ אן גען

 זאלען מיר און ליגעס אוגזערע ילײזעז
 טיין• דעריבער, — ױניאן, דער אין ארײן

 םיר קאנען פרײד גרײס מיט ברידער, רע
 אויסגע־ האבען םיר אז םעלדעז, אײך

 אינטער״ דריטען םון באשקוס דעם םאמט
 אויםגעלײזט שוין האבען מיר נאציאנאל.

 אױפ־ אויר האבען מיר און ליגעס 'אוגזערע
 אמאניזא• גאציאנאלע אונזער נעלײזט

 םיר םאריאנגעז איצט און קאמיטע א:ס צ
pc ,זאלט אז.איהר ברידער, ליבע אײך 

 מיר און ױניאן דער אין ארײנגעמעז אונז
 װאס #דאס מאכען גוט טרײעז װעלען

געמאכט״ האליע חאמוז םיר
וױי״ זיר לעזט — ברידעד, ״טײערע

 גליק״ און צוםרידען זײגען מיר — טער,
 אינ״ דריטען םון באשלוס דעם םיז ליר

 אונזער אז װיסען, זייט טערנאציאנאל.
 דעם אויןי געפלאגט אונז האט געוױסמז

 אין אנגעטאכט האבען םיר װאס חורבן
 דרעסםײקער און קלאוקםײלער אונזער
 געבלוטעט האט הארץ אוגזער ױניאז.

 פון נמװארעז איז עס װאם צוקוקענדיג
 קלאוקםא״ שטארלער און שײנער אונזער

 םאר שעםען זיך םלענען םיר ױניאן. כעי
 װאס שםוץ, און ליגצנט די אויוי אצײן זיד
 גאר איױ. אויוי װארםען םלענען םיר
 םיר חולםען. געקאנם נים זיך חאבעז םיר

 װאם דאס, אויספאלנען געמוזט האבען
 ברײ םײערע זײסען.1גע אונז האם מעז

̂וס דאם, םארגעסען לאםיר דער,  איז װ
m m װי חענט די געבעז זיד לאםיר און 

 אונטער־ ברידער. ױניאן געטרײע אסת׳ע
 טשערםאן געוחנזענעד חײםאן, געשריבעז,

 ארגא־ נאציאגאלער געוועזענער דער םון
קאםיםצ\ ניזאציאנס

 נעעגדינט האס װאנדער ברודער װען
אז אפלאוז, אן אויסגעבראכען האט לצזען

 איך און געשאקעלט זיך חאבען װענם
 און געעםענם זיך האם טױ די וױ זעה

 איחם נאך און ארײז לוםט אלײן חײםאן
 צו גײם חײםאן כאװײרים. םך א גײען
 כאפט און זיגםאז צו.*רעזיחגנט גלײך

ה צױןושט און ארום איהם םים זיך  און זי
 ברודער םיט זיך צוקושט בארוכאזױטש

 קושצן ןם וױ זעח איך און שלעזינגער.
 בערלינער ברעסלאװער, םיט זארעצקי זיך

 און ;פורצםאן םיט זירליז דובינםקיז, םיט
 םך א אנגעפוםען זײנען עס װי זעח איד

 איך װאם זעלמנ די ניט נאר כאווערטעס,
 שיײ אזעלכע ױנגע, אזעלכע עפעס סען.

ן כאפעז זײ און — נע  די םיט ארום זי
 קר איז באארד דזשוינט פון דעלעגאטען

 מיר לעבעז װי זעה איך און זיך; שען
 םײדעל קלײנמ א כאונערטע, א שטײט

 א סיט פנים א איז האר שװארצע סיט
 שטאר־ צו זיך לוינט עס אז אויגען פאר
 איך אז זיד דוכט מיר אוז זײ« םאר בען
 געזצהן, ערגעץ איהר האב איך זי, חען
 און מיר םיט ארומכאפעז זיך װיל זי און
צוקושען. זיך

 אױסגעצוײ םארנעניגעז טיט האב איו
 ארוםצונוהםען, איהר ארעםס םײגע נעז

 ״רחםיאל, :שרײם םתי מײז װי איך הער
 ארבײםסט דו זײגער, דער 7 שוין איז עס

״ הײנם יטי  א געגעבען זיך האב איך נ
 און לעבעדינ ניט טויט ני״ט אויןי, כא•
 דער צו אװ<ק און אנגעטאן זיך חאב איך

ארבײט.
3 ל. מעםבער לאליש, עםיל

םזכים יום די rrfl גאננ פולען אין מאםפײן ױוס
)I i«*t m (שלוס

 אײ געב^בט זזאבען פריסטער ניםטישצ
 •yp דרעסםאכערס און קלאוק די מד

קראםם. איחר םארלירם
i צײגם, דאס t זיר רײסט ליכט דאצן 

 םון וואמ^נם שװארצע די דורך דורך.
 םיסאינםארםאציע. און סאדפיחרערשאפם

 מא״ ױגיאז םון בלוט דאס אז #צײגם דאס
 איז גאר פליסם פארװאגדשאםט םיליצ

 דרעסםא־ ןוון קלאוק ךי םון אדעחנן די
 םון סיםנים גרויסע ציעם דאם מר.

 זיד אפצוגצבעז סון געװיטעדערװאכוגג,
 אין לאגע אײגעגער דער פון וחשבון דין

ו געמינם םען ותלמר י זעלבסט. ז
 צױ קוםען דדעםםאכעוי און קלאוק די

pn חױמז און זינען ?יתר צו W װידער 
 זײער מיינם ױניאז די אז באגרײפצן, צו

i לעבוז. זייער •ונמנר, און נרױם t די 
 אונ• זײער פון ליגדערונג די םײנם יוניאז

 די *ז און נױמ גאיסער ערםרצגלימר
t יתיאן ip ̂ז  ניט קאז זײן, 6ני יוניאן ת

ױניאן יײ •ז פיגאנס^ אחן עקזיטםיחמ

 אזעלכע םארטײריגען און שיצען ניט קאז
 גים אפילו םארשםעחען זואס םיטגלידער

 זײ־ דױס, זײערע באצאהלען צו םליכם די
 אי״ דער צו קוםענדיג און שולדען. ערע

ײ זאגען בערצייטנג,  דױם אז זעלבסט, ז
זויטווענדיצקײם. פאםיליע א איז צאחלען

 טובים ױם נאך אז סברא, א ס׳איז
 שעפער. די אין ארבײט ציען נאך זיך וועם
 םעגליו, איז איגפארמאציע ביזנעס לױט

 םיט זײן םוב ױם נאך װעט ארבײט אז
 די םוב. ױם םאר װי טעחרער גראתז
 דר װײם־פרעזידענט ערקלצרם ױניאז,

 דרײװ, סאםיײן םונ׳ם חויפס דצר ביגססי,
 סאםיײן דעם אגפירען טוב ױם נאר וועם

 פריצר. װי שטארקער איז אינםענסױחגר
 טנד זײן מוזען וועט מאן ױגיאן יעדער

 םוזען וועם םאז יצדער שטעזממו/
 ױניאן א איז ער אז טאם, איז ארויסצײגעז

 אלצס מיס וועם מאן ױניאז יעדער מאז.
 ערשםע, דאם און םענליך נאר איו װאס
 םוזען ױניאן, דער צו פליכטען זײגע םים

 דצר ®ו| אױפבױאומ דער אין חעלםען
•1װניא

T  ,
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פערזענדכער פח װעג גליטשיגעו דער
דקטאםור

■אי?יטי?) ■ױאישער דער פון תשיכטען טראגישע און (קאםישע

»רמור. ?. טון

 *געחנכטיגקײט״ דער פון יעזעד ךי .
p ?וײסען ir רעסע טעגציכער דער יםון■ 
 סרן ערקיערוגג וווםערהערטער דער װעגען

 םיר •יאסודםקי. די׳קסאטאר ®וילישען
 אין יארען לעצםע די פאר שוין זײנען
 ״שט*ר?ע צו געווארען געװאועט ®וילען
>  ארויס־ אן *בער יייצסודסיןי׳ן. פון רי
 •ארלאםענ־ *ון •אדלאסענט גענען םוײם

ױ פארם, אזא אין בכמ, טאוײזם  דאכ ו
 נאו איז געםאכט, איצט •יאסודסקי האט
 יאנד שום ®ײן פון געשיכטע דער אין

געװארען. געהערט נישט
 :יאוזארבד-דשפראך די — כל <ןודם

 םון באשטײט (אארלאםעגט) סײם ״דער
 זײגעז דעאוטאטען די גאסעךםײריאד,

 װאיצט ״איך ״םלײ״, ״חזיריבד, ״סםזרים*,
ײ  צעקװע״ נע?אנט זיגער־פוס םײן סיט ז

 דאן און גל. ד. יוועוײם״,?•. ?וי טשען,
 האלטען דאט ״אױ״׳־טאן; רער <ןוםט

 דא־ טיט׳ן פו< איז שוחז יעחג ?יך. םון
 אין פשוט דערםאנט עס ״יאץ•״״. ?עען

ft אזוי גרויסמיי׳ם־םאיניע. קרעגקליכער 
 קײן איז ?זערשמר שום <ןײן נאך האט
 דעפױ רי צו גערעדט נישט לאנר מום

 די *בער פאר<צאםענט. זײן םון טאטען
m \וי געשיכםע e ערפלערוננ ךאזינע די 

 גיט אויך ה*ט געיןוטעז, צושט»גד איז
®ילסורסקי עתעץ: אין גיצײכען איר
 «ן געבעז צו ־צמע?*גט צוערשט האט

 רעגײ די פון איעע םאד אינטעתױו
 דאס %דען אבצר צייטומען. רועס־םרײע

 די זיך חאכען געװארעז, באסאנט איו
 צײטונגען *גדעדע א<ע פון רעאארטערס
 ממוםען א<יך זױלען ?ײ אז נעוחמדעט,

 פילסודסקי ה*ם ךאן אי<סער\ױו. דזגם
םאמאר רער —•  הער״ טאהסמזער אןן ד̂י

v r עס װער :ערס^רט — *ילען פון 
 דעם \ועם דער זיצאטעס 500 נעגען <ועט

 :מעהר באך און בא<פוסען... איממףודו
 דעם איררױועז <ועט צײטמג <וע<מ

 איהם באצאהיצענדע ניעט איגטערװװ,
ןכתס, 500 קײן ש <תט ̂ז  קאגםיםק̂י

 האט דאס אז זיך, םארמטײט \ועחגן.
 אויםדעגונג, מםײןעיצ א ארויפגערופען

 אז פארענטפערט, ויך ייאסודםקי האט
 •רעזענם א סאמז ער <ױ< געלד די סאר

®אר־טאיק... ױע;ג * אעס
<אכען, צום גשוען *<לץ דאס זואילט

ט זיך זאא רעם הינטער ווען  באזזאי״ ב̂י
 יראכ^עם טראגישע און ערנסטע אן טען
תס־מאסען גרײטע די טאד ײ םיז פ̂א ו  י
 סצוכה״ דעד ־וועגעז •ראבילעם די לע\:

 דעכא»סרא«ישע די יױאנן. פון נוארם
 םיט געטראטען אננען <וערט מלובח״םארם

 איז װאס ®אריצאםענט, דער פי^ די
^נ מום ־סײן ^®י<« םאראן,  און נישט ד

 בײ זױיל ערסלעתנג דעחמאנטער דער םי«
 <עצטע דאס גזממז1א ®יילסודסקי איהם

 נאך. טאדםאגט עד זואם ̂ונזען, ביסזגיצ
 כא־ — דארטען עך יגאגט — זיך וױ< ער

 מיםווענ• ״טרויערינער דער פון פרײען
ט מיי  סײם״״. םיט׳ן םיטצוארבײטען די

 אז ̂אנזאג, טן זיי דאס סארמטײען *ל?
 נאכד םײבדסעסיע, קוםעגדער דער כעת
 זײן פון צוריסקוסעז .װמט אר <ױ דעם

 צזויעען ריהסןןמאר דער tftn< אורלוי^
 קאנסםיטוציע n אנדערען צו טײם דאם

— אמזם געמנז פון ריכטומ דעד
̂־ פא

און <אגד
סעז טון ̂םאככדח ראזיגע די אט̂נ  טא

 %ל- דמר איז דאט ®אדילאםענט. כײם
 און חנאמציאנערעז אלע פון חלום מער

םאגארכיםמעז.
 ישנ\,2 יואונדער פײן דאריבער איז עס
o^n אעע־ האט צרקלעתנג ויאזינא די 

* סאטס * o m אין את יצאנד אין 
 ציײ ארבײכתר *יױגער די אויסצאנד.

e סונג״ u r o עךס<ערונג דערסאנכת די 
M גתיסען * אמסעד p: • ד ע ו ו

ן ר jr ס ו ע א פ נ ע ת א  ס
 בער־ דער איבאריג. דא זײגען •ידמױם

נז e “.מאתתרסם ר1יי m r רעכם, םים 
 האט מרקאעתמ דאזעער דעד כױם אז

 *ױלישער דער ®עגראטס ■ימצדסתי
x נמחר סדינוז rm איחדן «ײנ ײי 

t p., זחנלעז <חנם וואס 
מז, פון o אתמתחױיסעז •וי n

w jfK  f u ’ u ujr f
 t» געמנז פון ריכטומ דעד איז

 אוםבאגרעניצמצ — יגטודססי׳ז®
ם דענירער איצס סאכסען ug< «ן׳

n t,סןואךםלוכ^ • ,וװ <ד ןימר
אר̂י פאחדזמן w ממןין

» אתיפנאחסי}

 אאאדם א
ייסער

n  m  ____
מ מ מז ™ מרי

TM ייון

̂ען א סיט רײדען פאר  קאנ״ די םוי< פו
 םײם אין געזזעדען זועינכע סערוואטארען,

 אר־ זײער אין •ייטורססי״לאנער. צום
 סא־ ■וייצימע רי שרײבען ״סילאװא״ גאן

נעסעז ענטויזיאזם ״טיט :גארכיטטעז
 םאחמאצ םון ער^ערונג די אויןי םיר

 אויוי זוארטעז <א»ע ״דאס ®יאסודסיןי״.
 נימט־ א איז מאזכה־אי־בערקערענײצ א

 זיך <ויגמען טיד צױפטאנד. גינסטיגער
 קד וא< איבעמןערענמז ךי אז דעריבער,

 סאכט, » ״זוכענדיג גיכער״״. װ^ס םען
 אױוי א׳נשפארען נישט זיך 5זאי װעילכע

 ®אדטייעז, און ױאילען דעמאיןראטיע,
 אויס״ צום קוםען םוזען נילסודטקי װעט
א אז םיר, ? ט א כ א ו מ י  א

ר א . א ג ע י כ ר א ג א  צו כדי ם
 אנגע־ שץי\ האט ער .וואס דאט, מרוינען
p ב^ײכען נימט אים זועט הויבעז, ip 
 ס א ו ו ם א ד <וי ׳זאך אגחגר

ט א ז ו ׳ לB<* ז א ט ע ג ם ^V, ] ^ 
ן ע י •וזאט ער װ ן י ו ן א י י  ו
פ א ט ה ג י ס ע ג & י ו ר י א  ר

ע ג ר ע ז י י ע א ^ י ד ר א ב ם א ^ 
pי ו ר . ר

 pn מוין תאילטען טיר \וײמ <ױ א־ט
בען ״נעז^:ט <װ ■וי<ען. ̂ע אבער ו̂ז  א

 נעגען ®ראטעסטירט ארבײטער־יארטײען
 ®אחלא״ דער אדויסטריט. ®יאסודסקי׳ס
 חאט ט .ft .ft םון ?<וב םעגטארימער

 רעזאלוצי^ מארםע זײער א אנגענוםען
 געטא־ נוערט ײלסזדס<ןי8 •וועילכעד אין

 אוםסאדאגטזואחט^יכער אן \וי דעאט,
 *ױדער־ א אן זאגט זועילבער און בזענש

W ®ראאעטאריאט םון מטאנד W ל*V 
 די עגדערען צו געוואסד םיט פראבען

קאנסטיטוציע.
 רימ״ * םיר תאמגן <ואט אזיןי #בער
v*.? 3 די דיאט מען — טאטאר? trt 

ינוציע d^ רע̂ז t p o 'b j זי אײדער גאד 
 און מיח. <יכטיגע די אנגעקותט האט
כא־ צו יעזער, אגמרײזאכער אײך, כדי

 א פון רעגירומס־סיסטעם םיט׳ן קענען .
 אוםװירדיג־ איצע םיס הנמר־דיקטאםאר,

 מ*יצ*או, ז^אנדארםימע פון קײםען
 איז דאס ווי דערציי^נן, אײך איך וועיל

̂בען דעם םאתעקוסען: ווען םאג, זע
 דערמאב־ די אעענועמז זזאם ס. .ft &. די

p רעזאיצוציע, טע k איז ?י p t r דער איז 
 אוים־ געוחנז ״פא^ס־צײםונגי בוגזײשער

 ביײ צ׳וױי םעז האט דדױןען, צום געזעצס
̂ובנעז נאכם  רעגיתעס־׳מאםיםאר םוז געק

 אוד <חגט כתן אויב אז (ג^מןרנאםאי),
 ציײ רי םען \ועט רעזאאציע, די דדזקען

 פאדע״ די <וי אזוי קאנםיסקירעז. טונג
 P* וױי< אומגעזעציליר, געיוען איז רוגג

 געזעץ, <ױם׳ן נימם, עסזיסטירם סיילען
pip ,רעדאקמאר דער זזאט פאר-צענזזר 

 רע״ די דדױןען צו נימם צוגעזאגט ני^ט
 קוםען גאכחנם, סינוט אייגינצ זאיצוציע.
 םעז ם*דעחנז אח ®אאיציאנסעז עטלאמג

ױי איצט, זײ זא< מ בײבאגט, צו  װײז
 סארגענדעע זײ דח<ןעז צו ערלויבנימ אן

̂ערט םען צײםוגג.  עס nr אױוי, ?ײ ק
̂פטא נאד איז  האבעז צו פיציכט אזא ני

 ער<ויב• מקםמרא אן טאנ ימדען אויוי
 קיעער אז צײטוגג, ft דרוהען צו גיש
 אבעד ארויס.^ גיט עדיצויבגימ אוא גים

ײ װאגט: דער צו רייד  ניפט ען5<וע ז
 כ#פע< fttft צײםוע. די דרױןען אאזען
̂בען םאנירט זײ. ה  גד צום סען :טע̂י

 ft איז דאס אז «ר, ?אגם בערנאטאר.
 נראבע אזע<מ אװא, מיםפארשטעטתיש.

 דעם גישט קענען •אציציןןגטען, די ױנגען
געזעץ...

̂אכע אין אכער  סד ארום סיכוט עט
 ft>9? סעז ®אייזױאנטען, די ױידער םעז
 שוין באפט, דער םיסען אין ׳אי¥ט ךײ

 ארד- אין איז דרמערײ די צי באיוױיזעז,
 ?ft רשניחנרשטײערען, שילזג סיט גונג

ײ האבען נישט,  פאד־ ?װ תיכוי באפעא ft ז
 גמלאטאנידם דרוקעדיי... די רתט׳ענען

 ״אר ?אגם גובערנאטאר, ?וום ױידער סעז
ft? ן «ו גאחגישט פון וױים ער ^  ער #ז

 ברוםא<ע א?עאסנ *ווא, איבער, כעט
 אבעד ואועק־, גײען ?ײ !...•אליציאנגתז

pft װידזנר.^ ?ײ קומעז סיגום עםלאמנ 
 נישט חס^לוציע די תאט םען — חכאי

 םארגענס xt נוכמ»*. רעם אין געו־תסם
 אײ חרמדיא זײזע<מנ זיר תאם כײנאכט

 Dp? pro און »כיא< גאד כעתצ׳ח^ם
n נ?ך נישם אזיך צוסאתעגס רעזאאוצת 

 האט זױיטונגעז •נמדע אח רדו*ם~
 װיי< גזנדאוזפט, גישם חר־־גזײא די סען
 ?ײ וו? געיחנז, ?ימנד פר׳יער m םעז

pe נייז צו יואנעז נישט וחדען ftv 
םלגמז*.

e*n eft םון שוסטיר^ איץ איחר
prm e »ftftft םאכועד ■א<י»יײרע?שיכג

אײד איך <וי< צדעיג, אױך ל*ט ?יי?
W g מ _«*ר גי am ■יי  jrm u B

ia ײ p ג י
 רעמיםיע גענעבען cyn ■יצםודססי

ײי ם־גיםם^רען, אייניגע  נע־ זיעען די \\
 חוזי־ די םיים. רעם <«גי “.*ו־זױיך ווען
« ה#מנן םיגיסטארען נע  מייכות ?יין װיי

 *בער רעסאקראםיע. םיט געהאם ני׳*ט
 דע• זייער \ועגען ?אםױניקאס דער װען

 דער אמענעבען געווען ׳טוין איז טיסיע
 נעוואוסט, ניעם גאך ?יי האבען ורעסע,

 האצ אזוי רעםיסיאנידט... זייגען זײ *ז
 אײזעךגאחן־סיניסטער סיט׳ן *אםירט

 *תים־ אינדערשרי איז ער t» ראסאמי,
 גא־ אין םײערליכשײט א אויןי נעםארען

 איז דארטען םון רעגירוננ. דער »ן מען
 י1אוי אהרעז1*ײן»נע אויטא זײן אין ער
 ער זועלכע יןאנםערענץ, זויכטיגער א

 אכער איינבאוזםען. םיניסםער אלס האם
 אן געקויםם יזיך עד ר,אט וועג אוים׳ן

 ער. האם דארט סון און עי»טרא־כ<אט
 סעהר ׳טוין איז ער אז דערװאו&ט, זיך

 עוין אי« ער סיגיסטער... יןיין נימט
 איז נעפארעז נײטט ה^פערענץ דער אויף
אהײם... זיך n ®ןריןירעוועט האם

 *אסירט האם גע׳טיכטע אנאנדער
 תם־ אין אטבאכאדאר *ויצי׳טען םיט׳ן
 םון באסוםען ונג5■<«ר האט ער :לאנד
 װעלכע כאטע, א רזמירוננ *ויאי׳שער דער
 רע־ רוסי׳טער רער איבערנעבען זאא «ר

 איז נאטע, די איבערנעצײענט נירונג.
 אוינען. די אין געװארען םעטטער איהם
 נא־ דער םיט ריתע־םאש זיין ער באפט

 צום סיין.וואד׳שע צ־וילויפען קוםט און טע
 K טיט ,,זאילסה אויםערן־םיניםםער

רוםלאנד איבעדגעבען םטייטש, טענה:
 וואס זעצנע ■דאס דאך איז נאטע אזא

 אוי־ דער ? ! םאוץואס גרינ, ערקלערזנן
 און ;אםע די יו״ענם םערן־סיניםטער

האנ איך פיצײצעם: די םיט ןװעטשם
 םיניס־ אױם׳ן :עשיסם, גי׳»ט נאםע די

 נע־ באמיאטעז נישט זי איז טאחמ־ראס
 יױיס רענירוננ דער &וז קײנער װארען,

£ײל■ אודאי האם דאט איהר. <וע<ען נימט

 «ףס«ן, קײנמטם אדן *<ײז, םורסהי
e ^ r רי — >t m  Mfn>»
•t'3 <ױים איך — טאן?  ja v 

o חאט םודסקי a r v i, ך איך חאנ« 
m סודא  ,\vvva vt ידם... «ו* *V 3• 

M אןן בייו זוײגט איז •יאסורססי rtp 
 אאזס <ז סורא «סב*מא־אר<זאט רער און
ן ער ח־ײט <מחן. *ו  וואר- אין אחם זי

 די• תר םיט און <jnrjjn זײן סיט ׳טע
a <ויים און טאטמ •?אםאטי׳טער n 

 רקו ימנען םאן... *ו זיך םים װאס
a יוזמען און נעעיכטע נאנמר r t ->אי 

י W חןר םוז ת»<ט ן סי  סאר־ )«
m.(יסס ratrm דזנר אין זיך, עט״ט e 

 ןיך םען רעחמתים דעם \ועג«ן נען,
אויזןר. אויט׳ז

i* *יוי אזא *ט r m  *  in.ךי ״
ו סודא האנען םיניססארןן י  ריר « ז

 רע־ *ו סודא האט סיים רער טד*ן, *ו
P ח*ם •יאסוסכמי נירען, ’P o t n ־א־* 
 — ווי< ׳נר <י*ם נײ»ט <וייס און נראם
 <«נד אין ?יינער און — כנוד אחוץ
 *ו*ט«ד 1<*י 1ט*רמ <ואם ני׳ג־ט, װייס

ip די »זיף אען p מופעייקערוע, דער םון 
 tip «י<סידסהי׳ן ײ*ס \וײם <תר װײצ

? אײנםאלען
לא־ רער 1« צוםרידעגע א״נצעע די

 גתיסע און רעאיוציאנעחמ רי ץיעען ;ע
 ווערען צו זין־ גר״טעז \תלכע •ריצים,

 1» א״גצוטירען און מר׳טים •ילסורסקי׳ם
 א<ע <ויט טאעיזם, ׳צווארצען אשעגעם,

כ^ים. סוסאציני׳ם
*יאטזו־ די ?צאר: איז זאך אײן

 אר• די כיי איצטער ד*ט יענענדע םיןי
 איע נעאילאצט, ענתילסינ נײטער־םאםען

 ;צוסרוי דזנם ם»ר<*רען איהם צו האבען
 אחיסווײ• גאך \ועט אאיין ׳םקי1«ילסו

 אין און אייגםאאען מ׳טונענע נעטנ זען
ר זואחוויינאיך זיף ותיצעז פויצען זז  ווי

םעג. אוסחיזיגע און זזײשע אנרוהעז

״׳

 לויו א נעוױנעו םאכער רײנמופ נאספןנער
םיפנלידקר נײמ 400 און העכעדוננ

)1 ?••• ױן (אלוס

 ױגיאן די האט שעסער געסעטעילטע די
 י1אוי רייז א ארבײטער די םאר געוואונען
 רײג־ דעם פון רײהעז די אין אזן שכירות.

ו האבען 24 ילאקאיל ױניאן םאכצר חאוט י  ז
 ארום םון םארםעהרט ידער5םיטגי די

צאהיל. pft 500 ארום בי? הונדערט
רײג־ דעם ארגאני?ירעז םון ארבײט די
̂ערט חאט טרייד, קאופ  ברודעי- ערקי

 באסטאנער םון טענעדזשער גאילדבערג,
 עס אז, ערשט ?יך הויבט ,24 ̂אקאיז

̂טען  שעפער. איז סטרײקס אז נאך הא
 געפינען שעפער סטרײקענדע די צװישעז

 גארמענט. באר^םשמיק די וױ אזע<כע ?יך
 ער- םיט םארזיכערם גאילדבערג ברודער

 ער־ און שעםער םטרײקענדע די pft םאילנ
̂אר א אין אז ^ערם  »רום צײט קורצער נ

 א זייין 24 ל$<ז*ל רײגקאום דער וועט
באסטאן. אין ױגיאן « םון מוסטער
 די םון םיטינגעז די םון אײנע א<ם

 ױניאן <לאק»< דעם םוך p» םטרײקערם
 אויגוסט, געװארען אםגעהאיםען איז וואס י'

 גע־ ?יגםאן ירע?ידענט האט מען31 דעם
 גרויסע א זעהר געהראגעז האם און רעדט

 אויסנעגוםען ער האט נאר ניט אויםגאםע. .
 בײ ?נויר נאר ארבײטער, אידישע די בײ
די  בא־ וחגלכע ארנײטער ווסעריקאנער ׳

*געם M4 גאקאר חנם אין איצם <»נגען
 גאידבערג״ בראדער עגעין, ספיח טו חים

 גע?אגט טײחלאך ארבײמער די חאבען
 ®רע־ װעם םסתמא און םענעחשער, «ום

 ?ײ גילעעגענחײט ft בײ ?יגםאן ?ידענם
̂יב  אדרע־ ר5װײט? ?ײ קוםען און ffto צו
םיטינג. ft ?יתחון אויוי סיחנן

אדרע־ אױף האט םיטינטנז אײניגע
 בר. און האםדור. ®חנ?ידענם װײס סירט

 כדם געוחוז באחייםמ סך ft האט האמדור
 »ביםע< אי? אויך וורבײם. דער pft ראם

 גענער*ל םון אנהויב pft מוחנן באה״לפיג
 נאר חאכםאן, װײם־«חג?ידענט סםרײק

 האבען םיר װי געוחנז אי? חילוי עיפר חןר
מן גאר  לאק. .20 יאקמי םיז גע?אגם אוי
 סיט נעהאיםען בוכשםעביליך תאט 20

 וױים טהאט. און ר»ט םיט »ון פינאגסען
 םשערםאן דערי און גיעאילד ■רע?יחמם

 ?ײגען פרידםאז, גרוחנר 20 יאתאל «וז
 גע־ אנתײ< איז דארםען געװעז ערחןנליך•

 צוזאםען »יז.א<צס ארבײם חנר pft גוגתז
 אר־ ארנאני?»ציאגס די א? נעסאכט חאט
p ?א< נצט n .ערפאמרייך .

אן דיד צ א  חןר »י? סטרײק פולם ס
ד ^יי מנ o? ®יו ם r >»גאילדמנ̂ר י. יאק 

^ •יטצר  תשוייס טשארסאן, <אקא< מיי
 טשצר* וױיס סאדחנר 4\ סאפדצמשר קאחן
ן ם»?.

קאסוניסטי־ דעם ווו ?יר פאחוםעחט
פח עךסאמ דעד יתת טוט גע?יגדע< שען
ס « יי * * פ חודימנד ן< ױ ר  אויא !1 י

ו י י מ fa *סזד י & m n a M  n  m

 םח סטרײק גענערוו? דעם פארראט יקע5קי
 ?ױיט חנר pft גאר םאכער, רײנקאוט די

 קייקזנ דער פון ביעםעי שםוץ דאס װען
 דער• ם*<!ח ft פון און םארראט םון רעדט

 װייצנ״ נים בלעשעל דאס דערװײ< צעה<ט
נ  ®ראצעגט צעחן פון העכערונג א םון וי

̂, די אױוי  *עטעחד ותםען נאר שכירוו
 יינקען חנם פיז װארםערײ שטוץ די םירט

 TOfto רײנקאוט באסטאגער די בילעטעל.
 אנצוגעחן איצט בעסער אינטערעסירט

 ?וײנעי• ארבײט, װײטערדיגער דער םיט
 זץ• חאט אסםראװםסי נאםען דעם םיט

 חגר םיט אננעשטעקם יא אזים װײ?ם
 קאםד חגם פון פראפאגאנדא ״הײיליגער״
 דעם דאנק ft אוז בלעטעי ניסטישען

 שםצריקע? דער בייי איצט ער ססעבט
קאםפאניע. גארמענט

 אסםראװםסי איז סקעבעז געגאגגען
 אראנר האט ער גאר פראסט אזוי גיט

 ^אסױ אטת׳ער fft װי צרבײט זײן זשירט
 לםש£ ער, האט בײטאנ םיטװאך ניסט.

 כמן ?ft רעדע םײערדיגע ft געהאיטען
 (אבים^ל שעפער איע ארנאני?ירען דארן״
̂) אייז םיט נאר ניט טױנ  און םא

 «נ• נאר מיטוואד. זעילבשז חןם טאשע
 געוחנן דאס אי? בייםאג םיטװאן שטאט

 זעחאא*3א ער האט בײנאכט. םיםװאך
 נעװצן אי? ער און םיטינג קאקוס ft טען
 ער און םיםינג, דעם םון םשערםאז דער
 א»א?י• ?ft גרינדען צו באשילאםען האט
 זאצ קיאב דעם דורך און קילאבד שאז

 איעש; ורארעז צוריקגעװי?ען דאנערשטאג
 Urem באריכטען וחןט װניאז די וואס

 ער אי? דאנערשםאג טאקע און סםרײק.
H דמם איז סקעבען געוואחוז געזען e® 

?jr«סאם נארמענט אםעריקען רי םיז ft 
 פ»ר »«יימײשא( »ז געטאכט האם װאס

*טרײחײם״, א״י• אינד?שאנקשאן. אז
pft א( פירם באסםאן וואם צײט דער 

 ®ירפ םםריי^ גענערא< דעם ערםאלגרײך
 20 <אקאל יאחזער נױ דער אז

 םי וו מגיאן וואירמרס גארמעגמ •רווי
»p 1 אתאניזאציאנס םיגען  p'ftoftp 
 רעו oMi אוממגענד. און יארס

W ארבייוט אגם%את«י?אצ דער פון t 
 געוו איממסםאאםז שע*ער עט<יכע

 או?ו אין ברופיין אין און יאיס נױ איו
* חילל. ױגי*ן אין שאן *19D .* ii 

 נעגאיד ®חחיחננט װײס און תשמר
 חאגען •איינסקי םמקרעטאר

מר השגחח  ארגאנ^אייאנס תר אי
 םיכםיגצן א נצםעז אייר בײ^•

 נאני ברידנר רי ארבײט חנר אין
אי קעסלעיאז דזש.  «1א03שיט יו

 וויישעלמר^ ד?שעק תגינשםײן,
גראססא(. חערי און <ױױי

t׳<«

ד אןו ן מו ל  װי
מ ^ ײ י או א  י

ז ז ױ ט ה מ ח

\ו
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)7 ?•י• ®ון (אלוס
ייי ײעז mviעוזיציו ,ויגינסםענם,

i n J אוים;עפונען tv נים םאסען, די 
 םאםען, עחרצימ ךי רני «־ב-רנ, 21

tnw ײ םיט ײ חאבעו ניט, ז  זײערן ז
 קאםױ די ניי אױסנעגעבען. ^אױציעס

!n T ו מען שםעיט *נער י  קיי| פאר ז
 זיך טאראײנעם םען אבי א•, ואדנים
נע־ װ*ם ואססודסטװא, סאםע די

 םיט און םרײד, אונזער אין T, ם”:
י  ױניאו. נייע v נויען עם םען וויצ י
״ן שענען עלעםענםען יפ די ז

 אצם נוצען בצויז םען צען זײ
unyarn, נארניט• םעהר 

 אויך tv ניט, צװײםעי סײן אין <ט
 אױפ׳ן אװעסנעחן װעט אןאויציע «ױ

חדן םיט צוזאםען חאםת״, יןצס  יי
 צרות יעצםיגע די םון און »ומננ«ר,

»n ,םא־ שצאופםאכער די װצס אםןרמן 
 נעציײ v ארויםװאקםען וועט ןץרך, ״•

ptnn כיט ײאם ױניאן, מטארסע אח 
 אויםערצי־ סײן ניט און אינןרציבע »ין
פענאן נים איחר עונאים^וועצען נז

מר מוי . • ׳ עצ־ די צו רעריבער זיך ווענרע איר
p האבען װאם סצאוסםאנער, ת« t r 
*יא־ 1אי זיר עפיצעו &ון קאםעדיעם ךי

. ow n ,ארוםצר יעצט זיך חרננעםאכט 
 וו*ס ױניאן, די פינד, זײער אחם ױנניזן

 און «װײם זײער םיט נענויט חאנען ז»
 םאכען «זורנן דעם צאוען ניט און גלוס
י יעצט. איז ער װי נחנםןר נאו  די ני

 v בצויז ױניאן ר« איז ןצעטענטען אע«
ײ ;אציצצײנ ׳  v עס איז אבער אונז נ

 מנעצער װאס צעבען. אונזער פון סײל
r פאראײניגען זיד װעצןן סיר »  tv־ 

*ivopvd •עונאיס, סון ױניאן אונזער 
 םון pnw םיר װעצען טנעצער תססא

tnrttw ן־ אנער?«ם ארבײםםנעבער  יו
 סאר אובײטער, נננוד׳דינע אלם תן

 און האבען, opvvon דארו• םען וחנםון
 זייז אונו ביי ײעצעז ױניאנס *■*זיאא!

v סאתאננענהײט דער סון מן־!

ט י י ס נ י י ס כ ע ר ע ג

ט נ י א ש ד ח ר א א ב

 אגריסולטוד אידישע ד
סאסײעטי הירש) (מראן
jrt* artjn םי• *ארנמרם צוקוניאיגע 

•)•yw up ייך װי *יוז «»ר«ערײ װעגען 
nno>w*  איחי ותן אווינייצרס׳ tit n׳

w<tp ״ער* .m«t
)I• ק״נע d b u m d חד ײי א״ B אי rn P 

ו י אוגז. ס>■ ו
i *בם*לו■ איז םאם »ון ר** *ונזעי t•• 

 •ויוןנציד. יקים״ »יז אייינ•
im t 8 ביז 9 *יו — אבס אויםער ■ענליו 

ז — וונאןב אוחר. 1 ני
fewiah Agricultural Society, ha. 
Ml L MU Street, New Y«k Op

ױ (׳יייס ■i י )t ״

ױ נאכען  אמאניזיי׳עאז ניי׳צסיצ, צום ו
vp״ »dj, ,א. סטרײחם tv. .קאטי־ די ײ 
ivp P’v סילט טע v i’ JVJtv iv  tv אנ- ניט 

 נא־ דעם יף1א גע־שעפםען איחרע סיהרען
 עס אה דעסיצים ׳ןוטענדיגען v 1« זיס
tto ווערען נעםונען דפרום v װי םיטעל

w *ײי vv׳ivbvb אוננארטאלען ריזען 
י צומםאנד.

 עם tv םאר אויך ׳ןויאנט נאניער נר.
 נעםיינ־ v װערען צוזאםעמערוטען ואל

 yt>vp*? v>v פון םיםינג «אפטייבער
 םטי נאאםטע און נאארדם עפזעקוטיװ

’n נאראטען tv pyttv דעם t ווענעו v 
 װעצ־ צו פראנצעםען וױכםיגע זעחר צאחל

 פאנצענטרירטע די זיד םאדערט עס כע
 אדםיניםםרפ־ פיע םת אויפפערקזאמפײם

 םעם־ כאארד ,tpv יעדער פחנפטען. טױוע
 אנ־ םײעו װעם בא*םטער יעדער אי| נער
 טיט־ און טיטיננ דיזען כײ |”t ענד1ײע

נארפטוננ. דער אין העלםען
 אצנעםיינער דער אגנאלאננט װ*ס

 כר. ערקלערט םיטואציע, איגרוסםריעלער
 נאריכטען צעצטע די לוים tv נ«מ<ער,

 םאר׳פידענע םון |jm>vniy ה*ט ער וואם
 ,־״V מעהר <yo'3V דא איצט איו פװעצען,

 ערםוטי־ איז ראס ׳פעפער. די אין נײט
 אונ• אצע tv חאםעו צו 1אי <ס און נענר

s tv ?M ” 3nv ru n זײן ניכען אין וועלעז
בא׳צעםטיגט. םאלהאטען

 דער האט װאך דער םון םארלױף אין
vרםײאיvאום• rאננעםאננע! םעערטאן ר 

י no ביכער די אונםערזוכעז צו  מאנ־ י
 ביז סאנלפעפגדפורערם. און םראפם*רם

 די נעמארען אונםערזוכם זײנזגן איצט
 קאנםראקםארם 80 אוםנעפעהר פון ביכער

 tv באװיזען האט אוגםערזוכונג רי און
 ׳פעפער דחע םון צאהל נרעסטער דער אין

 נצוין באשץפטינם ארנייםער די זיינען
v חאםעו יאםיר ײ¥ר. רעי סון םייצ tv 
 וועצען אונטערזוכומען װײםערע די

vt” ttD’ tnv| ערםוטיגענדע םעהר IJNJPW.
jr דחזם דער װענען ’W W ’D באריכ־ 

 םיט סאנםערצנץ v ד*ם נאנצער, בר. טעט
o חנו m אסאםיאיי־ םאנוםעפם׳פוחנרם 
t* r דא־ םאר נעװארען אראנזמירט איז 

o 13 געדפםאג, nבײ סעפםעםבער. טען 
 יםנעמט«ז1» װעצ׳ןן קאנםעחןגץ דיזען

trunt די o m  w rv tn v B פראגצןםמן 
 jnt• נפריכםעט װעם חמוצםאם דןר איז
i n צום ivoopvj .םיטיננ vtv פאנפע־ 

ir איז אױך װעם תנץ rn p נ«חאצטען■* 
irun t די סים onvaw rt o m •אס*סי 

א״מאן.
 ווערם דיספוסיע גרינדציכע v נ*ר

טטנקחײסעז. בפריכט נפנלער׳ס בר.
i ומרט עם r t דער אױםגעסםען 
בצםםען״. און .װאויל צום פונפט

און װארט ראס נ*םט מצעזיננער נר.

• »
4 * :
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T H E
ITS  K A S T  ■ K O A D W A T t

 איכערכיזיה כאיײכטענדען ft גיט ער
 ווינדוסטריעלער איצטיגער דער איבער

 אז א{ װײזט ער װעיכען אין סיטואציע,
 pft צושטאנד קריטישער איצםיגער דער
 גע״ געשאםען אי? אינדוסטריע מלאוק דער

 אי? עס װאס דעם צו<יב אזוי ניט װארען
̂יב װי ארכײט, וועניג יא  דעמא• דעם צו

 די ארבייטער. די פון גײסט יאיניזירטען
 דעסאראייזאציע, זײער אין ארכײטער,

̂ארען םא?טיש חאבען  כיסעל יעדען םאר
 די ניט שענקען זײ און ?אנטראל זעלבסט

 יר די צו אױםסער?זאמ?ײט םיגדעסטע
טאט א ןןיט באדינגונגען. גיןון  אר־ רעז̂ו

 צאהא אזמבאגרענעצטע »ז זײ בײטען
 ארכײט דער בײ ?יר יאגען און שטונחנן

 ארלײט ביסעי דאס א? אימםעט אזא םיט
̂כע  אוט״ נארמאילע ווונטער װאילט, װע

f םאר געװען שטענדען, t װןוך, גאגצע 
 םון םארטיןי אין אויפגעסאכט ווערט

 ווערען אוםז דעם אױף און טעג עםייכע
 nftD כאדײטענד פארדינטטען ?ײערע

?לענערט.
 דעם אין אויםגאבע גרעסטע אונ?ער

 אט אםצושאםען אי? מאםענט איצטעען
 װעט דאס ביו און דעםאראיליזאיע, דיזע

 ?וים מיר ?ענעז װערעז םארװיר?ליכט
 זיך זא? ױאגע אמעםײנע די אז האפען

 ניט אבער איז עס גוטעז. צום ענדערען
 םון געםיהי א איצו^אםען יײכט •?ױ

 א נעםען דארף עס און דעםאראגיזאציע
 םאר־ קען דאס בי? צײט ששיסל חיבש

 םוזען אבער דערװײל װערען. וױר?^יכט
 ?רעםטען אונ?עחן איע אנװעגדען פיר

 אין ארגאני?אציע אונ?ער אנצוזזאיטען
נויטיגע די םאכעז און צושטאנד בעסטען

 אױפ• גרױסע די םאר פארבערײטונגען
 דער אין םאד אונז שטעהעז װע?כע גאבען

 ארבײטער ,ד װען צו?ונםט. גאהענטער
 אנשייסען דורך נאר א? כאגרײםען װעיען

 באפעס״ דורך אזן רײהען אונזערע אין זיך
 *פשאםען ?ײ װערעז ן,1מנין אונזער טעען
 װעלען »ון איבלען ע?זיסטירענדע איע

ע םארכעסערען דערמיט ש י ט ו ר ע ײ ? 
 צ ?ײן אױפגאכע אונזער װעט דאן יאגע,

?ײכטע.
 אונזעת אױסגעהן װעיען קורצען אין

דרעס און די םיט אגריטענטס
 און דזשאבערס. און מאנוםע?טשורערס

 םא־ זץ• װעט אגרימעגטס דיזע באנײען
 גע־ pft ענדערוגגען באדײטענדע דערען
 אונ? םאר זײנען װע<כע ױנ?טען וױסע

 ?ריגען צו אום װיכטיג?ײט. נרוים פון
p? סיר םוזען אױסבעטערונגעז דיזע i 

 עס םאל איז זיי, םאר ?עםםעז צו גרײט
 אונזערע קריגעז צו אוםסעגליך ?ײן װעם

 פארהאנמונ״ פרימיכע דורך םאדערונגען
p? צו אום גען. i מעד » םאר צוגעגרײם 

 כאיעבא־ די מיט צו?אטענשטויס <יכעז
 נויטיגע די צוגרײטען םיר טוזען טים,

 ײעחנן געטאן םו? דאס און אסוניציע,
 »ילע אז דרינגענד דארום אי? עס כא<ד.

םיטגיידער און א?טיװע אונזערע
 וועגען םארטראכטעז עתסט ?יך זאלען

 *אונ?ער פאמרעסערען צו א?ױ װי טיט<ען
 געבען אונז זאי דאם אז אזוי אײננאהםע

 םאר- דער םיט אנצוגעהן מעג<יכ?ײט די
 םאחד זיך װעט װאס »רבײט בערײטונגס

 אויס• דעם םיט צוזאמענהאנג אין רען
אגרימענטס. אונזערע םון געחן

 וחד באמער?ונגעז ש^עזינגער׳ס בר.
 העכםםער דער מיט אױםגענומען רען
אפילאדיסםענטעז. און ײטpםftזpםערDאױ

נעשרא• םיםימ דער ווערט דערםיט
סעז.

IV> ײוי

 אתאניױר• חנר םון םיסג*ידאר אאמ צו זיר ווענדאן םיר
o? האמנן וועצכע שיך קויםען צו ארנײםערשאפם טער r 

 איטױעיג״ ?ױ<« דעם אױ® ױגיאן »ונ??נר םון שטאםפעצ
 בפטען םיר שוך. פון ציעיע ושם אױןי /אדתר״?וי< סםאר
t h i דעם אט ?עחט איחר סײחנן ש*ך, תויפצן «ז גים 

׳אױגצן. אייגענע אײעוש םיט שטעםפעא יתיאן

ױניאו ווארקערם שוה אמ בוט
 לײגןר אװ ■צדערײאאן •סצייקאן חני םי• איילייײפצד
ate באססאן, םסריפג ם*סער JDG&B 

מיז ל ס«*ו$ס צפװלי קפציס
g M A |u a L a 4 U tg * M Aרןז דו רן ט גןנן ? rtjntenft^npiro. גענערצל יו

קלאוקס און דרעםעם פח פרעםערס
האט דעםארטמענט םײער דער m באםעם אײערע אן זאנט

 ווערען נים ם*ר װייער־ברעםלאר קײן ד*ס געזעץ, V נעמ^כמ
 סז <וס שטאםען, ברענענדע אנדערע *דער ח*לץ אױף גמעשלאגען

פייער־פרוןז. חרכאױם ױין
 װעיװעמ פרעםען צו װייע.י־ברעטלעו אוניעחן אויםגעםיפסט ה*ב«ן םיר

 רעפארםםזנם. פיתר on םוז פארצאננ on נצר ריכטינ בעליוױיע און *ל*ש
tv איז ה*ט איהר אוינ r אויוי מנעעצאנקן וײנמן וחנצמ םסיילס, פלנמ די 

o נאר ם־פםען אײך םאר עם םיר קענען חאצ׳ן, n װעס איהר און נןזעץ נייעם 
אינםפעסטארס. סיינע םון סראמצ סײן ה*נאן ניס

ך מרקוי«ען סיר ר ספיסערם *וי ן רולס גייע די יז ל<יב*ר־דעמי«סענ*. דעם «
טארקעם. אין ם«שיןס פינקמג בעסםע די אויך ח*בען נױר

קאמפ*ני פרעםבארד װעלומוט און פלאש אםעױסען די
6661 און 6660 *שיאנד םעלעם*ן י*רק, נװ עווענװ, פינפסע 821

nuiyp• ריכשיג *רדןרס anuntv.

ם נ ע ר ע ר
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דאלער 800 בסצסלען דזשאבער א חײסט טשערםמן •ארפייאישער
 װערט געלט דאס — בעל״םלאכות״ קאגראקטאר׳ם זייין צו וױידזשעס

 אינטערעס איר פסר ױניאן דער דאנקען ארבײםער ױ און באצאלט
_____________ איבערגעבעגקײם. און

i וין n גערעכטינקײט״ o n  pc ,די הערענדיג װארען lyoum דעם מין 
 דער פון עימר דער 1נא קאסיססו/ טשיוי כטעטיבאר מיר דאיעז *וײוםט ״
oiodpoiojop o ניט איז זאד ׳ מ ם כעזיה ׳גיסט או ני y i ער־ 

i n װאס אס,1 נאר שטױנ״נג, ט"גר טדע.ארט^ דזשסביגג o״y ס״נ״טעי 
י וועלכע צו יעענער םון ליסט oy גיייך דיגען יאױסנאסע, אהן ‘ר* י i זעגכען 

גע״ זיך און ױניאן דער pit געקומען טאג אטע:־ םוזען װעט האשיטע וסציאנס
רעדזשיסטרירט.

 ס ביי געװען איז פססיתנג צוױיטע ס
עלייענס, װ. אן11גא טון קאנטראסטאר

 ביי סטריט. טע31 װעסט 24 םון קאחן ח.
 אויך זיינען שאפ קאנטראקטאר יענעם
 די *בער לינקע, ריכטיגע די םון געװען

אדער, ,yprp די פון סמעטענע ריכטיגע
 ייגסע די אן דאס רופט וױלט, איהר אויב

 געסטרא- האבען װאס אזעלכע שבלינ?ע,
 T? װעט עס אז און םעסערס מיט ^עט

 האט ױגיאן די װססער. וױ בלוט גיסען
o געצװאוגגען דעריבער y i ניט דזשאבער 

שספ. ױגיאן ניט » צו ארב'יט געבען צו
 אױסגעםד באילד חאבען לינקע ימנע און
 א אין טאן צו װאס ניט האבען זײ סז נען

 ױניאן א מיט םארבוגדעז איז װאס שאפ
געסםרא־ אםימ האבען זײ האנטראקט.

 ניט האט עס אבער באיעבאס, דעם ̂יעט
געהאלםען.

 געװאלט אבער האט *ױניע״ לינהע די
 •רױ דעריבער האט און טאלאנט צייגען
 דעס טון קאנטראקטארס די■ סטאיעז כירט

אבער  דורכ- און עלײענס, װ. גארדאז ד̂ז
 םיז םילאכות בעי די אז צװינגען דעם

 זאיען שאו קאגטראקטאר ניט יענעם
 אחן באראט, גאט׳ם אויזי ארבײטען קאנען
 האיי און פאראנטװארטליכקייטען ױניאן

״י  ״באדײ לי<קע 20 אי־ויפגע׳טיסט י
 םון שא■ קאנטראקטיגג א אין גארדס*

אר־ די געזאגט און דזשאבער זעלבצן דעם
טיטינג. א צו קוםען זאגען זײ או בײטער

 דאס אז געדענקט, האבען ארבײטער די
 חאבען און ױניאן דער םון קאםיטע א איז
 חאם םיטינג, צום געהן לאזען געװאיט זיך
 ארויסגעכאיט גארד״ ״באדי א אבער זיך

אר־ די וױ אדרעס. ריכםיגען דעם מיט
 זײ האבען דערחערט דאס האבען בייטער

 חלוםות בײזע זײערע א<ע אױםגעלאזען
 קאטיטע לינקער דער אט םון סע■ די צו

 זיך און שברך״ ״םי א וײ געםאכט און
ארבײט. דער צו געזעצם צוריק

 די האם װאך יעצטער דער דורך
 א געהאט אויך דזשאבינג.דעאארטמענט

טשער־ אוםיארטײאישען דעם בײ ?ײם
 װײדזשעס האילב א א\ן װאך א וועגען מאן

 יזד םון ארבײםער די געסומעז איז װאס
סט. טע48 װעסט 27 םח לעםער, און םער

דזשא־ דעם םון געםאדערם האם ױניאז די
 די םון םעםבער א קראוז, װאלםער בער

 באצאהילען צו אסאסיאײשאן דזשאבערס
לע־ קאנטראקטאר זײז וואס שכירות די

ארבײטער, די צו קוםט יעפער און םער
̂ר האט דזשאבער דער  געק<!יגערם זיך אב
 זיך פון אראפװארםען געװאיט האט און
 גאנצע א םון םאראנטװארטליכקײט די

שכירות. װאד
 גערר דזשאבער דעם האט ױניאן די

 די משערםאן. אוטאארטײאישען צום םען
 דזשאבער באט דעם האט אסאםיאיישאן
אוםיארטײאי־ דער אבער םארטײדיגם,

 צו אנטשײדעט 1האנ םשערםאן שער
 םון ארמיטער די ױניאן. דער גונםטען

 נעקראגען חאבען קאנטראקטאר דעם
 און שכירות דאילאר 800 אויםגעצאהילט

 די םון געקראגען דערםאר חאט ױניאן די
ארויםנע־ דעם םאר דאנה א םילאכות בעלי

זײן. װאהי דיער אין אינטערעס וױזענעם
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 בײגד פיל חאט אונײט, גאניזאציאגס

 סי״ מעסנער דזשענצרא? דער אז טרגאען
o יױט וד ערפאמ א; זײן זא< טיגג n 

ערפאיג. אן געװשן דאס איז מאיל ערשטען
 און טאקערס דעם םון ארכײטער די

 1צ טשאגסען םילע האכען טרײד •ליטערס
 אױםגעכויט״ מגיאן שטארקע א חאכען

 תײן פאראנען ניט זיעען טר״ד דעם אין
 קאנען ואלען װאס בתים, בעיי רײכע צו

 אױך און ױניאן דער מיט קעמפען יאנג
̂ד ״חײ אן טרייד די איז  יײבאר״ סקי

 צו אום ענגליש, אין זאנט טען וױ טרײד,
 םען דארוי טרײד אין ארכײטען ?אנען

 ס׳איז 4פאך דעם אין סועציאליזירט זײן
 און טרײד אין ארבײט פאראן איצט אױך

 די האכען אורזאכען הוי«ט די אט צוליב
 כעסע״ א ארבײטער •ליטער און טאקערס

 און ארגאניערט זײן צו געיענענחײט רע
ױניאן. שטארקע א האנען צו

 ארביײ טאקערס די םעחלט עס װאס
 חאלסערין, ברודער װאס דאס איז טער,

 געזאגט האט 41 לאקאל םון מענעדזשער
 סיטיגג מעמנער דזשענעראל דעם אױױ

 דער אז נעםליך, דאנערשטאג. יעצטען
 יאחר 4 סיט געחערשט חאט װאס גײסט
 חימט זאל ארבײטער טאקעד די ביי צוריק

 יאחאי ײעיען דאז, און הערשען װידער
ױניאן. שטארלע א האבען מיטגלידער 41

 די ארגאניזירט חאט האלסערין ב.
 סיר טיט ארבײטער טאקער און סליטער

 ױניאן קײן חאט דאטאלסט צוריס, יאהר
 טרייד. דעם אט אין געהערשט ניט נאך

גע־ דאמאילסט איז סטרייס דזשענעראל א

 מענע* האט דזשאבערס די אז און רען
 דערפייעז װעט געזאנט, סארקין דזשער

 טיר טעטיגלײט. ױניאן פון טעם דעם
 דער דורך נומער, הײנטיגען אין װעלען

 ‘כא פאר.אינצידעגטען א םון שילדערונג
 אר־ דער םון רעזויטאטן די ראהטעריזירן

דעיארטסענט. דזשאביגג דעם םון בעט
קאנטראק• א פון ■אסירוגג א איז אט

 11 סון איטלין גאםעז דעם םיט שא■ טאר
 אוג־ א\ז שא• דעם סםריט. טע30 וועסט

 דער לאנטראלירען, צו געװען מעגליך
 באשעפ־ האט איטהין מר. קאנטרא?טאר

 דערװיײ פון און ארבײטער ליג?ע טיגם
 שאפ יענער אז אױכגעוױזען חאט טענס
 זײן גרײט ■שום װעט ארבײטער <ינקע

 רעדעל• לינקע די צוליב זיך זײן ״םקריב
 זײ אז ׳סיםן א השם״, תידוש על פיהרער
 א צו רײדען געװאלם גיט אפילו האכען
ױגיאן. דער פון אײדזשענט ביזנעס יניגשען

 דעד װען אז ■אסירט, האט אײנמ^ר
 ארויוי איז שייגםײזד אײדזשענט ניזנעס

 גע־ איטקין םר. איהם האט שא• דעם אין
 טרײען גיט בעסער זאל ער אז װארענם

 זיין ניט וױל ער װײל #ארבײטער די ?עחן
 װעט עס װאס דעם פאר פאראגטװארטיױ

 האט ססעציעל, איחם. םים •אסיחנן
 אויס־ ער זאל געזאגט, נאס דער איחם

 גע• איז װעלכער אײנעם זעהן צו נדיח^
 טשער־ האלל א סטרײס פון צײט אין מען
 אנגע- אן אויך איצט נאך איז און םאן

 שײגפיגד ליגסע. די ביי טוער זעהעגער
 קאכטראק־ דעם װיסען געלאזט אבער חאם
 זײן םאר זארגעז גים זיך זאל ער אז טאר,

 צו שםרעס א איהם ערלױבעז און סערזאן
 האט באס רער טשערםאן. דעם סיט טאן

 שײנםילד׳ען, געגעבען ערלויבעגיש די
 :געזאגט האט טשערטאן דער אבער

 שײ:־ האט און לינחער/ א בין יאך״
זעהן. נעװאלט ניט פילד׳ען

 איגטערע־ געװארען איז ש^נמילדעז
o אויםצופרובירען טאנט n '״לינסיזם׳ 

 זיף זײגען יינסע די װײט וױ אױןי און
 זײערע םאר זײן צו נםש מוסר גרײט

 אװעת אין ער •ריגצייען. *חײ^יגע״
 איהם םון געםאדערט און דזשאבער צום
 באשעםטײ צו סאנטראקט םודט רעכם די

 אין און קאנטראסטארס ױניאן בלױז גען
 מיט געסוםען ער איז שסעטער טעג אר1 א

 ארבײט די ארויסצונעםעז דזשאבער דעם
 נאד וױ און שאפ, ױניאן ניט דעם פון

 דער גלײך זיך האט •אסירט האט דאם
 ארן געטאן שאקעל א טראז נריגציפעז

אומגעםאלען. איז
i לינחע, חױסמ אלע n fאיהר אויב ־ 

 גלײך זײנעו ״ןnאםיםאp זײ רופט ט5וױי
 זײן ינים םטבל םאשיגען די טון אדויס

 ארויטנע״ איהם האבען און שײנסילד׳ען
o וױזעז n סםען^ o n .דער •עסט 
 אנטשולדיגט. זיר ,האט קאםיסאר חויסט

a n jn n n y, געװאוסם, נ»ט וזאם ער אז 
o אז n ער װאיט שײנסילד, גאר איז 

 ערקלערס, ער האט געװאוסט, נעותן דאס
צו איחט כעלן א געוועז גלײך ער ווא<ם

גע־ ערשטויגט איז פאנםראסטאר דאר

in צו טרײד w iM i f ח  41 ^קאל די י
im םיטגלידעד jro fn חסלסןרין נד איצס 

^i און סצנצדזשער דיער פאר iiro fn אן
 גרע־ א חאבען זאלען ארבײמער כדי

 נא־ אץ זײן צו טעגליכקײמ סערע
 ױניאן דער םיט בנציהונג חעגטער

 אפיש דעם באזוכען קענען און
ארבײם. דער נאך און םיטאג־צייט

 צאהלען גיט פון נאבלעסיגרײט אומפארגעבליכע די באקעמםען װעט באאדד דזשאינם דער
 אין װערען מוזען װעט מיטגליד אינטערנעשאנאל יעדער — צײט. אין ױניאן דער צו דיוס

ױניאן. דער צו חובות דױס זײנע אץ גוטשטעהענד װאכען פאר פא-לחשםוןדינעקסטע
r אין סרנ^ס סף ס י1אזי אױסקױן n o# 

״ דט ײ to בטחון, ו i צודיס וחנלןן ו n n 
 י ס pmo אויפצונױסן מצגליכמ״טצן סיע

״ סמסניזסציסן. שטסרסע
סיססעטס״ נעטאן וחנרט סרנײט די

 אױס• m »י| onyoi^o סך ס און טיש
i פון בױאונג n סחיס ציינסן ױדסן 

ה וחנלמ םײײסך אמעריקסנער  ׳ חסל• נ
חד כסוױוצן חסם •ערין

נײס10 ארגסניזסיסנס
W סון םיםיגנ ס אויף P f i nי !״ 

 בסשלאי איז 41 יסססל סון באארד טיװ
 אויסראי?׳ סן סרױסצויסמן געװסתן סען
 pft סס וחולנסן אין כײטער1ס י1 צו

tn אױםגעקלערט jm וחונסז o n חסקר 
 » »ױך ס׳זסל און טרײד אין 1צושטסנ

i n ײו צײט ?עיבער im ז n fo o io  to 
i אין זיר סנצושייסען n און יוניאן or.״ 

i n סון קססיסס אמסניזסציסנס y i in* 
o אין חצלסמז צו י1כ ױניסז, n !•אתסגי a 

o«״oop זסציסנס n  .i אױסרווי u Iwm

ן האבען עס גאד װי  י1 ינט1געענ זי
 גע- א ביז האכען װאס טובים־טעג, ימים

i אין ט1געשטע 1גלא װיסען y i ױניאן־ 
 װי־ ױניאן די איז נץ־ אזוי םעטיגלײט,

i n מיט כיזי געװאלען o y i אקטיװען 
 בייטען1ױניאךא איע און מניאן־יעבעז

m פארטגעזעצט איצט װעלען in i מיט 
 י1 1םא װי אימפעם און ?ראפט מעחל

 מיטלען, מעגייכסטע לי און טובים, ױם
— ׳1נאגלע 1זשע1מעגע עלקיעלט —

 י1 מאכעז צו ײערען אנגעװענלעט װעיען
עלםאלג. אן 1םא ױניסז־ארכײטען

 צו אנהויבען סוזען 1ע1מיטגלי י1
 יעבענס־נױטװענליגהײט לי אנעלקענען

 .װאס ױניאן, 1־אויפגעבויטע1ע1װי א םון
 םון אינטעלעסען n באשיצען קענען זאל
n אײגמאיל סוזעז זײ ;1ע1ױניאךסימגלי 
 איע םון ײט1גאם װערעז איעמאי 1םא

 באפא־ זײ זײנען װאס כ־וואליעם, בײזע
אגן פאסױויטעט י1 עכענט1ײמע1א ׳יען

 ליך1שע אזױ איז װאס נלײכנילםמסײט,
 א:״ זועיכע 1אירגעג װי ױניאן דער םאר

 םון האט װאס שעמיכקײט בײזע דעלע
i n געםאכט. תל א ױניאן

 אײנצעלהײטען םויע פיט עפארט1 א
 מי־ דעם אױף נעװארען אפגעגעבען איז

 אנגעוױזזנן איז לעפארט דעם אין טיגג.
 שוין זײנען עס שעפעל -װיםיל געװאיען

 יעצטע רי תלך נעװארען גוטשטעהענד
 באדײ־ א און קאספײן, םונ׳ם װאכען 4

 <עײארען. געמאכט איז ערםאינ 1ע1טענ
 באנוגענעז ניט זיך װעט ױניאן די 1אבע
 דער נאר ערםאלג, באדײטענדען א מיט

 דאפעיטער םיס איצט ײעם לאםפײן
 לױס דער װערען. םארטגעזעצט ענערגיע
 ווע־ םארטגעזעצט איצט װעט קאםפײן

 1אפעיטע1 א םיט איבער־א־גײעס רען
קלאםט.

1םא איז פוײיטאג לעצטעז  צװעון עם1
 אויןז םיטיננ, א ען1נע<רא אפנעהאלטען

 בתדער געװען אנװעזעגד איז עס ורעילכען
 יע־ און נאגלעל 1טענעדזשע שילעזיעער,

i n ער1יע און 1?שע1םענע דיסטליקט 
 פענע־ יאקאל און אײדזשענט ביזנעם
 י1 םון 1קײנע צען,1סו אין לזשעל.

 םון באאײ/ דזשאיגט פון סמעף־באאםטע
o ביז עסטען1ג לעם y i ,האט קלעגסטען 
 בײ אנװעזענל זײן צו םארםעהלט ניט

 דױס־קאמ־ פונ׳ם פלאנע י1 מימינג. עם1
 און אויבמן-אן עם1 פארנומען חאט פײן
 בה־ געװארען. ט1ע1ארופנע ײמ1ב איז

 נאגלע• טענעדזשער און שלעזינגעל ער1
דו* .1ב האפםײן, םוג׳ם הויפט 1דע און

)2 זײס אויןי (׳ילום

 האט באאת־, זשאינט1 יארק נױ די
 סעפ״ םיטװאך, םיטינג, לעצטען דעם אוין״

 חן״ א גוטגעהײסען טען,26 לעם טעםבער
 1םעגעדזשע לזשענעראל םון קאםענדאציע

 עם1 אין אםיס אן נאך עפענען צו נאגלעד,
 אר־ פעהלסטע י1 װאו סענטעל גארפענט

זיך. געםינען 1כײטע
 םיטיננ רעם אויף האט :אגלעל בתלעל
 םאנױ רעם פון ץ1הא דאס אז אננעוױזען

 זויכםיג איז װאס ליסטריקט, פעהטשוליננ
 םאד סײ און פלאכות בעל די 1םא סײ

 גע• עם1 אין איצט זיך געפינט ױגיאן דעי־
 די און סענטעל נארמעכט דעם פון גענד

 לזשאינט דער פון העדקװאטערס איצטעע
 לעם אויף איצט זיך געפינט װאס באאדד

 עװענױ, לעקסינגטאן און סטריט טער25
 י1 װאו געגענל יענעם םון װײם צו איז

 כזײ און זיך נעפינען ארבײטער מאסען
 אין זײן זאיל באאםטע ױניאן י1 אז

 ארבײ־ י1 מיט באציהונגען נאהעגטערע
 אנגעװי• 1נאגלע טעגעתשער האט ׳מער
 אםיס אז גאד עפענען צו גויםיג איז זען,
.1נע>גענ יענעם אין

 ארבײטען װאס 1ע1פיטנלי םאסען רי
 •1 האבען איצט װעלעז 1געגענ יענעם אין

 באזוכעי אפטע זײן צו געלעגענהײט גוטע
i נאד נקײך אפיט ױניאן עם1 אין y i ײ  א

 און ען.1שטונ לאנטש תרך און בײט
i איז צײט סך א שפארען זועם אס1 n 

 סטעז*. 11באא דזשא״נט םונים ארבײט
 צו אטענדעז קאנען שנעלער װעלען זײ

 ארבײטען ערע1אג צו און קאםםלײנטס
כאראהטער. אזא םון

 אויף אגען1פ הויםט זײ — יארק. ױו אץ װערען אפגעהאלטען װעמ םיטינג
ײן װעלען ארדגונג טאג דעם  דעם אץ ארכײט װידעראױפבויאונגס די ז

 אין ארגאגיזאציאנס־דרײװס טעטייגע און םארקטט קלארק 1קע1ייא דו
געםאכט. װערען דרעסעס װאו איבעראל אינדוסטריע דער
 יעחד אין אל1א'בע ׳יע1וסט1אינ ל01תשענע םון ונג1תלעה1ע רי לױט

ט.1שםא ײ טען15 עם1 װעט בסראןי, 1עםא1סעח
 ט1ע1אדוםגע אויך װעם צײט צוױשעז גױ אין ען1װע אינעהסיטען 1א?מאבע

’i n  p if יכע•1יעה טעל1םע 1דייטע> jn v n פאט,1םא יכט1בא א אין m 
i 1 פון סיםינג nפאמוך ?אםוניסטישען עם1 םון כפסל1דו ע?זע?וטײו סל1זשע:ע 

סהעב נאציאנסלע א ען1אתסניזי צו נאארז•.
oy סויוי i םון תונג1א -טאג i n אין ױניאז i n איג־ םענט1נא יס1לײ 
יע.1דוסט שײנליך1װסו« װעט סיטינג בסאח־׳ס

i אױבען עם1 פסתממעז f בײ אז ערװאיטעט, אויך ט1ווע עס םון אגע1ם די 
i n n  i n אין בײט1ס אױםבױאונגס D n ד1באא ע?זע?וםיװ אל1דזשענע 

o n ק1יא נױ pif^p און קעט1םס i* ־1םא ווערען אוינ^^נומעז וועט םיטינג 
n:yow וחןנעז 1לונגצ1האנ1םא n n שיnנע p nאפענ^»ציyםארשלס־ און ס 

i n n םון באגײאונג o o nי1גyDאין גט m\ פ״ן פאליסי א אױסצוא״בײט^ םון 
o־*fי נױ yn  p י1 אויך װי ײד1מ u n f• א py ly in y oאנאמישyע און רDישyנפי 

y םון נטyנעדזשםyם ען1כונ1פא זײנען װאס ײ\וס11 ניויישאן i□ דזשלנyאפיס ̂̂א 
i מיט n דעי םיז סיםימוננסן ע1ע1אנ אין אזן ־ווע ץאו טכײ1א אױםבויאוגגם 
in ט1אנגעםיה םוזען יען n i ̂ם  1אי יארס נױ אין ױניאן אינט^נעשאנאל נםאל1ע א

y i po□ סון ארגאניזימנג d p i i אנ איז סרייךlyvy^a n n. 
fr$ גyאיז װערען פאכט i n f ט ,װאם זינםאן, ענט1עזי1ם ט1שטא 1 ^נ  זיר ג

i אין 1טו א אויוי א'צט ןןי ט1וצי1א11 וחנרעז oyoyn 1נא װאו n ,און װעסט 
 1סליװלאנ און שיקמגא זyבאזוכ װעט און בססטאך לםי̂אnילאD שי?סגא,

ir y o o y ii y inJO װ ביזנעס, ױניאז צוליב ט.1שטעyצו ענג^1ב ט
i 1 סמכד אוז סכט1בסט אויר זyלyװ עס y iשענ^אל? n^ipytpy אן באארד 

n wדט ly iyn ע1אנדע iy jy ^ v פון יכם1בא ליכ^1אויספיה ןןןן y ry o : ,K* 
i n n 3עצט̂׳ די םאר א?טױויטיס שאנסל ןןן• ןןא בייט10 אויםבויאונגס y 

i םוז שטארס^ונג1פס n ס סאנסט^• יןא ױניאןn p yאפ־ וועט באראף 1טא
m בn1םי גטש i n םענכ1גס לײדיס w m ו א י1 םון און ט1^

i איז אנדישאנסp פיגסנציעלע J ̂ ״ י 1 n .ױניאן
״ ״   י בא־ װעט 1yזינגyשל נטyזידnווײם־פ ״

i ןyayii מכטען y i אין לסנע i n ̂ס  <זל
o און n i און ?1יא נױ םון יע1וסט1אינ 

ניגםא, ״ובינס?י1 ןyנטnזיnפ וױיס י1
 ןyלyn אנטאניני און װoסלnב װאנד^,

n מים נאכםאלגען y ''t יכטען.1בס

1 צופרידענחײמ כדט שױן דך חסכען ארבײמער ״נימ־ױניאן ערטע1הונ f3ן*י 
ח ווערען שעסער נײע צעחגדליגע — דרײװ. אויפ׳ן וסען1גע אניזי ת 1 «ו4א

i־•־.־’ י 1■ —.
ס םאוט1םס 66 יא?סל חאמ i ?זססע1װי ?ע1שטא א n n אוים־ 

o אין 1םא קוםט כוננyל n כאגסז 
n n ^ m o y 1אונםע ?1יא נױ אין 1טויײ 

i n ^ o םוז שסםט1םי n 1אינט yנy״ 
i 10 ט1םי װאס ,66 לא?אל שאנסל f 

̂ם םיט דוײיװ ארגסגיזסציאגס  yיג^ײכfע
^yולט?oטy.ן

iy i אין קסםפײן אמסניזסציאנס 
o n באנסז ly i'f la D y’ ט1ווע ײד1ט 

o םיט ם1אגגעםיה y i ?צװצ i n ' i i 
 lyDoo ?1שטס 1ע1װי און זyבyאויםצול

o n אפג םיל איז װאס לאלאלyשװoכט 
in f i iy: ך1דו ?n y לווגנען ס> py>o 
i r w איז װאס lyoipya סנס1 ס i n 

̂ויט ly םון םטײלס אין איבער 'iic לײ־י? 
fi n און o n  i n i ^קאםוניסםיש 
t nהאט ײאס שים o n H 'H ג לא?סלy־ 

i״n ה^שט n רי y ^ v 'K ױניאן טרײר 
y’vo ioo^ 'o io איו 66 <אססל פון p n o 

i םסכט. אין
oy :טע ̂ŷמfנט ^iy i צו n םיט־ 

i 66 םון 1^גל n ,סז םס?ט 
yי צוױי םיט ילסנג ניט ̂שט i . i f יק,1צו

r*♦ ipיי iv w  w v ivh w  **w
oeair 2,000 כסץט םון iim דער 

iro ױניאן נ»ה»ט ח*ם w ro jijp 
מ *װימען שעיקר, 196 עי  זײמןן) D9 װ

 די: no ׳*•« גחיסזר יעדקר כנמט געווען
מרניי•* תר אט אבער אינדוסםריע.  אי

 •no«p םסרפיוכםע די און םםיייום סון
 *:00 חאס יסק«, I'M חערמסםט ניסטימע

 ל00 די דורך 1ײ <ס?«י דעם נע׳טווסכם
 •' *y>M בםייא איז ילטקסי שון שײאכוננ
 iאײנשיוס ױניסנם דעי נעײסתן שומכס

 עםברסיחנרי באנסז נ*נ«ען דעם אין
טרייד.

 KiVion ײסט דדייװ חנר«ורנ*ניזס«סנס
P דער אונטער אנגעשיחרט ilO v tn rin 'e 

 םענעדז׳ססרוו חסטסג, יעאן נרורער םון
 ־.mw מוין אי«ס ניי איו ,66 <אס*יל םיז

 ס׳איון■ to מוחנו, ערםסינרײך אזוישיי
 »«ייוני ניט 32 נעווסרען ססנעסטססט ׳עוין

 8 <ע«מינ ערמםע די אין שעיער
 יסר ׳מסןר ס»מםט*ים«נ דיזע םון *יים
 : *נוי• אװםןרמסרימן 14 מויז בען

 : 180 איבןר און ױניסן דער םיט מענםם
m מעםנערם נייע nn 9זירotf>wm 

o< און יתי׳■ן. ןרער אי r, סיר דארסען ■i f 
 «8• סנחזיג דןר נױויז איו יו«מז זינזו
 1» וױי< דרײוו, אמאגיזא^אנס דעם

j ■רניים די םעחחור םאנ • in i ,to ■ran 
 •1מי חןזויםסטןן ערםסינרײכע םעחרער

ןרײסרסימ. «ו איו ימיסז דער
 1חסס דדיימ ■ת»כיו««יסגם דער

I»9 םף » *רייגנעבראכם p p m  o t r t 
י אח 06 <|»סי no נדסנייחנר די י  1י

מ«י »«ו אי*ט יוענעז o «ו י n סתסגי׳ I 
«t דדײוי זסזיסנם wn o a ftt » ןי «י ײ  ו

i כױ סאיאייס אין דיוס n יסטסי i i i l i t 
גוװ«יחר#ייאeyn 0 סים שינאנםזוז חסמן

o n דריױג
o םיט זװזאםען n ,ד%פ סידס דרײוו 

«י tvnoor » װיו איזם יאסאי ■3| 
 K® יי כדי *wojnr יןגיסו די אין דריױו
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